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รูปท่ี 6-43  การอภิปรายหัวข?อ “ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตรภาคใต? 6-64 
 อยWางสมดุลและยั่งยืน” (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนา 
 พ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 
รูปท่ี 6-44  บรรยากาศการสัมมนา 6-64 
รูปท่ี 6-45  แผWนปgายนิทรรศการประกอบการสัมมนาครั้งท่ี 2 6-67 
รูปท่ี 6-46  บรรยากาศกWอนการสัมมนา 6-69 
รูปท่ี 6-47  พิธีเปkดการสัมมนา 6-69 
รูปท่ี 6-48  กลุWมท่ีปรึกษานําเสนอภาพรวมของการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร 6-69 
 (StrategicEnvironmental Assessment :SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    ----ฌฌฌฌ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

สารบัสารบัสารบัสารบัญรปูญรปูญรปูญรปู    ((((ตWอตWอตWอตWอ))))    
  หน?า    

รูปท่ี 6-49  การเสวนา“ยุทธศาสตรพัฒนาภาคใต? : บนพ้ืนฐานความสมดุลและยั่งยืน” 6-70 
รูปท่ี 6-50  บรรยากาศการสัมมนา 6-70 
รูปท่ี 6-51  ประมวลภาพกิจกรรมภาคเช?าของวันแรก ณ โรงแรม ทินิดีระนอง 6-78 
รูปท่ี 6-52  ผู?เข?ารWวมกิจกรรมรับฟ:งการบรรยายสรุปการบริหารจัดการทWาเรือระนอง ณ ทWาเรือระนอง 6-79 
รูปท่ี 6-53  ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานทWาเรือระนอง 6-80 
รูปท่ี 6-54  สภาพของทWาเรือไต�แขกท่ีใช?รับสWงนักทWองเท่ียวไปเกาะพยาม 6-81 
รูปท่ี 6-55  สนข. และคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมประภาคาร จังหวัดระนอง  6-82 
 และรับฟ:งการบรรยายจากสํานักงานศุลกากร ระนอง  
รูปท่ี 6-56  ประมวลภาพกิจกรรมภาคเช?า ณ โรงแรม ทวินโลตัส (วันท่ี 19 สิงหาคม 2559) 6-85 
รูปท่ี 6-57  ผู?เข?ารWวมกิจกรรมรับฟ:งการบรรยายสรุปการดําเนินงานของศูนยกระจายสินค?าภาคใต? ทุWงสง 6-88 
รูปท่ี 6-58  ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานศูนยกระจายสินค?าภาคใต? ทุWงสง 6-88 
รูปท่ี 6-59  ประมวลภาพกิจกรรม ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูทิค จังหวัดสงขลา 6-89 
รูปท่ี 6-60  ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานทWาเรือน้ําลึกสงขลา 6-90 
รูปท่ี 6-61  นางพาริสา จั่นนุ?ย วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง บรรยายโครงการกWอสร?าง 6-91 
 ทางหลวงพิเศษระหวWางเมืองแนวใหมW สาย อ.หาดใหญW-ชายแดนไทย-มาเลเซียระหวWางเดินทาง 
 ไปดWานศุลกากรสะเดา 
รูปท่ี 6-62  ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานดWานศุลกากรสะเดา 6-92 
รูปท่ี 6-63  ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานดWานศุลกากรปาดังเบซาร 6-93 
รูปท่ี 6-64  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของศูนยเรียนรู?รWวมกันเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?   6-94 
รูปท่ี 6-65  ด?านหน?าของศูนยเรียนรู?รWวมกันเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?   6-94 
รูปท่ี 6-66  การจัดพ้ืนท่ีภายในศูนยเรียนรู?รWวมกันฯ 6-95 
รูปท่ี 6-67  บอรดประชาสัมพันธด?านหน?าศูนยเรียนรู?รWวมกันฯ 6-95 
รูปท่ี 6-68  ผู?ให?ความสนใจบอรดประชาสัมพันธบริเวณด?านหน?าศูนยเรียนรู?รWวมกันฯ 6-96 
รูปท่ี 6-69  แผนท่ีแสดงตําแหนWงพ้ืนท่ีท่ีได?จัดประชุมกลุWมเล็กติดไว?ท่ีบอรดภายในศูนย 6-97 
รูปท่ี 6-70  นายชัยวัฒน ทองคําคูณ รองผู?อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสWงและจราจร 6-98 
 และคณะกรรมการกํากับการศึกษา เข?าเยี่ยมชมศูนยเรียนรู?รWวมกันฯ 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    ----ญญญญ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

สารบัสารบัสารบัสารบัญตารางญตารางญตารางญตาราง    
  หน?า    

ตารางท่ี 1-1   ความสอดคล?องของประเด็นข?อเสนอแนะจากรายงานผลการศึกษา 1-11 
ตารางท่ี 2-1   ตารางวิเคราะหความสอดคล?องกับเปgาประสงคทางสิ่งแวดล?อม 2-9 
ตารางท่ี 2-2   ตัวอยWางข?อเสนอการลดผลกระทบของโครงการ 2-14 
ตารางท่ี 2-3   การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 2-15 
ตารางท่ี 2-4   บัญชีรายการการผลิตสื่อ/กิจกรรมประชาสัมพันธ ของโครงการ 2-43 
ตารางท่ี 2-5    แผนการปฏิบัติงานของบุคลากรหลัก          2-47 
ตารางท่ี 3-1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเฉลี่ยตWอหัว             3-3 
 และสัดสWวนรายได?ตWอหัวของประชากรในภาคใต? เทียบกับรายได?ตWอหัวเฉลี่ย 
 ของประเทศของทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน (Base Growth Case) 
ตารางท่ี 3-2  อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเฉลี่ยตWอหัว    3-4 
 และสัดสWวนรายได?ตWอหัวของประชากรในภาคใต? เทียบกับรายได?ตWอหัวเฉลี่ย 
 ของประเทศของทางเลือกท่ี 2 กรณีใช?ศักยภาพเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case) 
ตารางท่ี 3-3  อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเฉลี่ยตWอหัว   3-5 
 และสัดสWวนรายได?ตWอหัวของประชากรในภาคใต? เทียบกับรายได?ตWอหัวเฉลี่ย 
 ของประเทศของทางเลือกท่ี 3 กรณีเรWงอัตราการเติบโต (Accelerated Growth Case) 
ตารางท่ี 3-4  เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแตWละทางเลือก   3-5 
 การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 
ตารางท่ี 3-5 เปรียบเทียบผลิตภัณฑมวลรวมภาคเฉลี่ยตWอหัวของแตWละทางเลือก   3-6 
 การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 
ตารางท่ี 3-6  เปรียบเทียบผลิตภัณฑมวลรวมภาคเฉลี่ยตWอหัวของแตWละทางเลือก   3-6 
 ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 
ตารางท่ี 3-7  ปริมาณการสWงออกผลิตภัณฑยางพาราผWานดWานชายแดนภาคใต? 3-9 
ตารางท่ี 3-8  สรุปเปgาหมาย ชWองวWาง แนวทางการพัฒนา สาขาคมนาคมขนสWงและโลจิสติกส 3-10 
  ตามทางเลือกท่ี 1 
ตารางท่ี 3-9  สรุปเปgาหมาย ชWองวWาง แนวทางการพัฒนา สาขาคมนาคมขนสWงและโลจิสติกส 3-10 
  ตามทางเลือกท่ี 2 
ตารางท่ี 3-10  สรุปเปgาหมาย ชWองวWาง แนวทางการพัฒนา สาขาคมนาคมขนสWงและโลจิสติกส 3-11 
  ตามทางเลือกท่ี 3 
ตารางท่ี 3-11  รายละเอียดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร?างพ้ืนฐานด?านคมนาคมขนสWงของไทย 3-14 
 พ.ศ.2558-2565 
ตารางท่ี 3-12  รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทยฉบับท่ี 2 (2556-2560)      3-15 
ตารางท่ี 3-13  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจราณาความสอดคล?องสาขาคมนาคมขนสWง 3-17 
 และโลจิสติกส 
ตารางท่ี 3-14  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนาสาขาคมนาคมขนสWงและ 3-18 
 โลจิสติกสกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    ----ฎฎฎฎ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

สารบัสารบัสารบัสารบัญตญตญตญตาราง าราง าราง าราง ((((ตWอตWอตWอตWอ))))    
  หน?า    

ตารางท่ี 3-15  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจราณาความสอดคล?อง 3-20 
 สาขาคมนาคมขนสWงและโลจิสติกส 
ตารางท่ี 3-16  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนาสาขาคมนาคมขนสWง 3-21 
 และโลจิสติกสกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 2 กรณีใช?ศักยภาพเต็มท่ี  
ตารางท่ี 3-17  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจารณาความสอดคล?อง 3-24 
 สาขาคมนาคมขนสWงและโลจิสติกส 
ตารางท่ี 3-18  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนาสาขาคมนาคมขนสWงและโลจิสติกส 3-25 
 กับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 3 กรณีเรWงอัตราการเติบโต  
ตารางท่ี 3-19  ปริมาณการปลูกปาลมน้ํามัน เนื้อท่ียืนต?น เนื้อท่ีให?ผล ผลผลิต และผลผลิตตWอไรW  3-26 
 ปr 2556-2558 
ตารางท่ี 3-20  สรุปเปgาหมาย ชWองวWาง แนวทางการพัฒนาของสาขาพลังงาน ตามทางเลือกท่ี 1 3-27 
ตารางท่ี 3-21  สรุปเปgาหมาย ชWองวWาง แนวทางการพัฒนาของสาขาพลังงาน ตามทางเลือกท่ี 2 3-29 
ตารางท่ี 3-22  สรุปเปgาหมาย ชWองวWาง แนวทางการพัฒนาของสาขาพลังงาน ตามทางเลือกท่ี 3 3-30 
ตารางท่ี 3-23  สรุปรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557-2561 3-34 
ตารางท่ี 3-24  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?ในการพิจารณาความสอดคล?องของสาขาพลังงาน 3-36 
ตารางท่ี 3-25  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาพลังงานกับทางเลือกในการพัฒนาฯ 3-37 

ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน  
ตารางท่ี 3-26  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?ในการพิจารณาความสอดคล?องของสาขาพลังงาน 3-38 
ตารางท่ี 3-27  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาพลังงานกับทางเลือกในการพัฒนาฯ 3-39 
 ทางเลือกท่ี 2 กรณีใช?ศักยภาพเต็มท่ี  
ตารางท่ี 3-28  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?ในการพิจารณาความสอดคล?องของสาขาพลังงาน 3-40 
ตารางท่ี 3-29  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาพลังงานกับทางเลือกในการพัฒนาฯ  3-41 
 ทางเลือกท่ี 3 กรณีเรWงอัตราการเติบโต  
ตารางท่ี 3-30  มูลคWาผลิตภัณฑมวลรวมและอัตราการขยายตัวของมูลคWาผลิตภัณฑมวลรวม 3-42 
 ในปr พ.ศ.2551– 2556  
ตารางท่ี 3-31 จํานวนโรงงานท่ีได?รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําแนกรายจังหวัดของพ้ืนท่ีภาคใต?  3-43 
 ณ สิ้นปr พ.ศ. 2557  
ตารางท่ี 3-32   สรุปเปgาหมาย ชWองวWาง แนวทางการพัฒนาของสาขาอุตสาหกรรม ตามทางเลือกท่ี 1 3-44 
ตารางท่ี 3-33  สรุปเปgาหมาย ชWองวWาง แนวทางการพัฒนาของสาขาอุตสาหกรรม ตามทางเลือกท่ี 2 3-45 
ตารางท่ี 3-34  สรุปเปgาหมาย ชWองวWาง แนวทางการพัฒนาของสาขาอุตสาหกรรม ตามทางเลือกท่ี 3 3-46 
ตารางท่ี 3-35  สรุปแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2559-2564 3-48 
ตารางท่ี 3-36  สรุปแผนแมWบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555–2574 3-49 
ตารางท่ี 3-37  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจารณาความสอดคล?องสาขาอุตสาหกรรม 3-50 
ตารางท่ี 3-38  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาอุตสาหกรรม  3-52 
 กับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน  
ตารางท่ี 3-39  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจราณาความสอดคล?องสาขาอุตสาหกรรม 3-53 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    ----ฏฏฏฏ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

สารบัสารบัสารบัสารบัญตาราง ญตาราง ญตาราง ญตาราง ((((ตWอตWอตWอตWอ))))    
  หน?า    

ตารางท่ี 3-40  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาอุตสาหกรรม  3-55 
 กับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 2 กรณีใช?ศักยภาพเต็มท่ี  
ตารางท่ี 3-41  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจราณาความสอดคล?องสาขาอุตสาหกรรม 3-56 
ตารางท่ี 3-42  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาอุตสาหกรรม  3-58 
 กับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 3 กรณีเรWงอัตราการเติบโต  
ตารางท่ี 3-43  ราคาผลผลิตทางการเกษตร 3-59 
ตารางท่ี 3-44  สถิติการใช?ท่ีดินภาคใต? 3-60 
ตารางท่ี 3-45  ปริมาณความต?องการน้ําในภาคใต? 3-60 
ตารางท่ี 3-46  การกําหนดเปgาหมาย ชWองวWาง และแนวทางการพัฒนา สาขาเกษตรกรรม ตามทางเลือกท่ี 1 3-61 
ตารางท่ี 3-47 การกําหนดเปgาหมาย ชWองวWาง และแนวทางการพัฒนา สาขาเกษตรกรรม ตามทางเลือกท่ี 2 3-62 
ตารางท่ี 3-48  การกําหนดเปgาหมาย ชWองวWาง และแนวทางการพัฒนา สาขาเกษตรกรรม ตามทางเลือกท่ี 3 3-63 
ตารางท่ี 3-49  สรุปแผนพัฒนาการเกษตรในชWวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ ฉบับท่ี 11  3-65 
 พ.ศ.2555-2559  
ตารางท่ี 3-50  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจราณาความสอดคล?องของ สาขาเกษตรกรรม 3-66 
ตารางท่ี 3-51  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาเกษตรกรรม  3-68 
 กับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน  
ตารางท่ี 3-52  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจราณาความสอดคล?องของสาขาเกษตรกรรม 3-69 
ตารางท่ี 3-53  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาเกษตรกรรม  3-71 
 กับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 2 กรณีใช?ศักยภาพเต็มท่ี  
ตารางท่ี 3-54 เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจราณาความสอดคล?องของสาขาเกษตรกรรม 3-72 
ตารางท่ี 3-55  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาเกษตรกรรม  3-74 
 กับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 3 กรณีเรWงอัตราการเติบโต  
ตารางท่ี 3-56  การกําหนดเปgาหมาย ชWองวWาง และแนวทางการพัฒนา สาขาการทWองเท่ียว ตามทางเลือกท่ี 1 3-76 
ตารางท่ี 3-57  การกําหนดเปgาหมาย ชWองวWาง และแนวทางการพัฒนา สาขาการทWองเท่ียว ตามทางเลือกท่ี 2 3-77 
ตารางท่ี 3-58  การกําหนดเปgาหมาย ชWองวWาง และแนวทางการพัฒนา สาขาการทWองเท่ียว ตามทางเลือกท่ี 3 3-79 
ตารางท่ี 3-59  ยุทธศาสตรการทWองเท่ียวไทย พ.ศ.2558-2560 3-81 
ตารางท่ี 3-60  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจราณาความสอดคล?องของ สาขาการทWองเท่ียว 3-84 
ตารางท่ี 3-61  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาการทWองเท่ียว  3-85 
 กับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน  
ตารางท่ี 3-62  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจราณาความสอดคล?อง สาขาการทWองเท่ียว 3-86 
ตารางท่ี 3-63   ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาการทWองเท่ียว  3-87 
 กับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 2 กรณีใช?ศักยภาพเต็มท่ี  
ตารางท่ี 3-64  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจราณาความสอดคล?องของสาขาการทWองเท่ียว 3-88 
ตารางท่ี 3-65  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาการทWองเท่ียว กับทางเลือก 3-89 
 ในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 3 กรณีเรWงอัตราการเติบโต  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    ----ฐฐฐฐ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

สารบัสารบัสารบัสารบัญตาราง ญตาราง ญตาราง ญตาราง ((((ตWอตWอตWอตWอ))))    
  หน?า    

ตารางท่ี 3-66  ระดับการกัดเซาะ และร?อยละการกัดเซาะชายฝ:;งของชายฝ:;งของจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต? 3-90 
ตารางท่ี 3-67  ปริมาณพ้ืนท่ีชลประทานและพ้ืนท่ีรับน้ําและสัดสWวนพ้ืนท่ีชลประทาน 3-91 
 และพ้ืนท่ีรับน้ําในปr พ.ศ.2555  
ตารางท่ี 3-68  การกําหนดเปgาหมาย ชWองวWาง และแนวทางการพัฒนา  3-92 
 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม ตามทางเลือกท่ี 1  
ตารางท่ี 3-69  การกําหนดเปgาหมาย ชWองวWาง และแนวทางการพัฒนา 3-93 
 สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล?อม ตามทางเลือกท่ี 2  
ตารางท่ี 3-70  การกําหนดเปgาหมาย ชWองวWาง และแนวทางการพัฒนา 3-93 
 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม ตามทางเลือกท่ี 3  
ตารางท่ี 3-71  สรุปสาระสําคัญของยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม  3-95 
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติฉบับท่ี 11  
ตารางท่ี 3-72  สรุปสาระสําคัญการสร?างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยWางเปQนมิตร 3-96 
  กับสิ่งแวดล?อม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติฉบับท่ี 12  
ตารางท่ี 3-73  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจราณาความสอดคล?องของ  3-98 
 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม  
ตารางท่ี 3-74  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม  3-99 
 กับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน  
ตารางท่ี 3-75  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจารณาความสอดคล?องของ  3-100 
 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม  
ตารางท่ี 3-76 ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 3-101 
 และสิ่งแวดล?อมกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 2 กรณีใช?ศักยภาพเต็มท่ี  
ตารางท่ี 3-77  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจารณาความสอดคล?องของ 3-102 
 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม  
ตารางท่ี 3-78  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 3-103 
 และสิ่งแวดล?อมกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 3 กรณีเรWงอัตราการเติบโต  
ตารางท่ี 3-79  แสดงจํานวนคนตWางด?าวท่ีได?รับอนุญาตทํางานท่ัวราชอาณาจักร 3-104 
ตารางท่ี 3-80  รายได?เฉลี่ยตWอหัวของประชากร จําแนกตามจังหวัดของภาคใต? พ.ศ.2550–2556 3-105 
ตารางท่ี 3-81  กําหนดเปgาหมาย ชWองวWาง แนวทางการพัฒนาของสาขาความม่ันคง ตามทางเลือกท่ี 1 3-106 
ตารางท่ี 3-82  กําหนดเปgาหมาย ชWองวWาง แนวทางการพัฒนาของสาขาความม่ันคง ตามทางเลือกท่ี 2 3-107 
ตารางท่ี 3-83  กําหนดเปgาหมาย ชWองวWาง แนวทางการพัฒนาของสาขาความม่ันคง ตามทางเลือกท่ี 3 3-109 
ตารางท่ี 3-84  สรุปสาระสําคัญของนโยบายความม่ันคงแหWงชาติ พ.ศ.2558-2564 3-111 
ตารางท่ี 3-85  เกณฑและท่ีมาของเกณฑท่ีนํามาใช?การพิจารณาความสอดคล?องของ  3-114 
 สาขาความม่ันคง  
ตารางท่ี 3-86  ผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนา สาขาความม่ันคง  3-115 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    ----ฑฑฑฑ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

สารบัสารบัสารบัสารบัญตาราง ญตาราง ญตาราง ญตาราง ((((ตWอตWอตWอตWอ))))    
  หน?า    

ตารางท่ี 3-87  ตารางสรุปแนวทางการตัดสินใจในการวิเคราะหความสอดคล?อง 3-117 
  ของแผนพัฒนาระหวWางสาขาเศรษฐกิจ  
ตารางท่ี 3-88  สรุปผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนาระหวWางสาขาเศรษฐกิจ 3-117 
 ตามทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน (Base Case)  
ตารางท่ี 3-89  สรุปผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนาระหวWางสาขาเศรษฐกิจ 3-118 
 ตามทางเลือกท่ี 2 กรณีใช?ศักยภาพเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case)  
ตารางท่ี 3-90  สรุปผลการวิเคราะหความสอดคล?องของแผนพัฒนาระหวWางสาขาเศรษฐกิจ 3-119 
 ตามทางเลือกท่ี 3 กรณีเรWงอัตราการเติบโต (Accelerated Growth Case)   
ตารางท่ี 3-91  รายชื่อแผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนา/แผนงานท่ีใช?ในการคัดกรองโครงการ 3-122 
ตารางท่ี 3-92  ตารางสรุปผลการคัดกรองโครงการตามลักษณะท่ีกําหนด 4 ลักษณะ 3-124 
ตารางท่ี 3-93  สรุปผลการคัดกรองโครงการเบ้ืองต?น 3-125 
ตารางท่ี 3-94  การคาดการณปริมาณสินค?าสWงออกผWานทWาเรือน้ําลึกชายฝ:;งทะเลอWาวไทยตอนลWาง 3-137 
 (ทWาเรือสงขลา แหWงท่ี 2)  
ตารางท่ี 3-95  การคาดการณปริมาณการขนสWงสินค?าในภาคใต?และปริมาณนําเข?าตู?เปลWา 3-138 
 ผWานทWาเรือปากบารา  
ตารางท่ี 3-96  การคาดการณปริมาณความต?องการในการใช?ทWาเรือปากบาราและทWาเรือสงขลา  3-138 
 แหWงท่ี 2  
ตารางท่ี 3-97  สรุปผลการคาดการณปริมาณสินค?าภาคอ่ืนๆ ท่ีคาดวWาจะผWานทWาเรือปากบารา 3 กรณี 3-139 
ตารางท่ี 3-98  การคาดการณปริมาณสินค?าฮาลาลท่ีคาดวWาจะสWงออกผWานทWาเรือปากบารา 3-140 
ตารางท่ี 3-99  การคาดการณปริมาณสินค?าเปลี่ยนถWายเรือท่ีทWาเรือปากบาราของประเทศเพ่ือนบ?าน 3-140 
ตารางท่ี 3-100  ปริมาณสินค?าผWานทWาเรือปากบารา กรณีไมWมีทางรถไฟเชื่อมเข?าทWาเรือ 3-141 
ตารางท่ี 3-101  แสดงปริมาณสินค?าท่ีผWานทWาเรือปากบารากรณีมีรถไฟเชื่อมและทWาเรือสงขลา แหWงท่ี 2 3-141 
ตารางท่ี 3-102  ผลการคาดการณปริมาณการขนสWงสินค?านําเข?า-สWงออก เฉพาะตู?สินค?าของภาคใต? 3-142 
ตารางท่ี 3-103  การคาดการณปริมาณสินค?าสWงออกของภาคใต? เฉพาะตู?สินค?า ผWานประตูการค?าตWางๆ 3-143 
ตารางท่ี 3-104  ผลการคาดการณปริมาณสินค?าภูมิภาคอ่ืนท่ีมีโอกาสเปลี่ยนมาใช?ทWาเรือปากบารา 3-143 
ตารางท่ี 3-105  การคาดการณปริมาณความต?องการขนสWงสินค?าจากจีนตอนใต?ไปสูWฝ:;งอันดามัน 3-144 
ตารางท่ี 3-106  การคาดการณปริมาณสินค?าท่ีมีโอกาสเปลี่ยนเส?นทางเดินเรือมาใช? Land bridge 3-144 
ตารางท่ี 3-107  สรุปผลการคาดการณปริมาณการขนสWงสินค?าผWานสะพานเศรษฐกิจ (Land bridge) 3-145 
ตารางท่ี 3-108  ประมาณการอัตราคWาบริการตWอตู?สินค?าสําหรับการขนสWงผWานสะพานเศรษฐกิจ 3-146 
ตารางท่ี 3-109  เปรียบเทียบต?นทุนในการเดินเรือขนสWงสินค?า ขนาด 8,000 TEU เส?นทางจาก 3-149 
 Port of New York ถึง Port of Los Angeles กรณีอ?อมแหลม CapeHorn   
 และกรณีผWานคลองปานามา  
ตารางท่ี 3-110   เปรียบเทียบต?นทุนในการเดินเรือขนสWงสินค?า ขนาด 8,000 TEU เส?นทางจาก 3-153 
  เอเชียตะวันออก ไปยังเมดิเตอรเรเนียน กรณีอ?อมแหลม Good Hope  
  และกรณีผWานคลองสุเอซ  
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    ----ฒฒฒฒ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

สารบัสารบัสารบัสารบัญตาราง ญตาราง ญตาราง ญตาราง ((((ตWอตWอตWอตWอ))))    
  หน?า    

ตารางท่ี 3-111  เปรียบเทียบการประหยัดเวลาและต?นทุนในการเดินเรือขนสWงสินค?า ขนาด 8,000 TEU  3-155 
 ระหวWางคลองปานามา คลองสุเอซ และคลองไทย  
ตารางท่ี 3-112  สรุปอัตราคWาบริการตู?สินค?าจากรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวข?องกับการพัฒนา 3-156 
 สะพานเศรษฐกิจ  
ตารางท่ี 3-113  คWาลงทุนทางรถไฟเชื่อมตWอระหวWางฝ:;งอWาวไทยและฝ:;งอันดามัน  3-158 
ตารางท่ี 3-114  งบกระแสเงินสดของโครงการ Land Bridge 3-159 
ตารางท่ี 3-115  ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ Land Bridge 3-163 
ตารางท่ี 3-116  ระยะทางการขนสWงทางถนนจังหวัดระนอง 3-168 
ตารางท่ี 3-117  ทWาเทียบเรือโดยสาร/ทWองเท่ียวและขนสWงสินค?าจังหวัดระนอง 3-168 
ตารางท่ี 3-118  ความสามารถในการรองรับและปริมาณผู?โดยสารทWาอากาศยานระนอง 3-169 
ตารางท่ี 3-119  ปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรจังหวัดระนอง 3-169 
ตารางท่ี 3-120  จํานวนแรงงานต้ังแตWอายุ 15 ปrข้ึนไปของจังหวัดระนอง 3-169 
ตารางท่ี 3-121  การสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดระนอง 3-170 
ตารางท่ี 3-122  จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกและจํานวนผลผลิตจังหวัดระนอง 3-170 
ตารางท่ี 3-123  จํานวนแหลWงน้ําผิวดิน/แหลWงน้ําใต?ดินจังหวัดระนอง 3-171 
ตารางท่ี 3-124  สถานท่ีทWองเท่ียว แบWงตามประเภทของแหลWงทWองเท่ียวจังหวัดระนอง 3-171 
ตารางท่ี 3-125  จํานวนนักทWองเท่ียวและรายได?จากการทWองเท่ียวจังหวัดระนอง 3-172 
ตารางท่ี 3-126  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อมทางบกและทางทะเลจังหวัดระนอง 3-172 
ตารางท่ี 3-127  ระยะทางการขนสWงทางถนนจังหวัดชุมพร 3-173 
ตารางท่ี 3-128  การคมนาคมขนสWงทางรางจังหวัดชุมพร 3-173 
ตารางท่ี 3-129  ทWาเทียบเรือโดยสาร/ทWองเท่ียวและขนสWงสินค?าจังหวัดชุมพร 3-174 
ตารางท่ี 3-130  ความสามารถในการรองรับและปริมาณผู?โดยสารของทWาอากาศยานชุมพร 3-174 
ตารางท่ี 3-131  ปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรจังหวัดชุมพร 3-174 
ตารางท่ี 3-132  จํานวนแรงงานต้ังแตWอายุ 15 ปrข้ึนไป จําแนกตามสภาพแรงงานจังหวัดชุมพร 3-175 
ตารางท่ี 3-133  การสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดชุมพร 3-175 
ตารางท่ี 3-134  จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกและจํานวนการผลิต จังหวัดชุมพร 3-175 
ตารางท่ี 3-135  จํานวนแหลWงน้ําผิวดิน/แหลWงน้ําใต?ดินจังหวัดชุมพร 3-176 
ตารางท่ี 3-136  สถานท่ีทWองเท่ียว แบWงตามประเภทของแหลWงทWองเท่ียวจังหวัดชุมพร 3-176 
ตารางท่ี 3-137  จํานวนนักทWองเท่ียวและรายได?จากการทWองเท่ียวจังหวัดชุมพร 3-177 
ตารางท่ี 3-138  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อมทางบกและทางทะเลของจังหวัดชุมพร 3-177 
ตารางท่ี 3-139  เส?นทางการขนสWงทางถนนจังหวัดกระบ่ี 3-178 
ตารางท่ี 3-140  ทWาเทียบเรือโดยสาร/ทWองเท่ียวและขนสWงสินค?าจังหวัดกระบ่ี 3-179 
ตารางท่ี 3-141  ความสามารถในการรองรับและปริมาณผู?โดยสารสนามบินนานาชาติกระบ่ี 3-179 
ตารางท่ี 3-142  ปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรจังหวัดกระบ่ี 3-179 
ตารางท่ี 3-143  จํานวนแรงงานต้ังแตWอายุ 15 ปrข้ึนไปจําแนกตามสถานภาพแรงงานจังหวัดกระบ่ี 3-180 
ตารางท่ี 3-144  การสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกระบ่ี 3-180 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    ----ณณณณ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

สารบัสารบัสารบัสารบัญตาราง ญตาราง ญตาราง ญตาราง ((((ตWอตWอตWอตWอ))))    
  หน?า    

ตารางท่ี 3-145  จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกและจํานวนผลผลิตจังหวัดกระบ่ี 3-180 
ตารางท่ี 3-146  สถานท่ีทWองเท่ียวและแหลWงทWองเท่ียวจังหวัดกระบ่ี 3-181 
ตารางท่ี 3-147  จํานวนนักทWองเท่ียวและรายได?จากการทWองเท่ียวจังหวัดกระบ่ี 3-181 
ตารางท่ี 3-148  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อมทางบกและทางทะเลจังหวัดกระบ่ี 3-182 
ตารางท่ี 3-149  ระยะการขนสWงทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3-183 
ตารางท่ี 3-150  คมนาคมขนสWงทางรางจังหวัดนครศรีธรรมราช 3-183 
ตารางท่ี 3-151  ความสามารถในการรองรับและปริมาณผู?โดยสารทWาอากาศยานนครศรีธรรมราช 3-184 
ตารางท่ี 3-152  ปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 3-184 
ตารางท่ี 3-153  จํานวนแรงงานต้ังแตWอายุ 15 ปrข้ึนไปจําแนกตามสถานภาพแรงงาน 3-184 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตารางท่ี 3-154  การสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช 3-185 
ตารางท่ี 3-155  จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกและจํานวนผลผลิตจังหวัดนครศรีธรรมราช 3-185 
ตารางท่ี 3-156  สถานท่ีทWองเท่ียวและแหลWงทWองเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช 3-186 
ตารางท่ี 3-157  จํานวนนักทWองเท่ียวและรายได?จากการทWองเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช 3-186 
ตารางท่ี 3-158  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อมทางบกและทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช 3-187 
ตารางท่ี 3-159  ระยะทางการขนสWงทางถนนจังหวัดสงขลา 3-188 
ตารางท่ี 3-160  คมนาคมขนสWงทางรางจังหวัดสงขลา 3-188 
ตารางท่ี 3-161  ทWาเทียบเรือโดยสาร/ทWองเท่ียวและขนสWงสินค?าจังหวัดสงขลา 3-189 
ตารางท่ี 3-162  ความสามารถในการรองรับและปริมาณผู?โดยสารทWาอากาศยานหาดใหญW 3-189 
ตารางท่ี 3-163  ปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรจังหวัดสงขลา 3-190 
ตารางท่ี 3-164  จํานวนแรงงานต้ังแตWอายุ 15 ปrข้ึนไปจําแนกตามสถานภาพแรงงาน จังหวัดสงขลา 3-190 
ตารางท่ี 3-165  การสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 3-190 
ตารางท่ี 3-166  จํานวนพ้ืนท่ี 14 เพาะปลูกและจํานวนผลผลิตจังหวัดสงขลา 3-191 
ตารางท่ี 3-167  สถานท่ีทWองเท่ียวและแหลWงทWองเท่ียวจังหวัดสงขลา 3-191 
ตารางท่ี 3-168  จํานวนนักทWองเท่ียวและรายได?จากการทWองเท่ียวจังหวัดสงขลา 3-192 
ตารางท่ี 3-169  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อมทางบกและทางทะเลจังหวัดสงขลา 3-192 
ตารางท่ี 3-170  ระยะทางการขนสWงทางถนนจังหวัดสตูล 3-194 
ตารางท่ี 3-171  ทWาเทียบเรือโดยสาร/ทWองเท่ียวและขนสWงสินค?าจังหวัดสตูล 3-194 
ตารางท่ี 3-172  ปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรจังหวัดสตูล 3-195 
ตารางท่ี 3-173  จํานวนแรงงานต้ังแตWอายุ 15 ปrข้ึนไปจําแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ จังหวัดสตูล 3-195 
ตารางท่ี 3-174  การสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสตูล 3-195 
ตารางท่ี 3-175  จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกและจํานวนผลผลิตจังหวัดสตูล 3-196 
ตารางท่ี 3-176  สถานท่ีทWองเท่ียวและแหลWงทWองเท่ียวจังหวัดสตูล 3-196 
ตารางท่ี 3-177  จํานวนนักทWองเท่ียวและรายได?จากการทWองเท่ียวจังหวัดสตูล 3-197 
ตารางท่ี 3-178  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม ทางบกและทางทะเล จังหวัดสตูล 3-197 
ตารางท่ี 3-179  ผลการกําหนดบทบาทการพัฒนาของแตWละสาขาเศรษฐกิจ 3-198 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    ----ดดดด----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

สารบัสารบัสารบัสารบัญตาราง ญตาราง ญตาราง ญตาราง ((((ตWอตWอตWอตWอ))))    
  หน?า    

ตารางท่ี 3-180  ป:จจัยในการพิจารณาศักยภาพรายสาขาเศรษฐกิจ 3-199 
ตารางท่ี 3-181  ป:จจัยและเหตุผลในการพิจารณาศักยภาพสาขาคมนาคมขนสWงและโลจิสติกส 3-201 
ตารางท่ี 3-182  ป:จจัยและเหตุผลในการพิจารณาศักยภาพสาขาพลังงาน 3-202 
ตารางท่ี 3-183  ป:จจัยและเหตุผลในการพิจารณาศักยภาพสาขาอุตสาหกรรม 3-203 
ตารางท่ี 3-184  ป:จจัยและเหตุผลในการพิจารณาศักยภาพสาขาเกษตรกรรม 3-204 
ตารางท่ี 3-185  ป:จจัยและเหตุผลในการพิจารณาศักยภาพสาขาการทWองเท่ียว 3-206 
ตารางท่ี 3-186  ป:จจัยและเหตุผลในการพิจารณาศักยภาพสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม 3-207 
ตารางท่ี 3-187  ป:จจัยและเหตุผลในการพิจารณาศักยภาพสาขาความม่ันคง 3-208 
ตารางท่ี 3-188  การพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาคมนาคมขนสWงและโลจิสติกส 3-209 
ตารางท่ี 3-189  ผลการพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาคมนาคมขนสWงและโลจิสติกส 3-211 
ตารางท่ี 3-190  การพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาพลังงาน 3-212 
ตารางท่ี 3-191  ผลการพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาพลังงาน 3-213 
ตารางท่ี 3-192  การพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม 3-214 
ตารางท่ี 3-193  ผลการพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม 3-215 
ตารางท่ี 3-194  การพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาเกษตรกรรม 3-216 
ตารางท่ี 3-195  ผลการพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาเกษตรกรรม 3-218 
ตารางท่ี 3-196  การพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาการทWองเท่ียว 3-218 
ตารางท่ี 3-197  ผลการพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาการทWองเท่ียว 3-220 
ตารางท่ี 3-198  การพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม 3-221 
ตารางท่ี 3-199  ผลการพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีเปQนแหลWงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม 3-222 
ตารางท่ี 3-200  การพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาความม่ันคง 3-223 
ตารางท่ี 3-201  ผลการประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพการพัฒนาจําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ 3-224 
ตารางท่ี 3-202  ผลการประเมินศักยภาพในการพัฒนาจําแนกตามพ้ืนท่ี 3-224 
ตารางท่ี 3-203  เกณฑการพิจารณาโครงการท่ีเปQนเปgาหมายการดําเนินการตาม 3-226 
 ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?  
ตารางท่ี 3-204  ลักษณะของการการพิจารณาโครงการท่ีเปQนเปgาหมายการดําเนินการ 3-227 
 ตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?  
ตารางท่ี 3-205  การพิจารณาโครงการท่ีเปQนเปgาหมายการดําเนินการ 3-227 
 ตามแนวทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?  
ตารางท่ี 3-206  สรุปมูลคWาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนโครงสร?างพ้ืนฐาน 3-231 
 จําแนกรายสาขาเศรษฐกิจ  
ตารางท่ี 3-207  สรุปมูลคWาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการพัฒนา 3-232 
 พ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?จําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ  
ตารางท่ี 3-208  สรุปมูลคWาผลประโยชนและอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 3-232 
 ของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?จําแนกตามทางเลือกในการพัฒนา  
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    ----ตตตต----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

สารบัสารบัสารบัสารบัญตาราง ญตาราง ญตาราง ญตาราง ((((ตWอตWอตWอตWอ))))    
  หน?า    

ตารางท่ี 3-209  เปรียบเทียบต?นทุนในการขนสWงน้ํามันจากตะวันออกกลางไปยังโยโกฮามา  3-235 
 ประเทศญ่ีปุ}น  
ตารางท่ี 3-210  รูปแบบการลงทุนโครงการสะพานเศรษฐกิจพลังงานเส?นทางปากบารา-สงขลา  3-236 
 และเส?นทางกระบ่ี-ขนอม 10 ล?านบารเรล/วัน  
ตารางท่ี 3-211  ผลตอบแทนทางการเงินของรูปแบบการลงทุนภาครัฐรWวมกับเอกชน 3-236 
ตารางท่ี 3-212  ศักยภาพในการสWงออกผลิตภัณฑน้ํามันของประเทศไทย 3-238 
ตารางท่ี 3-213  การนําเข?าสWงออกผลิตภัณฑน้ํามันของภูมิภาคและประเทศตWางๆ ท่ีศึกษา 3-239 
 กรณีท่ีมีการขยายกําลังการกลั่นน้ํามัน ปr พ.ศ.2552-2575 (ค.ศ.2009-2032)  
ตารางท่ี 3-214  ภาพรวมเชิงพาณิชยของโรงกลั่นน้ํามัน SSB ขนาด 950 kBD เปรียบเทียบกับ 3-241 
 ขนาด 660 kBD  
ตารางท่ี 3-215  ภาพรวมเชิงพาณิชยของอุตสาหกรรมปkโตรเคมีในภาคใต? ณ ปr พ.ศ.2575 3-242 
 (ปrสิ้นสุดโครงการ)  
ตารางท่ี 3-216  การเปรียบเทียบภาพรวมเชิงพาณิชยของโครงการปkโตรเคมี 3-243 
 กรณีโรงกลั่นน้ํามัน SSB: ขนาด 950 kBD และ 660 kBD  
ตารางท่ี 3-217  ผลิตภัณฑท่ีมีอุปสงคการผลิตในป:จจุบัน 3-247 
ตารางท่ี 3-218  แสดงถึงโครงสร?างพ้ืนฐานท่ีจําเปQนสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามัน 3-248 
  และปkโตรเคมี  
ตารางท่ี 3-219  แสดงราคาผลิตภัณฑปkโตรเคมีใน ปr 2010 กับ ปr 2015 3-248 
ตารางท่ี 3-220  ผลการวิเคราะหความเหมาะสมในการลงทุนโรงกลั่นน้ํามันขนาด 660 kBD ณ ป:จจุบัน 3-249 
ตารางท่ี 3-221  ผลการวิเคราะหความเหมาะสมในการลงทุน จําแนกตามผลิตภัณฑปkโตรเคมี 3-250 
ตารางท่ี 3-222  ข?อมูลทางการเงินของการพัฒนาอุตสาหกรรมปkโตรเลียมและปkโตรเคมี 3-251 
 ในพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?  
ตารางท่ี 3-223  ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาอุตสาหกรรมปkโตรเลียมและปkโตรเคมี 3-252 
 ในพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?  
ตารางท่ี 3-224  ปริมาณการขนสWงตู?สินค?าคอนเทนเนอรของทWาเรือสิงคโปร 3-252 
ตารางท่ี 3-225  การคาดการณปริมาณการขนสWงตู?สินค?าคอนเทนเนอรผWานทWาเรือสิงคโปร 3-252 
  ในปr พ.ศ.2558-2574  
ตารางท่ี 3-226  ปริมาณตู?สินค?าคอนเทนเนอรสWวนเกินจากความสามารถในการรองรับ 3-254 
  ของทWาเรือสิงคโปร  
ตารางท่ี 3-227  ผลสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุมกลุWมยWอย (Focus Group)  3-262 
  และสัมมนาระดมความคิดเห็น 
ตารางท่ี 3-228  สัญลักษณในการพิจารณาเพ่ือบูรณาการรWวมกันใน 4 มิติ 3-264 
ตารางท่ี 3-229  เกณฑในการพิจารณาเพ่ือบูรณาการรWวมกันใน 4 มิติ 3-265 
ตารางท่ี 3-230  ผลการวิเคราะหผลกระทบด?านสิ่งแวดล?อมและสังคม 3-265 
ตารางท่ี 3-231  ปริมาณการผลิต ราคาขายเฉลี่ย รายได?และกําไรจากการขายผลิตภัณฑปkโตรเลียม 3-275 
  และปkโตรเคมี 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 
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  หน?า    

ตารางท่ี 3-232  สรุปผลการระดมความคิดเห็นของผู?เชี่ยวชาญสําหรับกลุWมโครงการท่ีสWงผลกระทบ 3-280 
  ใน 4 มิติ 
ตารางท่ี 4-1   เปgาหมายเชิงยุทธศาสตรสิ่งแวดล?อมในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 4-3 
ตารางท่ี 4-2   ตัวชี้วัดและเกณฑพิจารณาในการบรรลุเปgาหมายเชิงยุทธศาสตรสิ่งแวดล?อม 4-5 
ตารางท่ี 4-3   การให?คะแนนตามเกณฑประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 4-7 
ตารางท่ี 4-4   ระดับนัยสําคัญของผลกระทบและแนวทางตัดสินใจพัฒนา 4-8 
ตารางท่ี 4-5   แนวโน?มการเปลี่ยนแปลงของนักทWองเท่ียวในพ้ืนท่ีภาคใต?ตามแผนพัฒนาฯ 4-16 
ตารางท่ี 4-6   แนวโน?มการเปลี่ยนแปลงของนักทWองเท่ียวในแตWละจังหวัด 4-17 
ตารางท่ี 4-7   ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนและการจัดการในแตWละจังหวัด 4-23 
ตารางท่ี 5-1   อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใต? ระหวWางปr พ.ศ.2553 – 2557 5-5 
ตารางท่ี 5-2   การจัดประชุม/สัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู?มีสWวนได?สWวนเสียทุกภาคสWวน 5-21 
ตารางท่ี 5-3   การประมาณการ Real Per Capita GDP (ราคาคงท่ีปr พ.ศ.2559) 5-23 
  ของภาคใต?ในแตWละทางเลือกของการพัฒนาพ้ีนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? (บาทตWอคน) 
ตารางท่ี 5-4   เปgาหมายทางเศรษฐกิจ (Economic Target) ของทางเลือกสองบวก (2+) 5-29 
  แยกตามระยะเวลาของยุทธศาสตร 
ตารางท่ี 5-5   เปgาหมายทางเศรษฐกิจของภาคใต? จําแนกตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร 5-31 
ตารางท่ี 5-6   แสดงอัตราความต?องการไฟฟgาในชWวงระยะ 10 ปrแรก 5-35 
ตารางท่ี 5-7  แสดงอัตราความต?องการไฟฟgาในชWวงระยะ 10 ปrหลัง 5-35 
ตารางท่ี 6-1   สรุปข?อมูลสําคัญจากผู?บริหารระดับสูงและหนWวยงานท่ีเก่ียวข?องในจังหวัดชุมพร 6-6 
  และจังหวัดระนอง  
ตารางท่ี 6-2   สรุปข?อมูลสําคัญจากผู?บริหารระดับสูงและหนWวยงานท่ีเก่ียวข?องในจังหวัดนครศรีธรรมราช 6-9 
  และจังหวัดกระบ่ี 
ตารางท่ี 6-3   สรุปข?อมูลสําคัญจากผู?บริหารระดับสูงและหนWวยงานท่ีเก่ียวข?องในจังหวัดสงขลา             6-13 
  และจังหวัดสตูล 
ตารางท่ี 6-4  จํานวนการจัดประชุมกลุWมเล็กในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด 6-16 
ตารางท่ี 6-5   สรุปสาระสําคัญจากการประชุมหารือกับหนWวยงานราชการสWวนท?องถ่ินและภาคเอกชน  6-17 
  ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
ตารางท่ี 6-6   สรุปสาระสําคัญจากการประชุมหารือกับหนWวยงานราชการสWวนท?องถ่ินและภาคเอกชน  6-19 
  ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง 
ตารางท่ี 6-7   สรุปสาระสําคัญจากการประชุมหารือกับหนWวยงานราชการสWวนท?องถ่ิน ผู?นําท?องถ่ิน 6-20 
  ผู?นําชุมชน และแกนนําในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตารางท่ี 6-8   กําหนดการประชุมและจํานวนผู?มีสWวนได?สWวนเสียท่ีเข?ารWวมการประชุมกลุWมเล็ก 2-23 
  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตารางท่ี 6-9   สรุปสาระสําคัญจากการประชุมหารือกับหนWวยงานราชการสWวนท?องถ่ิน  6-24 
  ผู?นําท?องถ่ิน ผู?นําชุมชน และแกนนําในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    ----ทททท----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    
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รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1 1 1 1 บทนําบทนําบทนําบทนํา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    1111----1111    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่1111    
บทนาํบทนาํบทนาํบทนาํ    

1111....1111    หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล    ((((ความเปPนมาของโครงการความเปPนมาของโครงการความเปPนมาของโครงการความเปPนมาของโครงการ))))    
ป:ญหาความไมSสอดคล?องของแผนและการยอมรับของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต?ของภาครัฐเปPน

ป:ญหาสําคัญ ซ่ึงถึงแม?วSารัฐบาลจะให?ความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต?โดยให?หนSวยงานตSางๆ ของภาครัฐท่ี
เก่ียวข?องดําเนินการตามทิศทางนโยบายการพัฒนาท่ีมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหSงชาติ ฉบับท่ี 11 เปPน
กรอบในการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนพัฒนาในระดับตSางๆ ลงมาตามลําดับ ได?แกS ระดับภาค ระดับกลุSม
จังหวัด และระดับจังหวัด ในขณะท่ีกระทรวง หนSวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจตSางๆ ก็จะจัดทําแผนพัฒนาระดับ
สาขาเศรษฐกิจตามทิศทางการพัฒนาตามสาขาของตนเปPนสําคัญ ซ่ึงอาจทําให?เกิดความไมSเชื่อมโยงประสานขาด
การบูรณาการรSวมกันระหวSางหนSวยงานของภาครัฐทําให?ไมSสามารถมองเห็นภาพรวมของศักยภาพในการพัฒนา
พ้ืนท่ีภาคใต?ได?อยSางแท?จริง 

การเสนอภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต?ตSอผู?มีสSวนได?สSวนเสียท่ีเก่ียวข?องยังขาดกระบวนการเรียนรู?รSวมกัน
ระหวSางภาครัฐและผู?มีสSวนได?สSวนเสีย (Stakeholder) ทําให?ผู?มีสSวนได?สSวนเสียไมSได?รับข?อมูลและข?อเท็จจริงในการ
พัฒนาเพราะฉะนั้นจากการท่ีผู?มีสSวนได?สSวนเสียไมSทราบข?อมูลท่ีทําให?รับรู?ได?ถึงผลประโยชนและผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดตSอตนเองและ/หรือของพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการพัฒนาดังกลSาว จึงไมSสามารถพิจารณาถึงผลประโยชน-ต?นทุน
จากการสูญเสียวิถีชีวิตความเปPนอยูS แหลSงประกอบอาชีพ การสูญเสียแหลSงทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงความ
ปลอดภัยและความม่ันคงของชีวิตจากการพัฒนา ท?ายท่ีสุดแล?วจะกSอให?เกิดการตSอต?านจากผู?มีสSวนได?สSวนเสียใน
ท่ีสุด 

การพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต?เพ่ือให?เกิดการขยายตัวท้ังในภาคเกษตร การค?า อุตสาหกรรมและการพัฒนาพ้ืนท่ี
นั้นจําเปPนต?องอาศัยระบบคมนาคมขนสSงท่ีมีประสิทธิภาพ ลักษณะท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของภาคใต?มีศักยภาพ
สามารถพัฒนาเปPนประตูการค?าการขนสSงสินค?าและพลังงานท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลกผSานการพัฒนาเปPน
สะพานเศรษฐกิจ (Land bridge) เพ่ือเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสSงและพลังงานจากทะเลชายฝ:;งอันดามันสูSฝ:;ง
อSาวไทยท่ีจะประกอบไปด?วยทSาเรือระบบขนสSงทางบก ทางรางและทางทSอ เชSน โครงการทSาเรือปากบารา-ทSาเรือ
สงขลา 2 เปPนต?น ซ่ึงการพัฒนาตSางๆ เหลSานี้จะชSวยกระตุ?นให?เกิดการขยายตัวในภาคการค?า อุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมบริการ และการลงทุนในภาคใต? 

แผนพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงทะเลอันดามันและอSาวไทย (Land bridge) เปPนทางเลือกของ
เส?นทางการขนสSงใหมSท่ีจะเกิดข้ึน เนื่องจากในป:จจุบันการคมนาคมขนสSงทางเรือ ยังมีป:ญหาทางด?านประสิทธิภาพ
ทางราคา การขนสSงจํานวนมากจะต?องขนสSงสินค?าไปเปลี่ยนถSายลําเรือเพ่ือลงเรือใหญS (Transshipment)          
ท่ีประเทศสิงคโปร ผSานชSองแคบมะละกาท่ีมีการจราจรคับค่ัง ในขณะท่ีสินค?าภาคใต?ตอนลSางของประเทศไทยจะ
ถูกสSงออกผSานทSาเรือป̀นัง ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากทSาเรือในภาคใต?มีขนาดเล็ก มิได?มีสายเรือขนาดใหญSมาเทียบ
ทSาประจํา ในขณะท่ีทSาเรือท่ีวSางเปPนทSาเรือใหมS ยังขาดป:จจัยสนับสนุนหลายอยSาง ทําให?ไมSสามารถรองรับปริมาณ
สินค?าเพ่ิมข้ึนได?   



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1 1 1 1 บทนําบทนําบทนําบทนํา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    1111----2222    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

การเกิดข้ึนของแผนพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ จะสSงเสริมให?เกิดมิติของการเปPน Logistis Hub และสร?าง
ประโยชนเพ่ิมให?กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ อยSางไรก็ตามการขนสSงจากการใช?สะพานเศรษฐกิจนั้นมีการ
เปลี่ยนรูปแบบการขนสSงท่ีหลากหลาย ท้ังทางถนน/ราง เพ่ือขนย?ายสินค?าจากฝ:;งอSาวไทยไปยังฝ:;งอันดามัน/             
ฝ:;งอันดามันมายังฝ:;งอSาวไทยทําให?เกิดการดําเนินการท่ีซํ้าซ?อน (Double Handling) ไมSเหมาะกับสินค?าท่ีมีความ
เปราะบาง เสียหายงSาย และเม่ือนําบริบทความรSวมมือการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคมาพิจารณารSวมกับการ
พัฒนาสะพานเศรษฐกิจ พบวSา ประเทศไทยสามารถใช?ประโยชนจากทSาเรือทวายในการขนสSงสินค?าทางทะเลไปยัง
ประเทศอินเดีย ยุโรป และตะวันออกกลาง โดยทSาเรือทวายเปPนทางเลือกหนึ่งในการขนสSงสินค?าระหวSางประเทศ
จากทะเลฝ:;งอSาวไทยไปยังฝ:;งอันดามันได?เปPนอยSางดี ซ่ึงป:จจุบันต?องนําสินค?าขนสSงผSานชSองแคบมะละกาเพียง
เส?นทางเดียว นอกจากนี้ควรนําทิศทางการพัฒนาด?านโลจิสติกสของประเทศเพ่ือนบ?านบริเวณชSองแคบมะละกา 
ซ่ึงเปPนเส?นทางเดินเรือท่ีสําคัญสําหรับการขนสSงระหวSางทะเลสองฝ:;งมหาสมุทร ได?แกS มาเลเซียและสิงคโปร               
มาพิจารณารSวมด?วย เนื่องจากหากมีการพัฒนาศักยภาพของทSาเรือในบริเวณดังกลSาวอาจสSงผลตSอการตัดสินใจ
เลือกใช?เส?นทางการขนสSง 

การจัดต้ังสะพานเศรษฐกิจเพ่ือเปPนศูนยกลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค (Energy Bridge) เปPนโครงการ
ลงทุนการขนสSงน้ํามันและกfาซธรรมชาติ โดยป:จจุบันการขนสSงน้ํามันทางเรือจากประเทศในกลุSมตะวันออกกลาง
มายังภาคตะวันออกของประเทศไทยและไปยังประเทศในกลุSมเอเชียตะวันออก ได?แกS ประเทศจีน ญ่ีปุgน เกาหลี 
และประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต?นั้น ต?องผSานทางชSองแคบมะละกาและสิงคโปร ท้ังนี้ปริมาณ
สินค?าท่ีผSานชSองแคบมะละกามีปริมาณถึง 1 ใน 4 ของปริมาณสินค?าท่ีค?าขายกันท่ัวโลก ซ่ึงในปริมาณดังกลSาว
รวมถึงกfาซธรรมชาติและน้ํามันด?วย เม่ือปริมาณการขนสSงเพ่ิมสูงข้ึน และข?อจํากัดทางด?านภูมิศาสตร ทําให?ชSอง
แคบมะละกามีปริมาณความหนาแนSนของการใช?เส?นทางจนเกิดภาวะจราจรติดขัด กระจุกตัวเปPนคอขวด และเม่ือ
พิจารณาเส?นทางการขนสSงอ่ืนท่ีอยูSในบริเวณเดียวกัน ได?แกS ชSองแคบลอมบอก จากการศึกษาของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ซ่ึงมีการเปรียบเทียบต?นทุน ระยะทาง และระยะเวลาในการขนสSงน้ํามันจากตะวันออก
กลางไปยังเมืองโยโกฮามา ประเทศญ่ีปุgน ผSานชSองแคบลอมบอก พบวSา การใช?เส?นทางสะพานเศรษฐกิจพลังงาน 
(Energy Bridge) จะมีท้ังต?นทุน ระยะทางและระยะเวลาในการขนสSงท่ีตํ่ากวSา โดยต?นทุนจากการขนสSงโดยใช?
เส?นทางลอมบอกเทSากับ 2.44 เหรียญสหรัฐตSอบารเรล ระยะทาง 14,000 กิโลเมตร ใช?ระยะเวลา 23 วัน ในขณะท่ี
การขนสSงผSานสะพานเศรษฐกิจพลังงานมีต?นทุนเทSากับ 2.33 เหรียญสหรัฐตSอบารเรล ระยะทาง 10,000 กิโลเมตร ใช?
ระยะเวลา 18 วัน จากข?อมูลท่ีกลSาวมานั้นประเทศไทยสามารถใช?ความได?เปรียบเชิงยุทธศาสตรจากตําแหนSง
ภูมิศาสตรของประเทศ ท่ีสามารถเพ่ิมทางเลือกอ่ืนในการขนสSงน้ํามันโดยท่ีไมSต?องผSานชSองแคบมะละกา และ         
ชSองแคบลอมบอก อีกท้ังยังเปPนการสร?างความม่ันคง (Strengthen Energy Security) ด?านพลังงานและการ
สํารองน้ํามันเชิงยุทธศาสตรของประเทศ (Domestic Strategic Energy Reserve) และเพ่ือให?ประเทศไทยเปPน
ศูนยกลางพลังงานในภูมิภาค (Regional Energy Hub) 

อยSางไรก็ตามการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต?ตามแผนพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ ควรมีการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการประกอบกับการวิเคราะหถึงผลกระทบทางบวก-ลบ ในทุกมิติท่ีอาจเกิด
จากการพัฒนาดังกลSาว เชSน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล?อม เพ่ือให?การพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต?เปPนไปอยSางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ สร?างความได?เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ (Potential economic advantage) เกิดความ
หลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจยกระดับผลิตภาพการผลิต (เทคโนโลยี) ในภาคขนสSง ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ ซ่ึงเปPนป:จจัยท่ีทําให?ภาคใต?เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการค?า การลงทุน อันจะเปPน
ประโยชนตSอประชาชนในพ้ืนท่ีพัฒนาสSงผลให?เกิดการจ?างงาน ประชาชนมีรายได?สูงข้ึนและมีชีวิตความเปPนอยูSท่ีดี
ข้ึนตามลําดับ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1 1 1 1 บทนําบทนําบทนําบทนํา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    1111----3333    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จากท่ีกลSาวมาท้ังหมดนั้น การดําเนินการพัฒนาของภาครัฐและความจําเปPนในการพัฒนา ควรทําการ
ประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตร (SEA) เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบในระดับภาพรวมและการมีสSวนรSวมของ 
ทุกภาคสSวนหรือผู?มีสSวนได?สSวนเสียเพ่ือรSวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนา โดยสามารถเสนอทางเลือกเพ่ือให?การ
พัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต?เปPนการพัฒนาอยSางยั่งยืน (Sustainable Development) บนฐานความสมดุลระหวSาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล?อม การประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตรจึงเปPนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะนํามาใช?ใน
การแก?ป:ญหาในหลายมิติ เชSน ความไมSสอดคล?องและบูรณาการของนโยบาย ความไมSสอดคล?องของนโยบายและ
เปpาประสงคด?านสิ่งแวดล?อม การมีสSวนรSวมของผู?มีสSวนได?สSวนเสีย และความเข?าใจและการยอมรับของชุมชน และ
เพ่ือให?หนSวยงานท่ีมีสSวนเก่ียวข?องสามารถนําไปใช?ประกอบการกําหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีซ่ึงเปPนแนวทางท่ี
ได?รับการยอมรับจากทุกฝgาย 
1.21.21.21.2    วัตถุประสงคของการศึกษาวัตถุประสงคของการศึกษาวัตถุประสงคของการศึกษาวัตถุประสงคของการศึกษา    

การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?เปPนการลงทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะยาว ประกอบด?วย          
การลงทุนโครงการขนาดใหญSหลายโครงการ ซ่ึงอาจกSอให?เกิดผลกระทบตSอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล?อมใน
พ้ืนท่ี ดังนั้นจึงมีความจําเปPนต?องอาศัยข?อมูลทางวิชาการท่ีได?มีการพิจารณารSวมกันอยSางรอบด?าน รอบคอบ          
บนเปpาประสงครSวมกันในการพัฒนาอยSางยั่งยืน สําหรับใช?ประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล รวมท้ังการสนับสนุน
จากประชาชน และความรSวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการเมือง เพ่ือให?สามารถผลักดัน
โครงการพัฒนาไปสูSการปฏิบัติ ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคดังตSอไปนี้ 

(1) เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? ตามแนวทางการศึกษาของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล?อม 

(2) เพ่ือศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนแมSบทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? สําหรับใช?เปPน
กรอบการพิจารณาตัดสินใจของรัฐบาลในการพัฒนาโครงการขนาดใหญSในพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 
อยSางเหมาะสม สมดุล และยั่งยืน คํานึงถึงมิติด?านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล?อม และเทคโนโลยี            
โดยใช?ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปPนกรอบแนวคิดในการพัฒนา 

(3) เพ่ือสSงเสริมกระบวนการเรียนรู?รSวมกันกับผู?มีสSวนได?สSวนเสียตลอดการศึกษาในการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ:;งทะเลภาคใต? ประกอบด?วย ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนท่ัวไป ภาคราชการ ภาคการเมือง  
ได?รSวมรับรู?และมีสSวนรSวมในกระบวนการศึกษา เพ่ือรSวมตัดสินใจแนวทางการพัฒนาไปพร?อมกัน 

1111....3333    พื้นที่ศึกษาพื้นที่ศึกษาพื้นที่ศึกษาพื้นที่ศึกษา    
พ้ืนท่ีในการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับ

การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? ได?กําหนดให?ครอบคลุมฝ:;งอSาวไทยและฝ:;งอันดามัน เพ่ือให?สามารถวิเคราะห
ความเชื่อมโยงของโครงการคมนาคมขนสSงและโลจิสติกสในพ้ืนท่ีภาคใต?ได?อยSางครอบคลุม ครบถ?วนและสมบูรณ 
ในเบ้ืองต?นได?กําหนดพ้ืนท่ีศึกษา 3 แนว โดยในข้ันตอนการศึกษาจะพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาเพ่ือเปPนกรณีตัวอยSางในการศึกษา วิเคราะหเชิงลึกให?ครอบคลุมมิติด?านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล?อม และ
เทคโนโลยี ท้ังนี้ พ้ืนท่ีศึกษา 3 แนว ครอบคลุม 6 จังหวัด ได?แกSพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูลโดยในข้ันตอนการศึกษาจะพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ี           
ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาด?านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พลังงาน ทSองเท่ียว คมนาคม และความม่ันคงท่ีจะ
กSอให? เ กิดความสมดุลและยั่งยืนมาวิเคราะห เชิงลึกให?ครอบคลุมมิติด?านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล?อม                     
และเทคโนโลยี 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1 1 1 1 บทนําบทนําบทนําบทนํา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    1111----4444    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

1111....4444    ขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษา    
1111....4444....1111    ศึกษา ทบทวน รศึกษา ทบทวน รศึกษา ทบทวน รศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราวบรวม และวิเคราวบรวม และวิเคราวบรวม และวิเคราะะะะหข?อมูลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ:;งทะเลภาคใต?หข?อมูลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ:;งทะเลภาคใต?หข?อมูลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ:;งทะเลภาคใต?หข?อมูลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ:;งทะเลภาคใต?    

1.4.1.1 ทบทวนและสังเคราะหเอกสาร รายงานการศึกษา นโยบาย และยุทธศาสตรของหนSวยงานตSางๆ 
ท่ีเก่ียวข?องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? จํานวน 14 จังหวัด อาทิ การศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ:;งทะเลภาคใต? ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหSงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุSมจังหวัดพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? แผนพัฒนาจังหวัด และการพัฒนาเมือง รวมท้ังอุปสงค (Demand) และ
อุปทาน (Supply) ของทุกมิติรวมถึงผลกระทบทางด?านเศรษฐกิจของแตSละแผนพัฒนา และผลกระทบทางด?าน
เศรษฐกิจรวมเม่ือบูรณาการแผนพัฒนาเข?าด?วยกัน 

1.4.1.2 ศึกษา สํารวจ วิเคราะหความเปPนไปได? และความเหมาะสมของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเล
ภาคใต? ในพ้ืนท่ีศึกษา 3 แนวท่ีมีเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมทางด?านกายภาพและด?านเศรษฐกิจตSอนโยบายสะพาน
เศรษฐกิจ โดยพ้ืนท่ี ท้ัง 3 แนวนี้จะครอบคลุม 6 จังหวัด ได?แกS  จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล โดยพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมใน
แตSละพ้ืนท่ี ครอบคลุมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทSองเท่ียว พลังงาน และภาคคมนาคมขนสSง แล?วคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ี
มีศักยภาพสูงสุดในการเชื่อมโยงโครงขSายคมนาคมขนสSงและโลจิสติกสเชื่อมฝ:;งทะเลอันดามันและอSาวไทย             
(Land bridge) มาวิเคราะหเชิงลึกให?ครอบคลุมมิติด?านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล?อม และเทคโนโลยี เพ่ือเปPน
กรอบทิศทางการพัฒนาในแตSละกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให?เกิดการพัฒนาอยSางสมดุลและยั่งยืน 

1.4.1.3 ศึกษา วิเคราะหความเปPนไปได?และความเหมาะสมของโครงการตSางๆ ท่ีมีแนวโน?มจะเกิดข้ึน
จากการมีทSาเรือและสะพานเศรษฐกิจ รวมถึงความเปPนไปได?ท่ีจะทําให?เกิดกิจกรรมด?านโลจิสติกสและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอยSางอ่ืนในพ้ืนท่ีอิทธิพลของทSาเรือและสะพานเศรษฐกิจดังกลSาว 

1.4.1.4 ศึกษา วิเคราะหทางเลือกของการลงทุนพัฒนาโครงสร?างพ้ืนฐานด?านคมนาคมขนสSงในพ้ืนท่ี
ชายฝ:;งทะเลภาคใต? ประกอบด?วย กรณีพัฒนาทSาเรือสินค?าฝ:;งอันดามันเพียงอยSางเดียว กรณีพัฒนาทSาเรือสินค?า          
ฝ:;งอันดามันรSวมกับการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเพ่ือขนสSงน้ํามันดิบไปยังฝ:;งอSาวไทย และกรณีพัฒนาทSาเรือสินค?า 
ฝ:;งอันดามันรSวมกับการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในภาคใต? เพ่ือพิจารณาความคุ?มคSาทางเศรษฐกิจกSอนท่ีจะศึกษา
ความเหมาะสมในเชิงลึกตSอไป ท้ังนี้ควรพิจารณาทิศทางการพัฒนาทSาเรือของประเทศเพ่ือนบ?านโดยเฉพาะการใช?
ประโยชนทSาเรือทวายเปPนประตูการค?าฝ:;งตะวันตกควบคูSไปด?วย 

1111....4444....2222    จัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ชายฝ:;งทะเลภาคใต?จัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ชายฝ:;งทะเลภาคใต?จัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ชายฝ:;งทะเลภาคใต?จัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ชายฝ:;งทะเลภาคใต?    
1.4.2.1 ศึกษา ทบทวน และสังเคราะหเอกสารทางวิชาการ หรือ รายงานการศึกษาท่ีเก่ียวข?องกับการ

ประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) ของหนSวยงานตSางๆ           
เชSน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม 

1.4.2.2 ศึกษา สํารวจ และประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) ของพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? จากการมีทSาเรือ สะพานเศรษฐกิจ กิจกรรมด?านโลจิสติกส และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจข?างต?น ซ่ึงจะต?องครอบคลุม 4 มิติ คือ มิติด?านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล?อม และเทคโนโลยี 
โดยวิเคราะหศักยภาพและข?อจํากัดท้ัง 4 มิติ ของโครงการตSางๆ ท่ีมีแนวโน?มจะเกิดข้ึน 

1.4.2.3 ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) ของพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?ให?ครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ี
ใกล?เคียง ซ่ึงมีแนวโน?มจะกSอให?เกิดผลกระทบให?ครบถ?วนตามหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางใน
การจัดทํา ซ่ึงเปPนไปตามมาตรฐานของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม (สผ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม และข?อกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข?องท้ังหมด ประกอบด?วย 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1 1 1 1 บทนําบทนําบทนําบทนํา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    1111----5555    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((1111)))) สSวนที่ สSวนที่ สSวนที่ สSวนที่ 1 1 1 1 การประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตรการประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตรการประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตรการประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตร ประกอบด?วย 10 ข้ันตอน ได?แกS 
1) การกลั่นกรองประเภทของโครงการท่ีต?องจัดทํา SEA (Screening) 
2) การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ (Reviewing Secondary Data) 
3) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 
4) การเก็บรวบรวมข?อมูลเพ่ิมเติม 
5) การวิเคราะหและประเมินข?อมูล (Analysis and Appraisal) 
6) การนําเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม (Propose Alternative) 
7) การนําเสนอหลักการปpองกันไว?ลSวงหน?า (Precautionary Principle) 
8) การตัดสินใจพัฒนา 
9) การติดตามประเมินผล และ 
10) การปรับปรุงแก?ไข  

((((2222)))) สSวนที่ สSวนที่ สSวนที่ สSวนที่ 2 2 2 2 การจัดทําและนําเสนอรายงานการประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตรการจัดทําและนําเสนอรายงานการประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตรการจัดทําและนําเสนอรายงานการประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตรการจัดทําและนําเสนอรายงานการประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตร
ประกอบด?วย 10 ข้ันตอน ได?แกS 

1) สSวนหน?าของรายงาน SEA 
2) บทนํา 
3) วิธีการศึกษา 
4) การวิเคราะหศักยภาพและข?อจํากัดในมิติตSางๆ 
5) การประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตร 
6) การนําเสนอทางเลือกตSางๆ และข?อเสนอแนะ 
7) หลักการปpองกันและเฝpาระวังไว?ลSวงหน?า (Precautionary Principle) 
8) การมีสSวนรSวมของประชาชนและชุมชน 
9) ภาคผนวก 
10) เอกสารท่ีต?องนําเสนอ (รายงานหลัก และรายงานภาคผนวก) 

1111....4444....3333    การเรียนรู?รSวมกับผู?มีการเรียนรู?รSวมกับผู?มีการเรียนรู?รSวมกับผู?มีการเรียนรู?รSวมกับผู?มีสSวนได?สSวนเสียสSวนได?สSวนเสียสSวนได?สSวนเสียสSวนได?สSวนเสีย    
    เผยแพรSข?อมูลและดําเนินกิจกรรมการมีสSวนรSวมกับผู?มีสSวนได?สSวนเสีย ประกอบด?วยงานอยSางน?อย ดังนี้ 
1.4.3.1 จัดทําแผนและดําเนินการประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดการนําเสนอข?อมูลให?ทุกฝgายท่ี

เก่ียวข?องมีความรู?ความเข?าใจอยSางแท?จริงเก่ียวกับกรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงการตSางๆ ท้ังผลกระทบใน          
เชิงบวกและลบท่ีคาดวSาจะเกิดข้ึน และจัดทําสารคดี เอกสารเผยแพรS เชSน เอกสาร แผSนพับ เอกสารประกอบการ
สัมมนา วิดีทัศน สื่อโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ เปPนต?น รวมท้ังการจัดนิทรรศการเพ่ือให?ทุกฝgายท่ีเก่ียวข?อง
ได?รับทราบข?อมูล 

1.4.3.2 จัดทํากิจกรรมการเรียนรู?รSวมกับผู?มีสSวนได?สSวนเสียตามท่ีกฎหมายกําหนด ในพ้ืนท่ีศึกษาและ
พ้ืนท่ีอิทธิพล ในระหวSางการจัดทําแผนแมSบทท้ังในระดับพ้ืนท่ี ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เชSน การประชุม
กลุSมยSอย เวทีสาธารณะ และการสัมมนารับฟ:งความคิดเห็น โดยมีคณะบุคลากรหลักอยSางน?อย ประกอบด?วย 
ผู?เชี่ยวชาญด?านการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล?อม และด?านการมีสSวนรSวมของประชาชนไปนําเสนอ ชี้แจง            
และรับฟ:งข?อมูลจากผู?มีสSวนได?สSวนเสีย 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1 1 1 1 บทนําบทนําบทนําบทนํา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    1111----6666    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

1.4.3.3 งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด?านขSาวสาร I/O (Information operations) 
เนื่องจากข้ันตอนและกระบวนการท่ีกลSาวมาอาจต?องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพ่ือให?สอดคล?องกับ

สภาพแวดล?อม ความรู?ความเข?าใจ และความต?องการของชุมชนท?องถ่ิน ระหวSางปฏิบัติการเพ่ือจะได?บรรลุ
เปpาประสงคท่ีต?องการ 

1111....4444....4444    จัดทําแผนแมSบทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ:;งทะเลภาคใต?จัดทําแผนแมSบทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ:;งทะเลภาคใต?จัดทําแผนแมSบทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ:;งทะเลภาคใต?จัดทําแผนแมSบทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ:;งทะเลภาคใต?    
1.4.4.1 จัดทําข?อเสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? เ พ่ือใช? เปPนข?อมูล

ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย โดยครอบคลุมประเด็นดังตSอไปนี้ 
(1) การแบSงพ้ืนท่ี (Zoning) สําหรับการดําเนินกิจกรรมตSางๆ 
(2) รูปแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและจะดึงดูดให?มีการรSวมลงทุนจากภาคเอกชน       

ท้ังภายในและตSางประเทศ 
(3) องคกรท่ีจะรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินโครงการท้ังหมด 
(4) ข?อกําหนด (Terms of Reference) เบ้ืองต?นท่ีจะเปPนพ้ืนฐานสําหรับรัฐบาลไทยจะใช?

เชิญชวนผู?ลงทุนจากภาคเอกชนท้ังในและตSางประเทศยื่นข?อเสนอในการรSวมเปPน
พันธมิตรในการดําเนินโครงการ 

1.4.4.2 นําเสนอแผนทางเลือกท่ีเหมาะสมแกSสSวนราชการและรัฐบาลไทยในการดําเนินการตSางๆ             
ท่ีเก่ียวข?องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? และการขับเคลื่อนการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ เชSน 

(1) การให?คําแนะนําเก่ียวกับการบริหารจัดการทSาเรือ ระบบขนสSงสนับสนุน เพ่ือให?เกิดเปPน
สะพานเศรษฐกิจ 

(2) การเชิญชวนผู?ลงทุนจากภาคเอกชนท้ังในและตSางประเทศยื่นข?อเสนอในการรSวมเปPน
พันธมิตรในการดําเนินโครงการ การพิจารณาข?อเสนอของพันธมิตรท่ีประสงคจะรSวม
ลงทุนกับรัฐบาลไทย 

(3) การประเมินผลกระทบด?านสิ่งแวดล?อม ด?านสังคม ด?านสุขอนามัยท่ีจะเกิดข้ึนจาก
โครงการตSางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตามข?อเสนอตาม (2) 

(4) การติดตามและประเมินผลมาตรการปpองกันและลดผลกระทบเชิงลบในแตSละด?าน 
1.4.4.3 เสนอแนะกลไกในการผลักดันโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?ไปสูSการปฏิบัติ          

อยSางเปPนรูปธรรม 

1111....5555    ความรู?ความเข?าใจในโครงการความรู?ความเข?าใจในโครงการความรู?ความเข?าใจในโครงการความรู?ความเข?าใจในโครงการ    
การประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตรเปPนหนึ่งในเครื่องมือท่ีใช?ประกอบในกระบวนการตัดสินใจในเชิง

ยุทธศาสตรอันนําไปสูSการกําหนดนโยบายท่ีพิจารณาถึงประเด็นทางสิ่งแวดล?อมในระดับท่ีสูงข้ึนจากระดับโครงการ 
การประเมินสิ่งแวดล?อมระดับยุทธศาสตรชSวยให?กระบวนการตัดสินใจในประเด็นทางด?านสิ่งแวดล?อมได?รับการ
พิจารณาต้ังแตSระดับนโยบาย/แผน/แผนงาน (Policy/Planning and Programs หรือ PPPs) ท่ีจําเปPนต?องใช?
เกณฑการตัดสินใจครอบคลุมในหลายประเด็นอยSางเปPนระบบเพ่ือนําไปสูSการกําหนดรายละเอียดสิ่งแวดล?อมใน
ระดับโครงการ (Project) ตSอไป 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1 1 1 1 บทนําบทนําบทนําบทนํา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    1111----7777    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

โดยปกติแล?ว โครงการพัฒนาจะเปPนผลลัพธสุดท?ายของนโยบาย แผนงาน หรือยุทธศาสตรการพัฒนา
ตSางๆ เชSน แผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีหรือแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับสาขาเศรษฐกิจ เปPนต?น ดังนั้นในการ
ดําเนินการเพ่ือท่ีจะให?เกิดแนวทางหรือทางเลือกท่ีเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ จึงควรจะเริ่มต?นต้ังแตSการ
พิจารณานโยบาย แผนงานหรือยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงการพิจารณานโยบาย แผนงานหรือยุทธศาสตรดังกลSาว
ถือเปPนสาระสําคัญของการศึกษา SEA ซ่ึงเปPนกระบวนการท่ีมีการดําเนินการกSอนท่ีจะมีการตัดสินใจพัฒนา
โครงการ  

สําหรับกรอบการศึกษา SEA ของโครงการศึกษานี้จะเปPนการศึกษา SEA สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;ง
ทะเลภาคใต? ดังนั้น โครงการพัฒนาตSางๆ ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนตามกรอบการศึกษานี้จะประกอบไปด?วยโครงการ
พัฒนาในหลายๆ สาขาเศรษฐกิจเชSน โครงการพัฒนาสาขาเกษตรกรรม โครงการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม 
โครงการพัฒนาสาขาการทSองเท่ียว โครงการพัฒนาสาขาพลังงาน และโครงการพัฒนาสาขาการคมนาคมขนสSงซ่ึง
เม่ือมองในแงSของการพัฒนาโครงการแล?วโครงการพัฒนาทางด?านการคมนาคมขนสSงจะเปPนโครงการพัฒนาท่ีมี
ความสําคัญเนื่องจากการพัฒนาทางด?านการคมนาคมขนสSงจะกSอให?เกิดการเชื่อมโยงระหวSางสาขาเศรษฐกิจตSางๆ 
เชSน การพัฒนาทSาเรือเพ่ือการขนสSงสินค?า ผู?ผลิตสินค?าเกษตร และผู?ผลิตสินค?าอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีก็จะได?รับ
ผลประโยชนเนื่องจากต?นทุนคSาใช?จSายในการขนสSงท่ีลดลงจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนดังกลSาวจะเห็นได?วSาถ?ามีการพัฒนา
ทSาเรือเพ่ือการขนสSงสินค?าผู?ผลิตสินค?าเกษตร และผู?ผลิตสินค?าอุตสาหกรรมก็จะได?รับประโยชนดังนั้นจึงมี
ข?อเสนอแนะวSาถ?าต?องการให?ผลลัพธของการพัฒนาโครงการในพ้ืนท่ีภาคใต?เกิดข้ึนได?อยSางเต็มท่ีหรือเกิดข้ึนได?
อยSางเต็มศักยภาพนั้นนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตรหรือโครงการพัฒนาตSางๆ ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการ
ดําเนินการเพ่ือให?เกิดการดําเนินงานรSวมกันระหวSางภาคสSวนตSางๆ ท่ีมีสSวนเก่ียวข?อง 

ท่ีปรึกษาได?นํารายละเอียดดังกลSาวมาใช?กําหนดเปPนแนวทางการศึกษา SEA ตามกรอบการศึกษานี้ โดย
สาระสําคัญในการดําเนินงานของท่ีปรึกษาคือการบูรณาการรSวมกันระหวSางโครงการพัฒนาท่ีมีสSวนเก่ียวข?อง ซ่ึงจะ
นําไปสูSการนําเสนอแผนพัฒนาโครงการกับผู?ท่ีมีสSวนเก่ียวข?องในพ้ืนท่ีเชSน ผู?นําทางความคิด ผู?นําในระดับภาค ผู?นํา
ในระดับท?องถ่ิน เปPนต?น ซ่ึงในการนําเสนอแผนพัฒนาโครงการตSอผู?ท่ีมีสSวนเก่ียวข?องในพ้ืนท่ีนั้น ท่ีปรึกษาจะมีการ
นําเสนอข?อเสนอการลดผลกระทบ (Option) เพ่ือเปPนเครื่องมือท่ีใช?ประกอบในการสร?างการยอมรับจากผู?มีสSวนได?
สSวนเสีย รวมถึงมีการนําเสนอทางเลือกในการพัฒนาโครงการ (Choice) ในกรณีท่ีแนวทางการพัฒนาโครงการใน
ภาพรวมท่ีนําเสนอ ไมSได?รับการยอมรับจากผู?มีสSวนได?สSวนเสีย ท้ังนี้ กระบวนการสร?างการยอมรับจากผู?มีสSวนได?
สSวนเสีย ผSานการนําเสนอแผนพัฒนาโครงการในภาพรวมนั้น ถือเปPนสาระสําคัญสSวนหนึ่งของการศึกษา SEA 
ภายใต?กรอบการศึกษาโครงการนี้ 

1111....6666    บทบาทของการศึกษาโครงการบทบาทของการศึกษาโครงการบทบาทของการศึกษาโครงการบทบาทของการศึกษาโครงการนี้ในการนี้ในการนี้ในการนี้ในการสนับสนุนการคุ?มครองสิทธิชุมชนสนับสนุนการคุ?มครองสิทธิชุมชนสนับสนุนการคุ?มครองสิทธิชุมชนสนับสนุนการคุ?มครองสิทธิชุมชน 
ในชSวงท่ีผSานมา สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหSงชาติได?มอบหมายให?มหาวิทยาลัยรังสิตดําเนิน

โครงการศึกษาวิจัย สิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต? เนื่องจากเห็นวSาแนวนโยบายและการ
บริหารแผนพัฒนาในระดับประเทศท่ีผSานมาและในป:จจุบันสSวนใหญSยังถูกกําหนดมาจากหนSวยงานของรัฐและ
เอกชนในสSวนกลางนับต้ังแตSป̀ 2524 รัฐได?กําหนดให?มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป}โตรเคมีภายใต?แผนพัฒนาชายฝ:;ง
ทะเลภาคตะวันออกจนถึงแผนพัฒนาอุตสาหกรรมป}โตรเคมีระยะท่ีสามในป:จจุบันซ่ึงมีสSวนขยายการพัฒนา
อุตสาหกรรมป}โตรเคมีลงสูSพ้ืนท่ีภาคใต?ภายใต?โครงการแผนพัฒนาชายฝ:;งทะเลภาคใต?โดยขณะนี้อยูSในระยะเริ่มแรก
ของโครงการท่ีเปPนการเตรียมความพร?อมและกSอสร?างระบบสาธารณูปโภคและระบบโลจิสติกสเพ่ือท่ีจะรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตโครงการภายใต?กรอบแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลดังกลSาว
ข?างต?นได?กSอให?เกิดการคุกคามตSอสิทธิชุมชนอยSางกว?างขวางท้ังนี้จะเห็นได?จากสถิติเรื่องร?องเรียนของ



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1 1 1 1 บทนําบทนําบทนําบทนํา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    1111----8888    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

คณะอนุกรรมการสิทธิชุมชนในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหSงชาติโดยกรณีร?องเรียนสSวนใหญSจะอยูSในพ้ืนท่ี
เปpาหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต? ได?แกS จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สงขลา และจังหวัดสตูล จึงได?ศึกษานโยบายและการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภาคใต?และผลกระทบตSอสิทธิ
ชุมชนรวมท้ังจัดทําข?อเสนอแนะเชิงนโยบายตSอการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภาคใต?เพ่ือให?เกิดการคุ?มครอง
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหSงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 โดยใช?กลุSมเปpาหมายในการศึกษาวิจัยจาก
กรณีการร?องเรียนของชาวบ?านท่ีได?รับผลกระทบจากแผนพัฒนาภาคใต?ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดได?แกS ประจวบคีรีขันธ 
นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล 

จากการทบทวนรายงานผลการศึกษาดังกลSาว สรุปได?วSา แผนพัฒนาชายฝ:;งทะเลภาคใต?มีลักษณะเปPนชุด
โครงการขนาดใหญSซ่ึงการศึกษาและจัดทําแผนล?วนแล?วแตSได?รับการสนับสนุนและศึกษาโดยตSางชาติซ่ึงอยูSภายใต?
การขับเคลื่อนและผลักดันของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหSงชาติโดยแผนพัฒนา
ภาคใต?ตอนบนผู?ศึกษาคือองคกรความรSวมมือระหวSางประเทศของญ่ีปุgน (JICA) และธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 
(ADB) ถึงแม?วSาท่ีผSานมาจะมีการชะลอและทบทวนการดําเนินการแผนพัฒนาภาคใต?หลายครั้งแตSก็ยังคงเปpาหมาย
เดิมท่ีจะพัฒนาภาคใต?ให?เปPนศูนยกลางด?านอุตสาหกรรมป}โตรเคมีและพลังงานของภูมิภาคโดยมีเปpาหมายจะ
พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธให?เปPนเมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรและศูนยกลางพลังงานของ
ประเทศด?วยโครงการโรงถลุงเหล็กต?นน้ําและอุตสาหกรรมตSอเนื่องรวมท้ังโรงไฟฟpาถSานหิน สSวนจังหวัด
นครศรีธรรมราชจะพัฒนาให?เปPนศูนยกลางอุตสาหกรรมป}โตรเคมีและพลังงานประกอบด?วยนิคมอุตสาหกรรม 
ป}โตรเคมีและโรงไฟฟpาถSานหิน ในขณะท่ีจังหวัดสงขลาจะเปPนเมืองอุตสาหกรรมหนักชายแดนและสะพาน
เศรษฐกิจพลังงานฝ:;งอSาวไทยและจังหวัดสตูลเปPนประตูเมืองอุตสาหกรรมและสะพานเศรษฐกิจพลังงาน 

จากผลการศึกษาพบวSามีการละเมิดและละเลยความสําคัญของสิทธิของชุมชนในด?านตSางๆ ท้ังสิทธิในการ
กําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนาซ่ึงแผนพัฒนาภาคใต?ถูกกําหนดข้ึนจากรัฐสSวนกลาง
โดยท่ีไมSมีประชาชนชุมชนท?องถ่ินท่ีได?รับผลกระทบโดยตรงเข?าไปมีสSวนรSวมในการกําหนดและจัดทําจึงละเลยสิทธิ
ของชาวบ?านและชุมชนในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนาสSงผลให?ชะตากรรม
และชีวิตของท?องถ่ินถูกกําหนดมาจากองคกรภายนอกท้ังจากตSางประเทศและในประเทศสิทธิในมาตรฐานการ
ครองชีพจากการประกอบอาชีพท่ีอิงอาศัยกับความอุดมสมบูรณและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ
รวมท้ังบทเรียนผลกระทบจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ทําให?ชาวบ?านกังวลวSาโครงการตSางๆ ภายใต?แผนพัฒนาภาคใต?จะเข?ามา
ทําลายถ่ินอาศัยและแหลSงทํามาหากินประกอบอาชีพของตนเอง 

นอกจากนี้ผลการศึกษาได?ระบุวSาโครงการพัฒนาภาคใต?เปPนชุดแผนงานโครงการขนาดใหญSซ่ึงได?มีการ
วางแผนกําหนดไว?เรียบร?อยแล?วและเจ?าของโครงการก็รู?ดีวSามีผลกระทบแตSไมSให?ประชาชนรับรู?ข?อมูลและไมSยอม
เป}ดเผยรายละเอียดการดําเนินโครงการตSอสาธารณะอันสSงผลตSอสิทธิในข?อมูลขSาวสารซ่ึงเปPนป:จจัยพ้ืนฐานสําคัญท่ี
จะสSงผลกระทบตSอสิทธิในด?านอ่ืนๆ อีกท้ังพ้ืนท่ีดําเนินโครงการมักจะทับซ?อนกับพ้ืนท่ีฐานทรัพยากรของชุมชนการ
เข?ามาของโครงการจึงสSงผลกระทบตSอสิทธิชุมชนในการใช?ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการจัด
กระบวนการรับฟ:งความคิดเห็นท่ีผSานมาก็ละเลยสิทธิของชุมชนในการมีสSวนรSวมแสดงความคิดเห็น 

จากการทบทวนรายงานผลการศึกษา สามารถสรุปข?อเสนอเปPนหมวดหมูSได?ดังนี้ 
(1) ข?อเสนอแนะจากเวทีวิจัยตSอนโยบายและแผนงานระดับชาติโดยให?ได?มีการทบทวนแผนพัฒนา

ภาคใต?ให?เปPนแผนพัฒนาท่ีคุ?มครองสิทธิชุมชนรวมท้ังประชาชนและชุมชนต?องมีสSวนรSวมในการจัดทําแผนต้ังแตS
แรกเริ่มและต?องคํานึงถึงสิทธิด?านอ่ืนๆ รวมถึงให?มีการประกาศเขตพ้ืนท่ีภาคใต?เปPนเขตคุ?มครองผลิตอาหารของ
ประเทศและจัดทําทางเลือกของนโยบายและแผนของแตSละจังหวัดในเชิงรุกโดยการสร?างนโยบายยุทธศาสตรและ



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1 1 1 1 บทนําบทนําบทนําบทนํา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    1111----9999    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

แผนพัฒนาระดับจังหวัดท่ีชาวบ?านมีสSวนรSวมในการกําหนดอนาคตของตนเองบนฐานทรัพยากรตามแตSละภูมินิเวศ
ของท?องถ่ินรวมถึงจัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล?อมและสุขภาพโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเปpาหมายของโครงการ
ภายใต?แผนพัฒนาภาคใต?และควรให?มีการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล?อม (EIA) และรายงาน
การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล?อม (EHIA) ของโครงการในภาคใต?ให?ถูกต?องในเรื่องการมีสSวนรSวมใน
การแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจโดยคํานึงถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญรวมถึงควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กลไกในการพิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล?อมและรายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพ
และสิ่งแวดล?อมโดยให?มีองคกรอิสระในการจัดทําและควรจัดให?มีกองทุนให?ชาวบ?านศึกษาผลกระทบสุขภาพและ
สิ่งแวดล?อมคูSขนานกับการศึกษาของบริษัทท่ีปรึกษา 

(2) ข?อเสนอแนะตSอนโยบายและแผนงานโครงการระดับจังหวัด มีดังนี้ 
1) กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธได?เสนอให?มีการทบทวนนโยบายการสSงเสริมอุตสาหกรรม

เหล็กต?นน้ําและพัฒนากรอบยุทธศาสตรจังหวัดประจวบคีรีขันธตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหSงชาติ
ฉบับท่ี11 ด?านการอยูSรSวมกันอยSางเปPนสุขและเปPนธรรม การกระจายรายได?การผลิตท่ีเปPนมิตรตSอสิ่งแวดล?อม 
ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานและเปPนแผนอยSางยั่งยืนท่ีรับผิดชอบตSอคนรุSนตSอไปโดยประสานความรSวมมือ
ระหวSางจังหวัดและประชาชนในการวางยุทธศาสตรและแผนพัฒนาจังหวัดรSวมกันด?วยทิศทางการพัฒนาจาก
ศักยภาพและฐานทรัพยากรของชุมชนรวมท้ังขยายยุทธศาสตรจังหวัดเรื่องประมงและประมงพ้ืนบ?านซ่ึงเปPน
ประมงขนาดเล็กท่ีทํามาหากินแถบชายฝ:;งท่ีใช?เรือขนาดเล็กและเครื่องมือประมงงSายๆ  ท่ีไมSทําลายล?างไมSทําลาย
ระบบนิเวศและสร?างการมีสSวนรSวมของภาคประชาชนในการจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยรSวมกันยึด
แนวทางการพัฒนาบนหลักการสิทธิชุมชนและการบริหารการจัดการสังคมท่ีมีการกระจายอํานาจและถSายโอนลง         
สูSชุมชนท?องถ่ิน 

2) กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชต?องการมีสิทธิและมีสSวนรSวมในการกําหนดอนาคตของ
ตนเองในการจัดทําแผนของชุมชน จังหวัดและกําหนดอนาคตของตนเองบนฐานทรัพยากร จารีตประเพณีและวิถี
ชีวิตของตนเองและประกาศเขตคุ?มครองพ้ืนท่ีผลิตอาหารชายฝ:;งทะเลนครศรีธรรมราชพัฒนาเมืองท่ีพ่ึงตนเองและ
ยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจหลากหลายประเภทและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพ่ือการพ่ึงตนเองของเมือง 

3) กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาเสนอแนะให?มีการศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีได?สร?างเสร็จและ
เป}ดดําเนินการแล?วอยSางเปPนระบบครอบคลุมทุกมิติและศึกษาเรื่องกลุSมผลประโยชนในแผนพัฒนาภาคใต?ท่ีเปPน
การจงใจออกแบบเพ่ือให?ได?ประโยชนแกSกลุSมคนบางสSวน รวมถึงจัดทําประเด็นรSวมเรื่องอาหาร ท่ีดิน ประมงและ
หยุดอุตสาหกรรมและมีสSวนรSวมในการจัดทําและกําหนดทิศทางการพัฒนาและแผนพัฒนาของชุมชนตนเอง
จังหวัดสงขลา 

4) กรณีศึกษาจังหวัดสตูลเสนอแนะให?รัฐทบทวนแผนพัฒนาชายฝ:;งทะเลภาคใต?และโครงการ
ขนาดใหญSท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในจังหวัดสตูล และสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลบนฐานต?นทุนทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยการมีสSวนรSวมของภาคประชาชนอยSางแท?จริงต?องจัดให?มีการ
สํารวจและศึกษาพ้ืนท่ีคุ?มครองเฉพาะเพ่ือประกาศให?เปPนเขตอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝ:;งในระดับภูมิ
นิเวศสSงเสริมให?มีการจัดต้ังเครือขSายองคกรชุมชนประมงพ้ืนบ?าน และสนับสนุนกลุSมเหลSานั้นให?ดูแลรักษาและ
ฟ��นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ:;งสนับสนุนการทSองเท่ียวโดยชุมชนและสSงเสริมการศึกษาทางเลือก 

 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1 1 1 1 บทนําบทนําบทนําบทนํา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    1111----10101010    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

(3) ข?อเสนอแนะของผู?วิจัยตSอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหSงชาติ ในเชิงนโยบายควรผลักดันให?มีการ
ทบทวนแผนพัฒนาภาคใต?โดยให?ชุมชนมีสSวนรSวมในการพิจารณากําหนดอยSางแท?จริง และควรผลักดันให?เกิดการ
ปฏิรูประบบในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล?อม (EIA) และรายงานการประเมินผลกระทบด?าน
สุขภาพและสิ่งแวดล?อม (EHIA) ควรรีบเรSงผลักดันพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนและควรผลักดันให?มีการปรับปรุง
กฎหมายและกฎกระทรวงและระเบียบของหนSวยงานตSางๆ ท่ีเก่ียวข?องกับการจัดทํายุทธศาสตรและแผนพัฒนา
การพัฒนาสาธารณูปโภคการจัดต้ังพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ ให?อนุวัตรและสอดคล?องกับหลักการสิทธิชุมชนและ
สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหSงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ตามบทบัญญัติของมาตรา 67 วรรค 2 

(4) ข?อเสนอแนะตSอการดําเนินการเชิงรุกควรผลักดันให?เกิดการปรับปรุงระบบกระบวนการและกลไก
ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล?อมให?อนุวัตรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยการจัดเวทีให?
ความรู?ความเข?าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิชุมชนและระบบการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล?อมประสาน
เครือขSายนักวิชาการเพ่ือปฏิรูประบบการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล?อม และทําให?เรื่องสิทธิ
ชุมชนมีการสื่อสารตSอสาธารณะในวงกว?างรวมถึงการใช?กระบวนการยุติธรรมโดยการฟpองร?องในกรณีท่ีเก่ียวข?องกับ
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล?อมตSอคณะกรรมการผู?ชํานาญการหรือหนSวยงานรัฐให?ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ควรสSงเสริมและขยายรูปแบบการประสานการมีสSวนรSวมกับหนSวยงานรัฐในการจัดทํา
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาจังหวัดโดยประชาชนมีสSวนรSวมและผลักดัน ให?เกิดการประกาศพ้ืนท่ีคุ?มครองแหลSง
ผลิตอาหารในภาคใต? โดยใช?กลไกองคกรปกครองสSวนท?องถ่ินในการประกาศข?อบัญญัติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 

เม่ือพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการดําเนินงานศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) สําหรับการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?ท่ีจะได?ดําเนินการตSอไปนี้ (ดังรายละเอียดในบทท่ี 2 แนวทางและวิธีการศึกษา) ซ่ึงได?ให?
ความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู?รSวมกับผู?มีสSวนได?สSวนเสียในทุกข้ันตอนของการศึกษาต้ังแตSการ
รวบรวมข?อมูล การวิเคราะห นําเสนอ และรSวมกันตัดสินใจเก่ียวกับทางเลือกตSางๆ รวมท้ังการจัดทําข?อเสนอแนะ 
นํามาเปรียบเทียบความสอดคล?องของแนวทางการศึกษาโครงการกับข?อเสนอแนะจากรายงานผลการศึกษาวิจัย
สิทธิชุมชนและผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในภาคใต? ดังแสดงในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 1111----1111    จะเห็นวSาการดําเนินโครงการ
นี้มีความสอดคล?องและเปPนไปตามแนวทางข?อเสนอแนะดังกลSาวเปPนอยSางยิ่ง และท่ีสําคัญก็คือแนวทางวิธี
การศึกษาของโครงการนี้ไมSมีสSวนหนึ่งสSวนใดท่ีทําให?เกิดการคุกคามสิทธิชุมชน ดังนั้นจึงกลSาวได?วSาโครงการศึกษา
ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต?นี้มีบทบาทในการสนับสนุนหรือ
คุ?มครองสิทธิชุมชนให?เปPนไปตามบทบัญญัติแหSงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550     

    
    
    
    
    
    
    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1 1 1 1 บทนําบทนําบทนําบทนํา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ:;งทะเลภาคใต? 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    1111----11111111    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่1111----1111    ความสอดคล?องของประเดน็ข?อเสนอแนะจากรายงานผลการศกึษาความสอดคล?องของประเดน็ข?อเสนอแนะจากรายงานผลการศกึษาความสอดคล?องของประเดน็ข?อเสนอแนะจากรายงานผลการศกึษาความสอดคล?องของประเดน็ข?อเสนอแนะจากรายงานผลการศกึษา    
ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนกบัแนวทางวธิกีารศึกษาของโครงการนี้ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนกบัแนวทางวธิกีารศึกษาของโครงการนี้ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนกบัแนวทางวธิกีารศึกษาของโครงการนี้ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนกบัแนวทางวธิกีารศึกษาของโครงการนี ้

สรุสรุสรุสรุปปปปประเดน็จากผลการศกึษาของคณะกรรมประเดน็จากผลการศกึษาของคณะกรรมประเดน็จากผลการศกึษาของคณะกรรมประเดน็จากผลการศกึษาของคณะกรรมการการการการสทิธฯิสทิธฯิสทิธฯิสทิธฯิ    แนวทาง วธิกีารศกึษา ของโครงการนี้แนวทาง วธิกีารศกึษา ของโครงการนี้แนวทาง วธิกีารศกึษา ของโครงการนี้แนวทาง วธิกีารศกึษา ของโครงการนี้    

1. ให?มีการทบทวนการศึกษาตSางๆ ท่ีเก่ียวข?อง ให?มีการ
ทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล?อม (EIA) 
และรายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพและ
สิ่งแวดล?อม (EHIA) ของโครงการในภาคใต? ให?ถูกต?องใน
เรื่องการมีสSวนรSวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
โดยคํานึงถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

ทําการทบทวนผลการศึกษาโครงการพัฒนาขนาดใหญSท่ี
เก่ียวข?องท้ังหมด โดยเน?นการ 

1) กําหนดรูปแบบทางเลือกโครงการท่ีเหมาะสม 

2) การนําประเด็นต?นทุนทางด?านสิ่งแวดล?อมและต?นทุน
ทางด?านสังคมเข?ามาคิดรวมในต?นทุนของโครงการให?
ครบถ?วน 

3) กําหนดแนวทางการเยียวยาผู?ได?รับผลกระทบให?ชัดเจน 

4) กําหนดแนวทางปpองกันและแก?ไขผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ให?ชัดเจน 

2. ให?ทบทวนแผนพัฒนาภาคใต? ทางเลือกของนโยบาย 
ยุทธศาสตร ตลอดจนแผนพัฒนาระดับจังหวัดให?เปPน
แผนพัฒนาท่ีคุ?มครองสิทธิชุมชน รวมท้ังประชาชนและ
ชุมชนต?องมีสSวนรSวมในการจัดทําแผนตั้งแตSแรกเริ่ม
ประเด็นเก่ียวกับการคํานึงถึงสิทธิชุมชนในด?านตSางๆ 
ได?แกS  

1) สิทธิในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเอง 

2) สิทธิในการพัฒนา 

3) สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ 

4) สิทธิในข?อมูลขSาวสาร 

5) สิทธิในการใช?ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

6) สิทธิในการมีสSวนรSวมแสดงความคิดเห็น 

ทําการเก็บสํารวจข?อมูล ให?ข?อมูล และแลกเปลี่ยนข?อมูล
ขSาวสารท่ีเ ก่ียวข?องแกSชุมชน กลุSมอาชีพตSางๆ นําความ
ต?องการของชุมชนไปใช?ในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
ทางเลือกของแผนพัฒนาจะครอบคลุมทุกแนวทางหลัก เพ่ือให?
ผู?มีสSวนได?สSวนเสียได?พิจารณา ได?แกS 

1) กรณีไมSมีการพัฒนาโครงการ (without projects) 

2) กรณีพัฒนาโครงการขนาดใหญSเต็มศักยภาพ 

3) กรณีพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

 

 

 

    
  



 



บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่2222

แนวทางและวธิกีารศกึษาแนวทางและวธิกีารศกึษาแนวทางและวธิกีารศกึษาแนวทางและวธิกีารศกึษา



 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----1111    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่2222    
แนวทางแนวทางแนวทางแนวทางและวิธีและวิธีและวิธีและวิธีการศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    

2222....1111    กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดกรอบแนวคิด    

2222....1111....1111    ประเด็นป<ญหาของการพัฒนาโครงการขนาดใหญTในพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAประเด็นป<ญหาของการพัฒนาโครงการขนาดใหญTในพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAประเด็นป<ญหาของการพัฒนาโครงการขนาดใหญTในพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAประเด็นป<ญหาของการพัฒนาโครงการขนาดใหญTในพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตA    

จากรายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA ท่ีทําการศึกษาโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ (สศช.) ปV 2554 สรุปวTา นโยบาย แผนงาน และโครงการ
จากภาครัฐขาดความชัดเจนและการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาท่ีจะทําใหAผูAมีสTวนไดAสTวนเสียสามารถมองเห็น
ความเชื่อมโยงท่ีสําคัญในการพัฒนา ประกอบกับขาดการบูรณาการระหวTางหนTวยงานดAวยกันและหนTวยงานกับผูAมี
สTวนไดAสTวนเสียในพ้ืนท่ี เปZนผลใหAเกิดความขัดแยAงในการดําเนินงานของหนTวยงานและการคัดคAานของผูAมีสTวนไดA
สTวนเสียท่ีอยูTในพ้ืนท่ีพัฒนา เนื่องจากผูAมีสTวนไดAสTวนเสียไมTไดAเขAามามีสTวนรTวมต้ังแตTเริ่มดําเนินการ ทําใหAไมTทราบขAอมูล
หรือไดAรับขAอมูลท่ีคลาดเคลื่อน สTงผลใหAการพัฒนาโครงการในหลายๆ โครงการไมTสามารถดําเนินการไดA 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลAอมเชิงยุทธศาสตร (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAนี้ จึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหAเกิดการเชื่อมโยงของนโยบาย แผนงานและโครงการ และดําเนินงานตามเป\าหมายดAาน
สิ่งแวดลAอมอยTางเหมาะสม เพ่ือสรAางการยอมรับจากผูAมีสTวนไดAสTวนเสียท้ังในระดับภูมิภาคและทAองถ่ินท่ีมีการ
พัฒนาโครงสรAางพ้ืนฐานท่ีสําคัญดAานการคมนาคมขนสTงซ่ึงเปรียบเสมือนเปZนโครงการชี้นําท่ีจะทําใหAเกิดการพัฒนา
ในดAานตTางๆ ตามมาและเปZนการเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกสาขาเศรษฐกิจ 

2222....1111....2222    แนวทางในการแกAไขแนวทางในการแกAไขแนวทางในการแกAไขแนวทางในการแกAไข    

จากประเด็นป<ญหาท่ีเปZนอุปสรรคตTอการพัฒนาโครงสรAางพ้ืนฐานท่ีสําคัญดAานการคมนาคมขนสTงในพ้ืนท่ี
ชายฝ<=งทะเลภาคใตAดังท่ีกลTาวถึงในหัวขAอกTอนหนAานี้ ท่ีปรึกษาไดAนําแนวคิดหลากหลายประการมาใชAประกอบเพ่ือ
นําไปกําหนดเปZนแนวทางในการแกAไขโดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหAเกิดกรอบในการพัฒนาโครงการตTางๆ  และ
เกิดการยอมรับของผูAมีสTวนไดAสTวนเสียในพ้ืนท่ีพัฒนานั้นๆ โดยแนวทางในการแกAไขท่ีท่ีปรึกษาจะนํามาใชAเพ่ือ
การศึกษามีรายละเอียดดังนี้    

2222....2222....1111....1111 กระบวนการพิจารณาความสอดคลAองของนโยบายและแผนในระดับตTางๆ รวมถึงแนวคิดกระบวนการพิจารณาความสอดคลAองของนโยบายและแผนในระดับตTางๆ รวมถึงแนวคิดกระบวนการพิจารณาความสอดคลAองของนโยบายและแผนในระดับตTางๆ รวมถึงแนวคิดกระบวนการพิจารณาความสอดคลAองของนโยบายและแผนในระดับตTางๆ รวมถึงแนวคิด
สําคัญของนโยบายและแผนงาน ที่ไมTสอดคลAองตTอเป\าประสงคดAานสิ่งแวดลAอมสําคัญของนโยบายและแผนงาน ที่ไมTสอดคลAองตTอเป\าประสงคดAานสิ่งแวดลAอมสําคัญของนโยบายและแผนงาน ที่ไมTสอดคลAองตTอเป\าประสงคดAานสิ่งแวดลAอมสําคัญของนโยบายและแผนงาน ที่ไมTสอดคลAองตTอเป\าประสงคดAานสิ่งแวดลAอม    

การวิเคราะหความสอดคลAองของนโยบายและแผนงานระดับตTางๆ และความเหมาะสมของ
นโยบายและแผนตามเป\าประสงคเชิงสิ่งแวดลAอมเพ่ือหาความสอดคลAองระหวTางกันและแนวคิดสําคัญของนโยบาย 
แผนงานนั้นๆ หากพบนโยบายหรือแผนงานใดขาดความสอดคลAองกับแผนพัฒนาระดับชาติและ/หรือความ
เหมาะสมตามเป\าประสงคเชิงสิ่งแวดลAอม ท่ีปรึกษาจะจัดทําขAอเสนอแนะในการปรับปรุงแกAไขใหAเกิดความ
เชื่อมโยงกันในท้ังสองสTวนเพ่ือใหAสามารถดําเนินโครงการไดAอยTางราบรื่น 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----2222    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222....2222....1111....2222 นําแนวคิดสําคัญของนโยบายและแผนในระดับชาติมาคัดกรองโครงการตามประเด็นสําคัญ นําแนวคิดสําคัญของนโยบายและแผนในระดับชาติมาคัดกรองโครงการตามประเด็นสําคัญ นําแนวคิดสําคัญของนโยบายและแผนในระดับชาติมาคัดกรองโครงการตามประเด็นสําคัญ นําแนวคิดสําคัญของนโยบายและแผนในระดับชาติมาคัดกรองโครงการตามประเด็นสําคัญ 
แลAวบูรณาการโครงการเขAาดAวยกัน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการในทุกมิติแลAวบูรณาการโครงการเขAาดAวยกัน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการในทุกมิติแลAวบูรณาการโครงการเขAาดAวยกัน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการในทุกมิติแลAวบูรณาการโครงการเขAาดAวยกัน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการในทุกมิติ    

การคัดกรองโครงการจะพิจารณาในประเด็นสําคัญ ไดAแกT โครงการทางดAานคมนาคมขนสTง
หรือโลจิสติกสขนาดใหญTท่ียังไมTไดAมีการตัดสินใจหรือไดAรับการจัดสรรงบประมาณใหAดําเนินการตามงบประมาณ
ประจําปVของหนTวยงานราชการแลAว  โครงการที่เ กี ่ยวขAองกับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มี
ความสําคัญ ซ่ึงแบTงออกเปZน 6 กลุTม ไดAแกT เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทTองเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลAอม และความม่ันคงและโครงการท่ีคาดวTาจะสTงผลกระทบตTอสิ่งแวดลAอมหรือผลกระทบอ่ืนๆ ตTอภาค
สTวนตTางๆ ในวงกวAาง 

2222....2222....1111....3333 นําเสนอแนวทางในการดําเนินโครงการ มาตรการลดผลกระทบของโครงการ นําเสนอแนวทางในการดําเนินโครงการ มาตรการลดผลกระทบของโครงการ นําเสนอแนวทางในการดําเนินโครงการ มาตรการลดผลกระทบของโครงการ นําเสนอแนวทางในการดําเนินโครงการ มาตรการลดผลกระทบของโครงการ ((((Option) Option) Option) Option) 
กําหนดรูปแบบเบื้องตAนของโครกําหนดรูปแบบเบื้องตAนของโครกําหนดรูปแบบเบื้องตAนของโครกําหนดรูปแบบเบื้องตAนของโครงการ งการ งการ งการ ((((PrePrePrePre----Think) Think) Think) Think)     

ในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการในทุกมิติจะทําใหAพบโครงการท่ีเหมาะสมและไมT
เหมาะสม ท่ีปรึกษาจะนําโครงการท้ังเหมาะสมและไมTเหมาะสม มาพิจารณาหามาตรการเพ่ือลดผลกระทบของ
โครงการ (Option) ซ่ึงการกําหนดมาตรการในการลดผลกระทบ ยังคงบทบาทของโครงการไวAและเพ่ิมเติม
สTวนประกอบอ่ืนๆ ใหAกับโครงการเพ่ือใหAเกิดความสมดุลระหวTางโครงการและผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย เม่ือกําหนด
มาตรการในลดผลกระทบของโครงการ ผูAเชี่ยวชาญในสาขาตTางๆ จะระดมความคิดเห็น (Brainstorming) 
เพ่ือกําหนดรูปแบบเบ้ืองตAนของโครงการ (Pre-Think) ท่ีเหมาะสมอีกครั้ง 

2222....2222....1111....4444 นําเสนอแผนการพัฒนาโครงการตTอผูAนําทางความคิด นําเสนอในระดับภาพรวมของพื้นที่นําเสนอแผนการพัฒนาโครงการตTอผูAนําทางความคิด นําเสนอในระดับภาพรวมของพื้นที่นําเสนอแผนการพัฒนาโครงการตTอผูAนําทางความคิด นําเสนอในระดับภาพรวมของพื้นที่นําเสนอแผนการพัฒนาโครงการตTอผูAนําทางความคิด นําเสนอในระดับภาพรวมของพื้นที่
ภาคใตA และแผนการพัฒนาโครงการในระดับทAองถิ่นอยTางเปZนลําดับภาคใตA และแผนการพัฒนาโครงการในระดับทAองถิ่นอยTางเปZนลําดับภาคใตA และแผนการพัฒนาโครงการในระดับทAองถิ่นอยTางเปZนลําดับภาคใตA และแผนการพัฒนาโครงการในระดับทAองถิ่นอยTางเปZนลําดับ    

ท่ีปรึกษาจะนํารูปแบบเบ้ืองตAนของโครงการท่ีผTานการพิจารณาจากผูAเชี่ยวชาญเสนอใน
รูปแบบแผนพัฒนาโครงการตTอผูAนําทางความคิด ซ่ึงอาจจะเปZนผูAมีอิทธิพลทางความคิดตTอผูAมีสTวนไดAสTวนเสียใน
พ้ืนท่ี และเขAาใจสภาพป<ญหาของพ้ืนท่ีภาคใตA หากโครงการใดท่ีไมTไดAรับการยอมรับจากผูAนําทางความคิด ท่ีปรึกษา
อาจจะมีการกําหนดทางเลือกของโครงการ (Choice) โดยท่ีปรึกษาจะนําเสนอโครงการในภาพของ ““““โครงการโครงการโครงการโครงการ
พัฒนาสําหรับภาคใตAพัฒนาสําหรับภาคใตAพัฒนาสําหรับภาคใตAพัฒนาสําหรับภาคใตA””””เพ่ือใหAผูAมีสTวนไดAสTวนเสียเห็นประโยชนของโครงการนั้นๆ ไดAอยTางชัดเจนในกระบวนการ
พิจารณาแบบมีสTวนรTวมในระดับภาค และนําเสนอ ““““แผนการพัฒนาโครงการในระดับยTอยหรือระดับทAองถิ่นแผนการพัฒนาโครงการในระดับยTอยหรือระดับทAองถิ่นแผนการพัฒนาโครงการในระดับยTอยหรือระดับทAองถิ่นแผนการพัฒนาโครงการในระดับยTอยหรือระดับทAองถิ่น””””
เพ่ือใหAเกิดการยอมรับจากผูAมีสTวนไดAสTวนเสียท่ีเก่ียวขAองโดยตรง การนําเสนอแผนการพัฒนาอยTางเปZนระบบและ
ข้ันตอนจะชTวยสรAางความมีสTวนรTวมจากผูAมีสTวนไดAสTวนเสียทุกภาคสTวน อีกท้ังยังเปZนการป\องกันมิใหAนําป<ญหา
อุปสรรคในระดับทAองถ่ินมาขยายหรือเชื่อมโยงเปZนป<ญหาในระดับภาคอยTางเชTนในอดีต 

2222....2222....1111....5555 จัดทําแผนแมTบทและขAอเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่จัดทําแผนแมTบทและขAอเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่จัดทําแผนแมTบทและขAอเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่จัดทําแผนแมTบทและขAอเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAชายฝ<=งทะเลภาคใตAชายฝ<=งทะเลภาคใตAชายฝ<=งทะเลภาคใตA    

การจัดทําแผนแมTบทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA เพ่ือใชAเปZนขAอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในระดับนโยบาย ท่ีปรึกษาจะกําหนดใหAครอบคลุมประเด็น ดังตTอไปนี้ 1) การแบTงพ้ืนท่ี (Zoning) สําหรับ
การดําเนินกิจกรรมตTางๆ 2) รูปแบบในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและสามารถดึงดูดภาคเอกชนท้ังจาก
ภายในประเทศและตTางประเทศเขAามาลงทุน 3) กําหนดบทบาทหนAาท่ีขององคกรท่ีจะเขAามาเปZนผูAรับผิดชอบใน
การกํากับดูแลการดําเนินโครงการอยTางเหมาะสม และ 4) กําหนดขAอกําหนด (Terms of Reference) เบ้ืองตAนท่ี
จะเปZนพ้ืนฐานสําหรับเชิญชวนนักลงทุนจากภาคเอกชนท้ังในและตTางประเทศยื่นขAอเสนอในการเปZนพันธมิตรใน
การดําเนินโครงการ กําหนดขAอเสนอแนะและการนําเสนอแผนทางเลือกท่ีเหมาะสมแกTสTวนราชการและภาครัฐใน



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----3333    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

การดําเนินการตTางๆ ท่ีเก่ียวขAองกับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAและการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ เชTน 
การใหAคําแนะนําเก่ียวกับการบริหารจัดการทTาเรือ ระบบขนสTงท่ีสนับสนุน การเชิญชวนผูAลงทุนใหAเขAามาเปZน
พันธมิตรในการดําเนินโครงการ การพิจารณาขAอเสนอของพันธมิตรท่ีประสงคจะรTวมลงทุนกับภาครัฐ เปZนตAน 

2222....2222....1111....6666 กระบวนการศึกษา กระบวนการศึกษา กระบวนการศึกษา กระบวนการศึกษา SEA SEA SEA SEA ตามขั้นตอนและขอบเขตการศึกษาที่สํานักงานนโยบายและแผนตามขั้นตอนและขอบเขตการศึกษาที่สํานักงานนโยบายและแผนตามขั้นตอนและขอบเขตการศึกษาที่สํานักงานนโยบายและแผนตามขั้นตอนและขอบเขตการศึกษาที่สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม ((((สผสผสผสผ.) .) .) .) กําหนดไวA และครอบคลุมแนวคิดหรือหลักปรัชญาในการพัฒนาที่ไดAรับกําหนดไวA และครอบคลุมแนวคิดหรือหลักปรัชญาในการพัฒนาที่ไดAรับกําหนดไวA และครอบคลุมแนวคิดหรือหลักปรัชญาในการพัฒนาที่ไดAรับกําหนดไวA และครอบคลุมแนวคิดหรือหลักปรัชญาในการพัฒนาที่ไดAรับ
การยอมรับในระดับสากล เชTนการยอมรับในระดับสากล เชTนการยอมรับในระดับสากล เชTนการยอมรับในระดับสากล เชTน    

(1) การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) ซ่ึงพิจารณาในทุกดAาน ท้ังดAาน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลAอม ใหAสามารถพัฒนาไดAอยTางกลมกลืน 

(2) ยึดหลักการพัฒนาตามปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไดAแกT ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุAมกันท่ีดีในตัว 

(3) ใหAความสําคัญกับการพิจารณาโครงการแบบบูรณาการมากกวTาการวิเคราะหโครงการใด
โครงการหนึ่งเพ่ือลดผลกระทบ 

(4) การใหAทุกภาคสTวน ไมTวTาจะเปZนระดับภาค ระดับกลุTมจังหวัด ระดับจังหวัด หรือระดับ
ทAองถ่ินไดAเขAามาสTวนรTวมในการตัดสินใจ ดAวยเทคนิคการบริหารจัดการแบบมีสTวนรTวม (PublicParticipation 
Technique) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ ในการศึกษาสําหรับโครงการศึกษานี้จะครอบคลุมข้ันตอนตามมาตรฐานของการศึกษา SEA ตามท่ี
กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม (สผ.) ในข้ันตอนท่ี 1 ถึง 7 ขณะท่ี
ข้ันตอนท่ี 8 ถึงข้ันตอนท่ี 10 คือการตัดสินใจพัฒนา การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงแกAไขนั้นจะเปZน
ข้ันตอนท่ีอยูTนอกเหนือขอบเขตระยะเวลาของโครงการ ดังนั้น การดําเนินงานใน 3 ข้ันตอนหลังนี้ ท่ีปรึกษาจึงไดA
จัดทําเปZนขAอเสนอแนะแนวทางการตัดสินใจพัฒนา การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแกAไขเพ่ือประกอบการ
ดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตTอไป โดยจําแนกไวAเปZนหัวขAอเฉพาะไวAในรายงานการประเมินผลกระทบเชิง
ยุทธศาสตร (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 2222----1111 แสดงผังแนวคิดของการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) ของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเล
ภาคใตA ซ่ึงประมวลจากขอบเขตงานตามขAอกําหนดการศึกษา (TOR) มุมมองในการแกAไขป<ญหาการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ<=งภาคใตA รวมท้ังกรอบแนวคิดในการดําเนินงานของท่ีปรึกษา ทําใหAม่ันใจไดAวTาการศึกษาโครงการจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวAไดAทุกประการโดยราบรื่น 

    

    
    
    

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----4444    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2.22.22.22.2    ขั้นตอนการดําเนินงานโดยภาพรวมขั้นตอนการดําเนินงานโดยภาพรวมขั้นตอนการดําเนินงานโดยภาพรวมขั้นตอนการดําเนินงานโดยภาพรวม    
ท่ีปรึกษาไดAวิเคราะหกิจกรรมท่ีตAองดําเนินการท้ังหมดตามท่ีระบุไวAใน TOR พรAอมท้ังนํากรอบแนวคิดของ

การศึกษาดังท่ีกลTาวในหัวขAอท่ี 2.1 มาจําแนกออกเปZนกิจกรรมยTอยและจัดวางกิจกรรมตTางๆ เปZนลําดับข้ันตอน 
โดยในการจัดลําดับข้ันตอนในการดําเนินงานหรือจัดกลุTมกิจกรรมการดําเนินงานนั้น ท่ีปรึกษาไดAพิจารณาใหAวิธีการ
ดําเนินงานตามขอบเขตการศึกษาในสTวนตTางๆ ของโครงการมีการดําเนินการท่ีสอดคลAองกับกระบวนการศึกษา 
SEA โดยจัดแบTงกิจกรรมการดําเนินงานออกเปZน 4 กลุTม 

กิจกรรมกลุTมท่ี 1 เปZนกระบวนการศึกษา วิเคราะหนโยบาย/แผน การศึกษาความเหมาะสมโครงการ  โดย
ในข้ันตAนจะทําการศึกษาทบทวนความเหมาะสมโครงการท่ีคัดกรองจากแผน/นโยบายในมิติตTางๆ เพ่ือเปZนขAอมูล
สําหรับการทํา Screening ของกิจกรรมกลุTมท่ี 2 ซ่ึงเม่ือดําเนินการผTานข้ันตอนการนําเสนอแผนพัฒนาโครงการใน
ระดับภาคกับระดับทAองถ่ินและไดAรับการยอมรับจากภาคสTวนท่ีเก่ียวขAองแลAว ก็จะทําการศึกษาความเหมาะสม
โครงการในรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกครั้ง สําหรับกิจกรรมในกลุTมท่ี 1 นี้จะสอดคลAองกับขอบเขตงานในขAอท่ี 4.1 ของ 
TOR ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดวิธีการดําเนินงานอยูTในหัวขAอท่ี 2.3.1  

กิจกรรมกลุTมท่ี 2 เปZนกระบวนการหลักเก่ียวกับการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตรดAานสิ่งแวดลAอมโดย
จะเริ่มจากการศึกษาทบทวนรายงาน SEA ท่ีเก่ียวขAอง และนําขAอมูลท่ีไดAจากการศึกษาทบทวนทางดAานแผน/
นโยบายตTางๆ มาทําการ Screening หรือเปZนจุดเริ่มตAนของกระบวนการศึกษา SEA ของโครงการ จากนั้นก็จะเขAา
สูT ข้ันตอนในรายละเอียดของการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตรโดยมุTงเนAนการมีสTวนรTวมของภาคสTวนท่ี
เก่ียวขAองท้ังหมดสําหรับกิจกรรมในกลุTมท่ี 2 นี้จะสอดคลAองกับขอบเขตงานในขAอท่ี 4.2 ของ TOR ซ่ึงจะแสดง
รายละเอียดวิธีการดําเนินงานอยูTในหัวขAอท่ี 2.3.2  

กิจกรรมกลุTมที่ 3 เปZนกระบวนการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย ซึ่งจะประกอบดAวยการจัด
สัมมนากลุTมใหญT 2 ครั้ง การจัดสัมมนากลุTมยTอยไมTนAอยกวTา 6 ครั้ง และการจัดกิจกรรมรTวมกับสื่อประชาสัมพันธ
ไมTนAอยกวTา 3 ครั้งท้ังนี้ กิจกรรมในสTวนท่ี 3 ถือเปZนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญตTอการศึกษา SEA เนื่องจากวTากิจกรรม
การเรียนรูAรTวมกันกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียจะกTอใหAเกิดการรับรูAขAอมูลหรือการรับฟ<งป<ญหาจากผูAท่ีมีสTวนเก่ียวขAองหรือ
ผูAท่ีไดAรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ เพ่ือท่ีจะลดป<ญหาการคัดคAานจากประชาชนในพ้ืนท่ี สําหรับกิจกรรม
ในกลุTมท่ี 3 นี้จะสอดคลAองกับขอบเขตงานในขAอท่ี 4.3 ของ TOR ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดวิธีการดําเนินงานอยูTใน
หัวขAอท่ี 2.3.3  

กิจกรรมกลุTมท่ี 4 เปZนการจัดทําแผนแมTบทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA กิจกรรมในกลุTมนี้จะเปZนการบูร
ณาการผลของการศึกษาในสTวนตTางๆ เขAาดAวยกันไมTวTาจะเปZนกระบวนการศึกษา วิเคราะหนโยบาย/แผน 
การศึกษาความเหมาะสมโครงการ  การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตรดAานสิ่งแวดลAอม รวมถึงกระบวนการเรียนรูA
รTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย ท้ังนี้เพ่ือใหAผลลัพธคือแผนแมTบทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA เปZนผลลัพธท่ี
ไดAมาจากการพิจารณาขAอมูลท่ีเก่ียวขAองท้ังหมด สําหรับกิจกรรมในกลุTมท่ี 4 นี้จะสอดคลAองกับขอบเขตงานใน
ขAอท่ี 4.4 ของ TOR ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดวิธีการดําเนินงานอยูTในหัวขAอท่ี 2.3.4  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั(COT)(COT)(COT)(COT)    2222----5555    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั(NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 

เสนอแผนพัฒนาโครงการ
ต�อผู�นําทางความคิด

ตัดสินใจร�วมกัน
กับผู�นําระดับภาค

ตัดสินใจร�วมกัน
กับผู�นําระดับท�องถ่ิน

เห็นด�วย

ใช�

ยอมรับ

ยอมรับ

กําหนดทางเลือกให�โครงการ
(Choice)

ไม�ยอมรับ

•  รูปแบบไม�เหมาะสม
•  ส�งผลกระทบต�อท�องถิ่นมาก
•  แนวทางการเยียวยาไม�ชัดเจน

ไม�เหมาะสมกับพ้ืนท่ี
ระดับภาค/กลุ�มจังหวัด

ไม�ยอมรับ

ไม�ยอมรับ

 ปรับปรุง/แก�ไข 

 ปรับปรุง/แก�ไข 

 ทบทวน ปรับปรุง/แก�ไข 

 แก�ไขไม�ได� 

ข�อเสนอแนะ
/Revoke

 แก�ไขไม�ได� 

 แก�ไขไม�ได� 

2

กําหนดขอบเขตการศึกษา

3

ศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห2ทางเลือก

สํารวจข�อมูล ลงพ้ืนท่ี
เน�นการมีส�วนร�วม

4

จัดกิจกรรมการมีส�วนร�วมในพื้นที่ระดับภาค
ไม�น�อยกว�า 200 คน
(สัมมนาครั้งที่ 1)

ทบทวนนโยบาย/แผน
•  ระดับชาติ (แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11)
•  ระดับภาค (แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝ:;ง

ทะเลภาคใต�)
•  ระดับสาขาเศรษฐกิจ
o แผนพัฒนาโลจิสติกส?
o แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
o แผนพัฒนาพลังงาน 
o ฯลฯ

•  ระดับกลุ�มจังหวัด (แผนกลุ�มจังหวัด)
•  ระดับจังหวัด/ท�องถ่ิน (แผนจังหวัด)

วิเคราะห2ความสอดคล�องระหว�างแผน
และเป:าหมายเชิงส่ิงแวดล�อม

ข�อเสนอแนะ/ประเด็นสําคัญ
เก่ียวกับนโยบาย+แผน

คัดกรองโครงการขนาดใหญ�
ท่ีเก่ียวข�องหรือเชื่อมโยงกับโครงการ

ทางด�านการคมนาคมขนส�ง

1

วิเคราะห2ข�อมูล

นําเสนอทางเลือก

6

5

นําเสนอหลักการ
ป:องกันล�วงหน�า

7

การตัดสินใจพัฒนา

8

การติดตามประเมินผล

9

การปรับปรุงแก�ไข

10

จัดทํารายงานผลการศึกษา
SEA

กิจกรรมการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (จัดทําสื่อ กิจกรรมประชาสัมพันธ2 และ IO) ดู
รายละเอียดในรูปที่ 2-6

เสนอแผนพัฒนาโครงการ
ในภาพรวมระดับภาค

เสนอแผนพัฒนาโครงการ
ในภาพรวมระดับท�องถ่ิน

ยอมรับ

กําหนดแนวทางการดําเนินการ
•  การพัฒนาแบบย่ังยืน
•  การลดผลกระทบ
•  การชดเชยผู�ที่ได�รับผลกระทบ
•  การกําหนดกลไกการตรวจสอบ

ร�วมกันของทุกภาคส�วน

Pre-Think

จัดทําแผนแม�บทการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝRSงทะเลภาคใต�

จัดกิจกรรมเผยแพร�ผลการศึกษา
ไม�น�อยกว�า 150 คน
(สัมมนาครั้งที่ 2)

จัดกิจกรรมการมีส�วนร�วม
Focus Group 6 ครั้ง

(6 จังหวัด)

แนวคิดสําคัญของ
นโยบาย/แผน

ข�อเสนอการลดผลกระทบ
ของโครงการ (Option)

ศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการในทุกมิติ

เสนอแนวทาง
ปรับปรุง/แก�ไข (เบื้องต�น)

 ยังไม�เหมาะสม 

 เหมาะสม 

 เหมาะสม และไม�มีนัยสําคัญ
ท่ีจะส�งผลกระทบส่ิงแวดล�อม

1 10หมายเหตุ               ถึง         เปEนข้ันตอนตามแนวทางการศึกษา SEA ตามท่ี สผ.กําหนด

กรณีศึกษา 3 พื้นท่ี
o ชุมพรและระนอง
o นครศรีธรรมราชและกระบ่ี
o สงขลาและสตูล

โครงการที่มีแนวโน�มเกิด
ขึ้นจากการมีท�าเรือและ

สะพานเศรษฐกิจ

ทางเลือกการลงทุนพัฒนา
ท�าเรือฝRSงอันดามัน

o พัฒนาท�าเรืออย�างเดียว
o พัฒนาท�าเรือร�วมกับสะพาน

เศรษฐกิจ
o พัฒนาท�าเรือร�วมกับเขต

อุตสาหกรรม

Press Tour

Press Tour

Press Tour

ขั้นตอน 8 – 10 อยู�นอก Time frame 
ของการศึกษา

ท่ีปรึกษาได�จัดทํา
ข�อเสนอแนะแนวทางการตัดสินใจพัฒนา 
การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง
แก�ไขเพ่ือประกอบการดําเนิน งานของ
กระทรวงคมนาคม 

 
 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่2222----1111    ผังแนวคดิของการศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตร ผังแนวคดิของการศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตร ผังแนวคดิของการศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตร ผังแนวคดิของการศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตร (SEA) (SEA) (SEA) (SEA) ของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ<=งทะเลภาคใตAของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ<=งทะเลภาคใตAของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ<=งทะเลภาคใตAของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ<=งทะเลภาคใตA    

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----6666    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2.32.32.32.3    รายละเอียดวิธีการดําเนินงานรายละเอียดวิธีการดําเนินงานรายละเอียดวิธีการดําเนินงานรายละเอียดวิธีการดําเนินงาน        

จากกรอบแนวคิดและข้ันตอนการดําเนินงานในภาพรวมดังท่ีไดAกลTาวมาขAางตAนแลAวนั้น รายละเอียดของ
การดําเนินงานในแตTละกิจกรรมตามลําดับหัวขAอท่ีกําหนดไวAใน TOR และกรอบแนวคิดในการศึกษาเพ่ิมเติมของท่ี
ปรึกษาจะมีรายละเอียดดังนี้  

2.32.32.32.3.1.1.1.1    การศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขAอมูการศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขAอมูการศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขAอมูการศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขAอมูลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตA    

ในการดําเนินการศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขAอมูลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAนั้น 
ท่ีปรึกษาไดAพิจารณาท่ีดําเนินการโดยมีขอบเขตและเป\าหมายในการดําเนินการ ตามท่ีไดAกําหนดไวAใน TOR       
ขAอ 4.1 ดังนี้ 

(1) การทบทวน และสังเคราะหเอกสาร รายงานการศึกษา นโยบาย และยุทธศาสตร 
(2) การศึกษา วิเคราะหความเปZนไปไดAและความเหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนท่ีศึกษา 3 แนว 
(3) การศึกษา วิเคราะหความเปZนไปไดAและความเหมาะสมของโครงการตTอเนื่องจากทTาเรือและสะพาน

เศรษฐกิจ 
(4) การศึกษา วิเคราะหทางเลือกของการลงทุนพัฒนาโครงสรAางพ้ืนฐานดAานคมนาคมขนสTง 

โดยในแตTละประเด็นศึกษามีแนวทางการศึกษาดังตTอไปนี้ 

2222....3333....1111....1111    การทบทวน การทบทวน การทบทวน การทบทวน สังเคราะหเอกสาร รายงานการศึกษา นโยบายฯสังเคราะหเอกสาร รายงานการศึกษา นโยบายฯสังเคราะหเอกสาร รายงานการศึกษา นโยบายฯสังเคราะหเอกสาร รายงานการศึกษา นโยบายฯและวิเคราะหความสอและวิเคราะหความสอและวิเคราะหความสอและวิเคราะหความสอดคลAองดคลAองดคลAองดคลAอง    

การศึกษา SEA เปZนการศึกษาเพ่ือบูรณาการใหAผูAมีสTวนไดAสTวนเสียรTวมกันพิจารณาคัดเลือก
รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาโครงการตTางๆ ในข้ันยุทธศาสตร กTอนท่ีจะดําเนินการในข้ันรายละเอียดอ่ืนๆ 
ตTอไป ซ่ึงจะตAองมีการทบทวนนโยบายและแผนตTางๆ ท่ีเก่ียวขAองกับการพัฒนาโครงการในพ้ืนท่ีศึกษา โดยท่ี
ปรึกษาไดAทําการศึกษาทบทวนขAอมูลนโยบายยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับสาขาเศรษฐกิจรวมถึงโครงการ
พัฒนาท่ีเก่ียวขAองกับการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใตA ซ่ึงไดAทําการจําแนกขAอมูลนโยบาย/ยุทธศาสตร/โครงการท่ีเก่ียวขAอง
กับการพัฒนาพ้ืนท่ี ออกเปZน 2 สTวนคือ  

สTวนท่ี 1 นโยบาย/ยุทธศาสตร/โครงการท่ีเก่ียวขAองกับการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใตAเชTนแผนพัฒนา
ระดับชาติ แผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ี แผนและโครงการพัฒนาระดับสาขาเศรษฐกิจ เปZนตAน 

สTวนท่ี 2 นโยบาย/ยุทธศาสตร/โครงการท่ีอาจสTงผลกระทบตTอการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใตA 
โดยเฉพาะอยTางยิ่งบริบทท่ีอาจดูเหมือนไมTเก่ียวขAองโดยตรงแตTอาจมีผลกระทบตTอการพัฒนาภาคใตAเชTนโครงการ
พัฒนาทTาเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย แผนพัฒนาทTาเรือชายฝ<=งตะวันตกของประเทศมาเลเซียแผนพัฒนา
เศรษฐกิจภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย เปZนตAน 

ท้ังนี้ แนวคิดท่ีสําคัญของนโยบาย/ยุทธศาสตร/โครงการท่ีเก่ียวขAองและท่ีอาจสTงผลกระทบกับ
การพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใตAแสดงอยูTในภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก ก1111    

ในการดําเนินการประกอบดAวยการทบทวนนโยบาย แผนพัฒนาและสถานะโครงการท่ีสTงผล
กระทบตTอการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยเฉพาะกฎหมายและแผนพัฒนา ท่ีมีความสําคัญยิ่งตTอโครงการนี้และแผนพัฒนา
อ่ืนๆ (ในรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 2222----2222)))) อาทิ 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีบรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----7777    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

(1) แผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับสาขาเศรษฐกิจ 

(2) แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

(3) แผนพัฒนากลุTมจังหวัดภาคใตAฝ<=งอTาวไทย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) 

(4) แผนพัฒนากลุTมจังหวัดภาคใตAฝ<=งอันดามัน พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) 

(5) แผนพัฒนากลุTมจังหวัดภาคใตAชายแดน พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) 

(6) Northern Corridor Economic Region, Koridor Utara, Malaysia. (Phase 1 : 
2008-2012, Phase2 : 2013-2020)  

(7) แนวโนAมการขยายตัวของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีภาคใตA 

(8) แนวโนAมการวางผังเมือง และการใชAประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีภาคใตA 

(9) นโยบาย/แผน เก่ียวกับการพัฒนาเมืองเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคใตA 

เม่ือทบทวนแลAววิเคราะหความสอดคลAองของยุทธศาสตรและแผนพัฒนาแลAว ผลลัพธท่ีไดAใน
ข้ันตอนนี้    ““““แผนพัฒนาเวอรชั่น แผนพัฒนาเวอรชั่น แผนพัฒนาเวอรชั่น แผนพัฒนาเวอรชั่น 2222””””    ซ่ึงเปZนแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาท่ีมีความสอดคลAองตTอแนวทางในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA หลังจากนั้นนําไปวิเคราะหความสอดคลAองระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ก็จะไดA ““““แผนพัฒนาแผนพัฒนาแผนพัฒนาแผนพัฒนา
เวอรชั่นเวอรชั่นเวอรชั่นเวอรชั่น    3333 เปZนการบูรณาการนโยบาย/ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา แบบองครวมเพ่ือนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA เพ่ือนําไปสูTการหารือและดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลAอมเชิงยุทธศาสตร 
และนําไปสูTการจัดทําแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAโดยมีแนวทางในการดําเนินการแสดงดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 2222----2222 

ท่ีปรึกษาไดAพิจารณาเป\าประสงคทางสิ่งแวดลAอมของยุทธศาสตรทางดAานสิ่งแวดลAอม 
(ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอมอยTางยั่งยืน) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เชTน ลดอัตรา
การใชAน้ํามันในภาคการขนสTงจากป<จจุบันเหลือรAอยละ 30 ของการใชAพลังงานท้ังหมด ลดปริมาณการปลTอย CO2 
จากภาคการผลิตไฟฟ\าและคมนาคม มีพ้ืนท่ีปzาชายเลนไมTนAอยกวTา 1.7 ลAานไรT เพ่ิมจํานวนชุมชนท่ีมีสTวนรTวมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม เพ่ิมเครือขTายกลุTมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอมฯลฯ 
โดยไดAนําไปใชAประกอบในการพิจารณาความเหมาะสมของเป\าประสงคทางดAานสิ่งแวดลAอมกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาท่ีสําคัญของแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีโดยใชAตาราง Matrix (ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 2222----1111) 

นอกจากนี้ท่ีปรึกษาไดAพิจารณายุทธศาสตรการพัฒนาระดับสาขาเศรษฐกิจท่ีมีความเก่ียวขAอง
กับการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใตA ซ่ึงนําไปใชAประกอบในการคัดกรองโครงการ พรAอมดAวยแนวคิดหรือผลการศึกษาท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวขAองกับการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใตA เพ่ือนําไปใชAประกอบในการบูรณาการการพัฒนาของพ้ืนท่ีภาคใตA 
รวมถึงนําไปประกอบในการจัดทําแผนแมTบทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั(COT)(COT)(COT)(COT)    2222----8888    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั(NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

    

    

    

    

รูปที่ 2-2 แนวทางการพัฒนาที่ไดAผTานกระบวนการมีสTวนรTวมของผูAมีสTวนไดAสTวนเสียในพื้นที่    

ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร////นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย////แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////โครงการทีเ่กีย่วขAองกบัการโครงการทีเ่กีย่วขAองกบัการโครงการทีเ่กีย่วขAองกบัการโครงการทีเ่กีย่วขAองกบัการ
พฒันาพืน้ทีภ่าคใตAพฒันาพืน้ทีภ่าคใตAพฒันาพืน้ทีภ่าคใตAพฒันาพืน้ทีภ่าคใตA    
1. แผนพัฒนาระดับชาติ / นโยบายรัฐบาลในป<จจุบัน 

• ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ   
ฉบับที่ 12 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติฉบับที่ 11 
พ.ศ.2555-2559 (แผนพัฒนาฯ 11) 

2. แผนพัฒนาระดับสาขาเศรษฐกิจ 
• สาขาคมนาคมขนสTง 
• สาขาพลังงาน 
• สาขาอุตสาหกรรม 
• สาขาเกษตรกรรรม 
• สาขาการทTองเที่ยว 

3. โครงการพัฒนาตามสาขาเศรษฐกิจ 
• โครงการพัฒนาทTาเรอืชายฝ<=งอTาวไทยและชายฝ<=ง       

อันดามัน 
• โครงการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมโยงชายฝ<=งอTาวไทยและ 

ทะเลอันดามัน 
• โครงการพัฒนาทTาเทียบเรือรองรับเรอืสําราญขนาดใหญT 
• โครงการพัฒนาสะพานเศรษฐกจิเพื่อเปZนศูนยกลาง 

ธุรกจิพลังงานของภูมิภาค (Energy Bridge) 
• โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
• การจดัตั้งเศรษฐกิจพิเศษ 

4. แผนพัฒนาระดับพื้นที ่
• แผนพัฒนาระดับกลุTมจังหวัด 3 กลุTมจังหวัด (ภาคใตAฝ<=ง 

อTาวไทย, ภาคใตAฝ<=งอันดามัน, ภาคใตAฝ<=งชายแดน) 
• แผนพัฒนาระดับจังหวัด 14 จังหวัด 

5. รายงานการศึกษาที่เกี่ยวขAองกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใตA 
• รายงานการศึกษา “การวางแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกจิ 

ภาคใตAอยTางยั่งยืน”(Planning for the Sustainable  
Development of Southern Thailand) โดย ADB 

• รายงานการศึกษา “Feasibility Study on the  
Development of Land bridge between Southern  
Coastlines of Thailand 

• รายงานการศึกษา “การพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตA”  
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
แหTงชาติ (สศช.) 

ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร////นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย////แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////โครงการทีอ่าจสTงผลกระทบโครงการทีอ่าจสTงผลกระทบโครงการทีอ่าจสTงผลกระทบโครงการทีอ่าจสTงผลกระทบ
ตTอการพฒันาพืน้ทีภ่าคใตAตTอการพฒันาพืน้ทีภ่าคใตAตTอการพฒันาพืน้ทีภ่าคใตAตTอการพฒันาพืน้ทีภ่าคใตA    
1. โครงการพัฒนาทTาเรอืน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
2. แผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศมาเลเซีย 
3. ขAอตกลงความรTวมมือในอนุภูมิภาคแมTน้ําโขง 
4. Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 

Technical and Economic Cooperation  
(BIMSTEC) : Transport Infrastructure and 
LogisticsStudy (BTILS) 

5. กรอบความรTวมมอืการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝzาย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia- 
Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

6. Northern Corridor Economic Region, Koridor 
Utara, Malaysia. (Phase 1 : 2008-2012, Phase2 : 
2013-2020)  

 
 

แนวคดิสาํคญัของแนวคดิสาํคญัของแนวคดิสาํคญัของแนวคดิสาํคญัของ    
นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย////แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////

โครงการโครงการโครงการโครงการ 

เป\าหมายเชงิสิง่แวดลAอเป\าหมายเชงิสิง่แวดลAอเป\าหมายเชงิสิง่แวดลAอเป\าหมายเชงิสิง่แวดลAอมมมม
ของนโยบายของนโยบายของนโยบายของนโยบาย////แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////

โครงการโครงการโครงการโครงการ    

โครงการทีม่คีวามเหมาะสมโครงการทีม่คีวามเหมาะสมโครงการทีม่คีวามเหมาะสมโครงการทีม่คีวามเหมาะสม
ของโครงการในทกุมติิของโครงการในทกุมติิของโครงการในทกุมติิของโครงการในทกุมติิ    

    

• ผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีทกุภาคผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีทกุภาคผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีทกุภาคผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีทกุภาค    
• สTวนทกุระดบัยอมรบัการสTวนทกุระดบัยอมรบัการสTวนทกุระดบัยอมรบัการสTวนทกุระดบัยอมรบัการ    
• ดาํเนนิโครงการพฒันาดาํเนนิโครงการพฒันาดาํเนนิโครงการพฒันาดาํเนนิโครงการพฒันา    
• แนวทางการพฒันาอยTางยัง่ยนืแนวทางการพฒันาอยTางยัง่ยนืแนวทางการพฒันาอยTางยัง่ยนืแนวทางการพฒันาอยTางยัง่ยนื    
• ผลกระทบทางสิง่แวดลAอมที่ผลกระทบทางสิง่แวดลAอมที่ผลกระทบทางสิง่แวดลAอมที่ผลกระทบทางสิง่แวดลAอมที่    

ลดลงจากการดาํเนนิลดลงจากการดาํเนนิลดลงจากการดาํเนนิลดลงจากการดาํเนนิ
โครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันา    

โครงการทีม่คีวามเหมาะสมโครงการทีม่คีวามเหมาะสมโครงการทีม่คีวามเหมาะสมโครงการทีม่คีวามเหมาะสม
แตTแตTแตTแตTไมTมนียัสาํคญัทีก่ระทบไมTมนียัสาํคญัทีก่ระทบไมTมนียัสาํคญัทีก่ระทบไมTมนียัสาํคญัทีก่ระทบ

ตTอสิง่แวดลAอมตTอสิง่แวดลAอมตTอสิง่แวดลAอมตTอสิง่แวดลAอม    
    

    

1111. . . . รายงานผลการศกึษา รายงานผลการศกึษา รายงานผลการศกึษา รายงานผลการศกึษา SEASEASEASEA    

2222. . . . แผนแมTบทการพฒันาพืน้ที่แผนแมTบทการพฒันาพืน้ที่แผนแมTบทการพฒันาพืน้ที่แผนแมTบทการพฒันาพืน้ที่    

ชายฝ<=งทะเลภาคใตAชายฝ<=งทะเลภาคใตAชายฝ<=งทะเลภาคใตAชายฝ<=งทะเลภาคใตA    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----9999    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

แนวทางการวิเคราะหความสอดคลAองกับเป\าประสงคทางสิ่งแวดลAอมแนวทางการวิเคราะหความสอดคลAองกับเป\าประสงคทางสิ่งแวดลAอมแนวทางการวิเคราะหความสอดคลAองกับเป\าประสงคทางสิ่งแวดลAอมแนวทางการวิเคราะหความสอดคลAองกับเป\าประสงคทางสิ่งแวดลAอม    

เปZนการวิเคราะหความเหมาะสมระหวTางแนวคิดหลักนโยบาย/แผนกับเป\าประสงคเชิง
สิ่งแวดลAอมโดยผลของการวิเคราะหไดAแบTงออกเปZนสามกรณีคือ 1) สอดคลAอง 2) ขัดแยAง 3) ไมTมีความเก่ียวขAอง
กัน ซ่ึงผลของการวิเคราะหดังกลTาวสามารถแสดงไดAโดยเครื่องหมาย √ = สอดคลAอง X = ขัดแยAง - = ไมTมีความ
เก่ียวขAอง  

รูปแบบของตาราง Matrix ท่ีไดAนํามาใชAวิเคราะหแสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 2222----1111 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่2222----1111    ตารางวเิคราะหความสอดคลAองกบัเป\าประสงคทางสิง่แวดลAอมตารางวเิคราะหความสอดคลAองกบัเป\าประสงคทางสิง่แวดลAอมตารางวเิคราะหความสอดคลAองกบัเป\าประสงคทางสิง่แวดลAอมตารางวเิคราะหความสอดคลAองกบัเป\าประสงคทางสิง่แวดลAอม    

แนวคดิแนวคดิแนวคดิแนวคดิ////ยทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันา    
เป\าประสงคทางสิง่แวดลAอมของเป\าประสงคทางสิง่แวดลAอมของเป\าประสงคทางสิง่แวดลAอมของเป\าประสงคทางสิง่แวดลAอมของ    

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11111111    
((((1111))))    ((((2222))))    ((((3333))))    ((((4444))))    ((((5555))))    ((((6666))))    

        แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา    
ระดบัพืน้ที่ระดบัพืน้ที่ระดบัพืน้ที่ระดบัพืน้ที่    

แผนพัฒนาระดับกลุTมจังหวัดแผนพัฒนาระดับกลุTมจังหวัดแผนพัฒนาระดับกลุTมจังหวัดแผนพัฒนาระดับกลุTมจังหวัด    
 - ภาคใตAฝ<=งอTาวไทย 
 - ภาคใตAฝ<=งอันดามัน 
 - ภาคใตAชายแดน 

       

แผนพัฒนาระดับจังหวัดแผนพัฒนาระดับจังหวัดแผนพัฒนาระดับจังหวัดแผนพัฒนาระดับจังหวัด           

ผลท่ีไดAจากการศึกษาในสTวนนี้ ท่ีปรึกษาไดAจัดทําขAอเสนอแนะเพ่ือใหAหนTวยงานท่ีเก่ียวขAองไดA
นําไปพิจารณาปรับปรุง/แกAไข นโยบายหรือแผนตTางๆ ท่ีมีอยูTใหAมีความสอดคลAองในทุกๆ มิติ เพ่ือใหAการสTงผTาน
นโยบายไปสูTการปฏิบัติในอนาคตเปZนไปอยTางราบรื่นโดยมีตัวอยTางขAอเสนอแนะ เชTน กรณีท่ีเป\าประสงคทาง
สิ่งแวดลAอมระบุวTาตAองการลดปริมาณการปลTอยก�าซคารบอนไดออกไซด ขณะท่ีแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีตAองการ
พัฒนาอุตสาหกรรม (ซ่ึงเปZนการเพ่ิมปริมาณการปลTอยก�าซคารบอนไดออกไซด) ดังนั้นจึงมีขAอเสนอแนะคือ 
กําหนดใหAการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีตAองดําเนินการอยูTภายใตAกรอบหรือระเบียบทางดAานสิ่งแวดลAอมของ
องคกรในระดับประเทศรวมถึงองคกรในระดับสากล 

แนวทางการคัดกรองโครงการแนวทางการคัดกรองโครงการแนวทางการคัดกรองโครงการแนวทางการคัดกรองโครงการ 

วัตถุประสงคของการคัดกรองโครงการคือเพ่ือใหAไดAโครงการท่ีสามารถเปZนตัวแทนของ
โครงการตTางๆ ในภาพรวมท่ีตAองการจะใหAมีการพัฒนาข้ึนในอนาคต โดยท่ีปรึกษาไดAทําการคัดกรองโครงการตTางๆ 
ท่ีปรากฏอยูTในนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตรตTางๆ ท่ีนํามาทบทวนขAางตAนเพ่ือนํามาวิเคราะหเปZนองคประกอบของ
โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีภาคใตA โดยใชAเกณฑการพิจารณาดังนี้ 

(1) เปZนโครงการทางดAานคมนาคมขนสTงหรือโลจิสติกสโดยเปZนโครงการขนาดใหญTท่ียังไมTไดA
มีการตัดสินใจหรือไดAรับการจัดสรรงบประมาณใหAดําเนินการตามงบประมาณประจําปVของหนTวยงานราชการ
ไวAแลAว 

(2) เปZนโครงการท่ีเก่ียวขAองกับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงแบTง
ออกเปZน 6 กลุTม ไดAแกT เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พลังงาน ทTองเท่ียว คมนาคม และความม่ันคง โดยเปZนโครงการ
ขนาดใหญTท่ียังไมTไดAมีการตัดสินใจหรือไดAรับการจัดสรรงบประมาณใหAดําเนินการตามงบประมาณประจําปVของ
หนTวยงานราชการไวAแลAว 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----10101010    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

(3) เปZนโครงการท่ีคาดวTาจะสTงผลกระทบตTอสิ่งแวดลAอมหรือผลกระทบอ่ืนๆ ตTอภาคสTวน
ตTางๆ ท่ีเก่ียวขAองไดAเปZนอยTางมากรวมถึงเกิดผลกระทบในวงกวAาง 

อยTางไรก็ตาม โครงการตTอไปนี้ไดAถูกคัดกรองใหAนํามาพิจารณาเปZนองคประกอบของการศึกษา 
SEA ในโครงการนี้โดยปริยายเนื่องจากท่ีปรึกษาไดAพิจารณาในเบ้ืองตAนแลAววTาเปZนโครงการขนาดใหญTและเปZน
ลักษณะโครงการตAนน้ํา (Up-Stream Projects) ท่ีมีความเชื่อมโยงทางดAานคมนาคมอยTางมีนัยสําคัญหรือสTงผลใหA
เกิดโครงการอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย ไดAแกT 

(1) โครงการกTอสรAางทTาเรือปากบารา จังหวัดสตูล 

(2) โครงการกTอสรAางทTาเรือสงขลา แหTงท่ี 2 จังหวัดสงขลา 

(3) โครงการกTอสรAางทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสTงสินคAาระหวTางทTาเรือฝ<=งอTาวไทยและฝ<=งอันดามัน 

(4) โครงการกTอสรAา งรถ ไฟทาง คู Tช Tว งประจวบคีร ีขัน ธ –ชุมพร–สุร าษฎรธ านี–     
ปาดังเบซาร 

(5) โครงการสะพานเศรษฐกิจเพ่ือเปZนศูนยกลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค จังหวัด
นครศรีธรรมราช-กระบ่ี หรือโครงการ Energy Bridge 

(6) โครงการทTาเทียบเรือรองรับเรือสําราญขนาดใหญT (Cruise) จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดสุราษฎรธานี 

(7) โครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคใตA ของการนิคมอุตสาหกรรมแหTงประเทศไทย 

(8) โครงการสรAางทTอสTงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และการเกษตร 

(9) โครงการสรAางแหลTงเก็บน้ําตTางๆ 

(10) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) ในพ้ืนท่ีโดยรอบทTาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ทTาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

(11) กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ชายฝ<=งทะเลภาคใตA (จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
กระบ่ี พังงา และภูเก็ต) ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม 

(12) โครงการกTอสรAางทTาเทียบเรือและศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานสํารวจและผลิตป�โตเลียม
ในอTาวไทย ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด อําเภอทTาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(13) โครงการศึกษาความเหมาะสมทTาเทียบเรือชุมพร ของกรมเจAาทTา  

(14) รายงานผลการตรวจสอบธรรมาภิบาลโครงการกTอสรAางทTาเรือน้ําลึกปากบารา อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล โดยคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรAางธรรมาภิบาลดAานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอมใน
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสรAางธรรมภิบาลวุฒิสภา 

นอกจากนี้ท่ีปรึกษาไดAนําผลการศึกษาจากรายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=ง
ทะเลภาคใตAท่ีศึกษาโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ (สศช.) ในปV 2554 รวมถึง
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุTมจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใตAมาประกอบการพิจารณาดAวยเชTนกัน 

โดย สศช. ไดAใหAขAอเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาผTานกลไกตTางๆ ที่มีอยูT
เปZน 2 แนวทาง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----11111111    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

(1) ขับเคลื่อนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจเดิมใหAเขAมแข็ง (ยางพารา ปาลมน้ํามัน อาหารทะเล 
และการทTองเท่ียว) และตTอยอดเพ่ือสรAางมูลคTาเพ่ิมใหAมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

(2) สรAางการยอมรับประชาชนในพ้ืนท่ี โดยหนTวยงานท่ีรับผิดชอบจะตAองสรAางกระบวนการมี
สTวนรTวมของชุมชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวขAอง 

2222....3333....1111....2222    การศึกษาวิเคราะหความเปZนไปไดAและความเหมาะสมของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ<=งทะเลภาคใตAการศึกษาวิเคราะหความเปZนไปไดAและความเหมาะสมของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ<=งทะเลภาคใตAการศึกษาวิเคราะหความเปZนไปไดAและความเหมาะสมของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ<=งทะเลภาคใตAการศึกษาวิเคราะหความเปZนไปไดAและความเหมาะสมของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ<=งทะเลภาคใตA    

ในเบื ้องต AนไดAม ีการกําหนดพื ้นที ่ศ ึกษาไว A จํานวน 3 แนว ครอบคลุม 6 จ ังหวัด ซ่ึง
ประกอบดAวย จังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบ่ี สงขลา และสตูล แนวทางท้ัง 3 ไดAแกT    

(1) พ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 
(2) พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบ่ี 
(3) พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 
ท่ีปรึกษาไดAพิจารณาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA โดยยึดแนวทางโดยยึดแนวทางโดยยึดแนวทางโดยยึดแนวทาง

อุตสาหกรรมนิเวศในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมควบคูTไปกับการพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรมนิเวศในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมควบคูTไปกับการพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรมนิเวศในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมควบคูTไปกับการพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรมนิเวศในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมควบคูTไปกับการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลAอมตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAสิ่งแวดลAอมตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAสิ่งแวดลAอมตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAสิ่งแวดลAอมตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAของ สศช. และเม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีกลุTมจังหวัดท่ีเขAาขTาย
ขAางตAน ท่ีปรึกษาจึงมีแนวทางในการพิจารณาท้ังหกกลุTม (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พลังงาน ทTองเท่ียว คมนาคม
และความม่ันคง) โดยยกตัวอยTางของศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ศักยภาพในการเกิดเมืองอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) โดยเฉพาะท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช การพัฒนาทTาเทียบเรือสําราญและเรือยอรชท่ีจังหวัดกระบ่ี 

กลุTมอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร การพัฒนาความหลากหลายใหAแกTอุตสาหกรรมแปร
รูปเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันตAนน้ําและศูนยเทคโนโลยีชีวภาพดAานพันธุปาลมน้ํามัน เชTน พ้ืนท่ี
จังหวัดชุมพร และระนอง 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสTงออก อุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา
และการพัฒนากลุTมอุตสาหกรรมป�โตรเคมี เชTน พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา และสตูล และไดAพิจารณารวมถึงการพัฒนา
ทTาเรือกรณีท่ีไมTมีสะพานเศรษฐกิจดAวย 

ท่ีปรึกษาไดAทําการวิเคราะหความเหมาะสมของการพัฒนาขAางตAน โดยวิเคราะหถึงบทบาท
ของภาครัฐในการจัดทําโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขAางตAนในลักษณะเบื้องตAน (Pre-feasibility Study)
เพ่ือทําการประเมินความเหมาะสมในสภาพการณป<จจุบันและบริบทของยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตAในอนาคต 

2222....3333....1111....3333    การศึกษา วิเคราะหความเปZนไปไดAและความเหมาะสมฯ การศึกษา วิเคราะหความเปZนไปไดAและความเหมาะสมฯ การศึกษา วิเคราะหความเปZนไปไดAและความเหมาะสมฯ การศึกษา วิเคราะหความเปZนไปไดAและความเหมาะสมฯ ((((กรณีมีทTาเรอืและสะพานเศรษฐกจิกรณีมีทTาเรอืและสะพานเศรษฐกจิกรณีมีทTาเรอืและสะพานเศรษฐกจิกรณีมีทTาเรอืและสะพานเศรษฐกจิ))))    

ท่ีปรึกษาไดAพิจารณาถึงศักยภาพในการพัฒนาการเชื่อมโยงพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลดAานตะวันออก 
(อTาวไทย) กับพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลดAานตะวันตก (อันดามัน)  ซ่ึงทําใหAเกิดประโยชนจากการลดระยะเวลาและ/หรือ
คTาใชAจTายในการขนสTงสินคAา/พลังงานในเสAนทางยุโรป/ตะวันออกกลาง/เอเชียใตAกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตA/เอเชีย
ตะวันออกเปZนหลัก โดยไดAพิจารณาดAวยป<จจัยดAานระยะเวลาและคTาใชAจTายเปZนสําคัญ และวิเคราะหขAอมูลทTาเรือท่ี
สําคัญในบริเวณอTาวไทยและอTาวเบงกอล เพ่ือพิจารณาสภาพการแขTงขันกับทTาเรือของสะพานเศรษฐกิจ  

แนวทางการศึกษา คือ การพิจารณาเปรียบเทียบป<จจัยดAานระยะเวลาและคTาใชAจTาย (รวมคTา
ภาระหนAาทTา/ภาษี/และคTาใชAจTายตTางๆ ท่ีเก่ียวขAอง) ระหวTางเสAนทางท่ีใชAขนสTงในป<จจุบัน (ผTานชTองแคบมะละกา) 
กับท่ีจะผTานสะพานเศรษฐกิจ (Land bridge) ท่ีพิจารณาขAางตAน ซ่ึงจะแสดงในรูปแบบทางคณิตศาสตร (Logit 
Choice Model) ดังนี้ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----12121212    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

�� =  
���

��� + ��	
 

โดย 

P�  = Probability of shipment diverted to new route 

U� = Utility function of shipment on the new route 

U! = Utility function of shipment on the existing route 

ขณะท่ีสมการ “Utility FunctionUtility FunctionUtility FunctionUtility Function”;$% =  &'(% + &)*% 
$% = $*+,+*-./01+2�34.5*�4 

α   = �0407�*�48 

(% = 9.*0,*4038:.4*(.8*./4.5*�4 

*% = 9.*0,*4038:.4**+7�./4.5*�4 

ท่ีปรึกษาไดAพิจารณาหาตAนทุนดAานระยะเวลาและคTาใชAจTาย ตามภาพสมมติสถานการณ 
(Scenarios) ของการมีสะพานเศรษฐกิจท้ัง 3 แนวขAางตAน เพ่ือใชAในการเปรียบเทียบกับตAนทุนดAานระยะเวลาและ
คTาใชAจTายในการเดินทางผTานชTองแคบมะละกา นอกจากนั้นทําการเคราะหแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมตTอเนื่อง
ตามแนวสะพานเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับสินคAาผสมผสานระหวTางสินคAาคอนเทนเนอรและสินคAาเทกอง โดยอาศัย
แนวคิดการพัฒนารูปแบบคลัสเตอรอุตสาหกรรม เพ่ือลดความอTอนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก ดังเชTน
รูปแบบแนวคิดดAานคลัสเตอรอุตสาหกรรมและโลจิสติกส ในการศึกษาของโครงการศึกษาความเหมาะสมแนว
ทางการพัฒนาทTาเรือฝ<=งทะเลอันดามัน และสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงทTาเรือฝ<=งอTาวไทย (Dubai World, 2552)
เพ่ือพิจารณาถึงแนวสะพานเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด เพ่ือเปZนยุทธศาสตรท่ีควรนําไปใชAในการพัฒนา
ภาคใตA 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาไดAพิจารณาถึงผลกระทบตTอโครงการสะพานเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตรโดยเฉพาะการ
พัฒนาทTาเรือน้ําลึกทวายในสหภาพเมียนมาร วTาจะมีผลตTอปริมาณสินคAา (Throughput) ท่ีจะผTานและใชAบริการ
โครงการสะพานเศรษฐกิจท่ีพิจารณาอยTางมีนัยสําคัญหรือไมTโดยท่ีปรึกษาไดAแสดงรายละเอียดป<จจัยทางดAานการ
แขTงขันและสภาพแวดลAอมท่ีจะนํามาใชAในการพิจารณาประกอบการวิเคราะหไวAในภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก ก2222 

ในลําดับทAายสุด ท่ีปรึกษาจึงไดAประเมินถึงความคุAมคTาของรูปแบบการขนสTงของสะพานเศรษฐกิจ
ระหวTางการขนสTงสินคAากับการขนสTงพลังงาน เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งท่ีจะทําใหAเกิดประโยชนและมีผลกระทบ
ดAานสิ่งแวดลAอมนAอยท่ีสุด ท้ังนี้ป<จจัยท่ีนํามาประกอบในการประเมินประสิทธิภาพของสะพานเศรษฐกิจแสดงอยูTใน
ภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก ก2222 

    

 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----13131313    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222....3333....1111....4444    การศึกษา วิเคราะหทางเลือกการลงทุนการศึกษา วิเคราะหทางเลือกการลงทุนการศึกษา วิเคราะหทางเลือกการลงทุนการศึกษา วิเคราะหทางเลือกการลงทุน    
ท่ีปรึกษาไดAทําการศึกษาวิเคราะหทางเลือกของการลงทุนพัฒนาโครงสรAางพ้ืนฐานดAาน

คมนาคมขนสTงในพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA และโครงการอ่ืนๆ ท่ีรัฐควรจะจัดทําเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมตAนน้ํา และ
การแปรรูป อุตสาหกรรมป�โตรเคมี ตลอดจนการสTงเสริมการสTงออกในพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA ซ่ึงแนวทางหลักๆ 
จะเปZนการวิเคราะหความสัมพันธของการพัฒนาโครงการวTาจําเปZนจะตAองพัฒนาโครงการไปพรAอมๆ กันหรือไมT 
โดยมีการวิเคราะหคือ การลงทุนตามบทบาทของภาครัฐท่ีจะสTงเสริมอุตสาหกรรมตTางๆ และในสTวนของการพัฒนา
ทTาเรือสินคAา จะมีกรณีวิเคราะหคือกรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอันดามันเพียงอยTางเดียว กรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=ง
อันดามันรTวมกับการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเพ่ือการขนสTงน้ํามันดิบไปยังฝ<=งอTาวไทย และกรณีพัฒนาทTาเรือสินคAา
ฝ<=งอันดามันรTวมกับการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในภาคใตA โดยมีแนวทางการวิเคราะหสําหรับแตTละกรณีดังนี้  

((((1111)))) กรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอันดามันเพียงอยTางเดียว กรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอันดามันเพียงอยTางเดียว กรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอันดามันเพียงอยTางเดียว กรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอันดามันเพียงอยTางเดียว     
เปZนการพิจารณาวTาการพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอันดามันเพียงอยTางเดียวโดยไมTพิจารณา

องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีจะกTอใหAเกิดการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชTน ทTาเรือชายฝ<=งอTาวไทย ทางรถไฟเชื่อมโยงทTาเรือ
ชายฝ<=งอTาวไทย โครงการจะมีความคุAมคTาทางเศรษฐกิจหรือไมT ท้ังนี้ การพิจารณาความคุAมคTาดังกลTาวจะเปZนการ
พิจารณาความเหมาะสม (เบ้ืองตAน) หลังจากท่ีผTานกระบวนการเสนอแผนพัฒนาตTอผูAท่ีมีสTวนเก่ียวขAองโดยท่ี
ปรึกษาไดAทําการพิจารณาขAอเสนอการลดผลกระทบของโครงการ (Option) และรูปแบบการพัฒนาโครงการ 
(Choice) หลังจากท่ีผTานกระบวนการรับฟ<งความเห็นของผูAท่ีมีสTวนเก่ียวขAอง รวมถึงทําการพิจารณาปริมาณสินคAา
ภายในประเทศท่ีคาดวTาจะมีการขนสTงผTานทTาเรือชายฝ<=งอันดามัน โดยในสTวนของขAอเสนอการลดผลกระทบของ
โครงการและรูปแบบการพัฒนาโครงการนั้นจะมีนัยยะกับตAนทุนของโครงการ ขณะท่ีผลการพิจารณาปริมาณสินคAา
นั้นจะมีนัยยะทางดAานผลประโยชนของโครงการ โดยท่ีปรึกษาไดAนําผลประโยชนและตAนทุนท่ีไดAจากการวิเคราะห
ในเบ้ืองตAนดังกลTาวไปพิจารณาความคุAมคTาทางเศรษฐกิจ (เบ้ืองตAน) ของโครงการ 

((((2222)))) กรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอันดามันรTวมกับการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเพื่อขนสTงกรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอันดามันรTวมกับการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเพื่อขนสTงกรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอันดามันรTวมกับการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเพื่อขนสTงกรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอันดามันรTวมกับการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเพื่อขนสTง
น้ํามันดิบไปยังฝ<=งอTาวไทย น้ํามันดิบไปยังฝ<=งอTาวไทย น้ํามันดิบไปยังฝ<=งอTาวไทย น้ํามันดิบไปยังฝ<=งอTาวไทย     
เปZนการพิจารณาความสัมพันธของท้ัง 2 โครงการดังกลTาววTาควรจะดําเนินการไป

พรAอมๆ กันหรือไมT โดยท่ีปรึกษาไดAทําการพิจารณาบทบาทของท้ัง 2 โครงการดังกลTาว ซ่ึงบทบาทของท้ัง 2 
โครงการท่ีทําการพิจารณานั้น จะเปZนบทบาทหลังจากผTานกระบวนการรับฟ<งความเห็นของผูAท่ีมีสTวนเก่ียวขAอง ซ่ึง
ถAาท้ัง 2 โครงการดังกลTาวตTางก็มีบทบาทสนับสนุนสTงเสริมซ่ึงกันและกันการพัฒนาโครงการก็ควรจะพัฒนาไป
พรAอมๆ กัน (กรณีท่ีท้ัง 2 โครงการตTางก็มีความเหมาะสมในการลงทุน)  เพ่ือใหAผลประโยชนทางเศรษฐกิจเกิดข้ึน
ไดAอยTางเต็มท่ี แตTถAาท้ัง 2 โครงการดังกลTาวไมTมีบทบาทสนับสนุนสTงเสริมซ่ึงกันและกัน ดังนั้นแนวทางในการพัฒนา
อาจจะตAองพิจารณาเปZนรายโครงการ 

((((3333)))) กรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอักรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอักรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอักรณีพัฒนาทTาเรือสินคAาฝ<=งอันดามันรTวมกับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคใตA นดามันรTวมกับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคใตA นดามันรTวมกับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคใตA นดามันรTวมกับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคใตA     
เปZนการพิจารณาความสัมพันธของท้ัง 2 โครงการดังกลTาววTาควรจะดําเนินการไป

พรAอมๆ กันหรือไมT โดยท่ีปรึกษาไดAทําการพิจารณาบทบาทของท้ัง 2 โครงการดังกลTาว ซ่ึงบทบาทของท้ัง 2 โครงการท่ีทํา
การพิจารณานั้น จะเปZนบทบาทหลังจากผTานกระบวนการรับฟ<งความเห็นของผูAท่ีมีสTวนเก่ียวขAอง ซ่ึงถAาท้ัง 2 โครงการ
ดังกลTาวตTางก็มีบทบาทสนับสนุนสTงเสริมซ่ึงกันและกันเชTน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในภาคใตAสามารถใชAประโยชนจาก
ทTาเรือในฝ<=งอันดามันในการรับวัตถุดิบหรือป<จจัยการผลิตจากประเทศในฝ<=งทะเลอันดามันเขAาสูTพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
เพ่ือทําการผลิต หรือขนสTงสินคAาจากพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมไปยังทTาเรือสินคAาฝ<=งอันดามันเพ่ือขนสTงตTอไปยังประเทศ
ปลายทาง การพัฒนาโครงการก็ควรจะพัฒนาไปพรAอมๆ กัน (กรณีท่ีท้ัง 2 โครงการตTางก็มีความเหมาะสมในการ
ลงทุน)  เพ่ือใหAผลประโยชนทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนไดAอยTางเต็มท่ี แตTถAาท้ัง 2 โครงการดังกลTาวไมTมีบทบาทสนับสนุน
สTงเสริมซ่ึงกันและกัน ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาอาจตAองพิจารณาเปZนรายโครงการ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----14141414    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222....3333....1111....5555    ขAอเสนอการลดผลกระทบ ขAอเสนอการลดผลกระทบ ขAอเสนอการลดผลกระทบ ขAอเสนอการลดผลกระทบ (Option) (Option) (Option) (Option) ของโครงการของโครงการของโครงการของโครงการ    

ท่ีปรึกษาไดAรวบรวมและทบทวนประเด็นดAานสิ่งแวดลAอมและผลกระทบหลักจากขAอมูล EIA ท่ีมีอยูT 
เพ่ือคาดการณผลกระทบของการดําเนินการของแผนงานหรือกลุTมโครงการ และพิจารณาถึงแนวทางเลือกในการท่ี
จะลดผลกระทบจากดําเนินการตามแผนงานหรือกลุTมโครงการนั้นๆ เพ่ือจัดทําออกมาเปZนขAอเสนอในการลด
ผลกระทบ โดยมีตัวอยTางของขAอเสนอ ดังในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 2222----2222    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่2222----2222    ตวัอยTางขAอเสนอการลดผลกระทบของโครงการตวัอยTางขAอเสนอการลดผลกระทบของโครงการตวัอยTางขAอเสนอการลดผลกระทบของโครงการตวัอยTางขAอเสนอการลดผลกระทบของโครงการ    

โครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันา    ผลกระทบตTอสงัคมและสิง่แวดลAอมผลกระทบตTอสงัคมและสิง่แวดลAอมผลกระทบตTอสงัคมและสิง่แวดลAอมผลกระทบตTอสงัคมและสิง่แวดลAอม    
ขAอเสนอการลดผลกระทบขAอเสนอการลดผลกระทบขAอเสนอการลดผลกระทบขAอเสนอการลดผลกระทบ    

(Option)(Option)(Option)(Option)    
 
 
 

ทTาเรือนํ้าลึก 

 
 

 
การสญูเสยีแหลTงทําประมง 

 

1) ปรับปรุงเรือประมงใหAใชAประโยชน เ พ่ือเปZนเรือ
โดยสารเพ่ือการทTองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

2) จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือฝ�กทักษะอาชีพใหAกับประชาชนใน
พ้ืนท่ีใหAมีทักษะสามารถนํามาใชAในการทํางาน 

2) กําหนดอัตราสTวนการจAางงานสําหรับประชาชนใน
พ้ืนท่ีโครงการพัฒนา  

และนําขAอเสนอการลดผลกระทบของโครงการ (Option) ดังกลTาว เขAาสูTกระบวนการ         
Pre-Think หรือกระบวนการระดมความคิดเห็นของผูAเชี่ยวชาญในสTวนตTอไป    

2222....3333....1111....6666    การนําเสนอแผนพัฒนาโครงการในภาพรวมระดับภาคและระดับทAองถิ่นการนําเสนอแผนพัฒนาโครงการในภาพรวมระดับภาคและระดับทAองถิ่นการนําเสนอแผนพัฒนาโครงการในภาพรวมระดับภาคและระดับทAองถิ่นการนําเสนอแผนพัฒนาโครงการในภาพรวมระดับภาคและระดับทAองถิ่น    

จากการศึกษาในเชิงยุทธศาสตรทําใหAไดAภาพใหญTของเป\าหมายในการพัฒนาภาคใตA และการ
ตรวจสอบประเมินความสอดคลAองและเก่ียวขAองของโครงการตTางๆ กับยุทธศาสตรการพัฒนาจะทําใหAไดAรายการ
ของโครงการท่ีสอดคลAองกับขAอเสนอดAานยุทธศาสตร ซ่ึงจะตAองมีการรวบรวมและนํามาพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญใหมT ใหAสอดคลAองกับความจําเปZน ท้ังทางดAานการขนสTง ดAานพลังงาน ฯลฯ ท่ีเก่ียวขAองเพ่ือใหAเห็นภาพ
ข้ันตAนของสถานะโครงการตTางๆ ในป<จจุบัน ซ่ึงมีท้ังโครงการท่ีกําลังดําเนินการ หรือท่ีชะลอ รอการพิจารณา หรือ
มีขAอขัดแยAง ในขณะนี้ภาครัฐมีความจําเปZนท่ีจะตAองทําการผลักดันใหAเกิดการดําเนินงานโครงการตTางๆ ตTอไป 
จําเปZนท่ีจะตAองมีการประเมินและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยในการประเมินพิจารณาในดAานตTางๆ อาทิ 

(1) มิติดAานสิ่งแวดลAอม 
(2) มิติดAานสังคม 
(3) มิติดAานเศรษฐศาสตร 
(4) มิติดAานเทคโนโลยี 

ซ่ึงในกระบวนการประเมินพิจารณาไดAใชAวิธีการ Prioritization Matrix ท่ีเปZนกระบวนการท่ีมี
การดําเนินการเปZนข้ันตAนและมีผูAท่ีมีสTวนไดAสTวนเสียท้ังหมดในการใหAขAอคิดเห็นท้ังสTวนของภาครัฐและภาคเอกชน 

กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ Prioritization MatrixPrioritization MatrixPrioritization MatrixPrioritization Matrix    
เปZนกระบวนการและเครื่องมือท่ีชTวยในการตัดสินใจป<ญหาท่ีมีป<จจัยตามลําดับความสําคัญ

ของป<ญหา รวมท้ังยังประเมินเพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธระหวTางป<จจัยโดยจัดเรียงตามลําดับความสําคัญ 
โดยตารางเมตริกซจะเปZนเครื่องมือในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการบนพ้ืนฐานของ

ขAอกําหนดท่ีเปรียบเทียบความสําคัญ เพ่ือใหAสามารถท่ีจัดลําดับความสําคัญของโครงการ หรือแมAแตTการพิจารณา
วTาโครงการใดท่ีสมควรจะยุติ หรือยกเลิก    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----15151515    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ขั้นตอนในการดําเนินการขั้นตอนในการดําเนินการขั้นตอนในการดําเนินการขั้นตอนในการดําเนินการ    
(1) กําหนดป<จจัยและวิธีการประเมินรวมถึงใหAคTาน้ําหนักของป<จจัย 
(2) สรAางตารางเมตริกซ  
(3) พิจารณาใหAคะแนน รวมถึงสรุปผลและจัดลําดับ 
โดยตัวอยTางการจัดลําดับความสําคัญของโครงการดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 2222----3333 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่2222----3333    การพจิารณาจัดลาํดับความสาํคัญของโครงการการพจิารณาจัดลาํดับความสาํคัญของโครงการการพจิารณาจัดลาํดับความสาํคัญของโครงการการพจิารณาจัดลาํดับความสาํคัญของโครงการ    

ป<จจยัในการพจิารณาป<จจยัในการพจิารณาป<จจยัในการพจิารณาป<จจยัในการพจิารณา    คTาน้าํหนกัคTาน้าํหนกัคTาน้าํหนกัคTาน้าํหนกั    คTาคะแนนคTาคะแนนคTาคะแนนคTาคะแนน    
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ความสอดคลAองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
• อยูTในแผนพัฒนาท่ีตAองเรTงรัด 
• มีความพรAอมในการดําเนินการ 
• สอดคลAองกับแนวทางการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ 

 

5 0 : ไมTมีขAอใดสอดคลAอง 
3 : เมื่อสอดคลAอง หน่ึงขAอ 
6 : เมื่อสอดคลAอง สองขAอ 
9 : เมื่อสอดคลAอง ท้ังสามขAอ 

  

ความสอดคลAองกับยุทธศาสตร/แผนการพัฒนาระดับภาค 
• บรรจุอยูTในแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา 
• สอดคลAองกับแผนภาค 
• มีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ 

5 0 : ไมTมีขAอใดสอดคลAอง 
3 : เมื่อสอดคลAอง หน่ึงขAอ 
6 : เมื่อสอดคลAอง สองขAอ 
9 : เมื่อสอดคลAอง ท้ังสามขAอ 

  

มิติการพิจารณาดAานสังคม 
• มีผลประโยชนโดยตรงตTอชุมชน 
• สอดคลAองกับความตAองการของประชาชนในระดับ

จังหวัด 
• ชุมชนในระดับทAองถ่ินใหAความสําคัญและเห็นดAวยกับ

โครงการ 

5 0 : ไมTมีขAอใดสอดคลAอง 
3 : เมื่อสอดคลAอง หน่ึงขAอ 
6 : เมื่อสอดคลAอง สองขAอ 
9 : เมื่อสอดคลAอง ท้ังสามขAอ 

  

มิติการพิจารณาดAานผลกระทบตTอสิ่งแวดลAอม 
 

5 0 : มีผลกระทบสูงท่ีไมTสามารถแกAไข   
จัดการไดA 

3 : มีผลกระทบสิ่งแวดลAอม ไมTมีความ
ชัดเจนในการจัดการ หรือดําเนินการ
ไดAอยาก 

6 : มีผลกระทบสิ่งแวดลAอมแตTจดัการไดA 
9 : ไมTมีผลกระทบสิ่งแวดลAอมอยTางรุนแรง 

  

    
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----16161616    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222....3333....1111....7777    การนําเสนอทางเลือก การนําเสนอทางเลือก การนําเสนอทางเลือก การนําเสนอทางเลือก (Choice) (Choice) (Choice) (Choice) ใหAกับโครงการใหAกับโครงการใหAกับโครงการใหAกับโครงการ    

สําหรับการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงการในรูปแบบอ่ืนๆ (Choice) ท่ีปรึกษาไดA
พิจารณารูปแบบการพัฒนาท่ีเรียกวTา Choice และกําหนดแนวทางเลือกเชิงกลยุทธท่ีทําใหAเกิดผลกระทบท่ี
แตกตTางกันเชTน ดําเนินการทุกโครงการตามแผนงานอยTางเรTงดTวน การไมTดําเนินการเลย หรือทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือ
นําไปใชAในกระบวนการประเมินของ SEA โดยนําไปกําหนดขอบเขต (scoping) เพ่ือนําไปประเมินสถานภาพ
พ้ืนฐานและผลกระทบในภาพรวมของแตTละทางเลือก ท่ีปรึกษาจึงเสนอแนวทางมาตรการ หลีกเลี่ยง ลด หรือ
ชดเชยผลกระทบทางลบ และเพ่ิมผลกระทบทางบวกในข้ันตอนการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย  

ประเด็นตัวอยTางท่ีมักทําใหAผูAมีสTวนไดAสTวนเสียไมTสามารถยอมรับการพัฒนาโครงการเชTน การ
สูญเสียแหลTงทํามาหากิน การไดAรับผลกระทบทางสิ่งแวดลAอม การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติหรือพ้ืนท่ีอนุรักษ เปZนตAน 
ดังนั้น การเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงการในรูปแบบอ่ืนๆ (Choice) จะพิจารณามาจาก 2 ประเด็นคือ  

(1) เปZนแนวทางท่ีไมTกTอใหAเกิดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลAอมตามประเด็นท่ีทําใหAผูAมี
สTวนไดAสTวนเสียไมTสามารถยอมรับโครงการไดA  

(2) เปZนแนวทางท่ีสอดคลAองกับสภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีในป<จจุบัน โดยหลังจากผTาน
กระบวนการสุดทAายของการนําเสนอ Choice ซ่ึงเปZนกระบวนการสรAางการยอมรับจากผูAนําในระดับทAองถ่ิน เพ่ือท่ี
ปรึกษาจะไดAนําผลการศึกษาไปใชAในกระบวนการศึกษา SEA ตTอไป 

2222....3333....2222    การจัดทํารายงานการประเมินสิ่งการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAแวดลAอมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAแวดลAอมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAแวดลAอมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตA    

2222....3333....2222....1111    การศึกษาทบทวนและสัง เคราะหเอกสารทางวิชาการ หรือรายงานการศึกษาที่การศึกษาทบทวนและสัง เคราะหเอกสารทางวิชาการ หรือรายงานการศึกษาที่การศึกษาทบทวนและสัง เคราะหเอกสารทางวิชาการ หรือรายงานการศึกษาที่การศึกษาทบทวนและสัง เคราะหเอกสารทางวิชาการ หรือรายงานการศึกษาที่
เกี่ยวขAองการประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรเกี่ยวขAองการประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรเกี่ยวขAองการประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรเกี่ยวขAองการประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตร    

ท่ีปรึกษาไดAนําผลการศึกษาจากการวิเคราะหความสอดคลAองของแผนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาในขAอ 2.3.1.1 (แผนพัฒนาเวอรชั่น 3) มาพิจารณา และรวมไปถึง ทบทวน สังเคราะหเอกสาร
ทางวิชาการ หรือรายงานการประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ของหนTวยงานตTางๆ ที่ไดA
ดําเนินการศึกษาเสร็จสิ้นแลAวทั้งในแงTของผลการศึกษา รูปแบบ เทคนิค วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ 
รวมท้ังป<ญหาอุปสรรค เพ่ือนํามาพิจารณาปรับใชAกับการศึกษาในครั้งนี้ อาทิเชTน 

(1) โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดลAอมระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย 
โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม  

(2) โครงการศึกษายุทธศาสตรศูนยกลางพลังงานในภูมิภาคและโครงการศึกษาแผน
แมTบทอุตสาหกรรมป�โตรเคมี ระยะท่ีสาม ของกระทรวงพลังงาน 

(3) โครงการศึกษาความเปZนไปไดAของการจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นตAนของสถาบัน
เหล็กและเหล็กกลAาแหTงประเทศไทยเปZนตAน 

นอกจากนี ้ย ังม ีโครงการที ่เ กี ่ยวขAองกับพื ้น ที ่ภาคใต Aที ่อยู TระหวTางการศึกษา อา ทิ
โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรการจัดการระบบนิเวศชายฝ<=งทะเลอันดามัน ของ
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม (สผ.) ซ่ึงผลการศึกษา ณ ขณะนี้ ยังไมTปรากฏ
ความกAาวหนAาของการศึกษาอยTางมีนัยสําคัญ ซึ่งในการศึกษา SEA ของโครงการศึกษานี้ ที่ปรึกษาไดAทํา
การติดตามความกAาวหนAาของโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรการจัดการระบบนิเวศ
ชายฝ<=งทะเลอันดามันของ สผ. เพ่ือนํามาใชAพิจารณาประกอบในการศึกษา SEA ของโครงการศึกษานี้ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----17171717    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ที่ปรึกษาไดAศึกษาทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบสิ ่งแวดลAอมโครงการพัฒนา
ขนาดใหญT (Mega Project) ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องและมีประเด็นที่เชื่อมโยงกับการศึกษาในครั้งนี้ เชTน 
โครงการโรงไฟฟ\าถTานหินกระบี่ โครงการโรงไฟฟ\าถTานหินเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเปZนโครงการที่พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญTเพ่ือรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใตA 

นอกจากการศึกษาทบทวนรายงานการศึกษาดAาน SEA และ EHIA หรือ EIA ของ
โครงการขนาดใหญTในพื้นที่ภาคใตA ที่ปรึกษาไดAรวบรวมประเด็นขAอขัดแยAง ขAอหTวงกังวลของชุมชน กลุTม
ตTอตAานตTางๆ วิเคราะหความตAองการของชุมชน คัดกรองประเด็นขAอขัดแยAงในโครงการตTางๆ มาทําการ
พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการโดยในเบื้องตAนสามารถสรุปขAอมูลที่ไดAจากการศึกษาทบทวนพบวTาผูA
ที่เกี่ยวขAองมีความเห็นวTาการพัฒนาโครงการขนาดใหญTตTางๆ ในพื้นที่ไมTไดAชTวยสTงเสริมคุณภาพชีวิตของ
คนในพื้นที่โดยตรง และยังอาจมีผลตTอการดํารงชีวิตหรือการยังชีพของคนในทAองถิ่น กรณีการพัฒนา
โครงการตTางๆ ในพื้นที่ฝ<=งอันดามันซึ่งเปZนแหลTงทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เปZนแหลTงทTองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงในระดับโลก และถือเปZนแหลTงรายไดAที่สําคัญของพื้นที่ ดังนั้น กรณีที่มีการพัฒนาโครงการขนาด
ใหญT จึงมีความกังวลตTอการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่เปZนแหลTงดึงดูดการทTองเที่ยว รวมไปถึงกลุTม
ชาวประมงซึ่งมีรายไดAจากทรัพยากรในทะเล และอาจมีผลตTอเศรษฐกิจทAองถิ่น ซึ่งกระทบโดยตรงกับ
รายไดAและชีวิตความเปZนอยูTของชุมชน 

ท้ังนี้พัฒนาการของการศึกษา SEA ในประเทศไทยแสดงอยูTในภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก ก3333 
2222....3333....2222....2222    การศึกษา สํารวจ และประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรของพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAการศึกษา สํารวจ และประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรของพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAการศึกษา สํารวจ และประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรของพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAการศึกษา สํารวจ และประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรของพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตA    

การศึกษาประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรของพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA ท่ีเกิดผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาตTางๆ ในพ้ืนท่ี ไดAแกT การสรAางทTาเรือ สะพานเศรษฐกิจ กิจกรรมดAานโลจิสติกสและกิจกรรม
อ่ืนๆ ทางเศรษฐกิจ ตามขAอเสนอนี้ ไดAดําเนินการตามแนวทางสากลท่ีสอดคลAองกับแนวทางท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม ครอบคลุม 4 มิติ คือ ดAานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลAอม และ
เทคโนโลยี วิเคราะหศักยภาพและขAอจํากัดท้ัง 4 มิติของโครงการตTางๆ ท่ีมีแนวโนAมจะเกิดข้ึนโดยมีรายละเอียด
การดําเนินการศึกษาดังนี้ 

((((1111)))) ศึกษา ทบทวนนโยบาย แผนงานและโครงการพัฒนาที่มีความเปZนไปไดAและเหมาะสม ศึกษา ทบทวนนโยบาย แผนงานและโครงการพัฒนาที่มีความเปZนไปไดAและเหมาะสม ศึกษา ทบทวนนโยบาย แผนงานและโครงการพัฒนาที่มีความเปZนไปไดAและเหมาะสม ศึกษา ทบทวนนโยบาย แผนงานและโครงการพัฒนาที่มีความเปZนไปไดAและเหมาะสม     
ท่ีปรึกษาไดAทบทวนนโยบาย แผนงาน โครงการท่ีมีความเปZนไปไดAและเหมาะสม 

รวมท้ังทางเลือกการลงทุนพัฒนาโครงสรAางพ้ืนฐานดAานคมนาคมขนสTงในพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA ท่ีไดAจาก
การศึกษาในหัวขAอ 2.3.1 (การศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขAอมูลการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA)   

1) แผนงานและโครงการตTางๆ ท่ีผTานการวิเคราะหมาแลAว ไดAพิจารณานํามาจัดกลุTม
ตามพ้ืนท่ีกลุTมจังหวัด 3 กลุTม โดยพิจารณาจาก ตําแหนTงท่ีต้ังของโครงการ และพ้ืนท่ีท่ีคาดวTาจะกTอใหAเกิด
ผลกระทบสําคัญ และสํารวจรายชื่อผูAมีสTวนเก่ียวขAองหลักของแผนงานและโครงการดังกลTาว 

2) รวบรวมทบทวนขAอมูลพ้ืนฐานโดยละเอียดของแผนงานและโครงการใน 1) จากหนTวยงาน
ท่ีเก่ียวขAองท้ังภาคราชการและเอกชน อยTางนAอย ไดAแกT 

- รายละเอียดแผนงาน โครงการ 
- ความกAาวหนAาการพัฒนาถึงป<จจุบัน 
- รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลAอมและหรือผลกระทบสิ่งแวดลAอมและ

สุขภาพโครงการขนาดใหญT ผลกระทบดAานสังคม และการตTอตAาน หรือ
สนับสนุนโครงการ 

- รายงานการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวขAองของแผนงาน โครงการ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----18181818    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3) ศึกษา ทบทวน วิเคราะหขAอมูลแผนงานและโครงการใน 2)  
ท่ีปรึกษาไดAศึกษา ทบทวน วิเคราะหขAอมูลแผนงาน และโครงการตTางๆ เพ่ือ

ประเมินสถานภาพ โอกาสและขAอจํากัด อุปสรรคป<ญหา ระดับของการมีสTวนรTวมและการยอมรับของชุมชน 
ประเด็นผลกระทบดAานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลAอม และการใชAเทคโนโลยี โดย 

- ทบทวนตรวจสอบขAอมูลพ้ืนฐานดAานตTางๆ ของโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ี 
- ทบทวนและวิเคราะหจุดอTอน จุดแข็งและชTองวTาง ของรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดลAอมของโครงการตTางๆ 
- สรุปประเด็นสําคัญจากรายงานผลกระทบสิ่งแวดลAอมท่ีไดAจัดทําไวAแลAว รวมท้ัง

วิเคราะหและประมวลผลขAอมูลดAานคุณภาพสิ่งแวดลAอม และการจัดการของ
มลพิษท่ีไดAมีการศึกษาไวAในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลAอม 

- สัมภาษณหรือสนทนาเชิงลึก ประชุมปรึกษาหารือกับผูAกํากับดูแลและบริหาร
โครงการ ผูAศึกษารายละเอียดบริษัทท่ีปรึกษาของแผนงานและโครงการ  

- สํารวจเก็บขAอมูลภาคสนามในพ้ืนท่ีอิทธิพลของแผนงานและโครงการ โดยการ
สุTมสอบถามประชาชน สัมภาษณสนทนาผูAนําทางความคิด และหัวหนAาสTวน
ราชการท่ีเก่ียวขAอง 

((((2222)))) ศึกษา รวบรวมขAอมูลพื้นฐาน ศึกษา รวบรวมขAอมูลพื้นฐาน ศึกษา รวบรวมขAอมูลพื้นฐาน ศึกษา รวบรวมขAอมูลพื้นฐาน ((((Baseline Information) Baseline Information) Baseline Information) Baseline Information) ของพื้นของพื้นของพื้นของพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่เปZนที่ทางภูมิศาสตรที่เปZนที่ทางภูมิศาสตรที่เปZนที่ทางภูมิศาสตรที่เปZน
ที่ตั้งโครงการและพื้นที่ที่ไดAรับผลกระทบ ที่ตั้งโครงการและพื้นที่ที่ไดAรับผลกระทบ ที่ตั้งโครงการและพื้นที่ที่ไดAรับผลกระทบ ที่ตั้งโครงการและพื้นที่ที่ไดAรับผลกระทบ     

เพ่ือวิเคราะหประเมินศักยภาพ ขAอจํากัดสถานการณมลพิษและการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนท่ีใน 3 กลุTมจังหวัดเป\าหมายและอาจรวมถึงพ้ืนท่ีใกลAเคียงท่ีพิจารณาเห็นวTามีความสําคัญตTอการพัฒนา
โครงการ โดย 

1) การรวบรวม ศึกษา ขAอมูลดAานสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม 
สถานการณมลพิษ คุณภาพสิ่งแวดลAอมของพ้ืนท่ีภาคใตA เปZนการศึกษาและวิเคราะหสถานภาพป<จจุบันของ
ทรัพยากรสิ่งแวดลAอมและคุณคTาสิ่งแวดลAอมดAานตTางๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการใน 3 กลุTมจังหวัด ท่ีเปZนพ้ืนท่ี
เป\าหมาย จะเปZนขAอมูลทุติยภูมิจากรายงานของหนTวยงานท่ีเก่ียวขAอง รายงานการศึกษา วิจัย รวมท้ังรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลAอมของโครงการขนาดใหญTตTางๆ และปรับปรุงใหAทันสมัยใหAมากท่ีสุดจากขAอมูลทุติยภูมิจาก
แหลTงขAอมูลของหนTวยราชการตTางๆ  

- ขAอมูลพ้ืนฐานดAานสังคม-เศรษฐกิจของพ้ืนท่ีภาคใตA ไดAแกT ขAอมูลพ้ืนฐานดAาน
ประชากร ขAอมูลพ้ืนฐานดAานโครงสรAางประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และการพยากรณแนวโนAมของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของ
พ้ืนท่ีกลุTมจังหวัดเป\าหมาย  

- ขAอมูลดAานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอมท่ีสําคัญท่ีจะใชAเปZนขAอมูล
พ้ืนฐานดAานสิ่งแวดลAอมสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ อาทิ ฐานขAอมูลดAาน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ขAอมูลแผนท่ีดAานธรณีวิทยา ชุดดิน การใชAท่ีดิน 
ทรัพยากรปzาไมA พ้ืนท่ีอนุรักษตTางๆ เชTน พ้ืนท่ีชุTมน้ํา เขตรักษาพันธุสัตวปzา 
พ้ืนท่ีลุTมน้ํา ทรัพยากรปzาชายทะเล ปzาชายเลน พ้ืนท่ีอนุรักษหญAาทะเล 
ปะการัง พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----19191919    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

- ขAอมูลสถานการณสิ่งแวดลAอมดAานตTางๆ ในพ้ืนท่ี เชTน คุณภาพน้ําในแหลTงน้ํา
ผิวดิน ทะเลสาบ ทะเล พรุ คุณภาพอากาศและเสียง 

- ขAอมูลสถานการณมลพิษและป<ญหาสิ่งแวดลAอมจากหนTวยงานท่ีเก่ียวขAอง 
เชTน ป<ญหาดAานการกัดเซาะชายฝ<=ง การกัดเซาะพังทลายของดิน ป<ญหาดAาน
การจัดการขยะการปนเป��อนน้ําใตAดิน ป<ญหาการระบายน้ําเสีย ป<ญหาการใชA
สารเคมีในภาคเกษตรกรรม เปZนตAน 

2) ขAอมูลระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการของพ้ืนท่ีภาคใตA ซ่ึงเปZนป<จจัยพ้ืนฐาน
ท่ีจําเปZนสําหรับการพัฒนาของพ้ืนท่ี และการเจริญเติบโตของเมือง การขยายตัวของเศรษฐกิจดAานตTางๆ ท้ังดAาน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทTองเท่ียว 

- การใชAน้ํา แหลTงน้ําใชAรวบรวมและศึกษาแหลTงน้ําใชAสําคัญและปริมาณการใชA
น้ําในภาพรวม โดยจําแนกเปZนการใชAน้ําในกิจกรรมตTางๆ ไดAแกT การใชAน้ํา
เพ่ืออุตสาหกรรม การใชAน้ําเพ่ือการเกษตรและชลประทาน การใชAน้ําอุปโภค
บริโภค การใชAน้ําเพ่ือรักษาสิ่งแวดลAอม เปZนตAน และรวบรวม วิเคราะห
ป<ญหาอันเกิดจากการใชAน้ํา 

- ระบบการคมนาคมขนสTงศึกษา รวบรวม สภาพโครงขTายและเทคโนโลยี
ระบบการคมนาคมขนสTงในป<จจุบัน ท้ังการขนสTงสินคAา และขนสTงคน ท้ัง
ทางบกและทางน้ํา การเชื่อมโยงของโครงขTายคมนาคมขนสTงกับพ้ืนท่ี
ภายนอก  

- การใชA การสTงพลังงานรวบรวม ศึกษาแหลTงผลิตพลังงานและเทคโนโลยีการ
ผลิต ระบบการขนสTงและจําหนTายพลังงาน ปริมาณการใชAพลังงานใน
ภาพรวมในพ้ืนท่ีกลุTมจังหวัดเป\าหมาย แผนการขยายหรือแผนการพัฒนา
ระบบขนสTงพลังงานเพ่ือการใชAและการพาณิชย  

- การระบายน้ํา การควบคุมน้ําทTวม รวบรวม ศึกษาระบบการระบายน้ํา 
สภาวะความเสี่ยงของการเกิดน้ําทTวม ระบบการป\องกันน้ําทTวม ในภาพรวม
ในพ้ืนท่ีกลุTมจังหวัดเป\าหมาย 

3) ระบบบริการสาธารณสุขและสถานการณสุขภาวะของพ้ืนท่ี ศึกษา รวบรวม
ขAอมูลเก่ียวกับระบบบริการสุขภาพของกลุTมจังหวัด แผนงานขีดความสามารถของระบบบริการสาธารณสุขของ
พ้ืนท่ี สถานการณดAานสุขภาวะ กลุTมโรค ภาวการณเจ็บปzวยของประชาชน ในเมืองและชุมชน ในพ้ืนท่ีกลุTมจังหวัด
เป\าหมาย จากขAอมูลสถิติสาธารณสุข สถานีอนามัยและหนTวยงานเก่ียวขAองในทAองถ่ิน 

4) สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และวิถีชีวิต ศึกษา รวบรวมขAอมูลสถานภาพ
ของสถานท่ีท่ีมีคุณคTาทางสิ่งแวดลAอม ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของชุมชนหรือกลุTมคนท่ีมีความ
อTอนไหวในพ้ืนท่ีภาคใตA  

การสํารวจรวบรวมขAอมูลดังกลTาวนี้ ไดAใชAระบบจัดการขAอมูลบนระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (Geographic Information System) ท่ีท่ีปรึกษามีฐานขAอมูลและความเชี่ยวชาญพรAอมอยูTแลAว และใชA
ระบบ GIS เปZนเครื่องมือในการวิเคราะหขAอมูลและ GIS นําเสนอในข้ันตอนตTางๆ ของการศึกษา 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----20202020    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333)))) การประเมินสิ่งแวดลAอม การประเมินสิ่งแวดลAอม การประเมินสิ่งแวดลAอม การประเมินสิ่งแวดลAอม วิเคราะหศักยภาพและขAอจํากัดดAานตTางๆวิเคราะหศักยภาพและขAอจํากัดดAานตTางๆวิเคราะหศักยภาพและขAอจํากัดดAานตTางๆวิเคราะหศักยภาพและขAอจํากัดดAานตTางๆ    
ขAอมูลจากการสํารวจ ศึกษา รวบรวมตามขAอ (1) ใชAในการประเมิน วิเคราะห ศักยภาพ

และขAอจํากัดของโครงการตTางๆ ท่ีจําแนกไวAแลAวเม่ือเทียบกับศักยภาพและขAอจํากัดของพ้ืนท่ี ท่ีปรึกษาไดAประเมิน
ศักยภาพและขAอจํากัดของพ้ืนท่ี โดยการวิเคราะหขAอมูลซAอนทับในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร รTวมกับการ
พิจารณาขAอมูลท่ีไมTสามารถแสดงอยูTในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพ่ือจําแนกขAอจํากัดและขAอไดAเปรียบของ
พ้ืนท่ีในดAานท่ีสําคัญ เชTน (1) การใชAประโยชนท่ีดิน (2) พ้ืนท่ีอTอนไหวดAานสิ่งแวดลAอม (3) พ้ืนท่ีสงวนและอนุรักษ 
(4) ความสามารถในการรองรับมลพิษ (5) การยอมรับของชุมชน (6) ทําเลท่ีต้ังท่ีมีความเหมาะสมทางวิศวกรรม
และดAานเศรษฐกิจ (7) ความพรAอมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และ (8) ผลกระทบตTอความม่ันคง 

ศักยภาพของพ้ืนท่ีในการพัฒนาดAานตTางๆ เชTน ดAานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พลังงาน การทTองเท่ียว คมนาคม และความม่ันคง จะสามารถพิจารณากําหนดจากป<จจัยเหลTานี้ 

ศักยภาพและขAอจํากัดของโครงการตTางๆ ท่ีอยูTในพ้ืนท่ีนั้นๆ ไดAประเมินโดยการ
พิจารณาขAอจํากัดของพ้ืนท่ีและผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบของโครงการ การประเมิน วิเคราะหศักยภาพ
และขAอจํากัดของโครงการ จะแสดงในรูปของตารางไขวA (matrix) และรายการ (check list) 

2222....3333....2222....3333    การศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบเชงิยทุธศาสตรของพืน้ทีช่ายฝ<=งการศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบเชงิยทุธศาสตรของพืน้ทีช่ายฝ<=งการศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบเชงิยทุธศาสตรของพืน้ทีช่ายฝ<=งการศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบเชงิยทุธศาสตรของพืน้ทีช่ายฝ<=ง
ทะเลภาคใตAทะเลภาคใตAทะเลภาคใตAทะเลภาคใตA    
สTวนที่ สTวนที่ สTวนที่ สTวนที่ 1111    การประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตร การประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตร การประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตร การประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตร     
การประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรไดAพิจารณาในภาพรวมท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและรายสาขา

การพัฒนา การประเมินจะพิจารณาแบTงออกตามพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลAเคียงซ่ึงมีแนวโนAมไดAรับผลกระทบโดย
ท่ีปรึกษาไดAดําเนินการตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรท่ีกําหนด โดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอมซ่ึงไดAอธิบายกรอบแนวคิดไวAในบทท่ี 2 ซ่ึงมีท้ังหมด 10 ข้ันตอนดังตTอไปนี้    

((((1111)))) การกลั่นกรองประเภทโครงการการกลั่นกรองประเภทโครงการการกลั่นกรองประเภทโครงการการกลั่นกรองประเภทโครงการ    
แผนงานหรือโครงการท่ีเหมาะสมในการศึกษาประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรใน

กรณีนี้ จะกลั่นกรองโครงการท่ีไดAศึกษา ทบทวน และวิเคราะหความเปZนไปไดA และคัดเลือกมาแลAวจากข้ันตอน
กTอนหนAานี้ ในหัวขAอ 2.3.1 (การศึกษา ทบทวน รวบรวมและวิเคราะหขAอมูล การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA)
รวมท้ังขAอมูลท่ีรวบรวมไดAจากการดําเนินกิจกรรมเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย (จากการประชุมกลุTมเล็กในชTวง
เดือนท่ี 2-3) 

โครงการท่ีกTอใหAเกิดผลกระทบนAอยหรือผลกระทบในวงจํากัดและเปZนโครงการท่ีกําลัง
ดําเนินการกTอสรAางหรือเสร็จสิ้นแลAว รวมท้ังโครงการตามแผนงานประจําของจังหวัด จะไมTนํามาพิจารณาในการ
ประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตร โดยกระบวนการนี้จะเปZนการสรAางความเขAาใจในธรรมชาติและความ
ตAองการของนโยบาย แผน และแผนงาน ซ่ึงเปZนข้ันตอนแรกของ SEA เนื่องจากการสรAางความเขAาใจในความ
ตAองการและธรรมชาติของวัตถุประสงคของนโยบาย แผนงานหรือโปรแกรมนั้นจะเปZนการกําหนดวิธีการใน
รายละเอียดท่ีจะนํามาใชAกับนโยบาย แผนและแผนงาน นั้นๆ และภายหลังจากนั้น บริษัทท่ีปรึกษาจึงไดAกําหนด
รายละเอียดของทางเลือกเชิงกลยุทธใหAเหมาะสมกับกรอบเวลาของนโยบาย แผนและแผนงาน รวมไปถึงการ
กําหนดตัวชี้วัด หลักเกณฑ และวิธีการในการประเมินท่ีเหมาะสม 

((((2222)))) การทบทวนเอกสารทุติยภูมิการทบทวนเอกสารทุติยภูมิการทบทวนเอกสารทุติยภูมิการทบทวนเอกสารทุติยภูมิ    
ท่ีปรึกษาไดAรวบรวม และทบทวนเอกสารทุติยภูมิของโครงการท่ีกลั่นกรองแลAวเพ่ิมเติม

ตามความจําเปZนจากแหลTงขAอมูลหนTวยราชการ และองคกรเอกชนท่ีเก่ียวขAอง เพ่ือทบทวนขAอมูลใหAเปZนป<จจุบัน ซ่ึง
เปZนขAอมูลในเชิงสถิติ แผนท่ี ซ่ึงประกอบดAวย 2 ข้ันตอน ไดAแกT 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----21212121    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

การศึกษาภูมิหลังและขAอมูลพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลAอม 
เปZนการศึกษาสถานภาพของสิ่งแวดลAอมซ่ึงจะบอกใหAทราบถึงสถานภาพป<จจุบันของ

สิ่งแวดลAอมและศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีสามารถรองรับการพัฒนาไดA นอกจากนี้ยังสามารถบอกไดAวTาพ้ืนท่ีใดท่ีควรจะ
กันออกจากการพัฒนา อันเนื่องจากเปZนพ้ืนท่ีท่ีมีความอTอนไหวในการเกิดผลกระทบหรือเปZนพ้ืนท่ีท่ีควรคTาแกTการ
อนุรักษซ่ึงเทคนิคท่ีนิยมใชAคือการใชAระบบการซAอนทับแผนท่ีและใชAระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปZนเครื่องมือ
หลักควบคูTกับการทํา Checklist  

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลAอมและความเชื่อมโยง 
ข้ันตอนนี้เปZนการตรวจสอบและศึกษาคุณลักษณะของกิจกรรมท่ีสรAางผลกระทบ

สิ่งแวดลAอมและผูAท่ีไดAรับผลกระทบสิ่งแวดลAอม รวมไปถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมไปสูTกิจกรรมในนโยบายแผน           
และแผนงานอ่ืน  

การตรวจสอบและประเมินทางเลือกในข้ันตAนจากการทบทวนเอกสารในข้ันตAนจะทําใหA
ทราบวTานโยบาย แผน หรือแผนงาน ใดท่ีตAองนํากลับมาทบทวนหรือทําความเขAาใจและกลับสูTกระบวนการประเมิน
ความตAองการอีกครั้ง ซ่ึงภายหลังจากไดAพิจารณาและเลือกทางเลือกแลAวจึงนําเขAาสูTกระบวนการกําหนดขอบเขต
(Scoping) ตTอไป 

((((3333)))) การกําหนดขอบเขตการศึกษาการกําหนดขอบเขตการศึกษาการกําหนดขอบเขตการศึกษาการกําหนดขอบเขตการศึกษา    ((((Scoping)Scoping)Scoping)Scoping)    
การกลั่นกรองและกําหนดขอบเขต (Scoping) ของ SEA มีวัตถุประสงคหลักของการ

กลั่นกรอง คือจะเปZนการตรวจสอบพ้ืนท่ีหรือกําหนดประเด็นของนโยบาย แผนและแผนงาน วTาเก่ียวพันกับ
สิ่งแวดลAอม สมรรถนะหรือความสามารถในการรองรับและความยั่งยืนของการพัฒนาตามเจตนารมณของ
การศึกษา SEA หรือไมT 

การกําหนดขอบเขตการศึกษานั้นท่ีปรึกษาไดAพิจารณาเสนอประเด็นและทางเลือก
เชิงกลยุทธของการพัฒนาของกลุTมโครงการในกลุTมจังหวัดเป\าหมาย โดยขAอมูลสTวนหนึ่งจะไดAจากการวิเคราะหแผน
และนโยบายท่ีเก่ียวขAองเพ่ือระบุประเด็นยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาของกลุTมโครงการและประเด็นหรือ
ผลกระทบสําคัญดAานสิ่งแวดลAอมเพ่ือกําหนดเปZนขอบเขตและจุดสนใจหลักของการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธใน
การพัฒนา อาจเปZนทางเลือกการเรTงผลักดันโครงการท่ีมีความพรAอมหรือชะลอโครงการท่ียังคงมีป<ญหาเพ่ือ
ปรับปรุงแกAไของคประกอบโครงการ หรือดําเนินโครงการตามข้ันตอนปกติแตTดําเนินการมาตรการสรAางผลกระทบ
ทางบวกและลดผลกระทบทางลบ เปZนตAน และขAอมูลอีกสTวนจะไดAจากการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมี
สTวนไดAสTวนเสีย ท้ังท่ีเปZนการประชุมกลุTมเล็กและการประชุมกลุTมยTอย (small group/focused group) มารTวม
พิจารณาเพ่ือใหAประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการมีสTวนรTวมในกระบวนการกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ต้ังแตT
ข้ันแรกเริ่มโครงการดAวย 

ประเด็นสิ่งแวดลAอมท่ีสําคัญในแตTละพ้ืนท่ีแตTละกลุTมโครงการ และแตTละทางเลือก 
อาจจะแตกตTางกันไดA เชTน การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา การเปลี่ยนแปลงชายฝ<=ง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

นอกจากนี้ประเด็นยุทธศาสตรสําคัญของการพัฒนาโครงการตTางๆ เชTน ความม่ันคง
ดAานพลังงาน ความม่ันคงของระบบเศรษฐกิจและการจAางงาน เปZนตAน จะพิจารณานํามาระบุในการกําหนด
ขอบเขตการศึกษาประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตร  
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----22222222    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((4444)))) การเก็บรวบรวมขAอมูลเพิ่มเติมการเก็บรวบรวมขAอมูลเพิ่มเติมการเก็บรวบรวมขAอมูลเพิ่มเติมการเก็บรวบรวมขAอมูลเพิ่มเติม    
ท่ีปรึกษาไดAทําการเก็บรวบรวมขAอมูลเพ่ิมเติมในข้ันตอนหลังจากกําหนดขอบเขต

การศึกษา โดยไดAพิจารณาจากประเด็นท่ีเก่ียวขAองหากขAอมูลท่ีไดAจากการทบทวนรวบรวมขAอมูลพ้ืนฐานดAานตTางๆ 
ยังไมTเพียงพอท้ังดAานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม ขAอมูลระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตTางๆ ท่ีจําเปZน
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA ในการศึกษาครั้งนี้ไดAใชAขAอมูลทุติยภูมิจากรายงานการศึกษา
และรวบรวมขAอมูลจากหนTวยงานท่ีเก่ียวขAอง ท้ังนี้ในกรณีท่ีพบวTาบางผลกระทบ/ประเด็นมีความสําคัญหรือมี
ผลกระทบอยTางมีนัยสําคัญและมีขAอมูลไมTชัดเจนหรือไมTเพียงพอ กําหนดใหAเปZนขAอเสนอแนะหรือเง่ือนไขของ
นโยบายหรือแผนงานนั้นจะตAองนําไปศึกษาในรายละเอียดตTอไป กลTาวคือ 

- ทบทวนเอกสารเพ่ิมเติม (ถAามี) เพ่ืออธิบายสภาวะแวดลAอมพ้ืนฐานท่ีมีอยูTระบุ
ป<ญหาสิ่งแวดลAอมขAอจํากัดตTาง ๆ 

- ศึกษาสถานภาพของทรัพยากรสิ่งแวดลAอม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือนําไปสูTความ
ยั่ งยืน  โดยพิจารณาความสามารถในการรองรับของระบบนิ เวศในพ้ืน ท่ี 
ผลประโยชนทางดAานเศรษฐกิจ และสิ่งท่ีสังคมจะไดAรับ/ปรับเปลี่ยน  

- ระบุผลกระทบท่ีนTาจะเกิดข้ึนและความยั่งยืนของแตTละทางเลือก  
- ใหAประชาชนไดAมีสTวนรTวมในการพิจารณาทางเลือกท่ีพึงประสงค ท้ังนี้เพ่ือเปZน

ฐานขAอมูลในการตัดสินใจโดยการสํารวจขAอมูล และความคิดเห็นของประชาชน 
ชุมชน ผูAนําทางความคิด ผูAดําเนินโครงการ มีสTวนเก่ียวขAองในพ้ืนท่ี โดยผTาน
กระบวนการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียในรูปแบบของประชุมกลุTมยTอย
(focused group) หรือการเรียนรูAแลกเปลี่ยนความเห็นและทราบความตAองการ
ของประชาชนและชุมชนจากการทําเครือขTายประชาสังคมตามความเหมาะสมของ
แตTละพ้ืนท่ี เพ่ือใหAขอบเขตการศึกษามีความรัดกุม สมบูรณครอบคลุมความ
ตAองการของทุกภาคสTวน 

((((5555)))) การวิเคราะหและประเมินขAการวิเคราะหและประเมินขAการวิเคราะหและประเมินขAการวิเคราะหและประเมินขAอมูลอมูลอมูลอมูล    
ขAอมูลท่ีไดAรับจากการเก็บรวบรวมเพ่ิมเติม จากการทํากิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมี

สTวนไดAสTวนเสีย ไดAนํามาวิเคราะหประมวลผลเพ่ือปรับปรุงการกําหนดขอบเขตการศึกษาท่ีปรึกษาไดAวิเคราะห
ขAอมูลในประเด็นยุทธศาสตรและประเด็นสิ่งแวดลAอมของทางเลือกเชิงกลยุทธตTางๆ โดย 

1) ประเมินสถานภาพดAานสิ่งแวดลAอมของพ้ืนท่ี (และโครงการ) ในภาพพ้ืนฐาน
ป<จจุบันและอนาคตท่ีไมTมีการพัฒนาของโครงการ (baseline scenario) และ 

2) ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการเม่ือสถานภาพดAานสิ่งแวดลAอมของ
พ้ืนท่ี(และโครงการ) เปลี่ยนแปลงไปจากภาพพ้ืนฐานดังกลTาว 

ในการประเมินสิ่งแวดลAอมในระดับยุทธศาสตร สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ท่ีปรึกษาไดA
พิจารณาเลือกใชAวิธีการหรือเครื่องมือท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูTกับประเด็นหรือเรื่องท่ีจะประเมิน อาทิ 

1) การคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลAอมและเศรษฐกิจสังคม 
- การใชAโมเดลหรือการคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลAอมหรือการเปลี่ยนแปลง

โดยตรง (trend analysis) 
- การวิเคราะหโดยใชAตารางไขวA (matrix) 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----23232323    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

- เทคนิคการรวบรวมขAอมูลโดยการมีสTวนรTวมหรือการปรึกษาหารือ 
(participatory/consultative Technique) 

- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิเคราะห จัดการขAอมูล และนําเสนอ 
2) การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือก 

- การวิเคราะหภาพอนาคตและ multi-criteria analysis 
- การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) 
- การวิเคราะหตAนทุนและผลประโยชน (cost/benefit analysis) 
- การสํารวจความเห็นจัดลําดับทางเลือกหรือสํารวจ ซํ้าๆ (Delphi 

technique) 
((((6666)))) การนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมการนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมการนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมการนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสม    

ผลจากการประเมินทําใหAสามารถพิจารณาตัดสินใจไดAวTาทางเลือกเชิงกลยุทธใดท่ีมี
ความเหมาะสม มีโครงการอะไรบAางในพ้ืนท่ีท่ีควรพัฒนาและโครงการใดท่ียังคงมีป<ญหาอุปสรรคท่ีตAองปรับปรุง
องคประกอบ หรือ มีมาตรการสนับสนุนเชิงสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอะไรบAางท่ีตAองการผลักดันโดยในการ
ประเมินทางเลือกนั้น ขAอมูลทางสิ่งแวดลAอมของแตTละทางเลือกจะถูกนํามาสรAางภาพฉาย (Scenarios) รวมถึง
ทางเลือกท่ีเปZน Worst-case และทางเลือกท่ีไมTทําอะไรเลย (do-nothing) ดAวย สําหรับทางเลือกท่ีพิจารณาแลAว
เห็นวTาเปZนไปไมTไดAจะถูกตัดออกไป 

นอกจากนี้ ในกรณีทางเลือกท่ีพิจารณากTอใหAเกิดผลกระทบสิ่งแวดลAอมอยTางไมTอาจ
หลีกเลี่ยงไดA การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของนโยบาย แผนงาน หรือโปรแกรม อาจเปZนแนวทางหนึ่งท่ีชTวยลด/
หลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนไดA 

ท่ีปรึกษาไดAสรุปผลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลAอม และผลจากการทํากิจกรรม
รTวมเรียนรูAกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย ในหัวขAอ 2.3.3 (การเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย) เพ่ือเสนอทางเลือกท่ี
เหมาะสมสอดคลAองกับความตAองการของประชาชน และเปZนการพัฒนาท่ีสมดุล มีสTวนรTวมของประชาชนและ
ชุมชนอยTางแทAจริง โดยทางเลือกท่ีเหมาะสมดังกลTาวนี้ ไดAถูกนําเสนอตTอ สนข.เพ่ือพิจารณาความครบถAวนสมบูรณ
ของประเด็นตTางๆ กTอนท่ีจะนําเสนอตTอท่ีประชุมสัมมนาในจังหวัดพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAตTอไป 

((((7777)))) การนําเสนอหลักการป\องกันไวAลTวงหนAาการนําเสนอหลักการป\องกันไวAลTวงหนAาการนําเสนอหลักการป\องกันไวAลTวงหนAาการนําเสนอหลักการป\องกันไวAลTวงหนAา    ((((Precautionary Principle)Precautionary Principle)Precautionary Principle)Precautionary Principle)    
ท่ีปรึกษาไดAเสนอแนวทางการลดผลกระทบทางลบและเพ่ิมผลกระทบทางบวก และ

เง่ือนไขพิทักษสิ่งแวดลAอม สังคมและคุณภาพชีวิตท่ีควบคูTไปกับทางเลือกการพัฒนาท่ีเหมาะสม รวมท้ังพิจารณา
เสนอขAอกําหนดในการเตรียมการลTวงหนAาเพ่ือเพ่ิมผลกระทบทางบวกและป\องกันผลกระทบทางลบในประเด็น
สิ่งแวดลAอมท่ีระบุเอาไวAในทางเลือกการพัฒนา 

ข้ันตอนหลักการดําเนินการศึกษาประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตร เปZนไปตาม
รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 2222----3333 ท้ังนี้ กระบวนการศึกษาในข้ันตอนท่ีเหลือคือ 

((((8888)))) การตัดสินใจพัฒนาการตัดสินใจพัฒนาการตัดสินใจพัฒนาการตัดสินใจพัฒนา    
((((9999)))) การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผล    
((((10101010)))) การปรับปรุงแกAไขการปรับปรุงแกAไขการปรับปรุงแกAไขการปรับปรุงแกAไข    
ข้ันตอนท่ี 8 -10 นี้จะเปZนการดําเนินการท่ีอยูTนอกเหนือจากการศึกษา SEA ภายใตAกรอบ

การศึกษาของโครงการนี้ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----24242424    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จากการประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรนั้น ผลลัพธท่ีไดA คือ แผนพัฒนาเวอรชั่น 4
กลTาวคือ แผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาท่ีผTานกระบวนการ SEA ซ่ึงท่ีปรึกษาจะนําไปใชAในการประเมินความ
สอดคลAองในระดับโครงการตTอไป 

สTวนที ่สTวนที ่สTวนที ่สTวนที ่2222    การจดัทําและนาํเสนอรายงานการประเมนิสิง่แการจดัทําและนาํเสนอรายงานการประเมนิสิง่แการจดัทําและนาํเสนอรายงานการประเมนิสิง่แการจดัทําและนาํเสนอรายงานการประเมนิสิง่แวดลAอมระดับยทุธศาสตร วดลAอมระดับยทุธศาสตร วดลAอมระดับยทุธศาสตร วดลAอมระดับยทุธศาสตร     
ท่ีปรึกษาจะจัดทําและนําเสนอรายงานการประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหา

อยTางนAอยประกอบดAวย 10 สTวน ไดAแกT 
(1) สTวนหนAาของรายงาน SEA 
(2) บทนํา 
(3) วิธีการศึกษา 
(4) การวิเคราะหศักยภาพและขAอจํากัดในมิติตTางๆ 
(5) การประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตร 
(6) การนําเสนอทางเลือกตTางๆ และขAอเสนอแนะ 
(7) หลักการป\องกันและเฝ\าระวังไวAลTวงหนAา (Precautionary Principle) 
(8) การมีสTวนรTวมของประชาชนและชุมชน 
(9) ภาคผนวก 
(10) เอกสารท่ีตAองนําเสนอ (รายงานหลัก และรายงานภาคผนวก) 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----25252525    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่2222----3333    ขัน้ตอนหลักการดาํเนนิการศึกษาประเมนิสิง่แวดลAอมระดบัยทุธศาสตรของโครงการขัน้ตอนหลักการดาํเนนิการศึกษาประเมนิสิง่แวดลAอมระดบัยทุธศาสตรของโครงการขัน้ตอนหลักการดาํเนนิการศึกษาประเมนิสิง่แวดลAอมระดบัยทุธศาสตรของโครงการขัน้ตอนหลักการดาํเนนิการศึกษาประเมนิสิง่แวดลAอมระดบัยทุธศาสตรของโครงการ    

(6) 

(7) 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----26262626    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222....3333....3333    การเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย    
เนื่องจากการพัฒนาท่ีผTานมา การรับรูAของประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลังกระบวนการตัดสินใจในระดับ

นโยบายและแผนงานมาแลAว โดยท่ีภาครัฐผูAพัฒนาโครงการสTวนใหญTไมTไดAนําการมีสTวนรTวมหรือการเรียนรูAในมิติ
ของชุมชนมาใชAในข้ันตอนการวางแผนระดับนโยบายหรือแผนงาน ขณะเดียวกันไมTมีสTวนงานหลักท่ีทําหนAาท่ีเชิงรุก
ในการสื่อสารเชิงบวกหรือเผยแพรTขAอมูลสนับสนุนตTางๆ สูTสาธารณะอยTางเพียงพอ โดยเฉพาะกลุTมท่ีมีโอกาสไดAรับ
ผลกระทบ ทําใหAผูAมีสTวนไดAสTวนเสียท่ีแทAจริงไดAรับขAอมูลท่ีเก่ียวกับโครงการท่ีไมTครบถAวนเพียงพอท่ีจะเปZนภูมิคุAมกัน
ตTอขTาวสารเชิงลบท่ีไดAรับ ดังนั้น กระบวนการคิดและตัดสินใจดAวยตนเองของชุมชนจึงเปZนไปตามขAอมูลท่ีไดAรับ กTอ
เปZนกระแสการตTอตAานการพัฒนาระดับโครงการและสTงผลตTอการพัฒนาตามนโยบายของประเทศ การเรียนรูAกับ  
ผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย จึงมีความสําคัญและจําเปZนสําหรับโครงการ 

2222....3333....3333....1111    วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงค    
งานการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียของโครงการ ประกอบดAวยกิจกรรมการสTงเสริม

สนับสนุนการมีสTวนรTวมของผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย และกิจกรรมดAานประชาสัมพันธขAอมูลขTาวสารตTางๆ ของโครงการ 
ซ่ึงโดยรวมแลAวมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

(1) เพ่ือเผยแพรTประชาสัมพันธขAอมูลขTาวสารโครงการ และแนวทางการพัฒนาโครงการ
ใหAกับกลุTมเป\าหมายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยใหAความสําคัญเปZนการเฉพาะในระดับพ้ืนท่ีหรือทAองถ่ินท่ีเคยคัดคAาน
โครงการพัฒนาตTางๆ  

(2) เพ่ือเป�ดโอกาสใหAกลุTมเป\าหมายทุกระดับมีสTวนรTวมใหAความคิดเห็นโดยเฉพาะผูAท่ีมีสTวน
ไดAเสียจากการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAตั้งแตTเริ่มตAน เพ่ือสะทAอนใหAเห็นสภาพป<ญหาท่ีแทAจริง แนวทางแกAไข 
ขAอเสนอแนะในการพัฒนาท่ีมีความสอดคลAองและเหมาะสมกับสภาพสังคม และชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการ 

(3) เพ่ือเสริมสรAางความสัมพันธอันดีกับชุมชน เจAาหนAาท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนา
เอกชน และทุกฝzายท่ีเก่ียวขAอง อันจะนําไปสูTความรTวมมือและการมีสTวนรTวมตTอโครงการฯ ในรูปการใหAขAอมูล
ขTาวสาร และการเสนอขAอคิดเห็นตTอการดําเนินการโครงการฯ 

(4) เพ่ือใหAประชาชนท่ีอยูTในพ้ืนท่ีโครงการ รับรูAและยอมรับแนวทางการศึกษาโดยไมTขัดตTอ
กฎหมาย 

(5) เพ่ือสรAางภาพลักษณในเชิงบวกใหAกับหนTวยงานรับผิดชอบโครงการ  

2222....3333....3333....2222    กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดกรอบแนวคิด    
แนวคิดของการดําเนินงานในสTวนนี้ไดAจากการศึกษาภูมิหลังท่ีเก่ียวขAองบางสTวน ซ่ึงมีสาระ

โดยสังเขปดังนี้ 
(1) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของชาวบAานปากบารา กรณีโครงการทTาเรือน้ําลึก

ปากบาราในปV พ.ศ.25531 เปZนการสํารวจความพึงพอใจของชาวบAานปากบารา จํานวน 117 คน ซ่ึงผูAศึกษาระบุวTา 
ชาวบAานโดยสTวนใหญTไมTตAองการใหAมีการสรAางทTาเรือน้ําลึกปากบารา ถึงแมAวTาการสรAางทTาเรือดังกลTาวจะกTอใหAเกิด
ประโยชนทางเศรษฐกิจมากมายท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดก็ตาม แตTในทางตรงกันขAาม
การสรAางทTาเรือน้ําลึกไดAสTงผลกระทบมากมายตTอคนในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะผูAท่ีประกอบอาชีพประมงเปZนหลัก เพราะจะ
ประกอบอาชีพเดิมไมTไดA ตAองหาอาชีพใหมT หรือหากตAองการประกอบอาชีพเดิมก็ตAองออกทํางานในระยะท่ีไกลข้ึน 

                                           
 

1รุจิรา ใจสมุทร ,  2553, การวัดระดับความพึงพอใจของชาวบAานปากบารา กรณีศึกษา : จากกรณีโครงการทTาเรือนํ้าลึกปากบารา, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป<ตตานี 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----27272727    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

นั่นคือชาวบAานจะมีตAนทุนเพ่ิมข้ึนกวTาเดิม ในขณะท่ีรายไดAเทTาเดิมหรืออาจจะลดลงกวTาเดิม แตTชาวบAานท่ีอาศัยอยูT
บริเวณท่ีมีการสรAางทTาเรือน้ําลึกจะไดAรับผลกระทบมากกวTา เนื่องจากวTาจะทําใหAชาวบAานไมTมีท้ังท่ีอยูTและงานทํา 
ตAองมีการอพยพไปหาท่ีอาศัยใหมTและหางานใหมTทํา ซ่ึงชาวบAานโดยสTวนใหญTไมTมีความรูA ความถนัดในการทํา
อาชีพอ่ืนนอกจากอาชีพประมง 

(2) ผลจากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นประเด็น “แผนพัฒนาภาคใตA” ครั้งท่ี 2 (กรณี
ทTาเรือน้ําลึกปากบารา) ซ่ึงจัดโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหTงชาติ เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 25552  ไดAเสนอขAอสรุปท่ีเปZน
มุมมองของภาคประชาชนไวA ดังนี้ 

1) เกิดความเหลื่อมล้ําผลประโยชนไมTไดAตกอยูTท่ีประชาชนอยTางแทAจริง 
2) การเกิดผลกระทบท้ังในสTวนท่ีเปZนการถมทะเล การขุดทราย และการระเบิดภูเขา

มาถมทะเล  
3) การลงทุนดAวยงบประมาณจํานวนมากเพ่ือสรAางทTาเรือนTาจะมีอุตสาหกรรมหนัก

ตามมา 
4) การยังไมTสามารถทําใหAเกิดการมีสTวนรTวมอยTางแทAจริง 
5) การไมTทราบขAอมูลท่ีชัดเจน ทําใหAไมTสามารถเตรียมความพรAอมเพ่ือรับมือจาก

ผลกระทบไดAเทTาท่ีควร 
6) จะเปZนการนําไปสูTการยกเลิกอุทยานแหTงชาติเภตราหรือไมT 
7) ประชาชนในพ้ืนท่ีกับหนTวยงานภาครัฐมองผลการพัฒนาตามโครงการรัฐท่ีตTางกัน 
8) โครงการปากบาราเปZนแคTองคประกอบอันหนึ่งท่ีจะนําทรัพยากรในภาคใตAมาใชA

ประโยชนทางเศรษฐกิจ 
9) ชุมชนท่ีอยูTใกลAแหลTงการขนสTงสินคAาจะไดAรับผลกระทบ 
10) ประชาชนไมTไวAวางใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีกรณีการใชAพ้ืนท่ีอุทยาน 
11) ความสับสนดAานขAอมูลท่ีไดAรับจากหนTวยงานตTางๆ 

(3) คําชี้แจงการดําเนินโครงการทTาเรือสงขลา 2 ของกรมเจAาทTา กระทรวงคมนาคม3 มีสTวน
ท่ีนTาสนใจ ไดAแกT 

1) ท่ีปรึกษาฯ ไดAดําเนินการศึกษารายงานความกAาวหนAา ครั้งท่ี 1 และจัดประชุมรับ
ฟ<งความคิดเห็น ค.1 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2557 ณ อําเภอจะนะ จ.สงขลา แตT
ไมTสามารถดําเนินการสัมมนาและรับฟ<งความคิดเห็นจนเสร็จสิ้นตามข้ันตอน ค.1 
ไดA เนื่องจากถูกขัดขวางจากกลุTมประชาชนบางกลุTมท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ี 
ท่ีปรึกษาฯ จึงไดAขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการดําเนินงานชั่วคราว 

2) เนื่องจากไดAมีการตTอตAานรุนแรงจากกลุTมผูAคัดคAานในพ้ืนท่ีโครงการฯ จังหวัด
สงขลา จึงไดAประกาศแตTงต้ังคณะกรรมการรับฟ<งความคิดเห็นโครงการกTอสรAาง
ทTาเทียบเรือน้ําลึกสงขลาแหTงท่ี 2 โดยผูAวTาราชการจังหวัดสงขลาเปZนประธาน 
และป<จจุบันอยูTระหวTางดําเนินการ 

                                           
 

2สืบคAนจาก v-reform.org/v-report/difference-views-about-deep-sea-port-pak-bara/ เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 
3สืบคAนจาก eservice.mot.go.th/MotHotNews/Home/News/10440 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----28282828    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3) กรมเจAาทTา ไดAพิจารณาใหAท่ีปรึกษาฯ หยุดการปฏิบัติงานท้ังหมดชั่วคราว ต้ังแตT
วันท่ี 29 เมษายน 2557 อยTางไรก็ตามกรมเจAาทTาไดAมอบหมายใหAท่ีปรึกษาฯ 
ดําเนินงานดAานมวลชนสัมพันธ โดยสรAางความเขAาใจและสรAางกระบวนการมีสTวน
รTวมของประชาชน พรAอมท้ังใหAรายงานผลกับคณะกรรมการ ทราบเปZนระยะ 
เพ่ือใหAสามารถจัดการสัมมนาและรับฟ<งความคิดเห็น (ค.1) ครั้งใหมTตTอไปไดA 

ขAอมูลขAางตAนชี้ใหAเห็นอยTางชัดเจนวTา มีกลุTมพลังท่ีคัดคAานหรือมีทัศนคติเชิงลบกับโครงการท่ี
เก่ียวขAองกับการศึกษาครั้งนี้อยูTในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงมีแนวโนAมมากท่ีจะเปZนป<ญหากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูA
รTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย ท่ีปรึกษาจึงมีแนวความคิดท่ีเริ่มตAนจากการใหAกลุTมตTางๆ มีความไวAวางใจวางใจวางใจวางใจทีมงานกTอน
เพ่ือใหAเป�ดใจเป�ดใจเป�ดใจเป�ดใจซ่ึงหมายถึงการมีโอกาสไดAรับรูAเรื่องราวของโครงการ อันจะนําไปสูTการใหAความเห็น ขAอเสนอแนะหรือ
รTวมวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใตAอยTางยั่งยืน จากภาคสTวนท่ีเก่ียวขAองโดยเฉพาะกลุTมผูAเสียประโยชนหรือคัดคAาน
โครงการในท่ีสุด ดังแสดงไวAในรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 2222----4444 

 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่2222----4444    แนวคิดในการดําเนนิงานการเรยีนรูAรTวมกับผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีแนวคิดในการดําเนนิงานการเรยีนรูAรTวมกับผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีแนวคิดในการดําเนนิงานการเรยีนรูAรTวมกับผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีแนวคิดในการดําเนนิงานการเรยีนรูAรTวมกับผูAมสีTวนไดAสTวนเสยี    

2222....3333....3333....3333    แนวทางดําเนินงานการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนแนวทางดําเนินงานการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนแนวทางดําเนินงานการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนแนวทางดําเนินงานการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียไดAสTวนเสียไดAสTวนเสียไดAสTวนเสีย    

จากแนวคิดในการดําเนินงานขAางตAน ไดAนํามากําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

((((1111)))) แนวทางการดําเนินงานทั่วไปแนวทางการดําเนินงานทั่วไปแนวทางการดําเนินงานทั่วไปแนวทางการดําเนินงานทั่วไป    

1111)))) การบริหารจัดการงานการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียการบริหารจัดการงานการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียการบริหารจัดการงานการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียการบริหารจัดการงานการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย เพ่ือใหAการ
ดําเนินงานเปZนไปอยTางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีปรึกษาไดAจัดต้ังสTวนเพ่ือการบริหารจัดการงานในสTวนนี้
เปZนการเฉพาะไวAในโครงสรAางการบริหารโครงการ โดยแบTงงานออกเปZน 3 สTวน ประกอบดAวย งานสนับสนุนการงานสนับสนุนการงานสนับสนุนการงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดAานขTาวสารปฏิบัติงานดAานขTาวสารปฏิบัติงานดAานขTาวสารปฏิบัติงานดAานขTาวสาร    งานประชาสัมพันธโครงการ และงานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียงานประชาสัมพันธโครงการ และงานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียงานประชาสัมพันธโครงการ และงานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียงานประชาสัมพันธโครงการ และงานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย ซ่ึง
งานท้ังสามสTวนนี้จะอยูTภายใตAการกํากับดูแลของผูAเชี่ยวชาญดAานการมีสTวนรTวมของประชาชน ท้ังนี้เพ่ือใหAมีเจAาภาพ
รับผิดชอบงานท่ีชัดเจน และทําใหAเกิดการหนุนเสริมซ่ึงกันและกันอยTางมีเอกภาพ โครงสรAางของสTวนงานดังกลTาวแสดง
ไวAในรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 2222----5555 

 

 

เป�ดใจรบัโครงการ     เป�ดใจรบัโครงการ     เป�ดใจรบัโครงการ     เป�ดใจรบัโครงการ         
อยTางสรAางสรรคอยTางสรAางสรรคอยTางสรAางสรรคอยTางสรAางสรรค    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----29292929    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 

 

 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่2222----5555    โครงสรAางคณะทาํงานบรหิารจดัการงานการเรยีนรูAรTวมกบัผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีโครงสรAางคณะทาํงานบรหิารจดัการงานการเรยีนรูAรTวมกบัผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีโครงสรAางคณะทาํงานบรหิารจดัการงานการเรยีนรูAรTวมกบัผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีโครงสรAางคณะทาํงานบรหิารจดัการงานการเรยีนรูAรTวมกบัผูAมสีTวนไดAสTวนเสยี    

((((เปZนสTวนหนึง่ในโครงสรAางการบรหิารโครงการเปZนสTวนหนึง่ในโครงสรAางการบรหิารโครงการเปZนสTวนหนึง่ในโครงสรAางการบรหิารโครงการเปZนสTวนหนึง่ในโครงสรAางการบรหิารโครงการ))))    

โดยไดAกําหนดภาระหนAาท่ีของคณะทํางานประชาสัมพันธโครงการและ
คณะทํางานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย ไวAดังนี้ 

กกกก.  .  .  .      งานประชาสัมพันธโครงการงานประชาสัมพันธโครงการงานประชาสัมพันธโครงการงานประชาสัมพันธโครงการ    
   คณะทํางานประชาสัมพันธโครงการ มีภาระหนAาท่ีดังนี้ 

- ผลิตสื่อท้ังท่ีเปZนขAอความและภาพเพ่ือนําเสนอรายละเอียดโครงการ 
อีกท้ังสะทAอนผลการดําเนินงานของโครงการ  

- เผยแพรTขAอมูลขTาวสารของโครงการใหAกลุTมเป\าหมายรับรูA รับทราบ 
- จัดกิจกรรมยTอยรTวมกับสื่อมวลชนแขนงตTางๆ 
- หนุนเสริมการจัดการมีสTวนรTวม เชTน ประชาสัมพันธกระตุAนใหAรTวมมือ

เขAารTวมกิจกรรมการมีสTวนรTวม จัดนิทรรศการในเวทีประชุม เปZนตAน 
ขขขข....    งานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียงานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียงานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียงานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย    

คณะทํางานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย มีภาระหนAาท่ีดังนี้    
- จัดการประชุมกลุTมยTอยลักษณะ Focus Group และการสัมมนาเพ่ือรับ

ฟ<งความคิดเห็น 
- ลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟ<งความคิดเห็นและสรAางความเขAาใจในโครงการมุTงเนAน

กลุTมผูAเสียประโยชน กลุTมท่ียังไมTเขAาใจโครงการ และกลุTมท่ีรAองขอใหAจัด
ประชุม 

- รวบรวมผลการประชุมท้ังหลายสTงใหAทีมงานสTวนตTางๆ เพ่ือใหAพิจารณา
ประกอบการปฏิบัติงานสTวนนั้นๆ 

- หนุนเสริมการประชาสัมพันธ เชTน นําออกพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมยTอย
รTวมกับสื่อมวลชนแขนงตTางๆ เปZนตAน 

งานจัดกิจกรรมการเรียนรูAงานจัดกิจกรรมการเรียนรูAงานจัดกิจกรรมการเรียนรูAงานจัดกิจกรรมการเรียนรูA
รTวมกับผูAมีส TวนไดAส TวนเสียรTวมกับผูAมีส TวนไดAส TวนเสียรTวมกับผูAมีส TวนไดAส TวนเสียรTวมกับผูAมีส TวนไดAส Tวนเสีย

----    เจAาหนAาที่ประสานงานเจAาหนAาที่ประสานงานเจAาหนAาที่ประสานงานเจAาหนAาที่ประสานงาน
---- ทีมงานการมีสTวนรTวมทีมงานการมีสTวนรTวมทีมงานการมีสTวนรTวมทีมงานการมีสTวนรTวม
    * นักวิชาการดAานส่ิงแวดลAอม
 * นักมวลชนสัมพันธ
 * ทีมงานจัดประชุม

การเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย

งานประชาสัมพ ันธโครงการงานประชาสัมพ ันธโครงการงานประชาสัมพ ันธโครงการงานประชาสัมพ ันธโครงการ
----    งานผลิตส่ืองานผลิตส่ืองานผลิตส่ืองานผลิตส่ือ
  * เจAาหนAาที่ผลิตส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ
     ส่ือวิทยุ แผTนพับ โทรทัศน หนังสือพิมพ
     วิดีทัศน ฯลฯ
----    งานเผยแพรT ส่ือ และจัดกิจกรรมยTอยรTวมกับงานเผยแพรT ส่ือ และจัดกิจกรรมยTอยรTวมกับงานเผยแพรT ส่ือ และจัดกิจกรรมยTอยรTวมกับงานเผยแพรT ส่ือ และจัดกิจกรรมยTอยรTวมกับ
ส่ือมวลชนส่ือมวลชนส่ือมวลชนส่ือมวลชน
  * นักประชาสัมพันธ

งานสนับสนุนการปฏิบัติงานงานสนับสนุนการปฏิบัติงานงานสนับสนุนการปฏิบัติงานงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดAานขTาวสาร ดAานขTาวสาร ดAานขTาวสาร ดAานขTาวสาร I/OI/OI/OI/O

----    ศูนยปฏิบัติการขAอมูลข TาวสารศูนยปฏิบัติการขAอมูลข TาวสารศูนยปฏิบัติการขAอมูลข TาวสารศูนยปฏิบัติการขAอมูลข Tาวสาร

โครงการโครงการโครงการโครงการ    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----30303030    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222)))) การจัดทําแผนการประชาสัมพันธโครงการและการจดักจิกรรมเรยีนรูAกบัผูAมสีTวนการจัดทําแผนการประชาสัมพันธโครงการและการจดักจิกรรมเรยีนรูAกบัผูAมสีTวนการจัดทําแผนการประชาสัมพันธโครงการและการจดักจิกรรมเรยีนรูAกบัผูAมสีTวนการจัดทําแผนการประชาสัมพันธโครงการและการจดักจิกรรมเรยีนรูAกบัผูAมสีTวน
ไดAสTวนเสียไดAสTวนเสียไดAสTวนเสียไดAสTวนเสีย ภายหลังจากการรวบรวมขAอมูลทุติยภูมิตTางๆ เชTน รายงานการศึกษา ขTาวสาร แถลงการณ เปZนตAน ท่ี
ปรึกษาไดAนํามาประมวลเขAากับผลการหารือกับหนTวยงานตTางๆ ท่ีกําลังทํางานดAานมวลชนของโครงการพัฒนา
ขนาดใหญTในพ้ืนท่ีโครงการ ผลการสังเกตการณภาคสนามและการพูดคุยเพ่ือวางแผนงานดAานประชาสัมพันธ และ
ดAานการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย เพ่ือใหAการดําเนินงานเปZนไปอยTางมีประสิทธิภาพ มีลักษณะเสริมกันของ
งานท้ังสองดAาน และไมTสรAางความสับสนในขAอมูลขTาวสารอันเนื่องมาจากโครงการอ่ืนๆ     

3333)))) การจัดทําสื่อและการเผยแพรTการจัดทําสื่อและการเผยแพรTการจัดทําสื่อและการเผยแพรTการจัดทําสื่อและการเผยแพรTการประชาสัมพันธ (Public Relation : PR)  ใชA
วิธีการสื่อสารท้ังในลักษณะของการสื่อสารทางเดียวและสองทาง มีความหลากหลายเพ่ือเพ่ิมโอกาสเขAาถึง
กลุTมเป\าหมายใหAมากท่ีสุด ในเชิงคุณภาพตAองเปZนสื่อท่ีใหAเนื้อหาท่ีชัดเจน งTายตTอการเรียนรูAและการสรAางความ
เขAาใจประกอบดAวยสื่อสิ่งพิมพ การกระจายเสียง และแพรTภาพ ซ่ึงรวมถึง เว็บไซตท่ีท่ีปรึกษาไดAจัดทําข้ึน     

4444)))) การจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTการจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTการจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTการจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียวนไดAสTวนเสียวนไดAสTวนเสียวนไดAสTวนเสียการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดA
สTวนเสีย เปZนการสTงเสริมสนับสนุนใหAเกิดข้ึนตามหลักการ “บนลงลTาง (Top-down) และลTางข้ึนบน (Bottom-
up)”โดยมุTงเนAนใหAผูAมีสTวนไดAสTวนเสียในพ้ืนท่ียTอยๆ เชTน ตําบล หมูTบAาน ชุมชน เปZนตAน มีความพรAอมกTอนเขAารTวม
สัมมนาและประชุมสัมมนากลุTมยTอย (Focus Group) โดยใหAเขAามารTวมทําความเขAาใจลักษณะสําคัญและ
รายละเอียดของโครงการ  มีสTวนรTวมต้ังแตTเริ่มโครงการ  

5555)))) การใชAการประชาสัมพันธและการเรียนรูAรTวมกับผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีหนนุเสรมิซึง่การใชAการประชาสัมพันธและการเรียนรูAรTวมกับผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีหนนุเสรมิซึง่การใชAการประชาสัมพันธและการเรียนรูAรTวมกับผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีหนนุเสรมิซึง่การใชAการประชาสัมพันธและการเรียนรูAรTวมกับผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีหนนุเสรมิซึง่
กันและกันกันและกันกันและกันกันและกัน เปZนการเผยแพรTความกAาวหนAาของการดําเนินโครงการโดยเฉพาะในสTวนของการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวน
ไดAสTวนเสียใหAไดAรับทราบกันอยTางท่ัวถึง และใชAการประชาสัมพันธกระตุAนใหAภาคสTวนท่ีเก่ียวขAองท้ังหลายเขAามามี
สTวนรTวมกับโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ ท้ังนี้เพ่ือแสดงใหAเห็นความมุTงม่ัน จริงใจ และโปรTงใสในการ
ดําเนินงานของ สนข.และท่ีปรึกษา 

6666)))) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน ซ้ําซAอนกับหนTวยงานอื่นหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน ซ้ําซAอนกับหนTวยงานอื่นหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน ซ้ําซAอนกับหนTวยงานอื่นหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน ซ้ําซAอนกับหนTวยงานอื่น แตTใหAเปZน
การประสานความรTวมมือหรือเสริมกันเพ่ือลดโอกาสการใหAขAอมูลท่ีไมTตรงกัน 

7777)))) การดํา เนินการใหA เปZนไปตามกฎหมายการดํา เนินการใหA เปZนไปตามกฎหมายการดํา เนินการใหA เปZนไปตามกฎหมายการดํา เนินการใหA เปZนไปตามกฎหมาย ตัวอยTางเชTนรัฐธรรมนูญแหTง
ราชอาณาจักรไทย แนวทางการมีสTวนรTวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลAอมตามประกาศของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วTาดAวยการรับฟ<งความคิดเห็นของ
ประชาชน พุทธศักราช 2548 เปZนตAน 

ท้ังนี้กTอนการดําเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขAองกับงานประชาสัมพันธโครงการ เชTน การ
จัดทําสารคดี เอกสารเผยแพรT นิทรรศการ กิจกรรมยTอยรTวมกับสื่อมวลชนแขนงตTางๆ และงานจัดกิจกรรมการเรียนรูA
รTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย เชTน การจัดสัมมนา การจัดประชุมกลุTมยTอย เปZนตAน ซ่ึงท่ีปรึกษาไดAเสนอขอความ
เห็นชอบจาก สนข.กTอนดําเนินการทุกครั้ง    

((((2222)))) แนวทางดําเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานดAานขTาวสารแนวทางดําเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานดAานขTาวสารแนวทางดําเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานดAานขTาวสารแนวทางดําเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานดAานขTาวสาร    
ในสTวนของการเตรียมงานสนับสนุนการปฏิบัติงานดAานขTาวสาร I/O (Information 

Operations) เพ่ือใหAกระบวนการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท่ีปรึกษาไดAจัดต้ังศูนยศูนยศูนยศูนย
ปฏิบัติการขAอมูลขTาวสารปฏิบัติการขAอมูลขTาวสารปฏิบัติการขAอมูลขTาวสารปฏิบัติการขAอมูลขTาวสารเพ่ืออํานวยความสะดวกใหAกับทุกภาคสTวนสามารถใหAและรับขAอมูลหรือความคิดเห็นตTางๆ 
ไดAโดยสะดวกตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็จะเปZนแหลTงเก็บรวบรวมขAอมูลตTางๆ ท่ีเก่ียวขAองกับการดําเนินโครงการ
และรับรูAสถานการณความเคลื่อนไหวตTางๆ ท่ีเปZนป<จจุบันซ่ึงอาจตAองนํามาพิจารณาปรับกลยุทธในการทํางานใหAมี
โอกาสบรรลุเป\าหมายใหAมากท่ีสุด นอกจากนี้การมีศูนยปฏิบัติการขAอมูลขTาวสาร ในพ้ืนท่ีโครงการจะทําใหAสามารถ



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----31313131    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

เผยแพรTขAอมูลขTาวสารเขAาถึงเป\าหมายไดAอยTางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชTวงท่ีกลุTมเหลTานั้นเป�ดใจใหAกับโครงการซ่ึงจะ
ทําใหAไดAเปรียบเชิงขAอมูลขTาวสาร ตลอดจนเปZนการแสดงใหAเห็นวTาท่ีปรึกษามิไดAปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเปZนครั้งคราว
หรือฉาบฉวยอันจะนําไปสูTการกลTาวอAางวTาอยูTบนขAอเท็จจริงไมTครบถAวนหรือขัดแยAงกันกับของพ้ืนท่ีซ่ึงจะทําใหA
โครงการตAองยืดเยื้อออกไปอีก โดยศูนยปฏิบัติการขAอมูลขTาวสารท่ีจัดต้ังข้ึนนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สถานท่ีต้ังพิจารณาต้ังศูนยปฏิบัติการขAอมูลขTาวสาร จํานวน 1 แหTง ในจังหวัด
สงขลา ซ่ึงเปZนสถานท่ีท่ีมีความม่ันคง ปลอดภัย และประชาชนสามารถเขAาไปติดตTอศึกษาขAอมูลและขTาวสารไดA
โดยสะดวก  

2) เจAาหนAาท่ีประจําจัดใหAมีเจAาหนAาท่ีประจําศูนยฯ จํานวน 2 คน เพ่ือใหAเปZนผูAท่ี
รับผิดชอบในการติดตTอกับประชาชนเก่ียวกับขAอมูลและขTาวสารท่ีใหAบริการ การปรับปรุงขAอมูลและขTาวสารใหAทันสมัย 
เปZนระบบและสามารถใหAบริการไดAอยูTเสมอรวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียดAวย 

3) ระยะเวลาดําเนินการ  12 เดือน 
4) การเผยแพรTการจัดต้ังศูนยฯ ท่ีปรึกษาไดAมีการประกาศหรือแจAงการจัดต้ังศูนย

ปฏิ บั ติการขAอมูลขTาวสาร สถานท่ี ต้ังและเวลาทําการใหAประชาชนท่ัวไปทราบผTานทางสื่อตTางๆ เชTน
วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ ป\ายประกาศ รวมท้ัง การแจAงโดยตรงตTอเจAาหนAาท่ีของหนTวยงานราชการใน
ทAองถ่ิน ผูAนําชุมชนเปZนตAน 

5) ขAอมูลขTาวสารท่ีเตรียมไวAใหAบริการ เอกสารตTางๆ ท่ีไดAจัดเตรียมไวAในศูนยฯ เชTน 
ก. ขTาวสารเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรม 
ข. ขAอมูลเชิงวิชาการ เชTน รายงานการศึกษาท่ีเก่ียวขAองในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ 
ค. แผนการมีสTวนรTวมของประชาชนในชTวงการดําเนินโครงการ 
ง. กฎหมาย ระเบียบ ขAอบังคับ คําแนะนําหรือคูTมือตTางๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

((((3333)))) แนวทางดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการแนวทางดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการแนวทางดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการแนวทางดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการ    

วัตถุประสงคหลักของงานประชาสัมพันธโครงการ คือเพ่ือเปZนการนําเสนอขAอมูลใหAทุก
ฝzายท่ีเก่ียวขAองมีความรูAความเขAาใจอยTางแทAจริงตามพัฒนาการของโครงการโดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ<=งทะเลภาคใตA ตลอดจนผลกระทบในเชิงบวกและลบท่ีคาดวTาจะเกิดข้ึน โดยท่ีปรึกษามีการดําเนินงานดAาน
ประชาสัมพันธโครงการตามชTวงเวลาตTางๆ ควบคูTไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย ดัง
แสดงไวAรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 2222----6666    สําหรับการประชาสัมพันธในแตTละชTวงเวลาจะใชAเครื่องมือและวิธีการท่ีแตกตTางกันข้ึนอยูTกับ
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมท้ังนี้ตลอดระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย จะมี
การจัดเก็บภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือนําไปประกอบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธในโครงการ เชTน ภาพขTาว การ
จัดทําสารคดี เอกสารเผยแพรT (เอกสาร แผTนพับ เอกสารประกอบการสัมมนา) วีดิทัศน สื่อโทรทัศน เว็บไซตวิทยุ 
และหนังสือพิมพ เปZนตAน นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดนิทรรศการในการประชุมกลุTมยTอย (Focus Group) และการ
สัมมนาเพ่ือใหAทุกฝzายไดAรับทราบขAอมูลดAวย  

นอกจากนี้ระหวTางท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียจะมีการจัด
กิจกรรมยTอยรTวมกับสื่อมวลชนแขนงตTางๆ รวม 3 ครั้ง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหAสื่อมวลชนมีความรูAและความเขAาใจ
โครงการ และเพ่ือสนับสนุนสื่อมวลชนในการสะทAอนภาพการดําเนินโครงการและกิจกรรมการมีสTวนรTวมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเป\าหมายการพัฒนาออกไปในวงกวAางโดยท่ีปรึกษาไดAเชิญสื่อมวลชนแขนงตTางๆ ท้ังในระดับ
ทAองถ่ินภูมิภาค และประเทศ เขAารTวมกิจกรรม เชTน สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน เปZนตAน รวมประมาณ 30 คน
ตTอครั้ง เขAารTวมฟ<งการบรรยายสรุปจากท่ีปรึกษา กTอนจะมีกิจกรรมในภาคสนาม 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----32323232    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่2222----6666    แนวทางดาํเนนิงานดAานประชาสมัพนัธและการเรยีนรูAรTวมกบัผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีแนวทางดาํเนนิงานดAานประชาสมัพนัธและการเรยีนรูAรTวมกบัผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีแนวทางดาํเนนิงานดAานประชาสมัพนัธและการเรยีนรูAรTวมกบัผูAมสีTวนไดAสTวนเสยีแนวทางดาํเนนิงานดAานประชาสมัพนัธและการเรยีนรูAรTวมกบัผูAมสีTวนไดAสTวนเสยี    

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----33333333    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((4444)))) แนวทางดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียแนวทางดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียแนวทางดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียแนวทางดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย    

การจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูA มีสTวนไดAสTวนเสีย เปZนวิธีการใหAประชาชน
กลุTมเป\าหมายหรือผูAมีสTวนไดAสTวนเสียเขAามารTวมทําความเขAาใจลักษณะสําคัญและรายละเอียดของนโยบาย 
แผนงาน และโครงการ รวมท้ังมีสTวนรTวมในการแสดงความคิดเห็นอยTางเต็มท่ี ท้ังการใหAขAอมูล ความรูAหรือ
คําแนะนําซ่ึงจะสะทAอนสภาพป<ญหา ความตAองการ และความเดือดรAอนของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหAท่ีปรึกษา
สามารถรวบรวมประเด็นตTางๆ และนํามาวิเคราะหไดAอยTางละเอียดรอบคอบ และใหAเกิดการมีสTวนรTวมในการ
พัฒนาระหวTางกลุTมตTางๆ รวมท้ังรTวมแกAไขป<ญหาใหAเปZนไปตามท่ีเห็นพAองกันของทุกฝzายท่ีเก่ียวขAอง ท้ังนี้การจะ
บรรลุเป\าหมายไดAอยTางมีประสิทธิภาพจําเปZนตAองมีความเหมาะสมท้ังในสTวนของผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย และเทคนิค
การมีสTวนรTวม 

1111)))) การวิเคราะหผูAมีสTวนไดAสTวนเการวิเคราะหผูAมีสTวนไดAสTวนเการวิเคราะหผูAมีสTวนไดAสTวนเการวิเคราะหผูAมีสTวนไดAสTวนเสียสียสียสีย    (Stakeholder Analysis) (Stakeholder Analysis) (Stakeholder Analysis) (Stakeholder Analysis) เปZนสTวนสําคัญท่ีจะ
ชTวยระบุกลุTมผูAมีสTวนไดAสTวนเสียหลักและรองท่ีเก่ียวขAอง และแยกกลุTมสนับสนุนกับกลุTมคัดคAานตลอดจนกลุTม
ผูAดAอยโอกาสซ่ึงอาจไดAรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ สําหรับการวิเคราะหกลุTมผูAมีสTวนไดAสTวนเสียไดA
พิจารณาดAานความสําคัญ รวมท้ังบทบาท อํานาจและอิทธิพลท่ีอาจสTงผลตTอโครงการท่ีจะพัฒนา อันจะทําใหA
สามารถเปZนขAอมูลในการชTวยพิจารณาถึงระดับการมีสTวนรTวมและเทคนิคท่ีเหมาะสมในกิจกรรมการมีสTวนรTวม    

จากเอกสารการประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตร ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม, กันยายน 2554 ไดAแนะนําหลักการจําแนกผูAมีสTวนไดAสTวน
เสียในการประเมินสิ่งแวดลAอมระดับยุทธศาสตรวTา การดําเนินการของหนTวยงานภาครัฐควรนําหลักเกณฑตามคูTมือ
มาตรฐานการจัดการงบประมาณ (การวางแผนและบริหารโครงการ) ของสํานักงบประมาณมาพิจารณาปรับใชAซ่ึงท่ี
ปรึกษาไดAประยุกตหลักการดังกลTาวและปรับปรุงใหAเหมาะสมกับแนวทางการศึกษาของโครงการแลAวแบTงกลุTมผูAมี
สTวนไดAสTวนเสียหลักๆเปZน 7 กลุTม ดังนี้ 

ก. ผูAใหAนโยบายและผูAอนุมัติ 
ข. หนTวยงานเจAาของโครงการ 
ค. ผูAวิเคราะห/พิจารณาโครงการ 
ง. ผูAตรวจ 
จ. ผูAดําเนินโครงการ 
ฉ. ผูAไดAรับผลกระทบ 
ช. ประชาชนท่ัวไป 

2222)))) ระดับและเทคนิคการมีสTวนรTวมของประชาชนระดับและเทคนิคการมีสTวนรTวมของประชาชนระดับและเทคนิคการมีสTวนรTวมของประชาชนระดับและเทคนิคการมีสTวนรTวมของประชาชน จากการจัดระดับการมีสTวนรTวม
ของประชาชนของ International Association for Public Participation ท่ีแบTงเปZน 5 ระดับ ประกอบดAวย   
1) การใหAขAอมูลขTาวสาร 2) การรับฟ<งความคิดเห็น 3) ความเก่ียวขAอง 4) ความรTวมมือ และ 5) การเสริมอํานาจ
ประชาชนนั้น ท่ีปรึกษาไดAพิจารณาใชAหลักการมีสTวนรTวมระดับท่ี 1-4 คือใหAประชาชนไดAมีสTวนรTวมเรียนรูAและเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจ รวมท้ังสรAางพ้ืนฐานในเรื่องขAอมูลท่ีจะทําใหAประชาชนมีความเขAมแข็ง พิจารณาขAอมูลท้ัง
เชิงบวกและลบไดAอยTางถูกตAอง ท้ังนี้หากมีความจําเปZนจะพิจารณาใชAระดับการมีสTวนรTวมนอกจากนี้ไดAอีก สําหรับ
เทคนิคท่ีไดAเลือกใชAกับการมีสTวนรTวมแตTละระดับ แสดงไวAในรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 2222----7777 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----34343434    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่2222----7777    ระดับของการมสีTวนรTวมทีส่อดคลAองกบัเทคนคิการมสีTวนรTวมในแตTละรปูแบบระดับของการมสีTวนรTวมทีส่อดคลAองกบัเทคนคิการมสีTวนรTวมในแตTละรปูแบบระดับของการมสีTวนรTวมทีส่อดคลAองกบัเทคนคิการมสีTวนรTวมในแตTละรปูแบบระดับของการมสีTวนรTวมทีส่อดคลAองกบัเทคนคิการมสีTวนรTวมในแตTละรปูแบบ    

สําหรับเทคนิคการใหAขAอมูลขTาวสารจะผTานทางงานประชาสัมพันธเปZนหลัก สTวนท่ีเหลือ
จะเปZนการประชุมกลุTมเล็ก ประชุมกลุTมยTอย (Focus Group) และสัมมนา ดังนี้ 

((((1111))))    การจัดประชุมกลุTการจัดประชุมกลุTการจัดประชุมกลุTการจัดประชุมกลุTมเล็กมเล็กมเล็กมเล็ก    
 กิจกรรมนี้ เปZนกิจกรรมท่ีท่ีปรึกษาเสนอดําเนินการเพ่ิมเติมจากท่ีระบุไวAใน

ขAอกําหนดโครงการ (TOR) โดยเปZนรูปแบบของการประชุมแบบไมTเปZนทางการในระดับพ้ืนท่ียTอยๆ เชTน ตําบล 
หมูTบAาน ชุมชน เปZนตAน เพ่ือพูดถึงวิถีชีวิต ป<ญหา อุปสรรคท่ีเผชิญอยูT ความมุTงหวังในการพัฒนาของตําบล หมูTบAาน
หรือชุมชน ตลอดจนความเห็นตTอขอบเขตการศึกษา SEA และการพัฒนาของโครงการ เพ่ือนําไปพิจารณารTวมกับ
ภาคสTวนอ่ืน ดAวยแนวทางการปรึกษาหารือชุมชน (Community Consultation) นอกจากนี้ยังใชAเปZนการเตรียม
ความพรAอมสําหรับการประชุมสัมมนากลุTมยTอยในลักษณะ Focus Group และการเขAารTวมประชุมสัมมนา
เนื่องจากท่ีผTานมามีความชัดเจนวTามีกลุTมมวลชนท่ีคัดคAานโครงการพัฒนาหลายโครงการอยูTในพ้ืนท่ี ดังนั้นหากจัด
ใหAมีการประชุม Focus Group ข้ึนเลยโดยไมTมีการสรAางความเขAาใจโครงการในระดับพ้ืนท่ียTอยๆ หรือกลุTมยTอยๆ 
กTอนจะมีความเปZนไปไดAมากท่ีจะเกิดการคัดคAานหรือตTอตAานจนถึงข้ันลAมเวที ซ่ึงอาจเปZนเหตุใหAตAองชะลอโครงการ
หรือยุติโครงการไดA ดังนั้นจึงจําเปZนตAองประชุมกลุTมเล็กเพ่ือสรAางความเขAาใจโครงการกับทุกภาคสTวนในพ้ืนท่ียTอย
นั้นๆ กTอนนอกจากนี้จะใชAเปZนโอกาสศึกษา สํารวจขAอมูลท่ีเก่ียวขAองในพ้ืนท่ีอีกดAวย การจัดประชุมกลุTมเล็กนี้จะ
ดําเนินการเปZนระยะอยTางตTอเนื่อง ในพ้ืนท่ีโครงการรวม 60 ครั้ง โดยมุTงเนAนพ้ืนท่ีท่ีคาดวTาจะมีผลกระทบเชิงลบซ่ึง
ไดAจากผลการศึกษาใน TOR ขAอ 4.1.2 และผลการศึกษา SEA สําหรับกลุTมเป\าหมายหลักท่ีจะใหAเขAารTวมกิจกรรมไดA
จากผลการวิเคราะหผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย เชTน ผูAนําชุมชน ผูAนําทางความคิด ผูAนําทAองถ่ิน NGO กลุTมอาชีพตTางๆ เปZนตAน 

((((2222))))    การจัดประชุมสัมมนากลุTมยTอยลักษณะ การจัดประชุมสัมมนากลุTมยTอยลักษณะ การจัดประชุมสัมมนากลุTมยTอยลักษณะ การจัดประชุมสัมมนากลุTมยTอยลักษณะ Focus GroupFocus GroupFocus GroupFocus Group    
 กิจกรรมนี้ไดAจัดข้ึนในพ้ืนท่ีโครงการเชTนเดียวกับการจัดประชุมกลุTมเล็ก โดยจัดข้ึน

รวม 8 ครั้ง (รวมอีก 2 ครั้งท่ีท่ีปรึกษาเสนอจัดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีระบุใน TOR) มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ
ปรึกษาหารือผูAมีสTวนไดAสTวนเสียท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เก่ียวกับโครงการท้ังทางบวกและทางลบ 
เพ่ือแสวงหาทางออกรTวมกัน โดยแตTละครั้งจะดําเนินการใหAแลAวเสร็จภายใน 1 วัน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----35353535    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 สําหรับกลุTมเป\าหมายท่ีไดAเชิญเขAารTวมประชุมกลุTมยTอยแตTละครั้งจะมีจํานวน
ประมาณ 60 คนในจํานวนนี้สTวนหนึ่งจะเปZนผูAแทนจากการเสนอของท่ี “ประชุมกลุTมเล็ก” ซ่ึงอาจเปZน 

- ผูAนําทางความคิดหรือมีอิทธิพลตTอกลุTมมวลชน กลุTมท่ีเคลื่อนไหวเก่ียวกับ
การพัฒนา 

- นักวิชาการหรือปราชญทAองถ่ินท่ีมีความรูAความเขAาใจในพ้ืนท่ีเปZนอยTางดี 
- ผูAแทนกลุTมท่ีไดAรับผลกระทบ (ทางลบ) โดยตรงจากการพัฒนาโครงการ 

((((3333))))    การจัดสัมมนาการจัดสัมมนาการจัดสัมมนาการจัดสัมมนา    
ตามขอบเขตงาน ท่ีปรึกษาจะตAองจัดสัมมนาข้ึนรวม 2 ครั้ง ดังนี้ 
1111)))) การสัมมนาครั้งที่ การสัมมนาครั้งที่ การสัมมนาครั้งที่ การสัมมนาครั้งที่ 1111    เปZนการประชุมเพ่ือแนะนําโครงการ และนําเสนอผล

การศึกษาเบ้ืองตAนพรAอมท้ังรับฟ<งความคิดเห็นตTอแนวทางและขอบเขตการศึกษา (Scoping) ของ SEA และเปZน
การประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรTขAอมูลขTาวสารของโครงการ การประชุมสัมมนาไดAใชAวิธีบรรยายและรับฟ<งความ
คิดเห็นจากท่ีประชุม ซ่ึงทAายของการประชุมไดAรวมความเห็นเก่ียวกับการ Scoping และประเมินผลการ
ประชุมสัมมนา โดยใชAแบบสอบถาม เพ่ือนํามาวิเคราะหผลตTอไป โดยผูAเขAาประชุมครอบคลุมกลุTมผูAมีสTวนไดAสTวน
เสียในพ้ืนท่ีศึกษา และสื่อมวลชนแขนงตTางๆ ในระดับทAองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ รวมประมาณ 200 คน 
การประชุมกําหนดไดAจัดข้ึนประมาณในเดือนท่ี 6 ของการศึกษาและจัดประชุมแลAวเสร็จใน 1 วัน    

2222)))) การสัมมนาครั้งที่  การสัมมนาครั้งที่  การสัมมนาครั้งที่  การสัมมนาครั้งที่  2 2 2 2 เปZนการจัดเวทีรับฟ<งความคิดเห็นครั้งสุดทAายท่ีมี
วัตถุประสงคดังนี้ 

ก. เพ่ือนําเสนอรTางรายงานฉบับสมบูรณ ประกอบดAวยผลการศึกษา 
ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขAอมูลการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเล
ภาคใตAผลการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) และแผนแมTบท
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA  

ข. เพ่ือใหAทุกภาคสTวนท่ีเก่ียวขAองไดAตรวจสอบความถูกตAอง และความ
ครบถAวนสมบูรณของรTางรายงานการศึกษาฯ รวมถึงเสนอขAอมูล 
ขAอเท็จจริงและขAอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ค. เพ่ือประชาสัมพันธผลการศึกษาสูTสาธารณะ 

วิธีการจัดประชุมสัมมนาจะเปZนการบรรยายและรับฟ<งความคิดเห็น ซ่ึงตอนทAายจะใหA
ผูAเขAารTวมประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นตTอโครงการ และประเมินผลการจัดประชุมสัมมนาดAวยแบบสอบถาม 
แลAวนํามาวิเคราะหผลเชTนกัน สําหรับกลุTมเป\าหมายท่ีจะเชิญเขAารTวมประชุมสัมมนา ครั้งท่ี 1ประมาณ 150 คน 
โดยจะจัดในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ใหAแลAวเสร็จภายใน 1 วัน 

ท้ังนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย จะดําเนินการตามท่ีกฎหมาย
กําหนด โดยในการจัดประชุมสัมมนากลุTมยTอยลักษณะ Focus Group และการจัดสัมมนาจะมีบุคลากรหลักอยTางนAอย
ประกอบดAวยผูAเชี่ยวชาญดAานการวิเคราะหผลกระทบดAานสิ่งแวดลAอม และผูAเชี่ยวชาญดAานการมีสTวนรTวมของ
ประชาชนนําเสนอ ชี้แจง และรับฟ<งขAอมูลจากผูAเขAารTวมสัมมนาทุกครั้ง นอกจากนี้เม่ือการสัมมนาในแตTละครั้งเสร็จ
สิ้น ท่ีปรึกษาจะจัดทําเอกสารสรุปผลการสัมมนาสTงใหA สนข. ภายใน 15 วัน นับจากวันสัมมนา 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----36363636    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222....3333....4444    การจัดทําแผนแมTบทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAการจัดทําแผนแมTบทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAการจัดทําแผนแมTบทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAการจัดทําแผนแมTบทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตA    

2222....3333....4444....1111    การจัดทําขAอเสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAการจัดทําขAอเสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAการจัดทําขAอเสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAการจัดทําขAอเสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตA    

หลังจากท่ีปรึกษาไดAดําเนินการวิเคราะหโครงการลงทุนตามแผนยุทธศาสตรของพ้ืนท่ีชายฝ<=ง
ทะเลภาคใตAและวิเคราะหโครงการท่ีเก่ียวขAองผTานกระบวนการ SEA แลAว ท่ีปรึกษาไดAมีการจัดทําแผนแมTบท 
(Master Plan) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA ซ่ึงไดAมีการสังเคราะหและจัดแบTงประเภทของโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAตTางๆ ท่ีจะไดAมีการศึกษาออกเปZนกลุTม 4 ประเภทโครงการลงทุน ดังนี้  

((((1111)))) โครงการลงทุนที่เหมาะสม แตTไมTมีนัยสําคัญที่กระทบตTอสิ่งแวดลAอมโครงการลงทุนที่เหมาะสม แตTไมTมีนัยสําคัญที่กระทบตTอสิ่งแวดลAอมโครงการลงทุนที่เหมาะสม แตTไมTมีนัยสําคัญที่กระทบตTอสิ่งแวดลAอมโครงการลงทุนที่เหมาะสม แตTไมTมีนัยสําคัญที่กระทบตTอสิ่งแวดลAอม ซ่ึงจะตAองเปZน
โครงการท่ีผTานการศึกษาและคัดกรองโครงการแลAว พบวTา มีความเหมาะสมในทุกมิติ และมีประโยชนตTอพ้ืนท่ีของ
โครงการนั้นๆ แตTหากประเมินโครงการนั้นแลAวพบวTาไมTมีผลกระทบตTอสิ่งแวดลAอมอยTางมีนัยสําคัญ เชTน โครงการ
พัฒนาชุมชน โครงการดAานการทTองเท่ียว อาจไมTจําเปZนตAองผTานกระบวนการ SEA และสามารถนํามาบรรจุในแผน
แมTบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA เพ่ือใหAดําเนินการไดAตTอไป 

((((2222)))) โครงการลงทุนที่ไมTเหมาะสมโครงการลงทุนที่ไมTเหมาะสมโครงการลงทุนที่ไมTเหมาะสมโครงการลงทุนที่ไมTเหมาะสม ซ่ึงจะทําใหAไมTมีความจําเปZนตAองผTานกระบวนการ SEA 
แตTควรท่ีจะไดAรับการพิจารณาจัดเก็บไวAเปZนฐานขAอมูลโครงการท่ีไมTเหมาะสม (Bad data) และใชAประโยชนเปZน
องคความรูAและขAอเสนอแนะของรูปแบบโครงการท่ีเหมาะสม ตามหลักแนวคิดของ Knowledge Management 
Process (KM Process)  

((((3333)))) โครงการลงทุนที่เหมาะสมและจัดลําดับความสําคัญสูง โครงการลงทุนที่เหมาะสมและจัดลําดับความสําคัญสูง โครงการลงทุนที่เหมาะสมและจัดลําดับความสําคัญสูง โครงการลงทุนที่เหมาะสมและจัดลําดับความสําคัญสูง ((((High priority)High priority)High priority)High priority) ซ่ึงจะทําใหA
ตAองดําเนินการ โดยผTานกระบวนการประเมิน SEA เพ่ือเปZนการพิจารณาขAอเสนอการลดผลกระทบของโครงการ 
(Option) และผTานกระบวนการประเมินเบ้ืองตAน (Pre think) ซ่ึงจะเปZนการเสนอแผนพัฒนาโครงการตTอชุมชน
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม รวมท้ังกําหนดทางเลือกโครงการ (Choice) ในกรณีท่ีชุมชนไมTยอมรับโครงการ 
เพ่ือใหAชุมชนไดAมีสTวนรTวมในการพิจารณาโครงการอีกครั้ง ซ่ึงหากโครงการผTานกระบวนการ SEA แลAว โครงการจะ
ไดAรับการบรรจุในแผTนแมTบท เพ่ือใหAดําเนินการตTอไป   

((((4444)))) โครงการลงทุนที่เหมาะสมและจัดลําดับความสําคัญปานกลางและต่ํา โครงการลงทุนที่เหมาะสมและจัดลําดับความสําคัญปานกลางและต่ํา โครงการลงทุนที่เหมาะสมและจัดลําดับความสําคัญปานกลางและต่ํา โครงการลงทุนที่เหมาะสมและจัดลําดับความสําคัญปานกลางและต่ํา ((((Medium and Medium and Medium and Medium and 
low priority)low priority)low priority)low priority)    ซ่ึงโครงการเหลTานี้ไดAผTานกระบวนการประเมิน SEA เชTนกัน แตTโครงการเหลTานี้จัดเปZนโครงการท่ีมี
ความสําคัญลําดับรองจากโครงการในกลุTมท่ี 3 ซ่ึงอาจจะเปZนโครงการท่ีมีประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีตํ่า
กวTา มีความพรAอมดําเนินการนAอยกวTา หรือกระบวนการ SEA แสดงถึงผลท่ีตํ่ากวTาโครงการท่ีไดAรับการจัดลําดับ
ความสําคัญสูง   

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่
จากการจัดประเภทโครงการท้ัง 

รับฟ<งความคิดเห็นกTอนดําเนินโครงการลงทุนตTางๆ ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAผTานกระบวนการมีสTวน
รTวม ซ่ึงจะเปZนฐานขAอมูล (Database) 
ในภาคใตA ความตAองการพ้ืนฐานของภาคใตAท่ีควรไดAรับการสนับสนุน มุมมองทางศาสนา ความเชื่อ ประเพณี และ
ลักษณะตAองหAาม เพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกดําเนินโครงการลงทุนท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ ในการจัดทําแผน
แมTบทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAจะมีการวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒน
ประเด็นสําคัญตTางๆ และการจัดทําขAอเสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA เพ่ือใชAเปZนขAอมูล
ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย ซ่ึงแผนแมTบทสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA จะครอบคลุม 
ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

((((1111)))) การแบTงพื้นที่การแบTงพื้นที่การแบTงพื้นที่การแบTงพื้นที่
 ท่ีปรึกษาจะทําการวิเคราะหความเหมาะสมในการแบTงพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถแบTงไดAออกเปZน

อยTางนAอยสองวิธี คือ วิธีท่ีหนึ่งตามแนวสะพานเศรษฐกิจ วิธีท่ีสองตามกลุTมจังหวัด อันไดAแกT ภาคใตAฝ<=งอTาวไทย 
ภาคใตAฝ<=งอันดามัน และภาคใตAชายแด

 ท่ีปรึกษาจะพิจารณาใชAระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประกอบในการพิจารณาดAวย 
((((2222)))) การจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและดึงดูดใหAมีการรTวมลงทุนจากการจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและดึงดูดใหAมีการรTวมลงทุนจากการจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและดึงดูดใหAมีการรTวมลงทุนจากการจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและดึงดูดใหAมีการรTวมลงทุนจาก

ภาคเอกชนทั้งภายในและตTางประเทศ ภาคเอกชนทั้งภายในและตTางประเทศ ภาคเอกชนทั้งภายในและตTางประเทศ ภาคเอกชนทั้งภายในและตTางประเทศ 
ท่ีปรึกษาจะใหAขAอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะดึงดูด

ใหAมีการลงทุนจากภาคเอกชนท่ีปรึกษาจะพิจารณารูปแบบการสTงเสริมการลงทุน การกําหนดสิทธิประโยชนโดยมี
การคํานึงถึงความเห็นของผูAมีสTวนไดAสTวนเสียโดยเฉพาะในกลุTมนักลงทุน โดยจะทําการแบTงปร
ของกิจการท่ีเหมาะสมใหAเอกชนมีสTวนรTวมในการลงทุน แบTงออกเปZน 
เอกชนมีสTวนรTวมในการลงทุนท้ังหมด 
โดยรัฐยังมีสTวนรTวม (Opt-in) ในลักษณะตTางๆ ข้ึ
        

(Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA

(COT)(COT)(COT)(COT)    2222----37373737    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่2222----8888    ฐานขAอมลูของโครงการพฒันาในพื้นทีภ่าคใตAฐานขAอมลูของโครงการพฒันาในพื้นทีภ่าคใตAฐานขAอมลูของโครงการพฒันาในพื้นทีภ่าคใตAฐานขAอมลูของโครงการพฒันาในพื้นทีภ่าคใตA    
จากการจัดประเภทโครงการท้ัง 4 ดAานขAางตAนซ่ึงมีสTวนเก่ียวขAองกับการสรAางความเขAาใจและ

รับฟ<งความคิดเห็นกTอนดําเนินโครงการลงทุนตTางๆ ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAผTานกระบวนการมีสTวน
Database) ท่ีชTวยใหAหนTวยงานผูAกําหนดนโยบายทราบถึงลักษณะวัฒนธรรมของชุมชน

ใตA ความตAองการพ้ืนฐานของภาคใตAท่ีควรไดAรับการสนับสนุน มุมมองทางศาสนา ความเชื่อ ประเพณี และ
ลักษณะตAองหAาม เพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกดําเนินโครงการลงทุนท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ ในการจัดทําแผน
แมTบทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAจะมีการวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAใน
ประเด็นสําคัญตTางๆ และการจัดทําขAอเสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA เพ่ือใชAเปZนขAอมูล
ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย ซ่ึงแผนแมTบทสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA จะครอบคลุม 

การแบTงพื้นที่การแบTงพื้นที่การแบTงพื้นที่การแบTงพื้นที่    ((((Zoning)Zoning)Zoning)Zoning) สําหรับการดําเนินกิจกรรมตTางๆ 
ท่ีปรึกษาจะทําการวิเคราะหความเหมาะสมในการแบTงพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถแบTงไดAออกเปZน

อยTางนAอยสองวิธี คือ วิธีท่ีหนึ่งตามแนวสะพานเศรษฐกิจ วิธีท่ีสองตามกลุTมจังหวัด อันไดAแกT ภาคใตAฝ<=งอTาวไทย 
ภาคใตAฝ<=งอันดามัน และภาคใตAชายแดน  

ท่ีปรึกษาจะพิจารณาใชAระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประกอบในการพิจารณาดAวย 
การจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและดึงดูดใหAมีการรTวมลงทุนจากการจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและดึงดูดใหAมีการรTวมลงทุนจากการจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและดึงดูดใหAมีการรTวมลงทุนจากการจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและดึงดูดใหAมีการรTวมลงทุนจาก

ภาคเอกชนทั้งภายในและตTางประเทศ ภาคเอกชนทั้งภายในและตTางประเทศ ภาคเอกชนทั้งภายในและตTางประเทศ ภาคเอกชนทั้งภายในและตTางประเทศ     
ท่ีปรึกษาจะใหAขAอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะดึงดูด

ใหAมีการลงทุนจากภาคเอกชนท่ีปรึกษาจะพิจารณารูปแบบการสTงเสริมการลงทุน การกําหนดสิทธิประโยชนโดยมี
การคํานึงถึงความเห็นของผูAมีสTวนไดAสTวนเสียโดยเฉพาะในกลุTมนักลงทุน โดยจะทําการแบTงปร
ของกิจการท่ีเหมาะสมใหAเอกชนมีสTวนรTวมในการลงทุน แบTงออกเปZน 2 กลุTมใหญT คือ 
เอกชนมีสTวนรTวมในการลงทุนท้ังหมด (Opt-out) และ (2) กิจการท่ีรัฐสTงเสริมใหAเอกชนมีสTวนรTวมในการลงทุน 

ในลักษณะตTางๆ ข้ึนกับประเภทของการลงทุน 
    

บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    

ดAานขAางตAนซ่ึงมีสTวนเก่ียวขAองกับการสรAางความเขAาใจและ
รับฟ<งความคิดเห็นกTอนดําเนินโครงการลงทุนตTางๆ ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAผTานกระบวนการมีสTวน

ท่ีชTวยใหAหนTวยงานผูAกําหนดนโยบายทราบถึงลักษณะวัฒนธรรมของชุมชน
ใตA ความตAองการพ้ืนฐานของภาคใตAท่ีควรไดAรับการสนับสนุน มุมมองทางศาสนา ความเชื่อ ประเพณี และ

ลักษณะตAองหAาม เพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกดําเนินโครงการลงทุนท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ ในการจัดทําแผน
าพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAใน

ประเด็นสําคัญตTางๆ และการจัดทําขAอเสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA เพ่ือใชAเปZนขAอมูล
ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย ซ่ึงแผนแมTบทสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA จะครอบคลุม 4 

ท่ีปรึกษาจะทําการวิเคราะหความเหมาะสมในการแบTงพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถแบTงไดAออกเปZน
อยTางนAอยสองวิธี คือ วิธีท่ีหนึ่งตามแนวสะพานเศรษฐกิจ วิธีท่ีสองตามกลุTมจังหวัด อันไดAแกT ภาคใตAฝ<=งอTาวไทย 

ท่ีปรึกษาจะพิจารณาใชAระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประกอบในการพิจารณาดAวย  
การจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและดึงดูดใหAมีการรTวมลงทุนจากการจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและดึงดูดใหAมีการรTวมลงทุนจากการจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและดึงดูดใหAมีการรTวมลงทุนจากการจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและดึงดูดใหAมีการรTวมลงทุนจาก

ท่ีปรึกษาจะใหAขAอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะดึงดูด
ใหAมีการลงทุนจากภาคเอกชนท่ีปรึกษาจะพิจารณารูปแบบการสTงเสริมการลงทุน การกําหนดสิทธิประโยชนโดยมี
การคํานึงถึงความเห็นของผูAมีสTวนไดAสTวนเสียโดยเฉพาะในกลุTมนักลงทุน โดยจะทําการแบTงประเภทและลักษณะ

กลุTมใหญT คือ (1) กิจการท่ีสมควรใหA
กิจการท่ีรัฐสTงเสริมใหAเอกชนมีสTวนรTวมในการลงทุน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----38383838    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333)))) การกําหนดองคกรที่จะรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินโครงการทั้งหมดการกําหนดองคกรที่จะรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินโครงการทั้งหมดการกําหนดองคกรที่จะรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินโครงการทั้งหมดการกําหนดองคกรที่จะรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินโครงการทั้งหมด    
ท่ีปรึกษาจะใหAขAอเสนอแนะเก่ียวกับองคกรท่ีจะรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนิน

โครงการท้ังหมด ซ่ึงองคกรผูAรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินโครงการดังกลTาวจะตAองสามารถใหA
ขAอเสนอแนะเพ่ือบูรณาการการทํางานรTวมกันระหวTางหนTวยงานท่ีเก่ียวขAองไดAแกT กระทรวงตTางๆ องคกรปกครอง
สTวนทAองถ่ิน หนTวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชนท่ีเก่ียวขAอง ภายใตAหลักการและแนวคิด
ใหAภาคทAองถ่ินเปZนศูนยกลางของการเพ่ิมความเขAมแข็งและโอกาสทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี เมือง ชุมชน และคนใน
พ้ืนท่ี ขณะท่ีหนTวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะทําหนAาท่ีเปZนฝzายสนับสนุนหรือเปZนหนTวยงานนํารTองในการสรAาง
ความเขAมแข็งใหAแกTพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAใหAเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

((((4444)))) การจัดทําขAอกําหนด การจัดทําขAอกําหนด การจัดทําขAอกําหนด การจัดทําขAอกําหนด ((((Terms of Reference)Terms of Reference)Terms of Reference)Terms of Reference)    เบ้ืองตAนท่ีจะเปZนพ้ืนฐานสําหรับเชิญ
ชวนนักลงทุนภาคเอกชนท้ังในและตTางประเทศยื่นขAอเสนอในการเปZนพันธมิตรในการดําเนินโครงการ  

ท่ีปรึกษาจะใหAขAอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทําขAอกําหนดเบ้ืองตAน (Terms of Reference)    
ท่ีจะเปZนพ้ืนฐานสําหรับเชิญชวนนักลงทุนภาคเอกชนท้ังในและตTางประเทศยื่นขAอเสนอในการเปZนพันธมิตรในการ
ดําเนินโครงการ โดยจะอิงรูปแบบท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังและ
กฎระเบียบหรือขAอกําหนดท่ีเก่ียวขAองอ่ืนๆ เชTน พระราชบัญญัติการใหAเอกชนรTวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556             
เปZนตAน 

2222....3333....4444....2222    การจัดทําขAอเสนอแนะและนําเสนอแผนทางเลือกที่เหมาะสมแกTสTวนราชการและรัฐบาลไทยการจัดทําขAอเสนอแนะและนําเสนอแผนทางเลือกที่เหมาะสมแกTสTวนราชการและรัฐบาลไทยการจัดทําขAอเสนอแนะและนําเสนอแผนทางเลือกที่เหมาะสมแกTสTวนราชการและรัฐบาลไทยการจัดทําขAอเสนอแนะและนําเสนอแผนทางเลือกที่เหมาะสมแกTสTวนราชการและรัฐบาลไทย    
((((1111)))) การใหAคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการทTาเรือ ระบบขนสTงสนับสนุน เพื่อใหAเกิดการใหAคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการทTาเรือ ระบบขนสTงสนับสนุน เพื่อใหAเกิดการใหAคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการทTาเรือ ระบบขนสTงสนับสนุน เพื่อใหAเกิดการใหAคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการทTาเรือ ระบบขนสTงสนับสนุน เพื่อใหAเกิด

เปZนสะพานเศรษฐกิจเปZนสะพานเศรษฐกิจเปZนสะพานเศรษฐกิจเปZนสะพานเศรษฐกิจ    
ท่ีปรึกษาจะใหAคําแนะนําเก่ียวกับการบริหารจัดการทTาเรือ ระบบขนสTงสนับสนุน โดยมี

ป<จจัยพิจารณาดังตTอไปนี้ 
1) การบริหารทTาเรือในรูปแบบทางเลือกตTางๆ 

ท่ีปรึกษาจะพิจารณาถึงขนาดของทTาเรือ ผลพวงจากพ้ืนท่ีทางกายภาพ ลักษณะ
และสัดสTวนกิจกรรมในทTาเรือ และความคาดหวังของผูAใชAบริการ เพ่ือพิจารณาเปZนแนวทางในการบริหารเชิง
นโยบาย โดยใชAป<จจัยของน้ําหนักระหวTางกิจกรรมเชิงสาธารณะ และพาณิชย เปZนเกณฑหลัก ซ่ึงมีความเชื่อมโยง
กับป<จจัยรองอ่ืนๆ ทุกตัว หากเปZนกิจกรรมในเชิงสาธารณะ เชTน การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เข่ือน
กันคลื่น โครงสรAางใตAน้ํา การบริหารจัดการรTองน้ํา ควรพิจารณาใหAน้ําหนักมาท่ีการบริหารโดยรัฐหรือหนTวยงาน
ของภาครัฐไดAแกT องคกรปกครองสTวนทAองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขAองเชTน การทTาเรือแหTงประเทศไทย เปZนตAน 
และหากเปZนกิจกรรมเชิงพาณิชย ซ่ึงควรเนAนเรื่องการบรรทุกขนถTายสินคAา การยกข้ึนลงของสินคAา (การเปลี่ยน
โหมดรูปแบบภาพการขนสTง) การบริหารการจัดเก็บสินคAา เปZนตAน ควรพิจารณาใหAน้ําหนักท่ีการบริหารโดยเอกชน 
ท้ังนี้จะมีการพิจารณาขAอจํากัดของทTาเรือและพ้ืนท่ีเฉพาะนั้นๆ 

2) รูปแบบการลงทุนพิจารณาถึงการลงทุนในรูปแบบตTางๆ รวมท้ังเง่ือนไขการลงทุน
ท่ีตAองสอดคลAองและมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3) การพิจารณาดAานการแขTงขันในอนาคตสําหรับทTาเรือในพ้ืนท่ีภาคใตAโดยการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดอTอน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----39393939    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222)))) การเชิญชวนผูAลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและการเชิญชวนผูAลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและการเชิญชวนผูAลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและการเชิญชวนผูAลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและตTางประเทศยื่นขAอเสนอในการรTวมเปZนตTางประเทศยื่นขAอเสนอในการรTวมเปZนตTางประเทศยื่นขAอเสนอในการรTวมเปZนตTางประเทศยื่นขAอเสนอในการรTวมเปZน
พันธมิตรในการดําเนินโครงการ การพิจารณาขAอเสนอของพันธมิตรที่ประสงคจะรTวมลงทุนกับรัฐบาลไทยพันธมิตรในการดําเนินโครงการ การพิจารณาขAอเสนอของพันธมิตรที่ประสงคจะรTวมลงทุนกับรัฐบาลไทยพันธมิตรในการดําเนินโครงการ การพิจารณาขAอเสนอของพันธมิตรที่ประสงคจะรTวมลงทุนกับรัฐบาลไทยพันธมิตรในการดําเนินโครงการ การพิจารณาขAอเสนอของพันธมิตรที่ประสงคจะรTวมลงทุนกับรัฐบาลไทย    

ท่ีปรึกษาจะใหAขAอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการเชิญชวนภาคเอกชนท้ังในและ
ตTางประเทศยื่นขAอเสนอในการรTวมเปZนพันธมิตรในการดําเนินโครงการ โดยจะดําเนินการหลังจากท่ีไดAทําการสรุป
รูปแบบการพัฒนาโครงการในพ้ืนท่ีภาคใตA ซ่ึงเปZนรูปแบบการพัฒนาท่ีไดAหลังจากผTานกระบวนการนําเสนอ
แผนพัฒนาในภาพรวมตTอผูAนําทางความคิด ผูAนําในทAองถ่ิน และผูAนําในระดับภาค ซ่ึงมีแนวทางพิจารณาเก่ียวกับ
การเชิญชวนผูAลงทุนคือจะทําการจัดอันดับผูAลงทุนกลุTมเป\าหมายซ่ึงสามารถจําแนกไดAเปZนผูAลงทุนภายในประเทศ
กับผูAลงทุนตTางประเทศ โดยในการจัดอันดับกลุTมผูAลงทุนจะพิจารณาจากลูกคAากลุTมเป\าหมายของโครงการ แลAว
พิจารณาวTานักลงทุนในกลุTมใดจะสามารถดึงดูดการใชAบริการจากลูกคAากลุTมเป\าหมายไดAดีท่ีสุด ซ่ึงนักลงทุนท่ี
สามารถดึงดูดกลุTมลูกคAาไดAดีท่ีสุดจะถือเปZนนักลงทุนกลุTมเป\าหมายท่ีควรจะเชิญชวนใหAเขAามาลงทุน 

((((3333)))) การประเมินผลกระทบดAานสิ่งแวดลAอม ดAานสังคม ดAานสุขอนามัยที่จะเกิดขึ้นจากการประเมินผลกระทบดAานสิ่งแวดลAอม ดAานสังคม ดAานสุขอนามัยที่จะเกิดขึ้นจากการประเมินผลกระทบดAานสิ่งแวดลAอม ดAานสังคม ดAานสุขอนามัยที่จะเกิดขึ้นจากการประเมินผลกระทบดAานสิ่งแวดลAอม ดAานสังคม ดAานสุขอนามัยที่จะเกิดขึ้นจาก
โครงการตTางๆ ที่จะเกิดขึ้นโครงการตTางๆ ที่จะเกิดขึ้นโครงการตTางๆ ที่จะเกิดขึ้นโครงการตTางๆ ที่จะเกิดขึ้น    

จากการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตรเพ่ือหาโครงการท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ<=งทะเลภาคใตAท่ีผTานการเสนอแนวทางการลดผลกระทบและทางเลือกในการดําเนินโครงการแลAวนั้น อาจ
สTงผลใหAโครงการมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป บางโครงการอาจตAองมีการดําเนินการศึกษาประเมินผลกระทบดAาน
สิ่งแวดลAอม สังคม และสุขภาพ ดังนั้นท่ีปรึกษาจะจัดทําขAอเสนอแนะ หรือรTางขAอกําหนดขอบเขตการศึกษา (รTาง 
TOR) สําหรับการประเมินผลกระทบดAานสิ่งแวดลAอม ดAานสังคม ดAานสุขภาพของโครงการตTางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตาม
ขAอ 2 อีกครั้ง โดยจะพิจารณาจาก 

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม เรื่องกําหนดประเภท 
ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกTอใหAเกิดผลกระทบตTอชุมชนอยTางรุนแรง ท้ังทางดAาน
คุณภาพสิ่งแวดลAอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีสTวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะตAองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลAอม (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2553 

2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม เรื่องกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลAอม สําหรับโครงการหรือ
กิจการท่ีอาจกTอใหAเกิดผลกระทบตTอชุมชนอยTางรุนแรง ท้ังทางดAานคุณภาพสิ่งแวดลAอม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพท่ีสTวนราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจะตAองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลAอมลงวันท่ี     
29 ธันวาคม พ.ศ.2552 

3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอมเรื่องกําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตAองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลAอมและหลักเกณฑวิธีการ
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลAอม ลงวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2555 

4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอมเรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ
มาตรการคุAมครองสิ่งแวดลAอมจังหวัดกระบ่ี  จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต 

5) ซ่ึงบริษัทท่ีปรึกษาจะเสนอแนะประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลAอมท่ีสําคัญท่ีควรมี
การศึกษาในรายละเอียด ซ่ึงครอบคลุมท้ังดAานสิ่งแวดลAอม สังคมและสุขภาพหรืออาจเสนอแนะเปZนขAอกําหนดหรือ
เง่ือนไขเฉพาะสําหรับโครงการนั้นๆ เชTน กําหนดรูปแบบของทTาเรือ ระยะหTางจากฝ<=ง หรือกําหนดชนิดสินคAาท่ีขน
สTงผTานทTาเรือ เพ่ือลดความเสียหายตTอการสูญเสียทรัพยากรชายฝ<=ง หรือป\องกันผลกระทบตTอแหลTงทTองเท่ียว เปZนตAน 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----40404040    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((4444)))) การติดตามและประเมินผลมาตรการป\องกันและลดผลกระทบเชิงลบในแตTละดAานการติดตามและประเมินผลมาตรการป\องกันและลดผลกระทบเชิงลบในแตTละดAานการติดตามและประเมินผลมาตรการป\องกันและลดผลกระทบเชิงลบในแตTละดAานการติดตามและประเมินผลมาตรการป\องกันและลดผลกระทบเชิงลบในแตTละดAาน    

การติดตามและประเมินผลมาตรการป\องกันและลดผลกระทบเชิงลบในแตTละดAานจาก
ขAอเสนอแนะแผนแมTบท/แผนทางเลือกจากข้ันตอนท่ี 2 และมาตรการป\องกันและลดผลกระทบเชิงลบท่ีไดAจาก
การศึกษาในหัวขAอ 3.2.2.3 ท่ีปรึกษาจะสรุปมาตรการในแตTละดAานท่ีสําคัญและเก่ียวขAองกับแผนทางเลือกท่ี
เหมาะสม โดยระบุประเด็นผลกระทบท่ีคาดวTาจะเกิดข้ึนจากทางเลือกนั้นๆ และมาตรการป\องกันและลด
ผลกระทบในพ้ืนท่ีท่ีตAองดําเนินการ ระยะเวลา ผูAรับผิดชอบ เพ่ือใหAหนTวยงานเจAาของแผนงานหรือโครงการนั้นๆ 
สามารถติดตามและประเมินผลเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแกAไขตTอไป ซ่ึงข้ันตอนการติดตามและประเมินผล
ดังกลTาวนี้เปZนข้ันตอนท่ี 8  9  และ 10 ตามแนวทางการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม 

2222....3333....4444....3333    การเสนอแนะกลไกในการผลักดันโครงการพัฒนาการเสนอแนะกลไกในการผลักดันโครงการพัฒนาการเสนอแนะกลไกในการผลักดันโครงการพัฒนาการเสนอแนะกลไกในการผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตAพื้นที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตA    

จากการศึกษา SEA จะไดAแผนแมTบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA ท่ีปรึกษาจะจัดทํา
ขAอเสนอแนะกลไกในการผลักดันโครงการใหAบรรลุเป\าหมายท่ีวางไวA ซ่ึงจากฐานขAอมูลโครงการท่ีมีการจัดแบTง
โครงการออกไดA 4 กลุTม และจะสามารถแยกประเภทเปZนโครงการหรือรูปแบบท่ีสมควรหรือเหมาะสมดําเนินการ 
และโครงการหรือรูปแบบท่ีไมTสมควรหรือไมTเหมาะสมจะดําเนินการ 

โดยจะนําโครงการ/กิจกรรมมากําหนดเปZนแผนเพ่ือนําไปดําเนินการใหAบรรลุตามเป\าหมาย 
ตAองมีกําหนดองคกรหรือหนTวยงานท่ีรับผิดชอบ ข้ันตอน และวิธีการดําเนินการชัดเจน ในการผลักดันแผนใหA
ประสบความสําเร็จไดAนั้นมีประเด็นสําคัญท่ีตAองพิจารณาดังนี้ 

(1) การมีรายละเอียดกิจกรรมท่ีชัดเจน 

(2) การกําหนดผูAรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 

(3) การกําหนดกรอบเวลาท่ีสัมพันธกับกิจกรรมท่ีตTอเนื่อง 

(4) การกําหนดและจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ 

(5) การกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 

(6) การใหAผูAมีสTวนไดAสTวนเสียไดAมีสTวนรTวมในการดําเนินงานทุกระยะ 

ท้ังนี้ ในการเสนอแนะ จะมีการกําหนดรายละเอียดของกลไกท่ีชัดเจนเชTน 

- กลไกดAานกฎหมาย ระเบียบขAอบังคับ ท่ีจะตAองทําการปรับปรุงไมTใหAเปZนอุปสรรค การใหA
อํานาจทAองถ่ินมีสTวนรTวมในการพิจารณา 

- กลไกดAานการบริหารจัดการเพ่ือกํากับ และดูแลใหAมีการดําเนินการตามท่ีไดAวางแผนไวA 

- กลไกดAานการประชาสัมพันธเพ่ือใหAความรูAความเขAาใจแกTสาธารณชน 

- กลไกดAานการมีสTวนรTวมของประชาชนและชุมชน การจัดต้ังคณะกรรมการรTวมระหวTาง
ภาครัฐและประชาชน ฯลฯ 
     



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----41414141    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222....4444    แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานและการบริหารและการบริหารและการบริหารและการบริหารโครงการโครงการโครงการโครงการ    

2222....4444....1111    แผนการดําเนินงานและความกAาวหนAา แผนการดําเนินงานและความกAาวหนAา แผนการดําเนินงานและความกAาวหนAา แผนการดําเนินงานและความกAาวหนAา (S(S(S(S----Curve)Curve)Curve)Curve)    

    ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Term of References) ของโครงการไดAกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการ 
12 เดือน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานคือ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ท่ีปรึกษาไดAวางแผนการดําเนินงานใหAสอดคลAองกับ
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงความเปZนไปไดAในทางปฏิบัติจริง และคุณภาพของงานแตTละงานท่ีไดAมาตรฐาน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

รายละเอียดของแผนการดําเนินงานในแตTละข้ันตอน ไดAสรุปไวAในรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 2222----9999 โดยตลอดชTวงระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 12 เดือน ท่ีปรึกษาไดAดําเนินกิจกรรมตTางๆ ครบถAวนตามท่ีกําหนดในขอบเขตงาน และสTงมอบผล
การศึกษาแตTละงวดงานตามท่ีกําหนดจนครบสมบูรณภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวAทุกประการสําหรับรายละเอียด
บัญชีกิจกรรมการผลิตสื่อ/ประชาสัมพันธของโครงการ แสดงในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 2222----4444    

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----42424242    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่2222----9999    แผนงานและความกAาวหนAาโครงการ ณ สิน้เดอืนที ่แผนงานและความกAาวหนAาโครงการ ณ สิน้เดอืนที ่แผนงานและความกAาวหนAาโครงการ ณ สิน้เดอืนที ่แผนงานและความกAาวหนAาโครงการ ณ สิน้เดอืนที ่12121212    ของการดาํเนนิงานของการดาํเนนิงานของการดาํเนนิงานของการดาํเนนิงาน

แผนงานและความกAาวหนAาของการดําเนินงานโครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร แผนงานและความกAาวหนAาของการดําเนินงานโครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร แผนงานและความกAาวหนAาของการดําเนินงานโครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร แผนงานและความกAาวหนAาของการดําเนินงานโครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร ((((SEASEASEASEA))))     สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAสําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAสําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAสําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA

ณ สิ้นเดือนท่ี ณ สิ้นเดือนท่ี ณ สิ้นเดือนท่ี ณ สิ้นเดือนท่ี 12 12 12 12 ของการดําเนินงานของการดําเนินงานของการดําเนินงานของการดําเนินงาน

น้ําหนักน้ําหนักน้ําหนักน้ําหนัก
((((รAอยละรAอยละรAอยละรAอยละ)))) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1111. . . . การศึกษาความเปZนไปไดAและความเหมาะสมของการพัฒนาการศึกษาความเปZนไปไดAและความเหมาะสมของการพัฒนาการศึกษาความเปZนไปไดAและความเหมาะสมของการพัฒนาการศึกษาความเปZนไปไดAและความเหมาะสมของการพัฒนา    22.00    22.00    22.00    22.00 5.005.005.005.00 2.002.002.002.00 2.002.002.002.00 3.503.503.503.50 4.004.004.004.00 0.500.500.500.50 0.500.500.500.50 2.502.502.502.50 2.002.002.002.00

1.1 การทบทวนและสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย แผน แผนงาน การพัฒนาในพ้ืนท่ี      3.00      3.00      3.00      3.00 2.50 0.50

1.2 การศึกษาวิเคราะหความเปZนไปไดAและความเหมาะสมของการพัฒนาในพ้ืนที่ศึกษา 3 แนวทาง      4.00      4.00      4.00      4.00 1.50 1.00 1.00 0.50

1.3 การศกึษาวิเคราะหความเปZนไปไดAและความเหมาะสมของโครงการตTางๆ จากการมทีTาเรือ/สะพานเศรษฐกิจ      4.00      4.00      4.00      4.00 1.00 0.50 0.50 1.50 0.50

1.4 การศึกษาและวิเคราะหทางเลือกของการลงทุนพัฒนาโครงสรAางพ้ืนฐานดAานคมนาคมขนสTง      4.00      4.00      4.00      4.00 0.50 1.50 2.00

1.5 การนําเสนอมาตรการลดผลกระทบ (Option) ของโครงการ      3.00      3.00      3.00      3.00 1.50 1.00 0.50

1.6 การนําเสนอแผนพัฒนาโครงการในภาพรวม ระดับภาค และระดับทAองถ่ิน      2.00      2.00      2.00      2.00 0.50 0.50 0.50 0.50

1.7 การนําเสนอทางเลือก (Choice) ใหAกับโครงการ      2.00      2.00      2.00      2.00 1.00 1.00

2222. . . . การประเมินส่ิงแวดลAอมระดับยุทธศาสตร  การประเมินส่ิงแวดลAอมระดับยุทธศาสตร  การประเมินส่ิงแวดลAอมระดับยุทธศาสตร  การประเมินส่ิงแวดลAอมระดับยุทธศาสตร  ((((Strategic Environmental Assessment Strategic Environmental Assessment Strategic Environmental Assessment Strategic Environmental Assessment - - - - SEASEASEASEA))))    22.00    22.00    22.00    22.00 4.004.004.004.00 2.502.502.502.50 3.503.503.503.50 1.001.001.001.00 3.003.003.003.00 1.501.501.501.50 1.001.001.001.00 2.002.002.002.00 2.502.502.502.50 0.500.500.500.50 0.500.500.500.50

2.1 ศึกษาและทบทวนเอกสาร SEA      3.00      3.00      3.00      3.00 3.00

2.2 การศึกษาประเมินส่ิงแวดลAอมระดับยุทธศาสตร      7.00      7.00      7.00      7.00 1.00 2.00 1.00 0.50 1.50 0.50 0.50

 - ศึกษาทบทวนนโนบาย แผนงาน และโครงการท่ีมีความเหมาะสม      2.00      2.00      2.00      2.00 1.00 1.00

 - รวบรวมขAอมูลพ้ืนฐาน (Baseline information)      3.00      3.00      3.00      3.00 1.00 1.00 0.50 0.50

 - ประเมินสิ่งแวดลAอม วิเคราะหศักยภาพและขAอจํากัดดAานตTางๆ      2.00      2.00      2.00      2.00 1.00 0.50 0.50

2.3 การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบเชิงยุทธศาสตร    12.00    12.00    12.00    12.00 0.50 2.50 0.50 1.50 1.00 1.00 1.50 2.50 0.50 0.50

 - กล่ันกรองประเภทโครงการ      1.00      1.00      1.00      1.00 0.50 0.50

 - ทบทวนเอกสารรายงาน (ขAอมูลทุติยภูมิ)      1.00      1.00      1.00      1.00 1.00

 - กําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)      2.00      2.00      2.00      2.00 1.00 0.50 0.50

 - เก็บรวมรวมขAอมูลเพ่ิมเติม      2.00      2.00      2.00      2.00 1.00 0.50 0.50

 - วิเคราะหและประเมินขAอมูล      2.00      2.00      2.00      2.00 0.50 0.50 0.50 0.50

 - นําเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม      1.00      1.00      1.00      1.00 0.50 0.50

 - นําเสนอหลักการป\องกันลTวงหนAา      1.00      1.00      1.00      1.00 0.50 0.50

 - จัดทําและนําเสนอรายงาน SEA      2.00      2.00      2.00      2.00 1.00 0.50 0.50

3333. . . . การจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียการจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียการจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสียการจัดกิจกรรมการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย    34.00    34.00    34.00    34.00 6.506.506.506.50 4.004.004.004.00 1.501.501.501.50 4.004.004.004.00 5.005.005.005.00 4.504.504.504.50 2.502.502.502.50 0.500.500.500.50 1.501.501.501.50 3.003.003.003.00 0.500.500.500.50 0.500.500.500.50

3.1 ขTาวสาร (I/O)      6.00      6.00      6.00      6.00 4.50 1.00 0.50

3.2 การดําเนินงานดAานประชาสัมพันธ    12.00    12.00    12.00    12.00 2.50 0.50 2.50 2.00 1.50 1.00 1.00 0.50 0.50

 - ชTวงเร่ิมตAนโครงการ      2.00      2.00      2.00      2.00 2.00

 - ชTวงกTอนจัดประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 (รวมการจัดกิจกรรมยTอยรTวมกับส่ือมวลชน 2 คร้ัง)      2.00      2.00      2.00      2.00 0.50 0.50 0.50 0.50

 - ชTวงกTอนประชุมกลุTมยTอย (Focus Group)      3.00      3.00      3.00      3.00 1.00 1.00 0.50 0.50

 - ชTวงประชุมกลุTมยTอย (Focus Group)   (รวมการจัดกิจกรรมยTอยรวมกับสื่อมวลชน 1 คร้ัง)      3.00      3.00      3.00      3.00 1.00 0.50 1.00 0.50

 - ชTวงกTอนจัดประชุมสัมมนาคร้ังที่ 2      1.00      1.00      1.00      1.00 1.00

 - ชTวงหลังการประชุมสัมมนาคร้ังท่ี 2      1.00      1.00      1.00      1.00 0.50 0.50

3.3 การดําเนินงานดAานการเรียนรูAรTวมกับผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย    16.00 2.00 0.50 0.50 1.50 3.00 3.00 1.50 0.50 1.50 2.00

 - การวิเคราะหผูAมีสTวนไดAสTวนเสีย      2.00      2.00      2.00      2.00 2.00

 - ชTวงการจัดประชุมกลุTมเล็ก      6.00      6.00      6.00      6.00 0.50 0.50 1.50 1.50 0.50 0.50 0.50 0.50

 - การจัดสัมมนาคร้ังท่ี 1      2.00      2.00      2.00      2.00 2.00

 - ชTวงการจัด Focus Group รวม 8 คร้ัง      4.00      4.00      4.00      4.00 1.50 0.50 1.00 1.00

 - การจัดสัมมนาคร้ังท่ี 2      2.00      2.00      2.00      2.00 2.00

4444. . . . การจัดทําแผนแมTบทในการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAการจัดทําแผนแมTบทในการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAการจัดทําแผนแมTบทในการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตAการจัดทําแผนแมTบทในการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA    22.00    22.00    22.00    22.00 1.501.501.501.50 0.500.500.500.50 1.001.001.001.00 0.500.500.500.50 0.500.500.500.50 5.505.505.505.50 5.505.505.505.50 3.503.503.503.50 3.503.503.503.50

4.14.14.14.1 รTางแนวคิดการจัดทําแผนแมTบทในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ<=งทะเลภาคใตA      3.00      3.00      3.00      3.00 1.50 0.50 1.00

4.24.24.24.2 รTางขAอเสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA      7.00      7.00      7.00      7.00 0.50 0.50 3.00 3.00

4.34.34.34.3 รTางขAอเสนอแนะและแผนทางเลือกที่เหมาะสมแกTสTวนราชการและรัฐบาลไทยในการดําเนินการและขับเคลื่อนการพัฒนา      7.00      7.00      7.00      7.00 1.50 1.50 2.00 2.00

4.44.44.44.4 รTางขAอเสนอแนะกลไกในการผลักดันสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA      5.00      5.00      5.00      5.00 1.00 1.00 1.50 1.50

5555. . . . การสTงมอบผลงานการสTงมอบผลงานการสTงมอบผลงานการสTงมอบผลงาน

5.1 รายงานเบ้ืองตAน (Inception Report)

5.2 รายงานความกAาวหนAา ฉบับท่ี 1 (Progress Report 1)

5.3 รายงานข้ันกลาง (Interim Report)

5.4 รายงานความกAาวหนAา ฉบับท่ี 2 (Progress Report 2)

5.5 รTางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)

5.6 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)

รวมน้ําหนักกิจกรรมทั้งหมด   100.00 

ประจํางวด 20.00 7.00   8.00   10.00 10.00 5.00   5.00   10.00 10.00 5.00   5.00   5.00     

สะสม 20.00 27.00 35.00 45.00 55.00 60.00 65.00 75.00 85.00 90.00 95.00 100.00   

ประจํางวด 17.00 9.00   8.00   8.50   12.00 7.00   4.50   10.50 11.50 7.00   4.50   0.50     

สะสม 17.00 26.00 34.00 42.50 54.50 61.50 66.00 76.50 88.00 95.00 99.50 100.00 

หมายเหตุ

กรอบเวลาการดําเนินงานกิจกรรมหลัก

ดําเนินการอยTางตTอเนื่อง

ดําเนินการเปZนชTวงๆ

เล่ือนออกไปจากกําหนดการเดิม

รAอยละความกAาวหนAาของงาน ท่ีปฏิบัติไดAจริง รAอยละความกAาวหนAาของงาน ท่ีปฏิบัติไดAจริง รAอยละความกAาวหนAาของงาน ท่ีปฏิบัติไดAจริง รAอยละความกAาวหนAาของงาน ท่ีปฏิบัติไดAจริง ((((actualactualactualactual))))

No.No.No.No. กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม

เดือนท่ีเดือนท่ีเดือนท่ีเดือนท่ี

รAอยละความกAาวหนAาของงาน ตามแผน รAอยละความกAาวหนAาของงาน ตามแผน รAอยละความกAาวหนAาของงาน ตามแผน รAอยละความกAาวหนAาของงาน ตามแผน ((((planplanplanplan))))
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รAอยละ 87.50

รAอยละ 100.00

รAอยละ 100.00

- ชTวงประชุมกลุTมยTอย (Focus Group)   (รวมการจัดกิจกรรมยTอยรวมกับสื่อมวลชน 1 คร้ัง) 

- ชTวงการจัด (Focus Goup) รวม 8 คร้ัง 

รวมน้าํหนกักจิกรรมทัง้หมดรวมน้าํหนกักจิกรรมทัง้หมดรวมน้าํหนกักจิกรรมทัง้หมดรวมน้าํหนกักจิกรรมทัง้หมด    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----43434343    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่2222----4444    บัญชรีายการการผลติสื่อบัญชรีายการการผลติสื่อบัญชรีายการการผลติสื่อบัญชรีายการการผลติสื่อ////กจิกรรมประชาสมัพันธ ของโครงการกจิกรรมประชาสมัพันธ ของโครงการกจิกรรมประชาสมัพันธ ของโครงการกจิกรรมประชาสมัพันธ ของโครงการ    
รายการรายการรายการรายการ    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน////ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา    การดาํเนนิงานการดาํเนนิงานการดาํเนนิงานการดาํเนนิงาน    

1. สื่อกระจายเสียงเชิญชวนเขAา
รTวมประชุม (วิทยุกรม
ประชาสมัพันธในจังหวัด วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขTาว เปZนตAน) 

2 ครั้ง 
270 ครั้ง 
 

- ประชาสมัพันธผTานหอกระจายขTาว เชิญชวนชาวบAาน
หมูT 2 และ 5 ตําบลนาทับ เขAารTวมประชุมกลุTมเล็ก 

- ประชาสมัพันธผTานวิทยุกระจายเสยีงแหTงประเทศ
ไทย ประจําจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใตAเพ่ือเชิญเขAา
รTวมสมัมนาครั้งท่ี 1 

2. หนังสือพิมพสTวนกลาง และสTวน
ทAองถ่ิน 

2 ชTวงเวลา 
(หนังสือพิมพสTวนกลาง 1 
ครั้ง และหนังสือพิมพ
สTวนทAองถ่ิน 2 ครั้ง) 
 
 
 

- ชTวงท่ี 1  เปZนการนําเสนอผลการศึกษาเมื่อถึงครึ่ง
ทางของโครงการ ผTานหนังสือพิมพสTวนทAองถ่ิน คือ
หนังสือพิมพพิมพเสียงใตAรายวัน ฉบับวันท่ี 2 
สิงหาคม 2559 

- ชTวงท่ี 2 เปZนการนําเสนอผลการศึกษาท้ังหมด โดย
ประชาสมัพันธผTานหนังสือพิมพสTวนกลาง คือ
หนังสือพิมพบAานเมือง และหนังสอืพิมพทAองถ่ิน คือ
หนังสือพิมพเสียงใตAรายวันฉบับวันท่ี 28 กันยายน 
2559 

3. บอรดประชาสัมพันธ 1 ชุด ติดหนAาศูนยการเรียนรูAรTวมกันฯ และใชAติดประกาศ
ขAอมูลขTาวสารของโครงการ และอ่ืนๆ อยTางตTอเน่ือง 

4. แจAงตรง (เปZนลายลักษณอักษร
และวาจา) 

2,460 ครั้ง แจAงแลAว 

5. สติ๊กเกอรประชาสัมพันธ
โครงการ 

2,000 แผTน 
 
8 แบบ รวม 900 แผTน 

- ติดหนAาซองใสTเอกสารประกอบการประชุมกิจกรรม
เรียนรูAรTวมกับผูAมสีTวนไดAสTวนเสียของโครงการ 

- แจกใหAกับผูAเขAารTวมประชุมสัมมนาครั้งท่ี 1 และ 2 
และ Focus group ครั้งท่ี 7 และ 8 และกิจกรรม
ยTอยรTวมกับสื่อมวลชนครั้งท่ี 1-3 รวมท้ังแจกใหAผูAท่ี
สนใจท่ัวไป (จัดวางไวAหนAาศูนย) 

6. Website โครงการ 
(http://sea-
south.cot.co.th/sea) 

1 เว็บไซต 
 

ใชAงานตั้งแตT 1 ต.ค. 58 

7. วีดิทัศนแนะนําโครงการ 
(สําหรับการสมัมนาครั้งท่ี 1 
และ 2) 

2 ชุด - VDO Pressentation ประกอบการสัมมนาครั้งท่ี 1 
ความยาวประมาณ 7 นาที สําหรบันําเสนอหลังจาก
การเป�ดการสมัมนาครั้งท่ี 1 เพ่ือใหAผูAเขAารTวมการ
สัมมนาไดAรับทราบความเปZนมาของโครงการและผล
การศึกษาท่ีผTานมาโดยสังเขป  

- VDO Presentation ประกอบการสัมมนาครั้งท่ี 2 
ความยาวประมาณ 9 นาที สําหรบันําเสนอหลังจาก
การเป�ดการสมัมนาครั้งท่ี 2 เพ่ือใหAผูAเขAารTวมสมัมนา
ไดAรับทราบภาพรวมของผลการศึกษาท้ังหมดของ
โครงการ 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----44444444    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

รายการรายการรายการรายการ    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน////ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา    การดาํเนนิงานการดาํเนนิงานการดาํเนนิงานการดาํเนนิงาน    
8. แผTนป\ายใชAจัดนิทรรศการในการ

ประชุม Focus Group และ
สัมมนา 

3 ชุดรวม 15 แผTนป\าย - ชุดท่ี 1 แนะนําโครงการ (จํานวน 5 แผTนป\าย) 
- ชุดท่ี 2 นําเสนอผลการศึกษาถึงรายงานข้ันกลาง

(จํานวน 5 แผTนป\าย) 
(ใชAชุดท่ี 1 และ 2 ในการสัมมนาครั้งท่ี 1 และ Focus 
Group ครั้งท่ี 7 และ 8) 

- ชุดท่ี 3 นําเสนอแผนแมTบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเล
ภาคใตA ในการสัมมนาครั้งท่ี 2 (จํานวน 5 แผTนป\าย) ใชA
รTวมกับแผTนป\ายจากชุดท่ี 1 และ 2 จํานวน 3 แผTนป\าย 

9. แผTนพับ 3 ชุด 
จัดพิมพรวม 5,000 ฉบับ 

- ชุดท่ี 1 แนะนําโครงการ  
- ชุดท่ี 2 นําเสนอผลการศึกษาถึงรายงานข้ันกลาง  

- ชุดท่ี 3 นําเสนอแผนแมTบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=ง
ทะเลภาคใตA 

10. ของท่ีระลึกสําหรับผูAเขAารTวม
กิจกรรม 

3 ช้ิน - เสื้อยืดท่ีสกรีนช่ือโครงการ มอบใหAสําหรบัผูAเขAารTวม
ประชุมสมัมนากลุTมยTอยลักษณะ Focus Group ครั้ง
ท่ี 1-8 การสัมมนาครั้งท่ี 1 และสือ่มวลชนท่ีเขAารTวม
กิจกรรมสื่อสญัจร ครั้งท่ี 1-3  

- USB Flash Drive สําหรับบรรจุขAอมูลการนําเสนอ
การศึกษา ขนาด 8 GB ท่ีสกรีนช่ือโครงการมอบใหA
สื่อมวลชนท่ีเขAารTวมกิจกรรมสื่อสัญจร ครั้งท่ี 1-3 

- USB Flash Drive สําหรับบรรจุขAอมูลการนําเสนอ
การศึกษา ขนาด 8 GB รูปตัวหนังตะลุงมีป\ายช่ือ
โครงการมอบใหAผูAเขAารTวมสมัมนาครั้งท่ี 2 

11. เผยแพรTผTานสื่อโทรทัศนระดับ
ทAองถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ 

5 ครั้ง - การนําเสนอขTาวผTานสื่อโทรทัศนสมัภาษณ ผอ.สนข. 
หลังกิจกรรมยTอยรTวมกับสื่อมวลชน ครั้งท่ี 1 ไดAแกT 
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี รายการ 9 เศรษฐกิจ 
(1 ก.ค. 59) และรายการรอบวันขTาว (2 ก.ค. 59) 

- รายการท่ัวฟ\าคมนาคมไทย ชTอง NBT ออกอากาศวัน
เสารท่ี 9 กรกฎาคม 2559 นาทีท่ี 13.08-14.10 

- รายการท่ัวฟ\าคมนาคมไทย ชTอง NBT ออกอากาศวัน
เสารท่ี 27 สิงหาคม 2559 นาทีท่ี 9.20-10.15 

- รายการพิราบคาบขTาว สถานีวิทยโุทรทัศนแหTง
ประเทศไทยจังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ NBT 
ออกอากาศวันจันทรท่ี 26 กันยายน 2559 นาทีท่ี 
47.45 – 51.18 

12. ศูนยปฏิบัติการขAอมูลขTาวสาร 

(ศูนยเรียนรูAรTวมกันเพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA) 

1 แหTง 12 เดือน เป�ดใหAบริการตั้งแตT 1 ต.ค. 58– 30 ก.ย. 59 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----45454545    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

รายการรายการรายการรายการ    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน////ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา    การดาํเนนิงานการดาํเนนิงานการดาํเนนิงานการดาํเนนิงาน    
13. วีดิทัศนแสดงผลการศึกษา 2 เรื่อง - เรื่องท่ี 1 “สรุปแผนแมTบทสําหรบัการพัฒนาพ้ืนท่ี

ชายฝ<=งทะเลภาคใตA” ความยาวประมาณ 10 นาที 
เน้ือหาเก่ียวกับรายละเอียดและผลการศึกษาของ
โครงการ 

- เรื่องท่ี 2 “การมสีTวนรTวมในการวางแผนพัฒนา” 
ความยาวประมาณ 6 นาที เน้ือหาเก่ียวกับ
ความสําคัญของการมสีTวนรTวมของภาคสTวนตTางๆใน
การจัดทําแผนพัฒนา และแสดงตวัอยTางการจัด
กิจกรรมการมสีTวนรTวมของภาคสTวนตTางๆ จาก
โครงการศึกษา SEA สําหรบัการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=ง
ทะเลภาคใตA 

14. เอกสารประชาสมัพันธโครงการ
เพ่ือเสรมิสรAางความเขAาใจ
สาระสําคัญของโครงการ 

2 เรื่อง - เอกสารสําหรับเผยแพรTเรื่องท่ี 1 “หนทางสูTการ
พัฒนาภาคใตAอยTางสมดุลและยั่งยนื” จํานวน 12 
หนAากระดาษ A4 เน้ือหาเก่ียวกับการศึกษา SEA และ
การจัดทําแผนแมTบทสาํหรับการพัฒนาภาคใตA 

- เอกสารสําหรับเผยแพรTเรื่องท่ี 2 “ภาคใตA...พัฒนา
อยTางไรใหAโตอยTางสมดุลและยั่งยืน” จํานวน 8 
หนAากระดาษ A4 เน้ือหาเก่ียวกับแผน/โครงการ
พัฒนาท่ีโดดเดTนของแผนแมTบทการพัฒนาภาคใตA 3 
ดAาน (ทTองเท่ียว ขนสTงและโลจิสตกิส อุตสาหกรรม
อาหารและผลิตภัณฑฮาลาล) 

ปรับปรุงขAอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559    

2222....4444....2222    โครงสรAางการบริหารโครงการโครงสรAางการบริหารโครงการโครงสรAางการบริหารโครงการโครงสรAางการบริหารโครงการ    

    เพ่ือใหAการดําเนินงานทุกข้ันตอนเปZนไปอยTางมีประสิทธิภาพ แลAวเสร็จตามเป\าหมายท่ีกําหนดไวAใน
แผนการดําเนินงาน ท่ีปรึกษาไดAใหAความสําคัญในการจัดการองคกรเพ่ือบริหารและจัดการโครงการ และไดAมีการ
พิจารณาการจัดผังองคกรเพ่ือใหAเหมาะสมสอดคลAองกับความตAองการและลักษณะของโครงการ โดยจัดสรร
บุคลากรผูAมีความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีตรงกับงานท่ีจะปฏิบัตินั้นๆ การบริหารและจัดการโครงการแสดง
ดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 2222----10101010 

เนื่องจากการศึกษาประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) นั้น เปZนการศึกษาท่ีมีลักษณะเปZน 
Multidisciplinary Study หรือการศึกษาท่ีประกอบดAวยสหวิชาหรือศาสตรหลายสาขา แตTละกลุTมงานดAานตTางๆ 
ท่ีอยูTในการศึกษาก็จะตAองไดAรับการวิเคราะหและใหAขAอเสนอแนะจากผูAเชี่ยวชาญหลายๆ ดAาน ดังนั้นคณะท่ีปรึกษา
จึงไดAจัดใหAมีผูAเชี่ยวชาญท่ีรับผิดชอบกลุTมงานหลักในฐานะหัวหนAากลุTมงาน 4 กลุTม สTวนคณะท่ีปรึกษาท่ีเหลือก็จะ
ทําหนAาท่ีใน Expert Panel รTวมศึกษา วิเคราะห และใหAความเห็นในกลุTมงานท้ัง 4 กลุTม 

นอกจากนี้ยังไดAเพ่ิมเติมใหAมีสTวนควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) และผูAประสานงานโครงการ ไวAใน
ผังการบริหารองคกรเพ่ือใหAการควบคุมบริหารงานโครงการมีความครบถAวนสมบูรณเปZนไปตามขAอกําหนด ISO 
ของบริษัทฯ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----46464646    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่2222----10101010    ผงัผงัผงัผงัโครงสรAางการบรหิารองคกรโครงสรAางการบรหิารองคกรโครงสรAางการบรหิารองคกรโครงสรAางการบรหิารองคกร    

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----47474747    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    ท่ีปรึกษาไดAจัดคณะผูAเชี่ยวชาญซ่ึงเปZนบุคลากรหลักในการดําเนินงานของโครงการ โดยบุคลากรตTางๆ ไดA
เขAาปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการซ่ึงมีระยะเวลา 12 เดือน ดังแสดงรายละเอียดการเขAาปฏิบัติงานของ
บุคลากรหลักดังกลTาวในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 2222----5555 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่2222----5555        แผนการแผนการแผนการแผนการปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิงานของบคุลากรหลักงานของบคุลากรหลักงานของบคุลากรหลักงานของบคุลากรหลัก    

    
2222....4444....3333    การเสนอรายงานและเอกสารการเสนอรายงานและเอกสารการเสนอรายงานและเอกสารการเสนอรายงานและเอกสารตTางๆตTางๆตTางๆตTางๆ    

 การนําเสนอรายงานผลการศึกษาใหA สนข. มีกําหนดการดังตTอไปนี้ 
((((1111)))) รายงานเบื้องตAน รายงานเบื้องตAน รายงานเบื้องตAน รายงานเบื้องตAน (Inception Report)(Inception Report)(Inception Report)(Inception Report) จํานวน 30 ชุด ภายใน 1 เดือน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน 

โดยมีรายละเอียดแสดงถึงวิธีการศึกษา ข้ันตอน แผนการดําเนินงาน และสํารวจขAอมูลภาคสนามท่ีเลือกใชAใน
การศึกษา 

((((2222)))) รายงานความกAาวหนAา ฉบับที่ รายงานความกAาวหนAา ฉบับที่ รายงานความกAาวหนAา ฉบับที่ รายงานความกAาวหนAา ฉบับที่ 1 1 1 1 (Progress Report 1)(Progress Report 1)(Progress Report 1)(Progress Report 1)  จํานวน 30 ชุด ภายใน 3 เดือน นับจาก
วันเริ่มปฏิบัติงาน 

((((3333)))) รายงานขั้นกลาง รายงานขั้นกลาง รายงานขั้นกลาง รายงานขั้นกลาง (Interim Report)(Interim Report)(Interim Report)(Interim Report)  จํานวน 30 ชุด ภายใน 5 เดือน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน 
((((4444)))) รายงานความกAาวหนAา ฉบับที่ รายงานความกAาวหนAา ฉบับที่ รายงานความกAาวหนAา ฉบับที่ รายงานความกAาวหนAา ฉบับที่ 2 2 2 2 (Progress Report 2)(Progress Report 2)(Progress Report 2)(Progress Report 2)     จํานวน 30 ชุด ภายใน 7 เดือน นับจาก

วันเริ่มปฏิบัติงาน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2 2 2 2 แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    2222----48484848    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((5555)))) รTางรายงานฉบับสมบูรณ รTางรายงานฉบับสมบูรณ รTางรายงานฉบับสมบูรณ รTางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report(Draft Final Report(Draft Final Report(Draft Final Report)))) จํานวน 30 ชุด ภายใน 9 เดือน นับจากวันเริ่ม
ปฏิบัติงาน 

((((6666)))) รายงานรายงานรายงานรายงานผลการศึกษาผลการศึกษาผลการศึกษาผลการศึกษาฉบับสมบูรณฉบับสมบูรณฉบับสมบูรณฉบับสมบูรณภายในเดือนท่ี 12 นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน จะจัดสTง 
1) รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) จํานวน 100 ชุด 
2) รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเล

ภาคใตA จํานวน 100 ชุด 
3) แผนแมTบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA จํานวน 100 ชุด 
4) รายงานสรุปสําหรับผูAบริหาร (Executive Summary) ภาษาไทย จํานวน 100 ชุด 
5) รายงานสรุปสําหรับผูAบริหาร (Executive Summary) ภาษาอังกฤษ จํานวน 100 ชุด 
6) แผTนบันทึกขAอมูล (DVD) รายงานตามขAอ (6) 1)-5) ในรูปแบบ E-Book จํานวน 100 ชุด 
7) สื่อประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรAางความเขAาใจสาระสําคัญของโครงการ ประกอบดAวย 

 7.1) เอกสารประชาสัมพันธโครงการ เพ่ือเสริมสรAางความเขAาใจสาระสําคัญของโครงการ 
  จํานวนไมTนAอยกวTา 2 เรื่องๆ ละ ไมTนAอยกวTา 500 ชุด 
 7.2) วีดีทัศนแสดงผลการศึกษา จํานวนไมTนAอยกวTา 2 เรื่องๆ ละ ไมTนAอยกวTา 10 ชุด 

((((7777)))) ท่ีปรึกษาจะจัดสTงรายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ<=งทะเลภาคใตA ฉบับเพ่ิมเติม กรณีท่ีตAองมีการปรับปรุงตามท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลAอม (สผ.) แจAงใหAดําเนินการ โดยจํานวนรายงานเพ่ือพิจารณาจะตAองเปZนไปตามขAอกําหนดของ
หนTวยงาน 
2222....4444....4444    การจัดประชุมและสัมมนาการจัดประชุมและสัมมนาการจัดประชุมและสัมมนาการจัดประชุมและสัมมนา    

    การจัดสัมมนารับฟ<งความคิดเห็นตามรูปแบบท่ี สนข. เห็นวTาเหมาะสม มีกําหนดการดังนี้ 
(1) สัมมนาครั้งท่ี 1 ภายใน 1 เดือน หลังจากวันท่ีไดAรับแจAงเห็นชอบรายงานข้ันกลาง (Interim Report) โดยมี

ผูAเขAารTวมสัมมนาประมาณ 200 คน ในจังหวัดพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลภาคใตA 
(2) ประชุมสัมมนากลุTมยTอยลักษณะ Focus Group ในเขตพ้ืนท่ีภาคใตA โดยมีผูAเขAารTวมครั้งละประมาณ 

60 คน จํานวน 8 ครั้ง 
(3) จัดกิจกรรมยTอยรTวมกับสื่อมวลชนแขนงตTางๆ เพ่ือประชาสัมพันธสรAางความรูAความเขAาใจ และการ

มีสTวนรTวมของประชาชนในพ้ืนท่ีเป\าหมายการพัฒนาโดยมีผูAเขAารTวมครั้งละประมาณ 30 คน จํานวน 3 ครั้ง 
(4) สัมมนาครั้งท่ี 2 ภายใน 1 เดือน ภายหลังจากวันท่ีไดAรับแจAงเห็นชอบรTางรายงานฉบับสมบูรณ 

(Draft Final Report) โดยมีผูAเขAารTวมสัมมนาประมาณ 150 คน ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดพ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเล
ภาคใตA 

 



บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3333
การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะห�การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะห�การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะห�การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะห�

ข�อมูลการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ$%งทะเลภาคใต�ข�อมูลการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ$%งทะเลภาคใต�ข�อมูลการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ$%งทะเลภาคใต�ข�อมูลการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ$%งทะเลภาคใต�ข�อมูลการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ$%งทะเลภาคใต�ข�อมูลการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ$%งทะเลภาคใต�ข�อมูลการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ$%งทะเลภาคใต�ข�อมูลการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ$%งทะเลภาคใต�



 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----1111    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3333    
การการการการศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     

    

3.13.13.13.1    การศกึษาศกัยภาพ สภาพป(ญหา และความเหมาะสมของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษาศกัยภาพ สภาพป(ญหา และความเหมาะสมของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษาศกัยภาพ สภาพป(ญหา และความเหมาะสมของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษาศกัยภาพ สภาพป(ญหา และความเหมาะสมของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
    ท่ีปรึกษาเสนอแนะทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต เพ่ือเปSนแนวคิดในการพัฒนา โดยแบTง
ออกเปSน 3 ทางเลือก ได แกT 
 ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน (Base Growth Case)(Base Growth Case)(Base Growth Case)(Base Growth Case)    คือการดําเนินการพัฒนาตามสภาพป(จจุบันท่ีเปSนอยูTใน
ภาคใต  โดยไมTมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมTๆ ทําให การเติบโตสอดคล องกับในอดีต 
 ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ (Ful(Ful(Ful(Fulllll----Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)    คือ การพัฒนาจากทรัพยากร
ท องถ่ินเปSนหลัก แตTมีการใช ทรัพยากรดังกลTาวเต็มศักยภาพของภาคใต  คือ การเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร และการทTองเท่ียว ซ่ึงเปSนกิจกรรมท่ีสอดคล องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 11 
 ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต (Accelerated Growth Case)(Accelerated Growth Case)(Accelerated Growth Case)(Accelerated Growth Case) คือ การพัฒนาภาคใต ให 
สอดคล องกับเปbาประสงคของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีกําหนดไว ในทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหTงชาติ ฉบับท่ี 12 ได แกT การเติบโตท่ีระดับร อยละ 5 ซ่ึงในแนวทางนี้จําต องพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญTท่ี
สร างมูลคTาเพ่ิมทางเศรษฐกิจระดับสูง เพ่ือให สามารถบรรลุเปbาประสงคทางเศรษฐกิจ 
 การเสนอแนะทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต เปSน 3 ทางเลือกท่ีกลTาวมาข างต นนั้น เพ่ือ
ตอบสนองกับแนวคิดท่ีหลากหลายของผู มีสTวนได สTวนเสีย (Stakeholders) ซ่ึงบางกลุTมต องการเห็นการพัฒนา
เปSนไปตามธรรมชาติ ไมTต องการการกระตุ นการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอาจมีผลกระทบเชิงลบตTอสิ่งแวดล อมและ
สภาพสังคมในท องถ่ิน ในขณะท่ีบางกลุTมต องการเห็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให เต็มศักยภาพพ้ืนท่ีท่ีมีอยูT     
โดยสามารถยอมรับผลกระทบด านลบท่ีจะมีตTอป(จจัยอ่ืนได ในระดับหนึ่ง และบางกลุTมต องการเห็นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเต็มท่ีตามแนวทางท่ีกําหนดไว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือประโยชนของการยกระดับความ
เปSนอยูTของชุมชน ซ่ึงในแตTละทางเลือกของการพัฒนา ท่ีปรึกษาได นําเสนอผลท่ีมีตTอรายได ของประชาชนใน
ท องถ่ิน (Per Capita GRP) และผลกระทบด านการกระจายรายได เทียบกับรายได เฉลี่ยตTอหัวของประเทศ       
(Per Capita GDP) โดยภาพรวมการพัฒนาของแตTละทางเลือกมีรายละเอียดดังนี้ 
3333....1111....1111    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน (Base Growth Case)(Base Growth Case)(Base Growth Case)(Base Growth Case)    
 เปSนทางเลือกท่ีดําเนินการพัฒนาตามสภาพป(จจุบันท่ีเปSนอยูTของภาคใต  โดยไมTมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ใหมTๆ เกิดข้ึนอยTางมีนัยสําคัญ ทําให การเติบโตสอดคล องกับในอดีต ซ่ึงจากสถานการณท่ีเปSนอยูT หากไมTมีการ
ลงทุนทางด านโครงสร างพ้ืนฐานขนาดใหญT เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต  จะสTงผลให อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคใต อยูTในระดับท่ีตํ่ากวTาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงท่ีปรึกษาได ประมาณการ
ด วยวิธีสถิติและเศรษฐมิติ พบวTา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต มีความสัมพันธกับอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงสามารถประมาณการได ด วยสมการถดถอย โดยใช ข อมูลระหวTางปh พ.ศ.2538-2556 
พบวTา มีการเติบโตทางเศรษฐกิจระหวTางปh พ.ศ.2554-2563 (2011-2020) เฉลี่ยท่ีร อยละ 2.54 ตTอปh และลดลง
เหลืออัตราเฉลี่ยท่ีร อยละ 2.48 ตTอปh ระหวTางปh พ.ศ.2564-2573 (2021-2030) ดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----1111 การประมาณการ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของภาคใต และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของประเทศ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----2222    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----1111    คาดการณอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิเฉลีย่ของภาคใต และของประเทศไทยคาดการณอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิเฉลีย่ของภาคใต และของประเทศไทยคาดการณอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิเฉลีย่ของภาคใต และของประเทศไทยคาดการณอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิเฉลีย่ของภาคใต และของประเทศไทย 

ระหวTางปh พระหวTางปh พระหวTางปh พระหวTางปh พ....ศศศศ....2559255925592559----2573257325732573    

 ในขณะท่ีธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหTงเอเชีย (Asian Development Bank:  ADB) ได ประมาณการการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในชTวงเวลาเดียวกัน คือ ระหวTางปh พ.ศ.2554-2563 (2011-2020) ไว ท่ีร อยละ 4 ตTอปhและมี
แนวโน มท่ีจะลดลงในระหวTางปh พ.ศ.2564-2573 (2021-2030) เหลือเพียงร อยละ 3.60 ตTอปh 

 การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต ตามทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน (Base Growth Case) นี้ เปSนการเติบโต
ท่ียังคงโครงสร างทางเศรษฐกิจของภาค คือ มีการเติบโตของภาคเกษตรกรรมท่ีจํากัด ภาคอุตสาหกรรมท่ีเน น
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข องกับการเกษตรแบบคTอยเปSนคTอยไป มีการเติบโตด านการทTองเท่ียว การคมนาคมขนสTง
และโลจิสติกส และพลังงานในอัตราคงท่ี ซ่ึงการพัฒนาตามทางเลือกนี้จะพัฒนาตามยุทธศาสตรของภาคใต  คือ 
การเปSนศูนยกลางการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรและจุดหมายหลักในการทTองเท่ียวของประเทศ อยTางไรก็
ตามการคาดการณอัตราการเติบโตด วยสมการถดถอย โดยวิธีเศรษฐมิติ มีข อจํากัดด วยกัน 2 ประการ คือ         
(1) ประการแรกราคาผลิตผลหลักของภาคใต  ได แกT ยางพารา และปาลมน้ํามัน มีราคาผันผวน ซ่ึงสTงผลกระทบตTอ
การเติบโตในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต (2) ประการท่ีสอง การทTองเท่ียวในภาคใต เริ่มมี
ข อจํากัดในเรื่องของสถานท่ี สาธารณูปโภคตTางๆ ในพ้ืนท่ี ซ่ึงทําให อัตราการเติบโตด านการทTองเท่ียวของภาคไมT
สามารถเติบโตได ในอัตราเดิมอีกตTอไป โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจตามทางเลือกท่ี 1 ดังแสดง
ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----1111    
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คาดการณอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิคาดการณอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิคาดการณอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิคาดการณอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ((((2222))))



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----3333    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----1 1 1 1 อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและสดัสTวนสดัสTวนสดัสTวนสดัสTวนรายได ตTอหวัรายได ตTอหวัรายได ตTอหวัรายได ตTอหวั    
ขขขของประชากรในภาคใต  เทยีบกับรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศองประชากรในภาคใต  เทยีบกับรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศองประชากรในภาคใต  เทยีบกับรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศองประชากรในภาคใต  เทยีบกับรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของของของของ    

ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่1 1 1 1 กรณฐีาน กรณฐีาน กรณฐีาน กรณฐีาน ((((Base Growth Case)Base Growth Case)Base Growth Case)Base Growth Case)    

    
ปhฐานปhฐานปhฐานปhฐาน    

2556255625562556    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่12121212    

(2560(2560(2560(2560----2564)2564)2564)2564)    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯฉบบัที่ฯฉบบัที่ฯฉบบัที่ฯฉบบัที่13131313    

(2565(2565(2565(2565----2569)2569)2569)2569)    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่14141414    

(2570(2570(2570(2570----2574)2574)2574)2574)    

GRP Growth (%) 2.0 2.5 2.5 2.5 

Per Capita GRP (บาท/หัว) 123,270 156,225 197,976 252,134 

Per Capita GDP ของภาคใต เทียบกับ
คTาเฉล่ียของประเทศ (%) 

63.6 49.3 42.7 37.1 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : การประมาณการของท่ีปรึกษา 

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----1111 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน (Base  Growth Case)  มี
ผลิตภัณฑมวลรวมภาค (GRP Growth) อยูTท่ี ร อยละ 2.5 ตTอปh ระหวTางปh พ.ศ.2560-2574 

3333....1111....2222    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ (Full(Full(Full(Full----Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)    
 การพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 นี้ คือ การพัฒนาจากทรัพยากรในท องถ่ินเปSนหลัก แตTมีการใช ทรัพยากร
ดังกลTาวเต็มศักยภาพของภาคใต  ได แกT การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทTองเท่ียว ซ่ึงเปSนกิจกรรม
ท่ีสอดคล องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงได กําหนดแนวทางการพัฒนาไว  ดังนี้ 

(1) พัฒนาความเข มแข็งของฐานการผลิตหลักและขยายการสร างรายได ใหมT ดังนี้ 
1) ใช ทรัพยากรด านการเกษตรให เต็มศักยภาพ 
2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและศักยภาพของเกษตรกร 
3) พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือสร างมูลคTาเพ่ิม 
4) พัฒนาการทTองเท่ียว 

(2) พัฒนาความรTวมมือกับประเทศเพ่ือนบ านในการเสริมสร างความเข มแข็งของเศรษฐกิจ ดังนี้ 
1) รTวมมือกับประเทศเพ่ือนบ าน 
2) พัฒนาดTานชายแดน 
3) พัฒนาระบบโครงสร างพ้ืนฐาน 
4) เตรียมความพร อมเพ่ือรองรับการเปtดเสรีทางการค า 

(3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเพ่ือเปSนฐานการผลิตอยTางยั่งยืน 
 จากการพัฒนาท้ัง 3 แนวทางดังกลTาว ท่ีปรึกษาได ปรับเพ่ิมอัตราการเติบโตของผลผลิตทางการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการทTองเท่ียว ไปสูTระดับท่ีใช ศักยภาพเต็มท่ี ซ่ึงการเพ่ิมเปbาหมายของภาคอุตสาหกรรม
และภาคการทTองเท่ียวเพ่ือใช ศักยภาพของภาคการผลิตและภาคบริการดังกลTาวอยTางเต็มท่ีจะทําให อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจรวม (Gross Regional Product: GRP) ของภาคใต  เพ่ิมจากร อยละ 2.5 ตTอปh ในทางเลือก
ท่ี 1 กรณีฐาน เปSน ร อยละ 3.37 ตTอปh ระหวTางปh พ.ศ.2560-2574 โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ
ตามทางเลือกท่ี 2 ได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----2222    

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----2 2 2 2 อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและ
ประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของ

ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่2 2 2 2 

    

GRP Growth (%) 

Per Capita GDP (บาท/หัว) 

Per Capita GDP ของภาคใต เทียบกับ
คTาเฉล่ียของประเทศ (%) 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : การประมาณการของท่ีปรึกษา 

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----2222 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 
(Full-Potential Growth Case) 
ตามทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน เปSนร อยละ 
พ.ศ.2570-2574 
3333....1111....3333    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต 
 การพัฒนาตามทางเลือกท่ี 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีได กําหนดไว ใน
(พ.ศ.2560-2564)” ซ่ึงได กําหนดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไว ท่ี ร อยละ 
นี้จําต องพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญTท่ีสร างมูลคTาเพ่ิมทางเศรษฐกิจระดับสูง เพ่ือให สามารถบรรลุเปbาประสงค
ทางเศรษฐกิจ  

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----2 2 2 2 สาระสําคญัของทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่สาระสําคญัของทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่สาระสําคญัของทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่สาระสําคญัของทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต 
(Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

(COT)(COT)(COT)(COT)    3333----4444    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั

อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและสดัสTวนสดัสTวนสดัสTวนสดัสTวน
ประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของ

2 2 2 2 กรณใีช ศักยภาพเต็มที ่กรณใีช ศักยภาพเต็มที ่กรณใีช ศักยภาพเต็มที ่กรณใีช ศักยภาพเต็มที ่((((FullFullFullFull----Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)
ปhฐานปhฐานปhฐานปhฐาน    

2556255625562556    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่    12121212    

(2560(2560(2560(2560----2564)2564)2564)2564)    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฯ ฯ ฯ ฉบบัที่ฉบบัที่ฉบบัที่ฉบบัที่    

(2565(2565(2565(2565----2569)2569)2569)2569)    

2.0 3.37 3.37 

123,270 162,704 214,783 

63.6 51.3 46.3 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 
Case) มีผลิตภัณฑมวลรวมภาค (GRP Growth) เพ่ิมจากร อยละ 

กรณีฐาน เปSนร อยละ 3.37 ตTอปh ระหวTางปh พ.ศ.2560-2569 และร อยละ 

กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต (Accelerated Growth Case) (Accelerated Growth Case) (Accelerated Growth Case) (Accelerated Growth Case)     
การพัฒนาตามทางเลือกท่ี 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต คือ การพัฒนาให สอดคล องกับเปbาประสงคของ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีได กําหนดไว ใน “กรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 
ซ่ึงได กําหนดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไว ท่ี ร อยละ 5 ตTอปh ทําให การพัฒนาตามทางเลือก

นี้จําต องพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญTท่ีสร างมูลคTาเพ่ิมทางเศรษฐกิจระดับสูง เพ่ือให สามารถบรรลุเปbาประสงค

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ (สศช.) 

สาระสําคญัของทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่สาระสําคญัของทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่สาระสําคญัของทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่สาระสําคญัของทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่

การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

สดัสTวนสดัสTวนสดัสTวนสดัสTวนรายได ตTอหวัของรายได ตTอหวัของรายได ตTอหวัของรายได ตTอหวัของ
ประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของ    

Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)    
    13131313    แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่    14141414    

(2570(2570(2570(2570----2574)2574)2574)2574)    

3.5 

287,200 

42.3 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มท่ี 
เพ่ิมจากร อยละ 2.5 ตTอปh           

และร อยละ 3.5 ตTอปh ระหวTางปh 

กรณีเรTงอัตราการเติบโต คือ การพัฒนาให สอดคล องกับเปbาประสงคของ
ละสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 12 

ทําให การพัฒนาตามทางเลือก
นี้จําต องพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญTท่ีสร างมูลคTาเพ่ิมทางเศรษฐกิจระดับสูง เพ่ือให สามารถบรรลุเปbาประสงค

 

สาระสําคญัของทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่สาระสําคญัของทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่สาระสําคญัของทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่สาระสําคญัของทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่12121212    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----5555    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

 ในทางเลือกท่ี 3 นี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต จะปรับเพ่ิมเปSนร อยละ 4 ตTอปh ในชTวง
ระหวTาง พ.ศ.2560-2564 เนื่องมาจากเปSนระยะของการลงทุนเพ่ือสร างฐานเศรษฐกิจเพ่ิมเติม ทําให ยังไมTมีผลผลิต
เต็มท่ีกTอนจะปรับเพ่ิมข้ึนเปSนร อยละ 5 ตTอปh ตามเปbาหมายท่ีกําหนดไว ในทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ระหวTางปh พ.ศ.2565-2574 โดยสรุปผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจตามทางเลือกท่ี 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต 
(Accelerated Growth Case) แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----3333    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----3 3 3 3 อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัและสดัสTวนสดัสTวนสดัสTวนสดัสTวนรายได ตTอหวัของรายได ตTอหวัของรายได ตTอหวัของรายได ตTอหวัของ
ประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของประชากรในภาคใต  เทยีบกบัรายได ตTอหวัเฉลีย่ของประเทศของ    

ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่3 3 3 3 กรณเีรTงอตัราการเตบิโต กรณเีรTงอตัราการเตบิโต กรณเีรTงอตัราการเตบิโต กรณเีรTงอตัราการเตบิโต ((((Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)    

    
ปhฐานปhฐานปhฐานปhฐาน    

2556255625562556    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่    12121212    

(2560(2560(2560(2560----2564)2564)2564)2564)    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่    13131313    

(2565(2565(2565(2565----2569)2569)2569)2569)    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่    14141414    

(2570(2570(2570(2570----2574)2574)2574)2574)    

GRP Growth (%) 2.0 4.0 5.0 5.0 

Per Capita GDP (บาท/หัว) 123,270 167,366 238,669 342,046 

Per Capita GDP ของภาคใต เทียบกับ
คTาเฉล่ียของประเทศ (%) 

63.6 52.8 51.4 50.4 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : การประมาณการของท่ีปรึกษา 

3.1.43.1.43.1.43.1.4    ผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจตามทางเลือผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจตามทางเลือผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจตามทางเลือผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจตามทางเลือกกกกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     
 จากทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท่ีท่ีปรึกษาได เสนอแนะท้ัง 3 ทางเลือก ซ่ึงให ผลทาง
เศรษฐกิจท่ีแตกตTางกันตามแนวนโยบายและมีเปbาหมายทางเศรษฐกิจท่ีแตกตTางกันนี้ สามารถแสดงเปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของท้ัง 3 ทางเลือกได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----4 4 4 4 ถึง ถึง ถึง ถึง 3333----6666    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----4444    เปรยีบเทยีบอตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของแตTละทางเลือกเปรยีบเทยีบอตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของแตTละทางเลือกเปรยีบเทยีบอตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของแตTละทางเลือกเปรยีบเทยีบอตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของแตTละทางเลือก    
การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     

หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : ร อยละตTอปh 

    
ปhฐานปhฐานปhฐานปhฐาน    

2556255625562556    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่    12121212    

(2560(2560(2560(2560----2564)2564)2564)2564)    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่    13131313    

(2565(2565(2565(2565----2569)2569)2569)2569)    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่    14141414    

(2570(2570(2570(2570----2574)2574)2574)2574)    

ทางเลือกที่ 1 กรณีฐาน 2.0 2.5 2.5 2.5 

ทางเลือกที่ 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที ่ 2.0 3.3 3.3 3.5 

ทางเลือกที่ 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต 2.0 4.0 5.0 5.0 

    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----6666    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----5555    เปรยีบเทยีบผลติภัณฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัของแตTละทางเลือกเปรยีบเทยีบผลติภัณฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัของแตTละทางเลือกเปรยีบเทยีบผลติภัณฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัของแตTละทางเลือกเปรยีบเทยีบผลติภัณฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัของแตTละทางเลือก    
การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     

หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : บาทตTอคนตTอหัว    

ทางเลอืกการพฒันาทางเลอืกการพฒันาทางเลอืกการพฒันาทางเลอืกการพฒันา    
ปhฐานปhฐานปhฐานปhฐาน    

2556255625562556    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่    12121212    

(2560(2560(2560(2560----2564)2564)2564)2564)    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฯ ฯ ฯ ฉบบัที่ฉบบัที่ฉบบัที่ฉบบัที่    13131313    

(2565(2565(2565(2565----2569)2569)2569)2569)    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่    14141414    

(2570(2570(2570(2570----2574)2574)2574)2574)    

ทางเลือกที่ 1 กรณีฐาน 123,270 156,225 197,976 252,134 

ทางเลือกที่ 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที ่ 123,270 162,704 214,783 287,200 

ทางเลือกที่ 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต 123,270 167,366 238,669 342,046 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----6666    เปรยีบเทยีบผลติภัณฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัของแตTละทางเลือกเปรยีบเทยีบผลติภัณฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัของแตTละทางเลือกเปรยีบเทยีบผลติภัณฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัของแตTละทางเลือกเปรยีบเทยีบผลติภัณฑมวลรวมภาคเฉลีย่ตTอหวัของแตTละทางเลือก    
ในการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ในการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ในการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ในการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     

หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : ร อยละ    

ทางเลอืกการพฒันาทางเลอืกการพฒันาทางเลอืกการพฒันาทางเลอืกการพฒันา    
ปhฐานปhฐานปhฐานปhฐาน    

2556255625562556    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่    12121212    

(2560(2560(2560(2560----2564)2564)2564)2564)    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่    13131313    

(2565(2565(2565(2565----2569)2569)2569)2569)    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่ฯ ฉบบัที่    14141414    

(2570(2570(2570(2570----2574)2574)2574)2574)    

ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน 63.6 49.3 42.7 37.1 

ทางเลือกท่ี 2 กรณีใช ศักยภาพเตม็ท่ี 63.6 51.3 46.3 42.3 

ทางเลือกท่ี 3 กรณีเรTงอัตราการเตบิโต 63.6 52.8 51.4 50.4 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจตามทางเลือกการพัฒนาของพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ของท้ัง  3 ทางเลือก
สามารถสรุปได ดังนี้ 

((((1111)))) ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111    และ และ และ และ 2222    ให อัตราการเติบโตตํ่ากวTาอัตราการเติบโตของท้ังประเทศท่ีกําหนดไว เปSน
เปbาหมาย สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 12 และฉบับท่ี 13 ซ่ึงจะเปSนสTงผลให ภูมิภาคอ่ืนของประเทศต องมี
อัตราการเติบโตสูงกวTาคTาเฉลี่ย 

((((2222)))) ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111    และ และ และ และ 2222 ขัดกับนโยบายการกระจายความเจริญเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยัง
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เนื่องจากมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตํ่ากวTา
ภูมิภาคอ่ืนและอัตราการเติบโตเฉลี่ยของประเทศ โดยเห็นได จากการท่ีสัดสTวนรายได ตTอหัวของประชากรในภาคใต 
เทียบกับรายได เฉลี่ยของประชากรท้ังประเทศลดลงกวTาระดับป(จจุบันท่ีระดับร อยละ 63.6 เปSนร อยละ 37.1 และ
ร อยละ 42.3 ในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 14 อยTางมีนัยสําคัญ ซ่ึงหมายความวTาการกระจายรายได สูTภาคใต 
น อยลง 

((((3333)))) ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3333 ให ผลทางเศรษฐกิจดีท่ีสุด และมีอัตราการเติบโตในชTวงแผนพัฒนาฯ ท่ี 13 และ
ในชTวงแผนพัฒนาฯ ท่ี 14 ทัดเทียมกับคTาเฉลี่ยของประเทศ อีกท้ังยังยกระดับความเปSนอยูTจากระดับป(จจุบัน โดย
สามารถมีรายได ตTอหัวสูงกวTากรณีทางเลือกท่ี 1 ถึงร อยละ 35.7 คิดเปSนเม็ดเงิน 89,912 บาทตTอหัว ในชTวงปลาย
แผนพัฒนาฯ ท่ี 14 

((((4444)))) ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3333 ท่ีเปSนการเรTงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Accelerated Growth Case) 
จําเปSนต องปรับโครงสร างทางเศรษฐกิจของภาคใต  โดยการเพ่ิมฐานการผลิตด านอุตสาหกรรมใหมTจากท่ีเปSน
เกษตรแปรรูปในป(จจุบัน โดยอุตสาหกรรมใหมTนี้จะต องสร างมูลคTาเพ่ิมเฉลี่ยปhละ 477,032 ล านบาทตTอปh ในชTวงปh
พ.ศ.2565-2574 เพ่ือให บรรลุเปbาหมายทางเศรษฐกิจของทางเลือกท่ี 3 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)

3333....2222    การกําหการกําหการกําหการกําหนดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง นดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง นดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง นดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง 
สอดคล องสอดคล องสอดคล องสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจ 

 ท่ีปรึกษาได กําหนดเปbาหมาย
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 
2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)
((((Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case) รวมถึงกา
โดยพิจารณาจากศักยภาพและสภาพป(ญหาป(จจุบันของพ้ืนท่ีชายฝ()งท
หลักท่ีได จากการคัดเลือกแผนยุทธศาสตร
การคัดเลือกแผนหลักรายสาขาเศรษฐกิจ ดัง
ของแผนพัฒนา ตามทางเลือกการพัฒ
แผนพัฒนานั้นมีลักษณะเปSนนามธรรม ดังนั้นเพ่ือให 
วิเคราะหความสอดคล องได  ท่ีปรึกษาจึงกําหนดเกณฑ เพ่ือใช ในการวิเคราะห
ทางเลือกการพัฒนาฯ ท้ัง 3 ทางเลือก โดยมีแนวทางการศึกษาแสดง

 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----3333    
ตามทางเลือกตามทางเลือกตามทางเลือกตามทางเลือก

 
 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต 
(Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

(COT)(COT)(COT)(COT)    3333----7777    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั

นดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง นดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง นดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง นดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง เเเเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและวิเคราะหความสนอแนะแนวทางการพัฒนาและวิเคราะหความสนอแนะแนวทางการพัฒนาและวิเคราะหความสนอแนะแนวทางการพัฒนาและวิเคราะหความ
ของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจ ตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()ง
กําหนดเปbาหมายการดําเนินการในแตTละสาขาเศรษฐกิจท่ีมีความสอดคล องกับทางเลือก

3 ทางเลือก ได แกT    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((BaseBaseBaseBase    GrowthGrowthGrowthGrowth
Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)    และทางเลือกที่ และทางเลือกที่ และทางเลือกที่ และทางเลือกที่ 3 3 3 3 
รวมถึงการวิเคราะหชTองวTาง และเสนอแนวทางการพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจ

พิจารณาจากศักยภาพและสภาพป(ญหาป(จจุบันของพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  และนําไปพิจารณา
แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาของแตTละสาขาเศรษฐกิจท้ัง 7 สาขา 

ขาเศรษฐกิจ ดังหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....2222....1111 ถึง 3333....2222....7 7 7 7 เพ่ือนํามาใช ในการวิเคราะหความสอด
ตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ท้ัง 3 ทางเลือก แตTเนื่องจากแผนยุทธศาสตร

นามธรรม ดังนั้นเพ่ือให แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาเปSนรูปธรรม และสามารถ
วิเคราะหความสอดคล องได  ท่ีปรึกษาจึงกําหนดเกณฑ เพ่ือใช ในการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนา

ทางเลือก โดยมีแนวทางการศึกษาแสดงดังรูปที่รูปที่รูปที่รูปที่    3333----3333 

    
    แนวทางการวเิคราะหความสอดคล องของแผนแนวทางการวเิคราะหความสอดคล องของแผนแนวทางการวเิคราะหความสอดคล องของแผนแนวทางการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาพฒันาพฒันาพฒันา

ตามทางเลือกตามทางเลือกตามทางเลือกตามทางเลือกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  

 

การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

สนอแนะแนวทางการพัฒนาและวิเคราะหความสนอแนะแนวทางการพัฒนาและวิเคราะหความสนอแนะแนวทางการพัฒนาและวิเคราะหความสนอแนะแนวทางการพัฒนาและวิเคราะหความ
ตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ทะเลภาคใต ทะเลภาคใต ทะเลภาคใต     

สอดคล องกับทางเลือกการ
GrowthGrowthGrowthGrowth    Case)Case)Case)Case)    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 
3 3 3 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต 

เสนอแนวทางการพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจนั้น
นําไปพิจารณารTวมกับแผน
สาขา ซ่ึงแสดงรายละเอียด

อนํามาใช ในการวิเคราะหความสอดคล อง
ทางเลือก แตTเนื่องจากแผนยุทธศาสตร/

ปSนรูปธรรม และสามารถ
ความสอดคล องของแผนพัฒนาตาม

 

พฒันาพฒันาพฒันาพฒันา    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----8888    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

ท้ังนี้ ในการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนา กับทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต 
ท่ีปรึกษาได กําหนดเกณฑการให คะแนนการประเมินความสอดคล องเปSน 3 ระดับ คือ 

คะแนนเทTากับ คะแนนเทTากับ คะแนนเทTากับ คะแนนเทTากับ 1111  หมายถึง แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจ สTงเสริม/สนับสนุนให 
บรรลุเปbาหมายตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต     

คะแนนเทTากับคะแนนเทTากับคะแนนเทTากับคะแนนเทTากับ    0000  หมายถึง  แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจ ไมTมีสTวนสTงเสริม
สนับสนุน ให บรรลุเปbาหมายตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

คะแนนเทTากับ คะแนนเทTากับ คะแนนเทTากับ คะแนนเทTากับ ----1111 หมายถึง แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจ ขัดแย งตTอการสTงเสริม/
สนับสนุน ให บรรลุเปbาหมายตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

โดยเกณฑให คะแนนนั้นไมTจําเปSนต องพิจารณาถึงน้ําหนักแตTละเกณฑวTามีน้ําหนักผลกระทบมากหรือน อย
เพียงใดตTอทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ซ่ึงมีรายละเอียดการวิเคราะหความสอดคล องของ
แผนพัฒนาตามทางเลือก ท้ัง 3 ทางเลือกในรายสาขาเศรษฐกิจ ดังแสดงในหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....2222....1 1 1 1 ถึง ถึง ถึง ถึง 3333....2222....7777 ตTอไปนี้ 

3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1     สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส 
ภาคใต มีศักยภาพในด านภูมิศาสตรเนื่องจากมีตําแหนTงท่ีต้ังอยูTระหวTางภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชีย

ใต ซ่ึงมีจีนและอินเดียเปSนศูนยกลางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ มีลักษณะทางกายภาพท่ีเปtดสูTทะเลท้ังฝ()งอันดามันและฝ()ง
อTาวไทย ทําให มีศักยภาพเปSนประตูท่ีสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนสTงทางทะเลเชื่อมโยงสูTภูมิภาคตTางๆ 
นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงการขนสTงในแนวเหนือ-ใต  โดยทางเหนือสามารถเชื่อมโยงสูTจีนตอนใต และประเทศ
ในกลุTมอินโดจีน สTวนแนวใต เชื่อมโยงสูTประเทศมาเลเซียและสิงคโปร ทําให ภาคใต สามารถพัฒนาเพ่ือนําไปสูTประตู
การค าและการลงทุนกับประเทศตTางๆ 

เม่ือพิจารณาโครงสร างพ้ืนฐานด านคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสของภาคใต  สามารถสรุปป(ญหาด าน
คมนาคมขนสTงและโลจิสติกส ได ดังตTอไปนี้ 

((((1111)))) โครงสร างพื ้นฐานหลักไมTเพียงพอโครงสร างพื ้นฐานหลักไมTเพียงพอโครงสร างพื ้นฐานหลักไมTเพียงพอโครงสร างพื ้นฐานหลักไมTเพียงพอ ได แกT ทTา เรือขนสTงสินค าระหวTางประเทศ ทTาเรือ
ชายฝ()ง สนามบิน เปSนต น โครงสร างพื้นฐานหลักที่มีอยูTไมTสามารถรองรับความต องการใช ประโยชนใน
ป(จจุบันและการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชTน ทTาเรือขนสTงสินค าของ
ภาคใต  ป(จจุบันมีเพียงทTาเรือน้ําลึกสงขลาเทTานั้นที่สามารถรองรับการขนสTงสินค าระหวTางประเทศเพื่อ
การสTงออกได  ทําให มีการใช ประโยชนของทTาเรือเต็มศักยภาพ จนเกิดความแออัด อีกทั้งทTาเรือน้ําลึก
สงขลาขาดเครนสําหรับขนยกตู คอนเทนเนอรหน าทTา ทําให ผู ใช บริการทTาเรือไมTได รับความสะดวกใน
การขนสTง สTงผลให มีสินค าบางสTวน โดยเฉพาะสินค าสําคัญของภาค ได แกT ผลิตภัณฑยางพารา มีการขน
สTงผTานดTานชายแดนไปยังทTาเรือประเทศเพ่ือนบ าน ได แกT ทTาเรือปhนัง ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----7777 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----9999    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----7777    ปรมิาณการสTงออกผลติภัณฑยางพาราผTานดTานชายแดนภาคใต ปรมิาณการสTงออกผลติภัณฑยางพาราผTานดTานชายแดนภาคใต ปรมิาณการสTงออกผลติภัณฑยางพาราผTานดTานชายแดนภาคใต ปรมิาณการสTงออกผลติภัณฑยางพาราผTานดTานชายแดนภาคใต     
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : ตัน 

ปhปhปhปh    ดTานปาดงัเบซารดTานปาดงัเบซารดTานปาดงัเบซารดTานปาดงัเบซาร    ดTานสะเดาดTานสะเดาดTานสะเดาดTานสะเดา    

2550 1,141,981 384,305 

2551 1,101,117 373,574 

2552 1,065,990 385,916 

2553 1,128,393 394,967 

2554 1,140,848 385,016 

2555 1,140,591 399,274 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ในขณะท่ีทTาเรืออ่ืนๆ ในภาคใต  นั้นกลับมีการใช ประโยชนไมTเต็มศักยภาพของทTาเรือ เชTน ทTาเรือ
ระนอง ท่ีมีเปbาหมายเปSนทTาเรือท่ีสามารถเชื่อมโยงการค าระหวTางไทยกับประเทศในกลุTม BIMSTEC แตTมีป(ญหา
รTองน้ําท่ีต้ืนและพ้ืนน้ําท่ีเปSนหินดาน เปSนอุปสรรคตTอการขยายรTองน้ําทําให ไมTสามารถรองรับเรือขนาดใหญTได  
ในทางกลับกันทTาเรือบางแหTงกลับไมTมีการใช ประโยชนเลย ได แกT ทTาเรือตํามะลัง จังหวัดสตูล เปSนต น 

((((2222)))) ขาดการเชื่อมตTอของขาดการเชื่อมตTอของขาดการเชื่อมตTอของขาดการเชื่อมตTอของระบบขนสTง ระบบขนสTง ระบบขนสTง ระบบขนสTง ระบบคมนาคมขนสTงของภาคใต ในป(จจุบัน ไมTวTาเปSน ถนน รถไฟ 
ทTาเรือ สนามบิน ยังขาดการเชื่อมตTอระบบให ตTอเนื่องกัน (Missing Link) และมีป(ญหาคอขวด (Bottle neck) เชTน 
ดTานชายแดนสะเดา ประสบป(ญหาการจราจรหนาแนTน เส นทางรถไฟไมTเชื่อมตTอกับทTาเรือ เปSนต นนอกจากนี้ระบบ
ขนสTงยังขาดการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร างในระบบราง และขาดการ
ปรับปรุงระบบการขนสTงทางน้ําและชายฝ()ง สTงผลให การผลักดันการพัฒนาระบบขนสTงตTอเนื่องหลายรูปแบบ
(Multimodal Transport) ยังไมTประสบผลสําเร็จเทTาท่ีควร สาเหตุของป(ญหาเกิดจากทิศทางการพัฒนาของระบบ
ขนสTงแตTละรูปแบบขาดการวางแผนเพ่ือเชื่อมโยงการขนสTงรูปแบบตTางๆ ให สอดรับชTวงการขนสTงระหวTางกันอยTาง
มีประสิทธิภาพ ขาดการมองป(ญหาหรือวางแผนเชื่อมโยงอยTางบูรณาการ 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาพิจารณาศักยภาพและป(ญหา สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส เพ่ือกําหนดเปbาหมาย 
วิเคราะหชTองวTางในการพัฒนาและเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 
ทางเลือกท่ีระบุรายละเอียดไว ดังข อที่ ข อที่ ข อที่ ข อที่ 3333....1111 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

((((1111)))) แนวทางการพัฒนา สาขแนวทางการพัฒนา สาขแนวทางการพัฒนา สาขแนวทางการพัฒนา สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสตามาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสตามาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสตามาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐานกรณีฐานกรณีฐานกรณีฐาน    ((((BaseBaseBaseBase    
GrowthGrowthGrowthGrowth    Case) Case) Case) Case)     

การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111 เปSนการดําเนินการตามสภาพพ้ืนฐานหรือสภาพป(จจุบันของพ้ืนท่ี
ภาคใต  ดังนั้นเปbาหมายของการพัฒนาตามทางเลือกนี้ จึงเปSนการรักษาระดับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให อยูT
ในระดับเดียวกับอัตราการขยายตัวในป(จจุบันแสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----8888    

    
    
    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----10101010    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----8888    สรุปเปbสรุปเปbสรุปเปbสรุปเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันา าหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันา าหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันา าหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันา สาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกส    ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่1111    
ป(ญหาป(ญหาป(ญหาป(ญหา    เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย / / / / ชTองวTาง ชTองวTาง ชTองวTาง ชTองวTาง / / / / แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

1) โครงสร างพ้ืนฐาน
หลักไมTเพียงพอ 

 
2) ขาดการเช่ือมตTอใน

ทุกระบบขนสTง 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
สTงเสริม/สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให  GRP ภาคใต มีอัตราขยายตัวไมTต่ํากวTา ร อยละ 2.5 ตTอปh  
โดยเติบโตจากโครงสร างการผลิตในป(จจุบัน ด วยการยกระดับประสิทธิภาพในสาขาการผลิต 
ชTองวTางการพัฒนาชTองวTางการพัฒนาชTองวTางการพัฒนาชTองวTางการพัฒนา    
เน่ืองจากเปSนการเติบโตจากแรงผลักดันและโครงสร างการผลิตในอดีต จึงไมTมีชTองวTางในการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
- โครงการคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสขนาดใหญTต องมีการทบทวนแผนการดําเนินงาน เพ่ือให 

เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีและไมTมีข อขัดแย งกับพ้ืนท่ี 
- เน่ืองจากทางเลือกท่ี 1 ไมTต องการการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร างการผลิต จึงเปSนการดําเนินการ

ตามความต องการของท องถ่ินเปSนหลัก 

((((2222)))) แนวทางการพัฒนา สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติแนวทางการพัฒนา สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติแนวทางการพัฒนา สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติแนวทางการพัฒนา สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสตามกสตามกสตามกสตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ 
((((FullFullFullFull----Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)    
การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2222 เปSนการพัฒนาตามศักยภาพในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงเน นไปท่ี

การพัฒนาทางด านการทTองเท่ียวและการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ดังนั้นเปbาหมายของการพัฒนา
ตามทางเลือกท่ี 2 จึงเปSนการพัฒนาเศรษฐกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปSนจุดแข็งของภาคใต ดังแสดงในตารางตารางตารางตาราง
ที่ ที่ ที่ ที่ 3333----9999    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----9999    สรุปเปbสรุปเปbสรุปเปbสรุปเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันา าหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันา าหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันา าหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันา สาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกส    ตามตามตามตามทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่2222    
ป(ญหาป(ญหาป(ญหาป(ญหา    เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย / / / / ชTองวTาง ชTองวTาง ชTองวTาง ชTองวTาง / / / / แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

1) โครงสร างพ้ืนฐาน
หลักไมTเพียงพอ 

 
2) ขาดการเช่ือมตTอใน

ทุกระบบขนสTง 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
สTงเสริม/สนับสนุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจให  GRP ภาคใต มีอัตราขยายตัวไมTต่ํากวTา ร อยละ 3.3 ตTอปh  
โดยสTงเสริมในสาขาเปbาหมาย เชTน เกษตรแปรรูป ทTองเท่ียว การค าสTง   ค าปลีก และการขนสTง
และโลจิสติกส เปSนต น 
ชTองวTางการพฒันาชTองวTางการพฒันาชTองวTางการพฒันาชTองวTางการพฒันา        
ต องมีการสTงเสริม/สนับสนุนและยกระดับประสิทธิภาพในสาขาการผลิตเปbาหมายในระดับสูงสุดและ
ตTอเน่ือง 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
1) โครงการคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสขนาดใหญTต องมีการทบทวนแผนการดําเนินงาน เพ่ือให 

เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาฯ 
2) ต องการความเข มข นในการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพในสาขาการผลิตเปbาหมาย เปSนการ

ดําเนินการตามความต องการของสTวนกลางรTวมกับท องถ่ินเปSนหลัก 

    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----11111111    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

((((3333)))) แนวทางการพัฒนา สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสแนวทางการพัฒนา สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสแนวทางการพัฒนา สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสแนวทางการพัฒนา สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสตามตามตามตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต 
((((Accelerated Accelerated Accelerated Accelerated Growth Case)Growth Case)Growth Case)Growth Case)    
การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3333 เปSนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

ภาคใต ดังนั้น เปbาหมายของแนวทางการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 3 จึงเปSนการสนับสนุนสTงเสริมการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต  ดัดดััดังงงงแสดงในแสดงในแสดงในแสดงในตาตาตาตารางที่ รางที่ รางที่ รางที่ 3333----10101010    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----11110000    สรปุเปbสรปุเปbสรปุเปbสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันา าหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันา าหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันา าหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันา สาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกส    ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่3333    

ป(ญหาป(ญหาป(ญหาป(ญหา    เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย / / / / ชTองวTาง ชTองวTาง ชTองวTาง ชTองวTาง / / / / แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
1) โครงสร างพ้ืนฐาน

หลักไมTเพียงพอ 
    
2) ขาดการเช่ือมตTอใน

ทุกระบบขนสTง 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
สTงเสริม/สนับสนุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจให  GRP ภาคใต มีอัตราการขยายตัวไมTต่ํากวTาร อยละ 5 ตTอปhโดยสTงเสริม
และสนับสนุนในสาขาการผลิตท่ีมีนวัตกรรมและมูลคTาเพ่ิม (Value-added) สูง    
ชTองวTางการพัฒนาชTองวTางการพัฒนาชTองวTางการพัฒนาชTองวTางการพัฒนา    
ต องมีการปรับโครงสร างการผลิตในป(จจุบัน  โดยมุTงเน นไปท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีนวัตกรรมและมูลคTาเพ่ิม 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
1) โครงการคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสขนาดใหญTต องมีการทบทวนแผนการดําเนินงาน เพ่ือให 

เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาฯ 
2) ต องการการเปลี่ยนแปลงโครงสร างการผลิต จึงจําเปSนต องเปSนการดําเนินการโดยสTวนกลางเปSน

หลัก (โดยพ้ืนท่ีมีสTวนรTวมในการดําเนินการ) 

 จากการกําหนดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง และการเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือกท่ีกลTาวมาในข างต นนั้นท่ีปรึกษาได นํามาพิจารณารTวมกับแผนพัฒนา
หลัก สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส เพ่ือวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาหลักเปรียบเทียบกับ
ทางเลือกการพัฒนาฯ ท้ัง 3 ทางเลือกดังรายละเอียดแสดงในหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....2222....1111....1111 

3333....2222....1111....1111 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสกับทางเลอืกการพฒันาการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสกับทางเลอืกการพฒันาการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสกับทางเลอืกการพฒันาการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสกับทางเลอืกการพฒันา
พื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต พื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต พื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต พื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     

 ท่ีปรึกษาได พิจารณาแผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาของสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส และ
แผนพัฒนาท่ีมีความสําคัญเชื่อมโยงตTอการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ซ่ึงศึกษา ทบทวนและสังเคราะหแผน
ยุทธศาสตรดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย พ.ศ.2558-2565 

(2) แผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย ฉบับท่ี 2 (2556-2560) 

(3) แผนกลยุทธการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหวTางเมืองของประเทศไทย 

(4) แผนลงทุนพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนสTง พ.ศ.2556-2563 กรมทางหลวงชนบท 

(5) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขนสTงรายสาขา พ.ศ.2554-2563 

สามารถแสดงความสัมพันธของแผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาได ดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----4444    
    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----12121212    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

    
 
 
 
 
 
    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----4444    แผนผงัแสดงความสมัพนัธของแผนยุทธศาสตรและแผนพฒันาแผนผงัแสดงความสมัพนัธของแผนยุทธศาสตรและแผนพฒันาแผนผงัแสดงความสมัพนัธของแผนยุทธศาสตรและแผนพฒันาแผนผงัแสดงความสมัพนัธของแผนยุทธศาสตรและแผนพฒันา    
สาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกส    

ท้ังนี้ท่ีปรึกษากําหนดให  “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย พ.ศ.
2558-2565 ”เปSนแผนหลักลําดับท่ี 1 และ “แผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย ฉบับท่ี 2 (2556-2560)” ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติเปSนแผนหลักลําดับท่ี 2 สําหรับแผนในลําดับท่ี  
(3) ถึง (5) นั้นท่ีปรึกษาได พิจารณาให เปSนแผนรอง และเพ่ือให การศึกษาครอบคลุมทุกสTวนงานในสาขาคมนาคม
ขนสTงและโลจิสติกส ท่ีปรึกษายังได คํานึงถึงนโยบายของรัฐบาลและแผนแมTบท/แผนวิสาหกิจของหนTวยงานท่ี
เก่ียวข องมาพิจารณาประกอบด วย ซ่ึงได แกT  

(1) แผนพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคใต   
(2) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2558 เรื่องเห็นชอบในหลักการกําหนดกลุTมอุตสาหกรรม

หรือคลัสเตอรท่ีจะได รับการสTงเสริมสิทธิประโยชนในด านการลงทุน  
(3) แผนวิสาหกิจ (แผนกลยุทธ) ฉบับท่ี 11 ปhงบประมาณ 2558-2562 ของการทTาเรือแหTงประเทศไทย 
(4) แผนวิสาหกิจ 2555-2559 ของการรถไฟแหTงประเทศไทย  

ดังนั้นท่ีปรึกษาได แสดงรายละเอียดของแผนในลําดับที่ ลําดับที่ ลําดับที่ ลําดับที่ ((((3333)))) ถึง ((((5555)))) และแผนของหนTวยงานท่ีสําคัญไว ใน
ภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข1111 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย พ.ศ.2558-2565 ท่ีกําหนดให 
เปSนแผนหลักลําดับท่ี 1 ของสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสนั้น  เนื่องจากเปSนแผนท่ีมีการปรับปรุงลTาสุดโดย
กระทรวงคมนาคมซ่ึงสามารถสรุปเปSนแผนผังความเชื่อมโยงได แสดงดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----5555    
        

แผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบ
ขนสTงรายสาขา พขนสTงรายสาขา พขนสTงรายสาขา พขนสTงรายสาขา พ....ศศศศ....2554255425542554----2563256325632563    

ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสร างพืน้ฐานยทุธศาสตรการพฒันาโครงสร างพืน้ฐานยทุธศาสตรการพฒันาโครงสร างพืน้ฐานยทุธศาสตรการพฒันาโครงสร างพืน้ฐาน    
ด านคมนาคมขนสTงของไทย พด านคมนาคมขนสTงของไทย พด านคมนาคมขนสTงของไทย พด านคมนาคมขนสTงของไทย พ....ศศศศ. . . . 2558255825582558----2565256525652565    

แผนกลยุทธการพัฒนาทางหลวงพเิศษแผนกลยุทธการพัฒนาทางหลวงพเิศษแผนกลยุทธการพัฒนาทางหลวงพเิศษแผนกลยุทธการพัฒนาทางหลวงพเิศษ
ระหวTางเมอืงของประเทศไทยระหวTางเมอืงของประเทศไทยระหวTางเมอืงของประเทศไทยระหวTางเมอืงของประเทศไทย    

แผนลงทุนพัฒนาโครงสร างพื้นฐานแผนลงทุนพัฒนาโครงสร างพื้นฐานแผนลงทุนพัฒนาโครงสร างพื้นฐานแผนลงทุนพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน
ระบบคมนาคมขนสTง พระบบคมนาคมขนสTง พระบบคมนาคมขนสTง พระบบคมนาคมขนสTง พ....ศศศศ....2556255625562556----2563 2563 2563 2563     

แผนยทุธศาสตรพัฒนาระบบโลจสิตกิสของแผนยทุธศาสตรพัฒนาระบบโลจสิตกิสของแผนยทุธศาสตรพัฒนาระบบโลจสิตกิสของแผนยทุธศาสตรพัฒนาระบบโลจสิตกิสของ
ไทย ฉบบัที่ ไทย ฉบบัที่ ไทย ฉบบัที่ ไทย ฉบบัที่ 2 2 2 2 ((((2556255625562556----2560256025602560))))    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----13131313    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----5555    แผนผงัแสดงความเชื่อมโยงนโยบายรฐับาลและแผนพฒันาในระดบัตTางแผนผงัแสดงความเชื่อมโยงนโยบายรฐับาลและแผนพฒันาในระดบัตTางแผนผงัแสดงความเชื่อมโยงนโยบายรฐับาลและแผนพฒันาในระดบัตTางแผนผงัแสดงความเชื่อมโยงนโยบายรฐับาลและแผนพฒันาในระดบัตTางๆ ๆ ๆ ๆ เพื่อจดัทาํยุทธศาสตรเพื่อจดัทาํยุทธศาสตรเพื่อจดัทาํยุทธศาสตรเพื่อจดัทาํยุทธศาสตร
โครงสร างพืน้ฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย พโครงสร างพืน้ฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย พโครงสร างพืน้ฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย พโครงสร างพืน้ฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย พ....ศศศศ....2558255825582558----2565256525652565    

 
  

� นโยบายที่ 2 การรักษา
ความม่ันคงของรัฐและการ
ตTางประเทศ 
� นโยบายที่ 5 การ
ยกระดับคุณภาพบริการด าน
สาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาขน: ปbองกันอุบัติเหตุ 
� นโยบายที่ 6 การเพ่ิม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
� นโยบายที่ 7 การสTงเสริม
บทบาทและการใช โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 

� ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับ
โครงสร างเศรษฐกิจสูTการเติบโต
อยTางมีคุณภาพและย่ังยืน 
� ผลักดันการขนสTงตTอเนื่อง

หลายรูปแบบ 
� ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการโลจิสติกส 
� พัฒนาระบบการขนสTงทาง

รถไฟ 
� ปรับปรุงพัฒนาโครงขTาย

ขนสTงมวลชน 
� ยุทธศาสตรที่ 5 การสร าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค 
 

�การพัฒนาการขนสTงทางบก 
� ระบบรถไฟระหวTางเมือง 
� ระบบรถไฟฟูาขนสTงมวลชน 
� พัฒนาและจัดระเบียบ

ขนสTงสาธารณะ 
� พัฒนาจุดเชื่อมตTอดTาน

การค าชายแดน 
�การพัฒนาการขนสTงทางน้ํา 
� การพัฒนาทTาเทียบเรือ

โดยสาร 
� การพัฒนาระบบเชื่อมตTอ

การเดินทางกับรูปแบบการ
ขนสTงอ่ืน 

� การพัฒนาทTาเรือแหลมฉบัง
มาบตาพุดทTาเรือฝ()งอTาวไทยและ
ทTาเรือฝ()งอันดามัน 

 

�ยุทธศาสตรที ่1 ยุทธศาสตร
การฟ{|นฟูความเช่ือมั่นและ
เรTงรดัการวางรากฐานที่ดีของ
ประเทศ 
�ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตร
การสร างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยTางย่ังยืนและเปSน
ธรรม 

ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสร างพืน้ฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสร างพืน้ฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสร างพืน้ฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสร างพืน้ฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย ((((พพพพ....ศศศศ....2558255825582558----2565256525652565))))    

นโยบายรฐับาลที่นโยบายรฐับาลที่นโยบายรฐับาลที่นโยบายรฐับาลที่
เกี่ยวข องกบัเกี่ยวข องกบัเกี่ยวข องกบัเกี่ยวข องกบั

กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคม    

แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาฯฯฯฯ    ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่
11111111: : : : ด านโครงสร างด านโครงสร างด านโครงสร างด านโครงสร าง

พืน้ฐานระบบพืน้ฐานระบบพืน้ฐานระบบพืน้ฐานระบบ
คมนาคมขนสTงคมนาคมขนสTงคมนาคมขนสTงคมนาคมขนสTง    

นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย
รัฐมนตรวีTาการรัฐมนตรวีTาการรัฐมนตรวีTาการรัฐมนตรวีTาการ

กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคม    

ยทุธศาสตรการยทุธศาสตรการยทุธศาสตรการยทุธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณจัดสรรงบประมาณจัดสรรงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
รายจTายประจําปh รายจTายประจําปh รายจTายประจําปh รายจTายประจําปh 

2558255825582558    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----14141414    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

สามารถสรุปรายละเอียดได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----11111111    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----11111111    รายละเอยีดยทุธศาสตรการพฒันาโครงสร างพืน้ฐานด านคมนาคมขนสTงของไทยรายละเอยีดยทุธศาสตรการพฒันาโครงสร างพืน้ฐานด านคมนาคมขนสTงของไทยรายละเอยีดยทุธศาสตรการพฒันาโครงสร างพืน้ฐานด านคมนาคมขนสTงของไทยรายละเอยีดยทุธศาสตรการพฒันาโครงสร างพืน้ฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย    

พพพพ....ศศศศ....2558255825582558----2565256525652565    
เปbาหมายการพฒันาเปbาหมายการพฒันาเปbาหมายการพฒันาเปbาหมายการพฒันา    แผนงานการพัฒนาภายใต ยทุธศาสตรฯแผนงานการพัฒนาภายใต ยทุธศาสตรฯแผนงานการพัฒนาภายใต ยทุธศาสตรฯแผนงานการพัฒนาภายใต ยทุธศาสตรฯ    

เปbาหมายที่ เปbาหมายที่ เปbาหมายที่ เปbาหมายที่ 1111::::เสริมสร างรากฐาน
ความมั่นคงทางสังคม ยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนอยTางท่ัวถึง    

แผนงานที่ แผนงานที่ แผนงานที่ แผนงานที่ 1111 การพัฒนาโครงขTายรถไฟระหวTางเมืองปรับปรุงระบบอุปกรณและโครงสร าง
พ้ืนฐานการขนสTงทางรางและพัฒนาระบบรถไฟทางคูTและทางคูTขนาดรางมาตรฐาน 
(Standard Gauge) เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ าน 

เปbาหมายที่  เปbาหมายที่  เปbาหมายที่  เปbาหมายที่  2222 ::::เสริมสร างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจลดต นทุนการ
ขนสTง เพ่ิมความเร็วในการเดินทาง 
และกระตุ นให เกิดการลงทุนในภาค
การผลิตและดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ    

แผนงานที่ แผนงานที่ แผนงานที่ แผนงานที่ 2222การเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวงเพ่ือเช่ือมโยงฐานการผลิตท่ีสําคัญของ
ประเทศและเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ าน ปรับปรุงถนน เช่ือมโยงแหลTงเกษตรและ
ทTองเท่ียว ปรับปรุงโครงขTายถนนระหวTางเมืองหลักและเช่ือมพรมแดนให เปSน 4 ชTองจราจร 
กTอสร างทางหลวงพิเศษระหวTางเมือง ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกทางถนน ได แกT จุด
พักรถบรรทุก สถานีขนสTงสินค า เพ่ือให เกิดการขนสTงตTอเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal 
Transportation) รองรับการค าการลงทุนจากการเข าเปSนประชาคมอาเซียน 

เปbาหมายที่  เปbาหมายที่  เปbาหมายที่  เปbาหมายที่  3333 ::::เสริมสร างความ
มั่ น ค ง  ค ว ามปลอดภั ย ในกา ร
เดินทางและการขนสTง เ กิดการ
พัฒนาท่ีเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมและ
ยั่งยืน    

แผนงานที่ แผนงานที่ แผนงานที่ แผนงานที่ 3333 การพัฒนาโครงขTายการขนสTงทางนํ้า พิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา
ทTาเรือลํานํ้าและทTาเรือชายฝ()งทะเลด านอTาวไทยและทะเลอันดามัน เพ่ือขนสTงสินค าท้ัง
ภายในและระหวTางประเทศ เปtดประตูการขนสTงด านฝ()งทะเลอันดามันเช่ือมโยงเปSนสะพาน
เศรษฐกิจกับทTาเรือฝ()งอTาวไทย รวมท้ังเปSนทางเลือกในการขนสTงท่ีประหยัดและเปSนมิตรกับ
สิ่งแวดล อม 

เปbาหมายที่ เปbาหมายที่ เปbาหมายที่ เปbาหมายที่ 4444: สร างโอกาสในการ
แขT ง ขั น แล ะ ใ ห ป ร ะ เท ศ ไ ด รั บ
ป ร ะ โ ย ชน สู ง สุ ด จ าก ก า ร เ ปS น
ประชาคมอาเซียน    

แผนงานที่ แผนงานที่ แผนงานที่ แผนงานที่ 4444 การเพ่ิมขีดความสามารถในการให บริการขนสTงทางอากาศเรTงผลักดันการ
พัฒนาทTาอากาศยานหลักท่ีเปSนประตูการขนสTงของประเทศให ได ตามมาตรฐานสากล 
สTงเสริมการใช ทTาอากาศยานในภูมิภาคให มีบทบาทมากข้ึนในกิจกรรมการบินและกิจกรรม
ท่ีเก่ียวเน่ือง 

ท่ีปรึกษาพิจารณา “แผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย ฉบับท่ี 2 (2556-2560)”ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติเปSนแผนหลักลําดับท่ี 2 เนื่องจากแผนพัฒนานี้ให 
ความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกทางการค าและการจัดการหTวงโซTอุปทานเพ่ือให ความสามารถในการแขTงขัน
เพ่ิมข้ึน หนTวยงานท่ีเก่ียวข องดําเนินงานอยTางบูรณาการรTวมกันเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสให 
เกิดผลการปฏิบัติท่ีชัดเจนโดยมุTงเน น 

(1) ภารกิจเชิงยุทธศาสตรและเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) เน นประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ โดยให 
ความสําคัญในเชิงคุณภาพท่ีมีผลตTอการสร างผลกระทบท่ีมากกวTา 

(2) ภารกิจและแนวทางการพัฒนาท่ีบูรณาการเนื้องาน (Issue-based) มากกวTากําหนดตามภารกิจ
หนTวยงานท่ีเปSนเอกเทศ (Function based) เพ่ือให หนTวยงานท่ีเก่ียวข องคํานึงถึงความจําเปSนท่ี
จะต องพัฒนาอยTางบูรณาการและเปSนเอกภาพภายใต บทบาทและอํานาจหน าท่ีท่ีตTางกัน 

(3) สร างสังคมท่ีอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม (Green Society) 
(4) เปtดโอกาสให ภาคเอกชนในฐานะผู ใช บริการเข ามามีบทบาทมากข้ึนในกระบวนการพัฒนา เพ่ือลด

อุปสรรคป(ญหาในการสร างความสามารถในการแขTงขันให กับภาคเอกชนท่ีมาจากกฎระเบียบตTางๆ 
ของภาครัฐ 

ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----11112222 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----15151515    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----11112222    รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรการพฒันาระบบโลจสิติกสของไทย ฉบบัที ่รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรการพฒันาระบบโลจสิติกสของไทย ฉบบัที ่รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรการพฒันาระบบโลจสิติกสของไทย ฉบบัที ่รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรการพฒันาระบบโลจสิติกสของไทย ฉบบัที ่2 2 2 2 ((((2556255625562556----2560256025602560))))    

ภารกจิภารกจิภารกจิภารกจิ    ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร    
ภารกิจที่ ภารกิจที่ ภารกิจที่ ภารกิจที่ 1111: : : : การเสริมสร าง
ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ใ ห กั บ
ผู ประกอบการไทยในการ
เก็บเก่ียวมูลคTาเพ่ิมจากโซT
อุปทาน 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 1111: : : : เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซTอุปทานประกอบด วย 2 กลยุทธหลัก 
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 1111 สTงเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู ประกอบการเกษตรในโซTอุปทานสินค า

เกษตรและอาหารจากต นนํ้าถึงปลายนํ้า (From Farms to Forks) 
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 2222 เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซTอุปทานให กับผู ประกอบการ

อุตสาหกรรมไทยและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพสูง 
ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222: : : : สTงเสริมธุรกิจการค าและบริการในพ้ืนท่ีเมืองชายแดน    
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 1111    สTงเสริมการลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีการค าและบริการในเขตเมืองท่ีหTางจากพ้ืนท่ี

ชายแดนประมาณ 30-50 กิโลเมตร 
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 2222 พัฒนาจุดผTานแดนถาวร/ช่ัวคราว/จุดผTอนปรนท่ีมีศักยภาพทางการค าให เปSน

ดTานถาวรท่ีได มาตรฐานสากล แยกจุดตรวจการผTานแดนของคนและสินค าออกจากกัน    
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 3333 สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและโซTอุปทานของธุรกิจไปยังเมืองชายแดน

ของประเทศเพ่ือนบ าน    
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 4444    ของยุทธศาสตรน้ี สนับสนุนการพัฒนาทTาเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

ภารกจิที ่ภารกจิที ่ภารกจิที ่ภารกจิที ่2222: : : : การยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบอํานวย
ความสะดวกทางการค า 
(Trade Facilitation 
Enhancement) 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 3333: : : : พัฒนาบริการขนสTงและเครือขTายโลจิสติกสตามเส นทาง โดยให ความสําคัญกับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพบริการขนสTงหรือเครือขTายโลจิสติกสท่ีเช่ือมโยงต นทางและปลายทางของ
เส นทางโลจิสติกสทีมีการขนสTงสินค าและจราจรหนาแนTน ปรับลดเส นทางท่ีขาดหาย (Missing 
Link) หรือคอขวด (Bottle Neck) ในเส นทางขนสTงหลักและเส นทางสํารองรองรับการ
หยุดชะงักของโซTอุปทานจากป(จจัยเสี่ยงตTางๆ มี 4 กลยุทธหลัก 
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 1111 เพ่ิมขีดความสามารถและความปลอดภัยของการขนสTงสินค าทางบกสูTประตู

การค าหลัก 
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 2222 สTงเสริมการเปลี่ยนรูปแบบการขนสTงไปสูTทางลํานํ้า พัฒนาระบบทTาเรือหลัก

และเรือชายฝ()งเพ่ือประหยัดพลังงาน 
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 3333 ขยายความสามารถและพัฒนาบทบาทของสนามบินสุวรรณภูมิให เปSนประตู

การค าท่ีสามารถสร างมูลคTาเพ่ิมให กับธุรกิจการค าระหวTางประเทศ 
- กลยุทธที่  กลยุทธที่  กลยุทธที่  กลยุทธที่  4444 สTงเสริมให ภาคเอกชนเข ามามีสTวนรTวมในการพัฒนาเครือขTายและเขต

อุตสาหกรรมบริการเช่ือมโยงการขนสTงสินค าหลายรูปแบบและอุตสาหกรรมให บริการโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 4444: : : : พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการค า มีกลยุทธหลัก 3 ประการ คือ    
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 1111 เรTงรัดการพัฒนาและขยายการเช่ือมโยง NSW ท่ีเก่ียวกับธุรกรรมเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสของภาครัฐไปสูTกลุTมผู ประกอบการขนสTงผTานทTาและสTงเสริมการพัฒนาระบบ 
NSW และ e-logistics ในประเทศเพ่ือนบ าน 

- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 2222 ดําเนินการจัดตั้งองคกรกํากับบริหารจัดการระบบ NSW (Business Model) ท่ี
มีประสิทธิภาพ 

- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 3333 ผลักดันการออกกฎหมาย 
ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 5555: : : :  สTงเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือขTายของผู ให บริการโลจิสติกสมี     
กลยุทธหลัก 3 ประการ คือ 
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 1111 สTงเสริม Best Practice และยกระดับผู ให บริการโลจิสติกสแบบตTางๆ ให ได การ

รับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 2222 สนับสนุนให มีการจัดตั้งศูนยให คําปรึกษานักลงทุนไทยในประเทศภูมิภาค

อาเซียน 
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 3333 สTงเสริมกิจกรรมสนับสนุนการขยายเครือขTายของผู ให บริการโลจิสติกสไทย 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----16161616    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

ภารกจิภารกจิภารกจิภารกจิ    ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร    
ภารกจิที ่ภารกจิที ่ภารกจิที ่ภารกจิที ่3333: : : : การพัฒนา
ป(จจัยสนับสนุน (Capacity 
Building and Policy 
Driving Factors) 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 6666: : : : ปรับปรุงการพัฒนาและจัดการกําลังคนมีกลยุทธหลัก 3 ประการ คือ 
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 1111 สนับสนุนการปรับปรุงการเรียนการสอนให สอดคล องกับความต องการของภาค

ธุรกิจและแนวโน มการบริหารจัดการท่ีเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม 
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 2222การพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจสําหรับการค าชายแดน 
- กลยุทธกลยุทธกลยุทธกลยุทธที่ ที่ ที่ ที่ 3333 ผลักดันให มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให กับบุคลากรในสาขา  

โลจิสติกส 
ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 7777: : : :  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงตนเองและสร างความ
เข มแข็งให กับองคกร/เครือขTายขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 1111 พัฒนาระบบตัวช้ีวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให บริการของหนTวยงาน

ภาครัฐและระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนอยTางสม่ําเสมอและ
ตTอเน่ือง 

- กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่ 2 2 2 2 สร างความเข มแข็งให กับองคกร/เครือขTายขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาได นําแผนพัฒนาข างต นมาวิเคราะหความสอดคล องกับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()ง
ทะเลภาคใต  3 ทางเลือก และเนื่องจากแผนพัฒนาหลักนั้นอยูTในรูปนามธรรม ดังนั้นเพ่ือให เปSนรูปธรรม และ
สามารถวิเคราะหความสอดคล องได  ท่ีปรึกษาจึงกําหนดเกณฑเพ่ือใช ในการวิเคราะหความสอดคล องของ
แผนพัฒนา กับทางเลือกการพัฒนาท้ัง 3 ทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

((((1111)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องตามทางเลือกการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องตามทางเลือกการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องตามทางเลือกการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ที่ ที่ ที่ 1111    กรณีฐานกรณีฐานกรณีฐานกรณีฐาน    ((((BaseBaseBaseBase    
GrowthGrowthGrowthGrowth    Case)Case)Case)Case)    

การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 1 1 1 1 เปSนการเติบโตตามโครงสร างการผลิตในป(จจุบันของภาคใต  ดังนั้นจึง
ไมTมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร างในการพัฒนาโดยการเติบโตเศรษฐกิจในภาคใต จะเปSนไปอยTางช าๆ ตามโครงสร าง
การผลิตสาขาเกษตรกรรม ประมง และทTองเท่ียว เปSนหลัก ดังนั้น จึงไมTมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร างการผลิต 

ในกรณีของทางเลือกนี้ จึงเปรียบเสมือนไมTจําเปSนต องมีแผนหรือยุทธศาสตรในการพัฒนาภาคใต 
แตTอยTางใด  เพราะหากเปSนการเติบโตตามธรรมชาติและโครงสร างการผลิตเดิม เศรษฐกิจของภาคใต ก็สามารถ
เติบโตได ไมTน อยกวTาร อยละ 2.50 ตTอปh ตามท่ีกําหนดเปbาหมายไว ตามทางเลือกอยูTแล ว 

ท่ีปรึกษาจึงประยุกตใช แนวทางตามแผนยุทธศาสตรโครงสร างพ้ืนฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย 
พ.ศ.2558-2565 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย ฉบับท่ี 2 (2556-2560) เปSนหลักเกณฑ
การวิเคราะห โดยวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรโครงสร างพ้ืนฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย พ.ศ.2558-2556 
คือ “การเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน”  ซ่ึงมีกรอบทิศทางในการพัฒนาภาคคมนาคมขนสTง ระยะยาว (8 ปh) ดังนี้ 

1) ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว 
2) กระตุ นเศรษฐกิจ 
3) การสร างงาน 
4) กระจายรายได  
5) สร างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ในขณะท่ีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย ฉบับท่ี 2 (2556-2560) 

ประกอบด วย 3 ภารกิจ และ 7 ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ีปรึกษาจึงได กําหนดเกณฑและท่ีมาของเกณฑสาขา
คมนาคมขนสTงและโลจิสติกสตามทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน (Base Growth Case) ดังตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----11113333    

    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----17171717    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 
 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----11113333        เกณฑและที่มาของเกณฑที่เกณฑและที่มาของเกณฑที่เกณฑและที่มาของเกณฑที่เกณฑและที่มาของเกณฑที่นํามาใช การพจิราณาความสอดคล องนํามาใช การพจิราณาความสอดคล องนํามาใช การพจิราณาความสอดคล องนํามาใช การพจิราณาความสอดคล อง    
สาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกส    

ภารกจิภารกจิภารกจิภารกจิ    ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    

ภารกจิที ่ภารกจิที ่ภารกจิที ่ภารกจิที ่1111 การเสรมิสร างความ
เข มแข็งให กับผู ประกอบการไทยใน
การเก็บเก่ียวมูลคTาเพ่ิมจากโซT
อุปทาน (Supply Chain 
Enhancement)    

ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่1111 เพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการโซTอุปทานเพ่ือเพ่ิมโอกาสและ
ศักยภาพในการเก็บเก่ียวมลูคTาเพ่ิมจากโซTอุทาน 
ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่2222 สTงเสริมธุรกิจการค าและบริการ
ในพ้ืนท่ีเมืองชายแดน 

เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่1111 สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได ในระยะ
ยาว/เพ่ิมขีดความสามารถในหTวงโซT
อุปทาน 

ภารกจิที ่ภารกจิที ่ภารกจิที ่ภารกจิที ่2222 การยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบอานวยความ
สะดวกทางการค า (Trade 
Facilitation Enhancement)    

ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่3333 พัฒนาบริการขนสTงและ
เครือขTายโลจิสติกสตามเส นทางยทุธศาสตร 
ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่4444 พัฒนาระบบอํานวยความ
สะดวกทางการค า 
ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่5555 สTงเสริมการพัฒนาบริการและ
ขยายเครือขTายของผู ให บริการโลจิสติกส 

เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่2222    การกระตุ นเศรษฐกิจ/การ
อํานวยความสะดวกด านการค าและ
บริการ 

ภารกจิที ่ภารกจิที ่ภารกจิที ่ภารกจิที ่3333 การพัฒนาป(จจัย
สนับสนุน (Capacity Building 
and Policy Driving Factors)    
    

ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่6666 ปรับปรุงระบบการพัฒนาและ
จัดการกําลังคน (Human Resource  
Development System) 
ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่7777 พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือ เพ่ือการปรับปรุงตนเอง 
(Monitoring System for Self  
Improvement) และสร างความเข มแข็งให กับ
องคกร/เครือขTายขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่3333 เกิดการสร างงาน 
เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่4444 มีการกระจายรายได /
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของคน
และองคกร 
เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่5555 เสริมสร างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ดังนั้น ท่ีปรึกษานําเกณฑดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----11113333 ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนา กับ
ทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----11114444    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ     บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----18181818    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----11114444    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาสาขาคมนผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาสาขาคมนผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาสาขาคมนผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสกบัาคมขนสTงและโลจสิติกสกบัาคมขนสTงและโลจสิติกสกบัาคมขนสTงและโลจสิติกสกบัทางเลอืกในการพัฒนาฯ ทางทางเลอืกในการพัฒนาฯ ทางทางเลอืกในการพัฒนาฯ ทางทางเลอืกในการพัฒนาฯ ทางเลอืกเลอืกเลอืกเลอืกที ่ที ่ที ่ที ่1111    กรณฐีานกรณฐีานกรณฐีานกรณฐีาน    
แผนยทุธศาสตรและแผนพฒันาแผนยทุธศาสตรและแผนพฒันาแผนยทุธศาสตรและแผนพฒันาแผนยทุธศาสตรและแผนพฒันา

สาขาคมนาคมขนสTงสาขาคมนาคมขนสTงสาขาคมนาคมขนสTงสาขาคมนาคมขนสTง    
และโลจสิตกิสและโลจสิตกิสและโลจสิตกิสและโลจสิตกิส    

การวเิคราะหความสอดคล องกบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การวเิคราะหความสอดคล องกบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การวเิคราะหความสอดคล องกบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การวเิคราะหความสอดคล องกบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวม 

เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    1111    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    2222    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    3333    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    4444    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่5555    

ขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมได ในระยะยาวและสงัคมได ในระยะยาวและสงัคมได ในระยะยาวและสงัคมได ในระยะยาว////เพิม่เพิม่เพิม่เพิม่

ขดีความสามารถในหTวงโซTขดีความสามารถในหTวงโซTขดีความสามารถในหTวงโซTขดีความสามารถในหTวงโซT
อปุทานอปุทานอปุทานอปุทาน    

การกระตุ นเศรษฐกจิการกระตุ นเศรษฐกจิการกระตุ นเศรษฐกจิการกระตุ นเศรษฐกจิ////การการการการ
อาํนวยความสะดวกด านอาํนวยความสะดวกด านอาํนวยความสะดวกด านอาํนวยความสะดวกด าน

การค าและบรกิารการค าและบรกิารการค าและบรกิารการค าและบรกิาร    

เกดิการสร างงานเกดิการสร างงานเกดิการสร างงานเกดิการสร างงาน    การกระจายรายได การกระจายรายได การกระจายรายได การกระจายรายได ////
ปรบัปรงุและพฒันาปรบัปรงุและพฒันาปรบัปรงุและพฒันาปรบัปรงุและพฒันา
ศกัยภาพของคนและศกัยภาพของคนและศกัยภาพของคนและศกัยภาพของคนและ

องคกรองคกรองคกรองคกร    

เสรมิสร างความปลอดภยัเสรมิสร างความปลอดภยัเสรมิสร างความปลอดภยัเสรมิสร างความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยสนิในชวีติและทรพัยสนิในชวีติและทรพัยสนิในชวีติและทรพัยสนิ    

แผนหลกัที ่แผนหลกัที ่แผนหลกัที ่แผนหลกัที ่1:1:1:1: 
แผนยุทธศาสตรโครงสร างพื้นฐาน
ด านคมนาคมขนสTงของไทย พ.ศ. 
2558-2565 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

    

5555    

แผนหลกัที ่แผนหลกัที ่แผนหลกัที ่แผนหลกัที ่2:2:2:2: 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของไทย ฉบับที่ 2 
(2556-2560) 

1 1 1 0 0 3333    

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----11114444 พบวTา แผนพัฒนาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสอดคล องกับทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 1 กรณีฐาน (Base Growth Case) ที่
ปรึกษาจึงนําแผนหลักที่ 1 และ แผนหลักที่ 2 ที่สอดคล อง กับทางเลือกที่ 1 กรณีฐานไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3333    การวิเคราะหการวิเคราะหการวิเคราะหการวิเคราะห
ความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจตTอไป    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)

((((2222)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง
ศักยภาพเต็มที่ ศักยภาพเต็มที่ ศักยภาพเต็มที่ ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)

การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 
เข มข นในการพัฒนา รวมท้ังสนับสนุนเปลี่ยนแปลงโครงสร างการผลิตในบางสาขาท่ีสามารถดําเนินการได  เชTน 
เกษตรแปรรูป ทTองเท่ียว การค าสTง
แนวทางตาม “รTาง” ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 
วิสัยทัศนและเปbาหมาย ดังแสดงในรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----6666    กรอบวสิยัทัศนและเปbาหมายภายใต กรอบวสิยัทัศนและเปbาหมายภายใต กรอบวสิยัทัศนและเปbาหมายภายใต กรอบวสิยัทัศนและเปbาหมายภายใต 

โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
1) การยกระดับศักยภาพการแขTงขันและการหลุดพ นจากกับดักรายได ปานกลางสูTรายได สูง
2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชTวงวัยและการป
3) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปSนเมือง
5) การสร างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม
6) การบริหารราชการแผTนดินท่ีมีประสิทธิภาพ

 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต 
(Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

(COT)(COT)(COT)(COT)    3333----19191919    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั

การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง    ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 
Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)    

การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 2222    เปSนการเติบโตเต็มท่ีตามศักยภาพของภาคใต  ดังนั้น จึงต องการความ
เข มข นในการพัฒนา รวมท้ังสนับสนุนเปลี่ยนแปลงโครงสร างการผลิตในบางสาขาท่ีสามารถดําเนินการได  เชTน 
เกษตรแปรรูป ทTองเท่ียว การค าสTง-ค าปลีก การขนสTงและโลจิสติกส เปSนต นในกรณีนี้ ท่ีปรึกษาจึงประยุก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560
รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----6666 

กรอบวสิยัทัศนและเปbาหมายภายใต กรอบวสิยัทัศนและเปbาหมายภายใต กรอบวสิยัทัศนและเปbาหมายภายใต กรอบวสิยัทัศนและเปbาหมายภายใต ทิศทางทิศทางทิศทางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาตฉิบบัที ่แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาตฉิบบัที ่แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาตฉิบบัที ่แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาตฉิบบัที ่
((((พพพพ....ศศศศ....2560256025602560----2564256425642564))))    

โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
การยกระดับศักยภาพการแขTงขันและการหลุดพ นจากกับดักรายได ปานกลางสูTรายได สูง
การพัฒนาศักยภาพคนตามชTวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร างสังคมสูงวัยอยTางมีคุณภาพ
การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปSนเมือง 
การสร างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม
การบริหารราชการแผTนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช กรณีใช กรณีใช กรณีใช 

เปSนการเติบโตเต็มท่ีตามศักยภาพของภาคใต  ดังนั้น จึงต องการความ
เข มข นในการพัฒนา รวมท้ังสนับสนุนเปลี่ยนแปลงโครงสร างการผลิตในบางสาขาท่ีสามารถดําเนินการได  เชTน 

ค าปลีก การขนสTงและโลจิสติกส เปSนต นในกรณีนี้ ท่ีปรึกษาจึงประยุกตใช 
2560-2564)  ซ่ึงมีกรอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาตฉิบบัที ่แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาตฉิบบัที ่แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาตฉิบบัที ่แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาตฉิบบัที ่12 12 12 12     

การยกระดับศักยภาพการแขTงขันและการหลุดพ นจากกับดักรายได ปานกลางสูTรายได สูง 
รูประบบเพ่ือสร างสังคมสูงวัยอยTางมีคุณภาพ 

การสร างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----20202020    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ภายใต กรอบวิสัยทัศนและเปbาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มี
การกําหนดตําแหนTงทางยุทธศาสตรของประเทศ ดังนี้ 

1) เปSนประเทศท่ีมีรายได สูงและมีการกระจายรายได อยTางเปSนธรรม 
2) เปSนศูนยกลางด านการขนสTงและโลจิสติกสของภูมิภาค 
3) เปSนชาติการค าและบริการ (Trading and Service Nation) 
4) เปSนแหลTงผลิตสินค าเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย 
5) เปSนแหลTงอุตสาหกรรมสร างสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปSนมิตรตTอสิ่งแวดล อม 
เม่ือพิจารณาโดยใช ความได เปรียบด านทําเลท่ีต้ังและบริบทของภาคใต มาประกอบการวิเคราะห   

จึงได หลักเกณฑการวิเคราะหสําหรับแนวทางเลือกท่ี 2 ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----11115555    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----11115555    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ําเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ําเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ําเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิมาใช การพจิมาใช การพจิมาใช การพจิาาาารณาความสอดคล องรณาความสอดคล องรณาความสอดคล องรณาความสอดคล อง    

สาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกส 
ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    

1)  เปSนประเทศท่ีมีรายได สูงและมีการกระจาย
รายได อยTางเปSนธรรม    

เกณฑที่ เกณฑที่ เกณฑที่ เกณฑที่ 1111 เปSนศูนยกลางด านการขนสTงและโลจิสติกสของภูมิภาค 

2)  เปSนศูนยกลางด านการขนสTงและโลจิสติกส
ของภูมิภาค 

เกณฑที่ เกณฑที่ เกณฑที่ เกณฑที่ 2222 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขTงขันของประเทศ (New 
Gateway Port) 

3)ชาติการค าและบริการ (Trading and Service 
Nation) 

เกณฑที่ เกณฑที่ เกณฑที่ เกณฑที่ 3333    เปSนชาติการค าและบริการ (Trading and Service Nation) 

4)  เปSนแหลTงผลิตสินค าเกษตรอินทรียและ
เกษตรปลอดภัย 

เกณฑที่ เกณฑที่ เกณฑที่ เกณฑที่ 4444 การรองรับความเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปSนเมือง (พัฒนา
โครงสร างพ้ืนฐาน) 

5)  เปSนแหลTงอุตสาหกรรมสร างสรรคและมี
นวัตกรรมสูงท่ีเปSนมติรตTอสิ่งแวดล อม 

เกณฑที่ เกณฑที่ เกณฑที่ เกณฑที่ 5555    การสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปSนมิตร
ตTอสิ่งแวดล อม    

ท่ีปรึกษานําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----11115555    ไปวิเคราะหความสอดคล องของ
แผนพัฒนากับทางเลือกท่ี 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มท่ี ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----11116666 

 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----21212121        บรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซท    แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----11116666    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสกบัทางเลอืกในการพัฒนาฯ ทางเลอืกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสกบัทางเลอืกในการพัฒนาฯ ทางเลอืกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสกบัทางเลอืกในการพัฒนาฯ ทางเลอืกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสกบัทางเลอืกในการพัฒนาฯ ทางเลอืกที ่2222    กรณใีช ศักยภาพเต็มที่กรณใีช ศักยภาพเต็มที่กรณใีช ศักยภาพเต็มที่กรณใีช ศักยภาพเต็มที่    
แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา

สาขาคมนาคมขนสTงสาขาคมนาคมขนสTงสาขาคมนาคมขนสTงสาขาคมนาคมขนสTง    
และโลจสิตกิสและโลจสิตกิสและโลจสิตกิสและโลจสิตกิส 

การวเิคราะหความสอดคล อง การวเิคราะหความสอดคล อง การวเิคราะหความสอดคล อง การวเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน
รวมรวมรวมรวม เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    1111    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    2222    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    3333    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    4444    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่5555    

เปSนศนูยกลางด านการเปSนศนูยกลางด านการเปSนศนูยกลางด านการเปSนศนูยกลางด านการ
ขนสTงและโลจสิตกิสของขนสTงและโลจสิตกิสของขนสTงและโลจสิตกิสของขนสTงและโลจสิตกิสของ

ภมูภิาคภมูภิาคภมูภิาคภมูภิาค    

เพิม่ขดีความสามารถในเพิม่ขดีความสามารถในเพิม่ขดีความสามารถในเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขTงขนัของประเทศ การแขTงขนัของประเทศ การแขTงขนัของประเทศ การแขTงขนัของประเทศ 
(New Gateway Port)(New Gateway Port)(New Gateway Port)(New Gateway Port)    

เปSนชาตกิารค าและบรกิาร เปSนชาตกิารค าและบรกิาร เปSนชาตกิารค าและบรกิาร เปSนชาตกิารค าและบรกิาร 
(Trading (Trading (Trading (Trading and Service and Service and Service and Service 

Nation)Nation)Nation)Nation)    

การรองรับความเชื่อมโยงการรองรับความเชื่อมโยงการรองรับความเชื่อมโยงการรองรับความเชื่อมโยง
ภมูภิาคและความเปSนเมอืง ภมูภิาคและความเปSนเมอืง ภมูภิาคและความเปSนเมอืง ภมูภิาคและความเปSนเมอืง 
((((พัฒนาโครงสร างพื้นฐานพัฒนาโครงสร างพื้นฐานพัฒนาโครงสร างพื้นฐานพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน))))    

การสร างความเการสร างความเการสร างความเการสร างความเจรญิเตบิโตจรญิเตบิโตจรญิเตบิโตจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิและสงัคมททางเศรษฐกจิและสงัคมททางเศรษฐกจิและสงัคมททางเศรษฐกจิและสงัคมท
เปSนมติรตTอสิง่แวดล อมเปSนมติรตTอสิง่แวดล อมเปSนมติรตTอสิง่แวดล อมเปSนมติรตTอสิง่แวดล อม    

แผนหลักที่ แผนหลักที่ แผนหลักที่ แผนหลักที่ 1:1:1:1:    
แผนยุทธศาสตร โครงสร า ง
พื้นฐานด านคมนาคมขนสT ง  
ของไทย พ.ศ.2558-2565 

1 1 1 1 1 5555    

แผนหลักที่ แผนหลักที่ แผนหลักที่ แผนหลักที่ 2:2:2:2:    
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส ข อ ง ไ ท ย    
ฉบับที่ 2 (2556-2560) 

1 1 1 0 0 3333    

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----11116666 พบวTา แผนพัฒนาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ (Full-
Potential Growth Case) ดังนั้นที่ปรึกษาจึงนําแผนหลักที่สอดคล อง กับทางเลือกไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหการวิเคราะหการวิเคราะหการวิเคราะห
ความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจตTอไป 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----22222222        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราการกําหนดเกณฑการวิเคราการกําหนดเกณฑการวิเคราการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องะหความสอดคล องะหความสอดคล องะหความสอดคล อง    ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 3333    กรณีเรTงกรณีเรTงกรณีเรTงกรณีเรTง
อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต ((((Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)    

พัฒนาตามแนวทางเลือกที่ พัฒนาตามแนวทางเลือกที่ พัฒนาตามแนวทางเลือกที่ พัฒนาตามแนวทางเลือกที่ 3333 เปSนการเรTงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต ท่ีสูงกวTาศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี  ดังนั้น จึงต องการความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร างการผลิตอยTางมีนัยสําคัญ  โดยสิ่งท่ีทิศทาง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 คาดหวัง คือ ประเทศไทยเปSนประเทศพัฒนาแล ว (Developed Country) และมีความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางท่ัวถึงท้ังประเทศ 

จากการทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตTางๆ ท่ัวโลก สามารถแบTงระดับของการ
พัฒนาเศรษฐกิจออกได เปSน 3 ระยะ (Stages) ดังนี้1 

� การพัฒนาในระยะที่  การพัฒนาในระยะที่  การพัฒนาในระยะที่  การพัฒนาในระยะที่  1111 เปSนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูT
ภายในประเทศเปSนหลัก (Resource-Driven)  ประเทศท่ีมีการพัฒนาในระยะนี้ มักถูกจัดให อยูTในกลุTมประเทศ
ด อยพัฒนา  การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะนี้ จะพ่ึงพาสินค าโภคภัณฑ (Commodity) และการใช ประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและป(จจัยการผลิตข้ันพ้ืนฐาน เชTน ท่ีดินและแรงงานไร ฝhมือ  โดยสินค าสTงออกจะมีรากฐานมา
จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูT เชTน แรT และป�าไม  เปSนต น  ดังนั้น จึงเปSนระบบเศรษฐกิจท่ีมีความอTอนไหวตTอ
ภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาสินค าโภคภัณฑ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวTางประเทศมาก 

� การพัฒนาในระยะที่ การพัฒนาในระยะที่ การพัฒนาในระยะที่ การพัฒนาในระยะที่ 2222 เปSนการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจากการยกระดับ (Efficiency/Investment 
Driven)  โดยสTวนใหญTเปSนระดับการพัฒนาของประเทศในกลุTมประเทศกําลังพัฒนา (Developing Countries) 
เปSนการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการผลิตสินค าและบริการ
พ้ืนฐาน  ยกตัวอยTางเชTน การผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) หรือผู รับจ างผลิตโดยอาศัย
การนําเข าเทคโนโลยีจากตTางประเทศ การสTงเสริมการลงทุนจากตTางประเทศ และการลงทุนโดยภาครัฐใน
โครงสร างพ้ืนฐานทางกายภาพ  ดังนั้น การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะนี้ ต องพ่ึงพาการไหลเข าของเงิน
ลงทุนจากตTางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปSน 
ผู นําเข าสินค า เปSนหลัก 

� การพัฒนาในระยะที่ การพัฒนาในระยะที่ การพัฒนาในระยะที่ การพัฒนาในระยะที่ 3333 เปSนการพัฒนาในกลุTมประเทศพัฒนาแล วท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เปSนป(จจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Innovation Driven)  โดยการปรับฐานจากการพ่ึงพาเทคโนโลยี
จากภายนอกมาเปSนเศรษฐกิจท่ีสามารถสร างเทคโนโลยี องคความรู  และนวัตกรรมด วยตนเอง จนเกิด
ความสามารถในการผลิตและนําเสนอสินค าและบริการท่ีสร างมูลคTาเพ่ิมอยTางแตกตTางจากคูTแขTงขัน  การเข าสูTการ
พัฒนาในระยะนี้ จําเปSนต องอาศัยการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การพัฒนา
ตลาดทุน การเข าถึงเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีใหมTๆ และรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----8888 
แสดงวงจรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังท่ีได อธิบายมาข างต น 

                                                           

1
 พินิจ AEC และการเปSนศูนยกลางโลจิสติกสของไทย ภายใต การค าไร พรมแดน ตอนท่ี 1.รศ.ดร.สมพงษศิริโสภณศิลป�พ.ศ. 2557 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----23232323        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    
ที่มาที่มาที่มาที่มา::::    พินิจ AEC และการเปSนศูนยกลางโลจิสติกสของไทย ภายใต การค าไร พรมแดน ตอนท่ี 1.  

 รศ.ดร.สมพงษ ศิริโสภณศิลป�, พ.ศ.2557 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----7777    วงจรการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยวงจรการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยวงจรการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยวงจรการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย    

จากรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----7777 การพัฒนาเศรษฐกิจในแตTละระยะจะมีอัตราการเติบโตในรูปของ“S Curve”โดยมีอัตรา
การเติบโตคTอนข างช าในชTวงแรกและขยายตัวในอัตราท่ีสูงในชTวงถัดมา กTอนท่ีการเจริญเติบโตจะเริ่มถึงจุดอ่ิมตัว
และชะลอตัวในชTวงสุดท าย  หากต องการรักษาอัตราการเติบโตท่ีสูงตTอไป การพัฒนาประเทศจําเปSนต องขยับไปสูT
การพัฒนาในระยะท่ีสูงกวTา  ดังนั้นการก าวข ามการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะท่ีตํ่ากวTาไปยังเศรษฐกิจในระยะท่ีสูง
กวTา จึงจําเปSนต องอาศัยการปรับเปลี่ยนหรือการปฏิรูปโครงสร างการผลิตและโครงสร างเศรษฐกิจของประเทศ  
ซ่ึงเปSนจังหวะเวลาสําคัญในการท่ีจะผลักดันให ประเทศสามารถรักษาการเติบโตในอัตราสูงได อยTางยั่งยืน 

ท้ังนี้ การเปลี่ยนถTายจากระดับการพัฒนาเศรษฐกิจจากระยะท่ี 2 เปSนระยะท่ี 3 นั้น จะต องเผชิญกับ
ความท าทาย มากกวTาการก าวข ามจากระยะท่ี 1 เปSนระยะท่ี 2  เนื่องจากเปSนการปรับเปลี่ยนทิศทางของการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากการพัฒนาระยะท่ี 2 ซ่ึงเน นการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกและการลงทุนจากตTางประเทศ
ไปสูTการพัฒนาระยะท่ี 3 ซ่ึงต องอาศัยฐานของการพ่ึงพาตนเองด านเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมได ด วย
ตนเอง  โดยเปSนการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีต องอาศัยการปรับเปลี่ยนจนถึงการปฏิรูป (Transformation) 
โครงสร างของธุรกิจและการผลิตท่ีให ความสําคัญกับความก าวหน าในการพัฒนาและใช เทคโนโลยีเพ่ือให เกิด
นวัตกรรม มากกวTาการมุTงเน นเฉพาะไปท่ีการลงทุนในโครงสร างพ้ืนฐานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตอยTาง
ท่ีเราคุ นเคยกันมา 

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะเริ่มแรก เกิดจากความสามารถในการแทรกตัวเข าไปแขTงขันใน
ตลาดโลกท่ีสTวนใหญTอาศัยความพร อมของป(จจัยด านการผลิตและแรงงานมีฝhมือท่ีมีคTาจ างตํ่า  แตTเม่ือประเทศได 
พัฒนามาถึงจุดหนึ่ง คTาแรงยTอมสูงข้ึนและต นทุนป(จจัยการผลิตตTางๆ ก็สูงข้ึนตามไปด วย ทําให ประเทศไมTมีขีด
ความสามารถในการแขTงขันภายใต รูปแบบหรือโครงสร างการผลิตแบบเดิมๆ อีกตTอไป เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีมีคTาแรงท่ีถูกกวTา 

ดังนั้น การท่ีจะทําให ประเทศไทยหลุดพ นจากกับดักรายได ปานกลาง จําเปSนต องมีการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดในการพัฒนาและโครงสร างการผลิตอยTางจริงจัง  ท่ีปรึกษาเสนอแนะวTาสาขาท่ีมีความจําเปSนตTอการ
สTงเสริมขีดความสามารถในการแขTงขันของประเทศในระยะยาวและมีมูลคTาเพ่ิม (Value-added) สูง อาทิเชTน 
ปtโตรเคมี ธุรกิจบริการ และทTองเท่ียว เปSนต น 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----24242424        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 สําหรับทางเลือกนี้ ท่ีปรึกษาประยุกตใช แนวทางตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
เหมือนกับแนวทางเลือกท่ี 2 ท่ีผTานมา  โดยประกอบกับแนวคิดการยกระดับการพัฒนา นโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมซุปเปอรคลัสเตอรของรัฐบาล จึงได เปSนหลักเกณฑในการ
วิเคราะหสําหรับทางเลือกท่ี 3 ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----11117777    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----11117777    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ําเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ําเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ําเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารมาใช การพจิารมาใช การพจิารมาใช การพจิารณาความสอดคล องณาความสอดคล องณาความสอดคล องณาความสอดคล อง    
สาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกส 

ตาํแหนTงยทุธศาสตรตาํแหนTงยทุธศาสตรตาํแหนTงยทุธศาสตรตาํแหนTงยทุธศาสตร    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    

1) เปSนประเทศท่ีมีรายได สูงและมีการกระจายรายได 
อยTางเปSนธรรม    

เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่1111 เปSนศูนยกลางด านการขนสTงและโลจิสติกสของภูมิภาค 

2) เปSนศูนยกลางด านการขนสTงและโลจิสติกสของ
ภูมิภาค 

เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่2222 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขTงขันของประเทศ 
(New Gateway Port) 

3) เปSนชาติการค าและบริการ (Trading and Service 
Nation) 

เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่3333    เปSนชาติการค าและบรกิาร (Trading and Service 
Nation)    

4) เปSนแหลTงผลิตสินค าเกษตรอินทรยีและเกษตร
ปลอดภัย 

เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่4444    การรองรับความเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปSนเมือง 
(พัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน)    

5) เปSนแหลTงอุตสาหกรรมสร างสรรคและมีนวัตกรรม
สูงท่ีเปSนมิตรตTอสิ่งแวดล อม 

เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่5555    การสร างความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปSน
มิตรตTอสิ่งแวดล อม 
เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่6666 สTงเสริมและสนับสนุนสาขาการผลิตท่ีมีนวัตกรรมและ
มูลคTาเพ่ิมสูง    

ดังนั้น ท่ีปรึกษาจึงนําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----11117777    ไปวิเคราะหความสอดคล อง
ของแผนพัฒนากับทางเลือกท่ี 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----11118888    



รายงานฉบัรายงานฉบัรายงานฉบัรายงานฉบับสมบรูณบสมบรูณบสมบรูณบสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ยฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ยฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ยฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ยฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----25252525        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----11118888    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสกบัทางเลอืกในการพัฒนาฯ ทางเลอืกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสกบัทางเลอืกในการพัฒนาฯ ทางเลอืกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสกบัทางเลอืกในการพัฒนาฯ ทางเลอืกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสกบัทางเลอืกในการพัฒนาฯ ทางเลอืกที ่3333    กรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโต    
แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา
สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิ

สตกิสสตกิสสตกิสสตกิส    

การวเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การวเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การวเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การวเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน
รวมรวมรวมรวม เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    1111    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    2222    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    3333    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    4444    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่5555    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่6666 

เปSนศนูยกลางด านเปSนศนูยกลางด านเปSนศนูยกลางด านเปSนศนูยกลางด าน
การขนสTงและการขนสTงและการขนสTงและการขนสTงและ    
โลจสิตกิสของโลจสิตกิสของโลจสิตกิสของโลจสิตกิสของ

ภมูภิาคภมูภิาคภมูภิาคภมูภิาค    

เพิม่ขดีความสามารถเพิม่ขดีความสามารถเพิม่ขดีความสามารถเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขTงขนัของในการแขTงขนัของในการแขTงขนัของในการแขTงขนัของ
ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ (New (New (New (New 
Gateway Port)Gateway Port)Gateway Port)Gateway Port)    

เปSนชาตกิารค าและเปSนชาตกิารค าและเปSนชาตกิารค าและเปSนชาตกิารค าและ
บรกิาร บรกิาร บรกิาร บรกิาร (Trading and (Trading and (Trading and (Trading and 

Service Nation)Service Nation)Service Nation)Service Nation)    

การรองรบัความการรองรบัความการรองรบัความการรองรบัความ
เชื่อมโยงภมูภิาคและเชื่อมโยงภมูภิาคและเชื่อมโยงภมูภิาคและเชื่อมโยงภมูภิาคและ

ความเปSนเมอืง ความเปSนเมอืง ความเปSนเมอืง ความเปSนเมอืง 
((((พัฒนาโครงสร างพัฒนาโครงสร างพัฒนาโครงสร างพัฒนาโครงสร าง

พืน้ฐานพืน้ฐานพืน้ฐานพืน้ฐาน))))    

การสร างความการสร างความการสร างความการสร างความ
เจรญิเตบิโตทางเจรญิเตบิโตทางเจรญิเตบิโตทางเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิและสงัคมเศรษฐกจิและสงัคมเศรษฐกจิและสงัคมเศรษฐกจิและสงัคม    
ทีเ่ปSนมติรตTอทีเ่ปSนมติรตTอทีเ่ปSนมติรตTอทีเ่ปSนมติรตTอ
สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    

สTงเสรมิและสนบัสนนุสTงเสรมิและสนบัสนนุสTงเสรมิและสนบัสนนุสTงเสรมิและสนบัสนนุ
สาขาการผลติทีม่ีสาขาการผลติทีม่ีสาขาการผลติทีม่ีสาขาการผลติทีม่ี
นวตักรรมและนวตักรรมและนวตักรรมและนวตักรรมและ
มลูคTาเพิม่สงูมลูคTาเพิม่สงูมลูคTาเพิม่สงูมลูคTาเพิม่สงู    

แผนหลกัที ่แผนหลกัที ่แผนหลกัที ่แผนหลกัที ่1:1:1:1: 

แผนยุทธศาสตรโครงสร าง
พื้นฐานด านคมนาคมขนสTง
ของไทย พ.ศ.2558-2565 

1 1 1 1 1 1 6666    

แผนหลกัที ่แผนหลกัที ่แผนหลกัที ่แผนหลกัที ่2:2:2:2: 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของไทย 
ฉบับที่ 2 (2556-2560) 

1 1 1 0 0 0 3333    

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----11118888 พบวTา แผนหลักที่ 1 และแผนหลักที่ 2 ของสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสอดคล องกับทางเลือกที่ 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต 
(Accelerated Growth Case) ดังนั้นที่ปรึกษาจึงนําทั้งสองไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล องของการวิเคราะหความสอดคล องของการวิเคราะหความสอดคล องของการวิเคราะหความสอดคล องของ
แผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----26262626    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2     สาขาพลังงานสาขาพลังงานสาขาพลังงานสาขาพลังงาน    
 ท่ีปรึกษาศึกษาศักยภาพและสภาพป(ญหาทางด านพลังงานของพ้ืนท่ีภาคใต  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ศักยภาพด านพลังงานในภาคใต ศักยภาพด านพลังงานในภาคใต ศักยภาพด านพลังงานในภาคใต ศักยภาพด านพลังงานในภาคใต  แบTงเปSน 3 สTวนใหญT คือ 
สTวนท่ีหนึ่ง คือ ด านพลังงานไฟฟbาของภาคใต  ในปh 2557 มีความต องการใช พลังงานไฟฟbาจํานวน 2,563 

เมกะวัตต โดยมีกําลังการผลิตไฟฟbา 2,898 เมกะวัตต และในปh 2558 ภาคใต มีความต องการใช พลังงานไฟฟbา
จํานวน 2,709 เมกะวัตต โดยมีกําลังการผลิตไฟฟbา 2,910 เมกะวัตต เม่ือเฉลี่ยแล ว จะมีความต องการใช ไฟฟbา
เพ่ิมข้ึนปhละ 185 เมกะวัตต หรือเพ่ิมข้ึนร อยละ 5 ตTอปh  

จากสถานการณการเกิดไฟฟbาดับในภาคใต ครั้งใหญT สTงผลให ต องมีการหารือถึงการจัดหาพลังงานไฟฟbา
เพ่ิมเพ่ือเสริมความม่ันคง และสํารองพลังงานไฟฟbาไว ใช  จึงมีความจําเปSนต องสร างโรงไฟฟbาเพ่ิมตามแผน 
PDP2015 ดังแสดงไว ในรายละเอียดในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข1111 

สTวนท่ีสอง คือ การปtโตรเลียมในภาคใต  ซ่ึงมีการสัมปทานแล ว และคาดการณวTาแหลTงจัดหาก�าซธรรมชาติ
ของไทยจะหมดภายใน 15 ปh โดยปริมาณสํารองปtโตรเลียมของประเทศไทยรวมท้ังพ้ืนท่ีพัฒนารTวมไทย – มาเลเซีย ท้ังสาม
แหลTง (คือ แหลTงนงเยาว แหลTงมโนราห และแหลTงสงขลา) สามารถผลิตได  ประมาณ 30,000 บารเรลตTอวัน และ
มีโรงแยกก�าซธรรมชาติไทยมาเลเซีย-อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลิตได  850 ล านลูกบาศกฟุตตTอวัน สTวนโรงกลั่น
น้ํามันในภาคใต ท่ีจําเปSนสําหรับทางเลือกท่ี 3 นั้น ยังไมTมีการจัดต้ังข้ึน 

สTวนท่ีสาม คือ ศักยภาพในการเปSนแหลTงปลูกพืชเศรษฐกิจ (พืชน้ํามัน) ท่ีสําคัญ ซ่ึงพืชบางชนิดสามารถนํามาใช 
เปSนพลังงานได  ได แกT ปาลมน้ํามัน ท่ีสามารถนํามาใช เปSนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน เชTน ไบโอดีเซล เนื่องจาก
น้ํามันปาลมมีคุณสมบัติทนความร อนได สูง เปSนเชื้อเพลิงเสริมท่ีเปSนประโยชนกับทุกฝ�ายโดยเฉพาะเกษตรกรผู ปลูกปาลม
น้ํามัน อีกท้ังเปSนพลังงานท่ีสTงผลกระทบตTอสิ่งแวดล อมน อยมาก เนื่องจากการปลูกปาลมน้ํามันสามารถชTวยดูดซับก�าซ
คารบอนไดออกไซดได  และการผลิตโดยใช เปSนวัตถุดิบยังทําให เกิดก�าซซัลเฟอรไดออกไซดประมาณร อยละ 0.01 เทTานั้น 
ซ่ึงไมTสTงผลกระทบใดๆ ตTอสิ่งแวดล อม แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----19191919    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----19191919    ปรมิาณการปลกูปาลมน้าํมนั เนือ้ทีย่นืต น เนือ้ที่ให ผล ผลผลติ และผลผลติตTอไรT ปรมิาณการปลกูปาลมน้าํมนั เนือ้ทีย่นืต น เนือ้ที่ให ผล ผลผลติ และผลผลติตTอไรT ปรมิาณการปลกูปาลมน้าํมนั เนือ้ทีย่นืต น เนือ้ที่ให ผล ผลผลติ และผลผลติตTอไรT ปรมิาณการปลกูปาลมน้าํมนั เนือ้ทีย่นืต น เนือ้ที่ให ผล ผลผลติ และผลผลติตTอไรT     
ปh ปh ปh ปh 2556255625562556----2558255825582558    

รายภาครายภาครายภาครายภาค    

เนือ้ทีย่นืต น เนือ้ทีย่นืต น เนือ้ทีย่นืต น เนือ้ทีย่นืต น 
((((พนัไรTพนัไรTพนัไรTพนัไรT))))    

เนือ้ที่ให ผล เนือ้ที่ให ผล เนือ้ที่ให ผล เนือ้ที่ให ผล ((((พนัไรTพนัไรTพนัไรTพนัไรT))))    ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ((((พนัต นพนัต นพนัต นพนัต น))))    
ผลผลติตTอเนือ้ทีใ่ห ผล ผลผลติตTอเนือ้ทีใ่ห ผล ผลผลติตTอเนือ้ทีใ่ห ผล ผลผลติตTอเนือ้ทีใ่ห ผล 

((((กกกกกกกก.).).).)    

2556255625562556    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    

รวมทัง้ประเทศรวมทัง้ประเทศรวมทัง้ประเทศรวมทัง้ประเทศ    4444,,,,484484484484    3333,,,,767767767767    4444,,,,148148148148    4444,,,,401401401401    12121212,,,,374374374374    12121212,,,,503503503503    11111111,,,,842842842842    3333,,,,285285285285    3333,,,,014014014014    2222,,,,691691691691    

ภาคเหนือ 52 12 36 48 14 25 27 1,114 696 559 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 118 45 78 108 66 87 90 1,474 1,113 831 

ภาคกลาง 443 330 379 439 871 960 1,005 2,636 2,535 2,288 

ภาคใต  3,871 3,380 3,656 3,806 11,424 11,432 10,721 3,380 3,127 2,817 
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: ปh 2557-2558 พยากรณ ไตรมาสท่ี 3 เดือนกันยายน 2558 

  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----27272727    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

และภาคใต มีปริมาณชีวมวล (Biomass) ซ่ึงเปSนเศษวัสดุท่ีเหลือใช จากการเกษตรและการเกษตรแปรรูป 
(อุตสาหกรรมเบา) เปSนจํานวนมาก โดยมีโรงไฟฟbาท่ีสามารถนํามาผลิตเปSนพลังงานไฟฟbาทดแทนได ประมาณ 
2,500 เมกะวัตต และคาดวTาจะเพ่ิมอีก 1,500 เมกะวัตต จากพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมตามนโยบายการบริหารการจัดการ
พ้ืนท่ี (Zoning) ของกระทรวงการเกษตรฯ 

ป(ญหาป(ญหาป(ญหาป(ญหา    
(1) มีพลังงานไมTเพียงพอตTอความต องการใช งาน เนื่องจากขาดแคลนพลังงานไฟฟbา 
(2) การผลิตพลังงานไฟฟbายังไมTสามารถขยายได ตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟbา (PDP2015) 
(3) เรื่องจํานวนปาลมท่ีผลิตได  ยังไมTเพียงพอตTอความต องการในการทําไบโอดีเซล อีกท้ังยังต องแบTง

สัดสTวนกับการเปSนน้ํามันเพ่ือบริโภค โดยตามแผนกระทรวงพลังงานจะนํา ไบโอดีเซลไปใช เปSน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะซ่ึงไมTสามารถผลิตได ในจํานวนท่ีเพียงพอ 

(4) ขาดแคลนแรงงานและบุคลากร ในกรณีมีโรงกลั่นน้ํามัน (กรณีการเพ่ิมอัตราการเติบโตร อยละ 5) 
(5) ไมTมีชTองทางท่ีทําให เกิดการขนสTงน้ํามันดิบเข ามาในประเทศ เพ่ือทําการกลั่นให เกิดมูลคTาเพ่ิม และไมT

เกิดผลพลอยได ท่ีทําให มีวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปtโตรเคมี** (กรณีการเพ่ิมอัตราการเติบโตร อยละ 5) 
ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาพิจารณาศักยภาพและป(ญหา สาขาพลังงาน เพ่ือกําหนดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTางในการ

พัฒนาและเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือกท่ีระบุ
รายละเอียดไว ดังหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....1111 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

((((1111)))) แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสาขาพลังงานสาขาพลังงานสาขาพลังงานสาขาพลังงาน    ตามตามตามตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((Base Case)Base Case)Base Case)Base Case)    
การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 1111 เปSนการดําเนินการตามสภาพพ้ืนฐานหรือสภาพป(จจุบันของพ้ืนท่ี

ภาคใต  ดังนั้นเปbาหมายของแนวทางการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 1 จึงเปSนการรักษาระดับอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจให อยูTในระดับเดียวกับอัตราการขยายตัวในป(จจุบัน แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----22220000    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----22220000    สรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาพลงังานสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาพลงังานสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาพลงังานสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาพลงังาน    ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่1111    

สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
มีพลังงานไมTเพียงพอตTอความ
ต องการใช งาน เน่ืองจากขาด
แคลนพลังงานไฟฟbา    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) มีพลังงานเพียงพอตTอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสTงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน 
2) มีโครงสร างพ้ืนฐานและระบบการจัดการท่ีดีในด านการสTงเสริมความมั่นคงทางพลังงาน 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดแคลนพลังงานในประเทศ เชTน ก�าซธรรมชาติ (กําลังจะหมดไป) ถTานหินและนํ้ามัน 

ต องเรTงรัดจัดหาปtโตรเลียม เชTน การเปtดสัมปทานรอบท่ี 21 
2) ขาดแคลนพลังงานไฟฟbา ซ่ึงไมTเพียงพอตTอความต องการ อาจต องพ่ึงพิงพลังงานจาก

ภายนอกประเทศ 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
1) สร างความมั่นคงของระบบพลังงาน เชTน ปtโตรเลียม และ ไฟฟbา 
2) สร างโรงไฟฟbา คือ โรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี และโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ โดยจะแล วเสร็จใน

ปh 2562 และ 2564 ตามลําดับ โดยในทางเลือกกรณีท่ี 1 จะปรับลดขนาดกําลังการผลิต
ของโรงไฟฟbาท่ีสร างข้ึนให มีเพียงพอตTอการใช งานเพียงเทTาน้ัน คือ ประมาณ 500 เมกะวัตตตTอ
โรงไฟฟbา 1 โรง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----28282828    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
จํานวนปาลมท่ีผลติได  ยังไมT
เพียงพอตTอความต องการในการ
ทําไบโอดีเซล อีกท้ังยังต องแบTง
สัดสTวนกับการเปSนนํ้ามันเพ่ือ
บริโภค    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) การเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมนํ้ามันให มีจํานวนเพียงพอตTอการนําไปใช ในการผลิตพลังงาน

ทดแทน เชTน ไบโอดีเซล 
2) เพ่ิมสัดสTวนการผลิตและการใช พลังงานทดแทนให มากข้ึน 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมนํ้ามัน เน่ืองจากในบางพ้ืนท่ีมีการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนแล ว 
2) ขาดแคลนเทคโนโลยีท่ีจําเปSนในการเพ่ิมอัตราสTวนในการให นํ้ามันจากปาลม 
3) ขาดแรงงานท่ีมีทักษะท่ีจําเปSนในการเก็บเก่ียวผลปาลมให ได คุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
1) มีนโยบายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกปาลมให มากข้ึน 
2) พัฒนาเกษตรกร และแรงงานให มีทักษะท่ีมีคุณภาพ พร อมแนะแนวทางวางแผนการปลูก

ปาลมทดแทนต นเกTาซ่ึงมีอายุมากและให ผลผลิตน อยลง  
3) เพ่ิมประสิทธิภาพในการกลั่นปาลมนํ้ามัน ด วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

การผลิตพลังงานไฟฟbายังไมT
สามารถขยายได ตามแผนพัฒนา
กําลังการผลิตไฟฟbา 
(PDP2015)    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) มีพลังงานเพียงพอตTอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสTงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน 
2) มีโครงสร างพ้ืนฐานและระบบการจัดการท่ีดีในด านการสTงเสริมความมั่นคงทางพลังงาน 
3) การผลิตพลังงาน การแปรรูปและการขนสTง มีความปลอดภัย และเปSนมิตรตTอสิ่งแวดล อม 

โดยมีราคาท่ีเหมาะสมและเปSนธรรม 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดแคลนพลังงานในประเทศ เชTน ก�าซธรรมชาติ (กําลังจะหมดไป) ถTานหินและนํ้ามัน 

ต องเรTงรัดจัดหาปtโตรเลียม เชTน การเปtดสัมปทานรอบท่ี 21 
2) ขาดแคลนพลังงานไฟฟbา ซ่ึงไมTเพียงพอตTอความต องการ อาจต องพ่ึงพิงพลังงานจาก

ภายนอกประเทศ 
3) ขาดการสTงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟbาทําให ไมTสามารถผลิตไฟฟbาได อยTางมี

ประสิทธิภาพ กTอเกิดมลภาวะจากการผลิต 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
1) สร างความมั่นคงของระบบพลังงาน เชTน ปtโตรเลียม และ ไฟฟbา 
2) สร างโรงไฟฟbา คือ โรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี และโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ โดยจะแล วเสร็จใน

ปh 2562 และ 2564 ตามลําดับ โดยในทางเลือกกรณีท่ี 1 จะปรับลดขนาดกําลังการผลิต
ของโรงไฟฟbาท่ีสร างข้ึนให มีเพียงพอตTอการใช งานเพียงเทTาน้ัน คือ ประมาณ 500 เมกะวัตตตTอ
โรงไฟฟbา 1 โรง 

    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----29292929    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222)))) แนวทางการพัฒนาสาขาพลังงาน ตามแนวทางการพัฒนาสาขาพลังงาน ตามแนวทางการพัฒนาสาขาพลังงาน ตามแนวทางการพัฒนาสาขาพลังงาน ตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Potential Potential Potential 
Growth Case)Growth Case)Growth Case)Growth Case)    

การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 2222 เปSนการพัฒนาตามศักยภาพในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงเน นไปท่ีการ
พัฒนาทางด านการทTองเท่ียวและการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ดังนั้นเปbาหมายของแนวทางการ
พัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 จึงเปSนการพัฒนาเศรษฐกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปSนจุดแข็งของภาคใต  แสดงดัง
ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----22221111    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----22221111    สรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาพลงังานสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาพลงังานสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาพลงังานสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาพลงังาน    ตามตามตามตามทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่2222    

สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
มีพลังงานไมTเพียงพอตTอความ
ต องการใช งาน เน่ืองจากขาด
แคลนพลังงานไฟฟbา    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) มีพลังงานเพียงพอตTอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสTงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน 
2) มีโครงสร างพ้ืนฐานและระบบการจัดการท่ีดีในด านการสTงเสริมความมั่นคงทางพลังงาน 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดแคลนพลังงานในประเทศ เชTน ก�าซธรรมชาติ (กําลังจะหมดไป) ถTานหินและนํ้ามัน ต อง

เรTงรัดจัดหาปtโตรเลียม เชTน การเปtดสัมปทานรอบท่ี 21 
2) ขาดแคลนพลังงานไฟฟbา ซ่ึงไมTเพียงพอตTอความต องการ อาจต องพ่ึงพิงพลังงานจาก

ภายนอกประเทศ 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
1) สร างความมั่นคงของระบบพลังงาน เชTน ปtโตรเลียม และ ไฟฟbา 
2) สร างโรงไฟฟbา คือ โรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี และโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ โดยจะแล วเสร็จใน

ปh 2562 และ 2564 ตามลําดับ โดยในทางเลือกกรณีท่ี 2 จะปรับลดขนาดกําลังการผลิต
ของโรงไฟฟbาท่ีสร างข้ึนให มีเพียงพอตTอการใช งานของพ้ืนท่ี รวมถึงการเกษตรแปรรูป และ
รองรับนักทTองเท่ียวให เพียงพอเทTาน้ัน คือ ประมาณ 500-800 เมกะวัตตตTอโรงไฟฟbา 1 โรง 

จํานวนปาลมท่ีผลิตได  ยังไมT
เพียงพอตTอความต องการในการ
ทําไบโอดีเซล อีกท้ังยังต องแบTง

สัดสTวนกับการเปSนนํ้ามันเพ่ือ
บริโภค    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    

1) การเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมนํ้ามันให มีจํานวนเพียงพอตTอการนําไปใช ในการผลิตพลังงาน
ทดแทน เชTน ไบโอดีเซล 

2) เพ่ิมสัดสTวนการผลิตและการใช พลังงานทดแทนให มากข้ึน 

ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    

1) ขาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมนํ้ามัน เน่ืองจากในบางพ้ืนท่ีมีการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนแล ว 

2) ขาดแคลนเทคโนโลยีท่ีจําเปSนในการเพ่ิมอัตราสTวนในการให นํ้ามันจากปาลม 

3) ขาดแรงงานท่ีมีทักษะท่ีจําเปSนในการเก็บเก่ียวผลปาลมให ได คุณภาพ 

แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    

1) มีนโยบายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกปาลมให มากข้ึน 

2) พัฒนาเกษตรกร และแรงงานให มีทักษะท่ีมีคุณภาพ พร อมแนะแนวทางวางแผนการปลูก

ปาลมทดแทนต นเกTาซ่ึงมีอายุมากและให ผลผลิตน อยลง  

3) เพ่ิมประสิทธิภาพในการกลั่นปาลมนํ้ามัน ด วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----30303030    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
การผลิตพลังงานไฟฟbายังไมT
สามารถขยายได ตามแผนพัฒนา
กํ า ลั งก า รผลิ ต ไ ฟฟb า  ( PDP 
2015)    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) มีพลังงานเพียงพอตTอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสTงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน 
2) มีโครงสร างพ้ืนฐานและระบบการจัดการท่ีดีในด านการสTงเสริมความมั่นคงทางพลังงาน 
3) การผลิตพลังงาน การแปรรูปและการขนสTง มีความปลอดภัย และเปSนมิตรตTอสิ่งแวดล อม 

โดยมีราคาท่ีเหมาะสมและเปSนธรรม 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดแคลนพลังงานในประเทศ เชTน ก�าซธรรมชาติ (กําลังจะหมดไป) ถTานหินและนํ้ามัน 

ต องเรTงรัดจัดหาปtโตรเลียม เชTน การเปtดสัมปทานรอบท่ี 21 
2) ขาดแคลนพลังงานไฟฟbา ซ่ึงไมTเพียงพอตTอความต องการ อาจต องพ่ึงพิงพลังงานจาก

ภายนอกประเทศ 
3) ขาดการสTงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟbาทําให ไมTสามารถผลิตไฟฟbาได อยTางมี

ประสิทธิภาพ กTอเกิดมลภาวะจากการผลิต 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
1) สร างความมั่นคงของระบบพลังงาน เชTน ปtโตรเลียม และ ไฟฟbา 
2) สร างโรงไฟฟbา คือ โรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี และโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ โดยจะแล วเสร็จใน

ปh 2562 และ 2564 ตามลําดับ โดยในทางเลือกกรณีท่ี 2 จะปรับลดขนาดกําลังการผลิต
ของโรงไฟฟbาท่ีสร างข้ึนให มีเพียงพอตTอการใช งานของพ้ืนท่ี รวมถึงการเกษตรแปรรูป และ
รองรับนักทTองเท่ียวให เพียงพอเทTาน้ัน คือ ประมาณ 500-800 เมกะวัตตตTอโรงไฟฟbา 1 โรง 

((((3333)))) แนวทางการพัฒนาสาขาพลังงานตามแนวทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาพลังงานตามแนวทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาพลังงานตามแนวทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาพลังงานตามแนวทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต ((((Accelerated Accelerated Accelerated Accelerated 
Growth Case)Growth Case)Growth Case)Growth Case)    

    การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 3333 เปSนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต 
ดังนั้น เปbาหมายของทางเลือกท่ี 3 จึงเปSนการสนับสนุนสTงเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูง
ให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต  แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----22222222    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----22222222    สรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาสาขาพลงังานสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาสาขาพลงังานสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาสาขาพลงังานสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาสาขาพลงังาน    ตามตามตามตามทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่3333    

สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

มีพลังงานไมTเ พียงพอตTอความ
ต องการใช งาน เ น่ืองจากขาด
แคลนพลังงานไฟฟbา    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) มีพลังงานเพียงพอตTอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสTงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน 

2) มีโครงสร างพ้ืนฐานและระบบการจัดการท่ีดีในด านการสTงเสริมความมั่นคงทางพลังงาน 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดแคลนพลังงานในประเทศ เชTน ก�าซธรรมชาติ (กําลังจะหมดไป) ถTานหินและนํ้ามัน 

ต องเรTงรัดจัดหาปtโตรเลียม เชTน การเปtดสัมปทานรอบท่ี 21 
2) ขาดแคลนพลังงานไฟฟbา ซ่ึงไมTเพียงพอตTอความต องการ อาจต องพ่ึงพิงพลังงานจาก

ภายนอกประเทศ 

แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
1) สร างความมั่นคงของระบบพลังงาน เชTน ปtโตรเลียม และ ไฟฟbา 
2) สร างโรงไฟฟbา คือ โรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี และโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ โดยจะแล วเสร็จ



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----31313131    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
ในปh 2562 และ 2564 ตามลําดับ โดยในทางเลือกกรณีท่ี 3 จะคงขนาดกําลังการผลิต
ของโรงไฟฟbาไว ตามแผน PDP2015 ท่ีสร างข้ึนให มีเพียงพอตTอการใช งานของพ้ืนท่ี 
รวมถึงพร อมรองรับตTออุตสาหกรรมใหมT และให เพียงพอ คือ ประมาณ 870 และ 1,000 
เมกะวัตต ตามลําดับ 

3) เพ่ิมสัดสTวนการผลิตไฟฟbาจากพลังงานทดแทน โดยเพ่ิมโรงไฟฟbาจากพลังงานทดแทน 
เชTน โรงไฟฟbาจากพลังงานชีวมวล เปSนต น 

การผลิ ตพลั ง งานไฟฟb ายั ง ไมT
สามารถขยายได ตามแผนพัฒนา
กําลังการผลิตไฟฟbา (PDP2015)    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) มีพลังงานเพียงพอตTอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสTงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน 
2) มีโครงสร างพ้ืนฐานและระบบการจัดการท่ีดีในด านการสTงเสริมความมั่นคงทางพลังงาน 
3) การผลิตพลังงาน การแปรรูปและการขนสTง มีความปลอดภัย และเปSนมิตรตTอสิ่งแวดล อม 

โดยมีราคาท่ีเหมาะสมและเปSนธรรม 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดแคลนพลังงานในประเทศ เชTน ก�าซธรรมชาติ (กําลังจะหมดไป) ถTานหินและนํ้ามัน 

ต องเรTงรัดจัดหาปtโตรเลียม เชTน การเปtดสัมปทานรอบท่ี 21 
2) ขาดแคลนพลังงานไฟฟbา ซ่ึงไมTเพียงพอตTอความต องการ อาจต องพ่ึงพิงพลังงานจาก

ภายนอกประเทศ 
3) ขาดการสTงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟbาทําให ไมTสามารถผลิตไฟฟbาได อยTางมี

ประสิทธิภาพ กTอเกิดมลภาวะจากการผลิต 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
1) สร างความมั่นคงของระบบพลังงาน เชTน ปtโตรเลียม และ ไฟฟbา 
2) สร างโรงไฟฟbา คือ โรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี และโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ โดยจะแล วเสร็จ

ในปh 2562 และ 2564 ตามลําดับ โดยในทางเลือกกรณีท่ี 3 จะคงขนาดกําลังการผลิต
ของโรงไฟฟbาไว ตามแผน PDP2015 ท่ีสร างข้ึนให มีเพียงพอตTอการใช งานของพ้ืนท่ี 
รวมถึงพร อมรองรับตTออุตสาหกรรมใหมT และให เพียงพอ คือ ประมาณ 870 และ 1,000 
เมกะวัตต ตามลําดับ 

3) เพ่ิมสัดสTวนการผลิตไฟฟbาจากพลังงานทดแทน โดยเพ่ิมโรงไฟฟbาจากพลังงานทดแทน 
เชTน โรงไฟฟbาจากพลังงานชีวมวล เปSนต น 

ขาดแคลนแรงงานและบุคลากร 
ในกรณีมีโรงกลั่นนํ้ามัน (กรณีการ
เพ่ิมอัตราการเติบโต 5%) 

 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) มีแรงงานท่ีมีทักษะและประสิทธิภาพในการผลิต แปรรูป และขนสTง ให เพียงพอตTอความ

ต องการ ในกรณีมีโรงกลั่นนํ้ามัน   
2) มีเทคโนโลยีในการผลิตท่ีมีคุณภาพ และลดสัดสTวนการผลิตก�าซเรือนกระจกและได 

คารบอนเครดิตเพ่ิมข้ึน  
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพ ในกรณีมีโรงกลั่นนํ้ามัน 
2) ขาดการสTงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ ทําให ไมTสามารถผลิตได อยTางมี

ประสิทธิภาพ และกTอเกิดมลภาวะจากการผลิต 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
1) พัฒนาศักยภาพและความรู ให แกTแรงงาน ให มีทักษะท่ีจําเปSนในกรณีมีโรงกลั่นนํ้ามัน 
2) พัฒนาและสTงเสริมให มีเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานในระดับสากลในการผลิต และทําให มีการ

เกิดก�าซเรือนกระจกลดลง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----32323232    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
ไมTมีชTองทางท่ีทําให เกิดการขนสTง
นํ้ามันดิบเข ามาในประเทศ เพ่ือ
ทําการกลั่นให เกิดมูลคTาเพ่ิม และ
ไมT เ กิ ด ผลพลอย ไ ด ท่ี ทํ า ให มี
วัต ถุดิบในอุตสาหกรรมปt โตร
เคมี** (กรณีการเพ่ิมอัตราการ
เติบโต 5%) 
 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) มีทTอสTงนํ้ามันเพ่ือพร อมรองรับในการขนสTงนํ้ามันดิบ 
2) มีพลังงานให เพียงพอรองรับในการเกิดอุตสาหกรรมใหมTๆ และกรณีมีโรงกลั่นนํ้ามัน  
3) เกิดมูลคTาเพ่ิมในอุตสาหกรรมใหมT  ๆในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแผน 12 จํานวน

ร อยละ5 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดแคลนพลังงานในประเทศ เชTน ก�าซธรรมชาติ (กําลังจะหมดไป) ถTานหินและนํ้ามัน 

ต องเรTงรัดจัดหาปtโตรเลียม เชTน การเปtดสัมปทานรอบท่ี 21 
2) ขาดแคลนพลังงานไฟฟbา ซ่ึงไมTเพียงพอตTอความต องการ อาจต องพ่ึงพิงพลังงานจาก

ภายนอกประเทศ 
3) ขาดชTองทางท่ีทําให เกิดการขนสTงนํ้ามันดิบ 
4) ขาดโรงกลั่นนํ้ามันขนาดใหญT เพ่ือเพ่ิมมูลคTาของนํ้ามันดิบ และเกิดผลพลอยได จากการ

กลั่นซ่ึงเปSนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมปtโตรเคมี 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา 
1) สร างโรงไฟฟbา คือ โรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี และโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ โดยจะแล วเสร็จ

ในปh 2562 และ 2564 ตามลําดับ โดยในทางเลือกกรณีท่ี 3 จะคงขนาดกําลังการผลิต
ของโรงไฟฟbาไว ตามแผน PDP2015 ท่ีสร างข้ึนให มีเพียงพอตTอการใช งานของพ้ืนท่ี รวมถึง
พร อมรองรับตTออุตสาหกรรมใหมT และให เพียงพอ คือ ประมาณ 870 และ 1,000 เมกะวัตต 
ตามลําดับ 

2) เพ่ิมสัดสTวนการผลิตไฟฟbาจากพลังงานทดแทน โดยเพ่ิมโรงไฟฟbาจากพลังงานทดแทน 
เชTน โรงไฟฟbาจากพลังงานชีวมวล เปSนต น 

3) ต องสร างชTองทางให เกิดการขนสTงนํ้ามันดิบ และการกลั่นนํ้ามัน ในประเทศ 
4) ต องเตรียมพลังงานให พร อมรองรับ และเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมปtโตรเคมี ซ่ึงเปSนผล

พลอยได จากการกลั่นนํ้ามัน 

    จากการกําหนดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง และการเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  3 ทางเลือกท่ีกลTาวมาในข างต นนั้น ท่ีปรึกษานํามาพิจารณารTวมกับแผนพัฒนาหลัก สาขา
พลังงาน เพ่ือวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาหลัก โดยเปรียบเทียบกับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()ง
ทะเลภาคใต  3 ทางเลือก โดยมีรายละเอียดแสดงดังหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....2222....2222....1111    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----33333333    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333....2222....2222....1111    การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาพลังงาน ตามทางการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาพลังงาน ตามทางการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาพลังงาน ตามทางการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาพลังงาน ตามทางเลือกเลือกเลือกเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเล
ภาคใต ภาคใต ภาคใต ภาคใต     
ท่ีปรึกษาได ทําการคัดเลือก “แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557-2561”เปSนยุทธศาสตรหลัก

ของสาขาพลังงาน เนื่องจาก 
(1) มาจากการศึกษาวิเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวข องในทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ 

นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการรับฟ(งความเห็นของผู มีสTวนได สTวนเสียในวงกว างระดับประเทศ  
(2) เปSนแผนท่ีครอบคลุมถึงแผนอ่ืนๆ ของสาขาพลังงาน และเปSนไปในทิศทางเดียวกันอยTางชัดเจน  
(3) ได รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงพลังงาน  
(4) เปSนการพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานเพ่ือสร างเสถียรภาพด านพลังงานของประเทศให มี

พอเพียงตTอความต องการและเพ่ิมศักยภาพในการแขTงขันของประเทศ 
ซ่ึง “แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน” มีวัตถุประสงค คือ เพ่ือให มีพลังงานเพียงพอตTอการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และสTงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน โดยมีโครงสร างพ้ืนฐานท่ีจะเสริมสร างให เกิดความม่ันคง
ทางด านพลังงาน มุTงสูTการเปSนศูนยกลางการค าด านพลังงานในภูมิภาค และเพ่ือให ผู ประกอบการเข าถึงพลังงานใน
ราคาท่ีเหมาะสมและเปSนธรรม ซ่ึงอาจมีการพ่ึงพาตนเองในการพัฒนาพลังงานตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

และพิจารณาแผนรอง คือ “แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟbาของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 
(PDP2015)” ท่ีสอดรับกับยุทธศาสตรพลังงานระดับประเทศ สอดคล องกับกับการบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร
หลัก โดยเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได แถลงนโยบายรัฐบาลตTอสภา
นิติบัญญัติแหTงชาติโดยมีนโยบายตTางๆ 11 ด านซ่ึงนโยบายด านพลังงานไฟฟbาได ระบุไว ใน ข อ 6 และ 8 อีกท้ัง 
กพช. มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2557  เพ่ือให การพัฒนาเปSนไปตามเปbาหมาย แสดงดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----8888    และ
ศึกษารายละเอียดของ แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2558-2579 (EEP2015) และแผนพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ.2558-2579 (AEDP2015) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข1111 

 
    
    
    
    

รปูที่รปูที่รปูที่รปูที่    3333----8888    แผนผงัแสดงความสมัพนัธของแผนยุทธศาสตรและแผนพฒันา สาขาพลงังานแผนผงัแสดงความสมัพนัธของแผนยุทธศาสตรและแผนพฒันา สาขาพลงังานแผนผงัแสดงความสมัพนัธของแผนยุทธศาสตรและแผนพฒันา สาขาพลงังานแผนผงัแสดงความสมัพนัธของแผนยุทธศาสตรและแผนพฒันา สาขาพลงังาน    
 
สรุปรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงานท่ีเก่ียวข องตTอการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

ได ดังตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----22223333

แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลอืก แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลอืก แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลอืก แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลอืก 
พพพพ....ศศศศ....2558255825582558----2579257925792579    ((((AEDPAEDPAEDPAEDP2015201520152015)))) 

แผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟbาของประเทศแผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟbาของประเทศแผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟbาของประเทศแผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟbาของประเทศ
ไทย พไทย พไทย พไทย พ....ศศศศ....2558255825582558----2579 2579 2579 2579 ((((PDP2015PDP2015PDP2015PDP2015)))) 

ยทุธศาสตรกระทรวงพลงังาน พยทุธศาสตรกระทรวงพลงังาน พยทุธศาสตรกระทรวงพลงังาน พยทุธศาสตรกระทรวงพลงังาน พ....ศศศศ....2557255725572557----2561256125612561    

แผนอนรุกัษพลงังาน พแผนอนรุกัษพลงังาน พแผนอนรุกัษพลงังาน พแผนอนรุกัษพลงังาน พ....ศศศศ....
2558255825582558----2579257925792579    ((((EEPEEPEEPEEP2015201520152015)))) 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----34343434    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----22223333    สรปุรายละเอยีดของแสรปุรายละเอยีดของแสรปุรายละเอยีดของแสรปุรายละเอยีดของแผนยุทธศาสตรกระทรวงพลงังาน พผนยุทธศาสตรกระทรวงพลงังาน พผนยุทธศาสตรกระทรวงพลงังาน พผนยุทธศาสตรกระทรวงพลงังาน พ....ศศศศ....2557255725572557----2561256125612561    
ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร    เปbาประสงคเปbาประสงคเปbาประสงคเปbาประสงค    กลยุทธกลยุทธกลยุทธกลยุทธ    

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 1111 
จัดหาพลังงานให เพียงพอตTอ
ความต องการ  
 

1) มีพลังงานเพียงพอตTอการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและ
สTงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

 

1.1   เรTงรัดจัดหาปtโตรเลียม อาทิ การเปtดสัมปทานรอบที่ 21 การศึกษาแนวทางดําเนินการสัมปทานที่จะหมดอายุ 
1.2   กระชับความรTวมมือเพื่อรับซื้อ พัฒนา และรTวมทุนโครงการพลังงานจากประเทศเพื่อนบ านและตTางประเทศเพิ่ม 
1.3    ผลักดันโครงการด านพลังงาน โดยเฉพาะด านเชื้อเพลิง และโครงสร างพื้นฐานให เปSนไปตามแผนการจัดหาที่กําหนดและพัฒนาแผนการ    

จัดหาพลังงานให เพียงพอตTอความต องการใช ในประเทศ  
1.4   การสร างการมีสTวนรTวมกับภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาอยTางยั่งยืนและสร างความรู และเข าใจด านการพัฒนาโครงการพลังงาน 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222 
การเสริมสร างความมั่นคง
และสร า ง มูลคT า เ พิ่มด าน
พลังงานของประเทศ 
 

1) มี โ คร งสร า ง พื้นฐานและ
ระบบการบริหารจัดการที่
เสริมสร างความมั่นคงด าน
พลังงาน 

2) มี อุ ต ส า หก ร ร ม ใ หมT ด า น
พลังงาน (New Growth) 
ของประเทศและมุTงสูTการเปSน
ศู น ย ก ล า ง ก า ร ค า ด า น
พลังงานในภูมิภาค 

 

2.1    สTงเสริมการลงทุนและพัฒนาโครงสร างพื้นฐานด านพลังงาน ครอบคลุม LNGReceiving Terminal, ระบบทTอสTงน้ํามันและก�าซธรรมชาติ 
คลัง LPG ระบบสายสTงไฟฟbาที่เปSนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและ Smart Grid 

2.2    กระจายแหลTงและชนิดเชื้อเพลิงที่หลากหลายโดยผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟbาตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟbา (PDP) และกระจายแหลTง
จัดหาปtโตรเลียม 

2.3   พัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉิน ปbองกันแก ไขการขาดแคลนพนักงาน อาทิ การเพิ่มน้ํามันสํารองเชิงยุทธศาสตรเปSน 90 วัน พัฒนา 
Energy Bridge  

2.4    การปรับปรุงระเบียบสTงเสริมการค า การลงทุนพัฒนามาตรฐานเชื้อเพลิงและมาตรฐานของโครงสร างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน ให มีความ
สอดคล องกันและสร างภาคีความรTวมมือระหวTางประเทศ 

2.5   ผลักดันให ไทยเปSนศูนยกลางซื้อขายไฟฟbาในภูมิภาค อาทิ การตั้ง Regional Power Coordination Center ในไทย เปSนต น 
2.6    สร างบทบาทนําด านพลังงานทดแทนในอาเซียนเพื่อเปSนต นแบบในการให ประเทศสมาชิกนําไปขยายผล อาทิ การใช เชื้อเพลิงชีวภาพ เปSน

ต น 
2.7   สนับสนุนอุตสาหกรรม New Growth ของประเทศ เพื่อผลักดันให ประเทศเปSน Bio Hub ของโลก อาทิ Biochemical/Biofuels, 

Biofuels เปSนต น 
ยุทธศยุทธศยุทธศยุทธศาสตรที่ าสตรที่ าสตรที่ าสตรที่ 3333 
ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร
พลังงานและราคาพลังงาน 

1) การผลิต การแปรรูป และ
การขนสTงมีความปลอดภัย
และเปSนมิตรตTอสิ่งแวดล อม 
เ พื่ อ ใ ห ป ร ะ ช า ช น ไ ด ใ ช 
พ ลั ง งาน ที่ มี คุณภาพและ
ปลอดภัย 

2) ประชาชนเข าถึงพลังงานใน
ราคาที่เหมาะสมและเปSน
ธรรมตTอทุกภาคสTวนและ
สะท อนต นทุนที่แท จริง 

3.1   วางมาตรการในการกํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของสถานประกอบการพลังงาน รวมทั้งวางมาตรการปbองกันการลักลอบและ
การใช ผิดประเภท 

3.2   ผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานด วยอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล อม (SHE) ของผู ประกอบการด วยการตรวจติดตาม
อยTางเปSนระบบ และสTงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการให บริการของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

3.3   สร างระบบการบริหารจัดการอุบัติภัยด านพลังงาน 
3.4   ปรับโครงสร างราคาพลังงานให สะท อนต นทุนกTอนเปtดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกําหนดหลักเกณฑการอุดหนุนเฉพาะกลุTมที่ชัดเจน

เทTาที่จําเปSนและเหมาะสม ในการแยกกลุTมคนที่สมควรได รับการชดเชยและกําหนดกลไกการชดเชยที่ชัดเจน 
3.5   บริหารจัดการกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงให เปSนกลไกเพื่อลดความผันผวนด านราคาและเปSนกลไกสนับสนุนพลังงานทดแทนอยTางเปSนธรรม

เหมาะสม 
3.6   สร างความตระหนักและความเข าใจให แกTประชาชนเกี่ยวกับโครงสร างต นทุนและโครงสร างราคาพลังงาน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----35353535    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร    เปbาประสงคเปbาประสงคเปbาประสงคเปbาประสงค    กลยุทธกลยุทธกลยุทธกลยุทธ    

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 4444    
การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
และเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม 
 

1) ประเทศใช พลังงานอยTางมี
ประสิทธิภาพ  

2) สัดสTวนการผลิตและการใช 
พลังงานทดแทนมากขึ้น 

3) ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองใน
การพัฒนาพลังงานเพื่อสนอง
ความต องการตามศักยภาพ
ของพื้นที่ 

 

4.1   พัฒนากลไก กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการกฎหมาย และมาตรการทางการเงิน อาทิ Building Energy Code, Labeling, HEPS, 
MEPS สินเชื่อพลังงาน Direct Subsidy, ESCO Fund สTงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน เปSนต น 

4.2    สร างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยให รู การประหยัดพลังงานกับประชาชนผTานกระบวนการมีสTวนรTวม อาทิ แผนพลังงาน
ชุมชน การใช อุปกรณเครื่องใช ไฟฟbาประสิทธิภาพสูง เปSนต น 

4.3   สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาบุคลากรด านการอนุรักษพลังงาน 
4.4   ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟbาให สามารถลดคTาความสิ้นเปลืองในการใช เชื้อเพลิงเฉลี่ยเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟbา (Heat Rate) 
4.5    จัดทําแผนปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟbาในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เชTน โรงน้ําตาล โรงสกัดน้ํามันปาลม โรงงานแปbง  

มันและจัดทําแผนปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโรงไฟฟbาในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก เปSนต น 
4.6   สนับสนุนการดําเนินการเพื่อลดก�าซเรือนกระจกในภาคพลังงานตามแผนแมTบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.7   กําหนดเกณฑและมาตรฐานตTางๆ เพื่อสTงเสริมการลงทุน 
4.8   ปรับปรุงระบบสายสTงและโครงสร างพื้นฐานที่เกี่ยวข อง 
4.9    ผลักดันการแก ข อกฎหมาย กฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข องและเปSนอุปสรรคตTอการพัฒนาพลังงานทดแทน และผลักดันให มีกฎหมายเฉพาะ  

เพื่อการสTงเสริมและกํากับดูแลพลังงานทดแทน 
4.10  สTงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และสาธิตเทคโนโลยีพัฒนาพลังงานทดแทนโดยรTวมมือกับแหลTงทุนตTางๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

และเอกชน พร อมผลักดันให มีผลงานวิจัยได รับการตTอยอดเชิงพาณิชย รวมถึงการสร างบุคลากรด านพลังงานเพื่อรองรับการพัฒนาใน
อนาคต 

4.11  สร างการมีสTวนรTวมและสร างความรู  ความเข าใจ ในการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
4.12  สTงเสริมให มีการอนุรักษและผลิตพลังงานทดแทนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นผTานโครงการสTงเสริมชุมชนลงทุนพลังงานทดแทน ได แกT ต นแบบ

การเรียนรู  Biogas/Compressed Bio-Methane Gas/พลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ ใช กลไกของกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟbาในการ
พัฒนาพลังงานทดแทนระดับชุมชน 

4.13  พัฒนาชุมชนต นแบบ อาทิ วิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชน (Distributed-Green-Generation: DGG) ชุมชนต นแบบการจัดการพลังงาน 
Low Carbon Model Town เปSนต น 

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----36363636        บรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซท    แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ท้ังนี้ท่ีปรึกษาได กําหนดเกณฑให เปSนรูปธรรมเพ่ือใช ในการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนากับ
ทางเลือกการพัฒนาท้ัง 3 ทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

((((1111)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราการกําหนดเกณฑการวิเคราการกําหนดเกณฑการวิเคราการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องะหความสอดคล องะหความสอดคล องะหความสอดคล อง    ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((BaseBaseBaseBase    
GrowthGrowthGrowthGrowth    Case)Case)Case)Case)    

การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111 คือการให พัฒนาไปตามกรณีฐานซ่ึงในกรณีนี้ท่ีปรึกษาได พิจารณา
เกณฑ ด วยการประยุกตใช ตามแนวทางของแผนหลัก (แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557-2561) และ
แผนรอง (แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟbาของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579) ซ่ึงมีเปbาหมายของแผนท่ีชัดเจน และ
นํามาเปSนหลักเกณฑในการวิเคราะหดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----22224444 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----22224444    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช ในการพจิารณาความสอดคล องของสาขาพลงังานเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช ในการพจิารณาความสอดคล องของสาขาพลงังานเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช ในการพจิารณาความสอดคล องของสาขาพลงังานเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช ในการพจิารณาความสอดคล องของสาขาพลงังาน    
ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

1 การจัดหาพลังงานให เพียงพอตTอความ
ต องการ 

- แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557 – 2561 ยุทธศาสตรท่ี 
1 การจัดหาพลังงานให เพียงพอตTอความต องการ 

2 สร างความมั่นคงและยั่งยืนด านพลังงาน
เชิงยุทธศาสตรของประเทศ 

- แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557 - 2561 ยุทธศาสตรท่ี 
1 เรื่องการผลักดันโครงการทางด านพลังงาน และยุทธศาสตรท่ี 4 
การเพ่ิมสัดสTวนการผลิตจากพลังงานทางเลือก 

- แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟbา เชTน การกTอสร างโรงไฟฟbาถTานหิน 
การเพ่ิมสัดสTวนการผลิตไฟฟbาจากพลังงานทางเลือก 

3 สร างความมั่นคงของระบบไฟฟbาของ
ประเทศ (ภาคใต ) 

- แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟbา เชTน การกTอสร างโรงไฟฟbาถTานหิน 
การเพ่ิมสัดสTวนการผลิตไฟฟbาจากพลังงานทางเลือก 

4 สTงเสริมการอนุรักษพลังงานและเปSน
มิตรกับสิ่งแวดล อม 

- แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนา
พลังงานท่ียั่งยืนและเปSนมิตรตTอสิ่งแวดล อม 

- แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟbา ซ่ึงมาจากการระบุแผนอนุรักษพลังงาน 
(EEPD) เชTน มาตรการการใช ไฟฟbาอยTางมีประสิทธิภาพ 

นําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องของแผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557-2561 และ
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟbาของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----22224444 ไปวิเคราะหความสอดคล องของ
แผนพัฒนากับทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน (Base Growth Case) ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----22225555    
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ     บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)        3333----37373737    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----22225555    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาพลงังาน กบัทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาพลงังาน กบัทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาพลงังาน กบัทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาพลงังาน กบัทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที ่1111    กรณฐีานกรณฐีานกรณฐีานกรณฐีาน    
แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร 

////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา 

สาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังาน 

การการการการวเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล องกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  คะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวม 

เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    1111    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    2222    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    3333    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    4444    

เปSนการจดัหาพลงังานให เปSนการจดัหาพลงังานให เปSนการจดัหาพลงังานให เปSนการจดัหาพลงังานให 
เพยีงพอตTอความต องการเพยีงพอตTอความต องการเพยีงพอตTอความต องการเพยีงพอตTอความต องการ    

เพือ่สร างความมัน่คงและยัง่ยนืด านเพือ่สร างความมัน่คงและยัง่ยนืด านเพือ่สร างความมัน่คงและยัง่ยนืด านเพือ่สร างความมัน่คงและยัง่ยนืด าน
พลงังานเชงิยุทธศาสตรของประเทศพลงังานเชงิยุทธศาสตรของประเทศพลงังานเชงิยุทธศาสตรของประเทศพลงังานเชงิยุทธศาสตรของประเทศ    

เพือ่สร างความมัน่คงของระบบเพือ่สร างความมัน่คงของระบบเพือ่สร างความมัน่คงของระบบเพือ่สร างความมัน่คงของระบบ
ไฟฟbาของประเทศ ไฟฟbาของประเทศ ไฟฟbาของประเทศ ไฟฟbาของประเทศ ((((ภาคใต ภาคใต ภาคใต ภาคใต ))))    

สTงเสรมิการอนรุกัษพลงังานและสTงเสรมิการอนรุกัษพลงังานและสTงเสรมิการอนรุกัษพลงังานและสTงเสรมิการอนรุกัษพลงังานและ
เปSนมติรกบัสิง่แวดล อมเปSนมติรกบัสิง่แวดล อมเปSนมติรกบัสิง่แวดล อมเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม    

1) ยุทธศาสตร
กระทรวง
พลังงาน 

1 1 0 1 3333    

2) แผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟbาของ
ประเทศไทย 
พ.ศ.2558-2579  

0 0 
1 

 

1 

 
2222    

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----25252525 พบวTา แผนพัฒนาสาขาพลังงานสอดคล องกับทางเลือกที่ 1 กรณีฐาน (Base Growth Case) จึงนําไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTาง
สาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3.3 3.3 3.3 3.3 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ    

    
    
    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----38383838    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง    ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพกรณีใช ศักยภาพกรณีใช ศักยภาพกรณีใช ศักยภาพ
เต็มที่ เต็มที่ เต็มที่ เต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)    

การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2222 คือการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยเน นไปท่ีการทTองเท่ียวและเกษตร   
แปรรูป ซ่ึงท่ีปรึกษาได พิจารณาเกณฑด วยการประยุกตใช ตามแนวทางของแผนหลักได แกT แผนยุทธศาสตร
กระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557-2561 และแผนรองได แกT แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟbา พ.ศ.2558-2579 ซ่ึงมี
เปbาหมายของแผนท่ีชัดเจนนํามาเปSนหลักเกณฑในการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----22226666    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----22226666    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช ในการพจิารณาความสอดคล องขอเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช ในการพจิารณาความสอดคล องขอเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช ในการพจิารณาความสอดคล องขอเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช ในการพจิารณาความสอดคล องของงงงสาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังาน    
ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

1 การจัดหาพลังงานให เพียงพอตTอความ
ต องการ 

- แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557-2561 ยุทธศาสตรท่ี 1 
การจัดหาพลังงานให เพียงพอตTอความต องการ 

2 สร างความมั่นคงและยั่งยืนด านพลังงาน
เชิงยุทธศาสตรของประเทศ 

- แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557-2561 ยุทธศาสตรท่ี 1 
การผลักดันโครงการทางด านพลังงาน และยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิม
สัดสTวนการผลิตจากพลังงานทางเลือก 

- แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟbา เชTน การกTอสร างโรงไฟฟbาถTานหิน    
การเพ่ิมสัดสTวนการผลิตไฟฟbาจากพลังงานทางเลือก 

3 สร างความมั่นคงของระบบไฟฟbาของ
ประเทศ (ภาคใต ) 

- แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟbา เชTน การกTอสร างโรงไฟฟbาถTานหิน    
การเพ่ิมสัดสTวนการผลิตไฟฟbาจากพลังงานทางเลือก 

4 สTงเสริมการอนุรักษพลังงานและเปSน
มิตรกับสิ่งแวดล อม 

- แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557-2561 ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาพลังงานท่ียั่งยืนและเปSนมิตรตTอสิ่งแวดล อม 

- แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟbา ซ่ึงมาจากการระบุแผนอนุรักษพลังงาน 
(EEPD) เชTน มาตรการการใช ไฟฟbาอยTางมีประสิทธิภาพ 

จากนั้นนําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----22226666 ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนากับ 
ทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----22227777    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----39393939    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----22227777    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาพลงังาน กบัทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาพลงังาน กบัทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาพลงังาน กบัทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาพลงังาน กบัทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที ่2222    กรณใีช ศกัยภาพเตม็ที่กรณใีช ศกัยภาพเตม็ที่กรณใีช ศกัยภาพเตม็ที่กรณใีช ศกัยภาพเตม็ที่    
แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร    

////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา    

สาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังาน    

การการการการเคราะหความสอดคล องเคราะหความสอดคล องเคราะหความสอดคล องเคราะหความสอดคล องกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวม    

เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    1111    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    2222    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    3333    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    4444    

เปSนการจดัหาพลงังานให เปSนการจดัหาพลงังานให เปSนการจดัหาพลงังานให เปSนการจดัหาพลงังานให 
เพยีงพอตTอความต องการเพยีงพอตTอความต องการเพยีงพอตTอความต องการเพยีงพอตTอความต องการ    

เพือ่สร างความมัน่คงและยัง่ยนืด านเพือ่สร างความมัน่คงและยัง่ยนืด านเพือ่สร างความมัน่คงและยัง่ยนืด านเพือ่สร างความมัน่คงและยัง่ยนืด าน
พลงังานเชงิยุทธศาสตรของประเทศพลงังานเชงิยุทธศาสตรของประเทศพลงังานเชงิยุทธศาสตรของประเทศพลงังานเชงิยุทธศาสตรของประเทศ    

เพือ่สร างความมัน่คงของระบบเพือ่สร างความมัน่คงของระบบเพือ่สร างความมัน่คงของระบบเพือ่สร างความมัน่คงของระบบ
ไฟฟbาของประเทศ ไฟฟbาของประเทศ ไฟฟbาของประเทศ ไฟฟbาของประเทศ ((((ภาคใต ภาคใต ภาคใต ภาคใต ))))    

สTงเสรมิการอนรุกัษพลงังานและสTงเสรมิการอนรุกัษพลงังานและสTงเสรมิการอนรุกัษพลงังานและสTงเสรมิการอนรุกัษพลงังานและ
เปSนมติรกบัสิง่แวดล อมเปSนมติรกบัสิง่แวดล อมเปSนมติรกบัสิง่แวดล อมเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม    

1) ยุทธศาสตร
กระทรวง
พลังงาน 

1 1 0 1 3333    

2) แผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟbาของ
ประเทศไทย 
พ.ศ.2558-2579  

0 0 
1 

 

1 

 
2222    

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----22227777 พบวTา แผนพัฒนาสาขาพลังงานสอดคล องกับทางเลือกที่ 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ (Full-Potential Growth Case) จึงนําไปวิเคราะหความ
สอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----40404040    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง    ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงอัตราการกรณีเรTงอัตราการกรณีเรTงอัตราการกรณีเรTงอัตราการ
เติบโต เติบโต เติบโต เติบโต ((((Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)    

การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3333 คือการพัฒนาให มีอัตราการเติบโตร อยละ 5 ซ่ึงท่ีปรึกษาได พิจารณา
เกณฑ ด วยการประยุกตแนวทางของแผนหลัก คือ แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557-2561 และแผน
รองคือ แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟbา (PDP2015) พ.ศ.2558-2579 มาเปSนหลักเกณฑในการวิเคราะห แสดงดังดังดังดัง
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----22228888 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----22228888    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช ในการพจิารณาความสอดคล องของสาขาพลงังานเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช ในการพจิารณาความสอดคล องของสาขาพลงังานเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช ในการพจิารณาความสอดคล องของสาขาพลงังานเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช ในการพจิารณาความสอดคล องของสาขาพลงังาน    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

1 การจัดหาพลังงานให เพียงพอตTอความ
ต องการ 

- แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557-2561 ยุทธศาสตรท่ี 1 
การจัดหาพลังงานให เพียงพอตTอความต องการ 

2 สร างความมั่นคงและยั่งยืนด านพลังงาน
เชิงยุทธศาสตรของประเทศ 

- แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557-2561 ยุทธศาสตรท่ี 1 
การผลักดันโครงการทางด านพลังงาน และยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิม
สัดสTวนการผลิตจากพลังงานทางเลือก 

- แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟbา เชTน การกTอสร างโรงไฟฟbาถTานหิน     
การเพ่ิมสัดสTวนการผลิตไฟฟbาจากพลังงานทางเลือก 

3 สร างความมั่นคงของระบบไฟฟbาของ
ประเทศ (ภาคใต ) 

- แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟbา เชTน การกTอสร างโรงไฟฟbาถTานหิน     
การเพ่ิมสัดสTวนการผลิตไฟฟbาจากพลังงานทางเลือก 

4 สTงเสริมการอนุรักษพลังงานและเปSน
มิตรกับสิ่งแวดล อม 

- แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2557-2561  ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาพลังงานท่ียั่งยืนและเปSนมิตรตTอสิ่งแวดล อม 

- แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟbา ซ่ึงมาจากการระบุแผนอนุรักษพลังงาน 
(EEPD) เชTน มาตรการการใช ไฟฟbาอยTางมีประสิทธิภาพ 

5 สTงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมให ได อัตรา
การเติบโตร อยละ 5 ตTอปh (พลังงาน+โรง
กลั่นนํ้ามัน) 

- แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน ในยุทะศาสตรท่ี 2 เรื่อง การสร าง
อุตสาหกรรมใหมTด านพลังงาน (โรงกลั่นนํ้ามัน) 

- แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟbา ในอุตสาหกรรมตTอเน่ือง (ปtโตรเคมี) 

โดยนําเกณฑการพัฒนาสาขาพลังงาน ตามทางเลือกท่ี 3 ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----22228888    ไปวิเคราะหความสอดคล อง
กับแผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน และแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟbาของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 ซ่ึง
แสดงผลดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----29292929 
    
    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)        3333----41414141    บรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซท    แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----29292929    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาพลงังาน กบัทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาพลงังาน กบัทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาพลงังาน กบัทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาพลงังาน กบัทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที ่3333    กรณเีรTงอัตราการเติบโตกรณเีรTงอัตราการเติบโตกรณเีรTงอัตราการเติบโตกรณเีรTงอัตราการเติบโต    
แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร 

////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา 

สาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังาน 

การการการการวเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล องกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  คะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวม 

เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    1111    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    2222    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    3333    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    4444    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    5555 

เปSนการจดัหาพลงังานให เปSนการจดัหาพลงังานให เปSนการจดัหาพลงังานให เปSนการจดัหาพลงังานให 
เพยีงพอตTอความต องการเพยีงพอตTอความต องการเพยีงพอตTอความต องการเพยีงพอตTอความต องการ    

เพือ่สร างความมัน่คงและยัง่ยนืเพือ่สร างความมัน่คงและยัง่ยนืเพือ่สร างความมัน่คงและยัง่ยนืเพือ่สร างความมัน่คงและยัง่ยนื
ด านพลงังานเชงิยทุธศาสตรด านพลงังานเชงิยทุธศาสตรด านพลงังานเชงิยทุธศาสตรด านพลงังานเชงิยทุธศาสตร

ของประเทศของประเทศของประเทศของประเทศ    

เพือ่สร างความมัน่คงของเพือ่สร างความมัน่คงของเพือ่สร างความมัน่คงของเพือ่สร างความมัน่คงของ
ระบบไฟฟbาของประเทศ ระบบไฟฟbาของประเทศ ระบบไฟฟbาของประเทศ ระบบไฟฟbาของประเทศ 

((((ภาคใต ภาคใต ภาคใต ภาคใต ))))    

สTงเสรมิการอนรุกัษพลงังานสTงเสรมิการอนรุกัษพลงังานสTงเสรมิการอนรุกัษพลงังานสTงเสรมิการอนรุกัษพลงังาน
และเปSนมติรกบัสิง่แวดล อมและเปSนมติรกบัสิง่แวดล อมและเปSนมติรกบัสิง่แวดล อมและเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม    

สTงเสรมิพฒันาอตุสาหกรรมสTงเสรมิพฒันาอตุสาหกรรมสTงเสรมิพฒันาอตุสาหกรรมสTงเสรมิพฒันาอตุสาหกรรม
((((ภาคใต ภาคใต ภาคใต ภาคใต ) ) ) ) ให ได อตัราการเตบิโตให ได อตัราการเตบิโตให ได อตัราการเตบิโตให ได อตัราการเตบิโต

ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ 5 5 5 5 ตTอปhตTอปhตTอปhตTอปh    

1) ยุทธศาสตร
กระทรวง
พลังงาน 

1 1 0 1 1 4444    

2) แผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟbาของ
ประเทศไทย 
พ.ศ.2558-2579 
(PDP2015) 

0 0 
1 

 

1 

 

1 

 
3333    

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----29292929 พบวTา แผนพัฒนาสาขาพลังงานสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลือกที่ 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต (Accelerated 
Growth Case) จึงนําไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----42424242    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333.2.3 .2.3 .2.3 .2.3     สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม     
ศักยภาพทางด านอุตสาหกรรมของภาคใต คือศักยภาพทางด านวัตถุดิบซ่ึงภาคใต มีการผลิตหรือมีแหลTง

วัตถุดิบท่ีสามารถแปรรูปเปSนสินค าอุตสาหกรรมได หลากหลายชนิดโดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีเปSนผลผลิตทางการเกษตร
เชTน ยางพารา ปาลมน้ํามัน รวมถึงวัตถุดิบท่ีเปSนผลผลิตทางทะเล 

จากการศึกษาข อมูลท่ีปรึกษาพบวTาการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต ไมTสามารถพัฒนาได อยTางเต็ม
ประสิทธิภาพเนื่องจากประสบกับสภาพป(ญหาตTางๆ ดังนี้ 

(1) ภาคอุตสาหกรรมมีขนาดเล็กและมีการขยายตัวตํ่าจากข อมูลมูลคTาผลิตภัณฑมวลรวมภาคสาขา
อุตสาหกรรมในปh พ.ศ.2556 มูลคTาผลิตภัณฑมวลรวมภาคสาขาอุตสาหกรรม 139,086 ล านบาท ซ่ึงน อยกวTา
มูลคTาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาอุตสาหกรรมของภาคอ่ืนๆ ท้ังหมด ยกเว น ภาคตะวันตกและเม่ือพิจารณาอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยตTอปhของมูลคTาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาอุตสาหกรรมในปh พ.ศ.2549-2556 พบวTาอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยตTอปhของมูลคTาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาอุตสาหกรรมของภาคใต อยูTท่ีร อยละ 4.21 ตTอปhซ่ึงตํ่ากวTาอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยตTอปhของมูลคTาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาอุตสาหกรรมรวมของท้ังประเทศซ่ึงอยูTท่ีร อยละ 4.97 ตTอปh  แสดงดัง
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----33330000 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----33330000    มลูคTาผลติภณัฑมวลรวมและอตัราการขยายตวัของมลูคTาผลติภณัฑมวลรวมมลูคTาผลติภณัฑมวลรวมและอตัราการขยายตวัของมลูคTาผลติภณัฑมวลรวมมลูคTาผลติภณัฑมวลรวมและอตัราการขยายตวัของมลูคTาผลติภณัฑมวลรวมมลูคTาผลติภณัฑมวลรวมและอตัราการขยายตวัของมลูคTาผลติภณัฑมวลรวม    
ในปh พในปh พในปh พในปh พ....ศศศศ....2525252551515151––––    2556255625562556    

หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : ล านบาท    

ปh ปh ปh ปh ((((พพพพ....ศศศศ.).).).)    2551255125512551    2552255225522552    2553255325532553    2554255425542554    2555255525552555    2556255625562556    
ขขขขยายตวัยายตวัยายตวัยายตวั    

เฉลีย่ตTอปhเฉลีย่ตTอปhเฉลีย่ตTอปhเฉลีย่ตTอปh    

ประเทศประเทศประเทศประเทศ    2,980,9792,980,9792,980,9792,980,979    2,860,1892,860,1892,860,1892,860,189    3,358,2743,358,2743,358,2743,358,274    3,294,3323,294,3323,294,3323,294,332    3,478,5623,478,5623,478,5623,478,562    3,578,4253,578,4253,578,4253,578,425    4.97%4.97%4.97%4.97%    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 164,120 180,578 216,238 227,728 227,056 241,739 9.23% 

ภาคเหนือ 114,532 123,095 143,208 152,853 142,401 148,654 6.55% 

ภาคใต  117,654 104,412 130,111 150,746 140,125 139,086 4.21% 

ภาคตะวันออก 926,860 857,589 1,014,236 948,357 1,067,469 1,092,699 5.35% 

ภาคตะวันตก 86,369 92,274 103,085 124,521 113,357 111,168 4.17% 

ภาคกลาง 383,993 360,005 411,278 370,376 379,182 410,068 5.96% 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,187,451 1,142,242 1,340,112 1,319,765 1,408,976 1,435,015 3.83% 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ (สศช.) 

(2) โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีสTวนใหญTเปSนโรงงานขนาดเล็กโดยพิจารณาจากจํานวนเงินลงทุนเฉลี่ย
และจํานวนคนงานเฉลี่ยตTอโรงงานพบวTา โรงงานในภาคใต มีเงินลงทุนเฉลี่ยอยูTท่ีประมาณ 21 ล านบาทตTอโรงงาน
ขณะท่ีเงินลงทุนเฉลี่ยตTอโรงงานของท้ังประเทศอยูTท่ีประมาณ 39 ล านบาทตTอโรงงานและจํานวนคนงานเฉลี่ยตTอ
โรงงานของโรงงานในภาคใต อยูTท่ีประมาณ 22 คนตTอโรงงานในขณะท่ีจํานวนคนงานเฉลี่ยตTอโรงงานของท้ัง
ประเทศอยูTท่ีประมาณ 29 คนตTอโรงงาน แสดงดังตารางที่ ดังตารางที่ ดังตารางที่ ดังตารางที่ 3333----33331111    

    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----43434343    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----33331111    จาํนวนโรงงานที่ได รับอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน จาํนวนโรงงานที่ได รับอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน จาํนวนโรงงานที่ได รับอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน จาํนวนโรงงานที่ได รับอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน     
จาํแนกรายจงัหวัจาํแนกรายจงัหวัจาํแนกรายจงัหวัจาํแนกรายจงัหวัดของพืน้ทีภ่าคใต  ณ สิน้ปh พดของพืน้ทีภ่าคใต  ณ สิน้ปh พดของพืน้ทีภ่าคใต  ณ สิน้ปh พดของพืน้ทีภ่าคใต  ณ สิน้ปh พ....ศศศศ....2557255725572557    

    

พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่    

    

จาํนวนโรงงานจาํนวนโรงงานจาํนวนโรงงานจาํนวนโรงงาน    

((((โรงโรงโรงโรง))))    

มลูคTาเงนิลงทนุมลูคTาเงนิลงทนุมลูคTาเงนิลงทนุมลูคTาเงนิลงทนุ    

((((ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    

จาํนวนคนงานจาํนวนคนงานจาํนวนคนงานจาํนวนคนงาน    

((((คนคนคนคน))))    

เงนิลงทนุเฉลีย่ตTอเงนิลงทนุเฉลีย่ตTอเงนิลงทนุเฉลีย่ตTอเงนิลงทนุเฉลีย่ตTอ
โรงงาน โรงงาน โรงงาน โรงงาน ((((ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    

คนงานเฉลีย่ตTอคนงานเฉลีย่ตTอคนงานเฉลีย่ตTอคนงานเฉลีย่ตTอ
โรงงาน โรงงาน โรงงาน โรงงาน ((((คนคนคนคน))))    

กระบ่ี 578 22,703.45 23,281 39 40 

ชุมพร 806 11,229.79 12,036 14 15 

ตรัง 661 12,078.40 12,739 18 19 

นครศรีธรรมราช 2,145 54,257.89 56,403 25 26 

นราธิวาส 491 3,019.08 3,510 6 7 

ป(ตตานี 888 5,220.35 6,108 6 7 

พังงา 481 4,563.93 5,045 9 10 

พัทลุง 843 4,699.06 5,542 6 7 

ภูเก็ต 440 8,721.27 9,161 20 21 

ยะลา 345 4,730.06 5,075 14 15 

ระนอง 305 3,127.30 3,432 10 11 

สงขลา 2,423 77,591.76 80,015 32 33 

สตูล 311 3,236.45 3,547 10 11 

สุราษฎรธานี 1,334 43,253.10 44,587 32 33 

รวมทัง้ภาคใต รวมทัง้ภาคใต รวมทัง้ภาคใต รวมทัง้ภาคใต     12,05112,05112,05112,051    258,431.88258,431.88258,431.88258,431.88    270,483270,483270,483270,483    21212121    22222222    

รวมทัง้ประเทศรวมทัง้ประเทศรวมทัง้ประเทศรวมทัง้ประเทศ    153,298153,298153,298153,298    6,037,883.106,037,883.106,037,883.106,037,883.10    4,391,2994,391,2994,391,2994,391,299    39393939    29292929    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(3) โรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต สTวนใหญTเปSนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรข้ันต นมีอุตสาหกรรมหลักคือ
อุตสาหกรรมยางพารา รองลงมาคืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล และอุตสาหกรรมแปรรูปไม ยางพารา
ผลิตภัณฑจากไม และเฟอรนิเจอร รวมถึงอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน โดยอุตสาหกรรมยางมีสัดสTวนมูลคTาการผลิตสูง
ท่ีสุดคิดเปSนร อยละ 41.7 ของมูลคTาการผลิต ภาคอุตสาหกรรมในภาคใต สTวนใหญTกระจายอยูTในกลุTมภาคใต 
ชายแดนและภาคใต ฝ()งอTาวไทย อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหารทะเลมีสัดสTวนมูลคTาการผลิตร อยละ 
32.7 ผลิตมากท่ีสุดในกลุTมภาคใต ชายแดนโดยเฉพาะจังหวัดสงขลา และป(ตตานี อุตสาหกรรมแปรรูปไม ยางพารา
และเฟอรนิเจอรกระจายตัวอยูTในกลุTมภาคใต ชายแดนและภาคใต ฝ()งอTาวไทยสTวนอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีแหลTง
ผลิตอยูTท่ีสุราษฎรธานี และกระบ่ี โดยโรงงานอุตสาหกรรมกวTาร อยละ 80 เปSนการสกัดน้ํามันปาลมดิบ 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาพิจารณาศักยภาพและป(ญหาสาขาอุตสาหกรรม เพ่ือกําหนดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTางใน
การพัฒนาและเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----44444444    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    ((((1111) ) ) )     แนแนแนแนวทางการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมตามวทางการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมตามวทางการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมตามวทางการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐานกรณีฐานกรณีฐานกรณีฐาน    ((((Base Base Base Base Growth Growth Growth Growth Case)Case)Case)Case) 

การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111 เปSนการดําเนินการตามสภาพพ้ืนฐานหรือสภาพป(จจุบันของพ้ืนท่ี
ภาคใต  ดังนั้นเปbาหมายของแนวทางการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 1 จึงเปSนการรักษาระดับอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจให อยูTในระดับเดียวกับอัตราการขยายตัวในป(จจุบัน แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----33332222    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----33332222        สรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาอุตสาหกรรมสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาอุตสาหกรรมสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาอุตสาหกรรมสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาอุตสาหกรรม    ตามทางเลอืกที ่ตามทางเลอืกที ่ตามทางเลอืกที ่ตามทางเลอืกที ่1111    
สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

ภาคอุตสาหกรรมมีขนาดเล็ก
และมีการขยายตัวต่ํา 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจนมีขนาดท่ีเหมาะสม 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
ขาดป(จจัยสนับสนุนทางด านเงินทุน แรงงานสาธารณูปโภค และโลจิสติกส 
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา     
1. สร างมาตรการสTงเสริมการลงทุน โดยมาตรการทางด านภาษี เงินกู ดอกเบ้ียต่ํา    
2. สร างนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือให เกิดการรวมกลุTมทางอุตสาหกรรม เพ่ือให เพ่ิมประสิทธิภาพ 
และต นทุนการผลิต    
3. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือดึงดูดการลงทุน และแรงงาน      

โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
สTวนใหญTเปSนโรงงานขนาด
เล็ก 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
เพ่ิมขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมให มีขนาดเหมาะสมและประหยัดตTอขนาด 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
ผู ประกอบการขาดทักษะ เงินทุน และแรงจูงใจ 
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา     
1. จัดหาเงินทุนและเงินกู ให แกTผู ประกอบการในการขยายขนาดของโรงงาน 
2. จัดตั้งหนTวยงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคนิคอุตสาหกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑในพ้ืนท่ี 

โรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต 
สTวนใหญTเปSนอุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตรข้ันต น 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
ยกระดับอุตสาหกรรมไปสูTการเปSนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรข้ันกลางเพ่ือเพ่ิมมูลคTาเพ่ิมของ
ผลผลิต 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
ขาดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีชัดเจน    
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
1. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอรเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม 
2. สนับสนุนทางด านเงินทุน และสนับสนุนการลงทุนจากผู ผลิตท่ีมีความชํานาญการ 

        
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----45454545    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    ((((2222) ) ) )     แนวทางกาแนวทางกาแนวทางกาแนวทางการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมตามรพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมตามรพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมตามรพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Potential Potential Potential 
Growth Case)Growth Case)Growth Case)Growth Case)    

การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2222 เปSนการพัฒนาตามศักยภาพในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงเน นไปท่ีการ
พัฒนาทางด านการทTองเท่ียวและการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ดังนั้นเปbาหมายของแนวทางการ
พัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 จึงเปSนการพัฒนาเศรษฐกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปSนจุดแข็งของภาคใต แสดงดัง
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----33333333    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----33333333    สรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาอตุสาหกรรมสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาอตุสาหกรรมสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาอตุสาหกรรมสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาอตุสาหกรรม    ตามทางเลอืกที ่ตามทางเลอืกที ่ตามทางเลอืกที ่ตามทางเลอืกที ่2222    
สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

ภาคอุตสาหกรรมมีขนาดเล็ก
และมีการขยายตัวต่ํา 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัว โดยเน นการแปรรูปสินค าเกษตรแบบครบวงจร 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
ขาดป(จจัยสนับสนุนทางด านเงินทุน แรงงานสาธารณูปโภค เทคโนโลยี และโลจิสติกส 
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา     
1) สร างมาตรการสTงเสริมการลงทุน โดยมาตรการทางด านภาษี เงินกู ดอกเบ้ียต่ําโดยเน นการ

ยกระดับอุตสาหกรรม    
2) สร างนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือให เกิดการรวมกลุTมทางอุตสาหกรรม เพ่ือให เพ่ิมประสิทธิภาพ

และต นทุนการผลิต    
3) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือดึงดูดการลงทุน และแรงงาน      

โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
สTวนใหญTเปSนโรงงานขนาด
เล็ก 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
เพ่ิมขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมให มีขนาดเหมาะสมและประหยัดตTอขนาด สTงเสริมให มีการ
ลงทุนจากผู ประกอบการท่ีมีเงินทุนและทักษะท้ังจากในและตTางประเทศ 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
ผู ประกอบการขาดทักษะ เงินทุน แรงจูงใจ และขาดแรงดึงดูดการลงทุนจากภายนอก    
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา     
1) จัดหาเงินทุนและเงินกู ให แกTผู ประกอบการในการขยายขนาดของโรงงาน 
2) จัดตั้งหนTวยงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคนิคอุตสาหกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑในพ้ืนท่ี 
3) กําหนดมาตรการตTางๆ เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากภายนอก โดยเน นผู ท่ีมีความชํานาญการใน

อุตสาหกรรมการเกษตรข้ันกลางถึงข้ันสูง 
โรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต 
สTวนใหญTเปSนอุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตรข้ันต น   

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
ยกระดับอุตสาหกรรมไปสูTการเปSนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรข้ันกลางและข้ันสูง เพ่ือเพ่ิม
มูลคTาเพ่ิมของผลผลิต 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
ขาดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีชัดเจน ขาดองคความรู  
เทคนิค และทักษะในการอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรข้ันกลางและข้ันสูง    
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
1) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอรเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม 
2) สนับสนุนทางด านเงินทุน และสนับสนุนการลงทุนจากผู ผลิตท่ีมีความชํานาญการ 

    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----46464646    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333) ) ) ) แนวทางการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมตามทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมตามทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมตามทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมตามทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต  กรณีเรTงอัตราการเติบโต  กรณีเรTงอัตราการเติบโต  กรณีเรTงอัตราการเติบโต  ((((Accelerated Accelerated Accelerated Accelerated 
Growth Case)Growth Case)Growth Case)Growth Case)    

การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 3333 เปSนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต 
ดังนั้น เปbาหมายของแนวทางการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 3 จึงเปSนการสนับสนุนสTงเสริมการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----33334444    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----33334444    สรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาอตุสาหกรรมสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาอตุสาหกรรมสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาอตุสาหกรรมสรปุเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาอตุสาหกรรม    ตามทางเลอืกที ่ตามทางเลอืกที ่ตามทางเลอืกที ่ตามทางเลอืกที ่3333    

สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
ภาคอุตสาหกรรมมีขนาด
เล็กและมีการขยายตัวต่ํา 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวจนมีขนาดใหญT โดยเน นการเปลี่ยนแปลงโครงสร างอุตสาหกรรม 
ไปสูTอุตสาหกรรมหนักท่ีใช เทคโนโลยีระดับสูง 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
ขาดป(จจัยสนับสนุนทางด านเงินทุน โครงสร างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค เทคโนโลยี และโลจิสติกส 
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา     
1) สร างนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญTและเฉพาะด านเพ่ือให เกิดการรวมกลุTมทางอุตสาหกรรม โดย

เน นการอุตสาหกรรมหนัก    
2) ลงทุนในสาธารณูปโภค โครงสร างพ้ืนฐาน เพ่ือดึงดูดการลงทุน    
3) กําหนดมาตรการท้ังทางด านภาษี การลงทุน และกฎหมาย เพ่ือดึงดูดการลงทุน      

โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
สTวนใหญTเปSนโรงงานขนาด
เล็ก 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
เพ่ิมขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมให มีขนาดใหญTและมีเทคโนโลยีระดับสูง สTงเสริมให มีการลงทุน
จากผู ประกอบการท่ีมีเงินทุนและทักษะท้ังจากในและตTางประเทศ 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
ขาดเงินลงทุน และขาดแรงดึงดูดการลงทุนจากภายนอก    
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา     
กําหนดมาตรการตTางๆเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากภายนอก โดยเน นผู ท่ีมีความชํานาญการใน
อุตสาหกรรมเปbาหมาย  

โร งงาน อุตสาหกรรมใน
ภ า ค ใ ต สT ว น ใ ห ญT เ ปS น
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
ข้ันต น   

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
ยกระดับอุตสาหกรรมไปสูTการเปSนอุตสาหกรรมหนักท่ีใช เทคโนโลยีระดับสูง เพ่ือปรับโครงสร าง
อุตสาหกรรมของภาค 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีชัดเจน  
2) ขาดโครงการลงทุนโครงสร างพ้ืนฐานขนาดใหญTเพ่ือดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญT 
3) ขาดองคความรู  เทคนิค และทักษะในการอุตสาหกรรมเปbาหมาย 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    
1) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญT 
2) จัดสร างโครงสร างพ้ืนฐานทางสาธารณูปโภคเพ่ือดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมเปbาหมาย 
3) กําหนดมาตรการตTางๆ เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากภายนอก 

        
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----47474747    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 จากการกําหนดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง และการเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือกท่ีกลTาวมาในข างต นนั้น ท่ีปรึกษานํามาพิจารณารTวมกับแผนพัฒนา
หลัก สาขาอุตสาหกรรม เพ่ือวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาหลัก โดยเปรียบเทียบกับทางเลือกการ
พัฒนาฯ ท้ัง 3 ทางเลือก โดยมีรายละเอียดแสดงดังหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....2222....3333....1111    
3333....2222....3333....1111    การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม ตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม ตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม ตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม ตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()ง

ทะเลภาคใต ทะเลภาคใต ทะเลภาคใต ทะเลภาคใต     
แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาฯ สาขาอุตสาหกรรม ท่ีมีความเชื่อมโยงตTอการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเล

ภาคใต  มีดังนี้ 
(1)  แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2559-2564 
(2)  แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574 

คัดเลือก “แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2559–2564” เปSนแผนหลักของสาขา
อุตสาหกรรมเปSนแผนหลักท่ี 1 เนื่องจากเปSนแผนยุทธศาสตรท่ีให ความสําคัญตTอความสอดคล องกับแผนและ
นโยบายในระดับตTางๆ ได แกT แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 ประเด็นสําคัญ
ตามมติและข อสั่งการของคณะรักษาความสงบแหTงชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล, นโยบายรัฐมนตรีวTาการกระทรวง
อุตสาหกรรม, แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574 รวมท้ังยังตระหนักถึงความสอดคล องกับ
สถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงตTางๆ ท้ังในด านภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยในชTวงท่ีผTานมา รวมถึง
จุดยืนทางยุทธศาสตรของกลุTมจังหวัด (Positioning) ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีความต องการในการพัฒนา
อุตสาหกรรม เพ่ือกTอให เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอยTางเปSนรูปธรรมและมุTงไปสูTการพัฒนาอยTางยั่งยืน
อยTางแท จริง 

นอกจากนี้ยังได คัดเลือก “แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574” เปSนแผนหลักของ
สาขาอุตสาหกรรมเปSนแผนหลักท่ี 2 เนื่องจากแผนงานดังกลTาวจัดทําข้ึนโดยเน นเปbาหมายและแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต ท้ังในภาพรวมและรายสาขาท่ีสําคัญ ซ่ึงเปSนประโยชนตTอการเพ่ิมขีด
ความสามารถและศักยภาพทางการแขTงขันในระดับนานาชาติ สร างรายได เข าสูTประเทศ ยกระดับศักยภาพ
ผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดยTอม และสร างงานให แกTประชาชน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให มี
ความสมดุล เปSนฐานรากในการพัฒนาประเทศไปสูTความยั่งยืนตTอไปโดยแสดงความสัมพันธของแผนยุทธศาสตร 
สาขาอุตสาหกรรมดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----9999    

    
    
 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----9999    ความสัมพนัธของแผนยุทธศาสตรความสัมพนัธของแผนยุทธศาสตรความสัมพนัธของแผนยุทธศาสตรความสัมพนัธของแผนยุทธศาสตร    สาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม    

จากการทบทวนแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2559–2564 และแผนแมTบทการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----33335555 และตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----33336666    
        

แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย    
พพพพ....ศศศศ....2555255525552555----2574257425742574    

 

แผนยทุธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมแผนยทุธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมแผนยทุธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมแผนยทุธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม    
    พพพพ....ศศศศ....2559255925592559----2564256425642564 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----48484848    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----33335555    สรปุแผนยุสรปุแผนยุสรปุแผนยุสรปุแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พ....ศศศศ....2559255925592559----2564256425642564    
ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร    เปbาประสงคเปbาประสงคเปbาประสงคเปbาประสงค    กลยทุธกลยทุธกลยทุธกลยทุธ    

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  1111    การปรับ
โครงสร างการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ภ า ค 
อุตสาหกรรม 
 

เ พ่ื อ สT ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
อุตสาหกรรมท่ีสอดคล องกับ
ศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ
โดยเน นการใช วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐานให 
ภาค อุตสาหกรรมมี ค วาม 
สามารถในการแขTงขันในระดับ
ท่ีสูงข้ึน 

1) ประยุกตใช ดิจิทัลวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

2) เสริมสร างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและโซTอุปทาน
ของภาคอุตสาหกรรมให มีความได เปรียบในการแขTงขัน 

3) พัฒนาผู ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
4) เสริมสร างศักยภาพการรวมกลุTมของอุตสาหกรรมเปbาหมาย 
5) พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบรับรองและการควบคุมกํากับ

ดูแลเพ่ือเอ้ือตTอความปลอดภัยของประชาชนและพัฒนา
อุตสาหกรรมให มีขีดความสามารถในการแขTงขัน 

6) พัฒนาวัตถุดิบต นนํ้าและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222 การพัฒนา
ป(จจัยสนับสนุนให เอ้ือตTอ
การลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

เ พ่ื อ ส ร า ง โ อ ก า ส แ ล ะ ล ด
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

1) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเอ้ือตTอการลงทุนและการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

2) กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาระบบ
ข อมูลเชิงลึกด านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือบูรณาการการ
ทํางานและประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

3) พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสTงเสริม
การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

4) แก ไขป(ญหาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  
ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 3333    การสTงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมให 
เ ปS น มิ ต ร กั บ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล อม 

เพ่ือลดป(ญหาการกTอมลภาวะ
และสร างความยั่ งยืนให กับ
ภาคอุตสาหกรรม 

1) สTงเสริมสถานประกอบการให มีการพัฒนากระบวนการผลิต
และยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

2) พัฒนาป(จจัยแวดล อมเ พ่ือผลักดันและจูงใจให สถาน
ประกอบการมีการปรับปรุงระบบเพ่ือเปSนมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล อม 

3) บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร 
4) สTง เสริมการใช เทคโนโลยี ท่ีสะอาดและเปSนมิตร กับ

สิ่งแวดล อม 
5) พัฒนาเครือขTายเฝbาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล อม

โดยการมีสTวนรTวมของท องถ่ินและชุมชน 
ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 4444 การพัฒนา
สมรรถนะองคกรเพ่ือพัฒนา
ระบบและความสามารถ
ของบุคลากร 

เ พ่ื อ พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ
ความสามารถของบุคลากรใน
ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร แ กT
ผู ประกอบการและประชาชน
อยTางมีประสิทธิภาพและมี  
ธรรมาภิบาล 

1) ปรับโครงสร างองคกรพัฒนาระบบบริหารจัดการจัดหา
เครื่องมือจัดการองคความรู เ พ่ือยกระดับศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 

2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรให สามารถผลักดัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอยTางยั่งยืน 

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
บริหารและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

4) สTงเสริมธรรมาภิบาลและสร างความโปรTงใสในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือตTอต านการทุจริตคอรัปช่ัน 

 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----49494949    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ผลทบทวนแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574 โดยแสดงตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----33336666    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----33336666    สรปุแผนแมTบทสรปุแผนแมTบทสรปุแผนแมTบทสรปุแผนแมTบทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ....ศศศศ....2555255525552555––––2574257425742574    

ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร    กลยทุธกลยทุธกลยทุธกลยทุธ    

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  1111  ย ก ร ะ ดั บ ค ลั ส เ ต อ ร
อุตสาหกรรมและขยายเครือขTายการผลิตสูT
ตTางประเทศ 

1) การสร างความเข มแข็งให กับคลัสเตอร 
2) การสร างความยั่งยืนให กับคลัสเตอร 
3) การยกระดับคลัสเตอร 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่     2222     ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พ
ผู ประกอบการให เกิดความเข มแข็งและยั่งยืน 

1) การเพ่ิมจํานวนผู ประกอบการ SMEs 
2) การสร างความเข มแข็งผู ประกอบการ SMEs 
3) การยกระดับศักยภาพของผู ประกอบการ 
4) การสร างความยั่งยืนของผู ประกอบการการไทย 
5) การเตรียมความพร อมสูTการเปtดเสรี 
6) การสร างโอกาสจากการขยายตลาดใหมTๆ  
7) การสร างโอกาสความรTวมมือจากการเปtด AEC 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 3333 ยกระดับโครงสร างสนับสนุน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
อุตสาหกรรมอยTางบูรณาการ 

1) การบังคับใช มาตรฐานการผลิตในด านตTางๆ  
2) การสนับสนุนการเข าถึงแหลTงเงินทุน 
3) การยกระดับศักยภาพบุคลากร 
4) การพัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม 
5) การพิจารณากฎระเบียบและข อบังคับท่ีมีผลตTอการพัฒนาอุตสาหกรรม 
6) การสTงเสริมนวัตกรรม และปกปbองทรัพยสินทางป(ญญา 
7) การสTงเสริมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยTางเปSนระบบ 

    ท้ังนี้ ท่ีปรึกษานําแผนพัฒนาหลักท้ัง 2 มาวิเคราะหความสอดคล องกับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()ง
ทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือก โดยกําหนดเกณฑให เปSนรูปธรรมเพ่ือวิเคราะหความสอดคล องได โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

((((1111) ) ) )     การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง    ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 1 1 1 1                     
กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((BaseBaseBaseBase    GrowthGrowthGrowthGrowth    Case)Case)Case)Case)    

การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111    ไมTมีการลงทุนทางด านสาธารณูปโภคขนาดใหญTเพ่ือทําการพัฒนา
เศรษฐกิจภาคใต  โครงสร างเศรษฐกิจของภาคใต จะไมTมีการเปลี่ยนแปลงอยTางมีนัยสําคัญ และภาคอุตสาหกรรมใน
ภาคใต ยังคงเปSนการแปรรูปและเพ่ิมมูลคTาเพ่ิมให กับภาคการเกษตรเปSนหลัก ดังนั้นเกณฑการวิเคราะหความ
สอดคล องจึงมุTงเน นไปท่ีการเพ่ิมมูลคTาเพ่ิมของสินค าเกษตรในพ้ืนท่ี การพัฒนามาตรฐานเพ่ือการสTงออก การ
รวมกลุTมกันเพ่ือให เกิดหTวงโซTอุปทานในการผลิตสินค าดังกลTาว และการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา ซ่ึง
กําหนดเกณฑมาจากแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แสดงดัง
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----37373737 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----50505050    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----37373737    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณาคคคความสอดคล องวามสอดคล องวามสอดคล องวามสอดคล องสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรม 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

1 การเพ่ิมมลูคTาเพ่ิมของ
สินค าการเกษตรในพ้ืนท่ี 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1111 การปรับโครงสร างการ
ผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยการ 
1)  ประยุกตใช ดิจิทัลวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ของภาคอุตสาหกรรม 
2)  เสริมสร างศักยภาพการรวมกลุTมของอุตสาหกรรมเปbาหมาย 
3)  พัฒนาวัตถุดิบต นนํ้าและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

2 การรวมกลุTม
อุตสาหกรรมเปbาหมาย 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1111 การปรับโครงสร างการ
ผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยการ  
1)  พัฒนาผู ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
2)  เสริมสร างศักยภาพการรวมกลุTมของอุตสาหกรรมเปbาหมาย 

3)  พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบรับรองและการควบคุมกํากับดูแลเพ่ือเอ้ือตTอความ
ปลอดภัยของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมให มีขีดความสามารถในการแขTงขัน 

แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรที่แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรที่แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรที่แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรที่    1 1 1 1 ยกระดับคลัสเตอร
อุตสาหกรรมและขยายเครือขTายการผลิตสูTตTางประเทศ โดยการ  
1)  การสร างความเข มแข็งให กับคลัสเตอร 

2)  การสร างความยั่งยืนให กับคลัสเตอร และการยกระดับคลัสเตอร 

3 การสร างมาตรฐานการ
ผลิตสินค า 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1111 การปรับโครงสร างการ
ผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยการ 
1)  ประยุกตใช ดิจิทัลวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ของภาคอุตสาหกรรม 
2)  เสริมสร างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและโซTอุปทานของภาคอุตสาหกรรมให มี

ความได เปรียบในการแขTงขัน 
3)  พัฒนาผู ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
4)  เสริมสร างศักยภาพการรวมกลุTมของอุตสาหกรรมเปbาหมาย 

5)  พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบรับรองและการควบคุมกํากับดูแลเพ่ือเอ้ือตTอความ
ปลอดภัยของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมให มีขีดความสามารถในการแขTงขัน 

6)  พัฒนาวัตถุดิบต นนํ้าและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรที่ในประเด็นยุทธศาสตรที่ในประเด็นยุทธศาสตรที่ในประเด็นยุทธศาสตรที่    2222    ยกระดับศักยภาพ
ผู ประกอบการให เกิดความเข มแข็งและยั่งยืนโดยการ 
1)  การสร างความเข มแข็งผู ประกอบการ SMEs 
2)  การยกระดับศักยภาพของผู ประกอบการ 
3)  การสร างความยั่งยืนของผู ประกอบการไทย 

4)  การเตรียมความพร อมสูTการเปtดเสรี 
5)  การสร างโอกาสความรTวมมือจากการเปtด AEC 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----51515151    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

4 การพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือ
สTงเสริมการลงทุนและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ในพ้ืนท่ีเปbาหมาย 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่  แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่  แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่  แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่  2222    การพัฒนาป(จจัย
สนับสนุนให เอ้ือตTอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการ 
1)  ปรับปรุงกฎหมายท่ีเอ้ือตTอการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

2)  กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาระบบข อมูลเชิงลึกด านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพ่ือบูรณาการการทํางานและประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

3)  พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสTงเสริมการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

4)   แก ไขป(ญหาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  

5 พัฒนาผู ประกอบการ
และบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม 

แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่ แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่ แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่ แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่ 1111 การปรับโครงสร างการ
ผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยการ 
1) เสริมสร างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและโซTอุปทานของภาคอุตสาหกรรมให มี

ความได เปรียบในการแขTงขัน 
2)  พัฒนาผู ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
3)  เสริมสร างศักยภาพการรวมกลุTมของอุตสาหกรรมเปbาหมาย 
แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ที่ ที่ ที่ 2222    ยกระดับศักยภาพ
ผู ประกอบการให เกิดความเข มแข็งและยั่งยืนโดยการ 
1)  การสร างความเข มแข็งผู ประกอบการ SMEs 
2)  การยกระดับศักยภาพของผู ประกอบการ 
3)  การสร างความยั่งยืนของผู ประกอบการไทย 

4)  การเตรียมความพร อมสูTการเปtดเสรี 
5)  การสร างโอกาสความรTวมมือจากการเปtด AEC 
แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ที่ ที่ ที่ 3333 ยกระดับโครงสร าง
สนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยTางบูรณาการโดยการ  
1)  การสนับสนุนการเข าถึงแหลTงเงินทุน และการยกระดับศักยภาพบุคลากรรวมท้ังการ

พัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม 
2)  การสTงเสริมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยTางเปSนระบบ 

นําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ของแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555–2574
ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----37373737 ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนากับทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  
ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงแสดงผลดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----38383838    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----52525252    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----38383838    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาอตุสาหกรรม กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาอตุสาหกรรม กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาอตุสาหกรรม กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาอตุสาหกรรม กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่1111    กรณฐีานกรณฐีานกรณฐีานกรณฐีาน    
ยทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันา    

สาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิ    
การวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล อง    กบักบักบักบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    

รวมรวมรวมรวม    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่1111    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่2222    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่3333    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่4444    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่5555    

การเพิม่มลูคTาเพิม่ของการเพิม่มลูคTาเพิม่ของการเพิม่มลูคTาเพิม่ของการเพิม่มลูคTาเพิม่ของ
สนิค าการเกษตรในพืน้ที่สนิค าการเกษตรในพืน้ที่สนิค าการเกษตรในพืน้ที่สนิค าการเกษตรในพืน้ที่    

การรวมกลุTมการรวมกลุTมการรวมกลุTมการรวมกลุTม
อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    

การสร างมาตรฐานการสร างมาตรฐานการสร างมาตรฐานการสร างมาตรฐาน
การผลติสนิค าการผลติสนิค าการผลติสนิค าการผลติสนิค า    

การพฒันานคิมอตุสาหกรรมในเขตการพฒันานคิมอตุสาหกรรมในเขตการพฒันานคิมอตุสาหกรรมในเขตการพฒันานคิมอตุสาหกรรมในเขต
เศรษฐกจิพเิศษเพื่อสTงเสรมิการลงทนุและเศรษฐกจิพเิศษเพื่อสTงเสรมิการลงทนุและเศรษฐกจิพเิศษเพื่อสTงเสรมิการลงทนุและเศรษฐกจิพเิศษเพื่อสTงเสรมิการลงทนุและ
การพฒันาอตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่ปbาหมายการพฒันาอตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่ปbาหมายการพฒันาอตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่ปbาหมายการพฒันาอตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่ปbาหมาย    

พฒันาผู ประกอบการพฒันาผู ประกอบการพฒันาผู ประกอบการพฒันาผู ประกอบการ
และบคุลากรในและบคุลากรในและบคุลากรในและบคุลากรใน

ภาคอตุสาหกรรมภาคอตุสาหกรรมภาคอตุสาหกรรมภาคอตุสาหกรรม    
1) แผนยุทธศาสตรกระทรวง

อุตสาหกรรม พ.ศ.2559 - 
2564 

1 1 1 1 1 
    
5555    
    

2) แผนแมTบทการพัฒนาสาขา
อุตสาหกรรม พ.ศ.2555 - 
2574 

0 1 1 0 1 
    
3333    

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----38383838 พบวTา แผนพัฒนา สาขาอุตสาหกรรมสอดคล องกับทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลือกที่ 1 กรณีฐาน (Base Growth Case)     
จึงนําไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----53535353    บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง    ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช กรณีใช กรณีใช กรณีใช 
ศักยภาพเต็มที่ ศักยภาพเต็มที่ ศักยภาพเต็มที่ ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)    

การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางทางทางทางเลือกที่ เลือกที่ เลือกที่ เลือกที่ 2222    อัตราการเติบโตของผลผลิตของภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการทTองเท่ียว (โรงแรมและภัตตาคาร) จะถูกผลักดันไปสูTระดับท่ีใช ศักยภาพเต็มท่ี โดยการใช ทรัพยากร
ด านการเกษตรให เต็มศักยภาพพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรและศักยภาพของเกษตรกรพัฒนา
อุตสาหกรรมเพ่ือสร างมูลคTาเพ่ิมและพัฒนาการทTองเท่ียวอยTางเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะพัฒนาความรTวมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ านในการเสริมสร างความเข มแข็งของเศรษฐกิจ โดยรTวมมือกับประเทศเพ่ือนบ านพัฒนาดTาน
ชายแดนพัฒนาระบบโครงสร างพ้ืนฐาน และเตรียมความพร อมเพ่ือรองรับการเปtดเสรีทางการค า อีกท้ังมุTงเน น
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเพ่ือเปSนฐานการผลิตอยTางยั่งยืน  

จากทางเลือกการพัฒนาดังกลTาว คาดการณวTาสามารถเพ่ิมอัตราการเติบโตของผลผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการทTองเท่ียวได  จากร อยละ 2.83 เปSนร อยละ 4.0 และจากร อยละ 2.83 เปSนร อยละ 7.0  ในระหวTาง 
พ.ศ.2560-2574 ตามลําดับเหตุท่ีภาคการเกษตรไมTมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจากภาคการผลิตถูกจํากัดด วย
ปริมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีภาคใต ได มีการใช เต็มท่ีแล ว จากการใช ศักยภาพของภาคการผลิตและการบริการเต็มท่ีจะ
ทําให อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวม (Gross Regional Product) ของภาคใต เพ่ิมเปSนร อยละ 3.37 จาก
ระดับร อยละ 2.5 ของทางเลือกท่ี 1 ในระหวTาง พ.ศ.2560-2574 โดยโครงสร างเศรษฐกิจของภาคใต จะ
เปลี่ยนแปลงจากภาคการทTองเท่ียวมีสัดสTวนท่ีสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับภาคเศรษฐกิจอ่ืน สTวนภาคอุตสาหกรรมจะ
เพ่ิมข้ึนพอสมควร จึงจําเปSนต องเน นมาตรการสTงเสริมการลงทุนทางด านอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีโดยยังคงเปSนการ
แปรรูปและเพ่ิมมูลคTาเพ่ิมให กับภาคการเกษตรเปSนหลัก ดังนั้นเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องจึงมุTงเน นไปท่ี
มาตรการสTงเสริมสนับสนุนการลงทุนในพ้ืนท่ี การเพ่ิมมูลคTาเพ่ิมของสินค าเกษตรในพ้ืนท่ี การพัฒนามาตรฐานเพ่ือ
การสTงออก การรวมกลุTมกันเพ่ือให เกิดหTวงโซT อุปทานในการผลิตสินค าดังกลTาว และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเพ่ือเปSนฐานการผลิตอยTางยั่งยืน ซ่ึงกําหนดเกณฑมาจากแผนยุทธศาสตร
กระทรวงอุตสาหกรรม และแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----39393939 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----39393939    เกณฑและที่มาของเกณฑที่เกณฑและที่มาของเกณฑที่เกณฑและที่มาของเกณฑที่เกณฑและที่มาของเกณฑที่นํามาใช การพจิราณาคนํามาใช การพจิราณาคนํามาใช การพจิราณาคนํามาใช การพจิราณาความสอดคล องวามสอดคล องวามสอดคล องวามสอดคล องสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

1 ก า ร สT ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการลงทุน
ในพ้ืนท่ี 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมในยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมในยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมในยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมในยุทธศาสตรที่ 2222 การพัฒนาป(จจัยสนับสนุนให เอ้ือตTอ
การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการ 
1) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเอ้ือตTอการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
2) กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาระบบข อมูลเชิงลึกด านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมเพ่ือบูรณาการการทํางานและประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
3) พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสTงเสริมการลงทุนและการพัฒนา

อุตสาหกรรม 
4) แก ไขป(ญหาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  

2 การเ พ่ิมมูลคTาเพ่ิม
ของสินค าเกษตรใน
พ้ืนท่ี 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมในยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมในยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมในยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมในยุทธศาสตรที่ 1111     การปรับโครงสร างการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยการ  
1) ประยุกตใช ดิจิทัลวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ของภาคอุตสาหกรรม 
2) เสริมสร างศักยภาพการรวมกลุTมของอุตสาหกรรมเปbาหมาย 
3) พัฒนาวัตถุดิบต นนํ้าและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----54545454    บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

3 ก า ร ร ว ม ก ลุT ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เปbาหมาย 

แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่1111 การปรับโครงสร างการผลติ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยการ  
1)  พัฒนาผู ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
2)  เสรมิสร างศักยภาพการรวมกลุTมของอุตสาหกรรมเปbาหมาย 
3)  พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบรับรองและการควบคุมกํากับดูแลเพ่ือเอ้ือตTอความปลอดภัย

ของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมให มีขีดความสามารถในการแขTงขัน 
แผนแมTบทการพฒันาอตุสาหกรรมไทย ในประเดน็ยทุธศาสตรที่แผนแมTบทการพฒันาอตุสาหกรรมไทย ในประเดน็ยทุธศาสตรที่แผนแมTบทการพฒันาอตุสาหกรรมไทย ในประเดน็ยทุธศาสตรที่แผนแมTบทการพฒันาอตุสาหกรรมไทย ในประเดน็ยทุธศาสตรที่    1 1 1 1 ยกระดับคลสัเตอร
อุตสาหกรรมและขยายเครือขTายการผลิตสูTตTางประเทศ โดยการ  
1)  การสร างความเข มแข็งให กับคลัสเตอร 
2)  การสร างความยั่งยืนให กับคลสัเตอร และการยกระดับคลัสเตอร 

4 ก า ร พั ฒ น า นิ ค ม
อุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือ
สTงเสริมการลงทุน
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
เปbาหมาย 

แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรมในแผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรมในแผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรมในแผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรมในยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่2222 การพัฒนาป(จจัยสนับสนุนให เอ้ือตTอ
การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการ 
1)  ปรับปรุงกฎหมายท่ีเอ้ือตTอการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
2)  กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาระบบข อมลูเชิงลึกด านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมเพ่ือบูรณาการการทํางานและประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 
3)  พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสTงเสริมการลงทุนและการพัฒนา

อุตสาหกรรม 
4)  แก ไขป(ญหาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  

5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมเพ่ือ
เปSนฐานการผลิ ต
อยTางยั่งยืน 

แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรมในแผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรมในแผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรมในแผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรมในยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่3333    การสTงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ให เปSนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล อม โดยการ 
1)  สTงเสริมให มีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
2)  พัฒนาป(จจัยแวดล อมเพ่ือผลักดันและจูงใจให สถานประกอบการมีการปรับปรุงระบบเพ่ือ

เปSนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล อม 
3)  สTงเสริมการใช เทคโนโลยีท่ีสะอาดและเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม 
4)  พัฒนาเครือขTายเฝbาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล อมโดยการมีสTวนรTวมของท องถ่ินและ

ชุมชน 

ที่ปรึกษานําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ของแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย   
พ.ศ.2555–2574 ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----39393939    ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนากับทางเลือกการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงแสดงผลดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----44440000    

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ     บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)        3333----55555555    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----44440000    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาอตุสาหกรรม กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาอตุสาหกรรม กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาอตุสาหกรรม กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาอตุสาหกรรม กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่2222    กรณีใช ศักยภาพเตม็ที่กรณีใช ศักยภาพเตม็ที่กรณีใช ศักยภาพเตม็ที่กรณีใช ศักยภาพเตม็ที่    
ยทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันา    

สาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิ    

การวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    

รวมรวมรวมรวม    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่1111    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่2222    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่3333    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่4444    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่5555    

การสTงเสรมิการสTงเสรมิการสTงเสรมิการสTงเสรมิ
สนบัสนนุการลงทนุสนบัสนนุการลงทนุสนบัสนนุการลงทนุสนบัสนนุการลงทนุ

ในพืน้ที่ในพืน้ที่ในพืน้ที่ในพืน้ที่    

การเพิม่มลูคTาเพิม่ของการเพิม่มลูคTาเพิม่ของการเพิม่มลูคTาเพิม่ของการเพิม่มลูคTาเพิม่ของ
สนิค าการเกษตรในสนิค าการเกษตรในสนิค าการเกษตรในสนิค าการเกษตรใน

พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่    

การรวมกลุTมการรวมกลุTมการรวมกลุTมการรวมกลุTม
อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    

การพฒันานคิมอตุสาหกรรมในการพฒันานคิมอตุสาหกรรมในการพฒันานคิมอตุสาหกรรมในการพฒันานคิมอตุสาหกรรมใน
เขตเศรษฐกจิพเิศษเพือ่สTงเสรมิเขตเศรษฐกจิพเิศษเพือ่สTงเสรมิเขตเศรษฐกจิพเิศษเพือ่สTงเสรมิเขตเศรษฐกจิพเิศษเพือ่สTงเสรมิ

การลงทนุและการพฒันาการลงทนุและการพฒันาการลงทนุและการพฒันาการลงทนุและการพฒันา
อตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่ปbาหมายอตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่ปbาหมายอตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่ปbาหมายอตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่ปbาหมาย    

การบรหิารจดัการการบรหิารจดัการการบรหิารจดัการการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการ
ผลติอยTางยัง่ยนืผลติอยTางยัง่ยนืผลติอยTางยัง่ยนืผลติอยTางยัง่ยนื    

1) แผนยุทธศาสตรกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ.2559-2564 

1 1 1 1 1 5555    

2) แผนแมTบทการพัฒนาสาขา
อุตสาหกรรม พ.ศ.2555-2574 

0 1 1 0 1 3333    

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----44440000 พบวTา แผนพัฒนา สาขาอุตสาหกรรมสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ (Full-Potential Growth Case) 
จึงนําไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ    

 
    

    
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----56565656    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง    ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงกรณีเรTงกรณีเรTงกรณีเรTง
อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต ((((Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)    

การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3333 เปSนการเรTงรัดการเติบโตเพ่ือให บรรลุเปbาหมายของอัตราการเติบโตท่ี
ระดับร อยละ 5 ตามท่ีกําหนดไว ในทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติฉบับท่ี 12 ท่ีให ผลทางเศรษฐกิจ
ท่ีดีสุด และมีอัตราการเติบโตในชTวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และชTวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 14 ทัดเทียมกับคTาเฉลี่ย
ของประเทศ ประชาชนในภาคใต จะได รับการยกระดับความเปSนอยูTจากระดับป(จจุบัน โดยสามารถมีรายได ตTอหัว
สูงกวTากรณีทางเลือกท่ี 1 ถึงร อยละ 35.7 เม่ือเทียบตามระยะเวลาในชTวงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 14 

ทางเลือกนี้เปSนการเรTงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงจําเปSนต องปรับโครงสร างทางเศรษฐกิจ
ของภาคใต ให เปลี่ยนแปลงไปเปSนอยTางมาก โดยไมTสามารถอาศัยการเพ่ิมฐานการผลิตด านอุตสาหกรรมท่ีเปSน
เกษตรแปรรูปในป(จจุบันได  ดังนั้นจึงควรสร างการลงทุนในอุตสาหกรรมใหมT ท่ีเปSนอุตสาหกรรมหนัก โดย
อุตสาหกรรมใหมTนี้จะต องสร างมูลคTาเพ่ิมเฉลี่ยปhละ 477,032 ล านบาทตTอปh ในชTวง พ.ศ.2565-2574 เพ่ือให บรรลุ
เปbาหมายทางเศรษฐกิจของทางเลือกท่ี 3 

ท่ีปรึกษาได กําหนดเกณฑจากแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนแมTบทการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----44441111    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----44441111    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช และที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช และที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช และที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การการการการพจิพจิพจิพจิาาาารณาครณาครณาครณาความสอดคล องวามสอดคล องวามสอดคล องวามสอดคล องสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรม    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

1 ก า ร พั ฒ น า นิ ค ม
อุตสาหกรรมขนาด
ใหญT ใน พ้ืน ท่ี และ
การพัฒนาในนิคม
อุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในแผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในแผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในแผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่2222    การพัฒนาป(จจัยสนับสนุนให เอ้ือตTอ
การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการ 
1) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเอ้ือตTอการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
2) กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาระบบข อมลูเชิงลกึด านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมเพ่ือบูรณาการการทํางานและประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 
3) พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสTงเสรมิการลงทุนและการพัฒนา

อุตสาหกรรม 
4) แก ไขป(ญหาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  

2 ก า ร สT ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการลงทุน
ในอุตสาหกรรมหนัก 
และอุตสาหกรรมท่ี
ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
ระดับสูงในพ้ืนท่ี 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1111 การปรับโครงสร างการผลิต
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยการ  
1) ประยุกตใช ดิจิทัลวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ของภาคอุตสาหกรรม 
2) เสริมสร างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและโซTอุปทานของภาคอุตสาหกรรมให มีความ

ได เปรียบในการแขTงขัน 
3 ก า ร ร ว ม ก ลุT ม

อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เปbาหมาย 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1111 การปรับโครงสร างการผลิต
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยการ  
1) พัฒนาผู ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
2) เสริมสร างศักยภาพการรวมกลุTมของอุตสาหกรรมเปbาหมาย 
3) พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบรับรองและการควบคุมกํากับดูแลเพ่ือเอ้ือตTอความปลอดภัย

ของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมให มีขีดความสามารถในการแขTงขัน 
แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรที่แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรที่แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรที่แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรที่     1 1 1 1 ยกระดับคลัสเตอร
อุตสาหกรรมและขยายเครือขTายการผลิตสูTตTางประเทศ ด วยการ 
1)  การสร างความเข มแข็งให กับคลัสเตอร 
2)  การสร างความยั่งยืนให กับคลสัเตอร และการยกระดับคลัสเตอร 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----57575757    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

4 พัฒนาผู ประกอบ 
การและบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม 

แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่ แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่ แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่ แผนยทุธศาสตรกระทรวงอตุสาหกรรม ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่ 1111 การปรับโครงสร างการผลิต
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยการ 
1)  เสริมสร างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและโซTอุปทานของภาคอุตสาหกรรมให มีความ

ได เปรียบในการแขTงขัน 
2)  พัฒนาผู ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
3)  เสริมสร างศักยภาพการรวมกลุTมของอุตสาหกรรมเปbาหมาย 
แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรที่  ที่  ที่  ที่  2222    ยกระดับศักยภาพ
ผู ประกอบการให เกิดความเข มแข็งและยั่งยืนโดยการ 
1)  การสร างความเข มแข็งผู ประกอบการ SMEs 
2)  การยกระดับศักยภาพของผู ประกอบการ 
3)  การสร างความยั่งยืนของผู ประกอบการไทย 
4)  การเตรียมความพร อมสูTการเปtดเสรี 
5)  การสร างโอกาสความรTวมมือจากการเปtด AEC 
แผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรแผนแมTบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ที่ ที่ ที่ 3333 ยกระดบัโครงสร างสนับสนุน
อุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยTางบูรณาการโดยการ  
1) การสนับสนุนการเข าถึงแหลTงเงินทุน และการยกระดับศักยภาพบุคลากรรวมท้ังการพัฒนา

ทักษะแรงงานอุตสาหกรรม 
2)  การสTงเสริมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยTางเปSนระบบ 

5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมเพ่ือ
เปSนฐานการผลิ ต
อยTางยั่งยืน 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมในแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมในแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมในแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมในยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 3333 การสTงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ให เปSนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล อม โดยการ 
1) สTงเสริมสถานประกอบการให มีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรอง

อุตสาหกรรมสีเขียว 
2) พัฒนาป(จจัยแวดล อมเพ่ือผลักดันและจูงใจให สถานประกอบการมีการปรับปรุงระบบเพ่ือ

เปSนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล อม 
3) สTงเสริมการใช เทคโนโลยีท่ีสะอาดและเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม 
4) พัฒนาเครือขTายเฝbาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล อมโดยการมีสTวนรTวมของท องถ่ิน

และชุมชน 

ดังนั้นนําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----44441111    ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนา
กับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลือกท่ี 3 โดยแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----44442222    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----58585858        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----44442222    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาอตุสาหกรรม กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาอตุสาหกรรม กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาอตุสาหกรรม กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาอตุสาหกรรม กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่3333    กรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโต    
ยทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันา    

สาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิ    

การวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล อง    กบักบักบักบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    

รวมรวมรวมรวม    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่1111    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่2222    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่3333    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่4444    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่5555    

การพฒันานคิมอตุสาหกรรมการพฒันานคิมอตุสาหกรรมการพฒันานคิมอตุสาหกรรมการพฒันานคิมอตุสาหกรรม
ขนาดใหญTในพืน้ที ่และการขนาดใหญTในพืน้ที ่และการขนาดใหญTในพืน้ที ่และการขนาดใหญTในพืน้ที ่และการ
พฒันานคิมอตุสาหกรรมในพฒันานคิมอตุสาหกรรมในพฒันานคิมอตุสาหกรรมในพฒันานคิมอตุสาหกรรมใน

เขตเศรษฐกจิพเิศษเขตเศรษฐกจิพเิศษเขตเศรษฐกจิพเิศษเขตเศรษฐกจิพเิศษ    

การสTงเสรมิสนบัสนนุการการสTงเสรมิสนบัสนนุการการสTงเสรมิสนบัสนนุการการสTงเสรมิสนบัสนนุการ
ลงทนุในอตุสาหกรรมหนกั ลงทนุในอตุสาหกรรมหนกั ลงทนุในอตุสาหกรรมหนกั ลงทนุในอตุสาหกรรมหนกั 

และอตุสาหกรรมทีใ่ช และอตุสาหกรรมทีใ่ช และอตุสาหกรรมทีใ่ช และอตุสาหกรรมทีใ่ช 
เทคโนโลยรีะดบัสงูในเทคโนโลยรีะดบัสงูในเทคโนโลยรีะดบัสงูในเทคโนโลยรีะดบัสงูใน

พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่    

การรวมกลุTมการรวมกลุTมการรวมกลุTมการรวมกลุTม
อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    

พฒันาผู ประกอบการพฒันาผู ประกอบการพฒันาผู ประกอบการพฒันาผู ประกอบการ
และบคุลากรในและบคุลากรในและบคุลากรในและบคุลากรใน

ภาคอตุสาหกรรมภาคอตุสาหกรรมภาคอตุสาหกรรมภาคอตุสาหกรรม    

การบรหิารจดัการการบรหิารจดัการการบรหิารจดัการการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการ
ผลติอยTางยัง่ยนืผลติอยTางยัง่ยนืผลติอยTางยัง่ยนืผลติอยTางยัง่ยนื    

1) แผน ยุทธศาสตร ก ร ะทร ว ง
อุตสาหกรรม พ.ศ.2559 - 2564 

1 1 1 1 1 5555    

2) แผนแมTบทการพัฒนาสาขา
อุตสาหกรรม พ.ศ.2555 - 2574 

0 0 1 1 0 2222    

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----44442222 พบวTา แผนพัฒนา สาขาอุตสาหกรรมสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต (Accelerated Growth Case)
ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----59595959    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3.2.43.2.43.2.43.2.4    สาขาเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรม     
 ศักยภาพและสภาพป(ญหาทางด านเกษตรกรรมของพ้ืนท่ีภาคใต  มีรายละเอียดดังนี้    

 ศักยภาพของภาคใต เปSนแหลTงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศโดยเฉพาะปาลมน้ํามัน
ยางพารา ผลิตผลการประมง ซ่ึงสTงผลตTอการพัฒนาถึงอุตสาหกรรมแปรรูปสินค าเกษตรกรรมได แกT ไม ยางแปรรูป 
ผลไม แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป เปSนต น 

 และจากการศึกษาป(ญหาเกษตรกรรมของภาคใต พบวTายังคงมีป(ญหาของเรื่องฐานการผลิตท่ีแคบ 
เนื่องจากมีผลผลิตไมTก่ีชนิด เชTน ยางพารา ปาลมน้ํามัน และการประมง ท่ีมีสัดสTวนการผลิตเปSนจํานวนมากและยัง
พบป(ญหาในเรื่องของราคาของผลผลิตทางการเกษตร ป(ญหาการใช ท่ีดินเพ่ือการเกษตร ป(ญหาการใช แหลTงน้ําเพ่ือ
การชลประทานและการเกษตรและประสิทธิภาพการแปรรูปสินค าเกษตรโดยมีรายละเอียดดังนี้    

((((1111)))) ราคาของผลผลิตทางการเกษตร ราคาของผลผลิตทางการเกษตร ราคาของผลผลิตทางการเกษตร ราคาของผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากพ้ืนท่ีการเกษตรในภาคใต สTวนใหญT เปSนแหลTง
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ได แกT ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปSนต น ซ่ึงเปSนพืชท่ีมีราคาผูกพันกับราคาของตลาดโลก เม่ือ
ราคาผลผลิตลดลง จึงได รับผลกระทบโดยตรง ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----44443333    นอกจากนี้ราคาสินค าเกษตรกรรมในประเทศสTวน
ใหญTถูกกําหนดโดยตลาดขายสTงในกรุงเทพมหานคร และแปลงลงมาสูTแหลTงผลิตโดยผTานระบบพTอค าคนกลาง ซ่ึงรู 
ความเคลื่อนไหวของตลาดและราคารวดเร็วและถูกต องกวTากลุTมเกษตรกรผู ผลิต จึงทําให เกษตรกรมีอํานาจตTอรอง
น อยมาก ซ่ึงสTงผลตTอคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตามมา 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----44443333    ราคาผลผลติทางการเกษตรราคาผลผลติทางการเกษตรราคาผลผลติทางการเกษตรราคาผลผลติทางการเกษตร    
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : บาท/กก.    

สนิค าเกษตรสนิค าเกษตรสนิค าเกษตรสนิค าเกษตร    
ราคาผลผลติราคาผลผลติราคาผลผลติราคาผลผลติ    

2555255525552555    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    

แผTนยางดิบ 91.07 75.55 55.53 46.72 

นํ้ายางสด 89.98 73.78 55.25 45.94 

แผTนยางรมควันช้ัน 3 92.79 80.25 60.8 52.39 

ปาลมนํ้ามัน 5.09 3.82 4.69 4.22 

กุ งขาว (70 ตัว/กก.) 211.25 208.65 210.64 189.5 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ธนาคารแหTงประเทศไทย สํานักงานภาคใต  

((((2222)))) การใช ที่ดินเพื่อการเกษตร การใช ที่ดินเพื่อการเกษตร การใช ที่ดินเพื่อการเกษตร การใช ที่ดินเพื่อการเกษตร พ้ืนท่ีการเกษตรในภาคใต สTวนใหญTมีผลผลิตหลักๆ คือ ยางพารา ซ่ึง
เปSนไม ยืนต น ทําให ดินเสื่อมสภาพ รวมถึงไมTได ใช ท่ีดินทางการเกษตรให เกิดประโยชนอยTางเต็มท่ี และยังพบวTา 
ท่ีดินสําหรับทําการเกษตรถูกเปลี่ยนเปSนพ้ืนท่ีอยูTอาศัย รีสอรท จึงสTงผลให จํานวนครัวเรือนเกษตรกรมีพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรลดน อยลง แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----44444444    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----60606060    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----44444444    สถติิการใช ทีด่นิภาคใต สถติิการใช ทีด่นิภาคใต สถติิการใช ทีด่นิภาคใต สถติิการใช ทีด่นิภาคใต     
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : พันไรT    

ประเภทเนือ้ที่ประเภทเนือ้ที่ประเภทเนือ้ที่ประเภทเนือ้ที่    2552255225522552    2553255325532553    2554255425542554    2555255525552555    2556255625562556    

เนือ้ที่ทัง้หมดเนือ้ที่ทัง้หมดเนือ้ที่ทัง้หมดเนือ้ที่ทัง้หมด    44,19744,19744,19744,197    44,19744,19744,19744,197    44,19744,19744,19744,197    44,19744,19744,19744,197    44,19744,19744,19744,197    

เนือ้ที่ถอืครองทางการเกษตรเนือ้ที่ถอืครองทางการเกษตรเนือ้ที่ถอืครองทางการเกษตรเนือ้ที่ถอืครองทางการเกษตร    22,21422,21422,21422,214    22,02522,02522,02522,025    21,77221,77221,77221,772    21,77021,77021,77021,770    21,76821,76821,76821,768    

ท่ีนา 1,784 1,502 1,228 1,225 1,224 

ท่ีพืชไรT 17 12 10 10 10 

ท่ีไม ผลและไม ยืนต น 18,976 19,127 19,160 19,160 19,160 

ท่ีสวนผักและไม ดอก 123 125 127 128 127 

เน้ือท่ีการใช ประโยชนทาง การเกษตรอ่ืนๆ 1,313 1,260 1,247 1,248 1,247 

เนือ้ที่นอกการเกษตรเนือ้ที่นอกการเกษตรเนือ้ที่นอกการเกษตรเนือ้ที่นอกการเกษตร    10,29910,29910,29910,299    10,48810,48810,48810,488    10,74110,74110,74110,741    10,74310,74310,74310,743    11,37811,37811,37811,378    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----44444444 พบวTา พ้ืนท่ีถือครองเพ่ือทําการเกษตรมีปริมาณท่ีลดลง แตTปริมาณท่ีดินท่ี
นอกเหนือจากการเกษตรมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปh 

((((3333)))) การใช แหลTงน้ําเพื่อการชลประทานและการเกษตร การใช แหลTงน้ําเพื่อการชลประทานและการเกษตร การใช แหลTงน้ําเพื่อการชลประทานและการเกษตร การใช แหลTงน้ําเพื่อการชลประทานและการเกษตร เนื่องจากภาคใต มีพ้ืนท่ีศักยภาพการพัฒนา
ระบบชลประทานมีอยูTประมาณ 436,137 ไรT ซ่ึงได รับการพัฒนาชลประทานไปแล ว 55,074 ไรT คิดเปSนร อยละ 
0.47 และยังมีแหลTงน้ําท่ีสําคัญของภาคใต  ได แกT แมTน้ําตาปh แมTน้ําหลังสวน แมTน้ําปากพนัง เปSนต น ซ่ึงไมTเพียงพอ
ตTอการใช ประโยชนทางการเกษตรได อยTางเต็มท่ี เนื่องจากต องแบTงจัดสรรน้ําไปยังสTวนตTาง  ๆแสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----44445555  ถึงแม วTา
ความต องการใช น้ําเพ่ือการเกษตรมีปริมาณการมากกวTาความต องการใช น้ําในสTวนอ่ืนๆ แตTก็ยังไมTเพียงพอตTอการ
เพาะปลูกครั้งท่ีสอง และครั้งตTอๆ ไป จึงสTงผลตTอการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรและทําให มีปริมาณผลผลิตลดลง
กวTาการคาดการณ 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----44445555    ปรมิาณความต องการน้าํในภาคใต ปรมิาณความต องการน้าํในภาคใต ปรมิาณความต องการน้าํในภาคใต ปรมิาณความต องการน้าํในภาคใต     
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : ล านลูกบาศกเมตรตTอปh    

ลุTมน้าํลุTมน้าํลุTมน้าํลุTมน้าํ    

ความต องการใช น้าํความต องการใช น้าํความต องการใช น้าํความต องการใช น้าํ    

รวมรวมรวมรวม    
การเกษตรการเกษตรการเกษตรการเกษตร    

อปุโภคบรโิภคและอปุโภคบรโิภคและอปุโภคบรโิภคและอปุโภคบรโิภคและ
การทTองเทีย่วการทTองเทีย่วการทTองเทีย่วการทTองเทีย่ว    

อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม    รกัษาระบบนเิวศรกัษาระบบนเิวศรกัษาระบบนเิวศรกัษาระบบนเิวศ    

ภาคใต ฝ()งตะวันออก 2,573.00 120 66.2 12.01 2,771.212,771.212,771.212,771.21    

ภาคใต ฝ()งตะวันตก 64.65 134.89 36.79 22.73 259.06259.06259.06259.06    

รวมรวมรวมรวม    2,637.652,637.652,637.652,637.65    254.89254.89254.89254.89    102.99102.99102.99102.99    34.7434.7434.7434.74    3,030.273,030.273,030.273,030.27    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักอุทกวิทยาและการบริหารนํ้า กรมชลประทาน  
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----61616161    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((4444)))) ประสิทธิภาพการแปรรูปสินค าการเกษตร ประสิทธิภาพการแปรรูปสินค าการเกษตร ประสิทธิภาพการแปรรูปสินค าการเกษตร ประสิทธิภาพการแปรรูปสินค าการเกษตร เกษตรกร สถาบันเกษตร ผู ประกอบการและ
ภาคเอกชน ยังขาดความรู และทักษะความสามารถในการแขTงขันและสร างมูลคTาเพ่ิมให แกTสินค าเกษตร ท้ังด านการ
ผลิต การบรรจุภัณฑ กระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องใช  และสTวนใหญTผลผลิตการเกษตรเปSนสินค าซํ้าๆ ขาด
ความแตกตTางและหลากหลาย และจากข อมูลธนาคารแหTงประเทศไทย ปh พ.ศ.2557 พบวTา การผลิตและการ
สTงออกในภาคอุตสาหกรรมลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับ ปh พ.ศ.2556 ท้ังอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป อุตสาหกรรม
น้ํามันปาลมดิบ เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ สTวนอุตสาหกรรมถุงยางมือ ไม ยางพารา คงมีการสTงออกเพ่ิมข้ึน 

ท่ีปรึกษาพิจารณาศักยภาพและป(ญหา สาขาเกษตรกรรม เพ่ือกําหนดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTางในการ
พัฒนาและเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ท่ีระบุรายละเอียดไว ใน
หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....1111 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

((((1111)))) แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสาขาเกษตรกรรมตามสาขาเกษตรกรรมตามสาขาเกษตรกรรมตามสาขาเกษตรกรรมตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111    กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((BaseBaseBaseBase    GrowthGrowthGrowthGrowth    Case)Case)Case)Case)    
เปSนการดําเนินการตามสภาพพ้ืนฐานหรือสภาพป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต  ดังนั้นเปbาหมายจึงเปSน

การรักษาระดับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให อยูTในระดับเดียวกับอัตราการขยายตัวในป(จจุบันแสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----44446666 
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----46464646    การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    ตามทางเลือกที่ ตามทางเลือกที่ ตามทางเลือกที่ ตามทางเลือกที่ 1111        

ป(ญหาป(ญหาป(ญหาป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
ราคาของผลผลติทาง
การเกษตร 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1)  ราคาสินค าเกษตรมีความมั่นคงและทําให เกษตรกรมรีายได ในระดับเพียงพอแกTการยังชีพ 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1)  ระดับราคาของสินค าเกษตรข้ึนอยูTกับอุปสงคจากภาคนอกประเทศท่ีไมTอยูTในความควบคุม 

ขาดกลไกท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพในการรักษาระดับราคา 
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1)  สนับสนุนการนําสินค าเกษตรไปแปรรูป  
2)  สTงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือให ผลผลิตทางการเกษตรเก็บได นานข้ึน 
3)  สร างกลไลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการรักษาระดับราคาสินค าเกษตร 

การใช ท่ีดินเพ่ือการเกษตร เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1)  ขยายพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน และพัฒนาพ้ืนท่ีให มีผลิตผลเพ่ิมข้ึน 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1)  พ้ืนท่ีมีจํากัด และขาดการพัฒนาท่ีดินท่ีเหมาะสม 
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1)  พัฒนาและปรับปรุงท่ีดิน และพัฒนาระบบชลประทานให ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน  

การใช แหลTงนํ้าเพ่ือการ
ชลประทานและการเกษตร 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1)  มีระบบชลประทานท่ีครอบคลมุพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และมรีะบบจัดการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1)  ขาดการพัฒนาระบบชลประทานท่ีครอบคลุม    
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
1)  ลงทุนในโครงการพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 

ประสิทธิภาพการแปรูป
สินค าการเกษตร 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1)  การแปรรูปสินค าเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพระดับสูง 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1)  เกษตรกรขาดองคความรู  ทักษะ และเงินทุน 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
1)  ให การสนับสนุนทางด านเงินทุนเพ่ือการพัฒนาเทคนิคการแปรรูปสินค าเกษตรกรรม 
2)  จัดตั้งหนTวยงานวิจัยเพ่ือการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปสินค า และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----62626262    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222)))) แนวทางการพัฒนาสาขาเกษตรกรรมตามแนวทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาเกษตรกรรมตามแนวทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาเกษตรกรรมตามแนวทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาเกษตรกรรมตามแนวทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่                                         
((((FullFullFullFull----Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)    
 การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 2222    พัฒนาตามศักยภาพในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงเน นไปท่ีการ
พัฒนาทางด านการทTองเท่ียวและการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ดังนั้นเปbาหมายจึงเปSนการพัฒนา
เศรษฐกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปSนจุดแข็งของภาคใต  แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----44447777    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----44447777    การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาเกษตรกรรมการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาเกษตรกรรมการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาเกษตรกรรมการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาเกษตรกรรม    ตามทางเลือกที่ ตามทางเลือกที่ ตามทางเลือกที่ ตามทางเลือกที่ 2222    

ป(ญหาป(ญหาป(ญหาป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
ราคาของผลผลติทาง
การเกษตร 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1)  ราคาสินค าเกษตรมีความมั่นคงและทําให เกษตรกรมีรายได ในระดับเพียงพอแกTการยังชีพ 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1)  ระดับราคาของสินค าเกษตรข้ึนอยูTกับอุปสงคจากภาคนอกประเทศท่ีไมTอยูTในความควบคุม ขาด

กลไกท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการรักษาระดับราคา 
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา     
1)  สนับสนุนการนําสินค าเกษตรไปแปรรูป โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรจะได รับการ

สTงเสริมอยTางเต็มท่ี 
2)  สTงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือให ผลผลิตการเกษตรสามารถเก็บได นาน 
3)  สร างกลไกท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการการรักษาระดับราคาสินค าเกษตร 

การใช ท่ีดินเพ่ือการเกษตร เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1)  ขยายพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน และพัฒนาพ้ืนท่ีให มีผลิตผลเพ่ิมข้ึน 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1)  พ้ืนท่ีมีจํากัด และขาดการพัฒนาท่ีดินท่ีเหมาะสม 
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1)  พัฒนาและปรับปรุงท่ีดิน 
2)  พัฒนาระบบชลประทานให ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน  

การใช แหลTงนํ้าเพ่ือการ
ชลประทานและการเกษตร 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1)  มีระบบชลประทานท่ีครอบคลมุพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และมรีะบบจัดการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1)  ขาดการพัฒนาระบบชลประทานท่ีครอบคลุม    
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
1)  ลงทุนในโครงการพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 

ประสิทธิภาพการแปรรูป
สินค าการเกษตร 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) การแปรรูปสินค าเกษตรกรรมมปีระสิทธิภาพระดับสูง 
2) มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช ในการแปรรูปสินค าเกษตรกรรม 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) เกษตรกรขาดองคความรู  ทักษะ และเงินทุน 
2) ขาดเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการแปรรูปสินค าเกษตรกรรมในระดับสูง 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
1)  ให การสนับสนุนทางด านเงินทุนเพ่ือการพัฒนาเทคนิคการแปรรูปสินค าเกษตรกรรม การกําหนด

มาตรฐานเพ่ือใช สินค าการเกษตรในการผลิตอุตสาหกรรม 
2)  จัดตั้งหนTวยงานวิจัยเพ่ือการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปสินค า และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----63636363    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333)))) แนวทางการพัฒนาสาขาเกษตรกรรมตามแนวทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาเกษตรกรรมตามแนวทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาเกษตรกรรมตามแนวทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาเกษตรกรรมตามแนวทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต 
((((Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)    
 การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 3333 เปSนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
ภาคใต ดังนั้น เปbาหมายของแนวทางการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 3 จึงเปSนการสนับสนุนสTงเสริมการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต  แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----44448888    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----44448888    การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาเกษตรกรรมการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาเกษตรกรรมการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาเกษตรกรรมการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาเกษตรกรรม    ตามทางเลือกที่ ตามทางเลือกที่ ตามทางเลือกที่ ตามทางเลือกที่ 3333    
ป(ญหาป(ญหาป(ญหาป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

ราคาของผลผลติทาง
การเกษตร 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1)  ราคาสินค าเกษตรมั่นคงและทําให เกษตรกรมีรายได เพียงพอแกTการยังชีพ 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1)  ระดับราคาของสินค าเกษตรข้ึนอยูTกับอุปสงคจากภาคนอกประเทศท่ีไมTอยูTในความควบคุม  

ขาดกลไกท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพในการรักษาระดับราคา 
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1)  สนับสนุนการนําสินค าเกษตรไปแปรรูป โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรจะได รับการ

สTงเสริมอยTางเต็มท่ี 
2)  สTงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือให ผลผลิตการเกษตรสามารถเก็บได นาน

ข้ึน 
3)  สร างกลไกท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการรักษาระดับราคาสินค าเกษตร 

การใช ท่ีดินเพ่ือการเกษตร เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1)  ขยายพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน และพัฒนาพ้ืนท่ีให มีผลิตผลเพ่ิมข้ึน 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1)  พ้ืนท่ีมีจํากัด และขาดการพัฒนาท่ีดินท่ีเหมาะสม 
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1)  พัฒนาและปรับปรุงท่ีดิน 
2)  พัฒนาระบบชลประทานให ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน  

การใช แหลTงนํ้าเพ่ือการ
ชลประทานและการเกษตร 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1)   มีระบบชลประทานท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และมีระบบจัดการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1)  ขาดการพัฒนาระบบชลประทานท่ีครอบคลุม    
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
1) ลงทุนในโครงการพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรมท่ียั่งยืน    

ประสิทธิภาพการแปรรูป
สินค าการเกษตร 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1)  การแปรรูปสินค าเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพระดับสูง 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1)  เกษตรกรขาดองคความรู  ทักษะ และเงินทุน 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
1)  ให การสนับสนุนทางด านเงินทุนเพ่ือการพัฒนาเทคนิคการแปรรูปสินค าเกษตรกรรม          

การกําหนดมาตรฐานเพ่ือใช สินค าการเกษตรในการผลิตอุตสาหกรรม 
2)  จัดตั้งหนTวยงานวิจัยเพ่ือการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปสินค า และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

 จากการกําหนดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง และการเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือกท่ีกลTาวมาในข างต นนั้น ท่ีปรึกษาได นํามาพิจารณารTวมกับ
แผนพัฒนาหลัก สาขาเกษตรกรรม เพ่ือวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาหลักเปรียบเทียบกับทางเลือกการ
พัฒนาฯ ท้ัง 3 ทางเลือก โดยมีรายละเอียดแสดงดังหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....2222....4444....1111 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----64646464    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333....2222....4444....1111 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาเกษตรกรรมการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาเกษตรกรรมการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาเกษตรกรรมการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาเกษตรกรรมตามแนวทางการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลตามแนวทางการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลตามแนวทางการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลตามแนวทางการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเล
ภาคใต ภาคใต ภาคใต ภาคใต     
ท่ีปรึกษาพิจารณาแผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาฯ สาขาเกษตรกรรม ท่ีมีความเชื่อมโยงตTอการพัฒนา

พ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  และจากการพิจารณาท่ีปรึกษาได ทําการทบทวนแผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาสาขา
เกษตรกรรม มีดังนี้ 

(1)  แผนพัฒนาการเกษตรในชTวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 11 ปh พ.ศ.2555-2559 
(2)  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสและโซTอุปทานภาคการเกษตร ปh พ.ศ.2556-2559 
(3)  แผนยุทธศาสตรกรมพัฒนาท่ีดิน ในชTวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559  
(4)  แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน ปh พ.ศ.2556-2559 
(5)  แผนยุทธศาสตรกรมสTงเสริมการเกษตร ปh พ.ศ.2556-2559 
(6)  แผนยุทธศาสตร กรมประมง พ.ศ.2556-2559 
(7)  แผนยุทธศาสตร กรมปศุสัตว พ.ศ.2556-2560 
(8)  แผนยุทธศาสตรสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ปh พ.ศ.2555-2558 
โดยกําหนดให  “แผนการพัฒนาการเกษตร ในชTวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ปh พ.ศ.2556-2559” เปSน

แผนพัฒนาฯ หลักสาขาเกษตรกรรม เนื่องจากแผนการพัฒนาการเกษตร ในชTวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ
กําหนดให สอดคล องกับแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 11 และยังเปSนแผนท่ีสร างภูมิคุ มกันในมิติตTางๆ ท่ีครอบคลุมด าน
การเกษตรภาพรวมท้ังหมดได แกT 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  2) การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค าเกษตรและความม่ันคงด านอาหารและ 3) การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยTางมีประสิทธิภาพ
สมดุลและยั่งยืนท้ังนี้ประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการเกษตร ใช ชTวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ยังครอบคลุม
กับแผนพัฒนาด านอ่ืน  ๆดังแผนท่ีกลTาวมาในข างต น ท่ีปรึกษาจึงกําหนดแผนพัฒนาด านอ่ืน  ๆในลําดับที่ ลําดับที่ ลําดับที่ ลําดับที่ ((((2222))))    ถึงถึงถึงถึง    ((((8888)))) เปSนแผน
รอง เนื่องจากเปSนแผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาฯ ในลักษณะท่ีสอดรับและบูรณาการรTวมกับแผนพัฒนาการเกษตร 
ในชTวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธของแผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาฯแสดงดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----10101010    

    
 
 
 
 
 

    
    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----11110000    แผนแสดงความสัแผนแสดงความสัแผนแสดงความสัแผนแสดงความสัมพนัธของแผนยุทธศาสตรมพนัธของแผนยุทธศาสตรมพนัธของแผนยุทธศาสตรมพนัธของแผนยุทธศาสตร////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา    สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม    

ดังนั้นท่ีปรึกษาได สรุปรายละเอียดการทบทวนดังตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----49494949    สTวนแผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนา สาขา
เกษตรกรรมลําดับท่ี (2) ถึง (8) ท่ีปรึกษาได แสดงรายละเอียดไว ในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข1111 

แผนแผนแผนแผนพฒัพฒัพฒัพฒันนนนาการเกษตร าการเกษตร าการเกษตร าการเกษตร     
ในชTวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่ในชTวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่ในชTวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่ในชTวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาต ิฉบบัที ่11 11 11 11 ปh พปh พปh พปh พ....ศศศศ....2552552552555555----2559255925592559    

แผนแผนแผนแผน
ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร

กรมกรมกรมกรม
ชลประทานชลประทานชลประทานชลประทาน    

    ปh พปh พปh พปh พ....ศศศศ....2556  2556  2556  2556  
----2559255925592559    

    

แผนแผนแผนแผน
ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร
กรมพฒันากรมพฒันากรมพฒันากรมพฒันา
ทีด่นิ ในชTวงทีด่นิ ในชTวงทีด่นิ ในชTวงทีด่นิ ในชTวง
แผนพฒันาฯแผนพฒันาฯแผนพฒันาฯแผนพฒันาฯ

ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่11 11 11 11 พพพพ....ศศศศ....
2555255525552555----2559255925592559    

แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร
กรมสTงเสรมิกรมสTงเสรมิกรมสTงเสรมิกรมสTงเสรมิ
การเกษตร การเกษตร การเกษตร การเกษตร     

ปh พปh พปh พปh พ....ศศศศ....2556  2556  2556  2556      
    ----2559255925592559    

    
 

แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร
การพฒันาโลจิการพฒันาโลจิการพฒันาโลจิการพฒันาโลจิ
สตกิสและโซTสตกิสและโซTสตกิสและโซTสตกิสและโซT
อปุทานภาคอปุทานภาคอปุทานภาคอปุทานภาค
การเกษตรการเกษตรการเกษตรการเกษตร    

    ปh พปh พปh พปh พ....ศศศศ....2556 2556 2556 2556 ----
2559255925592559    

แผนยทุธศาสตร แผนยทุธศาสตร แผนยทุธศาสตร แผนยทุธศาสตร 
กรมประมง พกรมประมง พกรมประมง พกรมประมง พ....ศศศศ....

2556255625562556----2559255925592559    
    
    

 

 

แผนยทุธศาสตร แผนยทุธศาสตร แผนยทุธศาสตร แผนยทุธศาสตร 
กรมปศสุตัว พกรมปศสุตัว พกรมปศสุตัว พกรมปศสุตัว พ....ศศศศ....

2556255625562556----2560256025602560    
    
 

 

 

แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร
สาํนกังานการสาํนกังานการสาํนกังานการสาํนกังานการ
ปฏริปูปฏริปูปฏริปูปฏริปูทีด่นิเพือ่ทีด่นิเพือ่ทีด่นิเพือ่ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม ปh เกษตรกรรม ปh เกษตรกรรม ปh เกษตรกรรม ปh 
พพพพ....ศศศศ....2555 2555 2555 2555 ----    

2558255825582558 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----65656565    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----49494949    สรปุแผนพฒันาการเกษตรสรปุแผนพฒันาการเกษตรสรปุแผนพฒันาการเกษตรสรปุแผนพฒันาการเกษตรในชTวงแผนพฒันาในชTวงแผนพฒันาในชTวงแผนพฒันาในชTวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาติเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาติเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาติเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาติ    ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่11 11 11 11 พพพพ....ศศศศ....2555255525552555----2559255925592559    
ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร    แนวทางการดาํเนนิงานแนวทางการดาํเนนิงานแนวทางการดาํเนนิงานแนวทางการดาํเนนิงาน    

ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่1111    

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกร 

1) สร างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายได ให แกTเกษตรกร ด วยการสTงเสรมิและพัฒนาระบบการประกันความเสี่ยงการเกษตรสนับสนุนการแก ไขป(ญหาหนี้สินของ
เกษตรกร ผลักดันให มีการพัฒนาระบบสวัสดิการให ครอบคลุมแรงงานด านการเกษตร 

2) สร างองคความรู ให กับเกษตรกรด วยการสร างสังคมแหTงการเรยีนรู ด านการจัดการโลจิสติกสภาคเกษตร 

3) สร างขีดความสามารถให กับเกษตรกรและชุมชนในการรับมือกับความเสีย่งจากภัยธรรมชาต ิ

ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่2222    

พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิต การจัด
การเกษตร และ
ความมั่งคงอาหาร 

 

1) การพัฒนาการผลิตและการสร างมลูคTาเพิ่ม ด วยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต , สTงเสริมการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิป(ญญาท องถิ่น , บริหารจัดการ
ระบบการพัฒนาพันธุและการผลิตพันธุที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกําหนด , สTงเสริมและสนับสนุนการทําประมงทะเลลึก , พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ , 
สTงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค าปศุสัตว รวมถึงสตัวเลี้ยง , กําหนดมาตรฐาน ความปลอดภยัและการตรวจรับรองคุณภาพสินค าและสร างมลูคTาเพิ่มให กับสินค า
เกษตร โดยสร างตราสินค า ตราสญัลักษณ และบรรจุภัณฑที่แสดงคุณประโยชนที่ผู บริโภคได รับ รวมทั้งสTงเสรมิแหลTงผลิตสินค าเกษตรให เปSนแหลTงทTองเที่ยวเชิงเกษตรแบบ
ครบวงจร 

2) เสรมิสร างการผลิตสินค าเกษตรที่เปSนพืชอาหารและพลังงานให เกิดความมั่นคงด วยการ สTงเสริมการผลติพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน 

3) สนับสนุนให ดาํเนินมาตรการเพื่อจัดสรรผลผลิตให เพียงพอตTอการบรโิภคและทดแทนพลังงาน 

4) สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสนิค าเกษตร ด วยการสTงเสริมการจัดตั้งศูนยกลางการค าสินค าเกษตร (Hub) ที่กระจายสินค าเกษตรให มีความหลากหลายในด านชนิดและ
มาตรฐานสินค าสTงเสริมให มีการขยายตลาดเฉพาะ (Niche Market) สนับสนุนการสร างเครือขTายการผลิต การตลาด และการบริโภคที่เกื้อกูลกัน 

ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่3333    

พัฒนาทรัพยากร
การเกษตรอยTางมี
ประสิทธิภาพ
สมดลุและยั่งยืน 

1) สTงเสริมและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรและโครงสร างพื้นฐานการเกษตรอยTางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนด วยการ 1) ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินและการกระจายการถือ
ครองที่ดินให เกิดความเปSนธรรม 2) คุ มครองความมั่นคงและฐานการดํารงชีวิตของเกษตรกรยากจน โดย เรTงรัดการฟ{|นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมโทรมวางระบบการ
ใช ที่ดินตามศักยภาพของดินจัดหาที่ดินเอกชนมาพัฒนาและจัดสรรให กับเกษตรกรไร ที่ดินทํากิน 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 

2) สTงเสริมและสนับสนุนให เกษตรกรใช ทรัพยากรการผลิตอยTางเหมาะสมและยั่งยืนด วยการ 1) สTงเสริมและสนับสนุนให เกษตรกรใช สารเคมีอยTางถูกต องและเหมาะสม 

3) สนับสนุนและผลักดันให เกษตรกรมีสTวนรTวมในการบริหารจัดการทรพัยากรการเกษตรด วยการ 1) สนับสนุนและผลักดันให เกษตรกรมีโอกาสการเข าถึงทรัพยากรการเกษตร 
เพื่อลดป(ญหาความขัดแย งที่เกิดจากการแยTงสิทธิการใช ทรัพยากร 2) สร างแรงจูงใจให กับเกษตรกรหรอืชุมชนท องถิ่นผู มีบทบาทในการปกปbองดูแลทรัพยากรทางการเกษตร 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----66666666    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาได นําแผนพัฒนาหลัก มาวิเคราะหความสอดคล องกับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเล
ภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือก โดยกําหนดเกณฑให เปSนรูปธรรมเพ่ือใช ในการวิเคราะหความสอดคล อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

((((1111)))) การกําหนดเกณฑการกําหนดเกณฑการกําหนดเกณฑการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการวิเคราะหความสอดคล องการวิเคราะหความสอดคล องการวิเคราะหความสอดคล อง    ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐานกรณีฐานกรณีฐานกรณีฐาน    ((((Base Base Base Base 
Growth Growth Growth Growth Case)Case)Case)Case)    

การพัฒนาตามแนวทางเลือกท่ี 1 นี้ โครงสร างเศรษฐกิจของภาคใต ไมTมีการเปลี่ยนแปลงอยTางมี
นัยสําคัญ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของภาคใต ยังคงเปSนการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข องกับการ
แปรรูปสินค าเกษตร และการทTองเท่ียวเปSนหลัก โดยสินค าทางการเกษตรหลักได แกT ยางพารา ปาลมน้ํามัน      
การเลี้ยงสัตวน้ํา และการประมง และผลไม  โดยการพัฒนาจะเปSนแบบคTอยเปSนคTอยไป โดยอาศัยการลงทุนเพ่ิม
ของผู ประกอบการและเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปSนหลัก ภาครัฐจะสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาท่ีดิน การพัฒนาแหลTงน้ํา 
การให บริการทางวิชาการเกษตร และสTงเสริมทางด านการตลาดและการขนสTงเปSนหลัก อยTางไรก็ตาม ภาคใต เปSน
พ้ืนท่ีท่ีเกือบจะไมTสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมได แล ว ดังนั้นแนวทางพัฒนาจึงเน นไปท่ีพัฒนาคุณภาพของ
ท่ีดินมากกวTาการเพ่ิมปริมาณท่ีดิน ดังนั้นเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องจึงมุTงเน นไปท่ีการพัฒนาท่ีดิน การ
พัฒนาแหลTงน้ํา การให บริการทางวิชาการเกษตร การสTงเสริมทางด านการตลาดและการขนสTง ซ่ึงกําหนดเกณฑมา
จากแผนพัฒนาการเกษตร ในชTวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----50505050 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----55550000    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของ สาขาเกษตรกรรมเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของ สาขาเกษตรกรรมเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของ สาขาเกษตรกรรมเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของ สาขาเกษตรกรรม    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    
1 สTงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ี

และพัฒนาท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3333    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 สTงเสริมและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรและโครงสร าง
พ้ืนฐานการเกษตรอยTางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด วยการ  
1) ปรับปรุงการบริหารจัดการท่ีดินและการกระจายการถือครองท่ีดินให เกิดความเปSนธรรมและ

คุ มครองความมั่นคงและฐานการดํารงชีวิตของเกษตรกรยากจน โดย 
- เรTงรัดการฟ{|นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินท่ีเสื่อมโทรม  
- วางระบบการใช ท่ีดินตามศักยภาพของดิน 
- จัดหาท่ีดินเอกชนมาพัฒนาและจัดสรรให กับเกษตรกรไร ท่ีดินทํากิน 

2 สTงเสริมและพัฒนา
ระบบการจัดการนํ้า
เพ่ือเกษตรกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3333    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5.15.15.15.1 สTงเสริมและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรและโครงสร าง
พ้ืนฐานการเกษตรอยTางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด วยการ  
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขTงขันภาคเกษตร โดยการ  
- พัฒนาแหลTงนํ้า เพ่ิมปริมาณนํ้ากักเก็บขยายพ้ืนท่ีชลประทาน  
- สนับสนุนให มีการพัฒนาแหลTงนํ้าขนาดเล็กในไรTนา ชุมชน ฟ{|นฟูการขุดลอกคูคลอง  

2) เรTงรัดการศึกษาความเหมาะสมในการจัดสรรนํ้า จากแหลTงนํ้าภายในประเทศและระหวTาง
ประเทศ ไปสูTแหลTงนํ้าภายในประเทศท่ีมีป(ญหาขาดแคลนนํ้าซํ้าซาก 

3 สTงเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรมโดยอาศัย
หลักวิชาการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2222    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 การพัฒนาการผลิตและการสร างมูลคTาเพ่ิม ด วยการ  
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค าเกษตร 

เน นการสTงเสริมการและพัฒนากระบวนการผลิต ปรับระบบการผลิตให มีประสิทธิภาพทุก
ข้ันตอน ด วยการ  
- สTงเสริมการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิป(ญญาท องถ่ิน  
- บริหารจัดการระบบการพัฒนาพันธุและการผลิตพันธุท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  
- พัฒนาระบบสารสนเทศเตือนภัยด านการเกษตร  

2) จัดตั้งสถาบันการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว 
3) กําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเพ่ือสTงเสริมการทําเกษตรแบบกลุTมการผลิตหรือเครือขTาย  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----67676767    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    
หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....6 6 6 6  สTงเสริมการพัฒนางานวิจัยด านการเกษตร ด วยการ  
1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว สัตวนํ้า และจุลินทรีย ท่ีสามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
2) การวิจัยเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคTาและลดการ

สูญเสียผลผลิต  
3) สนับสนุนให มีการพัฒนางานวิจัยพืชรวมถึงพืชพลังงานทดแทน 

4 สTงเสริมระบบตลาด
สินค าเกษตรกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2222    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 การพัฒนาการผลิตและการสร างมูลคTาเพ่ิม ด วยการ  
การพัฒนาโลจิสติกสของสินค าเกษตร โดยการ  
1) ศึกษาต นทุนระบบโลจิสติกสและหTวงโซTอุปทานของสินค าเกษตร รTวมกับหนTวยงานท่ี

เก่ียวข อง  
2) สนับสนุนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร   
หัวข อหัวข อหัวข อหัวข อที่ ที่ ที่ ที่ 5555....3 3 3 3  เสริมสร างการผลิตสินค าเกษตรท่ีเปSนพืชอาหารและพลังงานให เกิดความมั่นคง 
ด วยการ  
1) สTงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งระบบสํารองอาหารระดับประเทศ พร อมกลไกการกระจาย

อาหารท่ีมีประสิทธิภาพ  
หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....4444  สนับสนุนการพัฒนาระบบสินค าเกษตร ด วยการ  
1) สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค าเกษตรด วยการ สTงเสริมการจัดตั้งศูนยกลางการค า

สินค าเกษตร (Hub)  
2) การจัดตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินค าเกษตร  
3) สTงเสริมให มีการขยายตลาดเฉพาะ (Niche Market)  
4) สนับสนุนการสร างเครือขTายการผลิต การตลาด และการบริโภค ท่ีเก้ือกูลกัน  
5) ผลักดันการพัฒนาตลาดสินค าเกษตร โดยรTวมกับธุรกิจร านอาหารไทยในตTางประเทศท่ีมีอยูT

ท่ัวโลก 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1111    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 แนวทางการพัฒนาเกษตรรายยTอย ด วยการ สร างองค
ความรู ให กับเกษตรกร โดยการ 
1) สร างสังคมแหTงการเรียนรู ด านการจัดการโลจิสติกสภาคการเกษตร แกTบุคลากรภาครัฐ 

เอกชน เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขTงขัน 
5 สTงเสริมมาตรฐานและ

คุณภาพของสินค า
เกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2222    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 การพัฒนาการผลิตและการสร างมูลคTาเพ่ิม ด วยการ  
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค าเกษตร 

เน นการสTงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต ปรับระบบการผลิตให มีประสิทธิภาพ        
ทุกข้ันตอน โดยการ  
- สTงเสริมการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิป(ญญาท องถ่ิน  
- บริหารจัดการระบบการพัฒนาพันธุและการผลิตพันธุท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเตือนภัยด านการเกษตร  

2) สTงเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเศรษฐกิจและการพัฒนาสินค าประมงให มีคุณภาพ 
ปลอดภัยรวมท้ังพัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้าให ได ตามมาตรฐานสากล  

3) สTงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค าปศุสัตว รวมถึงสัตวเลี้ยง  
4) จัดตั้งสถาบันการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือปbองกันและรักษาคุณภาพและ

มาตรฐานผลผลิตออกสูTตลาด  
5) กําหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจรับรองคุณภาพสินค า  
6) สร างมูลคTาเพ่ิมให กับสินค าเกษตร โดยสร างตราสินค า ตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑท่ี

แสดงคุณประโยชนท่ีผู บริโภคได รับ  
ท่ีปรึกษานําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ของแผนพัฒนาการเกษตร ในชTวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 

3333----55550000 ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนากับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลือกท่ี 1 
ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----55551111    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----68686868    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----55551111    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาเกษตรกรรม ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาเกษตรกรรม ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาเกษตรกรรม ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาเกษตรกรรม กบัทางเลอืกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่กบัทางเลอืกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่กบัทางเลอืกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่กบัทางเลอืกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่1111    กรณฐีานกรณฐีานกรณฐีานกรณฐีาน    

ยทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันา    

สาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิ    

การวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล อง    กบักบักบักบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     

คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    

รวมรวมรวมรวม    

เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่1111    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่2222    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่3333    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่4444    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่5555    

สTงเสรมิการเพิม่พืน้ทีแ่ละสTงเสรมิการเพิม่พืน้ทีแ่ละสTงเสรมิการเพิม่พืน้ทีแ่ละสTงเสรมิการเพิม่พืน้ทีแ่ละ
พฒันาทีด่นิเพือ่การพฒันาทีด่นิเพือ่การพฒันาทีด่นิเพือ่การพฒันาทีด่นิเพือ่การ

เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    

สTงเสรมิและพฒันาระบบสTงเสรมิและพฒันาระบบสTงเสรมิและพฒันาระบบสTงเสรมิและพฒันาระบบ
การจดัการน้าํการจดัการน้าํการจดัการน้าํการจดัการน้าํเพือ่การเพือ่การเพือ่การเพือ่การ

เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    

สTงเสรมิและพฒันาการสTงเสรมิและพฒันาการสTงเสรมิและพฒันาการสTงเสรมิและพฒันาการ
เกษตรกรรมโดยอาศยัหลกัเกษตรกรรมโดยอาศยัหลกัเกษตรกรรมโดยอาศยัหลกัเกษตรกรรมโดยอาศยัหลกั

วิชาการเกษตรวิชาการเกษตรวิชาการเกษตรวิชาการเกษตร    

สTงเสรมิระบบตลาดสTงเสรมิระบบตลาดสTงเสรมิระบบตลาดสTงเสรมิระบบตลาด
สนิค าเกษตรกรรมสนิค าเกษตรกรรมสนิค าเกษตรกรรมสนิค าเกษตรกรรม    

สTงเสรมิมาตรฐานและสTงเสรมิมาตรฐานและสTงเสรมิมาตรฐานและสTงเสรมิมาตรฐานและ
คณุภาพของสนิค าคณุภาพของสนิค าคณุภาพของสนิค าคณุภาพของสนิค า

เกษตรเกษตรเกษตรเกษตร    

1) แผนการพัฒนาการ
เกษตรในชTวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 ปh พ.ศ.2555-
2559 

1 1 1 1 1 5555    

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----55551111 พบวTา แผนพัฒนา สาขาเกษตรกรรมสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 1 กรณีฐาน (Base Growth Case) จึงนําแผนที่มีความ
สอดคล องไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ 

 
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----69696969    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง    ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช กรณีใช กรณีใช กรณีใช 
ศักยภาพเต็มที่ ศักยภาพเต็มที่ ศักยภาพเต็มที่ ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)    
 ทางเลือกท่ี 2 จะนําไปสูTการใช ทรัพยากรด านการเกษตรให เต็มศักยภาพ พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตการเกษตรและศักยภาพของเกษตรกร พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือสร างมูลคTาเพ่ิม และพัฒนาการทTองเท่ียวอยTาง
เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะพัฒนาความรTวมมือกับประเทศเพ่ือนบ านในการเสริมสร างความเข มแข็งของ
เศรษฐกิจ โดย รTวมมือกับประเทศเพ่ือนบ าน พัฒนาดTานชายแดน พัฒนาระบบโครงสร างพ้ืนฐาน และเตรียมความ
พร อมเพ่ือรองรับการเปtดเสรีทางการค า อีกท้ังมุTงเน น บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเพ่ือเปSน
ฐานการผลิตอยTางยั่งยืน เน นมาตรการสTงเสริมการลงทุนทางด านอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี แตTยังคงเปSนการแปรรูป
และเพ่ิมมูลคTาเพ่ิมให กับภาคการเกษตรเปSนหลัก ดังนั้นภาคเกษตรกรรมจึงต องทําการผลิตสินค าการเกษตรเพ่ือสTง
ตTอให ภาคอุตสาหกรรมไปแปรรูป ซ่ึงจะสTงผลให ราคาผลผลิตของสินค าเกษตรกรรมสูงข้ึน และมีความม่ันคงมากข้ึน 
 ดังนั้น เกณฑการวิเคราะหความสอดคล องจึงมุTงเน นไปท่ีการเพ่ิมมูลคTาเพ่ิมของสินค าเกษตรในพ้ืนท่ี 
การพัฒนามาตรฐานเพ่ือการสTงออก และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเพ่ือเปSนฐานการ
ผลิตอยTางยั่งยืน ให บริการทางวิชาการเกษตร และสTงเสริมทางด านการตลาดและการขนสTง ซ่ึงได กําหนดเกณฑมา
จากแผนพัฒนาการเกษตร ในชTวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 แสดงดังตาตาตาตารางที่ รางที่ รางที่ รางที่ 3333----55552222    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----55552222    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ําเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ําเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ําเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของมาใช การพจิราณาความสอดคล องของมาใช การพจิราณาความสอดคล องของมาใช การพจิราณาความสอดคล องของสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม    
ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

1 สTงเสริมระบบตลาด
สินค าเกษตรกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2222    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 การพัฒนาการผลิตและการสร างมูลคTาเพ่ิม ด วยการ  
1)  ศึกษาต นทุนระบบโลจิสติกสและหTวงโซTอุปทานของสินค าเกษตร รTวมกับหนTวยงานท่ีเก่ียวข อง  
2)  สนับสนุนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร   
หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....3333  เสริมสร างการผลิตสินค าเกษตรท่ีเปSนพืชอาหารและพลังงานให เกิดความมั่นคง โดย 
1) สTงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งระบบสํารองอาหารระดับประเทศ พร อมกลไกการกระจายอาหาร

ท่ีมีประสิทธิภาพ  
หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....4 4 4 4  สนับสนุนการพัฒนาระบบสินค าเกษตร ด วยการ  
1) สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค าเกษตรด วยการ สTงเสริมการจัดตั้งศูนยกลางการค าสินค า

เกษตร และ การจัดตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินค าเกษตร  
2) สTงเสริมให มีการขยายตลาดเฉพาะ (Niche Market)  
3) สนับสนุนการสร างเครือขTายการผลิต การตลาด และการบริโภค ท่ีเก้ือกูลกัน   
4) ผลักดันการพัฒนาตลาดสินค าเกษตร โดยรTวมกับธุรกิจร านอาหารไทยในตTางประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1111    หัวข อที่หัวข อที่หัวข อที่หัวข อที่    5555....1111 แนวทางการพัฒนาเกษตรรายยTอย ด วยการ สร างองคความรู 
ให กับเกษตรกร โดยการ สร างสังคมแหTงการเรียนรู ด านการจัดการโลจิสติกสภาคการเกษตรแกT
บุคลากรภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขTงขัน 

2 สTงเสริมมาตรฐาน
และคุณภาพของ
สินค าเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2222    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 การพัฒนาการผลิตและการสร างมูลคTาเพ่ิม ด วยการ  
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค าเกษตร เน นการ

สTงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต ปรับระบบการผลิตให มีประสิทธิภาพ ทุกข้ันตอน โดยการ 
- สTงเสริมการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิป(ญญาท องถ่ิน  
- บริหารจัดการระบบการพัฒนาพันธุและการผลิตพันธุท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเตือนภัยด านการเกษตร  

2) สTงเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเศรษฐกิจและการพัฒนาสินค าประมงให มีคุณภาพ 
ปลอดภัยรวมท้ังพัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้าให ได ตามมาตรฐานสากล  

3) สTงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค าปศุสัตว รวมถึงสัตวเลี้ยง  
4) จัดตั้งสถาบันการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือปbองกันและรักษาคุณภาพและมาตรฐาน

ผลผลิต รวมท้ังกําหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจรับรองคุณภาพสินค า  
5) สร างมูลคTาเพ่ิมให กับสินค าเกษตร โดยสร างตราสินค า ตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑท่ีแสดง

คุณประโยชนท่ีผู บริโภคได รับ 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----70707070    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    
3 สTงเสริมระบบ

เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียวและการ
จัดเก็บ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2222    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1 1 1 1 การพัฒนาการผลิตและการสร างมูลคTาเพ่ิม ด วยการ 
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค าเกษตร เน นการ

สTงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต ปรับระบบการผลิตให มีประสิทธิภาพ ทุกข้ันตอน โดยการ  
- สTงเสริมการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิป(ญญาท องถ่ิน  
- บริหารจัดการระบบการพัฒนาพันธุและการผลิตพันธุท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเตือนภัยด านการเกษตร  

2) สTงเสริมสนับสนุนการทําประมงทะเลนํ้าลึกและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเศรษฐกิจรTวมกับ
ผู ประกอบการภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพ  

3) สTงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค าปศุสัตว รวมถึงสัตวเลี้ยง  
4) จัดตั้งสถาบันการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  
5) กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจรับรองคุณภาพสินค า  
6) สร างมูลคTาเพ่ิมให กับสินค าเกษตร โดยการ 

- สร างตราสินค า ตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑท่ีแสดงคุณประโยชนท่ีผู บริโภคได รับ  
- สTงเสริมแหลTงผลิตสินค าเกษตรให เปSนแหลTงทTองเท่ียวเชิงเกษตรแบบครบวงจร 

4 สTงเสริมและพัฒนา
ระบบการประกัน
ความเสีย่ง
การเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1111    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 แนวทางพัฒนาเกษตรกรรายยTอย ด วยการ  
1) สTงเสริมและพัฒนาระบบการประกันความเสี่ยงการเกษตรให เหมาะสม  

- สร างเสถียรภาพรายได โดยการประกันความเสี่ยงด านราคาและผลผลิตสินค าเกษตรเปSน
ธรรมและท่ัวถึง  

- ประกันพืชผลทางการเกษตรให สามารถคุ มครองความเสี่ยงด านการผลิตทางการเกษตรท่ีมี
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสนับสนุนการแก ไขป(ญหาหน้ีสินของเกษตรกร  

2) จัดทําทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีข อมูลการเกษตรท่ีครบถ วนและทันสมัยอยูTเสมอ เพ่ือความ
สะดวกในการสนับสนุน ชTวยเหลือ และพัฒนาเกษตรกร  

3) ผลักดันให มีการพัฒนาระบบสวัสดิการให ครอบคลุมแรงงานด านการเกษตร  
4) พัฒนาระบบการคุ มครองท่ีดินให เกษตรกรรายยTอยมีท่ีดินเปSนของตนเอง หรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน 

5 สTงเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมเพ่ือ
เปSนฐานการผลิต
อยTางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3333    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 การสTงเสริมและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรและโครงสร าง
พ้ืนฐานการเกษตรอยTางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด วยการ  
1) ปรับปรุงบริหารจัดการท่ีดินและการกระจายการถือครองท่ีดินให เกิดความเปSนธรรมและคุ มครอง

ความมั่นคงและฐานการดํารงชีวิตของเกษตรกรยากจน โดยการ  
- เรTงรัดการฟ{|นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินท่ีเสื่อมโทรม , วางระบบการใช ท่ีดินตามศักยภาพ 

2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร  
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพ่ือรองรับการผลิตท่ียั่งยืนและเพ่ิมขีด

สามารถในการแขTงขันกับตTางประเทศ 
4) เรTงรัดการศึกษาความเหมาะสมในการจัดสรรนํ้า  
หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....2222  สTงเสริมและสนับสนุนให เกษตรกรใช ทรัพยากรการผลิตอยTางเหมาะสมและยั่งยืน โดย
การสTงเสริมและสนับสนุนให เกษตรกรใช สารเคมีอยTางถูกต องและเหมาะสม  
หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....3333  สนับสนุนและผลักดันให เกษตรกรมีสTวนรTวมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
โดยสนับสนุนและผลักดันให เกษตรกรมีสTวนรTวมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร และสร าง
แรงจูงใจให กับเกษตรกรหรือชุมชนปกปbองดูแลทรัพยากรทางการเกษตร  
หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....4444 พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข องกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให เหมาะสมและ
สอดคล องกับสถานการณ โดยการ 
1) พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข องกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ด วยการพัฒนาปรับปรุง

กฎหมาย รวมท้ังการบังคับใช กฎหมาย ให มีความเปSนธรรมและท่ัวถึง 

นําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ของแผนพัฒนาการเกษตร ในชTวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ใน
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----55552222 ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนากับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
ทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----55553333    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----71717171    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----55553333    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาเกษตรกรรม ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาเกษตรกรรม ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาเกษตรกรรม ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาเกษตรกรรม กบัทางเลอืกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่กบัทางเลอืกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่กบัทางเลอืกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่กบัทางเลอืกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่2222    กรณีใช ศักยภาพเต็มที่กรณีใช ศักยภาพเต็มที่กรณีใช ศักยภาพเต็มที่กรณีใช ศักยภาพเต็มที่    
ยทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันา    

สาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิ    

การวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล อง    กบักบักบักบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวม    

เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่1111    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่2222    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่3333    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่4444    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่5555    

สTงเสรมิระบบตลาดสTงเสรมิระบบตลาดสTงเสรมิระบบตลาดสTงเสรมิระบบตลาด
สนิค าเกษตรกรรมสนิค าเกษตรกรรมสนิค าเกษตรกรรมสนิค าเกษตรกรรม    

สTงเสรมิมาตรฐานสTงเสรมิมาตรฐานสTงเสรมิมาตรฐานสTงเสรมิมาตรฐาน
และคณุภาพของและคณุภาพของและคณุภาพของและคณุภาพของ

สนิค าเกษตรสนิค าเกษตรสนิค าเกษตรสนิค าเกษตร    

สTงเสรมิระบบเทคโนโลยีสTงเสรมิระบบเทคโนโลยีสTงเสรมิระบบเทคโนโลยีสTงเสรมิระบบเทคโนโลยี
หลงัการเกบ็เกีย่วและหลงัการเกบ็เกีย่วและหลงัการเกบ็เกีย่วและหลงัการเกบ็เกีย่วและ

การจดัเกบ็การจดัเกบ็การจดัเกบ็การจดัเกบ็    

สTงเสรมิและพฒันาสTงเสรมิและพฒันาสTงเสรมิและพฒันาสTงเสรมิและพฒันา
ระบบการประกนัระบบการประกนัระบบการประกนัระบบการประกนั

ความเสีย่งการเกษตรความเสีย่งการเกษตรความเสีย่งการเกษตรความเสีย่งการเกษตร    

สTงเสรมิการทรพัยากรธรรมชาติสTงเสรมิการทรพัยากรธรรมชาติสTงเสรมิการทรพัยากรธรรมชาติสTงเสรมิการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการและสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการและสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการและสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการ

ผลติอยTางยัง่ยนืผลติอยTางยัง่ยนืผลติอยTางยัง่ยนืผลติอยTางยัง่ยนื    

1) แผนการพัฒนาการเกษตร
ในชTวแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 ปh พ.ศ.2555-2559 

1 1 1 1 1 5555    

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----55553333 พบวTา แผนพัฒนา สาขาเกษตรกรรมสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ (Full-Potential Growth Case) 
ดังนั้นจึงนําแผนพัฒนาที่สอดคล อง ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขา
เศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----72727272    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง    ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงกรณีเรTงกรณีเรTงกรณีเรTง
อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต ((((Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)    

การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3333    เปSนการเรTงรัดการเติบโตเพ่ือให บรรลุเปbาหมายของอัตราการเติบโตท่ี
ระดับร อยละ 5 ตTอปh ตามท่ีกําหนดไว ในทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติฉบับท่ี 12 ซ่ึงจะทําให 
ภาคใต มีอัตราการเติบโตในชTวงแผนพัฒนาฯ ท่ี 13 และ 14 ทัดเทียมกับคTาเฉลี่ยของประเทศ ประชาชนในภาคใต 
จะได รับการยกระดับความเปSนอยูTจากระดับป(จจุบัน โดยสามารถมีรายได ตTอหัวสูงกวTากรณีทางเลือกท่ี 1 ถึงร อยละ
35.7 โดยจะมีรายได ตTอหัวตTอคนเทTากับ 89,912 บาทในชTวงปลายแผนพัฒนาฯ ท่ี 14 อยTางไรก็ตามทางเลือกนี้
เปSนการเรTงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จําเปSนต องปรับโครงสร างทางเศรษฐกิจของภาคใต ให เปลี่ยนแปลงไป
เปSนอยTางมาก โดยไมTสามารถอาศัยการเพ่ิมฐานการผลิตด านอุตสาหกรรมท่ีเปSนเกษตรแปรรูปในป(จจุบัน โดย
จะต องสร างการลงทุนในอุตสาหกรรมใหมT ท่ีเปSนอุตสาหกรรมหนัก โดยภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวข องกับการเกษตรกรรมยังคงอยูT แตTจะไมTมีความสําคัญมากนัก การพัฒนาการเกษตรในกรณีนี้ จึงมุTงเน นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช ทรัพยากร การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เนื่องจากเม่ือแนวทางตามทางเลือกท่ี 3 
บรรลุผลรายได ตTอหัวตTอคน จะเพ่ิมข้ึนอยTางมีนัยสําคัญ เกษตรกรจึงต องการรายได เฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนด วย ซ่ึงต องเกิด
จากการท่ีผลผลิตตTอหัวตTอคนตTอพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน หรืออัตราเฉลี่ยของขนาดพ้ืนท่ีเกษตรกรรมตTอเกษตรกรเพ่ิมข้ึน     
ในกรณีหลังเกิดจากการท่ีมีการเคลื่อนย ายแรงงานภาคเกษตรไปสูTภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน เพ่ือให สอดคล องกับสิ่ง
ท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้นเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ซ่ึงกําหนดมาจากแผนพัฒนาการเกษตร ในชTวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 11 แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----55554444 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----55554444    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาควาเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาควาเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาควาเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของมสอดคล องของมสอดคล องของมสอดคล องของสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม    
ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

1 สT ง เสริมการ จัดสรร
ท่ี ดิ น อ ยT า ง มี
ประสิทธิภาพและเปSน
ธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3333    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยTางมีประสิทธิภาพสมดุล
และยั่งยืน โดยการ  
1) ปรับปรุงการบริหารจัดการท่ีดินและการกระจายการถือครองท่ีดินให เกิดความเปSนธรรมและ

คุ มครองความมั่นคงและฐานการดํารงชีวิตของเกษตรกรยากจน โดยการ  
- เรTงรัดการฟ{|นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินท่ีเสื่อมโทรม , วางระบบการใช ท่ีดินตามศักยภาพ

ของดิน , จัดหาท่ีดินเอกชนมาพัฒนาและจัดสรรให กับเกษตรกรไร ท่ีดินทํากิน หรือมีท่ีดิน
น อย มีรายได ไมTเพียงพอตTอการยังชีพ 

2 สT ง เสริมและพัฒนา
ระบบการจัดการนํ้า
อยTางมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3333    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยTางมีประสิทธิภาพสมดุล
และยั่งยืน  โดยการ  
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร ด วยการพัฒนาแหลTงนํ้าขนาดเล็ก 

กลาง ใหญT และเพ่ิมปริมาณนํ้ากักเก็บและสนับให มีการพัฒนาแหลTงนํ้าขนาดเล็กในไรTนาและ
ชุมชน  

2) เรTงรัดการศึกษาความเหมาะสมในการจัดสรรนํ้า จากแหลTงนํ้าภายในประเทศและระหวTาง
ประเทศ ไปสูTแหลTงนํ้าภายในประเทศท่ีมีป(ญหาขาดแคลนนํ้าซํ้าซาก 

3 สTงเสริมและพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทาง
การเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2222    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 การพัฒนาการผลิตและการสร างมูลคTาเพ่ิม โดย 
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค าเกษตร 

เน นการสTงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต ปรับระบบการผลิตให มีประสิทธิภาพ ทุก
ข้ันตอน โดยการ 
- สTงเสริมการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิป(ญญาท องถ่ิน , บริหารจัดการ

ระบบการพัฒนาพันธและการผลิตพันธท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน , พัฒนาระบบสารสนเทศ
เตือนภัยด านการเกษตร   

2) สTงเสริมและสนับสนุนการทําประมงทะเลลึกและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเศรษฐกิจ  
3) สTงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค าปศุสัตว รวมถึงสัตวเลี้ยง  
4) สTงเสริมแหลTงผลิตสินค าเกษตรให เปSนแหลTงทTองเท่ียวเชิงเกษตรแบบครบวงจร 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----73737373    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

4 สTงเสริมการนํา
เทคโนโลยีและ
เครื่องจักรเพ่ือนํามาใช 
ในการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2222    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 การพัฒนาการผลิตและการสร างมูลคTาเพ่ิม โดยการ  
1) พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการเกษตร และความมั่งคงอาหาร ซ่ึงเปSนการ

สTงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต ปรับระบบการผลิตให มีประสิทธิภาพทุกข้ันตอน โดยการ  
- สTงเสริมการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิป(ญญาท องถ่ิน  
- บริหารจัดการระบบการพัฒนาพันธและการผลิตพันธุท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  
- พัฒนาระบบสารสนเทศเตือนภัยด านการเกษตร  

หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....6666 สTงเสริมและพัฒนางานวิจัยด านการเกษตร ด วยการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
พันธุพืช พันธุสัตว สัตวนํ้า และจุลินทรีย และการวิจัยเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคTาและลดการสูญเสียผลผลิต 

5 สTงเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมเพ่ือ
เปSนฐานการผลิตอยTาง
ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3333    หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....1111 การสTงเสริมและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรและโครงสร าง
พ้ืนฐานการเกษตรอยTางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด วยการ  
1)  ปรับปรุงบริหารจัดการท่ีดินและการกระจายการถือครองท่ีดินให เกิดความเปSนธรรมและ

คุ มครองความมั่นคงและฐานการดํารงชีวิตของเกษตรกรยากจน โดยการ  
- เรTงรัดการฟ{|นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินท่ีเสื่อมโทรม , วางระบบการใช ท่ีดินตามศักยภาพ

ของดิน ,จัดหาท่ีดินเอกชนมาพัฒนาและจัดสรรให กับเกษตรกรไร ท่ีดินทํากิน  
2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร  
3)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพ่ือรองรับการผลิตท่ียั่งยืนและเพ่ิมขีด

สามารถในการแขTงขันกับตTางประเทศ 
4) เรTงรัดการศึกษาความเหมาะสมในการจัดสรรนํ้า  
หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....2222  สTงเสริมและสนับสนุนให เกษตรกรใช ทรัพยากรการผลิตอยTางเหมาะสมและยั่งยืน 
โดยการ  
1) สTงเสริมและสนับสนุนให เกษตรกรใช สารเคมีอยTางถูกต องและเหมาะสม  
หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....3333  สนับสนุนและผลักดันให เกาตรกรมีสTวนรTวมในการบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตร โดยการ  
1) สนับสนุนและผลักดันให เกษตรกรมีสTวนรTวมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร และ

สร างแรงจูงใจให กับเกษตรกรหรือชุมชนปกปbองดูแลทรัพยากรทางการเกษตร  
หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 5555....4444 พัฒนากฏหมายท่ีเก่ียวข องกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให เหมาะสม
และสอดคล องกับสถานการณ โดยการ  
1) พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข องกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ด วยการพัฒนาปรับปรุง

กฎหมาย รวมท้ังการบังคับใช กฎหมาย ให มีความเปSนธรรมและท่ัวถึง 

ดังนั้น นําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ของแผนพัฒนาการเกษตร ในชTวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----55554444 ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนากับทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
ทางเลือกท่ี 3 ซ่ึงแสดงผลดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----55555555 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ  บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----74747474    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----55555555    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาเกษตรกรรม กบัทางเลอืกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาเกษตรกรรม กบัทางเลอืกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาเกษตรกรรม กบัทางเลอืกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาเกษตรกรรม กบัทางเลอืกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่3333    กรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโต    
ยทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันายทุธศาสตรการพฒันา    

สาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิ    

การวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล อง    กบักบักบักบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    

รวมรวมรวมรวม    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่1111    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่2222    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่3333    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่4444    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่5555    

สTงเสรมิการจดัสรรทีด่นิสTงเสรมิการจดัสรรทีด่นิสTงเสรมิการจดัสรรทีด่นิสTงเสรมิการจดัสรรทีด่นิ
อยTางมปีระสทิธภิาพอยTางมปีระสทิธภิาพอยTางมปีระสทิธภิาพอยTางมปีระสทิธภิาพ

และเปSนธรรมและเปSนธรรมและเปSนธรรมและเปSนธรรม    

สTงเสรมิและพฒันาสTงเสรมิและพฒันาสTงเสรมิและพฒันาสTงเสรมิและพฒันา
ระบบการจดัการน้าํระบบการจดัการน้าํระบบการจดัการน้าํระบบการจดัการน้าํ
อยTางมปีระสทิธภิาพอยTางมปีระสทิธภิาพอยTางมปีระสทิธภิาพอยTางมปีระสทิธภิาพ    

สTงเสรมิและพฒันาสTงเสรมิและพฒันาสTงเสรมิและพฒันาสTงเสรมิและพฒันา
เพือ่เพิม่ผลติภาพทางเพือ่เพิม่ผลติภาพทางเพือ่เพิม่ผลติภาพทางเพือ่เพิม่ผลติภาพทาง

การเกษตรการเกษตรการเกษตรการเกษตร    

สTงเสรมิการนาํเทคโนโลยีสTงเสรมิการนาํเทคโนโลยีสTงเสรมิการนาํเทคโนโลยีสTงเสรมิการนาํเทคโนโลยี
และเครือ่งจกัรเพือ่และเครือ่งจกัรเพือ่และเครือ่งจกัรเพือ่และเครือ่งจกัรเพือ่

นาํมาใช ในการเกษตรนาํมาใช ในการเกษตรนาํมาใช ในการเกษตรนาํมาใช ในการเกษตร    

สTงเสรมิการทรพัยากรธรรมชาติสTงเสรมิการทรพัยากรธรรมชาติสTงเสรมิการทรพัยากรธรรมชาติสTงเสรมิการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการและสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการและสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการและสิง่แวดล อมเพือ่เปSนฐานการ

ผลติอยTางยัง่ยนืผลติอยTางยัง่ยนืผลติอยTางยัง่ยนืผลติอยTางยัง่ยนื    

1) แผนการพัฒนาการเกษตร
ในชTวงแผนพัฒนาฯ     
ฉบับที่ 11 ปh พ.ศ.2555-
2559    

1 1 1 1 1 5555    

จากตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----55555555 พบวTา แผนพัฒนา สาขาเกษตรกรรมสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต (Accelerated Growth Case)
ดังนั้นจึงนําแผนพัฒนาไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----75757575    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3.2.5 3.2.5 3.2.5 3.2.5     สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว     
ศักยภาพและสภาพป(ญหาทางด านการทTองเท่ียวของพ้ืนท่ีภาคใต  ดังมีรายละเอียดดังนี้    
ศักยภาพศักยภาพศักยภาพศักยภาพ    
(1) การทTองเท่ียวไทยมีการขยายตัวมาอยTางตTอเนื่อง ดังเห็นได จาก 5 ปh ท่ีผTานมาวTามีจํานวน

นักทTองเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยTางตTอเนื่องจาก 14.0 ล านคน ในปh 2552 เปSน 24.8 ล านคนในปh 2557  โดยจํานวน
นักทTองเท่ียวเพ่ิมสูงสุดในปh 2556  ถึง 26.5 ล านคน และสูงสุดเปSนลําดับท่ี 7 ของโลก 

(2) นักทTองเท่ียวจากตลาดระยะใกล  มีแนวโน มเพ่ิมจํานวนข้ึน พบวTาปh 2556 นักทTองเท่ียวจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเพ่ิมข้ึนเปSนร อยละ 60.40  เนื่องมาจากนักทTองเท่ียวจากประเทศจีนและมาเลเซีย และประเทศ
อ่ืนๆ จากกลุTมอาเซียน ในขณะท่ี นักทTองเท่ียวจากภูมิภาคยุโรปลดลงเหลือร อยละ 23.19 ของจํานวนนักทTองเท่ียว
ชาวตTางชาติ ท่ีเกิดจากการหดตัวของเศรษฐกิจในกลุTมประเทศสหภาพยุโรป 

(3) ประเทศไทยจะมีจํานวนนักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ 67 ล านคน ใน 15 ปhข างหน า ปh 2557 มีจํานวน
นักทTองเท่ียว 24.7 ล านคน จากการคาดการณวTาจะเพ่ิมข้ึนอยTางรวดเร็วเปSน 45 ล านคน ในปh 2563 และเพ่ิมเปSน 
67 ล านคน ในปh 2573 

ป(ญหาป(ญหาป(ญหาป(ญหา    
(1) ด านขีดความสามารถในการแขTงขันด านการทTองเท่ียวของประเทศไทย ซ่ึงพบวTา ยังอยูTในระดับตํ่า

กวTาประเทศคูTแขTง เชTนในปh พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแขTงขันในลําดับท่ี 35 ของโลก 
และเปSนอันดับท่ี 10 ในภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟtก 

(2) ป(ญหาการกระจายรายได และการกระจุกตัวของนักทTองเท่ียว โดยในชTวงปh 2554-2557 พบวTา 
รายได จากการทTองเท่ียวขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร อยละ 18.9 ตTอปh แตTนักทTองเท่ียวยังคงกระจุกตัวอยูTเฉพาะในเมือง
ทTองเท่ียวท่ีสําคัญ ได แกT กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต กระบ่ี และเชียงใหมT  

(3) การทTองเท่ียวไทยยังคงมีภาพลักษณด านลบท่ีต องเรTงปรับปรุงแก ไข 
(4) ทรัพยากรการทTองเท่ียวเสื่อมโทรม ขาดการพัฒนาแหลTงทTองเท่ียวใหมTๆ 
(5) โครงสร างพ้ืนฐานด านการทTองเท่ียวคTอนข างดีในระดับหนึ่ง แตTยังมีป(ญหาในการเข าถึงแหลTง

ทTองเท่ียวและการเชื่อมโยงระหวTางแหลTงทTองเท่ียว 
(6) บุคลากรด านการทTองเท่ียวจําเปSนต องได รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะและองคความรู ให สามารถ

แขTงขันได ในตลาดโลก 
(7) กฎหมายท่ีเก่ียวข องกับการทTองทTองเท่ียวยังไมTสอดรับกับสถานการณในป(จจุบัน 
(8) ขาดข อมูลเชิงลึกเพ่ือการวิเคราะหและวางแผนพัฒนาการทTองเท่ียว 
(9) กลไกการบริหารจัดการขาดการบูรณาการ 
ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาพิจารณาศักยภาพและป(ญหา สาขาการทTองเท่ียว เพ่ือกําหนดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง

ในการพัฒนาและเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ท่ีระบุรายละเอียดไว 
ในหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....1111 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----76767676    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((1111)))) แนวทางการพัฒนาสาขาการทTองเที่ยว ตามแนวทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาการทTองเที่ยว ตามแนวทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาการทTองเที่ยว ตามแนวทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาการทTองเที่ยว ตามแนวทางเลือกที่ 1111    กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((BaseBaseBaseBase    GrowthGrowthGrowthGrowth    Case)Case)Case)Case)    
การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 1111 เปSนการดําเนินการตามสภาพพ้ืนฐานหรือสภาพป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต  

ซ่ึงคาดวTาในกรณีนี้จะมีอัตราการเติบโตของการทTองเท่ียวท่ีโตตามอัตราป(จจุบัน คือร อยละ 2.83 ตTอปh ตามท่ีแสดง
ในรายละเอียดในหัวข อหัวข อหัวข อหัวข อ    3333....1111....2 ดังนั้นเปbาหมายของแนวทางการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 1 จึงเปSนการรักษาระดับอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจให อยูTในระดับเดียวกับอัตราการขยายตัวในป(จจุบันแสดงดังตารางที่ ดังตารางที่ ดังตารางที่ ดังตารางที่ 3333----56565656 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----56565656    การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่ว    ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่1111    
สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

- ป(ญหาการกระจายรายได และ
การกระจุกตัวของ
นักทTองเท่ียว 

 
- ทรัพยากรการทTองเท่ียวเสื่อม

โทรม ขาดการพัฒนาแหลTง
ทTองเท่ียวใหมTๆ 

 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย 
1) แหลTงทTองเท่ียวได รบัการฟ{|นฟู และมีแหลTงทTองเท่ียวท่ียั่งยืน 
2) มีแหลTงทTองเท่ียวใหมTๆ เกิดข้ึน เพ่ือกระจายนักทTองเท่ียวให เกิดการกระจายรายได  
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดการดูแลแหลTงทTองเท่ียวอยTางมีประสิทธิภาพ 
2) ขาดการพัฒนาแหลTงทTองเท่ียวใหมTๆ ทําให เกิดการกระจุกตัวของนักทTองเท่ียว 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา 
1) จํากัดนักทTองเท่ียวให เพียงพอตTอขนาดการรองรบัของแหลTงทTองเท่ียว 
2) สTงเสริม ให เกิดการทTองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือให แหลTงทTองเท่ียวเกิดความยั่งยืน 

- การทTองเท่ียวไทยยังคงมี
ภาพลักษณด านลบ 
 

- กฎหมายท่ีเก่ียวข องกับการ
ทTองทTองเท่ียวยังไมTสอดรับกับ
สถานการณในป(จจุบัน 
 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย 
1) เพ่ิมความปลอดภยัให กับนักทTองเท่ียวตTางชาติท่ีเข ามาเท่ียวในประเทศ 
2) สร างความเช่ือมั่นให แกTนักทTองเท่ียวตTางชาต ิ
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดการประชาสัมพันธท่ีดีให แกTนักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ 
2) มาตรการด านการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยแกT นักทTองเ ท่ียวยังขาด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา 
1) เพ่ิมการประชาสมัพันธให แกTชาวตTางชาติ ในรูปแบบตTางๆ 
2) ควรริเริ่มแนวคิดหรือนวัตกรรมในการ present แหลTงทTองเท่ียวเชTนพิพิธภัณฑให มี

ชีวิตชีวา แทรกความบันเทิง มีสีสนั สนุกสนานและได ประสบการณและความรู ใหมTๆ  
3) ปรับปรุงข อกฎหมายตTางๆ ท่ีเก่ียวข องกับการทTองเท่ียวให ทันสมัย เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพผู รักษากฎหมายให สามารถบังคับใช กฎหมาย
อยTางเครTงครัดและจริงจัง 

- บุคลากรด านการทTองเท่ียว
จําเปSนต องได รับการพัฒนา
เพ่ือยกระดับทักษะและองค
ความรู ให สามารถแขTงขันได 
ในตลาดโลก 

- ขาดข อมูลเชิงลึกเพ่ือการ
วิเคราะหและวางแผน
พัฒนาการทTองเท่ียว 

    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย 
1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพด านภาษาตTางประเทศ 
2) เพ่ือเพ่ิมเตมิความรู ด านอุตสาหกรรมการทTองเท่ียว 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) พนักงานยังปฏิบัติตTอนักทTองเท่ียวชาวไทยและตTางชาติแตกตTางกัน 
2) บุคลากรด านการทTองเท่ียวสTวนใหญTสื่อสารได เพียงภาษาอังกฤษ 
3) บุคลากรด านการทTองเท่ียวสTวนใหญTยังขาดองคความรู เก่ียวกับองคประกอบของ

อุตสาหกรรมการทTองเท่ียว 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----77777777    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา 
1) จัดหลักสูตรฝ�กอบรมพนักงานท่ีให บริการนักทTองเท่ียวทุกระดับด านจิตวิทยาการ

ให บริการ 
2) จัดหลักสูตรฝ�กอบรมด านภาษาจีน เกาหลี รสัเซีย อินโดนีเซีย และพมTาให พนักงานท่ี

ให บริการนักทTองเท่ียวตTางชาต ิ
3) จัดอบรม (Refresher course) ให ความรู เก่ียวกับองคประกอบของอุตสาหกรรมการ

ทTองเท่ียวแกTบุคลากรด านการทTองเท่ียว 

((((2222)))) แนวทางการพัฒนาสาขาการทTองเที่ยว ตามทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาการทTองเที่ยว ตามทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาการทTองเที่ยว ตามทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาการทTองเที่ยว ตามทางเลือกที่ 2222    กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Potential Potential Potential 
Growth Case)Growth Case)Growth Case)Growth Case)    
 การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 2222 เปSนการพัฒนาตามศักยภาพในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต โดยเน นไปท่ี
การพัฒนาทางด านการทTองเท่ียวและการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ซ่ึงคาดวTาในกรณีนี้จะมีอัตราการ
เติบโตทางด านการทTองเท่ียวประมาณร อยละ 7 ตามท่ีแสดงในรายละเอียดในหัวข อหัวข อหัวข อหัวข อ    3333....1111....2222 ดังนั้นเปbาหมายของ
ทางเลือกการพัฒนาฯ ตามทางเลือกท่ี 2 จึงเปSนการพัฒนาเศรษฐกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปSนจุดแข็งของ
การทTองเท่ียวในภาคใต แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----57575757    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----55557777    การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาการทTองเทีย่วการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาการทTองเทีย่วการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาการทTองเทีย่วการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว    ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่2222    
สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

- ป(ญหาการกระจายรายได และ
การกระจุกตัวของนักทTองเท่ียว  

 
 
 
- ทรัพยากรการทTองเท่ียวเสื่อม

โทรม ขาดการพัฒนาแหลTง
ทTองเท่ียวใหมTๆ 

    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย 
1) แหลTงทTองเท่ียวได รบัการฟ{|นฟู และมีแหลTงทTองเท่ียวท่ียั่งยืน 
2) เพ่ือเพ่ิมการกระจายนักทTองเท่ียวไปยังแหลTงทTองเท่ียวตTางๆ ได  
3) มีแหลTงทTองเท่ียวใหมTๆ เกิดข้ึน เพ่ือกระจายนักทTองเท่ียวให เกิดการกระจายรายได  
4) เพ่ือสร างโอกาสและเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) แหลTงทTองเท่ียวหลายแหTงขาดการดูแลเอาใจใสT และแหลTงทTองเท่ียวท้ังธรรมชาติ

และมนุษยสร างข้ึนขาดรูปแบบการนําเสนอท่ีนTาสนใจ 
2) ขาดการพัฒนาแหลTงทTองเท่ียวใหมTๆ ทําให เกิดการกระจุกตัวของนักทTองเท่ียว 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา 
1) จํากัดนักทTองเท่ียวให เพียงพอตTอขนาดการรองรบัของแหลTงทTองเท่ียว 
2) สTงเสริม ให เกิดการทTองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือให แหลTงทTองเท่ียวเกิดความยั่งยืน 
3) ควรบูรณะปฏสิังขรณแหลTงทTองเท่ียวท่ีเสื่อมโทรมให กลับมาอยูTในสภาพดั้งเดิม 

- การทTองเท่ียวไทยยังคงมี
ภาพลักษณด านลบ 
 
 

- กฎหมายท่ีเก่ียวข องกับการทTอง
ทTองเท่ียวยังไมTสอดรับกับ
สถานการณในป(จจุบัน 

    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย 
1) เพ่ิมความปลอดภยัให กับนักทTองเท่ียวตTางชาติท่ีเข ามาเท่ียวในประเทศ 
2) เพ่ือสร างความเข าใจและเพ่ือสร างความเช่ือมั่นให แกTนักทTองเท่ียวตTางชาติ 
3) เพ่ือให ประสบการณและการเรียนรู แกTนักทTองเท่ียวทุกประเภท 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพให แกTนักทTองเท่ียวชาวตTางชาต ิ
2) มาตรการด านการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยแกTนักทTองเท่ียวยังขาด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา 
1) เพ่ิมวิธีการประชาสัมพันธให แกTชาวตTางชาติ ในรูปแบบตTางๆ 
2) เพ่ิมความถ่ีและชTองทางการประชาสัมพันธเพ่ือสื่อสารไปยังกลุTมนักทTองเท่ียว

เปbาหมายท้ังในและตTางประเทศ 
3) ปรับปรุงข อกฎหมายตTางๆ ท่ีเก่ียวข องกับการทTองเท่ียวให ทันสมัย เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพผู รักษากฎหมายให สามารถบังคับใช กฎหมาย
อยTางเครTงครัดและจริงจัง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----78787878    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
- บุคลากรด านการทTองเท่ียว

จําเปSนต องได รับการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับทักษะและองคความรู 
ให สามารถแขTงขันได ใน
ตลาดโลก 

- ขาดข อมูลเชิงลึกเพ่ือการ
วิเคราะหและวางแผน
พัฒนาการทTองเท่ียว 

- กลไกการบริหารจัดการขาด
การบูรณาการ 

 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย 
1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพด านภาษาตTางประเทศ 
2) เพ่ือเพ่ิมเตมิความรู ด านอุตสาหกรรมการทTองเท่ียว 
3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของหนTวยงาน 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) พนักงานยังปฏิบัติตTอนักทTองเท่ียวชาวไทยและตTางชาติแตกตTางกันบุคลากร      

ด านการทTองเท่ียวสTวนใหญTสื่อสารได เพียงภาษาอังกฤษบุคลากรด านการทTองเท่ียว
สTวนใหญTยังขาดองคความรู เก่ียวกับองคประกอบของอุตสาหกรรมการทTองเท่ียว 

2) อุตสาหกรรมการทTองเท่ียวการทํางานระหวTางหนTวยงานท่ีเก่ียวข องขาดการ
ประสานงานและความรTวมมือซ่ึงกันและกัน 

3) ขาดการมีสTวนรTวมทุกระดับของการจัดการการทTองเท่ียวของชุมชนท องถ่ิน  
4) ผู ประกอบการท่ีเก่ียวข องกับการทTองเท่ียว ภาคีเครือขTาย หนTวยงาน องคกรภาครัฐ

และเอกชนฯ 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา 
1) จัดหลักสูตรฝ�กอบรมพนักงานท่ีให บริการนักทTองเท่ียวทุกระดับด านจิตวิทยาการ

ให บริการ เชTน หลักสูตรฝ�กอบรมด านตTางๆ 
2) จัดอบรมให ความรู แกTผู ท่ีเก่ียวข องกับการทTองเท่ียว โดยเฉพาะชาวบ านและชุมชน

ท องถ่ินให เข าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการมีสTวนรTวมในทุกระดับของ
กระบวนการจัดการด านการทTองเท่ียว 

3) จัดอบรม (Refresher course) ให ความรู เก่ียวกับองคประกอบของอุตสาหกรรม
การทTองเท่ียวแกTบุคลากรด านการทTองเท่ียว 

4) ปรับปรุงข อกฎหมายตTางๆ ท่ีเก่ียวข องกับการทTองเท่ียวให ทันสมัย เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพผู รักษากฎหมายให สามารถบังคับใช กฎหมาย
อยTางเครTงครัดและจริงจัง    

- ป(ญหาในการเข าถึงแหลTง
ทTองเท่ียวและการเช่ือมโยง
ระหวTางแหลTงทTองเท่ียว 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย 
1) พัฒนาแหลTงทTองเท่ียวตTางๆ ท่ีอยูTในพ้ืนท่ีใกล เคียงให สามารถเข าถึงได งTาย 
2) มีโครงสร างพ้ืนฐานท่ีเช่ือมแหลTงทTองเท่ียวตTางๆ เข าด วยกัน เพ่ือความสะดวกของ

นักทTองเท่ียว 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง 
1) ขาดเส นทางท่ีเช่ือมตTอถึงกันได ระหวTางแหลTงทTองเท่ียว 
2) ขาดแคลนเส นทางเข าถึงแหลTงทTองเท่ียว ขาดแคลนท่ีพักแรม ห องสุขา  ท่ีจอดรถ 

ร านอาหาร ปbายสื่อความหมาย (ปbายบอกทาง แผนท่ีข างทาง) ท้ังภาษาไทย/
อังกฤษ ระหวTางเดินทางทTองเท่ียว 

3) ผู ประกอบการขาดทักษะการบริหารแบบมืออาชีพ และบุคลากรด านการทTองเท่ียว 
4) จํานวนไมTน อยยังไมTสามารถสื่อสารด วยภาษาอังกฤษได  
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา 
1) ปรับปรุงเส นทางการเข าถึงแหลTงทTองเท่ียวตTางๆ ให เช่ือมโยงถึงกันได  และเพ่ิม

เส นทาง เพ่ิมท่ีพักแรม ห องสุขา  ท่ีจอดรถ ร านอาหาร แผนท่ีข างทาง ปbายบอก
ทางหลายภาษา ระหวTางเดินทางอยTางพอเพียง 

2) ควรริเริ่มแนวคิดหรือนวัตกรรมในการ present แหลTงทTองเท่ียวเชTนพิพิธภัณฑให มี
ชีวิตชีวา แทรกความบันเทิง มีสีสนั สนุกสนานและได ประสบการณและความรู 
ใหมTๆ 

3) ควรมีองคกรท่ีเปSนศูนยกลางท่ีประกอบด วยตัวแทนจากหนTวยงานตTางๆ ท่ีเก่ียวข อง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----79797979    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333)))) แนวทางการพัฒนาสาขาการทTองเที่ยว ตามทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาการทTองเที่ยว ตามทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาการทTองเที่ยว ตามทางเลือกที่ แนวทางการพัฒนาสาขาการทTองเที่ยว ตามทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต                 
((((Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)    

การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 3333 เปSนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต 
มุTงเน นการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกวTาการทTองเท่ียว ดังนั้น เปbาหมายของแนวทางการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 3 
จึงเปSนการสนับสนุนสTงเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต  แสดงดัง
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----58585858    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----58585858    การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาการทTองเทีย่วการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาการทTองเทีย่วการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาการทTองเทีย่วการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว    ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่3333    
สภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหาสภาพป(ญหา    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

- ป(ญหาการกระจายรายได และ
การกระจุกตัวของนักทTองเท่ียว  

 
- ทรัพยากรการทTองเท่ียวเสื่อม

โทรม ขาดการพัฒนาแหลTง
ทTองเท่ียวใหมTๆ 

    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย 
1) แหลTงทTองเท่ียวได รบัการฟ{|นฟู และมีแหลTงทTองเท่ียวท่ียั่งยืน 
2) มีแหลTงทTองเท่ียวใหมTๆ เกิดข้ึน เพ่ือกระจายนักทTองเท่ียวให เกิดการกระจายรายได  
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดการดูแลแหลTงทTองเท่ียวอยTางมีประสิทธิภาพ 
2) ขาดการพัฒนาแหลTงทTองเท่ียวใหมTๆ ทําให เกิดการกระจุกตัวของนักทTองเท่ียว 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา 
1) จํากัดนักทTองเท่ียวให เพียงพอตTอขนาดการรองรบัของแหลTงทTองเท่ียว 
2) สTงเสริม ให เกิดการทTองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือให แหลTงทTองเท่ียวเกิดความยั่งยืน 

- การทTองเท่ียวไทยยังคงมี
ภาพลักษณด านลบ 
 

- กฎหมายท่ีเก่ียวข องกับการ
ทTองเท่ียวยังไมTสอดรับกับ
สถานการณในป(จจุบัน 

    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย 
1) เพ่ิมความปลอดภยัให กับนักทTองเท่ียวตTางชาติท่ีเข ามาเท่ียวในประเทศ 
2) สร างความเช่ือมั่นให แกTนักทTองเท่ียวตTางชาต ิ
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ขาดการประชาสัมพันธท่ีดีให แกTนักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ 
2) มาตรการด านการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยแกTนักทTองเท่ียวยังขาด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา 
1) เพ่ิมการประชาสมัพันธให แกTชาวตTางชาติ ในรูปแบบตTางๆ 
2) ปรับปรุงข อกฎหมายตTางๆ ท่ีเก่ียวข องกับการทTองเท่ียวให ทันสมัย เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพผู รักษากฎหมายให สามารถบังคับใช กฎหมาย
อยTางเครTงครัดและจริงจัง 

- บุคลากรด านการทTองเท่ียว
จําเปSนต องได รับการพัฒนา  
เพ่ือยกระดับทักษะและองค
ความรู ให สามารถแขTงขันได ใน
ตลาดโลก 

- ขาดข อมูลเชิงลึกเพ่ือการ
วิเคราะหและวางแผน
พัฒนาการทTองเท่ียว 

    

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย 
1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพด านภาษาตTางประเทศ 
2) เพ่ือเพ่ิมเตมิความรู ด านอุตสาหกรรมการทTองเท่ียว 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) พนักงานยังปฏิบัติตTอนักทTองเท่ียวชาวไทยและตTางชาติแตกตTางกัน 
2) บุคลากรด านการทTองเท่ียวสTวนใหญTสื่อสารได เพียงภาษาอังกฤษ 
3) บุคลากรด านการทTองเท่ียวสTวนใหญTยังขาดองคความรู เก่ียวกับองคประกอบของ

อุตสาหกรรมการทTองเท่ียว 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา 
1) จัดหลักสูตรฝ�กอบรมพนักงานท่ีให บริการนักทTองเท่ียวทุกระดับด านจิตวิทยาการ

ให บริการ 
2) จัดหลักสูตรฝ�กอบรมด านภาษาจีน เกาหลี รสัเซีย อินโดนีเซีย และพมTา           

ให พนักงานท่ีให บริการนักทTองเท่ียวตTางชาติ 
3) จัดอบรม (Refresher course) ให ความรู เก่ียวกับองคประกอบของอุตสาหกรรม

การทTองเท่ียวแกTบุคลากรด านการทTองเท่ียว 

 จากการกําหนดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง และการเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือกท่ีกลTาวมาในข างต นนั้น ท่ีปรึกษานํามาพิจารณารTวมกับแผนพัฒนาหลัก 
สาขาการทTองเท่ียว เพ่ือวิเคราะหความสอดคล อง ดังแสดงในหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....2222....5555....1111 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----80808080    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333....2222....5555....1111    การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาการทTองเที่ยวตามแนวทางการพัฒนาพื้นทีการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาการทTองเที่ยวตามแนวทางการพัฒนาพื้นทีการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาการทTองเที่ยวตามแนวทางการพัฒนาพื้นทีการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาการทTองเที่ยวตามแนวทางการพัฒนาพื้นที                            
ชายฝ()งทะเลภาคใต ชายฝ()งทะเลภาคใต ชายฝ()งทะเลภาคใต ชายฝ()งทะเลภาคใต     

  ท่ีปรึกษาคัดเลือก “ยุทธศาสตรการทTองเท่ียวไทย พ.ศ.2558-2560” เปSนแผนหลักของสาขาการ
ทTองเท่ียว ซ่ึงได วิเคราะห เปรียบเทียบ ยุทธศาสตรการทTองเท่ียวไทยแล ว เห็นวTามีความสอดคล องและเหมาะสม 
เนื่องจาก 

(1) แผนดังกลTาว เปSนการจัดทําข้ึนโดยได ปรับปรุงจากแผนพัฒนาการทTองเท่ียวแหTงชาติของปh      
พ.ศ.2555-2559 แล ว ซ่ึงครอบคลุมแนวนโยบายและยุทธศาสตรด านการทTองเท่ียวโดยเฉพาะ และสอดคล องกับ
สถานการณการทTองเท่ียวในป(จจุบัน เพ่ือนําไปสูTการพัฒนาการทTองเท่ียวท่ียั่งยืนตTอไป 

(2) กระทรวงการทTองเท่ียวฯ ได จัดทําแผนยุทธศาสตรการทTองเท่ียวไทย พ.ศ.2558-2560 ซ่ึงสามารถ
นําไปปฏิบัติได อยTางมีประสิทธิภาพ 

(3) “แผนยุทธศาสตรการทTองเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560” ท่ีถูกกําหนดให เปSนแผนหลักนี้ นอกจาก
เปSนการปรับปรุงแผนตามการประเมินของกระทรวงการทTองเท่ียวฯ ท่ียังไมTได บรรลุตามเปbาแล ว ตัวแผนยังเปSน
การปูพ้ืนฐานไปสูT แผนพัฒนาการทTองเท่ียวแหTงชาติ พ.ศ.2559-2564 (ฉบับท่ี 2)  

ในสTวนของแผนอ่ืนๆ เชTน “ยุทธศาสตรกระทรวงการทTองเท่ียวและกีฬา พ.ศ.2555-2559” 
“แผนพัฒนาการทTองเท่ียวแหTงชาติ พ.ศ.2555-2559”“แผนปฏิบัติการการทTองเท่ียวตามกลุTมตTางๆ” เปSนต น ได มี
การศึกษาเพ่ิมเติมโดยมีรายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข1111  และสามารถแสดงความสัมพันธของแผนยุทธศาสตร/
แผนพัฒนาสาขาพลังงานได ดังรูปที่ ดังรูปที่ ดังรูปที่ ดังรูปที่ 3333----11111111    
    

    
    
    
    
    
    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----11111111        แผนแสดงความสมัพนัธของแผนยุทธศาสตรแผนแสดงความสมัพนัธของแผนยุทธศาสตรแผนแสดงความสมัพนัธของแผนยุทธศาสตรแผนแสดงความสมัพนัธของแผนยุทธศาสตร////แผนพฒันาสาขาการทTองเที่ยวแผนพฒันาสาขาการทTองเที่ยวแผนพฒันาสาขาการทTองเที่ยวแผนพฒันาสาขาการทTองเที่ยว    
 
สามารถสรุปรายละเอียดได ดังตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----59595959

แผนพฒันาการทTองเทีย่วแหTงชาต ิแผนพฒันาการทTองเทีย่วแหTงชาต ิแผนพฒันาการทTองเทีย่วแหTงชาต ิแผนพฒันาการทTองเทีย่วแหTงชาต ิ    
((((ฉบบั ฉบบั ฉบบั ฉบบั 1111) ) ) ) พพพพ....ศศศศ....2555255525552555----2559255925592559    

 

ยทุธศาสตรกระทรวงการทTองเทีย่วยทุธศาสตรกระทรวงการทTองเทีย่วยทุธศาสตรกระทรวงการทTองเทีย่วยทุธศาสตรกระทรวงการทTองเทีย่ว
และกฬีา พและกฬีา พและกฬีา พและกฬีา พ....ศศศศ....2555255525552555----2559255925592559    

ยทุธศาสตรการยทุธศาสตรการยทุธศาสตรการยทุธศาสตรการทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วไทยไทยไทยไทย                                                        
พพพพ....ศศศศ....2552552552558888----2525252560606060    

 

แผนปฏิบัติการ-การทTองเที่ยวชายฝ()งทะเล
อันดามัน พ.ศ.2559-2563 

แผนปฏิบัติการ-การทTองเที่ยวชายฝ()งทะเล
ตะวันตก พ.ศ.2559-2563 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----81818181        บรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซท    แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----55559999    ยทุธศาสตรการทTองเทีย่วไทย พยทุธศาสตรการทTองเทีย่วไทย พยทุธศาสตรการทTองเทีย่วไทย พยทุธศาสตรการทTองเทีย่วไทย พ....ศศศศ....2558255825582558----2560256025602560    
ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร    เปbาประสงคเปbาประสงคเปbาประสงคเปbาประสงค    กลยทุธกลยทุธกลยทุธกลยทุธ    

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 1 1 1 1     

การสTงเสริมตลาดการ
ทTองเที่ยว 

1) ปรับภาพลักษณของประเทศไทย ภายใต แบรนด Amazing Thailand ซึ่งจะ
ยกระดับตําแหนTงทางการตลาดจากการเปSนแหลTงทTองเที่ยวที่มีความหลากหลาย
และคุ มคTา สูTการเปSนแหลTงทTองเที่ยวคุณภาพ 

2) ปรับโครงสร างตลาด โดยขยายฐานนักทTองเที่ยวกลุTม High Value ซึ่งเปSน
นักทTองเที่ยวที่ใช จTายสูง มีพฤติกรรมเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย สนใจเรียนรู และ
สร างผลกระทบต่ําให แกTประเทศ สTงผลให เกิดการเติบโตของรายได  ผTานการใช จTาย
ที่มากขึ้นมากกวTาจํานวน นักทTองเที่ยว 

3) ปรับสมดุล ระหวTาง อุปสงคและอุปทาน ให เกิดความสมดุลระหวTางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล อม เพื่อสร างความยั่งยืน โดยการกระจายจังหวัดทTองเที่ยว 
และกระจายรายได สูTจังหวัดที่มีศักยภาพในการทTองเที่ยวรอง 

4) สร างรากฐานอันเข มแข็งของสังคมและสTงเสริมการทTองเที่ยวอยTางสอดคล องกับขีด
ความสามารถในการรองรับของแหลTงทTองเที่ยวเพื่อลดผลกระทบตTอสิ่งแวดล อม 

1.1 1.1 1.1 1.1 กลยุทธการยกระดับภาพลักษณการทTองเที่ยวสูTการเปSนกลยุทธการยกระดับภาพลักษณการทTองเที่ยวสูTการเปSนกลยุทธการยกระดับภาพลักษณการทTองเที่ยวสูTการเปSนกลยุทธการยกระดับภาพลักษณการทTองเที่ยวสูTการเปSน    Quality Leisure Quality Leisure Quality Leisure Quality Leisure 
DestinationDestinationDestinationDestination    เน นการสื่อสารข อมูลเชิงบวกในด านสินค าและบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและใช  “วิถีไทย” เปSนตัวนํา สร างเอกลักษณและสTงมอบ
ประสบการณทTองเที่ยวที่มีคุณคTาแกTนักทTองเที่ยว 

1111....2 2 2 2 กลยุทธการปรับโครงสร างตลาดสูTกลยุทธการปรับโครงสร างตลาดสูTกลยุทธการปรับโครงสร างตลาดสูTกลยุทธการปรับโครงสร างตลาดสูT    High Value High Value High Value High Value เน นการขยายฐานตลาด
นักทTองเที่ยวกลุTม High Value ทั้งกลุTมระดับกลาง-บน กลุTมความสนใจพิเศษ
โดยนําเสนอสินค าและบริการที่มีคุณภาพควบคูTกับการสร างมูลคTาเพิ่มให สินค า
วิถีไทยและสร างการเดินทางเชื่อมโยงให ไทยเปSนประตูสูTอาเซียน    

1111....3 3 3 3 กลยุทธสร างโอกาสทางการทTองเที่ยวสูTคนไทยทุกกลุTม กลยุทธสร างโอกาสทางการทTองเที่ยวสูTคนไทยทุกกลุTม กลยุทธสร างโอกาสทางการทTองเที่ยวสูTคนไทยทุกกลุTม กลยุทธสร างโอกาสทางการทTองเที่ยวสูTคนไทยทุกกลุTม เน นให คนไทยทุกคน
สามารถเดินทางทTองเที่ยวได โดยไมTต องคํานึงถึง เศรษฐานะและข อจํากัดด าน
กายภาพและสTงเสริมการทTองเที่ยว ในลักษณะเรียนรู เพื่อให ได รับประสบการณ
เปtดโลกทัศนและเกิดความเข าใจและภาคภูมิใจในความเปSนไทย ประกอบด วย
สTงเสริมไทยเที่ยวไทยมีแนวทางการดําเนินงานได แกTขยายผลปรับแก ไขข อจํากัด
ของมาตรการคืนภาษีสําหรับนักทTองเที่ยวไทยสTงเสริมการเดินทางทTองเทีย่วของ
คนไทยกลุTมตTางๆ เชTน แรงงาน ข าราชการ กลุTมครอบครัว เปSนต น 

1111....4 4 4 4 กลยุทธสร างสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่กลยุทธสร างสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่กลยุทธสร างสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่กลยุทธสร างสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่    เน นการสTงเสริมให เกิดการเดินทางสูTพื้นที่
ทTองเที่ยวรองและเดินทางทTองเที่ยวในชTวงนอกฤดูกาลโดยดําเนินการผTาน 2 
มาตรการ ได แกT มาตรการสTงเสริมการทTองเที่ยวไปยังพื้นที่ใหมT เชTน กลุTม
จังหวัด 8 คลัสเตอร 12 เมืองต องห ามพลาด และมาตรการสTงเสริมการกระจาย
ชTวงเวลาการทTองเที่ยว เชTน ปรับทัศนคติให เกิดการทTองเที่ยวชTวงนอกฤดูกาล    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----82828282        บรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซท    แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร    เปbาประสงคเปbาประสงคเปbาประสงคเปbาประสงค    กลยทุธกลยทุธกลยทุธกลยทุธ    

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222 

การพัฒนา สินค าและ
บริการทTองเที่ยว 

1) เกิดการขับเคลื่อนและฟ{|นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

2) เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการทTองเที่ยว ให เกิดการทTองเที่ยวแบบใหมT 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักทTองเที่ยว 

3) ทรัพยากรเพื่อการทTองเที่ยว รวมทัง้สินค าและบริการ มีคุณภาพ มาตรฐาน       
ในระดับสากล และพร อมรองรับนักทTองเที่ยว ที่มีแนวโน มขยายตัวเพิ่มขึ้น 

4) เกิดการกระจายรายได สูTท องถิ่น 

5) เกิดการบูรณาการของหนTวยงานในการทาํงานกับหนTวยงานที่เกี่ยวข อง 

6) แก ป(ญหาเรื่อง ความปลอดภัย การเอารัดเอาเปรียบนักทTองเที่ยว เพือ่สร างความ
เชื่อมั่นให แกTนักทTองเที่ยว ให เกิดการเที่ยวซ้ํา 

2222....1 1 1 1 กลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งเปSนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร อมในการกลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งเปSนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร อมในการกลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งเปSนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร อมในการกลยุทธการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งเปSนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร อมในการ
รองรับนักทTองเที่ยวรองรับนักทTองเที่ยวรองรับนักทTองเที่ยวรองรับนักทTองเที่ยว ที่มีแนวโน มขยายตัวมากขึ้น และเน นการพัฒนาสินค าและ
บริการ ให สอดคล องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับ
นักทTองเที่ยว  

2222....2 2 2 2 กลยุทธการพัฒนารายสาขา กลยุทธการพัฒนารายสาขา กลยุทธการพัฒนารายสาขา กลยุทธการพัฒนารายสาขา จะมุTงเน นการพัฒนาสินค าและบริการทTองเที่ยวให 
มีคุณภาพได มาตรฐานสTงเสริมผู ประกอบการไทยให มีศักยภาพด านการ
ทTองเที่ยว และบริการมากขึ้นรวมทั้งสTงเสริมผู ประกอบการไทยที่มีศักยภาพใน
การไปลงทุนในตTางประเทศด วย และสร างสรรคกิจกรรมการทTองเที่ยวรูปแบบ
ใหมTๆ 

2222....3 3 3 3 กลยุทธในการอํานวยความสะดวกด านการทTองเที่ยว กลยุทธในการอํานวยความสะดวกด านการทTองเที่ยว กลยุทธในการอํานวยความสะดวกด านการทTองเที่ยว กลยุทธในการอํานวยความสะดวกด านการทTองเที่ยว เปbาหมายหลักของกลยุทธ
นี้ คือเรTงพัฒนาการอํานวยความสะดวกด านการทTองเที่ยวผTานมาตรการพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกใน แหลTงทTองเที่ยวที่สามารถชTวยเพิ่มรูปแบบการบริการ
สําหรับนักทTองเที่ยวซึ่งเปSนแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ    

2222....4 4 4 4 กลยุทธการพัฒนาด านความปลอดภัย กลยุทธการพัฒนาด านความปลอดภัย กลยุทธการพัฒนาด านความปลอดภัย กลยุทธการพัฒนาด านความปลอดภัย ซึ่งกลยุทธนี้ จะสะท อนถึงภาพลักษณ
ของประเทศโดยตรง โดยจะมีการผลักดันแนวทางการแก ไขป(ญหาในเรื่อง     
การหลอกลวงนักทTองเที่ยว เชTน มัคคุเทศกเถื่อน การทําร ายตTอชีวิตและ
ทรัพยสินของนักทTองเที่ยว  

2222....5 5 5 5 กลยุทธพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการทTองเที่ยวกลยุทธพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการทTองเที่ยวกลยุทธพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการทTองเที่ยวกลยุทธพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการทTองเที่ยว    เน นการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร างพื้นฐานให ได มาตรฐานให สามารถเข าถึงแหลTงทTองเที่ยวได สะดวก
รวดเร็วมีความปลอดภัยในการเดินทางและการบริการการขนสTงสาธารณะ
เชื่อมโยงแหลTงทTองเที่ยวหลักกับแหลTงทTองเที่ยวรองได อยTางมีประสิทธิภาพ    

    

    

     



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----83838383        บรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซทบรษิทั นวิแอสเซท    แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร    เปbาประสงคเปbาประสงคเปbาประสงคเปbาประสงค    กลยทุธกลยทุธกลยทุธกลยทุธ    

ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่3 3 3 3     

การบริหารจัดการ การ
ทTองเที่ยว 

1) พัฒนาบุคลากรด านการทTองเที่ยวในทุกระดับ ให มีทักษะและความรู ด านการ
จัดการ และภาษา 

2) พัฒนาระบบข อมูลและกฎระเบียบตTางๆ ที่เกี่ยวข องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การทTองเที่ยวไทย 

3) เกิดการบูรณาการในทุกภาคสTวน โดยผTานกลไกระบบการขับเคลื่อน 

3333....1 1 1 1 กลยุทธบูรณาการการทํางานผTานกลไกการขับเคลื่อนทั้งระบบกลยุทธบูรณาการการทํางานผTานกลไกการขับเคลื่อนทั้งระบบกลยุทธบูรณาการการทํางานผTานกลไกการขับเคลื่อนทั้งระบบกลยุทธบูรณาการการทํางานผTานกลไกการขับเคลื่อนทั้งระบบ    มุTงเน นให มี
การบูรณาการการทํางานผTานกลไกการขับเคลื่อนตั้งแตTระดับนโยบาย ระดับ
พื้นที่ระดับท องถิ่น รวมถึงกลไกการขับเคลื่อนงานในแตTละเรื่องที่สําคัญ (Issue 
Based) มีการบูรณาการของหนTวยงานตTางๆ อยTางเปSนระบบ    

3333....2 2 2 2 กลยุทธพัฒนาบคุลากรด านการทTองเทีย่วและยกระดบัผู ประกอบการกลยุทธพัฒนาบคุลากรด านการทTองเทีย่วและยกระดบัผู ประกอบการกลยุทธพัฒนาบคุลากรด านการทTองเทีย่วและยกระดบัผู ประกอบการกลยุทธพัฒนาบคุลากรด านการทTองเทีย่วและยกระดบัผู ประกอบการมุTงเน นการ
พัฒนาบุคลากรด านการทTองเที่ยวและยกระดับผู ประกอบการเพื่อให บุคลากร
ด านการทTองเที่ยวภาครัฐ ให มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการการ
ทTองเที่ยวอยTางยั่งยืนพัฒนาผู ประกอบการและผู ให บริการด านการทTองเที่ยวให 
มีคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรรณสTงเสริมให ประชาชนเข ามามีสTวนรTวมใน
การพัฒนา เตรียมความพร อมการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อเข าสูTประชาคม
อาเซียน    

3333 .... 3333 กลยุท ธก ารพัฒนาระบบข อมู ลและสารสน เทศเพื่ อก ารทTอ ง เที่ ย วกลยุท ธก ารพัฒนาระบบข อมู ลและสารสน เทศเพื่ อก ารทTอ ง เที่ ย วกลยุท ธก ารพัฒนาระบบข อมู ลและสารสน เทศเพื่ อก ารทTอ ง เที่ ย วกลยุท ธก ารพัฒนาระบบข อมู ลและสารสน เทศเพื่ อก ารทTอ ง เที่ ย ว                                
(Tourism Intellig(Tourism Intellig(Tourism Intellig(Tourism Intelligenceenceenceence    Center) Center) Center) Center) การพัฒนาการทTองเที่ยวต องอาศัยข อมูล
และสารสนเทศจํานวนมากโดยการนําเทคโนโลยีการจัดเก็บออกแบบและ
กลั่นกรองข อมูลสร างระบบการบริหารจัดการและใช ประโยชนข อมูลเพื่อชTวย
เพิ่มขีดความสามารถในการแขTงขันของการทTองเที่ยวของไทย เพื่อการวางแผน
และตัดสินใจเชิงนโยบายของผู บริหารและเพื่อบริการข อมูลและสารสนเทศซึ่ง 
TIC มีบทบาทหน าที่ในการเชื่อมโยงและนําเข าข อมูลพัฒนาเปSนคลังข อมูลที่
เกี่ยวข องกับการทTองเที่ยววิเคราะหและประยุกตใช ข อมูลด วยเทคโนโลยี
สารสนเทศทันสมัยและพัฒนาเปSนศูนยปฏิบัติการด านการทTองเที่ยวของ
ประเทศ 

3333....4 4 4 4 กลยุทธปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใช กฎหมายอยTางจรงิจงักลยุทธปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใช กฎหมายอยTางจรงิจงักลยุทธปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใช กฎหมายอยTางจรงิจงักลยุทธปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใช กฎหมายอยTางจรงิจงั    เนื่องจาก
กฎหมายที่เกี่ยวข องกับการพัฒนาสTงเสริมด านการทTองเที่ยวหลายฉบับยัง
ล าสมัยเปSนอุปสรรคตTอการพัฒนาทําให เสียเปรียบคูTแขTง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----84848484    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษานําแผนพัฒนาหลัก มาวิเคราะหความสอดคล องกับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเล
ภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือกโดยกําหนดเกณฑให เปSนรูปธรรมสําหรับการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนา      
กับทางเลือกการพัฒนาท้ัง 3 ทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

((((1111)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณฐีาน กรณฐีาน กรณฐีาน กรณฐีาน 
((((BaseBaseBaseBase    GrowthGrowthGrowthGrowth    Case)Case)Case)Case)    

การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 1111 คือการให พัฒนาไปตามกรณีฐานซ่ึงในกรณีนี้ท่ีปรึกษาได พิจารณา
เกณฑ ด วยการประยุกตใช ตามแนวทางของแผนหลัก (ยุทธศาสตรการทTองเท่ียวไทย พ.ศ.2558-2560) ซ่ึงมี
เปbาหมายของแผนท่ีชัดเจน และนํามาเปSนหลักเกณฑในการแสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----60606060 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----60606060    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของ สาขาการทTองเที่ยวเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของ สาขาการทTองเที่ยวเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของ สาขาการทTองเที่ยวเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของ สาขาการทTองเที่ยว 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

1 เพ่ิมความพึงพอใจให กับนักทTองเท่ียว
และผู เก่ียวข องในอุตสาหกรรมทTองเท่ียว 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 1111 การสTงเสริมตลาดการทTองเท่ียว 

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  2222 การพัฒนาสินค าและบริการด านการทTองเท่ียวให มี
คุณภาพและปลอดภัย 

2 การอนุรักษสิ่งแวดล อม กลยุทธของยุทธศาสตรที่ กลยุทธของยุทธศาสตรที่ กลยุทธของยุทธศาสตรที่ กลยุทธของยุทธศาสตรที่ 2222    การพัฒนารูปแบบการทTองเท่ียวให มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม โดยใช รูปแบบการทTองเท่ียวเชิง
อนุรักษ 

3 การกระจายชTวงเวลาการทTองเท่ียว กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 1111.4 .4 .4 .4 ของยุทธศาสตรที่ ของยุทธศาสตรที่ ของยุทธศาสตรที่ ของยุทธศาสตรที่ 1111    การกระจายชTวงเวลาการทTองเท่ียวให 
เกิดการทTองเท่ียวในชTวง Low Season และเกิดการทTองเท่ียวในท่ีใหมTๆ 

4 การกระจายรายได สูTท องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222    ท่ีเก่ียวข องกับการสร างภาพลักษณและพัฒนาอัตลักษณ
ของท องถ่ินของสินค า OTOP ให เ กิดความเ ช่ือมั่นเพ่ือสTงเสริมการ
ทTองเท่ียวและกTอให เกิดการกระจายรายได  

5 การกําหนดขีดความสามารถในการ
รองรับของแหลTงทTองเท่ียว 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 1111....2222    และ และ และ และ 1111....4444    ในยุทธศาสตรที่ ในยุทธศาสตรที่ ในยุทธศาสตรที่ ในยุทธศาสตรที่ 1111 ปรับโครงสร างของแหลTง
ทTองเท่ียวโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหลTงทTองเท่ียว 
อีกท้ังยังสนับสนุนให เกิดการทTองเท่ียวในพ้ืนท่ีใหมT 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222 เรื่องการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีให แหลTงทTองเท่ียวมีความสามารถ
ในการรองรับนักทTองเท่ียวได   

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 3333 ในเรื่อง การจัดการระบบการทTองเท่ียวให มีคุณภาพ 

6 อันดับขีดความสามารถในการแขTงขัน
ด านการทTองเท่ียวของประเทศไทยดีข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 1111    การพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
อีกท้ังต องพัฒนาภาพลักษณเพ่ือยกระดับมาตรฐานให เกิดหTวงโซTคุณคTา 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222 การยกระดับให เปSนเมืองแหTงการพักผTอน 

ท่ีปรึกษานําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องของแผนยุทธศาสตรการทTองเท่ียวไทย พ.ศ.2558-2560 
ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----66660000 ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนากับทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----66661111    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----85858585        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----66661111    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่1111    กรณฐีานกรณฐีานกรณฐีานกรณฐีาน    
แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร 

////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา 

สาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่ว 

วเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวม 

เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    1111    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    2222    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    3333    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    4444    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    5555 เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่6666    

เพิม่ความพงึพอใจให กบัเพิม่ความพงึพอใจให กบัเพิม่ความพงึพอใจให กบัเพิม่ความพงึพอใจให กบั
นกัทTองเทีย่วและนกัทTองเทีย่วและนกัทTองเทีย่วและนกัทTองเทีย่วและ

ผู เกีย่วข องในอตุสาหกรรมผู เกีย่วข องในอตุสาหกรรมผู เกีย่วข องในอตุสาหกรรมผู เกีย่วข องในอตุสาหกรรม
ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    

การอนรุกัษการอนรุกัษการอนรุกัษการอนรุกัษ
สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    

การกระจายการกระจายการกระจายการกระจาย
ชTวงเวลาการชTวงเวลาการชTวงเวลาการชTวงเวลาการ
ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    

การกระจายรายได สูTการกระจายรายได สูTการกระจายรายได สูTการกระจายรายได สูT
ท องถิน่เพิม่มากขึน้ท องถิน่เพิม่มากขึน้ท องถิน่เพิม่มากขึน้ท องถิน่เพิม่มากขึน้    

กาํหนดขดีความสามารถในกาํหนดขดีความสามารถในกาํหนดขดีความสามารถในกาํหนดขดีความสามารถใน
การรองรบัของแหลTงการรองรบัของแหลTงการรองรบัของแหลTงการรองรบัของแหลTง

ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    

อนัดบัขดีความสามารถในอนัดบัขดีความสามารถในอนัดบัขดีความสามารถในอนัดบัขดีความสามารถใน
การแขTงขนัของการการแขTงขนัของการการแขTงขนัของการการแขTงขนัของการ
ทTองเทีย่วไทยดขีึน้ทTองเทีย่วไทยดขีึน้ทTองเทีย่วไทยดขีึน้ทTองเทีย่วไทยดขีึน้ 

1) ยุทธศาสตรการ
ทTองเที่ยวไทย 
พ.ศ.2558-2560 

1 1 1 1 1 1 6666    

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----66661111 พบวTา แผนพัฒนา สาขาการทTองเที่ยวสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 1 กรณีฐาน (Base Case) จึงนําแผนพัฒนา ไป
วิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ 

 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----86868686    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช กรณีใช กรณีใช กรณีใช 
ศักยภาพเต็มที่ ศักยภาพเต็มที่ ศักยภาพเต็มที่ ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)    

การพัฒนาตามเลือกที่ การพัฒนาตามเลือกที่ การพัฒนาตามเลือกที่ การพัฒนาตามเลือกที่ 2 2 2 2 คือการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยเน นไปท่ีการทTองเท่ียวและเกษตรแปรรูป 
ซ่ึงในกรณีนี้ท่ีปรึกษาได พิจารณาเกณฑ ด วยการประยุกตใช ตามแนวทางของแผนหลัก (ยุทธศาสตรการทTองเท่ียว
ไทย พ.ศ.2558-2560) ซ่ึงมีเปbาหมายของแผนท่ีชัดเจน และนํามาเปSนหลักเกณฑในการวิเคราะห ดังนั้น เกณฑท่ี
นํามาใช ในการวิเคราะหความสอดคล องทางด านการทTองเท่ียวจึงเปSนเกณฑท่ีสอดคล องกับภาพรวมการพัฒนาใน
กรณีท่ี 2 ซ่ึงท่ีปรึกษาได กําหนดเกณฑท่ีนํามาใช วิเคราะหความสอดคล อง แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----66662222    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----66662222    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล อง สาขาการทTองเทีย่วเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล อง สาขาการทTองเทีย่วเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล อง สาขาการทTองเทีย่วเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล อง สาขาการทTองเทีย่ว 

นําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ของแผนยุทธศาสตรการทTองเท่ียวไทย พ.ศ.2558-2560 ในตารางตารางตารางตาราง
ที่ ที่ ที่ ที่ 3333----66662222    ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนากับทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----66663333    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

1 เพ่ิมความพึงพอใจให กับนักทTองเท่ียวและ
ผู เก่ียวข องในอุตสาหกรรมทTองเท่ียว 

 ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 1111 การสTงเสริมตลาดการทTองเท่ียว 

 ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222    การพัฒนาสินค าและบริการด านการทTองเท่ียวให มีคุณภาพ
และปลอดภัย 

2 การอนุรักษสิ่งแวดล อม  กลยุทธของยุทธศาสตรที่ กลยุทธของยุทธศาสตรที่ กลยุทธของยุทธศาสตรที่ กลยุทธของยุทธศาสตรที่ 2222    การพัฒนารูปแบบการทTองเท่ียวให มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม โดยใช รูปแบบการทTองเท่ียวเชิง
อนุรักษ 

3 การกระจายชTวงเวลาการทTองเท่ียว  กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 1111.4 .4 .4 .4 ของยุทธศาสตรที่ ของยุทธศาสตรที่ ของยุทธศาสตรที่ ของยุทธศาสตรที่ 1111 การกระจายชTวงเวลาการทTองเท่ียวให เกิด
การทTองเท่ียวในชTวง Low Season และเกิดการทTองเท่ียวในท่ีใหมTๆ 

4 การกระจายรายได สูTท องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222    ท่ีเก่ียวข องกับการสร างภาพลักษณและพัฒนาอัตลักษณของ
ท องถ่ินของสินค า OTOP ให เกิดความเช่ือมั่นเพ่ือสTงเสริมการทTองเท่ียวและ
กTอให เกิดการกระจายรายได  

5 การกําหนดขีดความสามารถในการ
รองรับของแหลTงทTองเท่ียว 

 กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 1111....2222    และ และ และ และ 1111....4444    ในยุทธศาสตรที่ ในยุทธศาสตรที่ ในยุทธศาสตรที่ ในยุทธศาสตรที่ 1111 ปรับโครงสร างของแหลTงทTองเท่ียว
โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหลTงทTองเท่ียว อีกท้ังยัง
สนับสนุนให เกิดการทTองเท่ียวในพ้ืนท่ีใหมT 

 ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222 เรื่องการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีให แหลTงทTองเท่ียวมีความสามารถใน
การรองรับนักทTองเท่ียวได   

 ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 3333 ในเรื่อง การจัดการระบบการทTองเท่ียวให มีคุณภาพ 

6 อันดับขีดความสามารถในการแขTงขัน
ด านการทTองเท่ียวของประเทศไทยดีข้ึน 

 ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 1111    การพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก อีก
ท้ังต องพัฒนาภาพลักษณเพ่ือยกระดับมาตรฐานให เกิดหTวงโซTคุณคTา 

 ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222 การยกระดับให เปSนเมืองแหTงการพักผTอน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----87878787    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----66663333        ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่2222    กรณีใช ศักยภาพเตม็ที่กรณีใช ศักยภาพเตม็ที่กรณีใช ศักยภาพเตม็ที่กรณีใช ศักยภาพเตม็ที่    
แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร 

////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา 

สาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่ว 

วเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวม 

เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    1111    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    2222    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    3333    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    4444    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    5555    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่6666    

เพิม่ความพงึพอใจให กบัเพิม่ความพงึพอใจให กบัเพิม่ความพงึพอใจให กบัเพิม่ความพงึพอใจให กบั
นกัทTองเทีย่วและนกัทTองเทีย่วและนกัทTองเทีย่วและนกัทTองเทีย่วและ

ผู เกีย่วข องในอตุสาหกรรมผู เกีย่วข องในอตุสาหกรรมผู เกีย่วข องในอตุสาหกรรมผู เกีย่วข องในอตุสาหกรรม
ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    

การอนรุกัษการอนรุกัษการอนรุกัษการอนรุกัษ
สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    

การกระจายการกระจายการกระจายการกระจาย
ชTวงเวลาการชTวงเวลาการชTวงเวลาการชTวงเวลาการ
ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    

การกระจายรายได สูTการกระจายรายได สูTการกระจายรายได สูTการกระจายรายได สูT
ท องถิน่เพิม่มากขึน้ท องถิน่เพิม่มากขึน้ท องถิน่เพิม่มากขึน้ท องถิน่เพิม่มากขึน้    

กาํหนดขดีความสามารถในกาํหนดขดีความสามารถในกาํหนดขดีความสามารถในกาํหนดขดีความสามารถใน
การรองรบัของแหลTงการรองรบัของแหลTงการรองรบัของแหลTงการรองรบัของแหลTง

ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    

อนัดบัขดีความสามารถในอนัดบัขดีความสามารถในอนัดบัขดีความสามารถในอนัดบัขดีความสามารถใน
การแขTงขนัของการการแขTงขนัของการการแขTงขนัของการการแขTงขนัของการ
ทTองเทีย่วไทยดขีึน้ทTองเทีย่วไทยดขีึน้ทTองเทีย่วไทยดขีึน้ทTองเทีย่วไทยดขีึน้    

1) ยุทธศาสตรการ
ทT อ ง เ ที่ ย ว ไ ท ย 
พ.ศ.2558-2560 

1 1 1 1 1 1111    6666    

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----66663333 พบวTา แผนพัฒนา สาขาการทTองเที่ยวสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ (Full-Potential 
GrowthCase) จึงนําไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----88888888    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 3 3 3 3                             
กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต ((((Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)    

การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 3333 คือการพัฒนาให มีอัตราการเติบโตร อยละ 5 ซ่ึงในกรณีนี้ท่ีปรึกษาได 
พิจารณาเกณฑ ด วยการประยุกตใช ตามแนวทางของแผนหลักยุทธศาสตรการทTองเท่ียวไทย พ.ศ.2558-2560 ซ่ึงมี
เปbาหมายของแผนท่ีชัดเจน และนํามาเปSนหลักเกณฑในการวิเคราะห แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----66664444    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----66664444    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของสาขาการทTองเที่ยวเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของสาขาการทTองเที่ยวเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของสาขาการทTองเที่ยวเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของสาขาการทTองเที่ยว 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    

1 เพ่ิมความพึงพอใจให กับนักทTองเท่ียว
และผู เก่ียวข องในอุตสาหกรรมทTองเท่ียว 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 1111 การสTงเสริมตลาดการทTองเท่ียว 

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  2222    การพัฒนาสินค าและบริการด านการทTองเท่ียวให มี
คุณภาพและปลอดภัย 

2 การอนุรักษสิ่งแวดล อม กลยุทธของยุทธศาสตรที่ กลยุทธของยุทธศาสตรที่ กลยุทธของยุทธศาสตรที่ กลยุทธของยุทธศาสตรที่ 2222    การพัฒนารูปแบบการทTองเท่ียวให มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม โดยใช รูปแบบการทTองเท่ียวเชิง
อนุรักษ 

3 การกระจายชTวงเวลาการทTองเท่ียว กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 1111.4 .4 .4 .4 ของยุทธศาสตรที่ ของยุทธศาสตรที่ ของยุทธศาสตรที่ ของยุทธศาสตรที่ 1111    การกระจายชTวงเวลาการทTองเท่ียวให 
เกิดการทTองเท่ียวในชTวง Low Season และเกิดการทTองเท่ียวในท่ีใหมTๆ 

4 การกระจายรายได สูTท องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222    ท่ีเก่ียวข องกับการสร างภาพลักษณและพัฒนาอัตลักษณ
ของท องถ่ินของสินค า OTOP ให เ กิดความเ ช่ือมั่นเพ่ือสTงเสริมการ
ทTองเท่ียวและกTอให เกิดการกระจายรายได  

5 การกําหนดขีดความสามารถในการ
รองรับของแหลTงทTองเท่ียว 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 1111....2222    และ และ และ และ 1111....4444    ในยุทธศาสตรที่ ในยุทธศาสตรที่ ในยุทธศาสตรที่ ในยุทธศาสตรที่ 1111 ปรับโครงสร างของแหลTง
ทTองเท่ียวโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหลTงทTองเท่ียว 
อีกท้ังยังสนับสนุนให เกิดการทTองเท่ียวในพ้ืนท่ีใหมT 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222 เรื่องการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีให แหลTงทTองเท่ียวมีความสามารถ
ในการรองรับนักทTองเท่ียวได   

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 3333 ในเรื่อง การจัดการระบบการทTองเท่ียวให มีคุณภาพ 

6 อันดับขีดความสามารถในการแขTงขัน
ด านการทTองเท่ียวของประเทศไทยดีข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 1111    การพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
อีกท้ังต องพัฒนาภาพลักษณเพ่ือยกระดับมาตรฐานให เกิดหTวงโซTคุณคTา 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2222 การยกระดับให เปSนเมืองแหTงการพักผTอน 

ท่ีปรึกษานําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องของแผนยุทธศาสตรการทTองเท่ียวไทย พ.ศ.2558-
2560 ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----64646464 ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนากับทางเลือกท่ี 3 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหดัง
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----65656565    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----89898989    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----66665555    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาการทTองเทีย่ว กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลือกที ่3333    กรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโต    
แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร    

////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา    

สาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่ว    

วเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความสอดคล อง กบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวม    

เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    1111    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    2222    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    3333    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    4444    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    5555    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่6666    

เพิม่ความพงึพอใจให กบัเพิม่ความพงึพอใจให กบัเพิม่ความพงึพอใจให กบัเพิม่ความพงึพอใจให กบั
นกัทTองเทีย่วและนกัทTองเทีย่วและนกัทTองเทีย่วและนกัทTองเทีย่วและ

ผู เกีย่วข องในอตุสาหกรรมผู เกีย่วข องในอตุสาหกรรมผู เกีย่วข องในอตุสาหกรรมผู เกีย่วข องในอตุสาหกรรม
ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    

การอนรุกัษการอนรุกัษการอนรุกัษการอนรุกัษ
สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    

การกระจายการกระจายการกระจายการกระจาย
ชTวงเวลาการชTวงเวลาการชTวงเวลาการชTวงเวลาการ
ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    

การกระจายรายได สูTการกระจายรายได สูTการกระจายรายได สูTการกระจายรายได สูT
ท องถิน่เพิม่มากขึน้ท องถิน่เพิม่มากขึน้ท องถิน่เพิม่มากขึน้ท องถิน่เพิม่มากขึน้    

กาํหนดขดีความสามารถในกาํหนดขดีความสามารถในกาํหนดขดีความสามารถในกาํหนดขดีความสามารถใน
การรองรบัของแหลTงการรองรบัของแหลTงการรองรบัของแหลTงการรองรบัของแหลTง

ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    

อนัดบัขดีความสามารถในอนัดบัขดีความสามารถในอนัดบัขดีความสามารถในอนัดบัขดีความสามารถใน
การแขTงขนัของการการแขTงขนัของการการแขTงขนัของการการแขTงขนัของการ
ทTองเทีย่วไทยดขีึน้ทTองเทีย่วไทยดขีึน้ทTองเทีย่วไทยดขีึน้ทTองเทีย่วไทยดขีึน้    

1) ยุทธศาสตรการ
ทT อ ง เ ที่ ย ว ไ ท ย 
พ.ศ.2558-2560 

1 1 1 1 1 1 6666    

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----66665555    พบวTา แผนพัฒนา สาขาการทTองเที่ยวสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต (Accelerated Growth 
Case)  ดังนั้นจึงนําไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----90909090    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3.2.6 3.2.6 3.2.6 3.2.6     สาขาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม สาขาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม สาขาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม สาขาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม     

ท่ีปรึกษาศึกษาศักยภาพและสภาพป(ญหาทางด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของพ้ืนท่ีภาคใต      
มีรายละเอียดดังนี้    

    ศักยภาพในด านทรัพยากรธรรมชาติของภาคใต  พบวTา มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติจาก
การท่ีลักษณะทางภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีภาคใต มีลักษณะเปSนแหลมยื่นออกไปในทะเลและอยูTติดกับทะเลท้ัง 2 ฝ()ง 
คือทางด านตะวันออกติดกับอTาวไทยและทางด านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน จึ ง ทําให ภาคใต มี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายท้ังทรัพยากรธรรมชาติทางบกและทางทะเล เชTน ป�าสงวน อุทยานแหTงชาติ 
แหลTงปะการัง เปSนต น จากการศึกษาข อมูลพบวTาพ้ืนท่ีภาคใต เปSนพ้ืนท่ีท่ีมีจํานวนป�าสงวนมากท่ีสุดของประเทศ
นอกจากป�าสงวนแล วภาคใต ยังมีอุทยานแหTงชาติจํานวนหลายสิบแหTงซ่ึงกระจายอยูTตามจังหวัดตTางๆ ทุกจังหวัดใน
พ้ืนท่ีภาคใต  

แตTอยTางไรก็ดีจากการศึกษาพบวTาภาคใต ประสบกับป(ญหาตTางๆ ท่ีมีความเก่ียวข องกับทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสามารถจําแนกเปSน 3 ประเด็นหลักๆ คือด านทรัพยากรท่ีดินด านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()งด านแหลTงน้ํา
ตามรายละเอียดดังตTอไปนี้ 

((((1111)))) ด านทรัพยากรที่ดินด านทรัพยากรที่ดินด านทรัพยากรที่ดินด านทรัพยากรที่ดิน พบป(ญหาคือ ท่ีดินไมTถูกใช ประโยชนยังมีอยูTเปSนจํานวนมาก บางสTวนมี
ข อจํากัดด านคุณภาพดิน และบางสTวนเปSนท่ีนาร างและนากุ งร าง โดยภาคใต มีพ้ืนท่ีดินท่ีมีป(ญหาด านคุณภาพ เชTน 
ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย และดินพรุ รวมเปSนพ้ืนท่ีประมาณ 4.3 ล านไรT สTวนใหญTอยูTในกลุTมภาคใต ชายแดน ใน
สTวนของพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีถูกท้ิงร างได แกT ท่ีนาท้ิงร าง นากุ งท้ิงร าง รวมเปSนพ้ืนท่ีประมาณ 0.60 ล านไรT ซ่ึงสTวน
ใหญTอยูTในพ้ืนท่ีภาคใต ฝ()งอTาวไทยท่ีมีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีถูกท้ิงร างประมาณ 0.34 ล านไรTโดยท่ีดินท่ีถูกท้ิงร างสTวน
ใหญTอยูTในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎรธานี  

((((2222)))) ด านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()ง ด านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()ง ด านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()ง ด านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()ง พบป(ญหาคือ ป(ญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()งถูกใช 
ประโยชนจนเกิดความเสื่อมโทรมท่ีมีหลักๆ มาจาก การทําประมงท่ีเกินกวTาศักยภาพการผลิต การทําประมงผิด
กฎหมาย การทํานากุ งและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ()ง รวมถึงการกTอสร างสาธารณูปโภค และกิจกรรมการผลิตท่ี
มีการปลTอยของเสียลงสูTทะเล และป(ญหาการกัดเซาะชายฝ()งโดยในป(จจุบัน ภาคใต มีชายฝ()งท่ีถูกกัดเซาะรวมแล ว
ประมาณ 457 กิโลเมตร แบTงเปSนระดับการกัดเซาะปานกลาง 284.70 กิโลเมตร คิดเปSนร อยละ 13.51 ของความ
ยาวชายฝ()งของพ้ืนท่ีภาคใต ท้ังหมด และมีระดับการกัดเซาะรุนแรง 172.17 กิโลเมตร คิดเปSนร อยละ 8.17 ของ
ความยาวชายฝ()งของพ้ืนท่ีภาคใต ท้ังหมด ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----66666666 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----66666666    ระดบัการกดัเซาะ และระดบัการกดัเซาะ และระดบัการกดัเซาะ และระดบัการกดัเซาะ และร อยละร อยละร อยละร อยละการกดัเซาะชายฝ()งของชายฝ()งของจังหวดัในพืน้ทีภ่าคใต การกดัเซาะชายฝ()งของชายฝ()งของจังหวดัในพืน้ทีภ่าคใต การกดัเซาะชายฝ()งของชายฝ()งของจังหวดัในพืน้ทีภ่าคใต การกดัเซาะชายฝ()งของชายฝ()งของจังหวดัในพืน้ทีภ่าคใต     

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    
ความยาวชายฝ()ง ความยาวชายฝ()ง ความยาวชายฝ()ง ความยาวชายฝ()ง 

((((กมกมกมกม.).).).)    
ระดบัการกดัเซาะ ระดบัการกดัเซาะ ระดบัการกดัเซาะ ระดบัการกดัเซาะ ((((กมกมกมกม.).).).)    การกดัเซาะการกดัเซาะการกดัเซาะการกดัเซาะ    ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    รนุแรงรนุแรงรนุแรงรนุแรง    รวมรวมรวมรวม    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    รนุแรงรนุแรงรนุแรงรนุแรง    รวมรวมรวมรวม    
กระบ่ี 216.31 16.55 5.08 21.63 7.65 2.35 10.0010.0010.0010.00    
ชุมพร 247.75 31.94 31.94 12.89 0.00 12.8912.8912.8912.89    
ตรัง 136.33 14.86 3.94 18.80 10.90 2.89 13.7913.7913.7913.79    
นครศรีธรรมราช 244.99 53.21 73.66 126.87 21.72 30.07 51.7951.7951.7951.79    
นราธิวาส 57.76 15.96 28.03 43.99 27.63 48.52 76.1576.1576.1576.15    
ป(ตตานี 138.83 37.67 24.27 61.94 27.13 17.48 44.6144.6144.6144.61    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----91919191    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    
ความยาวชายฝ()ง ความยาวชายฝ()ง ความยาวชายฝ()ง ความยาวชายฝ()ง 

((((กมกมกมกม.).).).)    
ระดบัการกดัเซาะ ระดบัการกดัเซาะ ระดบัการกดัเซาะ ระดบัการกดัเซาะ ((((กมกมกมกม.).).).)    การกดัเซาะการกดัเซาะการกดัเซาะการกดัเซาะ    ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    รนุแรงรนุแรงรนุแรงรนุแรง    รวมรวมรวมรวม    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    รนุแรงรนุแรงรนุแรงรนุแรง    รวมรวมรวมรวม    
พังงา 241.53 17.16 - 17.16 7.10 0.00 7.107.107.107.10    
ภูเก็ต 205.89 4.64 1.56 6.20 2.26 0.76 3.013.013.013.01    
ระนอง 137.92 12.16 7.63 19.79 8.82 5.53 14.3514.3514.3514.35    
สงขลา 157.90 41.09 13.43 54.53 26.03 8.51 34.5334.5334.5334.53    
สตูล 155.07 9.60 6.85 16.46 6.19 4.42 10.6110.6110.6110.61    
สุราษฎรธานี 166.38 29.85 7.72 37.57 17.94 4.64 22.5822.5822.5822.58    

รวมรวมรวมรวม    2,106.662,106.662,106.662,106.66    284.70284.70284.70284.70    172.17172.17172.17172.17    456.87456.87456.87456.87    13.5113.5113.5113.51    8.178.178.178.17    21.6921.6921.6921.69    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ฐานข อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()ง 

((((3333)))) ด านทรัพยากรแหลTงน้ําด านทรัพยากรแหลTงน้ําด านทรัพยากรแหลTงน้ําด านทรัพยากรแหลTงน้ํา พบป(ญหาคือสัดสTวนพ้ืนท่ีชลประทานและพ้ืนท่ีรับประโยชนของพ้ืนท่ี
ภาคใต มีสัดสTวนท่ีน อยกวTาสัดสTวนพ้ืนท่ีชลประทานและพ้ืนท่ีรับประโยชนรวมท้ังประเทศ โดยเม่ือพิจารณาข อมูล
ในปh พ.ศ.2555 สัดสTวนพ้ืนท่ีชลประทานตTอพ้ืนท่ีภาคใต อยูTท่ีร อยละ 6.47 ขณะท่ีสัดสTวนพ้ืนท่ีชลประทานรวมของ
ท้ังประเทศอยูTท่ีร อยละ 9.22 และสัดสTวนพ้ืนท่ีรับประโยชนของพ้ืนท่ีภาคใต อยูTท่ีร อยละ 3.11 ขณะท่ีสัดสTวนพ้ืนท่ี
รับน้ํารวมของท้ังประเทศอยูTท่ีร อยละ 3.64 ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----67676767 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----67676767    ปรมิาณพืน้ทีช่ลประทานและพืน้ทีร่ับน้าํและสดัสTวนพืน้ทีช่ลประทานปรมิาณพืน้ทีช่ลประทานและพืน้ทีร่ับน้าํและสดัสTวนพืน้ทีช่ลประทานปรมิาณพืน้ทีช่ลประทานและพืน้ทีร่ับน้าํและสดัสTวนพืน้ทีช่ลประทานปรมิาณพืน้ทีช่ลประทานและพืน้ทีร่ับน้าํและสดัสTวนพืน้ทีช่ลประทาน    
และพืน้ทีร่ับน้าํในปh พและพืน้ทีร่ับน้าํในปh พและพืน้ทีร่ับน้าํในปh พและพืน้ทีร่ับน้าํในปh พ....ศศศศ....2555255525552555    

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    
พืน้ทีจ่งัหวดัพืน้ทีจ่งัหวดัพืน้ทีจ่งัหวดัพืน้ทีจ่งัหวดั    

((((ไรTไรTไรTไรT))))    
พืน้ทีช่ลประทานพืน้ทีช่ลประทานพืน้ทีช่ลประทานพืน้ทีช่ลประทาน

((((ไรTไรTไรTไรT))))    
พืน้ทีร่บัประโยชนพืน้ทีร่บัประโยชนพืน้ทีร่บัประโยชนพืน้ทีร่บัประโยชน    

((((ไรTไรTไรTไรT))))    
พืน้ทีช่ลประทานพืน้ทีช่ลประทานพืน้ทีช่ลประทานพืน้ทีช่ลประทาน    

((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    
พืน้ทีร่บัประโยชนพืน้ทีร่บัประโยชนพืน้ทีร่บัประโยชนพืน้ทีร่บัประโยชน    

((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    
กระบ่ี 2,942,820 30,410 33,420 1.03 1.14 
ชุมพร 3,756,781 109,010 155,099 2.90 4.13 
ตรัง 3,073,449 124,250 88,000 4.04 2.86 
นครศรีธรรมราช 6,214,064 834,682 202,955 13.43 3.27 
นราธิวาส 2,797,144 404,789 153,419 14.47 5.48 
ป(ตตานี 1,212,723 374,507 81,750 30.88 6.74 
พังงา 2,606,809 37,017 53,225 1.42 2.04 
พัทลุง 2,140,296 362,445 184,836 16.93 8.64 
ภูเก็ต 339,396 660 11,077 0.19 3.26 
ยะลา 2,825,674 17,938 72,069 0.63 2.55 
ระนอง 2,061,278 20,150 73,420 0.98 3.56 
สงขลา 4,621,181 376,630 88,140 8.15 1.91 
สตูล 1,549,361 57,180 59,540 3.69 3.84 
สุราษฎรธานี 8,057,168 110,193 118,322 1.37 1.47 

รวมรวมรวมรวม    44,198,14344,198,14344,198,14344,198,143    2,859,8612,859,8612,859,8612,859,861    1,375,2721,375,2721,375,2721,375,272    6.476.476.476.47    3.113.113.113.11    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : กรมชลประทาน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----92929292    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาพิจารณาศักยภาพและป(ญหา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เพ่ือกําหนด
เปbาหมาย วิเคราะหชTองวTางในการพัฒนาและเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเล
ภาคใต  ท่ีระบุรายละเอียดไว ในหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....1111 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

((((1111)))) แนวทางการพัฒนาสาขาทรัพยแนวทางการพัฒนาสาขาทรัพยแนวทางการพัฒนาสาขาทรัพยแนวทางการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ตาากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ตาากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ตาากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ตามมมมทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111    กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((Base Base Base Base 
Growth Growth Growth Growth Case)Case)Case)Case)    
 การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 1111 เปSนการดําเนินการตามสภาพพ้ืนฐานหรือสภาพป(จจุบันของพ้ืนท่ี
ภาคใต  ดังนั้นเปbาหมายของแนวทางการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 1 จึงเปSนการรักษาระดับอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจให อยูTในระดับเดียวกับอัตราการขยายตัวในป(จจุบันแสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----68686868    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----68686868    การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา     
สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดดดดล อมล อมล อมล อม    ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่1111    

มติทิางด านทรพัยากรฯมติทิางด านทรพัยากรฯมติทิางด านทรพัยากรฯมติทิางด านทรพัยากรฯ    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือ
การเติบโตสีเขียว  

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
มีการใช ประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ{|นตัว 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) มีพ้ืนท่ีป�าชายเลนเพ่ิมข้ึน แตTสภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()งโดยรวมมีแนวโน มเสื่อม

โทรมลง 
2) ยังมีป(ญหาการขาดแคลนนํ้าโดยเฉพาะอยTางยิ่งสําหรับภาคเกษตรกรรม 
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1) เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม โดยสTงเสริมการปลูกไม มีคTาทางเศรษฐกิจระยะยาว    
2) บริหารจัดการนํ้าเพ่ือให เกิดความยั่งยืน    

การจัดการมลพิษและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล อม 

เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย     
สร างคุณภาพสิ่งแวดล อมท่ีดีให กับประชาชน 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
ยังมีป(ญหาขยะตกค างเปSนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยTางยิ่งในเมืองท่ีเปSนแหลTงทTองเท่ียว 
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1) เรTงรัดแก ไขป(ญหาการจัดการขยะเปSนลําดับแรกโดยสTงเสริมให เกิดกลไกการคัดแยกขยะ

เพ่ือนํากลับมาใช ใหมTให มากท่ีสุดเรTงกําจัดขยะมูลฝอยตกค างสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ี
วิกฤต 

2) สร างวินัยของคนในชาติมุTงสูTการจัดการท่ียั่งยืนโดยให ความรู แกTประชาชนและการบังคับใช 
กฎหมาย 

((((2222) ) ) )     แนวทางการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติแนวทางการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติแนวทางการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติแนวทางการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ตามและสิ่งแวดล อม ตามและสิ่งแวดล อม ตามและสิ่งแวดล อม ตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพกรณีใช ศักยภาพกรณีใช ศักยภาพกรณีใช ศักยภาพ
เต็มที่ เต็มที่ เต็มที่ เต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Potential Potential Potential Growth Case)Growth Case)Growth Case)Growth Case)        
 การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 2222 เปSนการพัฒนาตามศักยภาพในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงเน นไปท่ี
การพัฒนาทางด านการทTองเท่ียวและการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ดังนั้นเปbาหมายของแนวทางการ
พัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 จึงเปSนการพัฒนาเศรษฐกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปSนจุดแข็งของภาคใต แสดงดัง
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----69696969    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----93939393    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----69696969    การกาํหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันาการกาํหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันาการกาํหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันาการกาํหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา    
สาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดดดดล อมล อมล อมล อม    ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่2222    

มติทิางด านทรพัยากรฯมติทิางด านทรพัยากรฯมติทิางด านทรพัยากรฯมติทิางด านทรพัยากรฯ    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือ
การเติบโตสีเขียว  

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
มีการใช ประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ{|นตัว 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) มีพ้ืนท่ีป�าชายเลนเพ่ิมข้ึน แตTสภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()งโดยรวมมีแนวโน มเสื่อม

โทรมลง 
2) ยังมีป(ญหาการขาดแคลนนํ้าโดยเฉพาะอยTางยิ่งสําหรับภาคเกษตรกรรม 
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1) เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม โดยสTงเสริมการปลูกไม มีคTาทางเศรษฐกิจระยะยาว    
2) บริหารจัดการนํ้าเพ่ือให เกิดความยั่งยืน    

การจัดการมลพิษและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล อม 

เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย     
สร างคุณภาพสิ่งแวดล อมท่ีดีให กับประชาชน 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
ยังมีป(ญหาขยะตกค างเปSนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยTางยิ่งในเมืองท่ีเปSนแหลTงทTองเท่ียว 
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1) เรTงรัดแก ไขป(ญหาการจัดการขยะเปSนลําดับแรกโดยสTงเสริมให เกิดกลไกการคัดแยกขยะ

เพ่ือนํากลับมาใช ใหมTให มากท่ีสุดเรTงกําจัดขยะมูลฝอยตกค างสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ี
วิกฤต 

2) สร างวินัยของคนในชาติมุTงสูTการจัดการท่ียั่งยืนโดยให ความรู แกTประชาชนและการบังคับใช 
กฎหมาย 

((((3333) ) ) )     แนวทางการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ตามแนวทางเลือกที ่แนวทางการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ตามแนวทางเลือกที ่แนวทางการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ตามแนวทางเลือกที ่แนวทางการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ตามแนวทางเลือกที ่3 3 3 3 กรณเีรTงอตัรากรณเีรTงอตัรากรณเีรTงอตัรากรณเีรTงอตัรา
การเติบโต การเติบโต การเติบโต การเติบโต ((((Accelerated Growth CaseAccelerated Growth CaseAccelerated Growth CaseAccelerated Growth Case))))    
 การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 3333 เปSนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
ภาคใต  ดังนั้น เปbาหมายของแนวทางการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 3 จึงเปSนการสนับสนุนสTงเสริมการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----77770000    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----77770000    การกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันาการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันาการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันาการกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง และแนวทางการพฒันา    
สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล ดล ดล ดล อมอมอมอม    ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่3333    

มติทิางด านทรพัยากรฯมติทิางด านทรพัยากรฯมติทิางด านทรพัยากรฯมติทิางด านทรพัยากรฯ    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือ
การเติบโตสีเขียว  

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
มีการใช ประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ{|นตัว 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    

1) ยังมีท่ีดินท่ีถูกท้ิงรกร างโดยไมTเกิดประโยชน โดยเฉพาะท่ีดินรกร างจากการทํานากุ ง 
2) มีพ้ืนท่ีป�าชายเลนเพ่ิมข้ึน แตTสภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()งโดยรวมมีแนวโน มเสื่อม

โทรมลง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----94949494    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

มติทิางด านทรพัยากรฯมติทิางด านทรพัยากรฯมติทิางด านทรพัยากรฯมติทิางด านทรพัยากรฯ    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

3) ยังมีป(ญหาการขาดแคลนนํ้าโดยเฉพาะอยTางยิ่งสําหรับภาคเกษตรกรรม 
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1) เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม โดยสTงเสริมการปลูกไม มีคTาทางเศรษฐกิจระยะยาว    

2) จัดสรรท่ีดินให แกTผู ยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน    
3) จัดทําฐานข อมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยTางเปSนระบบ    
4) จัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก าวหน ากําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม    

5) บริหารจัดการนํ้าเพ่ือให เกิดความยั่งยืน    
6) ลดความขัดแย งเชิงนโยบายระหวTางการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานการทTองเท่ียวการประมง

และวิถีชีวิตของชุมชน    

การจัดการมลพิษและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล อม 

เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย     
สร างคุณภาพสิ่งแวดล อมท่ีดีให กับประชาชน 

ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
ยังมีป(ญหาขยะตกค างเปSนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยTางยิ่งในเมืองท่ีเปSนแหลTงทTองเท่ียว 
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     

1) เรTงรัดแก ไขป(ญหาการจัดการขยะเปSนลําดับแรกโดยสTงเสริมให เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือนํากลับมาใช ใหมTให มากท่ีสุดเรTงกําจัดขยะมูลฝอยตกค างสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ี
วิกฤต 

2) สร างวินัยของคนในชาติมุTงสูTการจัดการท่ียั่งยืนโดยให ความรู แกTประชาชนและการบังคับใช 
กฎหมาย 

 จากการกําหนดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง และการเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือกท่ีกลTาวมาในข างต นนั้น ท่ีปรึกษานํามาพิจารณารTวมกับแผนพัฒนาหลัก 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เพ่ือวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาหลัก โดยเปรียบเทียบกับ
ทางเลือกการพัฒนาฯ ท้ัง 3 ทางเลือก โดยมีรายละเอียดแสดงดังหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....2222....6666....1111 

3333....2222....6666....1111    การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมตามแนวทางการการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมตามแนวทางการการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมตามแนวทางการการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมตามแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต พัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต พัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต พัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     

ท่ีปรึกษาได พิจารณา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติฉบับท่ี 11” (พ.ศ.2555-2559) ควบคูTกับ
“ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติฉบับท่ี 12” เปSนแผนหลักในด านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติได กําหนด  บริบทและเง่ือนไขของการพัฒนาท่ีต อง
พ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติและสTงผลตTอสิ่งแวดล อมเพ่ือให เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนดังนั้น ท่ีปรึกษาทําการทบทวน
แผนยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติฉบับท่ี 
11 แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----77771 1 1 1     
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----95959595    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----77771111    สรปุสาระสาํคญัของยุทธศาสตรการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อม สรปุสาระสาํคญัของยุทธศาสตรการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อม สรปุสาระสาํคญัของยุทธศาสตรการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อม สรปุสาระสาํคญัของยุทธศาสตรการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อม     
ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาติฉบบัที่ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาติฉบบัที่ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาติฉบบัที่ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาติฉบบัที่    11111111    

นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย    แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

1) การอนุรักษฟ{|นฟู และสร างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อม 

1) คุ มครอง ปbองกัน รักษา ฟ{|นฟูพ้ืนท่ีป�าไม  และเขตอนุรักษ  
2) พัฒนาระบบฐานข อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการจัดการองคความรู   
3) ปรับปรุงการบริหารจัดการท่ีดินท้ังระบบและกระจายการถือครองท่ีดินให เกิดความ

เปSนธรรม 
4) เรTงรัดพัฒนาและฟ{|นฟูคุณภาพดินเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 
5) วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()ง 
6) เรTงรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนความมั่นคงด านอาหาร

และพลังงาน และลดป(ญหาอุทกภัยและภัยแล งได อยTางยั่งยืน 
7) พัฒนาปรับปรุงและฟ{|นฟูแหลTงนํ้า เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าต นทุนในแหลTงนํ้าท่ีมีศักยภาพ

ในการกักเก็บนํ้า 
8) พัฒนาและสTงเสริมให เกิดการใช นํ้าอยTางมีประสิทธิภาพ คุ มคTา และไมTสTงผลกระทบ

ตTอสิ่งแวดล อม 
9) จัดทําแผนแมTบทโครงสร างพ้ืนฐานด านทรัพยากรนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคอยTาง

เปSนระบบ 
10) สTงเสริมการอนุรักษ ใช ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ และแบTงป(นผลประโยชน

อยTางเปSนธรรม 
2) การปรับกระบวนทัศนการพัฒนา

และขับเคลื่อนประเทศเพ่ือ
เตรียมพร อมไปสูTการเปSนเศรษฐกิจ
และสังคมคารบอนต่ําและเปSนมติร
กับสิ่งแวดล อม 

1) ปรับโครงสร างการผลิตของประเทศเพ่ือเตรียมพร อมไปสูTเศรษฐกิจคารบอนต่ําและ
เปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช พลังงานในภาคคมนาคมและขนสTง 
3) พัฒนาเมืองท่ีเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมเน นการวางผังเมืองท่ีผสมผสานวัฒนธรรม

สังคม และระบบนิเวศเข าด วยกัน 
4) ปรับพฤติกรรมการบริโภคสูTสังคมคารบอนต่ําท่ีเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม 

3) การยกระดับขีดความสามารถใน
การรับมือและปรับตัวตTอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือให 
สังคมมีภมูิคุ มกัน 

1) พัฒนาองคความรู เก่ียวกับผลกระทบ และการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

2) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับความท าทายจากการ 
3) เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4) พัฒนาศักยภาพชุมชนให เข มแข็งและพร อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
5) สภาพภูมิอากาศ 

4) การเตรียมความพร อมเพ่ือรับมือกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอยTางตTอเน่ือง 

1) จัดทําแผนท่ีและจัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด 
2) พัฒนายกระดับการจัดการภัยพิบัติให มีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข อมูลและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม 
4) สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท องถ่ิน ให มีการเตรียม

ความพร อม 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----96969696    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย    แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
5) การควบคุมและลดมลพิษ 1) ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียชุมชน 
3) พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเช้ือ 
4) ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 
5) พัฒนาระบบเตือนภัย แจ งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด าน

มลพิษ 
6) การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
ให มีประสิทธิภาพโปรTงใสและเปSน
ธรรมอยTางบูรณาการ 

1) พัฒนาชุมชนให เข มแข็ง และสTงเสริมสิทธิชุมชนในการเข าถึงและใช ประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยTางสมดุลและยั่งยืน 

2) สนับสนุนกระบวนการมีสTวนรTวมและพัฒนาศักยภาพของท องถ่ินและชุมชน 
3) ปรับปรุงกฎหมายให สอดคล องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและ

บังคับใช อยTางเสมอภาคเปSนธรรม 
4) ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให เอ้ือตTอการอนุรักษและฟ{|นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล อม 
5) ผลักดันให มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล อม รวมถึงการปฏิรูปการบริหารจัดการ 

งบประมาณของประเทศ เพ่ือสร างแรงจูงใจในการใช ทรัพยากรธรรมชาติอยTางมี
ประสิทธิภาพ และลดการกTอมลพิษ 

6) สร างรายได จากการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
7) พัฒนาระบบฐานข อมูลและระบบติดตามประเมินผล รวมท้ังสTงเสริมการศึกษาวิจัย 

และทบทวนแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตาม
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติฉบับท่ี 12 แสดงดังตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----77772222 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----77772222    สรปุสาระสาํคญัการสร างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อมสรปุสาระสาํคญัการสร างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อมสรปุสาระสาํคญัการสร างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อมสรปุสาระสาํคญัการสร างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม    
ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาติฉบบัที่ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาติฉบบัที่ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาติฉบบัที่ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหTงชาติฉบบัที่    12121212    

นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย    แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

1) การรักษาทุนทางธรรมชาติ
เพ่ือการเติบโตสีเขียว 

ใช ประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ{|นตัวปกปbองรักษา
ทรัพยากรป�าไม โดยการสนธิกําลังของทุกภาคสTวน นําระบบสารสนเทศมาใช เพ่ือการบริหาร
จัดการบังคับใช กฎหมายอยTางมีประสิทธิภาพและเปSนธรรมเพ่ิม พ้ืนท่ีป�าไม โดยสTงเสริมการ
ปลูกไม มีคTาทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษและใช ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยTางยั่งยืนและแบTงป(นผลประโยชนอยTางเปSนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมิน
มูลคTาของระบบนิเวศและการสร างรายได จากการอนุรักษจัดสรรท่ีดินให แกTผู ยากไร  
กระจายการถือครองท่ีดินจัดทําฐานข อมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยTางเปSนระบบ     
การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก าวหน ากําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมและ
กําหนดมาตรการปbองกันการถือครองท่ีดินของคนตTางชาติบริหารจัดการนํ้าเพ่ือให เกิดความ
ยั่งยืนบูรณาการระหวTางหนTวยงานอยTางเปSนระบบสร างศูนยข อมูลทรัพยากรนํ้าจัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการนํ้าในระดับพ้ืนท่ี เชTน คณะกรรมการลุTมนํ้าและองคกรผู ใช นํ้า 
คุ มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()ง ลดความขัดแย งเชิงนโยบายระหวTางการพัฒนา
โครงสร างพ้ืนฐานการทTองเท่ียวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแรT โดย
กําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําแรTมาใช ประโยชนคํานึงถึงความจําเปSนและมูลคTาใน
อนาคต บังคับใช มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรT ท่ีกTอมลพิษตTอ
สภาพแวดล อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----97979797    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย    แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

2) การสTงเสริมการบริโภคท่ี
เปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม 

สร างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช แล ว ท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูT Zero Waste Society 
ผTานมาตรการตTางๆ เชTน การปฏิรูประบบภาษีและคTาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล อม การศึกษา
เพ่ือสิ่งแวดล อม มาตรฐานและฉลากสินค า เปSนต น 

3) การสTงเสริมการผลิต การ
ลงทุน และการสร างงานสี
เขียว 

เพ่ือยกระดับประเทศสูTเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม พัฒนาคลัสเตอร
อุตสาหกรรมสีเขียว สTงเสริมผู ประกอบการให สามารถปรับระบบสูTหTวงโซTอุปทานหรือ    
หTวงโซTคุณคTาท่ีเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
สTงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสTงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตTอ
สิ่งแวดล อมน อย เพ่ือให ประเทศไทยมีศักยภาพให มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

4) การจัดการมลพิษและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล อม 

ด วยการเรTงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ นํ้าเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิด
จากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร างคุณภาพสิ่งแวดล อมท่ีดีให กับประชาชน เรTงรัดแก ไข
ป(ญหาการจัดการขยะเปSนลําดับแรก โดยสTงเสริมให เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํา
กลับมาใช ใหมTให มากท่ีสุด เรTงกําจัดขยะมูลฝอยตกค างสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต 
สร างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน นการแปรรูปเปSน
พลังงาน สร างวินัยของคนในชาติมุTงสูTการจัดการท่ียั่งยืน โดยให ความรู แกTประชาชน และ
การบังคับใช กฎหมาย 

5) การพัฒนาความรTวมมือด าน
สิ่งแวดล อมระหวTางประเทศ 

ผลักดันการจัดทําแผนแมTบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของ
อาเซียน หาแนวทางความรTวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุTมนํ้าโขงในประเด็นการขนสTง
ข ามพรมแดน การเคลื่อนย ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6)  การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปรับตัวเพ่ือรองรับ
การ เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยง
ด านภัยพิบัติ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตTอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิม
ศักยภาพในการลดการปลTอยก�าซเรือนกระจกให กับทุกภาคสTวน สTงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร เพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตTอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พร อมท้ังพัฒนาระบบฐานข อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสTงเสริมความรTวมมือ
ระหวTางประเทศด านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และ
วางแผนปbองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝ()ง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุTนตTอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให บริการของระบบนิเวศ 
สTงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร างแนวปbองกันตามธรรมชาติ 
และการจัดทําแผนธุรกิจตTอเน่ือง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให มี
ประสิทธิภาพพร อมรองรับแนวโน มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

 ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาได นําแผนพัฒนาหลัก  มาวิเคราะหความสอดคล องกับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()ง
ทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือก โดยกําหนดเกณฑให เปSนรูปธรรม เพ่ือใช ในการวิเคราะหความสอดคล องของ
แผนพัฒนา กับทางเลือกการพัฒนาฯ ท้ัง 3 ทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

((((1111)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง    ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน 
((((BaseBaseBaseBase    GrowthGrowthGrowthGrowth    Case)Case)Case)Case) 

การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111 คือการให พัฒนาไปตามกรณีฐานซ่ึงในกรณีนี้ท่ีปรึกษาได พิจารณา
เกณฑ ด วยการประยุกตใช ตามแนวทางของแผนหลักคือ แผนยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตร
กับสิ่งแวดล อมตามทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----77773333    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----98989898    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----77773333    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของ เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของ เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของ เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิราณาความสอดคล องของ     
สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อม 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    
1 ก า ร รั ก ษ า ทุ น ท า ง

ธรรมชาติเพ่ือการเติบโต
สีเขียว 

แผนแผนแผนแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12121212    โดยการ ปกปbองรักษาทรัพยากรป�าไม เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม โดยสTงเสริมการ
ปลูกไม มีคTาทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษและใช ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยTาง
ยั่งยืนคุ มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()ง ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ สิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ สิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ สิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 11 11 11 โดยการคุ มครอง ปbองกัน รักษา ฟ{|นฟูพ้ืนท่ีป�าไม  และ
เขตอนุรักษเรTงรัดพัฒนาและฟ{|นฟูคุณภาพดินวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ()งพัฒนาปรับปรุงและฟ{|นฟูแหลTงนํ้า พัฒนาและสTงเสริมให เกิดการใช นํ้าอยTางมี
ประสิทธิภาพ คุ มคTา 

2 การสTงเสริมการบริโภคท่ี
เปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม 

แผนแผนแผนแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 12 12 12 โดยการ สร างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช แล ว ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสูT Zero Waste Society 

3 การสT ง เสริมการผลิ ต 
การลงทุน และการสร าง
งานสีเขียว 

แผนแผนแผนแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 12 12 12 โดยการ พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว 
สTงเสริมผู ประกอบการให สามารถปรับระบบสูTหTวงโซTอุปทานหรือหTวงโซTคุณคTาท่ีเปSนมิตรกับ
สิ่งแวดล อม 

4 การจัดการมลพิษและ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล อม 

แผนแผนแผนแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตาม
แผนพัฒนาฯแผนพัฒนาฯแผนพัฒนาฯแผนพัฒนาฯ    ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ 12121212 โดยการเรTงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ นํ้าเสีย และของ
เสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค และเรTงรัดแก ไขป(ญหาการจัดการขยะเปSนลําดับแรก  

5 การพัฒนาความรTวมมือ
ด านสิ่งแวดล อมระหวTาง
ประเทศ 

แผนแผนแผนแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตามเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตามเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตามเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12121212 โดยการหาแนวทางความรTวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุTมนํ้าโขงใน
ประเด็นการขนสTงข ามพรมแดน การเคลื่อนย ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

6 การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลด
ความเสีย่งด านภยัพิบัต ิ

แผนแผนแผนแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตามการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12121212 โดยการ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลTอยก�าซเรือนกระจก สTงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เพ่ือลดผลกระทบ  
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 11 11 11 โดยการ 
จัดทําแผนท่ีและจัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ พัฒนายกระดับการจัดการภัยพิบัติ
ให มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานข อมูลและระบบการสื่อสารสนับสนุนภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ โรงเรียน และท องถ่ิน ให มีการเตรียมความพร อม    

นําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ของแผนยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 และแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตร
กับสิ่งแวดล อม ตามทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----73737373 ไปวิเคราะหความสอดคล องของ
แผนพัฒนากับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----77774444    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ  บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----99999999    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----77774444    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม กบัทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่1111    กรณฐีานกรณฐีานกรณฐีานกรณฐีาน    
แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร    

////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา    

สาขาสาขาสาขาสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อม    

วเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล องกบักบักบักบัทางทางทางทางเลอืกเลอืกเลอืกเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน
รวมรวมรวมรวม    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    1111    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    2222    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    3333    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    4444    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    5555    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่6666    

การรกัษาทนุทางการรกัษาทนุทางการรกัษาทนุทางการรกัษาทนุทาง
ธรรมชาตเิพือ่การธรรมชาตเิพือ่การธรรมชาตเิพือ่การธรรมชาตเิพือ่การ

เตบิโตสเีขยีวเตบิโตสเีขยีวเตบิโตสเีขยีวเตบิโตสเีขยีว    

การสTงเสรมิการการสTงเสรมิการการสTงเสรมิการการสTงเสรมิการ
บรโิภคทีเ่ปSนบรโิภคทีเ่ปSนบรโิภคทีเ่ปSนบรโิภคทีเ่ปSน

มติรกบัมติรกบัมติรกบัมติรกบั
สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    

การสTงเสรมิการสTงเสรมิการสTงเสรมิการสTงเสรมิ    
การผลติ การการผลติ การการผลติ การการผลติ การ

ลงทนุ และการลงทนุ และการลงทนุ และการลงทนุ และการ
สร างงานสเีขยีวสร างงานสเีขยีวสร างงานสเีขยีวสร างงานสเีขยีว    

การจดัการมลพษิการจดัการมลพษิการจดัการมลพษิการจดัการมลพษิ
และรกัษาและรกัษาและรกัษาและรกัษา
คณุภาพคณุภาพคณุภาพคณุภาพ

สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    

การพฒันาความรTวมมอืการพฒันาความรTวมมอืการพฒันาความรTวมมอืการพฒันาความรTวมมอื
ด านสิง่แวดล อมระหวTางด านสิง่แวดล อมระหวTางด านสิง่แวดล อมระหวTางด านสิง่แวดล อมระหวTาง

ประเทศประเทศประเทศประเทศ    

การเพิม่ขดีการเพิม่ขดีการเพิม่ขดีการเพิม่ขดี
ความสามารถในการความสามารถในการความสามารถในการความสามารถในการ

ปรบัตวัเพือ่รองรบัการปรบัตวัเพือ่รองรบัการปรบัตวัเพือ่รองรบัการปรบัตวัเพือ่รองรบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพเปลีย่นแปลงสภาพเปลีย่นแปลงสภาพเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและการภมูอิากาศและการภมูอิากาศและการภมูอิากาศและการ

บรหิารจดัการเพือ่ลดบรหิารจดัการเพือ่ลดบรหิารจดัการเพือ่ลดบรหิารจดัการเพือ่ลด
ความเสีย่งด านภยัพบิตัิความเสีย่งด านภยัพบิตัิความเสีย่งด านภยัพบิตัิความเสีย่งด านภยัพบิตัิ    

1 )  แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

1 0 0 0 0 1 2222    

2)   แผนการสร างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ต า ม ทิ ศ ท า ง ข อ ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

1 1 1 1 1 1 6666    

    จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----77774444 พบวTา แผนพัฒนา สาขาทรัพยากรธรรมชาติสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 1กรณีฐาน (Base Case) ดังนั้นจึงไปวิเคราะห
ความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล อการวิเคราะหความสอดคล อการวิเคราะหความสอดคล อการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจงของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจงของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจงของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----100100100100    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง    ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ ตามทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 2 2 2 2                                 
กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)    

การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 คือการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยเน นไปท่ีการทTองเท่ียวและเกษตร    
แปรรูป ซ่ึงในกรณีนี้ท่ีปรึกษาได พิจารณาเกณฑ ด วยการประยุกตใช ตามแนวทางของแผนหลักคือ แผนยุทธศาสตร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และแผนการสร างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อมตามทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----
77775555    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----77775555    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารณาความสอดคล องของ เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารณาความสอดคล องของ เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารณาความสอดคล องของ เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารณาความสอดคล องของ     
สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อม 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    
1 การรักษาทุนทางธรรมชาติ

เพ่ือการเติบโตสีเขียว 
แผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12121212โดยการ ปกปbองรักษาทรัพยากรป�าไม เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม โดยสTงเสริม
การปลูกไม มีคTาทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษและใช ประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยTางยั่งยืนคุ มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()ง ยุทธศาสตรการจัดการยุทธศาสตรการจัดการยุทธศาสตรการจัดการยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11111 1 1 1 โดยการคุ มครอง ปbองกัน 
รักษา ฟ{|นฟูพ้ืนท่ีป�าไม  และเขตอนุรักษเรTงรัดพัฒนาและฟ{|นฟูคุณภาพดินวางระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()งพัฒนาปรับปรุงและฟ{|นฟูแหลTงนํ้า พัฒนา
และสTงเสริมให เกิดการใช นํ้าอยTางมีประสิทธิภาพ คุ มคTา 

2 การสTงเสริมการบริโภคท่ีเปSน
มิตรกับสิ่งแวดล อม 

แผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 12 12 12 โดยการ สร างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช แล ว ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสูT Zero Waste Society 

3 การสT ง เสริมการผลิต  การ
ลงทุน และการสร างงานสี
เขียว 

แผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 12 12 12 โดยการ พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว 
สTงเสริมผู ประกอบการให สามารถปรับระบบสูTหTวงโซTอุปทานหรือหTวงโซTคุณคTาท่ีเปSนมิตร
กับสิ่งแวดล อม 

4 การจัดการมลพิษและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล อม 

แผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสัแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสัแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสัแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมงคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมงคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมงคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามตามตามตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12121212 โดยการ เรTงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ นํ้าเสีย และ
ของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เรTงรัดแก ไขป(ญหาการจัดการขยะเปSน
ลําดับแรก  

5 การพัฒนาความรTวมมือด าน
สิ่งแวดล อมระหวTางประเทศ 

แผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสัแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสัแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสัแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิ่งคมอยTางเปSนมิตรกบัสิ่งคมอยTางเปSนมิตรกบัสิ่งคมอยTางเปSนมิตรกบัสิ่งแวดล อมงแวดล อมงแวดล อมงแวดล อมตามตามตามตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12121212 โดยการหาแนวทางความรTวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุTมนํ้า
โขงในประเด็นการขนสTงข ามพรมแดน การเคลื่อนย ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

6 การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวเ พ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพ่ือลด
ความเสี่ยงด านภัยพิบัติ 

แผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสัแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสัแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสัแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมงคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมงคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมงคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามตามตามตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12121212 โดยการ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลTอยก�าซเรือนกระจก 
สTงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เพ่ือลดผลกระทบ  
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 11 11 11 
โดยการ จัดทําแผนท่ีและจัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ พัฒนายกระดับการ
จัดการภัยพิบัติให มีประสิทธิภาพ,พัฒนาระบบฐานข อมูลและระบบการสื่อสาร สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท องถ่ิน ให มีการเตรียมความพร อม    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ  บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----101101101101    บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดันวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดันวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดันวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จากนั้นนําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ของแผนยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และแผนการ
สร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตามทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----75757575 ไปวิเคราะหความสอดคล องของ
แผนพัฒนากับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 2 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ ดังตารางที่ ดังตารางที่ ดังตารางที่ 3333----76767676    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----76767676    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม     
กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่กับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่2222    กรณใีช ศกัยภาพเต็มที่กรณใีช ศกัยภาพเต็มที่กรณใีช ศกัยภาพเต็มที่กรณใีช ศกัยภาพเต็มที่    

แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร    
////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา    

สาขาสาขาสาขาสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    

วเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล อง    ตามตามตามตามทางทางทางทางเลอืกเลอืกเลอืกเลอืกการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวม    
เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    1111    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    2222    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    3333    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    4444    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    5555    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่6666    

การรกัษาทนุทางธรรมชาติการรกัษาทนุทางธรรมชาติการรกัษาทนุทางธรรมชาติการรกัษาทนุทางธรรมชาติ
เพือ่การเตบิโตสเีขยีวเพือ่การเตบิโตสเีขยีวเพือ่การเตบิโตสเีขยีวเพือ่การเตบิโตสเีขยีว    

การสTงเสรมิการการสTงเสรมิการการสTงเสรมิการการสTงเสรมิการ
บรโิภคทีเ่ปSนมติรบรโิภคทีเ่ปSนมติรบรโิภคทีเ่ปSนมติรบรโิภคทีเ่ปSนมติร
กบัสิง่แวดล อมกบัสิง่แวดล อมกบัสิง่แวดล อมกบัสิง่แวดล อม    

การสTงเสรมิการการสTงเสรมิการการสTงเสรมิการการสTงเสรมิการ
ผลติ การลงทนุ ผลติ การลงทนุ ผลติ การลงทนุ ผลติ การลงทนุ 

และการสร างงานและการสร างงานและการสร างงานและการสร างงาน        
สเีขยีวสเีขยีวสเีขยีวสเีขยีว    

การจดัการมลพษิและการจดัการมลพษิและการจดัการมลพษิและการจดัการมลพษิและ
รกัษาคณุภาพรกัษาคณุภาพรกัษาคณุภาพรกัษาคณุภาพ
สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    

การพฒันาความรTวมมอืการพฒันาความรTวมมอืการพฒันาความรTวมมอืการพฒันาความรTวมมอื
ด านสิง่แวดล อมด านสิง่แวดล อมด านสิง่แวดล อมด านสิง่แวดล อม
ระหวTางประเทศระหวTางประเทศระหวTางประเทศระหวTางประเทศ    

การเพิม่ขดีการเพิม่ขดีการเพิม่ขดีการเพิม่ขดี
ความสามารถในการความสามารถในการความสามารถในการความสามารถในการ

ปรบัตวัเพือ่รองรบัการปรบัตวัเพือ่รองรบัการปรบัตวัเพือ่รองรบัการปรบัตวัเพือ่รองรบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพเปลีย่นแปลงสภาพเปลีย่นแปลงสภาพเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและการภมูอิากาศและการภมูอิากาศและการภมูอิากาศและการ

บรหิารจดัการเพือ่ลดบรหิารจดัการเพือ่ลดบรหิารจดัการเพือ่ลดบรหิารจดัการเพือ่ลด
ความเสีย่งความเสีย่งความเสีย่งความเสีย่ง                                        

ด านภยัพบิตัิด านภยัพบิตัิด านภยัพบิตัิด านภยัพบิตัิ    
1)  แผนยุทธศาสตรการจัดการ

ทรัพยากรฯ ตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 

1 0 0 0 0 1 2222    

2) แผนการสร างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยTาง
เปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตาม
ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

1 1 1 1 1 1 6666    

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----76767676 พบวTา แผนพัฒนา สาขาทรัพยากรธรรมชาติสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ (Full-Potential 
Growth Case) ดังนั้นที่ปรึกษาจึงนําแผนที่สอดคล องกับ ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล องของการวิเคราะหความสอดคล องของการวิเคราะหความสอดคล องของการวิเคราะหความสอดคล องของ
แผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----102102102102    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333)))) การกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องการกําหนดเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง    กับทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ กับทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ กับทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ กับทางเลือกการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงกรณีเรTงกรณีเรTงกรณีเรTง
อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต ((((Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)    

การพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3 3 3 3 คือการพัฒนาให มีอัตราการเติบโตร อยละ 5 ซ่ึงในกรณีนี้ท่ีปรึกษาได 
พิจารณาเกณฑ ด วยการประยุกตใช ตามแนวทางของแผนหลักคือ แผนยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSน
มิตรกับสิ่งแวดล อมตามทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----77777777    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----77777777    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารณาความสอดคล องของเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารณาความสอดคล องของเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารณาความสอดคล องของเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารณาความสอดคล องของ    
สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อม 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    
1 การรักษาทุนทางธรรมชาติ

เพ่ือการเติบโตสีเขียว 
แผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12121212 โดยการ ปกปbองรักษาทรัพยากรป�าไม   เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม โดย
สTงเสริมการปลูกไม มีคTาทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษและใช ประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยTางยั่งยืน  คุ มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()ง ยุทธศาสตรการจัดการยุทธศาสตรการจัดการยุทธศาสตรการจัดการยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 11 11 11 โดยการคุ มครอง ปbองกัน 
รักษา ฟ{|นฟูพ้ืนท่ีป�าไม  และเขตอนุรักษ  เรTงรัดพัฒนาและฟ{|นฟูคุณภาพดิน วางระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ()ง  พัฒนาปรับปรุงและฟ{|นฟูแหลTงนํ้า  พัฒนา
และสTงเสริมให เกิดการใช นํ้าอยTางมีประสิทธิภาพ คุ มคTา 

2 การสTงเสริมการบริโภคท่ีเปSน
มิตรกับสิ่งแวดล อม 

แผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 12 12 12 โดยการ สร างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช แล ว ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสูT Zero Waste Society 

3 การสT ง เสริมการผลิต  การ
ลงทุน และการสร างงานสี
เขียว 

แผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกบัสิง่แวดล อมตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 12 12 12 โดยการ พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว 
สTงเสริมผู ประกอบการให สามารถปรับระบบสูTหTวงโซTอุปทานหรือหTวงโซTคุณคTาท่ีเปSนมิตร
กับสิ่งแวดล อม 

4 การจัดการมลพิษและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล อม 

แผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม ตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม ตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม ตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม ตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12121212 โดยการ เรTงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ นํ้าเสีย และ
ของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค  เรTงรัดแก ไขป(ญหาการจัดการขยะเปSน
ลําดับแรก  

5 การพัฒนาความรTวมมือด าน
สิ่งแวดล อมระหวTางประเทศ 

แผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม ตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม ตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม ตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม ตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12121212 โดยการหาแนวทางความรTวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุTมนํ้า
โขงในประเด็นการขนสTงข ามพรมแดน การเคลื่อนย ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

6 การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวเ พ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพ่ือลด
ความเสี่ยงด านภัยพิบัติ 

แผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม ตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม ตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม ตามแผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอยTางเปSนมติรกบัสิง่แวดล อม ตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12121212 โดยการ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลTอยก�าซเรือนกระจก 
สTงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เพ่ือลดผลกระทบ  
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 11 11 11 
โดยการ จัดทําแผนท่ีและจัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ พัฒนายกระดับการ
จัดการภัยพิบัติให มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข อมูลและระบบการสื่อสาร สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท องถ่ิน ให มีการเตรียมความพร อม    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ภาคใต ภาคใต ภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----103103103103    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ที่ปรึกษานําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล อง ของแผนยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
แผนการสร างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSนมิตรกับสิ่งแวดล อม ตามทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----77777777    ไปวิเคราะหความสอดคล อง
ของแผนพัฒนากับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 3 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----78787878    

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----78787878    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม     
กับทกับทกับทกับทางเลือกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่างเลือกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่างเลือกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่างเลือกในการพฒันาฯ ทางเลอืกที ่3 3 3 3 กรณเีรTงอัตราการเตบิโตกรณเีรTงอัตราการเตบิโตกรณเีรTงอัตราการเตบิโตกรณเีรTงอัตราการเตบิโต    

แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร    

////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา    

สาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    

การการการการวเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล องวเิคราะหความสอดคล อง    กบัทางเลอืกกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกกบัทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน
รวมรวมรวมรวม    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    1111    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    2222    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    3333    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    4444    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    5555    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่6666    

การรกัษาทนุทางธรรมชาติการรกัษาทนุทางธรรมชาติการรกัษาทนุทางธรรมชาติการรกัษาทนุทางธรรมชาติ
เพือ่การเตบิโตสเีขยีวเพือ่การเตบิโตสเีขยีวเพือ่การเตบิโตสเีขยีวเพือ่การเตบิโตสเีขยีว    

การสTงเสรมิการการสTงเสรมิการการสTงเสรมิการการสTงเสรมิการ
บรโิภคทีเ่ปSบรโิภคทีเ่ปSบรโิภคทีเ่ปSบรโิภคทีเ่ปSนนนนมติรมติรมติรมติร
กบัสิง่แวดล อมกบัสิง่แวดล อมกบัสิง่แวดล อมกบัสิง่แวดล อม    

การสTงเสรมิการการสTงเสรมิการการสTงเสรมิการการสTงเสรมิการ
ผลติ การลงทนุ ผลติ การลงทนุ ผลติ การลงทนุ ผลติ การลงทนุ 

และการสร างงานและการสร างงานและการสร างงานและการสร างงาน
สเีขยีวสเีขยีวสเีขยีวสเีขยีว    

การจดัการมลพษิการจดัการมลพษิการจดัการมลพษิการจดัการมลพษิ
และรกัษาคณุภาพและรกัษาคณุภาพและรกัษาคณุภาพและรกัษาคณุภาพ

สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    

การพฒันาความรTวมมอืการพฒันาความรTวมมอืการพฒันาความรTวมมอืการพฒันาความรTวมมอื
ด านสิง่แวดล อมด านสิง่แวดล อมด านสิง่แวดล อมด านสิง่แวดล อม            
ระหวTางประเทศระหวTางประเทศระหวTางประเทศระหวTางประเทศ    

การเพิม่ขดีการเพิม่ขดีการเพิม่ขดีการเพิม่ขดี
ความสามารถในกาความสามารถในกาความสามารถในกาความสามารถในการรรร

ปรบัตวัเพือ่รองรบัการปรบัตวัเพือ่รองรบัการปรบัตวัเพือ่รองรบัการปรบัตวัเพือ่รองรบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพเปลีย่นแปลงสภาพเปลีย่นแปลงสภาพเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและการภมูอิากาศและการภมูอิากาศและการภมูอิากาศและการ

บรหิารจดัการเพือ่ลดบรหิารจดัการเพือ่ลดบรหิารจดัการเพือ่ลดบรหิารจดัการเพือ่ลด
ความเสีย่งด านภยัพบิตัิความเสีย่งด านภยัพบิตัิความเสีย่งด านภยัพบิตัิความเสีย่งด านภยัพบิตัิ    

1 .  แผนยุทธศาสตรการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

1 0 0 0 0 1 2222    

2. แผนการสร างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยTางเปSน
มิตรกับสิ่งแวดล อม ตามทิศทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

1 1 1 1 1 1 6666    

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----78787878 พบวTา แผนพัฒนา สาขาทรัพยากรธรรมชาติสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาฯ ทางเลือกที่ 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต (Accelerated 
Growth Case) ดังนั้นที่ปรึกษานําแผนพัฒนาที่สอดคล องไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล อการวิเคราะหความสอดคล อการวิเคราะหความสอดคล อการวิเคราะหความสอดคล องของงของงของงของ
แผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)

3.2.7 3.2.7 3.2.7 3.2.7         สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง     
ท่ีปรึกษาศึกษาสภาพป(ญหาทางด านความม่ันคงของพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงท่ีปรึกษาได พิจารณาประเด็นป(ญหา

ทางด านความม่ันคงของพ้ืนท่ีภาคใต ใน 
ชายแดนภาคใต , ความม่ันคงทางด านแรงงาน
ตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

((((1111)))) ป(ญหาความมั่นคงทางด านสมุททานุภาพ ป(ญหาความมั่นคงทางด านสมุททานุภาพ ป(ญหาความมั่นคงทางด านสมุททานุภาพ ป(ญหาความมั่นคงทางด านสมุททานุภาพ 
ไทย คือ ทTาเรือแหลมฉบัง และทTาเรือกรุงเทพฯ กระจุกตัวอยูTบริเวณชายฝ()งอTาวไทยตอนบน ซ่ึงถ าเกิดเหตุการณท่ี
ทําให ทTาเรือหลักของประเทศไมTสามารถให บริการได  ประเทศไทยจะไมTมีทTาเรือท่ีเปSนทTาเรือหลักในการสTง
สินค าออกสูTตTางประเทศ     

((((2222)))) ป(ญหาความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต ป(ญหาความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต ป(ญหาความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต ป(ญหาความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต 
ไทย  เปSนเหตุการณรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสี่จังหวัด
จังหวัดสงขลา ซ่ึงเกิดมาจากป(ญหาความขัดแย งในจังหวัดชายแดนภาคใต 
วางระเบิด และจลาจลเกิดข้ึนอยTางตTอเนื่อง

((((3333)))) ป(ญหาความมั่นคงด านแรงงานในพื้นทีภ่าคใต  ป(ญหาความมั่นคงด านแรงงานในพื้นทีภ่าคใต  ป(ญหาความมั่นคงด านแรงงานในพื้นทีภ่าคใต  ป(ญหาความมั่นคงด านแรงงานในพื้นทีภ่าคใต  
จํานวนมาก ดังแสดงรายละเอียดข อมูลตาม

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----79797979    แสดงจาํนวนคนตTางด าวทีไ่ด รบัอนญุาตทํางานทัว่ราชอาณาจกัรแสดงจาํนวนคนตTางด าวทีไ่ด รบัอนญุาตทํางานทัว่ราชอาณาจกัรแสดงจาํนวนคนตTางด าวทีไ่ด รบัอนญุาตทํางานทัว่ราชอาณาจกัรแสดงจาํนวนคนตTางด าวทีไ่ด รบัอนญุาตทํางานทัว่ราชอาณาจกัร

พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่////ภมูภิาคภมูภิาคภมูภิาคภมูภิาค

ท่ัวราชอาณาจักร 

กรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล 

ภาคกลาง 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต  

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : กระทรวงแรงงาน 

จากตารางตารางตารางตารางที่ ที่ ที่ ที่ 3333----79797979    แสดงให เห็นวTาจํานวนคนตTางด าวท่ีได รับอนุญาตทํางานในภาคใต 
ท่ีสุดเปSนอันดับท่ี 3 ของประเทศ 
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากทะเล
ทําให ต องใช แรงงานตTางด าว ซ่ึงผลจากการใช แรงงานตTางด าวอาจ
สังคม สภาพพ้ืนท่ีท่ีเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการสร างชุมช

((((4444)))) ป(ญหาความมั่นคงทางด านพลังงาน ป(ญหาความมั่นคงทางด านพลังงาน ป(ญหาความมั่นคงทางด านพลังงาน ป(ญหาความมั่นคงทางด านพลังงาน 
โดยเปSนการผลิตจากเชื้อเพลิงท่ีใหญTสุดคือ โรงไฟฟbาจะนะ 
สุราษฎรธานี กําลังการผลิตประมาณ 
และอ่ืนๆ อีกประมาณ 100 เมกะวัตต ซ่ึงแหลTงผลิตท่ีสําคัญคือ โรงไฟฟbาจะนะ โดยมีกําลังการผลิตเกือบครึ่งของ
กําลังการผลิตไฟฟbาภาคใต  ซ่ึงใช ก�าซธรรมชาติจากแหลTง 
ประมาณวันละ 240 ล านลูกบาศกฟุต 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต 
(Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

(COT)(COT)(COT)(COT)    3333----104104104104    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั

ท่ีปรึกษาศึกษาสภาพป(ญหาทางด านความม่ันคงของพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงท่ีปรึกษาได พิจารณาประเด็นป(ญหา
องพ้ืนท่ีภาคใต ใน 5 มิติ คือ ความม่ันคงทางด านสมุททานุภาพ

นคงทางด านแรงงาน, ความม่ันคงทางด านพลังงาน และความม่ันคงทา
มีรายละเอียดดังนี้    

ป(ญหาความมั่นคงทางด านสมุททานุภาพ ป(ญหาความมั่นคงทางด านสมุททานุภาพ ป(ญหาความมั่นคงทางด านสมุททานุภาพ ป(ญหาความมั่นคงทางด านสมุททานุภาพ (Sea Power)(Sea Power)(Sea Power)(Sea Power) เกิดจากการท่ีทTาเรือหลักของประเทศ
ไทย คือ ทTาเรือแหลมฉบัง และทTาเรือกรุงเทพฯ กระจุกตัวอยูTบริเวณชายฝ()งอTาวไทยตอนบน ซ่ึงถ าเกิดเหตุการณท่ี
ทําให ทTาเรือหลักของประเทศไมTสามารถให บริการได  ประเทศไทยจะไมTมีทTาเรือท่ีเปSนทTาเรือหลักในการสTง

ป(ญหาความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต ป(ญหาความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต ป(ญหาความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต ป(ญหาความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต     สถานการณความไมTสงบในภาคใต ของประเทศ
เปSนเหตุการณรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสี่จังหวัดภาคใต  ได แกTจังหวัดป(ตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอําเภอของ

ป(ญหาความขัดแย งในจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยมีเหตุการณลอบทําร าย วางเพลิง 
เกิดข้ึนอยTางตTอเนื่อง     

ป(ญหาความมั่นคงด านแรงงานในพื้นทีภ่าคใต  ป(ญหาความมั่นคงด านแรงงานในพื้นทีภ่าคใต  ป(ญหาความมั่นคงด านแรงงานในพื้นทีภ่าคใต  ป(ญหาความมั่นคงด านแรงงานในพื้นทีภ่าคใต  ภาคใต มีแรงงานตTางด าวเข ามาทํางานในพ้ืนท่ีเปSน
ยละเอียดข อมูลตามตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----79797979    

แสดงจาํนวนคนตTางด าวทีไ่ด รบัอนญุาตทํางานทัว่ราชอาณาจกัรแสดงจาํนวนคนตTางด าวทีไ่ด รบัอนญุาตทํางานทัว่ราชอาณาจกัรแสดงจาํนวนคนตTางด าวทีไ่ด รบัอนญุาตทํางานทัว่ราชอาณาจกัรแสดงจาํนวนคนตTางด าวทีไ่ด รบัอนญุาตทํางานทัว่ราชอาณาจกัร

ภมูภิาคภมูภิาคภมูภิาคภมูภิาค    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน))))    อตัราสTวน อตัราสTวน อตัราสTวน อตัราสTวน 

1,339,834 100.00

120,636 9.00

366,684 27.37

328,047 24.48

177,158 13.22

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23,093 1.72

324,216 24.20

 

แสดงให เห็นวTาจํานวนคนตTางด าวท่ีได รับอนุญาตทํางานในภาคใต มีจํานวน 
ของประเทศ แสดงวTาภาคใต มีความต องการแรงงาน โดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากทะเล อันเนื่องมาจากคนในพ้ืนท่ีมีจํานวนไมTเพียงพอตTอความต องการใช แรงงาน 
ผลจากการใช แรงงานตTางด าวอาจกTอให เกิดป(ญหาในด านอ่ืนๆ ตามมาเชTน 

มโทรมอันเนื่องมาจากการสร างชุมชนพักอาศัยของแรงงานชาวตTางด าว เปSนต น
ป(ญหาความมั่นคงทางด านพลังงาน ป(ญหาความมั่นคงทางด านพลังงาน ป(ญหาความมั่นคงทางด านพลังงาน ป(ญหาความมั่นคงทางด านพลังงาน  ป(จจุบันภาคใต มีศักยภาพในการผลิตไฟฟbา

โดยเปSนการผลิตจากเชื้อเพลิงท่ีใหญTสุดคือ โรงไฟฟbาจะนะ 1,476 เมกะวัตต นอกนั้นมีโรงไฟฟbากระบ่ี ขนอม และ
สุราษฎรธานี กําลังการผลิตประมาณ 1,300 เมกะวัตต และการผลิตไฟฟbาพลังน้ําคือ เข่ือนรัชชประภา

เมกะวัตต ซ่ึงแหลTงผลิตท่ีสําคัญคือ โรงไฟฟbาจะนะ โดยมีกําลังการผลิตเกือบครึ่งของ
กําลังการผลิตไฟฟbาภาคใต  ซ่ึงใช ก�าซธรรมชาติจากแหลTง Joint Development Area (JDA) 

ล านลูกบาศกฟุต     

ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ท่ีปรึกษาศึกษาสภาพป(ญหาทางด านความม่ันคงของพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงท่ีปรึกษาได พิจารณาประเด็นป(ญหา
คือ ความม่ันคงทางด านสมุททานุภาพ, ความม่ันคงของจังหวัด

ความม่ันคงทางด านพลังงาน และความม่ันคงทางด านการกระจาย

เกิดจากการท่ีทTาเรือหลักของประเทศ
ไทย คือ ทTาเรือแหลมฉบัง และทTาเรือกรุงเทพฯ กระจุกตัวอยูTบริเวณชายฝ()งอTาวไทยตอนบน ซ่ึงถ าเกิดเหตุการณท่ี
ทําให ทTาเรือหลักของประเทศไมTสามารถให บริการได  ประเทศไทยจะไมTมีทTาเรือท่ีเปSนทTาเรือหลักในการสTง

สถานการณความไมTสงบในภาคใต ของประเทศ
ได แกTจังหวัดป(ตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอําเภอของ

โดยมีเหตุการณลอบทําร าย วางเพลิง 

ภาคใต มีแรงงานตTางด าวเข ามาทํางานในพ้ืนท่ีเปSน

แสดงจาํนวนคนตTางด าวทีไ่ด รบัอนญุาตทํางานทัว่ราชอาณาจกัรแสดงจาํนวนคนตTางด าวทีไ่ด รบัอนญุาตทํางานทัว่ราชอาณาจกัรแสดงจาํนวนคนตTางด าวทีไ่ด รบัอนญุาตทํางานทัว่ราชอาณาจกัรแสดงจาํนวนคนตTางด าวทีไ่ด รบัอนญุาตทํางานทัว่ราชอาณาจกัร    

((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

00 

00 

37 

48 

22 

72 

20 

มีจํานวน 324,216 คน ซ่ึงมาก
โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและ

อันเนื่องมาจากคนในพ้ืนท่ีมีจํานวนไมTเพียงพอตTอความต องการใช แรงงาน 
ป(ญหาในด านอ่ืนๆ ตามมาเชTน ป(ญหา

นพักอาศัยของแรงงานชาวตTางด าว เปSนต น 
ป(จจุบันภาคใต มีศักยภาพในการผลิตไฟฟbา  3,115  เมกะวัตต      

นอกนั้นมีโรงไฟฟbากระบ่ี ขนอม และ             
ไฟฟbาพลังน้ําคือ เข่ือนรัชชประภา 240 เมกะวัตต       

เมกะวัตต ซ่ึงแหลTงผลิตท่ีสําคัญคือ โรงไฟฟbาจะนะ โดยมีกําลังการผลิตเกือบครึ่งของ
Joint Development Area (JDA) เปSนเชื้อเพลิง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----105105105105    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ท้ังนี้ แหลTงก�าซ JDA เปSนพ้ืนท่ีทับซ อนท่ีไทยกับมาเลเซียได ตกลงรTวมกันพัฒนา โดยต้ังบริษัทรTวม
ทุนข้ึนมาเปSนผู พัฒนาหาประโยชนจากแหลTงก�าซธรรมชาติในพ้ืนท่ีนั้น โดยแบTงผลกําไร ผลผลิต และสิทธิประโยชน
เทTาๆ กัน  โดยท่ีท้ังไทยและมาเลเซียมีสิทธิท่ีจะซ้ือก�าซจากแหลTงนั้นตามท่ีได ตกลงกัน ซ่ึงชี้ให เห็นวTาหากเกิด
เหตุการณความขัดแย งหรือเกิดเหตุขัดข องเก่ียวกับระบบสายสTง ก็จะทําให กําลังการผลิตไมTเพียงพอตTอความ
ต องการใช  อยTางไรก็ตาม ถึงแม วTาภาคใต จะพ่ึงพาพลังงานไฟฟbาอีกสTวนหนึ่งจากภาคกลางอยูTด วยก็ตาม แตTก็ต อง
เผชิญกับความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟbาดับเนื่องจากการสTงพลังงานไฟฟbาจากภาคกลางสูTภาคใต มีข อจํากัดด านระบบ
สTง นอกจากนี้แล วประเด็นการรับซ้ือไฟฟbาจากประเทศเพ่ือนบ านอยTางมาเลเซียก็ไมTมีความแนTนอนเชTนกัน  

((((5555)))) ป(ญหาการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ ป(ญหาการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ ป(ญหาการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ ป(ญหาการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคใต มีการกระจุกตัวอยูTในเฉพาะ
บางพ้ืนท่ีเทTานั้น โดยมิได มีการกระจายรายได อยTางเทTาเทียมกัน ซ่ึงพิจารณาได จากสถิติรายได ตTอหัวของประชากร
จําแนกตามจังหวัดของภาคใต  พ.ศ.2550 – 2556 แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----88880000    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----88880000    รายได เฉลีย่ตTอหวัของประชากรายได เฉลีย่ตTอหวัของประชากรายได เฉลีย่ตTอหวัของประชากรายได เฉลีย่ตTอหวัของประชากร จําแนกตามจงัหวัดของภาคใต  พร จําแนกตามจงัหวัดของภาคใต  พร จําแนกตามจงัหวัดของภาคใต  พร จําแนกตามจงัหวัดของภาคใต  พ....ศศศศ....2525252550505050––––2556255625562556    
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย:::: บาท 

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    
ปh ปh ปh ปh ((((พพพพ....ศศศศ))))    

2550255025502550    2551255125512551    2552255225522552    2553255325532553    2554255425542554    2555255525552555    2556255625562556    

ภาคใต ภาคใต ภาคใต ภาคใต     98,69598,69598,69598,695    104,075104,075104,075104,075    99,57299,57299,57299,572    120,785120,785120,785120,785    132,988132,988132,988132,988    126,178126,178126,178126,178    123,270123,270123,270123,270    

นครศรีธรรมราช 77,575 76,170 81,242 103,089 101,768 97,561 93,765 

กระบ่ี 140,443 157,968 143,861 159,548 195,943 195,970 185,099 

พังงา 119,815 136,012 128,956 155,747 176,011 168,527 168,178 

ภูเก็ต 201,914 201,466 175,293 186,792 205,085 229,753 250,952 

สุราษฎรธานี 122,003 134,995 122,491 152,504 174,295 165,841 157,360 

ระนอง 83,554 86,967 83,360 87,035 89,220 86,176 83,371 

ชุมพร 109,741 125,415 121,017 134,632 142,537 135,735 133,246 

สงขลา 116,433 119,911 114,287 137,406 150,515 143,541 146,030 

สตูล 93,013 92,352 91,959 109,396 122,327 116,422 106,944 

ตรัง 98,918 104,582 94,599 122,922 142,345 119,650 111,219 

พัทลุง 56,682 59,137 57,841 70,717 79,138 67,876 65,433 

ป(ตตานี 52,416 56,323 60,554 69,357 76,385 77,422 73,745 

ยะลา 86,787 89,239 83,467 118,225 132,540 107,969 95,947 

นราธิวาส 58,665 59,892 57,544 78,349 88,626 71,271 65,081 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----101010106666    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----88880000 เห็นได วTาจังหวัดท่ีมีรายได เฉลี่ยตTอหัวของประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 
ภูเก็ต กระบ่ี สุราษฎรธานี พังงา และสงขลา ท้ังนี้ เนื่องจากเปSนการกระจุกตัวของภาคเศรษฐกิจด านการทTองเท่ียว 
จึงสTงผลให ประชากรในจังหวัดอ่ืนๆ ของภาคใต มีรายได เฉลี่ยตTอหัวตํ่ากวTา เกิดความไมTเทTาเทียมกัน ดังนั้นจึงควรมี
การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยTางเปSนธรรม 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาพิจารณาศักยภาพและป(ญหา สาขาความม่ันคง เพ่ือกําหนดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง
ในการพัฒนาและเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ท่ีระบุรายละเอียดไว 
ในหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....1111 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

((((1111)))) แนแนแนแนวทางการพัฒนาสาขาความมั่นคงตามวทางการพัฒนาสาขาความมั่นคงตามวทางการพัฒนาสาขาความมั่นคงตามวทางการพัฒนาสาขาความมั่นคงตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((Base Base Base Base Growth Growth Growth Growth Case)Case)Case)Case) 
     การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 1111 เปSนการดําเนินการตามสภาพพ้ืนฐานหรือสภาพป(จจุบันของพ้ืนท่ี
ภาคใต  ดังนั้นเปbาหมายของทางเลือกการพัฒนาฯ ตามทางเลือกท่ี 1 จึงเปSนการรักษาระดับอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจให อยูTในระดับเดียวกับอัตราการขยายตัวในป(จจุบัน แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----88881111    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----88881111    กําหนดกําหนดกําหนดกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาความมัน่คงเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาความมัน่คงเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาความมัน่คงเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาความมัน่คง    ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่1111    

มติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คง    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
มิติที่ มิติที่ มิติที่ มิติที่ 1 1 1 1 ด านสมุททานุภาพ เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    ((((เชิงสงัคมเชิงสงัคมเชิงสงัคมเชิงสงัคม))))    

1) การปbองกันคนหลบหนีเข าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
2) การปbองกันการลักลอบขนสTงสินค าเถ่ือน อาวุธ หรือยาเสพติด 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ยังมีการลักลอบเข าเมืองทางเรือโดยผดิกฎหมาย 
2) ยังมีเกิดการลักลอบขนสTงสินค าเถ่ือนทางทะเล 
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1) การสร างเครือขTายข อมูลขTาวสารระหวTางหนTวยงานผู ตรวจการณชายฝ()ง ชาวประมง และผู ท่ีพัก

อาศัยอยูTตามชายฝ()ง    
2) การประชาสัมพันธเพ่ือให ประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบถึงป(ญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการหลบหนีเข า

เมืองโดยผิดกฎหมาย และการลักลอบขนสTงสินค าเถ่ือน     
มิติที่  มิติที่  มิติที่  มิติที่  2222 ความมั่นคงของ
จังหวัดชายแดนภาคใต  

เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย เปbาหมาย     
1) ควบคุมป(ญหาความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต ไมTให ลุกลามไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของภาคใต  
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ความรู ความเข าใจระหวTางบุคคลท่ีเก่ียวข องในพ้ืนท่ีภาคใต  
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1) เรียนรู สภาพความเปSนอยูTและข อแตกตTางรวมท้ังสร างความเข าใจกับคนในพ้ืนท่ีเพ่ือให เกิดการ

อยูTรTวมกันอยTางสันติสุข 
มิติที่ มิติที่ มิติที่ มิติที่ 3333 แรงงานในพ้ืนท่ี เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    

1) ควบคุมจํานวนของแรงงานตTางด าวท่ีเข ามาทํางานในพ้ืนท่ีภาคใต  
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) มีการลักลอบเข าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานตTางด าว 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
1) บังคับใช กฎหมายเพ่ือเอาผิดแกTผู ประกอบการท่ีใช แรงงานตTางด าวท่ีเข าเมืองโดยผิดกฎหมายให 

เข มงวด 
2) การประชาสัมพันธเพ่ือให ประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบถึงป(ญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการหลบหนีเข า

เมืองโดยผิดกฎหมาย 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----107107107107    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

มติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คง    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
มิติที่ มิติที่ มิติที่ มิติที่ 4444 ความมั่นคงทางด าน
พลังงาน 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) มีการใช ประโยชนจากศักยภาพการผลิตพลังงานท่ีมีอยูT ในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต ได          

อยTางเต็มศักยภาพ 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) แหลTงผลิตพลังงานหลายแหTงประสบกับป(ญหาหรือข อติดขัดในการผลิตพลังงาน 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา 
1) สร างความรู ความเข าใจและความเช่ือมั่นกับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีหว่ันเกรงผลกระทบจากการ

ดําเนินการของโรงไฟฟbา 
2) บังคับใช กฎหมายเพ่ือเอาผิดแกTผู ท่ีเก่ียวข อง เชTน ผู ประกอบโรงไฟฟbา ผู ขนสTงวัตถุดิบในการ

ผลิตไฟฟbา อยTางเข มงวดเพ่ือปbองกันการกระทําความผิด 
มิติที่ มิติที่ มิติที่ มิติที่ 5 5 5 5 การกระจายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) การรักษาระดับการเจริญเติบโตของแตTละจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต ให อยูTในระดับเดิมจากท่ีเปSนอยูT

ในป(จจุบัน 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) สินค าเกษตรท่ีสําคัญของภาคใต เชTน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน มีราคาตกต่ําตTอเน่ือง 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา 
1) ประกันราคาสินค าเกษตร 
2) ลดต นทุนการผลิตสินค าเกษตรเชTน ควบคุมราคาของป(จจัยท่ีใช ในการผลิตผลผลิตการเกษตร 
3) ลดคTาใช จTายให แกTเกษตรกรเชTน การลดภาษี Vat ให แกTผู ท่ีถือบัตรเกษตรกร เพ่ือให เกษตรกรมี

เงินใช จTายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

((((2222)))) แนแนแนแนวทางการพัฒนาสาขาความมั่นคงตามวทางการพัฒนาสาขาความมั่นคงตามวทางการพัฒนาสาขาความมั่นคงตามวทางการพัฒนาสาขาความมั่นคงตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Potential Potential Potential 
Growth Case)Growth Case)Growth Case)Growth Case)    
 การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ การพัฒนาตามทางเลือกที่ 2222 เปSนการพัฒนาตามศักยภาพในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงเน นไปท่ี
การพัฒนาทางด านการทTองเท่ียวและการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ท่ีปรึกษาได กําหนดเปbาหมาย 
ชTองวTาง และแนวทางการพัฒนาของสาขาความม่ันคง แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----88882222    

ตารางตารางตารางตารางที ่ที ่ที ่ที ่3333----88882222    กําหนดกําหนดกําหนดกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาความมัน่คงเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาความมัน่คงเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาความมัน่คงเปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาความมัน่คง    ตามตามตามตามทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่2222    
มติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คง    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่1 1 1 1 ด านสมุททานุภาพ เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) การปbองกันคนหลบหนีเข าเมืองโดยเฉพาะเมืองท่ีเปSนแหลTงทTองเท่ียว 
2) การให ความคุ มครองหรือเตรียมการชTวยเหลือกู ภัยแกTเรือขนสTงสินค าท่ีขนสTงสินค าตามนTานนํ้า 
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) มีแรงงานตTางด าวลักลอบเข าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเปSนแหลTงทTองเท่ียวท่ีสําคัญ

เน่ืองจากเปSนแหลTงการจ างงาน    
2) มีความเสี่ยงจากการขนสTงสินค าทางทะเลตามเส นทางชายฝ()ง    
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1) บังคับใช กฎหมายเพ่ือเอาผิดเอาผิดแกTผู ท่ีเก่ียวข อง เชTน ผู ประกอบการทTองเท่ียว, ร านอาหาร, 

โรงแรม อยTางเข มงวดเพ่ือปbองกันการกระทําความผิด 
2) กําหนดเส นทางการเดินเรือให แกTผู ประกอบการท่ีขนสTงสินค าตามชายฝ()ง 
3) การสร างเครือขTายข อมูลขTาวสารระหวTางหนTวยงานผู ตรวจการชายฝ()งและผู ประกอบการขนสTง

สินค าตามชายฝ()ง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----108108108108    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

มติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คง    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่2222 ความมั่นคงของ
จังหวัดชายแดนภาคใต  

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) การสร างความมั่นคงของพ้ืนท่ีท่ีจะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป    
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ภาคธุรกิจเอกชนไมTมีความมั่นใจในการลงทุนและประกอบธุรกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต   
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1) วางระบบรักษาความปลอดภัยให กับพ้ืนท่ีท่ีจะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม เชTน การทํา

กําแพงล อมรอบ การ Scan ลายน้ิวมือผู ท่ีเข า-ออกจากพัฒนาอุตสาหกรรม 
2) วางระบบรักษาความปลอดภัยให กับยานพาหนะท่ีใช ในการขนสTงบุคลากร สินค าหรือวัตถุดิบ

เชTน ติดตั้งระบบ GPS ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเมื่อมีภัยคุกคาม  
มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่3333 แรงงานในพ้ืนท่ี เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    

1) กํากับควบคุมดูแลแรงงานตTางด าวท่ีเข ามาทํางานในพ้ืนท่ี    
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) แรงงานตTางด าวมีการกTอคดีอาชญากรรมในพ้ืนท่ีภาคใต เชTน เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในเกาะสมยุ 

เกาะเตTา เปSนต น 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
1) จัดระดับความเสี่ยงของแรงงานตTางด าวโดยพิจารณาจากป(จจัยตTางๆ เชTน ระยะเวลาการทํางาน

และประวัติการใช สุราหรือสารเสพติด เปSนต น 
2) กําหนดมาตรการในการกํากับดูแลแรงงานตTางด าวท่ีเข ามาทํางานในพ้ืนท่ีเชTน แรงงานท่ีมีความ

เสี่ยงสูงจะต องมีการรายงานตัวกับทางท องท่ีหรือตํารวจทุก 3 เดือน แรงงานท่ีมีความเสี่ยงปาน
กลางจะต องมีการรายงานตัวกับทางท องท่ีหรือตํารวจทุก 6 เดือนและแรงงานท่ีมีความเสี่ยงต่ํา
จะต องมีการรายงานตัวกับทางท องท่ีหรือตํารวจทุก 1 ปh เปSนต น 

มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่4444 ความมั่นคงทางด าน
พลังงาน 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) การพัฒนาแหลTงผลิตพลังงานโดยใช วัตถุดิบเหลือใช จากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป     
2) การพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสTงจTายไฟฟbาท่ีเช่ือมตTอไปยังแหลTงทTองเท่ียวใน

ป(จจุบันหรือแหลTงทTองเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต    
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) มีการพ่ึงพิงแหลTงพลังงานจากแหลTงใดแหลTงหน่ึงมากเกินไป 
2) มีการพ่ึงพิงแหลTงวัตถุดิบจากแหลTงใดแหลTงหน่ึงมากเกินไป 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา 
1) กระจายความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานโดยการพัฒนาแหลTงผลิตพลังงานท่ีใช วัตถุดิบจาก

ผลิตผลหรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูTในพ้ืนท่ี 
2) ให การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานท่ีใช วัตถุดิบจากวัตถุดิบเหลือใช ของ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่5555 การกระจายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในภาคใต เพ่ือปbองกันไมTให กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจกระจุกตัวอยูTในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง    
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) รายได เฉลี่ยตTอหัวของประชากรในแตTละพ้ืนท่ีของภาคใต มีความแตกตTางกันคTอนข างมาก 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----109109109109    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

มติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คง    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางด านวัตถุดิบหรือพ้ืนท่ีท่ียังไมT

พบการตTอต านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
2) พัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานท่ีรองรับการทTองเท่ียวเชTน สนามบิน ถนนท่ีเช่ือมโยงเข าสูTแหลTง

ทTองเท่ียว ของพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือพ้ืนท่ีท่ีมีแหลTงทTองเท่ียว แตTไมTมีโครงสร างพ้ืนฐานรองรับ
จึงทําให ไมTสามารถดึงดูดนักทTองเท่ียวท่ีจะเข ามาทTองเท่ียวในพ้ืนท่ีได  

    ((((3333) ) ) )     แนวทางการพัฒนา สาขาความมั่นคงตามแนวทางเลือกที่  แนวทางการพัฒนา สาขาความมั่นคงตามแนวทางเลือกที่  แนวทางการพัฒนา สาขาความมั่นคงตามแนวทางเลือกที่  แนวทางการพัฒนา สาขาความมั่นคงตามแนวทางเลือกที่  3 3 3 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต 
((((Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)    
        การพัฒนาตามทางเลือกท่ี 3 เปSนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
ภาคใต ดังนั้น เปbาหมายของทางเลือกการพัฒนาฯ ตามทางเลือกท่ี 3 จึงเปSนการสนับสนุนสTงเสริมการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต  แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----88883333    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----88883333    กําหนดกําหนดกําหนดกําหนดเปbาหมาย ชTองวTาง เปbาหมาย ชTองวTาง เปbาหมาย ชTองวTาง เปbาหมาย ชTองวTาง แนวทางการพฒันาของสาขาความมัน่คงแนวทางการพฒันาของสาขาความมัน่คงแนวทางการพฒันาของสาขาความมัน่คงแนวทางการพฒันาของสาขาความมัน่คง    ตามตามตามตามทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่ทางเลือกที ่3333    
มติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คง    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่1 1 1 1 ทางด านสมุททานุภาพ เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) สร างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีท่ีเปSนแหลTงอุตสาหกรรมใหมT หรือพ้ืนท่ี

ท่ีเปSนเส นทางการขนสTงระหวTางประเทศหรือประตูการค า เชTน ทTาเรือขนสTง
สินค าระหวTางประเทศ    

2) ปbองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากป(ญหาการกระจุกตัวของทTาเรือขนาดใหญTท่ี
กระจุกตัวอยูTบริเวณชายฝ()งอTาวไทยตอนบน 

ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ประเทศไทยไมTมีทTาเรือหลักท่ีรองรับการขนสTงสินค าระหวTางประเทศบริเวณ

ชายฝ()งอTาวไทยตอนลTางและบริเวณชายฝ()งทะเลอันดามัน 
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1) พัฒนาทTาเรือท่ีสามารถรองรับการขนสTงสินค าระหวTางประเทศในบริเวณ  

ชายฝ()งอTาวไทยตอนลTางหรือชายฝ()งทะเลอันดามัน 
มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่2222 ความมั่นคงของจังหวัดชายแดน
ภาคใต  

เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) การสร างความมั่นคงของพ้ืนท่ีท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ    
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ภาคธุรกิจเอกชนไมTมีความมั่นใจในการลงทุนและประกอบธุรกิจในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต   
แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา     
1) วางระบบรักษาความปลอดภัยให กับพ้ืนท่ีท่ีจะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

เชTน การทํากําแพงล อมรอบ การ Scan ลายน้ิวมือผู ท่ีเข า-ออกจากพัฒนา
อุตสาหกรรม 

2) วางระบบรักษาความปลอดภัยให กับยานพาหนะท่ีใช ในการขนสTงบุคลากร 
สินค าหรือวัตถุดิบเชTน ติดตั้งระบบ GPS ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเมื่อมีภัย
คุกคาม 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----110110110110    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

มติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คงมติทิางด านความมัน่คง    เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย////ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง////แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    

มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่3333 แรงงานในพ้ืนท่ี เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) กํากับควบคุมดูแลแรงงานตTางด าวท่ีเข ามาทํางานในพ้ืนท่ี    
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) แรงงานตTางด าวมีการกTอคดีอาชญากรรมในพ้ืนท่ีภาคใต เชTน เหตุการณท่ีเกิดข้ึน

ในเกาะสมยุ เกาะเตTา เปSนต น 
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
1) จัดระดับความเสี่ยงของแรงงานตTางด าวโดยพิจารณาจากป(จจัยตTางๆ เชTน 

ระยะเวลาการทํางาน ประวัติการใช สุราหรือสารเสพติด เปSนต น 
2) กําหนดมาตรการในการกํากับดูแลแรงงานตTางด าวท่ีเข ามาทํางานในพ้ืนท่ีเชTน 

แรงงานท่ีมีความเสี่ยงสูงจะต องมีการรายงานตัวกับทางท องท่ีหรือตํารวจทุก 3 
เดือน  แรงงานท่ีมีความเสี่ยงปานกลางจะต องมีการรายงานตัวกับทางท องท่ี
หรือตํารวจทุก 6 เดือน แรงงานท่ีมีความเสี่ยงต่ําจะต องมีการรายงานตัวกับทาง
ท องท่ีหรือตํารวจทุก 1 ปh เปSนต น 

มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่4444 ความมั่นคงทางด านพลังงาน เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    
1) การพัฒนาแหลTงผลิตพลังงานใหมTๆ ท่ีมีความสามารถในการผลิตพลังงานสูงใน

บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเปSนอุตสาหกรรมใหมT    
ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) ความพอเพียงของแหลTงวัตถุดิบท่ีต องใช ในการผลิตพลังงานเปSนจํานวนมาก 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา 
1) จัดหาแหลTงวัตถุดิบท่ีสามารถนํามาใช ในการผลิตพลังงานจากแหลTงใหมTๆ  
2) วางระบบขนสTงท่ีเ ช่ือมโยงแหลTงวัตถุดิบกับแหลTงผลิตอุตสาหกรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่มติทิี ่5555 การกระจายตัวทางเศรษฐกิจ เปbาหมายเปbาหมายเปbาหมายเปbาหมาย    

1111)))) การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในภาคใต เพ่ือปbองกันไมTให 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูTในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง    

ชTองวTางชTองวTางชTองวTางชTองวTาง    
1) รายได เฉลี่ยตTอหัวของประชากรในแตTละพ้ืนท่ีของภาคใต มีความแตกตTางกัน

คTอนข างมาก 
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางด านวัตถุดิบ

หรือพ้ืนท่ีท่ียังไมTพบการตTอต านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
2) พัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานท่ีรองรับการทTองเท่ียวเชTน สนามบิน ถนนท่ีเช่ือมโยง

เข าสูTแหลTงทTองเท่ียว ของพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือพ้ืนท่ีท่ีมีแหลTงทTองเท่ียว แตTไมTมี
โครงสร างพ้ืนฐานรองรับจึงทําให ไมTสามารถดึงดูดนักทTองเท่ียวท่ีจะเข ามา
ทTองเท่ียวในพ้ืนท่ีได  

จากการกําหนดเปbาหมาย วิเคราะหชTองวTาง และการเสนอแนวทางการพัฒนา ตามทางเลือกการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือกท่ีกลTาวมาในข างต นนั้น ท่ีปรึกษานํามาพิจารณารTวมกับแผนพัฒนาหลัก 
สาขาความม่ันคง เพ่ือวิเคราะหความสอดคล องรายละเอียดแสดงดังหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....2222....7777....1111    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----111111111111    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333....2222....7777....1111    การวิเคราะหความสอดคล องของเกณฑการพัฒนากับแผนพัฒนาสาขาความมั่นคงการวิเคราะหความสอดคล องของเกณฑการพัฒนากับแผนพัฒนาสาขาความมั่นคงการวิเคราะหความสอดคล องของเกณฑการพัฒนากับแผนพัฒนาสาขาความมั่นคงการวิเคราะหความสอดคล องของเกณฑการพัฒนากับแผนพัฒนาสาขาความมั่นคง    

ท่ีปรึกษาคัดเลือก “นโยบายความม่ันคงแหTงชาติ พ.ศ.2558-2564” เปSนแผนหลักการพัฒนาของสาขา
ความม่ันคง เนื่องจากนโยบายความม่ันคงฉบับดังกลTาวได กําหนดลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและ
ผลกระทบตTอความม่ันคงท่ีเปSนแกTนหลักของชาติ ซ่ึงสTงผลตTอความอยูTรอดปลอดภัยของชาติและสTงผลกระทบตTอ
ความม่ันคงในด านตTางๆ และภูมิคุ มกันของชาติในภาพรวมเปSนเกณฑสําคัญ รวมถึงเปSนกรอบแนวทางการ
ดําเนินการของหนTวยงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือปbองกัน รักษา และเพ่ิมพูนผลประโยชนของชาติ 

นโยบายความม่ันคงแหTงชาติ พ.ศ.2558-2564 ได กําหนดความสําคัญเปSนสองสTวน คือ สTวนท่ี 1 
นโยบายเสริมสร างความม่ันคงท่ีเปSนแกTนหลักของชาติซ่ึงประกอบไปด วย 3 นโยบายคือ นโยบายท่ี 1 ถึง 3 และ
สTวนท่ี 2 นโยบายความม่ันคงแหTงชาติท่ัวไปซ่ึงประกอบด วย 13 นโยบายคือนโยบายท่ี 4 ถึง 16 แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----88884444    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----88884444    สรปุสาระสาํคญัขสรปุสาระสาํคญัขสรปุสาระสาํคญัขสรปุสาระสาํคญัของนโยบายความมัน่คงแหTงชาต ิพองนโยบายความมัน่คงแหTงชาต ิพองนโยบายความมัน่คงแหTงชาต ิพองนโยบายความมัน่คงแหTงชาต ิพ....ศศศศ....2558255825582558----2564256425642564    
นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย    แนวทางดาํเนนิการแนวทางดาํเนนิการแนวทางดาํเนนิการแนวทางดาํเนนิการ    

สTวนที่ สTวนที่ สTวนที่ สTวนที่ 1 1 1 1 นโยบายเสริมสร างความมั่นคงที่เปSนแกTนหลักของประเทศชาตินโยบายเสริมสร างความมั่นคงที่เปSนแกTนหลักของประเทศชาตินโยบายเสริมสร างความมั่นคงที่เปSนแกTนหลักของประเทศชาตินโยบายเสริมสร างความมั่นคงที่เปSนแกTนหลักของประเทศชาติ 

1) เสรมิสร างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ และการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปSนประมุข 

1.1 เสริมสร างความรู  ความเข าใจท่ีถูกต องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 

1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข มแข งของกลไกท่ีเก่ียวข องกับการปbองกันและ
ปราบปรามการลTวงละเมิดสถาบัน 

1.3 เผยแพรTและน อมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติอยTางเปSนรูปธรรม 

1.4 เสริมสร างความเข มแข็งของสถาบันการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปSนประมุข 

2) สร างความเปSนธรรม ความ
ปรองดอง และความสมานฉันทใน
ชาติ 

2.1 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ 

2.2 สร างความเช่ือมั่นตTอกลไกและกระบวนการยุติธรรม 

2.3 แก ไขป(ญหาความไมTเปSนธรรมในการถือครองท่ีดิน 

2.4 สTงเสริมให ประชาชนเกิดความรู สึกเปSนสTวนหน่ึงของชาติ อยูTรTวมกันอยTางสันติสุข   
มีความรักความภูมิใจในความเปSนชาติไทยและสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข มแข็ง    

2.5 สนับสนุนการมีสTวนรTวมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทุกภาคสTวน 

3) ปbองกันและแก ไขการกTอความไมT
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

3.1 เสริมสร างสภาวะแวดล อมท่ีสันติสุข 

3.2 ฟ{|นฟูความเช่ือมั่นและความหวาดระแวงของประชาชนกับรัฐ 

3.3 เสริมสร างสันติสุขและการพัฒนาอยTางยั่งยืนโดยใช กระบวนการมีสTวนรTวมของทุก
ภาคสTวนเปSนพลังในการเข าถึงประชาชน 

3.4 สTงเสริมความตTอเน่ืองของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

3.5 สร างความเข าใจตTอสถานการณความเปSนจริงท่ีเกิดข้ึน ตTอสังคมท้ังภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ 

3.6 จัดให มีกลไกและโครงสร างการบริหารจัดการของภาครัฐท่ีมีเอกภาพ  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----112112112112    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย    แนวทางดาํเนนิการแนวทางดาํเนนิการแนวทางดาํเนนิการแนวทางดาํเนนิการ    
สTวนที ่สTวนที ่สTวนที ่สTวนที ่2 2 2 2 นโยบายความมัน่คงแหTงชาตทิั่วไปนโยบายความมัน่คงแหTงชาตทิั่วไปนโยบายความมัน่คงแหTงชาตทิั่วไปนโยบายความมัน่คงแหTงชาตทิั่วไป    

4) จัดระบบการบรหิารจัดการชายแดน
เพ่ือปbองกันและแก ไขป(ญหาข าม
พรมแดน 

4.1 เสริมสร างความเปSนหุ นสTวนทางยุทธศาสตรด านความมั่นคง 
4.2 ปรับปรุงกลไก และพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเข าเมือง 
4.3 สTงเสริมการใช มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ในการเสริมสร างความสัมพันธอันดีทุก

ระดับกับประเทศเพ่ือนบ าน 
4.4 จัดระเบียบการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนให มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเปSนประตู

เช่ือมโยงการค า ท่ีมีความสมดุลท้ังในมิติเศรษฐกิจและมิติทางด านความมั่นคง 
5) สร างเสริมศักยภาพการปbองกันและ

แก ไขป(ญหาภัยคุกคามข ามชาต ิ
5.1 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข มแข็งในการปbองกันและแก ไขป(ญหาการกTอ

การร ายและอาชญากรข ามชาติ 
5.2 ดําเนินการปbองกันและแก ไขป(ญหาการกTอการร ายทุกรูปแบบ 
5.3 เสริมสร างและพัฒนาความรTวมมือระหวTางประเทศทุกระดับ 
5.4 เสริมสร างจิตสํานึก ความตระหนักของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชา

สังคม 

6) ปกปbอง รักษาผลประโยชนแหTงชาติ
ทางทะเล 

6.1 พัฒนาศักยภาพความมั่นคงแหTงชาติทางทะเล 
6.2 คุ มครองการใช ประโยชนจากทะเล 
6.3 สร างความสงบเรียบร อยและสTงเสริมการใช ประโยชนจากทะเล 
6.4 สร างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล อมทางทะเล 
6.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู  และความตระหนักรู ความสําคัญของทะเล 
6.6 พัฒนาการบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลขององคกรของรัฐ 

7) จัดระบบ ปbองกันและแก ไขป(ญหาผู 
หลบหนีเข าเมือง 

7.1 กําหนดนโยบายตTอผู หลบหนีเข าเมือง 
7.2 แก ไขป(ญหาผู หลบหนีเข าเมืองท่ีตกค างและยังไมTสามารถสTงกลับประเทศต นทาง 
7.3 จัดระเบียบการจ างแรงงานตTางด าวหลบหนีเข าเมืองโดยคํานึงถึงการรักษา

ผลประโยชนทางด านเศรษฐกิจท่ีสอดคล องกับการรักษาความมั่นคงของชาติ 
7.4 ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบการเข าเมือง 
7.5 พัฒนาระบบฐานข อมูลคนเข าเมืองและผู หลบหนีเข าเมืองให มีความทันสมัย     

เปSนป(จจุบัน สามารถเช่ือมโยงระหวTางหนTวยงานท่ีเก่ียวข องอยTางมีประสิทธิภาพ  
8) เสรมิสร างความเข มแข็งและ

ภูมิคุ มกันความมั่นคงภายใน 
8.1 ปกปbองความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด 
8.2 ผนึกกําลังทุกภาคสTวนให พร อมเผชิญป(ญหาและภัยคุกคามความมั่นคง 
8.3 เสริมสร างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชัน 

9) เสรมิสร างความมั่นคงของชาติจาก
ภัยการทุจริตคอรรัปชัน 

การขจัดการทุจริตคอรรัปช่ันและเง่ือนไขตTางๆ ท่ีเกิดจากเจ าหน าท่ีรัฐ ควรสร าง
ความตระหนักให ทุกภาคสTวนรTวมมืออยTางจริงจังและสนับสนุนการดําเนินการปbองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการให ความสําคัญกับระบบการขับเคลื่อน คือ 
การประสานความรTวมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสร างมาตรฐาน การ
ติดตามประเมินผลในการตTอต านการทุจริตคอรรัปช่ัน 

10) เสรมิสร างความมั่นคงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร 

10.1  ปกปbอง ปbองกันภัยคุกคามด านไซเบอร สงครามไซเบอร และเสริมสร างความ
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร 

10.2  พัฒนาการบังคับใช กฎหมาย 
10.3  พัฒนาศักยภาพทางด านเทคโนโลยีสารสนเทศ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----113113113113    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย    แนวทางดาํเนนิการแนวทางดาํเนนิการแนวทางดาํเนนิการแนวทางดาํเนนิการ    

11) รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม 

11.1  พัฒนาระบบการใช ทรัพยากรธรรมชาติอยTางสมดุลและยั่งยืน ระหวTางการ
อนุรักษและการพัฒนา 

11.2  เสริมสร างกระบวนการมสีTวนรTวมของภาคประชาชน และท องถ่ินในการบริหาร
จัดการ การตรวจสอบ และการเฝbาระวังการแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาตโิดยมิชอบ 

11.3  เสริมสร างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล อม 
11.4 สTงเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเปSนภาคีด านการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม 
12) เสรมิสร างความมั่นคงทาง

พลังงานและอาหาร 
12.1  เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานท้ังระบบ 
12.2  พัฒนาองคความรู และแสวงหาแหลTงพลังงานทางเลือกท่ีเปSนมิตรตTอสิ่งแวดล อม 
12.3  สร างความตระหนักให ทุกภาคสTวนสนับสนุนอยTางจริงจังในการดําเนินการตาม

กรอบยุทธศาสตรด านการจัดการอาหารของประเทศไทย 
12.4  ฟ{|นฟูภาคเกษตรกรรมอันเปSนรากฐานความมั่นคงทางอาหารของไทย 

13) พัฒนาระบบการเตรยีมพร อม
แหTงชาติเพ่ือเสรมิสร างความ
มั่นคงของชาติ 

13.1 พัฒนาระบบการเตรียมพร อมแหTงชาติ ให ประสานสอดคล องระหวTางแผน
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท องถ่ิน และระดับชุมชน 

13.2  จัดให มีระบบสั่งการท่ีมีเอกภาพ 
13.3  สTงเสริมและสนับสนุนการมีสTวนรTวมของทุกภาคสTวน 
13.4  พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข อมูลเฝbาระวังและเตรียมพร อมทางด าน   

ภัยพิบัติท่ีทันสมัย 
14) เสรมิสร างและพัฒนาศักยภาพ

การปbองกันประเทศ 
14.1  เสริมสร างและพัฒนากองทัพให มีโครงสร างกําลังกองทัพ และยุทโธปกรณท่ี

เหมาะสม ทันสมัย  
14.2  เสริมสร างและพัฒนาศักยภาพของชาติด วยการผนึกกําลังจากทุกภาคสTวนในการ

ปbองกันประเทศ  
15) พัฒนาระบบงานขTาวกรองให มี

ประสิทธิภาพ 
15.1 ดําเนินงานขTาวกรองท่ีมีประสิทธิภาพและแจ งเตือนภัยลTวงหน าอยTางมี

ประสิทธิภาพ 
15.2  เสริมสร างความรTวมมืออยTางเปSนเอกภาพในประชาคมขTาวกรอง 
15.3  เสริมสร างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานขTาวกรองอยTางตTอเน่ือง 

16) เสรมิสร างดุลยภาพในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวTางประเทศ 

16.1  เสริมสร างความไว เน้ือเช่ือใจและปbองกันความขัดแย งกับประเทศเพ่ือนบ าน 
16.2  สTงเสริมบรรยากาศท่ีนําไปสูTการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางทะเลกับ

ประเทศเพ่ือนบ านให บรรลุผล 
16.3  สTงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู ทางวัฒนธรรมและความเปSนจรงิทาง

ประวัติศาสตรของภูมิภาค 
16.4  สTงเสริมให อาเซียนมีเอกภาพในการดําเนินความสัมพันธกับมหาอํานาจ 
16.5  สนับสนุนให ประเทศสมาชิกอาเซียนรTวมมือกันอยTางเปSนรูปธรรมในการปbองกัน

และแก ไขป(ญหาภัยคุกคามแบบใหมT 
16.6  ดําเนินการอยTางสมดุลในการปรับตัวให สอดคล องกับการท่ีอาเซียนเปSนองคกรท่ี

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอยTางเครTงครัดมากข้ึน 
16.7  เสริมสร างความพร อมของประเทศในการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน 

        
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----114114114114    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาได นําแผนพัฒนาหลัก สาขาความม่ันคง  มาวิเคราะหความสอดคล องกับทางเลือกการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือก ท่ีปรึกษากําหนดเกณฑท่ีเปSนรูปธรรมเพ่ือใช ในการวิเคราะหความ
สอดคล อง โดยในแตTละมิติทางด านความม่ันคงมีเกณฑการวิเคราะห แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----88885555 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----88885555    เกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารณาความสอดคล องของ สาขาเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารณาความสอดคล องของ สาขาเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารณาความสอดคล องของ สาขาเกณฑและที่มาของเกณฑทีน่ํามาใช การพจิารณาความสอดคล องของ สาขาความความความความมัน่คงมัน่คงมัน่คงมัน่คง    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า    มติดิ านความมัน่คงมติดิ านความมัน่คงมติดิ านความมัน่คงมติดิ านความมัน่คง    

1 ปกปbอง รักษาผลประโยชนแหTงชาติทาง
ทะเล 

นโยบายความมั่นคงแหTงชาติ พ.ศ.2558–2564 
นโยบายท่ี 6 

มิติท่ี 1 สมุททานุภาพ 

2 ปbองกันและแก ไขป(ญหาความไมTสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต  

นโยบายความมั่นคงแหTงชาติ พ.ศ.2558–2564 
นโยบายท่ี 3 

มิติท่ี 2 ป(ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต  

3 จัดระบบการบรหิารจัดการชายแดน
เพ่ือปbองกันและแก ไขป(ญหาข าม
พรมแดน 

นโยบายความมั่นคงแหTงชาติ พ.ศ.2558–2564 
นโยบายท่ี 3 

มิติท่ี 2 ป(ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต  

4 จัดระบบ ปbองกัน และแก ไขป(ญหาผู 
หลบหนีเข าเมือง 

นโยบายความมั่นคงแหTงชาติ พ.ศ.2558–2564 
นโยบายท่ี 7 

มิติท่ี 3 แรงงาน 

5 เสรมิสร างความมั่นคงทางพลังงาน นโยบายความมั่นคงแหTงชาติ พ.ศ.2558–2564 
นโยบายท่ี 12 

มิติท่ี 4 พลังงาน 

6 รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม 

นโยบายความมั่นคงแหTงชาติ พ.ศ.2558–2564 
นโยบายท่ี 11 

มิติท่ี 2 ความมั่นคงของ
จังหวัดชายแดนภาคใต  

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : เกณฑของสาขาความม่ันคงจะใช เกณฑเดียวกันท้ัง 3 แนวทางเลือกในการพัฒนา เน่ืองจากการดําเนินการทางด านความม่ันคงเปSนการ

ดําเนินการเพื่อปbองกันแก ไขป(ญหา ดังน้ัน แนวทางการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตTละทางเลือกจึงไมTมีผลตTอการพิจารณา (โดยสรุปคือทุกแนว

ทางเลือกในการพัฒนาจะใช เกณฑความม่ันคงท่ีเปSนเกณฑเดียวกัน)  

  
ท่ีปรึกษานําเกณฑการวิเคราะหความสอดคล องจากสาระสําคัญของนโยบายความม่ันคงแหTงชาติ       

พ.ศ.2558-2564 ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----88885555 ไปวิเคราะหความสอดคล องโดยใช พิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของ
นโยบายความม่ันคงแหTงชาติ ซ่ึงได ผลการวิเคราะห ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----86868686 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----115115115115    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----86868686    ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาความมัน่คง ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาความมัน่คง ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาความมัน่คง ผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันา สาขาความมัน่คง     

วตัถปุระสงควตัถปุระสงควตัถปุระสงควตัถปุระสงค    

เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล องการวเิคราะหความสอดคล อง    

คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน
รวมรวมรวมรวม    

เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    1111    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    2222    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    3333    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    4444    เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่เกณฑที่    5555    เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่เกณฑที ่6666    

ปกปbองรกัษาปกปbองรกัษาปกปbองรกัษาปกปbองรกัษา
ผลประโยชนผลประโยชนผลประโยชนผลประโยชน

แหTงชาตทิางทะเลแหTงชาตทิางทะเลแหTงชาตทิางทะเลแหTงชาตทิางทะเล    

ปbองกนัและแก ไขปbองกนัและแก ไขปbองกนัและแก ไขปbองกนัและแก ไข
ป(ญหาความไมTสงบในป(ญหาความไมTสงบในป(ญหาความไมTสงบในป(ญหาความไมTสงบใน
จังหวดัชายแดนภาคใต จังหวดัชายแดนภาคใต จังหวดัชายแดนภาคใต จังหวดัชายแดนภาคใต     

จัดระบบการบรหิารจัดระบบการบรหิารจัดระบบการบรหิารจัดระบบการบรหิาร
จัดการชายแดนเพือ่จัดการชายแดนเพือ่จัดการชายแดนเพือ่จัดการชายแดนเพือ่
ปbองกนัและแก ไขปbองกนัและแก ไขปbองกนัและแก ไขปbองกนัและแก ไข

ป(ญหาข ามพรมแดนป(ญหาข ามพรมแดนป(ญหาข ามพรมแดนป(ญหาข ามพรมแดน    

จัดระบบปbองกนัจัดระบบปbองกนัจัดระบบปbองกนัจัดระบบปbองกนั
และแก ไขป(ญหาผู และแก ไขป(ญหาผู และแก ไขป(ญหาผู และแก ไขป(ญหาผู 
หลบหนีหลบหนีหลบหนีหลบหนี    เข าเมอืงเข าเมอืงเข าเมอืงเข าเมอืง    

เสรมิสร างเสรมิสร างเสรมิสร างเสรมิสร าง
ความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คง
ทางพลงังานทางพลงังานทางพลงังานทางพลงังาน    

รกัษาความมัน่คงของรกัษาความมัน่คงของรกัษาความมัน่คงของรกัษาความมัน่คงของ
ฐานทรพัยากรธรรมชาติฐานทรพัยากรธรรมชาติฐานทรพัยากรธรรมชาติฐานทรพัยากรธรรมชาติ                        

และสิง่แวดล อมและสิง่แวดล อมและสิง่แวดล อมและสิง่แวดล อม    

1. สTงเสริมและรักษาไว ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปSนประมุข 

0 1 0 0 0 0 1111    

2. เสริมสร างจิตสํานึกของคนในชาติไห มีความจงรักภักดี และธํารง
รักษาไว ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

0 1 0 0 0 0 1111    

3. สTงเสริมและสนับสนุนการสร างความปรองดอง ความเปSนธรรม 
และความสมานฉันทในชาติ   

0 1 0 0 0 0 1111    

4. เพื่อให จังหวัดชายแดนภาคใต มีความปลอดภัย ปราศจาก
เงื่อนไขของการใช ความรุนแรง 

0 1 1 1 0 0 3333    

5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของรัฐ และสTงเสริมบทบาทความเข มแข็ง
ของทกุภาคสTวน ในการรับมือภัยคุกคามทีก่ระทบกับความ
มั่นคง 

1 1 1 1 0 0 4444    

6. เพื่อให การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล อม พลังงาน 
และอาหาร มีความมั่นคง ยั่งยืนและมีความสมดุลกับการ
ขยายตัวของการพัฒนาประเทศ 

1 0 0 0 1 1 3333    

7. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร อมของชาติในการเผชิญ
กับภาวะสงครามและวกิฤตการณอยTางมั่นคง 

1 1 1 1 1 1 6666    

8. เพื่อเสริมสร างศักยภาพของกองทัพในการปbองกันประเทศและ
สนับสนุนภารกิจทีไมTใชTสงคราม 

1 1 1 0 0 0 3333    

9. เพื่อสTงเสริมสภาวะแวดล อมทีส่ร างสรรคและสันติในการอยูT
รTวมกับประเทศเพือ่นบ าน 

0 1 1 1 0 0 3333    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----116116116116        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----86868686 พบวTา แผนพัฒนา สาขาความม่ันคงสอดคล องกับทางเลือกในการพัฒนาฯท้ัง 3 
ทางเลือกดังนั้นจึงนําแผนพัฒนาท่ีสอดคล องนี้ไปวิเคราะหความสอดคล องของแผนระหวTางสาขาเศรษฐกิจ        
ในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3 3 3 3 การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจางสาขาเศรษฐกิจางสาขาเศรษฐกิจางสาขาเศรษฐกิจ 

จากการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนา 7 สาขาเศรษฐกิจ กับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()ง
ทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือก พบวTาแผนพัฒนาในแตTละสาขาเศรษฐกิจมีความสอดคล อง กับทางเลือกการพัฒนาท้ัง 
3 ทางเลือกคือ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((Base Case)Base Case)Base Case)Base Case)    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Potential Potential Potential 
Growth Case)Growth Case)Growth Case)Growth Case)    และทางเลือกที่ และทางเลือกที่ และทางเลือกที่ และทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโตกรณีเรTงอัตราการเติบโตกรณีเรTงอัตราการเติบโตกรณีเรTงอัตราการเติบโต        ((((Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)Accelerated Growth Case)  ซ่ึงผลการวิเคราะห
ความสอดคล องดังกลTาว ท่ีปรึกษาเรียกวTา ““““แผนพัฒนาเวอรชั่น แผนพัฒนาเวอรชั่น แผนพัฒนาเวอรชั่น แผนพัฒนาเวอรชั่น 2222”””” โดยนําไปใช ในการวิเคราะหความสอดคล อง
ของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....3333    กากากาการการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางรการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางรการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางรการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTาง
สาขาเศรษฐกิจสาขาเศรษฐกิจสาขาเศรษฐกิจสาขาเศรษฐกิจ ตTอไป 

3.33.33.33.3        การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ    
ท่ีปรึกษาทําการวิเคราะหท้ังหมด 7 สาขาเศรษฐกิจ ได แกT สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส สาขา

พลังงาน สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการทTองเท่ียว สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม และ
สาขาความม่ันคง โดยนําผลการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนากับทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()ง
ทะเลภาคใต  (แผนพัฒนาเวอรชั่น 2) ในหัวข อที่ ในหัวข อที่ ในหัวข อที่ ในหัวข อที่ 3333....2 2 2 2 มาวิเคราะหรTวมกัน  

การวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจนี้ พิจารณาความสอดคล องโดย
ผู เชี่ยวชาญท้ัง 7 สาขาเศรษฐกิจ ด วยการประชุมรTวมกัน (Round Table) เพ่ือระดมความคิดเห็นในการตัดสินผล
การวิเคราะห โดยผลการวิเคราะหความสอดคล องแสดงในรูปแบบของตาราง Matrices  ซ่ึงท่ีปรึกษาได นําเกณฑท่ี
กําหนดอยTางเปSนรูปธรรมจากแผนพัฒนาของแตTละสาขาเศรษฐกิจในหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....2 2 2 2 มาใช ในวิเคราะหความสอดคล อง
นี้ ซ่ึงในการวิเคราะหกําหนดคTาคะแนนในการประเมินความสอดคล องออกเปSน 4 ระดับ ดังนี้ 
        1 1 1 1     หมายถึงหมายถึงหมายถึงหมายถึง    แผนพัฒนาหลักมีความสอดคล องกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่นๆแผนพัฒนาหลักมีความสอดคล องกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่นๆแผนพัฒนาหลักมีความสอดคล องกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่นๆแผนพัฒนาหลักมีความสอดคล องกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ    

    0 0 0 0     หมายถงึหมายถงึหมายถงึหมายถงึ    แผนพัฒนาหลักไมTสTงเสริมแผนพัฒนาหลักไมTสTงเสริมแผนพัฒนาหลักไมTสTงเสริมแผนพัฒนาหลักไมTสTงเสริม////สนับสนุนและไมTขัดแย งกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่นๆสนับสนุนและไมTขัดแย งกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่นๆสนับสนุนและไมTขัดแย งกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่นๆสนับสนุนและไมTขัดแย งกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ 
    0000*** *** *** *** หมายถึงหมายถึงหมายถึงหมายถึง        แผนพัฒนาหลักไมTสTงเสริมแผนพัฒนาหลักไมTสTงเสริมแผนพัฒนาหลักไมTสTงเสริมแผนพัฒนาหลักไมTสTงเสริม////สนับสนุนและไมTขัดแย งกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่น สนับสนุนและไมTขัดแย งกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่น สนับสนุนและไมTขัดแย งกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่น สนับสนุนและไมTขัดแย งกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่น     
แตTต องมีการพิจารณารายละเอียดในระดับโครงการแตTต องมีการพิจารณารายละเอียดในระดับโครงการแตTต องมีการพิจารณารายละเอียดในระดับโครงการแตTต องมีการพิจารณารายละเอียดในระดับโครงการ    
----1 1 1 1     หมายถึงหมายถึงหมายถึงหมายถึง    แผนพัฒนาหลักขัดแย งกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่นๆแผนพัฒนาหลักขัดแย งกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่นๆแผนพัฒนาหลักขัดแย งกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่นๆแผนพัฒนาหลักขัดแย งกับแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ    

 ท้ังนี้ รายละเอียดผลการวิเคราะหการประชุมรTวมกัน (Round Table) ท่ีแสดงถึงตารางการวิเคราะห
ความสอดคล องระหวTาง 7 สาขาเศรษฐกิจ โดยจําแนกตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  3 
ทางเลือกท่ีปรึกษาได แสดงไว ในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข2222 

 ภายหลังการวิเคราะหความสอดคล อง ท่ีปรึกษานําผลการวิเคราะหดังกลTาวมารวมกันเพ่ือหาคTาเฉลี่ย ซ่ึง
สามารถสรุปแนวทางการตัดสินใจในการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจดังแสดง
ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----87878787    

    
    

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----117117117117        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----87878787    ตารางสรปุแนวทางการตดัสนิใจในการวเิคราะหความสอดคล องตารางสรปุแนวทางการตดัสนิใจในการวเิคราะหความสอดคล องตารางสรปุแนวทางการตดัสนิใจในการวเิคราะหความสอดคล องตารางสรปุแนวทางการตดัสนิใจในการวเิคราะหความสอดคล อง    
ของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกจิของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกจิของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกจิของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกจิ    

คะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวม    ผลการวเิคราะหผลการวเิคราะหผลการวเิคราะหผลการวเิคราะห    การตดัสนิใจการตดัสนิใจการตดัสนิใจการตดัสนิใจ    

มากกวTา 0 แผนพัฒนาหลักสอดคล องกับแผนพัฒนา
สาขาอ่ืนๆในแตTละทางเลือกในการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ() งทะเลภาคใต  ซ่ึงแสดงอยูT ใน
ตารางแสดงผลการวิเคราะหในสTวนท่ีเปSน                
สีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเขียว 

รวบรวมเปSน““““แผนพัฒนแผนพัฒนแผนพัฒนแผนพัฒนาาาาเวอรชั่น เวอรชั่น เวอรชั่น เวอรชั่น 3333””””และโครงการท่ี
อยูTภายใต แผนพัฒนาเวอรช่ันน้ี เพ่ือเข าสูTการคัดกรอง
โครงการเบ้ืองต นและพิจารณาตามทางเลือกในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

เทTากับ 0 แผนพัฒนาหลักไมT สT ง เสริม/ส นับสนุน
แผนพัฒนาสาขาอ่ืนๆ ในแตTละทางเลือกใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ซ่ึงแสดง
อยูTในตารางแสดงผลการวิเคราะหในสTวนท่ี
เปSนสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง 

ไมTพิจารณาและไมTนําแผนยุทธศาสตรหลักดังกลTาวมา
คัดกรองโครงการเบ้ืองต นและพิจารณาตามทางเลือก
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

น อยกวTา 0 แผนยุทธศาสตรหลักไมTสอดคล องกับสาขา
เศรษฐกิจอ่ืน ซ่ึงแสดงอยูTในตารางแสดงผล
การวิเคราะหในสTวนท่ีเปSนสีแดงสีแดงสีแดงสีแดง 

นําไปพิจารณาในระดับโครงการ หากสามารถปรับปรุง
แก ไ ขได จะ นําแผนพัฒนาดั งกลT าว ระ บุไว เปS น       
““““แผนพัฒนาเวอรชั่น  แผนพัฒนาเวอรชั่น  แผนพัฒนาเวอรชั่น  แผนพัฒนาเวอรชั่น  3333””””และเข าสูTการคัดกรอง
โครงการและพิจารณาตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ()งทะเลภาคใต  

 จากการวิเคราะหสามารถสรุปผลได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----88888888 ถึง ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----90909090 
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----88888888    สรปุผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจสรปุผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจสรปุผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจสรปุผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ    

ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่1111    กรณฐีาน กรณฐีาน กรณฐีาน กรณฐีาน ((((Base Case)Base Case)Base Case)Base Case)    

เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    
สาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิ    

คมนาคมฯคมนาคมฯคมนาคมฯคมนาคมฯ    พลงังานพลงังานพลงังานพลงังาน    อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม    เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    ความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คง    

คมนาคมฯคมนาคมฯคมนาคมฯคมนาคมฯ    - 1.00 0.80 0.80 1.00 0.20 1.00 

พลงังานพลงังานพลงังานพลงังาน    1.00 - 1.00 0.00 1.00 0.25 0.75 

อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม    0.40 0.20 - 0.60 0.00 0.00 0.20 

เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    0.00 0.00 0.20 - 0.20 0.20 0.00 

ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    0.17 0.17 0.00 0.00 - 0.33 0.17 

สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    0.00 0.00 0.00 0.17 1.00 - 0.00 

ความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คง    0.00 0.50 0.17 -0.33 0.00 0.33 - 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : ในตารางเปSนคะแนนท่ีผTานการหารด วยจํานวนเกณฑท้ังหมดของสาขาท่ีเปSนตัวแปรตั้งต น(สาขาแนวตั้ง) ซ่ึงใน

รายละเอียดการวิเคราะห จําแนกในแตTละเกณฑการพัฒนา ได แสดงอยูTในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข2222    
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----118118118118        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----88888888 แสดงผลการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจตามแนว
ทางเลือกท่ี 1 วTามีคะแนนท่ีแสดงระดับความสัมพันธของภาพรวมของแผนพัฒนากับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดยมีผล
การวิเคราะห ดังนี้ 

สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริม
การดําเนินการกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในทุกสาขา     

สาขาพลังงานสาขาพลังงานสาขาพลังงานสาขาพลังงาน    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการกับ
สาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาเกษตรกรรม เนื่องจากภาพรวมของแผนพัฒนาไมTมีนัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/
สTงเสริม  

สาขาอุตสาสาขาอุตสาสาขาอุตสาสาขาอุตสาหกรรมหกรรมหกรรมหกรรม    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการ
กับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม และสาขาการทTองเท่ียว เนื่องจาก
ภาพรวมของแผนพัฒนาไมTมีนัยสําคัญท่ีไมTสนับสนุน/สTงเสริม 

สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการ
กับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส  สาขาการพลังงาน และสาขาความม่ันคง 
เนื่องจากภาพรวมของแผนพัฒนาไมTมีนัยสําคัญท่ีไมTสนับสนุน/สTงเสริม 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอมอมอม    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/
สTงเสริมการดําเนินการกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส  สาขาการพลังงาน 
สาขาอุตสาหกรรม และสาขาความม่ันคง เนื่องจากภาพรวมของแผนพัฒนาไมTมีนัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/สTงเสริม 

สาขาการทTองเที่สาขาการทTองเที่สาขาการทTองเที่สาขาการทTองเที่ยวยวยวยว    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการ
กับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาอุตสาหกรรม และสาขาเกษตรกรรม  เนื่องจากภาพรวมของแผนพัฒนาไมTมี
นัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/สTงเสริม 

สาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคง    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการกับ
สาขาพลังงาน  สาขาอุตสาหกรรม และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  ยกเว นสาขาคมนาคมขนสTง
และโลจิสติกส และสาขาการทTองเท่ียว  ท่ีไมTมีนัยสําคัญ  ไมTสนับสนุน/สTงเสริม  และยังพบวTาภาพรวมของ
แผนพัฒนาสาขาความม่ันคง  มีข อขัดแย ง ไมTสนับสนุน กับการดําเนินการของสาขาเกษตรกรรม 

ตารางที ่ารางที ่ารางที ่ารางที ่3333----89898989    สรปุผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจสรปุผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจสรปุผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจสรปุผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ    
ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่2222    กรณใีช ศักยภาพเต็มที ่กรณใีช ศักยภาพเต็มที ่กรณใีช ศักยภาพเต็มที ่กรณใีช ศักยภาพเต็มที ่((((FullFullFullFull----Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case)Potential Growth Case) 

เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    
สาขาการพฒันาสาขาการพฒันาสาขาการพฒันาสาขาการพฒันา    

คมนาคมฯคมนาคมฯคมนาคมฯคมนาคมฯ    พลงังานพลงังานพลงังานพลงังาน    อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม    เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    ความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คง    

คมนาคมฯคมนาคมฯคมนาคมฯคมนาคมฯ    - 1.00 0.80 0.80 1.00 0.00 0.60 

พลงังานพลงังานพลงังานพลงังาน    1.00 - 1.00 0.00 1.00 0.25 0.75 

อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม    0.40 0.40 - 0.80 0.00 0.20 0.20 

เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    0.00 0.00 0.40 - 0.00 0.20 0.00 

ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    0.17 0.33 0.00 0.00 - -0.33 0.17 

สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    0.00 0.00 0.00 0.17 0.33 - 0.33 

ความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คง    0.00 0.50 0.00 -0.17 0.00 0.33 - 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : ในตารางเปSนคะแนนท่ีผTานการหารด วยจํานวนเกณฑท้ังหมดของสาขาท่ีเปSนตัวแปรตั้งต น (สาขาแนวตั้ง) ซ่ึงใน
รายละเอียดการวิเคราะห จําแนกในแตTละเกณฑการพัฒนา ได แสดงอยูTในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข2222 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----119119119119        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----89898989    แสดงผลการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจตามแนว
ทางเลือกท่ี 2 โดยมีผลการวิเคราะห ดังนี้ 

สาขาคมนาคมและโลจิสติกสสาขาคมนาคมและโลจิสติกสสาขาคมนาคมและโลจิสติกสสาขาคมนาคมและโลจิสติกส ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการ
ดําเนินการกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในทุกสาขา ยกเว นสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เนื่องจากภาพรวม
ของแผนพัฒนาไมTมีนัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/สTงเสริม 

สาขาพลังงานสาขาพลังงานสาขาพลังงานสาขาพลังงาน ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการกับ
สาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาเกษตรกรรม เนื่องจากภาพรวมของแผนพัฒนาไมTมีนัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/
สTงเสริม  

สาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการ
กับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาการทTองเท่ียว เนื่องจากภาพรวมของแผนพัฒนาไมTมีนัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/
สTงเสริม 

สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการ
กับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส  สาขาการพลังงาน สาขาการทTองเท่ียว และ
สาขาความม่ันคง เนื่องจากภาพรวมของแผนพัฒนาไมTมีนัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/สTงเสริม 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมวดล อมวดล อมวดล อม    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/
สTงเสริมการดําเนินการกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส  สาขาการพลังงาน และ
สาขาอุตสาหกรรม เนื่องจากภาพรวมของแผนพัฒนาไมTมีนัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/สTงเสริม 

สาขาการทTองเที่ยวสาขาการทTองเที่ยวสาขาการทTองเที่ยวสาขาการทTองเที่ยว    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการ
กับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาอุตสาหกรรม และสาขาเกษตรกรรม  เนื่องจากภาพรวมของแผนพัฒนาไมTมี
นัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/สTงเสริม และยังพบวTาภาพรวมของแผนพัฒนาสาขาการทTองเท่ียว มีข อขัดแย ง           
ไมTสนับสนุน กับการดําเนินงานของสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

สาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคง    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการกับ
สาขาพลังงาน  และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  ยกเว นสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส สาขา
อุตสาหกรรม และสาขาการทTองเท่ียว  ท่ีไมTมีนัยสําคัญ  ไมTสนับสนุน/สTงเสริม  และยังพบวTาภาพรวมของ
แผนพัฒนาสาขาความม่ันคง  มีข อขัดแย ง ไมTสนับสนุน กับการดําเนินการของสาขาเกษตรกรรม 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----99990000    สรปุผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจสรปุผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจสรปุผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจสรปุผลการวเิคราะหความสอดคล องของแผนพฒันาระหวTางสาขาเศรษฐกิจ    
ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่ตามทางเลือกที ่3333    กรณเีรTงอตัราการเตบิโต กรณเีรTงอตัราการเตบิโต กรณเีรTงอตัราการเตบิโต กรณเีรTงอตัราการเตบิโต ((((Accelerated Growth Case) Accelerated Growth Case) Accelerated Growth Case) Accelerated Growth Case)     

เกณฑเกณฑเกณฑเกณฑ    
สาขาการพฒันาสาขาการพฒันาสาขาการพฒันาสาขาการพฒันา    

คมนาคมฯคมนาคมฯคมนาคมฯคมนาคมฯ    พลงังานพลงังานพลงังานพลงังาน    อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม    เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    ความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คง    

คมนาคมฯคมนาคมฯคมนาคมฯคมนาคมฯ    - 1.00 0.83 0.67 0.83 0.00 0.50 

พลงังานพลงังานพลงังานพลงังาน    1.00 - 1.00 0.00 0.60 0.00 0.80 

อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม    0.60 0.60 - 0.20 -0.60 -0.40 0.40 

เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    0.00 0.00 0.00 - 0.20 0.40 0.00 

ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    0.17 0.33 0.00 0.00 - -0.33 0.17 

สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    0.00 0.00 0.00 0.17 1.00 - 0.00 

ความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คง    0.00 0.67 0.17 0.17 0.00 0.33 - 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : ในตารางเปSนคะแนนท่ีผTานการหารด วยจํานวนเกณฑท้ังหมดของสาขาท่ีเปSนตัวแปรตั้งต น (สาขาแนวตั้ง) ซ่ึงใน

รายละเอียดการวิเคราะห จําแนกในแตTละเกณฑการพัฒนา ได แสดงอยูTในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข2222    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----120120120120        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----99990000 แสดงผลการวิเคราะหความสอดคล องของแผนพัฒนาระหวTางสาขาเศรษฐกิจตามแนว
ทางเลือกท่ี 3 โดยมีผลการวิเคราะห ดังนี้ 

สาขาคมนาคมและโลจิสติกสสาขาคมนาคมและโลจิสติกสสาขาคมนาคมและโลจิสติกสสาขาคมนาคมและโลจิสติกส    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการ
ดําเนินการกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในทุกสาขา ยกเว นสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เนื่องจากภาพรวม
ของแผนพัฒนาไมTมีนัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/สTงเสริม 

สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการกับ
สาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาเกษตรกรรม และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เนื่องจากภาพรวม
ของแผนพัฒนาไมTมีนัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/สTงเสริม  

สาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการ
กับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม และสาขาการทTองเท่ียว เนื่องจาก
ภาพรวมของแผนพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม มีข อขัดแย ง ไมTสนับสนุนกับการดําเนินงาน ของท้ังสองสาขาข างต น 

สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม    ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการ
กับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส  สาขาการพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม และ
สาขาความม่ันคง เนื่องจากภาพรวมของแผนพัฒนาไมTมีนัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/สTงเสริม 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/
สTงเสริมการดําเนินการกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส  สาขาการพลังงาน 
สาขาอุตสาหกรรม และสาขาความม่ันคง เนื่องจากภาพรวมของแผนพัฒนาไมTมีนัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/สTงเสริม 

สาขาการทTองเที่ยวสาขาการทTองเที่ยวสาขาการทTองเที่ยวสาขาการทTองเที่ยว ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการ
กับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ยกเว นสาขาอุตสาหกรรม และสาขาเกษตรกรรม  เนื่องจากภาพรวมของแผนพัฒนาไมTมี
นัยสําคัญ ท่ีไมTสนับสนุน/สTงเสริม และยังพบวTาภาพรวมของแผนพัฒนาสาขาการทTองเท่ียว มีข อขัดแย ง ไมT
สนับสนุน กับการดําเนินงานของสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

สาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคง ผลการวิเคราะห คือ แผนพัฒนาของสาขา สามารถสนับสนุน/สTงเสริมการดําเนินการกับ
สาขาพลังงาน  สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  ยกเว นสาขา
คมนาคมขนสTงและโลจิสติกส และสาขาการทTองเท่ียว  ท่ีไมTมีนัยสําคัญ  ไมTสนับสนุน/สTงเสริม  และยังพบวTา
ภาพรวมของแผนพัฒนาสาขาความม่ันคง มีข อขัดแย ง ไมTสนับสนุน กับการดําเนินการของสาขาอุตสาหกรรม 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----121121121121        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

3333....4   4   4   4       การคัดกรองโครงการเบื้องต นตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การคัดกรองโครงการเบื้องต นตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การคัดกรองโครงการเบื้องต นตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การคัดกรองโครงการเบื้องต นตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     
    ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ให เกิดการพัฒนาอยTางยั่งยืนนั้น นอกจากแผนยุทธศาสตร และ/
หรือแผนพัฒนาท่ีเปSนสิ่งสําคัญในการกําหนดแนวทางพัฒนาแล ว การท่ีจะทําให แผนยุทธศาสตรและ/หรือ 
แผนพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  จําต องคํานึงถึงการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ เปSนการแปลงจาก
แผนพัฒนาไปสูTการปฏิบัติอยTางเปSนรูปธรรม ซ่ึงการคัดกรองโครงการเบ้ืองต นตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ()งทะเลภาคใต  เพ่ือรวบรวมและคัดเลือกโครงการตTางๆ ในภาพรวมของแตTละทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()ง
ทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือก ได แกT ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน (Base Case) ทางเลือกท่ี 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มท่ี 
(Full-Potential Growth Case) และ ทางเลือกท่ี 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต (Accelerated Growth Case) 
ดังท่ีระบุไว ในหัวข อที่ ข อที่ ข อที่ ข อที่ 3333....1 1 1 1 โดยมีแนวทางดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----11112222    

 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----11112222    แนวทางการคดักรองโครงการเบื้องต นตามทางเลือกในการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต แนวทางการคดักรองโครงการเบื้องต นตามทางเลือกในการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต แนวทางการคดักรองโครงการเบื้องต นตามทางเลือกในการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต แนวทางการคดักรองโครงการเบื้องต นตามทางเลือกในการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     

จากรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----11112222 แสดงแนวทางการคัดกรองโครงการเบ้ืองต นตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเล
ภาคใต  โดยในข้ันแรกท่ีปรึกษาทําการรวบรวมข อมูลโครงการพัฒนาตTางๆ จากแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนา 
แผนปฏิบัติงาน ท้ังในระดับชาติ ระดับกลุTมจังหวัด ระดับจังหวัด ตลอดจนหนTวยงานสําคัญท่ีเก่ียวข องตTอการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  มาพิจารณาตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต วTา โครงการใดควร
อยูTทางเลือกในการพัฒนาทางเลือกใด เพ่ือให สามารถมองเห็นภาพรวมของการพัฒนาของแตTละทางเลือกได อยTาง
ชัดเจน 

วัตถุประสงคของการคัดกรองโครงการ คือ เพ่ือให ได โครงการเบ้ืองต นท่ีเปSนตัวแทนของโครงการตTางๆ   
ในภาพรวมท่ีจะมีการพัฒนาในอนาคต ตามแตTละทางเลือกการพัฒนา โดยท่ีปรึกษาใช เกณฑการคัดกรองโครงการ 
ดังนี้ 

(1) เปSนโครงการท่ีมีพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต   
(2) เปSนโครงการท่ีมีความจําเปSนตTอการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ซ่ึงสTงผลตTออัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(3) เปSนโครงการท่ีเก่ียวข องกับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญ ใน 7 สาขาเศรษฐกิจ 

ได แกT สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม สาขาทTองเท่ียว และสาขาความม่ันคง โดยเปSนโครงการ
ขนาดใหญTและยังไมTมีการดําเนินโครงการ 

โครงการโครงการโครงการโครงการ    

ทางการคัดกรองโครงการทางการคัดกรองโครงการทางการคัดกรองโครงการทางการคัดกรองโครงการ    

คดักรองโครงการคดักรองโครงการคดักรองโครงการคดักรองโครงการเบือ้งต นเบือ้งต นเบือ้งต นเบือ้งต น    

สรปุผลการคดักรองโครงการเบือ้งต นสรปุผลการคดักรองโครงการเบือ้งต นสรปุผลการคดักรองโครงการเบือ้งต นสรปุผลการคดักรองโครงการเบือ้งต น    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----122122122122        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

(4) เปSนโครงการหลักท่ีทําให เกิดการบูรณาการท่ีเชื่อมโยงการพัฒนาระหวTาง 7 สาขาเศรษฐกิจ       
โดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ เพ่ือท่ีสามารถทําตามโครงการท่ีวางเอาไว ได อยTางมี
ประสิทธิภาพและเปSนไปตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

(5) เปSนโครงการท่ีทําให เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกิดการเพ่ิมข้ึนของรายได  
(6) เปSนโครงการท่ียังไมTเคยศึกษาจัดทํา หรือได รับการพิจารณาผTานการอนุมัติจากสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม (สผ.) สําหรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ทางด านสิ่งแวดล อม (EIA) 

(7) เปSนโครงการท่ีคาดวTาจะสTงผลกระทบตTอสิ่งแวดล อมหรือผลกระทบอ่ืนๆ ตTอภาคสTวนตTางๆ          
ท่ีเก่ียวข องได เปSนอยTางมากรวมถึงเกิดผลกระทบในวงกว าง 

ท่ีปรึกษาทําการคัดกรองโครงการจากแผนยุทธศาสตรและ/หรือแผนพัฒนา แผนกลุTมจังหวัด แผนจังหวัด 
ตลอดจนแผนงานของหนTวยงานสําคัญท่ีเก่ียวข องตTอการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ดังแสดงในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----99991111    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----99991111    รายชื่อแผนยุทธศาสตรรายชื่อแผนยุทธศาสตรรายชื่อแผนยุทธศาสตรรายชื่อแผนยุทธศาสตร////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา////แผนงานทีใ่ช ในการคดักรองโครงการแผนงานทีใ่ช ในการคดักรองโครงการแผนงานทีใ่ช ในการคดักรองโครงการแผนงานทีใ่ช ในการคดักรองโครงการ    

สาขาเศรษฐกจิ สาขาเศรษฐกจิ สาขาเศรษฐกจิ สาขาเศรษฐกจิ / / / / หนTวยงาน หนTวยงาน หนTวยงาน หนTวยงาน     แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา////แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย    
สาขาคมนาคมขนสTงและ    
โลจิสติกส 

1) แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ
ประเทศ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) 

2) แผนพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานด านคมนาคมขนสTงของไทย พ.ศ.2558-2565  
3) แผนปฏิบัติการด านคมนาคมขนสTง ระยะเรTงดTวน พ.ศ.2558 (Action Plan) 
4) แผนปฏิบัติการของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2554-2563 
5) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปh พ.ศ.2555-2558 กรมเจ าทTา  (ฉบับทบทวน) 
6) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปh พ.ศ.2555-2558 กรมการขนสTงทางบก (ฉบับทบทวน) 
7) แผนลงทุนโครงสร างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนสTง ปhงบประมาณ พ.ศ.2556-2563  
8) กรมทางหลวงชนบท 
9) แผนวิสาหกิจการรถไฟแหTงประเทศไทย พ.ศ.2555-2559 
10) แผนวิสาหกิจการทTาเรือแหTงประเทศไทย 

สาขาพลังงาน 1) แผนการบริหารราชการแผTนดิน พ.ศ.2555-2558 กระทรวงพลังงาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปh พ.ศ.2559-2562 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟbาของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 (PDP2015) 
4) แผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 20 ปh พ.ศ.2554-2573 
5) แผนแมTบทการพัฒนาระบบโครงขTายสมารทกริดของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 

สาขาอุตสาหกรรม 1) ยุทธศาสตรการดําเนินงานเพ่ือเข าสูTประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงอุตสาหกรรมและ 
2) สํานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2557-2561 
3) แผนกลยุทธประจําปh พ.ศ.2556-2559 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม 
4) การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล การนิคมอุตสาหกรรมแหTงประเทศไทย (กนอ.) 

สาขาเกษตรกรรม 1) แผนพัฒนาการเกษตร ในชTวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
2) แผนยุทธศาสาตรกรมชลประทาน พ.ศ.2556-2559 
3) แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เลTมหลัก 
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสและโซTอุปทานภาคการเกษตร พ.ศ.2556-2559 
5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
6) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหลTงนํ้าขนาดใหญT ปh 2555-2565 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----123123123123        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

สาขาเศรษฐกจิ สาขาเศรษฐกจิ สาขาเศรษฐกจิ สาขาเศรษฐกจิ / / / / หนTวยงาน หนTวยงาน หนTวยงาน หนTวยงาน     แผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตร////แผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันาแผนพฒันา////แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย    
สาขาทTองเท่ียว 1) ยุทธศาสตรการทTองเท่ียวไทย พ.ศ 2558-2560 

2) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร พ.ศ.2558-2559 
3) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร พ.ศ.2558-2560 
4) แผนปฏิบัติการพัฒนาการทTองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทTองเที่ยวฝ( )งทะเลตะวันตก 

พ.ศ.2559-2563 
5) แผนปฏิบัติการพัฒนาการทTองเท่ียวภายในเขตพัฒนาการทTองเท่ียวอันดามัน  

พ.ศ.2559-2563 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม 

1) ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม พ.ศ.2556-2561 
2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปh (พ.ศ.2555-2558) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

กลุTมจังหวัด และจังหวัด 1) แผนพัฒนากลุTมจังหวัดภาคใต ฝ()งอTาวไทย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) 
2) แผนพัฒนากลุTมจังหวัดภาคใต ฝ()งอันดามัน พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับทบทวน) 
3) แผนพัฒนากลุTมจังหวัดภาคใต ชายแดน พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) 
4) แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) 
5) แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) 
6) แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2557-2560  
7) แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) 
8) แผนพัฒนาจังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2557-2560 
9) แผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ.2557-2560 
10) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2556-2561) เทศบาลนครภูเก็ต  
11) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2557-2561) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 องคการบริหาร     

สTวนจังหวัดระนอง 
12) แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2558–2561 
13) แผนพัฒนาจังหวัดป(ตตานี พ.ศ.2557-2560 
14) แผนพัฒนา 3 ปh ประจําปhงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 จังหวัดป(ตตานี 
15) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสTวนจังหวัดยะลา ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2557-2561 
16) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ.2557-2562) 
17) แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) 
18) แผนพัฒนาจังหวัดสตูล พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) 
19) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสTวนท องถ่ิน จังหวัดสตูล (พ.ศ.2558-2560) 
20) แผนพัฒนา 3 ปh (พ.ศ.2559-256) องคการบริหารสTวนจังหวัด 

สํานักงบประมาณ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

1) เอกสารงบประมาณรายจTาย ประจําปhงบประมาณ พ.ศ.2559 จําแนกตามโครงสร างแผนงาน
ตามยุทธศาสตร 

2) เอกสารงบประมาณรายจTาย ประจําปhงบประมาณ พ.ศ.2559 ทุกกระทรวง 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

1) เอกสารการเบิกจTายงบลงทุน 2558 

การประปาสTวนภมูิภาค 1) รายงานสรุป (Final F/s Report) สําหรับผู บริหารระดับสูง (Executive Summary Report) 
การศึกษาความเหมาะสมการลงทุนวางทTอสTงนํ้าดิบจากเข่ือนรัชชประภาไปเกาะภูเก็ต 

 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT

โดยใช เกณฑการคัดกรองโครงการ จํานวน 
ใน 7 สาขาเศรษฐกิจท่ีเปSนไปตามเกณฑรวมท้ังสิ้น 
ของโครงการท้ัง 53 โครงการในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข
ตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
ภายใต ทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต มีผลการคัดกรองโครงการอยูT 

(1) โครงการเปSนไปตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()
ทางเลือกใด 

(2) ทางเลือกหนึ่ง ซ่ึงโครงการในลักษณะท่ี 
ไว ดังเดิมทุกประการ  

(3) โครงการเปSนไปตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ท้ัง 
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง แตTอาจมีการปรับปรุง แก ไข บางประการ เชTน บทบาท ขนาดของ
โครงการ เพ่ือให เหมาะสมตTอทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

(4) ยกเลิกโครงการท่ีไมTเปSนไปตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 
(5) พิจารณาโครงการเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก 

และ/หรือแผนพัฒนา แผนกลุTมจังหวัด แผนจังหวัด ตลอดจนแผนงานของหนTวยงานสําคัญท่ี
เก่ียวข องตTอการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ซ่ึงท่ีปรึกษาได พิจารณาเพ่ิมเติมโครงการท่ีมี
การศึกษาและ/หรืออยูTในแผนพัฒนาของหนTวยงานตTางๆ

ท้ังนี้ท่ีปรึกษาได กําหนดสัญลักษณให กับผลการคัดกรองโครงการท้ัง 
ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 3333----92 92 92 92 ตารางสรุปผลการคดักรองโครงการตามลักษณะที่กาํหนด ตารางสรุปผลการคดักรองโครงการตามลักษณะที่กาํหนด ตารางสรุปผลการคดักรองโครงการตามลักษณะที่กาํหนด ตารางสรุปผลการคดักรองโครงการตามลักษณะที่กาํหนด 

ผลการคดักรองโครงการผลการคดักรองโครงการผลการคดักรองโครงการผลการคดักรองโครงการ    

 โครงการในลักษณะท่ี 
3 ทางเลือก และ
ดังเดิมทุกประการดังเดิมทุกประการดังเดิมทุกประการดังเดิมทุกประการ

 
โครงการในลักษณะท่ี 
3 ทางเลือก และ
บทบาท ขนาดของโครงการ 

 โครงการในลักษณะท่ี 
ทะเลภาคใต 

 โครงการในลักษณะท่ี 
โดยเปSนโครงการท่ีเคยมีการศึกษาหรืออยูTในแผนการศึกษาของหนTวยงานตTางๆ

    โดยข อมูลรายละเอียดโครงการท่ีประกอบไปด วย รายการข อมูลคือ ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
พ้ืนท่ีโครงการ ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ
โครงการท่ีท่ีปรึกษาได ทําการเก็บรวบรวมข อมูล ท่ีจําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ ได แสดงอยูTใน

ดังนั้น สรุปผลการคัดกรองโครงการเบ้ืองต นและพิจารณาตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ี
ภาคใต ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----93939393    
    

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต 
Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

COTCOTCOTCOT))))    3333----124124124124        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั 

โดยใช เกณฑการคัดกรองโครงการ จํานวน 7 ข อ ท่ีกลTาวมาข างต น ซ่ึงจากการคัดกรองทําให ได โครงการ
สาขาเศรษฐกิจท่ีเปSนไปตามเกณฑรวมท้ังสิ้น 53 โครงการ ดังรายละเอียดในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 

ภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข3333 โดยท่ีปรึกษาได นํา 53 โครงการใน 7 สาขาเศรษฐกิจมาพิจารณา
ตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  3 ทางเลือกท่ีได นําเสนอไว ในหัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 
ภายใต ทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต มีผลการคัดกรองโครงการอยูT 4 ลักษณะ

โครงการเปSนไปตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ท้ัง 3 ทางเลือก และ

ทางเลือกหนึ่ง ซ่ึงโครงการในลักษณะท่ี 1 นี้ ยังคงบทบาท วัตถุประสงค ขนาดของโครงการ 
 

โครงการเปSนไปตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ท้ัง 3 ทางเลือก และ
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง แตTอาจมีการปรับปรุง แก ไข บางประการ เชTน บทบาท ขนาดของ
โครงการ เพ่ือให เหมาะสมตTอทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 
ยกเลิกโครงการท่ีไมTเปSนไปตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 
พิจารณาโครงการเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก 53 โครงการท่ีผTานเกณฑการคัดกรองจากแผนยุทธศาสตร

หรือแผนพัฒนา แผนกลุTมจังหวัด แผนจังหวัด ตลอดจนแผนงานของหนTวยงานสําคัญท่ี
เก่ียวข องตTอการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ซ่ึงท่ีปรึกษาได พิจารณาเพ่ิมเติมโครงการท่ีมี

หรืออยูTในแผนพัฒนาของหนTวยงานตTางๆ  

ท่ีปรึกษาได กําหนดสัญลักษณให กับผลการคัดกรองโครงการท้ัง 4 ลักษณะดัง
ตารางสรุปผลการคดักรองโครงการตามลักษณะที่กาํหนด ตารางสรุปผลการคดักรองโครงการตามลักษณะที่กาํหนด ตารางสรุปผลการคดักรองโครงการตามลักษณะที่กาํหนด ตารางสรุปผลการคดักรองโครงการตามลักษณะที่กาํหนด 4 4 4 4 

ลกัษณะโครงการลกัษณะโครงการลกัษณะโครงการลกัษณะโครงการ////ความหมายความหมายความหมายความหมาย    

โครงการในลักษณะท่ี 1 เปSนโครงการที่เปSนไปตามทางเลือกโครงการที่เปSนไปตามทางเลือกโครงการที่เปSนไปตามทางเลือกโครงการที่เปSนไปตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ท้ัง 
ทางเลือก และ/หรือทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ซ่ึงยังคงบทบาท วัตถุประสงค ของโครงการไว ยังคงบทบาท วัตถุประสงค ของโครงการไว ยังคงบทบาท วัตถุประสงค ของโครงการไว ยังคงบทบาท วัตถุประสงค ของโครงการไว 

ดังเดิมทุกประการดังเดิมทุกประการดังเดิมทุกประการดังเดิมทุกประการ 

โครงการในลักษณะท่ี 2 เปSนโครงการที่เปSนไปตามทางเลือกโครงการที่เปSนไปตามทางเลือกโครงการที่เปSนไปตามทางเลือกโครงการที่เปSนไปตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ท้ัง 
ทางเลือก และ/หรือทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง แตTอาจมีการปรับปรุง แก ไขบางประการแตTอาจมีการปรับปรุง แก ไขบางประการแตTอาจมีการปรับปรุง แก ไขบางประการแตTอาจมีการปรับปรุง แก ไขบางประการ

บทบาท ขนาดของโครงการ เพื่อให เหมาะสมตTอทางเลือกเพื่อให เหมาะสมตTอทางเลือกเพื่อให เหมาะสมตTอทางเลือกเพื่อให เหมาะสมตTอทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

โครงการในลักษณะท่ี 3 โครงการถูกยกเลิกโครงการถูกยกเลิกโครงการถูกยกเลิกโครงการถูกยกเลิกเน่ืองจากไมTเปSนไปตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()ง
ทะเลภาคใต  

โครงการในลักษณะท่ี 4 โครงการเพิ่มเติมโครงการเพิ่มเติมโครงการเพิ่มเติมโครงการเพิ่มเติม เพ่ือให บรรลุผลตามเปbาหมาย
โดยเปSนโครงการท่ีเคยมีการศึกษาหรืออยูTในแผนการศึกษาของหนTวยงานตTางๆ

โดยข อมูลรายละเอียดโครงการท่ีประกอบไปด วย รายการข อมูลคือ ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ครงการ ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ (บาท) หนTวยงานท่ีรับผิดชอบ และสถานะโครงการ ของ

โครงการท่ีท่ีปรึกษาได ทําการเก็บรวบรวมข อมูล ท่ีจําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ ได แสดงอยูTใน
ดังนั้น สรุปผลการคัดกรองโครงการเบ้ืองต นและพิจารณาตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ี

    

ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ข อ ท่ีกลTาวมาข างต น ซ่ึงจากการคัดกรองทําให ได โครงการ
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----99991111    และรายละเอียด

สาขาเศรษฐกิจมาพิจารณา
หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ หัวข อที่ 3333....1111 ซ่ึงการคัดกรอง
ลักษณะ 

ทางเลือก และ/หรือ 

นี้ ยังคงบทบาท วัตถุประสงค ขนาดของโครงการ         

ทางเลือก และ/หรือ 
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง แตTอาจมีการปรับปรุง แก ไข บางประการ เชTน บทบาท ขนาดของ
โครงการ เพ่ือให เหมาะสมตTอทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
ยกเลิกโครงการท่ีไมTเปSนไปตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

โครงการท่ีผTานเกณฑการคัดกรองจากแผนยุทธศาสตร
หรือแผนพัฒนา แผนกลุTมจังหวัด แผนจังหวัด ตลอดจนแผนงานของหนTวยงานสําคัญท่ี

เก่ียวข องตTอการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ซ่ึงท่ีปรึกษาได พิจารณาเพ่ิมเติมโครงการท่ีมี

ลักษณะดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----92929292 
4 4 4 4 ลกัษณะลกัษณะลกัษณะลกัษณะ    

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ท้ัง 
ยังคงบทบาท วัตถุประสงค ของโครงการไว ยังคงบทบาท วัตถุประสงค ของโครงการไว ยังคงบทบาท วัตถุประสงค ของโครงการไว ยังคงบทบาท วัตถุประสงค ของโครงการไว 

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ท้ัง 
แตTอาจมีการปรับปรุง แก ไขบางประการแตTอาจมีการปรับปรุง แก ไขบางประการแตTอาจมีการปรับปรุง แก ไขบางประการแตTอาจมีการปรับปรุง แก ไขบางประการ เชTน 

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

เน่ืองจากไมTเปSนไปตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()ง

เพ่ือให บรรลุผลตามเปbาหมายทางเศรษฐกิจท่ีได กําหนดไว  
โดยเปSนโครงการท่ีเคยมีการศึกษาหรืออยูTในแผนการศึกษาของหนTวยงานตTางๆ 

โดยข อมูลรายละเอียดโครงการท่ีประกอบไปด วย รายการข อมูลคือ ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
หนTวยงานท่ีรับผิดชอบ และสถานะโครงการ ของ

โครงการท่ีท่ีปรึกษาได ทําการเก็บรวบรวมข อมูล ท่ีจําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ ได แสดงอยูTในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข3333    
ดังนั้น สรุปผลการคัดกรองโครงการเบ้ืองต นและพิจารณาตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเล



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่

สาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิส

1. โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล อมระบบขนสTงมวลชน
จังหวัดภูเก็ต ในเส นทางทTาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

2. โครงการศึกษาและออกแบบระบบไฟฟbาทางคูTขับเคลื่อนด วยพลังงานไฟฟbา 
ชTวงหาดใหญT-ปาดังเบซาร 

3. โครงการพัฒนาสถานีขนสTงสินค า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสTงทางถนนด วยรถบรรทุก
สุราษฎรธานี สงขลา และนราธิวาส 

4. โครงการพัฒนาโครงขTายทางหลวงชนบทเช่ือมตTอด านการทTองเท่ียว 

5. โครงการเรTงรัดกTอสร างขยาย 4 ชTองจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ระยะท่ี 

6. โครงการทางพิเศษสายกะทู -ป�าตอง จังหวัดภูเก็ต

7. โครงการทางหลวงแนวใหมT สาย บ.สาคู 

8. โครงการทางหลวงพิเศษระหวTางเมือง

9. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง 
(กรุงเทพฯ-หัวหิน, หัวหิน-สุราษฎรธานี

10. โครงการกTอสร างรถไฟทางคูT สายชุมพร

11. โครงการทางรถไฟสายใหมTเพ่ือการทTองเท่ียวเส 

12. โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land bridge

13. โครงการกTอสร างทTาเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล

14. โครงการทางรถไฟเช่ือมโยงการขนสTงสินค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทยและทTาเรือฝ()งอันดามัน

15. โครงการทTาเรือนํ้าลึกสงขลาแหTงท่ี 2    

16. โครงการกTอสร างทTาเรือท่ีจังหวัดชุมพร

17. โครงการทTาเรือเพ่ือรองรับ Energy Bridge
 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต 
Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

COTCOTCOTCOT))))    3333----125125125125        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----99993333    สรปุผลการคัดกรองโครงการเบื้องต นสรปุผลการคัดกรองโครงการเบื้องต นสรปุผลการคัดกรองโครงการเบื้องต นสรปุผลการคัดกรองโครงการเบื้องต น    

สาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิส    

โครงการโครงการโครงการโครงการ    

โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล อมระบบขนสTงมวลชน
ส นทางทTาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต–ห าแยกฉลอง (โครงการรถไฟฟbารางเบา)    

โครงการศึกษาและออกแบบระบบไฟฟbาทางคูTขับเคลื่อนด วยพลังงานไฟฟbา  

โครงการพัฒนาสถานีขนสTงสินค า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสTงทางถนนด วยรถบรรทุกจังหวัด 

โครงการพัฒนาโครงขTายทางหลวงชนบทเช่ือมตTอด านการทTองเท่ียว (Royal Coast) 

ชTองจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ระยะท่ี 2 

ป�าตอง จังหวัดภูเก็ต 

สาคู – บ.เกาะแก ว จังหวัดภูเก็ต 

โครงการทางหลวงพิเศษระหวTางเมืองสาย อ.หาดใหญT–ชายแดนไทย-มาเลเซีย 

โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง  
สุราษฎรธานี, สุราษฎรธานี-ปาดังเบซาร) 

โครงการกTอสร างรถไฟทางคูT สายชุมพร-สุราษฎรธานี 

โครงการทางรถไฟสายใหมTเพ่ือการทTองเท่ียวเส นทางจังหวัดสุราษฎรธานี – พังงา – ภูเก็ต 

Land bridge) 

โครงการกTอสร างทTาเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล 

โครงการทางรถไฟเช่ือมโยงการขนสTงสินค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทยและทTาเรือฝ()งอันดามัน 

    

โครงการกTอสร างทTาเรือท่ีจังหวัดชุมพร    

Energy Bridge (อ.ท ายเหมือง จ.พังงา ถึง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
 

ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืก    

1111    2222    3333    

โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล อมระบบขนสTงมวลชน
   

   

จังหวัด     
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
นครศรีธรรมราช)    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT

1. โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต เพ่ือเสริมความ
มั่นคงระบบไฟฟbา 

2. โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคใต  เพ่ือเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟbา 
   (สุราษฎรธานี – สงขลา) 
3.โครงการพัฒนาระบบเคเบ้ิลใต ทะเลไปยังบริเวณอําเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานีเพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟbา
4. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟbาด วยทุTงกังหันลมในพ้ืนท่ีภาคใต 

5. โครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟbาในพ้ืนท่ีภาคใต จาก

6. โครงการเช่ือมโยงระบบไฟฟbาระหวTางประเทศแบบระบบตTอระบบ 
7. โครงการ Floating Storage and Regasification Unit 

สงขลา 

8. โครงการโรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี

9. โครงการทTาเทียบเรือคลองรั้ว

10. โครงการโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ 
ทTาเทียบเรือ 

11. โรงกลั่นนํ้ามัน 

12. โครงการวางทTอสTงนํ้ามัน 

1. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
สงขลา นราธิวาส) 

2. โครงการเมืองยาง 

3. โครงการสTงเสรมิและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
4. โครงการสTงเสรมิและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมรายได และการลงทุนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต  
5. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

6. โครงการฝ�กอบรมฝhมือแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
7. โครงการปtโตรเคมีคอมเพล็กซ

1. โครงการระบบสTงนํ้าอTางเก็บนํ้าคลองแห ง

2. โครงการพัฒนาลุTมนํ้าตาปh-พุมดวง

3. โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญT 

4. โครงการเพ่ิมศักยภาพดTานสินค าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข าสูTประชาคม
อาเซียน 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต 
Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

COTCOTCOTCOT))))    3333----126126126126        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั 

สาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังาน    

โครงการโครงการโครงการโครงการ 1111
โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต เพ่ือเสริมความ

โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคใต  เพ่ือเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟbา  

โครงการพัฒนาระบบเคเบ้ิลใต ทะเลไปยังบริเวณอําเภอเกาะสมุย จังหวัด                   
มั่นคงของระบบไฟฟbา 

โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟbาด วยทุTงกังหันลมในพ้ืนท่ีภาคใต  

โครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟbาในพ้ืนท่ีภาคใต จาก 33 เควี เปSน 22 เควี ระยะท่ี 1 

โครงการเช่ือมโยงระบบไฟฟbาระหวTางประเทศแบบระบบตTอระบบ (Grid to Grid) 
Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) ในพ้ืนท่ี อ.จะนะ        

โครงการโรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี 

โครงการทTาเทียบเรือคลองรั้ว 

โครงการโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ 1 และโครงการโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ 2 และ

สาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรม    

โครงการโครงการโครงการโครงการ    1111
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2 จังหวัดของภาคใต  คือ 

โครงการสTงเสรมิและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  
โครงการสTงเสรมิและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมรายได และการลงทุนใน

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

โครงการฝ�กอบรมฝhมือแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
คอมเพล็กซ 

สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม    

โครงการโครงการโครงการโครงการ    1111
โครงการระบบสTงนํ้าอTางเก็บนํ้าคลองแห ง ต.กระบ่ีน อย อ.เมือง จ.กระบ่ี 

พุมดวง จังหวัดสุราษฎรธานี 

โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญT (ระยะท่ี 2) จังหวัดสงขลา 

โครงการเพ่ิมศักยภาพดTานสินค าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข าสูTประชาคม  

ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืก    

1111    2222    3333    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืก    

1111    2222    3333    

   

   

   

   

   

   

   

ทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืก    

1111    2222    3333    

   

   

   

   



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT

5. โครงการสTงเสรมิอาชีพด านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต 

6. โครงการอTางเก็บนํ้าทTาแซะ จ

7. โครงการอTางเก็บนํ้าลํารูใหญT จังหวัดพังงา

8. โครงการระบบระบายนํ้าปลักปลิง 

9. โครงการศึกษาความเหมาะสมการลงทุนวางทTอสTงนํ้าดิบจากเข่ือนรัชชประภาไป
เกาะภูเก็ต 

1. โครงการพัฒนาการทTองเท่ียวอารยะธรรม 
และนานาชาติ 

2. โครงการพัฒนาการทTองเท่ียวเพ่ือการกีฬา สัมมนา สุขภาพ และกิจกรรมระดับ
นานาชาติ 

3. โครงการพัฒนาแหลTงทTองเท่ียว 

4. โครงการพัฒนาและเช่ือมโยงเครือขTายแหลTงทTองเท่ียวเชิงนิเวศ
และภูมิป(ญญา 

5. โครงการพัฒนาแหลTงทTองเท่ียว 

6. โครงการสTงเสรมิสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมรายได จากการทTองเท่ียว

7. โครงการสTงเสริมศักยภาพด านการทTองเท่ียวและกีฬาเพ่ือรองรับการเปtดประชาคม
อาเซียน 

สาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อม

1. โครงการกTอสร างศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดกระบ่ี

2. โครงการความรTวมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเพ่ือรองรับ
การเข าสูTประชาคมอาเซียน 

3. โครงการบูรณาการการจัดการปbองกันและแก ไขป(ญหาการกัดเซาะชายฝ()งทะเล 
23 จังหวัด 

4. โครงการถTายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล อม
ในระดับจังหวัด 

1. โครงการจัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จด านแรงงานตTางด าวเพ่ือสนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 
 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต 
Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

COTCOTCOTCOT))))    3333----127127127127        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั 

โครงการสTงเสรมิอาชีพด านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต  

โครงการอTางเก็บนํ้าทTาแซะ จ.ชุมพร 

โครงการอTางเก็บนํ้าลํารูใหญT จังหวัดพังงา 

โครงการระบบระบายนํ้าปลักปลิง - จะนะ จ.สงขลา 

โครงการศึกษาความเหมาะสมการลงทุนวางทTอสTงนํ้าดิบจากเข่ือนรัชชประภาไป 

สาขาทTองเทีย่วสาขาทTองเทีย่วสาขาทTองเทีย่วสาขาทTองเทีย่ว    

โครงการโครงการโครงการโครงการ 1111

โครงการพัฒนาการทTองเท่ียวอารยะธรรม ประเพณีรองรับการทTองเท่ียวอาเซียน

โครงการพัฒนาการทTองเท่ียวเพ่ือการกีฬา สัมมนา สุขภาพ และกิจกรรมระดับ

โครงการพัฒนาแหลTงทTองเท่ียว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต  

โครงการพัฒนาและเช่ือมโยงเครือขTายแหลTงทTองเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิงเกษตร/วิถีชีวิต

โครงการพัฒนาแหลTงทTองเท่ียว Green & UnseenAndaman 

โครงการสTงเสรมิสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมรายได จากการทTองเท่ียว 

โครงการสTงเสริมศักยภาพด านการทTองเท่ียวและกีฬาเพ่ือรองรับการเปtดประชาคม

สาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อม    

โครงการโครงการโครงการโครงการ 1111

โครงการกTอสร างศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดกระบ่ี 

โครงการความรTวมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเพ่ือรองรับ
 

โครงการบูรณาการการจัดการปbองกันและแก ไขป(ญหาการกัดเซาะชายฝ()งทะเล  

โครงการถTายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล อม

สาขาความมัน่คงสาขาความมัน่คงสาขาความมัน่คงสาขาความมัน่คง    

โครงการโครงการโครงการโครงการ 1111

โครงการจัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จด านแรงงานตTางด าวเพ่ือสนับสนุนเขต

 

ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

   

   

   

   

   

ทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืก    

1111    2222    3333    

   

   

   

   

   

   

   

ทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืก    

1111 2222 3333 

   

   

   

   

ทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืก    

1111 2222 3333 

   



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----128128128128        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

จากตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----99993333 แสดงสรุปผลการคัดกรองโครงการเบ้ืองต นโดยเม่ือพิจารณาข อมูลจากตารางดังกลTาว 
มีรายละเอียดดังนี้ 

((((1111)))) โครงการสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสโครงการสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสโครงการสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสโครงการสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส ได แกT โครงการกTอสร างทTาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัด
สตูล (ระยะท่ี 1) และโครงการทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสTงสินค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทยและทTาเรือฝ()งอันดามัน 
เปSนกลุTมโครงการท่ีเสนอให มีการปรับปรุงและทบทวนโครงการ ในทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน (Base Case) เนื่องจาก
ตามแนวทางการดําเนินการในทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงเปSนการดําเนินการตามสภาพป(จจุบัน อาจไมTมีความจําเปSนต อง
พัฒนากลุTมโครงการดังกลTาว เนื่องจากเปSนโครงการท่ีต องใช เวลาศึกษารายละเอียดประกอบการตัดสินใจ และเปSน
โครงการท่ีสามารถทําให เกิดสะพานเศรษฐกิจ หรือ Land Bridge ได  โดยจะพิจารณาเนื่องจาก 

ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐานนี้ อาจไมTมีความจําเปSนท่ีจะต องพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) 
ทางเลือกท่ี 2 เน นไปท่ีเกษตรแปรรูปและการทTองเท่ียวเปSนหลัก จึงไมTมีความเก่ียวข องกับการ

พัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) 
ทางเลือกท่ี 3 ต องปรับปรุง เนื่องจาก 

1) สะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) มีมูลคTาเพ่ิมทางเศรษฐกิจน อยกวTา
โครงการการจัดต้ังศูนยกลางธุรกิจพลังงานภูมิภาค (Energy Bridge) 

2) มีอุตสาหกรรมอ่ืน ท่ีมีผลตอบแทนมากกวTา คือ โครงการปtโตรเคมี       
คอมเพล็กซ 

3) เนื่องจากโครงการปtโตรเคมีคอมเพล็กซ ท่ีมีมูลคTาทางเศรษฐกิจมากกวTานั้น 
จําเปSนต องใช ทTอสTงน้ํามันท่ีพัฒนาเปSน Energy Bridge โดยสามารถ
ปรับปรุงให เปSนสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ได ในอนาคต 

ในขณะท่ีโครงการกTอสร างทTาเรือท่ีจังหวัดชุมพรท่ีปรึกษาเสนอให ยกเลิกโครงการในทางเลือก      
ท่ี 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต (Accelerated Growth Case) เนื่องจาก ทางเลือกท่ี 3 เปSนการเรTงการเติบโตให ได 
ตามเปbาหมายร อยละ 5 ตTอปhด วยโครงการ Energy Bridge และปtโตรเคมีคอมเพล็กซ โดยพ้ืนท่ีท่ีปรึกษากําหนดใน
การดําเนินโครงการดังกลTาว คือ โครงการ Energy Bridge พ้ืนท่ีดําเนินโครงการท่ีอําเภอท ายเหมือง จังหวัดพังงา 
-อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการปtโตรเคมีคอมเพล็กซ พ้ืนท่ีดําเนินโครงการท่ีบริเวณอําเภอสิ
ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมดังกลTาวจําเปSนต องมีทTาเรือในพ้ืนท่ีท่ีกลTาวมาข างต น ดังนั้นการ
กTอสร างทTาเรือท่ีจังหวัดชุมพรจึงไมTมีความจําเปSนสําหรับทางเลือกท่ี 3 โครงการทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงท่ี 2 จะ
ปรับปรุงโครงการให มีขนาดใหญTโดยให บทบาทของทTาเรือเปSน Transshipment Hub ในทางเลือกท่ี 3  

((((2222)))) สาสาสาสาขขขขาพลังงานาพลังงานาพลังงานาพลังงาน    ท่ีปรึกษาเสนอให เปลี่ยนพ้ืนท่ีดําเนินโครงการศึกษาการจัดต้ังศูนยกลางธุรกิจ
พลังงานภูมิภาค (Energy Bridge) ในทางเลือกท่ี 3 จากปากบารา จังหวัดสตูล - จะนะ จังหวัดสงขลา เปSน     
ท ายเหมือง จังหวัดพังงา – ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีการวางโครงสร างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ดําเนินการดังกลTาวไว แล ว เชTน ทางหลวงแผTนดินหมายเลข 44 เปSนต น สําหรับโครงการโรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี
และโรงไฟฟbาถTานหินเทพา 1 โรงไฟฟbาถTานหินเทพา 2 และทTาเทียบเรือ ท่ีปรึกษาเสนอให มีการปรับลดขนาดกําลัง
การผลิตไฟฟbาลง โดยทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน ปรับลดให เหลือกําลังการผลิตไฟฟbาประมาณ 500 เมกะวัตต 
เนื่องจากในทางเลือกท่ี 1 นี้ต องการพลังงานไฟฟbาเพียงพอใช เทTานั้นและปรับลดให เหลือกําลังการผลิตไฟฟbา
ประมาณ 500-800 เมกะวัตตในทางเลือกท่ี 2 ในขณะท่ีทางเลือกท่ี 3 อาจต องเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟbาสําหรับ
โครงการโรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ีและโรงไฟฟbาถTานหินเทพา 1 โรงไฟฟbาถTานหินเทพา 2 ให มีกําลังการผลิต  
ประมาณ 870 เมกะวัตต และ 1,000 เมกะวัตต ตามลําดับ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----129129129129        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

สําหรับทางเลือกท่ี 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต (Accelerated Growth Case) สาขาพลังงานจําเปSนต องมี
การเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือให สามารถเติบโตได ตามเปbาหมายร อยละ 5 ตTอปhท่ีปรึกษาจึงได เสนอโครงการโรงกลั่น
น้ํามัน โครงการวางทTอสTงน้ํามันเพ่ือสนับสนุน Energy Bridge  

((((3333)))) สาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม ท่ีปรึกษาเสนอให เพ่ิมเติมโครงการปtโตรเคมีคอมเพล็กซในทางเลือกท่ี 3 เพ่ือการ
เติบโตได ตามเปbาหมายร อยละ 5 ตTอปhซ่ึงจะต้ังอยูTท่ีอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 สําหรับโครงการในสาขาเกษตรกรรม สาขาทTองเท่ียว สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม และ 
สาขาความม่ันคง ยังคงบทบาท วัตถุประสงค ของทุกโครงการไว ดังเดิมทุกประการในท้ัง 3 ทางเลือกในการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  โดยการพัฒนาโครงการท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ซ่ึงเปSนโครงการพัฒนาใน
หลายๆ สาขาเศรษฐกิจ คือ สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส สาขาพลังงาน ตามรายชื่อโครงการ ดังนี้ 
    โครงการการพฒันาของสาขาคมโครงการการพฒันาของสาขาคมโครงการการพฒันาของสาขาคมโครงการการพฒันาของสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสนาคมขนสTงและโลจสิติกสนาคมขนสTงและโลจสิติกสนาคมขนสTงและโลจสิติกส    

- โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล อมระบบขนสTงมวลชน 
จังหวัดภูเก็ต ในเส นทางทTาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต –ห าแยกฉลอง (โครงการรถไฟฟbารางเบา) 

- โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟฟbาทางคูTขับเคลื่อนด วยพลังงานไฟฟbา ชTวงหาดใหญT-ปาดังเบซาร 
- โครงการพัฒนาสถานีขนสTงสินค า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสTงทางถนนด วยรถบรรทุก จังหวัด      

สุราษฎรธานี สงขลา และนราธิวาส 
- โครงการทTาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล 
- โครงการกTอสร างรถไฟทางคูT สายชุมพร-สุราษฎรธานี 
- โครงการทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงท่ี 2 
- โครงการกTอสร างทTาเรือท่ีจังหวัดชุมพร 

 โครงการพฒันาของสาขาพลงังานโครงการพฒันาของสาขาพลงังานโครงการพฒันาของสาขาพลงังานโครงการพฒันาของสาขาพลงังาน    
- โครงการโรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี ปรับโครงสร างโดยกําหนดกําลังการผลิตให เพียงพอตTอการใช งานใน

ระดับทางเลือกท่ี 1 คือ เติบโตตามปกติ ซ่ึงจะให พอใช เพียงพอกับคนในภาคใต  ประมาณ 500 เมกะวัตต 
โครงการเบื้องต นตามทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลือกที่ โครงการเบื้องต นตามทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลือกที่ โครงการเบื้องต นตามทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลือกที่ โครงการเบื้องต นตามทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพกรณีใช ศักยภาพกรณีใช ศักยภาพกรณีใช ศักยภาพ

เต็มที่เต็มที่เต็มที่เต็มที่การพัฒนาโครงการท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ซ่ึงเปSนโครงการพัฒนาในหลายๆ สาขาเศรษฐกิจคือ 
สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส สาขาพลังงาน ตามรายชื่อโครงการ ดังนี้ 
    โครงการการพฒันาของสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสโครงการการพฒันาของสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสโครงการการพฒันาของสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสโครงการการพฒันาของสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกส    

- โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล อมระบบขนสTงมวลชน
จังหวัดภูเก็ต ในเส นทางทTาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต –ห าแยกฉลอง (โครงการรถไฟฟbารางเบา) 

- โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟฟbาทางคูTขับเคลื่อนด วยพลังงานไฟฟbาชTวงหาดใหญT-          
ปาดังเบซาร 

- โครงการพัฒนาสถานีขนสTงสินค า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสTงทางถนนด วยรถบรรทุก 15 แหTง        
(สุราษฎรธานี สงขลา นราธิวาส) 

- โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร 
- โครงการกTอสร างรถไฟทางคูT สายชุมพร-สุราษฎรธานี 
- โครงการทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงท่ี 2 
- โครงการกTอสร างทTาเรือท่ีจังหวัดชุมพร 

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----130130130130        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

    โครงการพฒันาของสาขาพลงังานโครงการพฒันาของสาขาพลงังานโครงการพฒันาของสาขาพลงังานโครงการพฒันาของสาขาพลงังาน    

- โครงการโรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี ปรับโครงสร างโดยกําหนดกําลังการผลิตให เพียงพอตTอการใช งานใน
ระดับทางเลือกท่ี 2 คือ สTงเสริมและรองรับการทTองเท่ียว และสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
ประมาณ 500-800 เมกะวัตต 

ท้ังนี้ เพ่ือให เห็นภาพใหญTของการพัฒนาตามทางเลือกท้ัง 3 ทางเลือก ของโครงการท้ัง 57 โครงการท่ีได 
ผTานการคัดกรองมาแล วนั้นท่ีปรึกษาจึงได ทําการพิจารณาโครงการท่ี “สําคัญและมีขนาดใหญT” มาใช เปSนเกณฑใน
การคัดเลือกโครงการมาประกอบรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----13 13 13 13 ถึง รูปที่ ถึง รูปที่ ถึง รูปที่ ถึง รูปที่ 3333----15 15 15 15 ตามแตTละทางเลือก และแสดงโครงการรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----16161616        
ในลักษณะโครงการท่ีได เสนอแนะเพ่ิมเติมตามทางเลือกท่ี 3 ท่ีได เสนอแนะเพ่ิมเติมรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----13131313 โครงการท่ีมี
ความสําคัญและมีขนาดใหญT ตามทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----131131131131        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

โครงการสาํคญั ทางเลือกที่ โครงการสาํคญั ทางเลือกที่ โครงการสาํคญั ทางเลือกที่ โครงการสาํคญั ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((Base Growth CaseBase Growth CaseBase Growth CaseBase Growth Case))))    
    

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----13 13 13 13 โครงการทีม่ีความสาํคญัและมขีนาดใหญT ตามทางเลอืกที ่โครงการทีม่ีความสาํคญัและมขีนาดใหญT ตามทางเลอืกที ่โครงการทีม่ีความสาํคญัและมขีนาดใหญT ตามทางเลอืกที ่โครงการทีม่ีความสาํคญัและมขีนาดใหญT ตามทางเลอืกที ่1 1 1 1 กรณฐีานกรณฐีานกรณฐีานกรณฐีาน    

  

โครงการรถไฟทางคูT โครงการรถไฟทางคูT โครงการรถไฟทางคูT โครงการรถไฟทางคูT 
ชมุพรชมุพรชมุพรชมุพร----ปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซาร 

  

  

โครงการทTาเรอืชมุพร โครงการทTาเรอืชมุพร โครงการทTาเรอืชมุพร โครงการทTาเรอืชมุพร 
บรเิวณแหลมคอกวางบรเิวณแหลมคอกวางบรเิวณแหลมคอกวางบรเิวณแหลมคอกวาง 

  

  
ระบบเคเบลิใต ทะเลระบบเคเบลิใต ทะเลระบบเคเบลิใต ทะเลระบบเคเบลิใต ทะเล
จากสรุาษฎรธาน ีไปจากสรุาษฎรธาน ีไปจากสรุาษฎรธาน ีไปจากสรุาษฎรธาน ีไป

ยังเกาะสมยุยังเกาะสมยุยังเกาะสมยุยังเกาะสมยุ 
  

  

โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่((((กาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการ
ผลิตไฟฟbาประมาณ ผลิตไฟฟbาประมาณ ผลิตไฟฟbาประมาณ ผลิตไฟฟbาประมาณ 500 500 500 500 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต 

โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ 
สายกระทู สายกระทู สายกระทู สายกระทู ----ป�าตอง ป�าตอง ป�าตอง ป�าตอง 

จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็ 

  

  
ทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบารา 

  

โครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอื
สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา 2 2 2 2 ((((จะนะจะนะจะนะจะนะ))))    

  โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา 1 1 1 1 และ และ และ และ 2 2 2 2 อาํเภอเทพา อาํเภอเทพา อาํเภอเทพา อาํเภอเทพา ((((กาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการ
ผลติไฟฟbาประมาณ ผลติไฟฟbาประมาณ ผลติไฟฟbาประมาณ ผลติไฟฟbาประมาณ 500500500500----800 800 800 800 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต)))) 

     

  

โครงการรถไฟทางคูT โครงการรถไฟทางคูT โครงการรถไฟทางคูT โครงการรถไฟทางคูT 
ชมุพรชมุพรชมุพรชมุพร----ปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซาร 

  

  

โครงการทTาเรอืชมุพร โครงการทTาเรอืชมุพร โครงการทTาเรอืชมุพร โครงการทTาเรอืชมุพร 
บรเิวณแหลมคอกวางบรเิวณแหลมคอกวางบรเิวณแหลมคอกวางบรเิวณแหลมคอกวาง 

  

  
ระบบเคเบลิใต ทะเลระบบเคเบลิใต ทะเลระบบเคเบลิใต ทะเลระบบเคเบลิใต ทะเล
จากสรุาษฎรธาน ีไปจากสรุาษฎรธาน ีไปจากสรุาษฎรธาน ีไปจากสรุาษฎรธาน ีไป

ยังเกาะสมยุยังเกาะสมยุยังเกาะสมยุยังเกาะสมยุ 
  

  

โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่((((กาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการ
ผลิตไฟฟbาประมาณ ผลิตไฟฟbาประมาณ ผลิตไฟฟbาประมาณ ผลิตไฟฟbาประมาณ 500 500 500 500 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต 

โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ 
สายกระทู สายกระทู สายกระทู สายกระทู ----ป�าตอง ป�าตอง ป�าตอง ป�าตอง 

จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็ 

  

  
ทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบารา 

  

โครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอื
สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา 2 2 2 2 ((((จะนะจะนะจะนะจะนะ))))    

  โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา 1 1 1 1 และ และ และ และ 2 2 2 2 อาํเภอเทพา อาํเภอเทพา อาํเภอเทพา อาํเภอเทพา ((((กาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการ
ผลติไฟฟbาประมาณ ผลติไฟฟbาประมาณ ผลติไฟฟbาประมาณ ผลติไฟฟbาประมาณ 500500500500----800 800 800 800 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต)))) 

     



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----132132132132        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

โครงการสาํคญั ทางเลือกที่ โครงการสาํคญั ทางเลือกที่ โครงการสาํคญั ทางเลือกที่ โครงการสาํคญั ทางเลือกที่ 2222    กรณีใช ศกัยภาพเตม็ที่ กรณีใช ศกัยภาพเตม็ที่ กรณีใช ศกัยภาพเตม็ที่ กรณีใช ศกัยภาพเตม็ที่ ((((FullFullFullFull----Potential Growth CasePotential Growth CasePotential Growth CasePotential Growth Case))))    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----14 14 14 14 โครงการทีม่ีความสาํคญัและมขีนาดใหญT โครงการทีม่ีความสาํคญัและมขีนาดใหญT โครงการทีม่ีความสาํคญัและมขีนาดใหญT โครงการทีม่ีความสาํคญัและมขีนาดใหญT ตามทางเลอืกที ่ตามทางเลอืกที ่ตามทางเลอืกที ่ตามทางเลอืกที ่2 2 2 2 กรณใีช ศกัยภาพเต็มที่กรณใีช ศกัยภาพเต็มที่กรณใีช ศกัยภาพเต็มที่กรณใีช ศกัยภาพเต็มที่    

  
โครงการรถไฟทางคูT โครงการรถไฟทางคูT โครงการรถไฟทางคูT โครงการรถไฟทางคูT 
ชมุพรชมุพรชมุพรชมุพร----ปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซาร 

    

โครงการทTาเรอืชมุพร โครงการทTาเรอืชมุพร โครงการทTาเรอืชมุพร โครงการทTาเรอืชมุพร 
บรเิวณแหลมคอกวางบรเิวณแหลมคอกวางบรเิวณแหลมคอกวางบรเิวณแหลมคอกวาง 

 

  

โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่((((กาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการ
ผลติไฟฟbาประมาณ ผลติไฟฟbาประมาณ ผลติไฟฟbาประมาณ ผลติไฟฟbาประมาณ  
500500500500----808080800 0 0 0 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต)))) 

  

โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ 
สายกระทู สายกระทู สายกระทู สายกระทู ----ป�าตอง ป�าตอง ป�าตอง ป�าตอง 

จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็ 

  ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ((((ปรบับทบาทให ปรบับทบาทให ปรบับทบาทให ปรบับทบาทให 
รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่โรงฟbา รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่โรงฟbา รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่โรงฟbา รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่โรงฟbา 

500500500500----780 780 780 780 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต)))) 

  

โครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นโครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นโครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นโครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่น
ด วยพลงังานไฟฟbา หาดใหญTด วยพลงังานไฟฟbา หาดใหญTด วยพลงังานไฟฟbา หาดใหญTด วยพลงังานไฟฟbา หาดใหญT----        

ปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซาร 

  

ระบบเคเบลิใต ทะเลระบบเคเบลิใต ทะเลระบบเคเบลิใต ทะเลระบบเคเบลิใต ทะเล
จากสรุาษฎรธาน ีจากสรุาษฎรธาน ีจากสรุาษฎรธาน ีจากสรุาษฎรธาน ีไปไปไปไป

ยังเกาะสมยุยังเกาะสมยุยังเกาะสมยุยังเกาะสมยุ 
  

  

โครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอื
สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา 2 2 2 2 ((((จะนะจะนะจะนะจะนะ)))) 

  
ทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบารา 

  

โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา 1 1 1 1 และ และ และ และ 2 2 2 2 อาํเภออาํเภออาํเภออาํเภอ
เทพา เทพา เทพา เทพา ((((กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ 

500500500500----800 800 800 800 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต)))) 

  
โครงการรถไฟทางคูT โครงการรถไฟทางคูT โครงการรถไฟทางคูT โครงการรถไฟทางคูT 
ชมุพรชมุพรชมุพรชมุพร----ปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซาร 

    

โครงการทTาเรอืชมุพร โครงการทTาเรอืชมุพร โครงการทTาเรอืชมุพร โครงการทTาเรอืชมุพร 
บรเิวณแหลมคอกวางบรเิวณแหลมคอกวางบรเิวณแหลมคอกวางบรเิวณแหลมคอกวาง 

 

  

โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่((((กาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการ
ผลติไฟฟbาประมาณ ผลติไฟฟbาประมาณ ผลติไฟฟbาประมาณ ผลติไฟฟbาประมาณ  
500500500500----808080800 0 0 0 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต)))) 

  

โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ 
สายกระทู สายกระทู สายกระทู สายกระทู ----ป�าตอง ป�าตอง ป�าตอง ป�าตอง 

จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็ 

  ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ((((ปรบับทบาทให ปรบับทบาทให ปรบับทบาทให ปรบับทบาทให 
รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่โรงฟbา รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่โรงฟbา รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่โรงฟbา รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่โรงฟbา 

500500500500----780 780 780 780 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต)))) 

  

โครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นโครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นโครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นโครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่น
ด วยพลงังานไฟฟbา หาดใหญTด วยพลงังานไฟฟbา หาดใหญTด วยพลงังานไฟฟbา หาดใหญTด วยพลงังานไฟฟbา หาดใหญT----        

ปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซาร 

  

ระบบเคเบลิใต ทะเลระบบเคเบลิใต ทะเลระบบเคเบลิใต ทะเลระบบเคเบลิใต ทะเล
จากสรุาษฎรธาน ีไปจากสรุาษฎรธาน ีไปจากสรุาษฎรธาน ีไปจากสรุาษฎรธาน ีไป

ยังเกาะสมยุยังเกาะสมยุยังเกาะสมยุยังเกาะสมยุ 
  

  

โครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอื
สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา 2 2 2 2 ((((จะนะจะนะจะนะจะนะ)))) 

  
ทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบารา 

  

โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา 1 1 1 1 และ และ และ และ 2 2 2 2 อาํเภออาํเภออาํเภออาํเภอ
เทพา เทพา เทพา เทพา ((((กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ 

500500500500----800 800 800 800 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต)))) 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----133133133133        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

โครงการสาํคญั ทางเลือกที่ โครงการสาํคญั ทางเลือกที่ โครงการสาํคญั ทางเลือกที่ โครงการสาํคญั ทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงอตัราการเตบิโต กรณีเรTงอตัราการเตบิโต กรณีเรTงอตัราการเตบิโต กรณีเรTงอตัราการเตบิโต ((((Accelerated Growth CaseAccelerated Growth CaseAccelerated Growth CaseAccelerated Growth Case))))    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----15 15 15 15 โครงการทีม่ีความสาํคญัและมขีนาดใหญT ตามทางเลอืกที ่โครงการทีม่ีความสาํคญัและมขีนาดใหญT ตามทางเลอืกที ่โครงการทีม่ีความสาํคญัและมขีนาดใหญT ตามทางเลอืกที ่โครงการทีม่ีความสาํคญัและมขีนาดใหญT ตามทางเลอืกที ่3 3 3 3 กรณเีรTงอัตราการเตบิโตกรณเีรTงอัตราการเตบิโตกรณเีรTงอัตราการเตบิโตกรณเีรTงอัตราการเตบิโต    

 

โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่
((((กาํลงัการผลติไฟฟbากาํลงัการผลติไฟฟbากาํลงัการผลติไฟฟbากาํลงัการผลติไฟฟbา

ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ  
870 870 870 870 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต)))) 

 โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่

 

โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ  
สายกระทู สายกระทู สายกระทู สายกระทู ----ป�าตอง ป�าตอง ป�าตอง ป�าตอง 

จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็ 

 

ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ((((ปรบับทบาทให ปรบับทบาทให ปรบับทบาทให ปรบับทบาทให 
รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่ 

โรงโรงโรงโรงไฟไฟไฟไฟฟbา ฟbา ฟbา ฟbา 870 870 870 870 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต)))) 

 

ทTาเรอืน้าํลกึปากบารา ทTาเรอืน้าํลกึปากบารา ทTาเรอืน้าํลกึปากบารา ทTาเรอืน้าํลกึปากบารา 

((((ปรบับทบาททTาเรอืปรบับทบาททTาเรอืปรบับทบาททTาเรอืปรบับทบาททTาเรอื)))) 

 

โครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นด วยพลงังานโครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นด วยพลงังานโครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นด วยพลงังานโครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นด วยพลงังาน
ไฟฟbา หาดใหญTไฟฟbา หาดใหญTไฟฟbา หาดใหญTไฟฟbา หาดใหญT----ปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซาร 

 

โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา 1 1 1 1 และ และ และ และ 2 2 2 2 อาํเภอเทพา อาํเภอเทพา อาํเภอเทพา อาํเภอเทพา 
((((กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ  

1111,,,,100 เมกะวัตต์) 

 โครงการทTาเรอืสงขลา โครงการทTาเรอืสงขลา โครงการทTาเรอืสงขลา โครงการทTาเรอืสงขลา 2 2 2 2 ((((จะนะจะนะจะนะจะนะ)))) 

 

โครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอื
สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา 2 2 2 2 ((((จะนะจะนะจะนะจะนะ)))) 

 

โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่
((((กาํลงัการผลติไฟฟbากาํลงัการผลติไฟฟbากาํลงัการผลติไฟฟbากาํลงัการผลติไฟฟbา

ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ  
870 870 870 870 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต)))) 

 โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่โรงไฟฟbาถTานหนิกระบี ่

 

โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ โครงการทางพเิศษ  
สายกระทู สายกระทู สายกระทู สายกระทู ----ป�าตอง ป�าตอง ป�าตอง ป�าตอง 

จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็จงัหวดัภเูกต็ 

 

ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ทTาเทยีบเรอืคลองรัว้ ((((ปรบับทบาทให ปรบับทบาทให ปรบับทบาทให ปรบับทบาทให 
รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่รองรบัการขนสTงถTานหนิเพือ่ 

โรงโรงโรงโรงไฟไฟไฟไฟฟbา ฟbา ฟbา ฟbา 870 870 870 870 เมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัตเมกะวตัต)))) 

 

ทTาเรอืน้าํลกึปากบารา ทTาเรอืน้าํลกึปากบารา ทTาเรอืน้าํลกึปากบารา ทTาเรอืน้าํลกึปากบารา 

((((ปรบับทบาททTาเรอืปรบับทบาททTาเรอืปรบับทบาททTาเรอืปรบับทบาททTาเรอื)))) 

 

โครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นด วยพลงังานโครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นด วยพลงังานโครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นด วยพลงังานโครงการรถไฟทางคูTขบัเคลือ่นด วยพลงังาน
ไฟฟbา ไฟฟbา ไฟฟbา ไฟฟbา หาดใหญTหาดใหญTหาดใหญTหาดใหญT----ปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซารปาดงัเบซาร 

 

โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา โรงไฟฟbาเทพา 1 1 1 1 และ และ และ และ 2 2 2 2 อาํเภอเทพา อาํเภอเทพา อาํเภอเทพา อาํเภอเทพา 
((((กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ กาํลงัการผลติไฟฟbาประมาณ  

1111,,,,100 เมกะวัตต์) 

 โครงการทTาเรอืสงขลา โครงการทTาเรอืสงขลา โครงการทTาเรอืสงขลา โครงการทTาเรอืสงขลา 2 2 2 2 ((((จะนะจะนะจะนะจะนะ)))) 

 

โครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอืโครงการทTาเรอื
สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา 2 2 2 2 ((((จะนะจะนะจะนะจะนะ)))) 



รTางรายงานฉบบัสมบรูณรTางรายงานฉบบัสมบรูณรTางรายงานฉบบัสมบรูณรTางรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----134134134134    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

โครงการเบื้องต นตามทางเลอืกในการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลอืกที ่โครงการเบื้องต นตามทางเลอืกในการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลอืกที ่โครงการเบื้องต นตามทางเลอืกในการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลอืกที ่โครงการเบื้องต นตามทางเลอืกในการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลอืกที ่3 3 3 3 กรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโต    
 

 

    

รปูที่รปูที่รปูที่รปูที่    3333----16 16 16 16 โครงการที่ได เสนอแนะเพิ่มเติมตามทางเลือกที ่โครงการที่ได เสนอแนะเพิ่มเติมตามทางเลือกที ่โครงการที่ได เสนอแนะเพิ่มเติมตามทางเลือกที ่โครงการที่ได เสนอแนะเพิ่มเติมตามทางเลือกที ่3 3 3 3 กรณเีรTงอตัราการเจรญิเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเจรญิเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเจรญิเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเจรญิเตบิโต    

ถนนสาย ถนนสาย ถนนสาย ถนนสาย 44 44 44 44 ซึง่เปรยีบเปSนซึง่เปรยีบเปSนซึง่เปรยีบเปSนซึง่เปรยีบเปSน
สะพานเศรษฐกจิ และต องสะพานเศรษฐกจิ และต องสะพานเศรษฐกจิ และต องสะพานเศรษฐกจิ และต อง
ดาํเนนิการวางทTอสTงน้าํมนัดาํเนนิการวางทTอสTงน้าํมนัดาํเนนิการวางทTอสTงน้าํมนัดาํเนนิการวางทTอสTงน้าํมนั 

โครงการทTาเรอืเพือ่รอโครงการทTาเรอืเพือ่รอโครงการทTาเรอืเพือ่รอโครงการทTาเรอืเพือ่รองงงงรบั รบั รบั รบั 
Energy Bridge Energy Bridge Energy Bridge Energy Bridge บรเิวณอาํเภอบรเิวณอาํเภอบรเิวณอาํเภอบรเิวณอาํเภอขนขนขนขน

อม จงัหวดันครศรธีรรมราชอม จงัหวดันครศรธีรรมราชอม จงัหวดันครศรธีรรมราชอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ถนนสาย ถนนสาย ถนนสาย ถนนสาย 44 44 44 44 ซึง่เปรยีบเปSนซึง่เปรยีบเปSนซึง่เปรยีบเปSนซึง่เปรยีบเปSน
สะพานเศรษฐกจิ และต องสะพานเศรษฐกจิ และต องสะพานเศรษฐกจิ และต องสะพานเศรษฐกจิ และต อง
ดาํเนิดาํเนิดาํเนิดาํเนินการวางทTอสTงน้าํมนันการวางทTอสTงน้าํมนันการวางทTอสTงน้าํมนันการวางทTอสTงน้าํมนั 

โครงการทTาเรอืเพือ่รอโครงการทTาเรอืเพือ่รอโครงการทTาเรอืเพือ่รอโครงการทTาเรอืเพือ่รองงงงรบั รบั รบั รบั Energy Energy Energy Energy 
Bridge Bridge Bridge Bridge บรเิวณอาํเภอท ายเหมอืงบรเิวณอาํเภอท ายเหมอืงบรเิวณอาํเภอท ายเหมอืงบรเิวณอาํเภอท ายเหมอืง

จงัหวดัพงังาจงัหวดัพงังาจงัหวดัพงังาจงัหวดัพงังา 

โรงกลัน่น้าํมนับรเิวณใกล โรงกลัน่น้าํมนับรเิวณใกล โรงกลัน่น้าํมนับรเิวณใกล โรงกลัน่น้าํมนับรเิวณใกล 
กบัปtโตรเคมีกบัปtโตรเคมีกบัปtโตรเคมีกบัปtโตรเคม ี

อตุสาหกรรมใหมTตามทางเลอืกที ่อตุสาหกรรมใหมTตามทางเลอืกที ่อตุสาหกรรมใหมTตามทางเลอืกที ่อตุสาหกรรมใหมTตามทางเลอืกที ่3 3 3 3 เพื่เพื่เพื่เพื่อเรTงอเรTงอเรTงอเรTง
อตัราการเตบิโต คอื ปtโตรเคม ีบรเิวณ อตัราการเตบิโต คอื ปtโตรเคม ีบรเิวณ อตัราการเตบิโต คอื ปtโตรเคม ีบรเิวณ อตัราการเตบิโต คอื ปtโตรเคม ีบรเิวณ 
อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราชอาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราชอาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราชอาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----135135135135    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จากรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----11116666 แสดงโครงการท่ีท่ีปรึกษาได เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให สอดคล องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()ง
ทะเลภาคใต ตามทางเลือกท่ี 3 กรณีเรTงอัตราการเจริญเติบโต โดยโครงการท่ีท่ีปรึกษาเสนอแนะเพ่ิมเติมเปSน
โครงการพัฒนาท่ีเก่ียวข องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงเปSนโครงการในสาขาพลังงาน และ
สาขาอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาท่ีสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงเปSนโครงการใน
สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส ตามรายชื่อดังนี้ 

โครงการพัฒนาที่เกี่ยวข องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ภาคใต  โครงการพัฒนาที่เกี่ยวข องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ภาคใต  โครงการพัฒนาที่เกี่ยวข องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ภาคใต  โครงการพัฒนาที่เกี่ยวข องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ภาคใต      

- โครงการโรงกลั่นน้ํามัน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (สาขาพลังงาน) 

- โครงการปtโตรเคมีคอมเพล็กซ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (สาขาอุตสาหกรรม) 

โครงการพัฒนาที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ภาคใต โครงการพัฒนาที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ภาคใต โครงการพัฒนาที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ภาคใต โครงการพัฒนาที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ภาคใต     

- โครงการวางทTอสTงน้ํามัน เพ่ือเชื่อมโยงทTาเรือและโรงกลั่นน้ํามัน/ปtโตรเคมีคอมเพล็กซ จากทางหลวง
สาย 4 เข าสูTทางทางหลวงสาย 44 และทางหลวงสาย 401 

- โครงการทTาเรืออําเภอท ายเหมือง จ.พังงา และ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

จากโครงการพัฒนาดังกลTาว สามารถอธิบายกระบวนการในภาพรวม คือ ทTาเรืออําเภอท ายเหมือง 
จังหวัดพังงา จะเปSนจุดท่ีรองรับการขนถTายน้ํามันดิบท่ีขนสTงมาจากประเทศตTางๆ เชTน ประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง จากนั้นน้ํามันดิบดังกลTาวจะเข าสูTทTอสTงน้ํามันท่ีมีแนวของทTอสTงน้ํามันมาจากทางหลวงสาย 4 เข า
สูTทางหลวงสาย 44 และทางหลวงสาย 401 เข าสูTโรงกลั่นน้ํามันท่ีอยูTในอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช        
ซ่ึงผลผลิตท่ีได จากการกลั่นน้ํามันดิบในสTวนของน้ํามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปtโตรเคมีจะถูกขนสTงตTอไปยังทTาเรือ 
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สTวนผลผลิตพลอยได ท่ีได จากการกลั่นน้ํามันดิบจะนําไปใช ในอุตสาหกรรม 
ปtโตรเคมีท่ีมีท่ีตั้งอยูTท่ีตําแหนTงเดียวกันคือ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดังนั้นจากการพิจารณาโครงการเบ้ืองต นตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  3 ทางเลือก 
มีโครงการท้ังสิ้น 57 โครงการ  
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----136136136136    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333....5 5 5 5     การศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมและความเปSนไปได ในการขนสTงสินค าผTานสะพานการศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมและความเปSนไปได ในการขนสTงสินค าผTานสะพานการศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมและความเปSนไปได ในการขนสTงสินค าผTานสะพานการศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมและความเปSนไปได ในการขนสTงสินค าผTานสะพาน
เศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  เศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  เศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  เศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  (Land Bridge)(Land Bridge)(Land Bridge)(Land Bridge)    

    พ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต มีความได เปรียบในเรื่องของภูมิศาสตร เนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพเปSน
แหลมคอดก้ันกลางระหวTางอTาวไทย (ทะเลจีนใต ) และทะเลอันดามัน (มหาสมุทรอินเดีย) และอยูTใกล กับเส นทาง
เดินเรือสากลท่ีมีปริมาณการขนสTงเปSนอันดับต นๆ ของโลก ซ่ึงเปSนท่ีมาของแนวคิดการขุดคลองกระ ซ่ึงป(จจุบัน 
เรียกวTา “คลองไทย” เพ่ือเชื่อมโยงระหวTางพ้ืนท่ีสองฝ()งทะเลในภาคใต  เพ่ือยTนระยะเวลาในการเดินทางอ อมแหลมมะละกา      
โดยข อมูลลTาสุดได มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดให มีการกTอสร างทTาเรือสองชายฝ()งทะเลและเชื่อมโยงทTาเรือท้ังสองด วย
เส นทางคมนาคมขนสTงทางบกและทางราง ท่ีเรียกวTา “สะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge)” 
 ในการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมและความเปSนไปได ในการขนสTงสินค าผTานสะพานเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
ชายฝ()งทะเลภาคใต  (Land Bridge) ท่ีปรึกษาทําการศึกษาและวิเคราะหใน 3 ประเด็นดังนี้ 

((((1111)))) การศึกษาปริมาณสินค า การศึกษาปริมาณสินค า การศึกษาปริมาณสินค า การศึกษาปริมาณสินค า ท่ีปรึกษาทบทวนรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวข องกับการพัฒนาสะพาน
เศรษฐกิจท่ีได มีการศึกษาไว กTอนหน านี้เพ่ือศึกษาถึงปริมาณสินค าท่ีคาดวTาจะมาใช สะพานเศรษฐกิจโดยรายงาน
การศึกษาท่ีเก่ียวข องกับการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจท่ีท่ีปรึกษาได ทบทวนนั้น ได แกT 

ชื่อรายงานชื่อรายงานชื่อรายงานชื่อรายงาน    ปhปhปhปh    หนTวยงานหนTวยงานหนTวยงานหนTวยงาน    

1.1 รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ
สิ่งแวดล อม ฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาความเหมาะสมด าน
เศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล อม เพ่ือกTอสร างทTาเรือนํ้าลึกชายฝ()ง
ทะเลอTาวไทยตอนลTาง (ทTาเรือสงขลา แหTงท่ี 2) 

ตุลาคม 
2553 

กรมเจ าทTา 

1.2 รายงานการสํารวจออกแบบฉบับสมบูรณ โครงการสํารวจ
ออกแบบเพ่ือกTอสร างทTาเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล 

มิถุนายน 
2553 

กรมเจ าทTา 

1.3 รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบ้ืองต นทางรถไฟเช่ือมโยงการขนสTงสินค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทย
และฝ()งอันดามัน 

กันยายน 

2553 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสTงและ
จราจร (สนข.) 

((((2222)))) อัตราคTาบริการตTอตู สินค าสําหรับการขนสTงผTานสะพานเศรษฐกิจ อัตราคTาบริการตTอตู สินค าสําหรับการขนสTงผTานสะพานเศรษฐกิจ อัตราคTาบริการตTอตู สินค าสําหรับการขนสTงผTานสะพานเศรษฐกิจ อัตราคTาบริการตTอตู สินค าสําหรับการขนสTงผTานสะพานเศรษฐกิจ ท่ีปรึกษาทบทวนอัตราคTาบริการ
ตTอตู สินค าจากรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวข องกับสะพานเศรษฐกิจดังท่ีได กลTาวมาแล วในหัวข อท่ี 1 การศึกษา
ปริมาณสินค า 

นอกจากการทบทวนรายงานท่ีเก่ียวข องแล ว ท่ีปรึกษาได วิเคราะหการประหยัดเวลาและต นทุนใน
การเดินเรือขนสTงสินค า โดยหยิบยกตัวอยTางการพัฒนาคลองลัดท่ีประสบความสําเร็จของโลก ได แกT คลองปานามา 
และคลองสุเอซและนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบการประหยัดเวลาและต นทุนในการเดินเรือในกรณีมีคลองไทย
หรือสะพานเศรษฐกิจเพ่ือให ทราบถึงอัตราคTาบริการตTอตู สินค าภายใต บริบทป(จจุบัน 

((((3333)))) ผลตอบแทนทางการเงินผลตอบแทนทางการเงินผลตอบแทนทางการเงินผลตอบแทนทางการเงิน ท่ีปรึกษาวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินโดยใช อัตราคTาบริการตTอตู 
สินค าภายใต บริบทป(จจุบัน ท่ีได จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบการประหยัดเวลาและต นทุนในการเดินเรือกรณี
มีคลองไทยหรือสะพานเศรษฐกิจ 

โดยแตTละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้ 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----137137137137    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

1111)))) การศึกษาปริมาณสินค าการศึกษาปริมาณสินค าการศึกษาปริมาณสินค าการศึกษาปริมาณสินค า    
ท่ีปรึกษาทําการทบทวนปริมาณสินค าจากรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวข องกับการพัฒนา

สะพานเศรษฐกิจ โดยสามารถสรุปปริมาณสินค าในแตTละรายงานการศึกษาได ดังนี้ 
1111....1111    รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล อม ฉบับสมบูรณ รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล อม ฉบับสมบูรณ รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล อม ฉบับสมบูรณ รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล อม ฉบับสมบูรณ 

โครงการศึกษาความเหมาะสมด านเศรษฐกิจ วิโครงการศึกษาความเหมาะสมด านเศรษฐกิจ วิโครงการศึกษาความเหมาะสมด านเศรษฐกิจ วิโครงการศึกษาความเหมาะสมด านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล อม เพื่อกTอสร างทTาเรอืน้าํลกึชายฝ()งทะเลอTาวศวกรรม และสิ่งแวดล อม เพื่อกTอสร างทTาเรอืน้าํลกึชายฝ()งทะเลอTาวศวกรรม และสิ่งแวดล อม เพื่อกTอสร างทTาเรอืน้าํลกึชายฝ()งทะเลอTาวศวกรรม และสิ่งแวดล อม เพื่อกTอสร างทTาเรอืน้าํลกึชายฝ()งทะเลอTาว
ไทยตอนลTางไทยตอนลTางไทยตอนลTางไทยตอนลTาง    ((((ทTาเรือสงขลา แหTงที่ ทTาเรือสงขลา แหTงที่ ทTาเรือสงขลา แหTงที่ ทTาเรือสงขลา แหTงที่ 2222))))    ((((ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม 2553, 2553, 2553, 2553, กรมเจ าทTากรมเจ าทTากรมเจ าทTากรมเจ าทTา))))    

การพัฒนาทTาเรือน้ําลึกชายฝ()งทะเลอTาวไทยตอนลTาง (ทTาเรือสงขลา แหTงท่ี 2) ใน
ระยะท่ี 1 กําหนดให เปSนทTาเรือชายฝ()งสนับสนุนทTาเรือแหลมฉบังท่ีรองรับสินค าบริเวณภาคใต ท่ีเกินขีด
ความสามารถของการใช บริการทTาเรือสงขลา แหTงท่ี 1 โดยมีประเทศปลายทางอยูTทางฝ()งอTาวไทย ได แกT ประเทศใน
กลุTมเอเชียตะวันออก และอเมริกาตะวันตกซ่ึงสินค าท่ีผTานทTาเรือมีด วยกัน 3 ประเภท คือ สินค าบรรจุตู คอนเทนเนอร สินค า
ท่ัวไปบรรจุหีบหTอ และสินค าบรรจุตู แชTแข็ง โดยการคาดการณปริมาณสินค าสTงออกและนําเข าผTานทTาเรือน้ําลึก
ชายฝ()งทะเลอTาวไทยตอนลTาง (ทTาเรือสงขลา แหTงท่ี 2) ในปh พ.ศ.2584 มีสินค าดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----94949494 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----94 94 94 94 การคาการคาการคาการคาดการณปริมาณสนิค าสTงออกผTานทTาเรือน้าํลึกชายฝ()งทะเลอTาวไทยตอนลTางดการณปริมาณสนิค าสTงออกผTานทTาเรือน้าํลึกชายฝ()งทะเลอTาวไทยตอนลTางดการณปริมาณสนิค าสTงออกผTานทTาเรือน้าํลึกชายฝ()งทะเลอTาวไทยตอนลTางดการณปริมาณสนิค าสTงออกผTานทTาเรือน้าํลึกชายฝ()งทะเลอTาวไทยตอนลTาง    
((((ทTาเรือสงขลา แหTงที ่ทTาเรือสงขลา แหTงที ่ทTาเรือสงขลา แหTงที ่ทTาเรือสงขลา แหTงที ่2222))))    

ชนดิสนิค าชนดิสนิค าชนดิสนิค าชนดิสนิค า    ปรมิาณสนิค า ปรมิาณสนิค า ปรมิาณสนิค า ปรมิาณสนิค า     

((((ตนัตนัตนัตนั))))    

ปรมิาณตู คอนเทนเนอรปรมิาณตู คอนเทนเนอรปรมิาณตู คอนเทนเนอรปรมิาณตู คอนเทนเนอร(TEUs)(TEUs)(TEUs)(TEUs)    

ยางพาราและเฟอรนิเจอรบรรจุตู คอนเทนเนอร 183,483 17,278 

กุ งแปรรูปและสัตวนํ้าแชTแข็ง 131,669 8,778 

ไม ยางพาราบรรจุหีบหTอ 680,764 45,384 

รวมรวมรวมรวม    2,260,1922,260,1922,260,1922,260,192    71,44071,44071,44071,440    

สําหรับสินค านําเข าท่ีคาดวTาจะผTานทTาเรือน้ําลึกชายฝ()งทะเลอTาวไทยตอนลTาง (ทTาเรือสงขลา 
แหTงท่ี 2) เปSนสินค าท่ัวไปท่ีบรรจุหีบหTอ ได แกT อาหารสัตว เคมีภัณฑ เครื่องจักรกล ทTอเหล็ก เครื่องมือ เครื่องใช 
ตTางๆ และปุ�ย ประมาณ 607,584 ตัน รวมกับสินค าอ่ืนๆ อีก 1,000,000 ตัน คิดเปSนตู คอนเทนเนอรประมาณ 
50,000 TEUs 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----138138138138    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

1111....2222    รายงานการสํารวจออกแบบฉบับสมบูรณ โครงการสํารวจออกแบบเพื่อกTอสร างรายงานการสํารวจออกแบบฉบับสมบูรณ โครงการสํารวจออกแบบเพื่อกTอสร างรายงานการสํารวจออกแบบฉบับสมบูรณ โครงการสํารวจออกแบบเพื่อกTอสร างรายงานการสํารวจออกแบบฉบับสมบูรณ โครงการสํารวจออกแบบเพื่อกTอสร าง
ทTาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูลทTาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูลทTาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูลทTาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล (ตุลาคม 2553, กรมเจ าทTา)    

จากรายงานการศึกษา สินค าท่ีคาดวTาจะขนสTงผTานทTาเรือปากบารามีด วยกัน 3 กลุTม ได แกT     
1111)))) สินค าภาคใต สินค าภาคใต สินค าภาคใต สินค าภาคใต     

การคาดการณปริมาณความต องการในการขนสTงของทTาเรือปากบาราจากการคาดการณปริมาณความต องการในการขนสTงของทTาเรือปากบาราจากการคาดการณปริมาณความต องการในการขนสTงของทTาเรือปากบาราจากการคาดการณปริมาณความต องการในการขนสTงของทTาเรือปากบาราจาก
ปริมาณสินค าในภาคใต  ปริมาณความต องการขนสTงสินค าในภูมิภาคปริมาณสินค าในภาคใต  ปริมาณความต องการขนสTงสินค าในภูมิภาคปริมาณสินค าในภาคใต  ปริมาณความต องการขนสTงสินค าในภูมิภาคปริมาณสินค าในภาคใต  ปริมาณความต องการขนสTงสินค าในภูมิภาคจากรายงานระบุวTา ปริมาณสินค าสTงออกในปh 
พ.ศ.2557 ซ่ึงเปSนปhเปtดทําการทTาเรือปากบารา จะมีปริมาณสินค าภาคใต ท่ีต องการสTงออกท้ังสิ้น 385,049 TEU และมีความ
ต องการนําเข าสินค าท้ังสิ้น 130,632 TEU ท้ังนี้ในการสTงออกและนําเข าจําต องใช ตู คอนเทนเนอรในการขนสTง จึง
จําต องนําเข าตู สินค าเปลTาเพ่ือลดชTองวTางระหวTางสินค าสTงออกและสินค านําเข า จึงวิเคราะหปริมาณความต องการ
ในการใช ทTาเรือของภาคใต  โดยใช ฐานการคํานวณจากปริมาณสินค าสTงออกเปSนสําคัญ แล วจึงทดแทนความไมT
สมดุลของสินค านําเข าด วยการนําเข าตู คอนเทนเนอรเปลTา แสดงการคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าในภาคใต 
และปริมาณนําเข าตู เปลTาผTานทTาเรือปากบารา ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----95959595    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----95 95 95 95 การคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าการคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าการคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าการคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าในภาคใต และปรมิาณนาํเข าตู เปลTาผTานทTาเรือปากบาราในภาคใต และปรมิาณนาํเข าตู เปลTาผTานทTาเรือปากบาราในภาคใต และปรมิาณนาํเข าตู เปลTาผTานทTาเรือปากบาราในภาคใต และปรมิาณนาํเข าตู เปลTาผTานทTาเรือปากบารา    
ปhปhปhปh    ปรมิาณการสTงออกปรมิาณการสTงออกปรมิาณการสTงออกปรมิาณการสTงออก    

(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    
ปรมิาณการนาํเข าปรมิาณการนาํเข าปรมิาณการนาํเข าปรมิาณการนาํเข า    

(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    
ปรมิาณการนาํเข าปรมิาณการนาํเข าปรมิาณการนาํเข าปรมิาณการนาํเข า    

ตู เปลTา ตู เปลTา ตู เปลTา ตู เปลTา (TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    
ปรมิาณการขนสTงรวม ปรมิาณการขนสTงรวม ปรมิาณการขนสTงรวม ปรมิาณการขนสTงรวม 

(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    
 2557* 385,049 130,632 254,418 770,099 
2566 707,897 240,161 467,736 1,415,795 
2576 1,266,253 429,589 836,665 2,532,744 
2586 1,701,738 577,331 1,124,407 3,403,477 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : ปh 2557 เปtดทําการทTาเรือปากบารา 
 ท้ังนี้การศึกษายังได คาดการณปริมาณสินค าสTงออกผTานทTาเรือสงขลา แหTงท่ี 2 โดยสินค าภาคใต ท่ีจะ
สTงออกไปยังเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต  และออสเตรเลีย จะใช ทTาเรือสงขลา แหTงท่ี 2 ในขณะท่ี
สินค าท่ีจะไปยังยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกาจะใช ทTาเรือปากบารา ซ่ึงผลการคาดการณปริมาณความ
ต องการใช ทTาเรือปากบาราและทTาเรือสงขลา แหTงท่ี 2 ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----96969696    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----96 96 96 96 การคาดการณปริมาณความต องการในการใช ทTาเรือปากบารา และทTาเรือสงขลา แหTงที ่การคาดการณปริมาณความต องการในการใช ทTาเรือปากบารา และทTาเรือสงขลา แหTงที ่การคาดการณปริมาณความต องการในการใช ทTาเรือปากบารา และทTาเรือสงขลา แหTงที ่การคาดการณปริมาณความต องการในการใช ทTาเรือปากบารา และทTาเรือสงขลา แหTงที ่2222    

ปhปhปhปh    
ความต องการรวมความต องการรวมความต องการรวมความต องการรวม    

((((TEU)TEU)TEU)TEU)    

การขนสTงผTานทTาเรอืปากบาราการขนสTงผTานทTาเรอืปากบาราการขนสTงผTานทTาเรอืปากบาราการขนสTงผTานทTาเรอืปากบารา    
((((ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ 20202020))))    

การขนสTงผTานทTาเรอืสงขลา แหTงที่ การขนสTงผTานทTาเรอืสงขลา แหTงที่ การขนสTงผTานทTาเรอืสงขลา แหTงที่ การขนสTงผTานทTาเรอืสงขลา แหTงที่ 2222    
((((ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ 80808080))))    

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    

รวมรวมรวมรวม    
(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    

รวมรวมรวมรวม    
(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    

25572 210,423 105,211 105,211 210,423210,423210,423210,423    - - ----    

25613 622,931 186,879 186,879 373,758373,758373,758373,758    124,586 124,586 249,172249,172249,172249,172    

2566 1,037,335 103,734 103,734 207,467207,467207,467207,467    414,934 414,934 829,868829,868829,868829,868    
2576 1,980,158 198,016 198,016 396,032396,032396,032396,032    792,063 792,063 1,584,1271,584,1271,584,1271,584,127    
2586 2,715,506 271,551 271,551 543,101543,101543,101543,101    1,086,202 1,086,202 2,172,4052,172,4052,172,4052,172,405    

    
                                                           
2ปh 2557 เปtดทําการทTาเรือปากบารา 
3ปh 2561 เปtดทําการทTาเรือสงขลา แหTงที่ 2 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----139139139139    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222)))) สินค าภาคอื่นๆสินค าภาคอื่นๆสินค าภาคอื่นๆสินค าภาคอื่นๆ        
จากรายงานในการวิเคราะหปริมาณสินค าท่ีคาดวTาจะผTานทTาเรือปากบาราใช 

ข อมูลสถิติการสTงออกและนําเข าสินค าจากกรมศุลกากร ในปh พ.ศ.2545 เปSนฐานในการคํานวณ โดยเปรียบเทียบ
คTาสTวนตTางการขนสTงทางเรือระหวTางแหลมฉบัง-สิงคโปร-รอทเธอรแดม กับ ปากบารา-รอทเธอรแดม จากรูปแบบ
การขนสTง 3 กรณี ได แกT 

- เปรียบเทียบระหวTางทTาเรือแหลมฉบังกับทTาเรือปากบารา ด วยการขนสTง
ทางรถบรรทุก 

- เปรียบเทียบระหวTางทTาเรือแหลมฉบังกับทTาเรือปากบารา ด วยการขนสTง
ทางรถไฟ 

- เปรียบเทียบระหวTางทTาเรือแหลมฉบังกับทTาเรือปากบารา ด วยการ        
ขนสTงผTานเส นทางสะพานเศรษฐกิจ 

ผลการคาดการณปริมาณสินค าภาคอ่ืนๆ ท่ีคาดวTาจะผTานทTาเรือปากบาราท้ัง 3 กรณีสามารถสรุปได ดังตารางตารางตารางตาราง
ที่ ที่ ที่ ที่ 3333----97979797    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----97 97 97 97 สรปุผลการคาดการณปรมิาณสนิค าภาคอืน่ๆ ทีค่าดวTาจะผTานทTาเรือปากบารา สรปุผลการคาดการณปรมิาณสนิค าภาคอืน่ๆ ทีค่าดวTาจะผTานทTาเรือปากบารา สรปุผลการคาดการณปรมิาณสนิค าภาคอืน่ๆ ทีค่าดวTาจะผTานทTาเรือปากบารา สรปุผลการคาดการณปรมิาณสนิค าภาคอืน่ๆ ทีค่าดวTาจะผTานทTาเรือปากบารา 3 3 3 3 กรณีกรณีกรณีกรณี    
รปูแบบการขนสTงรปูแบบการขนสTงรปูแบบการขนสTงรปูแบบการขนสTง    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    

การขนสTงทางรถบรรทุก ไมTกTอให เกิดการเปลี่ยนแปลงการขนสTงสินค ามายังทTาเรือปากบาราได ไมTกTอให เกิดการเปลี่ยนแปลงการขนสTงสินค ามายังทTาเรือปากบาราได ไมTกTอให เกิดการเปลี่ยนแปลงการขนสTงสินค ามายังทTาเรือปากบาราได ไมTกTอให เกิดการเปลี่ยนแปลงการขนสTงสินค ามายังทTาเรือปากบาราได     
เน่ืองจากสินค าจากกรุงเทพสTงออกทางทTาเรือปากบาราไปยังยุโรป จะมีราคาคTา
ขนสTงแพงกวTาการขนสTงจากทTาเรือแหลมฉบัง 1,663 บาทตTอตัน แตTชTวย
ประหยัดเวลา 93 ช่ัวโมง ทําให ไมTมีผู สTงออกรายใดหันมาใช ทTาเรือปากบาราเปSน
ฐานในการสTงออกสินค าจากกรุงเทพและภูมิภาคอ่ืนๆ ยกเว ยกเว ยกเว ยกเว น สินค าจากภาคใต น สินค าจากภาคใต น สินค าจากภาคใต น สินค าจากภาคใต ท่ี
ขนสTงผTานทTาเรือปากบาราแล วมีความได เปรียบในเรื่องของต นทุนการขนสTงท่ีลดลง 

การขนสTงทางรถไฟ การขนสTงจากกรุงเทพไปยังทTาเรือปากบาราทางรถไฟมีราคาคTาขนสTงถูกกวTาการ
ใช ทTาเรือแหลมฉบัง 20 บาทตTอตัน หรือ 280 บาทตTอTEU และประหยัดเวลาได  
89 ช่ัวโมงดังน้ันคาดการณวTาในชTวง 3 ปhแรกหลังการกTอสร างทTาเรือปากบารา 
ได แกT ปh พ.ศ.2561 จะมีสินค าผTานทTาเรือประมาณ 139,845 TEU ตTอปh คิดเปSน
ร อยละ 50 ของปริมาณสินค าท้ังประเทศท่ีสTงออกไปยังยุโรป แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง และปริมาณสินค าท่ีจะผTานทTาเรือน้ันจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงร อยละ 100 โดยในปh พ.ศ.2586 จะมีปริมาณสินค าท้ังสิ้น 790,902 TEU ตTอปh
และเมื่อกTอสร างระบบทางคูTบางชTวงแล วเสร็จในปh พ.ศ.2560 จะทําให ตั้งแตTปh 
พ.ศ.2561 เปSนต นไป จะมีสินค าผTานทTาเรือปากบารา 600,000 TEU ตTอปh 

การขนสTงผTานเส นทางสะพานเศรษฐกิจ การขนสTงสินค าจากภาคตTางๆ ของไทยไปยังยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 
ผTานทTาเรือปากบารา ด วยการขนสTงแบบตTอเน่ืองทางนํ้าและทางบกด วยเรือ
ลําเลียงจากทTาเรือแหลมฉบังและทTาเรือกรุงเทพไปยังทTาเรือสงขลาแหTงใหมTและ
เช่ือมตTอด วยรถไฟจากทTาเรือสงขลาไปยังทTาเรือปากบารา โดยเปtดให บริการขนสTง
ผTานสะพานเศรษฐกิจในปh พ.ศ.2561 และคาดการณวTามีปริมาณสินค าสTงออกผTาน
เส นทางสะพานเศรษฐกิจในปh พ.ศ.2564 ท้ังสิ้น 23,963 TEU ตTอปh และเพ่ิมข้ึน
อยTางตTอเน่ือง 

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----140140140140    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333)))) สินค าฮาลาลสินค าฮาลาลสินค าฮาลาลสินค าฮาลาล    
การสTงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลจะทําให ปริมาณสินค าฮาลาลท่ีสTงออกมีแนวโน ม

เพ่ิมข้ึนและคาดวTาปริมาณสินค าฮาลาลท่ีจะผTานทTาเรือปากบาราจะมีประมาณร อยละ 20 จากสินค าฮาลาลท่ีสTงออกท้ัง
ประเทศ โดยมีจุดหมายปลายทาง 3 แหTง คือ แอฟริกา เอเชียใต  และตะวันออกกลาง สTวนสินค าท่ีสTงออกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นั้นจะไมTสTงออกท่ีทTาเรือปากบารา โดยคาดการณวTาในปh พ.ศ.2557 จะมีสินค า    
ฮาลาลสTงออกผTานทTาเรือ 7,053 TEU และใน 30 ปhข างหน าในปh พ.ศ.2586 จะมีสินค าสTงออก                    
รวมท้ังสิ้น 98,706 TEU สรุปดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----98989898    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----98 98 98 98 การคาดการณปริมาณสนิค าฮาลาลที่คาดวTาจะสTงออกผTานทTาเรอืปากบาราการคาดการณปริมาณสนิค าฮาลาลที่คาดวTาจะสTงออกผTานทTาเรอืปากบาราการคาดการณปริมาณสนิค าฮาลาลที่คาดวTาจะสTงออกผTานทTาเรอืปากบาราการคาดการณปริมาณสนิค าฮาลาลที่คาดวTาจะสTงออกผTานทTาเรอืปากบารา    
ปhปhปhปh    ปรมิาณสTงออก ปรมิาณสTงออก ปรมิาณสTงออก ปรมิาณสTงออก 

(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    
อตัราการเพิม่อตัราการเพิม่อตัราการเพิม่อตัราการเพิม่    

((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    
ตู เปลTาตู เปลTาตู เปลTาตู เปลTา    
(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    

ตู สนิค าตู สนิค าตู สนิค าตู สนิค า++++ตู เปลTาตู เปลTาตู เปลTาตู เปลTา    
(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    

ปรมิาณการขนสTงผTานปรมิาณการขนสTงผTานปรมิาณการขนสTงผTานปรมิาณการขนสTงผTาน    
ทTาเรอืปากบาราทTาเรอืปากบาราทTาเรอืปากบาราทTาเรอืปากบารา    

ร อยละร อยละร อยละร อยละ    TEUTEUTEUTEU    
2557 11,755 5 11,755 23,509 30 7,053 
2566 21,611 7 21,611 43,221 95 41,060 
2576 38,656 3 38,650 77,312 95 73,446 
2586 51,950 3 51,950 103,901 95 98,706 

4444)))) สินค าจากจีนตอนใต  สินค าจากจีนตอนใต  สินค าจากจีนตอนใต  สินค าจากจีนตอนใต  ((((มณฑลยูนนานมณฑลยูนนานมณฑลยูนนานมณฑลยูนนาน))))    
สินค าจากจีนตอนใต มีโอกาสมาใช ทTาเรือปากบารา สําหรับขนถTายสินค าระหวTาง

จีนกับยุโรปโดยผTานรถไฟจากจีนและลาวมาหนองคาย เนื่องจากมีคTาขนสTงตํ่ากวTาการขนสTงสินค าผTานทTาเรือใน
ฮTองกง แตTการขนสTงในเส นทางนี้เส นทางในการขนสTงยังไมTพร อม อาจต องรอการพัฒนาอีกประมาณ 15 ปh ซ่ึงหาก
มีการพัฒนาเส นทางเปSนท่ีเรียบร อยแล วคาดวTาจะสามารถขนสTงสินค าได ปhละ 126,000 TEU ตTอปh โดยเริ่มในปh
พ.ศ.2565 

5555)))) สินค าเปลี่ยนถTายจากประเทศเพื่อนบ านสินค าเปลี่ยนถTายจากประเทศเพื่อนบ านสินค าเปลี่ยนถTายจากประเทศเพื่อนบ านสินค าเปลี่ยนถTายจากประเทศเพื่อนบ าน    
จากรายงานการศึกษาได คาดการณปริมาณสินค าท่ีจะผTานทTาเรือปากบาราจาก

การเปลี่ยนถTายจากประเทศเพ่ือนบ าน ได แกT ประเทศเมียนมาและบังคลาเทศ โดยสามารถสรุปปริมาณสินค าได ดัง
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----99999999    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----99 99 99 99 การคาดการณปริมาณสนิค าเปลีย่นถTายเรือที่ทTาเรือปากบาราของประเทศเพื่อนบ านการคาดการณปริมาณสนิค าเปลีย่นถTายเรือที่ทTาเรือปากบาราของประเทศเพื่อนบ านการคาดการณปริมาณสนิค าเปลีย่นถTายเรือที่ทTาเรือปากบาราของประเทศเพื่อนบ านการคาดการณปริมาณสนิค าเปลีย่นถTายเรือที่ทTาเรือปากบาราของประเทศเพื่อนบ าน    
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : TEU    

ปhปhปhปh    เมยีนมาเมยีนมาเมยีนมาเมยีนมา    บงัคลาเทศบงัคลาเทศบงัคลาเทศบงัคลาเทศ    เมยีนมาและเมยีนมาและเมยีนมาและเมยีนมาและ    

บงัคลาเทศบงัคลาเทศบงัคลาเทศบงัคลาเทศ    นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    รวมรวมรวมรวม    นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    รวมรวมรวมรวม    

2561 868 2,706 3,574 4613 4,613 9,226 12,80012,80012,80012,800    

2566 4,515 14,079 18,594 25,878 25,878 51,756 70,35070,35070,35070,350    

2576 7,640 23,822 31,462 50,907 50,907 101,814 133,276133,276133,276133,276    

2586 25,853 80,614 106,467 100,141 100,141 200,282 306,749306,749306,749306,749    

    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----141141141141    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

สรุปการคาดการณปริมาณสินค าผTานทTาเรือปากบาราสรุปการคาดการณปริมาณสินค าผTานทTาเรือปากบาราสรุปการคาดการณปริมาณสินค าผTานทTาเรือปากบาราสรุปการคาดการณปริมาณสินค าผTานทTาเรือปากบารา 
จากรายงานการศึกษาโครงการทTาเรือปากบารา ได กําหนดเริ่มกTอสร างในปh พ.ศ.2553 และ

เปtดดําเนินการได ในปh พ.ศ.2557 สามารถสรุปปริมาณสินค าท่ีคาดวTาจะผTานทTาเรือปากบาราเปSนกรณีได ดังนี้ 
กรณีที่ กรณีที่ กรณีที่ กรณีที่ 1 1 1 1 ไมTมีทางรถไฟเชื่อมเข าทTาเรือปากบาราไมTมีทางรถไฟเชื่อมเข าทTาเรือปากบาราไมTมีทางรถไฟเชื่อมเข าทTาเรือปากบาราไมTมีทางรถไฟเชื่อมเข าทTาเรือปากบาราสินค าท่ีจะมาใช ทTาเรือเปSนสินค าใน

ภาคใต เทTานั้น คือ 1,701,738 TEU ในปh พ.ศ.2586 ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----100100100100    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----100 100 100 100 ปริมาณสนิค าผTานทTาเรอืปากบารา กรณีไมTมทีางรถไฟเชื่อมเข าทTาเรือปริมาณสนิค าผTานทTาเรอืปากบารา กรณีไมTมทีางรถไฟเชื่อมเข าทTาเรือปริมาณสนิค าผTานทTาเรอืปากบารา กรณีไมTมทีางรถไฟเชื่อมเข าทTาเรือปริมาณสนิค าผTานทTาเรอืปากบารา กรณีไมTมทีางรถไฟเชื่อมเข าทTาเรือ    

ปhปhปhปh    ปรมิาณการสTงออกปรมิาณการสTงออกปรมิาณการสTงออกปรมิาณการสTงออก    

(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    

ปรมิาณการนาํเข าปรมิาณการนาํเข าปรมิาณการนาํเข าปรมิาณการนาํเข า    

(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    

ปรมิาณการนาํเข าปรมิาณการนาํเข าปรมิาณการนาํเข าปรมิาณการนาํเข า    

ตู เปลTา ตู เปลTา ตู เปลTา ตู เปลTา (TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    

ปรมิาณการขนสTงรวม ปรมิาณการขนสTงรวม ปรมิาณการขนสTงรวม ปรมิาณการขนสTงรวม 
(TEU)(TEU)(TEU)(TEU)    

 2557* 385,049 130,632 254,418 770,099770,099770,099770,099    

2566 707,897 240,161 467,736 1,415,7951,415,7951,415,7951,415,795    

2576 1,266,253 429,589 836,665 2,532,7442,532,7442,532,7442,532,744    

2586 1,701,738 577,331 1,124,407 3,403,4773,403,4773,403,4773,403,477    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : ปh 2557 เปSนปhเปtดโครงการทTาเรือปากบารา 

กรณีที่ กรณีที่ กรณีที่ กรณีที่ 2 2 2 2 มีรถไฟเชื่อมทTาเรือปากบาราและมีทTาเรือสงขลา แหTงที่ มีรถไฟเชื่อมทTาเรือปากบาราและมีทTาเรือสงขลา แหTงที่ มีรถไฟเชื่อมทTาเรือปากบาราและมีทTาเรือสงขลา แหTงที่ มีรถไฟเชื่อมทTาเรือปากบาราและมีทTาเรือสงขลา แหTงที่ 2222    ให ทTาเรือสงขลา
แหTงท่ี 2 เปtดดําเนินการเม่ือทTาเรือปากบารามีสินค าเพียงพอและและสามารถดําเนินการได แล ว ดังนั้น เม่ือมีทาง
รถไฟเชื่อมทTาเรือปากบาราแล ว สินค าจากภาคอ่ืนๆ จะมาใช ทTาเรือปากบารา จะทําให ทTาเรือปากบาราอยูTรอด 
ดังนั้นควรเปtดใช งานทTาเรือสงขลา แหTงท่ี 2 ในปh พ.ศ.2560 ซ่ึงจะทําให สินค าภาคใต เหลือเพียงร อยละ 20 ยกเว น
สินค าฮาลาลท่ียังคงมีปริมาณคงเดิม แตTสินค าท่ีสTงผTานทTาเรือปากบาราจะมาจากภาคอ่ืนดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----101101101101    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----101 101 101 101 แสดงปริมาณสนิค าทีผ่TานทTาเรอืปากบารากรณมีรีถไฟเชื่อมและทTาเรือสงขลา แหTงที ่แสดงปริมาณสนิค าทีผ่TานทTาเรอืปากบารากรณมีรีถไฟเชื่อมและทTาเรือสงขลา แหTงที ่แสดงปริมาณสนิค าทีผ่TานทTาเรอืปากบารากรณมีรีถไฟเชื่อมและทTาเรือสงขลา แหTงที ่แสดงปริมาณสนิค าทีผ่TานทTาเรอืปากบารากรณมีรีถไฟเชื่อมและทTาเรือสงขลา แหTงที ่2222    
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : TEU 

ปhปhปhปh    ขนสTงทางถนนขนสTงทางถนนขนสTงทางถนนขนสTงทางถนน    ขนสTงทางรถไฟขนสTงทางรถไฟขนสTงทางรถไฟขนสTงทางรถไฟ    Land bridgeLand bridgeLand bridgeLand bridge    TransshipmentTransshipmentTransshipmentTransshipment    รวมรวมรวมรวม    

2557 217,475 - - - 217,475217,475217,475217,475    

2561 395,758 - 304,004 12,799 712,132712,132712,132712,132    

2565 230,201 600,000 188,420 66,012 1,084,6331,084,6331,084,6331,084,633    

2570 335,589 600,000 509,223 90,790 1,535,6021,535,6021,535,6021,535,602    

2575 454,883 831,277 523,876 125,002 1,935,0381,935,0381,935,0381,935,038    

2580 532,368 1,587,438 - 172,284 2,292,0892,292,0892,292,0892,292,089    

2586 567,282 1,686,593 - 196,125 2,450,0002,450,0002,450,0002,450,000    

หมายเหตุ: 1) ทTาเรือปากบาราเร่ิมกTอสร างระหวTางปh พ.ศ.2553-2556 โดยเปtดได ในปh พ.ศ.2557 

2)  ทางรถไฟรางคูTเฉพาะชTวงสร างเสร็จในปh พ.ศ.2560 เข าถึงทTาเรือสงขลา แหTงท่ี 2 และทางรถไฟเช่ือมทTาเรือปากบาราในปh พ.ศ.2561 

3)  ทางรถไฟรางคูTเฉพาะชTวงใช เต็มความสามารถในปh พ.ศ.2563 โดยสินค าสTวนเกินจะขนมาทางรถไฟเช่ือม Land bridge ระหวTางทTาเรือ
สงขลา 2 และทTาเรือปากบารา และกTอสร างรถไฟรางคูTทั่วประเทศเสร็จในปh พ.ศ.2578 

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----142142142142    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

1111....3333    รายงานรายงานรายงานรายงานการศกึการศกึการศกึการศกึษาษาษาษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต นทางรถไฟเชือ่มโยงการขนสTงความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต นทางรถไฟเชือ่มโยงการขนสTงความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต นทางรถไฟเชือ่มโยงการขนสTงความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต นทางรถไฟเชือ่มโยงการขนสTง
สนิค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทยและฝ()งอนัดามนั สนิค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทยและฝ()งอนัดามนั สนิค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทยและฝ()งอนัดามนั สนิค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทยและฝ()งอนัดามนั ((((กนัยายน กนัยายน กนัยายน กนัยายน 2553, 2553, 2553, 2553, สนขสนขสนขสนข.).).).)    

การคาดการณปริมาณผู โดยสารและการขนสTงสินค าการคาดการณปริมาณผู โดยสารและการขนสTงสินค าการคาดการณปริมาณผู โดยสารและการขนสTงสินค าการคาดการณปริมาณผู โดยสารและการขนสTงสินค า    
จากรายงานแบTงการขนสTงออกเปSน 2 กลุTมหลัก ได แกT  
1) สินค าสTงออกและนําเข าทางทTาเรือภาคใต ของไทยประกอบไปด วย 

- สินค าภาคใต  
- สินค าจากภูมิภาคตTางๆ ของไทยกับประเทศคูTค าหลัก 
- สินค าจากจีนตอนใต  

2) สินค าท่ีเปลี่ยนถTาย (Transshipment) ผTานเส นทาง Land bridge ได แกT 
สินค าท่ีขนสTงระหวTางภูมิภาคของโลกทางเรือผTานชTองแคบมะละกาท่ีเปลี่ยนเส นทางมาใช การถTายลําด วย“ทTาเรือ
สงขลาแหTงท่ี 2 – Land Bridge – ทTาเรือน้ําลึกปากบารา”โดยการคาดการณปริมาณสินค าจะพิจารณาเฉพาะ
สินค าท่ีบรรจุตู คอนเทนเนอรเทTานั้น เนื่องจากมีศักยภาพในการขนสTงทางรถไฟ 

1111)))) การคาดการณสินค าภาคใต การคาดการณสินค าภาคใต การคาดการณสินค าภาคใต การคาดการณสินค าภาคใต     
จากรายงานการศึกษาระบุวTา พิจารณาข อมูลการขนสTงสินค าท่ีผTานดTาน

ศุลกากรภาคใต  รูปแบบการขนสTงและแนวโน มการขยายตัวของการขนสTง เม่ือมีการพัฒนาทTาเรือแหTงใหมT โดย
ประยุกตใช ผลการคาดการณของโครงการสํารวจออกแบบเพ่ือกTอสร างทTาเรือน้ําลึกปากบารา (กรกฎาคม 2553) 
ของกรมเจ าทTา และ รายงานการออกแบบเบ้ืองต น โครงการศึกษาความเหมาะสมด านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ
สิ่งแวดล อมเพ่ือกTอสร างทTาเรือน้ําลึกชายฝ()งทะเลอTาวไทยตอนลTาง (ตุลาคม 2553) ของกรมเจ าทTาสTวนหนึ่ง ท้ังนี้
สินค าภาคใต จะประกอบไปด วย  

- สินค าปกติ ท่ี มีการขนสT งอยูT แล ว  เชTน  ยางและผลิตภัณฑยาง  ไม              
และเฟอรนิเจอรไม  

- สินค าจากการพัฒนาอุตสาหกรรมตTอเนื่องหรือนิคมอุตสาหกรรม 
โดยในการคาดการณแนวโน มการขยายตัวการขนสTงสินค าใช สมมติฐานวTาการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ภายหลังการพัฒนาทTาเรือภาคใต จะมีแนวโน มเชTนเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจของภาคตะวันออกภายหลัง
การเปtดให บริการของทTาเรือแหลมฉบัง และปริมาณการขนสTงสินค าจะแปรผันตามมูลคTาผลผลิตมวลรวม 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----102 102 102 102 ผลการคาดการณปริมาณการขนสTงสนิค านาํเข าผลการคาดการณปริมาณการขนสTงสนิค านาํเข าผลการคาดการณปริมาณการขนสTงสนิค านาํเข าผลการคาดการณปริมาณการขนสTงสนิค านาํเข า----สTงออก เฉพาะตู สนิค าของภาคใต สTงออก เฉพาะตู สนิค าของภาคใต สTงออก เฉพาะตู สนิค าของภาคใต สTงออก เฉพาะตู สนิค าของภาคใต     
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย:::: TEU 

ปhปhปhปh    สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    รวมรวมรวมรวม    
2557 330,000 132,000 462,000 

2561 461,000 184,000 645,000 
2565 644,000 256,000 900,000 
2570 770,000 307,000 1,077,000 

2575 921,000 367,000 1,288,000 
2580 1,102,000 439,000 1,541,000 
2585 1,318,000 525,000 1,843,000 

 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----143143143143    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จากผลการคาดการณปริมาณสินค าตู ของภาคใต  สามารถจําแนกเปSนสินค าท่ีขนสTงผTานทTาเรือน้ําลึก    
ปากบารา และทTาเรือน้ําลึกสงขลา แหTงท่ี 2 ได ดังตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----103103103103    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----103 103 103 103 การคาดการณปรมิาณสนิค าสTงออกของภาคใต  เฉพาะตู สนิค า ผTานประตูการค าตTางๆการคาดการณปรมิาณสนิค าสTงออกของภาคใต  เฉพาะตู สนิค า ผTานประตูการค าตTางๆการคาดการณปรมิาณสนิค าสTงออกของภาคใต  เฉพาะตู สนิค า ผTานประตูการค าตTางๆการคาดการณปรมิาณสนิค าสTงออกของภาคใต  เฉพาะตู สนิค า ผTานประตูการค าตTางๆ    
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย:::: TEU 

ปhปhปhปh    สTงออกผTานทTาเรอืสTงออกผTานทTาเรอืสTงออกผTานทTาเรอืสTงออกผTานทTาเรอื
น้าํลกึปากบาราน้าํลกึปากบาราน้าํลกึปากบาราน้าํลกึปากบารา    

สTงออกผTานทTาเรอืสTงออกผTานทTาเรอืสTงออกผTานทTาเรอืสTงออกผTานทTาเรอื
สงขลา แหTงที ่สงขลา แหTงที ่สงขลา แหTงที ่สงขลา แหTงที ่22221111    

สTงไปสTงไปสTงไปสTงไป////สTงออกผTานสTงออกผTานสTงออกผTานสTงออกผTาน
มาเลเซยีมาเลเซยีมาเลเซยีมาเลเซยี2222    

สTงออกผTานทTาเรอืสTงออกผTานทTาเรอืสTงออกผTานทTาเรอืสTงออกผTานทTาเรอื
ภาคใต อืน่ๆภาคใต อืน่ๆภาคใต อืน่ๆภาคใต อืน่ๆ    

รวมรวมรวมรวม    

2557 66,000 54,000 123,000 87,000 330,000 
2561 210,000 57,000 104,000 90,000 461,000 
2563 309,000 59,000 86,000 91,000 545,000 
2565 402,000 60,000 89,000 93,000 644,000 
2570 483,000 63,000 126,000 98,000 770,000 
2585 585,000 66,000 166,000 104,000 921,000 
2580 732,000 69,000 193,000 108,000 1,102,000 
2585 910,000 71,000 113,000 113,000 1,318,000 

ท่ีมา:  1 รายงานการออกแบบเบื้องต น โครงการศึกษาความเหมาะสมด านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและส่ิงแวดล อม เพื่อกTอสร างทTาเรือนํ้าลึกชายฝ()งทะเล
อTาวไทยตอนลTาง (ตุลาคม 2553) กรมเจ าทTา 

 2 โครงการสํารวจออกแบบเพื่อกTอสร างทTาเรือปากบารา (กรกฎาคม 2553) กรมเจ าทTา 

2222)))) การคาดการณสินค าจากการคาดการณสินค าจากการคาดการณสินค าจากการคาดการณสินค าจากภาคอื่นๆภาคอื่นๆภาคอื่นๆภาคอื่นๆ    
ทําการพิจารณาสินค าท่ีมีโอกาสเปลี่ยนเส นทางจากทTาเรือกรุงเทพและทTาเรือ

แหลมฉบังมาใช ทTาเรือภาคใต เปSนประตูการค า ด วยการขนสTงด วยรถบรรทุกไปรวมท่ีลานกองเก็บตู สินค าในภูมิภาค
ท่ีอยูTใกล แหลTงผลิตเพ่ือสTงทางรถไฟไปยังทTาเรือหรือขนด วยรถบรรทุกไปยังทTาเรือปากบาราโดยตรง 

ในการคาดการณปริมาณสินค าจากภาคอ่ืนๆ ได ทําการเปรียบเทียบเส นทางการขนสTง 4 เส นทาง ดังนี้ 
เส นทางท่ี 1  ขนสTงระหวTางแหลTงผลิต/แหลTงบริโภค กับทTาเรือแหลมฉบังด วยรถไฟ 
เส นทางท่ี 2  ขนสTงระหวTางแหลTงผลิต/แหลTงบริโภค กับทTาเรือแหลมฉบังด วยรถบรรทุก 
เส นทางท่ี 3  ขนสTงระหวTางแหลTงผลิต/แหลTงบริโภค กับทTาเรือแหลมฉบังด วยรถไฟ 
เส นทางท่ี 4  ขนสTงระหวTางแหลTงผลิต/แหลTงบริโภค กับทTาเรือแหลมฉบังด วยรถบรรทุก 

ท้ังนี้มีสมมติฐานวTาการขนสTงสินค าผTานทTาเรือกรุงเทพจะมีปริมาณใกล เคียงกับป(จจุบัน คือ 1.4 ล าน TEU 
ไปตลอด สTวนทTาเรือสงขลา แหTงท่ี 2 จะไมTมีการดึงดูดสินค าจากภูมิภาคอ่ืนๆ ให เปลี่ยนเส นทางมาใช เนื่องจากมี
การออกแบบทTาเรือเพ่ือรองรับตู  Hinterland ไว เพียง 70,000 TEU ตTอปh 

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----104 104 104 104 ผลการคาดการณปริมาณสินค าภูมิภาคอื่นที่มีโอกาสเปลี่ยนมาใช ทTาเรือปากบาราผลการคาดการณปริมาณสินค าภูมิภาคอื่นที่มีโอกาสเปลี่ยนมาใช ทTาเรือปากบาราผลการคาดการณปริมาณสินค าภูมิภาคอื่นที่มีโอกาสเปลี่ยนมาใช ทTาเรือปากบาราผลการคาดการณปริมาณสินค าภูมิภาคอื่นที่มีโอกาสเปลี่ยนมาใช ทTาเรือปากบารา    
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย:::: TEU 

ปhปhปhปh    สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
ทางรถไฟทางรถไฟทางรถไฟทางรถไฟ    ทางรถบรรทกุทางรถบรรทกุทางรถบรรทกุทางรถบรรทกุ    ทางรถไฟทางรถไฟทางรถไฟทางรถไฟ    ทางรถบรรทกุทางรถบรรทกุทางรถบรรทกุทางรถบรรทกุ    

2561 856,000 346,000 410,000 179,000 
2563 927,000 374,000 444,000 194,000 
2565 997,000 403,000 477,000 209,000 
2570 1,173,000 474,000 562,000 246,000 
2575 1,349,000 545,000 646,000 282,000 
2580 1,526,000 616,000 730,000 319,000 
2585 1,725,000 697,000 826,000 361,000 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----144144144144    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333)))) การคาดการณสินค าจากจีนตอนใต การคาดการณสินค าจากจีนตอนใต การคาดการณสินค าจากจีนตอนใต การคาดการณสินค าจากจีนตอนใต     

หากพิจารณาปริมาณสินค าท่ีมีโอกาสสTงผTานเข าสูTไทยเพ่ือขนสTงไปด านอันดามัน
โดยใช ทTาเรือปากบารา คือ สินค าท่ีมีปลายทางหรือต นทางอยูTท่ีสหภาพยุโรปและแอฟริกา จะสามารถคาดการณ
ความต องการขนสTงสินค าของจีนตอนใต ผTานไทยเพ่ือไปอันดามัน ได ดังตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----105105105105    

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----105 105 105 105 การคาดการณปรมิาณความต องการขนสTงสนิค าจากจนีตอนใต ไปสูTฝ()งอนัดามนัการคาดการณปรมิาณความต องการขนสTงสนิค าจากจนีตอนใต ไปสูTฝ()งอนัดามนัการคาดการณปรมิาณความต องการขนสTงสนิค าจากจนีตอนใต ไปสูTฝ()งอนัดามนัการคาดการณปรมิาณความต องการขนสTงสนิค าจากจนีตอนใต ไปสูTฝ()งอนัดามนั    

หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : ล านTEU    

ปhปhปhปh    สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    รวมรวมรวมรวม    

2555 0.041 0.131 0.172 

2565 0.081 0.258 0.339 

2575 0.146 0.461 0.607 

2585 0.238 0.751 0.989 

ท้ังนี้ความต องการดังตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----105105105105    จะขนสTงผTานทTาเรือปากบาราหรือไมTนั้นข้ึนอยูTกับการพัฒนา
ระบบรถไฟรางคูT ท่ีมีสTวนชTวยในการเชื่อมโยงการขนสTงสินค าทางรถไฟจากดTานเชียงแสน-เชียงของกับทTาเรือน้ําลึก
ปากบารากระทําได สะดวกรวดเร็ว และมีคTาขนสTงท่ีต่ํา 

4444)))) การคาดการณสินค าเปลี่ยนถTายที่จะใช เส นทางสะพานเศการคาดการณสินค าเปลี่ยนถTายที่จะใช เส นทางสะพานเศการคาดการณสินค าเปลี่ยนถTายที่จะใช เส นทางสะพานเศการคาดการณสินค าเปลี่ยนถTายที่จะใช เส นทางสะพานเศรษฐกิจรษฐกิจรษฐกิจรษฐกิจ    

สะพานเศรษฐกิจ (Land bridge) เปSนเส นทางท่ีสามารถรองรับการขนสTงสินค า
โลกท่ีมีการขยายตัวมากโดยเฉพาะระหวTางยุโรปกับเอเชียซ่ึงสTงผลตTอการเพ่ิมการจราจรผTานชTองแคบมะละกา 
ท้ังนี้ สินค าท่ีผTานชTองแคบมะละกาโดยไมTได มีการเปลี่ยนถTายไมTจัดอยูTในสินค าท่ีมีโอกาสเปลี่ยนมาใช เส นทาง
โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปผลการคาดการณปริมาณสินค าท่ีมีโอกาสเปลี่ยนเส นทางเดินเรือมาใช สะพานเศรษฐกิจ
(Land bridge) ได ดังตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----106106106106    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----106 106 106 106 การคาดการณปรมิาณสนิค าที่มโีอกาสเปลีย่นเส นทางเดนิเรอืมาใช  การคาดการณปรมิาณสนิค าที่มโีอกาสเปลีย่นเส นทางเดนิเรอืมาใช  การคาดการณปรมิาณสนิค าที่มโีอกาสเปลีย่นเส นทางเดนิเรอืมาใช  การคาดการณปรมิาณสนิค าที่มโีอกาสเปลีย่นเส นทางเดนิเรอืมาใช  Land bridgeLand bridgeLand bridgeLand bridge    

หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : ล านTEU    

ปhปhปhปh    สนิค า สนิค า สนิค า สนิค า Transshipment Transshipment Transshipment Transshipment ผTานเส นทางสะพานเศรษฐกจิ ผTานเส นทางสะพานเศรษฐกจิ ผTานเส นทางสะพานเศรษฐกจิ ผTานเส นทางสะพานเศรษฐกจิ ((((Land bridgeLand bridgeLand bridgeLand bridge))))    

2561 1.100 

2563 1.259 

2565 1.398 

2570 1.398 

2575 1.398 

2580 1.398 

2585 1.398 

ทั้งนี้สามารถสรุปผลการคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าผTานสะพานเศรษฐกิจ (Land bridge)          
ได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----107107107107    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----145145145145    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----107 107 107 107 สรปุผลการคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าสรปุผลการคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าสรปุผลการคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าสรปุผลการคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าผTานสะพานเศรษฐกจิ ผTานสะพานเศรษฐกจิ ผTานสะพานเศรษฐกจิ ผTานสะพานเศรษฐกจิ (Land bridge)(Land bridge)(Land bridge)(Land bridge)    

ปhปhปhปh    
ทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบาราทTาเรอืน้าํลกึปากบารา    ทTาเรอืน้าํลกึสงขลา แหTงที ่ทTาเรอืน้าํลกึสงขลา แหTงที ่ทTาเรอืน้าํลกึสงขลา แหTงที ่ทTาเรอืน้าํลกึสงขลา แหTงที ่2222    ปรมิาณตู สนิค าปรมิาณตู สนิค าปรมิาณตู สนิค าปรมิาณตู สนิค า    

รวมรวมรวมรวม    
สนิค าภาคใต สนิค าภาคใต สนิค าภาคใต สนิค าภาคใต     

สนิค าสนิค าสนิค าสนิค า    
ภาคอืน่ภาคอืน่ภาคอืน่ภาคอืน่    

สนิค าสนิค าสนิค าสนิค า    
จนีตอนใต จนีตอนใต จนีตอนใต จนีตอนใต     

สนิค าสนิค าสนิค าสนิค า    
ขาเข าขาเข าขาเข าขาเข า    

ตู เปลTาตู เปลTาตู เปลTาตู เปลTา    
สนิค าขาสนิค าขาสนิค าขาสนิค าขา

ออกออกออกออก    
สนิค าสนิค าสนิค าสนิค า    
ขาเข าขาเข าขาเข าขาเข า    

ตู เปลTาตู เปลTาตู เปลTาตู เปลTา    
TransshipmentTransshipmentTransshipmentTransshipment    

((((มสีนิค ามสีนิค ามสีนิค ามสีนิค า))))    
2561 59,000 266,000 0 161,103 163,898 6,000 2,974 3,026 0 662,001662,001662,001662,001    
2563 87,000 287,000 89,000 218,721 244,279 6,000 2,834 3,166 278,000 1,216,0001,216,0001,216,0001,216,000    
2565 87,000 287,000 89,000 215,712 247,288 6,000 2,795 3,205 278,000 1,216,0001,216,0001,216,0001,216,000    
2570 135,000 364,000 136,000 305,054 329,946 6,000 2,882 3,118 978,000 2,260,0002,260,0002,260,0002,260,000    
2575 139,000 364,000 136,000 315,858 323,142 7,000 3,460 3,540 978,000 2,270,0002,270,0002,270,0002,270,000    
2580 205,000 473,000 232,000 458,549 451,451 7,000 3,527 3,473 1,398,000 3,232,0003,232,0003,232,0003,232,000    
2585 255,000 535,000 297,000 560,022 526,978 7,000 3,606 3,394 1,398,000 3,586,0003,586,0003,586,0003,586,000    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : ปริมาณสินค า คาดการณจากความสามารถในการให บริการตามการออกแบบของทTาเรือทั้ง 2 แหTง ที่ชTวงเวลาตTางๆ ใช กําหนดเปSนข อจํากัดของปริมาณการขนสTง 
ที่มาที่มาที่มาที่มา::::    รายงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต นทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสTงสินค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทยและฝ()งอันดามัน (กันยายน 2553, สนข.) 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----146146146146    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222)))) อัตราคTาบริการตTอตู สนิค าสาํหรบัการขนสTงผTานสะพานเศรษฐกจิอัตราคTาบริการตTอตู สนิค าสาํหรบัการขนสTงผTานสะพานเศรษฐกจิอัตราคTาบริการตTอตู สนิค าสาํหรบัการขนสTงผTานสะพานเศรษฐกจิอัตราคTาบริการตTอตู สนิค าสาํหรบัการขนสTงผTานสะพานเศรษฐกจิ    
จากการทบทวนรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวข องกับการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจท่ีได มีการศึกษา

ไว กTอนหน านี้ดังท่ีได แสดงในหัวข อท่ี 1 ปริมาณสินค า ทําให ทราบถึงอัตราคTาบริการตTอตู สินค าสําหรับการขนสTงผTานสะพาน
เศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----108 108 108 108     

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----108 108 108 108 ประมาณการอัตราคTาบริการตTอตู สนิค าสาํหรบัการขนสTงผTานสะพานเศรษฐกจิประมาณการอัตราคTาบริการตTอตู สนิค าสาํหรบัการขนสTงผTานสะพานเศรษฐกจิประมาณการอัตราคTาบริการตTอตู สนิค าสาํหรบัการขนสTงผTานสะพานเศรษฐกจิประมาณการอัตราคTาบริการตTอตู สนิค าสาํหรบัการขนสTงผTานสะพานเศรษฐกจิ    
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : บาท ตTอ TEU    

รายงานการศกึษารายงานการศกึษารายงานการศกึษารายงานการศกึษา    

ทTาเรอืสงขลา แหTงที ่ทTาเรอืสงขลา แหTงที ่ทTาเรอืสงขลา แหTงที ่ทTาเรอืสงขลา แหTงที ่2222    

    

รายงานการศกึษารายงานการศกึษารายงานการศกึษารายงานการศกึษา    

ทTาเรอืน้าํลกึปากบารา จงัหวดัสตลูทTาเรอืน้าํลกึปากบารา จงัหวดัสตลูทTาเรอืน้าํลกึปากบารา จงัหวดัสตลูทTาเรอืน้าํลกึปากบารา จงัหวดัสตลู    

รายงานฉบบัสมบรูณ ทางรถไฟเชือ่มโยงรายงานฉบบัสมบรูณ ทางรถไฟเชือ่มโยงรายงานฉบบัสมบรูณ ทางรถไฟเชือ่มโยงรายงานฉบบัสมบรูณ ทางรถไฟเชือ่มโยง
การขนสTงสนิค าระหวTางทTาเรอืฝ()งอTาวไทยการขนสTงสนิค าระหวTางทTาเรอืฝ()งอTาวไทยการขนสTงสนิค าระหวTางทTาเรอืฝ()งอTาวไทยการขนสTงสนิค าระหวTางทTาเรอืฝ()งอTาวไทย

และฝ()งอนัดามนัและฝ()งอนัดามนัและฝ()งอนัดามนัและฝ()งอนัดามนั    

3,200 2,800 4,800 

ท้ังนี้ท่ีปรึกษาได หยิบยกตัวอยTางการพัฒนาคลองลัดท่ีประสบความสําเร็จของโลก ได แกT 
คลองปานามา และคลองสุเอซ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปSนไปได ของคลองไทยหรือสะพานเศรษฐกิจ
จากการประหยัดเวลาและต นทุนในการเดินเรือขนสTงสินค า ดังตTอไปนี้ 

((((1111)))) คลองปานามา คลองปานามา คลองปานามา คลองปานามา ((((Panama CanalPanama CanalPanama CanalPanama Canal))))4    
1111)))) ความเปSนมาความเปSนมาความเปSนมาความเปSนมา    

คลองปานามาเปSนคลองเดินเรือสมุทร มีมมีีมีความยาว ความยาว ความยาว ความยาว 77777777    กิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตร สร างข้ึนบริเวณ
คอคอดปานามาในประเทศปานามา เพ่ือเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟtกกับมหาสมุทรแอตแลนติกเข าด วยกัน  โดย
สามารถชTวยยTนระยะเวลาที่ต องไปอ อมชTองแคบเดรกและแหลมฮอรนทางใต สุดของทวีปอเมริกาใต  คิดเปSนชTวยยTนระยะเวลาที่ต องไปอ อมชTองแคบเดรกและแหลมฮอรนทางใต สุดของทวีปอเมริกาใต  คิดเปSนชTวยยTนระยะเวลาที่ต องไปอ อมชTองแคบเดรกและแหลมฮอรนทางใต สุดของทวีปอเมริกาใต  คิดเปSนชTวยยTนระยะเวลาที่ต องไปอ อมชTองแคบเดรกและแหลมฮอรนทางใต สุดของทวีปอเมริกาใต  คิดเปSน
ระยะทางระยะทางระยะทางระยะทางประมาณประมาณประมาณประมาณ    22,50022,50022,50022,500    กิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตร5555    ซ่ึงมีผลอยTางยิ่งตTอการเดินเรือระหวTางสองมหาสมุทร โดยถูกใช เปSนเส นทาง
เดินเรือหลักสําหรับการค าทางทะเลระหวTางประเทศ ต้ังแตTเปtดให บริการคลองปานามาประสบความสําเร็จและเปSน
กุญแจสําคัญในการขนสTงสินค าท่ัวโลก จํานวนเรือท่ีผTานคลองปานามาเพ่ิมข้ึนจาก 1,000 ลําตTอปhในยุคแรกเริ่ม    
มาเปSน 14,702 ลําตTอปh ในปh ค.ศ.2008 โดยมีระวางขับน้ํารวมท้ังสิ้น 309.6 ล านตัน (คิดเปSนประมาณ 40 ลําตTอ
วัน หรือประมาณร อยละ 5 ของเรือบรรทุกสินค าท่ัวโลก)6 

แนวความคิดในการขุดคลองปานามามีมาต้ังแตTคริสตศตวรรษท่ี 16 กTอนท่ีจะเริ่มการกTอสร างครั้งแรกในปh 
ค.ศ.1880 โดยบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสภายใต การบริหารของนายแฟรดินองดเดอเลสเซ็ปส (Ferdinand Marie, 
Vicomte de Lesseps) แตTก็ล มเหลวไป มีคนงานกวTา 21,900 คนเสียชีวิตจากสาเหตุโรคระบาด (มาลาเรียหรือไข 
เหลือง) และดินถลTม จนกระท่ังสหรัฐอเมริกาเข ามาดําเนินงานตTอ และสามารถเปtดใช งานได เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 
ค.ศ. 1914 นับเปSนหนึ่งในโครงการวิศวกรรมท่ีใหญTท่ีสุดและยากลําบากท่ีสุดท่ีเคยมีมา 

                                                           
4จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี <https://th.wikipedia.org/wiki/คลองปานามา> 
5 Scott, William R. (1913). The Americans in Panama.New York, NY: Statler Publishing Company. 
6สาธารณรัฐปานามา กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟtกใต   เม่ือ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----147147147147    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า::::https://www.quora.com/Sailing/Do-ships-today-use-the-Strait-of-Magellan-or-go-around-Cape-HornAccessed on 11 ก.พ. 58. 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----17171717    แผนทีก่ารยTนระยะทางผTานคลองปานามา เส นทางนวิยอรคแผนทีก่ารยTนระยะทางผTานคลองปานามา เส นทางนวิยอรคแผนทีก่ารยTนระยะทางผTานคลองปานามา เส นทางนวิยอรคแผนทีก่ารยTนระยะทางผTานคลองปานามา เส นทางนวิยอรค----ซานฟรานซโิกซานฟรานซโิกซานฟรานซโิกซานฟรานซโิก    ((((----12,530 12,530 12,530 12,530 กมกมกมกม.).).).) 

ที่มาที่มาที่มาที่มา::::https://th.wikipedia.org/wiki/คลองปานามา/media/File:Panama-Canal-rough-diagram-quick.jpgAccessed on 11 ก.พ. 58 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----18181818    แผนทีแ่สดงแนวเส นทางคลองปานามาแผนทีแ่สดงแนวเส นทางคลองปานามาแผนทีแ่สดงแนวเส นทางคลองปานามาแผนทีแ่สดงแนวเส นทางคลองปานามา    

 จากรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----18181818 คลองปานามา ประกอบด วย ทะเลสาบท่ีขุดข้ึน 17 แหTง และมีหลายจุดขุดเปSนชTองทาง
การเดินเรือ โดยมีประตูน้ําอยูT 2 จุด ทางฝ()งมหาสมุทรแปซิฟtกและมหาสมุทรแอตแลนติก 

 ทางด านมหาสมุทรแปซิฟtก ทางเข าจากอTาวปานามา ถึงประตูน้ํามีราโฟลเรส (Miraflores Locks) เปSน
ประตูน้ํา 2 สTวน มีระยะทาง 13.2 กิโลเมตร  โดยจากอTาวปานามาเม่ือผTานเข าไปจะลอดสะพานอเมริกา (Bridge 
of Americas)  ตTอมาคือ ประตูมีราโฟลเรสมีความยาว 1.7 กิโลเมตร จากจุดนี้ระดับน้ําจะสูงข้ึนอีก 16.5 เมตร 
เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  ถัดมาคือประตูเปโดรมีเกล (Pedro Miguel Locks) ซ่ึงมีความยาว 1.4 กิโลเมตร 
เปSนจุดสุดท ายท่ีมีการยกระดับน้ําข้ึนไป โดยยกข้ึนอีก 9.5 เมตร สูTระดับน้ําปกติของคลอง 

 ชTองเขาเกลลารด (Gaillard Cut) เปSนสTวนท่ีแยกทวีปอเมริกาออกเปSน 2 สTวน โดยตัดผTานภูเขากูเลบรา 
(Culebra) เปSนระยะทาง 12.6 กิโลเมตร ท่ีระดับความสูง 26 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลางป(จจุบันกําลังเพ่ิม



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----148148148148    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ความกว างขนาดคลองเพ่ือความปลอดภัยถัดไปลอดสะพานเซนเทนเนียล (Centennial Bridge) แล วจึงเข าสูTแมTน้ํา
ตามธรรมชาติคือแมTน้ําชาเกรส (Chagres River) ตรงชTวงกลางของแมTน้ํามีเข่ือนกาตูน (Gatun Dam) มีฐานเข่ือน
กว าง 8.5 กิโลเมตร สันเข่ือนกว าง 30.5 เมตร ถัดมาคือทะเลสาบกาตูน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 418.25 ตารางกิโลเมตร ถือ
เปSนทะเลสาบท่ีใหญTท่ีสุดท่ีมนุษยสร างข้ึน และสุดท ายประตูน้ํากาตูน (Gatún Locks) เปSนประตูน้ําฝ()งมหาสมุทร
แอตแลนติก แบTงเปSนประตูน้ํา 3 สTวน แตTละประตูน้ําแบTงเปSน 2 ชTองทาง ซ่ึงแตTละประตูจะมีความกว าง 33.5 
เมตร ยาว 305 เมตร  โดยรถลากจะลากเรือเข ามาในประตูน้ํา หลังจากนั้นจะทําการปรับระดับน้ําเพ่ือยกเรือผTาน
ประตูน้ําท้ัง 3 ระดับให สูงกวTาระดับน้ําทะเลท่ี 26 เมตร 

2222)))) คTาธรรมเนยีมคTาธรรมเนยีมคTาธรรมเนยีมคTาธรรมเนยีม    

องคการบริหารคลองปานามา (Panama Canal Authority) เปSนผู กําหนด
คTาธรรมเนียมการใช คลอง  โดยคTาธรรมเนียมข้ึนอยูTกับประเภทของเรือ ขนาดและประเภทของสินค า7  สําหรับเรือ
ขนสTงสินค า คTาธรรมเนียมประเมินจากTEU (TEU: Twenty-foot Equivalent Unit) หรือหนTวยเทียบเทTาตู สินค า 
ขนาด 20 ฟุต (6 เมตร) x 8 ฟุต (2 เมตร) x 8.5 ฟุต (2.6 เมตร)  โดยต้ังแตTวันที่ วันที่ วันที่ วันที่ 1111    มกรมกรมกรมกราคม คาคม คาคม คาคม ค....ศศศศ. . . . 2011201120112011    
คTาธรรมเนียมอยูTที่ คTาธรรมเนียมอยูTที่ คTาธรรมเนียมอยูTที่ คTาธรรมเนียมอยูTที่ 74747474    เหรียญเหรียญเหรียญเหรียญสหรัฐตTอสหรัฐตTอสหรัฐตTอสหรัฐตTอ    TEUTEUTEUTEU    ((((ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ 2,627 2,627 2,627 2,627 บาทตTอบาทตTอบาทตTอบาทตTอ    TEUTEUTEUTEU    ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 35353535....50 50 50 50 บาทบาทบาทบาท
ตTอเหรียญตTอเหรียญตTอเหรียญตTอเหรียญสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐ)))) ท้ังนี้ เรือขนาดใหญTสุดท่ีสามารถผTานคลองได  (Panamax) อาจขนตู สินค าได ถึง 4,400 TEU โดย
คTาธรรมเนียมจะมีอัตราท่ีลดลงสําหรับเรือสําราญและเรือเปลTา8 

ป(จจุบันคลองปานามาสามารถรองรับการสัญจรของเรือได มากกวTาท่ีออกแบบไว แตTแรก  โดยในปh ค.ศ. 1934 
ความจุสูงสุดตามการออกแบบ เทTากับ 80 ล านตันตTอปh แตTจากข อมูลในปh ค.ศ. 2009 คลองปานามาสามารถรองรับได ถึง 
299.1 ล านตัน 

3333)))) การเปรยีบเทยีบเวลาและคTาใช จTายทีส่ามารถประหยดัได จากการใช คลองปานามาการเปรยีบเทยีบเวลาและคTาใช จTายทีส่ามารถประหยดัได จากการใช คลองปานามาการเปรยีบเทยีบเวลาและคTาใช จTายทีส่ามารถประหยดัได จากการใช คลองปานามาการเปรยีบเทยีบเวลาและคTาใช จTายทีส่ามารถประหยดัได จากการใช คลองปานามา    

ท่ีปรึ กษาได ประยุกต ใช คT า ใช จT าย ในการ เ ดินทางผT านคลองปานามา        
(ตุลาคม 2555) ของเรือฝ�กการพาณิชยนาวีประเทศญ่ีปุ�น (Japan Coast Guard) ท่ีมีระวางขับน้ํา 3,136 ตัน เปSน
กรณีศึกษาโดยมีรายงานการเสียคTาธรรมเนียมจากสมุดบันทึก (Log Book) ของเจ าหน าท่ีปากเรือ ดังนี้9    

1) คTาผTานคลอง = 21,767 เหรียญสหรัฐ (≈772,728 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน =35.50 บาท
ตTอเหรียญสหรัฐ) 

2) คTาจ างลูกเรือปานามา (นํารTอง + เจ าหน าท่ีโยนเชือก + เฝbาระวังกราบเรือซ าย-ขวา + ฯลฯ) 
= 2,815 เหรียญสหรัฐ (≈99,932 บาท) 

3) คTานายหน าตัวแทนจําหนTาย = 1,926 เหรียญสหรัฐ (≈68,373 บาท) 
4) คTาจ างลTาม = 3,650 เหรียญสหรัฐ (≈129,575 บาท) 
5555)))) รวม รวม รวม รวม 30303030,,,,158 158 158 158 เหรียญเหรียญเหรียญเหรียญสหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ ((((≈≈≈≈1,070,608 1,070,608 1,070,608 1,070,608 บาทบาทบาทบาท))))    

สําหรับในกรณีศึกษานี้ เปSนเส นทางจากญ่ีปุ�นไปนิวยอรก หากใช คลองปานามาจะสามารถยTนระยะการ    
เดินทางได ประมาณ 2,846 ไมลทะเล (Nautical Mile) หรือเทTากับ 5,271 กิโลเมตรโดยใช เวลาผTานคลองไมTเกิน ใช เวลาผTานคลองไมTเกิน ใช เวลาผTานคลองไมTเกิน ใช เวลาผTานคลองไมTเกิน 
11 11 11 11 ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ((((ปกติ ประมาณ ปกติ ประมาณ ปกติ ประมาณ ปกติ ประมาณ 6666----8 8 8 8 ชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมง)))) โดยปกติเรือบรรทุกตู คอนเทนเนอรจะมีความเร็วเฉลี่ยประมาณ 20       
                                                           
7Maritime Operations – Tolls Panama Canal Authority. 
8https://en.wikipedia.org/wiki/Panama_Canal (Accessed on 11 February 2016). 
9คลองปานามา (Panama Canal) พันทิป ห องหว ากอ 

http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2012/10/X12768732/X12768732.html (Accessed on 11 February 2016). 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----149149149149    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

น็อตตTอชั่วโมง (ข้ึนอยูTกับขนาด เครื่องยนต และสินค าท่ีบรรทุก) หากต องอ อมทวีปอเมริกาใต จะต องใช เวลา
ประมาณ 6 วันโดยไมTหยุด โดยต นทุนท่ีเสียไป คือ คTาน้ํามันและคTาเสบียงของคนเรือท่ีเพ่ิมจากจํานวนวันท่ีต อง
เดินทางเพ่ิมข้ึน 

จากตัวอยTางของเรือฝ�กพาณิชยนาวี (Japan Coast Guard) ระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึนครTาวๆ คือ 2,846 ไมล
ทะเล  เรือท่ีใช เดินทาง (ด วยความเกTาของเครื่องยนต) ใช ความเร็วได ไมTเกิน 18 น็อตตTอชั่วโมงทําให ต องใช เวลา
เพ่ิมข้ึน 6 วันครึ่ง ปริมาณน้ํามันท่ีใช ตTอชั่วโมงของเรือคือ 330 ลิตรตTอชั่วโมง ดังนั้น ชTวงเวลาท่ีเพ่ิม ทําให ต องใช 
น้ํามันเพ่ิมข้ึน เทTากับ 6.5 X 24 X 330 = 51,480 ลิตร  ราคาน้ํามันเตาท่ีเรือใช อยูTท่ีลิตรละ 24 บาท คิดเปSนเงินท่ี
ต องใช  1,235,520 บาท  เม่ือรวมกับคTาอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนอีก 6.5 วัน คนบนเรือมีจํานวน 88 คน คิดแบบเหมาจTายตTอ
คนตTอวัน เทTากับ 200 บาทรวมต องใช เงินคTาอาหารเพ่ิมข้ึน = 6.5 X 88 X 200 = 114,400 บาท 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปเปSนต นทุนท่ีสามารถประหยัดได  ดังนี้ 
1) คTาใช จTายในการเดินทางอ อมทวีปอเมริกาใต  = 1,235,520 + 114,400 = 1,349,920 บาท 
2) คTาใช จTายในการเดินทางผTานคลองปานามา = 1,070,608 บาท 
3) คิดเปSนคTาใช จTายที่สามารถประหยัดได คิดเปSนคTาใช จTายที่สามารถประหยัดได คิดเปSนคTาใช จTายที่สามารถประหยัดได คิดเปSนคTาใช จTายที่สามารถประหยัดได = 1,349,920 – 1,070,608 = = = = 279,312 279,312 279,312 279,312 บาทบาทบาทบาท 

นอกจากนี้ จากข อมูลของ Drewry Maritime Research ท่ีวิเคราะหต นทุนในการเดินเรือขนสTงสินค า 
ขนาด 8,000 TEU โดยท่ีปรึกษาได ประยุกตกับคTาพารามิเตอรของเส นทางจาก    Port of New YorkPort of New YorkPort of New YorkPort of New York ถึง Port of Port of Port of Port of 
Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles    เปรียบเทียบระหวTางเส นทางอ อมแหลม (Cape Horn) และผTานคลองปานามา ดังสรุปในตารางตารางตารางตาราง                
ที่ ที่ ที่ ที่ 3333----109109109109    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----109 109 109 109 เปรยีบเทยีบต นทนุในการเดนิเรือขนสTงสนิค า ขนาด เปรยีบเทยีบต นทนุในการเดนิเรือขนสTงสนิค า ขนาด เปรยีบเทยีบต นทนุในการเดนิเรือขนสTงสนิค า ขนาด เปรยีบเทยีบต นทนุในการเดนิเรือขนสTงสนิค า ขนาด 8,000 TEU 8,000 TEU 8,000 TEU 8,000 TEU เส นทางจากเส นทางจากเส นทางจากเส นทางจาก    
Port of New York Port of New York Port of New York Port of New York ถึง ถึง ถึง ถึง Port of Los AngelesPort of Los AngelesPort of Los AngelesPort of Los Angeles    กรณอี อมแหลม กรณอี อมแหลม กรณอี อมแหลม กรณอี อมแหลม CapeHornCapeHornCapeHornCapeHorn    และและและและกรณีกรณีกรณีกรณีผTานคลองผTานคลองผTานคลองผTานคลองปานามาปานามาปานามาปานามา    

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    
Via Cape Via Cape Via Cape Via Cape 

HornHornHornHorn    

Via Via Via Via 
Panama Panama Panama Panama 
CanalCanalCanalCanal    

Diff Diff Diff Diff ((((SavingSavingSavingSaving))))    RemarksRemarksRemarksRemarks    

Average Distance WB (nM) 13,605 5,732 7,873 

Economic Aspects of the 
Panama Canal. G. G. 
Huebner.  American 
Economic Review. Vol. 5, 
No. 4, Dec. 1915 

Transit Time WB (days) 28.3 11.9 16.4 
 

Average Distance EB (nM) 13,605 5,732 7,873 
 

Transit Time EB (days) 28.3 11.9 16.4 
 

Total Sea Time (days) 56.7 23.9 32.8 
 

Port Times (days) 10.0 10.0 - 
 

Total Voyage (days) 66.7 33.9 32.8 
 

WB Fuel (tons), excluding diesel 4,155.1 1,750.6 2,404.5 
 

WB Fuel Cost @ US$630/ton 2,617,743 1,102,896 1,514,847 
 

EB Fuel (tons), excluding diesel 4,155.1 1,750.6 2,404.5 
 

EB Fuel Cost @ US$630/ton 2,617,743 1,102,896 1,514,847 
 

Total Fuel Costs (US$) 5,235,487 2,205,793 3,029,694 107,554,142.62 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----150150150150    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    
Via Cape Via Cape Via Cape Via Cape 

HornHornHornHorn    

Via Via Via Via 
Panama Panama Panama Panama 
CanalCanalCanalCanal    

Diff Diff Diff Diff ((((SavingSavingSavingSaving))))    RemarksRemarksRemarksRemarks    

Panama Dues WB (US$) - 503,200 -503,200 
US$ 74 per TEU (WB 
Utilzation Rate = 85%) 

Panama Dues EB (US$) - 503,200 -503,200 
US$ 74 per TEU (EB 
Utilzation Rate = 85%) 

Total Fuel and Canal Cost WB (US$) 2,617,743 1,606,096 1,011,647 
 

Total Fuel and Canal Cost EB (US$) 2,617,743 1,606,096 1,011,647 
 

Total Fuel and Canal Cost Total Total Fuel and Canal Cost Total Total Fuel and Canal Cost Total Total Fuel and Canal Cost Total 
Voyage Voyage Voyage Voyage ((((US$US$US$US$))))    

5,235,4875,235,4875,235,4875,235,487    3,212,1933,212,1933,212,1933,212,193    2,023,2942,023,2942,023,2942,023,294    
 

Total Fuel and Canal Cost WB 
(US$/TEU) 

384.96 236.19 148.77 
 

Total Fuel and Canal Cost EB 
(US$/TEU) 

384.96 236.19 148.77 
 

Total Fuel and Canal Cost Total Total Fuel and Canal Cost Total Total Fuel and Canal Cost Total Total Fuel and Canal Cost Total 
Voyage Voyage Voyage Voyage ((((US$US$US$US$////TEUTEUTEUTEU))))    

384384384384....96969696    236236236236....19191919    148148148148....77777777    
 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า::::    Drewry Maritime Research, 23 July 2013 และคํานวณเพิ่มเติมโดยท่ีปรึกษา 

จากข อมูลในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----109109109109 เปSนเส นทางเดินเรือจากทTาเรือนิวยอรคทTาเรือนิวยอรคทTาเรือนิวยอรคทTาเรือนิวยอรคไปยังทTาเรือลอสแองทTาเรือลอสแองทTาเรือลอสแองทTาเรือลอสแองเจลิสเจลิสเจลิสเจลิส ซ่ึง
สามารถสรุปได  ดังนี้ 

1111)))) ขาไป ขาไป ขาไป ขาไป ((((WestboundWestboundWestboundWestbound: : : : WBWBWBWB) ) ) ) และขากลับและขากลับและขากลับและขากลับ    ((((EastboundEastboundEastboundEastbound: : : : EBEBEBEB))))    หากอ อมแหลมจะมีระยะทาง 
13,605 ไมลทะเล ใช เวลาเดินทาง 28.3 วัน  แตTหากผTานคลองปานามาจะมีระยะทาง 5,732 ไมลทะเล ใช เวลา
เดินทาง 11.9 วันหรือสามารถประหยัดระยะทางได  7,873 ไมลทะเล และลดระยะเวลาเดินทางไป 16.4 วัน     
(ตTอหนึ่งขา) 

2222)))) หากรวมทั้งเที่ยวไปและกลับ หากรวมทั้งเที่ยวไปและกลับ หากรวมทั้งเที่ยวไปและกลับ หากรวมทั้งเที่ยวไปและกลับ ((((Total VoyageTotal VoyageTotal VoyageTotal Voyage))))    และเวลาที่ขึ้นของและเวลาที่ขึ้นของและเวลาที่ขึ้นของและเวลาที่ขึ้นของ----ลงของที่ทTาเรือ ลงของที่ทTาเรือ ลงของที่ทTาเรือ ลงของที่ทTาเรือ ((((Port Port Port Port 
TimeTimeTimeTime)))) แล วกรณีผTานคลองปานามาจะสามารถประหยัดระยะทางได  15,746 ไมลทะเล และลดระยะเวลาเดินทาง
ไป 32.8 วัน 

3333)))) หากพิจารณาจากต นทุนคTาน้ํามันเตา หากพิจารณาจากต นทุนคTาน้ํามันเตา หากพิจารณาจากต นทุนคTาน้ํามันเตา หากพิจารณาจากต นทุนคTาน้ํามันเตา ((((Fuel OilFuel OilFuel OilFuel Oil) ) ) ) ที่ ที่ ที่ ที่ 630 630 630 630 เหรียญสหรัฐตTอตันเหรียญสหรัฐตTอตันเหรียญสหรัฐตTอตันเหรียญสหรัฐตTอตัน (≈ 22,365 
บาทตTอตัน) การเดินเรือไปการเดินเรือไปการเดินเรือไปการเดินเรือไป----กลับอ อมแหลม กลับอ อมแหลม กลับอ อมแหลม กลับอ อมแหลม Cape Horn Cape Horn Cape Horn Cape Horn จะมีต นทุนอยูTที่ จะมีต นทุนอยูTที่ จะมีต นทุนอยูTที่ จะมีต นทุนอยูTที่ 5,235,487 5,235,487 5,235,487 5,235,487 เหรียญสหรัฐตTอเที่ยว เหรียญสหรัฐตTอเที่ยว เหรียญสหรัฐตTอเที่ยว เหรียญสหรัฐตTอเที่ยว 
((((≈≈≈≈185185185185....860 860 860 860 ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท)))) ขณะท่ีการผTานคลองปานามาจะมีต นทุนอยูTที่ การผTานคลองปานามาจะมีต นทุนอยูTที่ การผTานคลองปานามาจะมีต นทุนอยูTที่ การผTานคลองปานามาจะมีต นทุนอยูTที่ 3,212,193 3,212,193 3,212,193 3,212,193 เหรียญสหรัฐตTอเที่ยวเหรียญสหรัฐตTอเที่ยวเหรียญสหรัฐตTอเที่ยวเหรียญสหรัฐตTอเที่ยว
((((≈≈≈≈114114114114....033 033 033 033 ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    คิดเปSนต นทุนที่สามารถประหยัดได  เทTากับ คิดเปSนต นทุนที่สามารถประหยัดได  เทTากับ คิดเปSนต นทุนที่สามารถประหยัดได  เทTากับ คิดเปSนต นทุนที่สามารถประหยัดได  เทTากับ 2,023,294 2,023,294 2,023,294 2,023,294 เหรียญสหรัเหรียญสหรัเหรียญสหรัเหรียญสหรัฐตTอเที่ยวฐตTอเที่ยวฐตTอเที่ยวฐตTอเที่ยว    ((((≈≈≈≈71717171....827 827 827 827 
ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท)))) 

4444)))) หรือหากคิดเปSนตTอหนTวย หากคิดเปSนตTอหนTวย หากคิดเปSนตTอหนTวย หากคิดเปSนตTอหนTวย TEU TEU TEU TEU จะสามารถประหยัดได ประมาณ จะสามารถประหยัดได ประมาณ จะสามารถประหยัดได ประมาณ จะสามารถประหยัดได ประมาณ 148148148148....77 77 77 77 เหรียญสหรัฐตTอ เหรียญสหรัฐตTอ เหรียญสหรัฐตTอ เหรียญสหรัฐตTอ 
TEU TEU TEU TEU ((((≈≈≈≈5,2815,2815,2815,281....39 39 39 39 บาทตTอ บาทตTอ บาทตTอ บาทตTอ TEUTEUTEUTEU)))) เฉลี่ยท้ังขาไป-ขากลับ 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----151151151151    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222)))) คลองสเุอซ คลองสเุอซ คลองสเุอซ คลองสเุอซ ((((Suez CanalSuez CanalSuez CanalSuez Canal))))    

((((1111)))) ความเปSนมาความเปSนมาความเปSนมาความเปSนมา    

คลองสุเอซเปSนคลองท่ีสร างข้ึนในประเทศอียิปต ระหวTาง Port Said ฝ()งทะเล
เมดิเตอรเรเนียน และเมืองสุเอซ  (Suez)  บนฝ()งทะเลแดง มีความยาว มีความยาว มีความยาว มีความยาว 193193193193    กิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตร คลองสุเอซเชื่อมทะเลเมดิเตอรเรเนียน
เข ากับทะเลแดง ผTานชTองแคบสุเอซในอียิปตตะวันออกเฉียงเหนือ ป(จจุบันสามารถรองรับเรือขนาดยาว 500 ม.    
กว าง 70 ม. ลึก 20 ม. คลองไมTมีประตูน้ําเพราะทะเลท้ัง 2 แหTงมีระดับน้ําเดียวกัน คลองสุเอซเริ่มสร างในเดือน
เมษายน ปh 1859 แล วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ปh 1869 เปSนตัวเชื่อมสําคัญในการค าระดับโลกเนื่องจากเปSน
เส นทางลัดระหวTางยุโรปและเอเซียโดยสามารถชTวยยTนโดยสามารถชTวยยTนโดยสามารถชTวยยTนโดยสามารถชTวยยTนการเดินทางการเดินทางการเดินทางการเดินทางที่ต องไปอ อมแหลมกู�ดโฮป ทวีปแอฟริกาคิดที่ต องไปอ อมแหลมกู�ดโฮป ทวีปแอฟริกาคิดที่ต องไปอ อมแหลมกู�ดโฮป ทวีปแอฟริกาคิดที่ต องไปอ อมแหลมกู�ดโฮป ทวีปแอฟริกาคิด
เปSนระยะทางประมาณ เปSนระยะทางประมาณ เปSนระยะทางประมาณ เปSนระยะทางประมาณ 8,58,58,58,500 00 00 00 กิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตร10101010 

 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า::::http://www.voxeu.org/article/1967-75-suez-canal-closure-lessons-trade Accessed on 11 ก.พ. 58.    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----19191919    แผนทีแ่สดงการยTนระยะทางผTานคลองสเุอซ เส นทางลอนดอนแผนทีแ่สดงการยTนระยะทางผTานคลองสเุอซ เส นทางลอนดอนแผนทีแ่สดงการยTนระยะทางผTานคลองสเุอซ เส นทางลอนดอนแผนทีแ่สดงการยTนระยะทางผTานคลองสเุอซ เส นทางลอนดอน----มุมไบ มุมไบ มุมไบ มุมไบ ((((----8,500 8,500 8,500 8,500 กมกมกมกม.).).).)    

คลองสุเอซแบTงเปSน 2 สTวน คือ สTวนเหนือและสTวนใต   โดยมีทะเลสาบเกรทบิท
เทอร (Great Bitter) เปSนจุดกลางป(จจุบันคลองสุเอซไมTจําเปSนต องมีประตูน้ํา (Canal lock) เพราะระดับน้ําทะเล
ระหวTางสองมหาสมุทรนั้นใกล เคียงกันโดยสามารถรับเรือท่ีมีระวางขับน้ําสูงสุด 240,000 ตัน ในปh ค.ศ. 2015 มี
เรือผTานคลอง จํานวน 17,483 ลํา คิดเปSนคTาเฉลี่ย 47-48 ลําตTอวัน โดยการการการการเดินทางผTานคลองจะเดินทางผTานคลองจะเดินทางผTานคลองจะเดินทางผTานคลองจะใช เวลาประมาณ ใช เวลาประมาณ ใช เวลาประมาณ ใช เวลาประมาณ 
11111111----16 16 16 16 ชมชมชมชม....11111111    

        

                                                           
10https://en.wikipedia.org/wiki/Suez_Canal  Accessed on 11 February 2016. 
11 Suez Canal Traffic Statistics <http://www.suezcanal.gov.eg/TRstat.aspx?reportId=3> Accessed on 12 Feb 2016. 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----152152152152    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ที่ ม าที่ ม าที่ ม าที่ ม า :::: https: / / th.wikipedia.org/คลองสุ เอซ/media/File:Suez_Canal_drawing_1881. jpg&https: / / th.wikipedia.org/wiki/คลองสุ เอซ/
media/File:SuezCanal-EO.JPG  Accessed on 11 Feb 2016. 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----20 20 20 20 ภาพวาดคลองสุเอซภาพวาดคลองสุเอซภาพวาดคลองสุเอซภาพวาดคลองสุเอซเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อปh คปh คปh คปh ค....ศศศศ. . . . 1881 1881 1881 1881 เปรียบเทยีบกบัเปรียบเทยีบกบัเปรียบเทยีบกบัเปรียบเทยีบกบัภาพถTายดาวเทยีมภาพถTายดาวเทยีมภาพถTายดาวเทยีมภาพถTายดาวเทยีมในป(จจบุนัในป(จจบุนัในป(จจบุนัในป(จจบุนั    
((((2222)))) คTาธรรมเนยีมคTาธรรมเนยีมคTาธรรมเนยีมคTาธรรมเนยีม    

คTาธรรมเนียมผTานคลองสุเอซ จะพิจารณาจากป(จจัย ดังตTอไปนี้ 
- ประเภทของเรือ 
- เปSนเท่ียวเรือเปลTาหรือบรรทุกสินค า (Laden) หรือเท่ียวข้ึนเหนือ-ลTองใต  
- น้ําหนักบรรทุก (Suez Canal Net Tonnage & Suez Canal Gross 

Tonnage) 
- อัตราการกินน้ําลึก (Draft) และความกว างของเรือ 

เนื่องจากการคํานวณคTาธรรมเนียมคTอนข างมีความซับซ อนดังนั้นเรือท่ีประสงคจะผTานคลองสามารถ
ตรวจสอบคTาใช จTายได จากเว็บไซตขององคการบริหารคลองสุเอซ (Suez Canal Authority) ท่ี 
http://www.suezcanal.gov.eg/calc.aspx  โดยกรอกข อมูลตามป(จจัยข างต น ระบบจะแสดงผลในรูปเงินตรา 
SDR (Special Drawing Right) และคTาเงินสกุลหลักของโลกให ทราบในเบ้ืองต น 

ท้ังนี้ องคการบริหารคลองสุเอซยังเปSนผู บริหารและบํารุงรักษาคลอง ภายใต สนธิสัญญาคอนสแตนติโนเปtล 
(Convention of Constantinople) ซ่ึงระบุสาระสําคัญไว วTาเรือสัญชาติใดๆ ก็สามารถใช คลองสุเอซได  ไมTวTาจะ
เปSนด านการพาณิชยหรือการทหาร (“It may be used in time of war as in time of peace, by every 
vessel of commerce or of war, without distinction of flag.”)12 
        

                                                           
12 Constantinople Convention of the Suez Canal of 2 March 1888 still in force and specifically maintained in Nasser's  
Nationalization Act. 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----153153153153    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333)))) การเปรียบเทียบเวลาและคTาใช จTการเปรียบเทียบเวลาและคTาใช จTการเปรียบเทียบเวลาและคTาใช จTการเปรียบเทียบเวลาและคTาใช จTายทีส่ามารถประหยัดได จากการใช คลองสเุอซายทีส่ามารถประหยัดได จากการใช คลองสเุอซายทีส่ามารถประหยัดได จากการใช คลองสเุอซายทีส่ามารถประหยัดได จากการใช คลองสเุอซ    
จากข อมูลของ Drewry Maritime Research ท่ีวิเคราะหต นทุนในการเดินเรือ

ขนสTงสินค า ขนาด 8,000 TEU เปรียบเทียบระหวTางเส นทางอ อมแหลม Good Hope และผTานคลองสุเอซดังสรุป
ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----110110110110    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----110 110 110 110 เปรยีบเทยีบต นทนุในการเดนิเรือขนสTงสนิค า ขนาด เปรยีบเทยีบต นทนุในการเดนิเรือขนสTงสนิค า ขนาด เปรยีบเทยีบต นทนุในการเดนิเรือขนสTงสนิค า ขนาด เปรยีบเทยีบต นทนุในการเดนิเรือขนสTงสนิค า ขนาด 8,000 TEU 8,000 TEU 8,000 TEU 8,000 TEU เส นทางจากเอเชยีตะวนัออก ไปเส นทางจากเอเชยีตะวนัออก ไปเส นทางจากเอเชยีตะวนัออก ไปเส นทางจากเอเชยีตะวนัออก ไป

ยงัเมดิเตอรเรเนยีน ยงัเมดิเตอรเรเนยีน ยงัเมดิเตอรเรเนยีน ยงัเมดิเตอรเรเนยีน กรณีกรณีกรณีกรณีอ อมแหลม อ อมแหลม อ อมแหลม อ อมแหลม Good Hope Good Hope Good Hope Good Hope และและและและกรณีกรณีกรณีกรณีผTานคลองสุเอซผTานคลองสุเอซผTานคลองสุเอซผTานคลองสุเอซ    

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    
Via Cape of Via Cape of Via Cape of Via Cape of 
Good HopeGood HopeGood HopeGood Hope    

Via Suez Via Suez Via Suez Via Suez 
CanalCanalCanalCanal    

Diff Diff Diff Diff ((((SavingSavingSavingSaving))))    RemarksRemarksRemarksRemarks    

Average Distance WB (nM) 15,000 10,150 4,850 
 

Transit Time WB (days) 32.7 22.1 10.6 
 

Average Distance EB (nM) 15,000 11,500 3,500 
 

Transit Time EB (days) 42.2 32.4 9.8 
 

Total Sea Time (days) 74.9 54.5 20.4 
 

Port Times (days) 19.0 19.0 - 
 

Total Voyage (days) 93.9 73.5 20.4 
 

WB Fuel (tons), excluding diesel 4,581.2 3,099.9 1,481.3 
 

WB Fuel Cost @ US$630/ton 2,886,156 1,952,937 933,219 
 

EB Fuel (tons), excluding diesel 3,462.8 2,654.8 808.0 
 

EB Fuel Cost @ US$630/ton 2,181,564 1,672,524 509,040 
 

Total Fuel Costs (US$) 5,067,720 3,625,461 1,442,259 51,200,194.50 
Sue Dues WB (US$) - 509,252 -509,252 

 
Sue Dues EB (US$) - 500,765 -500,765 

 
Total Fuel and Canal Cost WB (US$) 2,886,156 2,462,189 423,967 

 
Total Fuel and Canal Cost EB (US$) 2,181,564 2,173,289 8,275 

 
Total Fuel and Canal Cost Total Total Fuel and Canal Cost Total Total Fuel and Canal Cost Total Total Fuel and Canal Cost Total 
Voyage Voyage Voyage Voyage ((((US$US$US$US$))))    

5,067,7205,067,7205,067,7205,067,720    4,635,4784,635,4784,635,4784,635,478    432,242432,242432,242432,242    
 

Total Fuel and Canal Cost WB 
(US$/TEU) 

424.43 362.09 62.35 
WB Utilzation Rate 

= 85% 
Total Fuel and Canal Cost EB 
(US$/TEU) 

495.81 493.93 1.88 
EB Utilzation Rate = 

55% 
Total Fuel and Canal Cost Total Total Fuel and Canal Cost Total Total Fuel and Canal Cost Total Total Fuel and Canal Cost Total 
Voyage Voyage Voyage Voyage ((((US$US$US$US$////TEUTEUTEUTEU))))    

460460460460....12121212    428428428428....01010101    32323232....11111111    
 

ที่มาที่มาที่มาที่มา:::: Drewry Maritime Research, 23 July 2013 และคํานวณเพ่ิมเติมโดยท่ีปรึกษา    

จากตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----110110110110 เปSนตัวอยTางเส นทางเดินเรือจากเอเชียตะวันออกไกล (the Far East) ไปยังเมดิเตอร
เรเนียน (Mediterranean)  โดยสามารถสรุปได  ดังนี้ 

1) ขาไป ขาไป ขาไป ขาไป ((((WestboundWestboundWestboundWestbound: : : : WBWBWBWB))))    หากอ อมแหลมจะมีระยะทาง 15,000 ไมลทะเล ใช เวลา
เดินทาง 32.7 วัน  แตTหากผTานคลองสุเอซจะมีระยะทาง 10,150 ไมลทะเล ใช เวลาเดินทาง 22.1 วันหรือสามารถ
ประหยัดระยะทางได  4,850 ไมลทะเล และลดระยะเวลาเดินทางไป 10.6 วัน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----154154154154    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2) ขากลับ ขากลับ ขากลับ ขากลับ ((((EastboundEastboundEastboundEastbound: : : : EBEBEBEB))))    หากอ อมแหลมจะมีระยะทาง 15,000 ไมลทะเล ใช เวลา
เดินทาง 42.2 วัน  แตTหากผTานคลองสุเอซจะมีระยะทาง 11,500 ไมลทะเล ใช เวลาเดินทาง 32.4 วันหรือสามารถ
ประหยัดระยะทางได  3,500 ไมลทะเล และลดระยะเวลาเดินทางไป 9.8 วัน 

3) หากรวมทั้งเที่ยวไปและกลับ หากรวมทั้งเที่ยวไปและกลับ หากรวมทั้งเที่ยวไปและกลับ หากรวมทั้งเที่ยวไปและกลับ ((((Total VoyageTotal VoyageTotal VoyageTotal Voyage))))    และเวลาที่ขึ้นของและเวลาที่ขึ้นของและเวลาที่ขึ้นของและเวลาที่ขึ้นของ----ลงของที่ทTาเรือ ลงของที่ทTาเรือ ลงของที่ทTาเรือ ลงของที่ทTาเรือ ((((Port Port Port Port 
TimeTimeTimeTime))))    แล วกรณีผTานคลองสุเอซจะสามารถประหยัดระยะทางได  8,350 ไมลทะเล และลดระยะเวลาเดินทางไป 
20.4 วัน 

4) หากพิจารณาจากต นทุนคTาน้ํามันเตา หากพิจารณาจากต นทุนคTาน้ํามันเตา หากพิจารณาจากต นทุนคTาน้ํามันเตา หากพิจารณาจากต นทุนคTาน้ํามันเตา ((((FuFuFuFuel Oilel Oilel Oilel Oil) ) ) ) ที่ ที่ ที่ ที่ 630 630 630 630 เหรียญสหรัฐตTอตันเหรียญสหรัฐตTอตันเหรียญสหรัฐตTอตันเหรียญสหรัฐตTอตัน (≈ 22,365 
บาทตTอตัน) การเดินเรือไปการเดินเรือไปการเดินเรือไปการเดินเรือไป----กลับอ อมแหลม กลับอ อมแหลม กลับอ อมแหลม กลับอ อมแหลม Good Hope Good Hope Good Hope Good Hope จะมีต นทุนอยูTที่ จะมีต นทุนอยูTที่ จะมีต นทุนอยูTที่ จะมีต นทุนอยูTที่ 5,067,720 5,067,720 5,067,720 5,067,720 เหรียญสหรัฐตTอเที่ยว เหรียญสหรัฐตTอเที่ยว เหรียญสหรัฐตTอเที่ยว เหรียญสหรัฐตTอเที่ยว 
((((≈≈≈≈179179179179....904 904 904 904 ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท)))) ขณะท่ีการผTานคลองสุเอซจะมีต นทุนอยูTที่ การผTานคลองสุเอซจะมีต นทุนอยูTที่ การผTานคลองสุเอซจะมีต นทุนอยูTที่ การผTานคลองสุเอซจะมีต นทุนอยูTที่ 4,635,478 4,635,478 4,635,478 4,635,478 เหรียญสหรัฐตTอเที่ยวเหรียญสหรัฐตTอเที่ยวเหรียญสหรัฐตTอเที่ยวเหรียญสหรัฐตTอเที่ยว    ((((≈≈≈≈164164164164....559 559 559 559 
ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    ((((รวมคTาผTานคลองขาไป = 509,252 เหรียญสหรัฐ (≈18.078 ล านบาท) และขากลับ = 500,765 
เหรียญสหรัฐ (≈17.777 ล านบาท) แล ว) คิดเปSนต นทุนที่สามารถประหยัดได  เทTากับ คิดเปSนต นทุนที่สามารถประหยัดได  เทTากับ คิดเปSนต นทุนที่สามารถประหยัดได  เทTากับ คิดเปSนต นทุนที่สามารถประหยัดได  เทTากับ 432,242 432,242 432,242 432,242 เหรียญสหรัฐตTอเหรียญสหรัฐตTอเหรียญสหรัฐตTอเหรียญสหรัฐตTอ
เที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยว    ((((≈≈≈≈15151515....345 345 345 345 ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท)))) 

5) หรือหากคิดเปSนตTอหนTวย หากคิดเปSนตTอหนTวย หากคิดเปSนตTอหนTวย หากคิดเปSนตTอหนTวย TEU TEU TEU TEU จะสามารถประหยัดได ประมาณ จะสามารถประหยัดได ประมาณ จะสามารถประหยัดได ประมาณ จะสามารถประหยัดได ประมาณ 32323232....11 11 11 11 เหรียญสหรัฐตTอ เหรียญสหรัฐตTอ เหรียญสหรัฐตTอ เหรียญสหรัฐตTอ 
TEU TEU TEU TEU ((((≈≈≈≈1,1401,1401,1401,140....06 06 06 06 บาทตTอ บาทตTอ บาทตTอ บาทตTอ TEUTEUTEUTEU)))) เฉลี่ยท้ังขาไป-ขากลับ 

((((3333)))) คลองไทยและสะพานเศรษฐกจิคลองไทยและสะพานเศรษฐกจิคลองไทยและสะพานเศรษฐกจิคลองไทยและสะพานเศรษฐกจิ    
การวิเคราะหคลองไทยและสะพานเศรษฐกิจ จะมีการจําแนกตามประเด็นและ

คําถามสําคัญ ดังตTอไปนี้ 
1111)))) การประหยดัต นทนุในการขนสTง การประหยดัต นทนุในการขนสTง การประหยดัต นทนุในการขนสTง การประหยดัต นทนุในการขนสTง ((((Cost Saving AdvantagesCost Saving AdvantagesCost Saving AdvantagesCost Saving Advantages))))    

แนวคิดเรื่องคลองไทยและสะพานเศรษฐกิจมีมานานแล ว  โดยหากพิจารณา
จากต นทุนในการกTอสร างและดําเนินการซ่ึงท่ีปรึกษาทบทวนในหัวข อท่ีผTานมา จะพบวTาคลองไทยมีระยะทาง
ประมาณ 80–120 กม. และผTานภูมิประเทศท่ีเปSนภูเขา ท่ีราบ และแมTน้ําบางสTวน (ข้ึนอยูTกับแนวเส นทาง 
(Alignment) ท่ีเลือก) ดังนั้น ประเด็นด านต นทุนการกTอสร างนTาจะมีมูลคTาสูงกวTาคลองสุเอซ (ท่ีมีพ้ืนท่ีสTวนใหญT
ผTานทะเลทราย และระดับน้ําทะเลท้ังสองฝ()งไมTแตกตTางกันมาก)  แตTนTาจะน อยกวTาของคลองปานามาท่ีมีลักษณะ
ภูมิประเทศตอนกลางเปSนท่ีราบสูงและภูเขาก้ันกลาง ทําให ระดับน้ําในแมTน้ําและทะลสาปมีระดับสูงกวTา
ระดับน้ําทะเล จึงต องมีการกTอสร างประตูน้ํา (Water Locks) ท้ังสองฝ()งมหาสมุทร 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : คอคอดกระ ถึง คลองไทย ศูนยกลางการขนสTงแหTงอาเซ่ียนของไทย http://tinno01042558.blogspot.com/16เมษายน 2558. 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----21212121    แผนทีแ่สดงการยTนระยะทางผTานคลองไทย เส นทางญีปุ่�นแผนทีแ่สดงการยTนระยะทางผTานคลองไทย เส นทางญีปุ่�นแผนทีแ่สดงการยTนระยะทางผTานคลองไทย เส นทางญีปุ่�นแผนทีแ่สดงการยTนระยะทางผTานคลองไทย เส นทางญีปุ่�น----ตะวนัออกกลาง ตะวนัออกกลาง ตะวนัออกกลาง ตะวนัออกกลาง ((((----635 635 635 635 กมกมกมกม.).).).)    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----155155155155    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

อยTางไรก็ตาม ประเด็นความเหมาะสมและเปSนไปได ในการพัฒนาคลองไทยและสะพานเศรษฐกิจบริเวณประเด็นความเหมาะสมและเปSนไปได ในการพัฒนาคลองไทยและสะพานเศรษฐกิจบริเวณประเด็นความเหมาะสมและเปSนไปได ในการพัฒนาคลองไทยและสะพานเศรษฐกิจบริเวณประเด็นความเหมาะสมและเปSนไปได ในการพัฒนาคลองไทยและสะพานเศรษฐกิจบริเวณ
พื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ไมTได อยูTที่ต นทุนในการกTอสร างแตTอยูTทีก่ารประหยดัระยะทางและเวลาในการเดนิทางอ อมพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ไมTได อยูTที่ต นทุนในการกTอสร างแตTอยูTทีก่ารประหยดัระยะทางและเวลาในการเดนิทางอ อมพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ไมTได อยูTที่ต นทุนในการกTอสร างแตTอยูTทีก่ารประหยดัระยะทางและเวลาในการเดนิทางอ อมพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ไมTได อยูTที่ต นทุนในการกTอสร างแตTอยูTทีก่ารประหยดัระยะทางและเวลาในการเดนิทางอ อม
แหลมมะละกาแหลมมะละกาแหลมมะละกาแหลมมะละกา  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับคลองปานามาและคลองสุเอซแล วถือวTามีความแตกตTางอยTางมีนัยสําคัญ  
โดยคลองสุเอซคลองสุเอซคลองสุเอซคลองสุเอซสามารถชTวยยTนการเดินทางท่ีต องไปอ อมแหลมกู�ดโฮปทวีปแอฟริกา คิดเปSนระยะทางประมาณ คิดเปSนระยะทางประมาณ คิดเปSนระยะทางประมาณ คิดเปSนระยะทางประมาณ 
8888,,,,500 500 500 500 กิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตร ขณะท่ีคลองปานามาคลองปานามาคลองปานามาคลองปานามาสามารถชTวยยTนระยะเวลาท่ีต องไปอ อมชTองแคบเดรกและแหลมฮอรนทางใต 
สุดของทวีปอเมริกาใต  คิดเปSนระยะทางคิดเปSนระยะทางคิดเปSนระยะทางคิดเปSนระยะทางประมาณประมาณประมาณประมาณ    22,50022,50022,50022,500    กิโลเกิโลเกิโลเกิโลเมตรมตรมตรมตร 

จากรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----21212121 สําหรับกรณีศึกษาเส นทางญ่ีปุ�น-ตะวันออกกลาง คลองไทยหรือสะพานเศรษฐกิจจะ
สามารถยTนระยะทางได ประมาณ 635 กม. (= 342.8 ไมลทะเล)  ซ่ึงยังไมTเพียงพอท่ีจะทําให เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(Divert) เส นทางการขนสTงมาผTานไทย  โดยหากมีสมมติฐานให เรือมีความเร็วเฉลี่ยประมาณ 20 น็อตตTอชั่วโมง   
จะสามารถประหยัดเวลาไปได เพียง 17 ชม. เทTานั้น 

หากประยุกตใช คTาพารามิเตอรท่ีคํานวณโดย Drewry Maritime Research (23 July 2013)  ซ่ึงเรือ
ขนสTงตู คอนเทนเนอร ขนาด 8,000 TEU จะมีอัตราการใช น้ํามันเตา เทTากับ 0.305 ตันตTอไมลทะเล คิดราคาน้ํามัน
เตาท่ี US$630 เหรียญสหรัฐตTอตัน (≈ 22,365 บาทตTอตัน)  การเดินทางผTานคลองไทยจะสามารถประหยัดคTา
เชื้อเพลิงได  = 0.305 x 342.8 x 630 = 65,958 เหรียญสหรัฐ (≈2,341,519 บาท) ซ่ึงถือได วTาไมTคTอยมีนัยสําคัญ
สําหรับเรือขนสTงสินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญT 

โดยหากพิจารณาในทางกลับกัน จะพบวTาคTาธรรมเนียมผTานคลองไทยจะสามารถเก็บได ไมTเกินต นทุนการ
ประหยัดเชื้อเพลิงดังกลTาว หรือประมาณ 65,000 เหรียญสหรัฐตTอขา (≈2–2.3 ล านบาท) ดังนั้น การท่ีจะพิจารณาพัฒนา
คลองไทยหรือสะพานเศรษฐกิจบริเวณพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  จะต องไมTลืมคTาการประหยัดต นทุนดังกลTาว  หรือ
หมายความวTา คTาธรรมเนียมการใช คลอง และหมายความวTา คTาธรรมเนียมการใช คลอง และหมายความวTา คTาธรรมเนียมการใช คลอง และหมายความวTา คTาธรรมเนียมการใช คลอง และ////หรือสะพานเศรษฐกิจหรือสะพานเศรษฐกิจหรือสะพานเศรษฐกิจหรือสะพานเศรษฐกิจ    ((((รวมคTาขนสTงทางรถไฟรวมคTาขนสTงทางรถไฟรวมคTาขนสTงทางรถไฟรวมคTาขนสTงทางรถไฟ////Double Double Double Double 
HandlingsHandlingsHandlingsHandlings////StevedoringStevedoringStevedoringStevedoring////ฯลฯฯลฯฯลฯฯลฯ) ) ) ) จะต องมีราคาไมTเจะต องมีราคาไมTเจะต องมีราคาไมTเจะต องมีราคาไมTเกิน กิน กิน กิน 65,000 65,000 65,000 65,000 เหรียญสหรัฐตTอเที่ยวเหรียญสหรัฐตTอเที่ยวเหรียญสหรัฐตTอเที่ยวเหรียญสหรัฐตTอเที่ยว  ซ่ึงถือวTาคTอนข างตํ่ามากเม่ือ
เปรียบเทียบกับคลองปานามาและคลองสุเอซ 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาได ทําการสรุปการประหยัดต นทุนในการขนสTง เปรียบเทียบระหวTางคลองปานามา        
คลองสุเอซ และคลองไทย ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111111111111 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111 111 111 111 เปรยีบเทยีบเปรยีบเทยีบเปรยีบเทยีบเปรยีบเทยีบการประหยดัเวลาและการประหยดัเวลาและการประหยดัเวลาและการประหยดัเวลาและต นทนุในการเดนิเรือขนสTงสนิค า ขนาด ต นทนุในการเดนิเรือขนสTงสนิค า ขนาด ต นทนุในการเดนิเรือขนสTงสนิค า ขนาด ต นทนุในการเดนิเรือขนสTงสนิค า ขนาด 8,000 TEU 8,000 TEU 8,000 TEU 8,000 TEU     
ระหวTางคลองปานามา คลองสเุอซ และคลองไทยระหวTางคลองปานามา คลองสเุอซ และคลองไทยระหวTางคลองปานามา คลองสเุอซ และคลองไทยระหวTางคลองปานามา คลองสเุอซ และคลองไทย    

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    Panama CanalPanama CanalPanama CanalPanama Canal    Suez CanalSuez CanalSuez CanalSuez Canal    Thai CanalThai CanalThai CanalThai Canal    RemarksRemarksRemarksRemarks    

เส นทางเดินเรือท่ีพิจารณา (Maritime 
Route) 

New York - LA 
Far East - 

Mediteranean 
Far East - 

Middle East  

ระยะทางกรณีอ อมแหลม (nM) 
(ขาไป-ขากลับ) 

27,210 30,000 16,080 
 

ระยะทางกรณีผTานคลอง (nM)  
(ขาไป-ขากลับ) 

11,464 21,650 15,394 
 

คิดเปSนระยะทางที่ประหยดัได  คิดเปSนระยะทางที่ประหยดัได  คิดเปSนระยะทางที่ประหยดัได  คิดเปSนระยะทางที่ประหยดัได  ((((nMnMnMnM) ) ) )     
((((ขาไปขาไปขาไปขาไป----ขากลับขากลับขากลับขากลับ))))    

15,74615,74615,74615,746    8,3508,3508,3508,350    686686686686    
 

ระยะเวลาเดินทางกรณีอ อมแหลม (วัน)  
(ขาไป-ขากลับ) 

66.7 93.9 33.5 
 

ระยะเวลาเดินทางกรณีผTานคลอง (วัน)  
(ขาไป-ขากลับ) 

33.9 73.5 32.1 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----156156156156    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    Panama CanalPanama CanalPanama CanalPanama Canal    Suez CanalSuez CanalSuez CanalSuez Canal    Thai CanalThai CanalThai CanalThai Canal    RemarksRemarksRemarksRemarks    

คิดเปSนระยะเวลาทีป่ระหยดัได  คิดเปSนระยะเวลาทีป่ระหยดัได  คิดเปSนระยะเวลาทีป่ระหยดัได  คิดเปSนระยะเวลาทีป่ระหยดัได  ((((วันวันวันวัน) ) ) )     

((((ขาไปขาไปขาไปขาไป----ขากลับขากลับขากลับขากลับ))))    
32323232....8888    20202020....4444    1111....4444    

 

คTาเช้ือเพลิงกรณีเดินทางกรณีอ อมแหลม 

(บาท) (ขาไป-ขากลับ) 
185,859,788 179,904,060 109,835,553 

ณ อัตราแลกเปล่ียน = 

35.50 บาท/เหรียญสหรัฐ 

คTาเช้ือเพลิงกรณีเดินทางผTานคลอง (บาท) 

(ขาไป-ขากลับ) 
78,305,645 128,703,866 105,152,514 

 

คิดเปSนคTาเชือ้เพลงิที่ประหยดัได  คิดเปSนคTาเชือ้เพลงิที่ประหยดัได  คิดเปSนคTาเชือ้เพลงิที่ประหยดัได  คิดเปSนคTาเชือ้เพลงิที่ประหยดัได  ((((บาทบาทบาทบาท) ) ) )     

((((ขาไปขาไปขาไปขาไป----ขากลับขากลับขากลับขากลับ))))    
107,554,143107,554,143107,554,143107,554,143    51,200,19551,200,19551,200,19551,200,195    4,683,0384,683,0384,683,0384,683,038    

 

ที่มาที่มาที่มาที่มา::::    Drewry Maritime Research, 23 July 2013 และคํานวณเพ่ิมเติมโดยท่ีปรึกษา    

ถ าจะพัฒนาถ าจะพัฒนาถ าจะพัฒนาถ าจะพัฒนาคลองไทยคลองไทยคลองไทยคลองไทยหรือหรือหรือหรือสะพานเศรษฐกิจสะพานเศรษฐกิจสะพานเศรษฐกิจสะพานเศรษฐกิจ    แนวไหนถึงจะเหมาะสมหรือดีที่สุดแนวไหนถึงจะเหมาะสมหรือดีที่สุดแนวไหนถึงจะเหมาะสมหรือดีที่สุดแนวไหนถึงจะเหมาะสมหรือดีที่สุด????    
คําถามนี้คําถามนี้คําถามนี้คําถามนี้ จะต องย อนกลับไปพิจารณา “คTาคTาคTาคTาการประหยัดต นทุนในการขนสTง การประหยัดต นทุนในการขนสTง การประหยัดต นทุนในการขนสTง การประหยัดต นทุนในการขนสTง ((((Cost Saving Cost Saving Cost Saving Cost Saving 

AdvantagesAdvantagesAdvantagesAdvantages))))” ในหัวข อท่ีผTานมา  เนื่องจากการเลื่อนแนวคลองหรือสะพานเศรษฐกิจข้ึนเหนือหรือลงใต ไมTมีผล
ตTอการประหยัดต นทุนในการขนสTงของสายการเดินเรืออยTางมีนัยสําคัญ แตTประเด็น คือ ควรเลือกแนวที่มีต นทุนในควรเลือกแนวที่มีต นทุนในควรเลือกแนวที่มีต นทุนในควรเลือกแนวที่มีต นทุนใน
การกTอสร าง พัฒนา และบํารุงรักษาต่ําที่สุดการกTอสร าง พัฒนา และบํารุงรักษาต่ําที่สุดการกTอสร าง พัฒนา และบํารุงรักษาต่ําที่สุดการกTอสร าง พัฒนา และบํารุงรักษาต่ําที่สุด  ท้ังนี้ เพ่ือให โครงการสามารถจะคุ มทุนหรือคุ มคTากับรายได ท่ีคTอนข าง
จะจํากัดและตํ่ามาก 

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากกลุTมลูกค าเปbาหมายซ่ึงคือปริมาณการขนสTงท่ีจะมาจากภายนอกประเทศ 
หรือเปSนปริมาณการขนสTงตรง-ผTาน (Through Traffic) ท่ีไมTมีสTวนเก่ียวข องกับการนําเข า-สTงออกของประเทศไทย 
แนวการพัแนวการพัแนวการพัแนวการพัฒนาคลองไทยหรือสะพานเศรษฐกิจควรจะอยูTใกล กับเส นทางการเดินเรือฒนาคลองไทยหรือสะพานเศรษฐกิจควรจะอยูTใกล กับเส นทางการเดินเรือฒนาคลองไทยหรือสะพานเศรษฐกิจควรจะอยูTใกล กับเส นทางการเดินเรือฒนาคลองไทยหรือสะพานเศรษฐกิจควรจะอยูTใกล กับเส นทางการเดินเรือพาณิชยหลักในป(จจุบันพาณิชยหลักในป(จจุบันพาณิชยหลักในป(จจุบันพาณิชยหลักในป(จจุบัน เชTน 
เส นทางเอเชียตะวันออกไกล (the Far East) และตะวันออกกลาง (the Middle East) เปSนต น 

จากการวิเคราะหการประหยัดเวลาและต นทุนในการเดินเรือขนสTงสินค า โดยหยิบยกตัวอยTางการพัฒนา
คลองลัดท่ีประสบความสําเร็จของโลก ได แกT คลองปานามา และคลองสุเอซ และนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบ
การประหยัดเวลาและต นทุนในการเดินเรือในกรณีมีคลองไทยหรือสะพานเศรษฐกิจเพ่ือให ทราบถึงอัตราคTาบริการ
ตTอตู สินค าภายใต บริบทป(จจุบันสามารถสรุปอัตราคTาบริการตู สินค าจากรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวข องกับการพัฒนา
สะพานเศรษฐกิจได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----112112112112 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----112 112 112 112 สรปุอตัราคTาบริการตู สินค าจากรายงานการศกึษาที่เกีย่วข องกับการพฒันาสะพานเศรษฐกจิสรปุอตัราคTาบริการตู สินค าจากรายงานการศกึษาที่เกีย่วข องกับการพฒันาสะพานเศรษฐกจิสรปุอตัราคTาบริการตู สินค าจากรายงานการศกึษาที่เกีย่วข องกับการพฒันาสะพานเศรษฐกจิสรปุอตัราคTาบริการตู สินค าจากรายงานการศกึษาที่เกีย่วข องกับการพฒันาสะพานเศรษฐกจิ    
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : บาท ตTอ TEU    

รายงานการศกึษารายงานการศกึษารายงานการศกึษารายงานการศกึษา    
ทTาเรอืสงขลา แหTงที ่ทTาเรอืสงขลา แหTงที ่ทTาเรอืสงขลา แหTงที ่ทTาเรอืสงขลา แหTงที ่2222    

รายงานการศกึษารายงานการศกึษารายงานการศกึษารายงานการศกึษา    
ทTาเรอืน้าํลกึปากบารา ทTาเรอืน้าํลกึปากบารา ทTาเรอืน้าํลกึปากบารา ทTาเรอืน้าํลกึปากบารา     

จงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลู    

รายงานฉบบัสมบรูณ ทางรถไฟรายงานฉบบัสมบรูณ ทางรถไฟรายงานฉบบัสมบรูณ ทางรถไฟรายงานฉบบัสมบรูณ ทางรถไฟ    
เชื่อมโยงการขนสTงสนิค าเชื่อมโยงการขนสTงสนิค าเชื่อมโยงการขนสTงสนิค าเชื่อมโยงการขนสTงสนิค า    
ระหวTางทTาเรอืฝ()งอTาวไทยระหวTางทTาเรอืฝ()งอTาวไทยระหวTางทTาเรอืฝ()งอTาวไทยระหวTางทTาเรอืฝ()งอTาวไทย    

และฝ()งอนัดามนัและฝ()งอนัดามนัและฝ()งอนัดามนัและฝ()งอนัดามนั    

การศกึษาความเหมาะสมการศกึษาความเหมาะสมการศกึษาความเหมาะสมการศกึษาความเหมาะสม    
และความเปSนไปได ในและความเปSนไปได ในและความเปSนไปได ในและความเปSนไปได ใน    

การพฒันาสะพานการพฒันาสะพานการพฒันาสะพานการพฒันาสะพาน    
เศรษฐกจิ เศรษฐกจิ เศรษฐกจิ เศรษฐกจิ (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    

3,2003,2003,2003,200    2,8002,8002,8002,800    4,8004,8004,8004,800    585.38585.38585.38585.3813131313    

                                                           
13จากการศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบการประหยัดเวลาและต นทุนในการเดินเรือกรณีมีสะพานเศรษฐกิจ 
    (4,683,038 ล านบาท / เรือขนสTงขนาด 8000TEU = 585.38 บาทตTอ TEU) 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----157157157157    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

เนื่องจากกลุTมลูกค าเปbาหมายของคลองไทยหรือสะพานเศรษฐกิจ คือ สายการเดินเรือนานาชาติท่ีขนสTง
สินค าจากภายนอกประเทศผTานไทย  ดังนั้น คําถามท่ีวTา “หากโครงการคลองไทยหรือสะพานเศรษฐกิจไมTมีความ
เปSนไปได ทางด านเศรษฐกิจและการเงิน แล วจะพัฒนาทTาเรือชายฝ()งทะเลภาคใต ข้ึนมากTอน” นั้น จึงมีนัยวTาหากเรา
ไมTสามารถพ่ึงพาปริมาณการขนสTงจาก “ภายนอกสูTภายนอก” ให เปลี่ยนเหมาใช บริการคลองไทยหรือสะพาน
เศรษฐกิจได   เราก็จะหันมาพ่ึงปริมาณการนําเข าและสTงออกสินค าของประเทศไทยเอง  โดยให ปริมาณการนําเข า
หรือสTงออกบางสTวนท่ีมีทิศทางไปซีกโลกตะวันตก (Westbound) ไปใช บริการท่ีทTาเรือฝ()งอันดามัน (เนื่องจากการขนสTงไป
ท่ัวโลกและทางซีกโลกตะวันออก (Eastbound) ไทยมีทTาเรือแหลมฉบังให บริการอยูTแล ว โดยสินค าท่ีออกจาก  
แหลมฉบัง หากไปทางซีกโลกตะวันตก จะไปทําการเปลี่ยนถTายลํา (Transshipment) ท่ีสิงคโปร) 

2222)))) ผลผลผลผลตอบแทนทางการเงนิตอบแทนทางการเงนิตอบแทนทางการเงนิตอบแทนทางการเงนิ    ท่ีปรกึษาวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินท่ีจะได รับ
จากการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจภายใต บริบทในป(จจุบันโดยมีสมมติฐานในการคํานวณมีดังตTอไปนี้ 

กกกก.... ปริมาณตู สินค าปริมาณตู สินค าปริมาณตู สินค าปริมาณตู สินค า อ างอิงจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบ้ืองต นทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสTงสินค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทยและฝ()งอันดามัน ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----114114114114    สรุปผลสรุปผลสรุปผลสรุปผล
การคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าโครงการ การคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าโครงการ การคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าโครงการ การคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าโครงการ Land bridgeLand bridgeLand bridgeLand bridge    

ขขขข.... อัตราคTาบริการตTอตู สินค าอัตราคTาบริการตTอตู สินค าอัตราคTาบริการตTอตู สินค าอัตราคTาบริการตTอตู สินค า ใช อัตราคTาบริการท่ีได จากการวิเคราะหและ
เปรียบเทียบการประหยัดเวลาและต นทุนในการเดินเรือกรณีมีคลองไทยหรือสะพานเศรษฐกิจภายใต บริบทป(จจุบัน
ได แกT 585.38 บาทตTอ TEU โดยให มีการปรับอัตราคTาบริการตTอตู สินค าซ่ึงเปSนรายได ข้ึนทุกปh ท่ีอัตราเฉลี่ยปhละ ร อยละ 2.5 
และตามอัตราเงินเฟbอท่ีระบุไว ในรายงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองต นทางรถไฟเชื่อมโยงการ
ขนสTงสินค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทยและอันดามัน 

คคคค.... คTาลงทุนของโครงการคTาลงทุนของโครงการคTาลงทุนของโครงการคTาลงทุนของโครงการ    อ างอิงข อมูลจากรายงานการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบเบ้ืองต นทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสTงสินค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทยและอันดามัน โดยแสดง
รายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----113113113113    และงบกระแสเงินสดของโครงการดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----114114114114 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟออฟออฟออฟ    เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----158158158158    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111111113333    คTาลงทนุทางรถไฟเชือ่มตTอระหวTางฝ()งอTาวไทยและฝ()งอนัดามนั คTาลงทนุทางรถไฟเชือ่มตTอระหวTางฝ()งอTาวไทยและฝ()งอนัดามนั คTาลงทนุทางรถไฟเชือ่มตTอระหวTางฝ()งอTาวไทยและฝ()งอนัดามนั คTาลงทนุทางรถไฟเชือ่มตTอระหวTางฝ()งอTาวไทยและฝ()งอนัดามนั     
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : ล านบาท 

ต นทุนโครงการ ต นทุนโครงการ ต นทุนโครงการ ต นทุนโครงการ Land BridgeLand BridgeLand BridgeLand Bridge    2555255525552555    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    2562256225622562    2563256325632563    2564256425642564    2565256525652565    2566256625662566    2567256725672567    2568256825682568    2569256925692569    2570257025702570    2571257125712571    2572257225722572    2573257325732573    2574257425742574    2575257525752575    

อัตราเงินเฟbอ 1.051 1.077 1.104 1.131 1.169 1189 1.218 1.249 1.280 1.312 1.345 1.379 1.413 1.448 1.485 1.522 1.560 1.599 1.639 1.680 1.722 

คTากTอสร าง 1,672 5,069 5,196 5,326 8,916 9,139 5,040 1,442 
             

คTาเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

1,870 160 
                  

คTาลงทุนงานระบบ 
 

205 210 215 337 345 693 585 
             

คTาลงทุนเพิ่มเติม 
      

3,354 3,424 288 
 

1,647 
    

803 
    

3,056 

คTาดําเนินการและคTาบํารุงรักษา 
      

909 1,515 1,996 2,041 2,100 3,984 4,095 4,186 4,291 4,433 4,631 4,734 4,853 4,974 5,112 

รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้    1,6721,6721,6721,672    7,1447,1447,1447,144    5,5665,5665,5665,566    5,5415,5415,5415,541    9,2539,2539,2539,253    9,4849,4849,4849,484    9,9969,9969,9969,996    6,9666,9666,9666,966    2,2842,2842,2842,284    2,0412,0412,0412,041    3,7473,7473,7473,747    3,9843,9843,9843,984    4,0954,0954,0954,095    4,1864,1864,1864,186    4,2914,2914,2914,291    5,2365,2365,2365,236    4,6314,6314,6314,631    4,7344,7344,7344,734    4,8534,8534,8534,853    4,9744,9744,9744,974    8,1688,1688,1688,168    

 

ต นทุนโครงการ ต นทุนโครงการ ต นทุนโครงการ ต นทุนโครงการ Land BridgeLand BridgeLand BridgeLand Bridge    2576257625762576    2577257725772577    2578257825782578    2579257925792579    2580258025802580    2581258125812581    2582258225822582    2583258325832583    2584258425842584    2585258525852585    2586258625862586    2587258725872587    2588258825882588    2589258925892589    2590259025902590    2591259125912591    2592259225922592    2593259325932593    2594259425942594    2595259525952595    2596259625962596    

อัตราเงินเฟbอ 1.765 1.809 1.854 1.900 1.948 1.996 2.048 2.098 2.150 2.204 2.259 2.315 2.373 2.433 2.493 2.556 2.620 2.685 2.752 2.821 2.892 

คTากTอสร าง 
                     

คTาเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
                     

คTาลงทุนงานระบบ 
                     

คTาลงทุนเพิ่มเติม 
    

3,239 
    

3,949 1,782 
  

812 
    

250 
  

คTาดําเนินการและคTาบํารุงรักษา 7,231 7,412 7,597 7,808 8,004 8,974 9,199 9,454 9,664 9,906 10,154 10,407 10,668 10,934 11,208 11,488 11,775 12,069 12,371 12,680 12,997 

รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้    7,2317,2317,2317,231    7,4127,4127,4127,412    7,5977,5977,5977,597    7,8087,8087,8087,808    11,24311,24311,24311,243    8,9748,9748,9748,974    9,1999,1999,1999,199    9,4549,4549,4549,454    9,6649,6649,6649,664    13,85513,85513,85513,855    11,93611,93611,93611,936    10,40710,40710,40710,407    10,66810,66810,66810,668    11,74611,74611,74611,746    11,20811,20811,20811,208    11,48811,48811,48811,488    11,77511,77511,77511,775    12,06912,06912,06912,069    12,62112,62112,62112,621    12,68012,68012,68012,680    12,99712,99712,99712,997    

    

ต นทุนโครงการ ต นทุนโครงการ ต นทุนโครงการ ต นทุนโครงการ Land BridgeLand BridgeLand BridgeLand Bridge    2597259725972597    2598259825982598    2599259925992599    2600260026002600    
รวมรวมรวมรวม    

อัตราเงินเฟbอ 2.964 3.038 3.114 3.192 

คTากTอสร าง 
    

40,12840,12840,12840,128    

คTาเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
    

3,7023,7023,7023,702    

คTาลงทุนงานระบบ 
    

2,5902,5902,5902,590    

คTาลงทุนเพิ่มเติม 
  

1,448 
 

24,05124,05124,05124,051    

คTาดําเนินการและคTาบํารุงรักษา 13,322 13,655 13,997 14,347 321,177321,177321,177321,177    

รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้    13,32213,32213,32213,322    13,65513,65513,65513,655    15,44515,44515,44515,445    14,34714,34714,34714,347    391,648391,648391,648391,648    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟออฟออฟออฟ    เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----159159159159    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111111114444    งบกระแสเงนิสดของโครงการ งบกระแสเงนิสดของโครงการ งบกระแสเงนิสดของโครงการ งบกระแสเงนิสดของโครงการ Land BridgeLand BridgeLand BridgeLand Bridge    
หนTวย หนTวย หนTวย หนTวย : : : : ล านบาท 

ปhโครงการปhโครงการปhโครงการปhโครงการ                            ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่1111    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่2222    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่3333    ปh)ท ีปh)ท ีปh)ท ีปh)ท ี4444    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่5555    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่6666    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่7777    

ปรมิาณตู สิปรมิาณตู สิปรมิาณตู สิปรมิาณตู สินค านค านค านค า    2555255525552555    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    2562256225622562    2563256325632563    2564256425642564    2565256525652565    2566256625662566    2567256725672567    

Land Bridge (กันยายน 2553, สนข) 
      

662,001 838,036 1,216,000 1,215,990 1,216,000 1,367,915 1,548,411 

รวมตู สนิค ารวมตู สนิค ารวมตู สนิค ารวมตู สนิค า    (TEU)/(TEU)/(TEU)/(TEU)/ปhปhปhปh    
                        

662,001662,001662,001662,001    838,036838,036838,036838,036    1,216,0001,216,0001,216,0001,216,000    1,215,9901,215,9901,215,9901,215,990    1,216,0001,216,0001,216,0001,216,000    1,367,9151,367,9151,367,9151,367,915    1,548,4111,548,4111,548,4111,548,411    

คTคTคTคTาใช จTายโครงการาใช จTายโครงการาใช จTายโครงการาใช จTายโครงการ    Land Bridge (Land Bridge (Land Bridge (Land Bridge (กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน 
2553, 2553, 2553, 2553, สนขสนขสนขสนข))))    

2555255525552555    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    2562256225622562    2563256325632563    2564256425642564    2565256525652565    2566256625662566    2567256725672567    

อัตราเงินเฟbอ 1.051 1.077 1.104 1.131 1.169 1.189 1.218 1.249 1.28 1.312 1.345 1.379 1.413 

คTากTอสร าง 1,672 5,069 5,196 5,326 8,916 9,139 5,040 1,442 
     

คTาเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

1,870 160 
          

คTาลงทุนงานระบบ 
 

205 210 215 337 345 693 585 
     

คTาลงทุนเพิ่มเติม 
      

3,354 3,424 288 
 

1,647 
  

คTาดําเนินการและคTาบํารุงรักษา 
      

909 1,515 1,996 2,041 2,100 3,984 4,095 

รรรรวมคTาใชTจTายทั้งสิน้วมคTาใชTจTายทั้งสิน้วมคTาใชTจTายทั้งสิน้วมคTาใชTจTายทั้งสิน้    1,6721,6721,6721,672    7,1447,1447,1447,144    5,5665,5665,5665,566    5,5415,5415,5415,541    9,2539,2539,2539,253    9,4849,4849,4849,484    9,9969,9969,9969,996    6,9666,9666,9666,966    2,2842,2842,2842,284    2,0412,0412,0412,041    3,7473,7473,7473,747    3,9843,9843,9843,984    4,0954,0954,0954,095    

รายรบัโครงการรายรบัโครงการรายรบัโครงการรายรบัโครงการ    Land bridge (SEA)Land bridge (SEA)Land bridge (SEA)Land bridge (SEA)    2555255525552555    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    2562256225622562    2563256325632563    2564256425642564    2565256525652565    2566256625662566    2567256725672567    

ขึ้นอัตราคTาภาระ 2.5% ทุกปh 
       

2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

อัตราคTาบริการตTอตู สินค า (บาท ตTอ TEU) 
      

585.38 603.66 622.98 643.41 665.04 687.97 712.27 

รายได จากคTาบริการขนสTงตู สินค า 
      

387.52 505.89 757.54 782.38 808.69 941.09 1,102.89 

รรรรวมรายรบัวมรายรบัวมรายรบัวมรายรบั    
                        

387.52387.52387.52387.52    505.89505.89505.89505.89    757.54757.54757.54757.54    782.38782.38782.38782.38    808.69808.69808.69808.69    941.09941.09941.09941.09    1,102.891,102.891,102.891,102.89    

ประมาณการกระแสเงนิสดประมาณการกระแสเงนิสดประมาณการกระแสเงนิสดประมาณการกระแสเงนิสด    ----1,672.001,672.001,672.001,672.00    ----7,144.007,144.007,144.007,144.00    ----5,566.005,566.005,566.005,566.00    ----5,541.005,541.005,541.005,541.00    ----9,253.009,253.009,253.009,253.00    ----9,484.009,484.009,484.009,484.00    ----9,608.489,608.489,608.489,608.48    ----6,460.116,460.116,460.116,460.11    ----1,526.461,526.461,526.461,526.46    ----1,258.621,258.621,258.621,258.62    ----2,938.312,938.312,938.312,938.31    ----3,042.913,042.913,042.913,042.91    ----2,992.112,992.112,992.112,992.11    

กกกกระแสเงนิสดสะสมระแสเงนิสดสะสมระแสเงนิสดสะสมระแสเงนิสดสะสม    ----1,672.001,672.001,672.001,672.00    ----8,816.008,816.008,816.008,816.00    ----14,382.0014,382.0014,382.0014,382.00    ----19,923.0019,923.0019,923.0019,923.00    ----29,176.0029,176.0029,176.0029,176.00    ----38,660.0038,660.0038,660.0038,660.00    ----48,268.4848,268.4848,268.4848,268.48    ----54,728.5954,728.5954,728.5954,728.59    ----56,255.0556,255.0556,255.0556,255.05    ----57,513.6757,513.6757,513.6757,513.67    ----60,451.9860,451.9860,451.9860,451.98    ----63,494.8963,494.8963,494.8963,494.89    ----66,487.0066,487.0066,487.0066,487.00    

ที่ทีท่ี่ที่มามามามา:::: คํานวณโดยที่ปรึกษา    
    

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟออฟออฟออฟ    เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----160160160160    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    
หนTวย หนTวย หนTวย หนTวย : : : : ล านบาท 

ปhโครงการปhโครงการปhโครงการปhโครงการ    ปhท ีปhท ีปhท ีปhท ี8888    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่9999    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่10101010    ปh)ที ่ปh)ที ่ปh)ที ่ปh)ที ่11111111    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่12121212    ปh)ที ่ปh)ที ่ปh)ที ่ปh)ที ่13131313    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่14141414    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่15151515    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่16161616    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่17171717    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่18181818    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่19191919    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่20202020    

ปรมิาณตู สิปรมิาณตู สิปรมิาณตู สิปรมิาณตู สินค านค านค านค า    2568256825682568    2569256925692569    2570257025702570    2571257125712571    2572257225722572    2573257325732573    2574257425742574    2575257525752575    2576257625762576    2577257725772577    2578257825782578    2579257925792579    2580258025802580    

Land Bridge (กันยายน 2553, สนข) 1,224,479 1,657,914 1,932,400 2,255,926 2,263,886 2,265,886 2,267,924 2,270,000 2,435,381 2,613,257 1,714,600 3,010,388 3,232,000 

รรรรวมตู สนิค าวมตู สนิค าวมตู สนิค าวมตู สนิค า    (TEU)/(TEU)/(TEU)/(TEU)/ปhปhปhปh    1,224,479 1,657,914 2,260,000 2,255,926 2,263,886 2,265,886 2,267,924 2,270,000 2,435,381 2,613,257 1,714,600 3,010,388 3,232,000 

คTาใช จTายโครงการคTาใช จTายโครงการคTาใช จTายโครงการคTาใช จTายโครงการ    Land Bridge (Land Bridge (Land Bridge (Land Bridge (กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน 
2553, 2553, 2553, 2553, สนขสนขสนขสนข))))    

2568256825682568    2569256925692569    2570257025702570    2571257125712571    2572257225722572    2573257325732573    2574257425742574    2575257525752575    2576257625762576    2577257725772577    2578257825782578    2579257925792579    2580258025802580    

อัตราเงินเฟbอ 1.448 1.485 1.522 1.56 1.599 1.639 1.68 1.722 1.765 1.809 1.854 1.9 1.948 

คTากTอสร าง              

คTาเวนคืนอสังหาริมทรัพย              

คTาลงทุนงานระบบ              

คTาลงทุนเพิ่มเติม   803     3,056     3,239 

คTาดําเนินการและคTาบํารุงรักษา 4,186 4,291 4,433 4,631 4,734 4,853 4,974 5,112 7,231 7,412 7,597 7,808 8,004 

รรรรวมคTาใชTจTายทั้งสิน้วมคTาใชTจTายทั้งสิน้วมคTาใชTจTายทั้งสิน้วมคTาใชTจTายทั้งสิน้    4,1864,1864,1864,186    4,2914,2914,2914,291    5,2365,2365,2365,236    4,6314,6314,6314,631    4,7344,7344,7344,734    4,8534,8534,8534,853    4,9744,9744,9744,974    8,1688,1688,1688,168    7,2317,2317,2317,231    7,4127,4127,4127,412    7,5977,5977,5977,597    7,8087,8087,8087,808    11,24311,24311,24311,243    

รรรรายรบัโครงการายรบัโครงการายรบัโครงการายรบัโครงการ    Land bridge (SEA)Land bridge (SEA)Land bridge (SEA)Land bridge (SEA)    2568256825682568    2569256925692569    2570257025702570    2571257125712571    2572257225722572    2573257325732573    2574257425742574    2575257525752575    2576257625762576    2577257725772577    2578257825782578    2579257925792579    2580258025802580    

ขึ้นอัตราคTาภาระ 2.5% ทุกปh 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

อัตราคTาบริการตTอตู สินค า (บาท ตTอ TEU) 738.06 765.46 794.58 825.57 858.58 893.76 931.29 971.39 1,014.25 1,060.12 1,109.25 1,161.94 1,218.53 

รายได จากคTาบริการขนสTงตู สินค า 903.74 1,269.06 1,795.76 1,862.43 1,943.72 2,025.15 2,112.10 2,205.04 2,470.08 2,770.36 1,901.93 3,497.90 3,938.29 

รรรรวมรายรบัวมรายรบัวมรายรบัวมรายรบั    903.74 1,269.06 1,795.76 1,862.43 1,943.72 2,025.15 2,112.10 2,205.04 2,470.08 2,770.36 1,901.93 3,497.90 3,938.29 

ประมาณการกระแสเงนิสดประมาณการกระแสเงนิสดประมาณการกระแสเงนิสดประมาณการกระแสเงนิสด    ----3,282.263,282.263,282.263,282.26    ----3,021.943,021.943,021.943,021.94    ----3,440.243,440.243,440.243,440.24    ----2,768.572,768.572,768.572,768.57    ----2,790.282,790.282,790.282,790.28    ----2,827.852,827.852,827.852,827.85    ----2,861.902,861.902,861.902,861.90    ----5,962.965,962.965,962.965,962.96    ----4,760.924,760.924,760.924,760.92    ----4,641.644,641.644,641.644,641.64    ----5,695.075,695.075,695.075,695.07    ----4,310.104,310.104,310.104,310.10    ----7,304.717,304.717,304.717,304.71    

กระแสเงนิสดสะสมกระแสเงนิสดสะสมกระแสเงนิสดสะสมกระแสเงนิสดสะสม    ----69,769.2669,769.2669,769.2669,769.26    ----72,791.2072,791.2072,791.2072,791.20    ----76,231.4476,231.4476,231.4476,231.44    ----79,000.0179,000.0179,000.0179,000.01    ----81,790.2981,790.2981,790.2981,790.29    ----84,618.1484,618.1484,618.1484,618.14    ----87,480.0487,480.0487,480.0487,480.04    ----93,443.0093,443.0093,443.0093,443.00    ----98,203.9298,203.9298,203.9298,203.92    ----102,845.56102,845.56102,845.56102,845.56    ----108,540.63108,540.63108,540.63108,540.63    ----112,850.74112,850.74112,850.74112,850.74    ----120,155.45120,155.45120,155.45120,155.45    

ที่มาที่มาที่มาที่มา:::: คํานวณโดยที่ปรึกษา    
    

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟออฟออฟออฟ    เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----161161161161    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    
หนTวย หนTวย หนTวย หนTวย : : : : ล านบาท 

ปhโครงการปhโครงการปhโครงการปhโครงการ    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่21212121    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่22222222    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่23232323    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่24242424    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่25252525    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่26262626    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่27272727    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่28282828    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่29292929    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่30303030    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่31313131    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่32323232    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่33333333    

ปรมิาณตู สิปรมิาณตู สิปรมิาณตู สิปรมิาณตู สินค านค านค านค า    2581258125812581    2582258225822582    2583258325832583    2584258425842584    2585258525852585    2586258625862586    2587258725872587    2588258825882588    2589258925892589    2590259025902590    2591259125912591    2592259225922592    2593259325932593    

Land Bridge (กันยายน 2553, สนข) 3,297,582 3,365,671 3,433,245 3,509,751 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 

รรรรวมตู สนิค าวมตู สนิค าวมตู สนิค าวมตู สนิค า    (TEU)/(TEU)/(TEU)/(TEU)/ปhปhปhปh    3,297,582 3,365,671 3,433,245 3,509,751 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 

คTาใช จTายโครงการคTาใช จTายโครงการคTาใช จTายโครงการคTาใช จTายโครงการ    Land Bridge (Land Bridge (Land Bridge (Land Bridge (กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน 
2553, 2553, 2553, 2553, สนขสนขสนขสนข))))    

2581258125812581    2582258225822582    2583258325832583    2584258425842584    2585258525852585    2586258625862586    2587258725872587    2588258825882588    2589258925892589    2590259025902590    2591259125912591    2592259225922592    2593259325932593    

อัตราเงินเฟbอ 1.996 2.048 2.098 2.15 2.204 2.259 2.315 2.373 2.433 2.493 2.556 2.62 2.685 

คTากTอสร าง              

คTาเวนคืนอสังหาริมทรัพย              

คTาลงทุนงานระบบ              

คTาลงทุนเพิ่มเติม     3,949 1,782   812     

คTาดําเนินการและคTาบํารุงรักษา 8,974 9,199 9,454 9,664 9,906 10,154 10,407 10,668 10,934 11,208 11,488 11,775 12,069 

รวมคTาใชTจTายทั้งสิน้รวมคTาใชTจTายทั้งสิน้รวมคTาใชTจTายทั้งสิน้รวมคTาใชTจTายทั้งสิน้    8,974 9,199 9,454 9,664 13,855 11,936 10,407 10,668 11,746 11,208 11,488 11,775 12,069 

รรรรายรบัโครงการายรบัโครงการายรบัโครงการายรบัโครงการ    Land bridge (SEA)Land bridge (SEA)Land bridge (SEA)Land bridge (SEA)    2581258125812581    2582258225822582    2583258325832583    2584258425842584    2585258525852585    2586258625862586    2587258725872587    2588258825882588    2589258925892589    2590259025902590    2591259125912591    2592259225922592    2593259325932593    

ขึ้นอัตราคTาภาระ 2.5% ทุกปh 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

อัตราคTาบริการตTอตู สินค า (บาท ตTอ TEU) 1,279.33 1,344.84 1,415.37 1,491.45 1,573.63 1,662.50 1,758.72 1,863.05 1,976.37 2,099.55 2,233.71 2,380.02 2,539.78 

รายได จากคTาบริการขนสTงตู สินค า 4,218.71 4,526.28 4,859.32 5,234.61 5,643.03 5,961.72 6,306.75 6,680.90 7,087.27 7,528.98 8,010.08 8,534.74 9,107.64 

รวมรายรบัรวมรายรบัรวมรายรบัรวมรายรบั    4,218.714,218.714,218.714,218.71    4,526.284,526.284,526.284,526.28    4,859.324,859.324,859.324,859.32    5,234.615,234.615,234.615,234.61    5,643.035,643.035,643.035,643.03    5,961.725,961.725,961.725,961.72    6,306.756,306.756,306.756,306.75    6,680.906,680.906,680.906,680.90    7,087.277,087.277,087.277,087.27    7,528.987,528.987,528.987,528.98    8,010.088,010.088,010.088,010.08    8,534.748,534.748,534.748,534.74    9,107.649,107.649,107.649,107.64    

ปปปประมาณการกระแสเงนิสดระมาณการกระแสเงนิสดระมาณการกระแสเงนิสดระมาณการกระแสเงนิสด    ----4,755.294,755.294,755.294,755.29    ----4,672.724,672.724,672.724,672.72    ----4,594.684,594.684,594.684,594.68    ----4,429.394,429.394,429.394,429.39    ----8,211.978,211.978,211.978,211.97    ----5,974.285,974.285,974.285,974.28    ----4,100.254,100.254,100.254,100.25    ----3,987.103,987.103,987.103,987.10    ----4,658.734,658.734,658.734,658.73    ----3,679.023,679.023,679.023,679.02    ----3,477.923,477.923,477.923,477.92    ----3,240.263,240.263,240.263,240.26    ----2,961.362,961.362,961.362,961.36    

กกกกระแสเงนิสดสะสมระแสเงนิสดสะสมระแสเงนิสดสะสมระแสเงนิสดสะสม    ----124,910.74124,910.74124,910.74124,910.74    ----129,583.46129,583.46129,583.46129,583.46    ----134,178.14134,178.14134,178.14134,178.14    ----138,607.53138,607.53138,607.53138,607.53    ----146,819.50146,819.50146,819.50146,819.50    ----152,793.78152,793.78152,793.78152,793.78    ----156,894.02156,894.02156,894.02156,894.02    ----160,881.12160,881.12160,881.12160,881.12    ----165,539.85165,539.85165,539.85165,539.85    ----169,218.87169,218.87169,218.87169,218.87    ----172,696.79172,696.79172,696.79172,696.79    ----175,937.04175,937.04175,937.04175,937.04    ----178,898.40178,898.40178,898.40178,898.40    

ที่ทีท่ี่ที่มามามามา::::    คํานวณโดยที่ปรึกษา    
    

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต การศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟออฟออฟออฟ    เทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดัเทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----162162162162    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    
หนTวย หนTวย หนTวย หนTวย : : : : ล านบาท 

ปhโครงการปhโครงการปhโครงการปhโครงการ    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่34343434    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่35353535    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่36363636    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่37373737    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่38383838    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่39393939    ปhที ่ปhที ่ปhที ่ปhที ่40404040    

รวมรวมรวมรวม    ปรมิาณตู สนิค าปรมิาณตู สนิค าปรมิาณตู สนิค าปรมิาณตู สนิค า    2594259425942594    2595259525952595    2596259625962596    2597259725972597    2598259825982598    2599259925992599    2600260026002600    

Land Bridge (กันยายน 2553, สนข) 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 3,586,000 
รวมตู สนิค ารวมตู สนิค ารวมตู สนิค ารวมตู สนิค า    (TEU)/(TEU)/(TEU)/(TEU)/ปhปhปhปh    3,586,0003,586,0003,586,0003,586,000    3,586,0003,586,0003,586,0003,586,000    3,586,0003,586,0003,586,0003,586,000    3,586,0003,586,0003,586,0003,586,000    3,586,0003,586,0003,586,0003,586,000    3,586,0003,586,0003,586,0003,586,000    3,586,0003,586,0003,586,0003,586,000    108108108108,,,,518518518518,,,,243243243243    

คTาใคTาใคTาใคTาใช จTายโครงการช จTายโครงการช จTายโครงการช จTายโครงการ    Land Bridge (Land Bridge (Land Bridge (Land Bridge (กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน 2553, 2553, 2553, 2553, สนขสนขสนขสนข))))    2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600260026002600    รวมรวมรวมรวม    

อัตราเงินเฟbอ 2.752 2.821 2.892 2.964 3.038 3.114 3.192 ----    

คTากTอสร าง        41,80041,80041,80041,800    

คTาเวนคืนอสังหาริมทรัพย        2,0302,0302,0302,030    

คTาลงทุนงานระบบ        2,5902,5902,5902,590    

คTาลงทุนเพิ่มเติม 250     1,448  24,05224,05224,05224,052    

คTาดําเนินการและคTาบํารุงรักษา 12,371 12,680 12,997 13,322 13,655 13,997 14,347 321,175321,175321,175321,175    

รวมคTรวมคTรวมคTรวมคTาใชTจTายทั้งสิน้าใชTจTายทั้งสิน้าใชTจTายทั้งสิน้าใชTจTายทั้งสิน้    12,62112,62112,62112,621    12,68012,68012,68012,680    12,99712,99712,99712,997    13,32213,32213,32213,322    13,65513,65513,65513,655    15,44515,44515,44515,445    14,34714,34714,34714,347    391,647391,647391,647391,647    

รายรบัโครงการรายรบัโครงการรายรบัโครงการรายรบัโครงการ    Land bridge (SEA)Land bridge (SEA)Land bridge (SEA)Land bridge (SEA)    2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600260026002600    รวมรวมรวมรวม    

ขึ้นอัตราคTาภาระ 2.5% ทุกปh 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% - 

อัตราคTาบริการตTอตู สินค า (บาท ตTอ TEU) 2,714.51 2,905.95 3,116.05 3,346.95 3,601.16 3,881.51 4,191.25 - 

รายได จากคTาบริการขนสTงตู สินค า 9,734.24 10,420.75 11,174.17 12,002.18 12,913.74 13,919.08 15,029.82 - 

รวมรายรบัรวมรายรบัรวมรายรบัรวมรายรบั    9,734.249,734.249,734.249,734.24    10,420.7510,420.7510,420.7510,420.75    11,174.1711,174.1711,174.1711,174.17    12,002.1812,002.1812,002.1812,002.18    12,913.7412,913.7412,913.7412,913.74    13,919.0813,919.0813,919.0813,919.08    15,029.8215,029.8215,029.8215,029.82    202,875.594202,875.594202,875.594202,875.594    

ประมาณการกระแสเงนิสดประมาณการกระแสเงนิสดประมาณการกระแสเงนิสดประมาณการกระแสเงนิสด    -2,886.76 -2,259.25 -1,822.83 -1,319.82 -741.26 -1,525.92 682.82682.82682.82682.82        

กระแสเงนิสดสะสมกระแสเงนิสดสะสมกระแสเงนิสดสะสมกระแสเงนิสดสะสม    -181,785.16 -184,044.41 -185,867.23 -187,187.05 -187,928.31 -189,454.23 ----188,771.41188,771.41188,771.41188,771.41        

ทีม่ทีม่ทีม่ทีม่าาาา::::    คํานวณโดยที่ปรึกษา 

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----163163163163    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

3333)))) ผลการวิเคราะหผลการวิเคราะหผลการวิเคราะหผลการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินโครงการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ ผลตอบแทนทางการเงินโครงการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ ผลตอบแทนทางการเงินโครงการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ ผลตอบแทนทางการเงินโครงการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ 
(Land bridge)(Land bridge)(Land bridge)(Land bridge)    

จาก ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111111114444 การวิเคราะหงบประมาณกระแสเงินสดพบวTา ไมTสามารถ
หาคTา IRR ได  เนื่องจากผลการคํานวณผลประกอบการในชTวงดําเนินการตลอดอายุโครงการ 40 ปh ไมTมีผล
ประกอบการมีคTาเปSนบวก ทําให โครงการไมTมีกําไรจากการดําเนินการ สTงผลให ไมTสามารถคํานวณหาคTา IRR ทาง
การเงินของโครงการได  

มูลคTาป(จจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) คํานวณได จากมูลคTาป(จจุบัน 
ของผลประโยชนลบด วยมูลคTาป(จจุบันของคTาใช จTายตลอดอายุของโครงการ ซ่ึงในท่ีนี้ให อายุของโครงการ คือ 40 
ปh พบวTา โครงการดังกลTาวมีคTา NPV ท่ีอัตราคิดลดร อยละ5 โครงการจะมีมูลคTาติดลบอยูTท่ี -82,893.37 บาท      
โดยรายละเอียดดังกลTาว แสดงดังตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----111111115555 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111111115555    ผลตอบแทนทางการเงนิของโครงการผลตอบแทนทางการเงนิของโครงการผลตอบแทนทางการเงนิของโครงการผลตอบแทนทางการเงนิของโครงการ    Land BridgeLand BridgeLand BridgeLand Bridge    
รายการรายการรายการรายการ    ข อมลูข อมลูข อมลูข อมลู////ผลการวเิคราะหผลการวเิคราะหผลการวเิคราะหผลการวเิคราะห    
- คTาลงทุน (ล านบาท) 
- คTาดําเนินการและบํารุงรักษา (ล านบาท) 

70707070,472,472,472,472    
321321321321,,,,175175175175    

รวมคTาใช จTายโครงการรวมคTาใช จTายโครงการรวมคTาใช จTายโครงการรวมคTาใช จTายโครงการ    ((((ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    391391391391,,,,647647647647    
รายได จากสินค าตู สินค า (ล านบาท) 
- ปริมาณตู สินค ารวม  108,518,243 TEU 
- รายได ตTอตู สินค า   585.38 บาทตTอ TEU 

(รายได เพ่ิมข้ึนร อยละ 2.5 ทุกปh) 

202202202202,,,,875875875875....594594594594    
    

รายได รวมรายได รวมรายได รวมรายได รวม    ((((ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    202202202202,,,,875875875875....594594594594    
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ (ล านบาท) ----188,771.41188,771.41188,771.41188,771.41    
อัตราผลตอบแทนทางการเงิน, FIRR (%) N/AN/AN/AN/A    
มูลคTาป(จจุบันสุทธิ, NPV (ล านบาท) ----82,893.3782,893.3782,893.3782,893.37    

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----115115115115 พบวTา รายได รวมจากการให บริการขนสTงตู สินค าของ
โครงการนั้นไมTคุ มกับคTาดําเนินการและบํารุงรักษาของโครงการ ทําให โครงการมีมูลคTาติดลบ ไมTคุ มคTาท่ีจะลงทุน 
ควรท่ีจะชะลอโครงการไปกTอน  

จากผลการวิเคราะหข างต นและนโยบายของรัฐบาลในป(จจุบัน ท่ีปรึกษาจึง
เสนอแนะให พัฒนาเฉพาะโครงการทTาเรือ โดยเฉพาะทTาเรือฝ()งอTาวไทย ซ่ึงอาจพิจารณาทบทวนโครงการทTาเรือ
สงขลา แหTงท่ี 2 เพ่ือรองรับสินค าสTงออกท่ีเกินขีดความสามารถของทTาเรือสงขลา 1 และพัฒนาให เปSนทTาเรือน้ําลึก
ระหวTางประเทศ โดยเพ่ิมความจุให สามารถเปSนทTาเรือสําหรับการเปลี่ยนถTาย (Transshipment Port) โดยอาศัย
ฐานการผลิตและนําเข าในภาคใต   

สําหรับทTาเรือในฝ()งอันดามันนั้นยังคงมีความสําคัญในการขนสTงของประเทศ   
ไปยังฝ()งมหาสมุทรอินเดีย โดยป(จจุบันการขนสTงไปยังฝ()งมหาสมุทรอินเดียต องใช เส นทางเดียว คือ ผTานชTองแคบ      
มะละกา ซ่ึงเปSนเส นทางท่ีหลTอเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ หากชTองแคบมะละกาอยูTในความเสี่ยงยTอมทําให ระบบ
เศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงไปด วย นอกจากชTองแคบมะละกาแล ว หากเกิดสถานการณไมTคาดคิดท่ีเปSนภัย
คุกคามตTอทTาเรือหลักท่ีมีอยูTในป(จจุบัน ได แกT ทTาเรือกรุงเทพ ทTาเรือแหลมฉบัง ทTาเรือมาบตาพุด จําต องใช ทTาเรือ
ฝ()งอันดามันเปSนทTาเรือหลักเพ่ือการขนสTงก็สามารถทําการทดแทนได  จึงควรมีการวางแผนเพ่ือรองรับสถานการณ
ดังกลTาวท่ีอาจจะเกิดข้ึน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----164164164164    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

นอกจากประเด็นท่ีกลTาวมาข างต นแล ว โครงการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจยังมี
ความเสี่ยงจากป(จจัยภายนอกท่ีไมTสามารถคาดการณได  ได แกT เส นทางเดินเรือจากเอเชียตะวันออกไกล (the Far East)  ไปยัง
ยุโรป โดยผTานข้ัวโลกเหนือ (The Northeast Passage)14 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: https://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_Passage#/media/File:Northern_Sea_Route_vs_Southern_Sea_Route.svg 

Accessed on 12 February 2016. 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----22222222    เส นทางเดนิเรือทางเลอืกในอนาคต จากเอเชยีตะวนัออกไกลเส นทางเดนิเรือทางเลอืกในอนาคต จากเอเชยีตะวนัออกไกลเส นทางเดนิเรือทางเลอืกในอนาคต จากเอเชยีตะวนัออกไกลเส นทางเดนิเรือทางเลอืกในอนาคต จากเอเชยีตะวนัออกไกล----ยโุรปยโุรปยโุรปยโุรป    

ภาวะโลกร อนและการละลายของน้ําแข็งบริเวณข้ัวโลกเหนือ ทําให พ้ืนท่ี
บางสTวนของข้ัวโลกเหนือมีชTวงเวลาท่ีน้ําแข็งจะละลายกลายเปSนน้ําประมาณ 30 วัน ทําให มีความเปSนไปได ในการ
เดินเรือในฤดูร อน  และเนื่องจากการค าระหวTางจีนกับยุโรปนั้น มีมากกวTา ร อยละ 90 ท่ีใช การขนสTงทางทะเล  
การเปtดเส นทางเดินเรือผTานข้ัวโลกเหนือ จะรTนระยะทางระหวTางจีนกับยุโรปตะวันตกและยุโรปเหนืออยTางมาก 

ท้ังนี้  การเดินเรือผTานข้ัวโลกเหนือกําลังกลายเปSนความจริง  โดยเม่ือ         
วันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นักวิชาการกวTาร อยคนจากท้ังจีนและตTางประเทศรวมตัวกันท่ีเมืองต าเหลียน เพ่ือ
รTวมถTายทอดประสบการณการทดลองเดินเรือตามเส นทางตะวันออกเฉียงเหนือของข้ัวโลกเหนือ 2 ครั้ง โดยเรือ 
"หยTงเสิ้ง"ของบริษัท China Cosco รTวมกันสํารวจหาเส นทางการเดินเรือผTานข้ัวโลกเหนือในอนาคต โดย
ผู เชี่ยวชาญมีความเห็นรTวมกันวTาเส นทางเดินเรือข้ัวโลกเหนือมีความเปSนไปได ท่ีจะกลายเปSนเส นทางเดินเรือสาย
ใหมTให แกTการค าระหวTางจีนกับยุโรป15 

ดังนั้น การลงทุนพัฒนาคลองไทยหรือสะพานเศรษฐกิจจําเปSนท่ีจะต องพิจารณา
ถึงความเสี่ยงจากการมีเส นทางเดินเรือแขTงขันใหมT ผTานข้ัวโลกเหนือเปSนอยTางมาก หากโครงการไมTคุ มคTากับการ
ลงทุนในป(จจุบัน ถึงกระนั้นการพัฒนาทTาเรือในฝ()งอTาวไทยและฝ()งอันดามัน และการขนสTงเชื่อมโยงให มี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับการสTงออก-นําเข า ซ่ึงเปSนระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ และการเตรียมพร อม
ถึงสถานการณไมTคาดคิดท่ีอาจเกิดข้ึน ยังคงเปSนสิ่งสําคัญท่ีภาครัฐควรนํามาพิจารณาในหลากหลายมิติ เพ่ือให เกิด
ความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนา  
  

                                                           
14https://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_Passage Accessed on 12 February 2016. 
15CRI Online.<http://thai.cri.cn/247/2015/10/25/63s236803.htm> Accessed on 12 February 2016. 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----165165165165    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

3333....6 6 6 6     ศึกษา วิเคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ ศึกษา วิเคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ ศึกษา วิเคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ ศึกษา วิเคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ 6 6 6 6 จังหวัดชายฝ()งทะเลจังหวัดชายฝ()งทะเลจังหวัดชายฝ()งทะเลจังหวัดชายฝ()งทะเล
ภาคใต  ภาคใต  ภาคใต  ภาคใต      

    ท่ีปรึกษาทําการศึกษาและวิเคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเล
ภาคใต  ในพ้ืนท่ีศึกษา 3 แนวครอบคลุม 6 จังหวัด ได แกT จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูลมีข้ันตอนดังนี้ 

(1) พิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในแตTละพ้ืนท่ีครอบคลุมสาขาเกษตรกรรม สาขา
อุตสาหกรรม สาขาทTองเท่ียว สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนสTง และสาขาความม่ันคง  

(2) คัดเลือกแนวพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูงสุดในการเชื่อมโยงโครงขTายคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส        
เชื่อมทะเลฝ()งอันดามันและอTาวไทย 
 โดยการศึกษาท้ัง 2 หัวข อ ดังกลTาว มีรายละเอียดดังนี้ 
3333....6666....1111        การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตTละพื้นที่การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตTละพื้นที่การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตTละพื้นที่การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตTละพื้นที่ศึกษาศึกษาศึกษาศึกษา    
 การศึกษาเพ่ือพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในแตTละพ้ืนท่ี มีแนวทางการศึกษาแสดงดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----23232323    

    
    
    
    

    
    
    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----23232323    แนวทางการพจิารณากจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่หมาะสมในแตTละพื้นที่แนวทางการพจิารณากจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่หมาะสมในแตTละพื้นที่แนวทางการพจิารณากจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่หมาะสมในแตTละพื้นที่แนวทางการพจิารณากจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่หมาะสมในแตTละพื้นที่    

    จากรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----23232323 แสดงแนวทางการพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในแตTละพ้ืนท่ี ซ่ึงมีด วยกัน 4 
ข้ันตอนดังนี้  
    ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 1111    การเก็บรวบรวมข อมูลของพ้ืนท่ีศึกษา 
    ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 2222    การเก็บรวบรวมข อมูลโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ี    
    ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 3333    การกําหนดป(จจัยในการพิจารณาศักยภาพของแตTละสาขาเศรษฐกิจ 
    ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 4444 การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในแตTละพ้ืนท่ี    
 โดยในแตTละข้ันตอนมีแนวทางการศึกษาดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 1 1 1 1 การเก็บรวบรวมข อมูลของพื้การเก็บรวบรวมข อมูลของพื้การเก็บรวบรวมข อมูลของพื้การเก็บรวบรวมข อมูลของพื้นที่ศึกษา นที่ศึกษา นที่ศึกษา นที่ศึกษา เปSนการเก็บรวบรวมข อมูลของพ้ืนท่ีศึกษา 6 จังหวัด
ในสาขาเศรษฐกิจท้ัง 7 สาขา คือ สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม สาขา
เกษตรกรรม สาขาการทTองเท่ียว สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมและสาขาความม่ันคง โดยในแตTละ
สาขาเศรษฐกิจมีประเด็นศึกษาดังนี้  

((((1111)))) สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส ท่ีปรึกษาได ศึกษาข อมูลเก่ียวกับความพร อมของโครงสร าง
พ้ืนฐานด านคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส ท่ีจําแนกเปSนการขนสTงทางถนน การขนสTงทางราง การขนสTงทางน้ํา 
และการขนสTงทางอากาศ ตามรายละเอียดดังนี้ 

การเกบ็รวบรวมข อมลูพืน้ที่การเกบ็รวบรวมข อมลูพืน้ที่การเกบ็รวบรวมข อมลูพืน้ที่การเกบ็รวบรวมข อมลูพืน้ที่
ศกึษาศกึษาศกึษาศกึษารวบรวมข อมลูรวบรวมข อมลูรวบรวมข อมลูรวบรวมข อมลู

การเกบ็รวบรวมข อมลูการเกบ็รวบรวมข อมลูการเกบ็รวบรวมข อมลูการเกบ็รวบรวมข อมลู
โครงการพฒันาในพืน้ที่โครงการพฒันาในพืน้ที่โครงการพฒันาในพืน้ที่โครงการพฒันาในพืน้ที่

ศกึษาศกึษาศกึษาศกึษา    

การกาํหนดป(จจยัการกาํหนดป(จจยัการกาํหนดป(จจยัการกาํหนดป(จจยัในการในการในการในการพจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณา
ศกัยภาพของสาขาเศรษฐกจิศกัยภาพของสาขาเศรษฐกจิศกัยภาพของสาขาเศรษฐกจิศกัยภาพของสาขาเศรษฐกจิ    

การพจิารณากจิกรรมทางเศรษฐกจิที่การพจิารณากจิกรรมทางเศรษฐกจิที่การพจิารณากจิกรรมทางเศรษฐกจิที่การพจิารณากจิกรรมทางเศรษฐกจิที่
เหมาะสมในแตTละพืน้ที่เหมาะสมในแตTละพืน้ที่เหมาะสมในแตTละพืน้ที่เหมาะสมในแตTละพืน้ที่กาํหนดแนวกาํหนดแนวกาํหนดแนวกาํหนดแนว



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----166166166166    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

1111)))) การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน ท่ีปรึกษาได ศึกษาข อมูลโครงขTายการจราจรทางถนนท้ังในเชิงคุณภาพและ
ในเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข อมูลในเชิงคุณภาพจะเปSนการพิจารณาถึงโครงขTายทาง
หลวงสายหลักและสายรองในแตTละจังหวัด สําหรับข อมูลเชิงปริมาณจะเปSนการพิจารณาถึง
ระยะทางของทางหลวงสายหลักและสายรองท่ีมีอยูTในจังหวัดนั้นๆ 

2222)))) การขนสTงทางราง การขนสTงทางราง การขนสTงทางราง การขนสTงทางราง ท่ีปรึกษาได ศึกษาข อมูลในแตTละจังหวัดวTามีเส นทางรถไฟผTานหรือไมT หาก
พบวTามีเส นทางรถไฟผTานในพ้ืนท่ีนั้น ท่ีปรึกษานําองคประกอบท่ีสนับสนุนการขนสTงสินค า
ทางรถไฟ เชTน ลานเก็บตู คอนเทนเนอร (Container Yard: CY) และสถานีบรรจุและแยก
สินค า (Inland Container Depot: ICD) 

3333)))) การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา ท่ีปรึกษาได ศึกษาข อมูลในแตTละจังหวัดวTามีทTาเรือหรือไมT หากพ้ืนท่ีศึกษามี
ทTาเรือ ท่ีปรึกษาจะพิจารณาถึงความสามารถในการรองรับของทTาเรือในประเด็นตTางๆ ได แกT 
ความยาวหน าทTา ความลึกรTองน้ํา ขนาดเรือท่ีสามารถรองรับได  ปริมาณสินค าท่ีสามารถ
รองรับได  รวมถึงการใช ประโยชนในป(จจุบัน 

4444)))) การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ ท่ีปรึกษาได ศึกษาข อมูลในแตTละจังหวัดวTามีสนามบินหรือไมT โดยใน
พ้ืนท่ีท่ีมีสนามบินจะพิจารณาถึงความสามารถในการรองรับของสนามบิน นอกจากนั้นจะทํา
การพิจารณาถึงอัตราการใช ประโยชนของสนามบินโดยนําปริมาณผู ใช บริการสนามบินมา
เปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของสนามบิน ซ่ึงจะนําผลการพิจารณาไปใช 
ประกอบในการศึกษาศักยภาพทางด านการทTองเท่ียวของแตTละพ้ืนท่ี  

((((2222)))) สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน ท่ีปรึกษาได ทําการศึกษาข อมูลเก่ียวกับความพร อมทางด านพลังงานไฟฟbาของแตTละ
พ้ืนท่ี ดังนี้ 

1111)))) โรงไฟฟbาโรงไฟฟbาโรงไฟฟbาโรงไฟฟbา พิจารณาวTาในพ้ืนท่ีแตTละจังหวัดมีโรงไฟฟbาหรือไมT ซ่ึงถ ามี โรงไฟฟbาดังกลTาวมีกําลัง
การผลิตเทTาใด และมีลักษณะการใช ประโยชนอยTางไร  

((((3333)))) สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม ท่ีปรึกษาได ศึกษาข อมูลเก่ียวกับความพร อมทางด านอุตสาหกรรมของแตTละ
พ้ืนท่ี ในประเด็นตTางๆ โดยจําแนกเปSน วัตถุดิบ แรงงาน นิคมอุตสาหกรรม การสนับสนุนเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1111)))) วัตถุดิบ วัตถุดิบ วัตถุดิบ วัตถุดิบ พิจารณาวTาในแตTละพ้ืนท่ีมีวัตถุดิบประเภทใดบ างท่ีสามารถนํามาผลิตเปSนสินค า
อุตสาหกรรมได   

2222)))) แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน พิจารณาวTาในแตTละพ้ืนท่ีวTามีแรงงานเปSนจํานวนเทTาใด โดยจําแนกเปSนแรงงานใน
พ้ืนท่ี และแรงงานตTางด าว ซ่ึงในสTวนของแรงงานในพ้ืนท่ีนั้น จะศึกษาข อมูลโดยจําแนกตาม
กลุTมอาชีพ  

3333)))) นิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม พิจารณาวTา ในแตTละพ้ืนท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมหรือไมT สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีนิคม
อุตสาหกรรม ท่ีปรึกษาจะพิจารณาถึงขนาดของนิคมอุตสาหกรรม และโครงสร างพ้ืนฐานท่ี
สนับสนุน 

4444)))) การสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบาย พิจารณาวTาในแตTละพ้ืนท่ีได รับการสนับสนุนเชิงนโยบายอยTางไร 
โดยจําแนกได เปSน 2 สTวน คือ การสTงเสริมการลงทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการสTงเสริมการ
ลงทุน (BOI) และการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

((((4444)))) สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม    ท่ีปรึกษาได ศึกษาข อมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีเพาะปลูก จํานวนผลผลิต พ้ืนท่ี
ชลประทาน และโครงสร างพ้ืนฐานสนับสนุนการทําการเกษตร ดังนี้  

1111)))) พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต ท่ีปรึกษาได ศึกษาข อมูลจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกของแตTละ
พ้ืนท่ี โดยจําแนกตามรายผลผลิต  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----167167167167    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

2222)))) พื้นที่ชลประทานพื้นที่ชลประทานพื้นที่ชลประทานพื้นที่ชลประทาน ท่ีปรึกษาได ศึกษาข อมูลจํานวนพ้ืนท่ีชลประทานของแตTละพ้ืนท่ี (ซ่ึงถ านํา
จํานวนพ้ืนท่ีชลประทาน หารด วยจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกจะได ผลลัพธออกมาเปSนสัดสTวนพ้ืนท่ี
ชลประทาน) 

3333)))) โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร พิจารณาวTาในแตTละพ้ืนท่ีมีโครงสร างพ้ืนฐานท่ี
สนับสนุนการทําการเกษตร เชTน เข่ือน อTางเก็บน้ํา หรือไมT 

((((5555)))) สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว ท่ีปรึกษาได ศึกษาข อมูลเก่ียวกับแหลTงทTองเท่ียว จํานวนโรงแรม จํานวน
ห องพัก จํานวนนักทTองเท่ียวของแตTละพ้ืนท่ี ดังนี้ 

1111)))) แหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยว พิจารณาแหลTงทTองเท่ียวเชิงคุณภาพโดยจําแนกแหลTงทTองเท่ียวออกเปSน  
แหลTงทTองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลTงทTองเท่ียวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลTง
ทTองเท่ียวท่ีมนุษยเปSนผู สร างข้ึน  

2222)))) จํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพัก    พิจารณาจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักในแตTละ     
พ้ืนท่ีวTามีจํานวนเทTาใด 

3333)))) จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว พิจารณาวTาในแตTละพ้ืนท่ีมีจํานวน
นักทTองเท่ียวและรายได จากการทTองเท่ียวเปSนเทTาไร โดยจําแนกเปSนนักทTองเท่ียวชาวไทย 
และนักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ  

((((6666)))) สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม    ท่ีปรึกษาได ศึกษาข อมูลท้ังทรัพยากรธรรมชาติทางบก
และทางทะเลได แกT ป�าสงวนแหTงชาติ อุทยานแหTงชาติ แหลTงปะการัง พ้ืนท่ีป�าชายเลน เปSนต น 

((((7777)))) สาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคง    ศึกษาข อมูลแรงงานตTางด าวท่ีเข ามาทํางานในแตTละพ้ืนท่ี 

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 2 2 2 2 การเก็บรวบรวมข อมูลโครงการพัฒนาในพื้นที่การเก็บรวบรวมข อมูลโครงการพัฒนาในพื้นที่การเก็บรวบรวมข อมูลโครงการพัฒนาในพื้นที่การเก็บรวบรวมข อมูลโครงการพัฒนาในพื้นที่ นําโครงการพัฒนาท่ีผTานการคัดกรองโครงการ
เบ้ืองต น มาพิจารณาและจําแนกวTาโครงการนั้นๆ อยูTในพ้ืนท่ีศึกษาหรือไมT 

    ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 3 3 3 3 การกําหนดป(จจัยพิจารณาศักยภาพของแตTละสาขาเศรษฐกิจ การกําหนดป(จจัยพิจารณาศักยภาพของแตTละสาขาเศรษฐกิจ การกําหนดป(จจัยพิจารณาศักยภาพของแตTละสาขาเศรษฐกิจ การกําหนดป(จจัยพิจารณาศักยภาพของแตTละสาขาเศรษฐกิจ เปSนการกําหนดป(จจัยท่ี
นํามาใช ในการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาของแตTละสาขาเศรษฐกิจ กลTาวคือ ในเบ้ืองต นท่ีปรึกษา
กําหนดบทบาทการพัฒนาของแตTละสาขาเศรษฐกิจ จากนั้นทําการพิจารณาวTาในบทบาทการพัฒนาของแตTละ
สาขาเศรษฐกิจ ควรนําป(จจัยใดมาพิจารณาศักยภาพ ท้ังนี้ป(จจัยท่ีนํามาพิจารณาศักยภาพของแตTละสาขา
เศรษฐกิจ อาจเปSนป(จจัยท่ีอยูTในสาขาเศรษฐกิจเดียวกันหรือป(จจัยของสาขาเศรษฐกิจอ่ืน 

    ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 4 4 4 4 การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตTละพื้นที่ การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตTละพื้นที่ การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตTละพื้นที่ การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตTละพื้นที่ เปSนการนําข อมูลท่ีเก็บรวบรวม
ในข้ันตอนท่ี 1 และ 2 มาพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับป(จจัยพิจารณาศักยภาพของแตTละสาขาเศรษฐกิจตามท่ี
กําหนดข้ึนในข้ันตอนท่ี 3 ซ่ึงผลการพิจารณาจะทําให ทราบวTา ในพ้ืนท่ีใดเหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจใด 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----168168168168    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

 จากข้ันตอนการศึกษาตามท่ีกลTาวมาดังกลTาว มีผลการศึกษาดังนี้ 
1111)))) การเก็บรวบรวมข อมูลของพื้นที่ศึกษาการเก็บรวบรวมข อมูลของพื้นที่ศึกษาการเก็บรวบรวมข อมูลของพื้นที่ศึกษาการเก็บรวบรวมข อมูลของพื้นที่ศึกษา    

ท่ีปรึกษาได ทําการเก็บรวบรวมข อมูลรายสาขาเศรษฐกิจของแตTละพ้ืนท่ีศึกษา ตามป(จจัยหรือ
ประเด็นศึกษาท่ีได กําหนดไว  มีรายละเอียดดังนี้ 

1111)))) ข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของจังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดระนอง ระนอง ระนอง ระนอง มีรายละเอียด ดังนี้    
กกกก.... สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส 

- การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน จังหวัดระนอง มีทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เปSน
เส นทางหลักท่ีตัดผTานเข าสูTจังหวัดระนอง และมีทางหลวงสายรองท่ีเชื่อมโยงกับ
เส นทางสายหลักท่ีสามารถใช เปSนเส นทางไปยังพ้ืนท่ีและจังหวัดตTางๆ ในพ้ืนท่ีภาคใต  
แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111111116666    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111111116666    ระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัระนองระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัระนองระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัระนองระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัระนอง 

การขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนน    ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง ((((กมกมกมกม.).).).)    พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่((((ตรตรตรตร....กมกมกมกม.).).).)    
ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่    

((((กมกมกมกม././././ตรตรตรตร....กมกมกมกม.).).).)    

ทางหลวงสายหลัก สาย 4 181.2 
3,298.045 

0.05 

รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้    181181181181....2222    0000....05050505    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  กรมทางหลวง 

- การขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางราง จากการศึกษา พบวTา จังหวัดระนองไมTมีเส นทางรถไฟตัดผTาน  

- การขนสTงทางน้ํา  การขนสTงทางน้ํา  การขนสTงทางน้ํา  การขนสTงทางน้ํา  จากการศึกษา พบวTา จังหวัดระนองมีทTาเทียบเรือ 4 ทTา
ประกอบด วย ทTาเทียบเรืออเนกประสงค (ทTาเรือโดยสาร/ทTองเท่ียว ทTาเรือขนสTง
สินค า ทTาเรือประมง ทTาพักคอย) ทTาเทียบเรือประมงจํานวน 1 และทTาเทียบเรือ
โดยสาร/ทTองเท่ียวจํานวน 2 ทTา แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111111117777    

ตตตตารางที ่ารางที ่ารางที ่ารางที ่3333----111111117 7 7 7 ทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสาร////ทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัระนองระนองระนองระนอง    

ทTาเรอืทTาเรอืทTาเรอืทTาเรอื    

ขนาดทTา ขนาดทTา ขนาดทTา ขนาดทTา ((((เมตรเมตรเมตรเมตร))))    
ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่
สามารถสามารถสามารถสามารถ
รองรบัได  รองรบัได  รองรบัได  รองรบัได      

ปรมิาณสนิค าที่ปรมิาณสนิค าที่ปรมิาณสนิค าที่ปรมิาณสนิค าที่
สามารถรองรบัได สามารถรองรบัได สามารถรองรบัได สามารถรองรบัได     

((((ตนัตTอปhตนัตTอปhตนัตTอปhตนัตTอปh))))    
ลกัษณะการใช ประโยชนในป(จจบุนัลกัษณะการใช ประโยชนในป(จจบุนัลกัษณะการใช ประโยชนในป(จจบุนัลกัษณะการใช ประโยชนในป(จจบุนั    ความความความความ

กว างหน ากว างหน ากว างหน ากว างหน า
ทTาทTาทTาทTา    

ความยาวความยาวความยาวความยาว
หน าทTาหน าทTาหน าทTาหน าทTา    

ความความความความ
ลกึรTองลกึรTองลกึรTองลกึรTอง

น้าํน้าํน้าํน้าํ    

ทTาเทียบเรือ
อเนกประสงค 

 

30 284 8 ม. 
LLW. 

12,000 

เดทเวทตัน 

- - เปSนทTาเรืออเนกประสงค และทTองเท่ียวและเรือ
ท่ีพักคอย 

ทTาเทียบเรือประมง - 160 - 2,531ลํา 27,351 - ให บริการกับเรือประมงในประเทศและ
เรือประมงท่ีเข าไปทําการประมงในประเทศ
เมียนมาร 

- โรงคลุมคัดเลือกสัตวน้ําขนาด 1,595 ตารางเมตร 

- ทTาจอดเรือจ างระหวTางจังหวัดระนองและเกาะ
สอง ประเทศเมียนมาร 

ทTาเรือสําหรับ
ทTองเท่ียว 

11 51 -  - - เพื่อการทTองเท่ียวและโดยสารเพื่อเดินทางไปหมูT
เกาะในทะเลอันดามัน ได แกT เกาะช าง เกาะ
พยาม และหมูTเกาะกํา 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : กรมเจ าทTา 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----169169169169    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

- การขนสTงทางอากาศการขนสTงทางอากาศการขนสTงทางอากาศการขนสTงทางอากาศ จากการศึกษา พบวTา จังหวัดระนอง มีทTาอากาศยานระนอง 
ซ่ึงป(จจุบันมีสายการบินท่ีให บริการ 2 สายการบิน เส นทางกรุงเทพ-ระนอง         
เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายตTอการเดินทาง และสTงเสริมการทTองเท่ียวภายในพ้ืนท่ี
จังหวัดระนองแสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111111118888 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111111118888    ความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารทTาอากาศยานระนองทTาอากาศยานระนองทTาอากาศยานระนองทTาอากาศยานระนอง 

สนามบนิสนามบนิสนามบนิสนามบนิ    
ความสามารถในการความสามารถในการความสามารถในการความสามารถในการ    

รองรบัผู โดยสารรองรบัผู โดยสารรองรบัผู โดยสารรองรบัผู โดยสาร    
((((คนคนคนคน////ปhปhปhปh))))    

ปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสาร    
ปh พปh พปh พปh พ....ศศศศ. . . . 2558255825582558    

((((คนคนคนคน////ปhปhปhปh))))    

อตัราการใช ประโยชนของอตัราการใช ประโยชนของอตัราการใช ประโยชนของอตัราการใช ประโยชนของ
สนามบนิ สนามบนิ สนามบนิ สนามบนิ ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

ทTาอากาศยานระนอง 2,073,600 90,206 4.35 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  กรมการบินพลเรือน 

ขขขข.... สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน  
จากการศึกษา พบวTา จังหวัดระนอง ไมTมีแหลTงพลังงาน เนื่องจากไมTมีเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได แกT       

ถTานหิน น้ํามันดิบ และก�าซธรรมชาติ  
คคคค.... สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม  

- ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ พบวTา จังหวัดระนอง มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมากท่ี
สามารถนําผลผลิตมาแปรรูปเปSนสินค าอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่     
3333----111119191919 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111119191919    ปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัระนองปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัระนองปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัระนองปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัระนอง    
วตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตร    ปรมิาณผลผลติในปhปรมิาณผลผลติในปhปรมิาณผลผลติในปhปรมิาณผลผลติในปh    พพพพ....ศศศศ....2558 2558 2558 2558 ((((ตนัตนัตนัตนั))))    สนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรม    

ปาลมนํ้ามัน 526,622.25 นํ้ามันปาลม ไบโอดีเซล 

ยางพารา 51,706.58 ยางรถยนต 

เมลด็กาแฟดิบ 9,422.61 กาแฟสําเรจ็รูป 

กุ งทะเล 9,923.00 กุ งแชTแข็ง 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

- ด านแรงงาน ด านแรงงาน ด านแรงงาน ด านแรงงาน ท่ีปรึกษาพิจารณาแรงงานท่ีมีอายุต้ังแตT 15 ปhข้ึนไป ท่ีเปSนแรงงานใน
พ้ืนท่ีจังหวัดระนอง ปh พ.ศ.2558 จําแนกตามสถานภาพแรงงาน แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----121212120000 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----121212120000    จาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTอาย ุอาย ุอาย ุอาย ุ15 15 15 15 ปhขึน้ไปปhขึน้ไปปhขึน้ไปปhขึน้ไปของจงัหวดัระนองของจงัหวดัระนองของจงัหวดัระนองของจงัหวดัระนอง    

สถานภาพแรงงานสถานภาพแรงงานสถานภาพแรงงานสถานภาพแรงงาน    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

แรงงานไทย 143,236 67.33 

แรงงานตTางด าว 69,511 32.67 

รวมรวมรวมรวม    212212212212,,,,747747747747    100100100100....0000    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานสถิติแหTงชาติ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----170170170170    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

- การสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบาย จังหวัดระนองได รับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการ
สTงเสริมการลงทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการสTงเสริมการลงทุน (BOI) แสดงดัง
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----121212121111 

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----121212121111    การสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดระนองจังหวัดระนองจังหวัดระนองจังหวัดระนอง 

พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่((((จังหวดัจังหวดัจังหวดัจังหวดั))))    
การสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุ

จาก จาก จาก จาก BOIBOIBOIBOI    

การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ    

การประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ    แผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิม
อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม ((((มีมมีีมี/ / / / ไมTมีไมTมีไมTมีไมTมี))))    ((((ได รบัได รบัได รบัได รบั/ / / / ไมTได รบัไมTได รบัไมTได รบัไมTได รบั))))    ระยะการพฒันาระยะการพฒันาระยะการพฒันาระยะการพฒันา    

ระนอง เขตท่ี 3 ไมTได รับ - ไมTม ี

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานคณะกรรมการสTงเสริมการลงทุน (BOI), คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  

งงงง.... สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม 

- พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต ท่ีปรึกษาได ศึกษาข อมูลจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก
และผลิต ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง โดยพิจารณาปริมาณผลผลิตท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด             
5 อันดับแรก แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----121212122222    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111122222222    จาํนวนพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนผลผลติจงัหวดัระนองจาํนวนพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนผลผลติจงัหวดัระนองจาํนวนพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนผลผลติจงัหวดัระนองจาํนวนพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนผลผลติจงัหวดัระนอง 

ผลผลติผลผลติผลผลติผลผลติ    
พืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกู////เนือ้ทีเ่พาะเลีย้งเนือ้ทีเ่พาะเลีย้งเนือ้ทีเ่พาะเลีย้งเนือ้ทีเ่พาะเลีย้ง    ปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติ    

จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((ไรTไรTไรTไรT))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ ((((ตนัตนัตนัตนั))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

ปาลมนํ้ามัน 77,837 23.68 208,136 74.81 

ยางพารา 218,548 66.48 48,736 17.52 

กุ งขาว 3,780 1.15 9,923 3.57 

มังคุด 14,640 4.45 5,866 2.11 

ทุเรียน 13,935 4.24 5,542 1.99 

รวมรวมรวมรวม    328,740328,740328,740328,740    100100100100....0000    278,203278,203278,203278,203    100100100100....0000    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

- พื้นที่ชลประทานในพื้นที่จังหวัดระนองพื้นที่ชลประทานในพื้นที่จังหวัดระนองพื้นที่ชลประทานในพื้นที่จังหวัดระนองพื้นที่ชลประทานในพื้นที่จังหวัดระนอง พบวTา มีพ้ืนท่ีชลประทาน 20,150  ไรT มี
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน 73,420 ไรT    

- โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการทําการเกษตร และอุตสาหกรรมโครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการทําการเกษตร และอุตสาหกรรมโครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการทําการเกษตร และอุตสาหกรรมโครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการทําการเกษตร และอุตสาหกรรม พบวTาจังหวัดระนอง 
ไมTมีอTางกักเก็บน้ําขนาดใหญT และขนาดกลาง มีเพียงแหลTงน้ําทางธรรมชาติ แสดงดัง
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----121212123333    

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----171171171171    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----121212123333    จาํนวนแหลTงน้าํผวิดินจาํนวนแหลTงน้าํผวิดินจาํนวนแหลTงน้าํผวิดินจาํนวนแหลTงน้าํผวิดิน////แหลTงน้าํใต ดนิจงัหวดัระนองแหลTงน้าํใต ดนิจงัหวดัระนองแหลTงน้าํใต ดนิจงัหวดัระนองแหลTงน้าํใต ดนิจงัหวดัระนอง    

อาํเภออาํเภออาํเภออาํเภอ    

จาํนวนแหลTงน้าํผวิดนิ จาํนวนแหลTงน้าํผวิดนิ จาํนวนแหลTงน้าํผวิดนิ จาํนวนแหลTงน้าํผวิดนิ ((((แหTงแหTงแหTงแหTง))))    จาํนวนแหลTงน้าํใต ดนิ จาํนวนแหลTงน้าํใต ดนิ จาํนวนแหลTงน้าํใต ดนิ จาํนวนแหลTงน้าํใต ดนิ ((((บTอบTอบTอบTอ))))    

หนองหนองหนองหนอง////บงึบงึบงึบงึ    สระสระสระสระ    อTางเก็บน้ําอTางเก็บน้ําอTางเก็บน้ําอTางเก็บน้ํา    รวมรวมรวมรวม    อุปโภคอุปโภคอุปโภคอุปโภค----บรโิภคบรโิภคบรโิภคบรโิภค    เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    ธรุกจิธรุกจิธรุกจิธรุกจิ    สาธารณะสาธารณะสาธารณะสาธารณะ    รวมรวมรวมรวม    

เมือง 59 6 - 65656565    21 14 37 149 221221221221    

กระบรีุ 16 8 4 28282828    7 - - 182 189189189189    
กะเปอร์ 1 8 2 11111111    25 2 6 166 199199199199    

ละอุTน 5 4 - 9999    4 - 1 98 103103103103    

สุขสําราญ - 1 - 1111    100 - - 91 191191191191    

รวมรวมรวมรวม    81818181    27272727    6666    114114114114    157157157157    16161616    44444444    686686686686    903903903903    

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : โครงสร างการจัดทําข อมลูจังหวัด (ระนอง) 

จจจจ.... สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว  
- แหลTงทTองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนอง แหลTงทTองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนอง แหลTงทTองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนอง แหลTงทTองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนอง ท่ีปรึกษาพิจารณาแหลTงทTองเท่ียวในเชิง

คุณภาพ โดยจําแนกแหลTงทTองเท่ียวออกเปSน แหลTงทTองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลTง
ทTองเท่ียวประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และแหลTงทTองเท่ียวท่ีมนุษยเปSนผู สร างข้ึน 
แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----121212124444 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----121212124444    สถานที่ทTองเที่ยว แบTงตามประเภทของแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัระนองสถานที่ทTองเที่ยว แบTงตามประเภทของแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัระนองสถานที่ทTองเที่ยว แบTงตามประเภทของแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัระนองสถานที่ทTองเที่ยว แบTงตามประเภทของแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัระนอง    
ประเภทของแหลTงทTองเทีย่วประเภทของแหลTงทTองเทีย่วประเภทของแหลTงทTองเทีย่วประเภทของแหลTงทTองเทีย่ว    สถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่ว    

แหลTงทTองเท่ียวทางธรรมชาติ 
บ านหาดทรายดํา เกาะพยาม หาดทะเลนอก ศูนยวิจัยป�าชายเลนหงาว เกาะค างคาว
เกาะช าง เขตรักษาพันธุสัตวป�าคลองนาคาจุดชมวิวเขาฝาชี เปSนต น 

แหลTงทTองเท่ียวทางประวัติศาสตร  
จวนเจ าเมืองระนองพระราชวังรัตนรังสรรค (จําลอง) วัดบ านหงาว วัดป�าชัยมงคล วัด
สุวรรณคีรี (วัดหน าเมือง) วัดหาดส มแปbน ศิลาจารึกสลักพระปรมาภิไธยยTอ จปร. 
สุสานเจ าเมืองระนอง แหลTงประวัติศาสตรสงครามโลก เปSนต น 

แหลTงทTองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม มุสลิมโฮมสเตยบ านมTวงกลวง 

แหลTงทTองเท่ียวท่ีมนุษยเปSนผู สร างข้ึน 
ศูนยวัฒนธรรมจันทารามศูนยสTงเสริมสุขภาพธารนํ้าแรT รพ.ระนองสวนเกษตรเชิง
สุขภาพสวนสาธารณะรักษะวารินเปSนต น 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : :  กรมการทTองเท่ียว 
- จํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพัก    จากการสํารวจข อมูลจากฐานข อมูลการทTองเท่ียว

เชิงการตลาด (ททท.) พบวTา มีการเปtดให บริการประเภทโรงแรม รีสอรท บังกะโล
เกสทเฮาส และอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง จํานวน 156 แหTง มีจํานวนห องพัก 
3,043 ห อง     

- จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว ท่ีปรึกษาพิจารณา จํานวน
นักทTองเท่ียว และรายได  จากการทTองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง โดยจําแนกเปSน
นักทTองเท่ียวชาวไทย และนักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----121212125555    

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----172172172172    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----121212125555    จาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนอง    

ประเภทของนกัทTองเทีย่วประเภทของนกัทTองเทีย่วประเภทของนกัทTองเทีย่วประเภทของนกัทTองเทีย่ว    
จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน

นกัทTองเทีย่วนกัทTองเทีย่วนกัทTองเทีย่วนกัทTองเทีย่ว    ((((คนคนคนคน))))    
ระยะเวลาพกัระยะเวลาพกัระยะเวลาพกัระยะเวลาพกั
เฉลีย่ เฉลีย่ เฉลีย่ เฉลีย่ ((((วนัวนัวนัวนั////คนคนคนคน))))    

คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั 
((((บาทบาทบาทบาท////คนคนคนคน////วนัวนัวนัวนั))))    

รายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่ว
((((ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    

นักทTองเท่ียวชาวไทย 642,873 3 1,763 3,048 
นักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ 39,487 3 2,287 274 

รวมรวมรวมรวม    682682682682,,,,360360360360    ----    ----    3333,,,,322322322322    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ฐานข อมูลการทTองเท่ียวเชิงการตลาด ปhพ.ศ.2557 การทTองเท่ียวแหTงประเทศไทย 

ฉฉฉฉ.... สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม    

ข อมูลทรัพยากรธรรมชาติทางบกและทางทะเล ได แกT ป�าสงวนแหTงชาติ อุทยานแหTงชาติ 
แหลTงปะการัง พ้ืนท่ีป�าชายเลน เปSนต น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----121212126666 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----121212126666    ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทางบกและทางทะเลจังหวดัระนองทางบกและทางทะเลจังหวดัระนองทางบกและทางทะเลจังหวดัระนองทางบกและทางทะเลจังหวดัระนอง    
ทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเล    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    

ทรัพยากรดิน มีเน้ือท่ีประมาณ 2.06 ล านไรT 
ป�าสงวนแหTงชาติ มีจํานวน 13 แหTง มีเน้ือท่ี 1,392,369.75 ไรT 
อุทยานแหTงชาติ มีจํานวน 4 แหTง มีเน้ือท่ี 1,378,250 ไรT 
เขตรักษาพันธุสตัวป�า มีจํานวน 5 แหTง มีเน้ือท่ี 1,029,641 ไรT 
เขตห ามลTาสตัวป�า มีจํานวน 9 แหTง มีเน้ือท่ี 30,871 ไรT 
ป�าชายเลน มีบริเวณริมฝ()งทะเลในพ้ืนท่ี มีเน้ือท่ีประมาณ  1,525,060 ไรT 
แหลTงปะการัง มีพ้ืนท่ีของแนวปะการังท้ังหมดประมาณ  1,625 ไรT 
การกัดเซาะชายฝ()ง อัตราการกัดเซาะ มากกวTา 5 เมตรตTอปh 
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : แผนยุทธศาสตรจังหวัดระนอง ปh พ.ศ.2557-2560 

ชชชช.... สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง     
ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง ยังคงมีป(ญหาการขาดแคลนด านแรงงาน โดยจากการสํารวจ

ข อมูลพบวTา อัตราการเพ่ิมของจํานวนแรงงานในพ้ืนท่ี ปh พ.ศ.2558 มีจํานวนแรงงานตTางด าวลดลงร อยละ-5.20 
เชTนเดียวกับแรงงานไทยท่ีลดลงร อยละ -1.50 และด านพลังงาน พบวTา ในพ้ืนท่ีไมTมีแหลTงผลิตพลังงาน หรือแหลTง
พลังงานทดแทน รวมท้ังป(ญหาทางด านแหลTงน้ํา พบวTา ไมTมีอTางกักเก็บน้ํา ซ่ึงป(ญหาเหลTานี้ เสี่ยงตTอความไมT
เพียงพอตTอความต องการใช ในพ้ืนท่ี และรองรับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมกรรม และการทTองเท่ียว ในอนาคต    

โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระนองโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระนองโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระนองโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระนอง ท่ีปรึกษาทําการรวบรวมข อมูลโครงการ จากการคัด
กรองโครงการเบ้ืองต นพิจารณาตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือก ซ่ึงโครงการท่ีมี
แผนการดําเนินการท่ีจะพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง มีด วยกัน 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการเรTงรัดกTอสร างขยาย 4 ชTองจราจร และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง (ทล.
ชุมพร-ระนอง)   

2) โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟbาด วยทุTงกังหันลมในพ้ืนท่ีภาคใต  (จังหวัดราชบุรี 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบฯ ชุมพร และจังหวัดระนอง) 

3) โครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟbาในพ้ืนท่ีภาคใต จาก 33 เควีระยะ 1  (จังหวัดระนอง พังงา 
ภูเก็ต) 

โดยรายละเอียดโครงการแสดงไว ในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข3333    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----173173173173    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

2222)))) ข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของจังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดชุมพร ชุมพร ชุมพร ชุมพร มีรายละเอียด ดังนี้    

กกกก.... สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส 

- การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน จังหวัดชุมพรมีทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ท่ีเปSนเส นทาง
สายหลักท่ีตัดผTานจังหวัดชุมพร มีทางหลวงหมายเลข 41 และทางหลวงสายรอง
หมายเลข 327 ท่ีเชื่อมโยงกับสายหลักท่ีสามารถใช เปSนเส นทางไปยังพ้ืนท่ีและจังหวัด
ตTางๆ ในภาคใต  แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----121212127777    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----121212127777    ระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัชุมพรระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัชุมพรระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัชุมพรระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัชุมพร 

การขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนน    ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง ((((กมกมกมกม.).).).)    พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่((((ตรตรตรตร....กมกมกมกม.).).).)    
ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่    

((((กมกมกมกม././././ตรตรตรตร....กมกมกมกม.).).).)    

ทางหลวงสายหลัก สาย 4 91.4 

6,010 

0.015 

 สาย 41 95.2 0.016 

 รวมรวมรวมรวม    186186186186....6666    0000....031031031031    

ทางหลวงสายรอง สาย 327 10.2 0.002 

รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้    196196196196....8888    0000....033033033033    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : กรมทางหลวง 

- การขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางราง จากการศึกษา พบวTา จังหวัดชุมพร มีเส นทางรถไฟตัดผTาน ได แกT 
สถานีชุมพร สถานีเขาไชยราช สถานีมาบอํามฤต สถานีหลังสวน และสถานีบ านดวด 
เปSนต น รวมท้ังสิ้น 25 สถานี ดังนั้นท่ีปรึกษาจะพิจารณาถึงองคประกอบท่ีสนับสนุน
การขนสTงสินค าทางรถไฟ จากการมีเส นทางรถไฟตัดผTานในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ได แกT 
ลานเก็บตู คอนเทนเนอร (Container Yard: CY) และสถานีบรรจุและแยกสินค า 
(Inland Container Depot: ICD) แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----121212128888    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----121212128888    การคมนาคมขนสTงทางรางจงัหวดัชุมพรการคมนาคมขนสTงทางรางจงัหวดัชุมพรการคมนาคมขนสTงทางรางจงัหวดัชุมพรการคมนาคมขนสTงทางรางจงัหวดัชุมพร 

การขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางราง    ความพร อมความพร อมความพร อมความพร อม    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    

 

องคประกอบ 
ทางรถไฟ      

เปSนทางรถไฟรางเดี่ยวพาดผTาน มีระยะทาง
150.49 กิโลเมตร 

CY ---- - 

ICD - ----    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : การรถไฟแหTงประเทศไทย (รฟท.) 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----174174174174    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

- การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา จากการศึกษา พบวTาจังหวัดชุมพร มีทTาเทียบเรือโดยสาร/
ทTองเท่ียวจํานวน 8 ทTา เปSนทTาเทียบเรือของเอกชนขนสTงสินค าขนาดต้ังแตT 20–100 
ตันกรอสสดังแสดงตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111129292929    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111129292929    ทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสาร////ทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    

ทTาเรอืทTาเรอืทTาเรอืทTาเรอื    

ขนาดทTา ขนาดทTา ขนาดทTา ขนาดทTา ((((เมตรเมตรเมตรเมตร))))    
ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่
สามารถสามารถสามารถสามารถ
รองรบัได  รองรบัได  รองรบัได  รองรบัได      

ปริมาณสนิค าที่ปริมาณสนิค าที่ปริมาณสนิค าที่ปริมาณสนิค าที่
สามารถรองรบัสามารถรองรบัสามารถรองรบัสามารถรองรบั

ได ได ได ได     

((((ตันตTอปhตันตTอปhตันตTอปhตันตTอปh))))    

ลกัษณะการใช ประโยชนในป(จจบุนัลกัษณะการใช ประโยชนในป(จจบุนัลกัษณะการใช ประโยชนในป(จจบุนัลกัษณะการใช ประโยชนในป(จจบุนั    
ความความความความ
กว างกว างกว างกว าง

หน าทTาหน าทTาหน าทTาหน าทTา    

ความยาวความยาวความยาวความยาว
หน าทTาหน าทTาหน าทTาหน าทTา    

ความความความความ
ลกึรTองลกึรTองลกึรTองลกึรTอง

น้ําน้ําน้ําน้ํา    

ทTาเทียบเรือประมง 

 

- 138 - 2,061 ลํา 18,159 เปSนทTาเรือประมง สัตวนํ้าประเภท  
ปลาทู ปลาลัง ปลาเบญจพรรณท่ัวไป 
ปลาเปSด และอื่นๆ 

ทTาเทียบเรือคลองสามเสียม 10 50 - - - เปSนทTาเรือประมงขนาดเล็ก 

ทTาเทียบเรือลมพระยา (ทTาเรือ
เฟอรรี่) 

- - - - - เปSนทTาเรือโดยสาร/ทTองเท่ียว 

 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : องคการสะพานปลา  
- การขนสTงทางอากาศการขนสTงทางอากาศการขนสTงทางอากาศการขนสTงทางอากาศ    จากการศึกษา พบวTา จังหวัดชุมพร มีทTาอากาศยาน เพ่ือ

รองรับกิจกรรมขนสTงทางอากาศ ซ่ึงในป(จจุบันมี 2 สายการบินท่ีให บริการ เส นทาง 
กรุงเทพฯ-ชุมพร เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายตTอการเดินทาง และสTงเสริมการ
ทTองเท่ียวภายในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร มีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111133330000    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----131313130000    ความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารของทTาอากาศยานชมุพรความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารของทTาอากาศยานชมุพรความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารของทTาอากาศยานชมุพรความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารของทTาอากาศยานชมุพร    

สนามบนิสนามบนิสนามบนิสนามบนิ    
ความสามารถในการความสามารถในการความสามารถในการความสามารถในการ

รองรบัผู โดยสารรองรบัผู โดยสารรองรบัผู โดยสารรองรบัผู โดยสาร    
((((คนคนคนคน////ปhปhปhปh))))    

ปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสาร    
ขาเข า ปhพขาเข า ปhพขาเข า ปhพขาเข า ปhพ....ศศศศ. . . . 2558255825582558    

((((คนคนคนคน////ปhปhปhปh))))    

ปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสาร    
ขาออก ปhพขาออก ปhพขาออก ปhพขาออก ปhพ....ศศศศ. . . . 2558255825582558    

((((คนคนคนคน////ปhปhปhปh))))    

อตัราการใช อตัราการใช อตัราการใช อตัราการใช 
ประโยชนของประโยชนของประโยชนของประโยชนของ

สนามบนิ สนามบนิ สนามบนิ สนามบนิ ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

ทTาอากาศยานจังหวัดชุมพร 1,900,000 45,176 48,149 4.9 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : กรมการบินพลเรือน 

ขขขข.... สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน  
จากการศึกษาข อมูลพบวTา จังหวัดระนองมีโรงไฟฟbาจากก�าซชีวภาพ จํานวน 3 แหTง มี

กําลังการผลิตไฟฟbา 9.4 เมกะวัตต และโรงไฟฟbาชีวมวล 2 แหTง มีกําลังผลิตไฟฟbา 16 เมกะวัตต 
คคคค.... สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม  

- ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ พบวTา จังหวัดระนอง มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมากท่ีสามารถนํา
ผลผลิตมาแปรรูปเปSนสินค าอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----131313131111    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----131313131111    ปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัชมุพรปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัชมุพรปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัชมุพรปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัชมุพร    
วตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตร    ปรมิาณผลผลติในปhปรมิาณผลผลติในปhปรมิาณผลผลติในปhปรมิาณผลผลติในปh2558 2558 2558 2558 ((((ตนัตนัตนัตนั))))    สนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรม    

ปาลมนํ้ามัน 2,026,745.00 นํ้ามันปาลม ไบโอดีเซล 
ยางพารา 132,445.00 ยางรถยนต 

เมลด็กาแฟดิบ 11,358.00 กาแฟสําเรจ็รูป 
กุ งทะเล 11,521.00 กุ งแชTแข็ง 

ที่มาที่มาที่มาที่มา:::: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----175175175175    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

- ด านแรงงาน  ด านแรงงาน  ด านแรงงาน  ด านแรงงาน  ท่ีปรึกษาพิจารณาแรงงานท่ีมีอายุต้ังแตT 15 ปhข้ึนไป ท่ีเปSนแรงงานใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ปh พ.ศ.2558 จําแนกตามสถานภาพแรงงาน แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่         
3333----131313132222 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----131313132222    จาํนวนแรงงานตั้งแตTอาย ุจาํนวนแรงงานตั้งแตTอาย ุจาํนวนแรงงานตั้งแตTอาย ุจาํนวนแรงงานตั้งแตTอาย ุ15 15 15 15 ปhขึน้ไป จาํแนกตามสภาพแรงงานจงัหวดัชมุพรปhขึน้ไป จาํแนกตามสภาพแรงงานจงัหวดัชมุพรปhขึน้ไป จาํแนกตามสภาพแรงงานจงัหวดัชมุพรปhขึน้ไป จาํแนกตามสภาพแรงงานจงัหวดัชมุพร    
ประเภทประเภทประเภทประเภท    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

แรงงานในพ้ืนท่ี 395,301 94.83 
แรงงานตTางด าว 21,566 5.17 

รวมรวมรวมรวม    416416416416,,,,867867867867    100100100100....0000    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานสถิติแหTงชาติ 

- การสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบาย    จังหวัดชุมพร ได รับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการ
สTงเสริมการลงทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการสTงเสริมการลงทุน (BOI) แสดงดัง
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----131313133333    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111133333333    การสนบัสนุนเชงินโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการสนบัสนุนเชงินโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการสนบัสนุนเชงินโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการสนบัสนุนเชงินโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษของจงัหวดัชุมพรของจงัหวดัชุมพรของจงัหวดัชุมพรของจงัหวดัชุมพร 

พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่((((จังหวดัจังหวดัจังหวดัจังหวดั))))    
การสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุ

จาก จาก จาก จาก BOIBOIBOIBOI    

การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ    

การประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ    แผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิม
อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม ((((มีมมีีมี/ / / / ไมTมีไมTมีไมTมีไมTมี))))    ((((ได รบัได รบัได รบัได รบั/ / / / ไมTได รบัไมTได รบัไมTได รบัไมTได รบั))))    ระยะการพฒันาระยะการพฒันาระยะการพฒันาระยะการพฒันา    

ชุมพร เขตท่ี 3 ไมTได รับ - ไมTม ี

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานคณะกรรมการสTงเสริมการลงทุน (BOI), คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  

งงงง.... สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม 
- พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต ท่ีปรึกษาศึกษาข อมูลจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกและ

ผลผลิต ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร โดยจะพิจารณาปริมาณผลผลิตท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด 5 
อันดับแรก แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----131313134444 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----131313134444    จาํนวนพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนการผลติ จงัหวดัชุมพรจาํนวนพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนการผลติ จงัหวดัชุมพรจาํนวนพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนการผลติ จงัหวดัชุมพรจาํนวนพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนการผลติ จงัหวดัชุมพร 

ผลผลติผลผลติผลผลติผลผลติ    
พืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกู////เนือ้ทีเ่พาะเลีย้งเนือ้ทีเ่พาะเลีย้งเนือ้ทีเ่พาะเลีย้งเนือ้ทีเ่พาะเลีย้ง    ปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติ    

จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((ไรTไรTไรTไรT))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ ((((ตนัตนัตนัตนั))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

ปาลมนํ้ามัน 811,672 53.51 2,026,745 87.80 

ยางพารา 503,594 33.20 132,445 5.74 

ทุเรียน 139,663 9.21 124,495 5.39 

มังคุด 55,758 3.68 13,260 0.57 

กุ งขาว 6,275 0.41 11,521 0.50 

รวมรวมรวมรวม    1,516,9621,516,9621,516,9621,516,962    100100100100....0000    2,308,4662,308,4662,308,4662,308,466    100100100100....0000    
ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----176176176176    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

----        พืน้ทีช่ลประทานในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพรพืน้ทีช่ลประทานในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพรพืน้ทีช่ลประทานในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพรพืน้ทีช่ลประทานในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร พบวTา มีพ้ืนท่ีชลประทาน 109,010 ไรT มีพ้ืนท่ี
ท่ีได รับผลประโยชน 155,099 ไรT    

- โครงสร างพื้นฐานที่สนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรม โครงสร างพื้นฐานที่สนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรม โครงสร างพื้นฐานที่สนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรม โครงสร างพื้นฐานที่สนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรม พบวTา จังหวัดชุมพรไมTมี
อTางกักเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญT มีเพียงแหลTงน้ําทางธรรมชาติ แสดงดัง
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----131313135555 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----135135135135    จาํนวนแหลTงน้าํผวิดินจาํนวนแหลTงน้าํผวิดินจาํนวนแหลTงน้าํผวิดินจาํนวนแหลTงน้าํผวิดิน////แหลTงน้าํใต ดนิจงัหวดัแหลTงน้าํใต ดนิจงัหวดัแหลTงน้าํใต ดนิจงัหวดัแหลTงน้าํใต ดนิจงัหวดัชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    
จาํนวนแหลTงน้าํผวิดนิ จาํนวนแหลTงน้าํผวิดนิ จาํนวนแหลTงน้าํผวิดนิ จาํนวนแหลTงน้าํผวิดนิ ((((แหTงแหTงแหTงแหTง))))    

ฝายคอนกรตีฝายคอนกรตีฝายคอนกรตีฝายคอนกรตี    ทาํนบทาํนบทาํนบทาํนบ    สระสระสระสระ/ / / / หนองบงึหนองบงึหนองบงึหนองบงึ    คคูลองคคูลองคคูลองคคูลอง    สถานสีบูน้าํด วยไฟฟbาสถานสีบูน้าํด วยไฟฟbาสถานสีบูน้าํด วยไฟฟbาสถานสีบูน้าํด วยไฟฟbา    รวมรวมรวมรวม    

ชุมพร 79 86 101 5 26 297297297297    

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

จจจจ.... สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว  
- แหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยว พิจารณาแหลTงทTองเท่ียว ท้ังแหลTงทTองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลTง

ทTองเท่ียวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลTงทTองเท่ียวท่ีมนุษยเปSนผู สร างข้ึน 
แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----136136136136    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----136 136 136 136 สถานที่ทTองเที่ยว สถานที่ทTองเที่ยว สถานที่ทTองเที่ยว สถานที่ทTองเที่ยว แบTงตามประเภทของแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัชมุพรแบTงตามประเภทของแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัชมุพรแบTงตามประเภทของแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัชมุพรแบTงตามประเภทของแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัชมุพร    
ประเภทของแหลTงทTองเทีย่วประเภทของแหลTงทTองเทีย่วประเภทของแหลTงทTองเทีย่วประเภทของแหลTงทTองเทีย่ว    สถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่ว    

แหลTงทTองเท่ียวทางธรรมชาต ิ

ศูนยศึกษาและวิจัยอุทยานแหTงชาติทางทะเลจังหวัดชุมพรคลองบางเจริญ (ชมห่ิงห อย)        
หาดทรายรี หาดภราดรภาพ หาดทรายรี สวี หาดทุTงวัวแลTน หาดลกแพะ-ลกกํา หาด
อรุโณทัยเกาะทองหลาง (อุทยานแหTงชาติหมูTเกาะชุมพร) เกาะพิทักษเกาะมะพร าว 
(อุทยานแหTงชาติหมูTเกาะชุมพร) เปSนต น 

แหลTงทTองเท่ียวทางประวัติศาสตร  อนุสาวรียยุวชนทหารครั้งสงครามโลกครั้งท่ีสอง ถํ้าเขากระทิง เปSนต น 

แหลTงทTองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม 
ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และเรือรบหลวงวัดถํ้าขวัญเมืองวัดถํ้าเขา
เกรียบวัดถํ้าทิพยปรีดาวัดเทพเจริญ (ถํ้ารับรTอ) วัดพระธาตุมุจลินทร วัดสามแก ว   
เปSนต น 

แหลTงทTองเท่ียวท่ีมนุษยเปSนผู สร างข้ึน 
พิพิธภัณฑสถานแหTงชาติชุมพร โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญT เรือจําลองจักรีนฤเบศร           
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรฯ เขาเจ าเมืองเปSนต น 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  กรมการทTองเท่ียว 

- จํานวนโรงแรมและจํานวนห องพัก จํานวนโรงแรมและจํานวนห องพัก จํานวนโรงแรมและจํานวนห องพัก จํานวนโรงแรมและจํานวนห องพัก จากการสํารวจข อมูลจากฐานข อมูลการทTองเท่ียว
เชิงการตลาด (ททท.) พบวTา มีการเปtดให บริการประเภทโรงแรม รีสอรท บังกะโล
เกสทเฮาส และอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร จํานวน 221 แหTง มีจํานวนห องพัก 
4,849 ห อง     

- จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว ท่ีปรึกษาพิจารณา จํานวน
นักทTองเท่ียว และรายได  จากการทTองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร โดยจําแนกเปSน
นักทTองเท่ียวชาวไทย และนักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----137137137137    

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----177177177177    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----137 137 137 137 จาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจงัหวดัชมุพรจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจงัหวดัชมุพรจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจงัหวดัชมุพรจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจงัหวดัชมุพร    

ประเภทของนกัทTองเที่ประเภทของนกัทTองเที่ประเภทของนกัทTองเที่ประเภทของนกัทTองเที่ยวยวยวยว    
จาํนวนนักทTองเทีย่วจาํนวนนักทTองเทีย่วจาํนวนนักทTองเทีย่วจาํนวนนักทTองเทีย่ว

((((คนคนคนคน))))    
ระยะเวลาพกัเฉลีย่ ระยะเวลาพกัเฉลีย่ ระยะเวลาพกัเฉลีย่ ระยะเวลาพกัเฉลีย่ 

((((วันวันวันวัน////คนคนคนคน))))    
คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั 

((((บาทบาทบาทบาท////คนคนคนคน////วนัวนัวนัวนั))))    
รายได จากการรายได จากการรายได จากการรายได จากการ

ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    ((((ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    

นักทTองเท่ียวชาวไทย 914,220 2.59 1,894 4,731 

นักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ 71,764 2.61 2,499 550 

รวมรวมรวมรวม    985,984 2.60 1,948 5,281 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : ฐานข อมูลการทTองเท่ียวเชิงการตลาดปh พ.ศ.2557 การทTองเท่ียวแหTงประเทศไทย 

ฉฉฉฉ.... สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม     

ข อมูลทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางบกและทางทะเล ได แกT ป�าสงวนแหTงชาติ อุทยาน
แหTงชาติ แหลTงปะการัง พ้ืนท่ีป�าชายเลน เปSนต น มีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111138383838    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----138 138 138 138 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทางบกและทางทะเลของจงัหวดัชุมพรทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทางบกและทางทะเลของจงัหวดัชุมพรทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทางบกและทางทะเลของจงัหวดัชุมพรทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทางบกและทางทะเลของจงัหวดัชุมพร    

ทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเล    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    

ทรัพยากรดิน มีเน้ือท่ีประมาณ 3.75 ล านไรT 

ป�าสงวนแหTงชาติ มีจํานวน 25 แหTง มีเน้ือท่ี 1,941,426.50 ไรT 

อุทยานแหTงชาติ มีจํานวน 2 แหTง มีเน้ือท่ี 381,250 ไรT 

เขตรักษาพันธุสตัวป�า มีจํานวน 4 แหTง มีเน้ือท่ี 635,240 ไรT 

ป�าชายเลน 
มีบริเวณริมฝ()งทะเลในพ้ืนท่ี อําเภอเมืองชุมพร ปะทิว สวี ทุTงตะโกหลัง
สวน และอําเภอละแม มีเน้ือท่ีประมาณ 32,240.11 ไรT 

แหลTงปะการัง มีพ้ืนท่ีของแนวปะการังท้ังหมดประมาณ  4,200.25 ไรT 

การกัดเซาะชายฝ()ง อัตราการกัดเซาะ มากกวTา 5 เมตรตTอปh 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : แผนพัฒนาจังหวัด ปh พ.ศ. 2557-2560 

ชชชช.... สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง  

จากการศึกษาพบวTา ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ยังคงมีป(ญหาการขาดแคลนด านแรงงาน     
จากการสํารวจข อมูลพบวTา อัตราการเพ่ิมของจํานวนแรงงานในพ้ืนท่ีปh พ.ศ.2558 มีจํานวนแรงงานตTางด าวลดลง   
ร อยละ -2.20 เชTนเดียวกับแรงงานไทยท่ีลดลงร อยละ -1.40 และด านพลังงานถึงแม วTาในพ้ืนท่ีจะมีแหลTงผลิต    
พลังไฟฟbาจากก�าซชีวภาพ และชีวมวล มีกําลังผลิตเพียง 25.4 เมกะวัตต แตTก็ยังไมTเพียงพอตTอความต องการใช ใน
พ้ืนท่ีและยังพบป(ญหาทางด านแหลTงน้ํา ซ่ึงเกิดจากในพ้ืนท่ียังไมTมีอTางกักเก็บน้ํา ซ่ึงป(ญหาเหลTานี้ เสี่ยงตTอความไมT
เพียงพอตTอความต องการใช ในพ้ืนท่ี และในการรองรับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมกรรม และการทTองเท่ียว   
ในอนาคต 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----178178178178    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพรโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพรโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพรโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร 
ท่ีปรึกษาได ทําการรวบรวมข อมูลโครงการ จากการคัดกรองโครงการเบ้ืองต นท่ีพิจารณา

ตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือกท่ีมีแผนการดําเนินการท่ีจะพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชุมพร ซ่ึงมีด วยกัน 5 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการเรTงรัดกTอสร างขยาย 4 ชTองจราจร และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  
2) โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟbาด วยทุTงกังหันลมในพ้ืนท่ีภาคใต  

(จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบฯ ชุมพร และจังหวัดระนอง) 
3) โครงการกTอสร างรถไฟทางคูT สายชุมพร-สุราษฎรธานี 
4) โครงการอTางเก็บน้ําทTาแซะ จังหวัดชุมพร 
5) โครงการทTาเทียบเรือท่ีจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร 
โดยรายละเอียดโครงการแสดงไว ในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข3333 

3333)))) ข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของจังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดกระบี่ กระบี่ กระบี่ กระบี่ มีรายละเอียด ดังนี้    
กกกก.... สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส 

- การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน จังหวัดกระบ่ี มีทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)        
เปSนเส นทางหลักท่ีตัดผTานจังหวัดกระบ่ี และมีทางหลวงหมายเลข 44 ทางหลวงสาย
รอง 415 ท่ีเชื่อมโยงกับสายหลักท่ีสามารถใช เปSนเส นทางไปยังพ้ืนท่ีและจังหวัดตTางๆ 
ในภาคใต  แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----139139139139    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----139 139 139 139 เส นทางการขนสTงทางถนนจังหเส นทางการขนสTงทางถนนจังหเส นทางการขนสTงทางถนนจังหเส นทางการขนสTงทางถนนจังหวดักระบี่วดักระบี่วดักระบี่วดักระบี ่

การขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนน    ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง ((((กมกมกมกม.).).).)    พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่((((ตรตรตรตร....กมกมกมกม.).).).)    
ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่    

((((กมกมกมกม././././ตรตรตรตร....กมกมกมกม.).).).)    

ทางหลวงสายหลกัทางหลวงสายหลกัทางหลวงสายหลกัทางหลวงสายหลกั    
สาย 4 126.0 

4,708.512 

0.0268 
สาย 44 37.2 0.0079 

รวมรวมรวมรวม    163163163163....2222    0000....0347034703470347    
ทางหลวงสายรองทางหลวงสายรองทางหลวงสายรองทางหลวงสายรอง    สาย 415 22.0 0.0047 

รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้    185185185185....2222    0000....0393039303930393    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : กรมทางหลวง 

- การขนสTงทางราง การขนสTงทางราง การขนสTงทางราง การขนสTงทางราง จากการศึกษา พบวTา จังหวัดกระบ่ีไมTมีเส นทางรถไฟตัดผTาน    
- การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา จังหวัดกระบ่ี มีทTาเรือท่ีเปSนท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน รวม

จํานวน 11 ทTาในฝ()งอันดามัน ประกอบด วยทTาเทียบเรือโดยสาร 7 ทTา และทTาเทียบ
เรือขนสTงสินค า 4 ทTา ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะพิจารณาทTาเรือท่ีสามารถรองรับน้ําหนักเรือได 
ต้ังแตT 500 ตันกรอสสข้ึนไป แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----140140140140 

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----179179179179    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----140 140 140 140 ทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสาร////ทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดักระบี่ทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดักระบี่ทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดักระบี่ทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดักระบี่    

ทTาเรอืทTาเรอืทTาเรอืทTาเรอื    
ความยาวความยาวความยาวความยาว
หน าทTาหน าทTาหน าทTาหน าทTา    
((((เมตรเมตรเมตรเมตร))))    

ลกึหน าทTาลกึหน าทTาลกึหน าทTาลกึหน าทTา    
((((เมตรเมตรเมตรเมตร))))    

ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่
สามารถรองรบัได  สามารถรองรบัได  สามารถรองรบัได  สามารถรองรบัได  

((((ตันกรอสสตันกรอสสตันกรอสสตันกรอสส))))    

ปริมาณสนิค าที่ปริมาณสนิค าที่ปริมาณสนิค าที่ปริมาณสนิค าที่
สามารถรองรบัได สามารถรองรบัได สามารถรองรบัได สามารถรองรบัได     

((((เมตรกิตันเมตรกิตันเมตรกิตันเมตรกิตัน////ปhปhปhปh))))    

ลกัษณะการใช ประโยชนลกัษณะการใช ประโยชนลกัษณะการใช ประโยชนลกัษณะการใช ประโยชน    
ในป(จจุบนัในป(จจุบนัในป(จจุบนัในป(จจุบนั    

ทTาเทียบเรือกระบ่ี 196 5 1,000 350,000  
เปSนทTาเทียบเรือขนสTงสินค า สามารถ   
ขนถTายสินค าพร อมกัน 2 ลํา 

ทTาเทียบเรือแหลมสัก 30 1.5 - - เปSนทTาเทียบเรือโดยสาร/ทTองเท่ียว และ
สามารถจอดเรือได ครั้งละ 2 ลํา 

ทTาเทียบเรือเกาะพีพี 47 3 - - 
เปSนทTาเทียบเรือโดยสาร/ทTองเ ท่ียว      
มี 2 ขา จํานวน 4 ทTา 

ทTาเทียบเรือ 
ปากคลองจิหลาด 

51 - - - เปSนทTาเทียบเรือโดยสาร/ทTองเท่ียว 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : กรมเจ าทTา 

- การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ จังหวัดกระบ่ี มีทTาอากาศยานนานาชาติ เพ่ือรองรับกิจการ   
การขนสTงทางอากาศ และอํานวยความสะดวกสบายในการเดินทาง และเปSนการ
สTงเสริมการทTองเท่ียวของจังหวัดกระบ่ี ซ่ึงป(จจุบันมี 12 สายการบินท่ีให บริการการ
เดินทางมายังจังหวัดกระบ่ี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----141141141141    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111141 41 41 41 ความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารสนามบนินานาชาติกระบี่ความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารสนามบนินานาชาติกระบี่ความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารสนามบนินานาชาติกระบี่ความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารสนามบนินานาชาติกระบี ่

สนามบนิสนามบนิสนามบนิสนามบนิ    
ความสามารถในการความสามารถในการความสามารถในการความสามารถในการ

รองรบัผู โดยสารรองรบัผู โดยสารรองรบัผู โดยสารรองรบัผู โดยสาร    
((((คนคนคนคน////ปhปhปhปh))))    

ปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสาร    
ขาเข า ปhขาเข า ปhขาเข า ปhขาเข า ปh    พพพพ....ศศศศ. . . . 2558255825582558    

((((คนคนคนคน////ปhปhปhปh))))    

ปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสาร    
ขาออก ปhขาออก ปhขาออก ปhขาออก ปh    พพพพ....ศศศศ. . . . 2558255825582558    

((((คนคนคนคน////ปhปhปhปh))))    

อตัราการใช อตัราการใช อตัราการใช อตัราการใช 
ประโยชนของประโยชนของประโยชนของประโยชนของ

สนามบนิ สนามบนิ สนามบนิ สนามบนิ ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

สนามบินนานาชาติจังหวัดกระบ่ี 5,100,000 1,843,345 1,846,327 72.35 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ทTาอากาศยานไทย จํากัด ( มหาชน ) 

ขขขข.... สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน  
จากการศึกษาข อมูลเก่ียวกับความพร อมทางด านพลังงานไฟฟbาในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี

พบวTา ป(จจุบันจังหวัดกระบ่ีเปSนแหลTงผลิตไฟฟbาสํารองของประเทศ มีกําลังผลิตสูงข้ึนเปSน 340 เมกะวัตตแตTใน
แผนงานพัฒนากําลังผลิตไฟฟbาแหTงประเทศไทย พ.ศ.2553–2573 (หรือ แผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงท่ี 3) 
กฟผ. วางแผนท่ีจะขยายโรงไฟฟbากระบ่ีให มีกําลังการผลิตติดต้ังประมาณ 870 เมกะวัตต โดยใช ถTานหินสะอาด
เปSนเชื้อเพลิง 

คคคค.... สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม  
----            ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ จังหวัดกระบ่ี มีวัตถุดิบท่ีสําคัญ ท่ีสามารถนํามาผลิตเปSนสินค า

อุตสาหกรรมแปรรูปได  แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111142424242    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----142 142 142 142 ปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดักระบี่ปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดักระบี่ปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดักระบี่ปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดักระบี ่

วตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตร    ปรมิาณผลผลติในปh พปรมิาณผลผลติในปh พปรมิาณผลผลติในปh พปรมิาณผลผลติในปh พ....ศศศศ....2552552552558 8 8 8 ((((ตนัตนัตนัตนั////ปhปhปhปh))))    สนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรม    
ปาลมนํ้ามัน 2,813,586 นํ้ามันปาลม ไบโอดีเซล 
ยางพารา 158,746 ยางรถยนต 

เมลด็กาแฟดิบ 186 กาแฟสําเรจ็รูป 
กุ งทะเล 6,527 กุ งแชTแข็ง 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----180180180180    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

----            ด านแรงงาน ด านแรงงาน ด านแรงงาน ด านแรงงาน ท่ีปรึกษาพิจารณาประชากรต้ังแตTอายุ 15 ปh ข้ึนไป จําแนกตาม
สถานภาพแรงงาน และเพศ จังหวัดกระบ่ี ในปh พ.ศ.2558 แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111143434343    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111143 43 43 43 จาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTอาย ุอาย ุอาย ุอาย ุ15 15 15 15 ปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงานปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงานปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงานปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงานจงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่    
สถานภาพแรงงานสถานภาพแรงงานสถานภาพแรงงานสถานภาพแรงงาน    ชาย ชาย ชาย ชาย ((((คนคนคนคน))))    หญงิ หญงิ หญงิ หญงิ ((((คนคนคนคน))))    รวมรวมรวมรวม    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

แรงงานในพ้ืนท่ี* 117,572 90,983 208,555 93.69 
แรงงานตTางด าวในพ้ืนท่ี** 8,441 5,607 14,048 6.31 

รวมรวมรวมรวม    126126126126,,,,013013013013    96969696,,,,590590590590    222,603222,603222,603222,603    100100100100....0000    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  * สํานักงานสถิติแหTงชาติ 
 ** สํานักงานบริหารแรงงานตTางด าว 

----            การสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบาย จังหวัดกระบ่ีได รับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการสTงเสรมิ
การลงทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการสTงเสริมการลงทุน (BOI) แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่     3333----141414144444    

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----144144144144    การสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดการสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดการสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดการสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกระบี่กระบี่กระบี่กระบี่ 

พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่((((จังหวดัจังหวดัจังหวดัจังหวดั))))    
การสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุ

จาก จาก จาก จาก BOIBOIBOIBOI    

การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ    
การประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ    แผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิม

อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม ((((มีมมีีมี/ / / / ไมTมีไมTมีไมTมีไมTมี))))    ((((ได รบัได รบัได รบัได รบั/ / / / ไมTได รบัไมTได รบัไมTได รบัไมTได รบั))))    ระยะการพฒันาระยะการพฒันาระยะการพฒันาระยะการพฒันา    

กระบ่ี เขตท่ี 3 ไมTได รับ - ไมTม ี

ที่มาที่มาที่มาที่มา:::: สํานักงานคณะกรรมการสTงเสริมการลงทุน (BOI), คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  
งงงง.... สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม 

----            พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต ข อมูลจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี 
โดยท่ีปรึกษาพิจารณาผลผลิตท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด 5 อันดับแรก โดยจําแนกตามราย
ผลผลิต แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111145454545    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111145 45 45 45 จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนผลผลติพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนผลผลติพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนผลผลติพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนผลผลติจงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี ่

ผลผลติผลผลติผลผลติผลผลติ    
พืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกู    ปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติ    

จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((ไรTไรTไรTไรT))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ ((((ตนัตนัตนัตนั))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    
ปาลมนํ้ามัน 957,002 57.56 2,813,586 94.36 
ยางพารา 693,216 41.69 158,746 5.32 
กุ งขาว 3,555 0.21 6,527 0.22 

ข าวนาปh 6,591 0.40 2,057 0.07 
ทุเรียน 2,339 0.14 773 0.03 
รวมรวมรวมรวม    1111,,,,662662662662,,,,703703703703    100100100100....0000    2222,,,,981981981981,,,,689689689689    100100100100....0000    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----181181181181    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

----            พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน จังหวัดกระบ่ี มีพ้ืนท่ีชลประทาน 30,410 ไรT มีพ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน 
33,420 ไรT  

----            โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร จังหวัดกระบ่ี มีโครงสร างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุน
การเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภค บริโภค มีดังนี้ 
1. อTางเก็บน้ําขนาดใหญT คลองแห ง ปริมาณน้ําระดับกักเก็บ 14 ล าน ลบ.ม. 
2. อTางเก็บน้ําขนาดกลาง บางกําปรัดปริมาณน้ําระดับกักเก็บ 16 ล าน ลบ.ม. 
3. อTางเก็บน้ําขนาดกลาง ห วยลึก ปริมาณน้ําระดับกักเก็บ 2.45 ล าน ลบ.ม. 
4. อTางเก็บน้ําขนาดกลาง ห วยน้ําเขียว ปริมาณน้ําระดับกักเก็บ 7.3 ล าน ลบ.ม. 
5. อTางเก็บน้ําขนาดกลาง คลองหยา ปริมาณน้ําระดับกักเก็บ 3.2 ล าน ลบ.ม. 

จจจจ. . . . สาขากาสาขากาสาขากาสาขาการทTองเที่ยว รทTองเที่ยว รทTองเที่ยว รทTองเที่ยว  
----            แหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยว ท่ีปรึกษาได พิจารณาแหลTงทTองเท่ียว ท้ังแหลTงทTองเท่ียวทาง

ธรรมชาติ แหลTงทTองเท่ียวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลTงทTองเท่ียวท่ีมนุษย
เปSนผู สร างข้ึน แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----146146146146    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----146 146 146 146 สถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวสถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวสถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวสถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี ่
ประเภทของแหลTงทTองเทีย่วประเภทของแหลTงทTองเทีย่วประเภทของแหลTงทTองเทีย่วประเภทของแหลTงทTองเทีย่ว    สถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่ว    

แหลTงทTองเท่ียวทางธรรมชาต ิ อุทยานแหTงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูTเกาะพีพี อTาวนาง นํ้าพุร อนเค็ม หาดไรTเลย สระมรกต
นํ้าตกร อนคลองทTอม เปSนต น 

แหลTงทTองเท่ียวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม พิพิธภัณฑเกาะลันตา พิพิธภัณฑวัดคลองทTอม วัดถํ้าเสือ วัดมหาธาตุวชิรมงคล
เขาเขียนในสระ ถํ้าหมอเขียวเปSนต น 

แหลTงทTองเท่ียวท่ีมนุษยเปSนผู สร างข้ึน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ()งกระบ่ี หอศิลป�รTวมสมัย (วัดแก ว) เหมืองลิกไนต
เปSนต น 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  กรมการทTองเท่ียว 

----            จํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพัก จากการสํารวจข อมูลจากฐานข อมูลการทTองเท่ียว
เชิงการตลาด (ททท.) พบวTา มีการเปtดบริการประเภทโรงแรม รีสอรท บังกะโล 
เกสทเฮาส และอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี จํานวน 520 แหTง มีจํานวนห องพัก 
19,817 ห อง  

----            จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว ท่ีปรึกษาได พิจารณา จํานวน
นักทTองเท่ียว และรายได  จากการทTองเท่ียว ในจังหวัดกระบ่ี โดยจําแนกเปSน 
นักทTองเท่ียวชาวไทย และนักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111144447777    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----141414147777    จาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วากการทTองเทีย่วากการทTองเทีย่วากการทTองเทีย่วจงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่    

ประเภทของนกัทTองเทีย่วประเภทของนกัทTองเทีย่วประเภทของนกัทTองเทีย่วประเภทของนกัทTองเทีย่ว    
จาํนวนนักทTองเทีย่วจาํนวนนักทTองเทีย่วจาํนวนนักทTองเทีย่วจาํนวนนักทTองเทีย่ว    

((((คนคนคนคน))))    
ระยะเวลาพกันกัระยะเวลาพกันกัระยะเวลาพกันกัระยะเวลาพกันกั
เฉลีย่ เฉลีย่ เฉลีย่ เฉลีย่ ((((วนัวนัวนัวนั////คนคนคนคน))))    

คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั 
((((บาทบาทบาทบาท////คนคนคนคน////วนัวนัวนัวนั))))    

รายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่ว    
((((ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    

นักทTองเท่ียวชาวไทย 1,572,045 4 3,913 28,180.18 
นักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ 1,820,702 5 4,596 45,058.34 

รวมรวมรวมรวม    3,392,7473,392,7473,392,7473,392,747    ----    ----    73,23873,23873,23873,238....52525252    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ฐานข อมูลการทTองเท่ียวเชิงการตลาดปh พ.ศ.2557 การทTองเท่ียวแหTงประเทศไทย 
 

    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----182182182182    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ฉฉฉฉ. . . . สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อม    
ข อมูลทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางบกและทางทะเล ได แกT ป�าสงวนแหTงชาติ อุทยาน

แหTงชาติ แหลTงปะการัง พ้ืนท่ีป�าชายเลน เปSนต น แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----141414148888 
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111144448888    ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทางบกและทางทะเลจังหวดักระบี่ทางบกและทางทะเลจังหวดักระบี่ทางบกและทางทะเลจังหวดักระบี่ทางบกและทางทะเลจังหวดักระบี ่

ทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเล    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    

ป�าสงวนแหTงชาติ มีจํานวน 45 แหTง มีเน้ือท่ี 1,415,952 ไรT 
อุทยานแหTงชาติ มีจํานวน 4 แหTง มีเน้ือท่ี 422,512.68 ไรT 
เขตรักษาพันธุสตัวป�า มีจํานวน 2 แหTง มีเน้ือท่ี 334,176 ไรT 
เขตห ามลTาสตัวป�า มีจํานวน 1 แหTง มีเน้ือท่ี 30,633 ไรT 

ป�าชายเลน 
มีบริเวณริมฝ()งทะเลในพ้ืนท่ี 5 อําเภอ ได แกT อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภออTาวลึก 
อําเภอเหนือคลองทTอม และอําเภอเกาะลันตา มีเน้ือท่ีประมาณ 221,900 ไรT 

แหลTงปะการัง มีพ้ืนท่ีของแนวปะการังท้ังหมดประมาณ  10,125 ไรT 
การกัดเซาะชายฝ()ง อัตราการกัดเซาะ 5 เมตรตTอปh 
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : แผนยุทธศาสตรจังหวัด ปh พ.ศ.2557-2560 

            ชชชช. . . . สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง  
จากการศึกษาพบวTา ในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี ยังคงมีป(ญหาการขาดแคลนด านแรงงาน 

ยังคงต องใช แรงงานตTางด าวในภาคเศรษฐกิจด านตTางๆ ซ่ึงมีอัตราการเพ่ิมข้ึนร อยละ 11.87 จากปh พ.ศ.2557 และ
ถึงแม วTาจังหวัดกระบ่ีจะมีแหลTงผลิตพลังงานไฟฟbา มีแหลTงน้ํากักเก็บน้ําขนาดกลาง และแหลTงน้ําขนาดใหญT แตTก็
ยังมีปริมาณน้ําท่ีไมTเพียงพอตTอท่ีจะรองรับเศรษฐกิจ ในภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และการทTองเท่ียวใน
อนาคต 

โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดกระบี่โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดกระบี่โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดกระบี่โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดกระบี่  ท่ีปรึกษาได ทําการรวบรวมข อมูลโครงการ จากการ
คัดกรองในเบ้ืองต นท่ีพิจารณาตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือกท่ีมีแผนการ
ดําเนินการท่ีจะพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี ซ่ึงในเบ้ืองต นมี 8 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการเรTงรัดการกTอสร างขยาย 4 ชTองจราจร  (สาย 4 กระบ่ี – อําเภอห วยยอด)  
2) โครงการพัฒนาการทTองเท่ียว Green & Unseen Andaman 
3) โครงการโรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี  
4) โครงการทTาเทียบเรือคลองรั้ว  
5) โครงการระบบสTงน้ําอTางเก็บน้ําคลองแห ง   
6) โครงการกTอสร างศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
7) โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟbาด วยทุTงกังหันลมในพ้ืนท่ีภาคใต  (พ้ืนท่ีจังหวัด            

สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กระบ่ี และตรัง)  
โดยรายละเอียดโครงการแสดงไว ในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข3333 

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----183183183183    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

4444)))) ข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของจังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มีรายละเอียด ดังนี้    
กกกก.... สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส 

----            การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีทางหลวงหมายเลข 41 เปSนเส นทาง
หลักท่ีตัดผTานจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีหมายเลขทางหลวงสายรอง 401 403 
408 ท่ีเชื่อมโยงกับสายหลักท่ีสามารถใช เปSนเส นทางไปยังพ้ืนท่ีและจังหวัดตTางๆ 
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----149149149149    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----149149149149    ระยะการขนสTงทางถนนจังหวดันครศรธีรรมราชระยะการขนสTงทางถนนจังหวดันครศรธีรรมราชระยะการขนสTงทางถนนจังหวดันครศรธีรรมราชระยะการขนสTงทางถนนจังหวดันครศรธีรรมราช 

การขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนน    ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง ((((กมกมกมกม.).).).)    พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่((((ตรตรตรตร....กมกมกมกม.).).).)    
ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่    

((((กมกมกมกม././././ตรตรตรตร....กมกมกมกม.).).).)    

ทางหลวงสายหลกัทางหลวงสายหลกัทางหลวงสายหลกัทางหลวงสายหลกั    
สาย 41 107.0 

9,942.502 

0.0108 
รวมรวมรวมรวม    107107107107....0000    0000....0108010801080108    

ทางหลวงสายรองทางหลวงสายรองทางหลวงสายรองทางหลวงสายรอง    
สาย 401 76.5 0.0077 
สาย 103 60.4 0.0061 
สาย 408 71.1 0.0072 

รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้    208208208208....0000    0000....0209020902090209    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : กรมทางหลวง 

----            การขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางราง พบวTา จังหวัดนครศีธรรมราช มีเส นทางรถไฟตัดผTาน ได แกT สถานี
นครศรีธรรมราช สถานีฉวาง สถานีช างกลาง สถานีนาบอน สถานีรTอนพิบูลย     
สถานีพระพรหม สถานีชะอวด และสถานีจุฬาภรณ ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาจะพิจารณาถึง
องคประกอบท่ีสนับสนุนการขนสTงสินค าทางรถไฟ จากการมีเส นทางรถไฟตัดผTาน 
เชTน ลานเก็บตู คอนเทนเนอร (Container Yard: CY) และสถานีบรรจุและแยกสินค า 
(Inland Container Depot: ICD) แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----150150150150    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----151515150000    คมนาคมขนสTงทางรางจงัหวัดนครศรธีรรมราชคมนาคมขนสTงทางรางจงัหวัดนครศรธีรรมราชคมนาคมขนสTงทางรางจงัหวัดนครศรธีรรมราชคมนาคมขนสTงทางรางจงัหวัดนครศรธีรรมราช 
การขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางราง    ความพร อมความพร อมความพร อมความพร อม    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    

 
องคประกอบ 

ทางรถไฟ      
เปSนทางรถไฟรางเดี่ยวพาดผTาน มีระยะทาง
135.36 กิโลเมตร 

CY   
จัดการศูนยกระจายสินค าภาคใต -ทุTงสง สามารถ
รองรับสินค าได  1,270,000 ตัน/ปh 

ICD - ----    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : การรถไฟแหTงประเทศไทย (รฟท.) 

----            การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ พบวTา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีทTาอากาศยาน เพ่ือรองรับ
กิจการการขนสTงทางอากาศ และอํานวยความสะดวกสบายในการเดินทางและเปSน
การสTงเสริมการทTองเท่ียวของจังหวัดนครศรีธรรมราชซ่ึงป(จจุบันมี 2 สายการบินท่ี
ให บริการการเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----151515151111    

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----184184184184    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----151515151111    ความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารทTาอากาศยานนครศรธีรรมราชความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารทTาอากาศยานนครศรธีรรมราชความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารทTาอากาศยานนครศรธีรรมราชความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารทTาอากาศยานนครศรธีรรมราช 

สนามบนิสนามบนิสนามบนิสนามบนิ    
ความสามารถในการความสามารถในการความสามารถในการความสามารถในการ

รองรบัผู โดยสารรองรบัผู โดยสารรองรบัผู โดยสารรองรบัผู โดยสาร    
((((คนคนคนคน////ปhปhปhปh))))    

ปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสาร    
ขาเข า ปhพขาเข า ปhพขาเข า ปhพขาเข า ปhพ....ศศศศ. . . . 2558255825582558    

((((คนคนคนคน////ปhปhปhปh))))    

ปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสาร    
ขาออก ปhพขาออก ปhพขาออก ปhพขาออก ปhพ....ศศศศ. . . . 2558255825582558    

((((คนคนคนคน////ปhปhปhปh))))    

อตัราการใช อตัราการใช อตัราการใช อตัราการใช 
ประโยชนของประโยชนของประโยชนของประโยชนของ

สนามบนิ สนามบนิ สนามบนิ สนามบนิ ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    
ทTาอากาศยาน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2,880,000 618,875 624,304 43.17 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : กรมการบินพลเรือน 

กกกก.... สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน  
จากการศึกษาข อมูล เ ก่ียว กับความพร อมทางด านพลั ง งานไฟฟbา ใน พ้ืน ท่ีจั งหวั ด

นครศรีธรรมราช พบวTา ป(จจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแหลTงผลิตไฟฟbา คือ โรงไฟฟbาขนอม ท่ีมีกําลังผลิต 824 
เมกะวัตตเพ่ือ สนองความต องการไฟฟbาของท้ังประเทศ 

ขขขข.... สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม  
จากการศึกษาข อมูลเก่ียวกับความพร อมทางด านอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยท่ีปรึกษาจะจําแนกเปSน ด านวัตถุดิบ ด านแรงงาน และการสนับสนุนเชิงนโยบาย มีดังนี้ 
----            ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ พบวTา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก 

ท่ีสามารถนําผลผลิตมาแปรรูปเปSนสินค าอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----151515152222    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111155552222    ปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดันครศรธีรรมราชปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดันครศรธีรรมราชปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดันครศรธีรรมราชปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดันครศรธีรรมราช 

วตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตร    ปรมิาณผลผลติในปh พปรมิาณผลผลติในปh พปรมิาณผลผลติในปh พปรมิาณผลผลติในปh พ....ศศศศ....2552552552558 8 8 8 ((((ตนัตนัตนัตนั////ปhปhปhปh))))    สนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรม    

ปาลมนํ้ามัน 751,605 นํ้ามันปาลม ไบโอดีเซล 
ยางพารา 426,602 ยางรถยนต 

เมลด็กาแฟดิบ 14 กาแฟสําเรจ็รูป 
กุ งทะเล 13,774 กุ งแชTแข็ง 
ทุเรียน 30,809 ทุเรียนทอด ทุเรยีนกวน 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

----            ด านแรงงาน ด านแรงงาน ด านแรงงาน ด านแรงงาน ท่ีปรึกษาได พิจารณาแรงงานท่ีมีอายุตั้งแตT 15 ปhข้ึนไป ท่ีเปSนแรงงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปh พ.ศ.2558 จําแนกตามสถานภาพแรงงาน แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----151515153333    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111155553333    จาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTอาย ุอาย ุอาย ุอาย ุ15 15 15 15 ปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงานปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงานปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงานปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงานจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราช    
ประเภทประเภทประเภทประเภท    ชาย ชาย ชาย ชาย ((((คนคนคนคน))))    หญงิ หญงิ หญงิ หญงิ ((((คนคนคนคน))))    รวมรวมรวมรวม    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

แรงงานในพ้ืนท่ี* 475,633 378,385 854,018 98.31 

แรงงานตTางด าวในพ้ืนท่ี** 9,002 5,679 14,681 1.69 

รวมรวมรวมรวม    484,635484,635484,635484,635    384,064384,064384,064384,064    868,699868,699868,699868,699    100100100100....0000    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  * สํานักงานสถิติแหTงชาติ 
        ** สํานักงานบริหารแรงงานตTางด าว 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----185185185185    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

----            การสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบาย จังหวัดนครศรีธรรมราชได รับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการ
สTงเสริมการลงทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการสTงเสริมการลงทุน (BOI) แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่             
3333----151515154444    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----151515154444    การสนบัสนุนเชงินโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัการสนบัสนุนเชงินโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัการสนบัสนุนเชงินโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัการสนบัสนุนเชงินโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช 

พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่((((จังหวดัจังหวดัจังหวดัจังหวดั))))    
การสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุ

จาก จาก จาก จาก BOIBOIBOIBOI    

การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ    
การประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ    แผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิม

อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม ((((มีมมีีมี/ / / / ไมTมีไมTมีไมTมีไมTมี))))    ((((ได รบัได รบัได รบัได รบั/ / / / ไมTได รบัไมTได รบัไมTได รบัไมTได รบั))))    ระยะการพฒันาระยะการพฒันาระยะการพฒันาระยะการพฒันา    

นครศรีธรรมราช เขตท่ี 3 ไมTได รับ - ไมTม ี

ที่มาที่มาที่มาที่มา:::: สํานักงานคณะกรรมการสTงเสริมการลงทุน (BOI) 

คคคค.... สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม    
----            พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต เปSนการศึกษาข อมูลจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ี

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท่ีปรึกษาจะพิจารณาผลผลิตท่ีให ปริมาณมากท่ีสุด              
5 อันดับแรก โดยจําแนกตามรายผลผลิต แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----151515155555    

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----151515155555    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนพื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิตพื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิตพื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิตพื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิตจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช    

ผลผลติผลผลติผลผลติผลผลติ    
พืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกู    ปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติ    

จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((ไรTไรTไรTไรT))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ ((((ตนัตนัตนัตนั))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

ปาลมนํ้ามัน 1,666,416 69.48 751,605 54.23 

ยางพารา 298,849 12.46 426,602 30.78 

ข าวนาปh 315,933 13.17 145,855 10.52 

มังคุด 79,359 3.31 31,124 2.25 

ทุเรียน 37,815 1.58 30,809 2.22 

รวมรวมรวมรวม    2,398,3722,398,3722,398,3722,398,372    100100100100....0000    1,385,9951,385,9951,385,9951,385,995    100100100100....0000    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

----            พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนท่ีชลประทาน 834,682 ไรT มีพ้ืนท่ีท่ีรับ
ประโยชน 202,955 ไรT  

----            โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร พบวTาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงสร างพ้ืนฐาน
ท่ีสนับสนุนการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภค บริโภค มีดังนี้  
1) อTางเก็บน้ําขนาดกลางห วยน้ําใส ปริมาณน้ําระดับกักเก็บ 80 ล าน ลบ.ม. 
2) อTางเก็บน้ําขนาดกลางคลองกะทูน ปริมาณน้ําระดับกักเก็บ 70.5 ล าน ลบ.ม. 
3) อTางเก็บน้ําขนาดกลางเสม็ดจวน ปริมาณน้ําระดับกักเก็บ 1.7 ล าน ลบ.ม. 
4) อTางเก็บน้ําขนาดกลาง คลองดินแดง ปริมาณน้ําระดับกักเก็บ 60 ล าน ลบ.ม. 

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----186186186186    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

งงงง.... สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว  
----        แหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยว ท่ีปรึกษาได พิจารณาแหลTงทTองเท่ียว ท้ังแหลTงทTองเท่ียวทางธรรมชาติ 

แหลTงทTองเท่ียวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลTงทTองเท่ียวท่ีมนุษยเปSนผู สร างข้ึน 
แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----151515156666    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----151515156666    สถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดันครศรธีรรมราชสถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดันครศรธีรรมราชสถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดันครศรธีรรมราชสถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ประเภทของแหลTงทTองเทีย่วประเภทของแหลTงทTองเทีย่วประเภทของแหลTงทTองเทีย่วประเภทของแหลTงทTองเทีย่ว    สถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่ว    

แหลTงทTองเท่ียวทางธรรมชาต ิ
วัดเขาถํ้าเพดาน แกTงคลองกลาย หาดคอเขา หรือหาดปtติ       
หาดในเพลา หาดปากพนัง (หาดสยาม) แหลมตะลุมพุก 
อุทยานบTอนํ้าพุร อนตามธรรมชาติ เปSนต น 

แหลTงทTองเท่ียวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
บ านคีรีวง บ านแหลมประทับ กําแพงเมืองเกTา โบราณสถาน 
วัดโมคลานะ พระธาตุชัยมณีศรีฆะโลก (วัดเขาปูน) วัดธาตุน อย 
เปSนต น 

แหลTงทTองเท่ียวท่ีมนุษยเปSนผู สร างข้ึน 
พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช ศูนยสTงเสริมการทTองเท่ียว
เกษตรช างกลาง ศาลหลวงต นไทร เปSนต น 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  กรมการทTองเท่ียว 

----        จํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพัก    จากการสํารวจข อมูลจากฐานข อมูลการทTองเท่ียวเชิง
การตลาด (ททท.) พบวTา มีการเปtดบริการประเภทโรงแรม รีสอรท บังกะโล เกสทเฮาส 
และอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 225 แหTง มีจํานวนห องพัก 6,075 ห อง  

----        จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว ท่ีปรึกษาได พิจารณา จํานวน
นักทTองเท่ียว และรายได  จากการทTองเท่ียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจําแนกเปSน 
นักทTองเท่ียวชาวไทย และนักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111155557777    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----151515157777    จาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราช    

ประเภทประเภทประเภทประเภทของนกัทTองเทีย่วของนกัทTองเทีย่วของนกัทTองเทีย่วของนกัทTองเทีย่ว    
จาํนวนนักทTองเทีย่วจาํนวนนักทTองเทีย่วจาํนวนนักทTองเทีย่วจาํนวนนักทTองเทีย่ว    

((((คนคนคนคน))))    
ระยะเวลาพกันกัระยะเวลาพกันกัระยะเวลาพกันกัระยะเวลาพกันกั
เฉลีย่ เฉลีย่ เฉลีย่ เฉลีย่ ((((วนัวนัวนัวนั////คนคนคนคน))))    

คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั 
((((บาทบาทบาทบาท////คนคนคนคน////วนัวนัวนัวนั))))    

รายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่ว    
((((ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    

นักทTองเท่ียวชาวไทย 2,272,130 2 1,926 11,619 
นักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ 41,559 3 1,934 258 

รวมรวมรวมรวม    2,313,6892,313,6892,313,6892,313,689    ----    ----    11,87711,87711,87711,877    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ฐานข อมูลการทTองเท่ียวเชิงการตลาด ปh พ.ศ.2557 การทTองเท่ียวแหTงประเทศไทย     

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----187187187187    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

จจจจ.... สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม    

ข อมูลทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางบกและทางทะเล ได แกT ป�าสงวนแหTงชาติ อุทยานแหTงชาติ 
แหลTงปะการัง พ้ืนท่ีป�าชายเลน เปSนต น แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----151515158888    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----151515158888    ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทางบกและทางทะเลจังหวดันครศรธีรรมราชทางบกและทางทะเลจังหวดันครศรธีรรมราชทางบกและทางทะเลจังหวดันครศรธีรรมราชทางบกและทางทะเลจังหวดันครศรธีรรมราช    

ทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเล    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    

ทรัพยากรดิน มีเน้ือท่ีประมาณ 6.24 ล านไรT 

ป�าสงวนแหTงชาติ มีจํานวน 69 แหTง มีเน้ือท่ี 1,924,594 ไรT 

อุทยานแหTงชาติ มีจํานวน 5 แหTง มีเน้ือท่ี 847,500 ไรT 

เขตรักษาพันธุสตัวป�า มีจํานวน 1 แหTง มีเน้ือท่ี 71,300 ไรT 

เขตห ามลTาสตัวป�า มีจํานวน 2 แหTง มีเน้ือท่ี 135,456 ไรT 

ป�าชายเลน 
มีบริเวณริมฝ()งทะเลในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ ได แกT อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอ
ขนอมและอําเภอปากพนัง มีเน้ือท่ีประมาณ 73,549.60 ไรT 

แหลTงปะการัง มีพ้ืนท่ีของแนวปะการังท้ังหมดประมาณ  347 ไรT 

การกัดเซาะชายฝ()ง อัตราการกัดเซาะ 5 เมตรตTอปh 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : แผนยุทธศาสตรจังหวัด ปh พ.ศ.2557-2560 

ฉฉฉฉ.... สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง  

จากการศึกษาพบวTา ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมีป(ญหาการขาดแคลนด าน
แรงงาน จากสํารวจข อมูลพบวTา จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงต องใช แรงงานตTางด าวในภาคเศรษฐกิจด านตTางๆ ซ่ึง
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนร อยละ 12.00  และแรงงานไทยลดลงร อยละ 1.26 ในปh พ.ศ.2558 และถึงแม วTาจังหวัด
นครศรีธรรมราชจะมีแหลTงผลิตพลังงานไฟฟbา มีแหลTงกักเก็บน้ําขนาดกลาง แตTก็ยังมีปริมาณท่ีไมTเพียงพอตTอการ
รองรับเศรษฐกิจ ในภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และการทTองเท่ียว ในอนาคต    

โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช    

ท่ีปรึกษาทําการรวบรวมข อมูลโครงการ จากการคัดกรองโครงการเบ้ืองต นพิจารณาตาม
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือกท่ีมีแผนการดําเนินการท่ีจะพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซ่ึงในเบ้ืองต นมี 3 โครงการ ดังนี้    

1) โครงการเรTงรัดการกTอสร างขยาย 4 ชTองจราจร  (สาย ทล.4103 ทางเลี่ยงเมือง
นครศรีธรรมราช-ทล.408 นครศรีธรรมราช – สงขลา)  

2) โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟbาด วยทุTงกังหันลมในพ้ืนท่ีภาคใต    

3) โครงการสTงเสริมสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุก  

โดยรายละเอียดโครงการแสดงไว ในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข3333    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----188188188188    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555)))) ข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของจังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดสงขลา สงขลา สงขลา สงขลา มีรายละเอียด ดังนี้ 

กกกก.... สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสกสกสกส    

----            การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน จังหวัดสงขลา มีทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เปSนเส นทาง
หลักท่ีตัดผTานจังหวัดสงขลา และมีทางหลวงหมายเลข 42 43 รวมท้ังทางหลวงสายรอง
หมายเลข 406 407 408 และ 414 ท่ีเชื่อมโยงกับสายหลักท่ีสามารถใช เปSนเส นทางไปยัง
พ้ืนท่ีและจังหวัดตTางๆ ท้ังนี้ระยะทางของแตTละเส นทางท่ีตัดผTานในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111159595959    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111159595959    ระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัสงขลาระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัสงขลาระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัสงขลาระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัสงขลา 

การขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนน    ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง ((((กมกมกมกม.).).).)    พื้นที ่พื้นที ่พื้นที ่พื้นที ่((((ตรตรตรตร....กมกมกมกม.).).).)    
ระยะทางตTอพื้นที่ระยะทางตTอพื้นที่ระยะทางตTอพื้นที่ระยะทางตTอพื้นที่    

((((กมกมกมกม././././ตรตรตรตร....กมกมกมกม.).).).)    

ทางหลวงสายหลกัทางหลวงสายหลกัทางหลวงสายหลกัทางหลวงสายหลกั    

สาย 4 106.0 

4,621,180 

0.0229 

สาย 42 69.3 0.0150 

สาย 43 104.0 0.0225 

    รวมรวมรวมรวม    279279279279....3333    0000....0604060406040604    

ทางหลวงสายรองทางหลวงสายรองทางหลวงสายรองทางหลวงสายรอง    

สาย 406 28.8 0.0062 

สาย 407 23.7 0.0051 

สาย 408 149.0 0.0322 

สาย 414 23.7 0.0051 

รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้    504504504504....5555    0000....1092109210921092    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : กรมทางหลวง 

----            การขนสTงทางราง การขนสTงทางราง การขนสTงทางราง การขนสTงทางราง จากการศึกษา พบวTาจังหวัดสงขลา มีเส นทางรถไฟตัดผTาน ได แกT สถานี
สงขลา สถานีจะนะ สถานีเทพา สถานีนามTวง เปSนต น รวมท้ังสิ้น 12 สถานี ท้ังนี้ท่ีปรึกษา
จะพิจารณาถึงองคประกอบท่ีสนับสนุนการขนสTงสินค าทางรถไฟจากการมีเส นทางรถไฟ
ตัดผTานเชTน ลานเก็บตู คอนเทนเนอร (Container Yard: CY) และสถานีบรรจุและแยก
สินค า (Inland Container Depot: ICD) แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111166660000    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----161616160000    คมนาคมขนสTงทางรางจงัหวัดสงขลาคมนาคมขนสTงทางรางจงัหวัดสงขลาคมนาคมขนสTงทางรางจงัหวัดสงขลาคมนาคมขนสTงทางรางจงัหวัดสงขลา 
การขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางราง    ความพร อมความพร อมความพร อมความพร อม    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    

 
องคประกอบ 

ทางรถไฟ      
เปSนทางรถไฟรางเดี่ยวพาดผTาน มีระยะทาง
96.94 กิโลเมตร 

CY ---- - 
ICD - ----    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : การรถไฟแหTงประเทศไทย (รฟท.) 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----189189189189    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

----            การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา จากการศึกษาการขนสTงทางน้ํา พบวTา จังหวัดสงขลา มีทTาเรือท่ีเปSนท้ัง
ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมจํานวน 8 ทTา ในฝ()งอTาวไทย ประกอบด วยทTาเทียบ
เรือประมง 3 ทTา และทTาเทียบเรือขนสTงสินค า 4 ทTา และทTาเทียบเรือบํารุงรTองน้ําชายฝ()ง
ทะเลท่ี 2 จํานวน 1 ทTา ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะพิจารณาทTาเรือท่ีสามารถรองรับของทTาเรือต้ังแตT 
500 ตันกรอสสข้ึนไปโดยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----161616161111 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----161616161111    ทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสาร////ทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัสงขลาทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัสงขลาทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัสงขลาทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัสงขลา    

ทTาเรอืทTาเรอืทTาเรอืทTาเรอื    
ความยาวความยาวความยาวความยาว
หน าทTาหน าทTาหน าทTาหน าทTา    
((((เมตรเมตรเมตรเมตร))))    

ลกึหน าลกึหน าลกึหน าลกึหน า
ทTาทTาทTาทTา    

((((เมตรเมตรเมตรเมตร))))    

ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่
สามารถรองรบัสามารถรองรบัสามารถรองรบัสามารถรองรบั
ได  ได  ได  ได  ((((ตนักรอสสตนักรอสสตนักรอสสตนักรอสส))))    

ปรมิาณสนิค าที่ปรมิาณสนิค าที่ปรมิาณสนิค าที่ปรมิาณสนิค าที่
สามารถรองรบัได สามารถรองรบัได สามารถรองรบัได สามารถรองรบัได     

((((ตนัตนัตนัตนั////ปhปhปhปh))))    

ลกัษณะการใช ประโยชนลกัษณะการใช ประโยชนลกัษณะการใช ประโยชนลกัษณะการใช ประโยชน    
ในป(จจบุนัในป(จจบุนัในป(จจบุนัในป(จจบุนั    

ทTาเทียบเรือนํ้าลึกสงขลา 510 10 15,000 500,000  
เปSนทTาเ ทียบเรือขนสTงสินค า 
สามารถจอดเทียบทTาพร อมกัน 
3 ลํา 

ทT า เ ที ย บ เ รื อ ป ร ะ ม ง
สงขลา 

190 - 1,000 100,000 
ทTาเทียบเรือประมงสําหรับการ
ขนถTายสัตวนํ้าพร อมเปSนทTาจอด
พักเรือ 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : กรมเจ าทTา 

----            การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ พบวTาจังหวัดสงขลา มีทTาอากาศยานนานาชาติหาดใหญT เพ่ือรองรับ
กิจการการขนสTงทางอากาศ และอํานวยความสะดวกสบายในการเดินทาง และเปSนการ
สTงเสริมการทTองเท่ียวของจังหวัดสงขลาซ่ึงป(จจุบันมี 6 สายการบินท่ีให บริการการเดินทาง
มายังจังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111166662222    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----161616162222    ความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารทTาอากาศยานหาดใหญTความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารทTาอากาศยานหาดใหญTความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารทTาอากาศยานหาดใหญTความสามารถในการรองรบัและปรมิาณผู โดยสารทTาอากาศยานหาดใหญT 

สนามบนิสนามบนิสนามบนิสนามบนิ    
ความสามารถในการรองรบัความสามารถในการรองรบัความสามารถในการรองรบัความสามารถในการรองรบั

ผู โดยสารผู โดยสารผู โดยสารผู โดยสาร    
((((คนคนคนคน////ปhปhปhปh))))    

ปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสารปรมิาณผู โดยสาร    
ปhพปhพปhพปhพ....ศศศศ....2558255825582558    

((((คนคนคนคน////ปhปhปhปh))))    

อตัราการใช ประโยชนอตัราการใช ประโยชนอตัราการใช ประโยชนอตัราการใช ประโยชน
ของสนามบนิ ของสนามบนิ ของสนามบนิ ของสนามบนิ     

((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    

ทTาอากาศยานหาดใหญT 1,900,000 3,568,093 187.79 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : บริษัท ทTาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

ขขขข.... สาขาพลังงานสาขาพลังงานสาขาพลังงานสาขาพลังงาน    
ข อมูลเก่ียวกับความพร อมทางด านพลังงานไฟฟbาในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา พบวTา ป(จจุบันจังหวัด

สงขลาเปSนแหลTงผลิตไฟฟbาของประเทศ แบTงการผลิตเปSน 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 โรงไฟฟbาจะนะเปSนโรงไฟฟbาพลังงาน
ความร อนมีกําลังผลิต 731 เมกะวัตตชุดท่ี 2 โรงไฟฟbาจะนะเปSนโรงไฟฟbาพลังงานความร อนกําลังผลิต 840 เมกะวัตตซ่ึงใช ก�าซ
ธรรมชาติเปSนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟbา 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----190190190190    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

คคคค.... สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม     
----            ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ พบวTา จังหวัดสงขลา มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมากท่ีสามารถ

นําผลผลิตมาแปรรูปเปSนสินค าอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----161616163333    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----161616163333    ปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัสงขลาปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัสงขลาปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัสงขลาปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัสงขลา 

วตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตร    ปรมิาณผลผลติในปh พปรมิาณผลผลติในปh พปรมิาณผลผลติในปh พปรมิาณผลผลติในปh พ....ศศศศ....2552552552558 8 8 8 ((((ตนัตนัตนัตนั////ปhปhปhปh))))    สนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรม    

ปาลมนํ้ามัน 63,589 นํ้ามันปาลม ไบโอดีเซล 

ยางพารา 487,341 ยางรถยนต 

กุ งทะเล 13,233 กุ งแชTแข็ง 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

----            ด านแรงงาน ด านแรงงาน ด านแรงงาน ด านแรงงาน ท่ีปรึกษาได พิจารณาแรงงานท่ีมีอายุต้ังแตT 15 ปhข้ึนไป ท่ีเปSนแรงงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดสงขลา ปh พ.ศ.2558 จําแนกตามสถานภาพแรงงาน แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----161616164444    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----161616164444    จาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTอาย ุอาย ุอาย ุอาย ุ15 15 15 15 ปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงาน ปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงาน ปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงาน ปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงาน จงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลา    
ประเภทประเภทประเภทประเภท    ชาย ชาย ชาย ชาย ((((คนคนคนคน))))    หญงิ หญงิ หญงิ หญงิ ((((คนคนคนคน))))    รวมรวมรวมรวม    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน     

((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    
แรงงานในพ้ืนท่ี* 444,865 393,750 838,615 97.74 
แรงงานตTางด าวในพ้ืนท่ี** 11,803 7,560 19,363 2.26 

รวมรวมรวมรวม    456,668456,668456,668456,668    401,310401,310401,310401,310    857,978857,978857,978857,978    100100100100....0000    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  * สํานักงานสถิติแหTงชาติ 

** สํานักงานบริหารแรงงานตTางด าว 

----            การสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบาย จังหวัดสงขลาได รับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการสTงเสริมการ
ลงทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการสTงเสริมการลงทุน (BOI) และคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีเห็นชอบพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินเพ่ือเปSนพ้ืนท่ีนํามาจัดต้ังเปSน
นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ต.สํานักขาม (อ.สะเดา) แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----161616165555    

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----161616165555    การสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดการสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดการสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดการสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาสงขลาสงขลาสงขลา 

พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่((((จังหวดัจังหวดัจังหวดัจังหวดั))))    
การสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุ

จาก จาก จาก จาก BOIBOIBOIBOI    

การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ    
การประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ    แผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิม

อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม ((((มีมมีีมี/ / / / ไมTมีไมTมีไมTมีไมTมี))))    ((((ได รบัได รบัได รบัได รบั/ / / / ไมTได รบัไมTได รบัไมTได รบัไมTได รบั))))    ระยะการพฒันาระยะการพฒันาระยะการพฒันาระยะการพฒันา    

สงขลา เขตท่ี 3 ได รับ 1 มี 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  สํานักงานคณะกรรมการสTงเสริมการลงทุน (BOI), สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----191191191191    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

งงงง.... สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม    
----            พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต เปSนการศึกษาข อมูลจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ี

จังหวัดกระบ่ี โดยท่ีปรึกษาได พิจารณาผลผลิตท่ีให ปริมาณมาก 5 อันดับแรก โดยจําแนก
ตามรายผลผลิต แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----161616166666    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----161616166666    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนพืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่    14141414    เเเเพาะปลกูและจาํนวนผลผลติพาะปลกูและจาํนวนผลผลติพาะปลกูและจาํนวนผลผลติพาะปลกูและจาํนวนผลผลติจังหวดัสงจังหวดัสงจังหวดัสงจังหวดัสงขลาขลาขลาขลา 

ผลผลติผลผลติผลผลติผลผลติ    
พืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกู    ปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติ    

จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((ไรTไรTไรTไรT))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ ((((ตนัตนัตนัตนั))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    
ยางพารา 1,798,306 86.09 787,341 79.72 
ข้าวนาปี 227,821 10.91 116,730 11.82 

ปาลมนํ้ามัน 35,865 1.72 63,589 6.44 
กุ งขาว 7,614 0.36 13,642 1.38 
ลองกอง 19,215 0.92 6,286 0.64 

รวมรวมรวมรวม    2222,,,,088088088088,,,,821821821821    100100100100....00000000    987987987987,,,,588588588588    100100100100....00000000    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

----            พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน จังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ีชลประทาน 376,630 ไรT มีพ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน 
88,140 ไรT  

----            โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร จังหวัดสงขลา มีโครงสร างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุน
การเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภค บริโภค มีดังนี้ 
1. อTางเก็บน้ําขนาดกลางคลองจําไหรปริมาณน้ําระดับกักเก็บ 5.54 ล าน ลบ.ม. 
2. อTางเก็บน้ําขนาดกลางคลองหลา ปริมาณน้ําระดับกักเก็บ 19.39 ล าน ลบ.ม. 
3. อTางเก็บน้ําขนาดกลางคลองสะเดา ปริมาณน้ําระดับกักเก็บ 57.93 ล าน ลบ.ม. 
4. อTางเก็บน้ําขนาดเล็ก คลองกรอยน อย ปริมาณน้ําระดับกักเก็บ 0.816 ล าน ลบ.ม. 

จจจจ.... สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว  
----    แหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยว ท่ีปรึกษาได พิจารณาแหลTงทTองเท่ียว ท้ังแหลTงทTองเท่ียวทางธรรมชาติ 

แหลTงทTองเท่ียวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลTงทTองเท่ียวท่ีมนุษยเปSนผู สร างข้ึน 
แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----161616167777    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111166667777    สถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัสงขลาสถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัสงขลาสถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัสงขลาสถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัสงขลา    
ประเภทของแหลTงทTองเประเภทของแหลTงทTองเประเภทของแหลTงทTองเประเภทของแหลTงทTองเทีย่วทีย่วทีย่วทีย่ว    สถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่ว    

แหลTงทTองเท่ียวทางธรรมชาต ิ
เกาะยอ สวนสองทะเล เขาตังกวน ถํ้ารูนกสัก นํ้าตกโตนงาช าง นํ้าตกโตนปลิว
หาดทรายแก ว แหลมสมิหลาเปSนต น 

แหลTงทTองเท่ียวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
กําแพงเมืองเกTาสงขลา เจดียพระบรมธาตุวัดชัยมงคล วัดถํ้าเขารูปช าง วัดพะโคะ
อุโมงคปtยมิตร 5 วัดคูเตTาเปSนต น 

แหลTงทTองเท่ียวท่ีมนุษยเปSนผู สร างข้ึน 
พิพิธภัณฑพธํามะรงค พิพิธภัณฑสถานแหTงชาติสวนประวัติศาสตร พล.อ.เปรม 
ติณสูลานนท สะพานติณสูลานนทเปSนต น 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  ข อมูลกรมการทTองเท่ียว ปh 2557 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----192192192192    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

----            จํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพัก    จากการสํารวจข อมูลจากฐานข อมูลการทTองเท่ียวเชิง
การตลาด (ททท.) พบวTา มีการเปtดบริการประเภทโรงแรม รีสอรท บังกะโล เกสทเฮาส 
และอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา จํานวน 197 แหTง มีจํานวนห องพัก 17,105 ห อง  

----            จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จาจํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จาจํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จาจํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว กการทTองเที่ยว กการทTองเที่ยว กการทTองเที่ยว ท่ีปรึกษาได พิจารณา จํานวน
นักทTองเ ท่ียว และรายได  จากการทTองเ ท่ียว ในจังหวัดสงขลา โดยจําแนกเปSน 
นักทTองเท่ียวชาวไทย และนักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----161616168888    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----161616168888    จาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลา    

ประเภทประเภทประเภทประเภทของนกัทTองเทีย่วของนกัทTองเทีย่วของนกัทTองเทีย่วของนกัทTองเทีย่ว    
จาํนวนนกัทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่ว    

((((คนคนคนคน))))    

ระยะเวลาพกันกัเฉลีย่ ระยะเวลาพกันกัเฉลีย่ ระยะเวลาพกันกัเฉลีย่ ระยะเวลาพกันกัเฉลีย่ 

((((วันวันวันวัน////คนคนคนคน))))    

คTาใช จTายตTอคนตTอวัน คTาใช จTายตTอคนตTอวัน คTาใช จTายตTอคนตTอวัน คTาใช จTายตTอคนตTอวัน 

((((บาทบาทบาทบาท////คนคนคนคน////วนัวนัวนัวนั))))    

รายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่ว    

((((ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    

นักทTองเท่ียวชาวไทย 2,753,763 3 2,781 23,672 

นักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ 2,048,811 3 3,421 19,153 

รวมรวมรวมรวม    4,802,5744,802,5744,802,5744,802,574    ----    ----    42,82542,82542,82542,825    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ฐานข อมูลการทTองเท่ียวเชิงการตลาด ปh พ.ศ.2557 การทTองเท่ียวแหTงประเทศไทย 

ฉฉฉฉ.... สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
จากการศึกษาข อมูลทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางบกและทางทะเล ได แกT ป�าสงวนแหTงชาติ 

อุทยานแหTงชาติ แหลTงปะการัง พ้ืนท่ีป�าชายเลน เปSนต น แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111169696969 
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111169696969    ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทางบกและทางทะเลจังหวดัสงขลาทางบกและทางทะเลจังหวดัสงขลาทางบกและทางทะเลจังหวดัสงขลาทางบกและทางทะเลจังหวดัสงขลา    

ทรพัยากรธรรมชาตทิางบกทรพัยากรธรรมชาตทิางบกทรพัยากรธรรมชาตทิางบกทรพัยากรธรรมชาตทิางบก    

และทางทะเลและทางทะเลและทางทะเลและทางทะเล    
รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    

ป�าสงวนแหTงชาติ มีจํานวน 1 แหTง มีเน้ือท่ี 138,325.71 ไรT 

อุทยานแหTงชาติ มีจํานวน 2 แหTง มีเน้ือท่ี 157,105.524 ไรT 

เขตรักษาพันธุสตัวป�า มีจํานวน 2 แหTง มีเน้ือท่ี 9,026,782 ไรT 

เขตห ามลTาสตัวป�า มีจํานวน 5 แหTง มีเน้ือท่ี 464,960.3 ไรT 

ป�าชายเลน 

ป�าชายเลนจังหวัดสงขลาพบบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนใน ครอบคลุม 6 อําเภอ ได แกT 
อําเภอกระแสสินธุ อําเภอสทิงพระ อําเภอสิงหนคร อําเภอควนเนียง อําเภอหาดใหญT และ
อําเภอเมืองสงขลา ป(จจุบันพ้ืนท่ีป�าชายเลนได เปลี่ยนสภาพเปSนพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ชายฝ()ง โดยเฉพาะการทํานากุ งแหลTงชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ทําให พ้ืนท่ีป�า
ชายเลนลดลงอยTางรวดเร็ว ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 25.46 ไรT 

แหลTงปะการัง มีพ้ืนท่ีของแนวปะการังท้ังหมดประมาณ  0.0036 ตร.กม. 

การกัดเซาะชายฝ()ง อัตราการกัดเซาะ 5 เมตรตTอปh 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : แผนยุทธศาสตรจังหวัด ปh พ.ศ.2557-2560 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----193193193193    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ชชชช.... สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง     
จากการศึกษาพบวTา ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ยังคงมีป(ญหาการขาดแคลนด านแรงงาน จากการ

สํารวจข อมูลพบวTา อัตราการเพ่ิมของจํานวนแรงงานในพ้ืนท่ี ปh พ.ศ.2558 มีจํานวนแรงงานตTางด าวลดลงร อยละ
0.125 เชTนเดียวกับแรงงานไทยท่ีลดลงร อยละ  0.008 และถึงแม วTาจังหวัดสงขลาจะมีแหลTงน้ํากักเก็บน้ําขนาด
กลาง และแหลTงน้ําธรรมชาติแตTก็ยังมีปริมาณท่ีไมTเพียงพอตTอการรองรับเศรษฐกิจ ในภาคอุตสาหกรรม 
การเกษตรกรรม และการทTองเท่ียว ในอนาคต    
    โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสงขลาโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสงขลาโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสงขลาโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสงขลา    

 ท่ีปรึกษาทําการรวบรวมข อมูลโครงการ จากการคัดกรองโครงการเบ้ืองต นท่ีพิจารณาตาม
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือกท่ีมีแผนการดําเนินการท่ีจะพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัด
สงขลา ซ่ึงในเบ้ืองต นมี 13 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการศึกษาและออกแบบระบบไฟฟbาทางคูT ขับ เคลื่ อนด วยพลังงานไฟฟbา            
(ชTวงหาดใหญT – ปาดังเบซาร) 

2) โครงการพัฒนาสถานีขนสTงสินค า (สุราษฎรธานี สงขลา และนราธิวาส) 
3) โครงการทางหลวงพิเศษระหวTางเมืองสาย อําเภอหาดใหญT-ชายแดนไทย-มาเลเซีย 
4) โครงการทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงท่ี 2 
5) โครงการทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสTงสินค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทยและทTาเรือฝ()งอันดามัน 
6) โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคใต เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟbา          

(สุราษฎรธานี – สงขลา) 
7) โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟbาด วยทุTงกังหันลมในพ้ืนท่ีภาคใต  (พ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 

สงขลา ป(ตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูล) 
8) โครงการ Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) ในพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา 
9) โครงการโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ 1 โครงการโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ 2 และทTาเทียบเรือ 
10) โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สงขลา นราธิวาส) 
11) โครงการเมืองยาง 
12) โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญT (ระยะท่ี 2) จังหวัดสงขลา 
13) โครงการระบบระบายน้ําปลักปลิง–จะนะ จ.สงขลา 

โดยรายละเอียดโครงการแสดงไว ในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข3333    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----194194194194    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

6666)))) ข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของข อมูลจําแนกรายสาขาเศรษฐกิจของจังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดสตูล สตูล สตูล สตูล มีรายละเอียด ดังนี้    
กกกก.... สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส 

----            การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน การขนสTงทางถนน จังหวัดสตูล มีทางหลวงสายรองหมายเลข 406 ท่ีตัดผTานพ้ืนท่ีจังหวัด
สตูล และทางหลวงชนบทหมายเลข 416 ท่ีเชื่อมโยงกับทางหลวงสายรอง ท่ีสามารถใช 
เปSนเส นทางไปยังพ้ืนท่ี แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----171717170000 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----171717170000    ระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัสตลูระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัสตลูระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัสตลูระยะทางการขนสTงทางถนนจงัหวดัสตลู 

การขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนนการขนสTงทางถนน    ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง ((((กมกมกมกม.).).).)    พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่((((ตรตรตรตร....กมกมกมกม.).).).)    
ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่ระยะทางตTอพืน้ที่    

((((กมกมกมกม././././ตรตรตรตร....กมกมกมกม.).).).)    

ทางหลวงสายรองทางหลวงสายรองทางหลวงสายรองทางหลวงสายรอง    
สาย 406 47.4 

2,807.2 

0.017 
รวมรวมรวมรวม    47474747....4444    0000....017017017017    

ทางหลวงชนบททางหลวงชนบททางหลวงชนบททางหลวงชนบท    สาย 416 74.6 0.027 
รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้    122122122122....4444    0000....043043043043    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

----            การขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางรางการขนสTงทางราง    จากการศึกษาข อมูลการขนสTงทางราง พบวTา จังหวัดสตูลไมTมีเส นทาง
รถไฟตัดผTาน 

----            การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ การขนสTงทางอากาศ จังหวัดสตูล ไมTมีทTาอากาศยาน แตTสามารถเดินทางมายังจังหวัดสตูล
ได  2 ทางคือ 1) เดินทางจากกรุงเทพ-หาดใหญT ตTอด วยเดินทางด วยรถยนตเข าจังหวัด
สตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร 2) เดินทางจากกรุงเทพ-ตรัง ตTอด วยเดินทางด วยรถยนตเข า
สูTจังหวัดสตูลระยะทาง 150 กิโลเมตร  

----            การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา การขนสTงทางน้ํา จังหวัดสตูล มีทTาเรือท่ีเปSนท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน รวมจํานวน 3 
ทTาในฝ()งอันดามัน ประกอบด วยทTาเทียบเรือโดยสาร/ทTองเท่ียว 1 ทTาและทTาเทียบเรือ
อเนกประสงค 1 ทTา และทTาเทียบเรือประมง 1 ทTา ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะพิจารณาทTาเรือท่ี
สามารถรองรับเรือท่ีมีขนาดต้ังแตT 500 ตันกรอสสข้ึนไป โดยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111177771111 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111177771111    ทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสารทTาเทยีบเรือโดยสาร////ทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัสตลูทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัสตลูทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัสตลูทTองเทีย่วและขนสTงสนิค าจงัหวดัสตลู 

ทTาเรอืทTาเรอืทTาเรอืทTาเรอื    
ความยาวความยาวความยาวความยาว
หน าทTาหน าทTาหน าทTาหน าทTา    
((((เมตรเมตรเมตรเมตร))))    

ลกึหน าลกึหน าลกึหน าลกึหน า
ทTาทTาทTาทTา    

((((เมตรเมตรเมตรเมตร))))    

ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่ขนาดเรอืที่
สามารถรองรบัสามารถรองรบัสามารถรองรบัสามารถรองรบั
ได  ได  ได  ได  ((((ตนักรอสสตนักรอสสตนักรอสสตนักรอสส))))    

ปรมิาณสนิค าที่ปรมิาณสนิค าที่ปรมิาณสนิค าที่ปรมิาณสนิค าที่
สามารถรองรบัได สามารถรองรบัได สามารถรองรบัได สามารถรองรบัได     

((((เมตรกิตนัเมตรกิตนัเมตรกิตนัเมตรกิตนั////ปhปhปhปh))))    

ลกัษณะการใช ประโยชนลกัษณะการใช ประโยชนลกัษณะการใช ประโยชนลกัษณะการใช ประโยชน    
ในป(จจบุนัในป(จจบุนัในป(จจบุนัในป(จจบุนั    

ทTาเรือทุTงหว า 16 1.5 500 -  เปSนทTาเทียบเรือประมง 

ทTาเรือเกาะตะรุเตา 30 - 1,000 - 
เ ปS นทT า เ ที ยบ เ รื อ โ ด ยส า ร /
ทTองเท่ียว 

ทTาเรือตํามะลัง 3-200 - 20-2,000 - 
เปSนทTาเรืออเนกประสงค 
ทTาเรือทTองเท่ียว 
และเรือท่ีพักคอย 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : กรมเจ าทTา    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----195195195195    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ขขขข.... สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน สาขาพลังงาน     
จังหวัดสตูลไมTมีแหลTงเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได แกT ถTานหิน น้ํามันดิบ และก�าซธรรมชาติ 

คคคค.... สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม  
----            ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ ด านวัตถุดิบ พบวTา จังหวัดสตูล มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก ท่ีสามารถนํา

ผลผลิตมาแปรรูปเปSนสินค าอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----172172172172    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----172 172 172 172 ปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัสตลูปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัสตลูปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัสตลูปริมาณวตัถดุบิทางการเกษตรจังหวดัสตลู 

วตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตรวตัถดุบิทางการเกษตร    ปรมิาณผลผลติในปh พปรมิาณผลผลติในปh พปรมิาณผลผลติในปh พปรมิาณผลผลติในปh พ....ศศศศ....2552552552558 8 8 8 ((((ตนัตนัตนัตนั////ปhปhปhปh))))    สนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรมสนิค าอตุสาหกรรม    

ปาลมนํ้ามัน 185,089 นํ้ามันปาลม ไบโอดีเซล 

ยางพารา 84,562 ยางรถยนต 

กุ งทะเล 11,438 กุ งแชTแข็ง 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

----            ด านแรงงาน ด านแรงงาน ด านแรงงาน ด านแรงงาน ท่ีปรึกษาได พิจารณาแรงงานท่ีมีอายุตั้งแตT 15 ปhข้ึนไป ท่ีเปSนแรงงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดสงขลาปh พ.ศ.2558 จําแนกตามสถานภาพแรงงาน แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----173173173173    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111173 73 73 73 จาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTจาํนวนแรงงานตั้งแตTอาย ุอาย ุอาย ุอาย ุ15 15 15 15 ปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศปhขึน้ไปจาํแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ    จังหวดัสตลูจังหวดัสตลูจังหวดัสตลูจังหวดัสตลู    
ประเภทประเภทประเภทประเภท    ชาย ชาย ชาย ชาย ((((คนคนคนคน))))    หญงิ หญงิ หญงิ หญงิ ((((คนคนคนคน))))    รวมรวมรวมรวม    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน     

((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    
แรงงานในพ้ืนท่ี* 87,304 61,034 148,338 98.33 
แรงงานตTางด าวในพ้ืนท่ี** 1,751 768 2,519 1.67 

รวมรวมรวมรวม    89,05589,05589,05589,055    61,80261,80261,80261,802    150,857150,857150,857150,857    100100100100....0000    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  * สํานักงานสถิติแหTงชาติ 

** สํานักงานบริหารแรงงานตTางด าวประเภทพิสูจนสัญชาติท่ีได รับอนุญาต 

----        การสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบายการสนับสนุนเชิงนโยบาย จังหวัดสตูลได รับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการสTงเสริมการ
ลงทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการสTงเสริมการลงทุน (BOI) แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----171717174444    

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111174747474    การสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดการสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดการสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดการสนับสนุนเชิงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสตูลสตูลสตูลสตูล 

พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่((((จังหวดัจังหวดัจังหวดัจังหวดั))))    
การสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุการสTงเสรมิการลงทนุ

จาก จาก จาก จาก BOIBOIBOIBOI    

การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ    
การประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษการประกาศพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ    แผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิมแผนการพฒันานคิม

อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม ((((มีมมีีมี/ / / / ไมTมีไมTมีไมTมีไมTมี))))    ((((ได รบัได รบัได รบัได รบั/ / / / ไมTได รบัไมTได รบัไมTได รบัไมTได รบั))))    ระยะการพฒันาระยะการพฒันาระยะการพฒันาระยะการพฒันา    

สตูล เขตท่ี 3 ไมTได รับ - ไมTม ี

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานคณะกรรมการสTงเสริมการลงทุน (BOI) 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----196196196196    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

งงงง.... สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม 
----            พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต พื้นที่เพาะปลูกและจํานวนผลผลิต เปSนการศึกษาข อมูลจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ี

จังหวัดสตูล โดยท่ีปรึกษาได พิจารณาผลผลิตท่ีให ปริมาณมากท่ีสุด 5 อันดับแรก         
โดยจําแนกตามรายผลผลิต แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----175175175175    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111175 75 75 75 จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนผลผลติพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนผลผลติพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนผลผลติพืน้ทีเ่พาะปลกูและจาํนวนผลผลติจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลู 

ผลผลติผลผลติผลผลติผลผลติ    
พืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกูพืน้ทีเ่พาะปลกู    ปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติปรมิาณผลผลติ    

จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((ไรTไรTไรTไรT))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ ((((ตนัตนัตนัตนั))))    สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน สดัสTวน ((((ร อยละร อยละร อยละร อยละ))))    
ปาลมนํ้ามัน 99,940 20.21 185,089 62.78 
ยางพารา 355,302 71.87 84,562 28.68 
ข าวนาปh 30,306 6.13 11,919 4.04 
กุ งขาว 5,043 1.02 11,438 3.88 
ลองกอง 3,798 0.77 1,828 0.62 

รวมรวมรวมรวม    494,389494,389494,389494,389    100100100100....0000    294,836294,836294,836294,836    100100100100....0000    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

----            พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน จังหวัดสตูล มีพ้ืนท่ีชลประทาน 87,180 ไรT มีพ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน 
59,540 ไรT  

----        โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร โครงสร างพื้นฐานสนับสนุนการเกษตร จังหวัดสตูล มีโครงสร างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนได เพียง
การเกษตร และการอุปโภค บริโภค ซ่ึงสTวนใหญTนั้นจะเปSนอTางเก็บน้ําขนาดเล็กได แกT อTาง
เก็บน้ําบ านหรา และอTางเก็บน้ําห วยเยี่ยว   

จจจจ.... สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว สาขาการทTองเที่ยว  
----        แหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยวแหลTงทTองเที่ยว ท่ีปรึกษาได พิจารณาแหลTงทTองเท่ียว ท้ังแหลTงทTองเท่ียวทางธรรมชาติ 

แหลTงทTองเท่ียวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลTงทTองเท่ียวท่ีมนุษยเปSนผู สร างข้ึน 
แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----176176176176    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111176 76 76 76 สถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัสตลูสถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัสตลูสถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัสตลูสถานที่ทTองเที่ยวและแหลTงทTองเที่ยวจงัหวดัสตลู 

ประเภทของแหลTงทTองเที่ประเภทของแหลTงทTองเที่ประเภทของแหลTงทTองเที่ประเภทของแหลTงทTองเที่ยวยวยวยว    สถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่วสถานทีท่Tองเทีย่ว    

แหลTงทTองเท่ียวทางธรรมชาต ิ
เกาะเขาใหญT (อุทยานแหTงชาติหมูTเกาะเภตรา), เกาะไขT,       
เกาะตะรุเตา, เกาะราวี, เกาะหลีเป§ะ, หาดราไวยเปSนต น 

แหลTงทTองเท่ียวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
คฤหาสนกูเด็น (พิพิธภัณฑสถานแหTงชาติ สตูล), วัดชนาธิป
เฉลิม, บ านบTอเจ็ดลูกเปSนต น 

แหลTงทTองเท่ียวท่ีมนุษยเปSนผู สร างข้ึน ตลาดนัดชายแดนวังประจัน 
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  ข อมูลกรมการทTองเท่ียว  ปh 2557 

----            จํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพักจํานวนโรงแรมและจํานวนห องพัก    จากการสํารวจข อมูลจากฐานข อมูลการทTองเท่ียวเชิง
การตลาด (ททท.) พบวTา มีการเปtดบริการประเภทโรงแรม รีสอรท บังกะโล เกสทเฮาส 
และอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล จํานวน 12 แหTง มีจํานวนห องพัก 473 ห อง  

----            จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว จํานวนนักทTองเที่ยวและรายได จากการทTองเที่ยว ท่ีปรึกษาได พิจารณา จํานวน
นักทTองเท่ียว และรายได  จากการทTองเท่ียวในจังหวัสตูล โดยจําแนกเปSน นักทTองเท่ียว  
ชาวไทย และนักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----177177177177 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----197197197197    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----177177177177    จาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจาํนวนนกัทTองเทีย่วและรายได จากการทTองเทีย่วจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลู    

ประเภทของนกัทTองเทีย่วประเภทของนกัทTองเทีย่วประเภทของนกัทTองเทีย่วประเภทของนกัทTองเทีย่ว    
จาํนวนนักทTองเทีย่จาํนวนนักทTองเทีย่จาํนวนนักทTองเทีย่จาํนวนนักทTองเทีย่วววว    

((((คนคนคนคน))))    
ระยะเวลาพกันกัระยะเวลาพกันกัระยะเวลาพกันกัระยะเวลาพกันกั
เฉลีย่ เฉลีย่ เฉลีย่ เฉลีย่ ((((วนัวนัวนัวนั////คนคนคนคน))))    

คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั คTาใช จTายตTอคนตTอวนั 
((((บาทบาทบาทบาท////คนคนคนคน////วนัวนัวนัวนั))))    

รายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่วรายได จากการทTองเทีย่ว    
((((ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    

นักทTองเท่ียวชาวไทย 778,182 3 2,349.38 5,689.67 
นักทTองเท่ียวชาวตTางชาติ 84,985 3 2,323.10 598.28 

รวมรวมรวมรวม    863,167863,167863,167863,167    ----    ----    6,2876,2876,2876,287....95959595    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ฐานข อมูลการทTองเท่ียวเชิงการตลาด ปh พ.ศ.2557 การทTองเท่ียวแหTงประเทศไทย 

ฉฉฉฉ.... สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
ท่ีปรึกษาได ศึกษาข อมูลทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางบกและทางทะเล ไดTแกT ป�าสงวนแหTงชาติ 

อุทยานแหTงชาติ แหลTงปะการัง พ้ืนท่ีป�าชายเลน เปSนต น ดังแสดงในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111178787878 
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----178178178178    ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อม    ทางบกและทางทะเล จงัหวดัสตลูทางบกและทางทะเล จงัหวดัสตลูทางบกและทางทะเล จงัหวดัสตลูทางบกและทางทะเล จงัหวดัสตลู    

ทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเลทรพัยากรธรรมชาตทิางบกและทางทะเล    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    

ทรัพยากรดิน มีเน้ือท่ีประมาณ 1.75 ล านไรT 

ป�าสงวนแหTงชาติ มีจํานวน 18 แหTง มีเน้ือท่ี 729,974.55 ไรT 

อุทยานแหTงชาติ มีจํานวน 3 แหTง มีเน้ือท่ี 1,241,406 ไรT 

เขตรักษาพันธุสตัวป�า มีจํานวน 2 แหTง มีเน้ือท่ี 137,493 ไรT 

เขตห ามลTาสตัวป�า มีจํานวน 1 แหTง มีเน้ือท่ี 12,770 ไรT 

ป�าชายเลน 
มีบริเวณริมฝ()งทะเลในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ ได แกT อําเภอเมืองสตลู ทุTงหว า ละงู และ
ทTาแพ มีเน้ือท่ีประมาณ 223,638.95 ไรT 

แหลTงปะการัง มีพ้ืนท่ีของแนวปะการังท้ังหมดประมาณ  9,875 ไรT 

การกัดเซาะชายฝ()ง อัตราการกัดเซาะ 6.8 เมตรตTอปh 
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : แผนยุทธศาสตรจังหวัดสตูล ปh พ.ศ.2557-2560 

ชชชช.... สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง สาขาความมั่นคง  
จังหวัดสตูลยังขาดความม่ันคงด านโครงสร างพ้ืนฐานท่ีใช ในการรองรับกับป(ญหาการขาด

แคลนน้ําในชTวงภัยแล ง เนื่องจากไมTมีอTางเก็บน้ําไว ใช ในชTวงขาดแคลนน้ํา จึงสTงผลตTอการเกษตรและอุปโภคของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และความม่ันคงด านพลังงาน  จังหวัดสตูลไมTมีเชื้อเพลิงธรรมชาติท่ีมาจากถTานหิน น้ํามันดิบ 
และก�าซธรรมชาติท่ีใช ในการผลิตพลังงานจึงใช ศักยภาพการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนท่ีสTวนใหญTจะได มา
จากชีวมวลแข็งและขยะเผาไหม  
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----198198198198    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสตูลโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสตูลโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสตูลโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสตูล    
ท่ีปรึกษาทําการรวบรวมข อมูลโครงการ จากการคัดกรองในเบ้ืองต นพิจารณาตามทางเลือก

การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท้ัง 3 ทางเลือกท่ีมีแผนการดําเนินการท่ีจะพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ซ่ึงใน
เบ้ืองต นมี 3 โครงการ ดังนี้    

1) โครงการเรTงรัดการกTอสร างขยาย 4 ชTองจราจร  (สาย ทล.404, 416 อําเภอยTานตาขาว 
- อําเภอละงู)  

2) โครงการกTอสร างทTาเรือน้ําลึกปากบารา ระยะท่ี 1  
3) โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟbาด วยทุTงกังหันลมในพ้ืนท่ีภาคใต  (พ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 

สงขลา ป(ตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูล) 
โดยรายละเอียดโครงการแสดงไว ในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข3333    

((((2222)))) การกําหนดป(จจัยเพื่อพิจารณาศักยภาพรายสาขาเศรษฐกิจการกําหนดป(จจัยเพื่อพิจารณาศักยภาพรายสาขาเศรษฐกิจการกําหนดป(จจัยเพื่อพิจารณาศักยภาพรายสาขาเศรษฐกิจการกําหนดป(จจัยเพื่อพิจารณาศักยภาพรายสาขาเศรษฐกิจ    
ท่ีปรึกษากําหนดป(จจัยเพ่ือพิจารณาศักยภาพรายสาขาเศรษฐกิจ โดยการพิจารณาศักยภาพ      

ของแตTละสาขาเศรษฐกิจนั้น พิจารณาบทบาทรายสาขาเศรษฐกิจ เพ่ือให ทราบวTาควรนําป(จจัยใดมาพิจารณา
ศักยภาพของแตTละสาขาเศรษฐกิจผลการกําหนดบทบาทของแตTละสาขาเศรษฐกิจ แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111179797979    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----179 179 179 179 ผลการกาํหนดบทบาทการพฒันาของแตTละสาขาเศรษฐกจิผลการกาํหนดบทบาทการพฒันาของแตTละสาขาเศรษฐกจิผลการกาํหนดบทบาทการพฒันาของแตTละสาขาเศรษฐกจิผลการกาํหนดบทบาทการพฒันาของแตTละสาขาเศรษฐกจิ    
สาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิ    บทบาทการพฒันาบทบาทการพฒันาบทบาทการพฒันาบทบาทการพฒันา    

คมนาคมขนสTงและโลจิสติกส 
เปSนจุดรับ-สTงเพ่ือรวบรวม (Consolidation)  และกระจาย (Distribution) 
สินค าเกษตรกรรมและสินค าอุตสาหกรรม 

พลังงาน เปSนแหลTงผลิตพลังงานไฟฟbา 
อุตสาหกรรม เปSนแหลTงผลิตอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม เปSนแหลTงผลิตสินค าเกษตร 
ทTองเท่ียว เปSนแหลTงทTองเท่ียว 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เปSนแหลTงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
ความมั่นคง เปSนพ้ืนท่ีท่ีมีข อพิจารณาโดยเฉพาะด านผลกระทบจากแรงงานตTางด าว 
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : แผนยุทธศาสตรจังหวัดระนอง ปh พ.ศ.2557-2560    

จากข อมูลบทบาทการพัฒนาของแตTละสาขาเศรษฐกิจ เพ่ือนําไปพิจารณาป(จจัยท่ีเปSนศักยภาพราย
สาขาเศรษฐกิจ แสดงผลการพิจารณาดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----180180180180 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----199199199199    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111180 80 80 80 ป(จจัยในการพิจารณาศักยภาพรายสาขาเศรษฐกจิป(จจัยในการพิจารณาศักยภาพรายสาขาเศรษฐกจิป(จจัยในการพิจารณาศักยภาพรายสาขาเศรษฐกจิป(จจัยในการพิจารณาศักยภาพรายสาขาเศรษฐกจิ    

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    

สาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิ    
คมนาคมคมนาคมคมนาคมคมนาคม
ขนสTงและขนสTงและขนสTงและขนสTงและ    
โลจสิตกิสโลจสิตกิสโลจสิตกิสโลจสิตกิส    

พลงังานพลงังานพลงังานพลงังาน    
อตุสาหอตุสาหอตุสาหอตุสาห    
กรรมกรรมกรรมกรรม    

เกษตรเกษตรเกษตรเกษตร    
กรรมกรรมกรรมกรรม    

การการการการ
ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    

ทรพัยากรทรพัยากรทรพัยากรทรพัยากร    
ธรรมชาตแิละธรรมชาตแิละธรรมชาตแิละธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    

ความความความความ
มัน่คงมัน่คงมัน่คงมัน่คง    

สาขาคมนาคมขนสTงสาขาคมนาคมขนสTงสาขาคมนาคมขนสTงสาขาคมนาคมขนสTง    
และโลจสิตกิสและโลจสิตกิสและโลจสิตกิสและโลจสิตกิส    

 

การขนสTงทางถนน �   � � �  
การขนสTงทางราง �  � �    
การขนสTงทางนํ้า �  � �  �  
การขนสTงทางอากาศ     �   

สาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังาน     
แหลTงผลิตพลังงาน  � �   �  

สาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรม     
วัตถุดิบ   �   �  
แรงงาน   �     
นิคมอุตสาหกรรม � � �     
การสTงเสริมการลงทุนจาก BOI   �     
การประกาศพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

 
� �     

สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม     
พ้ืน ท่ี เพาะปลูกและจํานวน
ผลผลิต 

� 
  �    

พ้ืนท่ีชลประทาน    �    
โครงสร างพ้ืนฐานสนับสนุนการ
ทําเกษตร 

 
  �    

สาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่ว     
แหลTงทTองเท่ียว     � �  
จํานวนโรงแรมและจํานวน
ห องพัก 

 
   �   

จํานวนนักทTองเท่ียวและรายได 
จากการทTองเท่ียว 

 
   �   

สาขาทรพัยากรธรรมชาติสาขาทรพัยากรธรรมชาติสาขาทรพัยากรธรรมชาติสาขาทรพัยากรธรรมชาติ    
และสิง่แวดล อมและสิง่แวดล อมและสิง่แวดล อมและสิง่แวดล อม    

 

ทรัพยากรธรรมชาติทางบกและ
ทางทะเล 

 
   � �  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----200200200200    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    

สาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิ    
คมนาคมคมนาคมคมนาคมคมนาคม
ขนสTงและขนสTงและขนสTงและขนสTงและ    
โลจสิตกิสโลจสิตกิสโลจสิตกิสโลจสิตกิส    

พลงังานพลงังานพลงังานพลงังาน    
อตุสาหอตุสาหอตุสาหอตุสาห    
กรรมกรรมกรรมกรรม    

เกษตรเกษตรเกษตรเกษตร    
กรรมกรรมกรรมกรรม    

การการการการ
ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    

ทรพัยากรทรพัยากรทรพัยากรทรพัยากร    
ธรรมชาตแิละธรรมชาตแิละธรรมชาตแิละธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    

ความความความความ
มัน่คงมัน่คงมัน่คงมัน่คง    

สาขาความมัน่คงสาขาความมัน่คงสาขาความมัน่คงสาขาความมัน่คง     
จํานวนแรงงานตTางด าว    �   � 
โครงการพฒันาสาขาเศรษฐกจิโครงการพฒันาสาขาเศรษฐกจิโครงการพฒันาสาขาเศรษฐกจิโครงการพฒันาสาขาเศรษฐกจิ     
คมนาคมขนสTงและโลจิสติกส �   � �   
พลังงาน  � �     
อุตสาหกรรม   �     
เกษตรกรรม    �    
การทTองเท่ียว     � �  
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล อม 

 
   � �  

ความมั่นคง       � 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----180180180180 แสดงป(จจัยในการพิจารณาศักยภาพของแตTละสาขาเศรษฐกิจโดยเม่ือ
พิจารณาตามบทบาทการพัฒนาของแตTละสาขาเศรษฐกิจ จะมีป(จจัยหลักและป(จจัยสนับสนุนท่ีนํามาพิจารณา
ดังตTอไปนี้ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----201201201201    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

    1111))))    สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส    
 บทบาทการพัฒนาของสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสจะเปSนการพัฒนาเปSนจุดรับ-สTง  
เพ่ือรวบรวมและกระจายสินค าเกษตรกรรมหรือสินค าอุตสาหกรรม โดยมีป(จจัยดังกลTาวมาพิจารณา ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----181818181111 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----181 181 181 181 ป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกส    

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    ข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณา    ลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูล    เหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณา    แนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณา    
ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั     
การขนสTงทางถนน - ระยะทางทางถนน - ข อมูลเชิงปริมาณ - การเปSนจุดรับ-สTง เพ่ือ

รวบรวมและกระจายสินค า 
ควรจะมีโครงขTายการ
คมนาคมขนสTงทางถนนท่ี
ท่ัวถึง 

- พ้ืนท่ีใดมีระยะทางทาง
ถนนมากกวTา ถือวTาเปSน
พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

- สัดสTวนระยะทางตTอ
พ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงปริมาณ - พ้ืนท่ีใดมีสัดสTวน
ระยะทางทางถนน
มากกวTา ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ี
มีความเหมาะสม 

การขนสTงทางราง - โครงสร างพ้ืนฐานทางราง -  ข อมูลเชิงคุณภาพ - การเปSนจุดรับ-สTง เพ่ือ
รวบรวมและกระจายสินค า 
ควรจะมีโครงขTายการ
คมนาคมขนสTงทางราง 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงขTายการ
คมนาคมขนสTงทางราง 
ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เหมาะสม 

การขนสTงทางนํ้า - โครงสร างพ้ืนฐานทาง
นํ้า (ทTาเรือ) 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ 
และปริมาณ 

- การเปSนจุดรับ-สTง เพ่ือ
รวบรวมและกระจายสินค า 
ควรจะมีโครงขTายการ
คมนาคมขนสTงทางนํ้า 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงขTายการ
คมนาคมขนสTงทางนํ้าท่ีมี
ศักยภาพ ถือวTาเปSนพ้ืนท่ี
ท่ีมีความเหมาะสม 

ป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุน     
นิคมอุตสาหกรรม - นิคมอุตสาหกรรมใน

พ้ืนท่ี 
- ข อมูลเชิงคุณภาพ

และปริมาณ 
- การมีนิคมอุตสาหกรรม 

เทTากับวTามีความต องการ
ขนสTง ท้ังในสTวนของ
วัตถุดิบ และสินค า
อุตสาหกรรม 

-  พ้ืนท่ีใดมีนิคม
อุตสาหกรรม ถือเปSน
พ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนบทบาท
การพัฒนาสาขาคมนาคม
ขนสTงและโลจิสติกส 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกและ
จํานวนผลผลิตทาง
การเกษตร 

- จํานวนผลผลิต - ข อมูลเชิงปริมาณ - การมีผลผลิตทางการเกษตร 
เทTากับวTามีความต องการ
ขนสTง 

- พ้ืนท่ีใดมีปริมาณผลผลิต
มาก ถือเปSนพ้ืนท่ีท่ี
สนับสนุนบทบาทการ
พัฒนาสาขาคมนาคม
ขนสTงและโลจิสติกส 

โครงการพัฒนา
สาขาคมนาคม
ขนสTงและโลจิ
สติกส 

- โครงการพัฒนา
ทางด านการขนสTงทาง
ถนน ทางราง และทาง
นํ้าในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ - การมีโครงการพัฒนาฯ 
เทTากับเปSนการเพ่ิม
ศักยภาพทางด านคมนาคม
ขนสTงและ       โลจิสติกส 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงการพัฒนา
ถือเปSนพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
บทบาทการพัฒนาสาขา
คมนาคมขนสTงและ 

- โลจิสติกส 
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----202202202202    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

2222)))) สาขาพลังงานสาขาพลังงานสาขาพลังงานสาขาพลังงาน    
 บทบาทการพัฒนาสาขาพลังงานจะเปSนการพัฒนาเปSนแหลTงผลิตพลังงานไฟฟbา โดยมีป(จจัย
และเหตุผลท่ีนําป(จจัยดังกลTาวมาพิจารณา ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----182182182182 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111182 82 82 82 ป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาพลงังานป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาพลงังานป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาพลงังานป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาพลงังาน    
ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    ข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณา    ลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูล    เหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณา    แนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณา    

ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั     

แหลTงผลิตพลังงาน - แหลTงผลิตพลังงาน

ไฟฟbาในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ 

และปริมาณ 

- การเปSนแหลTงผลิต

พลังงานไฟฟbา ควรจะมี

ฐานการผลิตอยูTใน

ป(จจุบัน 

- พ้ืนท่ีใดมีแหลTงผลิต

พลังงานไฟฟbาท่ีมี

ศักยภาพ ถือวTาเปSนพ้ืนท่ี

ท่ีมีความเหมาะสม 

ป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุน     

นิคมอุตสาหกรรม - นิคมอุตสาหกรรมใน

พ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ

และปริมาณ 

- การมีนิคมอุตสาหกรรม 

เทTากับวTามีความต องการ

ใช พลังงานไฟฟbา 

- พ้ืนท่ีใดมีนิคม

อุตสาหกรรม ถือวTาเปSน

พ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนบทบาท

การพัฒนาสาขาพลังงาน 

การประกาศพ้ืนท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

-  พ้ืนท่ีท่ีถูกประกาศเปSน

พ้ืนท่ีพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ และ

พ้ืนท่ีพัฒนา

อุตสาหกรรม 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ 

และปริมาณ 

- การประกาศพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษ เทTากับ

เปSนการกระตุ นให เกิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

ซ่ึงจะสTงผลตTอความ

ต องการใช พลังงานใน

พ้ืนท่ี 

- พ้ืนท่ีใดถูกประกาศเปSน

พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน

บทบาทการพัฒนาสาขา

พลังงาน 

โครงการพัฒนา

สาขาพลังงาน 

- โครงการพัฒนาสาขา

พลังงาน 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ - การมีโครงการพัฒนาฯ 

เทTากับเปSนการเพ่ิม

ศักยภาพทางด านพลังงาน 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงการพัฒนา

สาขาพลังงาน ถือวTาเปSน

พ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนบทบาท

การพัฒนาสาขาพลังงาน 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา        
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----203203203203    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

3333)))) สาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม    
 บทบาทการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมจะเปSนการพัฒนาเปSนแหลTงผลิตอุตสาหกรรม           
โดยมีป(จจัยและเหตุผลท่ีนําป(จจัยดังกลTาวมาพิจารณา ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----183183183183    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----183183183183    ป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาอตุสาหกรรมป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาอตุสาหกรรมป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาอตุสาหกรรมป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาอตุสาหกรรม    

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    ข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณา    ลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูล    เหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณา    แนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณา    

ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั     

- วัตถุดิบ - ผลผลิตและปริมาณ

ผลผลิตทางการเกษตร

ในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ 

และปริมาณ 

- การเปSนแหลTงผลิต

อุตสาหกรรม ควรจะมี

ฐานวัตถุดิบท่ีจะปbอนเข าสูT

โรงงานผลิต 

- พ้ืนท่ีใดมีผลผลิตและ

วัตถุดิบมาก ถือวTาเปSน

พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

- จํานวนแรงงาน - จํานวนแรงงานท้ังชาว

ไทยและชาวตTางด าวใน

พ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงปริมาณ - พ้ืนท่ีท่ีเปSนแหลTงผลิต

อุตสาหกรรม ควรจะเปSน

พ้ืนท่ีท่ีมีความสามารถใน

การจัดหาแรงงาน หรือ

เปSนพ้ืนท่ีท่ีมีแรงงานเปSน

จํานวนมาก 

- พ้ืนท่ีใดมีแรงงานเปSน

จํานวนมาก ถือวTาเปSน

พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

ป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุน     

- นิคมอุตสาหกรรม - นิคมอุตสาหกรรมใน

พ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ - พ้ืนท่ีท่ีเปSนแหลTงผลิต

อุตสาหกรรม ควรจะเปSน

พ้ืนท่ีท่ีมีนิคมอุตสาหกรรม 

- พ้ืนท่ีใดมีนิคม

อุตสาหกรรม ถือวTาเปSน

พ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนบทบาท

การพัฒนาสาขา

อุตสาหกรรม 

- การสTงเสริมการ

ลงทุนจาก BOI 

- เขตพ้ืนท่ีสTงเสริมการ

ลงทุนของ BOI 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ - พ้ืนท่ีท่ีเปSนแหลTงผลิต

อุตสาหกรรม ควรจะเปSน

พ้ืนท่ีท่ีได รับการสTงเสริม

การลงทุนจาก BOI ใน

ระดับสูง 

- พ้ืนท่ีใดได รับการสTงเสริม

การลงทุนจาก BOI ใน

ระดับสูง ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ี

สนับสนุนบทบาทการ

พัฒนาสาขาอุตสาหกรรม 

การประกาศพ้ืนท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- พ้ืนท่ีท่ีถูกประกาศเปSน

พ้ืนท่ีพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ และ

พ้ืนท่ีพัฒนา

อุตสาหกรรม 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ 

และปริมาณ 

- การประกาศพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษ เทTากับ

เปSนการกระตุ นให เกิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี  

- พ้ืนท่ีใดถูกประกาศเปSน

พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน

บทบาทการพัฒนาสาขา

อุตสาหกรรม 

การขนสTงทางราง - โครงสร างพ้ืนฐานทางราง - ข อมูลเชิงคุณภาพ - พ้ืนท่ีท่ีเปSนแหลTงผลิต

อุตสาหกรรม ควรจะเปSน

พ้ืนท่ีท่ีมีโครงสร างพ้ืนฐาน

การขนสTงทางราง

สนับสนุน 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงขTายการ

คมนาคมขนสTงทางราง 

ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน

บทบาทการพัฒนาสาขา

อุตสาหกรรม 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----204204204204    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    ข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณา    ลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูล    เหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณา    แนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณา    

การขนสTงทางนํ้า - โครงสร างพ้ืนฐานทาง
นํ้า (ทTาเรือ) 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ 
และปริมาณ 

- พ้ืนท่ีท่ีเปSนแหลTงผลิต
อุตสาหกรรม ควรจะเปSน
พ้ืนท่ีท่ีมีโครงสร างพ้ืนฐาน
การขนสTงทางนํ้า
สนับสนุน 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงขTายการ
คมนาคมขนสTงทางนํ้าท่ีมี
ศักยภาพ ถือวTาเปSนพ้ืนท่ี
ท่ีสนับสนุนบทบาทการ
พัฒนาสาขาอุตสาหกรรม 

แหลTงผลิตพลังงาน - แหลTงผลิตพลังงาน
ไฟฟbาในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ 
และปริมาณ 

- พ้ืนท่ีท่ีเปSนแหลTงผลิต
อุตสาหกรรม ควรจะเปSน
พ้ืนท่ีท่ีมีแหลTงผลิต
พลังงานสนับสนุน 

- พ้ืนท่ีใดมีแหลTงผลิต
พลังงานไฟฟbาท่ีมี
ศักยภาพ ถือวTาเปSนพ้ืนท่ี
ท่ีสนับสนุนบทบาทการ
พัฒนาสาขาอุตสาหกรรม 

โครงการพัฒนา
สาขาพลังงาน 

- โครงการพัฒนาสาขา
พลังงานในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ - การมีโครงการพัฒนาฯ 
เทTากับเปSนการเพ่ิม
ศักยภาพทางด านพลังงาน 
ซ่ึงจะเปSนการสนับสนุน
การผลิตอุตสาหกรรม 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงการพัฒนา
สาขาพลังงาน ถือวTาเปSน
พ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนบทบาท
การพัฒนาสาขา
อุตสาหกรรม 

โครงการพัฒนา
สาขาอุตสาหกรรม 

- โครงการพัฒนาสาขา
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ - การมีโครงการพัฒนาฯ 
เทTากับเปSนการเพ่ิม
ศักยภาพของสาขา
อุตสาหกรรม 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงการพัฒนา
สาขาอุตสาหกรรม ถือวTา
เปSนพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
บทบาทการพัฒนาสาขา
อุตสาหกรรม 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

4444)))) สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม    
บทบาทการพัฒนาสาขาเกษตรกรรมจะเปSนการพัฒนาเปSนแหลTงผลิตเกษตรกรรม โดยมี

ป(จจัยและเหตุผลท่ีนําป(จจัยดังกลTาวมาพิจารณา ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----184184184184 
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111184848484    ป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาเกษตรกรรมป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาเกษตรกรรมป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาเกษตรกรรมป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาเกษตรกรรม    

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    ข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณา    ลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูล    เหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณา    แนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณา    

ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั     

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก
และจํานวน
ผลผลิต 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูกและ
ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงปริมาณ - การเปSนแหลTงผลิต
เกษตรกรรม ควรจะมี
จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก
และจํานวนผลผลิตท่ี
เหมาะสม 

- พ้ืนท่ีใดมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
และจํานวนผลผลิตมาก
มาก ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเหมาะสม 

- พ้ืนท่ีชลประทาน - ปริมาณและสัดสTวน
ของพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
เข าถึงระบบ
ชลประทาน 

- ข อมูลเชิงปริมาณ - การเปSนแหลTงผลิต
เกษตรกรรม ควรจะมี
ปริมาณและสัดสTวนของ
พ้ืนท่ีท่ีสามารถเข าถึง
ระบบชลประทานท่ี
เหมาะสม 

- พ้ืนท่ีใดมีพ้ืนท่ีชลประทาน
มาก ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเหมาะสม 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----205205205205    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    ข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณา    ลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูล    เหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณา    แนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณา    
- โครงสร าง

พ้ืนฐานสนับสนุน
การเกษตร เชTน 
เขื่อน อTางเก็บนํ้า 

- โครงสร างพ้ืนฐาน
สนับสนุนการเกษตรท่ีมี
ในพ้ืนท่ีเชTน เขื่อน อTาง
เก็บนํ้า 

- ข อข อมูลเชิง
คุณภาพ และ
ปริมาณ 

- การจะเปSนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม ควรจะมี
โครงสร างพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสม 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงสร างพ้ืนฐาน
มากกวTา ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเหมาะสม 

- จํานวนแรงงาน - จํานวนแรงงานท้ังชาว
ไทยและชาวตTางด าวใน
พ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงปริมาณ - พ้ืนที่ที่เปSนแหลTงผลติ
เกษตรกรรม ควรจะเปSน
พ้ืนที่ที่มีความสามารถในการ
จัดหาแรงงาน หรือเปSนพ้ืนที่
ที่มีแรงงานเปSนจํานวนมาก 

- พ้ืนท่ีใดมีแรงงานเปSน
จํานวนมาก ถือวTาเปSนพ้ืนท่ี
ท่ีมีความเหมาะสม 

ป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุน     
การขนสTงทางถนน - ระยะทางทางถนน - ข อมูลเชิงปริมาณ - พ้ืนท่ีท่ีเปSนแหลTงผลิต

เกษตรกรรม ควรจะเปSน
พ้ืนท่ีท่ีมีโครงสร าง
พ้ืนฐานการขนสTงทาง
ถนนสนับสนุน 

- พ้ืนท่ีใดมีระยะทางทาง
ถนนมากกวTา ถือวTาเปSน
พ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนบทบาท
การพัฒนาสาขา
เกษตรกรรม 

- สัดสTวนระยะทางตTอ
พ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงปริมาณ - พ้ืนท่ีใดมีสัดสTวนระยะทาง
ทางถนนมากกวTา ถือวTา
เปSนพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
บทบาทการพัฒนาสาขา
เกษตรกรรม 

การขนสTงทางราง - โครงสร างพ้ืนฐาน    
ทางราง 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ - พ้ืนท่ีท่ีเปSนแหลTงผลิต
อุตสาหกรรม ควรจะเปSน
พ้ืนท่ีท่ีมีโครงสร าง
พ้ืนฐานการขนสTงทางราง
สนับสนุน 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงขTายการ
คมนาคมขนสTงทางราง ถือ
วTาเปSนพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
บทบาทการพัฒนาสาขา
เกษตรกรรม 

การขนสTงทางนํ้า - โครงสร างพ้ืนฐาน    
ทางนํ้า (ทTาเรือ) 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ 
และปริมาณ 

- พ้ืนท่ีท่ีเปSนแหลTงผลิต
อุตสาหกรรม ควรจะเปSน
พ้ืนท่ีท่ีมีโครงสร าง
พ้ืนฐานการขนสTงทางนํ้า
สนับสนุน 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงขTายการ
คมนาคมขนสTงทางนํ้าท่ีมี
ศักยภาพ ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ี
สนับสนุนบทบาทการ
พัฒนาสาขาเกษตรกรรม 

โครงการพัฒนา
สาขาคมนาคมขนสTง
และโลจิสติกส 

- โครงการพัฒนา
ทางด านการขนสTงทาง
ถนน ทางราง และทาง
นํ้าในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ - การมีโครงการพัฒนาฯ 
เทTากับเปSนการเพ่ิม
ศักยภาพทางด าน
คมนาคมขนสTงและ       
โลจิสติกส 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงการพัฒนา
ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
บทบาทการพัฒนาสาขา
เกษตรกรรม 

โครงการพัฒนา
สาขาเกษตรกรรม 

- โครงการพัฒนาสาขา
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ - การมีโครงการพัฒนาฯ 
เทTากับเปSนการเพ่ิม
ศักยภาพของสาขา
เกษตรกรรม 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงการพัฒนาฯ 
ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
บทบาทการพัฒนาสาขา
เกษตรกรรม 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----206206206206    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555)))) สาขาการทTองเที่ยวสาขาการทTองเที่ยวสาขาการทTองเที่ยวสาขาการทTองเที่ยว    
 บทบาทการพัฒนาสาขาการทTองเท่ียวจะเปSนการพัฒนาเปSนแหลTงทTองเท่ียว โดยมีป(จจัยและ
เหตุผลท่ีนําป(จจัยดังกลTาวมาพิจารณา ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111185858585 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----185185185185    ป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาการทTองเทีย่วป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาการทTองเทีย่วป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาการทTองเทีย่วป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาการทTองเทีย่ว 

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    ข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณา    ลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูล    เหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณา    แนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณา    
ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั     
- แหลTงทTองเท่ียว - แหลTงทTองเท่ียวทาง

ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร และ
แหลTงทTองเท่ียวท่ี
มนุษยเปSนผู สร างขึ้น 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ - พ้ืนท่ีท่ีจะพัฒนาทางด าน
การทTองเท่ียว ควรจะมี
ความหลากหลายของ
แหลTงทTองเท่ียว 

- พ้ืนท่ีใดมีแหลTง
ทTองเท่ียวท่ีมีความ
หลากหลาย ถือวTาเปSน
พ้ืนท่ีท่ีมีความ
เหมาะสม 

- จํานวนท่ีพักและ
จํานวนห องพัก 

- จํานวนท่ีพักและ
จํานวนห องพักในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงปริมาณ - พ้ืนท่ีท่ีจะพัฒนาทางด าน
การทTองเท่ียว ควรจะมีท่ี
พักและห องพักรองรับ
นักทTองเท่ียวในระดับท่ี
เหมาะสม 

- พ้ืนท่ีใดมีจํานวนท่ีพัก
และจํานวนห องพัก
มาก ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเหมาะสม 

- ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางบกและทาง
ทะเล 

- ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางบกและทางทะเลท่ี
มีในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ - พ้ืนท่ีท่ีจะพัฒนาทางด าน
การทTองเท่ียว ควรจะมี
ความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติทาง
บกและทางทะเล 

- พ้ืนท่ีใดมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางบกและทางทะเล
มากกวTา ถือวTาเปSน
พ้ืนท่ีท่ีมีความ
เหมาะสม 

ป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุน     
- จํานวน

นักทTองเท่ียวและ
รายได จากการ
ทTองเท่ียว 

- จํานวนนักทTองเท่ียว
และรายได จากการ
ทTองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงปริมาณ - พ้ืนท่ีท่ีมีนักทTองเท่ียวและ
รายได จากการทTองเท่ียว
มาก ถือเปSนพ้ืนท่ีท่ีมี
ป(จจัยดึงดูดทางด านการ
การทTองเท่ียว 

- พ้ืนท่ีท่ีมีนักทTองเท่ียว
และรายได จากการ
ทTองเท่ียวมาก ถือวTา
เปSนพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
บทบาทการพัฒนา
สาขาการทTองเท่ียว 

- การขนสTงทางถนน - ระยะทางทางถนน - ข อมูลเชิงปริมาณ - พ้ืนท่ีท่ีจะพัฒนาทางด าน
การทTองเท่ียว ควรจะเปSน
พ้ืนท่ีท่ีมีโครงสร าง
พ้ืนฐานการขนสTงทาง
ถนนสนับสนุน 

- พ้ืนท่ีใดมีระยะทางทาง
ถนนมากกวTา ถือวTา
เปSนพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
บทบาทการพัฒนา
สาขาการทTองเท่ียว 

- สัดสTวนระยะทางตTอ
พ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงปริมาณ - พ้ืนท่ีใดมีสัดสTวน
ระยะทางทางถนน
มากกวTา ถือวTาเปSน
พ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
บทบาทการพัฒนา
สาขาการทTองเท่ียว 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----207207207207    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    ข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณา    ลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูล    เหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณา    แนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณา    
การขนสTงทางอากาศ - โครงสร างพ้ืนฐานทาง

อากาศ (สนามบิน) 
- ข อมูลเชิงปริมาณ

และคุณภาพ 
- พ้ืนท่ีท่ีจะพัฒนาทางด าน

การทTองเท่ียว ควรมี
สนามบินท่ีมี
ความสามารถในการ
รองรับผู โดยสารสูง และ
มีอัตราการใช ประโยชน
ในระดับตํ่า 

- พ้ืนท่ีใดมีสนามบินท่ีมี
ความสามารถในการ
รองรับผู โดยสารสูง 
และมีอัตราการใช 
ประโยชนในระดับตํ่า 
ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ี
สนับสนุนบทบาทการ
พัฒนาสาขาการ
ทTองเท่ียว 

โครงการพัฒนาสาขา
คมนาคมขนสTงและ    
โลจิสติกส 

- โครงการพัฒนา
ทางด านการขนสTงทาง
ถนน ทางราง ในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ - การมีโครงการพัฒนาฯ 
เทTากับเปSนการเพ่ิม
ศักยภาพทางด าน
คมนาคมขนสTงและ       
โลจิสติกส 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงการ
พัฒนาทางด านการ
ขนสTงทางถนน ทางราง 
ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ี
สนับสนุนบทบาทการ
พัฒนาสาขาการ
ทTองเท่ียว 

โครงการพัฒนาสาขา
การทTองเท่ียว 

- โครงการพัฒนาสาขา
การทTองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิงคุณภาพ - การมีโครงการพัฒนาฯ 
เทTากับเปSนการเพ่ิม
ศักยภาพของสาขาการ
ทTองเท่ียว 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงการ
พัฒนาฯ ถือวTาเปSน
พ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
บทบาทการพัฒนา
สาขาการทTองเท่ียว 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

6666)))) สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม    
 บทบาทการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมจะเปSนการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเปSน
แหลTงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม โดยมีป(จจัยและเหตุผลท่ีนําป(จจัยดังกลTาวมาพิจารณา ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111186868686 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----186 186 186 186 ป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อม    

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    ข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณา    ลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูล    เหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณา    แนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณา    
ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั 
- ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางบกและทาง
ทะเล 

- สถานภาพ
ส่ิงแวดล อม 

- ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางบกและทางทะเลท่ี
มีในพ้ืนท่ี 

- สถานภาพส่ิงแวดล อม
ป(จจุบัน 

- ข อมูลเชิง
คุณภาพ 

- ข อมูลทุติยภูมิ 

- พ้ืนท่ีท่ีจะเปSนพ้ืนท่ี
อนุรักษ เปSนพ้ืนท่ีท่ีมี
ความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติทาง
บกและทางทะเล และมี
ข อจํากัดทางด าน
ส่ิงแวดล อม พ้ืนท่ีอTอนไหว
ด านส่ิงแวดล อม 

- พ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีข อจํากัด
ทางด านส่ิงแวดล อม มี
ความอTอนไหวด าน
ส่ิงแวดล อมและมี
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อมอันควร
อนุรักษ เปSนพ้ืนท่ีท่ีควรมี
แนวทางในด านการ
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อม 

ป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----208208208208    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    ข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณา    ลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูล    เหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณา    แนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณา    
- โครงการพัฒนา

สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล อม 

- โครงการพัฒนาสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล อมใน
พ้ืนท่ี 

- ข อมูลเชิง
คุณภาพ 

- พ้ืนท่ีท่ีจะเปSนพ้ืนท่ี
อนุรักษ  ควรจะมี
โครงการสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อมเกิดขึ้นใน
พ้ืนท่ี 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงการ        
ถือวTาเปSนพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
บทบาทการพัฒนาสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อม 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

7777)))) สาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคง    
  บทบาทการพัฒนาสาขาความม่ันคงจะเปSนการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีข อพิจารณาทางด านความ
ม่ันคงโดยเฉพาะในด านผลกระทบจากแรงงานตTางด าว โดยมีป(จจัยและเหตุผลท่ีนําป(จจัยดังกลTาวมาพิจารณา     
ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111187878787 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111187 87 87 87 ป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาความมัน่คงป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาความมัน่คงป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาความมัน่คงป(จจัยและเหตผุลในการพจิารณาศักยภาพสาขาความมัน่คง    
ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    ข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณาข อมลูทีน่ํามาพจิารณา    ลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูลลกัษณะของข อมูล    เหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณาเหตผุลที่นาํมาพจิารณา    แนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณาแนวทางพจิารณา    

ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั     

- จํานวนแรงงานตTางด าว - จํานวนแรงงานตTางด าว
ในพ้ืนท่ี 

- ข อมูลปริมาณ - พ้ืนท่ีท่ีมีจํานวนแรงงานตTาง
ด าวเปSนจํานวนมาก ถือเปSน 
พ้ืนท่ีท่ีมีข อพิจารณา
ทางด านความม่ันคง 

- พ้ืนท่ีใดมีจํานวน
แรงงานตTางด าว
มากกวTา ถือเปSนพ้ืนท่ี 
ควรพิจารณาทางด าน
ความม่ันคง 

ป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุน     
- โครงการพัฒนา

สาขาความม่ันคง 
- โครงการพัฒนาสาขา

ความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
- ข อมูลเชิง

คุณภาพ 
- พ้ืนท่ีท่ีมีโครงการพัฒนาฯ 

ถือเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพใน
การดูแลป(ญหาความม่ันคง 

- พ้ืนท่ีใดมีโครงการ
พัฒนาฯ ถือวTาเปSนพ้ืนท่ี
ท่ีสนับสนุนบทบาทการ
พัฒนาสาขาความม่ันคง 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

((((3333)))) การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตTละพื้นที่การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตTละพื้นที่การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตTละพื้นที่การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตTละพื้นที่    
ท่ีปรึกษาได นําข อมูลรายสาขาเศรษฐกิจของแตTละพ้ืนท่ี ตามท่ีได เก็บรวบรวม แสดงตามตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่         

3333----111180808080    ถึงถึงถึงถึง    3333----111187878787 มาพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมสําหรับแตTละพ้ืนท่ี โดยมีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
1111)))) สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม และสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม และสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม และสาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม และ

สาขาการทTองเที่ยวสาขาการทTองเที่ยวสาขาการทTองเที่ยวสาขาการทTองเที่ยว มีแนวทางการพิจารณาคือ จะเปSนการประเมินศักยภาพในการพัฒนาของ
แตTละสาขาเศรษฐกิจ ท่ีมีลักษณะการประเมินเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีผลการประเมินศักยภาพใน
การพัฒนาเปSน 3 ระดับคือ ระดับตํ่า ระดับปานกลาง และระดับสูง โดยมีแนวทางการ
ประเมินดังนี้ 
- ผลการประเมินในระดับต่ําผลการประเมินในระดับต่ําผลการประเมินในระดับต่ําผลการประเมินในระดับต่ํา หมายความวTา พ้ืนท่ีนั้นๆ ไมTมีป(จจัยหลักๆ ท่ีสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพของสาขาเศรษฐกิจ 
- ผลการประเมินในระดับปานกลางผลการประเมินในระดับปานกลางผลการประเมินในระดับปานกลางผลการประเมินในระดับปานกลาง หมายความวTา พ้ืนท่ีนั้นๆ มีบางป(จจัยท่ีสนับสนุนการ

พัฒนา และมีบางป(จจัยท่ีไมTสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสาขาเศรษฐกิจ 
- ผลการประเมินในระดับสูงผลการประเมินในระดับสูงผลการประเมินในระดับสูงผลการประเมินในระดับสูง หมายความวTา พ้ืนท่ีนั้นๆ มีหลายป(จจัยท่ีสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของสาขาเศรษฐกิจ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----209209209209    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

2222)))) สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม    ประเมินความเหมาะสมในการเปSนพ้ืนท่ีอนุรักษ     
ท่ีมีลักษณะการประเมินเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีผลการประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการ
กําหนดเปSนพ้ืนท่ีอนุรักษเปSน 2 ระดับคือ ระดับสูง และระดับปานกลาง โดยมีแนวทางการ
ประเมินดังนี้ 
- ผลการประเมินในระดับสูงผลการประเมินในระดับสูงผลการประเมินในระดับสูงผลการประเมินในระดับสูง หมายความวTา พ้ืนท่ีนั้นๆ มีความเหมาะสมในการกําหนดเปSน

พ้ืนท่ีอนุรักษในระดับสูง โดยเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ      
ท้ังทางบกและทางทะเล  

- ผลการประเมินในระดับปานกลางผลการประเมินในระดับปานกลางผลการประเมินในระดับปานกลางผลการประเมินในระดับปานกลาง หมายความวTา พ้ืนท่ีนั้นๆ มีความเหมาะสมในการ
กําหนดเปSนพ้ืนท่ีอนุรักษในระดับปานกลาง โดยเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางบกและทางทะเล แตTอยTางไรก็ดี พ้ืนท่ีดังกลTาวอาจจะถูก
กําหนดให มีความสําคัญในการพัฒนาสาขาเศรษฐกิจตTางๆ 

3333)))) สาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคง    ประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีข อพิจารณาทางด านความม่ันคงโดยเฉพาะทางด าน
แรงงานตTางด าว ท่ีมีลักษณะการประเมินเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีผลการประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีข อพิจารณา
ทางด านความม่ันคงเปSน 2 ระดับคือ ระดับสูง และระดับปานกลาง โดยมีแนวทางการ
ประเมินดังนี้  
- ผลการประเมินในระดับสูงผลการประเมินในระดับสูงผลการประเมินในระดับสูงผลการประเมินในระดับสูง หมายความวTา พ้ืนท่ีนั้นๆ มีข อพิจารณาทางด านความม่ันคงใน

ระดับสูง โดยเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีแรงงานตTางด าวเข ามาทํางานมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ   
- ผลการประเมินในระดับปานกลางผลการประเมินในระดับปานกลางผลการประเมินในระดับปานกลางผลการประเมินในระดับปานกลาง หมายความวTา พ้ืนท่ีนั้นๆ มีข อพิจารณาทางด าน    

ความม่ันคงในระดับปานกลาง โดยเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีแรงงานตTางด าวเข ามาทํางานน อยกวTาร อย
ละ 50 เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีท่ีแรงงานตTางด าวเข ามาทํางานมากท่ีสุด  

ข อมูลการพิจารณาและผลการพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาของสาขาเศรษฐกิจตTางๆ 
ท้ัง 7 สาขา แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----188188188188    ถึงถึงถึงถึง    3333----202020200000 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111188 88 88 88 การพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกส    

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

ระนองระนองระนองระนอง    ชมุพรชมุพรชมุพรชมุพร    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    สตูลสตูลสตูลสตูล    

ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั     

ระยะทางทางถนน (กม.) 181.2 กม. 186.6 กม. 185.2 กม. 208.0 กม. 504.5 กม. 122.4 กม. 

สัดสTวนระยะทางตTอพื้นท่ี (%) 5.49 3.10 3.93  2.09 10.92 4.36 

การขนสTงทางราง (มี/ ไมTมี) ไมTมีทางรถไฟ มีทางรถไฟ  

แตTไมTมีศูนย 

CY,ICD 

ไมTมีทางรถไฟ มีทางรถไฟ  

มีศูนย CY 

มีทางรถไฟ  

แตTไมTมีศูนย 

CY,ICD 

ไมTมีทางรถไฟ 

การขนสTงทางนํ้า (ทTาเรือ) 

(มีการใช ประโยชน ไมT มี

การใช ประโยชน) 

การทTองเท่ียว/

โดยสารประมง 

การทTองเท่ียว/

โดยสารประมง 

ขนสTงสินค า

,ทTองเท่ียว/

โดยสาร 

ขนสTงสินค า ขนสTงสินค า 

ประมง 

ประมง,การ

ทTองเท่ียว/

โดยสารขนสTง

สินค า 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----210210210210    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

ระนองระนองระนองระนอง    ชมุพรชมุพรชมุพรชมุพร    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    สตูลสตูลสตูลสตูล    

ป(จจยัสนบัสนนุป(จจยัสนบัสนนุป(จจยัสนบัสนนุป(จจยัสนบัสนนุ     

นิคมอุตสาหกรรม ไมTมี ไมTมี ไมTมี ไมTมี มี ไมTมี 

พื้นท่ีเพาะปลูกและจํานวน
ผลผ ลิตทางการ เกษตร 
(จากผลผลิต 5 ชนิด) 

พื้นท่ี 328,740  ไรT 
ผลผลิต        

278,203 ตัน 

พื้นท่ี 1,516,962  ไรT 
ผลผลิต 

2,308,466 ตัน 

พื้นท่ี 1,662,703 ไรT 
ผลผลิต 

2,981,689 ตัน 

พื้นท่ี 2,398,372  ไรT 
ผลผลิต 

1,385,995 ตัน 

พื้นท่ี 2,088,821  ไรT 
ผลผลิต       987,588  

ตัน 

พื้นท่ี 494,389 ไรT 
ผลผลิต 

294,836 ตัน 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ส า ข า
ค ม น า ค ม ข น สT ง แ ล ะ       
โลจิสติกส 

- โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 
4 ชTองจราจร 

- โครงการ
กTอสร าง
เรTงรัด 4 ชTอง
จราจร 

- โครงการ
รถไฟทางคูT 
ชุมพร-       
สุราษฎรธานี 

- โครงการ
กTอสร าง
เรTงรัด 4 ชTอง
จราจร 

- โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 
4 ชTองจราจร 

- โครงการ
รถไฟฟbาทางคูT
ขับเคล่ือนด วย
พลังงานไฟฟbา 
(หาดใหญT-  ปา
ดังเบซาร) 

- โครงการ
พัฒนาสถานี
ขนสTงสินค า  
(สุราษฎรธานี 
สงขลา 
นราธิวาส) 

- โครงการทาง
หลวงพิเศษ
ระหวTางเมือง
แนวใหมTสาย  
อ.หาดใหญT - 
ชายแดนไทย - 
มาเลเซีย 

- โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 
4 ชTองจราจร 

- โครงการรถไฟ
เช่ือมโยงการ
ขนสTงสินค า
ระหวTางทTาเรือ
ฝ()งอTาวไทยและ
ทTาเรือฝ()งอันดา
มัน 

- โครงการทTาเรือ
นํ้าลึกสงขลา
แหTงท่ี 2 

- โครงการ
กTอสร าง
เรTงรัด 4 ชTอง
จราจร 

- โครงการ
กTอสร าง
ทTาเรือปากบารา 
ระยะท่ี 1 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----211211211211    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----188188188188 แสดงข อมูลจําแนกตามป(จจัยหลักและป(จจัยสนับสนุนการพัฒนาสาขาคมนาคม
ขนสTงและโลจิสติกสของในแตTละพ้ืนท่ี โดยมีผลการพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของสาขาคมนาคมขนสTงและ    
โลจิสติกสดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----189189189189 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111189898989    ผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกสผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิติกส    

พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่    
ผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณา

ศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพ    
คาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิาย    

จังหวัดระนอง ต่ํา จังหวัดระนองมีศักยภาพในระดับต่ํา เน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรต่ํา
จากข อจํากัดทางกายภาพของพ้ืนท่ี อีกท้ังไมTมีทางรถไฟ รวมถึงไมTมีแผนพัฒนาทาง
รถไฟในอนาคต 

จังหวัดชุมพร สูง จังหวัดชุมพรมีศักยภาพในระดับสูง เน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรสูงเปSน
ลําดับท่ี 2 รองจากจังหวัดกระบ่ี นอกจากน้ี จังหวัดชุมพรยังมีแผนพัฒนาทางด าน
คมนาคมขนสTงและโลจิสติกสหลายโครงการ  

จังหวัดกระบ่ี ปานกลาง จังหวัดกระบ่ีมีศักยภาพในระดับปานกลาง เน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
สูงเปSนลําดับท่ี 1 แตTอยTางไรก็ดี จังหวัดกระบ่ีไมTมีแผนพัฒนาการขนสTงทางรถไฟ จึง
ทําให ไมTสามารถเปSนจุดรับ-สTง และกระจายสินค าเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมใน
อนาคต 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สูง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพในระดับสูง เน่ืองจากมีความพร อมของโครงสร าง
พ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขนสTงสินค าทางรถไฟ อีกท้ังเปSนจังหวัดใหญTท่ีมี พ้ืนท่ี
เพาะปลูกมากเปSนลําดับท่ี 1 

จังหวัดสงขลา สูง จังหวัดสงขลามีศักยภาพในระดับสูง เน่ืองจากมีความพร อมของโครงสร างพ้ืน
ฐานรองรับการขนสTงท้ังทางถนน ทางราง และทางนํ้า รวมถึงในอนาคตจะมีโครงการ
พัฒนาทางด านคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอีกหลายโครงการ 

จังหวัดสตลู ต่ํา จังหวัดสตูลมีศักยภาพในระดับต่ํา เน่ืองจากวTามีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรท่ีจะ
สนับสนุนปริมาณการขนสTงสินค าในระดับต่ํา 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : ท่ีปรึกษา  

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111189898989    แสดงผลการพิจารณาศักยภาพและข อจํากัดของการพัฒนาสาขาคมนาคมขนสTงแสดงผลการพิจารณาศักยภาพและข อจํากัดของการพัฒนาสาขาคมนาคมขนสTงแสดงผลการพิจารณาศักยภาพและข อจํากัดของการพัฒนาสาขาคมนาคมขนสTงแสดงผลการพิจารณาศักยภาพและข อจํากัดของการพัฒนาสาขาคมนาคมขนสTง
และโลจิสติกสและโลจิสติกสและโลจิสติกสและโลจิสติกส จากการพิจารณา พบวTาจังหวัดสงขลาเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาทางด านคมนาคมขนสTง
และโลจิสติกสมากท่ีสุด เนื่องจากมีความพร อมของระบบคมนาคมขนสTงท้ังทางถนน ทางราง และทางน้ํา และมี
นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาโครงการทางด านคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสในพ้ืนท่ีจังหวัด
หลายโครงการ โดยท่ีปรึกษามีข อเสนอแนะเพ่ิมเติมวTาทางด านคมนาคมขนสTงของจังหวัดสงขลา ควรจะมีการ
พัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขนสTงสินค าทางราง เชTน CY ICD เปSนต น 

    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----212212212212    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111190 90 90 90 การพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาพลงังานการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาพลงังานการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาพลงังานการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาพลงังาน    

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

ระนองระนองระนองระนอง    ชมุพรชมุพรชมุพรชมุพร    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    สตูลสตูลสตูลสตูล    
ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั     
แหลTงผลิตพลังงาน ไมTมีแหลTง

พลังงาน 
โรงไฟฟbาก�าซ
ชีวภาพ และ
โรงไฟฟbาชีวมวล 
กําลังผลิต 25.4 
เมกะวัตต 

โรงไฟฟbาถTานหิน 
มีกําลังผลิต 340 
เมกะวัตต 

โรงไฟฟbาขนอม 
ใช ก�าซธรรมชาติ
และพลังงาน
ความร อนรTวมใช 
ในการผลิต
ไฟฟbา มีกาํลัง
ผลิต 824       
เมกะวัตต 

โรงไฟฟbาจะนะ ใช 
พลังงานความร อน
รTวมในการผลิตไฟฟbา 
มี กํ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต 
1,571 เมกะวัตต 

ไมTมีแหลTง
พลังงาน 

ป(จจยัสนบัสนนุป(จจยัสนบัสนนุป(จจยัสนบัสนนุป(จจยัสนบัสนนุ     
นิคมอุตสาหกรรม ไมTมี ไมTมี ไมTมี มี มี ไมTมี 
ก า ร ป ร ะ ก า ศ พื้ น ท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ 

ไมTมี ไมTมี ไมTมี ไมTมี มี ไมTมี 

โครงการพัฒนาพลังงาน - โครงการ
พัฒนา
ระบบผลิต
ไฟฟbาด วย
ทุTงกังหันลม
ในพื้นท่ี
ภาคใต  

- โครงการพัฒนา
ระบบผลิต
ไฟฟbาด วยทุTง
กังหันลมใน
พื้นท่ีภาคใต  

- โครงการ
โรงไฟฟbาถTาน
หินกระบี ่

- โครงการทTา
เทียบเรือคลอง
ร้ัว 

- โครงการพัฒนา
ระบบผลิต
ไฟฟbาด วยทุTง
กังหันลมใน
พื้นท่ีภาคใต  

- โครงการ
พัฒนาระบบ
ผลิตไฟฟbา
ด วยทุTงกังหัน
ลมในพื้นท่ี
ภาคใต  

- โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟbาบริเวณ
ภาคใต เพื่อเสริม
ความม่ันคงระบบ
ไฟฟbา (สุราษฏรฯ 
สงขลา) 

-  โครงการพัฒนา
ระบบผลิตไฟฟbา
ด วยทุTงกังหันลมใน
พื้นท่ีภาคใต  

- โครงการ 
Floating Storage 
and 
Regasification 
Unit (FSRU) 
อําเภอจะนะ 
สงขลา 

- โครงการโรงไฟฟbา
ถTานหินเทพาฯ 1 
และ 2 พร อมทTา
เทียบเรือ 

- โครงการ
พัฒนา
ระบบผลิต
ไฟฟbาด วย
ทุTงกังหันลม
ในพื้นท่ี
ภาคใต  

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

  
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----213213213213    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----190190190190 แสดงข อมูลจําแนกตามป(จจัยหลักและป(จจัยสนับสนุนการพัฒนาสาขาพลังงานของใน
แตTละพ้ืนท่ี โดยมีผลการพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของสาขาพลังงานดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----191191191191 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111191 91 91 91 ผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาพลงังานผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาพลงังานผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาพลงังานผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาพลงังาน    

พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่    
ผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณา

ศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพ    
คาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิาย    

จงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนอง    ต่าํต่าํต่าํต่าํ    จังหวัดระนองมีศักยภาพในระดับต่ํา เน่ืองจากไมTได เปSนแหลTงผลิตพลังงานในป(จจุบัน อีก
ท้ังเมื่อพิจารณาจากนโยบายและแผนงานท่ีเกิดข้ึน พบวTา จังหวัดระนองไมTมีป(จจัยท่ีกระตุ น
การพัฒนาคือ นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

จงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพร    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    จังหวัดชุมพรมีศักยภาพในระดับปานกลาง เน่ืองจากเปSนแหลTงผลิตพลังงานท่ีสําคัญใน
ป(จจุบัน อีกท้ังเมื่อพิจารณาจากนโยบายและแผนงานท่ีเกิดข้ึน พบวTา จังหวัดชุมพรไมTมี
ป(จจัยท่ีกระตุ นการพัฒนาคือ นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 

จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่    สงูสงูสงูสงู    จังหวัดกระบ่ีมีศักยภาพในระดับสูง เน่ืองจากเปSนแหลTงผลิตพลังงานในป(จจุบัน รวมถึง มี
แผนท่ีจะพัฒนาแหลTงผลิตไฟฟbาให เกิดข้ึนในอนาคต 

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั
นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    

สงูสงูสงูสงู    จังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพในระดับสูง เน่ืองจากเปSนแหลTงผลิตพลังงานในป(จจุบัน 
อีกท้ังจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีความสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามบทบาทการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ตามข อเสนอแนะของท่ีปรึกษา 

จงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลา    สงูสงูสงูสงู    จังหวัดสงขลามีศักยภาพในระดับสูง เน่ืองจากเปSนแหลTงผลิตพลังงานในป(จจุบัน อีกท้ังเมื่อ
พิจารณานโยบายและแผนงานท่ีเกิดข้ึน พบวTา จังหวัดสงขลามีป(จจัยท่ีกระตุ นการพัฒนา
คือ การประกาศพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  

จงัหจงัหจงัหจงัหวดัสตลูวดัสตลูวดัสตลูวดัสตลู    ต่าํต่าํต่าํต่าํ    จังหวัดสตูลมีศักยภาพในระดับต่ํา เน่ืองจากไมTได เปSนแหลTงผลิตพลังงานในป(จจุบัน อีกท้ัง
เมื่อพิจารณาจากนโยบายและแผนงานท่ีเกิดข้ึน พบวTา จังหวัดสตูลไมTมีป(จจัยท่ีกระตุ นการ
พัฒนา คือ นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ที่ทีท่ี่ที่มามามามา: : : : ท่ีปรึกษา 

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111191919191    จากการพิจารณา พบวTา จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชเปSนพ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาทางด านพลังงาน เนื่องจากจังหวัดสงขลาเปSนจังหวัดท่ีแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมข้ึนใน
พ้ืนท่ีท่ีถูกประกาศเปSนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้น จึงมีความต องการใช พลังงานเพ่ิมข้ึนในอนาคต รวมถึงเปSน
แหลTงผลิตพลังงานหรือโรงไฟฟbาอยูTในป(จจุบัน ซ่ึงถ ามีการผลิตพลังงานเพ่ิมมากข้ึนจะกTอให เกิดการประหยัดตTอ
ขนาด (Economics of Scale) ขณะท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชเปSนจังหวัดใหญTท่ีมีประชากรมาก และเปSนจังหวัดท่ี
มีโรงไฟฟbาอยูTในป(จจุบัน ซ่ึงถ ามีการพัฒนาโรงไฟฟbาในพ้ืนท่ีดังกลTาว นอกจากจะสามารถสTง-จTายกระแสไฟฟbา
ให กับประชาชนในพ้ืนท่ีแล ว ยังสามารถเปSนศูนยกลางในการสTง-จTายกระแสไฟฟbาไปยังพ้ืนท่ีใกล เคียงท่ีเปSนแหลTง
ทTองเท่ียวท่ีสําคัญคือ จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดสุราษฎรธานี ได ด วยเชTนกัน 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----214214214214    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111192 92 92 92 การพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาอตุสาหกรรมการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาอตุสาหกรรมการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาอตุสาหกรรมการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาอตุสาหกรรม    

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

ระนองระนองระนองระนอง    ชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    สตลูสตลูสตลูสตลู    
ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั          
วัถุดิบหลัก (ผลผลิต
หลัก 4 ชนิด) 

597,674 ตัน 2,182,069 ตัน 2,979,045 ตัน 1,222,804 ตัน 281,089 ตัน 564,163 ตัน 

จํานวนแรงงาน 212,747 คน 416,867 คน 222,603 คน 868,699 คน 857,978 คน 150,857 คน 
ป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุน          
นิคมอุตสาหกรรม ไมTมี ไมTมี ไมTมี ไมTมี มี ไมTมี 
การสTงเสริมการลงทุน
จาก BOI 

มี มี มี มี มี มี 

การประกาศพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ 

ไมTมี ไมTมี ไมTมี ไมTมี มี ไมTมี 

การขนสTงทางราง ไมTมีทางรถไฟ มีทางรถไฟ แตT
ไมTมีศูนย CY 

ICD 

ไมTมีทางรถไฟ มีทางรถไฟ มี
ศูนย CY 

มีทางรถไฟ แตTไมTมี
ศูนย CY ICD 

ไมTมีทางรถไฟ 

การขนสTงทางนํ้า การ
ทTองเท่ียว/
โดยสาร
ประมง 

การทTองเท่ียว/
โดยสารประมง 

ขนสTงสินค า 
ทTองเท่ียว/
โดยสาร 

ขนสTงสินค า ขนสTงสินค า ประมง ประมงการ
ทTองเท่ียว/

โดยสารขนสTง
สินค า 

แหลTงผลิตพลังงาน ไมTมีแหลTง
พลังงาน 

โรงไฟฟbาก�าซ
ชีวภาพ และ
โรงไฟฟbาชีวมวล 
กําลังผลิต 
25.4 เมกะวัตต 

โรงไฟฟbาถTานหิน 
มีกําลังผลิต  
340 เมกะวัตต 

โรงไฟฟbาขนอม 
ใช ก�าซธรรมชาติ
และพลังงาน
ความร อนรTวมใช 
ในการผลิต
ไฟฟbา มีกําลัง
ผลิต 824       
เมกะวัตต 

โรงไฟฟbาจะนะ     
ใช พลังงานความ
ร อนรTวมในการผลิต
ไฟฟbา มีกําลังการ
ผลิต 1,571 เมกะวัตต 

ไมTมีแหลTง
พลังงาน 

โครงสร างพัฒนาสาขา
พลังงาน 

- โครงการ
พัฒนา
ระบบผลิต
ไฟฟbาด วย
ทุTงกังหัน
ลมในพ้ืนท่ี
ภาคใต  

- โครงการ
พัฒนาระบบ
ผลิตไฟฟbา
ด วยทุTงกังหัน
ลมในพ้ืนท่ี
ภาคใต  

- โครงการ
โรงไฟฟbาถTาน
หินกระบ่ี 

- โครงการทTา
เทียบเรือ
คลองรั้ว 

- โครงการ
พัฒนาระบบ
ผลิตไฟฟbา
ด วยทุTงกังหัน
ลมในพ้ืนท่ี
ภาคใต  

- โครงการ
พัฒนาระบบ
ผลิตไฟฟbา
ด วยทุTงกังหัน
ลมในพ้ืนท่ี
ภาคใต  

- โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟbาบริเวณ
ภาคใต เพ่ือเสริม
ความม่ันคง
ระบบไฟฟbา (สุ
ราษฎรฯ สงขลา) 

- โครงการพัฒนา
ระบบผลิตไฟฟbา
ด วยทุTงกังหันลม
ในพ้ืนท่ีภาคใต  
 
 
 

- โครงการ
พัฒนาระบบ
ผลิตไฟฟbา
ด วยทุTงกังหัน
ลมในพ้ืนท่ี
ภาคใต  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----215215215215    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

ระนองระนองระนองระนอง    ชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    สตลูสตลูสตลูสตลู    
- โครงการ 

Floating 
Storage and 
Regasification 
Unit (FSRU) 
อําเภอจะนะ 
สงขลา 

- โครงการ
โรงไฟฟbาถTานหิน
เทพาฯ 1 และ 2 
พร อมทTาเทียบ
เรือ 

โครงสร างพัฒนาสาขา
อุตสาหกรรม 

- - - - - โครงการพัฒนา
นิคม
อุตสาหกรรมใน
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (สงขลา 
นราธิวาส) 

- 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111192929292    แสดงข อมูลจําแนกตามป(จจัยหลักและป(จจัยสนับสนุนการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม
ของในแตTละพ้ืนท่ี โดยมีผลการพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของสาขาอุตสาหกรรมดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111193939393    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111193 93 93 93 ผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาอตุสาหกรรมผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาอตุสาหกรรมผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาอตุสาหกรรมผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาอตุสาหกรรม    

พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่    
ผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณา

ศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพ    
คาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิาย    

จงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนอง    ต่าํต่าํต่าํต่าํ    จังหวัดระนองมีศักยภาพในระดับต่ํา เน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และ
จํานวนแรงงานต่ํา อีกท้ังไมTได ถูกประกาศเปSนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงไมTมี
แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในอนาคต  

จงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพร    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    จังหวัดชุมพรมีศักยภาพในระดับปานกลาง เน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตเปSนจํานวนมาก 
รวมถึงมีจํานวนแรงงานสูงเปSนลําดับท่ี 3 รองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
สงขลา แตTอยTางไรก็ดี จังหวัดชุมพรไมTได เปSนแหลTงผลิตพลังงานท่ีสําคัญ รวมถึงไมTมี
แผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีในอนาคต 

จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    จังหวัดกระบ่ีมีศักยภาพในระดับปานกลาง เน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตเปSนจํานวนมาก 
รวมถึงมีแหลTงผลิตพลังงานสนับสนุนแหลTงผลิตอุตสาหกรรม แตTอยTางไรก็ดี จังหวัดกระบ่ี
มีจํานวนแรงงานต่ํา รวมถึงไมTมีแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใน
อนาคต 

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั
นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    

สงูสงูสงูสงู    จังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพในระดับสูง เน่ืองจากวTามีจํานวนแรงงานสูงเปSน    
ลําดับ ท่ี  1 และปริมาณผลผลิตการ เกษตรสู งเปSนลํ าดับ ท่ี  3 รองจากจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา อีกท้ังยังมีโครงสร างพ้ืนฐานสนับสนุนการขนสTง    
ทางราง นอกจากน้ี ยังมีโครงการพัฒนาโรงไฟฟbาให เกิดข้ึนท่ีในอนาคต  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----216216216216    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่    
ผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณา

ศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพ    
คาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิาย    

จงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลา    สงูสงูสงูสงู    จังหวัดสงขลามีศักยภาพในระดับสูง เน่ืองจากมีจํานวนแรงงานสูงเปSนลําดับท่ี 2 รองจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกท้ังมีโครงสร างพ้ืนฐานสนับสนุนการขนสTงทางรางและทางนํ้า 
นอกจากน้ีจังหวัดสงขลายังได รับการประกาศเปSนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและมี
แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ และในอนาคตจะมีโครงการพัฒนา
ทางด านคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส รวมถึงพลังงานเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอีกหลายโครงการ 

จงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลู    ต่าํต่าํต่าํต่าํ    จังหวัดสตลูมีศักยภาพในระดับต่ํา เน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและจํานวน
แรงงานต่ํา อีกท้ังไมTได ถูกประกาศเปSนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงไมTมีแผนพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมในอนาคต 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111193939393 แสดงผลการพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมโดยท่ีปรึกษา
พิจารณาเห็นวTาจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลาเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาทางด านอุตสาหกรรม 
เนื่องจากวTาท้ัง 2 จังหวัดดังกลTาวเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีความพร อมในหลายๆ ด าน ดังท่ีกลTาวในตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----111194949494    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111194 94 94 94 การพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาเกษตรกรรมการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาเกษตรกรรมการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาเกษตรกรรมการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาเกษตรกรรม    

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

ระนองระนองระนองระนอง    ชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    สตลูสตลูสตลูสตลู    

ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั     

พื้น ท่ี เพาะปลูกและ

ปริมาณผลผลิตทาง

การเกษตร  

(จากผลผลิต 5 ชนิด) 

พื้นท่ี 328,740 ไรT 

ผลผลิต  

278,203 ตัน 

พื้นท่ี 1,516,962 ไรT 

ผลผลิต 

2,308,466  ตัน 

พื้นท่ี 1,662,703 ไรT 

ผลผลิต 

 2,981,689 ตัน 

พื้นท่ี 2,398,372 ไรT 

ผลผลิต  

1,385,995 ตัน 

พื้นท่ี 2,088,821 

ไรT 

ผลผลิต  

987,588  ตัน 

พื้นท่ี 494,389 ไรT 

ผลผลิต  

294,836 ตัน 

พื้นท่ีชลประทาน มีพื้นท่ี 20,150  ไรT 

พื้นท่ีรับประโยชน 

73,420  ไรT 

มีพื้นท่ี109,010 ไรT 

พื้นท่ีรับประโยชน 

155,099 ไรT 

มีพื้นท่ี 30,410 ไรT 

พื้นท่ีรับประโยชน 

33,420 ไรT 

มีพื้นท่ี 834,682ไรT 

พื้นท่ีรับประโยชน 

202,955 ไรT 

มีพื้นท่ี 376,630ไรT 

พื้นท่ีรับประโยชน 

88,140 ไรT 

มีพื้นท่ี 87,180 ไรT 

พื้นท่ีรับประโยชน 

59,540 ไรT 

โ ค ร ง สร า ง สั บ ส นุ น

การเกษตร เชTนเขื่อน 

อTางเก็บนํ้า 

ไมTมีเขื่อนและอTาง

กักเก็บนํ้า 

ไมTมีเขื่อนและอTาง

กักเก็บนํ้า 

มีอTางกักนํ้า

ท้ังหมด 5 แหTง

ความสามารถใน

รองรับปริมาณนํ้า 

42.95 ล าน ลบ.ม 

มีอTางกักนํ้า

ท้ังหมด 4 แหTง 

ความสามารถใน

รองรับปริมาณนํ้า 

212.2 ล าน ลบ.ม 

มีอTางกักนํ้า

ท้ังหมด 4 แหTง 

ความสามารถใน

รองรับปริมาณนํ้า 

83.68 ล าน ลบ.ม 

มีอTางกักนํ้า

ท้ังหมด 2 แหTง  

จํานวนแรงงาน 212,747 คน 416,867 คน 222,603 คน 868,699 คน 857,978 คน 150,857 คน 

ป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุน     

การขนสTงทางถนน - มีระยะทาง
ถนน 181.2 
กม.  

- มีสัดสTวน
ระยะทางตTอ
พื้นท่ี (%) 5.49 

- มีระยะทาง
ถนน 186.6 
กม.  

- มีสัดสTวน
ระยะทางตTอ
พื้นท่ี (%) 3.10 

- มีระยะทาง
ถนน 185.2 
กม.  

- มีสัดสTวน
ระยะทางตTอ
พื้นท่ี (%) 3.93 

- มีระยะทาง
ถนน 208.0 
กม.  

- มีสัดสTวน
ระยะทางตTอ
พื้นท่ี (%) 2.09 

- มีระยะทาง
ถนน 504.5 
กม.  

- มีสัดสTวน
ระยะทางตTอ
พื้นท่ี (%) 
10.92 

- มีระยะทาง
ถนน 122.4 
กม.  

- มีสัดสTวน
ระยะทางตTอ
พื้นท่ี (%) 4.36 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----217217217217    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

ระนองระนองระนองระนอง    ชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    สตลูสตลูสตลูสตลู    

การขนสTงทางราง ไมTมีทางรถไฟ มีทางรถไฟ แตTไมT

มีศูนย CY,ICD 

ไมTมีทางรถไฟ มีทางรถไฟ มีศูนย 

CY 

มีทางรถไฟ แตTไมT

มีศูนย CY,ICD 

ไมTมีทางรถไฟ 

การขนสTงทางนํ้า การทTองเท่ียว/
โดยสาร,ประมง 

การทTองเท่ียว/
โดยสาร,ประมง 

ขนสTงสินค า
,ทTองเท่ียว/
โดยสาร 

ขนสTงสินค า ขนสTงสินค า
,ประมง 

ประมง,การ
ทTองเท่ียว/โดย
สาร,ขนสTงสินค า 

โครงการพัฒนาสาขา
คมนาคมขนสT งและ  
โลจิสติกส 

- โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 
4 ชTองจราจร 

- โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 
4 ชTองจราจร 

- โครงการรถไฟ
ทางคูT ชุมพร-
สุราษรธานี 

-  โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 
4 ชTองจราจร 

-  โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 
4 ชTองจราจร 

- โครงการ
รถไฟฟbาทางคูT
ขับเคล่ือนด วย
พลังงานไฟฟbา 
(หาดใหญT-   
ปาดังเบซาร) 

- โครงการ
พัฒนาสถานี
ขนสTงสินค า 
(สุราษฏรฯ 
สงขลา 
นราธิวาส) 

- โครงการทาง
หลวงพิเศษ
ระหวTางเมือง
สายใหมT  
อ.หาดใหญT –
ชายแดนไทย-
มาเลเซีย 

- โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 
4 ชTองจราจร 

- โครงการรถไฟ
เช่ือมโยงการ
ขนสTงสินค า
ระหวTางทTาเรือ
ฝ()งอTาวไทยและ
ทTาเรือฝ()ง       
อันดามัน 

- โครงการทTาเรือ
นํ้าลึกสงขลา
แหTงท่ี 2 

- โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 
4 ชTองจราจร 

- โครงการ
กTอสร างทTาเรือ
ปากบารา 
ระยะท่ี 1 

โครงการพัฒนาสาขา
เกษตรกรรม 

- - โครงการอTางเก็บ
นํ้าทTาแซะ  

- โครงการอTางเก็บ
นํ้าคลองแห ง 

- - โครงการบรรเทา
อุทกภยั           
อ.หาดใหญT  
ระยะท่ี 2 

- โครงการระบบ
ระบายนํ้าปลัก
ปลิง อ.จะนะ 

- 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----218218218218    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

  จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111194949494 แสดงข อมูลจําแนกตามป(จจัยหลักและป(จจัยสนับสนุนการพัฒนาสาขาเกษตรกรรม
ของในแตTละพ้ืนท่ี โดยมีผลการพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของสาขาเกษตรกรรมดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111195959595    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111195 95 95 95 ผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาเกษตรกรรมผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาเกษตรกรรมผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาเกษตรกรรมผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาเกษตรกรรม    

พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่    
ผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณา

ศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพ    
คาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิาย    

จงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนอง    ต่าํต่าํต่าํต่าํ    จังหวัดระนองมีศักยภาพในระดับต่ํา เน่ืองจากมีปริมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูกและจํานวน
แรงงานน อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ อีกท้ังยังไมTมีโครงสร างพ้ืนฐาน เชTน        
เข่ือน และอTางเก็บนํ้าสนับสนุนการทําการเกษตร 

จงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพร    สงูสงูสงูสงู    จังหวัดชุมพรมีศักยภาพในระดับปานกลาง เน่ืองจากไมTมีโครงสร างพ้ืนฐาน เชTน 
เข่ือน และอTางเก็บนํ้าสนับสนุนการทําการเกษตร  

จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    จังหวัดกระบ่ีมีศักยภาพในระดับปานกลาง เน่ืองจากมีปริมาณพ้ืนท่ีชลประทานน อย
เปSนลําดับท่ี 2 รองจากจังหวัดระนอง และมีจํานวนแรงงานน อยเปSนลําดับท่ี 3 รอง
จากจังหวัดสตูลและระนอง 

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั
นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    

สงูสงูสงูสงู    จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพร อมในระดับสูง เน่ืองจากมีความพร อมในหลายๆ 
ด าน ท้ังในด านปริมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูก พ้ืนท่ีชลประทาน โครงสร างพ้ืนฐาน
สนับสนุนการทําการเกษตร จํานวนแรงงาน รวมถึงโครงสร างพ้ืนฐานสนับสนุนการ
ขนสTงสินค าทางราง 

จงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลา    สงูสงูสงูสงู    จังหวัดสงขลามีความพร อมในระดับสูง เน่ืองจากมีความพร อมในหลายๆ ด าน      
ท้ังในด านปริมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูก พ้ืนท่ีชลประทาน โครงสร างพ้ืนฐานสนับสนุนการ
ทําการเกษตร จํานวนแรงงาน รวมถึงโครงสร างพ้ืนฐานสนับสนุนการขนสTงสินค าทางราง 

จงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลู    ต่าํต่าํต่าํต่าํ    จังหวัดสตูลมีศักยภาพในระดับต่ํา เน่ืองจากมีปริมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูกและจํานวน
แรงงานน อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : :  ท่ีปรึกษา 

  จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111195959595 พบวTา จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลาเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
ทางด านอุตสาหกรรม เนื่องจากท้ัง 2 จังหวัดดังกลTาวเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีความพร อมในหลายๆ ด าน  

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111196 96 96 96 การพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาการทTองเที่ยวการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาการทTองเที่ยวการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาการทTองเที่ยวการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาการทTองเที่ยว    

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

ระนองระนองระนองระนอง    ชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    สตลูสตลูสตลูสตลู    
ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั     
แหลTงทTองเท่ียว ธรรมชาติ 43 แหTง 

ประวัติศาสตร  
14 แหTง 
ศิลปวัฒนธรรม  
13 แหTง 
มนุษยสร างขึ้น  
5 แหTง 
รวม รวม รวม รวม     65 65 65 65     แหTงแหTงแหTงแหTง    

ธรรมชาติ 4 แหTง 
ประวัติศาสตร  
3 แหTง 
ศิลปวัฒนธรรม  
12 แหTง 
มนุษยสร างขึ้น 6 
แหTง 
รวม รวม รวม รวม     25 25 25 25     แหTงแหTงแหTงแหTง    

ธรรมชาติ 63 
แหTง 
ประวัติศาสตร  
8 แหTง 
ศิลปวัฒนธรรม  
1 แหTง 
มนุษยสร างขึ้น  
5 แหTง 
รวม รวม รวม รวม 77 77 77 77 แหTงแหTงแหTงแหTง    

ธรรมชาติ 41 แหTง 
ประวัติศาสตร  
19 แหTง 
ศิลปวัฒนธรรม  
5 แหTง 
มนุษยสร างขึ้น  
6 แหTง 
รวม รวม รวม รวม 71 71 71 71 แหTงแหTงแหTงแหTง    

ธรรมชาติ 32 แหTง 
ประวัติศาสตร  
25 แหTง 
ศิลปวัฒนธรรม  
6 แหTง 
มนุษยสร างขึ้น  
8 แหTง 
รวม รวม รวม รวม     71 71 71 71 แหTงแหTงแหTงแหTง    

ธรรมชาติ 53 แหTง 
ประวัติศาสตร  
3 แหTง 
ศิลปวัฒนธรรม  
1 แหTง 
มนุษยสร างขึ้น  
1 แหTง 
รวม รวม รวม รวม     58 58 58 58     แหTงแหTงแหTงแหTง    

จํ า น ว น ท่ี พั ก
แ ล ะ จํ า น ว น
ห องพัก 

ท่ีพัก 156 แหTง 
ห องพัก 3,043 
ห อง 

ท่ีพัก 221 แหTง 
ห องพัก 4,849 
ห อง 

ท่ีพัก 520 แหTง 
ห องพัก 
19,817 ห อง 

ท่ีพัก 225 แหTง 
ห องพัก 6,075 
ห อง 

ท่ีพัก 293 แหTง 
ห องพัก 20,190 
ห อง 

ท่ีพัก 166 แหTง 
ห องพัก 3,751 
ห อง 

ทรัพยากรธรรม - ทรัพยากร     - ทรัพยากร    - ทรัพยากร   - ทรัพยากร  - ทรัพยากรธรร - ทรัพยากร  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----219219219219    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

ระนองระนองระนองระนอง    ชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    สตลูสตลูสตลูสตลู    
ชาติทางบกและ
ทางทะเล 

ธรรมชาติทาง
บก 3.83 ล าน
ไรT 

- ทรัพยากร  
ธรรมชาติทาง
ทะเล 1.53 
ล านไรT 

- อัตราการ     
กัดเซาะ
มากกวTา  

- 5 เมตร/ปh  

ธรรมชาติทาง
บก 2.96 ล าน
ไรT  

- ทรัพยากร  
ธรรมชาติทาง
ทะเล 0.04 
ล านไรT 

- อัตราการ    
กัดเซาะ
มากกวTา 

- 5 เมตร/ปh 

ธรรมชาติทาง
บก2.20 ล าน
ไรT  

- ทรัพยากร  
ธรรมชาติทาง
ทะเล 0.23 
ล านไรT 

- อัตราการ   
กัดเซาะ 5 
เมตร/ปh 

ธรรมชาติทาง
บก 2.98 ล านไรT 

- ทรัพยากร  
ธรรมชาติทาง
ทะเล 0.07 ล าน
ไรT 

- อัตราการ      
กัดเซาะ 5 
เมตร/ปh 

มชาติทางบก
9.79 ล านไรT  

- ทรัพยากร  
ธรรมชาติทาง
ทะเล 0.00019 
ล านไรT 

- อัตราการกัด
เซาะ 5 เมตร/
ปh 

ธรรมชาติทางบก
2.12 ล านไรT  

- ทรัพยากร  
ธรรมชาติทาง
ทะเล 0.23 ล านไรT 

- อัตราการกัดเซาะ
มากกวTา  

- 5 เมตร/ปh 

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยัสสสสนบัสนนุนบัสนนุนบัสนนุนบัสนนุ     
จํ า น ว น
นักทTองเท่ียวและ
ร า ย ไ ด จ า ก
นักทTองเท่ียว 

- จํานวน
นักทTองเท่ียว
682,360 คน 

- รายได จากก
ทTองเท่ียว 
3,322 ล าน
บาท  

- จํานวน
นักทTองเท่ียว
985,984 คน 

- รายได จาก
นักทTองเท่ียว
5,281 ล านบาท
  

- จํานวน
นักทTองเท่ียว
3,392,747 
คน 

- รายได จาก
นักทTองเท่ียว
73,239 ล าน
บาท  

- จํานวน
นักทTองเท่ียว
2,313,689 คน 

- รายได จาก
นักทTองเท่ียว
11,877 ล านบาท
  

- จํานวน
นักทTองเท่ียว
4,802,574 คน 

- รายได จาก
นักทTองเท่ียว
42,825 ล านบาท
  

- จํานวน
นักทTองเท่ียว
863,167 คน 

- รายได จาก
นักทTองเท่ียว
6,288 ล านบาท
  

การขบนสTงทาง
ถนน 

- มีระยะทาง
ถนน 181.2 
กม.  

- มีสัดสTวน
ระยะทางตTอ
พื้นท่ี (%) 5.49 

- มีระยะทาง
ถนน 186.6 
กม.  

- มีสัดสTวน
ระยะทางตTอ
พื้นท่ี (%) 
3.10 

- มีระยะทาง
ถนน 185.2 
กม.  

- มีสัดสTวน
ระยะทางตTอ
พื้นท่ี (%) 
3.93 

- มีระยะทางถนน 
208.0 กม.  

- มีสัดสTวน
ระยะทางตTอ
พื้นท่ี (%) 2.09 

- มีระยะทาง
ถนน 504.5 
กม.  

- มีสัดสTวน
ระยะทางตTอ
พื้นท่ี (%) 
10.92 

- มีระยะทางถนน 
122.4 กม.  

- มีสัดสTวน
ระยะทางตTอพื้นท่ี 
(%) 4.36 

ก า ร ข น สT ง ท า ง
อากาศ 

- จํานวน
ผู โดยสาร 

- 90,206 /ปh 
- อัตราการใช 

ประโยชน   
4.35 % 

- จํานวน
ผู โดยสาร
48,149 /ปh 

- อัตราการใช 
ประโยชน  
4.90 % 

- จํานวน
ผู โดยสาร
3,689,672 /
ปh 

- อัตราการใช 
ประโยชน 
64.0% 

- จํานวน
ผู โดยสาร
1,243,179 /ปh 

- อัตราการใช 
ประโยชน 
43.17 % 

- จํานวน
ผู โดยสาร
3,568,093 /ปh 

- อัตราการใช 
ประโยชน   
188 % 

- ไมTมีสนามบิน 

โครงการพัฒนา
สาขาคมนาคม
ข น สT ง แ ล ะ โ ล     
จิสติกส 

- โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 
4 ชTองจราจร 

- โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 
4 ชTองจราจร 

- โครงการรถไฟ
ทางคูT ชุมพร-สุ
ราษฎรธานี 

- โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 
4 ชTองจราจร 

- โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 4 
ชTองจราจร 

- โครงการ
รถไฟฟbาทางคูT
ขับเคล่ือนด วย
พลังงานไฟฟbา 
(หาดใหญT-   
ปาดังเบซาร) 

- โครงการ
พัฒนาสถานี
ขนสTงสินค า (สุ
ราษฎรฯ 
สงขลา 
นราธิวาส) 

- โครงการทาง

- โครงการกTอสร าง
เรTงรัด 4 ชTอง
จราจร 

- โครงการกTอสร าง
ทTาเรือปากบารา 
ระยะท่ี 1 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----220220220220    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

ระนองระนองระนองระนอง    ชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    สตลูสตลูสตลูสตลู    
หลวงพิเศษ
ระหวTางเมือง
แนวใหมT 
อ.หาดใหญT-
ชายแดนไทย-
มาเลเซีย 

- โครงการ
กTอสร างเรTงรัด 
4 ชTองจราจร 

- โครงการรถไฟ
เช่ือมโยงการ
ขนสTงสินค า
ระหวTางทTาเรือ
ฝ()งอTาวไทยและ
ทTาเรือฝ()งอันดา
มัน 

- โครงการทTาเรือ
นํ้าลึกสงขลา
แหTงท่ี 2 

โครงการพัฒนา
ส า ข า ก า ร
ทTองเท่ียว 

- - - - - - 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111196969696 แสดงข อมูลจําแนกตามป(จจัยหลักและป(จจัยสนับสนุนการพัฒนาสาขาการทTองเท่ียว
ของในแตTละพ้ืนท่ี โดยมีผลการพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของสาขาการทTองเท่ียวดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111197979797    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111197 97 97 97 ผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขากาผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขากาผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขากาผลการพจิารณาพืน้ที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาการทTองเทีย่วรทTองเทีย่วรทTองเทีย่วรทTองเทีย่ว    

พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่    
ผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณา

ศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพ    
คาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิาย    

จงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนอง    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    จังหวัดระนองมีศักยภาพในระดับปานกลาง เน่ืองจากมีแหลTงทTองท่ียวและมี
สนามบินท่ีมีความสามารถในการรองรับผู โดยสาร แตTอยTางไรก็ดี จังหวัดระนองมี
จํานวนท่ีพักและจํานวนห องพักน อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ 

จงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพร    ต่าํต่าํต่าํต่าํ    จังหวัดชุมพรมีศักยภาพในระดับต่ํา เน่ืองจากมีแหลTงทTองเท่ียว ท่ีพักและห องพัก 
เปSนจํานวนน อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ 

จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่    สงูสงูสงูสงู    จังหวัดกระบ่ีมีศักยภาพในระดับสูง เน่ืองจากมีความพร อมในหลายๆ ด าน ไมTวTาจะ
เปSน สถานท่ีทTองท่ียว ท่ีพักและจํานวนห องพัก รวมถึงสนามบินท่ีมีความสามารถใน
การรองรับผู โดยสารได อีกประมาณ 1-2 ล านคน/ปh    

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั
นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    

ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    จังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพในระดับปานกลาง เน่ืองจากมีแหลTงทTองเท่ียว
เปSนจํานวนมาก แตTอยTางไรก็ดี จังหวัดนครศรีธรรมราชมีห องพักเปSนจํานวนน อย
เมื่อเทียบกับจังหวัดกระบ่ีและสงขลา  

จงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลา    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    จังหวัดสงขลามีศักยภาพในระดับปานกลาง มีแหลTงทTองเท่ียว ท่ีพักและห องพักเปSน
จํานวนมาก แตTอยTางไรก็ดี สนามบินในจังหวัดสงขลามีการใช ประโยชนเกิน
ศักยภาพท่ีสามารถรองรับได ในป(จจุบัน  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----221221221221    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่    
ผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณา

ศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพ    
คาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิาย    

จงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลู    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    จังหวัดสตูลมีศักยภาพในระดับปานกลาง เน่ืองจากวTา จังหวัดสตูลมีท่ีพักและ
ห องพักกระจายอยูTตามแหลTงเท่ียวตTางๆ แตTไมTมีสนามบินรองรับการเดินทางของ
นักทTองเท่ียว 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----111197 97 97 97 พบวTา จังหวัดกระบ่ีเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาทางด านการทTองเท่ียว 
เนื่องจากเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีสถานท่ีทTองเท่ียว จํานวนท่ีพักและจํานวนห องพัก รวมถึงมีโครงขTายการขนสTงทางถนนท่ีมี
ศักยภาพ นอกจากนี้ สนามบินกระบ่ียังมีความสามารถในการรองรับการเดินทางของนักทTองเท่ียวได อีกประมาณ  
ปhละ 1-2 ล านคน โดยท่ีปรึกษามีข อเสนอแนะเพ่ิมเติมวTาควรจะมีการปรับปรุงสนามบินกระบ่ี เพ่ือให สามารถ
รองรับเท่ียวบินท่ีบินตรงมาจากตTางประเทศ (International Flight) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----111198 98 98 98 การพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อม    

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

ระนองระนองระนองระนอง    ชมุพรชมุพรชมุพรชมุพร    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    สตูลสตูลสตูลสตูล    

ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั     

ท รั ย พ า ก ร

ธรรมชา ติทา ง

บ ก แ ล ะ ท า ง

ทะเล 

- ทรัพยากรธรรม

ชาติทางบก 

3.83 ล านไรT 

- ทรัพยากร 

ธรรมชาติทาง

ทะเล 1.53 

ล านไรT 

- ทรัพยากรธรรม

ชาติทางบก 

2.96 ล านไรT  

- ทรัพยากร 

ธรรมชาติทาง

ทะเล 0.04 

ล านไรT 

- อัตราการกัด

เซาะมากกวTา  

5 เมตร/ปh 

- ทรัพยากรธรรม

ชาติทางบก

2.20 ล านไรT  

- ทรัพยากร 

ธรรมชาติทาง

ทะเล 0.23 

ล านไรT 

- ทรัพยากรธรรม

ชาติทางบก 

2.98 ล านไรT 

- ทรัพยากร 

ธรรมชาติทาง

ทะเล 0.07 

ล านไรT 

- ทรัพยากรธรรม

ชาติทางบก

9.79 ล านไรT  

- ทรัพยากร 

ธรรมชาติทาง

ทะเล 0.00019 

ล านไรT 

- ทรัพยากรธรรม

ชาติทางบก

2.12 ล านไรT  

- ทรัพยากร 

ธรรมชาติทาง

ทะเล0.23 ล าน

ไรT 

ป(จจยัสนบัสนนุป(จจยัสนบัสนนุป(จจยัสนบัสนนุป(จจยัสนบัสนนุ     

โครงสร าง

พัฒนาสาขา

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดล อม 

- โครงการพัฒนา

แหลTงทTองเท่ียว 

Green & 

Unseen 

Andaman 

- - โครงการ

กTอสร างศูนย

กําจัดขยะมูล

ฝอยรวมแบบ

ครบวงจร

จังหวัดกระบี ่

- - - 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

 จากตารางที่  ตารางที่  ตารางที่  ตารางที่  3333----111198989898    แสดงข อมูลจําแนกตามป(จจัยหลักและป(จจัยสนับสนุนการพัฒนาสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของในแตTละพ้ืนท่ี โดยมีผลการพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----199199199199 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----222222222222    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----199 199 199 199 ผลการพจิารณาพืน้ที่ทีเ่ปSนแหลTงอนรุกัษทรัพยากรธรผลการพจิารณาพืน้ที่ทีเ่ปSนแหลTงอนรุกัษทรัพยากรธรผลการพจิารณาพืน้ที่ทีเ่ปSนแหลTงอนรุกัษทรัพยากรธรผลการพจิารณาพืน้ที่ทีเ่ปSนแหลTงอนรุกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมรมชาตแิละสิง่แวดล อมรมชาตแิละสิง่แวดล อมรมชาตแิละสิง่แวดล อม    

พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่    
ผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณาผลการพจิารณา

ศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพศกัยภาพ    
คาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิายคาํอธบิาย    

จงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนอง    สงูสงูสงูสงู    จังหวัดระนองมีความเหมาะสมในการเปSนพ้ืนท่ีอนุรักษในระดับสูง เน่ืองจากมี
ทรั พย ากรธ รรมชาติ ทา งบกและทา งทะ เ ล เ ปS น จํ านวนมาก  โ ดย เฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมถึงจากผลการกําหนดบทบาทท่ีผTานมา จังหวัด
ระนองไมTได ถูกกําหนดให เปSนพ้ืนท่ีพัฒนาของสาขาเศรษฐกิจในสาขาใด ดังน้ัน       
จึงมีข อเสนอวTา ควรจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมท่ีมีในป(จจุบัน 

จงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพร    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    - 

จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่    สงูสงูสงูสงู    จังหวัดกระบ่ีมีความเหมาะสมในการเปSนพ้ืนท่ีอนุรักษในระดับสูง เน่ืองจากมี
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเปSนจํานวนมาก รวมถึงจากผลการกําหนดบทบาทท่ี   
ผTานมา จังหวัดกระบ่ีไมTได ถูกกําหนดให เปSนพ้ืนท่ีพัฒนาของสาขาเศรษฐกิจในสาขาใด 
ดังน้ัน จึงมีข อเสนอวTา ควรจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมท่ีมีใน
ป(จจุบัน 

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั
นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    

ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    
- 

จงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลา    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    - 

จงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลู    สงูสงูสงูสงู    จังหวัดสตูลมีความเหมาะสมในการเปSนพ้ืนท่ีอนุรักษในระดับสูง เ น่ืองจากมี
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเปSนจํานวนมากเปSนลําดับท่ี 3 รองจากจังหวัดระนอง 
รวมถึงจากผลการกําหนดบทบาทท่ีผTานมา จังหวัดสตูลไมTได ถูกกําหนดให เปSนพ้ืนท่ี
พัฒนาของสาขาเศรษฐกิจในสาขาใด ดัง น้ัน จึงมีข อเสนอวTา ควรจะอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมท่ีมีในป(จจุบัน 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----199199199199 พบวTา จังหวัดระนอง กระบ่ี และสตูลเปSนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการเปSนพ้ืนท่ีอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เนื่องจากวTาท้ัง 2 จังหวัดดังกลTาวเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความ
อุดมสมบูรณท้ังทรัพยากรธรรมชาติทางบกและทางทะเล  
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----223223223223    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----202020200000    การพจิการพจิการพจิการพจิารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาความมัน่คงารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาความมัน่คงารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาความมัน่คงารณาพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพในการพฒันาสาขาความมัน่คง    

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

ระนองระนองระนองระนอง    ชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    สตลูสตลูสตลูสตลู    

ป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกัป(จจยัหลกั     

จํ านวนแร ง ง าน

ตTางด าว 

69,511 คน 21,566 คน 14,048 คน 14,681 คน 19,363 คน 2,519 คน 

ป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุนป(จจยัสนบัสนุน     

โครงสร างพัฒนา

สาขาความม่ันคง 

- - - - - - 

ผลการประเมนิผลการประเมนิผลการประเมนิผลการประเมนิ

ศักยภาพศักยภาพศักยภาพศักยภาพ    

สงูสงูสงูสงู    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง    ต่ําต่ําต่ําต่ํา    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----200 200 200 200 แสดงผลการพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีข อพิจารณาด านความม่ันคง โดยเฉพาะในสTวนของ
ป(ญหาจากแรงงานตTางด าวจากการพิจารณา พบวTาจังหวัดระนองเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีข อพิจารณาด านความม่ันคง 
เนื่องจากวTาพ้ืนท่ีจังหวัดระนองเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีแรงงานตTางด าวเข ามาทํางานเปSนจํานวนมาก  

 จากข อมูลและผลการพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาของสาขาเศรษฐกิจตTางๆ ดังแสดงตาม
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----198198198198 ถึง 3333----200200200200 ท่ีปรึกษาได นําผลการประเมินศักยภาพ    ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา ระดับต่ํา ระดับต่ํา ระดับต่ํา จาก
การพิจารณาท้ัง 7 สาขา เพ่ือนํามาสรุปผลการวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะของการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ()งทะเลภาคใต  โดยมีแนวทางการประเมินดังนี้ 

         หมายถึง เปSนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสูง  

  หมายถึง เปSนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนารองลงมา 

 oo หมายถึง เปSนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการเปSนพ้ืนท่ีอนุรักษในระดับสูง 

  o  หมายถึง เปSนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการเปSนพ้ืนท่ีอนุรักษรองลงมา 

          **      หมายถึง เปSนพ้ืนท่ีท่ีข อพิจารณาทางด านความม่ันคง (จากป(ญหาแรงงานตTางด าวในระดับสูง) 

 *      หมายถึง เปSนพ้ืนท่ีท่ีมีข อพิจารณาทางด านความม่ันคงในระดับรองลงมา 

 ดังนั้น ผลการประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพการพัฒนา จําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ และผลการประเมิน
ศักยภาพในการพัฒนา จําแนกตามพ้ืนท่ี แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----201201201201 และตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----202202202202 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต วเิคราะหความเปSนไปได และความเหมาะสมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
 

บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั บรษิทั คอนซลัแทนทออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    3333----224224224224    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----201 201 201 201 ผลการประเมินพืน้ทีท่ี่มศีักยภาพการพฒันาจําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจผลการประเมินพืน้ทีท่ี่มศีักยภาพการพฒันาจําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจผลการประเมินพืน้ทีท่ี่มศีักยภาพการพฒันาจําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจผลการประเมินพืน้ทีท่ี่มศีักยภาพการพฒันาจําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ    

ป(จจยัป(จจยัป(จจยัป(จจยั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

ระนองระนองระนองระนอง    ชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    สตลูสตลูสตลูสตลู    

สาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิส     

เปSนจุดรับ-สT ง  เ พ่ือรวบรวมและกระจายสินค าเกษตรกรรมหรือ

อุตสาหกรรม 
 ����  ���� ��������     

สาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังาน     

เปSนแหลTงผลิตพลังงานไฟฟbา   ���� �������� ��������  

สาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม     

เปSนแหลTงผลิตอุตสาหกรรม    �������� ��������  

สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม     

เปSนแหลTงผลิตสินค าเกษตร  ���� ���� �������� ��������  

สาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่ว     

เปSนแหลTงทTองเท่ียว ����  ��������  ���� � 

สาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อม     

เปSนพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม oooooooo oooo oooooooo oooo oooo oooooooo 

สาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคงสาขาความมั่นคง     

เปSนพ้ืนท่ีท่ีมีข อพิจารณาโดยเฉพาะผลกระทบจากแรงงานตTางด าว ********    ****    ****    ****    ****    ****    

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : ท่ีปรึกษา 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----202 202 202 202 ผลการประเมินศักยภาพในการพฒันาจําแนกตามพื้นที่ผลการประเมินศักยภาพในการพฒันาจําแนกตามพื้นที่ผลการประเมินศักยภาพในการพฒันาจําแนกตามพื้นที่ผลการประเมินศักยภาพในการพฒันาจําแนกตามพื้นที่    

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

สาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิ    

คมนาคมขนสTงคมนาคมขนสTงคมนาคมขนสTงคมนาคมขนสTง

และโลจิสตกิสและโลจิสตกิสและโลจิสตกิสและโลจิสตกิส    
พลงังานพลงังานพลงังานพลงังาน    อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม    เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    

การการการการ

ทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่วทTองเทีย่ว    

ทรพัยากรธรรมชาติทรพัยากรธรรมชาติทรพัยากรธรรมชาติทรพัยากรธรรมชาติ

สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    

ความความความความ

มั่นคงมั่นคงมั่นคงมั่นคง    

ระนอง     ���� oooooooo ******** 

ชุมพร ����   ��������  oooo **** 

กระบ่ี  ����  ���� �������� oooooooo **** 

นครศรีธรรมราช ���� �������� �������� ��������  oooo **** 

สงขลา �������� �������� �������� �������� ���� oooo ****    

สตูล                 ����    oooooooo    ****    

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : ท่ีปรึกษา 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----225225225225    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333....7777    การวิเคราะหความเหมะสมและมูลคTาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของโครงการในการพัฒนาการวิเคราะหความเหมะสมและมูลคTาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของโครงการในการพัฒนาการวิเคราะหความเหมะสมและมูลคTาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของโครงการในการพัฒนาการวิเคราะหความเหมะสมและมูลคTาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของโครงการในการพัฒนา
พื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต พื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต พื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต พื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     

 การวิเคราะหความเหมาะสมและมูลคTาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของโครงการ ท่ีปรึกษาได รวบรวม
รายละเอียดของโครงการท่ีผTานเกณฑการคัดกรองโครงการเบ้ืองต นและพิจารณาตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ()งทะเลภาคใต  ท้ัง 3 ทางเลือก โดยรายละเอียดหลักของโครงการเบ้ืองต นประกอบไปด วย 1) มูลคTาลงทุนของ
โครงการ 2) อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 3) อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) มูลคTาเงินลงทุนของ
โครงการ และ 4) ผลกระทบด านสิ่งแวดล อม ซ่ึงแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ขในภาคผนวก ขในภาคผนวก ขในภาคผนวก ข3333  เพ่ือนํามาประเมินมูลคTา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจในแตTละทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  โดยมีแนวทางการวิเคราะห
ดังแสดงตามรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----24242424    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----24242424    แนวทางการวเิคราะหมลูคTาผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิแนวทางการวเิคราะหมลูคTาผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิแนวทางการวเิคราะหมลูคTาผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิแนวทางการวเิคราะหมลูคTาผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ    
ตามทางเลือกในการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ตามทางเลือกในการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ตามทางเลือกในการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ตามทางเลือกในการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     

    จากรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----24242424 แสดงแนวทางการวิเคราะหมูลคTาผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตาม
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ซ่ึงมีข้ันตอนการศึกษาดังตTอไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 1 1 1 1 การตั้งเกณฑพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่การตั้งเกณฑพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่การตั้งเกณฑพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่การตั้งเกณฑพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่
ชายฝ()งทะเลภาคใต ชายฝ()งทะเลภาคใต ชายฝ()งทะเลภาคใต ชายฝ()งทะเลภาคใต เนื่องด วยการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ในแตTละทางเลือกมีทิศทางการพัฒนาและ
เปbาหมายของผลลัพธทางเศรษฐกิจท่ีแตกตTางกัน ดังนี้   

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((Base Growth CaseBase Growth CaseBase Growth CaseBase Growth Case)))) เปSนการดําเนินการตามสภาพป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต  ซ่ึง
ในกรณีนี้ จะไมTมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมTๆ เกิดข้ึนอยTางมีนัยสําคัญ 

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ ((((Full Potential Growth CaseFull Potential Growth CaseFull Potential Growth CaseFull Potential Growth Case))))    ในกรณีนี้จะให ความสําคัญกับการ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปSนจุดแข็งของภาคใต  คือ กิจกรรมการทTองเท่ียว และการแปรรูปการเกษตร 

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต กรณีเรTงอัตราการเติบโต ((((AcceleratAcceleratAcceleratAccelerated Growth Caseed Growth Caseed Growth Caseed Growth Case) ) ) ) ในกรณีนี้จะให ความสําคัญกับการ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาทางเศรษฐกิจสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต   

ตัง้เกณฑพจิารณาโครงกตัง้เกณฑพจิารณาโครงกตัง้เกณฑพจิารณาโครงกตัง้เกณฑพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายารทีเ่ปSนเปbาหมายารทีเ่ปSนเปbาหมายารทีเ่ปSนเปbาหมาย
การดาํเนนิการตามการดาํเนนิการตามการดาํเนนิการตามการดาํเนนิการตามทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืก    

พจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมาย
การดาํเนนิการตามแนวทางเลอืกการดาํเนนิการตามแนวทางเลอืกการดาํเนนิการตามแนวทางเลอืกการดาํเนนิการตามแนวทางเลอืก    

วเิคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนวเิคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนวเิคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนวเิคราะหผลประโยชนและผลตอบแทน
ทางเศรษฐกจิตามทางเลอืกการพฒันาทางเศรษฐกจิตามทางเลอืกการพฒันาทางเศรษฐกจิตามทางเลอืกการพฒันาทางเศรษฐกจิตามทางเลอืกการพฒันา    

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111    
กรณฐีานกรณฐีานกรณฐีานกรณฐีาน    

    

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2222    
กรณใีช ศกัยภาพเต็มที่กรณใีช ศกัยภาพเต็มที่กรณใีช ศกัยภาพเต็มที่กรณใีช ศกัยภาพเต็มที่    
    

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3333    
กรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโตกรณเีรTงอตัราการเตบิโต    

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----226226226226    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ดังนั้น ท่ีปรึกษาได นําทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ัง 3 ทางดังกลTาว มาพิจารณาเพ่ือกําหนดเปSนเกณฑการ
พิจารณาโครงการท่ีเปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต และนําเกณฑ
การพิจารณาโครงการท่ีเปSนเปbาหมายดังกลTาว ไปใช ในการพิจารณาโครงการพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาใน
ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 2222 

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 2 2 2 2 การพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()ง
ทะเลภทะเลภทะเลภทะเลภาคใต าคใต าคใต าคใต เปSนการนําโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท่ีท่ีปรึกษาได ทําการเก็บรวบรวมข อมูล             
มาพิจารณาโดยเทียบกับเกณฑการพิจารณาโครงการท่ีเปSนเปbาหมายท่ีได กําหนดข้ึนใน    ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 1111 ซ่ึงจะได 
ผลลัพธการพิจารณาเปSน โครงการท่ีเปSนเปbาหมายของการดําเนินการตามแตTละทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ()งทะเลภาคใต  และนําผลการพิจารณาดังกลTาวไปใช ในการวิเคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ในขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 3333    

ขั้ขัข้ั้ขั้นตอนที่ นตอนที่ นตอนที่ นตอนที่ 3 3 3 3 การวิเคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่การวิเคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่การวิเคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่การวิเคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่
ชายฝ()งทะเลภาคใต  ชายฝ()งทะเลภาคใต  ชายฝ()งทะเลภาคใต  ชายฝ()งทะเลภาคใต  เปSนการนําโครงการท่ีเปSนเปbาหมายการดําเนินการตามแตTละทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()ง
ทะเลภาคใต  มาวิเคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยจําแนกตามทางเลือก จําแนกการ
วิเคราะหออกเปSน 2 สTวน คือ ผลประโยชนจากการลงทุนพัฒนาโครงการ และผลประโยชนจากการดําเนิน
โครงการ 

โดยแนวทางการศึกษาตามท่ีกลTาวมาดังกลTาว มีรายละเอียดและผลการศึกษาดังตTอไปนี้ 
ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 1111    การตั้งเกณฑพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกกการตั้งเกณฑพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกกการตั้งเกณฑพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกกการตั้งเกณฑพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ารพัฒนาพื้นที่ารพัฒนาพื้นที่ารพัฒนาพื้นที่

ชายฝ()งทะเลภาคใต ชายฝ()งทะเลภาคใต ชายฝ()งทะเลภาคใต ชายฝ()งทะเลภาคใต  
 ท่ีปรึกษาได ตั้งเกณฑพิจารณาโครงการท่ีเปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()ง
ทะเลภาคใต  โดยวิเคราะหจากทิศทางการพัฒนาของแตTละทางเลือก ดังแสดงผลดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----203203203203 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----203 203 203 203 เกณฑการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเกณฑการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเกณฑการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเกณฑการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดําเนนิการตามเปbาหมายการดําเนนิการตามเปbาหมายการดําเนนิการตามเปbาหมายการดําเนนิการตาม    
ทางเลือกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลือกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลือกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ทางเลือกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  

ทางเลอืกการพฒันาทางเลอืกการพฒันาทางเลอืกการพฒันาทางเลอืกการพฒันา    ทศิทางการพฒันาทศิทางการพฒันาทศิทางการพฒันาทศิทางการพฒันา    เกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการ    

ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่1111 กรณีฐาน 
 (Base Growth Case) 

ดําเนินการตามสภาพป(จจุบันของพ้ืนท่ี
ภ า ค ใ ต  ซ่ึ ง จ ะ ไ มT มี กิ จ ก ร ร ม ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ห มT ๆ  เ กิ ด ข้ึ น อ ยT า ง มี
นัยสําคัญ 

เปSนโครงการพัฒนาท่ีมีสTวนชTวยในการ
แก ไขป(ญหาหรือสภาพการดําเนินการ
ในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต  

ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่2222 กรณีใช ศักยภาพเตม็ท่ี 
(Full Potential Growth Case) 

เน นการ พัฒนา อุตสาหกรรมการ
ทTองเท่ียวและเกษตรแปรรูป 

เ ปS น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท่ี ส า ม า ร ถ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทTองเท่ียวและเกษตรแปรรูป 

ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่3333 กรณเีรTงอัตราการเตบิโต 
(Accelerated Growth Case) 

เน นการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ ท่ีมี
มูลคTาทางเศรษฐกิจสูง 

เ ปS น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท่ี ส า ม า ร ถ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาทางเศรษฐกิจสูง 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----203203203203    ท่ีปรึกษานําเกณฑการพิจารณาโครงการดังกลTาวไปพิจารณาเปรียบเทียบกับข อมูล
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ตามท่ีท่ีปรึกษาได ทําการเก็บรวบรวมข อมูลในข้ันตอนตTอไป

    ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 2222    การพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()ง
ทะเลภาคใต ทะเลภาคใต ทะเลภาคใต ทะเลภาคใต     

    นําข อมูลภาพรวมของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ในแตTละโครงการจากการคัดกรองเบ้ืองต น
มาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาโครงการท่ีเปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทา
พ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ในลักษณะของการทํา 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----204 204 204 204 ลักษณะของการลักษณะของการลักษณะของการลักษณะของการ
ตามทางเลือกการพฒันาตามทางเลือกการพฒันาตามทางเลือกการพฒันาตามทางเลือกการพฒันา

ลกัษณะลกัษณะลกัษณะลกัษณะ    

    โครงการพัฒนาท่ีมสีTวนสนับสนุนการแก ไขป(ญหาในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต 

    โครงการพัฒนาท่ีมสีTวนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทTองเท่ียวและเกษตรแปรรูป

    โครงการพัฒนาท่ีมสีTวนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ ท่ีมมีูลคTาทางเศรษฐกิจสูง

ผลการพิจารณาโครงการท่ีเปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 
ท้ัง 3 ทางเลือกดังแสดงตามตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----205 205 205 205 
ตามแนวทางเลอืกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ตามแนวทางเลอืกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ตามแนวทางเลอืกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ตามแนวทางเลอืกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต 

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    โครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันา

สาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิส

1 โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบ และวิ เคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดล อมระบบขนสTงมวลชนจังหวัดภูเก็ตใน
เส นทางทTาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
(โครงการรถไฟฟbารางเบา) 

2 โครงการศึกษาและออกแบบระบบ
ด วยพลังงานไฟฟbาชTวงหาดใหญT-ปาดังเบซาร

3 โครงการพัฒนาสถานีขนสTงสินค าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนสTงทางถนนด วยรถบรรทุก จังหวัด
นราธิวาส 

4 โครงการพัฒนาโครงขTายทางหลวงชนบทเช่ือมตTอด านการ
ทTองเท่ียว (Royal Coast) 

5 โครงการเรTงรัดกTอสร างขยาย 4 
ประสิทธิภาพทางหลวง จํานวน 45 
( ถนนสาย 4103 ทางเล่ียงเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช – สงขลา, สาย 4 กระบี่ 
ชุมพร – ระนอง, สาย 410 ยะลา 
ยTานตาขาว - อ.ละงู) 

6 โครงการทางพิเศษสายกะทู -ป�าตองจังหวัดภูเก็ต

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()
(Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

(COT)(COT)(COT)(COT)    3333----227227227227    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั

ท่ีปรึกษานําเกณฑการพิจารณาโครงการดังกลTาวไปพิจารณาเปรียบเทียบกับข อมูล
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ตามท่ีท่ีปรึกษาได ทําการเก็บรวบรวมข อมูลในข้ันตอนตTอไป

การพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()ง

นําข อมูลภาพรวมของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ในแตTละโครงการจากการคัดกรองเบ้ืองต น
มาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาโครงการท่ีเปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทา
พ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ในลักษณะของการทํา Check Lists สามารถอธิบายความหมายได ดัง

ลักษณะของการลักษณะของการลักษณะของการลักษณะของการการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการ
ตามทางเลือกการพฒันาตามทางเลือกการพฒันาตามทางเลือกการพฒันาตามทางเลือกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต พื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต พื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต พื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     

ความหมายความหมายความหมายความหมาย    

โครงการพัฒนาท่ีมสีTวนสนับสนุนการแก ไขป(ญหาในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต 

โครงการพัฒนาท่ีมสีTวนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทTองเท่ียวและเกษตรแปรรูป

โครงการพัฒนาท่ีมสีTวนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ ท่ีมมีูลคTาทางเศรษฐกิจสูง

โครงการท่ีเปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----205205205205    

205 205 205 205 การพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการ
ตามแนวทางเลอืกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ตามแนวทางเลอืกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ตามแนวทางเลอืกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ตามแนวทางเลอืกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  

โครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันา    
เกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการ

ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่1111    ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่

สาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิส     

โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบ และวิ เคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดล อมระบบขนสTงมวลชนจังหวัดภูเก็ตใน
เส นทางทTาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต–ห าแยกฉลอง     

โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟฟbาทางคูTขับเคล่ือน
ปาดังเบซาร  

โครงการพัฒนาสถานีขนสTงสินค าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา และ  

โครงการพัฒนาโครงขTายทางหลวงชนบทเช่ือมตTอด านการ
 

4 ชTองจราจร และ เพิ่ม
45 โครงการ ท่ัวประเทศ  

ทางเล่ียงเมืองนครศรีธรรมราช, สาย 408 
กระบี่ - อ.ห วยยอด, สาย 4 

ยะลา – เบตง, สาย 404,416 อ.
 

ป�าตองจังหวัดภูเก็ต 

  

 

ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ท่ีปรึกษานําเกณฑการพิจารณาโครงการดังกลTาวไปพิจารณาเปรียบเทียบกับข อมูล
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ตามท่ีท่ีปรึกษาได ทําการเก็บรวบรวมข อมูลในข้ันตอนตTอไป 

การพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งการพิจารณาโครงการที่เปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()ง

นําข อมูลภาพรวมของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ในแตTละโครงการจากการคัดกรองเบ้ืองต น
มาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาโครงการท่ีเปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกในการพัฒนา

สามารถอธิบายความหมายได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----204204204204 
การพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการ    

โครงการพัฒนาท่ีมสีTวนสนับสนุนการแก ไขป(ญหาในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต  

โครงการพัฒนาท่ีมสีTวนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทTองเท่ียวและเกษตรแปรรูป 

โครงการพัฒนาท่ีมสีTวนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ ท่ีมมีูลคTาทางเศรษฐกิจสูง 

โครงการท่ีเปSนเปbาหมายการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

การพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการการพจิารณาโครงการทีเ่ปSนเปbาหมายการดาํเนนิการ 

เกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการ    
ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่2222    ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่3333    

 

  

  

  

  

  

 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    โครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันา

7 โครงการทางหลวงแนวใหมT สาย บ.สาคู 

จังหวัดภูเก็ต 

8 โครงการทางหลวงพิเศษระหวTางเมืองสาย 

อ.หาดใหญT –ชายแดนไทย-มาเลเซีย

9 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง 
สุราษฎรธานี, สุราษฎรธานี-ปาดังเบซาร

10 โครงการกTอสร างรถไฟทางคูTสายชุมพร

11 โครงการทางรถไฟสายใหมTเพื่อการทTองเท่ียวเส นทางจังหวัด
สุราษฎรธานี - พังงา –ภูเก็ต 

12 โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land bridge

13 โครงการทTาเรือนํ้าลึกสงขลาแหTงท่ี 2

14 โครงการกTอสร างทTาเรือท่ีจังหวัดชุมพร

15 โครงการกTอสร างทTาเรือนํ้าลึกปากบาราจังหวัดสตูล              
(ระยะท่ี 1) 

16 โครงการทางรถไฟเช่ือมโยงการขนสTงสินค าระหวTางทTาเรือฝ()ง
อTาวไทยและทTาเรือฝ()งอันดามัน 

17 โครงการทTาเรือเพื่อรองรับ Energy Bridge 

(อ.ท ายเหมือง จ.พังงา ถึง อ.ขนอม 

สาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังาน    

1 โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคตะวันตกและ
ภาคใต เพื่อเสริมความม่ันคงระบบไฟฟbา

2 โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคใต เพื่อเสริมความ
ม่ันคงระบบไฟฟbา (สุราษฎรธานี – สงขลา

3 โครงการพัฒนาระบบเคเบิ้ลใต ทะเลไปยังบริเวณอําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟbา

4 โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟbาด วยทุTงกังหันลมในพื้นท่ีภาคใต 

5 โครงการเปล่ียนแรงดันไฟฟbาในพื้นท่ีภาคใต จาก 
22 เควีระยะท่ี 1 

6 โครงการเช่ือมโยงระบบไฟฟbาระหวTางประเทศแบบระบบตTอ
ระบบ (Grid to Grid) 

7 โครงการ Floating Storage and Regasification Unit 
(FSRU) ในพื้นท่ี อ.จะนะ สงขลา 

8 โครงการโรงไฟฟbาถTานหินกระบี่ 

9 โครงการทTาเทียบเรือคลองร้ัว 

10 โครงการโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ 1 
หินเทพาฯ 2 และทTาเทียบเรือ** 

11 โรงกล่ันนํ้ามัน 

12 โครงการวางทTอสTงนํ้ามัน 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()
(Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

(COT)(COT)(COT)(COT)    3333----228228228228    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั

โครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันา    
เกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการ

ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่1111    ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่

สาคู – บ.เกาะแก ว  
 

โครงการทางหลวงพิเศษระหวTางเมืองสาย  

มาเลเซีย  

โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-หัวหิน, หัวหิน-
ปาดังเบซาร) 

 

โครงการกTอสร างรถไฟทางคูTสายชุมพร-สุราษฎรธานี  

โครงการทางรถไฟสายใหมTเพื่อการทTองเท่ียวเส นทางจังหวัด   
 

Land bridge)   

2 จังหวัดสงขลา  
โครงการกTอสร างทTาเรือท่ีจังหวัดชุมพร  

โครงการกTอสร างทTาเรือนํ้าลึกปากบาราจังหวัดสตูล              
 

โครงการทางรถไฟเช่ือมโยงการขนสTงสินค าระหวTางทTาเรือฝ()ง
  

Energy Bridge  

ขนอม จ.นครศรีธรรมราช) 
  

    

โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคตะวันตกและ
ภาคใต เพื่อเสริมความม่ันคงระบบไฟฟbา  

โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคใต เพื่อเสริมความ
สงขลา)  

โครงการพัฒนาระบบเคเบิ้ลใต ทะเลไปยังบริเวณอําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟbา 

 

โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟbาด วยทุTงกังหันลมในพื้นท่ีภาคใต    

โครงการเปล่ียนแรงดันไฟฟbาในพื้นท่ีภาคใต จาก 33 เควี เปSน 
 

โครงการเช่ือมโยงระบบไฟฟbาระหวTางประเทศแบบระบบตTอ
  

Floating Storage and Regasification Unit 
  

 

 
1 และโครงการโรงไฟฟbาถTาน

 

  

  

ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

เกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการ    
ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่2222    ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่3333    

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

    

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    โครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันา

สาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรม    

1 โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขต
(2 จังหวัดของภาคใต คือ สงขลา นราธิวาส

2 โครงการเมืองยาง 

3 โครงการสTงเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

4 โครงการสTงเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม
รายได และการลงทุนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต 

5 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

6 โครงการฝ�กอบรมฝhมือแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

7 โครงการปtโตรเคมีคอมเพล็กซ 

สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม    

1 โครงการระบบสTงนํ้าอTางเก็บนํ้าคลองแห ง ต

จ.กระบี่ 

2 โครงการพัฒนาลุTมนํ้าตาปh-พุมดวง จังหวัดสุราษฎรธานี

3 โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญT 
สงขลา 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพดTานสินค าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ
การเข าสูTประชาคมอาเซียน 

5 โครงการสTงเสริมอาชีพด านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต  

6 โครงการอTางเก็บนํ้าทTาแซะ จ.ชุมพร

7 โครงการอTางเก็บนํ้าลํารูใหญT จังหวัดพังงา

8 โครงการระบบระบายนํ้าปลักปลิง - 

9 โครงการศึกษาความเหมาะสมการลงทุนวางทTอสTงนํ้าดิบจาก
เขื่อนรัชชประภาไปเกาะภูเก็ต 

สาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่วสาขาการทTองเทีย่ว    

1 โครงการพัฒนาการทTองเท่ียวอารยะธรรมประเพณีรองรับการ
ทTองเท่ียวอาเซียนและนานาชาติ 

2 โครงการพัฒนาการทTองเท่ียวเพื่อการกีฬา สัมมนา สุขภาพและ
กิจกรรมระดับนานาชาติ 

3 โครงการพัฒนาแหลTงทTองเท่ียว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 

4 โครงการพัฒนาและเช่ือมโยงเครือขTายแหลTงทTองเท่ียวเชิง
นิเวศ/เชิงเกษตร/วิถีชีวิตและภูมิป(ญญา

5 โครงการพัฒนาแหลTงทTองเท่ียว 
Andaman 

6 โครงการสTงเสริมสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได 
จากการทTองเท่ียว 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()
(Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

(COT)(COT)(COT)(COT)    3333----229229229229    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั

โครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันา    
เกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการ

ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่1111    ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่

        

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดของภาคใต คือ สงขลา นราธิวาส) 

 

 

โครงการสTงเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต   
โครงการสTงเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม
รายได และการลงทุนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต   

  

โครงการฝ�กอบรมฝhมือแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
  

  

        

โครงการระบบสTงนํ้าอTางเก็บนํ้าคลองแห ง ต.กระบี่น อย อ.เมือง 
 

พุมดวง จังหวัดสุราษฎรธานี  
โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญT (ระยะท่ี 2) จังหวัด

 

โครงการเพิ่มศักยภาพดTานสินค าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ
 

โครงการสTงเสริมอาชีพด านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
 

ชุมพร 
 

โครงการอTางเก็บนํ้าลํารูใหญT จังหวัดพังงา  
 จะนะ จ.สงขลา 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมการลงทุนวางทTอสTงนํ้าดิบจาก
 

        

โครงการพัฒนาการทTองเท่ียวอารยะธรรมประเพณีรองรับการ
 

โครงการพัฒนาการทTองเท่ียวเพื่อการกีฬา สัมมนา สุขภาพและ
 

จังหวัดชายแดนภาคใต   

โครงการพัฒนาและเช่ือมโยงเครือขTายแหลTงทTองเท่ียวเชิง
วิถีชีวิตและภูมิป(ญญา  

โครงการพัฒนาแหลTงทTองเท่ียว Green & Unseen 
 

โครงการสTงเสริมสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได 
 

ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

เกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการ    
ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่2222    ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่3333    

    

  

  

  

  

  

 

 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    โครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันา

7 โครงการสTงเสริมศักยภาพด านการทTองเท่ียวและกีฬาเพื่อ
รองรับการเปtดประชาคมอาเซียน 

สาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อม

1 โครงการกTอสร างศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
จังหวัดกระบี ่

2 โครงการความรTวมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อมเพื่อรองรับการเข าสูTประชาคมอาเซียน

3 โครงการบูรณาการการจัดการปbองกันและแก ไขป(ญหาการกัด
เซาะชายฝ()งทะเล 23 จังหวัด 

4 โครงการถTายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล อมในระดับจังหวัด 

สาขาความมัน่คงสาขาความมัน่คงสาขาความมัน่คงสาขาความมัน่คง    

1 โครงการจัดต้ังศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จด านแรงงานตTางด าว
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----205205205205    พบวTาบางโครงการมีผลการพิจารณาเปSน 
โครงการกTอสร างและบูรณะทางหลวงสายหลักระหวTางภาค โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคใต  เปSนต น 
ซ่ึงผลการวิเคราะหดังกลTาวสามารถอธิบายได วTา โครงการดังกลTาวเปSนโครงการท่ีมีสTวนชTวยในการแก 
เกิดข้ึนในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต  ดังนั้น ไมTวTาจะเปSนทางเลือกใดก็มีสTวนชTวยในการแก ไขป(ญหาในป(จจุบันของ
พ้ืนท่ีภาคใต ได  

ขณะเดียวกัน บางโครงการจะมีผลการพิจารณาเปSน  
พัฒนา เชTน โครงการกTอสร างทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหT
ชTวยในการพัฒนาในทุกทางเลือกตามแตTเปbาหมายของทางเลือกท่ีแตกตTางกันไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

โครงการทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงท่ี 
เกษตร คือ ยางพารา เพ่ิมศักยภาพการขนสTงสินค าทางเรือในพ้ืนท่ีภาคใต ตอนลTาง สTงเสริมการขนสTงทางน้ํา
ทดแทนการขนสTงสินค าทางถนน และการขนสTงสินค าผTานทTาเรือของประเทศเพ่ือนบ าน 
ผTานทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงที่ ผTานทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงที่ ผTานทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงที่ ผTานทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงที่ 2 2 2 2 จังหวัดสงขลาแทน สTวนบทบาทสนับสนุนการพัฒนาตามทางจังหวัดสงขลาแทน สTวนบทบาทสนับสนุนการพัฒนาตามทางจังหวัดสงขลาแทน สTวนบทบาทสนับสนุนการพัฒนาตามทางจังหวัดสงขลาแทน สTวนบทบาทสนับสนุนการพัฒนาตามทาง
ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3 3 3 3 ของทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงท่ี 
สินค าเกษตรแปรรูป (ทางเลือกท่ี 2) 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษานําผลการพิจารณาใน
เศรษฐกิจจําแนกตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ใน

        
    

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()
(Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

(COT)(COT)(COT)(COT)    3333----230230230230    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั

โครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันา    
เกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการ

ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่1111    ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่

โครงการสTงเสริมศักยภาพด านการทTองเท่ียวและกีฬาเพื่อ
 

สาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อม        

โครงการกTอสร างศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
 

โครงการความรTวมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อมเพื่อรองรับการเข าสูTประชาคมอาเซียน  

โครงการบูรณาการการจัดการปbองกันและแก ไขป(ญหาการกัด
 

โครงการถTายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
  

    

โครงการจัดต้ังศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จด านแรงงานตTางด าว
 

พบวTาบางโครงการมีผลการพิจารณาเปSน  ท้ัง 3 แนวทางเลือกการพัฒนา เชTน 
โครงการกTอสร างและบูรณะทางหลวงสายหลักระหวTางภาค โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคใต  เปSนต น 
ซ่ึงผลการวิเคราะหดังกลTาวสามารถอธิบายได วTา โครงการดังกลTาวเปSนโครงการท่ีมีสTวนชTวยในการแก 
เกิดข้ึนในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต  ดังนั้น ไมTวTาจะเปSนทางเลือกใดก็มีสTวนชTวยในการแก ไขป(ญหาในป(จจุบันของ

ขณะเดียวกัน บางโครงการจะมีผลการพิจารณาเปSน  , ,    เรียงลําดับตามทางเลือกการ
พัฒนา เชTน โครงการกTอสร างทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงท่ี 2 เปSนต น ซ่ึงสามารถอธิบายได วTา โครงการดังกลTาวมีสTวน
ชTวยในการพัฒนาในทุกทางเลือกตามแตTเปbาหมายของทางเลือกท่ีแตกตTางกันไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

โครงการทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงท่ี 2 มีสTวนชTวยในการพัฒนาตามทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 
พารา เพ่ิมศักยภาพการขนสTงสินค าทางเรือในพ้ืนท่ีภาคใต ตอนลTาง สTงเสริมการขนสTงทางน้ํา

ทดแทนการขนสTงสินค าทางถนน และการขนสTงสินค าผTานทTาเรือของประเทศเพ่ือนบ าน 
จังหวัดสงขลาแทน สTวนบทบาทสนับสนุนการพัฒนาตามทางจังหวัดสงขลาแทน สTวนบทบาทสนับสนุนการพัฒนาตามทางจังหวัดสงขลาแทน สTวนบทบาทสนับสนุนการพัฒนาตามทางจังหวัดสงขลาแทน สTวนบทบาทสนับสนุนการพัฒนาตามทาง

ของทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงท่ี 2 จังหวัดสงขลา มีบทบาทในลักษณะของการเปSนประตูการค าของ
) และประตูการค าของสินค าอุตสาหกรรม (ทางเลือกท่ี 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษานําผลการพิจารณาในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----202020203333  ไปวิเคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจจําแนกตามทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ในขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 3333 

    

ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

เกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการเกณฑการพจิารณาโครงการ    
ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่2222    ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่3333    

 
 

 

    

  

  

  

  

    

  

แนวทางเลือกการพัฒนา เชTน 
โครงการกTอสร างและบูรณะทางหลวงสายหลักระหวTางภาค โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคใต  เปSนต น 
ซ่ึงผลการวิเคราะหดังกลTาวสามารถอธิบายได วTา โครงการดังกลTาวเปSนโครงการท่ีมีสTวนชTวยในการแก ไขป(ญหาท่ี
เกิดข้ึนในป(จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต  ดังนั้น ไมTวTาจะเปSนทางเลือกใดก็มีสTวนชTวยในการแก ไขป(ญหาในป(จจุบันของ

เรียงลําดับตามทางเลือกการ
เปSนต น ซ่ึงสามารถอธิบายได วTา โครงการดังกลTาวมีสTวน

ชTวยในการพัฒนาในทุกทางเลือกตามแตTเปbาหมายของทางเลือกท่ีแตกตTางกันไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111 คือ สนับสนุนให สินค า
พารา เพ่ิมศักยภาพการขนสTงสินค าทางเรือในพ้ืนท่ีภาคใต ตอนลTาง สTงเสริมการขนสTงทางน้ํา

ทดแทนการขนสTงสินค าทางถนน และการขนสTงสินค าผTานทTาเรือของประเทศเพ่ือนบ าน มาเปSนการขนสTงทางน้ํามาเปSนการขนสTงทางน้ํามาเปSนการขนสTงทางน้ํามาเปSนการขนสTงทางน้ํา
จังหวัดสงขลาแทน สTวนบทบาทสนับสนุนการพัฒนาตามทางจังหวัดสงขลาแทน สTวนบทบาทสนับสนุนการพัฒนาตามทางจังหวัดสงขลาแทน สTวนบทบาทสนับสนุนการพัฒนาตามทางจังหวัดสงขลาแทน สTวนบทบาทสนับสนุนการพัฒนาตามทางเลือกที่ เลือกที่ เลือกที่ เลือกที่ 2222 และ

จังหวัดสงขลา มีบทบาทในลักษณะของการเปSนประตูการค าของ
ทางเลือกท่ี 3) 

ไปวิเคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนทาง



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----231231231231    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 3333        การวิเคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่การวิเคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่การวิเคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่การวิเคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่
ชายฝ()งทะเลภาคใต  ชายฝ()งทะเลภาคใต  ชายฝ()งทะเลภาคใต  ชายฝ()งทะเลภาคใต      
    ท่ีปรึกษาวิเคราะหผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ()งทะเลภาคใต  3 ทางเลือกท่ีผTานการพิจารณาในรูปแบบของ Check Lists โดยกรณีท่ีโครงการพัฒนามีสTวน
ชTวยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทTองเท่ียวและเกษตรแปรรูปตามทางเลือกท่ี 2 ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจจะพิจารณาเฉพาะตามทางเลือกท่ี 2 และเชTนเดียวกันในกรณีท่ีโครงการพัฒนามีสTวนชTวยสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาทางเศรษฐกิจสูงตามทางเลือกท่ี 3 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจะพิจารณา
เฉพาะตามทางเลือกท่ี 3  

ท้ังนี้ ในการวิเคราะหท่ีปรึกษาได จําแนกผลประโยชนทางเศรษฐกิจออกเปSน 2 สTวนคือ 1) ผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน และ 2) ผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินโครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
1111)  )  )  )      ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการลงทุนพัฒนาโครงสร างพื้นฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการลงทุนพัฒนาโครงสร างพื้นฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการลงทุนพัฒนาโครงสร างพื้นฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการลงทุนพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน    

ท่ีปรึกษาวิเคราะหผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน โดยใช 
คTาตัวทวี (Economic Multiplier Effect) ในแตTละสาขาการผลิต ซ่ีงมีแนวคิด คือ หากมีการผลิตเกิดข้ึนในสาขา
การผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง เม็ดเงินท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตของสาขาการผลิตดังกลTาวจะหมุนเวียนไปยังสาขา
เศรษฐกิจอ่ืนๆ และสTงผลให มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสาขาการผลิตอ่ืนๆ ซ่ึงผลกระทบจากการขยายตัวของ
การใช จTายหมุนเวียนของเม็ดเงินเรียกวTา ตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจ (Multiplier Effect) โดยในการวิเคราะหนั้น ท่ี
ปรึกษาพิจารณาคTาตัวทวีตามสาขาเศรษฐกิจโดยการประยุกตใช ข อมูลจากตาราง I-O Model Inverse 180-2005 
ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ (สศช.) 

ผลการพิจารณาสาขาเศรษฐกิจ และคTาตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจ (Multiplier Effect) ของแตTละ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต จากการคัดกรองโครงการเบ้ืองต นไปวิเคราะหมูลคTาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากการลงทุนพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ดังแสดงผลการ
วิเคราะหใน ภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข4444  และสามารถสรุปมูลคTาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนโครงสร างพ้ืนฐานจําแนก
ตามรายสาขาเศรษฐกิจแสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----206206206206    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----206 206 206 206 สรปุมลูคTาทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการลงทนุโครงสร างพืน้ฐานสรปุมลูคTาทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการลงทนุโครงสร างพืน้ฐานสรปุมลูคTาทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการลงทนุโครงสร างพืน้ฐานสรปุมลูคTาทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการลงทนุโครงสร างพืน้ฐาน    
จาํแนกรายสาขาเศรษฐกจิจาํแนกรายสาขาเศรษฐกจิจาํแนกรายสาขาเศรษฐกจิจาํแนกรายสาขาเศรษฐกจิ    

โครงการพัฒนาโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาโครงการพัฒนา    
มูลคTาการลงทุน มูลคTาการลงทุน มูลคTาการลงทุน มูลคTาการลงทุน ((((ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    

ผลประโยชนลงทุนพฒันาผลประโยชนลงทุนพฒันาผลประโยชนลงทุนพฒันาผลประโยชนลงทุนพฒันา    
โครงสร างพืน้ฐาน โครงสร างพืน้ฐาน โครงสร างพืน้ฐาน โครงสร างพืน้ฐาน ((((ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2222    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3333    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2222    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3333    
สาขาคมนาคมขนสTงและ 
โลจิสติกส 

165,037.39 653,361.83 638,687.85 472,221.48 1,870,352.72 1,827,477.55 

สาขาพลังงาน 164,630.00 212,130.00 744,490.72 529,629.66 681,640.41 1,954,797.36 
สาขาอุตสาหกรรม - 2,668.00 187,502.83 - 8,623.78 606,065.39 
สาขาเกษตรกรรม 10,201.00 45,977.31 15,701.00 24,321.22 124,054.85 37,434.32 
สาขาการทTองเท่ียว - 1,304.78 - - 1,843.70 - 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล อม 

22,502.03 22,502.03 21,370.37 25,028.23 25,028.23 21,370.37 

สาขาความม่ันคง - - - - - - 
รวมรวมรวมรวมทัง้หมดทัง้หมดทัง้หมดทัง้หมด    362,370362,370362,370362,370....42424242    937,943937,943937,943937,943....95959595    1,607,7521,607,7521,607,7521,607,752....77777777    1,051,2001,051,2001,051,2001,051,200....61616161    2,711,5432,711,5432,711,5432,711,543....69696969    4,447,1444,447,1444,447,1444,447,144....99999999    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----232232232232    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222)  )  )  )      ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดําเนินโครงการผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดําเนินโครงการผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดําเนินโครงการผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดําเนินโครงการ    
ท่ีปรึกษาทําการวิเคราะหผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการด วยการประมาณ

การมูลคTาผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ โดยมูลคTาผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินโครงการจะอาศัยการเทียบเคียงมูลคTาการลงทุนโครงการกับอัตราผลตอบแทนทางเศรอัตราผลตอบแทนทางเศรอัตราผลตอบแทนทางเศรอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ษฐกิจ ษฐกิจ ษฐกิจ ((((EIRREIRREIRREIRR))))    ของ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  จําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ  ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----207207207207 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----207207207207    สรปุมลูคTาทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนนิโครงการพฒันาสรปุมลูคTาทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนนิโครงการพฒันาสรปุมลูคTาทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนนิโครงการพฒันาสรปุมลูคTาทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนนิโครงการพฒันา    
พื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต จาํแนกตามรายสาขาเศรษฐกจิพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต จาํแนกตามรายสาขาเศรษฐกจิพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต จาํแนกตามรายสาขาเศรษฐกจิพื้นทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต จาํแนกตามรายสาขาเศรษฐกจิ    

โครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันาโครงการพฒันา    
ทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีภ่าคใทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีภ่าคใทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีภ่าคใทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีภ่าคใต ต ต ต     ((((ล านบาทล านบาทล านบาทล านบาท))))    

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2222    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3333    

สาขาคมนาคมขนสTงและโลจิสติกส 1,251,784.48 4,750,587.21 4,570,576.63 
สาขาพลังงาน 1,252,272.62 1,510,520.42 3,236,497.47 
สาขาอุตสาหกรรม - 31,957.09 620,540.22 
สาขาเกษตรกรรม 64,493.52 344,666.14 344,666.14 
สาขาการทTองเท่ียว - 4,165.32 - 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 74,383.83 74,383.83 68,231.60 
สาขาความมั่นคง - - - 

รวมทัง้หมดรวมทัง้หมดรวมทัง้หมดรวมทัง้หมด    2,642,9342,642,9342,642,9342,642,934....45454545    6,716,2806,716,2806,716,2806,716,280....00000000    8,840,5128,840,5128,840,5128,840,512....05050505    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

จากผลการศึกษาท้ังหมดตามรายละเอียดดังท่ีกลTาวมา สามารถสรุปมูลคTาผลประโยชนและอัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  จําแนกตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ี
ภาคใต ได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----208208208208    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----208 208 208 208 สรปุมลูคTาผลประโยชนและอตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกจิสรปุมลูคTาผลประโยชนและอตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกจิสรปุมลูคTาผลประโยชนและอตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกจิสรปุมลูคTาผลประโยชนและอตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ    
ของโครงการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต จาํแนกตามทางเลอืกการพัฒนาของโครงการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต จาํแนกตามทางเลอืกการพัฒนาของโครงการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต จาํแนกตามทางเลอืกการพัฒนาของโครงการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต จาํแนกตามทางเลอืกการพัฒนา    

ผลประโยชนผลประโยชนผลประโยชนผลประโยชน////ผลตอบแทนผลตอบแทนผลตอบแทนผลตอบแทน    
แนวทางเลอืกในการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต แนวทางเลอืกในการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต แนวทางเลอืกในการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต แนวทางเลอืกในการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     

ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่1111    ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่2222    ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่3333    

มูลคTาการลงทุน (ล านบาท) 362,370.42 937,943.95 1,607,752.77 

ผลประโยชนจากการลงทุนพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน (ล านบาท) 1,051,200.61 2,711,543.69 4,447,144.99 

ผลประโยชนจากการดาํเนินโครงการ (ล านบาท) 2,642,934.45 6,716,280.00 8,840,512.05 

อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ร อยละ) 18181818....76767676    16161616....41414141    16161616....47474747    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)

3333....8888    การศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมของการพัฒนาการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมของการพัฒนาการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมของการพัฒนาการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมของการพัฒนา
ในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต 

 ตามท่ีท่ีปรึกษาได นําเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 
เติบโต (Accelerated Growth) ท่ีได ประมาณการอัตราการ
การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเติบโตได ตามเปbาหมายท่ีกําหนดได นั้น จําเปSนจะต องพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTและเปSน
อุตสาหกรรมท่ีสร างมูลคTาทางเศรษฐกิจสูงในพ้ืนท่ีภาคใต  โดยอุตสาหกรรมใหมT
สูง ท่ีท่ีปรึกษาได นําเสนอนั้น ได แกT 

 ท่ีปรึกษาได ทําการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีในพ้ืนท่ี
ชายฝ()งทะเลภาคใต  โดยมีแนวทางในการศึกษาดังแสดงใน

รปูที่รปูที่รปูที่รปูที่    3333----25252525    แนวทางการศกึษาและวเิคราะหความเหมาะสมของการพฒันาแนวทางการศกึษาและวเิคราะหความเหมาะสมของการพฒันาแนวทางการศกึษาและวเิคราะหความเหมาะสมของการพฒันาแนวทางการศกึษาและวเิคราะหความเหมาะสมของการพฒันา

  
 

5555. . . . การประเมนิผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซการประเมนิผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซการประเมนิผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซการประเมนิผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซ

3333. . . . การวเิคราะหความเหมาะสมของอตุสาหกรรมปtโตรเคมเีบือ้งต นการวเิคราะหความเหมาะสมของอตุสาหกรรมปtโตรเคมเีบือ้งต นการวเิคราะหความเหมาะสมของอตุสาหกรรมปtโตรเคมเีบือ้งต นการวเิคราะหความเหมาะสมของอตุสาหกรรมปtโตรเคมเีบือ้งต น

2222

อปุสงค อปุทานของผลติภณัฑ  ปtโตรเคมีอปุสงค อปุทานของผลติภณัฑ  ปtโตรเคมีอปุสงค อปุทานของผลติภณัฑ  ปtโตรเคมีอปุสงค อปุทานของผลติภณัฑ  ปtโตรเคมี

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()
(Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

(COT)(COT)(COT)(COT)    3333----222233333333    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั

การศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมของการพัฒนาการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมของการพัฒนาการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมของการพัฒนาการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมของการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมี
ในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     

ตามท่ีท่ีปรึกษาได นําเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ของทางเลือกท่ี 
ท่ีได ประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) อยูTท่ีร อยละ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเติบโตได ตามเปbาหมายท่ีกําหนดได นั้น จําเปSนจะต องพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTและเปSน
อุตสาหกรรมท่ีสร างมูลคTาทางเศรษฐกิจสูงในพ้ืนท่ีภาคใต  โดยอุตสาหกรรมใหมTท่ีสามารถสร างมูลคTาทางเศรษฐกิจ

ได นําเสนอนั้น ได แกT อุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมี 

ทําการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีในพ้ืนท่ี
ชายฝ()งทะเลภาคใต  โดยมีแนวทางในการศึกษาดังแสดงในรูปที่รูปที่รูปที่รูปที่    3333----25252525    

แนวทางการศกึษาและวเิคราะหความเหมาะสมของการพฒันาแนวทางการศกึษาและวเิคราะหความเหมาะสมของการพฒันาแนวทางการศกึษาและวเิคราะหความเหมาะสมของการพฒันาแนวทางการศกึษาและวเิคราะหความเหมาะสมของการพฒันาอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมอุตสาหกรรมปtโตรเลยีม

และปtโตรเคมีและปtโตรเคมีและปtโตรเคมีและปtโตรเคมีในพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ในพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ในพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ในพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     

 

การประเมนิผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซการประเมนิผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซการประเมนิผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซการประเมนิผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซ

4444. . . . สรปุแนวทางการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซสรปุแนวทางการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซสรปุแนวทางการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซสรปุแนวทางการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซ

การวเิคราะหความเหมาะสมของอตุสาหกรรมปtโตรเคมเีบือ้งต นการวเิคราะหความเหมาะสมของอตุสาหกรรมปtโตรเคมเีบือ้งต นการวเิคราะหความเหมาะสมของอตุสาหกรรมปtโตรเคมเีบือ้งต นการวเิคราะหความเหมาะสมของอตุสาหกรรมปtโตรเคมเีบือ้งต น

ในการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ในการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ในการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ในการพฒันาพืน้ที่ชายฝ()งทะเลภาคใต 

2222. . . . การประมาณการรายได และคTาใช จTายของโครงการการประมาณการรายได และคTาใช จTายของโครงการการประมาณการรายได และคTาใช จTายของโครงการการประมาณการรายได และคTาใช จTายของโครงการ

1111. . . . ทบทวนรายงานการศกึษาทีเ่กีย่วข องทบทวนรายงานการศกึษาทีเ่กีย่วข องทบทวนรายงานการศกึษาทีเ่กีย่วข องทบทวนรายงานการศกึษาทีเ่กีย่วข อง
อปุสงค อปุทานของผลติภณัฑ  ปtโตรเคมีอปุสงค อปุทานของผลติภณัฑ  ปtโตรเคมีอปุสงค อปุทานของผลติภณัฑ  ปtโตรเคมีอปุสงค อปุทานของผลติภณัฑ  ปtโตรเคมี มลูคTาการลงทนุโครงการมลูคTาการลงทนุโครงการมลูคTาการลงทนุโครงการมลูคTาการลงทนุโครงการ ความสาํคญัของปtโตรเคม ี     ความสาํคญัของปtโตรเคม ี     ความสาํคญัของปtโตรเคม ี     ความสาํคญัของปtโตรเคม ี     

คอมเพลก็ซและภาพรวมคอมเพลก็ซและภาพรวมคอมเพลก็ซและภาพรวมคอมเพลก็ซและภาพรวม

ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

อุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมี                            

ทางเลือกท่ี 3 กรณีเรTงอัตราการ
ร อยละ 5 ตTอปhซ่ึงการท่ีอัตรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเติบโตได ตามเปbาหมายท่ีกําหนดได นั้น จําเปSนจะต องพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTและเปSน
สามารถสร างมูลคTาทางเศรษฐกิจ

ทําการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีในพ้ืนท่ี

 
อุตสาหกรรมปtโตรเลยีมอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมอุตสาหกรรมปtโตรเลยีม    

การประเมนิผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซการประเมนิผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซการประเมนิผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซการประเมนิผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการพฒันาปtโตรเคมคีอมเพลก็ซ

ความสาํคญัของปtโตรเคม ี     ความสาํคญัของปtโตรเคม ี     ความสาํคญัของปtโตรเคม ี     ความสาํคญัของปtโตรเคม ี     
คอมเพลก็ซและภาพรวมคอมเพลก็ซและภาพรวมคอมเพลก็ซและภาพรวมคอมเพลก็ซและภาพรวม



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----234234234234    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จากรูปที่รูปที่รูปที่รูปที่    3333----25 25 25 25 แสดงถึงแนวทางการศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปtโตรเลียมและปtโตรเคมีในพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ซ่ึงมีข้ันตอนการศึกษาดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 1 1 1 1 การทบทวนรายงานการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข อง การทบทวนรายงานการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข อง การทบทวนรายงานการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข อง การทบทวนรายงานการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข อง ท่ีปรึกษาทบทวนรายงานและเอกสาร
ท่ีเก่ียวข อง โดยมีรายงานท่ีสําคัญด วยกัน 2 ฉบับ ได แกT  
 1111....1 1 1 1 รายงานฉบับสมบูรณ รายงานฉบับสมบูรณ รายงานฉบับสมบูรณ รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาการจัดต้ังสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เพ่ือเปSนศูนยกลาง
ธุรกิจพลังงานของภูมิภาค ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 1111....2 2 2 2 รายงานฉบับสมบูรณรายงานฉบับสมบูรณรายงานฉบับสมบูรณรายงานฉบับสมบูรณ แนวทางการพัฒนาภาคใต โดยใช ผลิตผลในพ้ืนท่ีเสริมสร างอุตสาหกรรม
พลังงานและอุตสาหกรรมตTอเนื่องเปSนตัวนํารTอง ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (SSB Study) 
 โดยในการทบทวนรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวข อง ท่ีปรึกษาได พิจารณาข อมูลท่ีมีนัยสําคัญตTอการ
วิเคราะหความเหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมี ดังนี้ 

- อุปสงค อุปทานของผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมปtโตรเคมีท่ีปรึกษาทําการปรับอุปสงค อุปทานของ
ผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมปtโตรเคมีตามท่ีได ระบุไว ในรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวข องให ข อมูลเปSน
ป(จจุบัน ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะพิจารณาวTาผลิตภัณฑใดมีความต องการหรืออุปสงคอยูTในป(จจุบัน ซ่ึงผลิตภัณฑ
ท่ีมีความต องการหรือมีอุปสงคดังกลTาว จะเปSนผลิตภัณฑท่ีนํามาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน 

- มูลคTาการลงทุนโครงการ ท่ีปรึกษาทําการปรับมูลคTาการลงทุนของโครงการตามท่ีได ระบุไว ในรายงาน
การศึกษาท่ีเก่ียวข องให เปSนมูลคTาการลงทุนภายใต สถานการณป(จจุบันโดยใช ดัชนีราคาคTากTอสร าง 

- รายได และคTาใช จTายในการดําเนินโครงการท่ีปรึกษาได ทําการทบทวนราคาตลาด (Market Price)      
ในป(จจุบันของวัตถุดิบและผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมปtโตรเคมี 

    ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 2 2 2 2 การประมาณการรายได และคTาใช จTายของโครงการ การประมาณการรายได และคTาใช จTายของโครงการ การประมาณการรายได และคTาใช จTายของโครงการ การประมาณการรายได และคTาใช จTายของโครงการ ท่ีปรึกษานําข อมูลรายได และคTาใช จTายท่ี
มีการทบทวนราคาตลาด (Market Price) เปSนท่ีเรียบร อยแล วมาประมาณการทางการเงินเพ่ือพิจารณาถึงกระแส
เงินสดสุทธิหรือกําไรท่ีคาดวTาจะเกิดจาการลงทุนและดําเนินโครงการภายใต สภาวการณป(จจุบัน 
 ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 3 3 3 3 การพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการ การพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการ การพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการ การพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการ ((((Return on InvestmentReturn on InvestmentReturn on InvestmentReturn on Investment: : : :     ROIROIROIROI) ) ) )         
ท่ีปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนของโครงการจากกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวTาจะเกิดข้ึน ซ่ึงจากการ
ทบทวนรายงานท่ีเก่ียวข อง ท่ีปรึกษาได กําหนดให ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) เปSน    
ดัชนีชี้วัด โดยผลิตภัณฑท่ีมีความเหมาะสมในการลงทุนควรมีผลตอบแทนจากการลงทุนมากกวTาร อยละ 15 ซ่ึง
เปSนเกณฑเดียวกับรายงานฉบับสมบูรณ แนวทางการพัฒนาภาคใต โดยใช ผลิตผลในพ้ืนท่ีเสริมสร างอุตสาหกรรม
พลังงานและอุตสาหกรรมตTอเนื่องเปSนตัวนํารTองของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 4 4 4 4 สรุปแนวทางการพัฒนาสรุปแนวทางการพัฒนาสรุปแนวทางการพัฒนาสรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเอุตสาหกรรมปtโตรเอุตสาหกรรมปtโตรเอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีลียมและปtโตรเคมีลียมและปtโตรเคมีลียมและปtโตรเคมี เม่ือทราบผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของผลิตภัณฑตTางๆ ของอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีท่ีผTานเกณฑดังท่ีกลTาวไว ในหัวข อกTอนหน านี้ 
ท่ีปรึกษาสรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีสําหรับพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  กTอนนําไป
ประเมินมูลคTาผลประโยชนและอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในข้ันตอนตTอไป 
    ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 5 5 5 5 การประเมินผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการพัฒนาการประเมินผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการพัฒนาการประเมินผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการพัฒนาการประเมินผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
ปtโตรเลียมและปtโตรเคมี ปtโตรเลียมและปtโตรเคมี ปtโตรเลียมและปtโตรเคมี ปtโตรเลียมและปtโตรเคมี จากการสรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีสําหรับพ้ืนท่ีชายฝ()ง
ทะเลภาคใต  ท่ีปรึกษาทําการประเมินมูลคTาผลประโยชนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม โดยจะ
ทําการประเมินผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการลงทุนโครงการและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการ
ดําเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ทางเลือกท่ี 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต 
(Accelerated Growth)    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----235235235235    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 การศึกษาตามข้ันตอนดังกลTาว มีรายละเอียดการศึกษาดังตTอไปนี้ 
3333....8888....1111    การทบทวนรายงานการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข องการทบทวนรายงานการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข องการทบทวนรายงานการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข องการทบทวนรายงานการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข อง    
 ท่ีปรึกษาทําการทบทวนรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวข องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมี
ในพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ท่ีสําคัญด วยกัน 2 โครงการคือ  
    ((((1111))))    รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาการจัดตั้งสะพานเศรษฐกิจรายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาการจัดตั้งสะพานเศรษฐกิจรายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาการจัดตั้งสะพานเศรษฐกิจรายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาการจัดตั้งสะพานเศรษฐกิจพลังงาน พลังงาน พลังงาน พลังงาน ((((Land BridgeLand BridgeLand BridgeLand Bridge) ) ) ) เพื่อเปSนเพื่อเปSนเพื่อเปSนเพื่อเปSน
ศูนยกลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานศูนยกลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานศูนยกลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานศูนยกลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานมีรายละเอียดดังนี ้
 จากการคาดการณความต องการน้ํามันของประเทศในกลุTมอาเซียนและประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออก ได แกT จีน ญ่ีปุ�น และเกาหลี จะมีความต องการน้ํามันประมาณ 25.72 ล านบารเรล/วัน ในปh 2030        
ซ่ึงป(ญหาความหนาแนTนของการเดินเรือบริเวณชTองแคบมะละกา ทําให ต องหาเส นทางการขนสTงใหมT เพ่ือ
ตอบสนองความต องการน้ํามันดิบท่ีเพ่ิมข้ึนอยTางตTอเนื่อง โดยประเทศไทยมีความได เปรียบเชิงยุทธศาสตรจาก
ตําแหนTงภูมิศาสตรท่ีสามารถเปSนทางเลือกในการขนสTงน้ํามันได  จึงได พิจารณาคัดเลือกเส นทางท่ีมีศักยภาพ
ด วยกัน 3 เส นทาง ได แกT 1) เส นทางทวาย-กาญจนบุรี-ทTาเรือแหลมฉบัง 2) เส นทางกระบ่ี-ขนอม (ทับละมุ-สิชล) 
และ 3) เส นทางปากบารา-สงขลา จากการเปรียบเทียบผลกระทบตTางๆ พบวTา เส นทางปากบารา-สงขลาและ
เส นทางกระบ่ี-ขนอม มีความเหมาะสมในการจัดต้ังสะพานเศรษฐกิจพลังงาน เนื่องจากเปSนเส นทางในประเทศ 
โดยมีการศึกษาและเตรียมความพร อมในเรื่องพ้ืนท่ีโครงการและแนวเส นทาง เชTน ทางหลวงสาย 44  
 การพิจารณาเปรียบเทียบต นทุนในการขนสTงน้ํามันจากตะวันออกกลางไปยังโยโกฮามา ประเทศ
ญ่ีปุ�น โดยเปรียบเทียบ 3 เส นทาง ได แกT เส นทางท่ี 1 การขนสTงทางเรือผTานชTองแคบมะละกา เส นทางท่ี 2 การขน
สTงผTานชTองแคบลอมบอกด วยความเร็วเรือ 14 น็อตในทุกเส นทาง และเส นทางท่ี 3 การขนสTงผTานสะพาน
เศรษฐกิจพลังงานสามารถสรุปต นทุนการขนสTงได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----209 209 209 209 ซ่ึงด วยป(จจัยทางด านต นทุน ทําให จะมีน้ํามัน
ท่ีเคยขนสTงทางเส นทางท่ี 2 เทTานั้น ท่ีจะเปลี่ยนมาผTานสะพานเศรษฐกิจพลังงาน 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----209 209 209 209 เปรยีบเทยีบต นทนุในการขนสTงน้าํมนัจากตะวนัออกกลางไปยังโยโกฮามา ประเทศญีปุ่�นเปรยีบเทยีบต นทนุในการขนสTงน้าํมนัจากตะวนัออกกลางไปยังโยโกฮามา ประเทศญีปุ่�นเปรยีบเทยีบต นทนุในการขนสTงน้าํมนัจากตะวนัออกกลางไปยังโยโกฮามา ประเทศญีปุ่�นเปรยีบเทยีบต นทนุในการขนสTงน้าํมนัจากตะวนัออกกลางไปยังโยโกฮามา ประเทศญีปุ่�น    

เส นทางเส นทางเส นทางเส นทาง    
ระยะทางระยะทางระยะทางระยะทาง    

((((กมกมกมกม.).).).)    

ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา    

การขนสTงการขนสTงการขนสTงการขนสTง    ((((วนัวนัวนัวนั))))    

ต นทนุการขนสTงต นทนุการขนสTงต นทนุการขนสTงต นทนุการขนสTง    

((((USDUSDUSDUSD////บารเรลบารเรลบารเรลบารเรล))))    

เส นทางท่ี 1 ชTองแคบมะละกา 11,500 18 1.74 

เส นทางท่ี 2 ชTองแคบลอมบอก 14,000 23 2.44 

เส นทางท่ี 3 สะพานเศรษฐกิจพลังงาน - 18 2.33 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ::::เส นทางท่ี 3 สะพานเศรษฐกิจพลังงาน ขนจากเรือ VLCC เข าถึงเก็บนํ้ามันดิบด านตะวันตก 1 วัน คTาขนสTงผTานทTอ USD 
0.42/บารเรล คTาใช ทTาเรือ USD 0.10/บารเรล 

 การกTอสร างโครงการสะพานเศรษฐกิจพลังงานเส นทางปากบารา-สงขลา และกระบ่ี-ขนอม        
ซ่ึงประมาณการไว วTาจะมีปริมาณการขนสTงน้ํามันดิบ 10 ล านบารเรล/วัน ได แบTงรูปแบบการลงทุนออกเปSน 2 
สTวน คือ ภาครัฐลงทุนและภาคเอกชนลงทุนดังรายละเอียดตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----210210210210    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----236236236236    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----210 210 210 210 รปูแบบการลงทนุโครงการสะพานเศรษฐกจิพลงังานเส นทางปากบารารปูแบบการลงทนุโครงการสะพานเศรษฐกจิพลงังานเส นทางปากบารารปูแบบการลงทนุโครงการสะพานเศรษฐกจิพลงังานเส นทางปากบารารปูแบบการลงทนุโครงการสะพานเศรษฐกจิพลงังานเส นทางปากบารา----สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา     
และเส นทางกระบี่และเส นทางกระบี่และเส นทางกระบี่และเส นทางกระบี่----ขนอม ขนอม ขนอม ขนอม 10 10 10 10 ล านบารเรลล านบารเรลล านบารเรลล านบารเรล////วนัวนัวนัวนั    

ผู ลงทนุผู ลงทนุผู ลงทนุผู ลงทนุ    
ปากบาราปากบาราปากบาราปากบารา----สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่----ขนอมขนอมขนอมขนอม    

USDUSDUSDUSD    THBTHBTHBTHB    USDUSDUSDUSD    THBTHBTHBTHB    
รัฐลงทุน 390,129,732 12,042,524,567 454,968,626 14,043,971,547 
เอกชนลงทุน 757,630,000 23,386,522,840 834,910,000 25,772,01,880 

รวมการลงทนุรวมการลงทนุรวมการลงทนุรวมการลงทนุ    1,147,759,7321,147,759,7321,147,759,7321,147,759,732    35,429,047,40735,429,047,40735,429,047,40735,429,047,407    1,289,878,6261,289,878,6261,289,878,6261,289,878,626    39,815,973,42739,815,973,42739,815,973,42739,815,973,427    

โดยมีผลตอบแทนทางการเงินของรูปแบบการลงทุนภาครัฐลงทุนรTวมกับเอกชน ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----211211211211 
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----211 211 211 211 ผลตอบแทนทางการเงนิของรูปแบบการลงทนุภาครฐัรTวมกับเอกชนผลตอบแทนทางการเงนิของรูปแบบการลงทนุภาครฐัรTวมกับเอกชนผลตอบแทนทางการเงนิของรูปแบบการลงทนุภาครฐัรTวมกับเอกชนผลตอบแทนทางการเงนิของรูปแบบการลงทนุภาครฐัรTวมกับเอกชน    

ผลตอบแทนผลตอบแทนผลตอบแทนผลตอบแทน    ปากบาราปากบาราปากบาราปากบารา----สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่----ขนอมขนอมขนอมขนอม    
FIRR (%) 18.43 18.40 
Payback Period (Year) 8 8 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : สมมติฐานการขนสTงนํ้ามันได  2 ล านบารเรล/วัน 

 จากผลการศึกษาของโครงการศึกษาการจัดต้ังสะพานเศรษฐกิจพลังงาน (Land Bridge)        
เพ่ือเปSนศูนยกลางของภูมิภาค ภาครัฐต องทําความเข าใจและสร างการมีสTวนรTวมกับภาคประชาชน เนื่องจาก
ประชาชนยังคงตTอต านซ่ึงเปSนอุปสรรคตTอการพัฒนาโครงการ ภาครัฐจึงควรดําเนินการเพ่ือให เกิดโครงการสะพาน
เศรษฐกิจพลังงานอยTางเปSนรูปธรรม 
 ((((2222))))    รายงานฉบับสมบูรณ รายงานฉบับสมบูรณ รายงานฉบับสมบูรณ รายงานฉบับสมบูรณ แนวทางการพัฒนาภาคใต โดยใช ผลิตผลในพื้นที่เสริมสร างอุตสาหกรรมแนวทางการพัฒนาภาคใต โดยใช ผลิตผลในพื้นที่เสริมสร างอุตสาหกรรมแนวทางการพัฒนาภาคใต โดยใช ผลิตผลในพื้นที่เสริมสร างอุตสาหกรรมแนวทางการพัฒนาภาคใต โดยใช ผลิตผลในพื้นที่เสริมสร างอุตสาหกรรม
พลังงานและอุตสาหกรรมตTอเนื่องเปSนตัวนํารTอง โดยบริษัท ปตทพลังงานและอุตสาหกรรมตTอเนื่องเปSนตัวนํารTอง โดยบริษัท ปตทพลังงานและอุตสาหกรรมตTอเนื่องเปSนตัวนํารTอง โดยบริษัท ปตทพลังงานและอุตสาหกรรมตTอเนื่องเปSนตัวนํารTอง โดยบริษัท ปตท. . . . จํากัด จํากัด จํากัด จํากัด ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน)))) มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคใต เปSนพ้ืนท่ีท่ีควรได รับการพัฒนาเพ่ือให เกิดการสร างความม่ังค่ังให กับคนในท องท่ี เพราะ
เกษตรกรรม การประมงและอุตสาหกรรมทTองเท่ียวท่ีมีอยูTนั้นไมTเพียงพอท่ีจะรองรับการเติบโตในอนาคต และ
แม วTาภาคใต จะมีทรัพยากรท่ีโดดเดTน คือ ปาลมน้ํามันและยางพารา แตTก็ยังไมTสามารถสร างความกินดีอยูTดีใน
อนาคตให กับภาคใต ได อยTางเพียงพอจําเปSนท่ีจะต องพัฒนาอุตสาหกรรมมาเสริมเพ่ือสร างมูลคTาเพ่ิมให กับผลิตผล
ทางการเกษตรเหลTานี้ ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันในภาคใต  จึงเปSนสิ่งสําคัญในการพัฒนาท้ัง
ภาคใต และประเทศไทยโดยรวม เนื่องจากอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันจะชTวยเสริมยุทธศาสตรของจังหวัดใน
ภาคใต ในการพัฒนาพ้ืนท่ีให เปSนแหลTงผลิตปาลมน้ํามันเพ่ือเปSนพ้ืนฐานในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลและเพ่ิมมูลคTา
ให กับทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ํามันในภาคใต จะเปSนเส นทางให การสTงเสริมการพัฒนาภาคใต ให เปSน
ศูนยกลางการค าน้ํามันและปtโตรเคมี (Oil & Petrochemicals Hub) รวมท้ังชTวยผลักดันให เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมตTอเนื่องอ่ืนๆ อีกด วย โดยโรงกลั่นน้ํามันท่ีจะพัฒนาในภาคใต นั้นจะเรียกวTา โรงกลั่นน้ํามัน SSB 
(Southern Seaboard Refinery) 

การพิจารณาขนาดของโรงกลั่นน้ํามัน SSB จะใช ความได เปรียบในการแขTงขัน (Competitive 
Advantage) เหนือคูTแขTงในตลาดมาเปSนป(จจัยในการกําหนดขนาดเพ่ือให ได ความได เปรียบในเรื่องของต นทุน    
โดยเปSนการผลิตผลิตภัณฑน้ํามันเพ่ือสTงออกเปSนสําคัญและใช เทคโนโลยีโรงกลั่นท่ีสอดรับกับการพัฒนาปtโตรเคมี 
จากการท่ีภาคใต ตั้งอยูTในจุดท่ีถือได วTาเปSนยุทธศาสตร (Strategic position) ท่ีสามารถเชื่อมตTอได ท้ังฝ()งตะวันออก
และฝ()งตะวันตก ทําให สามารถสTงออกไปได ท้ังอเมริกา ยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันออก อีกท้ังสามารถรับ
น้ํามันดิบจากกลุTมประเทศตะวันออกกลางทางตะวันตกและทางตะวันออกจากประเทศรัสเซีย ดังรูปที่รูปที่รูปที่รูปที่    3333----26262626    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----237237237237    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 
รปูที่รปูที่รปูที่รปูที่    3333----26262626    ความได เปรยีบของโรงกลัน่น้ํามนั ความได เปรยีบของโรงกลัน่น้ํามนั ความได เปรยีบของโรงกลัน่น้ํามนั ความได เปรยีบของโรงกลัน่น้ํามนั SSB SSB SSB SSB เหนือโรงกลัน่น้าํมนัอืน่ๆ ในภมูภิาคเหนือโรงกลัน่น้าํมนัอืน่ๆ ในภมูภิาคเหนือโรงกลัน่น้าํมนัอืน่ๆ ในภมูภิาคเหนือโรงกลัน่น้าํมนัอืน่ๆ ในภมูภิาค    

 โดยคุณสมบัติของน้ํามันท่ีได จากโรงกลั่นน้ํามัน SSB จะเปSนไปตามมาตรฐานสากล (International 
standards) หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (US standards) 

 โรงกลั่นน้ํามัน SSB มีรูปแบบการลงทุนแบบรTวมทุนกับผู รTวมทุนเชิงกลยุทธ (Strategic partners) 
เพ่ือลดความเสี่ยง ได แกT ผู มีน้ํามัน (Upstream suppliers) ผู ใช ผลิตภัณฑ (Downstream off-takers) และผู ค า
ผลิตภัณฑน้ํามันและปtโตรเคมี (Oil and petrochemicals traders) ซ่ึงควรสร างความสมดุลระหวTางผู รTวมทุน
จากท้ังฝ()งตะวันออกและฝ()งตะวันตก 

 ขนาดของโรงกลั่นน้ํามัน SSB และขนาดโรงงานปtโตรเคมีข้ันต นท่ีเชื่อมตTอกันมี 2 ทางเลือก 
ทางเลือกท่ี 1 เปSนโรงกลั่นขนาดใหญTมาก มีกําลังการกลั่นอยูTท่ี 950 kBD สําหรับเชิงพาณิชย และทางเลือกท่ี 2
เปSนโรงกลั่นขนาดใหญT มีกําลังการกลั่นอยูTท่ี 660 kBD สําหรับในกรณีท่ีไมTต องสTงออกมาก เชื่อมตTอกับกลุTม     
ปtโตรเคมี (Petrochemical complex) ท่ีจะมีกําลังการผลิตปtโตรเคมีข้ันต น 4.6 ล านตันตTอปh ดังรูปที่รูปที่รูปที่รูปที่    3333----27272727    

    
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : SSB Study    

รปูที่รปูที่รปูที่รปูที่    3333----27272727    ผลติภณัฑของโรงกลัน่น้าํมนั ผลติภณัฑของโรงกลัน่น้าํมนั ผลติภณัฑของโรงกลัน่น้าํมนั ผลติภณัฑของโรงกลัน่น้าํมนั SSB SSB SSB SSB ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด 950 950 950 950 kBDkBDkBDkBD    และโรงงานปtโตรเคมขีัน้ต นทีเ่ชือ่มตTอกันและโรงงานปtโตรเคมขีัน้ต นทีเ่ชือ่มตTอกันและโรงงานปtโตรเคมขีัน้ต นทีเ่ชือ่มตTอกันและโรงงานปtโตรเคมขีัน้ต นทีเ่ชือ่มตTอกัน    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----238238238238    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

โรงกลั่น SSB จะไมTเน นการผลิตน้ํามันเบนซิน แตTใช  Naphtha และ Reformate ท่ีได จากการกลั่น
เปSนวัตถุดิบ (Feedstock) สําหรับการผลิต Olefins และ Aromatics (ผลิตภัณฑเคมีปtโตรเคมีข้ึนต น) ในกลุTม
โรงงานปtโตรเคมีท่ีเชื่อมตTอกับโรงกลั่น โดยโรงกลั่นน้ํามัน SSB จะเริ่มดําเนินการผลิตในปh พ.ศ.2561 และ SSB 
Petrochemical complex จะเริ่มดําเนินการผลิตในปh พ.ศ.2567 ซ่ึงอุปสงค อุปทาน และศักยภาพการสTงออก
ผลิตภัณฑน้ํามันของประเทศไทยดังนี้  

1) ความต องการใช ก�าซ LPG ของประเทศจะเพ่ิมข้ึนอยTางตTอเนื่อง โดยเฉพาะการใช เชื้อเพลิงใน
ภาคการขนสTง 

2) น้ํามันเบนซินเปSนเชื้อเพลิงจําเปSนสําหรับคนท่ัวไป หากราคาน้ํามันแพงจะสTงผลกระทบตTอ
ความต องการใช น้ํามันเบนซิน รัฐจึงรณรงคให ใช แก�สโซฮอลทดแทนตามแผนพลังงานทดแทน 

3) น้ํามันดีเซลเปSนเชื้อเพลิงท่ีใช ในภาคการผลิต หากน้ํามันมีราคาสูงข้ึนยังสามารถถูกทดแทนได 
ด วยพลังงานชนิดอ่ืน รัฐจึงได รณรงคให ใช ไบโอดีเซล และ NGV ทดแทน 

4) ก�าซธรรมชาติถูกนํามาใช ทดแทนน้ํามันเตาในการผลิตไฟฟbา 
ในสTวนของศักยภาพการสTงออกผลิตภัณฑน้ํามันของประเทศไทยดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----212212212212    

ตาราตาราตาราตารางที ่งที ่งที ่งที ่3333----212 212 212 212 ศกัยภาพในการสTงออกผลติภณัฑน้าํมนัของประเทศไทยศกัยภาพในการสTงออกผลติภณัฑน้าํมนัของประเทศไทยศกัยภาพในการสTงออกผลติภณัฑน้าํมนัของประเทศไทยศกัยภาพในการสTงออกผลติภณัฑน้าํมนัของประเทศไทย    
ผลติภณัฑผลติภณัฑผลติภณัฑผลติภณัฑ    ศกัยภาพในการสTงออกศกัยภาพในการสTงออกศกัยภาพในการสTงออกศกัยภาพในการสTงออก    

LPG มีความเปSนไปได ระหวTาง พ.ศ.2553-2556 และ พ.ศ.2561-2567 

Naphtha มีความเปSนไปได ระหวTาง พ.ศ.2061-2026 

Gasoline มีศักยภาพสูง 

Kerosene / jet fuel มีศักยภาพสูง 

Diesel มีศักยภาพสูง 

Fuel Oil มีศักยภาพสูง 

ที่มาที่มาที่มาที่มา:::: SSB Study 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ:::: เริ่มกลั่นนํ้ามัน พ.ศ.2561 

 สําหรับอุปสงค อุปทานและสมดุลของผลิตภัณฑน้ํามันในภูมิภาคตTางๆ และตลาดสTงออกท่ีมี
ศักยภาพสําหรับประเทศไทย มีรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----213213213213    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----239239239239    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----213 213 213 213 การนาํเข าสTงออกผลติภัณฑน้ํามนัของภมูภิาคและประเทศตTางๆ ทีศ่ึกษาการนาํเข าสTงออกผลติภัณฑน้ํามนัของภมูภิาคและประเทศตTางๆ ทีศ่ึกษาการนาํเข าสTงออกผลติภัณฑน้ํามนัของภมูภิาคและประเทศตTางๆ ทีศ่ึกษาการนาํเข าสTงออกผลติภัณฑน้ํามนัของภมูภิาคและประเทศตTางๆ ทีศ่ึกษา    
กรณีทีม่ีการขยายกาํลงัการกลัน่น้าํมนั ปh พกรณีทีม่ีการขยายกาํลงัการกลัน่น้าํมนั ปh พกรณีทีม่ีการขยายกาํลงัการกลัน่น้าํมนั ปh พกรณีทีม่ีการขยายกาํลงัการกลัน่น้าํมนั ปh พ....ศศศศ....2552255225522552----2575 2575 2575 2575 ((((คคคค....ศศศศ....2009200920092009----2032203220322032))))    

ผลิตภณัฑผลิตภณัฑผลิตภณัฑผลิตภณัฑ    ภมูภิาคภมูภิาคภมูภิาคภมูภิาค    ประเทศประเทศประเทศประเทศ    
เอเชยีเอเชยีเอเชยีเอเชยี    
((((ยกเว นยกเว นยกเว นยกเว น
ไทยไทยไทยไทย))))    

ตะวนัออกตะวนัออกตะวนัออกตะวนัออก
กลางกลางกลางกลาง    

ยโุรปยโุรปยโุรปยโุรป    ไทยไทยไทยไทย    อเมรกิาอเมรกิาอเมรกิาอเมรกิา    จนีจนีจนีจนี    อนิโดนเีซยีอนิโดนเีซยีอนิโดนเีซยีอนิโดนเีซยี    เวยีดนามเวยีดนามเวยีดนามเวยีดนาม    อนิเดยีอนิเดยีอนิเดยีอนิเดยี    

LPGLPGLPGLPG    นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

 นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh57-75) 
(ปh 68-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 53-56) 
(ปh 61-67) 

 

     

NaphthaNaphthaNaphthaNaphtha    นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

 นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-60) 
(ปh 67-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 61-66) 

     

GasolineGasolineGasolineGasoline    สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-70) 

นําเข า 
(ปh 71-75) 

นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-56) 
(ปh 70-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 57-69) 

 สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-69) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 70-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-63) 

นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 64-75) 

นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-75) 

นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-60) 
(ปh 68-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 61-67) 

 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

KeroseneKeroseneKeroseneKerosene////
Jet fuelJet fuelJet fuelJet fuel    

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

 สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-66) 

นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 67-75) 

 นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-58) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 59-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

DieselDieselDieselDiesel    สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-68) 

 
นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    

(ปh 69-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

 สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-56) 
(ปh 58-63) 

นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 57 และ 
ปh 64-75) 

นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-75) 

นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-60) 
(ปh 65-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 61-64) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

Fuel OilFuel OilFuel OilFuel Oil    นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-60) 

นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 71-75) 

 สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

 นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

นาํเข านาํเข านาํเข านาํเข า    
(ปh 52-75) 

สTงออกสTงออกสTงออกสTงออก    
(ปh 52-75) 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : SSB Study    
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : :  1)  ผลการศึกษาในกรณีท่ีแตTละภูมิภาคหรือประเทศไมTมีการเพ่ิมกําลังการกล่ันนํ้ามันใดๆ หลังจากปh พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)  

หมายความวTา 
1.1)  ภูมิภาคและประเทศเหลTาน้ันมีศักยภาพท่ีจะเปSนตลาดสTงออกของประเทศไทยมากขึ้น เพราะต องการยังคงมีเทTาเดิมแตT

ไมTมีการเพ่ิมกําลังการกล่ันทําให ต องนําเข าผลิตภัณฑนํ้ามันมากขึ้น สTงผลให ระเทศไทยสามารถสTงออกผลิตภัณฑนํ้ามัน
ไปยังภูมิภาคตTางๆ ได มากขึ้น 

1.2)  ประเทศท่ีต องสTงออกผลิตภัณฑนํ้ามันหรือประเทศคูTแขTงของไทยอยTางอินเดียจะสTงออกผลิตภัณฑนํ้ามันน อยลง ซ่ึงจะ
ชTวยลดการแขTงขันได  

2)  สําหรับกรณีโรงกล่ันนํ้ามัน SSB ขนาด 660 kBD ท่ีพิจารณาเปSนทางเลือกสําหรับประเทศไทยจะลดกําลังการกล่ันลงในกรณี
ไมTต องการสTงออกผลิตภัณฑนํ้ามันในปริมาณมากนัก ลดแรงกดดันจากตลาดสTงออกท่ีอาจจะมีการแขTงขันสูงจากการท่ีประเทศ
ตTางๆ มีแผนการขยายกําลังการกล่ัน     

        
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----240240240240    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

โดยสรุปโดยสรุปโดยสรุปโดยสรุปสถานการณสถานการณสถานการณสถานการณ สําหรับกรณีท่ีมีการขยายกําลังการกลั่นน้ํามันในชTวงปh พ.ศ.2552-2558 
(ค.ศ.2009-2015) 

(1) ในป(จจุบันและอนาคตอันใกล  ภูมิภาคเอเชียภูมิภาคเอเชียภูมิภาคเอเชียภูมิภาคเอเชียจะเปSนผู สTงออกสุทธิ (Net Exporter) น้ํามัน
เบนซินน้ํามันก�าด น้ํามันเครื่องบิน และดีเซล และเปSนผู นําเข าสุทธิ (Net Importer) LPG Naphtha และน้ํามัน
เตา แตTพอหลังปh พ.ศ.2561 (ค.ศ.2018) เม่ือโรงกลั่นน้ํามัน SSB เริ่มผลิตแล ว ภูมิภาคเอเชียจะเปSนผู นําเข าสุทธิ
ของผลิตภัณฑน้ํามันทุกชนิด ยกเว นน้ํามันก�าดและน้ํามันเครื่องบิน เนื่องจากความต องการเติบโตในระดับหนึ่ง 
โดย  

จีนจีนจีนจีน  จะเปSนตลาดสําคัญของน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องบิน ดีเซล และน้ํามันเตาจาก
โรงกลั่นน้ํามัน SSB 

อินโดนีเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซีย    จะเปSนตลาดสําคัญของน้ํามันเบนซินและดีเซลจากโรงกลั่นน้ํามัน SSB 
เวียดนามเวียดนามเวียดนามเวียดนาม จะเปSนตลาดสําคัญของน้ํามันเบนซิน ดีเซลและน้ํามันเตา จากโรงกลั่น SSB 
อินเดียอินเดียอินเดียอินเดีย จัดเปSนคูTแขTงสําคัญของโรงกลั่นน้ํามัน SSB ท่ีจะสTงออกน้ํามันเบนซิน      

น้ํามันเครื่องบินดีเซล และน้ํามันเตาไปยังภูมิภาคตTางๆ 

(2) ในป(จจุบันและอนาคตอันใกล  กลุTมประเทศตะวันออกกลางกลุTมประเทศตะวันออกกลางกลุTมประเทศตะวันออกกลางกลุTมประเทศตะวันออกกลางเปSนผู สTงออกสุทธิของผลิตภัณฑ
น้ํามันทุกชนิด ยกเว นน้ํามันเบนซิน แตTหลังจากท่ีโรงกลั่นน้ํามัน SSB เริ่มผลิตแล ว กลุTมประเทศตะวันออกกลางจะ
เปSนผู นําเข าน้ํามันเบนซินและน้ํามันเตา ซ่ึงถือวTาเปSนตลาดสําคัญของโรงกลั่นน้ํามัน SSB ในขณะเดียวกัน       
กลุTมประเทศตะวันออกกลางจะเหลือก�าซ LPG และ Naphtha สําหรับสTงออกมาก จึงเปSนแหลTงอุปทาน (Supply 
Source) ท่ีสําคัญของก�าซ LPG และ Naphtha ของประเทศไทย 

(3) กลุTมประเทศในยุโรป กลุTมประเทศในยุโรป กลุTมประเทศในยุโรป กลุTมประเทศในยุโรป จะยังคงเปSนผู นําเข าสุทธิน้ํามันดีเซล ระหวTางปh พ.ศ.2552-2575 
(ค.ศ.2009-2032) ซ่ึงกลุTมประเทศยุโรปอาจจะเปSนตลาดสําคัญของน้ํามันดีเซลจากโรงกลั่นน้ํามัน SSB 

(4) ระหวTางปh พ.ศ.2552-2569 (ค.ศ.2009-2026) ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเปSนผู นําเข าสุทธิ
น้ํามันเบนซิน ต้ังแตTปh พ.ศ.2570 (ค.ศ.2027) เปSนต นไป และอาจจะกลายเปSนผู สTงออกสุทธิน้ํามันเบนซิน 
เนื่องจากมีการใช เอทานอลมากข้ึน ซ่ึงอยTางน อยท่ีสุดในชTวงปh พ.ศ.2561-2569 (ค.ศ.2018-2026) สหรัฐอเมริกา
อาจจะเปSนตลาดสําคัญของน้ํามันเบนซินจากโรงกลั่นน้ํามัน SSB 

    มูลคTาการลงทุน รายได  และผลตอบแทนเบื้องต นของโรงกลั่นน้ํามัน มูลคTาการลงทุน รายได  และผลตอบแทนเบื้องต นของโรงกลั่นน้ํามัน มูลคTาการลงทุน รายได  และผลตอบแทนเบื้องต นของโรงกลั่นน้ํามัน มูลคTาการลงทุน รายได  และผลตอบแทนเบื้องต นของโรงกลั่นน้ํามัน SSB SSB SSB SSB ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด 950 950 950 950 kBDkBDkBDkBD    และและและและ
ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด 660 kBD660 kBD660 kBD660 kBD    

มูลคTาการลงทุนสําหรับโรงกลั่นน้ํามัน SSB ซ่ึงจะเริ่มดําเนินการในปh พ.ศ.2561 ใน 2 กรณี ได แกT 
กรณีท่ี 1 โรงกลั่นน้ํามัน SSB ซ่ึงมีกําลังการกลั่นน้ํามัน 950 kBD และกรณีท่ี 2 โรงกลั่นน้ํามัน SSB ท่ีกําลังการ
กลั่นน้ํามัน 660 kBD จะมีการผลิต Propylene สูงสุด และมีการสTงออกน้ํามันเบนซิน การนําเข า Naphtha และ
การสTงออกผลิตภัณฑปtโตรเคมีข้ันต นตํ่าสุดซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบท้ัง 2 กรณีสามารถแสดงภาพรวมเชิงพาณิชยของ
โรงกลั่นน้ํามันท้ัง 2 กรณีได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----214214214214    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----241241241241    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----214 214 214 214 ภาพรวมเชิงพาณชิยของโรงกลัน่น้าํมนั ภาพรวมเชิงพาณชิยของโรงกลัน่น้าํมนั ภาพรวมเชิงพาณชิยของโรงกลัน่น้าํมนั ภาพรวมเชิงพาณชิยของโรงกลัน่น้าํมนั SSBSSBSSBSSB    
ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด 950 kBD950 kBD950 kBD950 kBD    เปรยีบเทยีบกับ ขนาด เปรยีบเทยีบกับ ขนาด เปรยีบเทยีบกับ ขนาด เปรยีบเทยีบกับ ขนาด 660 660 660 660 kBDkBDkBDkBD    

รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    กรณีที ่กรณีที ่กรณีที ่กรณีที ่1 1 1 1     
950 950 950 950 kBDkBDkBDkBD    

กรณีที ่กรณีที ่กรณีที ่กรณีที ่2 2 2 2     
660 660 660 660 kBDkBDkBDkBD    

สTวนตTาง สTวนตTาง สTวนตTาง สTวนตTาง     
((((1111----2222))))    

สTวนตTางสTวนตTางสTวนตTางสTวนตTาง    
(%)(%)(%)(%)    

ล านล านล านล าน    
บาทบาทบาทบาท    

ล านล านล านล าน    
เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญ
สหรฐัสหรฐัสหรฐัสหรฐั    

ล านล านล านล าน    
บาทบาทบาทบาท    

ล านล านล านล าน    
เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญ
สหรฐัสหรฐัสหรฐัสหรฐั    

ล านล านล านล าน    
บาทบาทบาทบาท    

เงินลงทุนรวม16 518,480 15,477 381,230 11,380 -137,250 -26% 
มูลคTานําเข านํ้ามันดิบ 779,076 23,256 541,260 16,157 -237,816 -31% 
รายได รวม 873,044 26,061 617,439 18,431 -255,065 -29% 

กําไรพ้ืนฐาน 93,968 2,805 76,179 2,274 -17,789 -19% 

ต นทุนตTอหนTวย US$44.63/บารเรล US$47.24/บารเรล +US$2.61/บารเรล +6% 

คTาการกล่ันเฉล่ีย(GRM) US$9.50-11.50/บารเรล US$9.60-11.60/บารเรล +US$0.10/บารเรล 
+0.9 ถึง 
+1.0% 

ต นทุนแปรสภาพรวม US$2.58/บารเรล US$2.70/บารเรล +US$0.12/บารเรล +5% 
ROI 16-20% 15-19% -1% - 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า:::: SSB Study 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ:::: 1. อัตราแลกเปลี่ยน = 33.50 บาท/เหรียญสหรัฐ 
   2. ต นทุนแปรสภาพรวม รวมต นทุนผันแปร ต นทุนคงท่ี ดอกเบ้ียและคTาเสื่อมราคา 

 สรุปผลการเปรียบเทียบ พบวTา โรงกลั่นน้ํามัน SSB ขนาด 660 kBD ในการพัฒนาภาคใต เปSน
ผลดีตTอการลงทุนในอุตสาหกรรมปtโตรเคมีท่ีเชื่อมโยง เนื่องจากชTวยลดการนําเข าน้ํามันดิบได  ท้ังในแงTของเงิน
ลงทุนและดุลการค าของประเทศ ซ่ึงข อเสนอแนะจากรายงาน SSB Study ท่ีสนับสนุนให มีโรงกลั่นน้ํามันขนาด 
660 kBD มีผลสอดคล องกับสถานการณในป(จจุบัน เนื่องจากอุปทานของผลิตภัณฑปtโตรเคมีและน้ํามันปtโตรเลียม
ในประเทศนั้น มีจํานวนเพียงพอแล ว ประกอบกับภาวการณผลิตน้ํามันปtโตรเลียมของโลกก็ยังอยูTในสภาวะล นเกิน 

ความสําคัญของอุตสาหกรรมปtโตรเคมีในการพัฒนาภาคใต ความสําคัญของอุตสาหกรรมปtโตรเคมีในการพัฒนาภาคใต ความสําคัญของอุตสาหกรรมปtโตรเคมีในการพัฒนาภาคใต ความสําคัญของอุตสาหกรรมปtโตรเคมีในการพัฒนาภาคใต     
 อุตสาหกรรมปtโตรเคมีเปSนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศรTวมกับโรงกลั่นน้ํามัน      

ท่ีมีบทบาทของตนเองและสTงเสริมมูลคTาทรัพยากรในพ้ืนท่ีและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ดังนี้ 
1) เปSนพ้ืนฐานการเพ่ิมมูลคTาทรัพยากรในพ้ืนท่ี ได แกT น้ํามันปาลมน้ํามันปาลมน้ํามันปาลมน้ํามันปาลม ท่ีเปSนวัตถุดิบต้ังต นของ

อุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล(Oleochemicals) ซ่ึงต องอาศัยผลิตภัณฑปtโตรเคมีเปSน
องคประกอบรTวม ยางพารา อุตสาหกรรมยางสังเคราะห เปSนต น 

2) เปSนอุตสาหกรรมท่ีสร างมูลคTาทางเศรษฐกิจสูง 
3) เปSนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีผลิตวัตถุดิบให กับอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกในประเทศ 
4) เปSนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมตTอเนื่องท่ีสําคัญของประเทศ เชTน อุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ ชิ้นสTวนรถยนต ยางรถยนต ชิ้นสTวนไฟฟbาและอิเล็กทรอนิกส เปSนต น  
5) เปSนอุตสาหกรรมท่ีสร างงานในทุกระดับ 

                                                           

16เงินลงทุนน้ีครอบคลุมการลงทุนท้ังสTวนท่ีเปSนหนTวยผลิต (Inside battery limit (ISBL)) ระบบสาธารณูปโภคตTางๆ (Outside battery limit (OSBL) 
ถังเก็บนํ้ามัน และการเตรียมพื้นท่ี 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----242242242242    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ภาพรวมเชิงพาณิชยของอุตสาภาพรวมเชิงพาณิชยของอุตสาภาพรวมเชิงพาณิชยของอุตสาภาพรวมเชิงพาณิชยของอุตสาหกรรมปtโตรเคมีในภาคใต หกรรมปtโตรเคมีในภาคใต หกรรมปtโตรเคมีในภาคใต หกรรมปtโตรเคมีในภาคใต     
 การวิเคราะหการลงทุน รายได  และผลตอบแทนการลงทุนเบ้ืองต นของการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ปtโตรเคมี ณ ปh พ.ศ.2575 ซ่ึงเปSนปhสุดท ายของโครงการในชTวงเวลาการศึกษา สามารถสรุปได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----215215215215    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----215215215215    ภาพรวมเชิงพาณชิยของอตุสาหกรรมปtโตรเคมีในภาคใต  ณ ปh พภาพรวมเชิงพาณชิยของอตุสาหกรรมปtโตรเคมีในภาคใต  ณ ปh พภาพรวมเชิงพาณชิยของอตุสาหกรรมปtโตรเคมีในภาคใต  ณ ปh พภาพรวมเชิงพาณชิยของอตุสาหกรรมปtโตรเคมีในภาคใต  ณ ปh พ....ศศศศ....2575257525752575    

((((ปhสิน้สดุโครงการปhสิน้สดุโครงการปhสิน้สดุโครงการปhสิน้สดุโครงการ))))    

รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย    
อุตสาหกรรมปtโตรเคมีอุตสาหกรรมปtโตรเคมีอุตสาหกรรมปtโตรเคมีอุตสาหกรรมปtโตรเคมี    

รวมรวมรวมรวม    
ขั้นต นขั้นต นขั้นต นขั้นต น    ขั้นกลางขั้นกลางขั้นกลางขั้นกลาง    ขั้นปลายขั้นปลายขั้นปลายขั้นปลาย    

กําลังการผลิต ล านตัน 8.3 4.8 7.8 20202020....9999    

จํานวนของ 
ผลิตภัณฑ 6 8 18 30303030    
โรงงาน 5 12 31 48484848    

ลงทุนโรงงาน 
ล านบาท 134,000 127,300 150,750 412,050412,050412,050412,050    
ล านเหรียญสหรัฐฯ 4,000 3,800 4,500 12,30012,30012,30012,300    

รายได  
ล านบาทตTอปh 23,450 30,150 241,200 294,800294,800294,800294,800    
ล านเหรียญสหรัฐฯ ตTอปh 700 900 7,200 8,8008,8008,8008,800    

ROI ร อยละ - 18181818....40404040    

กําไรขั้นต น 
ล านบาทตTอปh 

- 
103,850103,850103,850103,850    

ล านเหรียญสหรัฐฯ ตTอปh 3,1003,1003,1003,100    

ที่มาที่มาที่มาที่มา:::: SSB Study 

เงินลงทุนสําหรับโรงงานปtโตรเคมีในโครงการ SSB มีท้ังหมด 48 โรงงาน เพ่ือรองรับการผลิต 30 
ผลิตภัณฑ เริ่มผลิตต้ังแตT พ.ศ.2561-2575 รวมกําลังการผลิต 20.9 ล านตันตTอปh คิดเปSนเงินประมาณ 412,050         
ล านบาท ซ่ึงครอบคลุมเงินลงทุนคTาโรงงาน ท้ังสTวนการผลิต ระบบสนับสนุนตTางๆ สามารถสร างรายได ให ประเทศ
ประมาณ 294,800 ล านบาทตTอปh เปSนผลตอบแทนการลงทุนเบ้ืองต น (Return on investment, ROI) ร อยละ 
18.40 

ภาพรวมเชิงพาณิชยของอุตสาหกรรมปtโตรเคมีจากกรณีโรงกลั่น ภาพรวมเชิงพาณิชยของอุตสาหกรรมปtโตรเคมีจากกรณีโรงกลั่น ภาพรวมเชิงพาณิชยของอุตสาหกรรมปtโตรเคมีจากกรณีโรงกลั่น ภาพรวมเชิงพาณิชยของอุตสาหกรรมปtโตรเคมีจากกรณีโรงกลั่น 950 950 950 950 kBD kBD kBD kBD เปSเปSเปSเปSน น น น 660 660 660 660 kBDkBDkBDkBD 
    จากโรงกลั่นท่ีมีขนาดเล็กลงและมีหนTวยการผลิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให ภาพรวมเชิงพาณิชยเม่ือ

สิ้นสุดโครงการจะไมTเปลี่ยนแปลงไปมากนักในแงTของจํานวนผลิตภัณฑและกําลังการผลิตรวม แตTจะเปลี่ยนแปลง
ในแงTของเงินลงทุนท่ีจะลดลงและผลตอบแทนการลงทุน (SimpleROI) ของท้ังโครงการเพ่ิมข้ึน ดังรายละเอียดการ
เปรียบเทียบภาพรวมเชิงพาณิชยของโครงการปtโตรเคมี ของโรงกลั่นน้ํามันขนาด 950 kBD และ 660 kBD ใน
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----216216216216    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----243243243243    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----216 216 216 216 การเปรยีบเทยีบภาพรวมเชงิพาณชิยของโครงการปtโตรเคมีการเปรยีบเทยีบภาพรวมเชงิพาณชิยของโครงการปtโตรเคมีการเปรยีบเทยีบภาพรวมเชงิพาณชิยของโครงการปtโตรเคมีการเปรยีบเทยีบภาพรวมเชงิพาณชิยของโครงการปtโตรเคมี    
กรณโีรงกลัน่น้าํมนั กรณโีรงกลัน่น้าํมนั กรณโีรงกลัน่น้าํมนั กรณโีรงกลัน่น้าํมนั SSBSSBSSBSSB: : : : ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด 950 kBD950 kBD950 kBD950 kBD    และ และ และ และ 660 660 660 660 kBDkBDkBDkBD    

รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย    กรณ ีกรณ ีกรณ ีกรณ ี950 950 950 950 

kBD kBD kBD kBD ((((1111))))    

กรณ ีกรณ ีกรณ ีกรณ ี

660kBD 660kBD 660kBD 660kBD ((((2222))))    

กรณ ีกรณ ีกรณ ีกรณ ี1111----2222    %%%%ความความความความ

ตTางตTางตTางตTาง    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

จํานวนของ 

ผลิตภัณฑ 30 30 0 0  

โรงงาน 48 47 -1 -2% มีโรงงาน PDH เพียง 

1 โรง 

กําลังการผลิต ล านตัน 20.9 20.9 0.0 0% เฉพาะกําลังการผลิต

ในอุตสาหกรรมเคมี

ขั้ น ต น ท่ี มี ก า ร

เปล่ียนแปลง  

สTงออกปtโตรเคมี

ขั้นต น (จาก SSB) 
ล านต น 1.0 0.9 -0.1 -10% 

เงินลงทุนรวม 
ล านบาท 412,050 393,600 -18,450 

-4% 
 

ล านเหรียญสหรัฐฯ 12,300 11,750 -550 

รายได  
ล านบาทตTอปh 294,800 298,200 +3,400 

+1% 
 

ล านเหรียญสหรัฐฯ ตTอปh 8,800 8,900 +100 

กําไรขั้นต น 
ล านบาทตTอปh 103,850 113,900 +10,050 

+10% 
 

ล านเหรียญสหรัฐฯ ตTอปh 3,100 3,400 +300 

ROI  18.4% 19.6% +1.2%   

ที่มาที่มาที่มาที่มา:::: SSB Study    
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ:::: อัตราแลกเปลี่ยน = 33.50 บาท/เหรียญสหรัฐฯ 

 นอกจากรายงานการศึกษาท่ีกลTาวมาข างต นแล ว ท่ีปรึกษายังได พิจารณาเอกสารประกอบอ่ืนๆ                     
ท่ีเก่ียวข องกับอุตสาหกรรมปtโตรเคมีเพ่ือใช ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนในข้ันตอนท่ี 3               
ซ่ึงจะต องทําการวิเคราะหและคัดเลือกตามราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑท่ีเปSนป(จจุบัน ได แกT PTITFOCUS Special 
Annual Issue 2014 และ PTTFOCUS Vol.29 No.12 December 2015 
3333....8888....2222    การประมาณการรายได และคTาใช จTายของโครงการการประมาณการรายได และคTาใช จTายของโครงการการประมาณการรายได และคTาใช จTายของโครงการการประมาณการรายได และคTาใช จTายของโครงการ    

ท่ีปรึกษาทบทวนรายงานตTางๆ เพ่ือนําข อมูลรายได และคTาใช จTายท่ีผTานการทบทวนราคาตลาด (Market 
Price) เปSนท่ีเรียบร อยแล วมาประมาณการทางการเงินเพ่ือพิจารณาถึงกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวTาจะเกิดจากการ
ลงทุนและดําเนินโครงการภายใต สภาวการณป(จจุบัน โดยแสดงไว ในหัวข อ ““““ราคาที่ใช ในการคํานวณราคาที่ใช ในการคํานวณราคาที่ใช ในการคํานวณราคาที่ใช ในการคํานวณ””””ตTอไป  
3333....8888....3333    การวิเคราะหความเหมาะสมเบื้องต นของการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตการวิเคราะหความเหมาะสมเบื้องต นของการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตการวิเคราะหความเหมาะสมเบื้องต นของการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตการวิเคราะหความเหมาะสมเบื้องต นของการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีในพื้นที่ชายฝ()งรเลียมและปtโตรเคมีในพื้นที่ชายฝ()งรเลียมและปtโตรเคมีในพื้นที่ชายฝ()งรเลียมและปtโตรเคมีในพื้นที่ชายฝ()ง

ทะเลภาคใต ทะเลภาคใต ทะเลภาคใต ทะเลภาคใต     
ในป(จจุบัน อุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีในปhท่ีผTานมาและแนวโน มตTอเนื่องในปh 2016 คาดวTาจะ

มีการขยายตัวของสTวนตTางราคาผลิตภัณฑ และการเติบโตของปริมาณขายโดยเฉลี่ยคTอนข างทรงตัว ตามการ
คาดการณของเอกสารรายงาน “จับทิศอุตสาหกรรม” ท่ีสภาอุตสาหกรรมแหTงประเทศไทย รTวมกับ SCB-EIC เปSน
ผู จัดทํา โดยกลTาวถึงการเกิดคลัสเตอรตTางๆ 4 ประเภท ซ่ึงคลัสเตอรปtโตรเคมี ถือเปSน 1 ใน 4 คลัสเตอรท่ีสําคัญ 
ซ่ึงมีบทบาทในการผลักดันอัตราการเติบโตของประเทศ 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----244244244244    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((1111))))    ภาพรวมของภาพรวมของภาพรวมของภาพรวมของโรงกลัน่น้าํมันโรงกลัน่น้าํมันโรงกลัน่น้าํมันโรงกลัน่น้าํมัน    
จากสภาวะป(จจุบัน ท่ีปรึกษาได เสนอแนะทางเลือกท่ี 3 กรณีเรTงอัตราการเจริญเติบโตร อยละ 5 

ตามเปbาหมายทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ซ่ึงท่ีปรึกษาได เสนอแนะวTาให มีอุตสาหกรรมพลังงานขนาดใหญT
เกิดข้ึนในบริเวณภาคใต  ตามโครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต นั้น อุตสาหกรรมท่ีท่ีปรึกษาได แนะนํา 
คือ ปtโตรเคมีคอมเพล็กซ ซ่ึงมีองคประกอบคือ อุตสาหกรรมปtโตรเลียมหรือโรงกลั่นน้ํามัน 

อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามัน หรือ อุตสาหกรรมปtโตรเลียม เปSนอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----28282828 

 
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : บมจ.บางจากปtโตรเลียม    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----28282828    แสดงกระบวนการกลัน่แสดงกระบวนการกลัน่แสดงกระบวนการกลัน่แสดงกระบวนการกลัน่    
จากรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----28282828  แสดงกระบวนการกลั่นน้ํามัน โดยโรงกลั่นน้ํามันแตTละโรงได รับการออกแบบให 

สามารถกลั่นน้ํามันดิบได หลายประเภทรวมถึงวัตถุดิบอ่ืนๆ ให เปSนผลิตภัณฑชนิดตTางๆ ตามความต องการของ
ตลาด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให กําไรในการกลั่นน้ํามัน (Refinery Margin) สูงสุด โดยท่ัวไปแล ว หนTวยผลิตแตTละ
หนTวยภายในโรงกลั่นน้ํามันจะทําหน าท่ีได อยTางน อยอยTางหนึ่งอยTางใดดังตTอไปนี้ 

- กลั่นแยกสารไฮโดรคารบอนหลายๆ ประเภทท่ีอยูTในน้ํามันดิบตามจุดเดือดท่ีตTางกัน 
- แปรสภาพไฮโดรคารบอนให เปSนผลิตภัณฑท่ีมีคุณคTามากข้ึน 
- ปรับปรุงผลิตภัณฑโดยการแยกสารปนเป{|อนออก 
- ผสมผลิตภัณฑชั้นกลาง (Intermediate Streams) เปSนน้ํามันสําเร็จรูป 
ซ่ึงป(จจัยนําเข าของโรงกลั่นน้ํามันหรือวัตถุดิบหลักของการกลั่น คือ น้ํามันดิบ โดยมีการนําเข า

น้ํามันดิบกวTาร อยละ 90 ซ่ึงเปSนการนําเข าน้ํามันดิบจากหลายประเทศ เพราะน้ํามันแตTละแหลTงท่ีนําเข ามาสามารถ
กลั่นน้ํามันชนิดตTางๆ ได ในสัดสTวนท่ีไมTเทTากัน ในขณะท่ีประเทศต องการใช น้ํามันในสัดสTวนท่ีไมTเทTากัน โดย
ประเทศไทยต องการใช น้ํามันดีเซลมากกวTาน้ํามันเบนซิน นอกจากนี้แตTละโรงกลั่นน้ํามันก็ได ผลิตภัณฑท่ีไมT
เหมือนกัน ดังนั้น แตTละแหTงจึงต องซ้ือมาจากหลายประเทศมาผสมกัน เพ่ือให สามารถกลั่นน้ํามันสําเร็จรูปได ตามท่ี
ต องการ หรือได ในสTวนท่ีผู บริโภคต องการใช มากท่ีสุด ซ่ึงจะได ในสัดสTวนเปSนอยTางไร ข้ึนอยูTกับ 2 ป(จจัยคือ 
น้ํามันดิบท่ีนําเข ามา และชนิดของโรงกลั่นน้ํามัน 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----245245245245    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

น้ํามันดิบท่ีขนสTงเข ามาจากตTางประเทศ จะมีคุณสมบัติแตกตTางกันไปตามความหนาแนTน 
(Density) เชTน จากตํ่าไปสูง (Light to Heavy) และจากปริมาณกํามะถัน จากตํ่าไปสูง (Sweet to Sour) 
น้ํามันดิบประเภทท่ีมีความหนาแนTนและกํามะถันตํ่า (Light Sweet Crude Oil) จะมีราคาสูงกวTาน้ํามันดิบ
ประเภทท่ีมีความหนาแนTนและกํามะถันสูง (Heavy Sour Crude Oil) ท้ังนี้ เพราะกระบวนการกลั่นและ
กระบวนการกําจัดสารปนเป{|อนท่ีมีข้ันตอนน อยกวTา และให ผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีมีราคาสูงในปริมาณมากกวTา เชTน 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันก�าดและ น้ํามันดีเซล โดยขนผTานเรือขนสTงน้ํามันทางทะเลซ่ึงทําการตTอทTอเข าคลังกักเก็บ
น้ํามันดิบ และนําเข าสูTกระบวนการกลั่น  

กระบวนการกลั่น คือกระบวนการแยกโมเลกุลสารไฮโดรคารบอนท่ีอยูTในน้ํามันดิบ และแปรสภาพ
สารดังกลTาวให เปSนผลิตภัณฑปtโตรเลียมสําเร็จรูปท่ีมีมูลคTาสูงกวTา โดยสามารถกลั่นออกมาได เปSนผลิตภัณฑตTางๆ 
ซ่ึงเปSนผลิตภัณฑปtโตรเลียมสําเร็จรูปหลักท่ีได จากโรงกลั่นน้ํามัน ดังนี้ 

- ก�าซปtโตรเลียมเหลว 
- น้ํามันเบนซิน 
- สารทําละลาย (Solvent) 
- ผลิตภัณฑปtโตรเคมี (สารต้ังต น) 
- น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน/น้ํามันก�าด 
- น้ํามันดีเซล 
- น้ํามันเตา 
- ยางมะตอย 
- กํามะถันเหลว 
- ก�าซหุงต ม 
โดยท่ีคTาการกลั่นซ่ึงเกิดจาก ราคา ณ โรงกลั่น ของน้ํามันสําเร็จรูปท่ีโรงกลั่นผลิตได เฉลี่ยตาม

สัดสTวนปริมาณการผลิตของน้ํามันสําเร็จรูปชนิดตTางๆ ท่ีกลั่นได  หักด วยต นทุนวัตถุดิบ คือ ราคาน้ํามันดิบรวมกับ
คTาใช จTายตTางๆ ในการนําเข า เชTน คTาขนสTง แตTรายได จากคTาการกลั่นนี้ยังไมTได หักคTาใช จTายในการดําเนินงาน ไมTวTา
จะเปSนคTาน้ํา คTาไฟฟbา สารเคมี คTาซTอมบํารุง และคTาแรงตTางๆ เปSนต น ซ่ึงโรงกลั่นน้ํามันแตTละแหTงจะมีคTาการกลั่น
ท่ีไมTเทTากัน เนื่องจากมีกระบวนการผลิตท่ีแตกตTางกันทําให ได ผลผลิตน้ํามันสําเร็จรูปชนิดตTางๆ ในสัดสTวนท่ีไมT
เทTากัน แม จะใช น้ํามันดิบประเภทเดียวกันก็ตาม 

ท้ังนี้ ผลผลิตท่ีได จากการกลั่นน้ํามันนั้น จะมีการนําไปใช ประโยชนใน 3 สTวนคือ 
1) จําหนTายในประเทศ ซ่ึงในป(จจุบันปริมาณความต องการมีน อยกวTาปริมาณการผลิต แตTคาดวTา

ชTวงเวลาของการเปtดดําเนินโครงการปtโตรเคมีคอมเพล็กซ ปริมาณความต องการใช น้ํามัน
สําเร็จรูปจะเพ่ิมสูงข้ึน 

2) จําหนTายตTางประเทศ (ประเทศเพ่ือนบ าน) ท่ีคาดวTาจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ี
คTอนข างสูงอยTางตTอเนื่องตลอดชTวงระยะเวลาของการวิเคราะหโครงการ สTงผลให มีความ
ต องการใช น้ํามันสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึนอยTางตTอเนื่องเชTนกัน  

3) จําหนTายเปSนสารต้ังต นให กับอุตสาหกรรมปtโตรเคมี ท่ีจะพัฒนาไปพร อมๆ กันในปtโตรเคมี
คอมเพล็กซในพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----246246246246    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จากป(จจัยทางด านราคาน้ํามันดิบ ซ่ึงมีความผันผวนและทรงตัวอยูTในระดับตํ่าในป(จจุบัน รวมท้ัง
ภาพรวมเศรษฐกิจขยายตัวตํ่ากวTาท่ีคาดการณในหลายๆ ประเทศ เชTน จีน ญ่ีปุ�น อินโดนีเซีย สิงคโปร เปSนต น     
ทําให สTงผลตTอภาพรวมการสTงออกผลิตภัณฑปtโตรเคมีของไทย หากเปรียบเทียบสายผลิตภัณฑปtโตรเคมี 2 สาย ท่ี
ปรึกษาพบวTาผลิตภัณฑปtโตรเคมีสายโอเลฟtนส (เชTน เอธิลีน, โพรพิลีน เปSนต น) มีแนวโน มท่ีอัตราการผลิต 
(อุปทาน) เกินกวTาความต องการ (อุปสงค) ไมTมากเทTาสายอะโรมาติกส (เชTน เบนซิน เปSนต น)  อีกท้ังการชะลอการ
ผลิตของโรงงานปtโตรเคมีตTางๆ จะชTวยให อุปทานสTวนเกินลดลงได  

แตTถึงอยTางนั้น ป(จจัยท่ีจะสTงให เกิดการฟ{|นตัวของภาพรวมในการสTงออก คือ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑพลาสติก เนื่องจากอุตสาหกรรมพลาสติกตTางเปSนพ้ืนฐานท่ีใช บรรจุภัณฑในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเปSนจํานวนมาก ทําให การฟ{|นตัวเหลTานี้จะมีแนวโน มเติบโตข้ึน สTวนในด านอุปสงคของผลิตภัณฑ       
ปtโตรเคมีอ่ืนมีแนวโน มท่ีดี เนื่องจากมีป(จจัยสนับสนุนมาจากนโยบายของรัฐประกอบกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ จะผลักดันให เกิดการค าขายเคมีภัณฑมากข้ึน สTงผลให เกิดการเติบโตของปริมาณการสTงออก
ของไทย        ดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----29292929    

 
ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : สภาอุตสาหกรรมแหTงประเทศไทย รTวมกับ SCB-EIC    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----29 29 29 29 การเตบิโตของปรมิาณขายเฉลีย่ของผู เลTนหลกัและการเตบิโตของปรมิาณขายเฉลีย่ของผู เลTนหลกัและการเตบิโตของปรมิาณขายเฉลีย่ของผู เลTนหลกัและการเตบิโตของปรมิาณขายเฉลีย่ของผู เลTนหลกัและปปปปริมาณการสTงออกปtโตรเคมีของไทยริมาณการสTงออกปtโตรเคมีของไทยริมาณการสTงออกปtโตรเคมีของไทยริมาณการสTงออกปtโตรเคมีของไทย 
จากรูปแสดงถึงอัตราการเติบโตของปริมาณขายเฉลี่ยของผู เลTนหลัก และการเติบโตของปริมาณ

การสTงออกปtโตรเคมีของไทย ซ่ึงมีแนวโน มท่ีดีข้ึน โดยอัตราการเติบโตท่ีคาดการณ จะอยูTท่ีร อยละ 2 
ซ่ึงท่ีปรึกษาได ทบทวนเอกสารรายงานตTางๆ จึงวิเคราะหความเหมาะสมเบ้ืองต นของการพัฒนา

อุตสาหกรรมปtโตรเคมีในพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต ได  โดยท่ีปรึกษาจะนําข อมูลกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวTาจะเกิดข้ึน
จากการลงทุนในการกTอสร างและการดําเนินโครงการของผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมปtโตรเคมีท่ีมีการผลิตใน
ประเทศไทยจากการทบทวนรายงาน “รายงานฉบับสมบูรณ แนวทางการพัฒนาภาคใต โดยใช ผลิตผลในพ้ืนท่ี
เสริมสร างอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมตTอเนื่องเปSนตัวนํารTอง:  SSB Study”  

ซ่ึงจากการทบทวนท่ีปรึกษาพบวTามีผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมปtโตรเคมีจํานวน 34 ผลิตภัณฑ     
โดยรายงานฉบับดังกลTาวเปSนรายงานท่ีผTานการศึกษามาต้ังแตTปh พ.ศ.2553 จึงทําให ไมTอาจสรุปได วTา ผลิตภัณฑท้ัง 
34 ผลิตภัณฑนี้ ยังคงมีอุปสงคเพียงพอในป(จจุบันหรือไมT ดังนั้นท่ีปรึกษาจึงได ทําการทบทวนรายงาน PTIT Focus 
พ.ศ.2557 เพ่ือพิจารณาถึงอุปสงคท้ัง 34 ผลิตภัณฑในป(จจุบัน ซ่ึงภายหลังการทบทวน พบวTา ผลิตภัณฑท่ียังคงมี
อุปสงคในป(จจุบันมีด วยกัน 13 ผลิตภัณฑ ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222217171717    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----247247247247    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

                                                                                            ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----222217 17 17 17 ผลติภัณฑทีม่ีอปุผลติภัณฑทีม่ีอปุผลติภัณฑทีม่ีอปุผลติภัณฑทีม่ีอปุสงคการผลติในป(จจบุนัสงคการผลติในป(จจบุนัสงคการผลติในป(จจบุนัสงคการผลติในป(จจบุนั 

รายชือ่ผลิตภณัฑรายชือ่ผลิตภณัฑรายชือ่ผลิตภณัฑรายชือ่ผลิตภณัฑ    อุปสงคของผลิตภณัฑอุปสงคของผลิตภณัฑอุปสงคของผลิตภณัฑอุปสงคของผลิตภณัฑ    

1. เอธิลีน (Ethylene)    มีความต องการผลิตภัณฑสูงขึ้นร อยละ 1 จากการสTงออก และความต องการในประเทศเพ่ิมขึ้น 

ร อยละ 3 

2. โพรพิลีน (Propylene)    มีการผลิตเพ่ิมขึ้นร อยละ 9 เน่ืองจากต องการสTงออกเพ่ิมขึ้น เปSนผลจากการผลิตและสTงออก

เม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) ท่ีเพ่ิมขึ้น 

3. เบนซิน (Benzene)    ปริมาณการผลิตเบนซินลดลงร อยละ 4 เน่ืองจากมีการสTงออกลดลงร อยละ 12 

4. โทลูอีน (Toluene)    มีความต องการโทลูอีนในประเทศลดลงร อยละ 26 เน่ืองจากอุตสาหกรรมตTอเน่ืองมีความ

ต องการลดลง 

5. พาราไซลีน (Paracylene)    มีการผลิตลดลง เน่ืองจากการลดลงของการสTงออก และความต องการในประเทศน อยลง 

เน่ืองจากความต องการโพลีเอสเตอรลดลง 

6. PET    มีการผลิตเคมีภัณฑดังกลTาวเพ่ิมขึ้นร อยละ 4 เน่ืองจากตลาดตTางประเทศมีความต องการเม็ด

พลาสติกมากขึ้น เชTน PE ซ่ึงมีการผลิตในอัตราร อยละ 100 หรือใช ทําขวดพลาสติก 

7. LDPE/EVA    ความต องการมีอัตราการปรับตัวสูงขึ้นร อยละ 9 

8. LLDPE  

9. HDPE ความต องการในประเทศลดลงร อยละ 3 แตTเน่ืองจากตTางประเทศมีการบริโภคเพ่ิมขึ้น จึงทําให 

ประเทศไทยมีการผลิต HDPE คงตัว 

10. PP มีปริมาณการผลิต PP เพ่ิมขึ้นร อยละ 4 เน่ืองจากความต องการในประเทศและการสTงออก 

11. PVC มีการผลิตและสTงออกน อยลง แตTความต องการในประเทศเพ่ิมขึ้นร อยละ 7 เน่ืองจากการเติบโต

ของอุตสาหกรรมกTอสร าง 

12. PS/EPS มีการผลิตเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน อย เน่ืองจากอุตสาหกรรมปลายทางมีการผลิตลดลง 

13. ABS/SAN อุตสาหกรรมยานยนตเติบโตน อยลง ทําให การผลิต ABS/SAN ลดน อยลงร อยละ 21 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : รายงานการศึกษา PTIT Focus Special Issue 2014    

จากผลการพิจารณาอุปสงคของผลิตภัณฑปtโตรเคมีในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222217171717 ท่ีปรึกษาได นํามาวิเคราะห
ความเหมาะสมของอุตสาหกรรมปtโตรเคมีเบ้ืองต นในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  โดยพิจารณาตามลําดับ
การศึกษาท่ีท้ัง 4 สTวนของการวิเคราะหความเหมาะสม โดยจําแนกเปSนลําดับได  ดังนี้  

1111) ) ) )     เงินลงทุนคTากTอสร างโรงงานเงินลงทุนคTากTอสร างโรงงานเงินลงทุนคTากTอสร างโรงงานเงินลงทุนคTากTอสร างโรงงาน ท่ีปรึกษาได ใช ข อมูลเงินลงทุนคTากTอสร างโรงงาน โดยอ างอิง
ข อมูลราคาตามรายงาน “รายงานฉบับสมบูรณ แนวทางการพัฒนาภาคใต  โดยใช ผลิตผลในพ้ืนท่ีเสริมสร าง
อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมตTอเนื่องเปSนตัวนํารTอง:  SSB Study” ซ่ึงจัดทําโดย บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) มาเปSนแนวทางในการวิเคราะห  

ท่ีปรึกษาได ใช ราคาพ้ืนฐานของโรงงานผลิตผลิตภัณฑเคมี อ างอิงจาก CMAI (ปh พ.ศ. 2552) 
และนํามาปรับราคาให เปSนป(จจุบันโดยใช ดัชนีปรับราคาโรงงานของวิศวกรรมเคมี (Chemical engineering 
plant cost index) ปh พ.ศ. 2557 แตTยังคงต นทุนไว ตามเดิม เนื่องจากเทคโนโลยีโดยรวมไมTได เปลี่ยนแปลงมาก
จนกระทบกับราคาต นทุน ท่ีปรึกษาจึงยังคงใช ราคาต นทุนเทคโนโลยีตามเดิมท่ีระบุไว ในรายงาน SSB Study 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----248248248248    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

และอีกสTวนหนึ่งท่ีเปSนป(จจัยสําคัญท่ีท่ีปรึกษาต องนํามาคํานวณรวมด วย คือ ในสTวนของ
โครงสร างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามัน รวมถึงปtโตรเคมีนั้น ซ่ึงโครงสร าง
พ้ืนฐานดังกลTาวจะเปSนการลงทุนของรัฐบาล ซ่ึงประกอบไปด วยโครงสร างพ้ืนฐานดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----218218218218    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----222218 18 18 18 แสดงถงึโครงสร างพืน้ฐานทีจ่ําเปSนสาํหรับธรุกจิอุตสาหกรรมโรงกลัน่น้าํมนัและปtโตรเคมีแสดงถงึโครงสร างพืน้ฐานทีจ่ําเปSนสาํหรับธรุกจิอุตสาหกรรมโรงกลัน่น้าํมนัและปtโตรเคมีแสดงถงึโครงสร างพืน้ฐานทีจ่ําเปSนสาํหรับธรุกจิอุตสาหกรรมโรงกลัน่น้าํมนัและปtโตรเคมีแสดงถงึโครงสร างพืน้ฐานทีจ่ําเปSนสาํหรับธรุกจิอุตสาหกรรมโรงกลัน่น้าํมนัและปtโตรเคมี    
โครงสร างพืน้ฐานและสาธารณปูโภคโครงสร างพืน้ฐานและสาธารณปูโภคโครงสร างพืน้ฐานและสาธารณปูโภคโครงสร างพืน้ฐานและสาธารณปูโภค    ประมาณเงนิลงทนุ ประมาณเงนิลงทนุ ประมาณเงนิลงทนุ ประมาณเงนิลงทนุ ((((ล านเหรยีญสหรฐัล านเหรยีญสหรฐัล านเหรยีญสหรฐัล านเหรยีญสหรฐั))))    

นิคมอุตสาหกรรม 400 
ทTาเรือ 2 ฝ()ง 200 

ถนน 2 
รถไฟ 180 

ชลประทาน 260 
ทTอสTงนํ้ามัน* 587 

รวมรวมรวมรวม    1111,,,,629629629629    
    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : รายงาน SSB Study    
    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : *  มูลคTาการลงทุนในสTวนของทTอสTงนํ้ามัน อ างอิงข อมูลจากเอกสารสรุปสาระสําคัญ เรื่องโครงการ

เส นทางยุทธศาสตรพลังงาน by PTT    

2222) ) ) )     ราคาที่ใช ในการคํานวณราคาที่ใช ในการคํานวณราคาที่ใช ในการคํานวณราคาที่ใช ในการคํานวณ ท่ีปรึกษาได ใช ข อมูลราคาในป(จจุบันนํามาใช ในการคํานวณหา
ผลตอบแทนทางการลงทุน (Return on Investment:  ROI) เบ้ืองต นของผลิตภัณฑปtโตรเคมี ซ่ึงอ างอิงจาก
รายงานท่ีทําการทบทวน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222219191919 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----222219 19 19 19 แสดงราคาผลติภัณฑปtโตรเคมใีน ปh แสดงราคาผลติภัณฑปtโตรเคมใีน ปh แสดงราคาผลติภัณฑปtโตรเคมใีน ปh แสดงราคาผลติภัณฑปtโตรเคมใีน ปh 2010 2010 2010 2010 กบั ปh กบั ปh กบั ปh กบั ปh 2015201520152015    
ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    ผลติภณัฑผลติภณัฑผลติภณัฑผลติภณัฑ    ราคาผลติภณัฑ ราคาผลติภณัฑ ราคาผลติภณัฑ ราคาผลติภณัฑ ((((2010201020102010))))17171717    ราคาผลติภณัฑ ราคาผลติภณัฑ ราคาผลติภณัฑ ราคาผลติภณัฑ ((((2015201520152015))))18181818    

1 เอธิลีน (Ethylene) 768.10 820.00 
2 โพรพิลีน (Propylene) 768.10 735.00 
3 เบนซิน (Benzene) 624.70 566.00 
4 โทลูอีน (Toluene) - 567.50 
5 พาราไซลีน (Paracylene) - - 
6 PET 1,001.10 1,035.00 
7 LDPE/EVA 974.00 1,189.00-1,191.00 
8 LLDPE 911.40 1,147.00-1,149.00 
9 HDPE 901.10 1,173.00-1,175.00 
10 PP 903.10 975.00 
11 PVC 740.05 810.00 
12 PS/EPS 992.20 1,119.00-1,179.00 
13 ABS/SAN 1,233.70 1,305.00 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา 

                                                           
17รายงานฉบับสมบูรณ “แนวทางการพัฒนาภาคใต โดยใช ผลิตผลในพื้นท่ีเสริมสร างอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมตTอเน่ืองเปSนตัวนํารTอง” 
18 www.platts.com/petrochemicals 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----249249249249    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333) ) ) )     ผลิตภัณฑปtโตรเคมี ผลิตภัณฑปtโตรเคมี ผลิตภัณฑปtโตรเคมี ผลิตภัณฑปtโตรเคมี ท่ีปรึกษานําผลิตภัณฑปtโตรเคมีท่ีได ทําการทบทวนจํานวน 13 ผลิตภัณฑ 
ซ่ึงเปSนผลิตภัณฑท่ีมีอุปสงคท้ังในประเทศไทยและตTางประเทศในป(จจุบัน และทําการเปรียบเทียบข อมูลคTา
ผลตอบแทนทางการลงทุน (ROI) อุปสงคของการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑท้ัง 13 ผลิตภัณฑของรายงาน SSB 
Study และ รายงาน PTIT Focus Special Annual Issue 2014 โดยท่ีปรึกษาจะทําการกําหนดเกณฑให 
ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ซ่ึงจากการทบทวนพบวTา ในรายงานได กําหนดเกณฑ คือ ผลิตภัณฑปtโตรเคมีแตTละ
ชนิดจะต องมีคTาผลตอบแทนทางการลงทุน (ROI) มากกวTาร อยละ 15 จึงจะถือวTามีความเหมาะสมในการลงทุนท่ี
จะทําการผลิตในอุตสาหกรรมปtโตรเคมี ซ่ึงท่ีปรึกษาได วิเคราะหความเหมาะสมในการลงทุน จําแนกราย
ผลิตภัณฑปtโตรเคมี โดยสรุปผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางด านการลงทุนในลําดับท่ี (4) สTวนรายละเอียดใน
การวิเคราะหจะแสดงอยูTในภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข5555    

4444) ) ) )     วิเคราะหความเหมาะวิเคราะหความเหมาะวิเคราะหความเหมาะวิเคราะหความเหมาะสมทางด านการลงทุน และประเมินจากคTา สมทางด านการลงทุน และประเมินจากคTา สมทางด านการลงทุน และประเมินจากคTา สมทางด านการลงทุน และประเมินจากคTา ROIROIROIROI 

 ท่ีปรึกษาทําการวิเคราะหความเหมาะสม โดยใช ข อมูลท่ีได จากการทบทวนรายงาน SSB 
study โดยบริษัท ปตท. ซ่ึงท่ีปรึกษาได ปรับมูลคTาการลงทุน ราคาขายเฉลี่ยตTอหนTวย ต นทุนรวมตTอหนTวย เพ่ือให 
เปSนไปตามสถานการณป(จจุบัน โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะหได  ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222220202020 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----220 220 220 220 ผลการวเิคราะหความเหมาะสมในการลงทนุโรงกลัน่น้าํมนัขนาด ผลการวเิคราะหความเหมาะสมในการลงทนุโรงกลัน่น้าํมนัขนาด ผลการวเิคราะหความเหมาะสมในการลงทนุโรงกลัน่น้าํมนัขนาด ผลการวเิคราะหความเหมาะสมในการลงทนุโรงกลัน่น้าํมนัขนาด 660 660 660 660 kBDkBDkBDkBD    ณ ป(ณ ป(ณ ป(ณ ป(จจบุนัจจบุนัจจบุนัจจบุนั    

ปtโตรเลยีมปtโตรเลยีมปtโตรเลยีมปtโตรเลยีม    

มลูคTาลงทนุมลูคTาลงทนุมลูคTาลงทนุมลูคTาลงทนุ
ของผลติภณัฑของผลติภณัฑของผลติภณัฑของผลติภณัฑ    
((((ล านเหรยีญล านเหรยีญล านเหรยีญล านเหรยีญ

สหรฐัสหรฐัสหรฐัสหรฐั))))    

กาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการกาํลงัการ
ผลติสงูสดุผลติสงูสดุผลติสงูสดุผลติสงูสดุ    

((((ล านล านล านล าน
บารเรลบารเรลบารเรลบารเรล
ตTอปhตTอปhตTอปhตTอปh))))    

กาํลงักาํลงักาํลงักาํลงั
การการการการ
ผลติ ผลติ ผลติ ผลติ 
(%)(%)(%)(%)    

ปรมิาณที่ปรมิาณที่ปรมิาณที่ปรมิาณที่
ผลติได ผลติได ผลติได ผลติได     
((((ล านล านล านล าน

บารเรลบารเรลบารเรลบารเรล
ตTอปhตTอปhตTอปhตTอปh))))    

ราคาขายราคาขายราคาขายราคาขาย
เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่    

((((เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญ
สหรฐัตTอสหรฐัตTอสหรฐัตTอสหรฐัตTอ
บารเรลบารเรลบารเรลบารเรล))))    

ต นทนุต นทนุต นทนุต นทนุรวมรวมรวมรวม
ตTอหนTวย ตTอหนTวย ตTอหนTวย ตTอหนTวย 
((((เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญ
สหรฐัตTอสหรฐัตTอสหรฐัตTอสหรฐัตTอ
บารเรลบารเรลบารเรลบารเรล))))    

กาํไรตTอกาํไรตTอกาํไรตTอกาํไรตTอ
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย    

((((เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญ
สหรฐัตTอสหรฐัตTอสหรฐัตTอสหรฐัตTอ
บารเรลบารเรลบารเรลบารเรล    

คTา คTา คTา คTา ROIROIROIROI    
(%)(%)(%)(%)    

ผลิตภณัฑจาก
นํ้ามันดิบ 

12,062.80 240.90 100% 240.90 49.72 39.99 9.73 18.06 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : ท่ีปรึกษา 

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----220220220220    แสดงถึงผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางการลงทุนโรงกลั่นน้ํามัน 
ขนาด 660 kBD ภายใต สถานการณป(จจุบัน การลงทุนโรงกลั่นน้ํามันมีมูลคTาสูงถึง 12,062.80 ล านเหรียญสหรัฐ 
โดยมีต นทุนรวมตTอหนTวย 39.99 เหรียญสหรัฐตTอบารเรล และมีราคาขายเฉลี่ยอยูTท่ี 49.72 เหรียญสหรัฐตTอ
บารเรล ซ่ึงจะทําให เกิดกําไรจากการขายน้ํามันสําเร็จรูปเฉลี่ยปhละ 2,343 ล านเหรียญสหรัฐตTอปh โดยมีคTา
ผลตอบแทนทางการลงทุน (ROI) อยูTท่ีร อยละ 18.06 

สําหรับการวิเคราะหความเหมาะสมของอุตสาหกรรมปtโตรเคมีนั้น ท่ีปรึกษาใช ข อมูลอ างอิง
จากการทบทวนรายงาน SSB Study โดย บริษัท ปตท. เชTนเดียวกับการวิเคราะหอุตสาหกรรมปtโตรเลียม        
โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะหได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222221212121 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----250250250250    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----222221212121    ผลการวเิคราะหความเหมาะสมในการลงทนุ จาํแนกตามผลติภณัฑปtโตรเคมีผลการวเิคราะหความเหมาะสมในการลงทนุ จาํแนกตามผลติภณัฑปtโตรเคมีผลการวเิคราะหความเหมาะสมในการลงทนุ จาํแนกตามผลติภณัฑปtโตรเคมีผลการวเิคราะหความเหมาะสมในการลงทนุ จาํแนกตามผลติภณัฑปtโตรเคมี    

ผลติภณัฑผลติภณัฑผลติภณัฑผลติภณัฑ    

มูลคTาลงทุนมูลคTาลงทุนมูลคTาลงทุนมูลคTาลงทุน
ของของของของ

ผลติภณัฑผลติภณัฑผลติภณัฑผลติภณัฑ    
((((2558255825582558))))    

กาํลงัการผลติกาํลงัการผลติกาํลงัการผลติกาํลงัการผลติ
สงูสดุสงูสดุสงูสดุสงูสดุ    

กาํลงักาํลงักาํลงักาํลงั
การการการการ
ผลติผลติผลติผลติ    

ปริมาณทีผ่ลติปริมาณทีผ่ลติปริมาณทีผ่ลติปริมาณทีผ่ลติ
ได ได ได ได     

ราคาขายราคาขายราคาขายราคาขาย
ของของของของ

ผลติภณัฑ ผลติภณัฑ ผลติภณัฑ ผลติภณัฑ 
((((2558255825582558))))    

ต นทนุต นทนุต นทนุต นทนุ
ขายขายขายขายตTอตTอตTอตTอ
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย    

กาํไรตTอกาํไรตTอกาํไรตTอกาํไรตTอ
หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย    

คTา คTา คTา คTา 
ROIROIROIROI    

ผลผลผลผล
ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ
จากคTา จากคTา จากคTา จากคTา 
ROIROIROIROI    

1. เอธิลีน 
(Ethylene) 

1,139.50 1,252,757.00 97% 1,215,174.29 820.00 693.59 126.41 11% ผTาน** 

2. โพรพิลีน 
(Propylene) 

1,139.50 1,252,757.00 97% 1,215,174.29 735.00 621.69 113.31 9% ผTาน** 

3. เบนซีน 
(Benzene) 

279.23 537,000.00 97% 520,890.00 566.00 204.93 361.07 67% ผTาน 

4. โทลูอีน 
(Toluene) 

- - - - 567.50 - - - - 

5. พาราไซลีน 
(Paracylene) 

- - - - - - - - - 

6. PET 194.70 300,000.00 90% 270,000.00 1,035.00 936.17 98.83 11% ผTาน** 
7. LDPE/EVA 313.39 450,000.00 90% 405,000.00 1,191.00 1,067.14 123.86 14% ผTาน** 
8. LLDPE 214.29 500,000.00 90% 450,000.00 1,149.00 1,074.81 74.19 14% ผTาน** 
9. HDPE 208.62 500,000.00 90% 450,000.00 1,175.00 1,104.74 70.26 13% ผTาน** 
10. PP 215.99 500,000.00 90% 450,000.00 975.00 801.17 173.83 36% ผTาน 
11. PVC 291.56 400,000.00 90% 360,000.00 810.00 842.63 -32.63 N.A. ไมTผTาน 
12. PS/EPS 100.83 260,000.00 90% 234,000.00 1,179.00 1,063.29 115.71 26% ผTาน 
13. ABS/SAN 195.63 200,000.00 90% 180,000.00 1,305.00 1,082.90 222.10 19% ผTาน 

ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : ท่ีปรึกษา    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : 1. ในกรณีที่แสดง ผTาน** เน่ืองจากผล ROI มีคTาตํ่ากวTาเกณฑที่กาํหนด แตTสามารถยอมรับได  เพราะผลิตภณัฑดังกลTาวมีความจาํเปSนในการ  

              สร างคุณคTาในการผลิตปtโตรเคมีขั้นตTอไป และสามารถยอมรับได ในการผลิตจริง    

2. ผลิตภัณฑเคมีที่ได ทําตัวหนังสือสีแดงแสดงถึงผลิตภัณฑที่ไมTสามารถคํานวณเพื่อหาคTา ROI ได  เน่ืองจากไมTมีข อมูลการลงทุน หรือ มีผล 

ขาดทุน (แสดงเปSนลบ) 

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222221212121 แสดงถึงผลิตภัณฑเคมีท่ีมีอุปสงคอยูTในตลาดในป(จจุบัน โดยมีคTาผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 
ท่ีสามารถยอมรับให เกิดการผลิตได  เปSนอุตสาหกรรมปtโตรเคมีตTอเนื่องจากโรงกลั่นน้ํามัน โดยจากผลการวิเคราะห
ดังกลTาว จะได ผลิตภัณฑเคมี จํานวน 10 ผลิตภัณฑท่ีผTานการคัดเลือกจากเกณฑของผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 
โดยแบTงเปSนผลิตภัณฑท่ีผTานการคัดเลือกซ่ึงมีคTาผลตอบแทนการลงทุน (ROI) มากกวTาร อยละ 15 จํานวน 4 
ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑท่ีผTานการคัดเลือกแตTมีผลตอบแทนการลงทุนตํ่ากวTาร อยละ 15 จํานวน 6 ผลิตภัณฑ 
เนื่องจากเปSนผลิตภัณฑท่ีมีความจําเปSนในการสร างคุณคTาของการผลิตผลิตภัณฑปtโตรเคมีข้ันตTอไป     

3333....8888....4444    สรุปแนวทางการสรุปแนวทางการสรุปแนวทางการสรุปแนวทางการพัฒนาอุตสพัฒนาอุตสพัฒนาอุตสพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต าหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต าหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต าหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีในพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     

การพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีหรือปtโตรเคมีคอมเพล็กซในพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต        
มีผลการพิจารณาคือ พัฒนาโรงกลั่นน้ํามันขนาด 660 kBD ควบคูTกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเคมีในประเภท
ผลิตภัณฑท่ีผTานการพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน สามารถสรุปข อมูลมูลคTาการลงทุน รายได ตTอปh ต นทุน
รวมตTอปh กําไรตTอปh จําแนกรายผลิตภัณฑรวมถึงข อมูลรวมทุกผลิตภัณฑ ดังแสดงตามตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222222222222 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----251251251251    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----222222 22 22 22 ข อมลูทางการเงนิของการพฒันาอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีข อมลูทางการเงนิของการพฒันาอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีข อมลูทางการเงนิของการพฒันาอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีข อมลูทางการเงนิของการพฒันาอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมี    

ในพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ในพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ในพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ในพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     

                                                                                                                                                                                                                                                หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : ล านเหรียญสหรัฐ     

ผลติภณัฑผลติภณัฑผลติภณัฑผลติภณัฑ    
มลูคTาการมลูคTาการมลูคTาการมลูคTาการ

ลงทนุลงทนุลงทนุลงทนุ    
รายได ตTอปhรายได ตTอปhรายได ตTอปhรายได ตTอปh    ต นทนุรวมตTอปhต นทนุรวมตTอปhต นทนุรวมตTอปhต นทนุรวมตTอปh    กาํไรตTอปhกาํไรตTอปhกาํไรตTอปhกาํไรตTอปh    คTา คTา คTา คTา ROI ROI ROI ROI ทีไ่ด ทีไ่ด ทีไ่ด ทีไ่ด     

ผลประเมนิจากผลประเมนิจากผลประเมนิจากผลประเมนิจาก
คTา คTา คTา คTา ROIROIROIROI    

นํ้ามันสําเร็จรปู 11,380.00 18,431.00 16,157.00 2,274.00 15-19% ผTาน 

เอธิลีน 
(Ethylene) 

1,139.50 996.44 842.83 153.61 11% ผTาน 

โพรพิลีน 
(Propylene) 

1,139.50 893.15 755.46 137.69 9% ผTาน 

เบนซิน 
(Benzene) 

279.23 294.82 106.74 188.08 67% ผTาน 

PET 194.70 279.45 252.77 26.68 11% ผTาน 

LDPE/EVA 313.39 482.36 432.2 50.16 14% ผTาน 

LLDPE 214.29 517.05 483.66 33.39 14% ผTาน 

HDPE 208.62 528.75 497.13 31.62 13% ผTาน 

PP 215.99 438.75 360.53 78.22 36% ผTาน 

PS/EPS 100.83 275.89 248.81 27.08 26% ผTาน 

ABS/SAN 195.63 234.9 194.92 39.98 19% ผTาน 

รวมรวมรวมรวม    15,38115,38115,38115,381....68686868    23,37223,37223,37223,372....56565656    20,33220,33220,33220,332....05050505    3,0403,0403,0403,040....51515151    ----    ----    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : รายงาน SSB Study    

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222222222222 แสดงข อมูลทางการเงินของการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีในพ้ืนท่ี
ชายฝ()งทะเลภาคใต ซ่ึงเม่ือพิจารณาข อมูลแล ว พบวTา อุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีท่ีควรพัฒนาให เกิดข้ึน
ในโครงการปtโตรเคมีคอมเพล็กซในพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต นั้น จะมีมูลคTาการลงทุนโดยรวมอยูTท่ี 15,381.68      
ล านเหรียญสหรัฐ โดยการลงทุนดังกลTาวกTอให เกิดรายได ตTอปhอยูTท่ี 23,372.56 ล านเหรียญสหรัฐ และกTอให เกิด
คTาใช จTายตTอปhอยูTท่ี 20,332.05 ล านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเคมีในพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเล
ภาคใต  จะกTอให เกิดกําไรตTอปhอยูTท่ี 3,040.51 ล านเหรียญสหรัฐ 

โดยสรุปข อมูลมูลคTาการลงทุน ผลประโยชนจากการลงทุนโครงการซ่ึงพิจารณาจากการใช จTายหมุนเวียน
ของเม็ดเงินลงทุนโครงการ ผลประโยชนจากการดําเนินโครงการซ่ึงพิจารณาจากกําไรท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีคอมเพล็กซ ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222223232323    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----252252252252    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----222223 23 23 23 ผลประโยชนทางเศรษฐกจิจากการพฒันาอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีผลประโยชนทางเศรษฐกจิจากการพฒันาอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีผลประโยชนทางเศรษฐกจิจากการพฒันาอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีผลประโยชนทางเศรษฐกจิจากการพฒันาอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมี    
        ในพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ในพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ในพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต ในพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     

ผลประโยชนผลประโยชนผลประโยชนผลประโยชน////ผลตอบแทนผลตอบแทนผลตอบแทนผลตอบแทน    อตุสาหกรรมปtโตรเลยีมอตุสาหกรรมปtโตรเลยีมอตุสาหกรรมปtโตรเลยีมอตุสาหกรรมปtโตรเลยีม    อตุสาหกรรมปtโตรเคมีอตุสาหกรรมปtโตรเคมีอตุสาหกรรมปtโตรเคมีอตุสาหกรรมปtโตรเคมี    รวมรวมรวมรวม    

มูลคTาการลงทุน (ล านบาท) 434,260.80 152,704.11 586,964586,964586,964586,964....91919191    

ผลประโยชนจากการลงทุนพัฒนาโครงสร าง
พ้ืนฐาน (ล านบาท) 

913,976.70 493,585.49 1,407,5621,407,5621,407,5621,407,562....19191919    

ผลประโยชนจากการดาํเนินโครงการ  

(ล านบาทตTอปh) 
84,363.58 27,594.36 111,957111,957111,957111,957....94949494    

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : ท่ีปรึกษา    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : :  ท่ีปรึกษาทําการแปลงมูลคTาตTางๆ ให มีหนTวยเปSนเงินบาท โดยใช อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตTอเงินเหรียญสหรัฐในชTวงส้ินปh พ.ศ. 2558 ซ่ึง

อยูTที่ 36 บาทตTอ 1 ดอลลารสหรัฐ    

    จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222223232323 แสดงผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมี
ในพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีคอมเพล็กซในพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเล
ภาคใต  ซ่ึงมีมูลคTาการลงทุนรวม 586,964.91 ล านบาท มีมูลคTาผลประโยชนจากการลงทุนพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน 
1,407,562.19 ล านบาท และมีมูลคTาผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ 109,458.36 ล านบาท ตTอปhท้ังนี้ท่ีปรึกษาได นํา
ตัวเลขมูลคTาผลประโยชนดังกลTาวไปใช ในการวิเคราะหโครงการ 
3333....9999    การเสนอแนะทางเลือกการพัฒนาทางด านคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสของพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลการเสนอแนะทางเลือกการพัฒนาทางด านคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสของพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลการเสนอแนะทางเลือกการพัฒนาทางด านคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสของพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลการเสนอแนะทางเลือกการพัฒนาทางด านคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสของพืน้ทีช่ายฝ()งทะเล

ภาคใต ภาคใต ภาคใต ภาคใต     
    จากผลการศึกษาในหัวข อท่ี 3.1 นั้น พบวTา การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เพ่ือการขนสTง
สินค าอาจต องพิจารณาในเรื่องของความเหมาะสมในการลงทุน ดังนั้น ท่ีปรึกษาจึงขอเสนอทางเลือกในการพัฒนา
ทางด านคมนาคมขนสTงและโลจิสติกสของพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ได แกT การพัฒนาทTาเรือ Transshipment Port 
ของการขนสTงสินค าด วยตู คอนเทนเนอรท่ีจังหวัดสงขลา โดยมีการบริหารจัดการรTวมกันกับทTาเรือสิงคโปร        
เพ่ือสร างปริมาณการขนสTงให เกิดข้ึนท่ีจังหวัดสงขลา ซ่ึงเม่ือมีกิจกรรมและปริมาณการขนสTงเกิดข้ึนท่ีจังหวัดสงขลา
แล ว กิจกรรมการขนสTงท่ีเกิดข้ึนดังกลTาวจะเปSนป(จจัยผลักดันให เกิดการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Land bridge) 
ในอนาคต  
 สาเหตุท่ีท่ีปรึกษาเสนอแนะให มีการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนา Transshipment Port การ
ขนสTงด วยตู คอนเทนเนอรข้ึนท่ีจังหวัดสงขลา โดยมีการบริหารจัดการรTวมกับทTาเรือสิงคโปรนั้น เนื่องจากใน
ป(จจุบันทTาเรือสิงคโปรมีปริมาณการขนสTงสินค าด วยตู คอนเทนเนอรใกล เคียงกับปริมาณการขนสTงท่ีสามารถรองรับ
ได  คือ 35 ล าน ตู คอนเทนเนอรตTอปh ดังแสดงตามตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222224242424    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----222224 24 24 24 ปริมาณการขนสTงตู สนิค าคอนเทนเนอรของทTาเรือสงิคโปรปริมาณการขนสTงตู สนิค าคอนเทนเนอรของทTาเรือสงิคโปรปริมาณการขนสTงตู สนิค าคอนเทนเนอรของทTาเรือสงิคโปรปริมาณการขนสTงตู สนิค าคอนเทนเนอรของทTาเรือสงิคโปร    

    
ปh ปh ปh ปh ((((พพพพ....ศศศศ.).).).)    อตัราการขยายตวัอตัราการขยายตวัอตัราการขยายตวัอตัราการขยายตวั    

((((ร อยละเฉลีย่ตTอปhร อยละเฉลีย่ตTอปhร อยละเฉลีย่ตTอปhร อยละเฉลีย่ตTอปh))))    2554255425542554    2555255525552555    2556255625562556    2557255725572557    

ปริมาณการขนสTงตู คอนเทนเนอร 
(ล าน TEU) 

29.94 31.65 32.60 33.55 3.87 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : ตู คอนเทนเนอรขนาด 20 ฟุต  

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : www.singaporepsa.com    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----253253253253    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222222224444    แสดงปริมาณการขนสTงสินค าด วยตู คอนเทนเนอรของทTาเรือสิงคโปร โดยเม่ือ
พิจารณาข อมูลจากตารางข างต นจะเห็นได วTา ปริมาณการขนสTงสินค าด วยตู คอนเทนเนอรผTานทTาเรือสิงคโปรมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปh โดยในปh พ.ศ. 2554 มีปริมาณการขนสTงสินค าด วยตู คอนเทนเนอรผTานทTาเรือสิงคโปร 29.94 
ล านตู  โดยมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปh โดยในปh พ.ศ. 2557 มีปริมาณการขนสTงสินค าด วยตู คอนเทนเนอรผTานทTาเรือ
สิงคโปรจํานวนท้ังสิ้น 33.35 ล านตู  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปh พ.ศ. 2554 อยูTท่ี 3.41 ล านตู  และคิดเปSนอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยอยูTท่ีร อยละ 3.87 ตTอปh ซ่ึงหากทTาเรือสิงคโปรยังมีการขยายตัวของการขนสTงสินค าด วยตู คอนเทนเนอรใน
อัตราดังกลTาว สามารถคาดการณได วTา ปริมาณการขนสTงสินค าด วยตู คอนเทนเนอรผTานทTาเรือสิงคโปรจะเกินกวTา
ความสามารถในการรองรับของทTาเรือในอีกไมTก่ีปh ท่ีปรึกษาจึงได ทําการคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าด วยตู 
คอนเทนเนอรผTานทTาเรือสิงคโปรใน 3 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ กรณีที่ กรณีที่ กรณีที่ 1 1 1 1 ขยายตัวปกติขยายตัวปกติขยายตัวปกติขยายตัวปกติ (Base Case) มีอัตราการขยายตัวของปริมาณการขนสTงสินค าตู คอนเทนเนอร
ร อยละ 3.87 ตTอปh 

กรณีที่ กรณีที่ กรณีที่ กรณีที่ 2 2 2 2 ขยายตัวต่ําขยายตัวต่ําขยายตัวต่ําขยายตัวต่ํา    (Low Case) มีอัตราการขยายตัวของปริมาณการขนสTงสินค าตู คอนเทนเนอร
ร อยละ 2.70 ตTอปh 

กรณีที่ กรณีที่ กรณีที่ กรณีที่ 3 3 3 3 ขยายตัวสูงขยายตัวสูงขยายตัวสูงขยายตัวสูง (High Case)  มีอัตราการขยายตัวของปริมาณการขนสTงสินค าตู คอนเทนเนอร
ร อยละ 4.70 ตTอปh 

โดยมีผลการคาดการณปริมาณการขนสTงสินค าด วยตู คอนเทนเนอรผTานทTาเรือสิงคโปรในปh พ.ศ. 2558-
2574 ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222222225555    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----222222225555    การคาดการณปรมิาณการขนสTงตู สนิค าคอนเทนเนอรการคาดการณปรมิาณการขนสTงตู สนิค าคอนเทนเนอรการคาดการณปรมิาณการขนสTงตู สนิค าคอนเทนเนอรการคาดการณปรมิาณการขนสTงตู สนิค าคอนเทนเนอร    

ผTานทTาเรืผTานทTาเรืผTานทTาเรืผTานทTาเรือสงิคโปรในปh พอสงิคโปรในปh พอสงิคโปรในปh พอสงิคโปรในปh พ....ศศศศ....2558255825582558----2574257425742574    

หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : ล านตู ตTอปh (TEUs)    

กรณวีเิคราะหกรณวีเิคราะหกรณวีเิคราะหกรณวีเิคราะห    
อตัราการขยายตวั อตัราการขยายตวั อตัราการขยายตวั อตัราการขยายตวั     ปh ปh ปh ปh ((((พพพพ....ศศศศ.).).).)    

((((ร อยละตTอปhร อยละตTอปhร อยละตTอปhร อยละตTอปh))))    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2564256425642564    2569256925692569    2574257425742574    

กรณีขยายตัวต่ํา 
(Low Case) 

2.70 

33.55 

34.46 35.39 40.43 46.19 52.77 

กรณีขยายตัวปกต ิ

(Base Case) 
3.87 34.85 36.20 43.76 52.91 63.98 

กรณีขยายตัวสูง 

(High Case) 
4.70 35.13 36.78 46.27 58.22 73.25 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : ตู คอนเทนเนอรขนาด 20 ฟุต 

ที่มาที่มาที่มาที่มา: : : : คํานวณโดยท่ีปรึกษา    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----254254254254    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----30303030    การคาดการณปรมิาณตู สนิค าของทTาเรือสงิคโปร ระหวTางปh พการคาดการณปรมิาณตู สนิค าของทTาเรือสงิคโปร ระหวTางปh พการคาดการณปรมิาณตู สนิค าของทTาเรือสงิคโปร ระหวTางปh พการคาดการณปรมิาณตู สนิค าของทTาเรือสงิคโปร ระหวTางปh พ....ศศศศ....2558255825582558----2574257425742574    

โดยมีปริมาณตู สินค าเกินจากความสามารถในการรองรับของทTาเรือสิงคโปร 35 ล านตู ตTอปh ดัง
รายละเอียดในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222222226666 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----222222226666    ปริมาณตู สนิค าคอนเทนเนอรสTวนเกนิจากปริมาณตู สนิค าคอนเทนเนอรสTวนเกนิจากปริมาณตู สนิค าคอนเทนเนอรสTวนเกนิจากปริมาณตู สนิค าคอนเทนเนอรสTวนเกนิจาก    
ความสามารถในการรองรับของทTาเรือสงิคโปรความสามารถในการรองรับของทTาเรือสงิคโปรความสามารถในการรองรับของทTาเรือสงิคโปรความสามารถในการรองรับของทTาเรือสงิคโปร    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        หนTวยหนTวยหนTวยหนTวย: : : : ล านตู ตTอปh ((((TEUsTEUsTEUsTEUs))))    

กรณวีเิคราะหกรณวีเิคราะหกรณวีเิคราะหกรณวีเิคราะห    
ปh ปh ปh ปh ((((พพพพ....ศศศศ.).).).)    

2558255825582558    2559255925592559    2564256425642564    2569256925692569    2574257425742574    
กรณีขยายตัวต่ํา (Low Case) -  0.39 5.43 11.19 17.77 
กรณีขยายตัวปกติ (Base Case) - 1.20 8.76 17.91 28.98 
กรณีขยายตัวสูง (High Case) 0.13 1.78 11.27 23.22 38.25 

    

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----31313131    ปริมาณตู สนิค าสTวนเกนิจากความสามารถในการรองรบัของทTาเรือสงิคโปร ระหวTางปh พปริมาณตู สนิค าสTวนเกนิจากความสามารถในการรองรบัของทTาเรือสงิคโปร ระหวTางปh พปริมาณตู สนิค าสTวนเกนิจากความสามารถในการรองรบัของทTาเรือสงิคโปร ระหวTางปh พปริมาณตู สนิค าสTวนเกนิจากความสามารถในการรองรบัของทTาเรือสงิคโปร ระหวTางปh พ....ศศศศ....2558255825582558----2574257425742574    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----255255255255    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222222226666 ปริมาณตู สินค าคอนเทนเนอรในสTวนท่ีเกินจากความสามารถในการรองรับของทTาเรือ
สิงคโปรซ่ึงจากสTวนท่ีเกินดังกลTาวท่ีทTาเรือสิงคโปรสามารถรองรับได นั้นอาจจะต องพิจารณาหาทTาเรือแหTงใหมTท่ีจะ
ใช เปSนจุดเปลี่ยนถTายตู สินค า หรือ Transshipment Port เพ่ือรองรับดังนั้นท่ีปรึกษาจึงขอเสนอให มีการศึกษา
ความเหมาะสมของการพัฒนา Transshipment Port ข้ึนท่ีจังหวัดสงขลา 

 แนวคิดของการพัฒนา Transshipment Port ข้ึนท่ีจังหวัดสงขลาคือ ทTาเรือท่ีจะพัฒนาข้ึนท่ีจังหวัด
สงขลา จะเปSนทTาเรือท่ีเปSนจุดรวบรวมตู สินค าคอนเทนเนอรท่ีขนสTงโดยเรือขนาดเล็กหรือเรือ Feeder และทําการ
ขนถTายตู สินค าลงสูTเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญT ซ่ึงกิจกรรมดังกลTาวจะชTวยกTอให เกิดการประหยัดตTอ
ขนาด (Economics of Scale) โดยเม่ือพิจารณาจากรายละเอียดตามท่ีกลTาวข างต น จะพบวTา ความเปSนไปได ของ
การพัฒนา Transshipment Port ข้ึนท่ีจังหวัดสงขลาข้ึนอยูTกับ 3 องคประกอบ คือ 

(1) เรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดเล็กหรือเรือ Feeder 

(2) เรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญT 

(3) ทTาเทียบเรือท่ีสามารถรองรับเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญT 

 โดยท้ัง 3 องคประกอบดังกลTาว มีความสัมพันธดังแสดงตามรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----32323232    

 

  

 

        

        

 

 

    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----32323232    ความสมัพนัธขององคประกอบของ ความสมัพนัธขององคประกอบของ ความสมัพนัธขององคประกอบของ ความสมัพนัธขององคประกอบของ Transshipment PortTransshipment PortTransshipment PortTransshipment Port    

    จากรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----32323232 แสดงความสัมพันธขององคประกอบของ Transshipment Port ท้ัง 3 องคประกอบ 
ได แกT เรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดเล็ก เรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญT และทTาเทียบเรือท่ี
สามารถรองรับเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญT โดยมีความสัมพันธใน 3 ลักษณะคือ 
  

ทTาเทยีบเรอืทTาเทยีบเรอืทTาเทยีบเรอืทTาเทยีบเรอื    

เรอืขนสTงตู สนิค าเรอืขนสTงตู สนิค าเรอืขนสTงตู สนิค าเรอืขนสTงตู สนิค า    
คอนเทนเนอรขนาดเลก็ คอนเทนเนอรขนาดเลก็ คอนเทนเนอรขนาดเลก็ คอนเทนเนอรขนาดเลก็ 

((((FeederFeederFeederFeeder))))    

เรอืขนสTงตู สนิค าเรอืขนสTงตู สนิค าเรอืขนสTงตู สนิค าเรอืขนสTงตู สนิค า    
คอนเทนเนอรขนาดใหญTคอนเทนเนอรขนาดใหญTคอนเทนเนอรขนาดใหญTคอนเทนเนอรขนาดใหญT    เปลีย่นถTายสนิค าระหวTางเปลีย่นถTายสนิค าระหวTางเปลีย่นถTายสนิค าระหวTางเปลีย่นถTายสนิค าระหวTาง

ลาํลาํลาํลาํ    

รบัตู สนิค าออกจากทTาเรอืรบัตู สนิค าออกจากทTาเรอืรบัตู สนิค าออกจากทTาเรอืรบัตู สนิค าออกจากทTาเรอื    
สTงตู สนิค าเข าสูTทTาเรอืสTงตู สนิค าเข าสูTทTาเรอืสTงตู สนิค าเข าสูTทTาเรอืสTงตู สนิค าเข าสูTทTาเรอื    

รบัตู สนิค าออกจากทTาเรอืรบัตู สนิค าออกจากทTาเรอืรบัตู สนิค าออกจากทTาเรอืรบัตู สนิค าออกจากทTาเรอื    

สTงตู สนิค าเข าสูTทTาเรอืสTงตู สนิค าเข าสูTทTาเรอืสTงตู สนิค าเข าสูTทTาเรอืสTงตู สนิค าเข าสูTทTาเรอื    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----256256256256    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 ลักษณะที่ ลักษณะที่ ลักษณะที่ ลักษณะที่ 1111 เรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดเล็กขนสTงสินค ามารวมกันท่ีทTาเทียบเรือเพ่ือขนถTาย      
ตู สินค าคอนเทนเนอรข้ึนสูTเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญT (เส นทึบ) 

 ลักษณะที่ ลักษณะที่ ลักษณะที่ ลักษณะที่ 2222 เรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญTขนถTายสินค าลงสูTทTาเทียบเรือ จากนั้นเรือขนสTงตู 
สินค าขนาดเล็กรับสินค าคอนเทนเนอรจากทTาเทียบเรือกระจายสูTทTาเทียบเรือตTางๆ (เส นประ)    

 ลักษณะที่ ลักษณะที่ ลักษณะที่ ลักษณะที่ 3333    ขนถTายสินค าระหวTางเรือขนสTงตู สินค าขนาดเล็กกับเรือขนสTงตู สินค าขนาดใหญT 

 ในเบ้ืองต นท่ีปรึกษาได พิจารณาข อมูลในแตTละองคประกอบดังกลTาว โดยองคประกอบในสTวนของทTาเทียบ
เรือท่ีสามารถรองรับเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญTนั้น จะข้ึนอยูTกับการศึกษาความเหมาะสมทาง
กายภาพหรือเทคนิค ขณะท่ีเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดเล็กหรือเรือ Feeder นั้น จากการศึกษาข อมูล
ของท่ีปรึกษา พบวTา ในประเทศไทยมีผู ให บริการขนสTงสินค าโดยตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดเล็กอยTางน อย 1 ราย
คือ บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) (RCL) ซ่ึง ณ สิ้นปh พ.ศ. 2557 อารซีแอลเปSนเจ าของเรือบรรทุกตู สินค า
คอนเทนเนอร 35 ลํา โดยมีกําลังบรรทุก 1.53 ล าน TEU ตTอปh ซ่ึงเม่ือมีการพัฒนาทTาเรือ Transshipment Port 
ท่ีจังหวัดสงขลา ผู ประกอบการรายดังกลTาวสามารถมาให บริการท่ีทTาเรือ Transshipment Port ได  ดังนั้น ในการ
พิจารณาความเปSนไปได ของการพัฒนาทTาเรือ Transshipment Port ข้ึนท่ีจังหวัดสงขลา จึงเปSนการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทางกายภาพและเทคนิค และโอกาสในการเข ามาให บริการของเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอร
ขนาดใหญT 

 ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาได ทําการพิจารณาโอกาสในการพัฒนาทTาเรือ Transshipment Port ในเบ้ืองต น           
ซ่ึงพิจารณาเพียงป(จจัยโอกาสในการเข ามาให บริการของเรือสินค าขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญT โดยท่ี
ไมTได นําป(จจัยทางด านความเหมาะสมทางกายภาพและเทคนิคมาพิจารณา ท่ีปรึกษาพิจารณาเห็นวTาโอกาสในการ
พัฒนาการพัฒนาทTาเรือ Transshipment Port ท่ีจังหวัดสงขลา สามารถเกิดข้ึนได ใน 2 รูปแบบคือ 

 รูปแบบที่ รูปแบบที่ รูปแบบที่ รูปแบบที่ 1 1 1 1 เรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดเล็ก ท่ีมาจากจุดต นทางคือทTาเทียบเรือในประเทศไทย 
เชTน ทTาเรือกรุงเทพ ขนสTงสินค ามารวมกันท่ีทTาเรือ Transshipment Port จากนั้นขนถTายตู สินค าคอนเทนเนอร
ข้ึนสูTเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญTท่ีมีจุดปลายทางคือประเทศในฝ()งตะวันออกหรือประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเชTน ฮTองกง จีน ญ่ีปุ�น เกาหลีใต  ไต หวัน เปSนต น ซ่ึงกิจกรรมการขนสTงท่ีเกิดข้ึนดังกลTาว จะมีสTวน
ชTวยลดต นทุนการขนสTงเม่ือเทียบกับการขนสTงในรูปแบบเดิมคือ การขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรโดยเรือขนสTง       
ตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดเล็กไปยังทTาเรือของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก   

 รูปแบบที่ รูปแบบที่ รูปแบบที่ รูปแบบที่ 2222 เรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดเล็ก ท่ีมาจากจุดต นทางคือทTาเทียบเรือในประเทศไทย
เชTน ทTาเรือกรุงเทพ ขนสTงสินค ามารวมกันท่ีทTาเรือ Transshipment Port จากนั้นขนถTายตู สินค าคอนเทนเนอร
ข้ึนสูTเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญTท่ีมีจุดปลายทางคือประเทศในฝ()งตะวันตก ท่ีเปSนการขนสTงผTานทาง
ชTองแคบมะละกา ซ่ึงกิจกรรมการขนสTงท่ีเกิดข้ึนดังกลTาว จะมีสTวนชTวยลดต นทุนการขนสTงเม่ือเทียบกับการขนสTง
ในรูปแบบเดิมคือ การขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรโดยเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดเล็กไปยังทTาเรือท่ีเปSน
จุดเปลี่ยนถTายการขนสTงสินค าทTาเรือสิงคโปร 

  
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----257257257257    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 แตTอยTางไรก็ดี ถึงแม วTารูปแบบการขนสTงท้ัง 2 รูปแบบดังกลTาว ได กTอให เกิดผลประโยชนจากการประหยัด
ต นทุนการขนสTงสินค า แตTก็มีประเด็นท่ีควรนํามาพิจารณาคือ จํานวนครั้งท่ีเกิดกิจกรรมการขนถTายสินค า ซ่ึง
จํานวนครั้งท่ีเกิดกิจกรรมการขนถTายสินค าดังกลTาวจะสะท อนไปยังคTาใช จTายท่ีเกิดข้ึนในการขนสTงท่ีผู ประกอบการ
ผลิตหรือขนสTงสินค าจะต องจTาย โดยรูปแบบการขนสTงในป(จจุบันจะมีกิจกรรมการขนถTายสินค าเกิดข้ึน 3 ครั้งคือ 
การขนถTายสินค าจากทTาเทียบเรือต นทางข้ึนสูTเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดเล็ก การขนถTายสินค าจากเรือ
ขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดเล็กลงสูTทTาเรือท่ีเปSน Transshipment Port และการขนถTายสินค าจากทTาเรือ 
Transshipment Port สูTเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญT ขณะท่ีรูปแบบการขนสTงสินค าภายหลังจากมี
การพัฒนา Transshipment Port ท่ีจังหวัดสงขลาตามรูปแบบท่ีระบุดังกลTาวนั้น จะมีกิจกรรมการขนถTายสินค า
เกิดข้ึนประมาณ 5 ครั้งคือ การขนถTายสินค าจากทTาเทียบเรือต นทางข้ึนสูTเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดเล็ก 
การขนถTายสินค าจากเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาดเล็กลงสูTทTาเรือ Transshipment Port ท่ีจังหวัดสงขลา
และการขนถTายสินค าจากทTาเรือ Transshipment Port ท่ีจังหวัดสงขลาสูTเรือขนสTงตู สินค าคอนเทนเนอรขนาด
ใหญT การขนถTายสินค าจากเรือขนสTงตู ขนสTงสินค าคอนเทนเนอรขนาดใหญTสูTทTาเทียบเรือ Transshipment Port
ปลายทาง และการขนถTายสินค าจากทTาเทียบเรือ Transshipment Port ปลายทางสูTเรือขนสTงตู สินค า           
คอนเทนเนอรขนาดใหญTสูTทTาเทียบเรือปลายทางของการขนสTงสินค า 

 ดังนั้น ถ าหากมีการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาทTาเทียบเรือ Transshipment Port ท่ีจังหวัด
สงขลา ควรจะมีการพิจารณาถึงความเปSนไปได และความเหมาะสมทางกายภาพและเทคนิค รวมถึงคTาใช จTายใน
การขนสTงเปรียบเทียบระหวTางการขนสTงในรูปแบบป(จจุบันท่ีมีกิจกรรมการขนถTายสินค าเกิดข้ึน 3 ครั้ง กับรูปแบบ
การขนสTงภายหลังจากท่ีมีการพัฒนาทTาเรือ Transshipment Port ท่ีจังหวัดสงขลาซ่ึงจะประหยัดต นทุนในสTวน
ของการขนสTง แตTอาจจะมีกิจกรรมการขนถTายสินค าเกิดข้ึนประมาณ 5 ครั้ง    

3333....10101010    การศึกษา วิเคราะหทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การศึกษา วิเคราะหทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การศึกษา วิเคราะหทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต การศึกษา วิเคราะหทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     4 4 4 4 มิติ ตามกระบวนการมิติ ตามกระบวนการมิติ ตามกระบวนการมิติ ตามกระบวนการ
วิเคราะหผลกระทบเชิงยุทธศาสตร วิเคราะหผลกระทบเชิงยุทธศาสตร วิเคราะหผลกระทบเชิงยุทธศาสตร วิเคราะหผลกระทบเชิงยุทธศาสตร ((((Strategic Environmental AssesmentStrategic Environmental AssesmentStrategic Environmental AssesmentStrategic Environmental Assesment: : : :     SEASEASEASEA))))    

    ท่ีปรึกษา ศึกษา วิเคราะหทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  โดยนํากลุTมโครงการการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต จากการคัดกรองโครงการเบ้ืองต น โดยท่ีปรึกษาเลือกกลุTมโครงการตามทางเลือกท่ี 3      
กรณีเรTงอัตราการเติบโต (Accelerated Growth Case) ท่ีมีเปbาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีร อยละ 5 มา
วิเคราะหผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assesment: SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ()งทะเลภาคใต ใน 4 มิติ ได แกT มิติด านเศรษฐกิจ มิติด านสิ่งแวดล อม มิติด านสังคมและการมีสTวนรTวม และมิติ
ด านเทคโนโลยี ท้ังนี้การท่ีท่ีปรึกษาเลือกพิจารณากลุTมโครงการตามทางเลือกท่ี 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโตนั้น 
เนื่องจากทางเลือกท่ี 3 เปSนการกําหนดให การพัฒนาเปSนไปในข้ันสูงสุดเพ่ือให บรรลุเปbาหมายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจร อยละ 5 ท่ีได กําหนดไว  เปSนการพัฒนาอยTางเต็มรูปแบบ ซ่ึงกลุTมโครงการตามทางเลือกท่ี 3 นี้ มีด วยกัน
ท้ังสิ้น 57 โครงการ ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก    ขขขข----2222    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----258258258258    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 สําหรับการวิเคราะหท่ีปรึกษานํากลุTมโครงการตามทางเลือกท่ีผTานการคัดกรองเบ้ืองต นในทางเลือกท่ี 3 
กรณีเรTงอัตราการเติบโต (Accelerated Growth Case) ซ่ึงเปSนมิติด านเศรษฐกิจ มาพิจารณารTวมกับมิติด าน
สิ่งแวดล อมจากการกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตรเบ้ืองต น (Scoping) และมิติทางด านสังคม 
ซ่ึงเปSนการพิจารณาผลกระทบของโครงการท่ีมีตTอสังคมรTวมกับผลจากการจัดประชุมกลุTมยTอย Focus Group ครั้ง
ท่ี 1-8 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง และกระบ่ี และสัมมนาครั้งท่ี 1 ท่ีจังหวัด
สงขลาซ่ึงเปSนกระบวนการการมีสTวนรTวมของภาคสTวนตTางๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ สําหรับมิติทางด าน
เทคโนโลยีนั้น ท่ีปรึกษาทําการพิจารณารTวมกับมิติทางด านสิ่งแวดล อม ซ่ึงจากการพิจารณารTวมกัน 4 มิติจะทําให 
ทราบวTากลุTมโครงการใดท่ีไมTสTงผลกระทบ และกลุTมโครงการใดท่ีมีผลกระทบตTอเศรษฐกิจ สิ่งแวดล อม สังคม และ
เทคโนโลยี จากนั้นท่ีปรึกษาจึงนํากลุTมโครงการท่ีมีผลกระทบมาพิจารณาโดยผู เชี่ยวชาญในรูปแบบ Round Table 
เพ่ือพิจารณาวTาโครงการท่ีมีผลกระทบนั้นอยูTในเกณฑท่ีสามารถดําเนินการได ตามแผนยุทธศาสตรและ/หรือ
แผนงานท่ีได กําหนดไว หรือไมTมีความจําเปSนต องปรับปรุงโครงการ เชTน ปรับเปลี่ยนขนาดโครงการ พ้ืนท่ีต้ัง
โครงการ หรือไมT และโครงการใดไมTเหมาะสมท่ีจะพัฒนาในพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  และหามาตรการลด
ผลกระทบรTวมกันโดยการศึกษาแสดงดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----33333333    

    

 
    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----33333333    กรอบการศกึษา วเิคราะหทางเลือกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  กรอบการศกึษา วเิคราะหทางเลือกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  กรอบการศกึษา วเิคราะหทางเลือกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  กรอบการศกึษา วเิคราะหทางเลือกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  4 4 4 4 มิติมิติมิติมิต ิ     

การคดักรองโครงการเบือ้งต น การคดักรองโครงการเบือ้งต น การคดักรองโครงการเบือ้งต น การคดักรองโครงการเบือ้งต น     

เศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิ    

การศกึษาด านสิง่แวดล อมการศกึษาด านสิง่แวดล อมการศกึษาด านสิง่แวดล อมการศกึษาด านสิง่แวดล อม    

สิ่งแวดล อมสิ่งแวดล อมสิ่งแวดล อมสิ่งแวดล อม    

การประเมนิทางด านสงัคมและการยอมรบัการประเมนิทางด านสงัคมและการยอมรบัการประเมนิทางด านสงัคมและการยอมรบัการประเมนิทางด านสงัคมและการยอมรบั    

สังคมสังคมสังคมสังคม    เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี    

กลุTมโครงการตามทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต กลุTมโครงการตามทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต กลุTมโครงการตามทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต กลุTมโครงการตามทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต     

FocusFocusFocusFocus    
GroupGroupGroupGroup    

    

echno 

กลุTมโครงการทีผ่TานกลุTมโครงการทีผ่TานกลุTมโครงการทีผ่TานกลุTมโครงการทีผ่Tาน////มผีลกระทบตTอเศรษฐกจิ สิง่แวดล อม สงัคม และเทคโนโลยีมผีลกระทบตTอเศรษฐกจิ สิง่แวดล อม สงัคม และเทคโนโลยีมผีลกระทบตTอเศรษฐกจิ สิง่แวดล อม สงัคม และเทคโนโลยีมผีลกระทบตTอเศรษฐกจิ สิง่แวดล อม สงัคม และเทคโนโลยี    

เสนอแนะทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  เสนอแนะทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  เสนอแนะทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต  เสนอแนะทางเลอืกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต      

มาตรการลดผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ ((((OptionOptionOptionOption))))    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----259259259259    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333....10101010....1 1 1 1     มิติด านเศรษฐกิจมิติด านเศรษฐกิจมิติด านเศรษฐกิจมิติด านเศรษฐกิจ    

 สําหรับมิติทางด านเศรษฐกิจท่ีปรึกษาได เสนอแนะทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต          
ซ่ึงมีด วยกัน 3 ทางเลือก ดังนี้  

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((Base Growth CaseBase Growth CaseBase Growth CaseBase Growth Case))))    คือ การดําเนินตามสภาพป(จจุบัน ไมTมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจใหมTๆ เกิดข้ึนอยTางมีนัยสําคัญ ดังนั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะสอดคล องกับการเติบโตในอดีต 
ได แกT การเติบโตของภาคเกษตรกรรมท่ีจํากัด การเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีเน นการเปSนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข อง
กับผลิตผลด านเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะแบบคTอยเปSนคTอยไป และมีการเติบโตของภาคทTองเท่ียว คมนาคม
ขนสTงและโลจิสติกส และภาคพลังงานในอัตราเทTาเดิม โดยการพัฒนาในทางเลือกท่ี 1 นี้จะเปSนไปตามยุทธศาสตร
ท่ีเน นให ภาคใต เปSนศูนยกลางแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร และเปSนจุดหมายเพ่ือการทTองเท่ียวหลักของ
ประเทศ 

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Growth CasePotential Growth CasePotential Growth CasePotential Growth Case)))) คือ การพัฒนาศักยภาพของ
พ้ืนท่ีซ่ึงภาคใต ศักยภาพด านการทTองเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เปSนการนําเปbาหมายรายสาขาของ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 11 มาประยุกตใช เปSนเปbาหมาย ซ่ึงภาคการเกษตรจะไมTมี
การขยายตัวในทางเลือกท่ี 2 นี้ เนื่องจากถูกจํากัดด วยปริมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีภาคใต มีการใช อยTางเต็มพ้ืนท่ีแล ว 
ดังนั้น อัตราการขยายตัวในทางเลือกนี้จะเปSนการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตด านการเกษตร สําหรับการ
ทTองเท่ียวและภาคอุตสาหกรรมจะมีการใช ศักยภาพอยTางเต็มท่ี 

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโกรณีเรTงอัตราการเติบโกรณีเรTงอัตราการเติบโกรณีเรTงอัตราการเติบโต ต ต ต ((((Accelerated Growth CaseAccelerated Growth CaseAccelerated Growth CaseAccelerated Growth Case))))    คือ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาเพ่ิมทางเศรษฐกิจสูงให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต เพ่ือให สอดคล องกับเปbาหมายการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีอัตราร อยละ 5 ตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 12 โดยเปSนการพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญT ท่ีมีมูลคTาเพ่ิมทางเศรษฐกิจสูงพอท่ีจะทําให เกิดอัตราการเติบโตของ GRP อยTางมีนัยสําคัญ 

จากการคัดกรองโครงการในเบ้ืองต นและพิจารณาตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ใน
ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐานและ ทางเลือกท่ี 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มท่ี มีด วยกันท้ังสิ้น 53 โครงการ สําหรับทางเลือกท่ี 
3 กรณีเรTงอัตราการเติบโตนั้น มีโครงการใหมTเพ่ิมข้ึน 4 โครงการ คือ โครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมีเพ่ือเพ่ิมมูลคTาทางเศรษฐกิจดังนั้นทางเลือกท่ี 3 จึงมีโครงการท้ังสิ้น                 
57 โครงการ ซ่ึงรายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข2222 

3333....10101010....2 2 2 2     มิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสิ่งแวดล อม    

 มิติด านสิ่งแวดล อมได กําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตรของพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  
(Scoping) เบ้ืองต น ซ่ึงกําหนดประเด็นหลักของการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธในการพัฒนา คือ ประเด็น
สิ่งแวดล อมท่ีสําคัญในแตTละพ้ืนท่ีแตTละกลุTมโครงการและแตTละทางเลือก ซ่ึงอาจแตกตTางกันในแตTละกลุTมโครงการ 
โดยพิจารณา ใน 4 มิติ ได แกT มิติทางเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล อม มิติสังคม และมิติเทคโนโลยีเพ่ือให ประเด็นท่ีจะ
นํามาศึกษามีความครบถ วนสมบูรณมีมุมมองหลายมิติและเชื่อมโยงอยTางเปSนระบบ โดยกําหนดดัชนีและตัวชี้วัด
การพัฒนาท่ียั่งยืนและนําเสนอคTาดัชนีและตัวชี้วัดท่ีสอดคล องกับประเด็นผลกระทบตามลักษณะกิจกรรมหรือการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ซ่ึงจะไมTใช คTามาตรฐานในระดับประเทศเพียงอยTางเดียว แตTทําการพิจารณาดัชนีชี้
วัดและเปbาหมายของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  2 สTวน ควบคูTกันไป ดังนี้ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----260260260260    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 (1) พิจารณาให สอดคล องตามศักยภาพและขีดจํากัดของระบบสิ่งแวดล อมหรือพ้ืนท่ี (Carrying 
Capacity) รวมถึงเปbาหมายการใช ประโยชนของพ้ืนท่ีท่ีเปSนเปbาหมายของการพัฒนา เชTน พ้ืนท่ีท่ีมุTงเน นด านการ
ทTองเท่ียวและการประมง มีขีดความสามารถในการรองรับมวลสารน อยกวTาพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเปSนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
เปSนต น ซ่ึงสอดคล องกับแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรหลักของพ้ืนท่ี โดยการพัฒนาจะพิจารณาถึงเปbาประสงคหลัก
ของพ้ืนท่ีและขีดความสามารถของพ้ืนท่ีในการรองรับการพัฒนา 

 (2) พิจารณาในมิติของพ้ืนท่ีท่ีได รับผลกระทบจากการพัฒนาในทัศนะของการพัฒนาท่ียั่งยืน         
โดยตัวชี้วัดจะใช ข อมูลทุติยภูมิท่ีหนTวยงานราชการได จัดเก็บเปSนประจําเพ่ือรายงานสถานการณตTางๆ ตามหน าท่ี
ความรับผิดชอบหลักของหนTวยงานนั้นๆ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ 
(สศช.) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม (สผ.) เปSนต น 

 ซ่ึงจากกรอบแนวทางการพัฒนา 2 สTวน ได แกT 1) การพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจหลักและโครงสร างพ้ืนฐาน
ท่ีเก่ียวข องในพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  3 ทางเลือก และ 2) แรงกดดันท้ังจากภายนอกและภายในของประเทศตTอ
การพัฒนาในมิติตTางๆ สามารถพิจารณาได ดังตTอไปนี้ 

(1) มิติสิ่งแวดล อม คือ มีทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล อมท่ีดี ได แกT 
- มีการพัฒนาบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ต องไมTเกินขีดความสามารถในการใช ประโยชนใน    

ระยะยาว 
- มีระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคTา  ความหลากหลายทางชีวภาพได รับการสงวน

ดูแลให มีความอุดมสมบูรณ 
- คุณภาพสิ่งแวดล อมทางน้ํา อากาศ ดิน ฯลฯ มีความปลอดภัยและเหมาะสม สําหรับการ

ดํารงชีวิตเปSนแหลTงผลิตอาหารการพัฒนาทางการเกษตรและการทTองเท่ียว 
(2) มิติเศรษฐกิจ คือ เติบโตอยTางมีเสถียรภาพ มีการกระจายรายได  ลดชTองวTางทางสังคม 
(3) มิติสังคม คือ มีป(จจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอยTางเพียงพอ การพ่ึงพาตนเอง มีบริการพ้ืนฐาน

เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมในชุมชนอยูTเย็นเปSนสุข 
โดยพิจารณาตามแผนพัฒนากลุTมจังหวัดและสรุปผลการวิเคราะหได  ดังนี้ 
((((1111)))) กลุTมจังหวัดภาคใต ฝ()งอันดามัน กลุTมจังหวัดภาคใต ฝ()งอันดามัน กลุTมจังหวัดภาคใต ฝ()งอันดามัน กลุTมจังหวัดภาคใต ฝ()งอันดามัน ((((ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง))))    มีแนวทางการพัฒนา คือ     

1) ฟ{|นฟูและรักษามนตเสนTหของความเปSนศูนยกลางการทTองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณภาพ     
ระดับโลก (Andaman Paradise) ให สามารถสร างรายได อยTางยั่งยืน 

2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการพ้ืนฐานด าน ICT และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปSนเพ่ือ
เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการทTองเท่ียวของเกาะภูเก็ต เชTน กลุTม MICE/Marina  

3) พัฒนาแหลTงทTองเท่ียวเชิงอนุรักษ ท่ีมีศักยภาพและการเข าถึงให มีความสะดวกปลอดภัย เชTน 
ถํ้า น้ําตก ในจังหวัดกระบ่ี ตรัง  

4) พัฒนาบุคลาการ ด านการผลิต การค าและบริการ เตรียมพร อมรับการเปtดการค าเสรี  
5) พัฒนาบริการพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให เพียงพอและได มาตรฐาน ได แกT พัฒนา

ถนน 4 ชTองจราจรชTวง ชุมพร-ระนอง-พังงา / กระบ่ี-ตรัง พัฒนาทTาเรือทTองเท่ียว เชTน ทTาเรือ 
Marina เกาะภูเก็ต / กระบ่ี  

6) เพ่ิมประสิทธิภาพยกระดับมาตรฐานสูTระดับสากล ควบคูTไปกับการศึกษาความสามารถในการ
รองรับ Carrying Capacity เพ่ือการพัฒนาการทTองเท่ียวอยTางยั่งยืน  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----261261261261    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

7) สร างระบบเตือนภัยและการเตรียมการรองรับกรณีเกิดภัยท่ีได มาตรฐาน มีการตรวจสอบ
ความพร อมและการประชาสัมพันธเพ่ือสร างความเชื่อม่ันแกTนักทTองเท่ียวอยTางท่ัวถึงและ
ตTอเนื่อง 

8) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด านการเกษตรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาลมน้ํามัน 
ให สามารถแขTงขันกับกลุTมจังหวัดอ่ืน 

((((2222)))) กลุTมจังหวัดภาคใต ฝ()งอTาวไทย กลุTมจังหวัดภาคใต ฝ()งอTาวไทย กลุTมจังหวัดภาคใต ฝ()งอTาวไทย กลุTมจังหวัดภาคใต ฝ()งอTาวไทย ((((ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุงช พัทลุงช พัทลุงช พัทลุง))))    มีแนวทางการ    
พัฒนาคือ    

1) ใช โอกาสจากความก าวหน าของเทคโนโลยีการเกษตรและมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาวิจัย
และพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคTาและศักยภาพของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (ยางพาราและปาลมน้ํามัน) 
ของประเทศ  

2) ใช ความหลากหลายของทรัพยากรการทTองเท่ียว และกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและสินค า 
OTOP อันเปSนเอกลักษณของพ้ืนท่ี สร างโอกาสจากกระแสการทTองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิง
สุขภาพ  

3) สร างโอกาสจากกระแสนิยมอาหารปลอดภัย ในการรุกสูTการเปSนแหลTงผลิตอาหารปลอดภัย
และมีคุณภาพ (ทะเลและไม ผล)  

4) ใช ทําเลท่ีตั้งท่ีได เปรียบสร างโอกาสจากนโยบายภาครัฐและการลงทุนโครงสร างพ้ืนฐานขนาด
ใหญTในการพัฒนาโครงขTายคมนาคมขนสTงและศูนยโลจิสติกสเพ่ือรองรับการเข าสูTประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

((((3333)))) กลุTมจังหวัดภาคใต ชายแดน กลุTมจังหวัดภาคใต ชายแดน กลุTมจังหวัดภาคใต ชายแดน กลุTมจังหวัดภาคใต ชายแดน ((((สงขลา สตูล ยะลา ป(ตตานี นราธิวาสสงขลา สตูล ยะลา ป(ตตานี นราธิวาสสงขลา สตูล ยะลา ป(ตตานี นราธิวาสสงขลา สตูล ยะลา ป(ตตานี นราธิวาส)))) มีแนวทางในการพัฒนา คือ    
1) มุTงเน นการเพ่ิมมูลคTาให กับศักยภาพหลักของกลุTมจังหวัด ได แกT ยางพารา สินค าฮาลาล และ

การทTองเท่ียว (การทTองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทTองเท่ียวเชิงอนุรักษ (สตูล) และการเชื่อมโยง
การทTองเท่ียวในกลุTมจังหวัด) 

2) เสริมสร างความเข มแข็งภาคการผลิตหลักให เจริญเติบโตได อยTางตTอเนื่องและยั่งยืน         
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
สินค าอาหาร พัฒนาการทTองเท่ียว 

3) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหลTงสร างรายได และการจ างงานภายใน
กลุTมจังหวัด เ พ่ือรองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ           
และพัฒนาการคมนาคมขนสTงทางทะเลเพ่ือเชื่อมโยงกับภูมิภาคตTางๆ 

4) พัฒนาคนและสังคมให มีคุณภาพและมีภูมิคุ มกันท่ีดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการ
พัฒนาความรู  คุณธรรม และสุขภาวะ การสร างความม่ันคงในการดํารงชีวิตของคนจน       
คนด อยโอกาสให สามารถพ่ึงตนเองได  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและ
เพ่ิมโอกาสด านอาชีพและรายได  และการอํานวยความเปSนธรรมและสร างภูมิคุ มกันแกTคนกลุTม
เสี่ยงเพ่ือแก ป(ญหาความไมTสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

5) เสริมสร างความเข มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร างกระบวนการเรียนรู  
เพ่ือสร างความเข มแข็งของชุมชนสูTการพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาส
การมีรายได จากทรัพยากรในท องถ่ิน และสTงเสริมการใช กระบวนการชุมชนเข มแข็งเพ่ือสร าง
สันติสุขโดยเฉพาะการใช กระบวนการชุมชนเข มแข็งแก ไขป(ญหายาเสพติด 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----262262262262    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

6) ฟ{|นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศอยTาง
ยั่งยืน  โดยฟ{|นฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศ สร างความ
อุดมสมบูรณทรัพยากรธรรมชาติให เปSนฐานการผลิตอยTางยั่งยืน และควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล อมเพ่ือลดผลกระทบด านคุณภาพชีวิต 

7) เสริมสร างความเข มแข็งท้ังด านเศรษฐกิจและสังคม โดยใช ประโยชนจากความรTวมมือกับ
ตTางประเทศ และการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต  

3333....10101010....3333    ผลการเรียนรู รTวมกับผู มีสTวนได สTวนเสีย จากการจัดประชุมสัมมนากลุTมยTอยลักษณะ ผลการเรียนรู รTวมกับผู มีสTวนได สTวนเสีย จากการจัดประชุมสัมมนากลุTมยTอยลักษณะ ผลการเรียนรู รTวมกับผู มีสTวนได สTวนเสีย จากการจัดประชุมสัมมนากลุTมยTอยลักษณะ ผลการเรียนรู รTวมกับผู มีสTวนได สTวนเสีย จากการจัดประชุมสัมมนากลุTมยTอยลักษณะ     ((((Focus GroupFocus GroupFocus GroupFocus Group))))    และและและและ
สัมมนาระดมความคิดเห็น สัมมนาระดมความคิดเห็น สัมมนาระดมความคิดเห็น สัมมนาระดมความคิดเห็น ((((SeminarSeminarSeminarSeminar)))) 

    จากการประชุมสัมมนาลักษณะกลุTมยTอย Focus Group ครั้งท่ี 1-8 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล สงขลา 
นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบ่ี และสัมมนาครั้งท่ี 1 ท่ีจังหวัดสงขลา ทําให รับรู ถึงความต องการของผู มีสTวน
ได สTวนเสียในพ้ืนท่ีภาคใต อยTางแท จริง โดยท่ีปรึกษานําผลจากการเรียนรู รTวมกับผู มีสTวนได สTวนเสียมาใช เปSนข อมูล
สTวนหนึ่งสําหรับการพิจารณาในมิติด านสังคม ซ่ึงสามารถสรุปผลจากการจัดประชุมลักษณะกลุTมยTอยกับผู มีสTวนได 
สTวนเสียได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222222227777 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----222222227777    ผลสรปุประเดน็สําคญัจากการประชุมกลุTมยTอยผลสรปุประเดน็สําคญัจากการประชุมกลุTมยTอยผลสรปุประเดน็สําคญัจากการประชุมกลุTมยTอยผลสรปุประเดน็สําคญัจากการประชุมกลุTมยTอยลักษณะลักษณะลักษณะลักษณะ    ((((Focus GroupFocus GroupFocus GroupFocus Group) ) ) )     
และสมัมนาระดมความคดิเหน็และสมัมนาระดมความคดิเหน็และสมัมนาระดมความคดิเหน็และสมัมนาระดมความคดิเหน็    

รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบ    
การประชมุการประชมุการประชมุการประชมุ    

ผลสรปุประเดน็สาํคญัจากการประชมุผลสรปุประเดน็สาํคญัจากการประชมุผลสรปุประเดน็สาํคญัจากการประชมุผลสรปุประเดน็สาํคญัจากการประชมุ    

ประชุมกลุTม
ยTอยลักษณะ 

(Focus 
Group) 

- Road Map ในการพัฒนาควรชัดเจน วTาจะพัฒนาไปในทิศทางใด 
- ควรนําทางเลือกท่ีประชาชนได เลือกมาพิจารณาด วย 
- ควรพัฒนาการทTองเท่ียว ใช ศักยภาพเต็มท่ีและจัดทําแนวทางยกระดับการทTองเท่ียวในทุกพ้ืนท่ี 
- ควรพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานท่ีจําเปSนในทุกรูปแบบการขนสTง คือ ทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ซ่ึงจะทําให 

เกิดการพัฒนาอ่ืนๆ ตามมา 
- ปรับปรุงกฎหมายท่ีอาจขัดแย งกับ Road Map ในกรณีท่ีมีการพัฒนา 
- ควรทบทวน ต นทุนทางสังคมมาพิจารณาประกอบการพัฒนา 
- การให ข อมูลของภาครัฐหลายจุดยังไมTมีความชัดเจน ทําให เกิดความสับสนอยากให ภาครัฐนําข อเท็จจริงมาแจ ง

ชาวบ าน โดยผTานองคการบริหารสTวนจังหวัด และองคการบริหารสTวนตําบลเพ่ือชาวบ านจะได รับข อมูลท่ี
ถูกต องจากภาครัฐโดยตรง 

- การมีสTวนรTวมของประชาชน ไมTได รับการสนับสนุนจากภาครัฐอยTางจริงจัง 
- นําเทคโนโลยีมาใช ในการดูแล ฟ{|นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
- จะดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีใด ควรจะสอบถามชาวบ านในพ้ืนท่ีน้ันๆ กTอนวTาเห็นด วยหรือไมT หากชาวบ านในพ้ืน

ทีโครงการเห็นด วย จึงคTอยสอบถามพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ชาวบ านไมTอยากทะเลาะกันเอง เน่ืองจากมีคนนอกพ้ืนท่ีเข ามา
คัดค านการพัฒนา 

- ต องการให ภาครัฐทําการศึกษาและช้ีแจงชาวบ านท้ังผลประโยชนและผลกระทบท่ีชาวบ านจะได รับจากการมี
โครงการ เปรียบเทียบให ชัดเจนวTาระหวTางผลประโยชนกับผลกระทบอยTางไหนมากกวTากัน 

- ชาวบ านเปSนผู เสียสละ ก็ควรจะได รับผลประโยชนบ าง ไมTใชTผลประโยชนตกอยูTกับคนนอกพ้ืนท่ี 
- ในกรณีท่ีต องทําทTาเรืออยากให สร างฝ()งอTาวไทย เพราะป(จจุบันอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรสTงออกไปประเทศจีน

ต องสTงท่ีทTาเรือแหลมฉบังเทTาน้ัน 
- มีความวิตกกังวลถึงผลกระทบตTอคุณภาพนํ้าทะเล การทําประมง และแนวปะการัง ท่ีเกิดจากโครงการกTอสร าง

ทTาเรือและโรงไฟฟbา 
- ต องการให การพัฒนาตTางๆ สอดคล องกับผังเมืองจังหวัด 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----263263263263    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบ    
การประชมุการประชมุการประชมุการประชมุ    

ผลสรปุประเดน็สาํคญัจากการประชมุผลสรปุประเดน็สาํคญัจากการประชมุผลสรปุประเดน็สาํคญัจากการประชมุผลสรปุประเดน็สาํคญัจากการประชมุ    

 
- การบริหารจัดการของภาครัฐขาดประสิทธิภาพ เชTน ทTาเรือกTอสร างโดยกรมเจ าทTา แตTผู บริหารจัดการเปSน

หนTวยงานในท องถ่ินซ่ึงขาดประสบการณทําให เกิดป(ญหาในการบริหาร การบริการ และป(ญหาสิ่งแวดล อม
ตามมา 

- ควรฝ�กอาชีพให กับประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ ดูแลผู พิการ และผู ด อยโอกาส 
- ควรเน นการพัฒนาด านการทTองเท่ียว ภายใต กรอบของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  
- ทําลายทรัพยากรน อย แตTได เงินมาก  
- ต องการให ดูการใช ประโยชนของพ้ืนท่ีจากผังเมืองในการพัฒนา เพ่ือจัด Zoning ท่ีชัดเจน และตTอ 

ยอดจากสิ่งท่ีมีในพ้ืนท่ีน้ัน ให ชาวบ านมีรายได เพ่ิมมากข้ึน 
- ต องการให มียุทธศาสตรท่ีชัดเจน ท่ีจะไปใช ในแตTละกลุTม เน่ืองจากภาคใต มีทรัพยากรท่ีหลากหลาย เชTน 

ยุทธศาสตรการทTองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รัฐบาลจัดสรรงบประมาณได ถูกต อง เชTน จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยากให ทุTมงบในด านการทTองเท่ียว (การเกษตรและทTองเท่ียวเปSนจุดขาย) 

- ควรสTงเสริมเทคโนโลยี กระบวนการ เครื่องมือทางการเกษตร และสTงเสริมให เกษตรกรในจังหวัดมีความรู ใน
การใช งาน 

- สิ่งท่ีเปSนป(จจัยสําคัญของผู นํา คือ ต องตอบโจทยความรTวมมือในชุมชนได  และสTงเสริมให เกิดการบริหารจัดการ
การทTองเท่ียวโดยการมีสTวนรTวม 

- อยากให ชุมชนเปSนผู จัดการการทTองเท่ียวในพ้ืนท่ีตนเอง  
- ไมTสนับสนุนให มีอุตสาหกรรมขนาดใหญT เน่ืองจากท่ีผTานมา 10 ปh ระบบนิเวศนและป�าโกงกางได เสื่อมหายไป

เปSนจํานวนมากจากการพัฒนาอุตสาหกรรม เชTน นํ้าเสียจากโรงงาน มลพิษ ดินตะกอน เปSนต น 
- หากจะพัฒนาอุตสาหกรรมควรพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
- ประชาชนสนับสนุนให เปSนศูนยกลางการขนสTงทางทะเล เน่ืองจากมีการค าขายชายฝ()งตะวันออกประมาณร อย

ละ 15 เน่ืองจากทTาเรือทวายยังไมTมีความคืบหน า และจังหวัดระนองมีทTาเรือระนอง ซ่ึงมีรTองนํ้าลึกท่ีเรือขนาด
ใหญTสามารถเทียบทTาได  แตTเน่ืองจากการบริหารงานจึงไมTประสบความสําเร็จมากนัก 

- มีความต องการในการแก ป(ญหาขยะมูลฝอย เน่ืองจากไมTมีโรงงานกําจัดขยะ (ซ่ึงประชาชนสTวนใหญTไมT
สนับสนุน) จึงต องการให รัฐบาลสร างความเข าใจกับประชาชน และแก ป(ญหาเรื่องมลพิษ 

- สนับสนุนให พัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาด านการทTองเท่ียว เชTน การพัฒนาทTาเรือนํ้าลึก ต องการให 
พัฒนาเปSนทTาเรือทTองเท่ียว (เรือขนาดใหญT) และพัฒนาด านการคมนาคมท้ังทางถนนและทางราง ให มีความ
สะดวกมากข้ึน อีกท้ังการพัฒนาสนามบินให สามารถรองรับนักทTองเท่ียวได มากข้ึน 

- ต องการให มีการพัฒนาระบบปลTอยนํ้าเสียจากโรงแรม เน่ืองจากไมTมีการพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสีย อีกท้ังการ
พัฒนาการกําจัดขยะ เน่ืองจากจังหวัดกระบ่ียังไมTมีระบบการกําจัดขยะท่ีดี โดยประชาชนปรารถนาให จังหวัด
กระบ่ีเปSนเมืองสีเขียว (Green City) คือ มีความปลอดภัยและสะอาด  

- ป(ญหาในเรื่องของการครอบครองท่ีดินซ่ึงสTวนใหญTเปSนของคนตTางชาติ ทําให ประชาชนในท องถ่ินสูญเสียโอกาส
ในการประกอบอาชีพ อีกท้ังยังมีแรงงานของตTางชาติซึ่งเข ามาแยTงงานประชากรในพ้ืนท่ี 

สัมมนาระดม 
ความคิดเห็น 
(Seminar) 

- ภาคใต ควรมุTงไปทางด านการทTองเท่ียวท่ีสามารถกระจายรายได ให กับคนในพ้ืนท่ี รวมท้ังพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือการทTองเท่ียว เชTน สนามบิน ต องขยายการรองรับนักทTองเท่ียว ปรับลดขนาดโรงไฟฟbาให เหมาะสม
กับการพัฒนาด านการทTองเท่ียว 

- ควรพิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาจากการพัฒนา ได แกT นํ้าเสีย ขยะ การกัดเซาะชายฝ()ง 
- สนับสนุนให พัฒนาโครงการท่ีมีอยูTเดิมให เต็มศักยภาพกTอน 
- ภาคใต จะเริ่มเข าสูTสังคมผู สูงอายุในไมTช า จึงควรรีบสร างฐานรายได  เพราะถ าสร างไมTทันสวัสดิการของ  ภาครัฐ

จะไมTสามารถรองรับได  
- ควรมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีดีรองรับเพ่ือสร างความสนใจให แรงงานกลับมาพัฒนาพ้ืนท่ี 
- ควรเน นการพัฒนาฐานเดิมท่ีมีอยูTเพ่ือใช ให เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะทําให หTวงโซTการผลิตน้ันเกิดการขยาย

ออกไป 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----264264264264    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบ    
การประชมุการประชมุการประชมุการประชมุ    

ผลสรปุประเดน็สาํคญัจากการประชมุผลสรปุประเดน็สาํคญัจากการประชมุผลสรปุประเดน็สาํคญัจากการประชมุผลสรปุประเดน็สาํคญัจากการประชมุ    

- เพ่ิมโอกาสสร างแรงดึงดูดนักทTองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตามชายหาดให เข าไปทTองเท่ียวยังแหลTงทTองเท่ียวท่ีอยูTภายใน 
 

- เห็นด วยกับการพัฒนาศักยภาพให เต็มท่ีของการทTองเท่ียวและการเกษตร แตTยังขาดการทTองเท่ียวท่ีมีมูลคTาสูง
มากทางภาคใต  คือ การทTองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ท้ังน้ีเพราะภาคใต มีศักยภาพในการเปSน 
Medical Hub  

- การมีโรงไฟฟbาถTานหินเปSนเรื่องท่ีอTอนไหวตTอการทTองเท่ียว 
- ควรให ความสําคัญในการพัฒนาคนเปSนอันดับแรก 
- ควรพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานฝ()งอTาวไทย เพ่ือรองรับการขนสTงสินค าไปยังท่ีตTางๆ 
- ควรสTงเสริมการทTองเท่ียวโดยชุมชน 
- ควรสTงเสริมภาคการเกษตรขนาดเล็กและขนาดกลาง เน่ืองจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรมีน อย 

จากตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222222227 7 7 7 แสดงผลสรุปการประชุม Focus Group ครั้งท่ี 1-8 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล จังหวัด
สงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดกระบ่ี และสัมมนาครั้งท่ี 1 จังหวัดสงขลา     
ซ่ึงท่ีปรึกษานําผลข างต นมาพิจารณารTวมกับการประเมินในมิติสังคม 

สําหรับมิติด านเทคโนโลยี ท่ีปรึกษานํามาพิจารณารTวมในการวิเคราะหมิติด านสิ่งแวดล อมของกลุTม
โครงการตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีนํามาพิจารณารTวมนี้เปSน เทคโนโลยีท่ีมี
ความเหมาะสม (Appropriate Technology) ตTอการพัฒนาใน 7 สาขาเศรษฐกิจ สามารถเพ่ิมผลิตภาพ 
(Productivity) ลดต นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน มีความเรียบงTายและอTอนโยนตTอสิ่งแวดล อม       
ไมTทําลายระบบนิเวศวิทยาและสภาพสมดุลของสิ่งแวดล อม และกTอความเสียหายตTอสังคมน อยท่ีสุด 

จากการคัดกรองโครงการเบ้ืองต นของมิติด านเศรษฐกิจ การกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบเชิง
ยุทธศาสตรของพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  (Scoping) เบ้ืองต นของมิติด านสิ่งแวดล อม และการมีสTวนรTวมของผู มี
สTวนได สTวนเสียจากการประชุมกลุTมยTอย (Focus Group) ครั้งท่ี 1-8 และสัมมนาครั้งท่ี 1 ของมิติด านสังคม      ท่ี
ปรึกษานําผลการวิเคราะหในแตTละมิติมาบูรณาการรTวมกัน โดยพิจารณาโครงการตามทางเลือกท่ี 3 กรณีเรTงอัตรา
การเติบโต (Accelerated Growth Case) จํานวน 57 ได กําหนดสัญลักษณและเกณฑในการพิจารณา ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 
3333----222222228888    และ    ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----229229229229    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----222222228888    สญัลักษณในการพจิารณาเพื่อบรูณาการรTวมกนัใน สญัลักษณในการพจิารณาเพื่อบรูณาการรTวมกนัใน สญัลักษณในการพจิารณาเพื่อบรูณาการรTวมกนัใน สญัลักษณในการพจิารณาเพื่อบรูณาการรTวมกนัใน 4 4 4 4 มิต ิมิต ิมิต ิมิต ิ    

สญัลกัษณสญัลกัษณสญัลกัษณสญัลกัษณ    การพจิารณาเพือ่บรูณาการรTวมกนั การพจิารณาเพือ่บรูณาการรTวมกนั การพจิารณาเพือ่บรูณาการรTวมกนั การพจิารณาเพือ่บรูณาการรTวมกนั 4 4 4 4 มติิมติิมติิมติิ    

 ทิศทางบวกตTอด านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล อม สังคม และเทคโนโลยี 

 ทิศทางลบตTอด านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล อม สังคม และเทคโนโลยี 

 ไมTมีโอกาส / ไมTมีความรุนแรงตTอสิ่งแวดล อมและสังคม 

 
อาจมีโอกาสเกิดผลกระทบตTอสิ่งแวดล อมหรือสังคม แตTจําเปSนต องมีมาตรการเชิงปbองกัน
และการกํากับดูแลท่ีเข มงวด 

 มีผลกระทบตTอสิ่งแวดล อมหรือสังคม การปbองกันและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมT
คุ มคTา 

((((????))))    ชะลอโครงการ 

    

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----265265265265    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----229229229229    เกณฑในการพิจารณาเพื่อบรูณาการรTวมกนัใน เกณฑในการพิจารณาเพื่อบรูณาการรTวมกนัใน เกณฑในการพิจารณาเพื่อบรูณาการรTวมกนัใน เกณฑในการพิจารณาเพื่อบรูณาการรTวมกนัใน 4 4 4 4 มิติมิติมิติมิติ    

ผลการวเิคราะหผลการวเิคราะหผลการวเิคราะหผลการวเิคราะห    การจดักลุTมโครงการเพือ่วเิคราะหผลกระทบการจดักลุTมโครงการเพือ่วเิคราะหผลกระทบการจดักลุTมโครงการเพือ่วเิคราะหผลกระทบการจดักลุTมโครงการเพือ่วเิคราะหผลกระทบ    

 

มีผล        ตั้งแตT 2 ด านข้ึนไป 

กลุTมท่ี 1 กลุTมโครงการท่ีควรชะลอโครงการจากเหตุผลด าน 
เศรษฐกิจมีผลกระทบสิ่งแวดล อมและสังคมการปbองกันและแก ไขด วย
มาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTา 

 
มีผล        ด านใดด านหน่ึง 

กลุTมท่ี 2 กลุTมโครงการท่ีมีผลกระทบเชิงลบตTอด านใดด านหน่ึงแตT
จําเปSนต องมีมาตรการเชิงปbองกันและการกํากับดูแลท่ีเข มงวด 

 
ไมTมผีล         

กลุTมท่ี 3 กลุTมโครงการท่ีมีผลกระทบเชิงลบด านใดด านหน่ึง 
แตTสามารถจัดการได  

โดยมีผลการวิเคราะหผลกระทบด านสิ่งแวดล อมและสังคมดังแสดงในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----222233330000    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----222233330000    ผลการวเิคราะหผลกระทบด านสิ่งแวดล อมและสงัคมผลการวเิคราะหผลกระทบด านสิ่งแวดล อมและสงัคมผลการวเิคราะหผลกระทบด านสิ่งแวดล อมและสงัคมผลการวเิคราะหผลกระทบด านสิ่งแวดล อมและสงัคม    

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    สาขาสาขาสาขาสาขา////ชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการ    เศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิ

และและและและ

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี    

สิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยี    สงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวม    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็ประเดน็ประเดน็ประเดน็

พจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณา    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณา    

สาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิสสาขาคมนาคมขนสTงและโลจสิตกิส    

1 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดล อมระบบขนสTงมวลชน

จังหวัดภูเก็ต ในเส นทางทTาอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต–ห าแยกฉลอง (โครงการรถไฟฟbารางเบา) 

  

 

 

ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน 

2 โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟฟbาทางคูT

ขั บ เ ค ล่ื อนด วยพลัง งานไฟฟb า  ชT ว งหาดใหญT -          

ปาดังเบซาร 

  ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน 

3 โ ค ร งก าร พัฒ นา สถ านี ขน สT ง สิ น ค า  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพการขนสTงทางถนนด วยรถบรรทุก          

จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส 

  การจราจร/

อุบัติเหตุ 

 ประชากรตTางถิน่ / 

ป(ญหาสังคม 

4 โครงการพัฒนาโครงขTายทางหลวงชนบทเช่ือมตTอด าน

การทTองเที่ยว (Royal Coast) 
  ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การขยายตัวของ

เมือง, การโยกย าย/

เวนคืนที่ดนิ 

5 โครงการขยายชTองทางการจราจรทางหลวงหมายเลข 

4 ชTวงชุมพร – ระนอง – พังงา - ตรัง-สตูล เปSน 4 

ชTองจราจร ตลอดเส นทาง 

(ทางหลวงหมายเลข 4 ชุมพร-ระนอง ชTวง บ านทราย

แดง – บ านบางนอน กม.585+250 – 603+000 และ 

ทางหลวงหมายเลข 404 และ 416 ตรัง-สตูล ชTวง อ.

ยTานตาขาว – อ.ปะเหลียน อ.ทุTงหว า – อ.ละงู 

ระยะทาง 50 กม.) 

  ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน 

6 โครงการทางพิเศษสายกะทู -ป�าตอง จังหวัดภูเก็ต 

 

  ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน 

 

 

 

T

  

  

  

  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----266266266266    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    สาขาสาขาสาขาสาขา////ชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการ    เศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิ

และและและและ

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี    

สิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยี    สงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวม    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็ประเดน็ประเดน็ประเดน็

พจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณา    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณา    

 

7 โครงการทางหลวงแนวใหมT  

สาย บ.สาคู – บ.เกาะแก ว จังหวัดภูเก็ต 

  ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน 

8 โครงการทางหลวงพิเศษระหวTางเมืองแนวใหมT 

สาย อ.หาดใหญT –ชายแดนไทย-มาเลเซีย 

  ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน 

9 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็ว สูง 

(กรุงเทพฯ-หัวหิน, หัวหิน-สุราษฎรธานี, สุราษฎรธานี-

ปาดังเบซาร) 

  ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน 

10 โครงการกTอสร างรถไฟทางคูT สายชุมพร-สุราษฎรธานี   ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน 

11 โครงการทางรถไฟสายใหมTเพ่ือการทTองเที่ยวเส นทาง

จังหวัดสุราษฎรธานี - พังงา –ภูเก็ต 

  ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน 

12 โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land bridge) 

 

    การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน 

13 โครงการกTอสร างทTาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล 

 

  ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน การเติบโต

ขยายของเมอืง 

14 โครงการทางรถไฟเช่ือมโยงการขนสTงสินค าระหวTาง

ทTาเรือฝ()งอTาวไทยและทTาเรือฝ()งอันดามัน สนับสนุน 

Land Bridge 

  ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน การเติบโต

ขยายของเมอืง 

15 โครงการทTาเรือน้ําลึกสงขลาแหTงที่ 2 (จะนะ) 

เปSน Transshipment Port 

  

 

การกัดเซาะ

ชายฝ()ง / 

อุบัติเหตุและ

จราจรทางน้ํา 

 วิถีชีวิต การโยกย าย/

เวนคืนที่ดนิ อาชีพ

ประมงชายฝ()ง 

16 โครงการกTอสร างทTาเรือที่จังหวัดชุมพร   

 

การกัดเซาะ

ชายฝ()ง / 

ทรัพยากรทาง

ทะเลและการ

ทTองเที่ยว /

อุบัติเหตุและ

จราจรทางน้ํา 

 วิถีชีวิต อาชีพด้ังเดิม 

ประมงชายฝ()ง 

17 โครงการทTาเรือเพ่ือรองรับ Energy Bridge*** (?) 

    

 

 

พ้ืนทีอ่นรุักษ / 

อุบัติเหตุและ

การรั่วไหล 

 ขัดแย งกับฐาน

ทรัพยากรและการใช 

ประโยชนด านการ

ทTองเที่ยว 

    

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----267267267267    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    สาขาสาขาสาขาสาขา////ชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการ    เศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิ

และและและและ

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี    

สิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยี    สงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวม    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็ประเดน็ประเดน็ประเดน็

พจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณา    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณา    

สาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังาน    

1 โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคตะวันตก

และภาคใต เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟbา 

  ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน 

2 โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคใต  เพ่ือ

เสริมความมั่นคงระบบไฟฟbา (สุราษฎรธานี – สงขลา) 

  ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 การโยกย าย/เวนคืน

ที่ดิน 

3 โครงการพัฒนาระบบเคเบ้ิลใต ทะเลไปยังบริเวณ

อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือเสริมความ

มั่นคงของระบบไฟฟbา 

  ทรัพยากรทาง

ทะเล (ชTวง

กTอสร าง) 

  

- 

4 โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟbาด วยทุTงกังหันลมใน

พ้ืนที่ภาคใต  

  การ

เปล่ียนแปลง

การใช ที่ดิน 

  

- 

5 โครงการเปล่ียนแรงดันไฟฟbาในพ้ืนที่ภาคใต จาก 33 

เควี เปSน 22 เควี ระยะที่ 1 

   

- 

  

- 

6 โครงการเช่ือมโยงระบบไฟฟbาระหวTางประเทศแบบ

ระบบตTอระบบ (Grid to Grid) 

   

- 

  

- 

7 โครงการ Floating Storage and Regasification 

Unit (FSRU) ในพ้ืนที่ อ.จะนะ สงขลา 

   

- 

  

- 

8 โครงการโรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี   

 

การจดัการ

มลพิษ 

 ความขัดแย งใน

ชุมชน / ความ

เช่ือมัน่ / การ

ทTองเที่ยว 

9 โครงการทTาเทียบเรือคลองรั้วจังหวัดกระบ่ี   

 

ผTานพ้ืนที่

อนรุักษ 

 ความขัดแย งใน

ชุมชน / ความ

เช่ือมัน่ / การ

ทTองเที่ยว 

10 โครงการโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ 1 และโครงการ

โรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ 2 และทTาเทียบเรือ 

  การจดัการ

มลพิษ /การกดั

เซาะชายฝ() 

 ความขัดแย งใน

ชุมชน / ความ

เช่ือมัน่ / อาชีพ

ประมงชายฝ()ง 

 

11 โรงกล่ันน้ํามัน*** ((((????))))  

 

ขีด

ความสามารถ

ของฐาน

ทรัพยากร/   

การจดัการ

 ความขัดแย งใน

สังคม/ การขยายตัว

ของเมือง/ ความ

เหล่ือมลํ้า ประชากร

ตTางถิ่น/ป(ญหาสังคม 

  

  

 

 

  

  

 

((((



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----268268268268    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    สาขาสาขาสาขาสาขา////ชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการ    เศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิ

และและและและ

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี    

สิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยี    สงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวม    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็ประเดน็ประเดน็ประเดน็

พจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณา    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณา    

มลพิษ / 

การจราจร / 

การกําหนดเขต

กันชน 

12 โครงการวางทTอสTงน้ํามัน*** ((((????))))  

 

ผTานพ้ืนที่ป�า

อนรุักษ 

 - 

 

สาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรม    

1 โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ (2 จังหวัดของภาคใต  คือ สงขลา นราธิวาส) 

  ขีด

ความสามารถ

ของฐาน

ทรัพยากร/ การ

จัดการมลพิษ / 

การจราจร / 

การกําหนดเขต

กันชน 

 การขยายตัวของ

เมือง / ประชากร

ตTางถิ่น / ป(ญหา

สังคม 

2 โครงการเมืองยาง   

 

การจดัการ

มลพิษ / 

การจราจร / 

การกําหนดเขต

กันชน 

 การขยายตัวของ

เมือง / ประชากร

ตTางถิ่น / ป(ญหา

สังคม 

3 โครงการสTงเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต    ขีด

ความสามารถ

ของฐาน

ทรัพยากร/ การ

จัดการมลพิษ / 

การจราจร / 

การกําหนดเขต

กันชน 

 การขยายตัวของ

เมือง / ประชากร

ตTางถิ่น / ป(ญหา

สังคม 

 

  

  

     

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----269269269269    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    สาขาสาขาสาขาสาขา////ชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการ    เศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิ

และและและและ

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี    

สิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยี    สงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวม    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็ประเดน็ประเดน็ประเดน็

พจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณา    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณา    

4 โครงการสTงเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพ่ือ
เพ่ิมรายได และการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต  

  ขีด
ความสามารถ

ของฐาน
ทรัพยากร/การ
จัดการมลพิษ / 
การจราจร / 

การกําหนดเขต
กันชน 

 การขยายตัวของ

เมือง / ประชากร

ตTางถิ่น / ป(ญหา

สังคม 

5 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร   
 

ขีด
ความสามารถ

ของฐาน
ทรัพยากร/การ
จัดการมลพิษ / 
การจราจร / 

การกําหนดเขต
กันชน 

 การขยายตัวของ

เมือง / ประชากร

ตTางถิ่น / ป(ญหา

สังคม 

6 โครงการฝ�กอบรมฝhมือแรงงานในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

  -  - 

 

 

7 โครงการปtโตรเคมีคอมเพล็กซ*** 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

((((????))))     
 

ขีด
ความสามารถ

ของฐาน
ทรัพยากร/ การ
จัดการมลพิษ / 
การจราจร / 

การกําหนดเขต
กันชน 

 ความขัดแย งในสังคม 

/ การขยายตัวของ

เมือง / เปล่ียนแปลง

วิถีชีวิต / ความ

เหล่ือมลํ้า ประชากร

ตTางถิ่น / ป(ญหา

สังคม 
สาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม    

1 โครงการระบบสTงน้ําอTางเก็บน้ําคลองแห ง  

ต.กระบ่ีน อย อ.เมือง จ.กระบ่ี 

 

  ทรัพยากรธรรม 

ชาติและระบบ
นิเวศ 

 - 

2 โครงการพัฒนาลุTมน้ําตาปh-พุมดวง  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

  ทรัพยากรธรรม 

ชาติและระบบนิเวศ 

 - 

3 โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญT (ระยะที่ 2) 
จังหวัดสงขลา 

  ทรัพยากรธรรม 

ชาติและระบบ
นิเวศ 

 - 

  

  

 

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----270270270270    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    สาขาสาขาสาขาสาขา////ชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการ    เศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิ

และและและและ

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี    

สิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยี    สงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวม    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็ประเดน็ประเดน็ประเดน็

พจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณา    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณา    

4 โครงการเพ่ิมศักยภาพดTานสินค าเกษตรชายแดนเพ่ือ
รองรับการเข าสูTประชาคมอาเซียน 

   

- 

  

- 

5 โครงการสTงเสริมอาชีพด านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต  

   

- 

  

- 

 

6 โครงการอTางเก็บน้ําทTาแซะ จ.ชุมพร   

 

การใช ที่ดิน / 

ทรัพยากรธรรม

ชาติในพ้ืนที่

ใกล เคียง 

  

- 

7 โครงการอTางเก็บน้ําลํารูใหญT จังหวัดพังงา   

 

การใช ที่ดิน / 

ทรัพยากรธรรม

ชาติในพ้ืนที่

ใกล เคียง 

  

- 

8 โครงการระบบระบายน้ําปลักปลิง - จะนะ จังหวัด

สงขลา 

  การใช ที่ดิน / 

ทรัพยากรธรรม

ชาติในพ้ืนที่

ใกล เคียง 

  

- 

9 โครงการศึกษาความเหมาะสมการลงทุนวางทTอสTงน้ํา

ดิบจากเขื่อนรัชชประภาไปเกาะภูเก็ต 

  พ้ืนทีอ่นรุักษ  - 

 

สาขาทTองเทีย่วสาขาทTองเทีย่วสาขาทTองเทีย่วสาขาทTองเทีย่ว    

1 โครงการพัฒนาการทTองเที่ยวอารยะธรรม ประเพณี

รองรับการทTองเที่ยวอาเซียนและนานาชาติ 

  ศักยภาพ / ขีด

ความสามารถ

ในการรองรับ

ของพ้ืนที ่

 การเข ามาของ

ประชากรตTางถิน่ 

สาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน 

2 โครงการพัฒนาการทTองเที่ยวเพ่ือการกีฬา สัมมนา 

สุขภาพ และกิจกรรมระดับนานาชาติ 

  ศักยภาพ / ขีด

ความสามารถ

ในการรองรับ

ของพ้ืนที ่

 

 การเข ามาของ

ประชากรตTางถิน่ 

สาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน 

3 โครงการพัฒนาแหลTงทTองเที่ยว 5 จังหวัดชายแดน

ภาคใต  

  ศักยภาพ / ขีด

ความสามารถ

ในการรองรับ

ของพ้ืนที ่

 การเข ามาของ

ประชากรตTางถิน่ 

สาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----271271271271    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    สาขาสาขาสาขาสาขา////ชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการชือ่โครงการ    เศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิ

และและและและ

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี    

สิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล อมและเทคโนโลยี    สงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวมสงัคมและการมสีTวนรTวม    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็ประเดน็ประเดน็ประเดน็

พจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณา    

ผลการผลการผลการผลการ

ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ    

ประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณาประเดน็พจิารณา    

4 โครงการพัฒนาและเช่ือมโยงเครือขTายแหลTงทTองเที่ยว

เชิงนิเวศ/เชิงเกษตร/วิถีชีวิต และภูมิป(ญญา 

  ศักยภาพ / ขีด

ความสามารถ

ในการรองรับ

ของพ้ืนที ่

 การเข ามาของ

ประชากรตTางถิน่ 

สาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน 

5 โครงการพัฒนาแหลTงทTองเที่ยว Green & Unseen 

Andaman 

  ศักยภาพ / ขีด

ความสามารถ

ในการรองรับ

ของพ้ืนที ่

 การเข ามาของ

ประชากรตTางถิน่ 

สาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน 

6 โครงการสTงเสริมสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุก เพ่ือ

เพ่ิมรายได จากการทTองเที่ยว 

  ศักยภาพ / ขีด

ความสามารถ

ในการรองรับ

ของพ้ืนที ่

 การเข ามาของ

ประชากรตTางถิน่ 

สาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน 

7 โครงการสTงเสริมศักยภาพด านการทTองเที่ยวและกีฬา

เพ่ือรองรับการเปtดประชาคมอาเซียน 

  ศักยภาพ / ขีด

ความสามารถ

ในการรองรับ

ของพ้ืนที ่

 การเข ามาของ

ประชากรตTางถิน่ 

สาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อมสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล อม    

1 โครงการกTอสร างศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ

วงจรจังหวัดกระบ่ี 

  -  - 

2 โครงการความรTวมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล อม เพ่ือรองรับการเข าสูTประชาคม

อาเซียน 

  -  - 

 

 

3 โครงการบูรณาการการจัดการปbองกันและแก ไขป(ญหา

การกัดเซาะชายฝ()งทะเล 23 จังหวัด 

  -  - 

 

4 โครงการถTายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการ

จัดการคุณภาพส่ิงแวดล อมในระดับจังหวัด 

  -  - 

สาขาความมัน่คงสาขาความมัน่คงสาขาความมัน่คงสาขาความมัน่คง    

1 โครงการจัดต้ังศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จด านแรงงาน

ตTางด าวเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  -  - 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ*** หมายถึง โครงการท่ีพิจารณาเพ่ิมเตมิเพ่ือให บรรลุเปbาหมายทางเศรษฐกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----272272272272    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 จากตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    3333----222230303030 สามารถสรุปกลุTมโครงการท่ีสTงผลกระทบตTอเศรษฐกิจ สิ่งแวดล อม สังคม ได ออกเปSน 
3 กลุTม ได แกT  
 กลุTมท่ี 1 กลุTมโครงการท่ีควรชะลอโครงการจากเหตุผลด านเศรษฐกิจมีผลกระทบสิ่งแวดล อมและสังคม

การปbองกันและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTา 
 กลุTมท่ี 2 กลุTมโครงการท่ีมีผลกระทบเชิงลบตTอด านใดด านหนึ่งแตTจําเปSนต องมีมาตรการเชิงปbองกันและ

การกํากับดูแลท่ีเข มงวด 
 กลุTมท่ี 3 กลุTมโครงการท่ีสTงผลกระทบเชิงลบตTอด านใดด านหนึ่งแตTสามารถจัดการได   

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
กลุTมที ่กลุTมที ่กลุTมที ่กลุTมที ่1 1 1 1 กลุTมโครงการทีค่วรชะลอโครงการจากเหตผุลด านเศรษฐกจิกลุTมโครงการทีค่วรชะลอโครงการจากเหตผุลด านเศรษฐกจิกลุTมโครงการทีค่วรชะลอโครงการจากเหตผุลด านเศรษฐกจิกลุTมโครงการทีค่วรชะลอโครงการจากเหตผุลด านเศรษฐกจิ    

มผีลกระทบสิ่งแวดล อมและสงัคมการปbองกนัและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTามผีลกระทบสิ่งแวดล อมและสงัคมการปbองกนัและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTามผีลกระทบสิ่งแวดล อมและสงัคมการปbองกนัและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTามผีลกระทบสิ่งแวดล อมและสงัคมการปbองกนัและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTา    
สาขาสาขาสาขาสาขา    โครงการโครงการโครงการโครงการ    

คมนาคมขนสTงและโลจิกสติกส 1. โครงการทTาเรือเพ่ือรองรับ Energy Bridge ท่ีจังหวัดพังงา และอําเภอ  
   ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พลังงาน 1. โรงกลั่นนํ้ามัน (ใกล ทTาเรือเพ่ือรองรับ Energy Bridge) 
อุตสาหกรรม 1. โครงการปtโตรเคมีคอมเพล็กซ ท่ีอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุTมที ่ กลุTมที ่ กลุTมที ่ กลุTมที ่ 2 2 2 2 กลุTมโครงการทีม่ผีลกระทบเชงิลบตTอด านใดด านหนึ่งกลุTมโครงการทีม่ผีลกระทบเชงิลบตTอด านใดด านหนึ่งกลุTมโครงการทีม่ผีลกระทบเชงิลบตTอด านใดด านหนึ่งกลุTมโครงการทีม่ผีลกระทบเชงิลบตTอด านใดด านหนึ่ง    
แตTจาํเปSนต องมีมาตรการเชงิปbองกนัและการกาํกบัดแูลทีเ่ข มงวดแตTจาํเปSนต องมีมาตรการเชงิปbองกนัและการกาํกบัดแูลทีเ่ข มงวดแตTจาํเปSนต องมีมาตรการเชงิปbองกนัและการกาํกบัดแูลทีเ่ข มงวดแตTจาํเปSนต องมีมาตรการเชงิปbองกนัและการกาํกบัดแูลทีเ่ข มงวด    

สาขาสาขาสาขาสาขา    โครงการโครงการโครงการโครงการ    
คมนาคมขนสTงและโลจิกสติกส 1. โครงการกTอสร างทTาเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล  
พลังงาน 1. ทTาเทียบเรือคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี (เปSนโครงการสําหรับรองรับโรงไฟฟbากระบ่ี) 

กลุTมที ่ กลุTมที ่ กลุTมที ่ กลุTมที ่ 3 3 3 3 กลุTมโครงการทีม่ผีลกระทบเชงิลบด านใดด านหนึง่แตTสามารถจัดการได กลุTมโครงการทีม่ผีลกระทบเชงิลบด านใดด านหนึง่แตTสามารถจัดการได กลุTมโครงการทีม่ผีลกระทบเชงิลบด านใดด านหนึง่แตTสามารถจัดการได กลุTมโครงการทีม่ผีลกระทบเชงิลบด านใดด านหนึง่แตTสามารถจัดการได     

สาขาสาขาสาขาสาขา    โครงการโครงการโครงการโครงการ    

คมนาคมขนสTงและโลจิกสติกส 1. โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดล อมระบบ 
ขนสTงมวลชนจังหวัดภูเก็ต ในเส นทางทTาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต–ห าแยกฉลอง
(โครงการรถไฟฟbารางเบา) 

2. โครงการศึกษาและออกแบบระบบไฟฟbาทางคูTขับเคล่ือนด วยพลังงานไฟฟbา ชTวง
หาดใหญT-ปาดังเบซาร 

3. โครงการพัฒนาสถานีขนสTงสินค า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสTงทางถนนด วย
รถบรรทุก จังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา และนราธิวาส 

4. โครงการพัฒนาโครงขTายทางหลวงชนบทเช่ือมตTอด านการทTองเที่ยว (Royal Coast) 
5. โครงการขยายชTองทางการจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ชTวงชุมพร – ระนอง – พังงา – ตรัง - 

สตูล เปSน 4 ชTองจราจร ตลอดเส นทาง (ทางหลวงหมายเลข 4 ชุมพร-ระนอง ชTวง บ านทรายแดง 
– บ านบางนอน กม.585+250 – 603+000 และ ทางหลวงหมายเลข 404 และ 416 ตรัง-สตูล 
ชTวง อ.ยTานตาขาว – อ.ปะเหลียน อ.ทุTงหว า – อ.ละงู ระยะทาง 50 กม.) 6. โครงการทางพิเศษ
สายกะทู -ป�าตอง จังหวัดภูเก็ต 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----273273273273    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

สาขาสาขาสาขาสาขา    โครงการโครงการโครงการโครงการ    

6. โครงการทางหลวงแนวใหมT สาย บ.สาคู – บ.เกาะแก ว จังหวัดภูเก็ต 
7. โครงการทางหลวงพิเศษระหวTางเมืองสาย อ.หาดใหญT –ชายแดนไทย- มาเลเซีย 
8. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง  

(กรุงเทพฯ-หัวหิน, หัวหิน-สุราษฎรธานี, สุราษฎรธานี-ปาดังเบซาร) 
9. โครงการกTอสร างรถไฟทางคูT สายชุมพร-สุราษฎรธานี 
10. โครงการทางรถไฟสายใหมTเพื่อการทTองเที่ยวเส นทางจังหวัดสุราษฎรธานี - พังงา -ภูเก็ต 
11. โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) 
12. โครงการทTาเรือนํ้าลึกสงขลาแหTงที่ 2 (จะนะ) สนับสนุนเปSน Transshipment Port 
13. โครงการกTอสร างทTาเรือที่จังหวัดชุมพร 
14. โครงการทางรถไฟเช่ือมโยงการขนสTงสินค าระหวTางทTาเรือฝ()งอTาวไทยและ 

ทTาเรือฝ()งอันดามัน 

พลังงาน 1. โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต เพื่อเสริมความม่ันคง
ระบบไฟฟbา 

2. โครงการปรับปรุงระบบสTงไฟฟbาบริเวณภาคใต  เพื่อเสริมความม่ันคงระบบไฟฟbา 
(สุราษฎรธานี – สงขลา) 

3. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ค เ บ้ิ ล ใ ต ท ะ เ ล ไ ป ยั ง บ ริ เ ว ณ อํ า เ ภ อ เ ก า ะ ส มุ ย                  
จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟbา 

4. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟbาด วยทุTงกังหันลมในพื้นที่ภาคใต  
5. โครงการโรงไฟฟbาถTานหินกระบ่ี 
6. โครงการโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ 1 และโครงการโรงไฟฟbาถTานหินเทพาฯ 2 และ         

ทTาเทียบเรือ 
7. โครงการวางทTอสTงนํ้ามัน 

อุตสาหกรรม 1. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2 จังหวัดของภาคใต  คือ 
สงขลา นราธิวาส) 

2. โครงการเมืองยาง 
2. โครงการสTงเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  
3. โครงการสTงเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได และการลงทุนใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนใต  
4. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

เกษตรกรรม 1. โครงการระบบสTงนํ้าอTางเก็บนํ้าคลองแห ง ต.กระบ่ีน อย อ.เมือง จังหวัดกระบ่ี 
2. โครงการพัฒนาลุTมนํ้าตาปh-พุมดวง จังหวัดสุราษฎรธานี 
2. โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญT (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 
3. โครงการอTางเก็บนํ้าทTาแซะ จังหวัดชุมพร 
4. โครงการอTางเก็บนํ้าลํารูใหญT จังหวัดพังงา 
5. โครงการระบบระบายนํ้าปลักปลิง - จะนะ จังหวัดสงขลา 
6. โครงการศึกษาความเหมาะสมการลงทุนวางทTอสTงนํ้าดิบจากเขื่อนรัชชประภาไปเกาะภูเก็ต 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----274274274274    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

สาขาสาขาสาขาสาขา    โครงการโครงการโครงการโครงการ    

ทTองเที่ยว 1. โครงการพัฒนาการทTองเที่ยวอารยธรรม ประเพณีรองรับการทTองเที่ยวอาเซียนและ
นานาชาติ 

2. โครงการพัฒนาการทTองเที่ยวเพื่อการกีฬา สัมมนา สุขภาพ และกิจกรรมระดับนานาชาติ 
3. โครงการพัฒนาแหลTงทTองเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต  
4. โครงการพัฒนาและเช่ือมโยงเครือขTายแหลTงทTองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงเกษตร/วิถีชีวิต

และภูมิป(ญญา 
5. โครงการพัฒนาแหลTงทTองเที่ยว Green & Unseen Andaman 
6. โครงการสTงเสริมสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได จากการทTองเที่ยว 
7. โครงการสTงเสริมศักยภาพด านการทTองเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปtดประชาคม

อาเซียน 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: โครงการท่ีเปSนไปในทิศทางบวก (      ) และไมTมีโอกาส / ไมTมีความรุนแรงตTอส่ิงแวดล อมและสังคม (       )  เปSนกลุTมโครงการท่ี

ไมTสTงผลกระทบตTอท้ัง 4 มิติ จึงไมTมีการจัดกลุTมโครงการท่ีสTงผลกระทบ  

 จากข อมูลข างต น กลุTมโครงการสําคัญท่ีสTงผลกระทบเม่ือบูรณาการ 4 มิติ คือ  

 กลุTมท่ี 1 กลุTมโครงการท่ีควรชะลอโครงการจากเหตุผลด านเศรษฐกิจมีผลกระทบสิ่งแวดล อมและสังคม
การปbองกันและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTา มีด วยกัน 3 โครงการ  

 กลุTมท่ี 2 กลุTมโครงการท่ีมีผลกระทบเชิงลบตTอด านใดด านหนึ่งแตTจําเปSนต องมีมาตรการเชิงปbองกันและ
การกํากับดูแลท่ีเข มงวดมีด วยกัน 2 โครงการ ดังนั้นกลุTมโครงการท่ีสําคัญท่ีสTงผลกระทบเม่ือบูรณาการ 4 มิติ มี
ท้ังสิ้น 5 โครงการ  

 ซ่ึงโครงการจากท้ัง 2 กลุTม ท่ีปรึกษานําเข าสูTการระดมความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณา นําเสนอ
มาตรการลดกระทบ (Option) และเสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต   

 สําหรับกลุTมท่ี 3 กลุTมโครงการท่ีมีผลกระทบเชิงลบด านใดด านหนึ่งแตTสามารถจัดการได  เปSนกลุTมท่ี
สามารถบริหารจัดการผลกระทบได ท่ีปรึกษาจึงไมTนํากลุTมท่ี 3 นี้เข าสูTการระดมความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญ  

 กลุTมโครงการท่ีนําเข าสูTการระดมความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญ (Round Table) มีดังนี้ 

 กลุTมที่ กลุTมที่ กลุTมที่ กลุTมที่ 1111    กลุTมโครงการที่ควรชะลอโครงการจากเหตุผลด านเศรษฐกิจ มีผลกระทบสิ่งแวดล อมและสังคมกลุTมโครงการที่ควรชะลอโครงการจากเหตุผลด านเศรษฐกิจ มีผลกระทบสิ่งแวดล อมและสังคมกลุTมโครงการที่ควรชะลอโครงการจากเหตุผลด านเศรษฐกิจ มีผลกระทบสิ่งแวดล อมและสังคมกลุTมโครงการที่ควรชะลอโครงการจากเหตุผลด านเศรษฐกิจ มีผลกระทบสิ่งแวดล อมและสังคม
การปbองกันและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTาการปbองกันและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTาการปbองกันและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTาการปbองกันและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTา    

1) โครงการทTาเรือเพ่ือรองรับ Energy Bridge  
2) โรงกลั่นน้ํามัน (ใกล ทTาเรือเพ่ือรองรับ Energy Bridge) 
3) โครงการปtโตรเคมีคอมเพล็กซ 
กลุTมที่กลุTมที่กลุTมที่กลุTมที่    2222    กลุTมโครงการที่มีผลกระทบเชิงลบตTอด านใดด านหนึ่งแตTจําเปSนต องมีมาตรการเชิงปbองกันและกลุTมโครงการที่มีผลกระทบเชิงลบตTอด านใดด านหนึ่งแตTจําเปSนต องมีมาตรการเชิงปbองกันและกลุTมโครงการที่มีผลกระทบเชิงลบตTอด านใดด านหนึ่งแตTจําเปSนต องมีมาตรการเชิงปbองกันและกลุTมโครงการที่มีผลกระทบเชิงลบตTอด านใดด านหนึ่งแตTจําเปSนต องมีมาตรการเชิงปbองกันและ

การกํากับดูแลที่เข มงวดการกํากับดูแลที่เข มงวดการกํากับดูแลที่เข มงวดการกํากับดูแลที่เข มงวด    
1) โครงการกTอสร างทTาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล  
2) โครงการทTาเทียบเรือคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----275275275275    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 จากการระดมความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณานําเสนอมาตรการลดผลกระทบ (Option) 
สําหรับโครงการท่ีสTงผลกระทบเม่ือบูรณาการ 4 มิติ ได แกT มิติด านเศรษฐกิจ มิติด านสิ่งแวดล อม มิติด านสังคม 
และมิติด านเทคโนโลยี มีรายละเอียดในแตTละมิติได ดังนี้ 

กลุTมโครงการในกลุTมที่ กลุTมโครงการในกลุTมที่ กลุTมโครงการในกลุTมที่ กลุTมโครงการในกลุTมที่ 1 1 1 1 กลุTมโครงการที่ควรชะลอโครงการจากเหตุผลด านเศรษกลุTมโครงการที่ควรชะลอโครงการจากเหตุผลด านเศรษกลุTมโครงการที่ควรชะลอโครงการจากเหตุผลด านเศรษกลุTมโครงการที่ควรชะลอโครงการจากเหตุผลด านเศรษฐกิจ มีผลกระทบฐกิจ มีผลกระทบฐกิจ มีผลกระทบฐกิจ มีผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและสังคมสิ่งแวดล อมและสังคมสิ่งแวดล อมและสังคมสิ่งแวดล อมและสังคม    การปbองกันและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTาการปbองกันและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTาการปbองกันและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTาการปbองกันและแก ไขด วยมาตรการใดๆ อาจไมTคุ มคTา    

((((1111)))) มิติด านเศรษฐกิจมิติด านเศรษฐกิจมิติด านเศรษฐกิจมิติด านเศรษฐกิจ 
ท่ีปรึกษาได วิเคราะหอุปสงค อุปทานและความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมี

เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเปSนไปได ของอุตสาหกรรมดังกลTาว พบวTา เง่ือนไขท่ีอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและ     
ปtโตรเคมีจะเปSนได ทางเศรษฐกิจ คือ ผลิตภัณฑของโครงการดังกลTาวจะต องสามารถขายได โดยมีอัตราสTวนกําไร 
(Profit Margin) ไมTตTางไปจากอัตราป(จจุบัน โดยเฉพาะอยTางยิ่ง ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปทํากําไรให กับโครงการ
โดยรวมในสัดสTวนท่ีสูงมาก ดังหัวข อ หัวข อ หัวข อ หัวข อ 3333....8 8 8 8 ในตารางที่ ในตารางที่ ในตารางที่ ในตารางที่ 3333----231 231 231 231 ปริมาณการผลิต ราคาขายเฉลี่ย รายได และกําไรจากปริมาณการผลิต ราคาขายเฉลี่ย รายได และกําไรจากปริมาณการผลิต ราคาขายเฉลี่ย รายได และกําไรจากปริมาณการผลิต ราคาขายเฉลี่ย รายได และกําไรจาก
การขายผลิตภัณฑปtโตรเลียมและปtโตรเคมีการขายผลิตภัณฑปtโตรเลียมและปtโตรเคมีการขายผลิตภัณฑปtโตรเลียมและปtโตรเคมีการขายผลิตภัณฑปtโตรเลียมและปtโตรเคมี    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----222231 31 31 31 ปริมาณการผลติ ราคาขายเฉลีย่ รายได และกําไรจากการขายปริมาณการผลติ ราคาขายเฉลีย่ รายได และกําไรจากการขายปริมาณการผลติ ราคาขายเฉลีย่ รายได และกําไรจากการขายปริมาณการผลติ ราคาขายเฉลีย่ รายได และกําไรจากการขาย    
ผลติภณัฑปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีผลติภณัฑปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีผลติภณัฑปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีผลติภณัฑปtโตรเลยีมและปtโตรเคมี    

ผลผลติผลผลติผลผลติผลผลติ    ปรมิาณการผลติ ปรมิาณการผลติ ปรมิาณการผลติ ปรมิาณการผลติ     

((((ตTอปhตTอปhตTอปhตTอปh))))    

ราคาขายเฉลีย่ปhราคาขายเฉลีย่ปhราคาขายเฉลีย่ปhราคาขายเฉลีย่ปh
คคคค....ศศศศ. . . . 2008 2008 2008 2008 

((((เหรยีญสหรฐัตTอเหรยีญสหรฐัตTอเหรยีญสหรฐัตTอเหรยีญสหรฐัตTอ
บารเรลบารเรลบารเรลบารเรล))))    

ราคาขายเฉลีย่ปhราคาขายเฉลีย่ปhราคาขายเฉลีย่ปhราคาขายเฉลีย่ปh
คคคค....ศศศศ. . . . 2015 2015 2015 2015 

((((เหรยีญสหรฐัตTอเหรยีญสหรฐัตTอเหรยีญสหรฐัตTอเหรยีญสหรฐัตTอ
บารเรลบารเรลบารเรลบารเรล))))    

รายได จากการขายรายได จากการขายรายได จากการขายรายได จากการขาย
ผลิตภณัฑตามผลิตภณัฑตามผลิตภณัฑตามผลิตภณัฑตาม

ราคาขายในปhคราคาขายในปhคราคาขายในปhคราคาขายในปhค....ศศศศ....
2015 2015 2015 2015     

((((ล านเหรยีญสหรฐัล านเหรยีญสหรฐัล านเหรยีญสหรฐัล านเหรยีญสหรฐั))))    

กาํไรจากการขายกาํไรจากการขายกาํไรจากการขายกาํไรจากการขาย    

((((ล านเหรยีญสหรฐัล านเหรยีญสหรฐัล านเหรยีญสหรฐัล านเหรยีญสหรฐั))))    

นํ้ามันสําเร็จรูป 240,900,000.00 
บารเรล 

         76.51 49.72 11,977.02 2,343 

เอธิลีน (Ethylene) 1,215,174.00 ตัน          768.10 820.00 996.44 154 

โพรพิลีน (Propylene) 1,215,174.00 ตัน 768.10 735.00 893.15 138 

เบนซีน (Benzene) 520,890.00 ตัน 624.70 566.00 294.82 188 

PET 270,000.00 ตัน 1,001.10 1,035.00 279.45 27 

LDPE/EVA 405,000.00 ตัน 974.00 1,191.00 482.36 50 

LLDPE 450,000.00 ตัน 911.40 1,149.00 517.05 33 

HDPE 450,000.00 ตัน 901.10 1,175.00 528.75 32 

Polypropylene (PP) 450,000.00 ตัน 903.10 975.00 438.75 78 

โพลีไวนิลคลอไรด (PVC) 360,000.00 ตัน 740.05 810.00 291.60 -12 

โพลีสไตรีน (PS/EPS) 234,000.00 ตัน 992.20 1,179.00 275.89 27 

ABS/SAN 180,000.00 ตัน 1,233.70 1,305.00 234.90 40 

รวม รวม รวม รวม ((((ล านเหรยีญสหรัฐล านเหรยีญสหรัฐล านเหรยีญสหรัฐล านเหรยีญสหรัฐ))))                17,21017,21017,21017,210....18181818    3,0983,0983,0983,098....00000000    

รวม รวม รวม รวม ((((ล านบาท ล านบาท ล านบาท ล านบาท @ 35@ 35@ 35@ 35....00000000))))                            602,356602,356602,356602,356....30 30 30 30                 108,430108,430108,430108,430....00 00 00 00     

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----34343434    สดัสTวนกําไรจาสดัสTวนกําไรจาสดัสTวนกําไรจาสดัสTวนกําไรจา

จากรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----34 34 34 34 กําไรจากผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป หากอัตรากําไรคงท่ีเทTาในป(จจุบัน จะมีสัดสTวน
สูงถึง 75% ของกําไรท้ังหมดของโครงการโดยรวม 
The Outlook for Energy: A View to 
เพ่ิมข้ึนในระยะยาวจนถึงปh ค.ศ. 2040 
แตTนับจากปh ค.ศ. 2010 จนปh ค.ศ
ลดลง ท้ังนี้เนื่องจาก ยานพาหนะใหมTได รับการพัฒนาให มีประสิทธิภาพการใช พลังงานดีข้ึน ทกให เกิดการ
ประหยัดจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช เพลิงเชื้อเพลิง 
แนวโน มดังกลTาวดังรูปที่รูปที่รูปที่รูปที่    3333----35353535    

    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่

และเม่ือพิจารณาอุปสงคของน้ํามันเชื้อเพลิงและความต องการพลังงานของภาคการขนสTงใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟtก พบวTาการเพ่ิมข้ึนของอุปสงคของน้ํามันเชื้อเพลิงและพลังงงานมีแนวโน มในลักษณะเดียวกัน 
ดังแสดงในรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 3333----33336666    

5555%%%%

4444%%%%
6666%%%%

1111%%%%

2222%%%%

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()
(Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต 

(COT)(COT)(COT)(COT)    3333----276276276276    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั

สดัสTวนกําไรจาสดัสTวนกําไรจาสดัสTวนกําไรจาสดัสTวนกําไรจากผลติภัณฑในอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีกผลติภัณฑในอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีกผลติภัณฑในอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีกผลติภัณฑในอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมี

กําไรจากผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป หากอัตรากําไรคงท่ีเทTาในป(จจุบัน จะมีสัดสTวน
ของกําไรท้ังหมดของโครงการโดยรวม ซ่ึงจากรายงานการศึกษาของ British Petroleum 

A View to 2040, พบวTาอุปสงคของน้ํามันสําเร็จรูปเพ่ือการขนสTงของโลกมีแนวโน ม
2040 แตTตTางจากชTวงเวลาท่ีผTานมา (2000-2010) 
ศ. 2040 อุปสงคของน้ํามันสําเร็จรูปเพ่ือการขนสTงมีแนวโน มเพ่ิมชึ้นในอัตราท่ี

ลดลง ท้ังนี้เนื่องจาก ยานพาหนะใหมTได รับการพัฒนาให มีประสิทธิภาพการใช พลังงานดีข้ึน ทกให เกิดการ
ประหยัดจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช เพลิงเชื้อเพลิง (Saving from Efficiency) ในอัตราท่ีสูงข้ึน ซ่ึงได แสดง

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----35353535    การคาดการณอปุสงคของน้าํมนัเชือ้เพลงิการคาดการณอปุสงคของน้าํมนัเชือ้เพลงิการคาดการณอปุสงคของน้าํมนัเชือ้เพลงิการคาดการณอปุสงคของน้าํมนัเชือ้เพลงิ    

อุปสงคของน้ํามันเชื้อเพลิงและความต องการพลังงานของภาคการขนสTงใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟtก พบวTาการเพ่ิมข้ึนของอุปสงคของน้ํามันเชื้อเพลิงและพลังงงานมีแนวโน มในลักษณะเดียวกัน 

75757575%%%%

%%%%

1111%%%% 1111%%%%

3333%%%%

0000....00000000 1111%%%% 1111%%%% น้าํมนัสาํเร็จรปูน้าํมนัสาํเร็จรปูน้าํมนัสาํเร็จรปูน้าํมนัสาํเร็จรปู

เอธลินีเอธลินีเอธลินีเอธลินี (Ethylene)(Ethylene)(Ethylene)(Ethylene)

โพรพิลนีโพรพิลนีโพรพิลนีโพรพิลนี
(Propylene)(Propylene)(Propylene)(Propylene)
เบนซนีเบนซนีเบนซนีเบนซนี (Benzene)(Benzene)(Benzene)(Benzene)

PETPETPETPET

LDPE/EVALDPE/EVALDPE/EVALDPE/EVA

ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 

กผลติภัณฑในอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีกผลติภัณฑในอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีกผลติภัณฑในอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมีกผลติภัณฑในอุตสาหกรรมปtโตรเลยีมและปtโตรเคมี    

กําไรจากผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป หากอัตรากําไรคงท่ีเทTาในป(จจุบัน จะมีสัดสTวน
British Petroleum (2015), 

พบวTาอุปสงคของน้ํามันสําเร็จรูปเพ่ือการขนสTงของโลกมีแนวโน ม
) ท่ีมีอัตราเพ่ิมข้ึนหรือคงท่ี      

ปเพ่ือการขนสTงมีแนวโน มเพ่ิมชึ้นในอัตราท่ี
ลดลง ท้ังนี้เนื่องจาก ยานพาหนะใหมTได รับการพัฒนาให มีประสิทธิภาพการใช พลังงานดีข้ึน ทกให เกิดการ

ในอัตราท่ีสูงข้ึน ซ่ึงได แสดง

 

อุปสงคของน้ํามันเชื้อเพลิงและความต องการพลังงานของภาคการขนสTงใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟtก พบวTาการเพ่ิมข้ึนของอุปสงคของน้ํามันเชื้อเพลิงและพลังงงานมีแนวโน มในลักษณะเดียวกัน 

(Benzene)(Benzene)(Benzene)(Benzene)



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----277277277277    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----36363636    อุปสงคของพลงังานในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิtคอุปสงคของพลงังานในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิtคอุปสงคของพลงังานในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิtคอุปสงคของพลงังานในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิtค    

ท้ังนี้จากรายงานการศึกษาขององคการกลุTมประเทศผู สTงออกปtโตรเลียม (Organization for 
Petroleum Exporting Countries – OPEC) ท่ีมีชื่อวTา แนวโน มน้ํามันโลก ค.ศ. 2014 (World Oil Outlook 
2014) ได มีการทําการประมาณการของอุปสงค และอุปทาน ของน้ํามันสําเร็จรูป (Distilled Oil) พบวTาอุปสงค
สะสมท่ีเพ่ิมข้ึนของโลก (Cumulative Growth of Global Demand) จะตํ่ากวTาอุปทานสะสมโลกท่ีเพ่ิมข้ึน 
(Cumulative Distillation Capacity Additions) ตลอดในชTวงเวลาต้ังแตTปh ค.ศ. 2013 ถึง ค.ศ. 2040 ดังท่ีแสดง
ในรูปที่รูปที่รูปที่รูปที่    3333----37373737    

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่3333----37373737    การคาดการณอปุสงคและอปุทานของน้ํามนัสําเรจ็รูปของโลกการคาดการณอปุสงคและอปุทานของน้ํามนัสําเรจ็รูปของโลกการคาดการณอปุสงคและอปุทานของน้ํามนัสําเรจ็รูปของโลกการคาดการณอปุสงคและอปุทานของน้ํามนัสําเรจ็รูปของโลก    

 ดังนั้นสามารถสรุปได วTา จากเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ทําให การใช น้ํามันเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน สTงผลให การเพ่ิมข้ึนของอุปสงคน้ํามันสําเร็จรูปมีการเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง ในขณะท่ีอุปทานของน้ํามัน
สําเร็จรูป ท่ีเกิดจากการลงทุนสร างโรงกลั่นน้ํามันในภูมิภาคและประเทศตTางๆ ซ่ึงได ทําการตัดสินใจในการลงทุน
และการกTอสร างในเวลาท่ีน้ํามันดิบมีราคาสูง ได ทยอยกันเสร็จและเปtดดําเนินการ ทําให อุปสงคของน้ํามันมี
แนวโน มท่ีจะล นเกินอุปสงคน้ํามันสําเร็จรูปไปอยTางน อยจนถึงปh ค.ศ. 2040 สTงผลทําให แรงกดดันตTอตลาดน้ํามัน
และราคาน้ําสําเร็จรูปอยTางหลีกเลี่ยงไปไมTได  สภาวะดังกลTาวจะสTงผลตTออัตรากําไรของโรงกลั่นน้ํามันและ
โครงการปtโตรคอมเพล็กซ จะทําโครงการมีความเสี่ยงจากราคาน้ํามันสําเร็จรูป ซ่ึงเปSนผลสะท อนมาจากสภาพ  
อุปสงคและอุปทานของน้ํามันสําเร็จรูปตลอดอายุโครงการ โดยอาจจะให อัตรากําไรของน้ํามันสําเร็จรูปซ่ึงเปSน
ผลิตภัณฑท่ีมีสัดสTวนสูงสุด และทํากําไรมากท่ีสุด ลดลงจนคุ มคTาท่ีจะลงทุนอีกตTอไป และจะสTงผลตTอเปbาหมายการ
เจริญเติบโตตามแผนและแนวทางการพัฒนาตามแผนในท่ีสุด 
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อุปสงคสะสม



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----278278278278    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222)))) มิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชนมิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชนมิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชนมิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการโครงการโครงการโครงการ    มติสิิง่แวดล อมมติสิิง่แวดล อมมติสิิง่แวดล อมมติสิิง่แวดล อม    มติดิ านสงัคมมติดิ านสงัคมมติดิ านสงัคมมติดิ านสงัคม    
1. โครงการทTาเรือเพ่ือรองรับ  

 Energy Bridge 
โครงการผTานในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ หาก
เกิดอุบัติเหตุและการรั่วไหลจะสTงผลเสีย
ตTอสิ่งแวดล อมในวงกว างและยากตTอการ
ฟ{|นฟูให กลับสูTสภาพเดิม 

โครงการมีความขัดแย งกับฐานทรัพยากร
และการใช ประโยชนในการสนับสนุน
ด านการทTองเท่ียว 

2. โรงกลั่นนํ้ามัน  ขีดความสามารถของฐานทรัพยากรใน
พ้ืนท่ีเกินกวTา ท่ีจะรับได  การจัดการ
มลพิษเปSนไปได ยาก 

มีการขยายตัวของเมือง ซ่ึ งสT งผลให       
วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปกTอให เกิดความ
เหลื่อมล้ํา ประชากรตTางถ่ินหลั่งไหลเข า
มาในพ้ืนท่ี เกิดป(ญหาสังคม กTอให เกิด
ความขัดแย ง 

3. โครงการปtโตรเคมีคอมเพล็กซ ขีดความสามารถของฐานทรัพยากรใน
พ้ืนท่ีเกินกวTา ท่ีจะรับได  การจัดการ
มลพิษเปSนไปได ยาก 

มีการขยายตัวของเมือง ซ่ึ งสT งผลให       
วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปกTอให เกิดความ
เหลื่อมล้ํา ประชากรตTางถ่ินหลั่งไหลเข า
มาในพ้ืนท่ี เกิดป(ญหาสังคม กTอให เกิด
ความขัดแย ง 

    โครงการในกโครงการในกโครงการในกโครงการในกลุTมที่ ลุTมที่ ลุTมที่ ลุTมที่ 2  2  2  2  กลุTมโครงการที่มีผลกระทบเชิงลบตTอด านใดด านหนึ่งแตTจําเปSนต องมีมาตรการเชิงกลุTมโครงการที่มีผลกระทบเชิงลบตTอด านใดด านหนึ่งแตTจําเปSนต องมีมาตรการเชิงกลุTมโครงการที่มีผลกระทบเชิงลบตTอด านใดด านหนึ่งแตTจําเปSนต องมีมาตรการเชิงกลุTมโครงการที่มีผลกระทบเชิงลบตTอด านใดด านหนึ่งแตTจําเปSนต องมีมาตรการเชิง
ปbองกันและการกํากับดูแลที่เข มงวดปbองกันและการกํากับดูแลที่เข มงวดปbองกันและการกํากับดูแลที่เข มงวดปbองกันและการกํากับดูแลที่เข มงวด    

 ((((1111))))    โครงการกTอสร างทTาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล โครงการกTอสร างทTาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล โครงการกTอสร างทTาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล โครงการกTอสร างทTาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล     

1111)))) มิติด านเศรษฐกิจมิติด านเศรษฐกิจมิติด านเศรษฐกิจมิติด านเศรษฐกิจ 

จากรายงานการสํารวจออกแบบฉบับสมบูรณ โครงการสํารวจออกแบบเพ่ือกTอสร างทTาเรือ 
น้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล, มิถุนายน 2553 ระบุวTา โครงการมีความเหมาะสมทางด านเศรษฐศาสตร โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (EIRR) เทTากับร อยละ 17.36 คิดเปSน 266,845.76 ล านบาท ซ่ึงผลประโยชนท่ีได 
จากการมีโครงการ ได แกT  

ก. ผลประโยชนจากคTาภาระสินค าท่ีทTาเรือท่ีเกิดจากรายได คTาภาระและคTาธรรมเนียมจาก
เรือ ตู สินค าและสินค า  

ข. ผลประโยชนจากการประหยัดคTาขนสTงสินค าในภาคใต  ซ่ึงจะชTวยทําให ประหยัดคTาขนสTง
สินค าท่ีเคยสTงออกท่ีทTาเรือปhนัง ลดการพ่ึงพิงการใช ทTาเรือในตTางประเทศของไทย 

ค. ผลประโยชนจากการประหยัดคTาขนสTงสินค าจากภาคอ่ืน ซ่ึงปกติจะต องขนสTงไปยัง
ทTาเรือแหลมฉบังเพ่ือสTงออกไปยังฝ()งมหาสมุทรอินเดีย แตTเม่ือมีทTาเรือปากบารา          
ผู สTงออกจะหันมาใช ทTาเรือปากบาราทดแทนเพ่ือลดต นทุนการขนสTง 

ง. ผลประโยชนจากการประหยัดเวลาในการขนสTงสินค า คือชTวยประหยัดจํานวนวันในการ
ขนสTงสินค าในภาคใต ได ประมาณ 7 วัน และประหยัดเวลาขนสTงสินค าในภาคอ่ืนได 
ประมาณ 4 วัน จากเดิมท่ีต องขนสTงไปยังทTาเรือแหลมฉบัง หรือ ทTาเรือปhนัง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----279279279279    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จ. ผลประโยชนการเพ่ิมมูลคTาท่ีดิน เม่ือมีการกTอสร างระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจะทําให 
มูลคTาของท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีได รับบริการเพ่ิมข้ึนด วย เนื่องจากทําให เกิดโอกาสในการทํา
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

ฉ. ผลประโยชนจากการจ างแรงงานในพ้ืนท่ี ชTวยกระตุ นการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีของจังหวัดภาคใต  แรงงานท่ีจะได รับประโยชนจะเปSนแรงงานท่ี
ดําเนินการเก่ียวข องกับกิจกรรมของทTาเรือ 

2222)))) มิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชนมิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชนมิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชนมิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการโครงการโครงการโครงการ    สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    สงัคมสงัคมสงัคมสงัคม    

1. โครงการกTอสร างทTาเรือนํ้าลึก 

     ปากบารา จังหวัดสตูล  

 

อยูT ในพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรทางทะเล      
มีผลกระทบตTอการอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเล มีผลกระทบทางลบเกิดข้ึนจากการ
กTอสร างและดํ า เ นินการในระยะยาว 
ผลกระทบสําคัญท่ีเกิดข้ึนท่ีเห็นใด ชัดคือ
การสูญเสียพ้ืนท่ีอุทยานแหTงชาติจํานวน
หน่ึงท่ีไมTสามารถฟ{|นฟูกลับคืนมาได   

ด านสังคม ยังมีความขัดแย งสู ง สTงผล
กระทบตTอวิถีชีวิตและอาชีพดั้งเดิมของ
ชุมชน การต องโยกย ายถ่ินฐาน และการท่ี
ประชาชนในพ้ืนท่ีไมTได รับผลประโยชน
โดยตรงจากการพัฒนา 

โครงการสTงผลตTอวิถีชีวิตและอาชีพ
ดั้งเดิมของชุมชน กระทบตTอรายได 
จากการทTองเท่ียว 

 ((((2222))))    โครงการทTาเทียบเรือคลองรั้ว จังหวัดกระบี่โครงการทTาเทียบเรือคลองรั้ว จังหวัดกระบี่โครงการทTาเทียบเรือคลองรั้ว จังหวัดกระบี่โครงการทTาเทียบเรือคลองรั้ว จังหวัดกระบี่    

    โครงการสTงผลกระทบตTอมิติสิ่งแวดล อมและสังคม ดังนี้ 

1111)))) มิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชนมิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชนมิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชนมิติด านสิ่งแวดล อมมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการโครงการโครงการโครงการ    สิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อมสิง่แวดล อม    สงัคมสงัคมสงัคมสงัคม    

1. โครงการทTาเทียบเรือคลองรั้ว จังหวัด
กระบ่ี 

 

โครงการผTานในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ หาก
เกิดอุบัติเหตุและการรั่วไหลจะสTงผลเสีย
ตTอสิ่งแวดล อมในวงกว างและยากตTอการ
ฟ{|นฟูให กลับสูTสภาพเดิม 

โครงการอาจทําให ความขัดแย งใน
ชุมชน ประชาชนขาดความเช่ือมั่น 
และสTงผลกระทบตTอการทTองเท่ียว 

 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----280280280280    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จากการระดมความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญใน 4 มิติสามารถสรุปผลได ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----232232232232    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----232 232 232 232 สรปุผลการระดมความคดิเหน็ของผู เชีย่วชาญสรปุผลการระดมความคดิเหน็ของผู เชีย่วชาญสรปุผลการระดมความคดิเหน็ของผู เชีย่วชาญสรปุผลการระดมความคดิเหน็ของผู เชีย่วชาญ    
สาํหรับกลุTมโครงการทีส่Tงผลกระทบใน สาํหรับกลุTมโครงการทีส่Tงผลกระทบใน สาํหรับกลุTมโครงการทีส่Tงผลกระทบใน สาํหรับกลุTมโครงการทีส่Tงผลกระทบใน 4 4 4 4 มติิมติิมติิมติิ    

โครงการโครงการโครงการโครงการ    มิติมิติมิติมิติเศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิ    มิตสิิง่แวดล อมมิตสิิง่แวดล อมมิตสิิง่แวดล อมมิตสิิง่แวดล อม    มิตดิ านสงัคมมิตดิ านสงัคมมิตดิ านสงัคมมิตดิ านสงัคมและการยอมรับและการยอมรับและการยอมรับและการยอมรับ
ของประชาชนของประชาชนของประชาชนของประชาชน    

1.  โครงการทTาเรือเพ่ือรองรับ  
     Energy Bridge 
 

กลุTมโครงการท่ีเกี่ยวข องกับปtโตรเลียม
และปtโตรเคมีคอมเพล็กซทําให อัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจเปSนไปตาม
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 12 คือ ร อยละ 5 
หากแตTความต องการบริโภคนํ้ามัน
และปtโตรเคมีสําหรับใช ในการผลิต
ลดลงอยT า งรวดเร็ ว  และการ เ พ่ิม
ปริมาณการผลิตจากโครงการปtโตรเคมี
คอมเพล็กซในประเทศซาอุดีอาระเบีย 
ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต  
รวมท้ัง ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในประเทศ
เ วี ย ด น า ม  ทํ า ใ ห ก า ร แ ขT ง ขั น ใ น
อุตสาหกรรมน้ีสูงขึ้นอยTางมีนัยสําคัญ 
ดังน้ันควรชะลอโครงการไปจนกวTาควรชะลอโครงการไปจนกวTาควรชะลอโครงการไปจนกวTาควรชะลอโครงการไปจนกวTา
ความต องการบริโภคน้ํามันและ ปtความต องการบริโภคน้ํามันและ ปtความต องการบริโภคน้ํามันและ ปtความต องการบริโภคน้ํามันและ ปtโตรโตรโตรโตร
เคมีจะเข าสูTภาวะปกติเคมีจะเข าสูTภาวะปกติเคมีจะเข าสูTภาวะปกติเคมีจะเข าสูTภาวะปกติ 

โครงการผTานในเขตพ้ืนท่ี
อนุรักษ หากเกิดอุบัติเหตุ
และการรั่วไหลจะสTงผลเสีย
ตTอ ส่ิงแวดล อมในวงกว าง
และยากตTอการฟ{|นฟูให กลับ
สูTสภาพเดิม 

โครงการมีความขัดแย งกับ
ฐานทรัพยากรและการใช 
ประโยชนในการสนับสนุน
ด านการทTองเท่ียว 

2.  โรงกล่ันนํ้ามัน  ขีดความสามารถของฐาน
ทรัพยากรในพ้ืนท่ีเกินกวTาท่ี
จะรับได  การจัดการมลพิษ
เปSนไปได ยาก 

มีการขยายตัวของเมืองซ่ึง
สTงผลให วิถีชีวิตเปล่ียนแปลง
ไป กTอให เกิดความเหล่ือมลํ้า 
ประชากรตTางถิ่นหล่ังไหลเข า
มาในพ้ืนท่ี เกิดป(ญหาสังคม 
กTอให เกิดความขัดแย ง 

3.  โครงการ 
     ปtโตรเคมีคอมเพล็กซ 

ขีดความสามารถของฐาน
ทรัพยากรในพ้ืนท่ีเกินกวTาท่ี
จะรับได  การจัดการมลพิษ
เปSนไปได ยาก 

มีการขยายตัวของเมืองซ่ึง
สTงผลให วิถีชีวิตเปล่ียนแปลง
ไป กTอให เกิดความเหล่ือมลํ้า 
ประชากรตTางถิ่นหล่ังไหลเข า
มาในพ้ืนท่ี เกิดป(ญหาสังคม 
กTอให เกิดความขัดแย ง 

4.  โครงการทTาเรือนํ้าลึก 
     ปากบารา จังหวัดสตูล 
 

จากรายงานการสํารวจออกแบบฉบับ
สมบูรณ โครงการสํารวจออกแบบเพ่ือ
กTอสร างทTาเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัด
สตูล, มิถุนายน 2553 พบวTา โครงการ
มีความเหมาะสมทางด านเศรษฐกิจ  
เน่ืองจากกTอให เกิดผลประโยชนทาง
เศรษฐศาสตร มีการประหยัดคTาใช จTาย
และเวลาในการขนสTงของสินค าใน
ภาคใต และภาคอี่นจากการท่ีต องขนสTง
ไปยังทTาเรือแหลมฉบัง ลดการพ่ึงพา
ทTาเรือตTางประเทศ ได แกT ทTาเรือปhนัง 
อีกท้ังยังกTอให เกิดมูลคTาเพ่ิมของท่ีดิน
ในบริเวณท่ีมีโครงการ และเกิดการจ าง
งานในพ้ืนท่ี  

โครงการดําเนินการในพ้ืนท่ี
อนุรักษทรัพยากรทางทะเล 
สT ง ผ ล ก ร ะ ท บ ตT อ
ทรัพยากรธรรมชา ติทาง
ทะเล ซ่ึงป(จจุบันเปSนแหลTง
ทTองเท่ียวท่ีสําคัญของภาคใต  

โครงการสTงผลตTอวิถีชีวิตและ
อ า ชี พ ด้ั ง เ ดิ ม ข อ ง ชุ ม ช น 
กระทบตTอรายได จากการ
ทTองเท่ียว 

5.  โครงการทTาเทียบเรือ 
     คลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี 

เปSนไปในทิศทางบวกตTอมิติเศรษฐกิจ  โครงการผTานในเขตพ้ืนท่ี
อนุรักษ หากเกิดอุบัติเหตุ
และการรั่วไหลจะสTงผลเสีย
ตTอ ส่ิงแวดล อมในวงกว าง
และยากตTอการฟ{|นฟูให กลับ
สูTสภาพเดิม 

โครงการอาจ ทํา ให ความ
ขัดแย งในชุมชน ประชาชน
ขาดความเช่ือม่ัน และสTงผล
กระทบตTอการทTองเท่ียว 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3 3 3 3 ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()ศกึษา ทบทวน รวบรวม และวเิคราะหข อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ()งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต งทะเลภาคใต     
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:  SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    3333----281281281281    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333....10101010....4444    มาตรการลดผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ ((((OptionOptionOptionOption) ) ) ) และผลสรุปทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต และผลสรุปทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต และผลสรุปทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต และผลสรุปทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต     

((((1111)))) มาตรการลดผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ ((((OptionOptionOptionOption)))) 

1) กลุTมโครงการท่ีเก่ียวข องกับอุตสาหกรรมปtโตรเลียมและปtโตรเคมี ได แกT โครงการทTาเรือเพ่ือ
รองรับ Energy Bridge โครงการวางทTอสTงน้ํามัน และโครงการปtโตรเคมีคอมเพล็กซ ท่ีปรึกษาได เสนอแนะให 
ชะลอโครงการดังท่ีได กลTาวไว ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----22223 3 3 3 สรุปผลการระดมความคิดเห็นของผู สรุปผลการระดมความคิดเห็นของผู สรุปผลการระดมความคิดเห็นของผู สรุปผลการระดมความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญสําหรับกลุTมโครงการเชี่ยวชาญสําหรับกลุTมโครงการเชี่ยวชาญสําหรับกลุTมโครงการเชี่ยวชาญสําหรับกลุTมโครงการ
ใน ใน ใน ใน 4 4 4 4 มิติมิติมิติมิติ 

2) โครงการทTาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล มีความเหมาะสมทางด านเศรษฐกิจ แตTเนื่องจาก
พ้ืนท่ีของโครงการอยูTในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษทางทะเล จําต องนําประเด็นทางด านกฎหมายท่ีเก่ียวข องเข ามาพิจารณา
รTวมด วย ในสTวนของมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชนอาจต องสร างความเข าใจกับชุมชนซ่ึงจะต องใช 
ระยะเวลาในการดําเนินการอยTางตTอเนื่อง 

3) โครงการทTาเทียบเรือคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี โครงการนี้กTอสร างข้ึนเพ่ือรองรับการขนถTาย    
ถTานหินสําหรับโรงไฟฟbากระบ่ี ท่ีจะเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากการใช น้ํามันเตามาเปSนถTานหิน ซ่ึงโครงการนี้มีความ
จําเปSนในมิติด านเศรษฐกิจ ในสTวนของมิติด านสิ่งแวดล อม เนื่องจากพ้ืนท่ีของโครงการอยูTในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษทาง
ทะเล ต องมีการพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวข อง สําหรับมิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชน มาตรการลด
ผลกระทบ คือ การสร างความเข าใจกับชุมชนซ่ึงต องใช ระยะเวลาในการดําเนินการและต องดําเนินการอยTาง
ตTอเนื่อง 

((((2222)))) เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

 จากการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตรสําหรับพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต  4 มิติอยTางบูรณาการ 
ได แกT มิติด านเศรษฐกิจ มิติด านสิ่งแวดล อม มิติด านสังคมและการยอมรับของประชาชน และมิติด านเทคโนโลยี 
รวมถึงการระดมความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญ สามารถสรุปได วTาทางเลือกท่ี 3 กรณีเรTงอัตราการเติบโต 
(Accerelated Growth Case) ซ่ึงเปSนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมTๆ ท่ีมีมูลคTาเพ่ิมทางเศรษฐกิจสูงเพ่ือให 
สอดคล องกับเปbาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร อยละ 5 ตามท่ีทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหTงชาติ ฉบับท่ี 12 ได กําหนดไว  ไมTเหมาะสมตTอการพัไมTเหมาะสมตTอการพัไมTเหมาะสมตTอการพัไมTเหมาะสมตTอการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต  

  อยTางไรก็ตามเพ่ือให บรรลุเปbาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร อยละ 5 ดังท่ีทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 12 และสอดคล องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตรสําหรับพ้ืนท่ี
ชายฝ()งทะเลภาคใต  4 มิติ ท่ีปรึกษาจึงขอเสนอทางเลือกท่ี 2 กรณีใช ศักยภาพเต็มท่ี (Full-Potential Growth 
Case) คือ การพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ได แกT ศักยภาพด านการทTองเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
โดยผนวกเข ากับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมของทรัพยากรท่ีมีอยูT โดยเฉพาะ การทTองเท่ียว อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป และการขนสTง อาทิเชTน การพัฒนาแหลTงทTองเท่ียวแหTงใหมTและประเภทของการทTองเท่ียว  การสร าง
โครงขTายคมนาคมเชื่อมตTอเพ่ือให ภาคใต เปSนศูนยกลางของการขนสTง และการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลซ่ึง
ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต นี้ เรียกวTา ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต นี้ เรียกวTา ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต นี้ เรียกวTา ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต นี้ เรียกวTา """"ทางเลือกสองบวก ทางเลือกสองบวก ทางเลือกสองบวก ทางเลือกสองบวก ((((2222+) +) +) +) ”””” ซ่ึงท่ีปรึกษาได นําทางเลือก
สองบวก (2+) ไปจัดทําแผนแมTบทเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ()งทะเลภาคใต อยTางสมดุลและยั่งยืน โดยรายละเอียด
ดังกลTาวจะแสดงอยูTในเลTมรายงาน ““““แผนแมTบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต แผนแมTบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต แผนแมTบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต แผนแมTบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ()งทะเลภาคใต ”””” 

    



 



บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่4444
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ผลกระทบสิ่งแวดล�อมเชิงผลกระทบสิ่งแวดล�อมเชิงผลกระทบสิ่งแวดล�อมเชิงผลกระทบสิ่งแวดล�อมเชิงยทุธศาสตร� ยทุธศาสตร� ยทุธศาสตร� ยทุธศาสตร� ((((SEA)SEA)SEA)SEA)ผลกระทบสิ่งแวดล�อมเชิงผลกระทบสิ่งแวดล�อมเชิงผลกระทบสิ่งแวดล�อมเชิงผลกระทบสิ่งแวดล�อมเชิงยทุธศาสตร� ยทุธศาสตร� ยทุธศาสตร� ยทุธศาสตร� ((((SEA)SEA)SEA)SEA)
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รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----1111    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่4444    
สรปุผลการประเมนิผลกระทบเชงิยทุธศาสตร สรปุผลการประเมนิผลกระทบเชงิยทุธศาสตร สรปุผลการประเมนิผลกระทบเชงิยทุธศาสตร สรปุผลการประเมนิผลกระทบเชงิยทุธศาสตร ((((SEA)SEA)SEA)SEA)    

สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ;<งทะเลภาคใต@สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ;<งทะเลภาคใต@สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ;<งทะเลภาคใต@สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ;<งทะเลภาคใต@    
  

บทนี้แสดงเนื้อหาผลสรุปการศึกษา วิเคราะห ประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ;<ง
ทะเลภาคใต@ ซ่ึงเปPนสQวนสําคัญของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล@อมเชิงยุทธศาสตร หรือท่ีเรียกสั้นๆ วQา SEA โดยบทนี้
จะแสดงเนื้อหาโดยสังเขปเก่ียวกับ การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เปVาหมายสิ่งแวดล@อมเชิงยุทธศาสตร
สําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน การวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท่ีไมQสอดคล@องตามเปVาหมายความยั่งยืน
ผลกระทบจากการพัฒนาทQองเท่ียวตQอการพัฒนาท่ียั่งยืน การนําเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม และแนวทางการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว@กQอน (Precautionary Principle) ท้ังนี้ท่ีปรึกษาได@จัดทํารายละเอียดการศึกษาวิเคราะห
ข@างต@นแสดงไว@ตQางหากในรายงานเลQมท่ี 3 ““““รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) (SEA) (SEA) (SEA) สําหรับการพัฒนาสําหรับการพัฒนาสําหรับการพัฒนาสําหรับการพัฒนา
พื้นที่พื้นที่พื้นที่พื้นที่ชายฝ;<งทะเลภาคใต@ชายฝ;<งทะเลภาคใต@ชายฝ;<งทะเลภาคใต@ชายฝ;<งทะเลภาคใต@””””    ซ่ึงประกอบอยูQในชุดรายงานการศึกษาของการศึกษาโครงการนี้ 

4444....1111    คํานาํคํานาํคํานาํคํานาํ    
 การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ ประกอบด@วยโครงการพัฒนาขนาดใหญQหลายโครงการ ซ่ึงอาจกQอให@เกิด
ผลกระทบตQอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล@อมในพ้ืนท่ี ดังนั้น จึงมีความจําเปPนต@องอาศัยข@อมูลทางวิชาการท่ีได@มีการ
พิจารณารQวมกันอยQางรอบด@าน รอบคอบ บนเปVาประสงครQวมกันในการพัฒนาอยQางยั่งยืน สําหรับใช@ประกอบการ
ตัดสินใจของรัฐบาล รวมท้ังการสนับสนุนจากประชาชน และความรQวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
ภาคการเมือง เพ่ือให@สามารถผลักดันโครงการพัฒนาไปสูQการปฏิบัติ ลดความไมQครอบคลุมของการพิจารณาผลกระทบ
เพียงระดับโครงการและความขัดแย@งจากการพัฒนาหลายๆ สQวนท่ีต@องพ่ึงพาฐานทรัพยากรเดียวกัน และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรของภาครัฐท่ีวางไว@ได@  

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล@อมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment, SEA)  
เปPนเครื่องมือท่ีใช@ประกอบในกระบวนการตัดสินใจในข@อเสนอระดับนโยบายแผนและโปรแกรม (Policy, Plan 
and Programme: PPP) ซ่ึงสูงกวQาระดับโครงการมีจุดมุQงหมายเพ่ือทําให@ความยั่งยืนในทางสิ่งแวดล@อมโดยป;จจัยท่ี
เก่ียวข@องในมิติตQางๆ ได@ถูกนํามาพิจารณาอยQางมีประสิทธิภาพท้ังด@านสิ่งแวดล@อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
มีทางเลือกตQางๆ ในการพิจารณาเปรียบเทียบ เพ่ือให@แนQใจวQาประเด็นทางสิ่งแวดล@อมและผลกระทบท่ีตามมา
รวมท้ังแนวทางเลือกตQางๆ และเปVาหมายของการพัฒนาได@หลอมรวมในการกําหนดนโยบายแผนและแผนงาน
ต้ังแตQระยะต@น 

 ท้ังนี้รายงาน SEA เปPนเพียงสQวนหนึ่งตามวัตถุประสงคในกระบวนการ SEA แตQสิ่งท่ีสําคัญคือการท่ีได@
สื่อสารผลกระทบสิ่งแวดล@อมท่ีมีศักยภาพจะเกิดข้ึนจากทางเลือกตQางๆ รวมท้ังการดําเนินการท่ีเก่ียวข@องในการ
ปVองกัน ลด และชดเชยตQอผู@มีอํานาจในการตัดสินใจดังนั้น โดยหลักการ SEA ต@องถูกดําเนินการกQอนการพัฒนา
และผลของการวิเคราะห SEA ต@องมีการนําเสนอในรูปแบบของรายงาน เพ่ือเปdดโอกาสให@นําผลการวิเคราะห
ดังกลQาวได@ใช@เปPนสQวนในกระบวนการตัดสินใจต้ังแตQระดับนโยบาย (policy) และการวางแผน (planning) 
อยQางเปdดเผยเพ่ือนําไปสูQการกําหนดวางแผนสิ่งแวดล@อมในระดับโครงการ (project) ตQอไป 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----2222    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล@อมเชิงยุทธศาสตรเปPนสQวนหนึ่งของกระบวนการจัดทําแผนแมQบทในการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ท่ีมีความสมดุลและยั่งยืน (Sustainability Development) โดยป;จจัยท่ีเก่ียวข@องในมิติ
ตQางๆ ได@ถูกนํามาพิจารณาอยQางมีประสิทธิภาพท้ังด@านสิ่งแวดล@อม เศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี มีทางเลือกตQางๆ ในการพิจารณาเปรียบเทียบรวมถึงมีความสอดคล@องกับความต@องการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีโดยการมีสQวนรQวมของทุกภาคสQวน 

(1) เพ่ือทบทวนนโยบายแผนและแผนงาน ในมุมมองท่ีลึกลงไป โดยนําประเด็นท่ีเก่ียวข@องหลายๆ เรื่อง
มาพิจารณาในภาพรวม (cross-cutting perspectives) วิเคราะหเชื่อมโยงเปPนระบบท้ังผลกระทบสะสมและ
ผลกระทบท่ีเสริมกันตามขีดความสามารถและข@อจํากัดของพ้ืนท่ี ซ่ึงทําให@เกิดความเข@าใจในประเด็นเหลQานั้นอยQาง
แท@จริง 

(2) เพ่ือให@แนQใจวQาประเด็นทางสิ่งแวดล@อมและผลกระทบท่ีเก่ียวข@อง รวมท้ัง แนวทางเลือกตQางๆ และ
เปVาหมายของการพัฒนาได@นํามาพิจารณาในแผนแมQบทในการพัฒนาฯ 

(3) เพ่ือสื่อสารผลกระทบสิ่งแวดล@อมท่ีมีศักยภาพจะเกิดข้ึนจากการพัฒนากรณีตQางๆ รวมท้ังเปdด
โอกาสให@ผู@มีสQวนได@เสียได@มีสQวนรQวมเสนอแนะความคิดเห็นตQอแผนแมQบทในการพัฒนาฯ และพิจารณาผลกระทบ
มิติตQางๆ ในมุมมองท่ีหลากหลาย 

(4) เพ่ือพิจารณาความเปPนไปได@ของการเปลี่ยนแปลงแก@ไขนโยบายแผนและแผนงานท่ีได@กําหนดข้ึน 
ในแตQละข้ันตอน เพ่ือลดผลกระทบทางลบให@มากท่ีสุด รวมถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเพ่ือนําไปปฏิบัติเปPน
กรณีเฉพาะให@กรอบการพัฒนาดําเนินไปได@โดยไมQขัดหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4444....2222    ขอบเขตการศกึษาขอบเขตการศกึษาขอบเขตการศกึษาขอบเขตการศกึษาของแผนพฒันาทีท่ําการศกึษาของแผนพฒันาทีท่ําการศกึษาของแผนพฒันาทีท่ําการศกึษาของแผนพฒันาทีท่ําการศกึษา    
 จากการศึกษาความเปPนไปได@ของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ โดยการทบทวนโครงการพัฒนาในสาขา
เศรษฐกิจตQางๆ ท่ีมีอยูQในแผนพัฒนาของภาครัฐ และวิเคราะหความเปPนไปได@ของแนวทางเลือกอ่ืนๆ ในการเพ่ิมอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต@ โดยในทุกข้ันตอนได@เน@นถึงการเรียนรู@รQวมกันกับผู@มีสQวนได@เสียจากการพัฒนาท้ัง
ทางตรงและทางอ@อม พบวQาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ แนวการพัฒนา
ตามทางเลือกท่ี 2+ (สองบวก) ดังท่ีได@เสนอแนะไว@ในหัวข@อ 3.10.4 บทท่ี 3 ของรายงานฉบับนี้  มุQงเน@นการพัฒนา
ศักยภาพด@านการทQองเท่ียวของภาคใต@และเพ่ิมรายได@จากการทQองเท่ียว ควบคูQไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในสาขาเกษตรกรรม เพ่ือปVอนภาคอุตสาหกรรมและการสQงออก โดยแผนแมQบทการพัฒนา 
ระยะ 20 ปl (ปl พ.ศ.2560–2579) แบQงการดําเนินงานเปPน 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 แนวการพัฒนา “ทางเลือก 2+ (สองบวก)” มุQงเน@นการพัฒนาศักยภาพด@านการทQองเท่ียวของ
ภาคใต@และเพ่ิมรายได@จากการทQองเท่ียว ควบคูQไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใน
สาขาเกษตรกรรมเพ่ือปVอนภาคอุตสาหกรรมและการสQงออก รวมท้ัง สาขาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องจากการเกษตร
แปรรูป ซ่ึงรองรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีภาคใต@ ได@แกQ ยางพารา ปาลมน้ํามัน รวมถึง ผลผลิต
ทางการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซ่ึงในชQวง 10 ปl แรก (พ.ศ.2560-2569) ของแผนการพัฒนาภาคใต@ กําหนด
เปVาหมายของรายได@เพ่ิมข้ึนจากสาขาการทQองเท่ียว ร@อยละ 80 สQวนท่ีเหลือ ร@อยละ 20 มีท่ีมาจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ได@แกQ 1) การขนสQง 2) อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป และ 3) อุตสาหกรรมฮาลาล  
 ระยะท่ี 2 ในการพัฒนาชQวง 10 ปlหลัง (พ.ศ.2570-2579) รายได@จากการทQองเท่ียวจะลดลงเหลือเพียง 
ร@อยละ 50 และจําเปPนต@องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมQๆ โดยเน@นไปท่ีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซ่ึงได@แกQ 
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซ่ึงใช@ผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต@เปPนวัตถุดิบ ซ่ึงได@แกQ ปาลมน้ํามัน เปPนต@น 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----3333    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 การศึกษาแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@จําเปPนต@องนําประเด็นท่ีเก่ียวข@องหลายๆ เรื่องมาพิจารณา 
ในภาพรวม (cross-cutting perspectives) เปPนองคประกอบของการพัฒนาในสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข@องตามเปVาหมาย
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาการลงทุนของพ้ืนท่ี ซ่ึงพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ในอดีตท่ีผQานมาถึง
ป;จจุบัน มีโครงสร@างเศรษฐกิจอยูQในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค@า และการทQองเท่ียว ตามลําดับ ซ่ึงในแตQ
ละภาคสQวนยังมีขีดความสามารถและศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาให@สูงมากข้ึนได@ ท้ังนี้ ได@มีการนําประเด็นอ่ืนๆ  
มาพิจารณารQวมด@วย ได@แกQ (1) นโยบายและแผนงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวข@องกับการสQงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี  
เชQน ยุทธศาสตรการทQองเท่ียว การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร  
(2) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ี เชQน การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;<ง การใช@ท่ีดิน และ 
การจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ และ (3) การพัฒนาโครงสร@างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เชQน แผนการจัดหาแหลQงพลังงาน การจัดการ
ทรัพยากรน้ํา เปPนต@น 
4.34.34.34.3    เปVาหมายสิ่งแวดล@อมในเชิงยุทธศาสตรเปVาหมายสิ่งแวดล@อมในเชิงยุทธศาสตรเปVาหมายสิ่งแวดล@อมในเชิงยุทธศาสตรเปVาหมายสิ่งแวดล@อมในเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    
 การพัฒนาวิเคราะหแผนงาน/โครงการท่ีมีความเหมาะสมและยั่งยืน ข@างต@น เม่ือวิเคราะหจากศักยภาพและ
ป;ญหาในการดําเนินงานท่ีผQานมา ประกอบกับการนํานโยบายรัฐบาลและแผนงานท่ีสําคัญ ความคิดเห็นจาก
กระบวนการเรียนรู@รQวมกันของภาคสQวนตQางๆ รวมท้ัง ผู@ทรงคุณวุฒิในแตQละสาขาท่ีได@รQวมให@ความคิดเห็นตQอการศึกษา
ครั้งนี้ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก คภาคผนวก คภาคผนวก คภาคผนวก ค) มาพิจารณาแล@ว สามารถกําหนดเปVาหมายเชิงยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ัง 4 มิติได@แกQ มิติสิ่งแวดล@อม มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสูQการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ;<งทะเลภาคใต@ท่ียั่งยืน ได@ดังตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    4444----1 1 1 1 และและและและตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    4444----2222    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่4444----1111    เปVาหมายเชงิยทุธศาสตรเปVาหมายเชงิยทุธศาสตรเปVาหมายเชงิยทุธศาสตรเปVาหมายเชงิยทุธศาสตรสิง่แวดล@อมในการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ;<งทะเลภาคใต@สิง่แวดล@อมในการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ;<งทะเลภาคใต@สิง่แวดล@อมในการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ;<งทะเลภาคใต@สิง่แวดล@อมในการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ;<งทะเลภาคใต@    

ประเดน็หลกัประเดน็หลกัประเดน็หลกัประเดน็หลกั    เปVาหมายเชงิยุทธศาสตรเพือ่ความยัง่ยืนเปVาหมายเชงิยุทธศาสตรเพือ่ความยัง่ยืนเปVาหมายเชงิยุทธศาสตรเพือ่ความยัง่ยืนเปVาหมายเชงิยุทธศาสตรเพือ่ความยัง่ยืน    ดชันีชีว้ดัดชันีชีว้ดัดชันีชีว้ดัดชันีชีว้ดั    
1111.... มติสิิง่แวดล@อมมติสิิง่แวดล@อมมติสิิง่แวดล@อมมติสิิง่แวดล@อม    - ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;<ง: อนุรักษและใช@ประโยชน

จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล ตามศักยภาพ
และขีดความสามารถของการใช@ประโยชนรQวมกันในระยะยาว 

- ระบบนิเวศและทรัพยากรชีวภาพในทะเล: ระบบนิเวศท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ แหลQงท่ีอยูQอาศัยและแหลQง
อาหารของสัตวทะเลหายากและใกล@สญูพันธุ ได@รับการสงวน
ดูแลและคุ@มครองให@มีความอุดมสมบูรณ 

- ระบบนิเวศบนบกและปuาไม@: การใช@ประโยชนท่ีดินตาม
ศักยภาพและความเหมาะสม เพ่ือรักษาความยั่งยืนของท่ีดิน
และระบบนิเวศบนบก มีการจัดการปuาไม@และพ้ืนท่ีต@นนํ้า 
เพ่ือหยุดยั้งและฟvwนฟูความเสื่อมโทรมของท่ีดิน รวมถึง     
การสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ทรัพยากรนํ้า: การอนุรักษพ้ืนท่ีต@นนํ้า พัฒนาแหลQงนํ้าและ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยQางมปีระสิทธิภาพ  

- คุณภาพสิ่งแวดล@อม: สภาพแวดล@อมอากาศ นํ้า และดิน      
มีความปลอดภัยและเหมาะสมตQอการใช@ประโยชน 

- การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ: มีการดําเนินการท่ีเปPนไป
เพ่ือลดการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน 

- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;<ง 
- ทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ 
- ทรัพยากรท่ีดิน  
- ทรัพยากรนํ้า 
- คุณภาพนํ้า/นํ้าทะเล  
- คุณภาพอากาศและเสียง  
- การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----4444    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ประเดน็หลกัประเดน็หลกัประเดน็หลกัประเดน็หลกั    เปVาหมายเชงิยุทธศาสตรเพือ่ความยัง่ยืนเปVาหมายเชงิยุทธศาสตรเพือ่ความยัง่ยืนเปVาหมายเชงิยุทธศาสตรเพือ่ความยัง่ยืนเปVาหมายเชงิยุทธศาสตรเพือ่ความยัง่ยืน    ดชันีชีว้ดัดชันีชีว้ดัดชันีชีว้ดัดชันีชีว้ดั    

2222.... มติเิศรษฐกจิมติเิศรษฐกจิมติเิศรษฐกจิมติเิศรษฐกจิ    - เศรษฐกิจเติบโตอยQางมีเสถียรภาพ: มีการกระจายรายได@ 
ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา 

- การประกอบอาชีพ: สQงเสรมิศักยภาพการมีงานทําและการ
จ@างงานของท@องถ่ิน 

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ  
- การกระจายรายได@  
- อาชีพท@องถ่ินและฐานทรัพยากร 

3333.... มติสิงัคมมติสิงัคมมติสิงัคมมติสิงัคม    - เมืองและการตั้งถ่ินฐาน: การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการ
เติบโตของเมือง/ชุมชน เปPนไปอยQางสมดลุ มีสภาพแวดล@อม
ท่ีสQงเสรมิสุขภาวะในการดํารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน พร@อมรบัการเปลี่ยนแปลง 

- ความมั่นคงทางอาหาร: การมีแหลQงอาหารท่ีปลอดภัย ดูแล
และรักษาแหลQงผลิตอาหารท่ีสําคัญ สQงเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน  

- สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน: มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง
เพียงพอ (พลังงาน นํ้าใช@ การจัดการนํ้าเสียและขยะ) มี
ความ เสมอภาคในการ เข@ า ถึ งบริ กา รพร@ อมรั บการ
เปลี่ยนแปลง 

- บริการสังคม: บริการทางการศึกษา/สาธารณสุข ท่ีได@
คุณภาพอยQางเทQาเทียมและท่ัวถึง สอดคล@องกับการพัฒนา
พ้ืนท่ีพร@อมรับการเปลี่ยนแปลง 

- วัฒนธรรมและประเพณ:ี การดํารงรักษาอัตลักษณ ลักษณะ
เดQนทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท@องถ่ิน 

- การดํารงรักษาอัตลักษณ ลักษณะเดQนทางศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณีของท@องถ่ิน 

- ความปกติสุขในสังคม: คนในสังคมไมQมีความขัดแย@ง แบQงแยก 
เสริมสร@างการมีสQวนรวมและความเข@มแข็งในทุกระดับ 

- ประชากร  
- บริการสาธารณูปโภค 
- การจัดการของสียและสิ่งปฏิกูล 
- บริการสังคม (การศึกษา/

สาธารณสุข) 
- วัฒนธรรมและประเพณ ี  
- ความปลอดภัย/ ความมั่นคง 
- การยอมรับของชุมชน 

4444.... มติเิทคโนโลยีมติเิทคโนโลยีมติเิทคโนโลยีมติเิทคโนโลยี    - การมีแบบแผนการผลติและการบริโภคท่ียั่งยืน สQงเสริม
อุตสาหกรรมสีเขียว/เชิงนิเวศ  

- การเข@าถึงเทคโนโลยีและสนับสนุนนวัตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาท@องถ่ิน 

- อุตสาหกรรมสีเขียว/เชิงนิเวศ  
- เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาท@องถ่ิน 

    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----5555    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่4444----2222    ตวัชีว้ดัและเกณฑพจิารณาในการบรรลุตวัชีว้ดัและเกณฑพจิารณาในการบรรลุตวัชีว้ดัและเกณฑพจิารณาในการบรรลุตวัชีว้ดัและเกณฑพจิารณาในการบรรลุเปVาหมายเชงิยุทธศาสตรเปVาหมายเชงิยุทธศาสตรเปVาหมายเชงิยุทธศาสตรเปVาหมายเชงิยุทธศาสตรสิง่แวดล@อมสิง่แวดล@อมสิง่แวดล@อมสิง่แวดล@อม    
ประเดน็หลกัประเดน็หลกัประเดน็หลกัประเดน็หลกั    ตวัชีว้ดัตวัชีว้ดัตวัชีว้ดัตวัชีว้ดั    เปVาหมายเปVาหมายเปVาหมายเปVาหมาย    

1. 1. 1. 1. มติสิิง่แวดล@อมมติสิิง่แวดล@อมมติสิิง่แวดล@อมมติสิิง่แวดล@อม    
ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ;<ง 

สภาพชายฝ;<ง  พ้ืนท่ีชายฝ;<งท่ีมีการกัดเซาะไมQ
เพ่ิมข้ึนท้ังขนาดและความรุนแรง 

การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีท่ีมีอัตรา
การกัดเซาะชายฝ;<งในระดับรุนแรง
ไมQเพ่ิมข้ึน 

ชายหาด ชายหาดท่ีมีศักยภาพ ได@รับการ
อนุรักษและดูแลให@อยูQในสภาพท่ี
เหมาะสมตQอการใช@ประโยชน  

ไมQกQอให@เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางท่ีเลวลง สําหรับให@ชายหาดท่ี

มีศักยภาพด@านการทQองเท่ียวสูง
ระดับชาติ/นานาชาติ 

ทรัพยากรชีวภาพและ
ระบบนิเวศ 

พ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทาง
ระบบนิเวศ 

การอนุรักษพ้ืนท่ีท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ทรัพยากรท่ีไมQอาจทดแทนหรือ 
ชนิดพันธุท่ีใกล@สูญพันธุ 

ไมQดําเนินกิจกรรมท่ีกQอให@เกิดข@อ

ห@ามหรือขัดแย@งกับกฎหมาย/ 
ข@อกําหนดพ้ืนท่ีอนุรักษ 

ทรัพยากรท่ีดิน การใช@ท่ีดิน การใช@ท่ีดินสอดคล@องกับ
กฎหมาย/ข@อกําหนด มีการใช@
อยQางเต็มศักยภาพและเกิด
ผลิตผลสูงสุด  

ไมQมีการใช@ท่ีดินท่ีกQอให@เกิดพ้ืนท่ี
เสื่อมโทรมเพ่ิมข้ึน  

ทรัพยากรนํ้า พ้ืนท่ีต@นนํ้า/แหลQงนํ้า การอนุรักษพ้ืนท่ีต@นนํ้าศักยภาพ
การบรหิารจัดการนํ้า 

หลีกเลี่ยงการพัฒนาในพ้ืนท่ีลุQมนํ้า 
1A  

คุณภาพสิ่งแวดล@อม คุณภาพนํ้าผิวดิน 
คุณภาพนํ้าทะเล 

คุณภาพนํ้าเหมาะสมตQอการใช@
ประโยชน 

ไมQสQงผลให@แหลQงนํ้าเปลี่ยนแปลง
สภาพในระดับเสื่อมโทรม 

คุณภาพอากาศ  ดัชนีคุณภาพอากาศอยูQในเกณฑท่ี
ปลอดภัยตQอสุขภาพ 

ดัชนีคุณภาพอากาศอยูQในเกณฑ
ปานกลาง (ปลอดภัยตQอสุขภาพ) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

การปลQอยกzาซเรือนกระจก กิจกรรมการพัฒนา ลดการ
ปลดปลQอยกzาซเรือนกระจก  

การพัฒนาได@คํานึงถึงการลดการ

ปลดปลQอยกzาซเรือนกระจก 
2222. . . . มติเิศรษฐกิจมติเิศรษฐกิจมติเิศรษฐกิจมติเิศรษฐกิจ    

การกระจายรายได@ โครงสร@างทางเศรษฐกิจ
(สัดสQวนสาขาเศรษฐกิจ) 

ความเสมอภาคของการกระจาย
รายได@ทุกสาขาเศรษฐกิจลดความ
เหลื่อมล้ํา 

ไมQทําให@ชQองวQางรายได@ระหวQางคน
จนและกลุQมท่ีร่ํารวยเพ่ิมข้ึน 

การประกอบอาชีพ
ท@องถ่ิน 

การจ@างงาน มีการใช@วัตถุดิบและแรงงาน
ท@องถ่ินอยQางชัดเจน 
เกิดการพัฒนามูลคQาจากฐาน
ทรัพยากรท่ีมีอยูQเดิม 

เพ่ิมโอกาสการใช@วัตถุดิบและ
แรงงานท@องถ่ิน 

อาชีพท@องถ่ิน อาชีพดั้งเดิมมีการพัฒนาและเพ่ิม
รายได@ มีการพัฒนาอาชีพใหมQๆ  

เพ่ิมโอกาสท่ีจะทําให@การประกอบ
อาชีพระดับท@องถ่ินเปลี่ยนแปลงใน

ทิศทางท่ีดีข้ึน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----6666    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ประเดน็หลกัประเดน็หลกัประเดน็หลกัประเดน็หลกั    ตวัชีว้ดัตวัชีว้ดัตวัชีว้ดัตวัชีว้ดั    เปVาหมายเปVาหมายเปVาหมายเปVาหมาย    

3333. . . . มติสิงัคมมติสิงัคมมติสิงัคมมติสิงัคม    
ประชากรและ 
การตั้งถ่ินฐาน 

ประชากรแฝง 
 

การพัฒนาไมQกQอให@เกิดการ
เคลื่อนย@ายประชากรเกิดในระดับ
ท่ีเกิดป;ญหาตQอการจัดการของ
ท@องถ่ิน 

การเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงใน
ระดับท่ีไมQกระทบตQอการจัดการของ
ท@องถ่ิน 

อัตราพ่ึงพิง อัตราพ่ึงพิงอยูQในภาวะสมดุล การเพ่ิมข้ึนของอัตราพ่ึงพิงอยูQใน
ระดับท่ีไมQกระทบตQอคุณภาพชีวิต  

กลุQมคนท@องถ่ินดั้งเดิม     
เช้ือชาติ/กลุQมชาติพันธุ 
 

การพัฒนาไมQสQงผลให@เกิดการลQม
สลายของกลุQมชาติพันธุ ชุมชนท่ีมี
ลักษณะเฉพาะหรือการโยกย@าย
ถ่ินฐานท่ีไมQเปPนธรรม 

การโยกย@ายถ่ินฐาน มีมาตรการท่ี
ถูกต@องเปPนธรรม 

 พลังงาน กําลังการผลิตไฟฟVาภาคใต@มี
ความมั่นคง เพียงพอ และมี
เสถียรภาพ 

ปริมาณการใช@ไฟฟVาของภาคสQวน
ตQางๆ เพียงพอตQอการใช@งาน 

นํ้าใช@ การจัดการนํ้าใช@ของพ้ืนท่ีมีความ
มั่นคง เพียงพอ และมีเสถียรภาพ 

ปริมาณการใช@นํ้าของภาคสQวนตQางๆ 
เพียงพอตQอการใช@งาน 

การจัดการนํ้าเสียและขยะ การจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอย 
อยูQในศักยภาพของท@องถ่ิน 

เพ่ิมภาระของท@องถ่ินในระดับท่ี
สามารถจัดการได@ 

บริการสังคม การศึกษา ศักยภาพในการให@บริการเพียงพอ
และสอดคล@องกับทิศทางการ
พัฒนา 

จํานวนสถานศึกษาและอัตรา
บุคลากรตามเกณฑ 

 สาธารณสุข ศักยภาพในการให@บริการเพียงพอ
และสอดคล@องกับทิศทางการ
พัฒนาหรือไมQ 

สัดสQวนประชากรท่ีมีหลักประกัน
สุขภาพตามเกณฑ 

จํานวนสถานบริการตามเกณฑ 
วัฒนธรรมและประเพณ ี ศาสนา การดํารงรักษาอัตลักษณ 

ลักษณะเดQนทางศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณ ี

ไมQสQงผลลบตQอการเปลี่ยนแปลงใน
พ้ืนท่ีทางมรดกวัฒนธรรม วัฒนธรรมและประเพณี    

ความปลอดภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท@องถ่ินมีศักยภาพในการรับมือ
ภาวะฉุกเฉินและความไมQปกต ิ

แนวโน@มความรุนแรงของป;ญหา
เพ่ิมข้ึนในระดับท่ีจัดการได@ 
 

อุบัติเหต ุ
อาชญากรรม/ความไมQสงบ 

การยอมรับของชุมชน ความขัดแย@งจากการพัฒนา การพัฒนาท่ีสร@างความเข@มแข็ง
ให@ชุมชน ไมQกQอให@เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธของ
ชุมชนหรือความขัดแย@งท่ีรุนแรง 

แนวโน@มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ความสัมพันธของชุมชนหรือความ
ขัดแย@งในชุมชนอยูQในระดับท่ีจัดการ
ได@ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----7777    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ประเดน็หลกัประเดน็หลกัประเดน็หลกัประเดน็หลกั    ตวัชีว้ดัตวัชีว้ดัตวัชีว้ดัตวัชีว้ดั    เปVาหมายเปVาหมายเปVาหมายเปVาหมาย    

4444. . . . มติเิทคโนโลยีมติเิทคโนโลยีมติเิทคโนโลยีมติเิทคโนโลยี    

อุตสาหกรรมสีเขียว/ 

เชิงนิเวศ  

 

แบบแผนการผลติ/บริโภค การมีแบบแผนการผลติและการ
บริโภคท่ียั่งยืน สQงเสริม
อุตสาหกรรมสีเขียว/เชิงนิเวศ  

การสQงเสริมการผลิตและการบรโิภค
ท่ีเปPนมิตรตQอสิ่งแวดล@อม 

เทคโนโลยี/นวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาท@องถ่ิน 

เทคโนโลยีท่ีใช@ในการพัฒนา การเข@าถึงเทคโนโลยีและ
สนับสนุนนวัตกรรมท่ีเหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาท@องถ่ิน 

การสQงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
และท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ท@องถ่ิน 

4444....4444    การวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการพฒันาการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการพฒันาการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการพฒันาการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการพฒันาทีไ่มQสอดคล@องทีไ่มQสอดคล@องทีไ่มQสอดคล@องทีไ่มQสอดคล@องตามเปVาหมายความยัง่ยนืตามเปVาหมายความยัง่ยนืตามเปVาหมายความยัง่ยนืตามเปVาหมายความยัง่ยนื    
การประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตรจากการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานท่ีมีอยูQในแผนงานป;จจุบันของ

ภาครัฐ 57 โครงการ โดยใช@หลักเกณฑการประเมิน ((((ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 4444----3333) ) ) ) ภายใต@บริบทของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเล
ภาคใต@ ทางเลือกท่ี 2+ (สองบวก) ซ่ึงเปPนการใช@ศักยภาพของพ้ืนท่ีในด@านการทQองเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปท่ีมีอยูQอยQางเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case) และพัฒนาศักยภาพด@านการทQองเท่ียวให@สูงข้ึนจาก
ศักยภาพท่ีมีอยูQเดิม สามารถจําแนกแนวทางการพัฒนาได@เปPน 3 กลุQมหลัก ((((ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 4444----4444)))) โดยแนวทางเลือก 
การพัฒนาท่ีมีนัยสําคัญของผลกระทบในกลุQมท่ี 1 จําเปPนต@องใช@ข@อมูลและการศึกษาท่ีละเอียดรอบคอบ
ประกอบการตัดสินใจ กรณีท่ีไมQมีมาตรการหรือแนวทางปVองกันและแก@ไขผลกระทบในรูปแบบพิเศษ ท่ีทําให@ม่ันใจ
ได@วQาสามารถจัดการผลกระทบให@อยูQในระดับท่ียอมรับได@ ควรพิจารณาปรับปรุงรูปแบบทางเลือกของการตัดสินใจ
พัฒนาสําหรับกลุQมท่ี 2 สามารถพัฒนาได@ โดยมีการเสนอแนะแนวทางการจัดการ มาตรการในการปVองกันและ
แก@ไขผลกระทบท่ีเข@มงวด เพ่ิมเติมจากมาตรการปกติสQวนท่ีเหลือจัดอยูQในกลุQมท่ี 3 ซ่ึงสามารถพัฒนาได@ โดยใช@
มาตรการปกติ 

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    4444----3333    การให@คะแนนตามเกณฑประเมนิการให@คะแนนตามเกณฑประเมนิการให@คะแนนตามเกณฑประเมนิการให@คะแนนตามเกณฑประเมนิระดบันยัสาํคัญของผลกระทบระดบันยัสาํคัญของผลกระทบระดบันยัสาํคัญของผลกระทบระดบันยัสาํคัญของผลกระทบ    
ลําดับ สาขา/ชื่อโครงการ ความรุนแรงของผลกระทบ ความสําคัญ จําแนกกลุQมการตัดสินใจพัฒนา 

    ขนาด  x ขอบเขต x ระยะเวลา ผลคูณ ระดับ สิ่งแวดล@อม สังคม สิ่งแวดล@อม สังคม 

สาขาคมนาคมขนสQงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสQงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสQงและโลจสิติกสสาขาคมนาคมขนสQงและโลจสิติกส    

1 โครงการทQาเรือน้ําลึกสงขลาแหQงที่ 2 (จะ
นะ) เปPน Transshipment Port 

3 2 2 12 3.0 1 2 3 กลุQม 2 6 กลุQม กลุQม กลุQม กลุQม 1111    

2 โครงการกQอสร@างทQาเรือน้ําลึกปากบารา 
จังหวัดสตูล 

3 2 2 12 3.0 2 2 6 กลุQม กลุQม กลุQม กลุQม 1111    6 กลุQม กลุQม กลุQม กลุQม 1111    

3 โครงการ Land Bridge 3 2 2 12 3.0 2 2 6 กลุQม กลุQม กลุQม กลุQม 1111    6 กลุQม กลุQม กลุQม กลุQม 1111    

4 โครงการทQาเทียบเรือคลองรั้ว 2 2 2 8 2.0 2 2 4 กลุQม 2 4 กลุQม 2 

5 โครงการทQาเรือเพ่ือรองรับ 
Energy Bridge 

3 3 3 27 3.0 3 2 9 กลุQม กลุQม กลุQม กลุQม 1111    6 กลุQม กลุQม กลุQม กลุQม 1111    

สาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังานสาขาพลงังาน    

6 โรงกลั่นน้ํามัน 3 3 3 27 3.0 2 3 6 กลุQม กลุQม กลุQม กลุQม 1111    9 กลุQม กลุQม กลุQม กลุQม 1111    

สาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรม    

7 โครงการปdโตรเคมีคอมเพล็กซ 3 3 3 27 3.0 1 3 3 กลุQม 2 9 กลุQม กลุQม กลุQม กลุQม 1111    

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----8888    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    4444----4444    ระดับนยัสาํคญัของผลกระทบระดับนยัสาํคญัของผลกระทบระดับนยัสาํคญัของผลกระทบระดับนยัสาํคญัของผลกระทบและแนวทางตดัสนิใจพฒันาและแนวทางตดัสนิใจพฒันาและแนวทางตดัสนิใจพฒันาและแนวทางตดัสนิใจพฒันา    

ผลการประเมนิผลการประเมนิผลการประเมนิผลการประเมนิ////    

แนวทางการตดัสนิใจพฒันาแนวทางการตดัสนิใจพฒันาแนวทางการตดัสนิใจพฒันาแนวทางการตดัสนิใจพฒันา    

ลกัษณะพืน้ที่ลกัษณะพืน้ที่ลกัษณะพืน้ที่ลกัษณะพืน้ที่////ทรพัยากรฯทรพัยากรฯทรพัยากรฯทรพัยากรฯ    

ขอบเขตของผลกระทบสิง่แวดล@อมขอบเขตของผลกระทบสิง่แวดล@อมขอบเขตของผลกระทบสิง่แวดล@อมขอบเขตของผลกระทบสิง่แวดล@อม    

กลุQมคนและสงัคม กลุQมคนและสงัคม กลุQมคนและสงัคม กลุQมคนและสงัคม     

ขอบเขตของผลกระทบทางสงัคมขอบเขตของผลกระทบทางสงัคมขอบเขตของผลกระทบทางสงัคมขอบเขตของผลกระทบทางสงัคม    

กลุQม 1 

ต@องใช@ข@อมูลและการศึกษาท่ีละเอียด
รอบคอบประกอบการตัดสินใจ กรณีท่ีไมQมี
มาตรการหรือแนวทางปVองกันและแก@ไข

ผลกระทบในรูปแบบพิเศษ ท่ีทําให@มั่นใจได@
วQาสามารถจัดการผลกระทบให@อยูQในระดับ
ท่ียอมรับได@ควรพิจารณาปรับปรุงรูปแบบ

ทางเลือกของการตัดสินใจพัฒนา 

พ้ืนท่ีได@รับผลกระทบมีความสําคัญสูง ไมQ
ควรเสีย่งสําหรับการพัฒนาท่ีมผีลกระทบสูง
ในระดับท่ีไมQสามารถฟvwนฟูได@ หรือกิจกรรม
การพัฒนากQอให@เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา
เปPนวงกว@างการปVองกันและแก@ไขด@วย
มาตรการใดๆ ทําได@ยากมากหรืออาจไมQ
คุ@มคQา 

มีผลกระทบให@ต@องปรับเปลี่ยนป;จจัยระดับ
บุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมอยQาง
สิ้นเชิง ไมQสามารถดํารงชีวิตอยูQในสังคมอยQาง
ปกติ มีแนวโน@มกQอให@เกิดความขัดแย@งสูง 

โครงการทQาเรือนํ้าลึกปากบารา 

โครงการ Land Bridge  

โครงการทQาเรือเพื่อรองรับEnergy Bridge* 

โครงการโรงกล่ันนํ้ามัน 

โครงการทQาเรือนํ้าลึกปากบารา 

โครงการ Land Bridge  

โครงการทQาเรือเพื่อรองรับ Energy Bridge 

โครงการโรงกล่ันนํ้ามัน** 

โครงการทQาเรือนํ้าลึกสงขลาแหQงท่ี 2 (จะนะ)  
โครงการปdโตรเคมีคอมเพล็กซ** 

กลุQม 2 

สามารถพัฒนาได@ โดยมีการเสนอแนะแนว
ทางการจัดการ มาตรการในการปVองกัน

และแก@ไขผลกระทบท่ีเข@มงวด เพ่ิมเติมจาก
มาตรการปกต ิ

พ้ืนท่ีได@รับผลกระทบมีความสําคัญสูง     
การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจสQงผลกระทบตQอ
คุณคQาของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล@อมจําเปPนต@องมมีาตรการเชิง
ปVองกันและการกํากับดูแลท่ีเข@มงวด 

มีผลกระทบให@ต@องปรับเปลี่ยนป;จจัยระดับ
บุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมบ@าง
เล็กน@อยเพ่ือดํารงชีวิตอยูQในสังคมอยQางปกติมี
แนวโน@มกQอให@เกิดความขัดแย@งในวงแคบ 

โครงการทQาเรือนํ้าลึกสงขลาแหQงท่ี 2 (จะนะ) 
โครงการทQาเทียบเรือคลองร้ัว 
โครงการปdโตรเคมีคอมเพล็กซ 

โครงการทQาเทียบเรือคลองร้ัว 
 

กลุQม 3 

สามารถพัฒนาได@ โดยใช@มาตรการปกติ 

กQอให@เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไมQลดคุณคQา
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสามารถปVองกันและ
แก@ไขได@โดยงQาย 

ไมQมีผลกระทบหรือมีผลกระทบในระดับต่ําตQอ
การดํารงชีวิตอยูQในสังคมอยQางปกติ ท้ังป;จจัย
ระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน อุปสรรคใน
การสร@างการยอมรับมีสูง 

โครงการอื่นๆ นอกเหนือจากโครงการในกลุQมท่ี 1 และ 2 

หมายเหตุ* ระดับผลกระทบสูงมาก เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีความสําคัญสูงมาก มีคุณคQาในเชิงอนุรักษ มีสิ่งมีชีวิตชนิดท่ีหายากหรือใกล@
สูญพันธุเปPนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

** * ระดับผลกระทบสูงมาก เน่ืองจากกิจกรรมของการพัฒนากQอให@เกิดผลประโยชนโดยตรงตQอพ้ืนท่ีต่ํา ไมQสอดคล@องกับ
ทิศทางการพัฒนาตามแนวทาง 2+ ซ่ึงมีโอกาสเกิดความขัดแย@งจากการใช@ทรัพยากรธรรมชาติรQวมกับชุมชนท@องถ่ิน รวมถึง     
ความไมQสอดคล@องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----9999    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((1111))))    โครงการทQาเรือน้ําลึกสงขลาแหQงที่ โครงการทQาเรือน้ําลึกสงขลาแหQงที่ โครงการทQาเรือน้ําลึกสงขลาแหQงที่ โครงการทQาเรือน้ําลึกสงขลาแหQงที่ 2 (2 (2 (2 (จะนะจะนะจะนะจะนะ) ) ) ) เปPน เปPน เปPน เปPน Transshipment PortTransshipment PortTransshipment PortTransshipment Port    

กิจกรรมของทQาเรือน้ําลึกสงขลาแหQงท่ี 2 (จะนะ) เปPน Transshipment Port กQอให@เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง เนื่องจากความรุนแรงของผลกระทบจะอยูQในระดับสูง โดยขนาดของ
ผลกระทบเปPนการเปลี่ยนแปลงสภาพและโครงสร@างของสิ่งแวดล@อม ระบบนิเวศท้ังบริเวณพ้ืนท่ีกQอสร@างในทะเล
และบนบกไปจากสภาพเดิม ขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดอยูQในระดับสูง โดยมีพ้ืนท่ีท่ีได@รับผลกระทบเปPนวงกว@าง
อยQางไรก็ตาม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยูQในชQวงกQอสร@างจะสามารถกลับคืนสูQสภาพเดิมได@เม่ือเวลาผQานไป สQวนการ
ดําเนินการของทQาเรือ จากการทบทวนการดําเนินงานของโครงการในลักษณะเดียวกัน พบวQาลักษณะสินค@า
เทคโนโลยีและการดําเนินงานอยูQในกลุQมท่ีควบคุมและบริหารจัดการได@โดยไมQยุQงยาก ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาถึง 
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมในพ้ืนท่ีท่ีอาจได@รับผลกระทบ พบวQาท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ี
ใกล@เคียง เปPนพ้ืนท่ี มีข@อจํากัดในด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม รวมถึงมีการใช@ประโยชนในเชิงอนุรักษ 
ในระดับตํ่า ท้ังความชุกชุมของทรัพยากรฯ สิ่งมีชีวิตหายากหรือใกล@สูญพันธุ  

สําหรับผลกระทบทางสังคม การพัฒนากQอให@เกิดผลประโยชนทางตรงตQอพ้ืนท่ีในระดับตํ่ามี
ผลกระทบให@ต@องปรับเปลี่ยนป;จจัยระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมบ@างเล็กน@อยเพ่ือดํารงชีวิตอยูQใน
สังคมอยQางปกติ มีบางกลุQมท่ีได@รับผลกระทบในเรื่องของการโยกย@ายท่ีอยูQอาศัยและประกอบอาชีพ สําหรับ 
แนวโน@มการยอมรับของประชาชนอยูQในระดับปานกลางและมีความเปPนไปได@ในการสร@างกระบวนการยอมรับของ
ประชาชน  

   ดังนั้น สรุปได@วQาการพัฒนาทQาเรือน้ําลึกสงขลาแหQงท่ี 2 (จะนะ) กQอให@เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจ
สQงผลกระทบตQอคุณคQาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมสามารถพัฒนาได@โดยจําเปPนต@องมีมาตรการในการ
ปVองกันแก@ไขและการกํากับดูแลท่ีเข@มงวดเพ่ิมเติมจากมาตรการปกติ โดยเฉพาะในประเด็นทางด@านสังคมท่ีสําคัญ 
ได@แกQ การสร@างความรู@ความเข@าใจและการยอมรับของประชาชน การจัดหาท่ีดินอยQางเปPนธรรม การมีสQวนรQวม
ระดับตQางๆ เม่ือโครงการเปdดดําเนินการโดยเฉพาะการจัดสรรประโยชนให@เกิดข้ึนกับชุมชนและท@องถ่ิน และ 
ความชัดเจนในการรับผิดชอบ การชดเชยเยียวยาตQอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

((((2222))))    โครงการกQอสร@างทQาเรือน้ําลึกปากบาราจังหวัดสตูลโครงการกQอสร@างทQาเรือน้ําลึกปากบาราจังหวัดสตูลโครงการกQอสร@างทQาเรือน้ําลึกปากบาราจังหวัดสตูลโครงการกQอสร@างทQาเรือน้ําลึกปากบาราจังหวัดสตูล    

กิจกรรมของทQาเรือน้ําลึกปากบาราจังหวัดสตูล เปPน Transshipment Port กQอให@เกิดผลกระทบผลกระทบผลกระทบผลกระทบ
สิ่งแวดล@อมในระดับสิ่งแวดล@อมในระดับสิ่งแวดล@อมในระดับสิ่งแวดล@อมในระดับสูงสูงสูงสูง เนื่องจากความรุนแรงของผลกระทบจะอยูQในระดับสูง โดยขนาดของผลกระทบเปPน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพและโครงสร@างของสิ่งแวดล@อม ระบบนิเวศท้ังบริเวณพ้ืนท่ีถมทะเลและพ้ืนท่ีตQอเนื่องบนบก
ไปจากสภาพเดิมอยQางถาวร ขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดอยูQในระดับสูง โดยมีพ้ืนท่ีท่ีได@รับผลกระทบเปPนวงกว@าง
จากการพัฒนาธุรกิจและบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการให@บริการของทQาเรือ ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยูQในชQวงกQอสร@าง 
อาจสQงผลกระทบโดยตรงตQอผู@ประกอบอาชีพประมงและกิจการทQองเท่ียวจะสามารถกลับคืนสูQสภาพเดิมได@โดยใช@
ระยะเวลาชQวงหนึ่ง ยกเว@นในสQวนพ้ืนท่ีถมทะเลท่ีเปPนการเปลี่ยนแปลงอยQางถาวร ไมQสามารถคืนสภาพเดิมได@ สQวน
การดําเนินการของทQาเรือ เม่ือเปdดดําเนินการจะมีผลกระทบตQอเนื่องจากกิจกรรมเข@าออกของเรือขนาดใหญQท่ี
บรรทุกตู@คอนเทนเนอรจากการทบทวนการดําเนินงานของโครงการในลักษณะเดียวกัน พบวQาลักษณะสินค@า
เทคโนโลยีและการดําเนินงานอยูQในกลุQมท่ีควบคุมและบริหารจัดการได@โดยไมQยุQงยากท้ังนี้ เนื่องจากการมีทQาเรือ
นําไปสูQกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข@องจํานวนมาก ผลกระทบตQอเนื่องท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาพ้ืนท่ีบนบก
โดยรอบเปPนสQวนหนึ่งท่ีไมQได@กําหนดไว@ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล@อมของโครงการ และไมQอยูQใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของผู@พัฒนาทQาเรือ โดยจะเห็นได@จากประสบการณของการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบทQาเรือ
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การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----10101010    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

แหลมฉบัง ท่ีมีการขยายตัวของเมืองอยQางไมQเปPนระเบียบ กQอให@เกิดป;ญหาในพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีไมQสามารถวางแผน
รองรับโดยท@องถ่ินได@ อาทิ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีรองรับการเติบโตของเมือง การคมนาคมขนสQงท่ี
เก่ียวข@อง การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปPนต@น อยQางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึง 
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมในพ้ืนท่ีท่ีอาจได@รับผลกระทบ พบวQาท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ี
ใกล@เคียง เปPนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญระดับปานกลาง โดยมีศักยภาพเชิงอนุรักษ/แหลQงทรัพยากร มีความสําคัญระดับ
ท@องถ่ิน/ภาค ปรากฎแหลQงท่ีอยูQอาศัยและแหลQงอาหารของสิ่งมีชีวิตท่ีหายากหรือใกล@สูญพันธุในบางบริเวณ 

สําหรับผลกระทบทางสังคม การพัฒนากQอให@เกิดผลประโยชนทางตรงตQอพ้ืนท่ีในระดับตํ่า  
มีผลกระทบให@ต@องปรับเปลี่ยนป;จจัยระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมบ@างเล็กน@อยเพ่ือดํารงชีวิตอยูQใน
สังคมอยQางปกติ มีบางกลุQมท่ีได@รับผลกระทบในเรื่องของการโยกย@ายท่ีอยูQอาศัยและประกอบอาชีพ สําหรับ 
แนวโน@มการยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีพบท้ังการสนับสนุนและคัดค@านโครงการการพัฒนาโครงการท่ีผQานมา
โดยโครงการเปPนสQวนหนึ่งของความขัดแย@งทางความคิดของคนในพ้ืนท่ี จําเปPนต@องทําสร@างความเข@าใจและหาแนว
ทางออกรQวมกันเพ่ือปVองกันการขยายความขัดแย@งเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ความเปPนไปได@ในการสร@างกระบวนการยอมรับของ
ประชาชน จําเปPนต@องอาศัยระยะเวลาและการให@ข@อมูลท่ีเปdดเผยอยQางแท@จริง ควบคูQไปกับการมีสQวนรQวมของ
ประชาชนต้ังแตQข้ันตอนการออกแบบรายละเอียดโครงการหรือการดําเนินงานท่ียอมรับได@ 

   ท้ังนี้ การพัฒนากQอให@เกิดผลประโยชนทางบวกท้ังตQอประเทศ ภูมิภาคและพ้ืนท่ีในระดับสูง และ
มีความเปPนได@ของเทคโนโลยีและการดําเนินงานท่ีจะคงคุณคQาการใช@ประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูQเดิม 
ในพ้ืนท่ี ดังนั้น สรุปได@วQาการพัฒนาทQาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูลกQอให@เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจสQงผลกระทบ
ตQอคุณคQาของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมสามารถพัฒนาได@โดยจําเปPนต@องมีมาตรการในการปVองกันแก@ไข
และการกํากับดูแลท่ีเข@มงวดเพ่ิมเติมจากมาตรการปกติท้ังด@านสิ่งแวดล@อมและสังคม ซ่ึงข@อจํากัดของโครงการท่ี
สําคัญ คือ การขอเพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานหมูQเกาะเภตรา ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล@อมแหQงชาติ ได@ให@ความเห็น
เก่ียวกับ การขอเพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานฯ เทQาท่ีจําเปPน ในประเด็นผลกระทบอ่ืนๆ สามารถเลือกใช@เทคโนโลยีการ
กQอสร@างและโครงสร@างท่ีไมQกQอให@เกิดป;ญหาการกัดเซาะชายฝ;<ง การดําเนินงานเพ่ือให@เกิดผลกระทบตQอระบบนิเวศ
ใกล@เคียงน@อยท่ีสุด สําหรับสQวนท่ีอยูQนอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของโครงการ จะต@องประสานงานหนQวยงาน
ท่ีเก่ียวข@อง ซ่ึงมีหลายหนQวยงานมาดําเนินการรQวมกันในลักษณะบูรณาการ เพ่ือจัดระเบียบฯ การใช@พ้ืนท่ีบนบก 
เชQน การวางแผนการใช@ประโยชนท่ีดิน ในลักษณะผังเมืองพ้ืนท่ีพิเศษและมาตรการท่ีเข@มงวดท่ีจะไมQกQอให@เกิดการ
บุกรุกพ้ืนท่ีอุทยานฯ บนบกเพ่ิมเติม โดยในสQวนนี้ยังมีข@อจํากัดในทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ โดยในประเด็น
ทางด@านสังคมท่ีสําคัญ ได@แกQ การจัดการความขัดแย@งในสังคมและการสร@างการยอมรับของภาคสQวนท่ีเก่ียวข@องโดย
การมีสQวนรQวมอยQางแท@จริง เปPนเรื่องท่ีสําคัญและต@องดําเนินการให@แล@วเสร็จกQอนการเริ่มพัฒนาโครงการการจัดหา
ท่ีดินอยQางเปPนธรรม การมีสQวนรQวมระดับตQางๆ เม่ือโครงการเปdดดําเนินการโดยเฉพาะการจัดสรรประโยชนให@เกิด
ข้ึนกับชุมชนและท@องถ่ิน และความชัดเจนในการรับผิดชอบ การชดเชยเยียวยาตQอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
มาตรการท่ีกลQาวไปแล@วข@างต@น หากสามารถปฏิบัติให@เปPนรูปธรรมได@ จะสามารถลดผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการท่ีอยูQในระดับสูง ให@อยูQในระดับปานกลางได@ 

 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----11111111    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333))))    โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ Land BridgeLand BridgeLand BridgeLand Bridge    
กิจกรรมของโครงการ Land Bridge กQอให@เกิดผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับสูง ผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับสูง ผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับสูง ผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับสูง เนื่องจาก 

ความรุนแรงของผลกระทบจะอยูQในระดับสูง โดยขนาดและขอบเขตของผลกระทบในระดับสูง เปPนผลมาจาก 
การขยายตัวของเมืองและชุมชน รวมถึงธุรกิจตQางๆ ตามแนวเส@นทางโครงการ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพและ
โครงสร@างของสิ่งแวดล@อม ระบบนิเวศไปจากเดิม มีพ้ืนท่ีท่ีได@รับผลกระทบเปPนวงกว@างและเปลี่ยนแปลงไป 
อยQางถาวร ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาถึง ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมในพ้ืนท่ีท่ีอาจได@รับ
ผลกระทบพบวQาท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ีใกล@เคียง เปPนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญระดับปานกลาง โดยมีศักยภาพเชิง
อนุรักษ/แหลQงทรัพยากร มีความสําคัญระดับท@องถ่ิน/ภาค ปรากฎแหลQงท่ีอยูQอาศัยและแหลQงอาหารของสิ่งมีชีวิตท่ี
หายากหรือใกล@สูญพันธุในบางบริเวณท่ีเปPนเขตพ้ืนท่ีปuาไม@ 

สําหรับผลกระทบทางสังคม การพัฒนากQอให@เกิดผลประโยชนทางตรงตQอพ้ืนท่ีในระดับตํ่า  
มีผลกระทบให@ต@องปรับเปลี่ยนป;จจัยระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมบ@างเล็กน@อยเพ่ือดํารงชีวิตอยูQใน
สังคมอยQางปกติ มีบางกลุQมท่ีได@รับผลกระทบในเรื่องของการโยกย@ายท่ีอยูQอาศัยและประกอบอาชีพ สําหรับ 
แนวโน@มการยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีพบท้ังการสนับสนุนและคัดค@านโครงการ การพัฒนาโครงการท่ีผQานมา
โดยโครงการเปPนสQวนหนึ่งของความขัดแย@งทางความคิดของคนในพ้ืนท่ี จําเปPนต@องสร@างความเข@าใจและหาแนว
ทางออกรQวมกันเพ่ือปVองกันการขยายความขัดแย@งเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ความเปPนไปได@ในการสร@างกระบวนการยอมรับของ
ประชาชน จําเปPนต@องอาศัยระยะเวลาและการให@ข@อมูลท่ีเปdดเผยอยQางแท@จริง ควบคูQไปกับการมีสQวนรQวมของ
ประชาชนต้ังแตQข้ันตอนการออกแบบรายละเอียดโครงการหรือการดําเนินงานท่ียอมรับได@  
   ดังนั้น สรุปได@วQาการพัฒนาโครงการกQอให@เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจสQงผลกระทบตQอคุณคQาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมสามารถพัฒนาได@โดยจําเปPนต@องมีมาตรการในการปVองกันแก@ไขและการกํากับ
ดูแลท่ีเข@มงวดเพ่ิมเติมจากมาตรการปกติโดยเฉพาะในประเด็นทางด@านสังคมท่ีสําคัญ ได@แกQ การสร@างความรู@ 
ความเข@าใจและการยอมรับของประชาชน การจัดหาท่ีดินอยQางเปPนธรรม การมีสQวนรQวมระดับตQางๆ เม่ือโครงการ
เปdดดําเนินการโดยเฉพาะการจัดสรรประโยชนให@เกิดข้ึนกับชุมชนและท@องถ่ิน และความชัดเจนในการรับผิดชอบ 
การชดเชยเยียวยาตQอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

((((4444))))    โครงการทQาเทียบเรือคลองรั้วโครงการทQาเทียบเรือคลองรั้วโครงการทQาเทียบเรือคลองรั้วโครงการทQาเทียบเรือคลองรั้วจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่    
กิจกรรมของโครงการทQาเรือคลองรั้ว กQอให@เกิดผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับสูงสูงสูงสูง เนื่องจาก 

ความรุนแรงของผลกระทบจะอยูQในระดับสูง โดยขนาดของผลกระทบเปPนการเปลี่ยนแปลงสภาพและโครงสร@าง
ของสิ่งแวดล@อม ระบบนิเวศท้ังบริเวณพ้ืนท่ีกQอสร@างในทะเลและบนบกไปจากสภาพเดิมมีพ้ืนท่ีปuาชายเลนบางสQวน
ท่ีถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปอยQางถาวร ขอบเขตของผลกระทบมีพ้ืนท่ีท่ีได@รับผลกระทบอยูQในขอบเขตจํากัด อยQางไร
ก็ตาม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยูQในชQวงกQอสร@างจะสามารถกลับคืนสูQสภาพเดิมได@เม่ือเวลาผQานไป สQวนการดําเนินการ
ของทQาเรือ จากการทบทวนการดําเนินงานของโครงการในลักษณะเดียวกัน พบวQาลักษณะสินค@าเทคโนโลยีและ
การดําเนินงานอยูQในกลุQมท่ีควบคุมและบริหารจัดการได@โดยไมQยุQงยาก หากเกิดการรั่วไหลจะไมQสQงผลตQอพ้ืนท่ี 
เปPนวงกว@างในระดับท่ียากตQอการฟvwนฟูเยียวยา ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาถึง ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล@อมในพ้ืนท่ีท่ีอาจได@รับผลกระทบ พบวQาท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ีใกล@เคียงเปPนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญระดับ 
ปานกลาง โดยมีศักยภาพเชิงอนุรักษ/แหลQงทรัพยากร มีความสําคัญระดับท@องถ่ิน/ภาค ปรากฎแหลQงท่ีอยูQอาศัย
และแหลQงอาหารของสิ่งมีชีวิตท่ีหายากหรือใกล@สูญพันธุในบางบริเวณ 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----12121212    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

สําหรับผลกระทบทางสังคม การพัฒนากQอให@เกิดผลประโยชนทางตรงตQอพ้ืนท่ีในระดับตํ่า  
มีผลกระทบให@ต@องปรับเปลี่ยนป;จจัยระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมบ@างเล็กน@อยเพ่ือดํารงชีวิตอยูQใน
สังคมอยQางปกติ ผลกระทบตQอคุณคQาการใช@ประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติรQวมกับภาคสQวนอ่ืนๆ ในมิติของพ้ืนท่ี 
ได@แกQ การทQองเท่ียว การประมง เปPนต@น อยูQในทิศทางท่ีสามารถจัดการได@ เนื่องจากเปPนประเด็นในเรื่องของการให@
ข@อมูลขQาวสารและการสร@างความเชื่อม่ัน สําหรับแนวโน@มการยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีพบท้ังการสนับสนุน
และคัดค@านโครงการ การพัฒนาโครงการท่ีผQานมา โดยโครงการเปPนสQวนหนึ่งของความขัดแย@งทางความคิดของคน
ในพ้ืนท่ี จําเปPนต@องทําสร@างความเข@าใจและหาแนวทางออกรQวมกันเพ่ือปVองกันการขยายความขัดแย@งเพ่ิมข้ึน  
ท้ังนี้ ความเปPนไปได@ในการสร@างกระบวนการยอมรับของประชาชน จําเปPนต@องอาศัยระยะเวลาและการให@ข@อมูลท่ี
เปdดเผยอยQางแท@จริง ควบคูQไปกับการมีสQวนรQวมของประชาชนต้ังแตQข้ันตอนการออกแบบรายละเอียดโครงการหรือ
การดําเนินงานท่ียอมรับได@     

((((5555))))    โครงการทQาเรือเพื่อรองรับโครงการทQาเรือเพื่อรองรับโครงการทQาเรือเพื่อรองรับโครงการทQาเรือเพื่อรองรับ    EnerEnerEnerEnergy Bridge gy Bridge gy Bridge gy Bridge จังหวัดพังงาจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาจังหวัดพังงา    
กิจกรรมของโครงการทQาเรือเพ่ือรองรับ Energy Bridge กQอให@เกิดผลกระทบสิ่งแวดล@อมในผลกระทบสิ่งแวดล@อมในผลกระทบสิ่งแวดล@อมในผลกระทบสิ่งแวดล@อมใน

ระดับสูง ระดับสูง ระดับสูง ระดับสูง เนื่องจากหากเกิดการรั่วไหลของน้ํามันความรุนแรงของผลกระทบจะอยูQในระดับสูง โดยขนาดและ
ขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดอยูQในระดับสูง เนื่องจากกQอให@เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพและโครงสร@างของ
สิ่งแวดล@อม ระบบนิเวศไปจากเดิม มีพ้ืนท่ีท่ีได@รับผลกระทบเปPนวงกว@างยากตQอการควบคุมจัดการ และต@องใช@
ระยะเวลายาวนานมากในการฟvwนฟูเยียวยาให@กลับคืนสูQสภาพเดิม เห็นได@จากการดําเนินงานของโครงการใน
ลักษณะเดียวกันท่ีผQานมาท้ังในประเทศและตQางประเทศ เทคโนโลยีและการดําเนินงานในการควบคุมและจัดการ
เหตุการณรั่วไหลของน้ํามันไมQสามารถควบคุมได@อยQางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาถึง ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมในพ้ืนท่ีท่ีอาจได@รับผลกระทบ พบวQาท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ีใกล@เคียง เปPนพ้ืนท่ี
ท่ีมีความสําคัญสูง เนื่องจากเปPนแหลQงท่ีอยูQอาศัยและแหลQงอาหารของสิ่งมีชีวิตท่ีหายาก ได@รับการประกาศเปPน
พ้ืนท่ีคุ@มครองสิ่งแวดล@อม มีพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญระดับประเทศ แหลQงทQองเท่ียวระดับนานาชาติ อยูQในขอบเขตท่ี
ได@รับผลกระทบได@ 

สําหรับผลกระทบทางสังคม การพัฒนากQอให@เกิดผลประโยชนทางตรงตQอพ้ืนท่ีในระดับตํ่า และยัง
ลดคุณคQาการใช@ประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติรQวมกับภาคสQวนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี ได@แกQ การทQองเท่ียว การประมง 
เปPนต@น นอกจากนี้ แนวโน@มการยอมรับของประชาชนอยูQในระดับท่ีตํ่ามากและมีความเปPนไปได@ในการสร@าง
กระบวนการยอมรับของประชาชนได@น@อยมาก  

ดังนั้น จึงควรพิจารณาทบทวนยกเลิกการพัฒนาโครงการนี้ เนื่องจากกิจกรรมมีความเสี่ยงตQอ 
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคQาสูงมากไมQสามารถทดแทนและสร@างข้ึนมาใหมQได@ หากมีการพัฒนา
โครงการจะนํามาซ่ึงความขัดแย@งในพ้ืนท่ีในระดับสูง 

((((6666))))    โครงการโรงกลั่นน้ํามันและโครงการปdโตรเคมีคอมเพล็กซโครงการโรงกลั่นน้ํามันและโครงการปdโตรเคมีคอมเพล็กซโครงการโรงกลั่นน้ํามันและโครงการปdโตรเคมีคอมเพล็กซโครงการโรงกลั่นน้ํามันและโครงการปdโตรเคมีคอมเพล็กซ    
กิจกรรมของโครงการโรงกลั่นน้ํามันและโครงการปdโตรเคมีคอมเพล็กซ ซ่ึงอยูQในบริเวณพ้ืนท่ี

เดียวกัน กQอให@เกิดผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับสูงผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับสูงผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับสูงผลกระทบสิ่งแวดล@อมในระดับสูง เนื่องจากความรุนแรงของผลกระทบจะอยูQในระดับสูง       
โดยขนาดของผลกระทบเปPนการเปลี่ยนแปลงสภาพและโครงสร@างของสิ่งแวดล@อม ระบบนิเวศท้ังบริเวณพ้ืนท่ีทะเล
และพ้ืนท่ีตQอเนื่องบนบกไปจากสภาพเดิมอยQางถาวร ขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดอยูQในระดับสูง โดยมีพ้ืนท่ีท่ีได@รับ
ผลกระทบเปPนวงกว@างจากการขยายตัวของชุมชนและเมือง การพัฒนาธุรกิจและบริการท่ีเก่ียวเนื่อง ท้ังนี้ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข@องจํานวนมากเปPนผลกระทบตQอเนื่องท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบเปPนสQวน
หนึ่งท่ีไมQได@กําหนดไว@ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล@อมของโครงการ และไมQอยูQในขอบเขตความ



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----13131313    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

รับผิ ดชอบของผู@ พัฒนาโครงการ  กQ อ ให@ เ กิ ดป;ญหา ใน พ้ืน ท่ี โดยรอบ ท่ี ไมQ ส ามารถวางแผนรองรั บ 
โดยท@องถ่ินได@ อาทิ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีรองรับการเติบโตของเมือง การคมนาคมขนสQงท่ีเก่ียวข@อง 
การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปPนต@น อยQางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึง ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมในพ้ืนท่ีท่ีอาจได@รับผลกระทบ พบวQาท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ีใกล@เคียง เปPนพ้ืนท่ี
ท่ีข@อจํากัดในด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม รวมถึงมีการใช@ประโยชนในเชิงอนุรักษในระดับตํ่า          
ท้ังความชุกชุมของทรัพยากรฯ สิ่งมีชีวิตหายากหรือใกล@สูญพันธุ 

สําหรับผลกระทบทางสังคมอยูQในระดับสูง เนื่องจากการพัฒนากQอให@เกิดผลประโยชนทางตรงตQอ
พ้ืนท่ีในระดับตํ่า มีผลกระทบให@ต@องปรับเปลี่ยนป;จจัยระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมอยQางสิ้นเชิงมี
บางกลุQมท่ีได@รับผลกระทบในเรื่องของการโยกย@ายท่ีอยูQอาศัยและประกอบอาชีพ สําหรับ แนวโน@มการยอมรับของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีพบท้ังการสนับสนุนและคัดค@านโครงการ โดยพบความคิดเห็นในเชิงลบในสัดสQวนชัดเจนมากกวQา 
มีความเปPนไปได@ในการสร@างกระบวนการยอมรับของประชาชนตQออุตสาหกรรมประเภทนี้ได@น@อยมาก  

ดังนั้น ถึงแม@วQาประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล@อมจะอยูQในระดับท่ียอมรับได@ แตQประเด็นข@อจํากัด
ทางด@านสังคมท่ีคQอนข@างชัดเจนในการปฏิเสธโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ จึงควรพิจารณาทบทวนการพัฒนาท่ี
สอดคล@องกับทิศทางการพัฒนาของพ้ืนท่ี กQอให@เกิดรายได@และผลประโยชนโดยตรงตQอพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตทุกๆ ด@าน ท้ังด@านรายได@ ด@านการเข@าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

4444....5555    ผลกระทบผลกระทบผลกระทบผลกระทบจากการพฒันาทQองเที่ยวจากการพฒันาทQองเที่ยวจากการพฒันาทQองเที่ยวจากการพฒันาทQองเที่ยวตQอการพฒันาทีย่ัง่ยนืตQอการพฒันาทีย่ัง่ยนืตQอการพฒันาทีย่ัง่ยนืตQอการพฒันาทีย่ัง่ยนื    
การผลักดันอุตสาหกรรมทQองเท่ียวจะเปPนอุตสาหกรรมหลักในการผลักดันให@แผนแมQบทการพัฒนาพ้ืนท่ี

ชายฝ;<งทะเลภาคใต@ให@บรรลุเปVาหมายท้ังทางด@านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล@อม และสังคมตามท่ีกําหนดไว@ในแผนแมQบทฯ 
โดยท่ีชQวง 10 ปlแรกของระยะเวลาการพัฒนา (พ.ศ.2560-2579) อุตสาหกรรมการทQองเท่ียวจะต@องสร@างมูลคQาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ (เม่ือเทียบกับกรณีฐาน) ปlละ 1.45 แสนล@านบาท มีเปVาหมายด@านเศรษฐกิจดังนี้ 
ชQวงปlชQวงปlชQวงปlชQวงปl    2560256025602560----64646464    2565256525652565----69696969    2570257025702570----74747474    2575257525752575----79797979    

จาํนวนนักทQองเทีย่วเพิม่ขึน้ จาํนวนนักทQองเทีย่วเพิม่ขึน้ จาํนวนนักทQองเทีย่วเพิม่ขึน้ จาํนวนนักทQองเทีย่วเพิม่ขึน้ ((((เฉลีย่ตQอปlเฉลีย่ตQอปlเฉลีย่ตQอปlเฉลีย่ตQอปl, , , , ล@านคนล@านคนล@านคนล@านคน))))    1.17 3.52 5.07 5.46 

จาํนวนวนัพกัแรมเฉลีย่ตQอคนจาํนวนวนัพกัแรมเฉลีย่ตQอคนจาํนวนวนัพกัแรมเฉลีย่ตQอคนจาํนวนวนัพกัแรมเฉลีย่ตQอคน    4.72 5.72 6.72 7.72 

คQาใช@จQายของนกัทQองเทีย่วตQอวนัคQาใช@จQายของนกัทQองเทีย่วตQอวนัคQาใช@จQายของนกัทQองเทีย่วตQอวนัคQาใช@จQายของนกัทQองเทีย่วตQอวนั////คน คน คน คน ((((บาทบาทบาทบาท))))    5,540 7,886 10,065 12,845 

  
 จากการกําหนดให@การทQองเท่ียวจะถูกกําหนดให@เปPนป;จจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต@ แตQ
อุตสาหกรรมการทQองเท่ียวยังขาดแผนแมQบทระยะยาวท่ีจะกําหนดแนวทางของการพัฒนาและบริหารการ
ทQองเท่ียวอยQางมีประสิทธิภาพเพ่ือให@บรรลุเปVาหมายของการพัฒนาตามแผนแมQบทการพัฒนาภาคใต@ดังนั้น จํานวน
นักทQองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนข@างต@นยQอมสQงผลกระทบตQอสิ่งแวดล@อม สังคม และเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ดังนั้น เพ่ือวางแนว
ทางการปVองกันผลกระทบและสร@างการพัฒนาทQองเท่ียวท่ียั่งยืน สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดอQอนของป;จจัยภายใน 
และโอกาส ภัยคุกคามของป;จจัยภายนอกด@านการทQองเท่ียวของพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ มีรายละเอียดดังนี้ 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----14141414    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

1111))))    จดุแข็ง จดุแข็ง จดุแข็ง จดุแข็ง (Strengths)(Strengths)(Strengths)(Strengths)    
(1) มีแหลQงทQองเท่ียวทางทะเลท่ีเปPนจุดขายท่ีสําคัญของประเทศและมีชื่อเสียงระดับโลก 
(2) แหลQงทQองเท่ียวทางทะเลมีความเปPนเอกลักษณเฉพาะของพ้ืนท่ีชัดเจนและโดดเดQน นําไปสูQ

กิจกรรมท่ีแตกตQางจากภาคอ่ืน 
(3) การคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางเชื่อมโยงระหวQางภูมิภาคและภายในประเทศได@งQาย 
(4) เปPนแหลQงดําน้ําท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก 
(5) เปPนแหลQงหลอมรวมวัฒนธรรม 3 เชื้อชาติ (ไทย จีน มุสลิม) ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว  
(6) สิ่งอํานวยความสะดวกด@านการทQองเท่ียว เชQน ท่ีพัก ร@านอาหาร เปPนต@น ซ่ึงสQวนใหญQได@

มาตรฐานสากลและคุ@มคQา 
(7) มีแหลQงทQองเท่ียวทางธรรมชาติหลากหลาย สามารถสQงเสริมให@เปPนแหลQงทQองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

มีปuาดิบชื้นและปuาพรุ ท่ี มีความอุดมสมบูรณ เชQน อุทยานแหQงชาติเขาสก ปuาฮาลาบาลา ปuาพรุ โตzะแดง  
อุทยานแหQงชาติเขาหลวง เปPนต@น 

(8) มีกิจกรรมท่ีโดดเดQนเก่ียวกับเรื่องวิวาหใต@สมุทร การแตQงงาน และฮันนีมูน การแขQงขันเรือใบ 
2222))))    จดุอQอนจดุอQอนจดุอQอนจดุอQอน    (Weaknesses)(Weaknesses)(Weaknesses)(Weaknesses)    

(1) มีภาพลักษณของการทQองเท่ียวท่ีมีราคาสูง ไมQจูงใจให@ชาวไทยมาทQองเท่ียว 
(2) แหลQงทQองเท่ียวเสื่อมโทรมในแหลQงทQองเท่ียวหลัก เชQน เกาะสมุย ภูเก็ตเปPนต@น 
(3) มีฤดูกาลการทQองเท่ียว 
(4) นักทQองเท่ียวขาดความเชื่อม่ันด@านความปลอดภัย 

3333))))    โอกาสโอกาสโอกาสโอกาส    (Opportunities)(Opportunities)(Opportunities)(Opportunities)    
(1) การเพ่ิมเท่ียวบินและเส@นทางบินใหมQๆ ระหวQางภูมิภาคทําให@นักทQองเท่ียวเดินทางเข@าพ้ืนท่ีได@

สะดวกข้ึน 
(2) การประชาสัมพันธการทQองเท่ียวผQาน Online และ Social Network  
(3) เปPนจุดหมายปลายทางท่ีได@รับคัดเลือกให@เปPนแหลQงดําเนินกิจกรรมระดับโลกและระดับนานาชาติ 

เชQน การถQายภาพยนตร และเปPนท่ีเก็บตัวของการประกวดสาวงามระดับนานาชาติเปPนต@น 
(4) กระแสการเดินทางทQองเท่ียวเชิงอนุรักษกําลังเปPนท่ีได@รับความนิยม 
(5) การทQองเท่ียวรQวมกันภายใต@ความรQวมมือระหวQางประเทศมีบทบาทมากข้ึน 
(6) แนวโน@มการเดินทางทQองเท่ียวภายในภูมิภาคภาคใต@เพ่ิมข้ึน 
(7) แหลQงทQองเท่ียวทางทะเลของภาคใต@เปPน Dream Destination ของนักทQองเท่ียวไทย 

4444))))    ภยัคุกคามภยัคุกคามภยัคุกคามภยัคุกคาม    (Threats)(Threats)(Threats)(Threats)    
(1) นักทQองเท่ียวมีภาพลักษณด@านลบเก่ียวกับภัยธรรมชาติทางทะเล 
(2) ตําแหนQงทางการตลาดของชายหาดประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซ่ึงมีความใกล@เคียงกับไทยใน

มุมมองนักทQองเท่ียวตQางชาติ 
(3) สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง สQงผลตQอแหลQงทQองเท่ียว เชQน การเกิดปะการังฟอกขาว น้ําทQวม

ภาคใต@ เปPนต@น 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----15151515    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

4444....5555....1111    สถานการณจํานวนนักทQองเที่ยวในป;จจุบันและแนวโน@มอนาคตสถานการณจํานวนนักทQองเที่ยวในป;จจุบันและแนวโน@มอนาคตสถานการณจํานวนนักทQองเที่ยวในป;จจุบันและแนวโน@มอนาคตสถานการณจํานวนนักทQองเที่ยวในป;จจุบันและแนวโน@มอนาคต    
แนวโน@มการทQองเท่ียวภาคใต@เติบโตตามจํานวนนักทQองเท่ียวตQางชาติท่ีเพ่ิมข้ึนอยQางตQอเนื่อง และมีโอกาส

เติบโตสูงจากการเพ่ิมข้ึนของนักทQองเท่ียวเอเชีย โดยเฉพาะจีน จํานวนนักทQองเท่ียวตQางชาติในภาคใต@มีแนวโน@ม
เพ่ิมข้ึนอยQางตQอเนื่อง แม@วQามีหลายป;จจัยเสี่ยงเข@ามากระทบ โดยมีเหตุการณท่ีสQงผลลบอยQางมีนัยสําคัญ ได@แกQ 
เหตุการณภัยพิบัติสึนามิ บริเวณชายฝ;<งทะเลอันดามันเม่ือเดือนธันวาคม 2547 และเหตุการณระเบิดท่ีดQานนอก 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เม่ือเดือนธันวาคม 2556 ป;จจัยอ่ืนๆ ได@แกQ โรคระบาด วิกฤติเศรษฐกิจในตQางประเทศ 
ตลอดจนสถานการณการเมืองในประเทศ อยQางไรก็ตาม ข@อสังเกตท่ีสําคัญ คือ ในภาพรวมพบวQา จํานวน
นักทQองเท่ียวตQางชาติภาคใต@หลังเกิดป;จจัยลบมีการฟvwนตัวคQอนข@างรวดเร็ว โดยนักทQองเท่ียวนิยมทQองเท่ียวในพ้ืนท่ี
ทQองเท่ียวหลักท่ีมีแหลQงทQองเท่ียวธรรมชาติทางทะเลท่ีมีชื่อเสียง โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต เกาะในจังหวัด 
สุราษฎรธานี จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดสงขลา ซ่ึงสQงผลให@เกิดการกระจุกตัวของนักทQองเท่ียวในพ้ืนท่ีดังกลQาว
เพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ การทQองเท่ียวเปPนแหลQงสร@างรายได@ท่ีสําคัญของภาคใต@ โดยเฉพาะการทQองเท่ียวทางทะเล แตQรายได@
ยังคงกระจุกตัวในแหลQงทQองเท่ียวหลัก โดยในปl พ.ศ.2554-2558 พบวQากลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอันดามันมีรายได@จาก
การทQองเท่ียวจัดเปPนลําดับท่ี 1 ของภาคใต@รองลงมาคือ กลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย และกลุQมจังหวัดภาคใต@
ชายแดน ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเปPนรายจังหวัด พบวQาจังหวัดภูเก็ตมีรายได@มาจากการทQองเท่ียวมากท่ีสุด 
รองลงมา ได@แกQ จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดสุราษฎรธานี ตามลําดับ 
 จากข@อมูลจํานวนผู@มาเยี่ยมเยือนในแตQละกลุQมภาคใต@ซ่ึงมีแหลQงทQองเท่ียวท่ีสวยงามตามธรรมชาติต้ังแตQ
ท@องทะเลจนถึงภูเขาและมีศิลปวัฒนธรรมท@องถ่ินหลากหลาย จําแนกได@ดังนี้ 
    1111))))    กลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย กลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย กลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย กลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย พบวQา ผู@มาเยี่ยมเยือนสQวนใหญQเปPนนักทQองเท่ียวชาวไทย และเม่ือ
พิจารณาเปPนรายจังหวัดจะเห็นได@วQา จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง ผู@มาเยี่ยมเยือนสQวนใหญQเปPน
นักทQองเท่ียวไทย ในขณะท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีมีนักทQองเท่ียวชาวตQางประเทศมาเยี่ยมเยือนมากกวQา โดยจังหวัดท่ี
มีผู@มาเยี่ยมเยือนสูงเปPนอันดับ 1 คือ จังหวัดสุราษฎรธานี รองลงมาได@แกQ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    2222)))) กลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอันดามันกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอันดามันกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอันดามันกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอันดามัน พบวQา ผู@มาเยี่ยมเยือนสQวนใหญQเปPนนักทQองเท่ียวชาวตQางประเทศ 
และเม่ือพิจารณาเปPนรายจังหวัดจะเห็นได@วQา จังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบ่ี มีนักทQองเท่ียวชาวตQางประเทศมา
เยี่ยมเยือนมากกวQา ในขณะท่ีจังหวัดระนอง และจังหวัดตรัง ผู@มาเยี่ยมเยือนสQวนใหญQเปPนนักทQองเท่ียวไทย      
โดยจังหวัดท่ีมีผู@มาเยี่ยมเยือนสูงเปPนอันดับ 1 คือ จังหวัดภูเก็ต รองลงมา ได@แกQ จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดพังงา 
    3333))))    กลุQมจังหวัดชายแดนภาคใต@กลุQมจังหวัดชายแดนภาคใต@กลุQมจังหวัดชายแดนภาคใต@กลุQมจังหวัดชายแดนภาคใต@ พบวQา ผู@มาเยี่ยมเยือนสQวนใหญQเปPนนักทQองเท่ียวชาวไทย และเม่ือ
พิจารณาเปPนรายจังหวัดจะเห็นได@วQา จังหวัดสงขลา สตูล และป;ตตานี ผู@มาเยี่ยมเยือนสQวนใหญQเปPนนักทQองเท่ียว
ชาวไทย ในขณะท่ีจังหวัดยะลาและนราธิวาสมีนักทQองเท่ียวชาวตQางประเทศมาเยี่ยมเยือนมากกวQา โดยจังหวัดท่ีมีผู@
มาเยี่ยมเยือนสูงเปPนอันดับ 1 คือ จังหวัดสงขลา รองลงมาได@แกQ จังหวัดสตูล และจังหวัดยะลา 
 นอกจากนี้ จํานวนวันท่ีนักทQองเท่ียวเข@าพัก ณ สถานท่ีตQางๆ ในพ้ืนท่ีกลุQมจังหวัดสามารถสะท@อนถึง
กิจกรรมท่ีนักทQองเท่ียวสามารถเข@ารQวมและใช@เวลาในการพักผQอน กQอให@เกิดรายได@ท่ีเพ่ิมข้ึนกับภาคธุรกิจและ
ประชากรในพ้ืนท่ี โดยพบวQาในภาพรวมจังหวัดภูเก็ตเปPนจังหวัดท่ีนักทQองเท่ียวใช@เวลาในการพักอาศัยมากท่ีสุด
ตลอดปl จังหวัดพังงา ถือเปPนพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีนักทQองเท่ียวใช@เวลาในการอยูQอาศัยนานท่ีสุด สําหรับจังหวัดอ่ืนๆ ท้ังใน
สQวนของจังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง นั้น ยังเปPนพ้ืนท่ีท่ีสามารถพัฒนากิจกรรมทางการทQองเท่ียว
ได@อีกเพ่ือเพ่ิมจํานวนวันท่ีนักทQองเท่ียวสามารถพํานักในสถานท่ีตQางๆ ซ่ึงการดําเนินงานเชQนนี้เปPนอีกแนวทางท่ีจะ
ชQวยแก@ไขป;ญหาความไมQแนQนอน หรือความผันผวนของจํานวนนักทQองเท่ียว 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----16161616    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

4444....5555....2222    แนวโน@มจํานวนนักทQองเที่ยวในอนาคตแนวโน@มจํานวนนักทQองเที่ยวในอนาคตแนวโน@มจํานวนนักทQองเที่ยวในอนาคตแนวโน@มจํานวนนักทQองเที่ยวในอนาคต    
ท่ีปรึกษาได@คาดการณจํานวนนักทQองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนในระยะการพัฒนา 20 ปl โดยใช@จํานวนนักทQองเท่ียวท่ี

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยตQอปl (ล@านคน) ตามแผนพัฒนาฯ ในแนวทางเลือก 2+ พิจารณาความหนาแนQนของนักทQองเท่ียวตQอ
พ้ืนท่ีจังหวัด โดยอยูQภายใต@สมมติฐานการพัฒนาท่ีวQามีการสQงเสริมการทQองเท่ียวรูปแบบการทQองเท่ียวตQางๆ ท้ังเชิง
คุณภาพและปริมาณเพ่ือให@นักทQองเท่ียวมีจํานวนเพ่ิมข้ึนตามเปVาหมายท่ีวางไว@ รวมถึง การเพ่ิมแหลQงทQองเท่ียวใหมQ
และกระจายนักทQองเท่ียวให@มากข้ึน ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของนักทQองเท่ียวเปPนตัวกําหนดระดับความหนาแนQนของ
ประชากรนักทQองเท่ียว ซ่ึงจําแนกความสําคัญของเมืองทQองเท่ียวออกเปPน 3 กลุQม ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 4444----5555 ประกอบด@วย 

(1)  เมืองศูนยกลางทQองเท่ียวมีการเพ่ิมของนักทQองเท่ียวสูงมาก จําเปPนต@องกําหนดเปPนเขตการจัดการ
พิเศษเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการและดูแลให@อยูQในขีดความสามารถในการรองรับ โดยความหนาแนQน
นักทQองเท่ียวท่ีมากกวQา 2,500 คน/ตารางกิโลเมตร เทียบเทQาเกณฑจําแนกความเปPนเมือง ซ่ึงจํานวนประชากร
เหลQานี้ไมQได@นํามาประเมินการจัดเก็บภาษีและรายได@ของท@องถ่ินอยQางเต็มเม็ดเต็มหนQวย ดังนั้นยQอมหลีกเลี่ยงมิได@ท่ี
ท@องถ่ินจะมีป;ญหางบประมาณในการให@บริการสาธารณูปโภคและบริการทางสังคม หรือการบํารุงรักษาและฟvwนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติแหลQงทQองเท่ียวให@สวยงามและคงอยูQอยQางยั่งยืนในท่ีนี้ หมายรวมถึงพ้ืนท่ีเกาะท่ีเปPนแหลQง
ทQองเท่ียวสําคัญในจังหวัดตQางๆ ได@แกQ พังงา กระบ่ี สุราษฎรธานี ตรัง และสตูล ถึงแม@วQาจะไมQสะท@อนความ
หนาแนQนในภาพรวมของจังหวัด แตQพ้ืนท่ีเกาะเหลQานี้มีความอQอนไหวในด@านสิ่งแวดล@อมและมีขีดความสามารถใน
การรองรับจํากัด ป;จจุบันสามารถเข@าถึงได@งQาย จําเปPนต@องได@รับการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักทQองเท่ียวและใช@การบริหารจัดการแบบพิเศษในกลุQมนี้เชQนกัน 

(2) เมืองทQองเท่ียวหลัก เปPนกลุQมท่ีมีศักยภาพในการทQองเท่ียวสูงมีการเพ่ิมของนักทQองเท่ียวสูง ควรได@รับ
การดูแลและการสนับสนุนจากสQวนกลางในการวางระบบสาธารณูปโภคและบริการ 

(3) เมืองทQองเท่ียวทางเลือก มีศักยภาพการทQองเท่ียวทางเลือก กลุQมทQองเท่ียวท่ีนิยมความสันโดษ 
ทQองเท่ียวเชิงนิเวศ ควรสนับสนุนและสร@างศักยภาพให@ท@องถ่ินสามารถบริหารจัดการได@ 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่4444----5555    แนวโน@มการเปลีย่นแปลงของนกัทQองเทีย่วในพื้นทีภ่าคใต@ตามแผนพฒันาฯแนวโน@มการเปลีย่นแปลงของนกัทQองเทีย่วในพื้นทีภ่าคใต@ตามแผนพฒันาฯแนวโน@มการเปลีย่นแปลงของนกัทQองเทีย่วในพื้นทีภ่าคใต@ตามแผนพฒันาฯแนวโน@มการเปลีย่นแปลงของนกัทQองเทีย่วในพื้นทีภ่าคใต@ตามแผนพฒันาฯ    

ระดับ 
ความหนาแนQน 
(คน/ตร.กม.) 

ความหมายและรูปแบบการจัดการ แนวโน@ม 20 ปl (พ.ศ.2579) 

1 20,000 เมืองศูนยกลางทQองเท่ียว 
(เขตการจัดการพิเศษ) 

ภูเก็ต 

2 5,000  

3 2,500 สงขลา 

4 1,500 เมืองทQองเท่ียวหลัก 
(การสนับสนุนจากสQวนกลาง) 

กระบ่ี พังงา 

5 700 สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล พัทลุง  

6 500 นครศรีธรรมราช ระนอง 

7 300 เมืองทQองเท่ียวทางเลือก 
(การสนับสนุนศักยภาพท@องถ่ิน) 

 

ตรัง ยะลา นราธิวาส 

8 100 ป;ตตานี 

9 ต่ํากวQา 100  

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    จังหวัดท่ีขีดเส@นใต@มีแหลQงทQองเท่ียวประเภทเกาะท่ีสําคัญ จัดอยูQในกลุQมท่ีต@องกําหนดมาตรการดูแลจัดการเปPนพิเศษ 
รวมท้ัง เพ่ิมทางเลือกแหลQงทQองเท่ียวให@กระจายมากข้ึน 

ผลการคาดการณการเติบโตของนักทQองเท่ียวภายใต@การสQงเสริมข@างต@น สามารถจําแนกได@เปPนรายจังหวัด 
ดังแสดงในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 4444----6666    และรูปที่รูปที่รูปที่รูปที่4444----1111    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----17171717    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่4444----6666    แนวโน@มการเปลีย่นแปลงของนกัทQองเทีย่วในแตQละจังหวดัแนวโน@มการเปลีย่นแปลงของนกัทQองเทีย่วในแตQละจังหวดัแนวโน@มการเปลีย่นแปลงของนกัทQองเทีย่วในแตQละจังหวดัแนวโน@มการเปลีย่นแปลงของนกัทQองเทีย่วในแตQละจังหวดั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่    

((((ตรตรตรตร....กมกมกมกม.).).).)    

2558255825582558    2569256925692569    2579257925792579    

                คนคนคนคน    คนคนคนคน////ตรตรตรตร....กมกมกมกม....    คนคนคนคน    คนคนคนคน////ตรตรตรตร....กมกมกมกม....    คนคนคนคน    คนคนคนคน////ตรตรตรตร....กมกมกมกม....    

ชุมพร 6009.008 1,743,695  290.18   2,877,790  478.9   5,424,064  902.7  

สุราษฎรธานี 12891.4688 6,077,946  471.5  10,031,029  778.1  18,906,500  1,466.6  

นครศรีธรรมราช 9942.5024 1,736,590  174.7  2,866,064  288.3  5,401,963  543.3  

พัทลุง 3424.4736 990,611  289.3  1,634,902  477.4  3,081,467  899.8  

ระนอง 3298.0448 693,773  210.4  1,145,001  347.2  2,158,101  654.4  

พังงา 4170.8944 2,033,423  487.5  3,355,957  804.6  6,325,313  1,516.5  

ภูเก็ต 543.0336 9,002,698  16,578.5  14,858,033  27,361.2  28,004,446  51,570.4  

กระบี ่ 4708.512 3,146,474  668.3  5,192,934  1,102.9  9,787,651  2,078.7  

ตรัง 4917.5184 728,279  148.1  1,201,950  244.4  2,265,438  460.7  

สงขลา 7393.8896 7,684,787  1,039.3  12,682,956  1,715.3  23,904,857  3,233.1  

สตูล 2478.9776 990,611  399.6  1,634,902  659.5  3,081,467  1,243.0  

ยะลา 4521.0784 623,460  137.9  1,028,957  227.6  1,939,380  429.0  

ป;ตตานี 1940.3552 136,161  70.2  224,720  115.8  423,552  218.3  

นราธิวาส 4475.4304 466,349  104.2  769,661  172.0  1,450,659  324.1  

    
4444....5555....3333    ศักยภาพและข@อจํากัดในการพัฒนาฯ โดยสQงเสริมการทQองเที่ยวศักยภาพและข@อจํากัดในการพัฒนาฯ โดยสQงเสริมการทQองเที่ยวศักยภาพและข@อจํากัดในการพัฒนาฯ โดยสQงเสริมการทQองเที่ยวศักยภาพและข@อจํากัดในการพัฒนาฯ โดยสQงเสริมการทQองเที่ยว    
  (1)  ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล@อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การทQองเท่ียวภาคใต@มีจุดขายท่ี
สําคัญคือ ความสวยงามของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;<ง ไมQมีการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักทQองเท่ียว รวมถึงการสร@างจิตสํานึกในการทQองเท่ียวท่ีไมQทําลายสิ่งแวดล@อม  ทําให@เกิดความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล@อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในหลายพ้ืนท่ี นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลยังไมQสอดคล@องกับยุทธศาสตรด@านการทQองเท่ียวซ่ึงเปPนรายได@หลักของประเทศไทยทําให@ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจท่ีประเทศควรจะได@รับนั้นน@อยกวQาท่ีควรจะเปPนไมQคุ@มคQากับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีสูญเสียหรือ
เสื่อมโทรมลงอยQางเห็นได@ชัด ดังนั้นจึงควรมีการวางยุทธศาสตรการทQองเท่ียวทางทะเลและการใช@ประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอยQางยั่งยืน 
  (2) ป;ญหาคุณภาพน้ํา การเติบโตของภาคการทQองเท่ียวและบริการ รวมถึงชุมชน ทําให@เกิดป;ญหา
คุณภาพน้ําโดยเฉพาะหาดทQองเท่ียวท่ีสําคัญ จากข@อมูลสถานการณคุณภาพน้ําทะเลตามดัชนีคุณภาพน้ําทะเล 
(MWQI) ของกรมควบคุมมลพิษ ท่ีได@มีการตรวจวัด จํานวน 2 ครั้งตQอปl (ชQวงฤดูฝนและแล@ง) ในพ้ืนท่ีภาคใต@ ซ่ึง
ประกอบด@วยจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สงขลา และสตูล ในชQวง
ระยะ 5 ปlย@อนหลัง (ระหวQางปl พ.ศ.2554-2558) พบวQา คุณภาพน้ําทะเลสQวนใหญQอยูQในระดับพอใช@ถึงดี ซ่ึงในปl 
2558 มีแนวโน@มในการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเสื่อมโทรมลง เนื่องจากไมQพบคุณภาพน้ําทะเลระดับดีมาก และ
สัดสQวนคุณภาพน้ําทะเลระดับดีลดลงจากเดิม (ปl 2557) ร@อยละ 44.6 เหลือร@อยละ 26.0 อยQางไรก็ตาม ในปl 
2558 ไมQพบคุณภาพน้ําทะเลอยูQในระดับเสื่อมโทรมมาก ดังแสดงในรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 4444----2222    
    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ                บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----18181818    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    

    

    
2558255825582558    2569256925692569    2579257925792579    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่4444----1 1 1 1 แนวโน@มการเปลีย่นแปลงของนกัทQองเที่ยวในแตQละจงัหวดัแนวโน@มการเปลีย่นแปลงของนกัทQองเที่ยวในแตQละจงัหวดัแนวโน@มการเปลีย่นแปลงของนกัทQองเที่ยวในแตQละจงัหวดัแนวโน@มการเปลีย่นแปลงของนกัทQองเที่ยวในแตQละจงัหวดั 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----19191919    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่4444----2222    แนวโน@มสถานการณคุณภาพน้าํทะเล แนวโน@มสถานการณคุณภาพน้าํทะเล แนวโน@มสถานการณคุณภาพน้าํทะเล แนวโน@มสถานการณคุณภาพน้าํทะเล ((((ฤดฝูนและฤดแูล@งฤดฝูนและฤดแูล@งฤดฝูนและฤดแูล@งฤดฝูนและฤดแูล@ง) ) ) ) ในพืน้ทีภ่าคใต@ในพืน้ทีภ่าคใต@ในพืน้ทีภ่าคใต@ในพืน้ทีภ่าคใต@    

ระหวQางปlระหวQางปlระหวQางปlระหวQางปl    พพพพ....ศศศศ....2552552552554444----2552552552558888



รQางรQางรQางรQางรายงานการรายงานการรายงานการรายงานการประเมินประเมินประเมินประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตรผลกระทบเชิงยุทธศาสตรผลกระทบเชิงยุทธศาสตรผลกระทบเชิงยุทธศาสตร    (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) (Strategic Environmental Assessment : SEA) (Strategic Environmental Assessment : SEA) (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ;<งทะเลภาคใต@สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ;<งทะเลภาคใต@สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ;<งทะเลภาคใต@สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----20202020    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่4444----3333    สถานการณคุณภาพน้าํทะเล สถานการณคุณภาพน้าํทะเล สถานการณคุณภาพน้าํทะเล สถานการณคุณภาพน้าํทะเล ((((ฤดแูล@งฤดแูล@งฤดแูล@งฤดแูล@ง) ) ) ) ในพืน้ทีภ่าคใต@ในพืน้ทีภ่าคใต@ในพืน้ทีภ่าคใต@ในพืน้ทีภ่าคใต@    ปlปlปlปl    พพพพ....ศศศศ....2552552552558888 

 
 
  
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----21212121    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

  (3) ป;ญหากัดเซาะชายฝ;<งการพัฒนาสิ่งปลูกสร@างลQวงล้ําในทะเล โดยเฉพาะโครงสร@างแข็ง เชQน ทQาเรือ 
เข่ือนกันคลื่น ฯลฯ ทําให@เกิดป;ญหาการกัดเซาะชายฝ;<ง เม่ือพิจารณารายละเอียดพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลของจังหวัด
เปVาหมายของการพัฒนาท่ีเปPนพ้ืนท่ีวิกฤต (Hot Spot) ของการกัดเซาะรุนแรง (อัตราการกัดเซาะใน 
ระยะ > 5 เมตรตQอปl) จากรายงานการกัดเซาะชายฝ;<งทะเลไทย ของกรมทรัพยากรธรณี พบการกัดเซาะรุนแรง
ทางฝ;<งอQาวไทย โดยจําแนกตามชายฝ;<งและชนิดชายฝ;<งในแตQละพ้ืนท่ี ดังนี้ 

ชื่อจังหวดัชื่อจังหวดัชื่อจังหวดัชื่อจังหวดั    ชื่อชายฝ;<งชื่อชายฝ;<งชื่อชายฝ;<งชื่อชายฝ;<ง    ชนดิของชายฝ;<งชนดิของชายฝ;<งชนดิของชายฝ;<งชนดิของชายฝ;<ง    
ระยะทางที่ระยะทางที่ระยะทางที่ระยะทางที่    
ถูกกดัเซาะถูกกดัเซาะถูกกดัเซาะถูกกดัเซาะ    

อตัราอตัราอตัราอตัรา    
การกดัเซาะการกดัเซาะการกดัเซาะการกดัเซาะ    

ฝ;<งอQาวไทยฝ;<งอQาวไทยฝ;<งอQาวไทยฝ;<งอQาวไทย        

นครศรีธรรมราช 
 
 
 

- บ.เคียนดํา-บ.บQอนนท อ.ทQาศาลา 
- บ.แหลมตะลุมพุก-บ.บางบQอ อ.ปากพนัง 
- บ.เกาะทัง-บ.หน@าศาล อ.ปากพนัง และ  
 อ.หัวไทร 

หาดทราย 
หาดทราย 
หาดทราย 

8 ก.ม. 
29 ก.ม. 
23 ก.ม. 

6 ม./ปl 
8 ม./ปl 
12 ม./ปl 

สงขลา - บ.อูQตะเภา-บ.ปากแตระ อ.ระโนด หาดทราย 4 ก.ม. 5.5 ม./ปl 
ฝ;<งอันดามันฝ;<งอันดามันฝ;<งอันดามันฝ;<งอันดามัน     
ระนอง - บ.ทะเลนอก อ.กะเปอร หาดทราย 4 ก.ม. 6 ม./ปl 
กระบ่ี 
 

- บ.คลองทราย อ.เมือง 
- บ.คลองประสงค-แหลมขาม อ.เมือง 

หาดทราย 
หาดทราย 

1 ก.ม. 
3 ก.ม. 

5 ม./ปl 
5 ม./ปl 

สตูล 
 
 

- บ.ทุQงสะโบzะ-บ.ราไวใต@ อ.ทุQงหว@า 
- ปากละงู อ.ละงู 
- บ.บากันเกย-บ.กลาง อ.เมือง 

หาดทราย 
หาดทราย 
หาดทราย 

3 ก.ม. 
1 ก.ม. 
2 ก.ม. 

5-7 ม./ปl 
5 ม./ปl 

5-6 ม./ปl 

ท่ีมา : รายงานการกัดเซาะชายฝ;<งทะเลไทยของกรมทรัพยากรธรณี 

  (2) แหลQงทQองเท่ียวภาคใต@สQวนใหญQอยูQในเขตอุทยานแหQงชาติ ซ่ึงป;ญหาหลักของอุทยานแหQงชาติทาง
ทะเลมีหลายประการแตQโดยภาพรวมแล@วเกิดจากการทQองเท่ียว ซ่ึงป;จจุบันธุรกิจการทQองเท่ียวในประเทศไทยมี
แนวโน@มเติบโตข้ึนเปPนอยQางมากท้ังนักทQองเท่ียวท่ีเปPนชาวไทยและนักทQองเท่ียวตQางชาติ การท่ีอุตสาหกรรมการ
ทQองเท่ียวเติบโตข้ึนเชQนนี้แม@วQาจะปรากฏรายได@จากการทQองเท่ียวเข@าสูQประเทศเพ่ิมมากข้ึน แตQทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลถูกทําลายซ่ึงรายได@ท่ีได@รับไมQคุ@มคQากับทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญเสียไปเพราะรายได@ท่ีรับไมQเพียงพอตQอ
การนํามาใช@ในการฟvwนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล นอกจากนี้ นักทQองเท่ียวท่ีเดินทางไปทQองเท่ียวในเขตอุทยาน
ยังสร@างความเสียหายให@กับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในเขตอุทยานด@วยกลQาวคือ (1) การท้ิงสมอเรือในแนว
ปะการัง (2) การนําเรือเร็วเข@าไปใกล@ฝ;<งจนทําให@ใบพัดเรือพัดทรายฝ;งปะการังจนเปPนเหตุให@ปะการังตาย  
(3) การจับสัตวทะเลโดยไมQมีเหตุอันควรของนักทQองเท่ียวกรณีดังกลQาวเปPนการทารุณกรรมสัตวทะเลโดยไมQมีเหตุ
อันควร (4) การให@อาหารปลาในเขตอุทยานซ่ึงกรณีนี้เปPนการทําให@ระบบนิเวศในเขตอุทยานเสียไปเนื่องจากเปPน
การเชื้อเชิญให@ปลานอกเขตอุทยานเข@ามาในเขตอุทยานและปลาเหลQานี้จะแยQงแหลQงท่ีอยูQอาศัยของปลาท่ีมี
ถ่ินอาศัยเดิมในเขตอุทยาน (5) ป;ญหาขยะจากการท่ีนักทQองเท่ียวเดินทางเข@าไปทQองเท่ียวในเขตอุทยานและท้ิงสิ่ง
ปฏิกูลเปPนจํานวนมาก และ (6) ป;ญหาน้ําเสียจากการทQองเท่ียวนอกจากนี้ พบวQา ประชากรของสัตวทะเลหายาก
ในป;จจุบันมีจํานวนน@อยและมีแนวโน@มลดลงอยQางตQอเนื่อง ท้ังนี้เปPนผลจากภาวะคุกคามหลายประการ เชQน
เครื่องมือประมง ความเสื่อมโทรมสภาพแวดล@อมของแหลQงท่ีอยูQอาศัย การเจ็บปuวยตามธรรมชาติ เปPนต@น ในปl
พ.ศ.2554 มีการเกยต้ืนของสัตวทะเลหายากไมQน@อยกวQา 200 ตัวโดยมีสัดสQวนของเตQาทะเล โลมา และวาฬและ
พะยูน ท่ีเกยต้ืนคิดเปPนร@อยละ 52, 32 และ 16 ตามลําดับ    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----22222222    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

  (3) สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข@องกับภาคการทQองเท่ียว จากรายงานการศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาค
การทQองเท่ียวเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต@ ของธนาคารแหQงประเทศไทย ได@ศึกษาศักยภาพสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเก่ียวข@องกับภาคการทQองเท่ียว 6 ด@านหลัก ท่ีจําเปPนตQอการรองรับการเติบโตของจํานวนนักทQองเท่ียว 
ได@แกQ โรงแรมและท่ีพัก การคมนาคม สาธารณูปโภค การตรวจคนเข@าเมือง ความปลอดภัย คุณภาพทรัพยากร
มนุษย พบวQา ในภาพรวมสิ่งอํานวยความสะดวกภาคการทQองเท่ียวมีเพียงโรงแรมและท่ีพักเทQานั้นท่ีมีปริมาณ
เพียงพอ สามารถสรุปป;ญหาท่ีสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวกในแตQละด@าน ดังนี้ 
 1)1)1)1) โรงแรมและที่พักโรงแรมและที่พักโรงแรมและที่พักโรงแรมและที่พัก ปริมาณโรงแรมและท่ีพักในภาคใต@มีเพียงพอรองรับการขยายตัวของจํานวน
นักทQองเท่ียว อาจทําให@เกิดผลกระทบจากการไมQปฏิบัติตามมาตรฐานตQางๆ อันสQงผลตQอความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล@อมในอนาคต  
 2)2)2)2)    การคมนาคมการคมนาคมการคมนาคมการคมนาคม การคมนาคมทางบกยังมีป;ญหาด@านปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงเส@นทางหลักภาคใต@
ยังคงกระจุกตัวอยูQในสถานท่ีสําคัญและบางสQวนมีสภาพถนนเปPน 2 ชQองจราจร ขณะท่ีการเดินทางโดยรถโดยสาร
สาธารณะยังไมQมีความสะดวก เส@นทางเข@าไมQถึงแหลQงทQองเท่ียวและพบป;ญหาคุณภาพในการให@บริการ จังหวัด
สําคัญรองรับปริมาณผู@โดยสารเกินศักยภาพของสนามบิน เชQน ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสงขลา  
    3)3)3)3) สาธารณูปโภคสาธารณูปโภคสาธารณูปโภคสาธารณูปโภค 
        3333....1111))))    ไฟฟVา ไฟฟVา ไฟฟVา ไฟฟVา     
    ความต@องการใช@ไฟฟVาเพ่ิมข้ึนและเปPนป;ญหาในพ้ืนท่ีทQองเท่ียวหลัก ในเดือนกันยายน   
ปl พ.ศ. 2558 กําลังผลิตไฟฟVาของภาคใต@ รวมท้ังสิ้น 2,889.68 เมกะวัตต ประกอบด@วย โรงไฟฟVาของ กฟผ. 
2,112.48 เมกะวัตตโรงไฟฟVาเอกชน 777.2 เมกะวัตต นอกจากนี้ ยังมีกําลังผลิตสํารองพ่ึงได@เปPนระบบสายสQง
เชื่อมโยงจากภาคกลางและประเทศมาเลเซีย รวม 900 เมกะวัตตซ่ึงโดยรวมแล@วกําลังการผลิตไฟฟVาตามสัญญา
ของโรงไฟฟVาในภาคใต@ยังสูงกวQาความต@องการใช@ไฟฟVาสูงสุด อยQางไรก็ตาม ในด@านความม่ันคงทางพลังงานท่ี
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ จําเปPนต@องเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟVาให@เพียงพอกับความต@องการใช@ไฟฟVาท่ีเพ่ิมข้ึน
ทุกปl นอกจากนี้ หากพิจารณาเฉพาะในพ้ืนท่ีทQองเท่ียวหลัก พบวQาในป;จจุบันมีป;ญหาในหลายพ้ืนท่ี เชQน เขาหลัก  
จังหวัดพังงา ซ่ึงพบป;ญหาไฟฟVาดับบQอยครั้ง เปPนต@น เปPนการสร@างต@นทุนเพ่ิมให@แกQผู@ประกอบการบางสQวนท่ีต@อง
ลงทุนซ้ือเครื่องป;<นไฟเพ่ือใช@ในชQวงท่ีไฟฟVาดับ 
        3333....2222))))    ประปาประปาประปาประปา    
    ระบบน้ําใช@เปPนป;ญหาในพ้ืนท่ีทQองเท่ียวหลัก โดยพบป;ญหาขาดแคลนน้ําในแหลQง
ทQองเท่ียวท่ีสําคัญ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเกาะ อยQางไรก็ตาม ในระยะท่ีฝนไมQตกตามฤดูกาล ทําให@น้ําในคลองอยูQใน   
ระดับตํ่าชQวงฤดูแล@ง จึงทําให@เกิดความไมQสะดวกตQอนักทQองเท่ียว อีกท้ังสร@างต@นทุนเพ่ิมให@แกQผู@ประกอบการ
บางสQวนท่ีต@องซ้ือน้ําดิบจากฝ;<งเพ่ือสํารองใช@บนเกาะ 
        3333....3333))))    การจัดการขยะการจัดการขยะการจัดการขยะการจัดการขยะ    
    การกําจัดขยะ เปPนป;ญหาหลักของการทQองเท่ียว โดยภาคการทQองเท่ียวเปPนภาคเศรษฐกิจ
ท่ีมีอัตราการเกิดขยะสูง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการการกําจัดขยะกลับพบวQามีป;ญหาขยะสะสมไมQได@รับการกําจัด 
นอกจากนี้ การกําจัดขยะบางสQวนยังไมQถูกต@องตามหลักวิชาการท@องถ่ินไมQมีศักยภาพและไมQมีงบประมาณ
ดําเนินการ โดยพบวQาทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต@ ยกเว@นภูเก็ต มีศักยภาพไมQเพียงพอในการจัดการขยะท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมดทําให@มีปริมาณขยะสะสมและขยะท่ีต@องกําจัดตกค@าง ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 4444----7777 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----23232323    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่4444----7777    ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้และการจดัการในแตQละจงัหวดัปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้และการจดัการในแตQละจงัหวดัปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้และการจดัการในแตQละจงัหวดัปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้และการจดัการในแตQละจงัหวดั    
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้    ปรมิาณขยะทีม่กีารจดัการ ปรมิาณขยะทีม่กีารจดัการ ปรมิาณขยะทีม่กีารจดัการ ปรมิาณขยะทีม่กีารจดัการ ((((ตนัตนัตนัตนั////ปlปlปlปl))))    ปรมิาณขยะตกค@างปรมิาณขยะตกค@างปรมิาณขยะตกค@างปรมิาณขยะตกค@าง    

    ((((ตนัตนัตนัตนั////ปlปlปlปl))))    เกบ็ขนไปกาํจดัเกบ็ขนไปกาํจดัเกบ็ขนไปกาํจดัเกบ็ขนไปกาํจดั    นาํไปใช@ประโยชนนาํไปใช@ประโยชนนาํไปใช@ประโยชนนาํไปใช@ประโยชน    ((((ตนัตนัตนัตนั////ปlปlปlปl))))    

สุราษฎรธานี 387,220.35 225,123.97 35,449.53 126,646.85 

ชุมพร 135,082.85 65,780.30 2,832.40 66,470.15 

นครศรีธรรมราช 395,945.21 188,515.20 19,847.99 187,582.02 

ระนอง 71,587.45 47,088.65 3,427.35 21,071.45 

ภูเก็ต 260,420.20 225,650.30 34,769.90 - 

ตรัง 261,358.25 82,271.00 104,298.75 74,788.50 

พังงา 116,416.75 64,399.87 43,180.23 8,836.65 

สตูล 109,743.79 53,866.70 46,216.98 9,660.11 

กระบ่ี 201,243.82 112,113.40 50,702.77 38,427.64 

สงขลา 585,450.60 248,634.35 214,811.27 122,004.98 

นราธิวาส 230,266.20 54,728.10 84,934.71 90,603.40 

ยะลา 268,553.14 57,045.85 93,008.13 118,499.16 

ป;ตตานี 197,590.64 69,240.50 90,800.00 37,550.15 

พัทลุง 189,099.20 64,079.40 66,072.30 58,947.50 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ, 2558 

        3333....4)4)4)4)    การกําจัดน้ําเสีย การกําจัดน้ําเสีย การกําจัดน้ําเสีย การกําจัดน้ําเสีย     
     ป;ญหาสําคัญท่ีพบ ได@แกQ ระบบบัดน้ําเสียไมQครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด อีกท้ังระบบท่ีมีอยูQ
ทํางานไมQได@ประสิทธิภาพตามมาตรฐานท้ังหมด เชQน ในพ้ืนท่ีฝ;<งอันดามัน จากผลการสุQมตรวจการทํางานของระบบ
บําบัดน้ําเสียจํานวน 52 แหQง ในพ้ืนท่ีภูเก็ต พังงา กระบ่ี และตรัง ประจําปlงบประมาณ 2557 ของสํานักงาน
สิ่งแวดล@อมภาคท่ี 15 พบวQา มีแหลQงกําเนิดมลพิษเพียง 22 จาก 52 แหQง ท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบาย
น้ําท้ิงท่ีได@มาตรฐาน ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีอ่ืนของภาคใต@ พบป;ญหาในลักษณะเดียวกัน เชQน ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล
ตําบลบ@านใต@ อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ทํางานได@ไมQเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีการอุดตันของไขมัน
ในระบบ และได@ยกเลิกการใช@ระบบรวบรวมน้ําเสียบริเวณหน@าหาดท้ังหมดเนื่องจากมีน้ําทะเลและทรายเข@าระบบ 
เปPนต@น ในบางพ้ืนท่ีท@องถ่ินไมQมีศักยภาพและไมQมีงบประมาณดําเนินการ 
        4444))))    การตรวจคนเข@าเมืองการตรวจคนเข@าเมืองการตรวจคนเข@าเมืองการตรวจคนเข@าเมือง    
   จํานวนผู@เดินทางผQานชายแดนไทย-มาเลเซียเพ่ิมมากข้ึน ทําให@ตรวจคนเข@าเมืองบางแหQงเกิด
ความแออัด จนทําให@นักทQองเท่ียวเดินทางเข@า-ออกไมQสะดวก ซ่ึงสQวนหนึ่งมีสาเหตุจากจํานวนเจ@าหน@าท่ีและชQอง
บริการไมQเพียงพอ รวมถึงขาดเทคโนโลยีลดระยะเวลาในการกรอกเอกสาร 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----24242424    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

        5)5)5)5)    ความปความปความปความปลอดภัยลอดภัยลอดภัยลอดภัย 
   ภาคใต@มีป;ญหาความปลอดภัยจากป;จจัยภายนอกท่ีมาจากเหตุการณความไมQสงบในพ้ืนท่ี
ชายแดนภาคใต@ ซ่ึงเปPนป;จจัยบ่ันทอนการทQองเท่ียวหลักในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ ยังมีป;ญหาความปลอดภัยท่ีเกิดจาก
ป;จจัยภายใน ได@แกQ จํานวนเจ@าหน@าท่ีทQองเท่ียวไมQเพียงพอ และต@องแบQงกําลังเจ@าหน@าท่ีท้ังบนฝ;<งและเกาะ จึงเปPน
ชQองโหวQให@เกิดเหตุคดีรุนแรงกับนักทQองเท่ียว ตลอดจนการกู@ภัยทางทะเลยังขาดอุปกรณและบุคลากรรองรับ
อุบัติเหตุทางทะเลท่ีรุนแรงนอกนQานน้ํา นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังละเลยความปลอดภัย อาทิ การไมQกําหนดให@
นักทQองเท่ียวสวมเสื้อชูชีพบนเรือทQองเท่ียว เปPนต@น 

6666))))    บุคลากรภาคการทQองเที่ยว บุคลากรภาคการทQองเที่ยว บุคลากรภาคการทQองเที่ยว บุคลากรภาคการทQองเที่ยว     
   ในภาพรวมมีป;ญหาไมQเพียงพอ ท้ังนี้ จากรายงานความสามารถในการแขQงขันด@านการทQองเท่ียว
ของโลก (The Travel and Tourism Competitiveness Report 2015) โดย World Economic Forum 
(WEF) พบวQา หัวข@อยQอยด@านความยากงQายในการหาแรงงานทักษะ (Ease of Finding Skilled Employees) 
สะท@อนวQาแรงงานท่ีมีความรู@ความเข@าใจในงานบริการทQองเท่ียวคQอนข@างหายาก และเปPนป;จจัยรั้งความสามารถใน
การแขQงขันภาคการทQองเท่ียวไทยอีกประการหนึ่ง สอดคล@องกับความเห็นของผู@ประกอบการในภาคใต@ ท่ีเห็นวQา
แรงงานในภาคการทQองเท่ียวคQอนข@างหายากและอาจไมQเพียงพอรองรับการเติบโตของภาคทQองเท่ียว รวมถึงการ
ขาดทักษะทางภาษาตQางประเทศ    

4444....6666    ผลกระทบจากการพฒันาสาขาเกษตรกรรมผลกระทบจากการพฒันาสาขาเกษตรกรรมผลกระทบจากการพฒันาสาขาเกษตรกรรมผลกระทบจากการพฒันาสาขาเกษตรกรรม    
4444....6666....1111    ศักยภาพและข@อจาํกัดในการพัฒนาฯ สาขาเกษตรกรรมศักยภาพและข@อจาํกัดในการพัฒนาฯ สาขาเกษตรกรรมศักยภาพและข@อจาํกัดในการพัฒนาฯ สาขาเกษตรกรรมศักยภาพและข@อจาํกัดในการพัฒนาฯ สาขาเกษตรกรรม    
 จากข@อมูลการใช@ประโยชนท่ีดินท่ีจัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวQา การใช@ประโยชนท่ีดิน
เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใต@มีเนื้อท่ีมากกวQาร@อยละ 80 เปPนสวนไม@ผลและไม@ยืนต@น ซ่ึงจากรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 4444----4444 จะเห็นได@วQากลุQม
ภาคใต@ฝ;<งอQาวไทยมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด โดยพ้ืนท่ีสQวนใหญQอยูQท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และ
ชุมพร รองลงมาได@แกQ กลุQมภาคใต@ชายแดน โดยพ้ืนท่ีสQวนใหญQอยูQในจังหวัดสงขลา รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส 
และยะลา สําหรับกลุQมภาคใต@ฝ;<งอันดามัน พบวQา มีเนื้อท่ีเกษตรกรรมน@อยท่ีสุด คิดเปPนร@อยละ 25.03 ของพ้ืนท่ีท่ี
ใช@ประโยชนทางการเกษตรในภาคใต@ท้ังหมด โดยพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรรมโดยมากกระจุกตัวท่ีจังหวัดกระบ่ี ตรัง และ
พังงา 
 
 
 
 
 

    
    

    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่4444----4444    สัดสQวนการใช@ประโยชนทีด่นิเพื่อการเกษตรในพืน้ทีภ่าคใต@ จาํแนกรายกลุQมจงัหวดัสัดสQวนการใช@ประโยชนทีด่นิเพื่อการเกษตรในพืน้ทีภ่าคใต@ จาํแนกรายกลุQมจงัหวดัสัดสQวนการใช@ประโยชนทีด่นิเพื่อการเกษตรในพืน้ทีภ่าคใต@ จาํแนกรายกลุQมจงัหวดัสัดสQวนการใช@ประโยชนทีด่นิเพื่อการเกษตรในพืน้ทีภ่าคใต@ จาํแนกรายกลุQมจงัหวดั 
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กลุQมภาคใต@ฝ ;<งอQาวไทยกลุQมภาคใต@ฝ ;<งอQาวไทยกลุQมภาคใต@ฝ ;<งอQาวไทยกลุQมภาคใต@ฝ ;<งอQาวไทย กลุQมภาคใต@ฝ ;<งอันดามันกลุQมภาคใต@ฝ ;<งอันดามันกลุQมภาคใต@ฝ ;<งอันดามันกลุQมภาคใต@ฝ ;<งอันดามัน กลุQมภาคใต@ชายแดนกลุQมภาคใต@ชายแดนกลุQมภาคใต@ชายแดนกลุQมภาคใต@ชายแดน

((((พันไรQพันไรQพันไรQพันไรQ))))

นาข@าวนาข@าวนาข@าวนาข@าว พืชไรQพืชไรQพืชไรQพืชไรQ สวนไม@ผลสวนไม@ผลสวนไม@ผลสวนไม@ผล////ไม@ยืนต@นไม@ยืนต@นไม@ยืนต@นไม@ยืนต@น สวนผัก ไม@ดอกสวนผัก ไม@ดอกสวนผัก ไม@ดอกสวนผัก ไม@ดอก////ไม@ประดบัไม@ประดบัไม@ประดบัไม@ประดบั อื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆ



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----25252525    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 จากข@อมูลการใช@ท่ีดินเพ่ือการเกษตรในระหวQางปl พ.ศ.2552-2556 พบวQา พ้ืนท่ีนาข@าวและพืชไรQในภาคใต@
ของไทยท่ีมีแนวโน@มลดลงจากปl พ.ศ.2552 มากกวQาร@อยละ 30 สําหรับพ้ืนท่ีเพาะปลูกสวนไม@ผล/ไม@ยืนต@น และสวน
ผัก ไม@ดอก/ไม@ประดับ มีแนวโน@มเพ่ิมสูงข้ึนร@อยละ 0.97 และ 3.30 ตามลําดับ ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
เปPนรายกลุQมจังหวัด พบวQา พ้ืนท่ีนาข@าวของทุกกลุQมจังหวัดมีแนวโน@มลดลงจากปl พ.ศ.2552 ใกล@เคียงกัน คือประมาณ
ร@อยละ 30 ในขณะท่ีพืชไรQ มีรายงานพบท่ีจังหวัดชุมพรเพียงจังหวัดเดียว ซ่ึงมีแนวโน@มลดลงเชQนเดียวกับ 
นาข@าว สําหรับพ้ืนท่ีไม@สวน/ไม@ยืนต@น และพ้ืนท่ีสวนผัก ไม@ดอก/ไม@ประดับ สQวนใหญQมีแนวโน@มเพ่ิมข้ึนเล็กน@อย 
ยกเว@นกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอันดามันท่ีมีแนวโน@มลดลงเล็กน@อย 
 พืชเศรษฐกิจท่ีของภาคใต@ ได@แกQ ปาลมน้ํามัน มะพร@าว เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง กาแฟ และยางพารา 
โดยภาคใต@มีเนื้อท่ีเพาะปลูกปาลมน้ํามันมากกวQาร@อยละ 85 และสามารถให@ผลผลิตมากกวQาร@อยละ 90 ของผลผลิตท้ัง
ประเทศ ในขณะท่ีมะพร@าวมีเนื้อท่ีเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตประมาณร@อยละ 50 ของท้ังประเทศ สําหรับไม@ผล 
ได@แกQ เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกองพบวQา สQวนใหญQมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยูQท่ีภาคใต@และภาคกลาง แตQเม่ือพิจารณา
ปริมาณผลผลิตตQอไรQ พบวQาพ้ืนท่ีเพาะปลูกของภาคกลางมีมากกวQาภาคใต@ นอกจากนี้ยังพบวQาภาคใต@มีเนื้อท่ีเพาะปลูก
และปริมาณผลผลิตกาแฟและยางพาราเปPนหลัก โดยมีเนื้อท่ีเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตกาแฟสูงถึงร@อยละ 78 
ในขณะท่ียางพารามีเนื้อท่ีเพาะปลูกกระจายอยูQท่ัวทุกภูมิภาค โดยมีพ้ืนท่ีหลักอยูQท่ีภาคใต@ (ร@อยละ 61.77) และเม่ือ
พิจารณาปริมาณผลผลิตตQอไรQ พบวQา ภาคใต@มีผลผลิตน้ํายางพาราตQอไรQมากท่ีสุด ท้ังนี้ เนื้อท่ีเพาะปลูกและผลผลิต
มากกวQาร@อยละ 50 มาจากกลุQมภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย ยกเว@น ไม@ผลประเภทลองกองท่ีมีเนื้อท่ีเพาะปลูกอยูQท่ีกลุQมภาคใต@
ชายแดนร@อยละ 53.82 และไม@ยืนต@นประเภทยางพารามีการเพาะปลูกกระจายอยูQท่ัวไปในทุกกลุQมจังหวัด และเม่ือ
พิจารณาเนื้อท่ีเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตของพืชชนิดตQางๆ ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวโน@มเนื้อท่ีเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใต@ระหวQางปl พ.ศ.2552-2556 พบวQา ไม@ผล (เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง) กาแฟ และ
มะพร@าว มีแนวโน@มเนื้อท่ีเพาะปลูกลดลง โดยพ้ืนท่ีท่ีลดลงสQวนใหญQอยูQในกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอันดามัน ในขณะท่ี
ปาลมน้ํามันและยางพารามีแนวโน@มเพ่ิมข้ึนในทุกกลุQมจังหวัดภาคใต@ สําหรับแนวโน@มปริมาณผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใต@ พบวQา มีแนวโน@มสอดคล@องกับเนื้อท่ีเพาะปลูก คือ ไม@ผล กาแฟ และมะพร@าว มีแนวโน@ม
ผลผลิตลดลง ในขณะท่ีปาลมน้ํามันและยางพารามีแนวโน@มเพ่ิมข้ึนในทุกกลุQมจังหวัดภาคใต@ ดังแสดงในรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 4444----5555
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ปาลมนํ้ามันปาลมนํ้ามันปาลมนํ้ามันปาลมนํ้ามัน มะพร@าวมะพร@าวมะพร@าวมะพร@าว เงาะเงาะเงาะเงาะ ทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียน มังคุดมังคุดมังคุดมังคุด ลองกองลองกองลองกองลองกอง กาแฟกาแฟกาแฟกาแฟ ยางพารายางพารายางพารายางพารา

พืชนํ้ามันพืชนํ้ามันพืชนํ้ามันพืชนํ้ามัน ไม@ผลไม@ผลไม@ผลไม@ผล ไม@ยืนต@นไม@ยืนต@นไม@ยืนต@นไม@ยืนต@น

(((( ร@อยละร@อยละร@อยละร@อยละ)))) เน้ือท่ีเพาะปลกูเน้ือท่ีเพาะปลกูเน้ือท่ีเพาะปลกูเน้ือท่ีเพาะปลกู ผลผลิตผลผลิตผลผลิตผลผลิต



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----26262626    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 สําหรับข@อจํากัดของการพัฒนาด@านการเกษตรท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีภาคใต@ คือ ภาคใต@มีพ้ืนท่ีราบจํากัด พ้ืนท่ีสQวน
ใหญQเปPนพ้ืนท่ีปuาไม@ ดังนั้น การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกจึงเปPนไปได@ยาก อยQางไรก็ตาม พบวQามีพ้ืนท่ีนาร@าง พ้ืนท่ีบQอกุ@ง 
พ้ืนท่ีเสื่อมสภาพท่ีสามารถฟvwนฟูให@เกิดประโยชน รQวมกับการสQงเสริมการเกษตรให@มีผลผลิตสูงข้ึน รวมท้ัง สQงเสริม
การปลูกพืชทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพิงพืชเศรษฐกิจเพียงไมQก่ีชนิดจากการวิเคราะหป;จจัยภายใน
และป;จจัยภายนอก (SWOT Analysis) ทางการเกษตรของพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ สามารถนํามากําหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนาการเกษตรได@ ดังนี้ 

(1) สร@างความเข@มแข็งของเกษตรกรและองคกรเกษตรกรให@สามารถผลิตและแปรรูปยาง ปาลมน้ํามัน 
กุ@งทะเล อยQางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

(2) สQงเสริมและพัฒนาการแปรรูปยาง ปาลมน้ํามัน และอาหารฮาลาลเพ่ือการสQงออก 
(3) สQงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยการเพ่ิมมูลคQาสินค@า ตลอดจนเตรียมความพร@อมรองรับ

ผลกระทบจากข@อตกลงระหวQางประเทศและภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
(4) สQงเสริมการอนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา และสิ่งแวดล@อม (ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;<ง) ให@เกิด

ความยั่งยืน 
(5) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการครบวงจรและการปรับปรุงบังคับใช@กฎหมายอยQางเสมอภาค  

เปPนธรรม โปรQงใส (เชQน การกําหนดมาตรฐานการผลิต กําหนดเขตการพัฒนาเกษตรและเขต
อนุรักษ ฯลฯ) 

4444....6666....2222    ศักยภาพและข@อจาํกัดในการพัฒนาฯ ศักยภาพและข@อจาํกัดในการพัฒนาฯ ศักยภาพและข@อจาํกัดในการพัฒนาฯ ศักยภาพและข@อจาํกัดในการพัฒนาฯ สาขาประมงและเพาะเลีย้งสัตวน้าํสาขาประมงและเพาะเลีย้งสัตวน้าํสาขาประมงและเพาะเลีย้งสัตวน้าํสาขาประมงและเพาะเลีย้งสัตวน้าํ    
    จากข@อมูลจํานวนเรือท่ีจดทะเบียนการมีไว@ในครอบครองซ่ึงเครื่องมือทําการประมง พบวQา ในพ้ืนท่ีภาคใต@
มีการจดทะเบียนเรือประมงประเภทอวนติดตามากท่ีสุด (ร@อยละ 54.48) ซ่ึงสQวนใหญQเปPน อวนจมปู และอวนจม
กุ@ง รองลงมาได@แกQ เรือประเภทอวนครอบ (ร@อยละ 17.24) โดยมากเปPนอวนครอบหมึก และเรือประมงประเภท
อวนลาก (ร@อยละ 16.86) โดยอวนลากแผQนตะเฆQเปPนเครื่องมือท่ีนิยมใช@มากท่ีสุด ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาเปPนรายกลุQม
จังหวัด พบวQา กลุQมจังหวัดภาคใต@ชายแดนมีการจดทะเบียนเรือประมงมากท่ีสุด จํานวน 4,654 ลํา รองลงมาคือ
กลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย และกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอันดามัน จํานวน 3,271 และ 1,523 ลํา ตามลําดับ โดย
จังหวัดท่ีมีเรือจดทะเบียนมากท่ีสุด ได@แกQ จังหวัดป;ตตานี(ร@อยละ 25.70) รองลงมาได@แกQ จังหวัดสงขลา  
(ร@อยละ 18.28) และจังหวัดชุมพร (ร@อยละ 17.63)  
 สําหรับปริมาณสัตวน้ําท่ีจับได@ท้ังหมดในพ้ืนท่ีภาคใต@ พบวQา สัตวน้ําเค็มเปPนสัตวน้ําหลักท่ีจับได@ในพ้ืนท่ี
ภาคใต@ โดยในปl พ.ศ.2556 กลุQมจังหวัดท่ีมีการจับสัตวน้ําเค็มได@มากท่ีสุด คือ กลุQมจังหวัดภาคใต@ชายแดน 
รองลงมาคือกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอันดามัน และกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย โดยจังหวัดท่ีการจับสัตวน้ําเค็มมาก
ท่ีสุด คือ จังหวัดป;ตตานี (223,998 ตัน) รองลงมา ได@แกQ จังหวัดสงขลา (90,261 ตัน) จังหวัดภูเก็ต (71,930 ตัน)
และจังหวัดตรัง (65,161 ตัน) ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาแนวโน@มปริมาณสัตวน้ําเค็มท่ีจับได@ในพ้ืนท่ีภาคใต@
ระหวQางปl พ.ศ.2552-2556 พบวQา ป;จจุบันมีแนวโน@มลดลงจากปl พ.ศ.2552 ร@อยละ 12.17 โดยจังหวัดนราธิวาสมี
แนวโน@มลดลงมากท่ีสุด คิดเปPนร@อยละ 50.65 รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราช (ร@อยละ 49.71) และจังหวัด
ระนอง (ร@อยละ 34.62) ตามลําดับ และจังหวัดท่ีมีแนวโน@มปริมาณการจับสัตวน้ําเค็มเพ่ิมข้ึนจากปl พ.ศ.2552 
ได@แกQ จังหวัดชุมพรจังหวัดภูเก็ต จังหวัดป;ตตานี และจังหวัดสุราษฎรธานี รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 4444----6666    
    
    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----27272727    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    
    
    
    
    
    
    

    

    

    
            รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่4444----6666    ปริมาณสตัวน้าํเคม็ทีจ่บัได@ จาํแนกรายกลุQมจงัหวดัภาคใต@ ระหวQางปl พปริมาณสตัวน้าํเคม็ทีจ่บัได@ จาํแนกรายกลุQมจงัหวดัภาคใต@ ระหวQางปl พปริมาณสตัวน้าํเคม็ทีจ่บัได@ จาํแนกรายกลุQมจงัหวดัภาคใต@ ระหวQางปl พปริมาณสตัวน้าํเคม็ทีจ่บัได@ จาํแนกรายกลุQมจงัหวดัภาคใต@ ระหวQางปl พ....ศศศศ....2552255225522552----2556255625562556    

 สําหรับปริมาณสัตวน้ําจืดท่ีจับได@ (รวมเพาะเลี้ยง) ในปl พ.ศ.2556 พบวQากลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย 
มีปริมาณการจับสัตวน้ําจืดมากท่ีสุด รองลงมาคือกลุQมจังหวัดภาคใต@ชายแดน จํานวน 20,026 ตัน โดยจังหวัดท่ี 
มีปริมาณการจับสัตวน้ําจืดมากท่ีสุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช รองลงมา ได@แกQ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง 
ตามลําดับ ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวโน@มปริมาณสัตวน้ําจืดท่ีจับได@ในพ้ืนท่ีภาคใต@ระหวQางปl พ.ศ.2552-2556 พบวQา 
ในปl พ.ศ.2556 มีแนวโน@มเพ่ิมข้ึนจากปl พ.ศ.2552 ร@อยละ 9.07 โดยกลุQมจังหวัดท่ีมีปริมาณการจับสัตวน้ําจืด
เพ่ิมข้ึนสQวนใหญQอยูQในกลุQมจังหวัดภาคใต@ชายแดน ซ่ึงจังหวัดสงขลามีแนวโน@มเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา ได@แกQ 
จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง ตามลําดับ ในขณะท่ีกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทยมีแนวโน@มปริมาณการจับสัตวน้ําจืด
ลดลงร@อยละ 13.93 โดยจังหวัดท่ีมีแนวโน@มปริมาณการจับสัตวน้ําจืดลดลงจากปl พ.ศ.2552 ได@แกQ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ตจังหวัดป;ตตานี และจังหวัดกระบ่ี รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 4444----7777    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่4444----7777    ปรมิาณสตัวน้าํจืดทีจ่บัได@ จาํแนกรายกลุQปรมิาณสตัวน้าํจืดทีจ่บัได@ จาํแนกรายกลุQปรมิาณสตัวน้าํจืดทีจ่บัได@ จาํแนกรายกลุQปรมิาณสตัวน้าํจืดทีจ่บัได@ จาํแนกรายกลุQมจังหวดัภาคใต@ ระหวQางปl พมจังหวดัภาคใต@ ระหวQางปl พมจังหวดัภาคใต@ ระหวQางปl พมจังหวดัภาคใต@ ระหวQางปl พ....ศศศศ....2552255225522552----2556255625562556    
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รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----28282828    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 จากข@อมูลจํานวนฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ;<งและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดในพ้ืนท่ีภาคใต@ พบวQา สQวน
ใหญQพบเปPนฟารมกุ@ง และกระชังปลา โดยฟารมกุ@งสQวนใหญQพบท่ีกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย ซ่ึงพบมากท่ีสุดใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา โดยป;จจุบันฟารมกุ@งมีแนวโน@มลดลงในทุกกลุQมจังหวัด โดยเฉพาะกลุQม
จังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย สําหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ํากรQอยนิยมเลี้ยงในกระชังมากท่ีสุด โดยกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<ง
อันดามันและชายแดนนิยมเลี้ยงปลาในกระชังมากท่ีสุด ซ่ึงจังหวัดท่ีพบกระชังปลามากท่ีสุด คือ จังหวัดป;ตตานี 
จังหวัดพังงา และจังหวัดสตูล ตามลําดับ โดยป;จจุบันกระชังเลี้ยงปลามีแนวโน@มลดลงในกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<ง 
อันดามัน ในขณะท่ีกลุQมจังหวัดภาคใต@ชายแดนมีแนวโน@มการเลี้ยงปลาในกระชังเพ่ิมข้ึน สําหรับฟารมหอย 
(หอยแครง หอยแมลงภูQ และหอยนางรม) พบวQา สQวนใหญQมีการเลี้ยงมากท่ีกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทยและกลุQม
ภาคใต@ฝ;<งอันดามัน     
    การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด พบวQา ภาคใต@นิยมเลี้ยงในบQอมากท่ีสุด โดยกลุQมจังหวัดท่ีมีบQอเพาะเลี้ยง      
สัตวน้ําจืดมากท่ีสุด ได@แกQกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย รองลงมาคือกลุQมจังหวัดภาคใต@ชายแดน และกลุQมจังหวัด
ภาคใต@ฝ;<งอันดามัน ตามลําดับ ซ่ึงจังหวัดท่ีมีการเลี้ยงสัตวน้ําจืดมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีภาคใต@ ได@แกQ จังหวัด
นครศรีธรรมราช รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 4444----8888    
    
    
    
    
    
    
    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่4444----8888    จํานวนฟารมเลีย้งสตัวน้าํจดื จาํแนกตามประเภทการเลีย้งในพืน้ที่กลุQมจงัหวดัภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย จํานวนฟารมเลีย้งสตัวน้าํจดื จาํแนกตามประเภทการเลีย้งในพืน้ที่กลุQมจงัหวดัภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย จํานวนฟารมเลีย้งสตัวน้าํจดื จาํแนกตามประเภทการเลีย้งในพืน้ที่กลุQมจงัหวดัภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย จํานวนฟารมเลีย้งสตัวน้าํจดื จาํแนกตามประเภทการเลีย้งในพืน้ที่กลุQมจงัหวดัภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย     
กลุQมจงัหวัดภาคใต@ฝ;<งอนัดามนั และกลุQมจังกลุQมจงัหวัดภาคใต@ฝ;<งอนัดามนั และกลุQมจังกลุQมจงัหวัดภาคใต@ฝ;<งอนัดามนั และกลุQมจังกลุQมจงัหวัดภาคใต@ฝ;<งอนัดามนั และกลุQมจังหวดัภาคใต@ชายแดน ระหวQางปl พหวดัภาคใต@ชายแดน ระหวQางปl พหวดัภาคใต@ชายแดน ระหวQางปl พหวดัภาคใต@ชายแดน ระหวQางปl พ....ศศศศ....2552255225522552----2556255625562556    

 สําหรับปริมาณผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง ได@แกQ กุ@ง ปลาน้ํากรQอย หอย และสัตวน้ําจืด ((((รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 4444----9999)))) 
พบวQา กลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทยมีปริมาณผลผลิตสัตวน้ํามากท่ีสุดในพ้ืนท่ีภาคใต@ โดยกุ@งจัดเปPนผลผลิตหลัก 
โดยจังหวัดท่ีให@ผลผลิตกุ@งมากท่ีสุด คือ จังหวัดสุราษฎรธานี รองลงมา ได@แกQ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร 
และจังหวัดตรัง ตามลําดับ สําหรับผลผลิตปลาน้ํากรQอยสQวนใหญQมาจากจังหวัดป;ตตานีและสงขลา ในขณะท่ี
จังหวัดสุราษฎรธานีจัดเปPนจังหวัดท่ีให@ผลผลิตหอยมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีภาคใต@ นอกจากนี้ ผลผลิตสัตวน้ําจืดสQวนใหญQ
มากจากจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวโน@มผลผลิตกุ@ง  
ปลาน้ํากรQอย และหอยในพ้ืนท่ีภาคใต@ระหวQางปl พ.ศ.2552-2556 พบวQา ในปl พ.ศ.2556 มีแนวโน@มลดลงจากปl 
พ.ศ.2552 ในขณะท่ีผลผลิตสัตวน้ําจืดมีแนวโน@มเพ่ิมข้ึน 
 จากข@อมูลจํานวนโรงงานแปรรูปสัตวน้ําในพ้ืนท่ีภาคใต@ ประเภทโรงงานท่ีพบสQวนใหญQ ได@แกQ ปลาเค็ม  
ข@าวเกรียบกุ@ง หมึกแห@ง และน้ําบูดู ตามลําดับ โดยการแปรรูปเปPนปลาเค็มสQวนใหญQพบมากท่ีกลุQมจังหวัดภาคใต@
ชายแดน รองลงมาคือกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย ซ่ึงในปl พ.ศ.2556 จังหวัดท่ีพบการทําปลาเค็มมากท่ีสุด คือ 
จังหวัดสงขลา (106 แหQง) รองลงมาได@แกQ จังหวัดป;ตตานี (52 แหQง) โดยป;จจุบันการทําปลาเค็มมีแนวโน@มลดลง 
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บQอบQอบQอบQอ นานานานา รQองสวนรQองสวนรQองสวนรQองสวน กระชังกระชังกระชังกระชัง

กลุQมภาคใต@ฝ;<งอQาวไทยกลุQมภาคใต@ฝ;<งอQาวไทยกลุQมภาคใต@ฝ;<งอQาวไทยกลุQมภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย กลุQมภาคใต@ฝ ;<งอันดามันกลุQมภาคใต@ฝ ;<งอันดามันกลุQมภาคใต@ฝ ;<งอันดามันกลุQมภาคใต@ฝ ;<งอันดามัน กลุQมภาคใต@ชายแดนกลุQมภาคใต@ชายแดนกลุQมภาคใต@ชายแดนกลุQมภาคใต@ชายแดน



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----29292929    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

โดยเฉพาะในจังหวัดป;ตตานี และชุมพร สําหรับการทําหมึกแห@งสQวนใหญQพบมากท่ีกลุQมจังหวัดภาคใต@ฝ;<งอQาวไทย
โดยเฉพาะท่ีจังหวัดชุมพร ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวโน@มการทําหมึกแห@ง พบวQา มีแนวโน@มลดลงในทุกกลุQมจังหวัด 
สําหรับข@าวเกรียบกุ@ง และน้ําบูดู พบวQา มีการแปรรูปเฉพาะท่ีกลุQมจังหวัดภาคใต@ชายแดน โดยเฉพาะท่ีจังหวัด
ป;ตตานี และนราธิวาส โดยป;จจุบันโรงงานแปรรูปท้ัง 2 ประเภทมีแนวโน@มลดลง 
 
    
    
    
    
    
    

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่4444----9999    ปรมิาณผลผลติกุ@ง ปลาน้าํกรQอย หอย และสตัวน้าํจืด จาํแนกรายกลุQมจงัหวดัภาคใต@ปรมิาณผลผลติกุ@ง ปลาน้าํกรQอย หอย และสตัวน้าํจืด จาํแนกรายกลุQมจงัหวดัภาคใต@ปรมิาณผลผลติกุ@ง ปลาน้าํกรQอย หอย และสตัวน้าํจืด จาํแนกรายกลุQมจงัหวดัภาคใต@ปรมิาณผลผลติกุ@ง ปลาน้าํกรQอย หอย และสตัวน้าํจืด จาํแนกรายกลุQมจงัหวดัภาคใต@    

ระหวQางระหวQางระหวQางระหวQางปl พปl พปl พปl พ....ศศศศ....2552255225522552----2556255625562556    
  จากข@อมูลข@างต@น พบวQา สําหรับข@อจํากัดของการพัฒนาด@านการเกษตรท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีภาคใต@ คือ ภาคใต@
มีพ้ืนท่ีราบจํากัด พ้ืนท่ีสQวนใหญQเปPนพ้ืนท่ีปuาไม@ ดังนั้น การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกจึงเปPนไปได@ยาก อยQางไรก็ตาม พบวQา
มีพ้ืนท่ีนาร@าง พ้ืนท่ีบQอกุ@ง พ้ืนท่ีเสื่อมสภาพท่ีสามารถฟvwนฟูให@เกิดประโยชน รQวมกับการสQงเสริมการเกษตรให@มี
ผลผลิตสูงข้ึน รวมท้ัง สQงเสริมการปลูกพืชทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพิงพืชเศรษฐกิจเพียงไมQก่ีชนิด 

4444....7777    ผลกระทบจากการพฒันาสาขาอตุสาหกรรมผลกระทบจากการพฒันาสาขาอตุสาหกรรมผลกระทบจากการพฒันาสาขาอตุสาหกรรมผลกระทบจากการพฒันาสาขาอตุสาหกรรม    
    ปl พ.ศ.2557 พ้ืนท่ีภาคใต@มีโรงงานท้ังสิ้น 12,051 โรง แยกเปPนโรงงานจําพวก 1 จํานวน 2,842 โรง 
จําพวก 2 จํานวน 1,301 โรง และจําพวก 3 จํานวน 7,908 โรง โดยจังหวัดสงขลาเปPนจังหวัดท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรมมากท่ีสุด คิดเปPนร@อยละ 20.11 ของโรงงานอุตสาหกรรมภายในพ้ืนท่ีภาคใต@ท้ังหมด รองลงมา ได@แกQ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี คิดเปPนร@อยละ 17.80 และ 11.07 ตามลําดับ สําหรับจังหวัดท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรมน@อยท่ีสุด ได@แกQ จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล และจังหวัดยะลา ท้ังนี้ จากข@อมูลในรายงานความ
เคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม พบวQา สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ของจังหวัดสงขลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎรธานี สามารถสรุปได@ดังนี้     
 ((((1111))))    จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลา สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได@แกQ อุตสาหกรรมยาง 
ประกอบด@วย การผลิตยางแผQนรมควันเปPนหลัก รองลงมา คือ อุตสาหกรรมไม@และผลิตภัณฑจากไม@ ประกอบด@วย 
การผลิต ไส และซอยไม@ เปPนหลัก และอันดับท่ี 3 ได@แกQ อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด@วย การผลิตอาหารทะเล
เยือกแข็ง อาหารทะเลบรรจุกระป�อง และห@องเย็น เปPนหลัก  
 ((((2222))))    จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได@แกQอุตสาหกรรม
ท่ัวไปประกอบด@วย กิจการเก่ียวกับหิน กรวด ทรายหรือดิน สําหรับใช@ในการกQอสร@าง เปPนหลัก รองลงมา คือ 
อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด@วย กิจการเก่ียวกับผลิตคอนกรีตบล็อก ผลิตปูนขาว ผลิตเครื่องป;wนดินเผา และผลิต
อิฐดินเผา เปPนต@น และอุตสาหกรรมยาง 
 ((((3333))))    จังหวัดสุราษฎรธานีจังหวัดสุราษฎรธานีจังหวัดสุราษฎรธานีจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได@แกQ อุตสาหกรรมไม@
และผลิตภัณฑจากไม@ ประกอบด@วย การผลิต แปรรูปไม@และผลิตภัณฑไม@ เปPนหลัก รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
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กุ@งกุ@งกุ@งกุ@ง ปลาน้ํากรQอยปลาน้ํากรQอยปลาน้ํากรQอยปลาน้ํากรQอย หอยหอยหอยหอย สัตวน้ําจืดสัตวน้ําจืดสัตวน้ําจืดสัตวน้ําจืด

อQาวไทยอQาวไทยอQาวไทยอQาวไทย อันดามันอันดามันอันดามันอันดามัน ชายแดนชายแดนชายแดนชายแดน



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----30303030    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ยางพารา ประกอบด@วย การผลิต แปรรูปยางพาราและผลิตภัณฑ และอุตสาหกรรมอาหารประกอบด@วย การผลิต 
สกัดน้ํามันปาลม และการแปรรูป/การเก็บถนอมสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา เปPนหลัก  
 จากข@อมูลในฐานข@อมูลใบอนุญาตประทานบัตรของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรQ พบวQา 
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเหมืองแรQมากท่ีสุด ซ่ึงสQวนใหญQเปPนเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรม
ปูนซิเมนต) รองลงมาคือจังหวัดสุราษฎรธานี สQวนใหญQเปPนเหมืองยิปซัมและแอนไฮไดรต ในขณะท่ีจังหวัดป;ตตานี
และจังหวัดภูเก็ตไมQพบเหมืองแรQ สําหรับชนิดเหมืองแรQท่ีพบสQวนใหญQในพ้ืนท่ีภาคใต@ ได@แกQ หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมกQอสร@าง) ยิปซัม และแอนไฮไดรต 
 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดอQอนของป;จจัยภายใน และโอกาส ภัยคุกคามของป;จจัยภายนอกด@านอุตสาหกรรม
ของพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ มีรายละเอียดดังนี้    

((((1111)))) จุดแข็ง จุดแข็ง จุดแข็ง จุดแข็ง     
1) ทําเลท่ีต้ังอยูQในตําแหนQงท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาท้ังทางด@านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

และบริการ เนื่องจากอยูQในจุดก่ึงกลางระหวQางเอเชียตะวันออกท่ีมีประเทศจีนเปPนศูนยกลาง
เศรษฐกิจ และเอเชียใต@ ซ่ึงมีอินเดียเปPนศูนยกลางเศรษฐกิจ สQงผลให@ภาคใต@กลายเปPน
ศูนยกลางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของท้ัง 2 ฝ;<งทะเล สามารถพัฒนาเปPนประตูการค@าและ
การคมนาคมขนสQงทางทะเลในระดับนานาชาติ 

2) พ้ืนท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกพืชได@หลายชนิด และมีทรัพยากรทาง
ประมงท่ีมีศักยภาพ สามารถนํามาเปPนวัตถุดิบในการผลิตและแปรรูปทางอุตสาหกรรมได@
เปPนอยQางดี 

3) โครงสร@างพ้ืนฐานด@านการคมนาคมขนสQงได@รับการพัฒนาอยQางตQอเนื่องท้ังถนน รถไฟ และ
การเดินทางทางอากาศ จึงชQวยอํานวยความสะดวกในการขนสQงสินค@าและคนในภาคใต@
รวมท้ังการขนสQงระหวQางภาคใต@กับกรุงเทพฯ และประเทศมาเลเซีย 

4) ความม่ันคงทางพลังงานสูง เนื่องจากมีแหลQงกzาซธรรมชาติในทะเล ทQอสQงกzาซข้ึนฝ;<ง       
ทQอสQงกzาซไปยังประเทศมาเลเซียและโรงแยกกzาซ รวมท้ังมีโรงไฟฟVาจะนะใช@กzาซธรรมชาติ 
เปPนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟVา  

5) นิคมอุตสาหกรรมยังสามารถขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับผู@ประกอบการรายใหมQให@เข@ามาลงทุนใน
พ้ืนท่ีได@อีก ท้ังนิคมอุตสาหกรรมภาคใต@และนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 

((((2222)))) จุดอQอน จุดอQอน จุดอQอน จุดอQอน     
1) ภาพลักษณความไมQสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต@และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติท่ีมีผลเสีย

หายรุนแรง เชQน น้ําทQวม ดินถลQม เปPนต@น ทําให@มีผลตQอการพัฒนาทางเศรษฐกิจท้ังภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม การค@า การลงทุน และการทQองเท่ียว 

2) เกษตรกรยังขาดความรู@ทางเทคโนโลยี และเงินทุนท่ีจะนําไปใช@เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ ได@แกQ ยางพารา ปาลมน้ํามัน ข@าว และไม@ผล เพ่ือสร@างมูลคQาเพ่ิม         
ซ่ึงสQวนใหญQเปPนการแปรรูปเบ้ืองต@นเทQานั้น 

3) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปPนฐานการผลิตประสบภาวะเสื่อมโทรม โดยเฉพาะทรัพยากรดิน 
ประมง แหลQงทQองเท่ียวบางแหQงอยูQในภาวะวิกฤต ซ่ึงจะสQงผลกระทบตQออุตสาหกรรม
ตQอเนื่องด@านการเกษตร การแปรรูป และการทQองเท่ียว 

4) ประชาชนสQวนใหญQประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการบริการ การเปลี่ยนความคิดให@
ยอมรับการพัฒนาทางด@านอุตสาหกรรมเปPนสิ่ ง ท่ี ทําได@ยาก เชQน การพัฒนาพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมและทQาเรือน้ําลึก เปPนต@น เนื่องจากกังวลเก่ียวกับผลกระทบท่ีมีตQอทรัพยากร
และสิ่งแวดล@อม สุขภาพอนามัย และการดําเนินชีวิตของประชาชนบริเวณพ้ืนท่ีพัฒนา 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----31313131    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

5) ความไมQ เทQ า เ ทียมทางเศรษฐกิจระหวQ างภาคใต@ของไทยกับมาเลเซียสQ งผลให@ มี 
การสQงออกวัตถุดิบ และแรงงานของไทยไปมาเลเซียคQอนข@างมาก 

6) การพัฒนาบุคลากรไมQทันตQอการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และบุคลากรจํานวนมากยัง
ไมQมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ขาดทักษะภาษาขาดห@องปฏิบัติการและอุปกรณท่ีทันสมัย  

((((3333)))) โอกาสโอกาสโอกาสโอกาส        

1) ข@อตกลงรQวมมือระหวQางประเทศเรื่องข@อตกลงเขตการค@าเสรีไทย-จีน ไทย-ญ่ีปุuน และไทย-อินเดีย 
ข@อตกลงรQวมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝuาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย สร@างโอกาสให@กับ
พ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@สามารถดําเนินนโยบายการค@าเชิงรุกด@านเกษตร การค@า การลงทุน 
และการทQองเท่ียว รวมท้ังเขตเศรษฐกิจชายแดนท่ีเอ้ือประโยชนตQอนักลงทุนท่ีจะเข@ามา
ลงทุนในพ้ืนท่ี 

2) กระแสการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมและสุขภาพ สนับสนุนให@เกิดความต@องการ
สินค@าและบริการท่ีมีความเปPนธรรมชาติ ดังนั้นการพัฒนาสินค@าและบริการโดยใช@ภูมิป;ญญา
ท@องถ่ิน (เชQน Spa และ Medical hub เปPนต@น) การพัฒนามาตรฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย และเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) จะเปPนโอกาสในการการเพ่ิมมูลคQาสินค@า 

3) นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให@เปPนแหลQงผลิตอาหาร พลังงาน และยางพาราเปPนโอกาส
ท่ีจะพัฒนาอาหารฮาลาล พลังงานทดแทนจากปาลม และศูนยกลางอุตสาหกรรมยาง 
ได@อยQางมีประสิทธิภาพ เพราะมีวัตถุดิบในการแปรรูปมาก โดยเฉพาะในภาวะราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงสูงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกจะสQงผลกระทบตQอระบบการผลิต
อาหารและพลังงานของโลก 

4) ความก@าวหน@าทางเทคโนโลยีเปPนโอกาสในการพัฒนาองคความรู@ การเพ่ิมมูลคQาในสินค@า
และบริการ และขีดความสามารถในการแขQงขันทางการค@ามากข้ึน  

((((4444)))) ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม     

1) การทําข@อตกลงเขตการค@าเสรี (Free Trade Area : FTA) ตลอดจนกรอบความรQวมมือการพัฒนา
ระหวQางประเทศมีผลเสียตQอสินค@าบางประเภท เชQน ปาลมน้ํามัน เปPนต@น ซ่ึงต@นทุนการผลิต
ของไทยสูงกวQาของมาเลเซีย 

2) ภาวะเศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนไมQแนQนอนและมีความเสี่ยงสูง การไมQมีเสถียรภาพของ
คQาเงินบาทสQงกระทบตQอราคาสินค@าสินค@าเกษตร อุตสาหกรรมการสQงออก และนักลงทุน 

3) การพัฒนาของประเทศเพ่ือนบ@านท่ีมีแรงงานและต@นทุนการผลิตท่ีถูกกวQา เชQน จีน 
เวียดนาม เปPนต@น ซ่ึงดึงดูดนักลงทุนและนักทQองเท่ียวไปเปPนจํานวนมาก 

4) ราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีสูงข้ึนสQงผลให@ผู@ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
มีต@นทุนสําหรับการผลิตและการขนสQงสูงข้ึน 

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----32323232    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

4.84.84.84.8    การนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมการนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมการนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมการนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสม 

จากการศึกษาความเปPนไปได@ของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ โดยการทบทวนโครงการพัฒนาในสาขา
เศรษฐกิจตQาง ๆ ท่ีมีอยูQในแผนพัฒนาของภาครัฐ และวิเคราะหความเปPนไปได@ของแนวทางเลือกอ่ืนๆ ในการเพ่ิมอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต@ โดยในทุกข้ันตอนได@เน@นถึงการเรียนรู@รQวมกันกับผู@มีสQวนได@เสียจากการพัฒนาท้ัง
ทางตรงและทางอ@อม พบวQาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ แนวการพัฒนา 
ตามทางเลือกท่ี 2+ มุQงเน@นการพัฒนาศักยภาพด@านการทQองเท่ียวของภาคใต@และเพ่ิมรายได@จากการทQองเท่ียว ควบคูQ
ไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในสาขาเกษตรกรรม เพ่ือปVอนภาคอุตสาหกรรม
และการสQงออก โดยแผนแมQบทการพัฒนา ระยะ 20 ปl (ปl พ.ศ.2560–2579) แบQงการดําเนินงานเปPน 2 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 แนวการพัฒนา “ทางเลือก 2+ (สองบวก)” มุQงเน@นการพัฒนาศักยภาพด@านการทQองเท่ียวของ
ภาคใต@และเพ่ิมรายได@จากการทQองเท่ียว ควบคูQไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใน
สาขาเกษตรกรรมเพ่ือปVอนภาคอุตสาหกรรมและการสQงออก รวมท้ัง สาขาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องจากการเกษตร
แปรรูป ซ่ึงรองรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีภาคใต@ ได@แกQ ยางพารา ปาลมน้ํามัน รวมถึง ผลผลิต
ทางการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซ่ึงในชQวง 10 ปl แรก (พ.ศ.2560-2569) ของแผนการพัฒนาภาคใต@ กําหนด
เปVาหมายของรายได@เพ่ิมข้ึนจากสาขาการทQองเท่ียว ร@อยละ 80 สQวนท่ีเหลือ ร@อยละ 20 มีท่ีมาจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ได@แกQ 1) การขนสQง 2) อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป และ 3) อุตสาหกรรมฮาลาล  

 ระยะท่ี 2 ในการพัฒนาชQวง 10 ปlหลัง (พ.ศ.2570-2579) รายได@จากการทQองเท่ียวจะลดลงเหลือเพียง 
ร@อยละ 50 และจําเปPนต@องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมQ ๆ โดยเน@นไปท่ีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซ่ึงได@แกQ 
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซ่ึงใช@ผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต@เปPนวัตถุดิบ ซ่ึงได@แกQ ปาลมน้ํามัน เปPนต@น    

4.94.94.94.9    แนวทางการพฒันาที่ยัง่ยนื ตามหลกัการระวังไว@กQอน แนวทางการพฒันาที่ยัง่ยนื ตามหลกัการระวังไว@กQอน แนวทางการพฒันาที่ยัง่ยนื ตามหลกัการระวังไว@กQอน แนวทางการพฒันาที่ยัง่ยนื ตามหลกัการระวังไว@กQอน ((((Precautionary PrinciPrecautionary PrinciPrecautionary PrinciPrecautionary Principle)ple)ple)ple)    

   ในการสร@างสมดุลระหวQางการอนุรักษและใช@ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมเพ่ือให@เกิด   
ดุลยภาพท้ังด@านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล@อมนําไปสูQการพัฒนาท่ียั่งยืนและได@คํานึงถึงหลักการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมโดยคํานึงถึงความสัมพันธเชิงระบบหรือองครวม “การบริหารจัดการ
เชิงระบบนิเวศ” (Ecosystem Approach) และมุQงเน@นการจัดการเชิงรุกเพ่ือปVองกันผลกระทบลQวงหน@าตาม
หลักการ “การระวังไว@กQอน” (Precautionary Principle) เปPนสําคัญ 

   ท้ังนี้ แนวทางการดําเนินงานท่ีได@จากการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร ได@ถูกนําไปผนวกเปPนสQวน
หนึ่งในการจัดทําแผนแมQบทเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@อยQางยั่งยืน ระยะ 20 ปl (ปl พ.ศ.2560–2579)
ซ่ึงสามารถจําแนกได@เปPน 4 มิติ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และดัชนีชี้วัด เพ่ือเปPนกรอบในการบรรลุ
เปVาหมายด@านความยั่งยืนท่ีได@จากกระบวนการการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตรและการมีสQวนรQวมของทุก
ภาคสQวนเปPนท่ีเรียบร@อยแล@ว    

    

    

    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----33333333    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

มิติที่ มิติที่ มิติที่ มิติที่ 1111    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมที่ยั่งยืนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมที่ยั่งยืนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมที่ยั่งยืนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมที่ยั่งยืน    
1111....1111 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;<งการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;<งการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;<งการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;<ง    

เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค: 
 อนุรักษและใช@ประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล ตามศักยภาพและขีด
ความสามารถของการใช@ประโยชนรQวมกันในระยะยาว 
    ดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมาย    

(1) การกําหนดเขตการใช@ประโยชนทางทะเล 
(2) จํานวนชายหาดทQองเท่ียวและเกาะท่ีมีการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทQองเท่ียว 

 แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน     
 (1) การกําหนดเขตการใช@ประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;<งโดยแบQงออกเปPน 4 เขตดังนี้ 
  1)  เขตความม่ันคงประกอบด@วยเขตทหารเขตพลังงานเชQนพ้ืนท่ีปdโตรเลียมสายสQงพลังงาน 
  2) เขตความม่ังค่ังประกอบด@วย 

ก. เขตทQองเท่ียว 
อันดามันมรดกโลก (Andaman: The World Heritage): ทะเลอันดามันครอบคลุมพ้ืนท่ี 

6 จังหวัดได@แกQ พังงา กระบ่ี ตรัง ภูเก็ต ระนอง สตูล ซ่ึงจุดขายท่ีสําคัญคือการเปPนแหลQงทQองเท่ียวระดับมรดกโลก
โดยมีทรัพยากรแนวปะการังเปPนฐานท่ีสําคัญ 

สมุยและพ้ืนท่ีข@างเคียง (Samui & Beyond): ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 จังหวัดได@แกQ ชุมพรสุ
ราษฎรธานี และนครศรีธรรมราชโดยมีจุดขายท่ีสําคัญคือการพักผQอนทิวทัศนและแหลQงดําน้ําโดยมีทรัพยากร
ชายหาด คุณภาพน้ํา แนวปะการัง แหลQงดําน้ําท่ีมนุษยสร@างเปPนฐานท่ีสําคัญ 

ข. เขตประมง เชQน ประมงพ้ืนบ@าน ประมงพาณิชยเพาะเลี้ยง 
ค. เขตการพัฒนาด@านตQางๆ เชQน อุตสาหกรรมขนสQง 

  3)  เขตความยั่งยืนการกําหนดเขตอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝ;<ง มีวัตถุประสงคท่ีจะเปPน
การฟvwนฟูและอนุรักษทรัพยากรทางทะเลท่ีสําคัญของประเทศและภาคให@กลับคืนสภาพความสมบูรณ เพ่ือให@มี
ศักยภาพในการเปPนแหลQงหากินสร@างอาชีพสQงเสริมระบบนิเวศและคุณภาพสิ่งแวดล@อมสามารถบรรเทาความ
รุนแรงจากภัยพิบัติธรรมชาติทางคลื่นลมท่ีเข@าปะทะชายฝ;<งและท่ีสําคัญคือสQงเสริมบทบาทการพ่ึงตนเองของคนใน
ภาคใต@ ประกอบด@วย 

ก. เขตสงวนรักษา เชQน อุทยานแหQงชาติพ้ืนท่ีคุ@มครองทางทะเล 
ข. เขตอนุรักษจัดการ เชQน เขตรักษาพืชสัตวปuาและพันธุพืชพ้ืนท่ีคุ@มครองสิ่งแวดล@อม 
ค. พ้ืนท่ีปuาชายเลนท่ียังคงเหลือในป;จจุบันและพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพฟvwนฟูใน 13 จังหวัด 

  4)  เขตพิเศษประกอบด@วย 
ก. ต@นแบบการจัดการเชQนเกาะพีพี เกาะหลีเป�ะ 1 และเกาะเตQา 
ข. จัดการป;ญหาเฉพาะด@าน เชQน กัดเซาะชายฝ;<ง 

การใช@ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพ่ือการทQองเท่ียวอยQางยั่งยืน โดยการกําหนดขีด
ความสามารถในการรองรับนักทQองเท่ียวของเกาะและชายหาดท่ีสําคัญ  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----34343434    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 (2)  พ้ืนท่ีอนุรักษประมงชายฝ;<ง 
  เปPนการประกาศเขต 3 กิโลเมตร จากชายฝ;<งในทะเลท้ังเพ่ือประโยชนให@เปPนแหลQงวางไขQ และเพ่ือ
อาชีพประมงพ้ืนบ@านให@คงอยูQ ตามประกาศของกรมประมง 
 (3)  พ้ืนท่ีอนุรักษปะการัง 
  เปPนพ้ืนท่ีแนวปะการังท่ีมีอยูQในป;จจุบัน ซ่ึงประโยชนนอกจากเปPนแหลQงอนุบาลสัตวน้ําแล@วยังเปPน
แหลQงทQองเท่ียวท่ีสําคัญของภาคใต@  
1.1.1.1.2222    การปVองกันภัยธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงภัยการปVองกันภัยธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงภัยการปVองกันภัยธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงภัยการปVองกันภัยธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงภัย    

เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค    
(1)  สามารถบรรเทาภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีมีป;ญหารุนแรงเรQงดQวนในทุกพ้ืนท่ี 
(2)  ควบคุมแผนการใช@ประโยชนท่ีดินได@อยQางเปPนรูปธรรม ประชาชนมีความรู@ความเข@าใจในแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ตลอดจนการปรับตัวให@เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและความเปPนอยูQในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
    ดชันชีีว้ดัดชันชีีว้ดัดชันชีีว้ดัดชันชีีว้ดั    และเปVาหมายและเปVาหมายและเปVาหมายและเปVาหมาย    
(1)  จํานวนประชากรท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิต และมูลคQาความเสียหายภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(2)  จํานวนและสัดสQวนของหมูQบ@านท่ีประสบป;ญหาพิบัติทางธรรมชาติ 
แนวทางการดาํเนนิงานแนวทางการดาํเนนิงานแนวทางการดาํเนนิงานแนวทางการดาํเนนิงาน 
((((1111)))) การปVองกันภัยน้ําทQวมน้ําหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยการปVองกันภัยน้ําทQวมน้ําหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยการปVองกันภัยน้ําทQวมน้ําหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยการปVองกันภัยน้ําทQวมน้ําหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย    

พ้ืนท่ีกลQาว เปPนพ้ืนท่ีซ่ึงเกิดอุทกภัยจากน้ําปuาไหลหลากอยQางฉับพลัน มีสิ่งกีดขวางลําน้ํา ทางน้ํา 
และอาคารระบายน้ําไมQเพียงพอ ไมQสามารถระบายน้ําได@ทัน และพ้ืนท่ีซ่ึงเกิดอุทกภัยจากน้ําทQวมขังในพ้ืนท่ีลุQม 
แมQน้ําสายหลักต้ืนเขิน ระบายน้ําไมQเพียงพอ การกําหนดแนวนโยบายในการจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเกิด
อุทกภัย กําหนดได@เปPนพ้ืนท่ี 4 บริเวณ คือ 

- พ้ืนท่ีลุQมน้ําตาปlตอนลQาง ปากแมQน้ําตาปl จังหวัดสุราษฎรธานี 
- พ้ืนท่ีลุQมน้ําป;ตตานี ปากแมQน้ําป;ตตานี จังหวัดป;ตตานี 
- พ้ืนท่ีลุQมน้ําปากพนัง ปากแมQน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- พ้ืนท่ีลุQมน้ําตรัง จังหวัดตรัง 
กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหลายระดับตามความเสี่ยงและความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนพร@อมมาตรการ      

เฝVาระวังและแนวทางปฏิบัติสําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ตลอดจนการปรับตัวให@เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและความ
เปPนอยูQในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

ก. วางผังพัฒนาในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอยQางเหมาะสม พร@อมควบคุมการใช@ประโยชนพ้ืนท่ีอยQางเครQงครัด 
ข. เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ํา โดยการขุดลอกหนองน้ํา คลองธรรมชาติและแก@มลิง 

ปรับปรุงทางน้ําอาคารควบคุม ฝาย ประตูระบายน้ํา สะพาน ทQอลอด และอาคารท่ีอาจกีด
ขวางทางน้ําให@ระบายน้ําในฤดูฝนได@ดีข้ึน รวมท้ังวางระบบเตือนภัยการเกิดน้ําทQวมในพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยมีความสามารถระบายน้ําท่ีพอเพียง เหมาะสมกับสภาพทางน้ํา การควบคุมการใช@ระบบ
สาธารณูปโภคด@านน้ํา 

  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----35353535    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ค. พัฒนาและจัดทําฐานข@อมูลในการติดตาม เก็บข@อมูลด@านปริมาณน้ําหลาก แหลQงเก็บกักน้ํา 
ความสามารถในการระบายน้ําของแมQน้ํา ลําคลอง และทางน้ําท่ีมีอยูQ การใช@พ้ืนท่ี ตลอดจน
ระดับความรุนแรงของการเกิดน้ําทQวม น้ําหลาก เพ่ือเปPนการเฝVาระวัง และบรรเทาป;ญหาน้ํา
ทQวมน้ําหลากควบคุมการใช@ระบบสาธารณูปโภคด@านน้ําในพ้ืนท่ี 

ง. กQอสร@างอQางเก็บน้ําขนาดใหญQในลุQมน้ําทQาตะเภา คือ อQางเก็บน้ําคลองทQาแซะ จังหวัดชุมพร เพ่ือ
บรรเทาอุทกภัยบางสQวน 

จ. พัฒนาพ้ืนท่ีแก@มลิงรองรับน้ํา บรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
ฉ. พัฒนาโครงขQายผันน้ําทQวม เพ่ือผQองถQายปริมาณน้ําจากพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรหนาแนQนและมีมูลคQา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง ไปยังพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมรองรับน้ําทQวม 
ช. กําหนดมาตรการและวางระบบ การเชื่อมโยงข@อมูล การพยากรณ เฝVาระวัง การเตือนภัย และ

การอพยพท่ีเหมาะสม 
ซ. พัฒนาระบบผันน้ําข@ามลุQมน้ํา ระบบโครงขQายน้ําระหวQางกลุQมลุQมน้ํา และโครงขQายน้ําระหวQาง

แหลQงน้ําระหวQางประเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการระบายน้ําหลาก ชQวยลดความเสี่ยง
การเกิดอุทกภัยในลุQมน้ําท่ีมีน้ํามาก เชQน แมQน้ํากระบุรี 

ฌ. ฟvwนฟูหนองบึงธรรมชาติและพ้ืนท่ีชุQมน้ํา (Wetland) ท่ีกระจายอยูQท่ัวไปตามธรรมชาติและ
พัฒนาแหลQงน้ํา สระน้ําขนาดเล็ก พ้ืนท่ีแก@มลิง ให@สามารถชะลอน้ํา รองรับน้ําหลากได@เพ่ิมข้ึน 
บรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน 

((((2222)))) การปVการปVการปVการปVองกันภัยแล@งในพื้นที่เสี่ยงภัยองกันภัยแล@งในพื้นที่เสี่ยงภัยองกันภัยแล@งในพื้นที่เสี่ยงภัยองกันภัยแล@งในพื้นที่เสี่ยงภัย    
พ้ืนท่ีดังกลQาว เปPนพ้ืนท่ีซ่ึงปริมาณฝนและน้ําทQาในพ้ืนท่ีต@นน้ํามีแนวโน@มลดลงและมีความไมQแนQนอน

มากข้ึน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล@อม ในขณะท่ีปริมาณความต@องการใช@น้ําได@เพ่ิมข้ึนจากการ
ขยายตัวของประชากร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีแหลQงเก็บกักน้ําท้ังท่ีสร@างข้ึนและท่ีมีอยูQตามธรรมชาติ 
ไมQสามารถเก็บกักน้ําไว@ใช@ได@เพียงพอตลอดปl ในฤดูแล@งจึงเกิดป;ญหาการขาดแคลนน้ํา พ้ืนท่ีการเกษตรอยูQนอกเขต
ชลประทาน หรืออยูQหQางไกลแหลQงน้ํา การกําหนดแนวนโยบายในการจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงภัยแล@ง พ้ืนท่ีท่ีต@อง
ดําเนินการอยQางเรQงดQวน ได@แกQ พ้ืนท่ีท่ีราบลุQมฝ;<งตะวันออกในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎรธานี สงขลา 
และพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเลตะวันตก ในจังหวัดตรัง ภูเก็ต พังงา กระบ่ี กําหนดเปPนพ้ืนท่ี 3 บริเวณ คือ 

ก. พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล@งและขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคในเขตชุมชนได@แกQ พ้ืนท่ีเมืองหาดใหญQ-
สงขลา และเมืองสุราษฎรธานี 

ข. พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล@งและขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม ได@แกQ พ้ืนท่ีชลประทานในจังหวัด 
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 

ค. พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล@งและขาดแคลนน้ําเพ่ือการทQองเท่ียว ได@แกQ พ้ืนท่ีทQองเท่ียวจังหวัดภูเก็ต พังงา 
กระบ่ี พ้ืนท่ีทQองเท่ียวบนเกาะ ชายฝ;<งทะเลในจังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา ตรัง สตูล 

ง. กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหลายระดับตามความเสี่ยงและความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนพร@อมมาตรการ
เตรียมพร@อม เฝVาระวัง เตือนภัยและอพยพท่ีเหมาะสม เข@าใจงQาย สะดวกตQอการปฏิบัติและ
ปลูกฝ;งความรู@ความเข@าใจ และแนวทางปฏิบัติสําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ตลอดจนการปรับตัวให@
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและความเปPนอยูQในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----36363636    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จ. วางผังพัฒนาในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอยQางเหมาะสม พร@อมควบคุมการใช@ประโยชนพ้ืนท่ีอยQางเครQงครัด 
ฉ. เพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํา โดยการขุดลอกหนองน้ํา คลองธรรมชาติและแก@มลิง ปรับปรุง

ขุมเหมือง แอQงน้ํา บึงพรุ สระน้ําในไรQนา ขุดเจาะน้ําบาดาล และพัฒนาแหลQงน้ําขนาดเล็กใน
พ้ืนท่ีสาธารณะ 

ช. ดําเนินการพัฒนาระบบจัดสQงน้ํา จัดสรรน้ํา และกระจายน้ํา ในพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร ท่ีสร@างมูลคQาเพ่ิมได@อยQางมีประสิทธิภาพและคุ@มคQา 

ซ. จัดระบบผลิตน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ีทQองเท่ียวท่ีขาดแคลนน้ํา เชQน การนําน้ําทะเลมาทําน้ําจืดผQาน
กระบวนการ Reverse Osmosis โดยภาครัฐมีมาตรการกํากับดูแลคุณภาพและราคา 

ฌ. พัฒนาฐานข@อมูล ด@านปริมาณน้ําต@นทุน ความต@องการใช@น้ํ า การใช@ พ้ืนท่ี  และระดับ            
การขาดแคลนน้ําอยQางสมํ่าเสมอ เพ่ือเฝVาระวัง บรรเทาและแก@ป;ญหาภัยแล@งอยQางยั่งยืน 

ญ. พัฒนาระบบผันน้ําข@ามลุQมน้ํา ระบบโครงขQายน้ําระหวQางลุQมน้ํา และโครงขQายน้ําระหวQางประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําต@นทุนให@แกQลุQมน้ําท่ีมีป;ญหาขาดแคลนน้ํา เชQน แมQน้ํากระบุรี 

ฎ. ควบคุมแผนการประโยชนใช@ท่ีดินในพ้ืนท่ีใช@น้ําตQางๆ อยQางเครQงครัด 

((((3333)))) การปVองกันและแก@ไขป;ญหาดินถลQมการปVองกันและแก@ไขป;ญหาดินถลQมการปVองกันและแก@ไขป;ญหาดินถลQมการปVองกันและแก@ไขป;ญหาดินถลQม    
เปPนพ้ืนท่ีปuาบริเวณต@นน้ําและท่ีลาดชันถูกบุกรุกทําลาย สQงผลให@เกิดการชะล@างพังทลายของดิน

เพ่ิมข้ึน คุณภาพของดินเสื่อมโทรมลง และตะกอนดินทับถมในแหลQงน้ําและลําน้ําตQางๆ จนต้ืนเขิน ขีด
ความสามารถในการเก็บกักของแหลQงน้ําลดลง เปPนป;จจัยเสริมให@สถานการณน้ําทQวมและภัยแล@งในลุQมน้ํานั้น
รุนแรงข้ึน 

บริเวณท่ีเปPนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลQมในภาคใต@ กําหนดได@ดังนี้ คือ พ้ืนท่ีเชิงเขาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง และพัทลุง 

ก. ปVองกันและลดการชะล@างพังทลายของดิน โดยใช@พืชยึดดิน คลุมดิน หรือโครงสร@างปVองกันการ
กัดเซาะพังทลายของดิน 

ข. พัฒนาและจัดทําฐานข@อมูลในการติดตาม เก็บข@อมูลด@านปริมาณน้ํา สภาพดิน การใช@พ้ืนท่ี 
ตลอดจนระดับความรุนแรงของการเกิดดินถลQม ชะล@างพังทลาย เพ่ือเปPนการเฝVาระวัง เตือนภัย
และบรรเทาป;ญหา 

ค. กําหนดมาตรการและวางระบบ การเชื่อมโยงข@อมูล การพยากรณ เฝVาระวัง การเตือนภัย และ
การอพยพท่ีเหมาะสม 

ง. กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหลายระดับตามความเสี่ยงและความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน พร@อมมาตรการ
เตรียมพร@อม เฝVาระวัง เตือนภัยและอพยพท่ีเหมาะสม เข@าใจงQาย สะดวกตQอการปฏิบัติ 

จ. วางผังการพัฒนาในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอยQางเหมาะสม ซ่ึงอาจประกอบด@วย พ้ืนท่ีหลบภัยแนวปVองกัน 
สกัดก้ันภัย บรรเทาความรุนแรง เส@นทางอพยพ พร@อมมาตรการควบคุมการใช@พ้ืนท่ีอยQาง
ตQอเนื่อง 

ฉ. ฟvwนฟูปuาต@นน้ําให@มีความอุดมสมบูรณ และให@ประชาชนมีสQวนรQวมในการฟvwนฟูและใช@ประโยชน
จากปuา 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----37373737    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((4444)))) การบรรเทาและปVองกันภัยจากคลื่นใต@น้ําขนาดใหญQ การบรรเทาและปVองกันภัยจากคลื่นใต@น้ําขนาดใหญQ การบรรเทาและปVองกันภัยจากคลื่นใต@น้ําขนาดใหญQ การบรรเทาและปVองกันภัยจากคลื่นใต@น้ําขนาดใหญQ ((((Tsunami)Tsunami)Tsunami)Tsunami)    

ภัยจากคลื่นใต@น้ําขนาดใหญQ (Tsunami) มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนมาจากการเกิดแผQนดินไหวใต@ทะเล
บริเวณหมูQเกาะอันดามัน นิโคบา และสุมาตรา ทางด@านตะวันตกของภาคใต@ พ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสได@รับผลกระทบต้ังอยูQ
ในแนวชายฝ;<งทะเลอันดามัน ต้ังแตQ จังหวัดระนอง พังงา กระบ่ี ภูเก็ต ตรัง และสตูล 

ก. กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย Tsunami โดยวางผังการใช@ท่ีดิน ควบคุมความหนาแนQนของประชากร 
รักษาพ้ืนท่ีเปdดโลQง ควบคุมแผนการประโยชนใช@ท่ีดินอยQางเครQงครัด รักษาและฟvwนฟูปuาชายเลน
รวมท้ังการใช@สิ่งกีดขวางทางกายภาพลดความรุนแรงของคลื่น 

ข. จัดทําฐานข@อมูลในการติดตาม เก็บข@อมูลด@านแผQนดินไหว การเกิดคลื่นยักษ Tsunami การใช@
พ้ืนท่ี ตลอดจนเชื่อมโยงการติดตQอสื่อสารข@อมูล การพยากรณ การเฝVาระวัง การเตือนภัยและการ
อพยพในกรณีเกิดภัยจากคลื่นยักษ Tsunami อยQางตQอเนื่อง 

((((5555)))) การปVองกันและแก@ไขป;ญหาการกัดเซาะชายฝ;<งทะเลการปVองกันและแก@ไขป;ญหาการกัดเซาะชายฝ;<งทะเลการปVองกันและแก@ไขป;ญหาการกัดเซาะชายฝ;<งทะเลการปVองกันและแก@ไขป;ญหาการกัดเซาะชายฝ;<งทะเล    

ภาคใต@มีสัณฐานเปPนแหลมยื่นไปในคาบสมุทร มีชายทะเลทางด@านอQาวไทยและอันดามันในป;จจุบัน
พ้ืนท่ีบริเวณชายฝ;<งทะเลประสบป;ญหาการกัดเซาะเปPนบริเวณ ในพ้ืนท่ีภาคใต@ทางด@านอQาวไทยสQวนใหญQจะเกิดข้ึน
บริเวณท่ีราบน้ําข้ึนถึง บริเวณชายเลน และบริเวณหาดทราย สQวนทางฝ;<งอันดามันการกัดเซาะสQวนใหญQพบในพ้ืนท่ี
หาดทรายมากกวQาบริเวณอ่ืนๆ ซ่ึงป;ญหาการกัดเซาะสQวนใหญQเกิดจากการท่ีภาคใต@ต้ังอยูQในแนวลมมรสุม การ
ลดลงจํานวนลงของพ้ืนท่ีปuาชายเลน และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ 

ก. กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยการกัดเซาะชายฝ;<ง โดยการจัดทําแนวเขตพ้ืนท่ีท่ีชัดเจนรวมถึงการใช@
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช@ประโยชนท่ีดินและอาคาร รวมถึงการควบคุม     
ความหนาแนQนของประชากร 

ข. พัฒนาและจัดทําฐานข@อมูลในการติดตาม เก็บข@อมูลด@านการใช@พ้ืนท่ี ตลอดจนระดับความรุนแรง
ของการเกิดการกัดเซาะ เพ่ือเปPนการเฝVาระวัง เตือนภัย และบรรเทาป;ญหา 

1111....3333    ระบบนิเวศบนบกและปuาไม@ระบบนิเวศบนบกและปuาไม@ระบบนิเวศบนบกและปuาไม@ระบบนิเวศบนบกและปuาไม@    
    เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค:    
 การใช@ประโยชนท่ีดินตามศักยภาพและความเหมาะสม เพ่ือรักษาความยั่งยืนของท่ีดินและระบบนิเวศ  
บนบก มีการจัดการปuาไม@และพ้ืนท่ีต@นน้ํา เพ่ือหยุดยั้งและฟvwนฟูความเสื่อมโทรมของท่ีดิน รวมถึงการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
    ดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมาย    

(1) อนุรักษพ้ืนท่ีเกษตรกรรมชั้นดีเพ่ือเปPนแหลQงผลิตอาหารท่ีสําคัญของภาคให@ได@ประมาณ 3 ล@านไรQ
หรือประมาณร@อยละ 7 ของพ้ืนท่ีภาค 

(2) ฟvwนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการต้ังถ่ินฐานในชนบทให@ประชาชนสQวนใหญQสามารถ
ดํารงชีวิตได@อยQางมีคุณภาพในพ้ืนท่ีประมาณ 21 ล@านไรQหรือประมาณร@อยละ 49 ของพ้ืนท่ีภาค 

(3) ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือใช@ประโยชนเพ่ือการเกษตรกรรมประมาณ 0.7 ล@านไรQหรือประมาณ ร@อยละ 2 ของ
พ้ืนท่ีภาค 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----38383838    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

(4) สงวนพ้ืนท่ีปuาไม@เพ่ือเปPนแหลQงต@นน้ําลําธารและระบบนิเวศปuาบกท่ีสําคัญให@ได@ประมาณ 12 ล@านไรQ
หรือประมาณร@อยละ 7 ของพ้ืนท่ีภาค 

(5) ฟvwนพ้ืนท่ีปuาไม@ท่ีเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทําลายให@ได@ประมาณ 2 ล@านไรQหรือประมาณร@อยละ 5 
ของพ้ืนท่ีภาค 

(6) สงวนพ้ืนท่ีปuาชายเลนพ้ืนท่ีชุQมน้ําและพ้ืนท่ีสําคัญทางระบบนิเวศวิทยาท่ีมีความอQอนไหวให@ได@
ประมาณ 3 ล@านไรQหรือประมาณร@อยละ 6 ของพ้ืนท่ีภาค 

(7) อนุรักษพ้ืนท่ีแหลQงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภครวมถึงพ้ืนท่ีตามแนวชายฝ;<งในระยะ 3 กิโลเมตรเพ่ือ
การประมง 

(8) พัฒนาพ้ืนท่ีอยูQอาศัยในเขตเมืองให@มีความสวยงามมีความเปPนระเบียบเรียบร@อยนQาอยูQ อาศัยให@
ครบทุกเมืองในภาค 

(9) พัฒนาพ้ืนท่ีสQงเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีศักยภาพให@ครบในทุกพ้ืนท่ี 
(10) อนุรักษพ้ืนท่ีประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมให@ครบในทุกพ้ืนท่ี 

    แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
กําหนดเขตการใช@ประโยชนท่ีดินท่ีสอดคล@องกับเปVาหมายการใช@ประโยชนท่ีดินเพ่ือเปPนการจัดระเบียบ

และควบคุมการใช@ประโยชนท่ีดินในอนาคตดังรายละเอียดดังตQอไปนี้ 
((((1111) ) ) )     พื้นที่อนุรักษปuาไม@ พื้นที่อนุรักษปuาไม@ พื้นที่อนุรักษปuาไม@ พื้นที่อนุรักษปuาไม@ : พ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษปuาไม@ เปPนพ้ืนท่ีมีความสําคัญตQอการรักษาความสมดุล

และเปPนแหลQงต@นน้ําลําธาร หากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช@ประโยชนหรือเกิดความเสียรุนแรงอาจผลตQอ
ทรัพยากรต@นทุนของภาคในระยะยาวได@ พ้ืนท่ีอนุรักษปuาไม@ สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีเปPนพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ี 
ไมQเหมาะสมแกQการทําการเกษตร คิดเปPนประมาณร@อยละ 35 ของพ้ืนท่ีรวมท้ังภาคพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีปuาบก บริเวณท่ีสูง
ด@านตะวันตกตอนบนของภาค ท่ีสูงตอนกลางของภาค และท่ีสูงตอนใต@ท่ีตQอเนื่องกับประเทศมาเลเซีย พ้ืนท่ี 
อุทยานแหQงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปuา พ้ืนท่ีปuาสงวนแหQงชาติโซน C และพ้ืนท่ีปuาคุณภาพลุQมน้ําชั้น 1 

1) พ้ืนท่ีปuาบก นอกจากจะเปPนแหลQงต@นน้ําลําธาร ปVองกันการชะล@างของหน@าดินในท่ีสูงแล@ว ยัง
เปPนแหลQงท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติมาก นโยบายปuาไม@แหQงชาติ ในปl พ.ศ.2528 กําหนดให@
สงวนพ้ืนท่ีปuาของประเทศไว@ร@อยละ 40 โดยพ้ืนท่ีปuาร@อยละ 25 สงวนไว@เปPนแหลQงต@นน้ําลําธาร ซ่ึงตQอมาในปl    
พ.ศ.2535 รัฐบาลได@รับรองนโยบายท่ีจะสงวนพ้ืนท่ีปuาของประเทศไว@ร@อยละ 27.5 ของพ้ืนท่ีประเทศ ซ่ึงในป;จจุบัน 
ภาคใต@พ้ืนท่ีปuาลดลงเหลือเพียงร@อยละ 17 ของพ้ืนท่ีภาค ขณะท่ีการศึกษาปริมาณน้ําของพ้ืนท่ีลุQมน้ําควรจะมีพ้ืนท่ี
ปuาปกคลุมถึงร@อยละ 38 เพ่ือท่ีจะให@มีน้ําไหลตลอดท้ังปl จึงควรดําเนินการสงวนพ้ืนท่ีปuาอยQางเข@มงวดและฟvwนฟู
พ้ืนท่ีปuาซ่ึงถูกบุกรุก 

2) พ้ืนท่ีอุทยานแหQงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปuา พ้ืนท่ีปuาสงวนแหQงชาติโซน C และ
พ้ืนท่ีปuาคุณภาพลุQมน้ําชั้น 1 เปPนพ้ืนท่ีปuาบกซ่ึงอยูQภายใต@ข@อกําหนดตามกฎหมาย ซ่ึงห@ามการใช@ประโยชนใดๆ  
ท่ีจะกQอให@เกิดความเสียหายตQอระบบนิเวศหรืออนุญาตได@ตามข@อยกเว@นตามกฎหมายนั้นๆ 

((((2222) ) ) )     พื้นที่ฟvwนฟูสภาพปuาไม@พื้นที่ฟvwนฟูสภาพปuาไม@พื้นที่ฟvwนฟูสภาพปuาไม@พื้นที่ฟvwนฟูสภาพปuาไม@: มีพ้ืนท่ีประมาณ 2.03 ล@านไรQ คิดเปPนร@อยละ 4.60 ของพ้ืนท่ีรวมสQวนใหญQ
เปPนพ้ืนท่ีปuาสงวนแหQงชาติเดิมท่ีถูกบุกรุกและเปPนพ้ืนท่ีปuาเสื่อมโทรม ซ่ึงความต@องการในการท่ีจะรักษาพ้ืนท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติให@มีความสําคัญในเชิงนิเวศตQอภาคนั้น จําเปPนต@องนําพ้ืนท่ีปuาเสื่อมโทรมเหลQานั้นกลับคืนมา 
(Reclaim) เพ่ือให@เกิดการฟvwนคืนสภาพปuาไม@ เพ่ือเปPนแหลQงผลิตและแหลQงอาหารของภาคตQอไป 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----39393939    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จังหวัดชุมพร ในบริเวณ 
อําเภอทQาแซะ : ปuาน้ําตกกะเปาะ ปuาแปลงหมายเลข 89 และ 90 
อําเภอปะทิว : ปuาน้ําตกกะเปาะ ปuาพรุกะชิง ปuาเขาใหญQบางจาก 
อําเภอเมืองชุมพร : ปuาแปลงหมายเลข 89 ปuาทQาเทียบญวน-ทQาสาร 
อําเภอสวี : ปuาทุQงระยะ-นาสัก 
อําเภอทุQงตะโก : ปuาเขา ตังอา คลองโอน 
อําเภอหลังสวน : ปuาหมายเลข 90 ปuาบางมะพร@าว นางพญา 
จังหวัดระนอง ในบริเวณ 
อําเภอกระบุรี : ปuาน้ําจืด มะมุ ปuาปากจั่น ปuาแปลงหมายเลข 89 
อําเภอละอุQน : ปuาละอุQน ปuาทรายแดง ปuาคลองลําเลียง 
อําเภอเมือง : ปuาละอุQน ปuาทรายแดง ปuาคลองหาดส@มแปVน 
อําเภอกะเปอร : ปuาอําเภอกะเปอร 
จังหวัดภูเก็ต ในบริเวณ 
อําเภอเมืองภูเก็ต : ปuาคลองชีเหล@า คลองทQาจีน 
จังหวัดพังงา ในบริเวณ 
อําเภอคุระบุรี : ปuาเทือกเขานมสาว 
อําเภอตะก่ัวปuา : ปuาเทือกเขานมสาว 
อําเภอกะปง : ปuาเทือกเขาปลายโตzะ-เขาสก ปuาเทือกเขากะได 
จังหวัดยะลา ในบริเวณ 
อําเภอกาบัง : ปuาหมายเลข 108 ปuาลาปู ถํ้าทะลุ 
อําเภอบันนังสตา : ปuาลาปู ถ@าทะลุ 
อําเภอเบตง : ปuาเบตงแปลง 1 
จังหวัดนราธิวาส ในบริเวณ 
อําเภอรือเสาะ : ปuาปรินยอ ปuาเทือกเขารือเสาะ 
อําเภอศรีสาคร : ปuาแมQน้ําสายบุรีฝ;<งขวา ปuาปรินยอ 
อําเภอสุไหงปาดี : ปuาลุQมแมQน้ําบางนรา 
อําเภอรามัน : ปuาจzะก้ัว 
จังหวัดสงขลา ในบริเวณ 
อําเภอรัตภูมิ : ปuาคลองตอฝ;<งขวา คลองปอมฝ;<งซ@าย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในบริเวณ 
อําเภอชะอวด : ปuาควรแก@ว 
อําเภอทุQงสง : ปuาควรออกบ@านน้ําตก 
อําเภอรQอนพิบูลย : ปuาเขาวัง ปuาเขาแก@ว 
อําเภอลานสกา : ปuาทQาง้ิว 
อําเภอพรหมศรี : ปuาทQาง้ิว 
จังหวัดสุราษฎรธานี ในบริเวณ 
อําเภอพนม : ปuาแปลงหมายเลข 92 

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----40404040    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333) ) ) )     พื้นที่สงวนไว@เพื่อการรักษาสภาพปuาชายเลนและนิเวศวิทยา พื้นที่สงวนไว@เพื่อการรักษาสภาพปuาชายเลนและนิเวศวิทยา พื้นที่สงวนไว@เพื่อการรักษาสภาพปuาชายเลนและนิเวศวิทยา พื้นที่สงวนไว@เพื่อการรักษาสภาพปuาชายเลนและนิเวศวิทยา มีพ้ืนท่ีประมาณ 2.76  ล@านไรQ       
คิดเปPนร@อยละ 6.25 ของพ้ืนท่ีรวม 

สืบเนื่องจากป;ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝ;<งและพ้ืนท่ีชุQมน้ําท่ีมีความสําคัญในระดับ
ตQางๆ ความจําเปPนท่ีจะต@องฟvwนฟูสภาพของพ้ืนท่ีชายเลน และพ้ืนท่ีชุQมน้ําตQางๆ ให@กลับคืนสูQสภาพดี พร@อมกันให@มี
การเพ่ิมขยายเนื้อท่ีปuาชายเลนข้ึนเพ่ือความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ํา พ้ืนท่ีสงวนไว@เพ่ือการรักษาสภาพปuา
ชายเลนและนิเวศวิทยา ประกอบด@วย 

1111))))    พื้นที่ชุQมน้ําพื้นที่ชุQมน้ําพื้นที่ชุQมน้ําพื้นที่ชุQมน้ํา มีลักษณะเปPนพ้ืนท่ีลุQม พ้ืนท่ีราบลุQม พ้ืนท่ีลุQมชื้นแฉะ พ้ืนท่ีชุQมน้ํา มีน้ําทQวม มีน้ําขัง 
พ้ืนท่ีพรุ พ้ืนท่ีแหลQงน้ํา ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษยสร@างข้ึน ท้ังท่ีมีน้ําขัง หรือทQวมอยูQถาวรและชั่วคราว 
ท้ังท่ีเปPนแหลQงน้ํานิ่งและน้ําไหลท้ังท่ีเปPนน้ําจืด น้ํากรQอยและน้ําเค็ม รวมไปถึงพ้ืนท่ีชายฝ;<งทะเล และพ้ืนท่ีทะเล ใน
บริเวณซ่ึงเม่ือน้ําลดลงตํ่าสุดมีความลึกของระดับน้ําไมQเกิน 6 เมตร พ้ืนท่ีชุQมน้ํามีคุณคQาและความสําคัญตQอการ
พัฒนาภาค ท้ังด@านเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ โดยท่ีเปPนระบบนิเวศท่ีมีความสัมพันธกับการดํารงชีพของ
สิ่งมีชีวิต ในฐานะท่ีเปPนแหลQงน้ํา แหลQงกักเก็บน้ําฝนน้ําทQาปVองกันน้ําเค็มไมQให@รุกเข@ามาในแผQนดิน ปVองกันการ
พังทลายของชายฝ;<ง กรองตะกอน แรQธาตุ และสารพิษเปPนแหลQงทรัพยากรท่ีมนุษยสามารถเข@าใช@ประโยชน  
เปPนแหลQงรวมสายพันธุพืชและสัตว ดังนั้น เพ่ือให@เกิดการอนุรักษพ้ืนท่ีชุQมน้ําของภาคใต@อยQางยั่งยืน กําหนดพ้ืนท่ี
เปVาหมายท้ังสิ้น 3 ประเภท ดังนี้ 

ก.... พ้ืนท่ีชุQมน้ําโลก (Ramsar Site) จํานวน 7 แหQง ได@แกQ 

- พ้ืนท่ีชุQมน้ําพรุควนข้ีเสียนในเขตห@ามลQาสัตวปuาทะเลน@อย จังหวัดพัทลุง 

- พ้ืนท่ีชุQมน้ําเขตรักษาพันธุสัตวปuาฯ พรุโตzะแดง จังหวัดนราธิวาส 

- พ้ืนท่ีชุQมน้ําอุทยานแหQงชาติแหลมสน - ปากคลองกะเปอร - ปากแมQน้ํากระบุรี
จังหวัดระนอง 

- พ้ืนท่ีชุQมน้ําปากแมQน้ํากระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 

- พ้ืนท่ีชุQมน้ําอุทยานแหQงชาติหาดเจ@าไหม - เขตห@ามลQาสัตวปuาหมูQเกาะลิบง-ปากน้ํา
ตรัง จังหวัดตรัง 

- พ้ืนท่ีชุQมน้ําอุทยานแหQงชาติหมูQเกาะอQางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี 

- พ้ืนท่ีชุQมน้ําอุทยานแหQงชาติอQาวพังงา จังหวัดพังงา 

ข.... พ้ืนท่ีชุQมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ จํานวน 29 แหQง ได@แกQ อช.เขาสกเขตห@ามลQา
สัตวปuา ทะเลสาบทะเลน@อย เขตห@ามลQาสัตวปuา ทะเลสาบสงขลา เขตห@ามลQาสัตวปuา
หนองทุQงทอง แมQน้ําสายบุรี แมQน้ําตาปl เขตรักษาพันธุสัตวปuาพรุโตzะแดง อช.แหลมสน 
อช.หมูQ เกาะสิ มิลัน อQาวพังงา อช.สิรินาถ อช.หาดนพรัตนธารา–หมูQ เกาะพีพี  
อช.หาดเจ@าไหม เขตห@ามลQาสัตวปuาหมูQเกาะลิบง อช.ทะเลบัน อช.หมูQเกาะตะรุเตา  
อช.หมูQ เกาะอQางทอง อช.หมูQเกาะลันตา อช.หมูQ เกาะสุรินทร อQาวทุQงคา–อQาวสวี        
ปากแมQน้ํากระบ่ี ปากแมQน้ําตรัง ปากคลองกะเปอร ปuาชายเลนปะเหลียน–ละงู        
ปากแมQน้ํากระบุรี อQาวบ@านดอน อQาวป;ตตานี อQาวปากพนัง ชายฝ;<งทะเลด@านตะวันออก
ของเกาะภูเก็ต 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----41414141    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ค.... พ้ืนท่ีชุQมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับประเทศจํานวน 4 แหQง 
- พ้ืนท่ีชุQมน้ําพรุคันธุลีตําบลคันธุลี อําเภอทQาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี และพ้ืนท่ี

บางสQวนในเขตอําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
- พ้ืนท่ีชุQมน้ําพรุบ@านไม@ขาว ตําบลไม@ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
- พ้ืนท่ีชุQมน้ําในเขตห@ามลQาสัตวปuาหนองปลักพระยาและเขารยางคบังสาตําบลฉลุง

ตําบลควนโพธิ์ อําเภอเมือง ตําบลควนโดน ตําบลยQานซ่ือ อําเภอควนโดน จังหวัด
สตูล 

- พ้ืนท่ีชุQมน้ําเกาะแตน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
2222))))    พื้นที่ปuาชายเลน พื้นที่ปuาชายเลน พื้นที่ปuาชายเลน พื้นที่ปuาชายเลน เปPนแหลQงอนุบาลสัตวตามธรรมชาติและยังสามารถใช@ประโยชนจาก 

ไม@โกงกางในการทําประมงและเผาถQาน พ้ืนท่ีปuาชายเลนสQวนใหญQอยูQทางฝ;<งทะเลอันดามัน พ้ืนท่ีปuาชายเลนได@รับ
ผลกระทบจากการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทําให@พ้ืนท่ีปuาชายเลนถูกบุกรุกและลดจํานวนลงอยQาง
รวดเร็ว เกิดผลกระทบตQอการประมงชายฝ;<ง ซ่ึงอาศัยปuาชายเลนเปPนแหลQงอนุบาลสัตวน้ํา ควรดําเนินการสงวน
พ้ืนท่ีปuาอยQางเข@มงวดและฟvwนฟูพ้ืนท่ีปuาซ่ึงถูกบุกรุก 

((((4444) ) ) )     พื้นที่สวนปuาเศรษฐกิจ ปuาชุมชนพื้นที่สวนปuาเศรษฐกิจ ปuาชุมชนพื้นที่สวนปuาเศรษฐกิจ ปuาชุมชนพื้นที่สวนปuาเศรษฐกิจ ปuาชุมชน เพ่ือสร@างมูลคQาความยั่งยืนของเศรษฐกิจท@องถ่ินและระบบนิเวศ
การพัฒนาพ้ืนท่ีสวนปuาเศรษฐกิจ ปuาชุมชน เพ่ือกําหนดเปPนบริเวณท่ีสามารถใช@ประโยชนพ้ืนท่ีปuาไม@เชิงอนุรักษ 
โดยท่ีควบคุมไมQให@มีการทําลายสภาพทางธรรมชาติ เปPนการใช@ประโยชนรQวมกันระหวQางคนกับปuา ได@กําหนดพ้ืนท่ี
ในบริเวณดังกลQาว 

1111)))) การกําหนดปuาเศรษฐกิจ การกําหนดปuาเศรษฐกิจ การกําหนดปuาเศรษฐกิจ การกําหนดปuาเศรษฐกิจ ((((Economic Economic Economic Economic zone zone zone zone ----    Zone E)Zone E)Zone E)Zone E)        เปPนจํานวนร@อยละ 5 ของพ้ืนท่ีภาค          
ซ่ึงกําหนดไว@เพ่ือการผลิตไม@และของปuา และเพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ ได@แกQ พ้ืนท่ีสวนปuาหรือพ้ืนท่ีปuาปลูก
อ่ืนๆ ท่ีมีวัตถุประสงคในการทําไม@ของภาครัฐและเอกชน สําหรับการเตรียมการของภาครัฐในป;จจุบันพบวQามีพ้ืนท่ี
ท่ีมีศักยภาพสําหรับการปลูกปuาเศรษฐกิจ ประมาณ 3.36 ล@านไรQหรือร@อยละ 7.6 ของพ้ืนท่ีภาค 

2222)))) การกําหนดพื้นที่ปuาชุมชนการกําหนดพื้นที่ปuาชุมชนการกําหนดพื้นที่ปuาชุมชนการกําหนดพื้นที่ปuาชุมชน    หมายถึง พ้ืนท่ีปuาไม@ท่ีได@รับการจัดการโดยกระบวนการมีสQวนรQวม
จากประชาชนและองคกรชุมชน ตามความเชื่อและวัฒนธรรมท@องถ่ินเพ่ือประโยชนท่ีสอดคล@องกับความต@องการ
ของชุมชนอยQางตQอเนื่องและยั่งยืน ลักษณะของปuาชุมชน ปuาชุมชนในแตQละแหQงมีลักษณะท่ีแตกตQางกันออกไป 
ตามพ้ืนท่ีดําเนินการ เชQน ปuาชุมชนซ่ึงปลูกในพ้ืนท่ีปuาเสื่อมโทรม ปuาชุมชนซ่ึงปลูกในพ้ืนท่ีสาธารณะของหมูQบ@าน 
ปuาชุมชนในโรงเรือน ปuาชุมชนในวัด ปuาชุมชนซ่ึงปลูกบริเวณเหนืออQางเก็บน้ํา ลําคลอง ริมลําเหมือง หรือลําน้ํา
สาธารณะ ปuาชุมชนในท่ีสองฝ;<งถนน ปuาชุมชนท่ีปลูกเพ่ือเปPนสวนสาธารณะ ปuาของชุมชนเมือง ปuาชุมชนพัฒนา
เพ่ือการอนุรักษชายฝ;<งทะเล ฝ;<งแมQน้ํา 

((((5555)))) พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรม กําหนดให@การใช@ประโยชนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมออกเปPน 3 ประเภทคือ    
1111)))) พื้นที่อนุรักษเกษตรกรรมพื้นที่อนุรักษเกษตรกรรมพื้นที่อนุรักษเกษตรกรรมพื้นที่อนุรักษเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีประมาณ 2.93 ล@านไรQคิดเปPนร@อยละ 6.63 ของพ้ืนท่ีรวม

พ้ืนท่ีอนุรักษเพ่ือการเกษตรกรรมมีความต@องการท่ีจะรักษาไว@เปPนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมชั้นดีเพ่ือเปPนแหลQงทรัพยากร
และแหลQงอาหารท่ีสําคัญของภาคซ่ึงเปPนบริเวณท่ีมีสมรรถนะดินเหมาะสมกับการเกษตรกรรม เพ่ือให@เกิดการใช@
ประโยชนท่ีตรงตามศักยภาพปVองกันไมQให@เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรท่ีมีอยูQและเปPนพ้ืนท่ีในเขตชลประทานท่ีมี
แหลQงน้ําเพียงพอกับการใช@ทําการเกษตร พ้ืนท่ีสQวนใหญQเปPนท่ีราบลุQมน้ําปากพนังในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตQอเนื่องจนถึงพ้ืนท่ีโดยรอบทะเลสาบสงขลาในจังหวัดพัทลุงและสงขลา และในพ้ืนท่ีราบบริเวณลุQมแมQน้ําป;ตตานี 
จังหวัดป;ตตานี ยะลา และนราธิวาส    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----42424242    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222)))) พื้นที่พื้นที่พื้นที่พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม    มีพ้ืนท่ีประมาณ 0.69 ล@านไรQคิดเปPนร@อยละ 1.56 ของ
พ้ืนท่ีรวมพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมสภาพของพ้ืนท่ีเปPนพ้ืนท่ีในเขตปuาสงวนแหQงชาติเดิมซ่ึงถูกบุกรุกโดย
ประชาชนเข@าไปทําการเกษตรกรรม เพ่ือให@สอดคล@องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรรท่ีดินให@กับประชาชน
ประกอบกับเปPนพ้ืนท่ีเสื่อมสภาพท่ีสมรรถนะท่ีดินเหมาะสมกับการเกษตรกรรมจึงสามารถนําพ้ืนท่ีบริเวณนี้มาใช@
ประโยชนเพ่ือการเกษตรกรรมได@ 

3333)))) พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีประมาณ 21.44 ล@านไรQ คิดเปPนร@อยละ 48.58 ของพ้ืนท่ี
รวมภาคใต@มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงมีความเหมาะสมแกQการเกษตรอยูQถึงร@อยละ 65 ของพ้ืนท่ีภาค แตQก็มีการใช@
ประโยชนเปPนพ้ืนท่ีถือครองทําการเกษตรเพียงร@อยละ 43 สQวนใหญQใช@ในการเพาะปลูกยางพารา รองลงมาได@แกQ 
ข@าว ปาลมน้ํามัน กาแฟพันธุโรบัสต@า และไม@ผลจากการศึกษาความเหมาะสมในด@านตQางๆ โดยสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรได@เสนอเขตเศรษฐกิจของภาคใต@จํานวน 7 สินค@า ได@แกQ ข@าวนาปl ข@าวนาปรัง สับปะรด ทุเรียน กาแฟ 
และปาลมน้ํามัน 

ก. ข@าวนาปl ภาคใต@มีเขตปลูกข@าวนาปl เปPนบริเวณเล็กๆ ในจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี 
ยะลา ป;ตตานี และนราธิวาส บริเวณท่ีใหญQท่ีสุด ได@แกQ บริเวณพ้ืนท่ีตQอเนื่องจากลุQมน้ํา
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชตQอเนื่องกับพ้ืนท่ีรอบทะเลสาบสงขลาในจังหวัดพัทลุง
และสงขลา 

ข. ข@าวนาปรัง เขตปลูกข@าวนาปรังมีน@อยมากเปPนบริเวณเล็กๆ ทางด@านตะวันออกของ
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนท่ีด@านเหนือของจังหวัดพัทลุง และสงขลา 

ค. สับปะรด ตอนบนของจังหวัดชุมพร 

ง. ยางพารา เปPนพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถปลูกได@ในทุกจังหวัดของภาคใต@ยกเว@นบริเวณลุQมน้ํา
ปากพนังและคาบสมุทรสทิงพระ 

จ. ทุเรียนรวมท้ังไม@ผลอ่ืนๆ กระจายอยูQทางตอนบนของจังหวัดระนองตQอเนื่องกับพ้ืนท่ี
ตอนกลางของจังหวัดชุมพร ตอนบนของจังหวัดสุราษฎรธานี เกาะสมุย ตอนบนของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีตQอเนื่องระหวQางจังหวัดยะลา และป;ตตานี จังหวัด
นราธิวาส พ้ืนท่ีตอนบนของจังหวัดพังงา และพ้ืนท่ีตอนลQางของจังหวัดตรัง 

ฉ. กาแฟ กระจายอยูQ เปPนหยQอมในพ้ืนท่ีตQอเนื่ องจั งหวัดระนองกับจังหวัดชุมพร                
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา และกระบ่ี 

ช. ปาลมน้ํามัน เปPนพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถปลูกได@ในเขตเดียวกับยางพารานอกจากพ้ืนท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีตอนบนของจังหวัดพัทลุงและคาบสมุทรสทิงพระ และ
พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต@ ซ่ึงไมQเหมาะสมแกQเพาะปลูกปาลมน้ํามัน 

ความแตกตQางระหวQางพ้ืนท่ีถือครองทําการเกษตรกับพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมแกQการเกษตร แสดงวQา 
ภาคใต@ยังสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรโดยการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกได@อีกระยะหนึ่ง แตQท้ังนี้จะต@องมีการ
แก@ไขอุปสรรคในการขยายพ้ืนท่ี สQวนพ้ืนท่ีซ่ึงได@เข@าทําประโยชนแล@วควรสนับสนุนให@มีการอนุรักษบํารุงดิน การคัด
สรรพันธุท่ีให@ผลผลิตสูง การจัดหาแหลQงน้ําสําหรับการเพาะปลูก 

 
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----43434343    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((6666))))    พื้นที่ชุมชน พื้นที่ชุมชน พื้นที่ชุมชน พื้นที่ชุมชน     
  กําหนดให@มีพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาเมืองท้ังสิ้น 2.30 ล@านไรQ คิดเปPนร@อยละ 5.22 ของพ้ืนท่ีรวมแม@วQา

ภาคใต@จะมีจํานวนประชากรท่ีอยูQอาศัยในเขตเมืองคQอนข@างตํ่า แตQแรงกดดันจากการเพ่ิมของประชากรและการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร@างการผลิตมาสูQภาคอุตสาหกรรมและบริการมีผลเหนี่ยวนําให@เกิดการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
ประชากรในชุมชนท่ีสําคัญเพ่ิมมากข้ึน การขยายตัวของพ้ืนท่ีเมืองยQอมมีผลกระทบตQอพ้ืนท่ีเกษตรกรรมซ่ึงมีอยูQ
อยQางจํากัดไมQสามารถจัดเพ่ิมเติมได@อีก การพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองจึงควรจะจํากัดขนาดของเมือง สQงเสริมการพัฒนา
พ้ืนท่ีวQางเปลQาในเขตเมือง และเพ่ิมความหนาแนQนในเขตเมืองให@สูงข้ึนมากกวQาท่ีจะขยายพ้ืนท่ีเมืองออกไปเรื่อยๆ 
(Compact City) จํากัดการพัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีไมQเหมาะสม เชQน บริเวณท่ีเปPนท่ีลุQมตํ่า มีน้ําทQวม และบริเวณท่ีมี
คุณคQาทางการเกษตรสูง หรือเปPนแหลQงมรดกวัฒนธรรม โดยจัดให@มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีเมืองท่ียัง
ไมQได@รับการวางแผน รวมถึงปรับปรุงผังเมืองรวมท่ีมีการจัดทําข้ึนในชุมชนป;จจุบันให@สอดคล@องกับบทบาทและ
หน@าท่ีของชุมชนท่ีกําหนดไว@ในกรอบการวางผัง โดยท่ีรายละเอียดการใช@ประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีชุมชนจะข้ึนอยูQกับ
ข@อกําหนดการใช@ประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนนั้นๆ 

((((7777))))    พื้นที่โลQงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล@อม การประมง และการทQองเที่ยว พื้นที่โลQงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล@อม การประมง และการทQองเที่ยว พื้นที่โลQงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล@อม การประมง และการทQองเที่ยว พื้นที่โลQงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล@อม การประมง และการทQองเที่ยว แบQงเปPน 
1) พ้ืนท่ีแหลQงน้ํา กําหนดให@มีพ้ืนท่ีแหลQงน้ําเพ่ือการชลประทานและการผลิตพลังงานท้ังสิ้น  

0.13 ล@านไรQ คิดเปPนร@อยละ 0.30 ของพ้ืนท่ีรวม 
2) พ้ืนท่ีชายฝ;<ง เปPนพ้ืนท่ีตลอดแนวชายฝ;<ง ระยะ 3 กิโลเมตร ท้ังชายฝ;<งอQาวไทยและฝ;<งอันดามัน

เปPนท่ีโลQงท่ีมีความมุQงหมายท่ีจะสงวนรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล@อม โดยมุQงเน@นการหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีจะ
กQอให@เกิดความเสียหายของแหลQงน้ํา อQางเก็บน้ํา ได@แกQ บริเวณทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลา อQางเก็บน้ําเหนือ
เข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี และเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลาและพ้ืนท่ีชายฝ;<งในระยะ 3 กิโลเมตรจาก
แนวชายฝ;<งท้ังฝ;<งทะเลอันดามันและอQาวไทย เพ่ือให@เปPนพ้ืนท่ีสQงเสริมการเพาะเลี้ยงชายฝ;<งเพ่ือรักษาระบบนิเวศ
ทางทะเล และเพ่ือเปPนการทดแทนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีสูญเสียไปให@เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
สําหรับในบางบริเวณท่ีมีความสวยงามและมีศักยภาพในการทQองเท่ียวสามารถท่ีจะคงสภาพแหลQงทQองเท่ียวทาง
ทะเลท่ีมีความสวยงามตQอไปได@ในอนาคต 

    ((((8888) ) ) )     พื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่อุตสาหกรรม    
 อุตสาหกรรมในภาคใต@สQวนใหญQเปPนอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรข้ันต@น ท่ีกระจาย

อยูQท่ัวไปในแหลQงวัตถุดิบและมีขนาดไมQใหญQนัก การท่ีภาคใต@มีพ้ืนท่ีเชื่อมตQอกับทะเลท้ังในด@านทะเลจีนใต@และ
ทะเลอันดามันจึงนับเปPนแหลQงท่ีตั้งอุตสาหกรรมเพ่ือการสQงออกท้ังท่ีใช@วัตถุดิบในท@องถ่ิน หรือนําเข@าวัตถุดิบเข@ามา
จากภายนอก การจัดการท่ีตั้งอุตสาหกรรมจึงนับเปPนสิ่งท่ีมีความจําเปPนโดยกําหนดให@อุตสาหกรรมไปจัดต้ังในเขต
ท่ีได@มีการคัดเลือกไว@แล@วตามหลักเกณฑการวางผังเมืองและการปกปVองสิ่งแวดล@อมอยQางถูกต@องกําหนดให@มีพ้ืนท่ี
สQงเสริมอุตสาหกรรมจําแนกตามประเภท ดังนี้ 

1) อุตสาหกรรมบริการชุมชน กําหนดให@มีพ้ืนท่ีสQงเสริมอุตสาหกรรมในทุกอําเภอเมืองของทุก
จังหวัด เปPนพ้ืนท่ีมากกวQาหรือเทQากับ 25 ไรQ โดยมีการเพ่ิมข้ึนจํานวน 5 ไรQตQอ 100 ครัวเรือน 

2) อุตสาหกรรมยางพารา กําหนดให@มีพ้ืนท่ีสQงเสริมอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล เปPนพ้ืนท่ี 500-1,000 ไรQ/แหQง 

3) อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน กําหนดให@มีพ้ืนท่ีสQงเสริมอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในจังหวัดกระบ่ี 
และสุราษฎรธานี เปPนพ้ืนท่ี 500-1,000 ไรQ/แหQง 

4) อุตสาหกรรมฮาลาล กําหนดให@มีพ้ืนท่ีสQงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลในจังหวัดสงขลา สตูล 
ยะลา ป;ตตานี และนราธิวาส เปPนพ้ืนท่ี 500 ไรQ/แหQง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----44444444    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

5) อุตสาหกรรมประมง กําหนดให@มีพ้ืนท่ีสQงเสริมอุตสาหกรรมประมงครบวงจรในจังหวัดสงขลา 
ระนอง และป;ตตานี เปPนพ้ืนท่ี 500-1,000 ไรQ/แหQง 

6) อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม@ กําหนดให@มีพ้ืนท่ีสQงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม@ในจังหวัด  
สุราษฎรธานี และชุมพร เปPนพ้ืนท่ี 500 ไรQ/แหQง 

7) อุตสาหกรรมเพ่ือการสQงออก กําหนดให@มีพ้ืนท่ีสQงเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือการสQงออกในจังหวัด
สงขลา เปPนพ้ืนท่ี 1,000-2,000 ไรQ/แหQง 

8) อุตสาหกรรม SMEs กําหนดให@มีพ้ืนท่ีสQงเสริมอุตสาหกรรม SMEs ในทุกจังหวัดเปPนพ้ืนท่ี 
100-200 ไรQ/แหQง 
1111....4444    ทรัพยากรน้ําทรัพยากรน้ําทรัพยากรน้ําทรัพยากรน้ํา    
    เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค:    
 การอนุรักษพ้ืนท่ีต@นน้ํา พัฒนาแหลQงน้ําและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยQางมีประสิทธิภาพ  
    ดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมาย    

(1) ร@อยละของพ้ืนท่ีต@นน้ําท่ีได@รับการอนุรักษ 
(2) ขนาดพ้ืนท่ีชลประประทาน 
(3) สัดสQวนการได@รับบริการอยQางเพียงพอ (อุปสงค-อุปทาน) ของผู@ใช@น้ําแตQละภาคสQวน 

    แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
(1) ควบคุมแผนการประโยชนใช@ท่ีดินในพ้ืนท่ีใช@น้ําตQางๆ อยQางเครQงครัด 
(2) ฟvwนฟูปuาต@นน้ําให@มีความอุดมสมบูรณและให@ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสQวนรQวมในการฟvwนฟูและใช@

ประโยชนจากปuา    
(3) การจัดหาและพัฒนาแหลQงน้ําอยQางมีประสิทธิภาพ เปPนการพัฒนาแหลQงน้ําต@นทุนท่ีมีอยูQเดิมให@มี

ประสิทธิภาพพัฒนาแหลQงน้ําต@นทุนเพ่ิมเติมให@สอดคล@องกับศักยภาพและความต@องการในอนาคต
รวมถึงกระจายและจัดสรรน้ําจากแหลQงน้ําต@นทุนไปยังพ้ืนท่ีเปVาหมายให@ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท้ังพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมชุมชนและพ้ืนท่ีพัฒนาอ่ืนๆ    
1) พัฒนาและปรับปรุงแหลQงเก็บน้ําเดิมด@วยการบํารุงรักษาแหลQงเก็บน้ําโครงสร@างและอาคารซ่ึง

ทําหน@าท่ีในการควบคุมน้ําทดน้ําระบายน้ําในโครงการแหลQงน้ําจัดสQงน้ําและโครงการ
ชลประทานท้ังขนาดใหญQขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีอยูQเดิมให@มีประสิทธิภาพการใช@งาน
เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีดังนี้ 
ก. พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมในอําเภอชะอวดพระพรหมสิชลทุQงใหญQทQาศาลาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
ข. พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี 
ค. พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมในจังหวัดพัทลุง 
ง. พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมในอําเภอเมือง ทับปุด คลองทQอม เขาพนม จังหวัดกระบ่ี 
จ. พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมในอําเภอนาโยงห@วยยอด จังหวัดตรัง 
ฉ. พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมในอําเภอเมือง ท@ายเหมือง ทับปุด จังหวัดพังงา 
ช. พัฒนาแหลQงน้ําขนาดเล็กการสูบน้ําด@วยไฟฟVาและสระน้ําชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและ

สอดคล@องกับพ้ืนท่ีท่ีมีความต@องการใช@น้ําในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----45454545    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ซ. พัฒนาแหลQงน้ําเพ่ิมเติมตามความต@องการเฉพาะด@านในรูปแบบและขนาดตQางๆ เพ่ิมเติม
ตามความเหมาะในพ้ืนท่ีชุมชนหลัก เชQน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี เกาะสมุย สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช 

ฌ. พัฒนาอQางเก็บน้ําขนาดใหญQเพ่ือเปPนน้ําต@นทุนและบรรเทาอุทกภัยโดยการพัฒนาอQาง
เก็บน้ําขนาดใหญQในลุQมน้ําทQาตะเภา จังหวัดชุมพร ลุQมน้ําตาปl จังหวัดสุราษฎรธานี และ
ลุQมน้ํากระบุรี 

ญ. พัฒนาโครงขQายน้ําเชื่อมโยงแหลQงเก็บน้ําขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญQกับพ้ืนท่ี
ใช@น้ํารวมท้ังโครงขQายน้ําระหวQางลุQมน้ําเพ่ือให@สามารถกระจายน้ําระหวQางแหลQงน้ํา     
อQางเก็บน้ําไปยังพ้ืนท่ีเปVาหมายตQางๆ โดยระบบโครงขQายน้ําจะประกอบด@วยระบบทQอ/
ระบบคลองระบบสูบน้ําด@วยพลังงานไฟฟVาพ้ืนท่ีเปVาหมายในระบบโครงขQาย 

ฎ. อQางเก็บน้ําเข่ือนรัชชประภา สุราษฎรธานี-ภูเก็ต พังงา กระบ่ี 
ฏ. โครงขQายเชื่อมโยงแมQน้ําสายหลักในลุQมน้ําตาปl จ.สุราษฎรธานี 
ฐ. โครงขQายน้ําเชื่อมโยงแหลQงน้ําลุQมน้ําทะเลสาบสงขลา 
ฑ. กQอสร@างแหลQงเก็บน้ําขนาดเล็ก และขนาดกลางเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับ

ความต@องการใช@น้ําท่ีมีแนวโน@มเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคตอยQางตQอเนื่อง 
ฒ. พัฒนาโครงขQายระบบสQงน้ําผันน้ํากระจายน้ํา และระบายน้ํา ฝายทดน้ํา ประตูระบายน้ํา

สถานีสูบน้ํา โรงผลิตน้ําประปาในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเปPนระบบโครงขQายน้ําเชื่อมโยงแหลQง
เก็บน้ําและแหลQงใช@น้ําตQางๆ ด@วยกันและบริหารจัดการแหลQงน้ํารQวมกันเพ่ือตอบสนอง
ความต@องการการใช@น้ําในแตQละพ้ืนท่ีอยQางตQอเนื่อง 

ณ. พัฒนาระบบผันน้ําข@ามลุQมน้ําระบบโครงขQายน้ําระหวQางกลุQมลุQมน้ํา และโครงขQายน้ํา
ระหวQางแหลQงน้ํานานาชาติท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําต@นทุนให@แกQลุQมน้ําท่ีมีป;ญหา
ขาดแคลนน้ํ า  และการผันน้ํ าจากแมQน้ํ าระหวQางประเทศ เชQน  แมQน้ํ ากระบุรี             
เพ่ือประโยชนจากการใช@น้ํารQวมกัน 

2) การพัฒนาแหลQงน้ําโดยไมQใช@มาตรการกQอสร@าง เปPนการเสริมประสิทธิภาพในการใช@ประโยชน
ทรัพยากรน้ําท่ีมีอยูQภายในภาคให@เกิดประโยชนสูงสุด โดยท่ีไมQสQงผลกระทบตQอกิจกรรมอ่ืนๆ
ท้ังในเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการน้ําหรือการใช@ประโยชนด@วยวิธีการอ่ืนๆ ซ่ึงชQวยบรรเทา
และแก@ไขป;ญหาการขาดแคลนน้ําได@อยQางมีประสิทธิภาพ 
ก. การปรับปรุงขุมเหมือง แอQงน้ํา บึง และพรุตามธรรมชาติท่ีมีศักยภาพเพ่ือให@สามารถ

รองรับน้ําใช@เปPนแหลQงน้ําสํารองได@พ้ืนท่ีดําเนินการได@แกQพ้ืนท่ีขุมเหมืองท่ีไมQได@ใช@งานแล@ว
พ้ืนท่ีแอQงน้ํา บึง และพรุตามธรรมชาติในบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี พังงา กระบ่ี 

ข. การใช@ประโยชนจากแหลQงน้ําใต@ดินเพ่ือนํามาใช@ตอบสนองความต@องการด@านตQางๆ ใน
พ้ืนท่ีและในระดับท่ีเหมาะสมโดยไมQเกิดผลกระทบตQอสภาพน้ําใต@ดินและสิ่งแวดล@อม
พ้ืนท่ีดําเนินการได@แกQพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพน้ําใต@ดินคือลุQมน้ําทะเลสาบสงขลา 

ค. การพัฒนาระบบผลิตน้ําขนาดเล็กด@วยกระบวนการ Reverse Osmosis หรือการนําน้ํา
ทะเลมาทําน้ําจืดผQานกระบวนการ Reverse Osmosis และจัดหาแท@งคเก็บน้ํา เครื่อง
กรองน้ํา ในพ้ืนท่ีท่ีมีผลประกอบการสูงและความต@องการใช@น้ํามีความผันแปรสูงได@แกQ
ภูเก็ต พังงา กระบ่ี เกาะสมุยและพ้ืนท่ีชุมชนธุรกิจทQองเท่ียวท่ีหนาแนQน 

ง. การพัฒนาระบบฐานข@อมูลการฝ�กอบรมเผยแพรQถQายทอดความรู@พัฒนาระบบฐานข@อมูล
และองคความรู@ด@านทรัพยากรน้ําและทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวข@อง 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----46464646    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จ. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช@น้ําด@วยเทคโนโลยีรูปแบบตQางๆ ในการชลประทานและการ
จัดสQงน้ําและปรับปรุงระบบชลประทานการสQงน้ํากระจายน้ําและการใช@น้ําให@มี
ประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาระบบจัดสQงน้ําจัดสรรน้ํา และกระจายน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง เชQน ระบบทQอในพ้ืนท่ีเฉพาะพ้ืนท่ีดําเนินการ ได@แกQ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในจังหวัด
สงขลานครศรีธรรมราช และ พัทลุง 

1111....5555    คุณภาพสิ่งแวดล@อมคุณภาพสิ่งแวดล@อมคุณภาพสิ่งแวดล@อมคุณภาพสิ่งแวดล@อม    ((((อากาศอากาศอากาศอากาศและและและและเสียงเสียงเสียงเสียง))))    
 เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค:    

 สภาพแวดล@อมมีความปลอดภัยและเหมาะสมตQอการใช@ประโยชน 
    ดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมาย    

(1) คQาดัชนีคุณภาพอากาศอยูQในระดับท่ีไมQเปPนอันตรายตQอสุขภาพ 
(2) ระดับเสียงในพ้ืนท่ีชุมชนมีคQาตํ่ากวQามาตรฐาน 
(3) สถิติการร@องเรียนป;ญหาด@านสิ่งแวดล@อม 
แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน     
(1) การจําแนกเขตการใช@ประโยชนพ้ืนท่ี และสQงเสริมให@แหลQงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเข@าไป

อยูQในนิคมอุตสาหกรรมหรือพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเขตไว@แล@ว 
(2) การควบคุมและจัดทําบัญชีแหลQงกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ี 
(3) การสร@างจิตสํานึกป;ญหาด@านสิ่งแวดล@อม 
(4) การสร@างกระบวนการมีสQวนรQวมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล@อม 

1111....6666    การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
    เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค:    
 มีการดําเนินการท่ีเปPนไปเพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
    ดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมาย    

(1) สัดสQวนเฉลี่ยการปลQอยกzาซเรือนกระจก หมายถึง สัดสQวนเฉลี่ยปริมาณการปลQอยกzาซเรือนกระจก
รายจังหวัดตQอจํานวนประชากรในจังหวัดนั้น โดยมีหนQวยเปPนตันกzาซเรือนกระจกตQอคน 

(2) สัดสQวนพ้ืนท่ีปuาไม@ตQอขนาดพ้ืนท่ีจังหวัด โดยมีหนQวยเปPนร@อยละ 
    แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    

(1) ดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวQาด@วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) การจัดทําบัญชีกzาซเรือน
กระจกของประเทศไทย (GHG Inventory) การจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหQงชาติระยะสั้น-กลาง-ยาว และการพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานในการลดกzาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศไทย (NAMAs) เปPนต@น 

(2) เทคโนโลยีท่ีนํามาใช@ได@คํานึงถึงการลดการปลดปลQอยกzาซเรือนกระจก 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----47474747    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

มิติที่ มิติที่ มิติที่ มิติที่ 2222    การเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางยั่งยืนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางยั่งยืนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางยั่งยืนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางยั่งยืน    
2222....1111    การเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางมีเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางมีเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางมีเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางมีเสถียรภาพ    
    เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค:    
 มีการกระจายรายได@ ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา 
    ดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมาย    

(1) รายได@เฉลี่ยของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ท่ีครัวเรือนได@รับจากการทางานหรือผลิตเอง
หรือจากทรัพยสินหรือได@รับความชQวยเหลือจากผู@อ่ืน 

(2) สัดสQวนประชากรยากจน หมายถึง ร@อยละของประชากรท่ีมีรายจQายเพ่ือการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตQอ
คน ตQอเดือน ตํ่ากวQาเส@นความยากจน ซ่ึงตํ่ากวQาเส@นความยากจนสะท@อนถึงการดํารงชีพของคนท่ีอยูQในระดับท่ีตํ่า
กวQามาตรฐานการครองชีพข้ันตํ่า (Minimum standard of living) ของสังคมไทย 

(3) ร@อยละของครัวเรือนท่ีมีหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภค หมายถึง ร@อยละของจํานวนครัวเรือนท่ีมีหนี้ใน
ระบบและ/หรือนอกระบบ ท่ีกู@ยืมเพ่ือใช@อุปโภคบริโภคของครัวเรือนตQอจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 

(4) คQาดัชนีความไมQเสมอภาคของรายได@ (ดัชนีจีนี) เปPนดัชนีท่ีสะท@อนการกระจายรายได@หรือความ
เหลื่อมล้ําด@านรายได@ของคนในสังคมโดยใช@คQาสัมประสิทธิ์ความไมQเสมอภาค (Gini Coefficient) เปPนตัวบQงชี้ความ
เหลื่อมล้ําของรายได@ซ่ึงคQาสัมประสิทธิ์ความไมQเสมอภาคของรายได@หรือคQาสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient)     
มีคQาอยูQระหวQาง 0 และ 1 โดยคQายิ่งมากข้ึนแสดงวQาความไมQเทQาเทียมกันของรายได@หรือความเหลื่อมล้ําของรายได@
ยิ่งมากข้ึนถ@ามีคQาเทQากับ 0 แสดงถึงการกระจายรายได@มีความเทQาเทียมกันอยQางสมบูรณแตQถ@ามีคQาเทQากับ 1 แสดง
ถึงการกระจายรายได@มีความไมQเทQาเทียมกันอยQางสมบูรณท้ังนี้ดัชนีจีนี (Gini Index) คือสัมประสิทธิ์จีนีท่ีแสดงเปPน
เปอรเซนต 

แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
(1) นโยบายการขยายผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนท่ี 
(2) นโยบายระบบการเงินระดับฐานรากเพ่ือการเข@าถึงแหลQงเงินทุนอยQางท่ัวถึง 
(3) นโยบายการจัดสรรงบประมาณบนพ้ืนฐานของความไมQเทQาเทียมกันการจัดสรรงบประมาณราย

จังหวัดของไทยเปPนอีกป;จจัยหนึ่ง ท่ีสQงผลตQอระดับความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนท่ีเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณราย
จังหวัดเปPนผลโดยตรงจากการทํางานของภาครัฐท่ีแสดงให@เห็นโครงสร@างอํานาจของผู@มีอิทธิพลในกระบวนการ
ดําเนินงาน ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดจึงกลายเปPนเครื่องมือสําคัญของภาครัฐในการควบคุมและ
ดําเนินการเพ่ือแก@ไขป;ญหาตQางๆ ในสังคมได@อยQางเหมาะสม 
2222....2222    การประกอบอาชีพการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพ                

วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงค:  
 สQงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจ@างงานของท@องถ่ิน 
    ดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมาย    

(1) อัตราการวQางงาน: ร@อยละของผู@วQางงานรวมตQอกําลังแรงงานรวมโดยกําลังแรงงานรวมคือผู@ท่ีมีอายุ 
15 ปlข้ึนไปท่ีมีงานทําและท่ีวQางงานผู@วQางงานรวมคือผู@ท่ีมีอายุ 15 ปlข้ึนไป ซ่ึงไมQมีงานทําแตQพร@อมท่ีจะทํางาน 

(2)  ร@อยละของแรงงานท่ีมีประกันสังคมหมายถึงร@อยละของผู@ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ
มาตรา 40 ตQอผู@มีงานทํา (ข@อมูลผู@ประกันตน ณ เดือนธันวาคมของปl)  

แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
(1) การพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล@องกับวิถีชีวิตของท@องถ่ิน 
(2)  การพัฒนาการศึกษาและความพร@อมของสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให@สอดคล@องกับการจ@างงาน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----48484848    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

มิติที่ มิติที่ มิติที่ มิติที่ 3333    สังคมที่สร@างเสริมสุขภาวะและเปPนสุขสังคมที่สร@างเสริมสุขภาวะและเปPนสุขสังคมที่สร@างเสริมสุขภาวะและเปPนสุขสังคมที่สร@างเสริมสุขภาวะและเปPนสุข    
3.3.3.3.1111    ประชากร ประชากร ประชากร ประชากร และการตั้งถิ่นฐานและการตั้งถิ่นฐานและการตั้งถิ่นฐานและการตั้งถิ่นฐาน    

    เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค:  
 การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการเติบโตของเมือง/ชุมชน เปPนไปอยQางสมดุล มีสภาพแวดล@อมท่ีสQงเสริมสุข

ภาวะในการดํารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พร@อมรับการเปลี่ยนแปลง 
    ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัด    และและและและเปVาหมายเปVาหมายเปVาหมายเปVาหมาย:    

(1) เพ่ือปรับระบบชุมชนเมืองของภาคใต@ให@มีสมดุลมากข้ึน 
(2) เพ่ือสร@างความเข@มแข็งให@ศูนยกลางชุมชนเมืองลําดับรองท่ีมีศักยภาพให@มีบทบาทสQงเสริมระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของภาคใต@สูงข้ึน 
(3) เพ่ือพัฒนาชุมชนเมืองในลักษณะกลุQม (Cluster) ภายใต@ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีพ่ึงพากันและกัน และ

แบQงหน@าท่ีกันตามศักยภาพ 
แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน     
((((1) 1) 1) 1)     พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญให@เปPนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญให@เปPนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญให@เปPนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญให@เปPนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย เตรียมความพร@อมรองรับความ

เปPนเมืองท้ังด@านการบริหารจัดการการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมือง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล@อมระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขท่ีได@มาตรฐานมีคุณภาพ และเพียงพอตQอ
ความต@องการของคนในเมือง    

((((2) 2) 2) 2)     พัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การเข@าถึงตลาดและบริการสาธารณะด@วยต@นทุนตQารวมท้ังบรรเทาป;ญหาจราจรติดขัดโดย ให@ความสาคัญตQอระบบ
รถโดยสารสาธารณะ ระบบทางจักรยานและทางเท@าโดยเน@นความปลอดภัย และความสะดวกในเชื่อมตQอการ
เดินทาง 

((((3) 3) 3) 3)     เพิ่มประสิทธิภาพและความโปรQงใสในการบริหารจัดการเมืองด@วยการรวมองคกรปกครองสQวนเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรQงใสในการบริหารจัดการเมืองด@วยการรวมองคกรปกครองสQวนเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรQงใสในการบริหารจัดการเมืองด@วยการรวมองคกรปกครองสQวนเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรQงใสในการบริหารจัดการเมืองด@วยการรวมองคกรปกครองสQวน
ท@องถิ่นท@องถิ่นท@องถิ่นท@องถิ่น และให@ประชาชนมีสQวนรQวม และกํากับทิศทางการพัฒนารวมท้ังเสริมสร@างความสามารถขององคกร
ปกครองสQวนท@องถ่ินในการบริหาร เพ่ือให@จัดการป;ญหาได@อยQางทันทQวงทีรองรับการเปลี่ยนแปลงได@อยQางเหมาะสม
โดยเฉพาะอยQางยิ่งด@านการผังเมืองการจัดการสิ่งแวดล@อม และการจัดระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมือง 

((((4444))))    การพัฒนากลุQมเมืองศูนยกลางหลักของภาคการพัฒนากลุQมเมืองศูนยกลางหลักของภาคการพัฒนากลุQมเมืองศูนยกลางหลักของภาคการพัฒนากลุQมเมืองศูนยกลางหลักของภาค 
  เพ่ือให@เกิดการพัฒนาเมืองและชุมชนของภาค ได@กําหนดการพัฒนาเฉพาะเมืองศูนยกลางความ

เจริญทางเศรษฐกิจหลักของภาค คือ 
1111)))) กลุQมเมืองหาดใหญQกลุQมเมืองหาดใหญQกลุQมเมืองหาดใหญQกลุQมเมืองหาดใหญQ----สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    

มีบทบาทเปPนพ้ืนท่ีศูนยกลางหลักของภาค ทําหน@าท่ีในการเปPนศูนยกลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงกับภายนอกท้ังระดับนานาชาติและประเทศ โดยการพัฒนาเมืองหาดใหญQให@เปPนเมือง
ศูนยกลางการคมนาคมขนสQง การค@าการบริการ การบริการทQองเท่ียว รวมถึงอุตสาหกรรมเพ่ือการสQงออก รวมถึง
อุตสาหกรรมท่ีใช@วัตถุดิบในท@องถ่ิน โดยเฉพาะอยQางยิ่งจากยางพารา และการประมง และพัฒนาเมืองสงขลาให@
เปPนเมืองทQาและเมืองอุตสาหกรรมท่ีสําคัญโดยการใช@ประโยชนจากทQาเรือน้ําลึกสงขลา ซ่ึงเปPนสQวนหนึ่งของ
สะพานเศรษฐกิจภาคใต@ เชื่อมโยงกับฝ;<งทะเลอันดามันกับทQาเรือน้ําลึกปากบารา 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----49494949    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222)))) กลุQมภูเก็ต พังงา กระบี่กลุQมภูเก็ต พังงา กระบี่กลุQมภูเก็ต พังงา กระบี่กลุQมภูเก็ต พังงา กระบี่    

   มีบทบาทเปPนพ้ืนท่ีเมืองทQองเท่ียวนานาชาติท่ีมีบทบาทในการเปPนศูนยกลางทQองเท่ียวระดับ
โลก ประกอบด@วย กลุQมเมืองภูเก็ต และกลุQมเมืองพ้ืนท่ีชายฝ;<งอันดามัน 

ก. กลุQมเมืองภูเก็ต ประกอบด@วย ศูนยกลางลําดับท่ี 1 คือ ภูเก็ต และชุมชนลําดับรองลง
ไป ได@แกQ ปuาตอง เทพกระษัตรี กระทู@ กะรน และเชิงทะเล โดยมีภูเก็ตเปPนพ้ืนท่ีหลัก
ทางด@านการทQองเท่ียว การเปPนศูนยประชุม การบริการการทQองเท่ียว ศูนยกลาง 
การคมนาคม และศูนยการศึกษาและทรัพยากรมนุษย  

ข. กลุQมเมืองพ้ืนท่ีชายฝ;<งอันดามัน ครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชนตะก่ัวปuา ทQานา กระโสม โคก
กลอย พังงา อQาวลึกใต@ แหลมสัก และกระบ่ี โดยมีกระบ่ีและพังงา ซ่ึงเปPนชุมชนลําดับ
ท่ี 2 เปPนศูนยกลางหลัก โดยการพัฒนาพ้ืนท่ีจะพัฒนาเปPนฐานรองรับการบริการ
ทQองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีความหนาแนQนตํ่า 

3333)))) กลุQมเมืองป;ตตานีกลุQมเมืองป;ตตานีกลุQมเมืองป;ตตานีกลุQมเมืองป;ตตานี    ยะลา และนราธิวาสยะลา และนราธิวาสยะลา และนราธิวาสยะลา และนราธิวาส    
   มีเมืองป;ตตานีเปPนแกนนําการพัฒนาหลัก มุQงเน@นพัฒนาการสาธารณสุข การศึกษา
อุตสาหกรรมสินค@า และอาหารฮาลาล ศิลปวัฒนธรรม ศูนยอิสลามศึกษาและมลายูศึกษา 

ก. จัดระเบียบการใช@ประโยชนท่ีดินเพ่ือควบคุมการขยายตัวของพ้ืนท่ีเมือง 
ข. พัฒนาบริการพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือ ทQาเรือน้ําลึก ศูนยขนสQงคนและสินค@าตQอเนื่อง    

หลายรูปแบบ โครงขQายระบบทางดQวนเชื่อมโยงกับศูนยกลางเมืองหลักของประเทศ
และภาค ระบบรถไฟรางคูQ เส@นทางรถไฟเชื่อมโยงสองชายฝ;<งทะเล รวมถึงพัฒนาทQา
อากาศยาน เพ่ือพัฒนาไปสูQการเปPนศูนยกลางการขนสQงในแนวสะพานเศรษฐกิจ
ตอนลQาง และการเปPนประตูสูQภูมิภาค 

ค. ปรับปรุงบริการพ้ืนฐานในเขตเมืองท่ีจําเปPน ได@แกQ ประปา โทรศัพท ระบบถนน     
ระบบระบายน้ํา และระบบสาธารณูปโภคท่ีจําเปPน โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล@อม
ในทะเลสาบสงขลา 

ง. สQงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท@องถ่ินท่ีสําคัญ คือ 
การพัฒนาเมืองยาง รวมถึงอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม
เพ่ือการสQงออก 

จ. พัฒนาระบบการบริการทางสังคมท่ีสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ฉ. สQงเสริมการทQองเท่ียว โดยเฉพาะการอนุรักษและฟvwนฟูแหลQงทQองเท่ียวทางธรรมชาติ

และโบราณสถานท่ีสําคัญ รวมถึงการบริการการทQองเท่ียวท่ีได@คุณภาพเพ่ือสนับสนุน
การเปPนศูนยกลางการทQองเท่ียวหลักของภาค 

ช. พัฒนาภูเก็ตเปPนเมืองทQองเท่ียวคุณภาพมาตรฐานสากล และเปPน ICT City 
4444)))) นโยบาย นโยบาย นโยบาย นโยบาย : : : : การพัฒนากลุQมเมืองลําดับรองตามบทบาทและศักยภาพการพัฒนากลุQมเมืองลําดับรองตามบทบาทและศักยภาพการพัฒนากลุQมเมืองลําดับรองตามบทบาทและศักยภาพการพัฒนากลุQมเมืองลําดับรองตามบทบาทและศักยภาพ    

  การพัฒนากลุQมเมืองลําดับรอง เปPนการพัฒนากลุQมเมืองท่ีทําหน@าท่ีสนับสนุนการพัฒนา
ชนบทและเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีศูนยกลาง และกลุQมเมืองท่ีเชื่อมโยงระหวQางเมืองขนาดเล็ก 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----50505050    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ก. พัฒนากลุQมชุมชนศูนยกลางบริการ (Service Cluster) เปPนกลุQมพ้ืนท่ี สนับสนุนการ
พัฒนาชนบทและเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีศูนยกลางหลักของภาค ประกอบด@วย 
- กลุQมเมืองตรัง เปPนพ้ืนท่ีรองรับการพัฒนาการค@าและบริการ และเชื่อมโยงการ

ทQองเท่ียวจากภูเก็ต-พังงา-กระบ่ี 
- กลุQมเมืองสุราษฎรธานี เปPนศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษย การทQองเท่ียวและบริการ 

และการขนสQง 

- กลุQมเมืองนครศรีธรรมราช เปPนศูนยกลางภูมิป;ญญาภาคใต@และการศึกษาระดับสูง 
รวมถึงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของภาค 

- กลุQมเมืองระนอง เปPนศูนยกลางทQองเท่ียวเชิงสุขภาพและการประมงฝ;<งทะเลอันดามัน 

- กลุQมเมืองชุมพร เปPนศูนยกลางทQองเท่ียวเชิงนิเวศและทางทะเล 

- กลุQมเมืองพัทลุง สตูล เปPนศูนยกลางบริการสังคม เกษตรกรรมและภูมิป;ญญาท@องถ่ิน 

ข. พัฒนากลุQมชุมชนศูนยกลางระดับอําเภอและชุมชน เปPนศูนยกลางการบริหาร          
การบริการเศรษฐกิจ สังคม การเกษตรในพ้ืนท่ี 

- กลุQมเมืองเท่ียวชายฝ;<งทะเล ได@แกQ กลุQมปะทิว-ชุมพร กลุQมดอนสัก-ขนอม-สิชล  
กลุQมสมุย-พงัน กลุQมอQาวนาง-พีพี-ลันตา เปPนฐานการบริการทQองเท่ียวทางทะเลเชิง
นิเวศท่ีมีการจัดการสิ่งแวดล@อมท่ีมีคุณภาพ 

- กลุQมศูนยกลางเดิมท่ีมีศักยภาพ ได@แกQ กลุQมไชยา-พุมเรียง เปPนศูนยกลางศาสนาและ
วัฒนธรรม ทุQงสง นครศรีธรรมราชเปPนศูนยกลางการขนสQง พุนพิน สุราษฎรธานีเปPน
ศูนยกลางการขนสQงและกระจายสินค@า 

    ((((5555) ) ) )     การพัฒนาเมืองขนาดกลางการพัฒนาเมืองขนาดกลางการพัฒนาเมืองขนาดกลางการพัฒนาเมืองขนาดกลาง    

  เพ่ือให@การพัฒนาระบบเมืองและมีเกิดความสมดุลระหวQางพ้ืนท่ีเมืองและชนบทนั้น การเสริมสร@าง
ชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กให@ได@รับการพัฒนาจึงมีความสําคัญในฐานท่ีเปPนกลไกสําคัญในการกระจายความ
เจริญ เพ่ือนําไปสูQการเจริญเติบโตอยQางมีเสถียรภาพ 

1) วางผังเมือง จัดระเบียบการพัฒนาและจัดการพ้ืนท่ี เพ่ือชี้นําแนวโน@มการพัฒนา และกํากับ
การใช@ท่ีดินให@เหมาะสม สนับสนุนการพัฒนาเมืองแบบกระชับ (Compact) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช@พ้ืนท่ีเมือง 
และจัดทําโครงการพัฒนาและกํากับการพัฒนาให@เปPนไปตามผังเมือง 

2) เสริมสร@างศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมือง โดยการประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีกับการพัฒนา
โครงสร@างพ้ืนฐาน การคมนาคมและขนสQง เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม และระบบการศึกษาท่ีทันสมัย เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม 

3) พัฒนาระบบขนสQงสาธารณะท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพเชื่อมโยงภายในเมือง ระหวQางเมืองกับ
ชนบทโดยรอบ และระหวQางกลุQมเมือง 

4) จัดระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอยQางยิ่งน้ําประปา โทรศัพทสาธารณะ และไฟฟVารวมท้ัง
ไฟสาธารณะ อยQางเพียงพอและเหมาะสมกับความต@องการของชุมชน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----51515151    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

5) พัฒนา และปรับปรุงบริการทางด@านสังคม ท้ังการศึกษาและสาธารณสุขให@มีคุณภาพได@
มาตรฐาน และเข@าถึงงQายท้ังโดยชาวชนบทและชาวเมือง 

6) พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ;<งอันดามันเปPน Resort Community เพ่ือรองรับการทQองเท่ียวคุณภาพสูง
และความหนาแนQนตํ่า เปPนชุมชนพักอาศัยคุณภาพดีสําหรับผู@สูงอายุและผู@เกษียณ โดยพัฒนากระบ่ี-ตรัง เปPน
ชุมชนรองรับการขยายตัวของกิจกรรมบริการทQองเท่ียวชายฝ;<งอันดามัน พัฒนาพังงาเปPนศูนยทQองเท่ียวเชิงนิเวศ
ทางทะเลและวัฒนธรรมอันดามัน 

7) พัฒนาพ้ืนท่ีและชุมชนบริการทQองเท่ียวฝ;<งอQาวไทย ได@แกQ กลุQมชุมพร-ปะทิวเชื่อมโยงกับภาค
ตะวันตกและภาคตะวันออก และเชื่อมโยงกับกลุQมสุราษฎรธานี เกาะสมุย-พงัน และกลุQมดอนสัก ขนอม สิชล โดย
ให@ความสําคัญตQอการรักษาระบบนิเวศท่ีบอบบาง 

8) พัฒนาตลาดการเกษตรในพ้ืนท่ีเมืองศูนยกลางของกลุQมพ้ืนท่ี รวมท้ังศูนยการขนสQงและ
กระจายสินค@าอยQางตQอเนื่อง 

9) พัฒนากลุQมเมืองเชื่อมโยงกับชนบท และเชื่อมโยงระหวQางเมืองในลักษณะเครือขQายโดย
พ่ึงพากันและกันในด@านโครงสร@างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 

10) พัฒนาตลาดการเกษตร รวมท้ังศูนยการขนสQงและกระจายสินค@าอยQางตQอเนื่อง 

11) พัฒนาระบบขนสQงสาธารณะท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพเชื่อมโยงภายในเมือง ระหวQางเมืองกับ
ชนบทโดยรอบ และระหวQางกลุQมเมืองอยQางตQอเนื่อง 

12) พัฒนาปรับปรุงบริการการศึกษาและบริการสาธารณสุขให@มีคุณภาพได@มาตรฐานและเข@าถึง
งQายท้ังโดยชาวชนบทและชาวเมือง 

((((6666) ) ) )     การพฒันากลุQมเครือขQายพื้นทีเ่มอืงการพฒันากลุQมเครือขQายพื้นทีเ่มอืงการพฒันากลุQมเครือขQายพื้นทีเ่มอืงการพฒันากลุQมเครือขQายพื้นทีเ่มอืง----ชนบทอยQางยัง่ยืนชนบทอยQางยัง่ยืนชนบทอยQางยัง่ยืนชนบทอยQางยัง่ยืน    

  ประชาชนเกือบร@อยละ 80 ของภาคใต@อาศัยอยูQในพ้ืนท่ีชนบท จังหวัดท่ีมีสัดสQวนประชากรชนบท
สูงสุด ได@แกQ จังหวัดพังงา พัทลุง และกระบ่ี มีการกระจายตัวของชุมชนชนบทจะกระจายเปPนกลุQมๆ ไปท่ัวพ้ืนท่ี
ภาค สQวนใหญQจะเกาะกลุQมกันตามลักษณะอาชีพ ได@แกQ การทํานา สวนยาง สวนปาลม และประมง พ้ืนท่ีชนบทจึง
ถือเปPนแหลQงท่ีมาของรายได@ เปPนแหลQงวัตถุดิบและกําลังแรงงานท่ีสําคัญของภาคชนบท จึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต@น
ของการพัฒนา แตQรูปแบบการพัฒนาชนบทสQวนใหญQในอดีตมุQงเน@นเพียงการเพ่ิมผลผลิตและรายได@ ขณะท่ีผลของ
การพัฒนาภาคและประเทศท่ีผQานมายังไมQกระจายไปสูQชนบทอยQางท่ัวถึง ประชาชนสQวนใหญQในชนบทจึงยังคง
ประสบป;ญหาความต@องการข้ันพ้ืนฐานอยูQ ตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียังเปPนป;ญหาในทุกจังหวัด คือ ด@านการศึกษา 
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล@อมและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

  ชนบทภาคใต@มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตน@อยกวQาภาคอ่ืน ชุมชนภาคใต@มีความเข@มแข็งรักพวกพ@อง
และรักถ่ินฐาน เน@นการพ่ึงพาตนเอง จัดระบบดูแลกันและกัน มีกลุQมออมทรัพย กลุQมการผลิตและเครือขQายการ
เรียนรู@ท่ีแข็งแกรQง เชQน กลุQมออมทรัพยบ@านคีรีวงศ กลุQมออมทรัพยหมูQบ@านน้ําขาว อําเภอจะนะ ศูนยศึกษาและ
พัฒนาชุมชนไม@เรียง ฯลฯ ขณะเดียวกัน ด@วยเหตุท่ีชุมชนต้ังอยูQในคาบสมุทรในเส@นทางเดินเรือ และมีอาชีพปลูก
ยางพาราและทําเหมืองดีบุกซ่ึงเปPนสินค@าสQงออก จึงทําให@ชนบทภาคใต@คุ@นชินกับวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและโลก
ภายนอกมาแตQอดีต มีความสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจโลกมายาวนาน ซ่ึงทําให@สามารถปรับตัวรับกับสถานการณ
ตQางๆ ได@อยQางมีพลวัตร 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----52525252    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3.3.3.3.2222    คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต    
เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค:  
การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการเติบโตของเมือง/ชุมชน เปPนไปอยQางสมดุล มีสภาพแวดล@อมท่ีสQงเสริม       

สุขภาวะในการดํารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พร@อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัด    และและและและเปVาหมายเปVาหมายเปVาหมายเปVาหมาย:    
(1) พ้ืนท่ีสีเขียวควรมีไมQควรตํ่ากวQา 9 ตารางเมตรตQอคน (เกณฑท่ีองคการอนามัยโลก, WHO)  
(2) เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคได@รับการพัฒนาให@เปPนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย มีการจัดการ

สิ่งแวดล@อมเมืองตามมาตรฐานและมีการพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองอยQางท่ัวถึง ควบคูQกับการรวม
องคกรปกครองสQวนท@องถ่ิน เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานและการกํากับดูแล 

แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน     
((((1) 1) 1) 1)     พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญให@เปPนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญให@เปPนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญให@เปPนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญให@เปPนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย เตรียมความพร@อมรองรับความ

เปPนเมืองท้ังด@านการบริหารจัดการ การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนสQงสาธารณะในเขต
เมืองระบบบริหาร จัดการสิ่งแวดล@อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุข ท่ีได@มาตรฐานมีคุณภาพและ
เพียงพอตQอความต@องการของคนในเมือง    

((((2)2)2)2)    พัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค    เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การเข@าถึงตลาดและบริการสาธารณะด@วยต@นทุนตํ่า รวมท้ังบรรเทาป;ญหาจราจรติดขัดโดยให@ความสาคัญตQอระบบ
รถโดยสารสาธารณะ ระบบทางจักรยานและทางเท@า โดยเน@นความปลอดภัยและความสะดวกในเชื่อมตQอการ
เดินทาง 
3333....3333    ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร     

เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค:  
การมีแหลQงอาหารท่ีปลอดภัย ดูแลและรักษาแหลQงผลิตอาหารท่ีสําคัญ สQงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน  
ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัด    และเปVาหมายและเปVาหมายและเปVาหมายและเปVาหมาย:    
(1) การกําหนดเขตแหลQงอาหารท่ีปลอดภัย 
(2) ขนาดพ้ืนท่ีแหลQงผลิตอาหารท่ีสําคัญ  

    แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน     
(1) การอนุรักษฟvwนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล@อมเพ่ือสนับสนุนฐานการผลิตการเกษตรท่ี

เข@มแข็งและยั่งยืน โดยการรักษาระบบนิเวศต้ังแตQต@นน้ําการคุ@มครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและขยายโอกาสในการ
เข@าถึงป;จจัยการผลิต เชQน สิทธิในการเข@าถึงพ้ืนท่ีทํากินของเกษตรกรให@มากข้ึน 

(2)  การกําหนดเขตและขนาดพ้ืนท่ีทํากินท่ีเหมาะสมตามสภาพความแตกตQางของพ้ืนท่ีการพัฒนาพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพอยQางเหมาะสม 

(3)  การพัฒนาแหลQงน้ําเพ่ือการเกษตรโดยปรับโครงสร@างระบบน้ําให@เอ้ือตQอการทําการเกษตรซ่ึงจะทํา
ให@เกษตรกรมีรายได@เพ่ิมข้ึนการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในภาคเกษตรระดับลุQมน้ําและการเรQงรัดการปลูกปuา
และการพัฒนารูปแบบการทําการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและปริมาณน้ําในแตQละแหQง 

(4)  การจัดระบบการผลิตให@สอดคล@องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต@องการของตลาดต้ังแตQต@นน้ําถึง
ปลายน้ําท้ังด@านกายภาพและเศรษฐกิจ ซ่ึงจะสQงผลถึงการพัฒนาโครงสร@างพ้ืนฐานท่ีจะสนับสนุนในแตQละพ้ืนท่ี 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----53535353    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

(5)  การสร@างโอกาสในการเข@าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือชQวยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรรวมถึงสQงเสริมการคัดเลือกและพัฒนาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และแหลQงน้ําโดยอาศัย
เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม 

(6)  การเพ่ิมมูลคQาผลผลิตภาคเกษตรจากการผลิตสินค@าเกษตรข้ันปฐมเปPนสินค@าเกษตรแปรรูปท่ีมี
มูลคQาสูงมีคุณภาพ และมาตรฐานสากลสามารถสร@างความเชื่อมโยงทางด@านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ@านและลด
ระดับการผลิตสินค@าข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขQงขันลงสูQระดับท่ีจําเปPนสาหรับการสร@างความ
ม่ันคงทางด@านอาหารและพลังงานให@ความสาคัญกับการผลิตอาหารและสินค@า 

(7)  เกษตรให@เพียงพอตQอความต@องการในระยะ 10 ปlข@างหน@าสQงเสริมการผลิตและพัฒนาภาคเกษตร
เพ่ือสร@างมูลคQาเพ่ิมสQงเสริมการสร@างศักยภาพของหQวงโซQคุณคQา (Value Chain) ในการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ
ยกระดับ 

(8)  คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให@สามารถพ่ึงพาตนเองได@สQงเสริมการเข@าถึงแหลQงเงินทุนเพ่ือการพัฒนา
กระบวนการผลิตรวมท้ังสQงเสริมการวิจัยพัฒนาแบบมีสQวนรQวมจากภาคีท่ีเก่ียวข@องและการใช@ประโยชนจากการ
วิจัยและนวัตกรรมใหมQๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรในระยะยาว 

(9) การเรQงพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรียอยQางจริงจัง โดยยกระดับราคาสินค@าเกษตร
อินทรียให@แตกตQางจากสินค@าเกษตรท่ีใช@สารเคมี สQงเสริมการตลาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ และการสร@างมูลคQาเพ่ิม
ให@แกQสินค@าเกษตรอินทรีย รวมท้ังสร@างความรู@ความเข@าใจท่ีถูกต@องเก่ียวกับสินค@าเกษตรอินทรียแกQกลุQมผู@บริโภค
พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและการพิสูจนตรวจสอบคุณภาพสินค@าเกษตรอินทรียเพ่ือสร@างความม่ันใจแกQ
กลุQมผู@บริโภค และจัดทําโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรียอยQางเปPนรูปธรรมรQวมกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยจัดให@มี
จังหวัดนํารQองท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมหรือในพ้ืนท่ีเขตชลประทานท่ีมีความพร@อมรวมถึงการพัฒนาตQอยอดในรูปแบบ
ของเกษตรทQองเท่ียวหรือการทQองเท่ียววิถีไทยเพ่ือสามารถสร@างรายได@เสริมได@ตลอดท้ังปl 
3333....4444    สาธารณูปโภคพื้นฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานสาธารณูปโภคพื้นฐาน    
    เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค:    
 มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ พร@อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความเสมอภาคในการเข@าถึงบริการ 
    ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัด    และเปVาหมายและเปVาหมายและเปVาหมายและเปVาหมาย:    

(1) ภาคใต@เปPนศูนยกลางขนสQงทางทะเลท่ีสําคัญแหQงหนึ่งของประเทศและภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาการ
ขนสQงหลายรูปแบบเพ่ือการประหยัดพลังงานความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ผQานโครงขQายระบบคมนาคมท่ี
ครอบคลุมท้ังทางบกทางน้ําและทางอากาศ 

(2) ภาคใต@มีความม่ันคงทางพลังงานเปPนพ้ืนท่ีต@นแบบสําหรับการพัฒนาพลังงานทดแทนและสามารถ
กระจายชนิดและรูปแบบการใช@ทรัพยากรในการผลิตพลังงานอยQางเหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
((((1111)))) การพัฒนาโครงขQายระบบถนนให@มีประสิทธิภาพการพัฒนาโครงขQายระบบถนนให@มีประสิทธิภาพการพัฒนาโครงขQายระบบถนนให@มีประสิทธิภาพการพัฒนาโครงขQายระบบถนนให@มีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงการคมนาคมและขนสQงทางถนนมี

บทบาทและความสําคัญในการพัฒนาภาค เปPนสิ่งจําเปPนในการเชื่อมโยงการใช@ประโยชนท่ีดินทุกประเภทให@มี
ความสัมพันธกันซ่ึงมีลําดับความสัมพันธต้ังแตQภายในเมืองเมืองสูQเมือง และระหวQางประเทศ ซ่ึงในการกําหนด
นโยบายการพัฒนาระบบคมนาคมและขนสQงทางถนน จะเปPนการเสนอแนะโครงขQายถนนตามหน@าท่ีการใช@งาน
และลําดับความสัมพันธของแตQละเส@นทาง เพ่ือการเชื่อมโยงจากเมืองศูนยกลางระดับภาคไปยังเมืองลําดับรองลง
ไปและพ้ืนท่ีชนบทได@อยQางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเส@นทางคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงกับตQางประเทศ
ในการขยายโอกาสในการพัฒนาเปPนประตูการค@าในอนาคต 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----54545454    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222)))) การพัฒนาโครงขQายระบบรางให@มีประสิทธิภาพการพัฒนาโครงขQายระบบรางให@มีประสิทธิภาพการพัฒนาโครงขQายระบบรางให@มีประสิทธิภาพการพัฒนาโครงขQายระบบรางให@มีประสิทธิภาพ    การคมนาคมและขนสQงด@วยระบบรางของภาคใต@
ในป;จจุบันกําลังประสบป;ญหาเรื่องความจุของรางสQงผลให@ไมQสามารถเพ่ิมจํานวนขบวนรถไฟในการเดินทางขนสQง
สินค@าได@ ดังนั้นเพ่ือเปPนการเตรียมความพร@อมสําหรับการเปPนพัฒนาสะพานเศรษฐกิจและการเปPนประตูสูQภูมิภาค
การพัฒนาระบบราง จะเปPนป;จจัยสําคัญอยQางหนึ่งท่ีจะใช@ในการขนสQงสินค@าระหวQางเชื่อมโยงระหวQางทQาเรือ 2 ฝ;<ง
ทะเล ขณะเดียวกันการขยายความจุของรางในแนวเส@นทางป;จจุบันจะชQวยเพ่ิมขีดความสมารถในการบริการทาง
รถไฟท้ังการเดินทาง และการขนสQงสินค@าจากกรุงเทพมหานครให@รวดเร็วมากย่ิงข้ึนด@วยเชQนกัน 

((((3333)))) การเสริมสร@างสมรรถนะการขนสQงทางทะเลเพื่อสนับสนุนการเปPนประตูสูQการเสริมสร@างสมรรถนะการขนสQงทางทะเลเพื่อสนับสนุนการเปPนประตูสูQการเสริมสร@างสมรรถนะการขนสQงทางทะเลเพื่อสนับสนุนการเปPนประตูสูQการเสริมสร@างสมรรถนะการขนสQงทางทะเลเพื่อสนับสนุนการเปPนประตูสูQภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาค    
 การเสริมสมรรถนะทางการขนสQงทางทะเลในพ้ืนท่ีภาคใต@เปPนหนึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของประเทศ และเปPนยุทธศาสตรสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยง
โดยเฉพาะทางตอนลQางในแกนการพัฒนาสงขลา-สตูล ซ่ึงการพัฒนาทQาเรือน้ําลึกในสQวนนี้จะกQอให@เกิดความ
เชื่อมโยงเปPนเครือขQายการขนสQงสินค@าและผู@โดยสาร ท้ังจากอQาวไทยไปยังทQาเรือฝ;<งอันดามันขณะท่ีการพัฒนา
ทQาเรือชายฝ;<งท่ีมีศักยภาพจะเปPนสQวนเสริมการเชื่อมโยงการขนสQงสินค@าและการทQองเท่ียวข้ึนได@ 

((((4444)))) การพัฒนาการขนสQงทางอากาศสนับสนุนการเปPนศูนยกลางทางการบินของภูมิภาคการพัฒนาการขนสQงทางอากาศสนับสนุนการเปPนศูนยกลางทางการบินของภูมิภาคการพัฒนาการขนสQงทางอากาศสนับสนุนการเปPนศูนยกลางทางการบินของภูมิภาคการพัฒนาการขนสQงทางอากาศสนับสนุนการเปPนศูนยกลางทางการบินของภูมิภาค    
การขนสQงทางอากาศของภาคใต@ในป;จจุบันสQวนใหญQเปPนการขนสQงคนมากกวQาสินค@า เนื่องจาก

ต@นทุนในการขนสQงสินค@ายังมีราคาสูงกวQาเม่ือเทียบกับการขนสQงผู@โดยสารท่ีป;จจุบันมีการขยายตัวอยQางรวดเร็ว
นับต้ังแตQมีจํานวนสายการบินต@นทุนตํ่าเพ่ิมจํานวนมากข้ึนนอกจากนี้ยังเปPนสาเหตุมาจากการขยายตัวของการ
ทQองเท่ียว โดยเฉพาะอยQางยิ่งพ้ืนท่ีกลุQมจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบ่ีซ่ึงแนวโน@มเปPนท่ีคาดวQาในอนาคตจะมีปริมาณ
การเดินทางทางอากาศเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้นการพัฒนาการขนสQงทางอากาศโดยเฉพาะการพัฒนาทQาอากศยานเพ่ือ
รองรับการเดินทางท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือสนับสนุนการเปPนศูนยกลางทางการบินของภูมิภาค 

1) พัฒนาสนามบินภูเก็ตหาดใหญQให@เปPนสนามบินนานาชาติท่ีมีศักยภาพในการรองรับเครื่องบิน
ขนาดใหญQและมี Air Cargo ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) ปรับปรุงทQาอากาศยานนราธิวาสให@ได@มาตรฐาน 
3) พัฒนาทQาอากาศยานขนาดเล็กบริเวณชายแดนเบตงจังหวัดยะลา สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชายแดน 
4) กําหนดโครงขQายการบินเชื่อมระหวQางชุมพร กระบ่ี หัวหิน พัทยา สนับสนุนการพัฒนาการ

ทQองเท่ียวพ้ืนท่ีอันดามันและพ้ืนท่ีทQองเท่ียวภาคใต@ตอนบน (ชุมพร-ระนอง) 
((((5555)))) การสนับสนุนการขนสQงตQอเนื่องหลายรูปแบบและการพัฒนาระบบโลจิสติกสให@มีประสิทธิภาพการสนับสนุนการขนสQงตQอเนื่องหลายรูปแบบและการพัฒนาระบบโลจิสติกสให@มีประสิทธิภาพการสนับสนุนการขนสQงตQอเนื่องหลายรูปแบบและการพัฒนาระบบโลจิสติกสให@มีประสิทธิภาพการสนับสนุนการขนสQงตQอเนื่องหลายรูปแบบและการพัฒนาระบบโลจิสติกสให@มีประสิทธิภาพ    

การขนสQงตQอเนื่องหลายรูปแบบและการพัฒนาระบบโลจิสติกส จะเปPนการจัดการระบบการขนสQง
คนและสินค@าให@สามารถเชื่อมโยงระหวQางพ้ืนท่ีได@อยQางสะดวก ซ่ึงการจัดการท่ีดีนั้นจะชQวยลดต@นทุนในการ
ประกอบกิจการโดยเฉพาะคQาใช@จQายในการเดินทางและขนสQง และชQวยยกระดับการให@บริการของชQองทางการค@า
ให@มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1) พัฒนาชุมชนศูนยกลางหลักของภาคให@เปPนศูนยกลางการขนสQงและบริการ (Hub) ของภาค 
2) พัฒนาสถานีขนสQงผู@โดยสารตQอเนื่องหลายรูปแบบ (Intermodal Terminal) ใน 4 เมือง

ศูนยกลางการขนสQงได@แกQหาดใหญQ ภูเก็ต สุราษฎรธานี และชุมพร 
3) พัฒนาศูนยการขนสQงผู@โดยสารระดับเมืองเน@นการให@บริการกระจายการขนสQงจากศูนยกลาง

การขนสQงระดับภาคไปยังเขตเมืองใหญQตQางๆ ในภาค ได@แกQ ระนอง พังงา กระบ่ี ตรัง พัทลุง
ป;ตตานี ยะลา และนราธิวาส 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----55555555    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

4) พัฒนาสถานีขนสQงผู@โดยสารท@องถ่ิน เน@นการให@บริการกระจายการขนสQง จากศูนยการขนสQง
ระดับเมืองไปยังพ้ืนท่ีในท@องถ่ินตQางๆ โดยใช@การขนสQงทางถนนเปPนหลักในทุกชุมชน
ศูนยกลางระดับอําเภอ 

5) พัฒนาระบบสถานีรวบรวมและกระจายสินค@าบริเวณทQาเรือปากบารา และทQาเรือสงขลาเพ่ือ
สนับสนุนการขนสQงเชื่อมตQอหลายรูปแบบ และจัดต้ังศูนยจัดการระบบฐานข@อมูลการขนสQง
สินค@า 

6) พัฒนาระบบสถานีรวบรวมและกระจายสินค@าท่ี อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี  
อําเภอท@ายเหมือง จังหวัดพังงา อําเภอทุQงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส รองรับศูนยกลางการขนสQงสินค@าในพ้ืนท่ีตอนบนตอนกลางและตอนลQางของ
ภาค 

7) จัดระบบเส@นทางรถโดยสารระหวQางเมืองให@สอดคล@องกับรูปแบบการเดินทางอ่ืนๆ ลด
ความสําคัญของการใช@รถโดยสารเดินทางระยะทางไกล และเพ่ิมสมรรถนะของระบบราง
รQวมกับการใช@รถโดยสารเปPนตัวกระจายผู@โดยสาร 

8) จัดระบบขนสQงมวลชนในเขตเมืองในระดับมาตรฐาน ได@แกQ รถโดยสารประจําทางรวมท้ัง
ระบบขนสQงทางเลือกเชQนทางรถจักรยานและโครงขQายทางเท@าท่ีมีหลังคาในเขตเมืองหลักของ
ภาคใต@เชQนภูเก็ต และหาดใหญQ 

((((6666)))) การการการการสร@างความมั่นคงทางด@านพลังงานเพื่อการพัฒนาอยQางยั่งยืนสร@างความมั่นคงทางด@านพลังงานเพื่อการพัฒนาอยQางยั่งยืนสร@างความมั่นคงทางด@านพลังงานเพื่อการพัฒนาอยQางยั่งยืนสร@างความมั่นคงทางด@านพลังงานเพื่อการพัฒนาอยQางยั่งยืน    
ลักษณะการใช@พลังงานของภาคใต@เปPนเชQนเดียวกับประเทศคือ (1) มีพ่ึงพาการนําเข@าพลังงานจาก

ตQางประเทศเปPนหลัก (2) พ่ึงพากzาซธรรมชาติสูงมากและไมQได@กระจายชนิดพลังงาน (3) ใช@พลังงานอยQางขาด
ประสิทธิภาพ (4) พัฒนาพลังงานทดแทนน@อยมากซ่ึงระบบโครงขQายพลังงานของภาคใต@ป;จจุบันประกอบด@วย
ระบบเชื้อเพลิงปdโตรเลียม ระบบกzาซธรรมชาติ และระบบไฟฟVา 

อยQางไรก็ตามภาคใต@มีศักยภาพเปPนศูนยกลางพลังงานในภูมิภาคเนื่องจาก (1) มีความได@เปรียบ
ด@านท่ีต้ัง (2) มีตลาดพลังงานท่ีมีศักยภาพสูง (3) มีโครงสร@างพ้ืนฐานท่ีลงทุนแล@วแตQยังใช@ประโยชนไมQเต็มท่ี (4)     
มีโอกาสทางการตลาดพลังงานในภูมิภาคอาเซียน (5) มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืช (Bio 
diesel) เนื่องจากเปPนแหลQงปลูกปาลมน้ํามันของประเทศ 

แนวคิดในการพัฒนาภาคใต@ให@เปPนศูนยกลางพลังงานในภูมิภาคจะต@องมีมาตรการสQงเสริมศักยภาพ
การเปPนศูนยกลางพลังงานโดยการ (1) พัฒนาระบบเครือขQายสายสQงไฟฟVาระบบเครือขQายทQอกzาซและระบบ
เครือขQายพลังงานอ่ืนๆ พัฒนาความรQวมมือระหวQางประเทศ และความรQวมมือระหวQางภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชน 
(2) ใช@โครงสร@างพ้ืนฐานด@านพลังงานท่ีมีอยูQให@เต็มประสิทธิภาพ สQงเสริมการใช@ระบบขนสQงน้ํามันทางทQอท่ีกQอสร@าง
แล@วเชื่อมโยงระบบทQอขนสQงน้ํามันกับภาคกลางเชื่อมโยงพมQาและมาเลเซียเพ่ือขยายตลาดพลังงาน (3) ผลักดันการ
พัฒนาสะพานเศรษฐกิจ ด@านพลังงานเชื่อมโยงการผลิตและการขนสQงน้ํามันจากตะวันออกกลางเอเชียใต@สูQเอเชีย
ตะวันออกโดยใช@ระบบทQอขนสQงน้ํามันและคลังน้ํามันสํารองและ (4) พัฒนาและสQงเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
จากพืช (Bio diesel) นอกจากนั้นจะต@องผลักดันยุทธศาสตรการใช@พลังงานอยQางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยQาง
ยิ่งในภาคการขนสQง โดยปรับโครงสร@างการขนสQงจากการใช@รถมาเปPนระบบรางเรQงลงทุนระบบรถไฟทางคูQวาง
เครือขQายการขนสQงหลายรูปแบบพัฒนาโครงขQายระบบ Logistics ท่ีมีประสิทธิภาพสQงเสริมการใช@พาหนะประหยัด
พลังงานใช@ระบบผังเมืองกําหนดเส@นทางขนสQงสินค@า 
     



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----56565656    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((7777)))) การสQงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนอยQางมีประสิทธิภาพการสQงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนอยQางมีประสิทธิภาพการสQงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนอยQางมีประสิทธิภาพการสQงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนอยQางมีประสิทธิภาพ    

การกําหนดพ้ืนท่ีในการรณรงคพัฒนาและสQงเสริมการผลิตและใช@ไฟฟVาพลังงานทดแทนและ
พลังงานหมุนเวียนได@ ศึกษาพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนหลายรูปแบบท่ีมีศักยภาพและมีความ
เหมาะสม ท้ังนี้เนื่องจากการผลิตไฟฟVาในป;จจุบันพ่ึงพิงกzาซธรรมชาติเปPนสQวนใหญQทําให@เกิดความเสี่ยงตQอการ
จัดหาและสํารองเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟVาจึงควรกระจายการใช@เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟVาอยQางหลากหลายโดย
อาศัยพลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนรูปแบบตQางๆ ได@แกQ ไฟฟVาพลังน้ํา (Hydropower) พลังแสงอาทิตย   
(Solar Power) พลังลม (Wind Power) พลังงานจากชีวมวล (Biomass) และพลังงานจากกzาซชีวภาพ (Biogas) 

1111)))) พลังงานจากพลังงานน้ําพลังงานจากพลังงานน้ําพลังงานจากพลังงานน้ําพลังงานจากพลังงานน้ํา    (Hydropower)(Hydropower)(Hydropower)(Hydropower)    

ก. พ้ืนท่ีโรงไฟฟVาพลังน้ําเข่ือนรัชชประภา เปPนพ้ืนท่ีผลิตและใช@ไฟฟVาพลังน้ําสQงไปยังพ้ืนท่ี
ศูนยกลางหลักและศูนยกลางบริการทQองเท่ียวภูเก็ต พังงา กระบ่ี โดยผQานระบบสายสQง
ไฟฟVา 

ข. พ้ืนท่ีตอนบนและลQางของภาคใต@พ้ืนท่ีลุQมน้ํากระบุรี และป;ตตานีมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาไฟฟVาพลังน้ําเพ่ือตอบสนองความต@องการใช@ไฟฟVาสําหรับพ้ืนท่ีข@างเคียง 

ค. แหลQงผลิตและระบบสายสQงไฟฟVาโรงไฟฟVาพลังน้ําเข่ือนบางลางจัดหาไฟฟVาให@กับพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดน 

2222)))) พลังงานทดแทนพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน----ไบโอดีเซลไบโอดีเซลไบโอดีเซลไบโอดีเซล    (Bio(Bio(Bio(Bio----Diesel)Diesel)Diesel)Diesel)    

ก. พ้ืน ท่ี ราบลุQ มตอนกลางของภาคในบริ เ วณจั งหวัดสุ ราษฎรธ านี  กระ บ่ี  และ
นครศรีธรรมราช เปPนพ้ืนท่ีสQงเสริมพัฒนาการเพาะปลูกและการแปรรูปพืชผลทาง
การเกษตร เชQน ปาลมน้ํามัน ซ่ึงเปPนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลนอกจากนี้ยังเปPนพ้ืนท่ี
นํารQองในการสQงเสริมการผลิตและการใช@ไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซล 

3333)))) พลังงานแสงอาทิตยพลังงานแสงอาทิตยพลังงานแสงอาทิตยพลังงานแสงอาทิตย    (Solar Power)(Solar Power)(Solar Power)(Solar Power)    

ก. พ้ืนท่ีภาคใต@ฝ;<งตะวันออกชายฝ;<งอQาวไทยจังหวัดสงขลา และป;ตตานีเพ่ือเสริมระบบไฟฟVา
ในศูนยกลางหลักศูนยกลางบริการการขนสQงสินค@าพ้ืนท่ีชายแดนและภาคใต@ตอนลQาง 

4444)))) พลังงานลมพลังงานลมพลังงานลมพลังงานลม    (Wind Power)(Wind Power)(Wind Power)(Wind Power)    

ก.  พ้ืนท่ีภาคใต@ฝ;<งตะวันออกชายฝ;<งอQาวไทยจังหวัดสงขลา และป;ตตานีเปPนพ้ืนท่ีสQงเสริม
และพัฒนาไฟฟVาพลังลมเสริมระบบไฟฟVาในศูนยกลางหลักและศูนยกลางบริการ          
การขนสQงสินค@าพ้ืนท่ีชายแดนและภาคใต@ตอนลQาง 

ข. พ้ืนท่ีภาคใต@ฝ;<งตะวันออกชายฝ;<งอQาวไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชเปPนพ้ืนท่ีสQงเสริมและ
พัฒนาไฟฟVาพลั งลมเสริมระบบไฟฟVา ในศูนยกลางบริการสุ ราษฎร ธานีและ
นครศรีธรรมราช 

5555)))) พลังงานชีวมวลพลังงานชีวมวลพลังงานชีวมวลพลังงานชีวมวล    

ก. พ้ืนท่ีเกษตรชลประทานและพ้ืนท่ีชุมชนตQางๆ เปPนพ้ืนท่ีสQงเสริมและพัฒนาการผลิตและ
ใช@พลังงานไฟฟVาชีวมวลและไฟฟVาจากกzาซชีวภาพ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----57575757    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333....5555    บริการสังคมบริการสังคมบริการสังคมบริการสังคม    
    เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค:    
 บริการทางการศึกษา/สาธารณสุข ท่ีได@คุณภาพอยQางเทQาเทียมและท่ัวถึง สอดคล@องกับการพัฒนาพ้ืนท่ี
พร@อมรับการเปลี่ยนแปลง    

(1) ประชาชนเขตเมืองและชนบทได@รับโอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุขเทQาเทียมกัน 
(2) สถานบริการ มีการกระจายตัวของ ครอบคลุมพ้ืนท่ีอยQางมีประสิทธิภาพ 
(3) มีสัดสQวนระหวQางประชากรและบุคลากรทางการศึกษาและสาธารณสุขท่ีสมดุลตQอกัน ท้ังในชุมชน

เมืองและชนบท ตามเกณฑมาตรฐานทางของประเทศไทย 
ดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมาย    
(1) ประชาชนทุกคนได@รับการบริการข้ันพ้ืนฐาน 
(2) แรงงานมีคุณภาพและมีทักษะฝlมือแรงงานเพ่ิมสูงข้ึนมีทักษะตรงกับความต@องการของตลาดมี

ปริมาณสอดรับกับความต@องการของภาคการผลิต 
(3) ประชาชนทุกเพศวัยทุกพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีระบบสุขภาพท่ีดีและสามารถเข@าถึงบริการ

รักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพได@สะดวก 
(4) การบริการด@านสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ 
แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน 
((((1111)))) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการผลิตกําลังคนให@สอดรับความต@องการของเพื่อสนับสนุนการผลิตกําลังคนให@สอดรับความต@องการของเพื่อสนับสนุนการผลิตกําลังคนให@สอดรับความต@องการของเพื่อสนับสนุนการผลิตกําลังคนให@สอดรับความต@องการของ

การพัฒนาพื้นที่การพัฒนาพื้นที่การพัฒนาพื้นที่การพัฒนาพื้นที่ เปPนการพัฒนาและขยายฐานการศึกษา ท้ังทางด@านจํานวนนักเรียน และหลักสูตรการเรียนรู@      
ให@มีความสอดคล@องกับแนวโน@มของการพัฒนาและบทบาทและหน@าท่ีของแตQละเมืองและชุมชน ท้ังทางด@านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยการจัดต้ังสถาบันการศึกษาข้ึนใหมQ หรือการขยายหลักสูตรการศึกษาเพ่ิมเติมใน
สถาบันการศึกษาท่ีมีอยูQในป;จจุบัน มีรายละเอียดจําแนกตามกลุQมพ้ืนท่ี (Cluster) ดังนี้ 

1) กลุQมพ้ืนท่ีสะพานเศรษฐกิจสงขลา-หาดใหญQ-สตูล 
ก. จัดต้ัง “ศูนยวิจัยและพัฒนายางพารา” ท่ีจังหวัดสงขลา เพ่ือตอบสนองบทบาท 

“เครือขQายศูนยพัฒนายางพาราโลก” 
ข. จัดต้ัง “ศูนยเทคโนโลยีการประมงครบวงจร” บริเวณชายฝ;<งทะเล จังหวัดสงขลาและ

สตูล เพ่ือสQงเสริมศักยภาพด@านอุตสาหกรรมตQอเนื่องจากการประมง 
ค. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรทางด@าน “การค@าและการบริหารธุรกิจ” เพ่ือผลิตบุคลากร

ท่ีมีความเชี่ยวชาญด@านการเงิน การค@า บริหารธุรกิจ ภาษาตQางประเทศ การขนสQงและ
ระบบโลจิสติกส ในสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดสงขลา 

ง. จัดต้ัง “ศูนยการศึกษาและพัฒนาด@านการตQอเรือและซQอมเรือ” ท่ีจังหวัดสตูลเพ่ือรองรับ
การพัฒนาทQาเรือน้ําลึกในแนวสะพานเศรษฐกิจตอนลQาง 

2) กลุQมพ้ืนท่ีสะพานเศรษฐกิจสุราษฎรธานี-พังงา 
ก. จัดต้ัง “มหาวิทยาลัยอันดามัน” ท่ีจังหวัดภูเก็ต เปPนศูนยกลางทางด@านการศึกษาด@าน

การทQองเท่ียวและบริการระดับนานาชาติ มุQงเน@นหลักสูตรท่ีเปPนความต@องการของพ้ืนท่ี 
ได@แกQ การทQองเท่ียวและบริการ การบริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรม โลจิสติกส และ
ภาษาตQางประเทศ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----58585858    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ข. จัดต้ัง “ศูนยเทคโนโลยีปาลมน้ํามันและพลังงานทดแทน” ท่ีจังหวัดกระบ่ี เพ่ือสQงเสริม
ศักยภาพด@านอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรมตQอเนื่อง 

ค. จัดต้ังสถาบันการศึกษาหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจังหวัด 
สุราษฎรธานี เพ่ือรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเปVาหมาย เชQน อุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน การขนสQงและระบบโลจิสติกส อุตสาหกรรมปdโตรเคมี 

3) กลุQมพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต@ 
ก. จัดต้ัง “ศูนยกลางอิสลามศึกษา” ท่ีจังหวัดยะลา เพ่ือเปPนการสร@างความเข@าใจและเปPน

สื่อกลางในด@านการศึกษา 
ข. จัดต้ัง “ศูนยวิจัยอาหารฮาลาล” ท่ีจังหวัดป;ตตานี และจังหวัดนราธิวาส เพ่ือสQงเสริม

ศักยภาพด@านอุตสาหกรรม 
ค. จัดต้ัง “ศูนยเทคโนโลยีการประมงครบวงจร” ท่ีจังหวัดป;ตตานี เพ่ือสQงเสริมศักยภาพ

ด@านอุตสาหกรรมตQอเนื่องจากการประมง 
4) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ก. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการสนับสนุนการวิจัยทางด@าน “การเกษตร” ทางด@าน
วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมชลประทานวิทยาศาสตรทางอาหารท่ีสอดคล@องกับความ
ต@องการของภาคการผลิตในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช และตรัง 

ข. สนับสนุนการจัดต้ังสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยนานาชาติในสาขาการบริการ ธุรกิจ
การเกษตร วิทยาศาสตรทางอาหาร และโทรคมนาคมและสารสนเทศอยQางตQอเนื่อง 

ค. สนับสนุนการมีสQวนรQวมและสร@างความเข@มแข็งของชุมชนและองคกรท@องถ่ินในการ     
จัดการศึกษาอยQางตQอเนื่อง 

((((2222)))) การพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการผลิตกําลังคนการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการผลิตกําลังคนการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการผลิตกําลังคนการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการผลิตกําลังคน    ให@สอดรับความต@องการ
ของภาคการผลิต 

1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาคใต@ในสาขาเกษตร การประมง 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาหาร (ฮาลาล) การทQองเท่ียว การตQอเรือ และ โลจิสติกส 

2) ขยายสาขาและเครือขQายสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต@ โดยเน@นหลักสูตรด@าน
วิศวกรรมการเกษตร การชลประทาน การพลังงาน โทรคมนาคมสารสนเทศ 

3) พัฒนาศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต@ ได@แกQ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และสQงเสริมบทบาทและสร@าง
ความเข@มแข็งให@วิทยาลัยชุมชน 

4) สนับสนุนการมีสQวนรQวมและสร@างความเข@มแข็งของชุมชนและองคกรปกครองท@องถ่ินในการ
จัดการศึกษาอยQางตQอเนื่อง 

((((3333)))) การพัฒนาแรงงานในสอดคล@องกับกิจกรรมการพัฒนาการพัฒนาแรงงานในสอดคล@องกับกิจกรรมการพัฒนาการพัฒนาแรงงานในสอดคล@องกับกิจกรรมการพัฒนาการพัฒนาแรงงานในสอดคล@องกับกิจกรรมการพัฒนา    
ประชากรของภาคใต@มีการขยายตัวเพ่ิมในอัตราสQวนท่ีลดลงซ่ึงตรงกันข@ามกับประชากรของประเทศ

ท่ีมีแนวโน@มลดลงโดยประชากรมีการกระจุกตัวหนาแนQนในจังหวัดสงขลา สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และ
ภูเก็ต ขณะท่ีแรงงานสQวนใหญQของภาคใต@เปPนแรงงานภาคเกษตรสQวนใหญQมีรายได@ท่ีไมQคงท่ีและไมQเพียงพอกับการ
ใช@จQายภายในครัวเรือนและแม@ป;ญหาการวQางงานในภาคใต@จะคลี่คลายไปมากแล@วก็ตามแตQในพ้ืนท่ีสามจังหวัด



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----59595959    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ชายแดนยังคงมีป;ญหาการวQางงานสูงสุดอันเปPนผลสืบเนื่องมาจากความไมQสงบท่ีเกิดข้ึนการเตรียมประชากร      
วัยแรงงานให@มีคุณภาพสามารถยกระดับสูQเศรษฐกิจฐานความรู@ได@อยQางดีโดยเฉพาะอยQางยิ่ง ในสาขาธุรกิจการค@า
บริการคุณภาพสูงเทคโนโลยีทางการเกษตร การพลังงาน และการแพทยนอกจากนั้นต@องเตรียมการเข@าสูQสังคม
ผู@สูงอายุโดยสQงเสริมการออม และสวัสดิการภาคประชาชนและชุมชนควบคูQกับการจัดสวัสดิการของภาครัฐ 

1) พัฒนาแรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมตQอเนื่องทางการเกษตรเชQน อุตสาหกรรม
แปรรูปยางพารา อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา และป;ตตานี
และอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตวน้ําอาหารทะเลแชQแข็ง ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง พังงา ตรัง สตูล สงขลา และ
ป;ตตานี 

2) พัฒนาแรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญด@านการบริการและการทQองเท่ียวเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตของแหลQงทQองเท่ียวชายทะเล เชQน จังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา 

3) ผลิตกําลังคนและฝ�กอบรมทักษะฝlมือแรงงานรวมท้ังผู@พิการและผู@ด@อยโอกาสให@มีคุณภาพได@
มาตรฐานสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร@างการผลิตตลาดแรงงานเทคโนโลยี รวมท้ังฝ�กอาชีพในสาขา
บริการซ่ึงเปPนท่ีต@องการของตลาดตQางประเทศ เชQน ธุรกิจบริการสุขภาพพนักงานดูแลเด็กและผู@สูงอายุ ผู@ประกอบ
อาหารไทย ฯลฯ รวมท้ังสQงเสริมให@แรงงานเข@าอบรมในสถาบันพัฒนาฝlมือแรงงานภาค 11 (จังหวัดสุราษฎรธานี) 
ภาค 12 (จังหวัดสงขลา) และศูนยพัฒนาฝlมือแรงงานซ่ึงต้ังอยูQในทุกจังหวัดเพ่ือให@เปPนแรงงานฝlมือท่ีมีมาตรฐาน 

((((4444)))) การการการการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสนับสนุนการเปPนศูนยกลางบริการสุขภาพระดับนานาชาติพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสนับสนุนการเปPนศูนยกลางบริการสุขภาพระดับนานาชาติพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสนับสนุนการเปPนศูนยกลางบริการสุขภาพระดับนานาชาติพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสนับสนุนการเปPนศูนยกลางบริการสุขภาพระดับนานาชาติ    
เปPนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขจากโครงสร@างพ้ืนฐานเดิมโดยอาศัยจังหวัดท่ีเปPนศูนยกลาง

บริการสาธารณสุขเปPนพ้ืนท่ีหลัก ได@แกQจังหวัดท่ีเปPนท่ี ต้ังของโรงพยาบาลศูนย  ได@แกQ  จังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และยะลา พัฒนาความรQวมมือเปPนเครือขQายการบริการผสานกับโรงพยาบาลขนาด
เล็กในชุมชนลําดับรองลงไป โดยการสร@างความเข@มแข็งระบบสQงตQอผสานกับการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข
เฉพาะทางในพ้ืนท่ีศักยภาพ 

1) กระจายสถานบริการสาธารณสุขระดับสูงด@วยการจัดต้ัง “ศูนยบริการสาธารณสุขระดับ
นานาชาติ” ในพ้ืนท่ีศูนยกลางหลักของภาคคือหาดใหญQ-สงขลา และภูเก็ต 

2) จัดต้ัง “สถานบริการสาธารณสุขเฉพาะทาง” ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช  
สุราษฎรธานี และยะลา โดยอาศัยความพร@อมทางโครงสร@างพ้ืนฐานการบริการสาธารณสุขเดิม 

3) จัดต้ัง “ศูนยพักฟvwน” สําหรับให@บริการประชาชนและผู@ปuวยจากตQางประเทศในพ้ืนท่ีทQองเท่ียว
เพ่ือเปPนทางเลือกและสร@างรายได@จากการบริการสุขภาพ 

4) พัฒนาระบบบริการ Excellence Service Center และ Regional Referral Hospital 
แหQงชาติพัฒนาศูนยความเปPนเลิศและศูนยรับสQงตQอใน 3 ด@านคือ (1) หัวใจและหลอดเลือด (2) มะเร็งและ         
(3) อุบัติเหตุในพ้ืนท่ีศูนยกลางหลักของภาคคือหาดใหญQ-สงขลา 

5) กระจายสถานบริการสาธารณสุขให@ครอบคลุมพ้ืนท่ีชนบทโดยกระจายไปยังพ้ืนท่ีท่ียังไมQมี
โรงพยาบาลชุมชน 

6) ยกระดับโรงพยาบาลชุมชนเดิมตามลําดับความสําคัญของชุมชนท่ีกําหนดไว@ในกรอบการ
พัฒนาเพ่ือเปPนการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน 

7) กระจายบุคลากรทางสาธารณสุขโดยเฉพาะแพทยและพยาบาลให@ท่ัวถึงในระดับโรงพยาบาล
ชุมชนอยQางน@อยท่ีสุดให@ได@เทQากับคQาเฉลี่ยของประเทศให@เทQาเทียมกันทุกจังหวัด 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----60606060    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

3333....6666    วัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมและประเพณี    
    เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค:    
 การดํารงรักษาอัตลักษณ ลักษณะเดQนทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท@องถ่ิน 
    ดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมายดัชนีชี้วัด และเปVาหมาย    

(1) การจัดทําอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี 
(2) การข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีอนุรักษทางวัฒนธรรม 

    แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน 
((((1111)))) พื้นที่ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมพื้นที่ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมพื้นที่ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมพื้นที่ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม    

 เปPนพ้ืนท่ีแหลQงโบราณ คดี โบราณสถาน ชุมชนโบราณ และสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีควร
คQาแกQการอนุรักษและพัฒนาให@เปPนแหลQงทQองเท่ียวและแหลQงการเรียนรู@ของประชาชนพ้ืนท่ีประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต@ท่ีสําคัญ ได@แกQ 

1) แหลQงโบราณคดีเขาสามแก@ว อ.เมือง จ.ชุมพร 
2) เมืองโบราณเวียงสระ อ.บ@านนา จ.สุราษฎรธานี 
3) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
4) เมืองโบราณยะรัง อ.ยะรัง จ.ป;ตตานี 
5) มัสยิดกรือเซะ อ.เมือง จ.ป;ตตานี 
6) ศาลเจ@าแมQลิ้มกอเหนี่ยว อ.เมือง จ.ป;ตตานี 
7) หัวเขาแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
8) วัดจะท้ิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
9) วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
10) แหลQงโบราณคดีเขาเขียน อ.เมือง จ.พังงา 
11) แหลQงโบราณคดีทุQงตึก อ.ตะก่ัวปuา จ.พังงา 
12) แหลQงโบราณคดีถํ้าผีหัวโต อ.อQาวลึก จ.กระบ่ี 
13) แหลQงโบราณคดีถํ้าเขาไม@แก@ว อ.สิเกา จ.ตรัง 
14) แหลQงโบราณคดีเขาโตzะนางดํา อ.ทุQงหว@า จ.สตูล 

3333....7777    ความปกติสุขในสังคมความปกติสุขในสังคมความปกติสุขในสังคมความปกติสุขในสังคม    
 เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค:    
 คนในสังคมไมQมีความขัดแย@ง แบQงแยก เสริมสร@างการมีสQวนรวมและความเข@มแข็งในทุกระดับ 
 ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัด::::    

(1) จํานวนกลุQมองคกรระดับชุมชน 
(2) การมีสQวนรQวมของชุมชน 

    แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน     
(1) สQงเสริมการมีสQวนรQวมในทุกระดับ 
(2) สQงเสริมกิจกรรมท่ีเปPนการเสริมสร@างความเข@มแข็งของชุมชน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทบทบทบทที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร (SEA)(SEA)(SEA)(SEA)    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ;<งทะเลภาคใต@ 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    4444----61616161    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

มิติที่ มิติที่ มิติที่ มิติที่ 4444    เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนา    

 เปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงคเปVาประสงค:    
(1) การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน สQงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว/เชิงนิเวศ    
(2) การเข@าถึงเทคโนโลยีและสนับสนุนนวัตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาท@องถ่ิน 

    ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัด    และเปVาหมายและเปVาหมายและเปVาหมายและเปVาหมาย:    
(1) แบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
(2) เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาท@องถ่ิน 

    แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
((((1111)))) การปรับโครงสร@างเศรษฐกิจจากการเติบโตบนฐานทรัพยากรไปสูQการเติบโตบนฐานความรู@การปรับโครงสร@างเศรษฐกิจจากการเติบโตบนฐานทรัพยากรไปสูQการเติบโตบนฐานความรู@การปรับโครงสร@างเศรษฐกิจจากการเติบโตบนฐานทรัพยากรไปสูQการเติบโตบนฐานความรู@การปรับโครงสร@างเศรษฐกิจจากการเติบโตบนฐานทรัพยากรไปสูQการเติบโตบนฐานความรู@ 

โดยประเทศไทยได@พัฒนาเศรษฐกิจ จากประเทศยากจนสูQประเทศระดับรายได@ปานกลางบนฐานของการใช@
ทรัพยากรธรรมชาติและสร@างมลภาวะตQอสิ่งแวดล@อม ในข้ันตอนตQอไปของการพัฒนาสูQประเทศโลกท่ีหนึ่ง 
ประเทศไทย จําเปPนต@องปรับโครงสร@างเศรษฐกิจให@เติบโตบนฐานความรู@หรือทุนทางป;ญญา แทนทุนธรรมชาติ 
เพ่ือเพ่ิมมูลคQาให@กับสินค@าและบริการบนฐานของการใช@ทรัพยากรน@อย และสQงผลกระทบตQอสิ่งแวดล@อมต่ําอันจะ
นําไปสูQการยกระดับคQาจ@างและมาตรฐานการดํารงชีพ พร@อมกับการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการมีคุณภาพสิ่งแวดล@อมท่ีดี สําหรับประชาชนโดยควรมีการจัดทํายุทธศาสตร
การเติบโตท่ีเปPนมิตรกับสิ่งแวดล@อมรายสาขาท้ัง เกษตรกรรม อุตสาหกรรมทQองเท่ียวภาคบริการ ภาคพลังงานและ
ภาคขนสQง เปPนต@น 

((((2222))))    การพัฒนาเศรษฐกิจสร@างสรรคกิจกรรมนวัตกรรมและมูลคQาเพิ่มด@านการทQองเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจสร@างสรรคกิจกรรมนวัตกรรมและมูลคQาเพิ่มด@านการทQองเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจสร@างสรรคกิจกรรมนวัตกรรมและมูลคQาเพิ่มด@านการทQองเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจสร@างสรรคกิจกรรมนวัตกรรมและมูลคQาเพิ่มด@านการทQองเที่ยว 
1) สร@างสรรคกิจกรรมการทQองเท่ียวรูปแบบใหมQๆ ให@สอดคล@องกับความสนใจของนักทQองเท่ียว

และตรงกับความต@องการของกลุQมเปVาหมายโดยเฉพาะกลุQมนักทQองเท่ียวท่ีสนใจการทQองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) การทQองเท่ียวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การทQองเท่ียวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism)  
การทQองเท่ียว เพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) การทQองเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การทQองเท่ียวเชิง
เกษตร กลุQมนักทQองเท่ียวสูงอายุ ครอบครัว และฮันนีมูน เปPนต@น 

2) สQงเสริมเศรษฐกิจสร@างสรรคและการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด เพ่ือให@เกิดมูลคQาเพ่ิมใน
สินค@าการทQองเท่ียวสQงเสริมการลงทุนเพ่ือการทQองเท่ียวท่ียั่งยืนคํานึงถึงคุณคQาและสิ่งแวดล@อม รวมถึงการสนับสนุน
การเสริมสร@างบรรยากาศการลงทุนในกิจกรรมการทQองเท่ียวใหมQๆ ท่ีมีศักยภาพ เชQน ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ 
ด@านนันทนาการ โดยเฉพาะการจัดการการทQองเท่ียวชุมชนการจัดการสินค@า OTOP และของท่ีระลึก เปPนต@น 

3) ผลักดันให@งานเทศกาลประเพณีและกิจกรรมในไทยเปPนงานเทศกาลระดับโลก เชQน สงกรานต
ลอยกระทง แหQผีตาโขน เทศกาลดนตรี และศิลปะ เปPนต@น 

4) สQงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตรและการถQายทําภาพยนตรตQางประเทศในประเทศ
ไทย รวมถึงการผลักดันให@มีการจัดต้ังหนQวยงานกลางเพ่ือสQงเสริมสนับสนุนธุรกิจการถQายทําภาพยนตรตQางประเทศ
ในประเทศท้ังภาคการผลิตการบริการและกิจการท่ีเก่ียวข@อง 

5) สํารวจและคัดสรรเอกลักษณและจุดเดQนของจังหวัดกลุQมจังหวัดเพ่ือสร@างและกําหนด
ภาพลักษณ (Brand Image) ทางการทQองเท่ียวให@เปPนจุดขายแกQนักทQองเท่ียวกลุQมเปVาหมายเฉพาะ 

6) สQงเสริมและจัดการแขQงขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับชาติเพ่ือสนับสนุนการทQองเท่ียวและ
การกระจายรายได@สูQท@องถ่ินและชุมชน 

7) สQงเสริมการจัดประชุมสัมมนาจัดนิทรรศการท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ 



 



บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5555
สรปุผลการจัดทาํแผนแม�บทสรปุผลการจัดทาํแผนแม�บทสรปุผลการจัดทาํแผนแม�บทสรปุผลการจัดทาํแผนแม�บท

การพัฒนาพื้นทีช่ายฝ��งทะเลภาคใต'การพัฒนาพื้นทีช่ายฝ��งทะเลภาคใต'การพัฒนาพื้นทีช่ายฝ��งทะเลภาคใต'การพัฒนาพื้นทีช่ายฝ��งทะเลภาคใต'การพัฒนาพื้นทีช่ายฝ��งทะเลภาคใต'การพัฒนาพื้นทีช่ายฝ��งทะเลภาคใต'การพัฒนาพื้นทีช่ายฝ��งทะเลภาคใต'การพัฒนาพื้นทีช่ายฝ��งทะเลภาคใต'



 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----1111    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5555    

สรุปผลการจดัทาํสรุปผลการจดัทาํสรุปผลการจดัทาํสรุปผลการจดัทาํแผนแม�บทแผนแม�บทแผนแม�บทแผนแม�บทการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
เนื้อหาบทนี้แสดงผลสรุปการจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ท่ีจัดทําข้ึนจากผล

การศึกษา ทบทวน วิเคราะห และการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) 4 มิติ ได+แก� มิติด+านเศรษฐกิจ มิติด+านสิ่งแวดล+อม มิติด+านสังคม และมิติด+านเทคโนโลยี 
ตลอดจนการมีส�วนร�วมของผู+มีส�วนได+ส�วนเสียทุกภาคส�วนซ่ึงท่ีปรึกษาได+นําทิศทางการพัฒนาท่ีได+จากการศึกษา 
ได+แก� ทิศทางการพัฒนาตาม“ทางเลือกสองบวก (2+) ซ่ึงเปWนการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ได+แก� ศักยภาพ
ด+านการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป แล+วผนวกเข+ากับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมของทรัพยากรท่ีมี
อยู� โดยเฉพาะ การท�องเท่ียว อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการขนส�ง อาทิเช�น การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวแห�ง
ใหม�และประเภทของการท�องเท่ียว  การสร+างโครงข�ายคมนาคมเชื่อมต�อเพ่ือให+ภาคใต+เปWนศูนยกลางของการขนส�ง 
และการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ท่ีท่ีปรึกษาจัดทํานั้นครอบคลุมการพัฒนา 20 ปZ ระหว�างปZ 
พ.ศ.2560-2579 ตามร�างยุทธศาสตรชาติ 20 ปZ และแบ�งการพัฒนาออกเปWน 4 ระยะ ระยะละ 5 ปZ ได+แก�  ระยะท่ี 
1 ปZ พ.ศ.2560-2564 ระยะท่ี 2 พ.ศ.2565-2569 ระยะท่ี 3 พ.ศ.2570-2574 และระยะท่ี 4 พ.ศ.2575-2579  
โดยในบทท่ี 5 นี้ ท่ีปรึกษานําเสนอแนวทางการศึกษา การจัดทําและองคประกอบท่ีสําคัญของแผนแม�บท         
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ สําหรับรายละเอียดของแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+นั้น      
ท่ีปรึกษาได+นําเสนอไว+ในเล�มรายงาน““““แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+””””ซ่ึงประกอบอยู�ในชุดรายงาน
การศึกษาของโครงการนี้ 

แนวทางการศึกษา การจัดทําและองคประกอบท่ีสําคัญของแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

5555....1111    หลกัการและเหตผุลหลกัการและเหตผุลหลกัการและเหตผุลหลกัการและเหตผุล    

ประเทศไทยมีภูมิศาสตรเปWนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต+ อยู�ระหว�างซีกโลกฝ#$งตะวันตก
และซีกโลกฝ#$งตะวันออก ท่ีเชื่อมโยงระหว�างประเทศท่ีสําคัญ (Strategic landscape of the region) ทําให+มี
ความได+เปรียบในการเปWนส�วนหนึ่งของเส+นทางการขนส�งสินค+าหลักของโลก เปรียบเสมือนประตูในการขนส�งและ
แลกเปลี่ยนสินค+าไปยังประเทศต�างๆ ในภูมิภาค ถือได+ว�าเปWนโอกาสท่ีจะพัฒนาไปสู�การเปWนศูนยกลางการขนส�ง
สินค+า โลจิสติกส การค+า และการลงทุนท่ีสําคัญท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลกได+ในอนาคต ประกอบกับ
ศักยภาพของภาคใต+ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ซ่ึงเปWนแหล�งผลิตสินค+าเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ อาทิ ยางพารา ปาลมน้ํามัน และการประมง ซ่ึงนํามาเปWนวัตถุดิบในการผลิตและการแปรรูป 
นอกจากนี้ ยังมีแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญท้ังฝ#$งอ�าวไทยและฝ#$งอันดามัน ซ่ึงเปWนรายได+สําคัญของ
ประเทศ 
  



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----2222    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงให+ความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
เพ่ือให+เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีสอดคล+องกับศักยภาพ แต�ยังคงไม�สามารถผลักดันการพัฒนาให+ไปสู�ระดับ    
การปฏิบัติได+อย�างเปWนรูปธรรม เนื่องจากประสบป#ญหาความไม�สอดคล+องของแผนงานในระดับต�างๆ ทําให+ไม�
สามารถมองเห็นภาพรวมของการพัฒนาภาคใต+ได+อย�างแท+จริง อีกท้ังการเสนอภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเล
ภาคใต+ต�อผู+มีส�วนได+ส�วนเสียท่ีเก่ียวข+อง ขาดกระบวนการเรียนรู+ร�วมกันระหว�างภาครัฐและผู+มีส�วนได+ส�วนเสีย       
ผู+มีส�วนได+ส�วนเสียไม�ได+รับข+อมูลและข+อเท็จจริงในการพัฒนา ทําให+ไม�ทราบและพิจารณาถึงประโยชนหรือ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนได+ จึงก�อให+เกิดการต�อต+านจากผู+มีส�วนได+ส�วนเสียในท่ีสุด 

อย�างไรก็ตามการแก+ไขอุปสรรคป#ญหาการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ จําเปWนต+องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ีจะพัฒนา เพ่ือวิเคราะหถึงผลกระทบในทุกมิติท่ีอาจเกิดข้ึน ได+แก� มิติเศรษฐกิจ มิติ
สิ่งแวดล+อม มิติสังคม และมิติเทคโนโลยี และจะต+องพิจารณาถึงผลกระทบจากการพัฒนาในภาพรวมร�วมกับการมี
ส�วนร�วมของทุกภาคส�วน เพ่ือร�วมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ เพ่ือให+การพัฒนาเปWนไป
อย�างยั่งยืน (Sustainability Development) บนความสมดุลระหว�างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล+อม 

5555....2 2 2 2     วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงค    

การจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ มีวัตถุประสงคสําคัญด+วยกัน 2 ประการ ดังนี้ 

(1) เพ่ือเปWนกรอบแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ในระยะยาวเพ่ือให+เกิดการพัฒนาท่ีมี
ความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการพัฒนาอย�างมีประสิทธิภาพ สามารถสร+างความได+เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ ท่ี
เกิดจากความร�วมมือกันในการกําหนดทิศทางการพัฒนาจากทุกภาคส�วน 

(2) เพ่ือใช+เปWนกรอบในเชิงนโยบาย (Policy Framework) ท่ีจะนําไปสู�การสร+างกลไกและเครื่องมือใน
การร�วมกันพัฒนาของภาคส�วนต�างๆ เพ่ือให+เกิดสัมฤทธิผลในการพัฒนา 

5555....3333    กระบวนการจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+กระบวนการจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+กระบวนการจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+กระบวนการจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+    

การศึกษาและการจัดทําแผนแม�บทเปWนการนําผลการศึกษาท่ีผ�านมามาเปWนแนวทางในการจัดทําเปWน แผน
แม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+เพ่ือให+เกิดการพัฒนาภาคใต+อย�างยั่งยืนต�อไป โดยกระบวนการจัดทํา 
แสดงดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 5555----1111    



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----3333    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่5555----1 1 1 1 กระบวนกระบวนกระบวนกระบวนการจดัทาํแผนแม�บทสาํหรับการพฒันาพื้นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การจดัทาํแผนแม�บทสาํหรับการพฒันาพื้นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การจดัทาํแผนแม�บทสาํหรับการพฒันาพื้นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การจดัทาํแผนแม�บทสาํหรับการพฒันาพื้นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----4444    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

จากรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 5555----1111 กรอบการจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ แสดงถึงแนวทางและ
ข้ันตอนต�างๆ ในการจัดทําแผนแม�บท ซ่ึงท่ีปรึกษาได+นําผลจากการดําเนินงานท่ีผ�านมา ได+แก� การเสนอแนะ
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน (Base Growth Case) 
ทางเลือกท่ี 2 กรณีเติบโตเต็มศักยภาพ (Full-Potential Growth Case) และทางเลือกท่ี 3 กรณีเร�งอัตราการเติบโต 
(Accelerated Growth Case) การวิเคราะหความสอดคล+องของแผนพัฒนา 7 สาขาเศรษฐกิจกับทางเลือก         
การวิเคราะหความสอดคล+องของแผนพัฒนาระหว�างสาขาเศรษฐกิจเพ่ือบูรณาการร�วมกันในการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ#$งทะเลภาคใต+ การคัดกรองกลุ�มโครงการและพิจารณาตามทางเลือกและวิเคราะหตามกระบวนการ SEA ใน 
4 มิติ ได+แก� มิติด+านเศรษฐกิจ มิติด+านสิ่งแวดล+อม มิติด+านสังคม และมิติด+านเทคโนโลยี ซ่ึงทําให+ทราบว�ามีกลุ�ม
โครงการใดท่ีผ�าน/ไม�ผ�านการพิจารณา โดยโครงการท่ีไม�ผ�านการพิจารณาท่ีปรึกษาได+นําเสนอมาตรการลด
ผลกระทบ (Option) โดยท่ีปรึกษาได+นําผลการรับฟ#งความคิดเห็นมาปรับปรุง และนําเสนอมาตรการลดผลกระทบ 
ก�อนนําผลการศึกษามาเปWนป#จจัยนําเข+า (Input) ในการจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+อย�าง
ยั่งยืน 

5555....4444    สภาพป#จจุบันและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต+สภาพป#จจุบันและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต+สภาพป#จจุบันและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต+สภาพป#จจุบันและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต+    
    ในรายละเอียดของสภาพป#จจุบันและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต+ ในเล�มรายงานแผนแม�บทการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ ดังนี้ 

5555....4444....1111    สภาพป#จจุบันของภาคใต+สภาพป#จจุบันของภาคใต+สภาพป#จจุบันของภาคใต+สภาพป#จจุบันของภาคใต+    

 ท่ีปรึกษาได+นําเสนอข+อมูลในภาพรวม และจากการแบ�งกลุ�มจังหวัดตามการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร
แบบบูรณาการ ซ่ึงมีด+วยกัน 3 กลุ�ม ได+แก� กลุ�มภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย กลุ�มภาคใต+ฝ#$งอันดามัน และกลุ�มภาคใต+
ชายแดน โดยแบ�งข+อมูลออกเปWน 4 ด+าน ได+แก� 1) ภูมิศาสตรและกายภาพ 2) สภาพเศรษฐกิจภาคใต+ 3) สังคม / 
ประชากร 4) สิ่งแวดล+อม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

((((1111)))) ภูมิศาสตรและกายภาพภูมิศาสตรและกายภาพภูมิศาสตรและกายภาพภูมิศาสตรและกายภาพ    

        ภาคใต+มีภูมิศาสตรท่ีสําคัญ คือ มีพ้ืนท่ีเปwดสู�ทะเลท้ังสองด+าน ได+แก� ฝ#$งทะเลอันดามัน ซ่ึงมีความ
ยาวประมาณ 700 กิโลเมตร และฝ#$งทะเลอ�าวไทย มีความยาวประมาณ 900 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีทางบก คิดเปWน    
ร+อยละ 13.8 ของประเทศ เปWนพ้ืนท่ีเกษตรร+อยละ 49.3 และปyาไม+ร+อยละ 26.4 นอกจากนี้ภาคใต+ยังเปWนแหล�ง
ทรัพยากรประมงและปwโตรเลียมท่ีสําคัญของประเทศ และมีเขตแดนติดต�อกับประเทศมาเลเซียยาวประมาณ 500 
กิโลเมตร ซ่ึงเปWนช�องทางการค+าชายแดนสําคัญท่ีสุดของประเทศ 

    กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย    ((((East Coast Southern SubEast Coast Southern SubEast Coast Southern SubEast Coast Southern Sub----regionregionregionregion)))) ต้ังอยู�ทางทิศตะวันออก
ของภาค มีลักษณะเปWนแนวทอดยาว ประกอบไปด+วย 4 จังหวัด ได+แก� 1) จังหวัดชุมพร 2) จังหวัดสุราษฎรธานี   
3) จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 4) จังหวัดพัทลุง เปWนกลุ�มจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันมากท่ีสุดในภาคใต+ คือ ร+อยละ 45.63 
ของพ้ืนท่ีท้ังภาค โดยมีจังหวัดสุราษฎรธานีท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คือ 8.06 ล+านไร� มีลักษณะภูมิประเทศของกลุ�ม
จังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยเปWนท่ีราบชายทะเล มีพ้ืนท่ีเชิงเขาอยู�ตอนกลางของคาบสมุทร และมีพ้ืนท่ีชุ�มน้ําท่ีสําคัญ 
ได+แก� ทะเลสาบสงขลา ทะเลน+อย จังหวัดพัทลุง และหมู�เกาะอ�างทอง อากาศโดยท่ัวไปเปWนแบบร+อนชื้น มีฝนตก
ยาวนานโดยอยู�ระหว�างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมกราคม ของทุกปZ 
        



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----5555    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน ต้ังอยู�ทางทิศตะวันตกของภาคใต+ หรือด+านชายฝ#$งทะเลอันดามัน 
ประกอบไปด+วย 5 จังหวัด ได+แก� 1) จังหวัดระนอง 2) จังหวัดพังงา 3) จังหวัดภูเก็ต 4) จังหวัดกระบ่ี และ          
5) จังหวัดตรัง มีพ้ืนท่ีรวมกันคิดเปWนร+อยละ 24 ของพ้ืนท่ีภาคใต+ โดยจังหวัดตรังเปWนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 
ลักษณะภูมิประเทศของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันมีพ้ืนท่ีเปWนแนวทอดยาวตามชายฝ#$งทะเลอันดามัน         
ด+านตะวันตกมีแนวเทือกเขาพาดผ�านจากจังหวัดระนองลงมาถึงจังหวัดพังงา มีชายฝ#$งทะเลท่ีมีอ�าวและเกาะเล็กๆ 
เปWนจํานวนมาก จึงมีความเหมาะสมในการเปWนแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 

กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน ต้ังอยู�ทางทิศใต+สุดของภาค มีพ้ืนท่ีติดกับประเทศมาเลเซีย 
ประกอบไปด+วย 5 จังหวัด ได+แก� 1) จังหวัดสงขลา 2) จังหวัดสตูล 3) จังหวัดป#ตตานี 4) จังหวัดยะลา และ              
5) จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนท่ีรวมกันประมาณ 12.97 ล+านไร� โดยจังหวัดสงขลามีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คือ 4.62 ล+านไร� 
รองลงมาคือ จังหวัดยะลา นราธิวาส สตูล และป#ตตานี โดยกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนมีลักษณะภูมิประเทศ
ด+วยกัน 3 ลักษณะ คือ 1) พ้ืนท่ีราบชายฝ#$งทะเล 2) พ้ืนท่ีราบลุ�ม และ 3) พ้ืนท่ีภูเขา มีพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เปWนพ้ืนท่ี
การเกษตร คิดเปWนร+อยละ 52.9 ของพ้ืนท่ี 

((((2222)))) สภาพเศรษฐกิจของภาคใต+สภาพเศรษฐกิจของภาคใต+สภาพเศรษฐกิจของภาคใต+สภาพเศรษฐกิจของภาคใต+    
    ในปZ พ.ศ. 2557 ขนาดเศรษฐกิจของภาคใต+มีสัดส�วนร+อยละ 8.6 ของผลิตภัณฑมวลรวมท้ัง
ประเทศ และมีรายได+เฉลี่ยต�อหัวของภาค 123,684 บาทต�อคนต�อปZ ซ่ึงตํ่ากว�าระดับประเทศ แต�สูงกว�าภาคเหนือ 
(100,088 บาทต�อคนต�อปZ) และภาคอีสาน (71,286 บาทต�อคนต�อปZ) โดยจังหวัดภูเก็ตมีรายได+เฉลี่ยต�อหัวต�อปZสูง
ท่ีสุดของภาคใต+ คือ 258,817 บาท ซ่ึงสูงกว�าค�าเฉลี่ยของประเทศ รองลงมาคือ จังหวัดกระบ่ี มีรายได+เฉลี่ยต�อ
หัวต�อปZ 162,329 บาท สําหรับจังหวัดท่ีมีรายได+เฉลี่ยต�อหัวต�อปZตํ่าท่ีสุดของภาคใต+ คือ จังหวัดนราธิวาส คือ 
55,601 บาท 
 เศรษฐกิจของภาคใต+มีการเติบโตอย�างต�อเนื่องแต�ยังคงมีอัตราการขยายตัวท่ีตํ่ากว�าระดับประเทศ 
โดยภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการค+า มีภาวการณหดตัวในบางช�วง ในขณะท่ีภาคบริการมีการเติบโต
ได+อย�างต�อเนื่อง โดยขยายตัวในอัตราท่ีชะลอตัวลงในปZ พ.ศ.2556 ต�อเนื่องจนถึงปZ พ.ศ.2557 แสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 5555----1111    และการและการและการและการ
เปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศและภาคใต+ระหว�าเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศและภาคใต+ระหว�าเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศและภาคใต+ระหว�าเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศและภาคใต+ระหว�างปZ พงปZ พงปZ พงปZ พ....ศศศศ....2553255325532553----2557255725572557    ดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 5555----2222    

 ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่5555----1 1 1 1 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของภาคใต+ ระหว�างปZ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของภาคใต+ ระหว�างปZ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของภาคใต+ ระหว�างปZ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของภาคใต+ ระหว�างปZ พพพพ....ศศศศ....2553255325532553----2557255725572557    

หน�วย หน�วย หน�วย หน�วย :::: ร+อยละ 
GrowthGrowthGrowthGrowth    2553255325532553    2554255425542554    2555255525552555    2556255625562556    2557255725572557    

เกษตรเกษตรเกษตรเกษตร -5.0 -4.7 4.5 5.7 0.9 
อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม 11.6 -3.9 0.7 1.9 0.4 
การค+าการค+าการค+าการค+า 13.7 2.9 -14.2 -6.3 -2.4 
บรกิารบรกิารบรกิารบรกิาร 9.3 6.6 5.7 0.7 -0.9 
GRP GRP GRP GRP ภาคใต+ภาคใต+ภาคใต+ภาคใต+ 5.4 1.0 4.2 2.0 -0.3 
ฝ#$งอ�าวไทย 5.1 -2.5 7.0 1.6 -0.9 
ฝ#$งอันดามัน 3.9 5.8 5.0 3. 9 2.6 
ชายแดน 6.8 1.0 0.6 0.9 -2.0 

GDPGDPGDPGDP 7777....5555 0000....8888 7777....2222 2222....7777 0000....8888 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ : ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงท่ี 
ที่มาที่มาที่มาที่มา : สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----6666    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

 
ที่มาที่มาที่มาที่มา : สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่5555----2222    เปรยีบเทยีบอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิระหว�างประเทศและภาคใต+ เปรยีบเทยีบอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิระหว�างประเทศและภาคใต+ เปรยีบเทยีบอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิระหว�างประเทศและภาคใต+ เปรยีบเทยีบอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิระหว�างประเทศและภาคใต+     

ระหว�างปZ พระหว�างปZ พระหว�างปZ พระหว�างปZ พ....ศศศศ....2553255325532553----2557255725572557    

ภาคเกษตร ภาคเกษตร ภาคเกษตร ภาคเกษตร สินค+าเกษตรสําคัญของภาค ได+แก� ยางพารา ปาลมน้ํามัน และประมง โดยมีผลผลิตยางพารา 
และปาลมน้ํามันคิดเปWน ร+อยละ 71.7 และ 91.4 ของผลผลิตรวมท้ังประเทศ ตามลําดับ ในด+านการผลิตยางพารา
และปาลมน้ํามันยังคงเปWนรูปแบบการผลิตและแปรรูปข้ันต+น ซ่ึงทําให+ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า โดยผลผลิตต�อไร�
ของยางพารามีแนวโน+มลดลงจากช�วงท่ีผ�านมา ขณะท่ีผลผลิตต�อไร�ปาลมน้ํามัน เริ่มมีแนวโน+มเพ่ิมข้ึนจากช�วงท่ี
ผ�านมา ซ่ึงแสดงมูลค�าการผลิตด+านการเกษตร ระหว�าง ปZ พ.ศ.2553-2557 ดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 5555----3333    

    

 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ:::: ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปZ 
ที่มาที่มาที่มาที่มา:::: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.)  

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่5555----3333    มลูค�า มลูค�า มลูค�า มลูค�า GRP GRP GRP GRP และ และ และ และ Growth Growth Growth Growth ภาคเกษตร ระหว�างปZ พภาคเกษตร ระหว�างปZ พภาคเกษตร ระหว�างปZ พภาคเกษตร ระหว�างปZ พ....ศศศศ....2553255325532553----2557255725572557    
        

ร+อยละร+อยละร+อยละร+อยละ    



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----7777    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ภาคอุตสาหกรรมของภาคใต+ภาคอุตสาหกรรมของภาคใต+ภาคอุตสาหกรรมของภาคใต+ภาคอุตสาหกรรมของภาคใต+ มีมูลค�าปZละ 1.7 แสนล+านบาท คิดเปWนร+อยละ 15.9 ของ  GRP 
หรือร+อยละ 4.3 ของ GDP โดยสาขาอุตสาหกรรมมีมูลค�ามาจากอุตสาหกรรมยางพาราท่ีมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนต้ังแต�
ปZ พ.ศ.2553 อุตสาหกรรมในภาคใต+ส�วนใหญ�เปWนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรข้ันต+น ได+แก� ผลิตภัณฑอาหาร
และเครื่องด่ืม คิดเปWนร+อยละ 26.9 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ร+อยละ 23.4 และการขุดเจาะน้ํามัน
ปwโตรเลียมและก~าซธรรมชาติร+อยละ 20.5 แสดงสัดส�วนมูลค�าการผลิตอุตสาหกรรมและโครงสร+างอุตสาหกรรมแสดงสัดส�วนมูลค�าการผลิตอุตสาหกรรมและโครงสร+างอุตสาหกรรมแสดงสัดส�วนมูลค�าการผลิตอุตสาหกรรมและโครงสร+างอุตสาหกรรมแสดงสัดส�วนมูลค�าการผลิตอุตสาหกรรมและโครงสร+างอุตสาหกรรม
ของภาคใต+ ปZ พของภาคใต+ ปZ พของภาคใต+ ปZ พของภาคใต+ ปZ พ....ศศศศ....2557 2557 2557 2557 ดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 5555----4444    และ และ และ และ 5555----5555    

    

 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปZ 
ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า:::: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่5555----4444    มลูค�า มลูค�า มลูค�า มลูค�า GRP GRP GRP GRP และ และ และ และ Growth Growth Growth Growth ภาคอตุสาหกรรมของภาคใต+ภาคอตุสาหกรรมของภาคใต+ภาคอตุสาหกรรมของภาคใต+ภาคอตุสาหกรรมของภาคใต+    

 
ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า::::    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่5555----5555    โครงสร+างอุตสาหกรรมภาคใต+ พโครงสร+างอุตสาหกรรมภาคใต+ พโครงสร+างอุตสาหกรรมภาคใต+ พโครงสร+างอุตสาหกรรมภาคใต+ พ....ศศศศ....2557255725572557    



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----8888    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

การท�องเที่ยวการท�องเที่ยวการท�องเที่ยวการท�องเที่ยว ภาคใต+มีนักท�องเท่ียวเดินทางมาท�องเท่ียวประมาณปZละ 40 ล+านคน คิดเปWน     
ร+อยละ 17.8 ของประเทศ ซ่ึงนักท�องเท่ียวส�วนใหญ�เปWนนักท�องเท่ียวต�างชาติโดยเฉพาะยุโรปและจีน เปWน
นักท�องเท่ียวกลุ�มใหม�ท่ีมีแนวโน+มเพ่ิมมากข้ึน สําหรับนักท�องเท่ียวท่ีเข+ามาท�องเท่ียวในกลุ�มภาคใต+ชายแดนจะมา
จากมาเลเซียและสิงคโปร โดยการท�องเท่ียวสร+างรายได+ให+กับภาคใต+ ปZละ 4.9 แสนล+านบาท คิดเปWนร+อยละ 30.9 
ของรายได+จากการท�องเท่ียวท้ังประเทศ โดยร+อยละ 71.7 เปWนรายได+มาจากนักท�องเท่ียวต�างชาติ และส�วนใหญ�มา
จากแหล�งท�องเท่ียวสําคัญในกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน  

การค+าชายแดน การค+าชายแดน การค+าชายแดน การค+าชายแดน ไทย-มาเลเซีย มีมูลค�าการค+าชายแดนมูลค�า 5 แสนล+านบาท คิดเปWนมูลค�าร+อยละ 55 
ของมูลค�าการค+าชายแดนท้ังประเทศ โดยร+อยละ 98 เปWนการค+าชายแดนผ�านด�านสะเดา และด�านปาดังเบซารใน
จังหวัดสงขลา สินค+าสําคัญในการค+าผ�านชายแดน ส�งออก ได+แก� ยางพารา คอมพิวเตอรและอุปกรณ ผลิตภัณฑ
ยางอ่ืนๆ และไม+แปรรูป ส�วนสินค+านําเข+า ได+แก� เครื่องจักรท่ีใช+ในอุตสาหกรรม แม�เหล็ก อุปกรณเครื่อง
คอมพิวเตอร และส�วนประกอบคอมพิวเตอร 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย 
มีฐานการผลิตจากภาคเกษตร โดยมูลค�าการเกษตรส�วนใหญ�มาจากพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได+แก� 
ยางพารา ยางพารา ยางพารา ยางพารา เปWนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของกลุ�มจังหวัด เนื่องจากมีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราและพ้ืนท่ี

ให+ผลผลิตมากท่ีสุดในภาคใต+ โดยผลผลิตส�วนใหญ�ของกลุ�มจังหวัดมาจากจังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงมีปริมาณผลผลิต
มากเปWนอันดับ 1  โดยผลผลิตยางพาราของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยนํามาใช+ในประเทศ ร+อยละ 10 ท่ีเหลือ
ร+อยละ 90 ส�งออกไปยังต�างประเทศ ในรูปแบบต�างๆ ได+แก� ยางแท�ง ยางเครพ และผลิตภัณฑยางพาราอ่ืนๆ 

ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมน้ํามันเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องและ
ปลูกมากท่ีสุดในประเทศไทย เนื่องจากในช�วงท่ีผ�านมารัฐบาลให+การส�งเสริมการปลูกปาลมน้ํามันเพ่ือผลิตไบโอ
ดีเซล โดยผลผลิตรวมท้ังกลุ�มจังหวัดมีประมาณ 5.5 ล+านตัน คิดเปWนร+อยละ 57.67 โดยผลผลิตส�วนใหญ�ของกลุ�ม
มาจากจังหวัดสุราษฎรธานี ท้ังนี้ผลผลิตปาลมน้ํามันโดยเฉลี่ยร+อยละ 95 นํามาใช+บริโภคภายในประเทศ ซ่ึงบางปZท่ี
ผลผลิตไม�เพียงพอต�อความต+องการจะต+องนําเข+าจากต�างประเทศ 

ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยมีผลผลิตมากเปWนอันดับ 1 ของภาค โดยผลผลิตส�วนใหญ�  
มาจากจังหวัดชุมพร ซ่ึงคิดเปWนร+อยละ 57.53 ของกลุ�มจังหวัด รองลงมา ได+แก� จังหวัดสุราษฎรธานี คิดเปWนร+อยละ 
22.90 และจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเปWนร+อยละ 18.50 โดยผลผลิตทุเรียนของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย
นํามาใช+สําหรับบริโภคภายในประเทศ คิดเปWนร+อยละ 40 ท่ีเหลือร+อยละ 60 เพ่ือส�งออกไปยังต�างประเทศ 

มังคุด มังคุด มังคุด มังคุด กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยมีผลผลิตรวมเปWนอันดับ 1 ของภาคใต+ คิดเปWนร+อยละ 47.73 
โดยผลผลิตส�วนใหญ�มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเปWนร+อยละ 56.05 ใช+เพ่ือบริโภคภายในประเทศร+อยละ 65 
ท่ีเหลือร+อยละ 35 เพ่ือการส�งออก 

การประมง การประมง การประมง การประมง ในอดีตอาชีพประมงเคยเปWนอาชีพท่ีทํารายได+สูงและมีประชากรจํานวนมากท่ีพ่ึงพา
การทําประมง ท้ังประมงชายฝ#$งและประมงน้ําลึก แต�ระยะหลังความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมงมีแนวโน+ม
ลดลง ส�งผลต�อต+นทุนการผลิต ทําให+ปริมาณสัตวน้ําท่ีข้ึนสู�ท�าลดลงเรื่อยๆ โดยจังหวัดในกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าว
ไทยท่ีมีมูลค�าสัตวน้ําสูงท่ีสุด ได+แก� จังหวัดชุมพร มีมูลค�า 181 ล+านบาท นอกจากนี้กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย
ยังเปWนแหล�งเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีสําคัญ ได+แก� กุ+งทะเล โดยมีศักยภาพการผลิตกุ+งทะเลเท�ากับ 2,271 กิโลกรัมต�อไร� 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----9999    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

สําหรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม    พบว�า อุตสาหกรรมท่ีมีมากท่ีสุดในกลุ�ม คือ อุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงส�วน
ใหญ�เปWนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย�อม โดยอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค�าเงินลงทุนและมีการจ+างงานสูงท่ีสุด 
ได+แก� อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงมีมูลค�าเงินลงทุนรวมสูงสุด 167.44 ล+านบาท และจ+างงาน 14,692 คน 

ด+านการท�องเที่ยวการท�องเที่ยวการท�องเที่ยวการท�องเที่ยว กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย มีทรัพยากรท่ีเปWนแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญของ
ประเทศท่ีมีความโดดเด�นและมีชื่อเสียงระดับโลก ท้ังแหล�งท�องเท่ียวทางทะเล ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
ทําให+มีรายได+จากการท�องเท่ียวในระดับท่ีสูง อันเนื่องมาจากค�าใช+จ�ายเฉลี่ยต�อคนต�อวันท่ีสูง โดยเฉพาะอย�างยิ่ง   
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน 

เศรษฐกิจสําคัญของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันมาจากสาขาการผลิตนอกภาคเกษตรกรรมท่ี
เก่ียวข+องกับการท�องเท่ียว ได+แก� โรงแรมและภัตตาคาร รองลงมา คือ สาขาค+าปลีก-ค+าส�ง สําหรับภาคการเกษตร
ท่ีสําคัญ ได+แก� ยางพารา ปาลมน้ํามัน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของกลุ�มจังหวัดท่ีได+รับปริมาณน้ําฝนจํานวนมาก
จากลมมรสุมท่ีพัดผ�าน โดยมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรรวมกันท้ังสิ้นประมาณ 5 ล+านไร� อย�างไรก็ตามโครงสร+างการผลิต
ของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันยังคงพ่ึงพิงภาคเกษตรเปWนหลัก ยกเว+น จังหวัดภูเก็ต 

อุตสาหกรรมท�องเที่ยวอุตสาหกรรมท�องเที่ยวอุตสาหกรรมท�องเที่ยวอุตสาหกรรมท�องเที่ยว ของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันท่ีสร+างรายได+มหาศาลให+กับประเทศ 
โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี ซ่ึงเปWนศูนยกลางการท�องเท่ียวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
สามารถทํารายได+รวมกันสูงถึงร+อยละ 83 ของรายได+การท�องเท่ียวท้ังภาคใต+ และเกือบร+อยละ 80 เปWนรายได+ท่ีมา
จากนักท�องเท่ียวต�างชาติ อย�างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน ยังคง   
กระจุกตัวอยู�ในจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบ่ี ยังไม�กระจายตัวไปสู�จังหวัดตรังและระนองมากนัก 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน    

กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนมีเกษตรกรรมเปWนสาขาการผลิตหลักท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รองลงมา
คือสาขาอุตสาหกรรม มีขนาดเศรษฐกิจใหญ�เปWนอันดับ 2 ของภาค รองจากกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย ซ่ึง
โครงสร+างเศรษฐกิจภาคการเกษตรของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน ประกอบไปด+วยสาขาเกษตรกรรม ร+อยละ 89 
และสาขาประมง ร+อยละ 11 โดยภาคการเกษตรมีบทบาทสําคัญในการเปWนแหล�งวัตถุดิบเพ่ือการผลิตสินค+า      
ของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือส�งออกไปยังต�างประเทศ วัตถุดิบจากภาคเกษตรของกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน ได+แก� 
ยางพารา ไม+ยางพารา สัตวน้ําตามธรรมชาติและสัตวน้ําเลี้ยง สําหรับสินค+าอุตสาหกรรมของกลุ�ม ได+แก� ประเภท
ยางแผ�น ยางก+อน และผลิตภัณฑยาง สินค+าไม+และผลิตภัณฑจากไม+ยางพารา และสินค+าอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูป ซ่ึงสินค+าอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปนี้ยังคงต+องนําเข+าวัตถุดิบจากต�างประเทศ โดยเฉพาะปลาทูน�า 
เนื่องจากมีวัตถุดิบไม�เพียงพอต�อความต+องการของภาคอุตสาหกรรม 

((((3333)))) สังคม สังคม สังคม สังคม / / / / ประชากรประชากรประชากรประชากร    
ภาคใต+มีลักษณะภูมิประเทศเปWนคาบสมุทรและชายฝ#$งทะเล จึงมีหลายชนชาติเข+ามาค+าขายและ

ต้ังถ่ินฐานทําให+ประชากรภาคใต+มีหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม และพัฒนาจนกลายเปWนวัฒนธรรมท่ีมี
เอกลักษณของภาคใต+ ในป#จจุบันสภาพสังคมโดยรวมของภาคใต+ เปWนสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส�วนใหญ�
ประกอบอาชีพทํานา ทําสวนผลไม+ สวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน  และประมงพ้ืนบ+าน ทําให+ชุมชนมีความ
เข+มแข็ง ช�วยเหลือเก้ือกูลกัน ดังนั้นการประกอบอาชีพหรือการดําเนินธุรกิจของคนในพ้ืนท่ีส�วนใหญ�จะเก้ือกูลกัน
ภาคใต+มีประชากรรวมกัน 9.3 ล+านคน (ปZ 2558) คิดเปWนร+อยละ 14.1 ของประเทศ จังหวัดท่ีมีประชากรสูงสุด 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----10101010    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ได+แก� จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎรธานี โดย 3 จังหวัดมีประชากรรวมกันคิดเปWน
ร+อยละ 43.2 ของภาค โดยประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ ยกเว+น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต+ มีผู+นับถือ
ศาสนาอิสลามร+อยละ 83 จึงมีลักษณะสังคมวัฒนธรรมแตกต�างจากพ้ืนท่ีอ่ืน 

กลุ�มจังหวักลุ�มจังหวักลุ�มจังหวักลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย 
ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ และมีวิถีชีวิตเปWนสังคมเกษตรกรรมเหมือนกับวิถีชีวิต

โดยท่ัวไปของประชาชนภาคใต+  ด+วยลักษณะภูมิศาสตรเปWนพ้ืนท่ีราบเชิงเขา ท่ีราบระหว�างเขา และท่ีราบลุ�ม ซ่ึง
เหมาะแก�การทําเกษตรกรรม ประชาชนส�วนใหญ�จึงประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกพืชเศรษฐกิจ (เช�น ยางพารา 
ปาลมน้ํามัน กาแฟ เปWนต+น) ทําสวนผลไม+ (เช�น เงาะ มังคุด ทุเรียน เปWนต+น) ทํานาข+าวโดยเฉพาะในลุ�มน้ําปากพนัง
และลุ�มน้ําทะเลสาบสงขลา และทําปศุสัตว รองลงมาประกอบอาชีพทําประมงพ้ืนบ+าน และอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร นอกจากนี้กลุ�มจังหวัดนี้ยังมีทรัพยากรการท�องเท่ียวด+านวัฒนธรรมและอารยธรรมท่ีโดดเด�น
และมีเอกลักษณ 

กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน    
ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต มีวิถีชีวิตท่ี

เรียบง�ายและพ่ึงพาธรรมชาติเปWนหลัก ส�วนใหญ�จึงประกอบอาชีพทําการประมง นอกจากนี้กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$ง
อันดามันยังเปWนกลุ�มจังหวัดท่ีมีศักยภาพโดดเด�นด+านการท�องเท่ียวเนื่องจากมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีสวยงาม เช�น หมู�
เกาะพีพี หมู�เกาะสิมิลัน หมู�เกาะสุรินทร เปWนต+น  ซ่ึงเปWนรายได+ส�วนใหญ�ท่ีได+จากท�องเท่ียวของประเทศไทย ถ+าไม�
รวมกรุงเทพฯ โดยมีจังหวัดภูเก็ตเปWนศูนยกลาง ทําให+ประชาชนส�วนใหญ�ในจังหวัดภูเก็ตประกอบอาชีพค+าขายและ
ให+บริการนักท�องเท่ียว นอกจากนี้กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันยังข้ึนชื่อเรื่องการทําเหมืองแร�โดยเฉพาะในจังหวัด
ระนอง ท่ีมีผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ท่ีเปWนท่ีข้ึนชื่ออย�างไข�มุก เปWนต+น 

กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน    
ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาอิสลามและพูดภาษามลายูท+องถ่ิน ทําให+สภาพสังคมความ

เปWนอยู� วิถีชีวิต สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม เปWนไปตามหลักศาสนาอิสลาม รูปแบบสังคมจึงแตกต�างจากสภาพ
สังคมโดยท่ัวไปของประชาชนภาคใต+ โดยประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามมักจะต้ังบ+านเรือนอยู�กันเปWนกลุ�มเฉพาะ 
ไม�ปะปนกับชุมชนท่ีนับถือศาสนาอ่ืน  กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนมีภูมิประเทศท่ีติดต�อกับประเทศมาเลเซียจึงมี
มูลค�าการค+าผ�านแดนสูงถึงร+อยละ 75 ของมูลค�าการค+าผ�านแดนของประเทศ (TISIC: Thammasat Institute for 
Study of International Cooperation) โดยเฉพาะด�านสะเดาและด�านปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา ประชาชน
ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทําการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกยางพารา และเลี้ยงสัตว นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการ
เปWนแหล�งอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูปไม+ยางพารา และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

((((4444)))) สิ่งแวดล+อมสิ่งแวดล+อมสิ่งแวดล+อมสิ่งแวดล+อม    
จําแนกออกได+เปWนพ้ืนท่ีท่ีเปWนปyาอนุรักษรวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ เช�น ทรัพยากรทางทะเล 

และดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทยกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย    
เปWนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรทางทะเล มีชายฝ#$งทะเลติดกับทะเลอ�าวไทยยาวประมาณ 600 กิโลเมตร 

มีลักษณะเปWนท่ีราบลุ�ม ปyาชายเลน หาดเลน และโขดหิน ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาให+เปWนแหล�งท�องเท่ียวทาง
ทะเลในระดับหนึ่ง 
        



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----11111111    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามันกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน 
พ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน เปWนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรทางทะเลท่ีสวยงามและโดดเด�น มี

ชายฝ#$งทะเลติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 828 กิโลเมตร มีลักษณะเปWนแผ�นดินยุบตัว ทําให+ชายฝ#$งทะเลมี
ลักษณะเว+าๆ แหว�งๆ ขรุขระ ชายฝ#$งมักจะแคบและลึกชัน มีหมู�เกาะน+อยใหญ�ประมาณ 349 เกาะ อ�าวท่ีสวยงาม 
หาดทราย ปyาชายเลน หาดเลน และโขดหิน ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาให+เปWนแหล�งท�องเท่ียวทางทะเลในระดับ
นานาชาติได+ในอนาคต 

กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน 
พ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน เปWนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรท่ีมีลักษณะเปWนดินทรายปนดินร�วน     

ซ่ึงสามารถพัฒนาท่ีดินได+ ท้ังยังมีจังหวัดสงขลา ซ่ึงมีขอบเขตติดชายฝ#$งทะเล 2 ด+าน ทําให+มีความสําคัญและ      
อุดมสมบูรณในเรื่องของการประมง และมีทรัพยากรท่ีหลากหลาย 

5555....4444....2222    ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต+ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต+ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต+ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต+    
5555....4444....2222....1111    แนวทางการพัฒนาภาคใต+ที่ผ�านมาและทิศทางในอนาคตแนวทางการพัฒนาภาคใต+ที่ผ�านมาและทิศทางในอนาคตแนวทางการพัฒนาภาคใต+ที่ผ�านมาและทิศทางในอนาคตแนวทางการพัฒนาภาคใต+ที่ผ�านมาและทิศทางในอนาคต    
    จากการศึกษาเป�าหมายและแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติเพ่ือนํามาใช+
ในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ และการศึกษาแผนพัฒนาของสาขาเศรษฐกิจ 7 สาขา 
ได+แก� 1) คมนาคมขนส�งและโลจิสติกส 2) พลังงาน 3) อุตสาหกรรม 4) เกษตรกรรม 5) ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล+อม 6) ท�องเท่ียว 7) ความม่ันคง เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงความสอดคล+องของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจกับ
แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
(สศช.) ได+กําหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาภาคใต+ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
ฉบับท่ี 11 และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 ดังนี้ 

((((1111)))) การพฒันาการพฒันาการพฒันาการพฒันาของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่11111111    
แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเล

ภาคใต+ มีดังนี้ 
1111)))) ภาคใต+เปWนฐานการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันครบวงจรภาคใต+เปWนฐานการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันครบวงจรภาคใต+เปWนฐานการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันครบวงจรภาคใต+เปWนฐานการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันครบวงจร    

ภาคใต+มีผลผลิตยางพาราร+อยละ 86 และน้ํามันปาลมร+อยละ 93 ของประเทศ ซ่ึงเปWน
ปริมาณผลผลิตท่ีสูง จึงควรส�งเสริมให+มีการพัฒนาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑแบบครบวงจร โดยยางพารา
มีฐานการผลิตท่ีสําคัญอยู�ในกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย และภาคใต+ชายแดน สําหรับปาลมน้ํามันมีฐานการผลิต
อยู�ในกลุ�มจังหวัดภาคใต+ท้ังฝ#$งอ�าวไทยและฝ#$งอันดามัน 

2222)))) ภาคใต+เปWนฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูปภาคใต+เปWนฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูปภาคใต+เปWนฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูปภาคใต+เปWนฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูป 
ภาคใต+เปWนแหล�งทรัพยากรทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณและมีทักษะทางประมง โดยมีฐาน

อุตสาหกรรมประมงท่ีสําคัญอยู�ในกลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน เปWนผู+ผลิตอาหารทะเลแปรรูปท่ีได+รับการยอมรับ
จากประเทศผู+นําเข+าสินค+า นอกจากนี้ความได+เปรียบทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและมีสังคมเชื่อมโยงกับประเทศ
มุสลิมทําให+กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดนมีศักยภาพในการพัฒนาเปWนแหล�งอุตสาหกรรมฮาลาลท่ีสําคัญ 

3333)))) ภาคใต+เปWนฐานการท�องเที่ยวทางทะเลชั้นนําของโลกภาคใต+เปWนฐานการท�องเที่ยวทางทะเลชั้นนําของโลกภาคใต+เปWนฐานการท�องเที่ยวทางทะเลชั้นนําของโลกภาคใต+เปWนฐานการท�องเที่ยวทางทะเลชั้นนําของโลก 
ภาคใต+มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงในระดับโลกและได+รับความนิยมในระดับ

นานาชาติ โดยเฉพาะกลุ�มภาคใต+ฝ#$งอันดามัน ได+แก� จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดพังงา สําหรับภาคใต+ฝ#$ง
อ�าวไทย ได+แก� เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----12121212    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

4444)))) ภาคใต+เปWนประตูการค+าและการขนส�งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ+านและนานาชาติภาคใต+เปWนประตูการค+าและการขนส�งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ+านและนานาชาติภาคใต+เปWนประตูการค+าและการขนส�งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ+านและนานาชาติภาคใต+เปWนประตูการค+าและการขนส�งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ+านและนานาชาติ    
ภาคใต+มีพ้ืนท่ีท่ีเปWนยุทธศาสตรท่ีสําคัญ คือ การติดทะเลท้ังสองฝ#$ง ได+แก� ทะเลฝ#$งอันดามัน

และทะเลในฝ#$งอ�าวไทย ทําให+มีศักยภาพในการพัฒนาท�าเรือเพ่ือเชื่อมโยงการค+าและการคมนาคมขนส�งระหว�างฝ#$ง
ตะวันออกและฝ#$งตะวันตก เช�น จีน ญ่ีปุyน อินเดีย และยุโรปสําหรับการเชื่อมโยงขนส�งและท�องเท่ียวกับประเทศ
เพ่ือนบ+านผ�านชายแดน ได+แก� ประเทศมาเลเซียต�อเนื่องไปยังประเทศสิงคโปร 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) จึงได+กําหนดทิศทางการ
พัฒนาภาคใต+ออกเปWน 3 หัวข+อสําคัญ ได+แก� 

1111)))) พัฒนาความเข+มแข็งของฐานการผลติหลักและขยายฐานออกไปเพื่อสร+างรายได+ใหม�ให+แก�พัฒนาความเข+มแข็งของฐานการผลติหลักและขยายฐานออกไปเพื่อสร+างรายได+ใหม�ให+แก�พัฒนาความเข+มแข็งของฐานการผลติหลักและขยายฐานออกไปเพื่อสร+างรายได+ใหม�ให+แก�พัฒนาความเข+มแข็งของฐานการผลติหลักและขยายฐานออกไปเพื่อสร+างรายได+ใหม�ให+แก�
ภาคใต+ภาคใต+ภาคใต+ภาคใต+    
เพ่ือสร+างรายได+ให+ม่ันคงและยั่งยืนใน ภาคการเกษตร ภาคการท�องเท่ียว ซ่ึงเปWนสาขา   

การผลิตหลักของภาค และขยายฐานการผลิตให+เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ด+วยการพัฒนาและใช+ประโยชน
ทรัพยากรพ้ืนฐานด+านการเกษตรให+เต็มศักยภาพ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรในพืชเศรษฐกิจหลัก
ของภาค ได+แก� ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไม+ผลจําพวก ลองกอง มังคุด และทุเรียน พร+อมไปกับการพัฒนาการผลิต
และพืชเศรษฐกิจใหม�ๆ ส�งเสริมเกษตรกรให+มีศักยภาพด+วยการส�งเสริมการเรียนรู+วิทยาการด+านการผลิตและ
การตลาดสมัยใหม� เพ่ือพัฒนาสินค+าให+สอดคล+องต�อความต+องการของผู+บริโภค ส�งเสริมอุตสาหกรรมท่ีทําให+เกิด
ความเชื่อมโยงกับฐานวัตถุดิบในท+องถ่ินและมีระบบการผลิตท่ีเปWนมิตรกับสิ่งแวดล+อม 

ด+านการท�องเท่ียว พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวหลักของภาค ได+แก� ภูเก็ต กระบ่ี พังงา และ    
เกาะสมุย ให+เปWนแหล�งท�องเท่ียวชั้นนําของโลกบนพ้ืนฐานความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี (Carrying 
Capacity) ส�งเสริมการท�องเท่ียวในรูปแบบใหม�ท่ีก�อให+เกิดความยั่งยืนและสอดคล+องกับกระแสโลก ควบคู�ไปกับ
การพัฒนาธุรกิจบริการท�องเท่ียวตามแนวคิดเศรษฐกิจสร+างสรรค 

2222)))) พัฒนาความร�วมมือกับประเทศเพื่อนบ+านในการเสรมิสร+างความเข+มแข็งของระบบพัฒนาความร�วมมือกับประเทศเพื่อนบ+านในการเสรมิสร+างความเข+มแข็งของระบบพัฒนาความร�วมมือกับประเทศเพื่อนบ+านในการเสรมิสร+างความเข+มแข็งของระบบพัฒนาความร�วมมือกับประเทศเพื่อนบ+านในการเสรมิสร+างความเข+มแข็งของระบบ
เศรษฐกจิภาคใต+เศรษฐกจิภาคใต+เศรษฐกจิภาคใต+เศรษฐกจิภาคใต+    
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันและความร�วมมือด+านการค+าและการลงทุนกับประเทศ

เพ่ือนบ+านและนานาชาติให+สอดคล+องและเปwดรับการค+าเสรี และการเข+าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือช�วย
เสริมสร+างความเข+มแข็งของระบบเศรษฐกิจภาคใต+ การพัฒนาด�านชายแดน เมืองชายแดนและเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย อํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการค+า การขนส�งและการท�องเท่ียวให+เพียงพอและได+
มาตรฐาน ประกอบกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเปWนพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปWนศูนยกลางการค+าและการลงทุน
บริเวณชายแดน นอกจากนี้การพัฒนาระบบโครงสร+างพ้ืนฐานด+านการคมนาคมขนส�งเชื่อมโยงสู�นานาชาติ ท้ังทาง
บก ทางน้ํา และทางอากาศ 

3333)))) การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล+อมเพื่อเปWนฐานการผลติอย�างยั่งยนืการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล+อมเพื่อเปWนฐานการผลติอย�างยั่งยนืการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล+อมเพื่อเปWนฐานการผลติอย�างยั่งยนืการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล+อมเพื่อเปWนฐานการผลติอย�างยั่งยนื    
สร+างความสมดุลของระบบนิเวศและรักษาความหลากหลายของระบบชีวภาพ เพ่ือเปWน

ฐานการผลิตอย�างยั่งยืน สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติให+มีมาตรฐานและคุณภาพและมีความพร+อมในการ
รองรับภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนได+ ด+วยการบังคับใช+กฎหมายอย�างเข+มงวด จัดพ้ืนท่ีอย�างเปWนระเบียบเพ่ือใช+
ประโยชนพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลให+สอดคล+องกับความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity) การแก+ไข
ป#ญหาน้ําเสียและขยะชุมชนท่ีเปWนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและแหล�งท�องเท่ียวหลักของภาคใต+ และเพ่ือลดป#ญหา
สิ่งแวดล+อม จึงควรส�งเสริมการพัฒนาและการใช+พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอย�างจริงจัง 

โดยทิศทางการพัฒนากลุ�มจังหวัด ทิศทางการพัฒนากลุ�มจังหวัด ทิศทางการพัฒนากลุ�มจังหวัด ทิศทางการพัฒนากลุ�มจังหวัด แบ�งออกเปWน 3 กลุ�มสําคัญ ได+แก� 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----13131313    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

1111)))) กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย มีทิศทางการพัฒนาดังนี้ พัฒนาชุมพร-สุราษฎรธานี-
นครศรีธรรมราช เปWนฐานอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร พัฒนาแหล�งปลูกข+าวท่ีสําคัญบริเวณลุ�มน้ําปากพนังและ
ทะเลสาบสงขลา และพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวชายฝ#$งทะเลบริเวณชุมพร-สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราชเชื่อมโยงกับ
แหล�งท�องเท่ียวระดับนานาชาติตามแนวเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ (Royal Coast) โดยเฉพาะการพัฒนาเกาะสมุย
และเกาะพงันให+มีบริการท่ีได+มาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับได+ของพ้ืนท่ี (Carrying 
Capacity) เพ่ือรักษาสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 

2222)))) กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน เปWนแหล�งท�องเท่ียวทางทะเลระดับโลก โดยรักษาชื่อเสียง
ของการเปWนศูนยกลางการท�องเท่ียวทางทะเลระดับโลก ภูเก็ต-พังงา-กระบ่ี ท่ีมีภูเก็ตเปWนศูนยกลางหลักของธุรกิจ
การท�องเท่ียวให+สามารถสร+างรายได+ได+อย�างยั่งยืน ทําการพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวให+เกิดความหลากหลาย 
โดยเฉพาะด+านมาตรฐานบริการพ้ืนฐานด+าน ICT เพ่ือรองรับกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรม Software ตลอดจน
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับธุรกิจบริการและการท�องเท่ียวกลุ�ม MICE และ Marina 

3333)))) กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน เปWนแหล�งอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ไม+ยางพารา และ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลท่ีสําคัญของภาค เสริมสร+างความเชื่อม่ันในอํานาจรัฐและเสริมภูมิคุ+มกันแก�คน
กลุ�มเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสร+างสังคมสันติสุข ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร ควบคู�
ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค+าเกษตร บริเวณพ้ืนท่ี ป#ตตานี-ยะลา-นราธิวาส ท้ังยางพารา ปาลมน้ํามัน 
ทุเรียน ลองกอง การประมง และเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสงขลา-สตูลให+เปWนศูนยกลางการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ+านและนานาชาติ 

((((2222)))) ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่12121212    

ทิศทางของแผนได+กําหนดวิสัยทัศนต�อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 
11 ยึดคนเปWนศูนยกลางการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม สมดุล ยั่งยืน มุ�งเน+นการเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายได+มุ�งเน+นการเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายได+มุ�งเน+นการเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายได+มุ�งเน+นการเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายได+                            
ปานกลางไปสู�ประเทศที่มีรายได+สูงมีการกระจายรายได+และพัฒนาอย�างเท�าเทีปานกลางไปสู�ประเทศที่มีรายได+สูงมีการกระจายรายได+และพัฒนาอย�างเท�าเทีปานกลางไปสู�ประเทศที่มีรายได+สูงมีการกระจายรายได+และพัฒนาอย�างเท�าเทีปานกลางไปสู�ประเทศที่มีรายได+สูงมีการกระจายรายได+และพัฒนาอย�างเท�าเทียม สังคมอยู�ร�วมกนัอย�างมคีวามสขุ ยม สังคมอยู�ร�วมกนัอย�างมคีวามสขุ ยม สังคมอยู�ร�วมกนัอย�างมคีวามสขุ ยม สังคมอยู�ร�วมกนัอย�างมคีวามสขุ 
นําไปสู� นําไปสู� นําไปสู� นําไปสู� ““““มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”””” โดยได+กําหนดตําแหน�งยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
ดังนี้ 

1)  ให+ประเทศไทยเปWนประเทศรายได+สูงมีการกระจายรายได+อย�างเปWนธรรม  

2)  เปWนศูนยกลางการคมนาคมขนส�งและโลจิสติกสของภูมิภาคเข+าสู�การเปWนชาติการค+าและ
บริการ (Trading and Service Nation)  

3)  ผลิตสินค+าเกษตรกรรมท่ียั่งยืน  

4)  มีอุตสาหกรรมสร+างสรรคใช+นวัตกรรมท่ีเปWนมิตรต�อสิ่งแวดล+อม  

โดยมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือให+เปWนไปตามยุทธศาสตรของประเทศ ดังนี้ 

1111)))) การลงทุนโครงสร+างพื้การลงทุนโครงสร+างพื้การลงทุนโครงสร+างพื้การลงทุนโครงสร+างพื้นฐานด+านคมนาคมขนส�งและระบบโลจิสติกสของประเทศ นฐานด+านคมนาคมขนส�งและระบบโลจิสติกสของประเทศ นฐานด+านคมนาคมขนส�งและระบบโลจิสติกสของประเทศ นฐานด+านคมนาคมขนส�งและระบบโลจิสติกสของประเทศ     
พัฒนาและปรับปรุงโครงข�ายรถไฟให+เปWนโครงข�ายหลักในการเดินทางและขนส�งของ

ประเทศสามารถเชื่อมโยงระหว�างฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรของประเทศไปยังประตูการค+าท้ัง
ภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ+าน ขยายขีดความสามารถและส�งเสริมการใช+ประโยชนท�าอากาศยานและ
ท�าเรือภูมิภาค ส�งเสริมให+เกิดการลงทุนให+เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข+องกับการขนส�ง เพ่ือยกระดับของ
เทคโนโลยีและระดับขีดความสามารถของบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชน ส�งเสริมและเร�งรัดการพัฒนาระบบ      



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----14141414    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

โลจิสติกสของประเทศให+มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดการใช+พลังงานและผลักดันการใช+พลังงานทดแทน 
ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงโครงข�ายการสื่อสารโทรคมนาคมบรอดแบนด สนับสนุนให+มีการนําระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช+ในการประกอบธุรกิจ 

2222)))) สนับสนุนการเปWนฐานการผลิตของอุตสาหสนับสนุนการเปWนฐานการผลิตของอุตสาหสนับสนุนการเปWนฐานการผลิตของอุตสาหสนับสนุนการเปWนฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม�เพื่อเปWนแรงขับเคลื่อนกรรมและบริการสมัยใหม�เพื่อเปWนแรงขับเคลื่อนกรรมและบริการสมัยใหม�เพื่อเปWนแรงขับเคลื่อนกรรมและบริการสมัยใหม�เพื่อเปWนแรงขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปWนแหล�งถ�ายทอดเทคโนโลยีและสร+างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปWนแหล�งถ�ายทอดเทคโนโลยีและสร+างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปWนแหล�งถ�ายทอดเทคโนโลยีและสร+างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปWนแหล�งถ�ายทอดเทคโนโลยีและสร+างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีอยู�ในป#จจุบันบริการที่มีอยู�ในป#จจุบันบริการที่มีอยู�ในป#จจุบันบริการที่มีอยู�ในป#จจุบัน    

 การรองรับอุตสาหกรรมอากาศยาน ระบบราง อิเล็กทรอนิกสท่ีใช+เทคโนโลยีข้ันสูง 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมวัสดุในกลุ�ม Carbon Fiber และพ้ืนท่ีสําหรับรองรับการขับเคลื่อนให+
ไทยเปWนศูนยกลางของภูมิภาคด+านการเปWนท่ีต้ังของสํานักงานใหญ�ของธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา การบริการทาง
การแพทยและการบริการด+านโลจิสติกส 

3333)))) การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา    
โดยแบ�งออกเปWน 3 ระยะ คือ ระยะเร�งด�วน (พ.ศ.2558-2559) ระยะปานกลาง (พ.ศ.2560-

2564) และระยะยาว (พ.ศ.2565-2569) ประกอบไปด+วยยุทธศาสตรในการบริหารจัดการด+วย 6 ยุทธศาสตรหลัก 
ได+แก� 1) ฟ��นฟูปyาต+นน้ําท่ีเสื่อมโทรม 2) แก+ไขป#ญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 3) แก+ไขป#ญหาการขาดแคลน
น้ําเพ่ือการผลิต 4) ป�องกันบรรเทาป#ญหาอุทกภัย 5) การจัดการคุณภาพน้ํา และ 6) การบริหารจัดการ 

4444)))) การใช+ประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปwดเสรีทางการค+การใช+ประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปwดเสรีทางการค+การใช+ประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปwดเสรีทางการค+การใช+ประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปwดเสรีทางการค+าและการลงทุนาและการลงทุนาและการลงทุนาและการลงทุน    
ในการลดข+อจํากัดขนาดของตลาดในประเทศ พัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันกับ      

ผู+ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการให+มีความเข+มแข็ง พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และถ�ายทอด
เทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ลดต+นทุนทางการเงิน ส�งเสริมการลงทุนของผู+ประกอบการไทยใน
ต�างประเทศเพ่ือเพ่ิมรายได+ประชาชาติ (GNI) ลดความเหลื่อมล้ําระหว�างพ้ืนท่ีและสาขาอาชีพ 

((((3333)))) การพฒันาภาคใต+ตามทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่การพฒันาภาคใต+ตามทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่การพฒันาภาคใต+ตามทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่การพฒันาภาคใต+ตามทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่11112222    
1111))))    เสริมสร+างความเข+มแข็งภาคเกษตรให+เติบโตอย�างเต็มศักยภาพของห�วงโซ�คุณค�าเพื่อสร+างเสริมสร+างความเข+มแข็งภาคเกษตรให+เติบโตอย�างเต็มศักยภาพของห�วงโซ�คุณค�าเพื่อสร+างเสริมสร+างความเข+มแข็งภาคเกษตรให+เติบโตอย�างเต็มศักยภาพของห�วงโซ�คุณค�าเพื่อสร+างเสริมสร+างความเข+มแข็งภาคเกษตรให+เติบโตอย�างเต็มศักยภาพของห�วงโซ�คุณค�าเพื่อสร+าง

รายได+ให+กับพื้นที่อย�างต�อเนื่องและยั่งยืนรายได+ให+กับพื้นที่อย�างต�อเนื่องและยั่งยืนรายได+ให+กับพื้นที่อย�างต�อเนื่องและยั่งยืนรายได+ให+กับพื้นที่อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน ด+วยการรักษาฐานการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันให+เกิดความ
เข+มแข็งและยั่งยืน การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและความพร+อมโครงสร+างพ้ืนฐานสําหรับเปWนฐานอุตสาหกรรม   
แปรรูปการเกษตร การยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ+งและสัตวน้ําชายฝ#$งให+เปWนมิตรกับสิ่งแวดล+อม และ
ส�งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อศรีวิชัยในพ้ืนท่ีกลุ�มภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย 

2222) ) ) )     ยกระดับรายได+จากการท�องเที่ยวให+เติบโตอย�างต�อเนื่ยกระดับรายได+จากการท�องเที่ยวให+เติบโตอย�างต�อเนื่ยกระดับรายได+จากการท�องเที่ยวให+เติบโตอย�างต�อเนื่ยกระดับรายได+จากการท�องเที่ยวให+เติบโตอย�างต�อเนื่องและกระจายรายได+สู�ชุมชนและองและกระจายรายได+สู�ชุมชนและองและกระจายรายได+สู�ชุมชนและองและกระจายรายได+สู�ชุมชนและ
ท+องถิ่นอย�างทั่วถึงท+องถิ่นอย�างทั่วถึงท+องถิ่นอย�างทั่วถึงท+องถิ่นอย�างทั่วถึง    ด+วยการสนับสนุนการท�องเท่ียวท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี (ภูเก็ต พังงา 
กระบ่ี เกาะสมุย) การพัฒนาการเชื่อมโยงการท�องเท่ียวระหว�างแหล�งท�องเท่ียวหลักทางทะเล และแหล�งท�องเท่ียว
ตอนในท่ีมีศักยภาพส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชน และพัฒนาเมืองท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพเพ่ือสร+าง
มูลค�าเพ่ิมให+กับภาคต�างๆ เช�น การท�องเท่ียวสุขภาพ การท�องเท่ียวเชิงเกษตร และการท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
เปWนต+น 

3333) ) ) )     วางระบบป�องกันและแก+ไขป#ญหาความเวางระบบป�องกันและแก+ไขป#ญหาความเวางระบบป�องกันและแก+ไขป#ญหาความเวางระบบป�องกันและแก+ไขป#ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมสิ่งแวดล+อมสิ่งแวดล+อมสิ่งแวดล+อม
เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให+เกิดความยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให+เกิดความยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให+เกิดความยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให+เกิดความยั่งยืน ด+วยการส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีปyาต+นน้ํา การนําระบบสารสนเทศมาใช+ในการบริหารจัดการทรัพยากรฯ การสร+างจิตสํานึกในการอนุรักษและ
ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการบังคับใช+กฎหมายด+านสิ่งแวดล+อมและผังเมืองอย�างจริงจัง 
        



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----15151515    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

4444) ) ) )     การพัฒนาเมืองภูเก็ตและหาดใหญ�ให+เปWนเมืองน�าอยู�และเอื้อต�อการขยายตัวทางเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองภูเก็ตและหาดใหญ�ให+เปWนเมืองน�าอยู�และเอื้อต�อการขยายตัวทางเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองภูเก็ตและหาดใหญ�ให+เปWนเมืองน�าอยู�และเอื้อต�อการขยายตัวทางเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองภูเก็ตและหาดใหญ�ให+เปWนเมืองน�าอยู�และเอื้อต�อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
รวมท้ังพัฒนาการขนส�งระบบรางในพ้ืนท่ีขนส�งมวลชนบริเวณชุมทาง เช�น ทุ�งสงและบริเวณชายแดนท่ีมีศักยภาพ
รวมท้ังบริเวณใกล+เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช�น เบตง สะเดา เปWนต+น สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปWนมิตรกับ
สิ่งแวดล+อมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก อีกท้ังยังต+องส�งเสริมและอํานวยความสะดวกสําหรับการลงทุนในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจท่ีสอดคล+องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยโครงการพัฒนาสําคัญ 
(Flagship Project) ได+แก� 

ก. โครงการพัฒนาและส�งเสริมการผลิตผลิตภัณฑยางพาราภาคใต+ 
ข. พัฒนาและส�งเสริมการผลิตผลิตภัณฑยางพาราให+มีรูปแบบท่ีหลากหลายมีมูลค�าเพ่ิมสูง 

และ สอดคล+องกับความต+องการของตลาด เพ่ือสร+างรายได+ให+กับเกษตรกรและ
ผู+ประกอบการ โครงการป�องกันและแก+ไขป#ญหาการกัดเซาะชายฝ#$งทะเลภาคใต+แบบมี
ส�วนร�วม 

ค. สร+างความร�วมมือระหว�างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และอปท. ในการบริหารจัดการ
เพ่ือป�องกันและ แก+ไขป#ญหาการกัดเซาะชายฝ#$ง โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ง. พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนด+านการผลิตและโลจิสติกส 
5555) ) ) )     การพัฒนาโครงสร+างพื้นฐานสําคัญของภาคใต+การพัฒนาโครงสร+างพื้นฐานสําคัญของภาคใต+การพัฒนาโครงสร+างพื้นฐานสําคัญของภาคใต+การพัฒนาโครงสร+างพื้นฐานสําคัญของภาคใต+        

กกกก.... โครงสร+างพื้นฐานการขนส�งทางถนน โครงสร+างพื้นฐานการขนส�งทางถนน โครงสร+างพื้นฐานการขนส�งทางถนน โครงสร+างพื้นฐานการขนส�งทางถนน ป#จจุบันระบบโครงข�ายการคมนาคมขนส�งทาง
ถนนของภาคใต+สามารถเชื่อมโยงพ้ืนท่ีท้ังในแนวเหนือ ใต+ และชายฝ#$งทะเลอ�าวไทย และอันดามัน รวมถึงประเทศ
เพ่ือนบ+านได+อย�างสะดวก ซ่ึงจากปริมาณการจราจรบนเครือข�ายทางหลวงในภาคใต+ พ.ศ.2553 พบว�า ทางหลวง
หมายเลข 4 รองรับปริมาณจราจรสูงตามแนวทางหลวงท่ีผ�านจังหวัดต�างๆ ของภาคใต+ อย�างไรก็ตาม ทางหลวง
หลักในภาคใต+บางช�วง โดยเฉพาะจังหวัดพังงา กระบ่ี ภูเก็ต สุราษฎรธานี และสงขลา มีค�าดัชนีความหนาแน�น
จราจรสูงมาก เนื่องจากจังหวัดเหล�านี้เปWนเมืองท�องเท่ียวหลักของประเทศทําให+มีผู+ใช+ปริมาณจราจรหนาแน�นกว�า
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของภาค ดังนั้น แนวทางการพัฒนาโครงข�ายทางถนนแนวทางการพัฒนาโครงข�ายทางถนนแนวทางการพัฒนาโครงข�ายทางถนนแนวทางการพัฒนาโครงข�ายทางถนน คือ  

- การพัฒนาโครงข�ายเพ่ือเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญระหว�างฝ#$งอ�าวไทยและฝ#$ง
ทะเลอันดามัน 

- การพัฒนาโครงข�ายถนนในแนวเหนือ-ใต+ ด+วย การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว�าง
เมือง เพ่ือยกระดับมาตรฐานโครงข�ายทางถนนในภูมิภาค ได+แก� ทางพิเศษสาย
กระทู+-ปyาตอง จังหวัดภูเก็ต และทางพิเศษระหว�างเมืองหาดใหญ�-ชายแดนไทย-
มาเลเซีย ซ่ึงจะช�วยเพ่ิมความปลอดภัยและความเร็วในการเดินทางและสามารถ
รองรับปริมาณการเดินทางท่ีจะเพ่ิมข้ึนจาก AEC 

- การพัฒนาจุดพักรถและเพ่ิมขีดความสามารถของจุดผ�านแดน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกทางการค+าระหว�างประเทศและเปWนการเพ่ิมคามปลอดภัยในการขับข่ีบน
ท+องถนน 

ขขขข.... โครงสร+างพื้นฐานทางการขนส�งทางรางโครงสร+างพื้นฐานทางการขนส�งทางรางโครงสร+างพื้นฐานทางการขนส�งทางรางโครงสร+างพื้นฐานทางการขนส�งทางราง ป#จจุบันโครงข�ายระบบรางของภาคใต+ มีทาง
รถไฟสายใต+เส+นทางหลักผ�านจังหวัดนครปฐม ปลายทางท่ีอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และมีทางแยก
ออกไปจากชุมทางหาดใหญ�ไปบรรจบกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซียท่ีสถานีปาดังเบซาร ซ่ึงโครงข�ายรถไฟใน
ภาคใต+เปWนทางเด่ียวท้ังหมด ทําให+การรถไฟแห�งประเทศไทย (รฟท.) ไม�สามารถรองรับปริมาณความต+องการใน
การเดินทาง/ขนส�งอย�างมีประสิทธิภาพได+  



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----16161616    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

แนวทางในการพัฒนาโครงข�ายรถไฟของภาคใต+แนวทางในการพัฒนาโครงข�ายรถไฟของภาคใต+แนวทางในการพัฒนาโครงข�ายรถไฟของภาคใต+แนวทางในการพัฒนาโครงข�ายรถไฟของภาคใต+ คือ รฟท. ต+องเร�งดําเนินการลงทุน
โครงสร+างพ้ืนฐานของการรถไฟแห�งประเทศไทย ระยะเร�งด�วน พ.ศ.2553-2557 โดยมีการลงทุนท่ีสําคัญ ได+แก�การ
เพ่ิมความม่ันคงแข็งแรงของทาง ก�อสร+างรถไฟทางคู�  เส+นทาง 1) ประจวบคีรี ขันธ -ชุมพร 2) ชุมพร-                   
สุราษฎรธานี และ 3) สุราษฎรธานี-ปาดังเบซาร รวมท้ังการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด+านการขนส�งสินค+า
เพ่ิมเติม (Multimodal Facility) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการรองรับปริมาณความต+องการเดินทางและขนส�ง
สินค+าทางราง ซ่ึงจะช�วยลดต+นทุนระบบโลจิสติกสของประเทศโดยรวมในอนาคต 

คคคค.... โครงสร+างพื้นฐานทางการขนส�งทางอากาศโครงสร+างพื้นฐานทางการขนส�งทางอากาศโครงสร+างพื้นฐานทางการขนส�งทางอากาศโครงสร+างพื้นฐานทางการขนส�งทางอากาศ    ป#จจุบันภาคใต+มีท�าอากาศยาน 11 แห�ง 
ต้ังอยู�ท่ี ชุมพร ระนอง เกาะสมุย สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง หาดใหญ� ป#ตตานี นราธิวาส 
โดยมีท�าอากาศยานภูเก็ตและหาดใหญ�เปWนท�าอากาศยานนานาชาติ และเปWนสนามบินท่ีมีผู+ใช+บริการมากท่ีสุด ส�วน
ท�าอากาศยานสมุยและกระบ่ี มีผู+ใช+บริการสูงข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ อย�างไรก็ตามพ้ืน
ท่ีตั้งของท�าอากาศยานอยู�ใกล+แหล�งอุทยานธรรมชาติและเขตชุมชน ทําให+เปWนอุปสรรคต�อการพัฒนาการขนส�งทาง
อากาศในภาคใต+ 

งงงง.... โครงสร+างพื้นฐานทางการขนส�งทางน้ําโครงสร+างพื้นฐานทางการขนส�งทางน้ําโครงสร+างพื้นฐานทางการขนส�งทางน้ําโครงสร+างพื้นฐานทางการขนส�งทางน้ํา ป#จจุบันภาคใต+มีท�าเรือในการขนส�ง 3 แห�ง
ได+แก� ท�าเรือระนอง ท�าเรือน้ําลึกภูเก็ต และท�าเรือน้ําลึกสงขลา แนวทางการพัฒนาท�าเรือในภาคใต+แนวทางการพัฒนาท�าเรือในภาคใต+แนวทางการพัฒนาท�าเรือในภาคใต+แนวทางการพัฒนาท�าเรือในภาคใต+ ได+แก�          
1) ท�าเรือน้ําลึกสงขลา ให+มีความสามารถในการรองรับการขนส�งสินค+าด+วยตู+และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการขนส�งสินค+าทางถนนเปWนการขนส�งทางน้ําท่ีมีต+นทุนตํ่า 2) ท�าเรือน้ําลึกภูเก็ต เพ่ือเปWนท�าเรือท�องเท่ียว
ระหว�างประเทศ และ 3) ท�าเรือน้ําลึกปากบารา (ระยะท่ี 1) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสถานีขนส�งสินค+าเมือง
ชายแดนท่ีจังหวัดสงขลาและนราธิวาส และสถานีขนส�งสินค+าเมืองหลักท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

6666) ) ) )     ความร�วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝyาย อินโดนีเซียความร�วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝyาย อินโดนีเซียความร�วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝyาย อินโดนีเซียความร�วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝyาย อินโดนีเซีย----มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซีย----ไทย ไทย ไทย ไทย ((((IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia----
MalaysiaMalaysiaMalaysiaMalaysia----Thailand Growth Triangle Thailand Growth Triangle Thailand Growth Triangle Thailand Growth Triangle : : : : IMTIMTIMTIMT----GTGTGTGT))))    

ก�อต้ังเม่ือปZ พ.ศ.2536 จากความเห็นชอบร�วมกันของ 3 ประเทศ เพ่ือการอํานวยความ
สะดวกทางด+านโครงสร+างพ้ืนฐานและปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือกระตุ+นความร�วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ป#จจุบันกรอบ IMT-GT มีความร�วมมือ 6 สาขา ประกอบด+วย 1) การพัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐานและคมนาคมขนส�ง 
2) การค+าและการลงทุน 3) การท�องเท่ียว 4) ผลิตภัณฑและบริการฮาลาล 5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย และ       
6) อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและสิ่งแวดล+อม  

7777) ) ) )     กรอบคณะกรรมการว�าด+วยยุทธศาสตรร�วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกรอบคณะกรรมการว�าด+วยยุทธศาสตรร�วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกรอบคณะกรรมการว�าด+วยยุทธศาสตรร�วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกรอบคณะกรรมการว�าด+วยยุทธศาสตรร�วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย----มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซีย
((((ThailandThailandThailandThailand----Malaysia Committee on Joint Development StratMalaysia Committee on Joint Development StratMalaysia Committee on Joint Development StratMalaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas egy for Border Areas egy for Border Areas egy for Border Areas : : : : JDSJDSJDSJDS) ) ) )     

เป�าหมายเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนท้ังสองประเทศเพ่ือลดความแตกต�างของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมโดยบูรณาการศักยภาพของท้ังสองประเทศร�วมกัน โดยกําหนดกรอบในความร�วมมือ 8 สาขา ได+แก�            
1) การพัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงทางการขนส�ง 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (รวมท้ังการศึกษา) 
3) การท�องเท่ียว 4) วัฒนธรรมและการส�งเสริมความเชื่อมโยงระหว�างประชาชน 5) การค+าและการลงทุน                  
6) การเกษตร (การประมง ปศุสัตว และการชลประทาน) 7) ด+านการเงินการคลัง มุ�งเน+นการจัดต้ังธนาคารอิสลาม
ในประเทศไทย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต+ และ 8) ด+านพลังงาน 
        



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----17171717    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555....4444....2222....2 2 2 2     ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+ ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+ ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+ ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 3 3 3 3 ทางเลือกทางเลือกทางเลือกทางเลือก    
จากการทบทวนและวิเคราะหความสอดคล+องของแผนพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจท่ีมีต�อแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 อีกท้ัง
ยังการทบทวนแผนการพัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐานแล+วนั้น ท่ีปรึกษาจึงได+เสนอแนะทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$ง
ทะเลภาคใต+ ด+วยกัน 3 ทางเลือก ดังนี้ 

((((1111)))) ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((Base Growth CaseBase Growth CaseBase Growth CaseBase Growth Case))))    
เศรษฐกิจของภาคใต+เติบโตตามสภาพท่ีเปWนอยู�เดิม ซ่ึงดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปWนมา

ต้ังแต�ในอดีตในช�วงเวลา 20 ปZท่ีผ�านมา ได+แก� ภาคการเกษตรมีการเติบโตท่ีจํากัด และภาคอุตสาหกรรมท่ีเติบโต
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข+องกับผลิตผลทางการเกษตรในพ้ืนท่ีแบบค�อยเปWนค�อยไป การเติบโตของภาคการท�องเท่ียว 
การขนส�งและโลจิสติกส และภาคพลังงานในอัตราเดิม ไม�มีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม�ๆ ท่ีทําให+เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร+างทางเศรษฐกิจอย�างมีนัยสําคัญ ซ่ึงการพัฒนาตามทางเลือกนี้จะเน+นการพัฒนาภาคใต+ให+
เปWนศูนยกลางแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือการเกษตร และการเปWนจุดหมายปลายทางการท�องเท่ียวหลักของประเทศ ซ่ึง
ผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจในทางเลือกท่ี 1 นี้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมของภาคใต+ (Gross Regional 
Product Growth : GRP) อยู�ท่ีเฉลี่ยร+อยละ 2.5 ต�อปZ    

((((2222)))) ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช+ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช+ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช+ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช+ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Growth CasePotential Growth CasePotential Growth CasePotential Growth Case))))    
การพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ีซ่ึงภาคใต+มีศักยภาพทางด+านการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป โดยการสร+างกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม�ท่ีมุ�งเน+นศักยภาพด+านการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป โดยทางเลือกท่ี 2 นี้เปWนไปตามทิศทางการพัฒนาภาคใต+ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับ
ท่ี 11 ดังนี้ 

1) พัฒนาความเข+มแข็งของฐานการผลิตหลักและขยายการสร+างรายได+ใหม� โดยใช+ทรัพยากร
ด+านการเกษตรอย�างเต็มศักยภาพเพ่ือให+เกิดประสิทธิภาพด+านการผลิต พัฒนาให+เปWนอุตสาหกรรมเพ่ือสร+าง
มูลค�าเพ่ิม และพัฒนาด+านการท�องเท่ียว 

2) พัฒนาความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ+านในการเสริมสร+างความเข+มแข็งของเศรษฐกิจโดย
พัฒนาด�านชายแดนและส�งเสริมความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ+าน พัฒนาระบบโครงสร+างพ้ืนฐานเละเตรียมความ
พร+อมเพ่ือรองรับการเปwดการค+าเสรี 

3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมเพ่ือเปWนฐานการผลิตอย�างยั่งยืน 
จากการใช+ศักยภาพของภาคการผลิตและการบริการอย�างเต็มท่ีจะทําให+อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจรวมของภาคใต+ (Gross Regional Product Growth : GRP) ปรับขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร+อยละ 2.5 
ต�อปZในทางเลือกท่ี 1 เปWนเฉลี่ยร+อยละ 3.5 ต�อปZ โดยทางเลือกท่ี 2 จะเน+นการเติบโตเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรม    
แปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท่ี คาดว�ายังใช+ศักยภาพไม�เต็มท่ี แต�จะคงอัตราการเติบโตของผลผลิต
ภาคการเกษตรไว+ในระดับเดียวกันกับแนวทางเลือกท่ี 1 เนื่องจากพ้ืนท่ีการเกษตรถูกใช+เต็มท่ีแล+ว 

((((3333)))) ทางเลือกทางเลือกทางเลือกทางเลือกที่ ที่ ที่ ที่ 3 3 3 3 กรณีเร�งอัตราการเติบโต กรณีเร�งอัตราการเติบโต กรณีเร�งอัตราการเติบโต กรณีเร�งอัตราการเติบโต ((((Accelerated Growth CaseAccelerated Growth CaseAccelerated Growth CaseAccelerated Growth Case))))    
การพัฒนาท่ีต+องการให+บรรลุเป�าหมายท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมของภาคใต+อยู�ท่ีอัตรา

ร+อยละ 5 ต�อปZ ตามท่ีทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 กําหนดไว+  เพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศต�อหัว (GDP per capita) ซ่ึงการพัฒนาตามทางเลือกนี้จําเปWนจะต+องมีการปรับ
โครงสร+างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของภาคใต+ด+วยการเพ่ิมฐานการผลิตในด+านอุตสาหกรรมขนาดใหญ�ท่ีสามารถสร+าง
มูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในอัตราท่ีสูง ในกรณีนี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต+จะปรับเพ่ิมเปWนเฉลี่ยร+อยละ 4.8 
ต�อปZ 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT

2560256025602560----2564256425642564

2.52.52.52.5
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                                                                                                    ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า: : : : ท่ีปรึกษา 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่5555----6666    อตัราการเตบิโตทางเศอตัราการเตบิโตทางเศอตัราการเตบิโตทางเศอตัราการเตบิโตทางเศ

5555....4444....2222....3333    การพัฒนาภาคใต+เชิงบูรณาการ การพัฒนาภาคใต+เชิงบูรณาการ การพัฒนาภาคใต+เชิงบูรณาการ การพัฒนาภาคใต+เชิงบูรณาการ 
((((StrStrStrStrategic Environmental Assessmentategic Environmental Assessmentategic Environmental Assessmentategic Environmental Assessment

จากป#ญหาการขาดการบูรณาการในการพัฒนา จึงเปWนท่ีมาของการวิเคราะหผลกระทบเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Environmental Assessment 
ทางด+านสิ่งแวดล+อม 3) มิติทางด+านสังคม และ 
ดังนี้ 

((((1111)))) มิตดิ+านเศรษฐกจิมิตดิ+านเศรษฐกจิมิตดิ+านเศรษฐกจิมิตดิ+านเศรษฐกจิ    
ท่ีปรึกษานําเสนอความเปWนไปได+ของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไว+ 

คือ แนวทางการพัฒนากรณีฐาน แนวทางการพัฒนากรณีใช+ศักยภาพเต็มท่ี และแนวทางการพัฒนากรณีเร�งอัตรา
การเติบโต และนํามิติทางสิ่งแวดล+อมและมิติทางสังคมมาพิจารณาประกอบการเลือกแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิ
ท่ีเหมาะสมและสมดุลสําหรับการพัฒนา

((((2222)))) มิตดิ+านสิ่งแวดล+อม และเทคโนโลยีมิตดิ+านสิ่งแวดล+อม และเทคโนโลยีมิตดิ+านสิ่งแวดล+อม และเทคโนโลยีมิตดิ+านสิ่งแวดล+อม และเทคโนโลยี
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตรทางด+านสิ่งแวดล+อมของพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ ซ่ึงกําหนด

ขอบเขต (Scoping) และประเด็นหลักของการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธในการพัฒนา คือ ประเด็นสิ่งแวดล+อม
ท่ีสําคัญในแต�ละพ้ืนท่ี แต�ละกลุ�มโครงการ
เชื่อมโยงอย�างเปWนระบบ ด+วยค�ามาตรฐานในระดับประเทศ ประกอบกับดัชนีชี้วัดและเป�าหมายของการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 3 ส�วน ควบคู�กัน ดังนี้

1) การพัฒนาท่ีสอดคล+องตามศักยภาพและขีดจํากัดของระบบสิ่ง
Capacity) รวมถึงเป�าหมายการใช+ประโยชนของพ้ืนท่ีท่ีเปWนเป�าหมายของการพัฒนา เช�น พ้ืนท่ีท่ีมุ�งเน+นด+านการ
ท�องเท่ียวและการประมง มีขีดความสามารถในการรองรับมวลสารน+อยกว�าพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเปWนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
เปWนต+น ซ่ึงสอดคล+องกับแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรหลักของพ้ืนท่ี โดยการพัฒนาจะพิจารณาถึงเป�าประสงคหลัก
ของพ้ืนท่ีและขีดความสามารถของพ้ืนท่ีในการรองรับการพัฒนา

หน�วย หน�วย หน�วย หน�วย : : : : ร+อยละ ต�อปZร+อยละ ต�อปZร+อยละ ต�อปZร+อยละ ต�อปZ

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+

((((COTCOTCOTCOT))))    5555----18181818    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั 

2564256425642564 2565256525652565----2569256925692569 2570257025702570----2574257425742574 2575257525752575----2579257925792579

2222....5555 2222....5555 2222....5555
3.33.33.33.3 3333....5555 3333....5555

4444....0000
4444....8888 4444....8888 5.05.05.05.0

อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของแต�ละทางเลอืก                               อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของแต�ละทางเลอืก                               อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของแต�ละทางเลอืก                               อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของแต�ละทางเลอืก                               
การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+

ทางเลอืกที่ทางเลอืกที่ทางเลอืกที่ทางเลอืกที่ 1111 ทางเลอืกที่ทางเลอืกที่ทางเลอืกที่ทางเลอืกที่ 2222 ทางเลอืกที่ทางเลอืกที่ทางเลอืกที่ทางเลอืกที่ 3333

อตัราการเตบิโตทางเศอตัราการเตบิโตทางเศอตัราการเตบิโตทางเศอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของแต�ละทางเลือกรษฐกจิของแต�ละทางเลือกรษฐกจิของแต�ละทางเลือกรษฐกจิของแต�ละทางเลือกการพฒันาพื้นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การพฒันาพื้นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การพฒันาพื้นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การพฒันาพื้นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+

การพัฒนาภาคใต+เชิงบูรณาการ การพัฒนาภาคใต+เชิงบูรณาการ การพัฒนาภาคใต+เชิงบูรณาการ การพัฒนาภาคใต+เชิงบูรณาการ 4 4 4 4 มิติ ตามกระบวนการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร มิติ ตามกระบวนการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร มิติ ตามกระบวนการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร มิติ ตามกระบวนการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร 
ategic Environmental Assessmentategic Environmental Assessmentategic Environmental Assessmentategic Environmental Assessment: : : : SEASEASEASEA))))    

จากป#ญหาการขาดการบูรณาการในการพัฒนา จึงเปWนท่ีมาของการวิเคราะหผลกระทบเชิงยุทธศาสตร 
Strategic Environmental Assessment : SEA) โดยพิจารณามิติ 4 ด+าน ได+แก� 1) มิติทางด+านเศรษฐกิจ 

มิติทางด+านสังคม และ 4) มิติทางเทคโนโลยี เพ่ือให+เกิดการพัฒนาภาคใต+อย�างบูรณาการ 

    
ท่ีปรึกษานําเสนอความเปWนไปได+ของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไว+ 3

แนวทางการพัฒนากรณีฐาน แนวทางการพัฒนากรณีใช+ศักยภาพเต็มท่ี และแนวทางการพัฒนากรณีเร�งอัตรา
การเติบโต และนํามิติทางสิ่งแวดล+อมและมิติทางสังคมมาพิจารณาประกอบการเลือกแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิ
ท่ีเหมาะสมและสมดุลสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ต�อไป 

มิตดิ+านสิ่งแวดล+อม และเทคโนโลยีมิตดิ+านสิ่งแวดล+อม และเทคโนโลยีมิตดิ+านสิ่งแวดล+อม และเทคโนโลยีมิตดิ+านสิ่งแวดล+อม และเทคโนโลยี    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตรทางด+านสิ่งแวดล+อมของพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ ซ่ึงกําหนด

และประเด็นหลักของการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธในการพัฒนา คือ ประเด็นสิ่งแวดล+อม
ท่ีสําคัญในแต�ละพ้ืนท่ี แต�ละกลุ�มโครงการ และแต�ละทางเลือก ซ่ึงอาจแตกต�างกัน เพ่ือให+มีมุมมองหลายมิติและ
เชื่อมโยงอย�างเปWนระบบ ด+วยค�ามาตรฐานในระดับประเทศ ประกอบกับดัชนีชี้วัดและเป�าหมายของการพัฒนา

ส�วน ควบคู�กัน ดังนี้ 
การพัฒนาท่ีสอดคล+องตามศักยภาพและขีดจํากัดของระบบสิ่งแวดล+อมหรือพ้ืนท่ี 

รวมถึงเป�าหมายการใช+ประโยชนของพ้ืนท่ีท่ีเปWนเป�าหมายของการพัฒนา เช�น พ้ืนท่ีท่ีมุ�งเน+นด+านการ
ท�องเท่ียวและการประมง มีขีดความสามารถในการรองรับมวลสารน+อยกว�าพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเปWนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

แผนพัฒนาตามยุทธศาสตรหลักของพ้ืนท่ี โดยการพัฒนาจะพิจารณาถึงเป�าประสงคหลัก
ของพ้ืนท่ีและขีดความสามารถของพ้ืนท่ีในการรองรับการพัฒนา 

ร+อยละ ต�อปZร+อยละ ต�อปZร+อยละ ต�อปZร+อยละ ต�อปZ 

แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

การพฒันาพื้นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การพฒันาพื้นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การพฒันาพื้นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+การพฒันาพื้นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    

มิติ ตามกระบวนการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร มิติ ตามกระบวนการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร มิติ ตามกระบวนการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร มิติ ตามกระบวนการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร     

จากป#ญหาการขาดการบูรณาการในการพัฒนา จึงเปWนท่ีมาของการวิเคราะหผลกระทบเชิงยุทธศาสตร 
มิติทางด+านเศรษฐกิจ 2) มิติ

มิติทางเทคโนโลยี เพ่ือให+เกิดการพัฒนาภาคใต+อย�างบูรณาการ 

3 แนวทางในส�วนก�อนหน+า 
แนวทางการพัฒนากรณีฐาน แนวทางการพัฒนากรณีใช+ศักยภาพเต็มท่ี และแนวทางการพัฒนากรณีเร�งอัตรา

การเติบโต และนํามิติทางสิ่งแวดล+อมและมิติทางสังคมมาพิจารณาประกอบการเลือกแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตรทางด+านสิ่งแวดล+อมของพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ ซ่ึงกําหนด
และประเด็นหลักของการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธในการพัฒนา คือ ประเด็นสิ่งแวดล+อม

และแต�ละทางเลือก ซ่ึงอาจแตกต�างกัน เพ่ือให+มีมุมมองหลายมิติและ
เชื่อมโยงอย�างเปWนระบบ ด+วยค�ามาตรฐานในระดับประเทศ ประกอบกับดัชนีชี้วัดและเป�าหมายของการพัฒนา

แวดล+อมหรือพ้ืนท่ี (Carrying 
รวมถึงเป�าหมายการใช+ประโยชนของพ้ืนท่ีท่ีเปWนเป�าหมายของการพัฒนา เช�น พ้ืนท่ีท่ีมุ�งเน+นด+านการ

ท�องเท่ียวและการประมง มีขีดความสามารถในการรองรับมวลสารน+อยกว�าพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเปWนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
แผนพัฒนาตามยุทธศาสตรหลักของพ้ืนท่ี โดยการพัฒนาจะพิจารณาถึงเป�าประสงคหลัก



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----19191919    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

2) ผลกระทบท่ีพ้ืนท่ีได+รับจากการพัฒนาในการพัฒนาท่ียั่งยืน พิจารณาด+วยตัวชี้วัดในรูปแบบ
ของข+อมูลทุติยภูมิท่ีหน�วยงานราชการได+จัดเก็บเปWนประจํา เพ่ือรายงานสถานการณต�างๆ ตามหน+าท่ีความ
รับผิดชอบหลักของหน�วยงานนั้นๆ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม (สผ.) เปWนต+น 

3) การพัฒนาท่ีเลือกใช+เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล+อมของท+องถ่ินและเปWนเทคโนโลยี
ท่ีเปWนมิตรต�อสิ่งแวดล+อมท่ีได+รับการยอมรับในระดับสากล 

กรอบแนวทางการพัฒนามีด+วยกัน 2 ส�วน ได+แก�  
1) การพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจหลักและโครงสร+างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข+องในพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเล

ภาคใต+ 3 ทางเลือก  
2) แรงกดดันท้ังจากภายนอกและภายในของประเทศต�อการพัฒนาในมิติต�างๆ  
ประเด็นสําคัญจาประเด็นสําคัญจาประเด็นสําคัญจาประเด็นสําคัญจากกกกการพิจารณาประเด็นทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล+อมและเทคโนโลยีการพิจารณาประเด็นทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล+อมและเทคโนโลยีการพิจารณาประเด็นทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล+อมและเทคโนโลยีการพิจารณาประเด็นทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล+อมและเทคโนโลยี    
1) มีการพัฒนาบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ต+องไม�เกินขีดความสามารถในการใช+ประโยชนใน

ระยะยาว 
2) มีระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค�า ความหลากหลายทางชีวภาพได+รับการสงวน

ดูแลให+มีความอุดมสมบูรณ 
3) คุณภาพสิ่งแวดล+อมทางน้ํา อากาศ ดิน ฯลฯ มีความปลอดภัยและเหมาะสม สําหรับการ

ดํารงชีวิต  
4) เปWนแหล�งผลิตอาหาร การพัฒนาทางการเกษตรและการท�องเท่ียว 
ประเด็นสําคัญจากการพิจารณาตามแผนพัฒนากลุ�มจังหวัดประเด็นสําคัญจากการพิจารณาตามแผนพัฒนากลุ�มจังหวัดประเด็นสําคัญจากการพิจารณาตามแผนพัฒนากลุ�มจังหวัดประเด็นสําคัญจากการพิจารณาตามแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด    
1111) ) ) )     กกกกลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน ลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน ลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน ลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอันดามัน ((((ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)))) มีแนวทางการพัฒนา คือ  

ก. ฟ��นฟูและรักษามนตเสน�หของความเปWนศูนยกลางการท�องเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณภาพ
ระดับโลกอย�างยั่งยืน (Andaman Paradise) ให+สามารถสร+างรายได+อย�างยั่งยืน 

ข. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการพ้ืนฐานด+าน ICT และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเปWนเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการท�องเท่ียวของเกาะภูเก็ต เช�น กลุ�ม 
MICE/Marina  

ค. พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ ท่ีมีศักยภาพและการเข+าถึงให+มีความสะดวก
ปลอดภัย เช�น ถํ้า น้ําตก ในจังหวัดกระบ่ี ตรัง  

ง. พัฒนาบุคลาการ ด+านการผลิต การค+าและบริการ เตรียมพร+อมรับการเปwดการค+าเสรี  
จ. พัฒนาบริการพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให+เพียงพอและได+มาตรฐาน ได+แก� 

พัฒนาถนน 4 ช�องจราจรช�วง ชุมพร-ระนอง-พังงา / กระบ่ี-ตรัง พัฒนาท�าเรือ
ท�องเท่ียว เช�น ท�าเรือ Marina เกาะภูเก็ต/ กระบ่ี  

ฉ. เพ่ิมประสิทธิภาพยกระดับมาตรฐานสู�ระดับสากล ควบคู�ไปกับการศึกษาความสามารถ
ในการรองรับ Carrying Capacity เพ่ือการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน  



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----20202020    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ช. สร+างระบบเตือนภัยและการเตรียมการรองรับกรณีเกิดภัยท่ีได+มาตรฐาน มีการ
ตรวจสอบความพร+อมและการประชาสัมพันธ เพ่ือสร+างความเชื่อม่ันแก�นักท�องเท่ียว
อย�างท่ัวถึงและต�อเนื่อง  

ซ. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด+านการเกษตรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาลม 
ให+สามารถแข�งขันกับกลุ�มจังหวัดอ่ืน 

2222) ) ) )     กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย กลุ�มจังหวัดภาคใต+ฝ#$งอ�าวไทย ((((ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราชชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราชชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราชชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช    พัทลุงพัทลุงพัทลุงพัทลุง)))) มีแนวทางการ
พัฒนาดังนี้ 
ก. ใช+ โ อกาสจากความก+ าวหน+ าของ เทคโนโลยีการ เกษตรและมีสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค�าและศักยภาพของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
(ยางพาราและปาลมน้ํามัน) ของประเทศ  

ข. ใช+ความหลากหลายของทรัพยากรการท�องเท่ียว และกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและ
สินค+า OTOP อันเปWนเอกลักษณของพ้ืนท่ี สร+างโอกาสจากกระแสการท�องเท่ียว      
เชิงอนุรักษและเชิงสุขภาพ  

ค. สร+างโอกาสจากกระแสนิยมอาหารปลอดภัย ในการรุกสู�การเปWนแหล�งผลิตอาหาร
ปลอดภัยและมีคุณภาพ (ทะเลและไม+ผล)  

ง. ใช+ทําเลท่ีตั้งท่ีได+เปรียบสร+างโอกาสจากนโยบายภาครัฐและการลงทุนโครงสร+างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ� ในการพัฒนาโครงข�ายคมนาคมขนส�งและศูนยโลจิสติกส เพ่ือรองรับการ
เข+าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3333) ) ) )     กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน กลุ�มจังหวัดภาคใต+ชายแดน ((((สงขลา สตูล ยะลา ป#ตตานี นราธิวาสสงขลา สตูล ยะลา ป#ตตานี นราธิวาสสงขลา สตูล ยะลา ป#ตตานี นราธิวาสสงขลา สตูล ยะลา ป#ตตานี นราธิวาส))))  มีแนวทางในการพัฒนา คือ 
ก. มุ�งเน+นการเพ่ิมมูลค�าให+กับศักยภาพหลักของกลุ�มจังหวัด ได+แก� ยางพารา สินค+าฮาลาล 

และการท�องเท่ียว (การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ (สตูล) และ
การเชื่อมโยงการท�องเท่ียวในกลุ�มจังหวัด) 

ข. เสริมสร+างความเข+มแข็งภาคการผลิตหลักให+เจริญเติบโตได+อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการ
ผลิตสินค+าอาหาร พัฒนาการท�องเท่ียว 

ค. ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล�งสร+างรายได+และการจ+างงาน
ภายในกลุ�มจังหวัด เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของ
ประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนส�งทางทะเลเพ่ือเชื่อมโยงกับภูมิภาคต�างๆ 

ง. พัฒนาคนและสังคมให+มีคุณภาพและมีภูมิคุ+มกันท่ีดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดย
การพัฒนาความรู+ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร+างความม่ันคงในการดํารงชีวิตของคน
จน คนด+อยโอกาสให+สามารถพ่ึงตนเองได+ การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการ
ผลิตและเพ่ิมโอกาสด+านอาชีพและรายได+ และการอํานวยความเปWนธรรมและสร+าง
ภูมิคุ+มกันแก�คนกลุ�มเสี่ยงเพ่ือแก+ป#ญหาความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต+ 

จ. เสริมสร+างความเข+มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร+างกระบวนการ
เรียนรู+ เพ่ือสร+างความเข+มแข็งของชุมชนสู�การพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดย
การเพ่ิมโอกาสการมีรายได+จากทรัพยากรในท+องถ่ิน และส�งเสริมการใช+กระบวนการ
ชุมชนเข+มแข็งเพ่ือสร+างสันติสุขโดยเฉพาะการใช+กระบวนการชุมชนเข+มแข็งแก+ไข
ป#ญหายาเสพติด 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----21212121    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ฉ. ฟ��นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศ
อย�างยั่งยืน โดยฟ��นฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศ 
สร+างความอุดมสมบูรณทรัพยากรธรรมชาติให+เปWนฐานการผลิตอย�างยั่งยืน และ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล+อมเพ่ือลดผลกระทบด+านคุณภาพชีวิต 

ช. เสริมสร+างความเข+มแข็งท้ังด+านเศรษฐกิจและสังคม โดยใช+ประโยชนจากความร�วมมือ
กับต�างประเทศ และการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต+ 

((((3333)))) มิตดิ+านสังคมมิตดิ+านสังคมมิตดิ+านสังคมมิตดิ+านสังคม    

มุ�งเน+นกระบวนการการมีส�วนร�วมจากผู+มีส�วนได+ส�วนเสียในวงกว+าง ไม�ว�าจะเปWนผู+กําหนดนโยบาย 
หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรอิสระ สถาบันการศึกษา ตลอดจน ประชาชนในพ้ืนท่ี ด+วยการจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นในรูปแบบต�างๆ ซ่ึงประกอบไปด+วย การจัดประชุมกลุ�มย�อย (Focus Group) รวม 8 ครั้ง ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสตูล สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบ่ี การสัมมนารับฟ#งความคิดเห็น (Public Seminar) 
2 ครั้ง ท่ีจังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานคร ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 5555----2222    เพ่ือให+กระบวนการจัดทําแผน
แม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+มีความสมบูรณ สามารถตอบโจทยได+ตรงกับป#ญหาและบริบทการพัฒนา
ในอนาคตโดยสรุปผลการประชุมท่ีปรึกษาได+นําเสนอไว+ในบทท่ี 3 เล�มรายงานฉบับสมบูรณ 

 ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่5555----2222    การจัดประชมุการจัดประชมุการจัดประชมุการจัดประชมุ////สมัมนาระดมความคิดเหน็จากผู+มสี�วนได+ส�วนเสยีทุกภาคส�วนสมัมนาระดมความคิดเหน็จากผู+มสี�วนได+ส�วนเสยีทุกภาคส�วนสมัมนาระดมความคิดเหน็จากผู+มสี�วนได+ส�วนเสยีทุกภาคส�วนสมัมนาระดมความคิดเหน็จากผู+มสี�วนได+ส�วนเสยีทุกภาคส�วน    

รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบ    

การประชมุการประชมุการประชมุการประชมุ    

หวัข+อการประชมุหวัข+อการประชมุหวัข+อการประชมุหวัข+อการประชมุ    กลุ�มเป�าหมายกลุ�มเป�าหมายกลุ�มเป�าหมายกลุ�มเป�าหมาย    รายละเอยีดอีน่ๆรายละเอยีดอีน่ๆรายละเอยีดอีน่ๆรายละเอยีดอีน่ๆ    

ประชุมกลุ�มย�อย 

(Focus Group) 

- นําเสนอทางเลือกในการพัฒนา 

- ผลการศึกษา และวิเคราะหตาม
ทางเลือกในการพัฒนา 

- มาตรการลดผลกระทบจากการ
พัฒนา 

ผู+มีส�วนได+ส�วนเสียทุกภาคส�วน
ใน พ้ืน ท่ี จั งห วัดสตู ล  สงขลา 
กระบ่ี นครศรีธรรมราช ชุมพร 
และระนอง 

- จํานวน 8 ครั้ง 

- จํานวนผู+ เข+าร�วมประมาณ   
60 คน 

สัมมนา 

ระดมความคิดเห็น 

(Seminar) 

- นําเสนอผลการปรับปรุงจากการ 

ประชุมกลุ�มย�อย (Focus Group) 

- ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$ ง  
ทะเลภาคใต+ 

- แผนแม�บทเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 

ผู+มีส�วนได+ส�วนเสียทุกภาคส�วน
ใน พ้ืน ท่ี จั งห วัดสตู ล  สงขลา 
กระบ่ี นครศรีธรรมราช ชุมพร
ระนองและผู+ เ ก่ี ย วข+ อ งจาก
ส�วนกลาง 

- จํานวน 2 ครั้ง 

- จํานวนผู+ เข+าร�วมประมาณ  
150-200 คน 

    
        



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----22222222    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

โครงการจาก โครงการจาก โครงการจาก โครงการจาก 3 3 3 3 ทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืก    

ปรบัปรุงปรบัปรุงปรบัปรุงปรบัปรุง////เพิม่เตมิให+เพิม่เตมิให+เพิม่เตมิให+เพิม่เตมิให+
เหมาะสมกบัทางเลอืกเหมาะสมกบัทางเลอืกเหมาะสมกบัทางเลอืกเหมาะสมกบัทางเลอืก    

พจิารณาความเหมาะสมพจิารณาความเหมาะสมพจิารณาความเหมาะสมพจิารณาความเหมาะสม
มติิเศรษฐกจิมติิเศรษฐกจิมติิเศรษฐกจิมติิเศรษฐกจิ    

ทกุโครงการ ทกุโครงการ ทกุโครงการ ทกุโครงการ 
ทกุแนวทาง ทกุแนวทาง ทกุแนวทาง ทกุแนวทาง 

ทกุแทกุแทกุแทกุแ    

พจิารณาความเหมาะสมพจิารณาความเหมาะสมพจิารณาความเหมาะสมพจิารณาความเหมาะสม    
มติิสิง่แวดล+อมมติิสิง่แวดล+อมมติิสิง่แวดล+อมมติิสิง่แวดล+อม    

พจิารณาความเหมาะสมพจิารณาความเหมาะสมพจิารณาความเหมาะสมพจิารณาความเหมาะสม    
มติิสงัคมมติิสงัคมมติิสงัคมมติิสงัคม    

พจิารณาความเหมาะสมพจิารณาความเหมาะสมพจิารณาความเหมาะสมพจิารณาความเหมาะสม    
มติิเทคโนโลยีมติิเทคโนโลยีมติิเทคโนโลยีมติิเทคโนโลยี    

ปรบัปรุง ปรบัปรุง ปรบัปรุง ปรบัปรุง ((((OptionOptionOptionOption))))    

ปรบัปรุงปรบัปรุงปรบัปรุงปรบัปรุง ปรบัปรุงปรบัปรุงปรบัปรุงปรบัปรุง

ยกเลกิ ยกเลกิ ยกเลกิ ยกเลกิ / / / / ชะลอชะลอชะลอชะลอ    

เหมาะสมไม�ครบทุเหมาะสมไม�ครบทุเหมาะสมไม�ครบทุเหมาะสมไม�ครบทุกมติิกมติิกมติิกมติิ    

    

ทางเลอืกทีเ่หมาะสมทางเลอืกทีเ่หมาะสมทางเลอืกทีเ่หมาะสมทางเลอืกทีเ่หมาะสม

แนวทางการพฒันาที่แนวทางการพฒันาที่แนวทางการพฒันาที่แนวทางการพฒันาที่
สมดลุและยัง่ยนืสมดลุและยัง่ยนืสมดลุและยัง่ยนืสมดลุและยัง่ยนื    

แผนแม�บทการพฒันาแผนแม�บทการพฒันาแผนแม�บทการพฒันาแผนแม�บทการพฒันา
พืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+พืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+พืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+พืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    

5555....4444....3333    ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งททิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งททิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งททิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะะะะเเเเลภาคใต+ การพัฒนาตามทางเลือกสองบวกลภาคใต+ การพัฒนาตามทางเลือกสองบวกลภาคใต+ การพัฒนาตามทางเลือกสองบวกลภาคใต+ การพัฒนาตามทางเลือกสองบวก    ((((2222+)+)+)+)    

จากแนวทางการศึกษาในการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ ใน 4 มิติ ได+แก� มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล+อม มิติ
สังคมและมิติเทคโนโลยี ตลอดจนการมีส�วนร�วมกับผู+มีส�วนได+ส�วนเสียทุกภาคส�วนนั้น ได+ร�วมกันกําหนดทิศทางการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ดังกระบวนการในรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 5555----7777    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่5555----7777    การศกึษา วเิคราะห แนวทาการศกึษา วเิคราะห แนวทาการศกึษา วเิคราะห แนวทาการศกึษา วเิคราะห แนวทางงงงการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แบบสมดลุและยัง่ยนืการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แบบสมดลุและยัง่ยนืการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แบบสมดลุและยัง่ยนืการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แบบสมดลุและยัง่ยนื    

ท้ังนี้ท่ีปรึกษาได+พิจารณาแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+แบบสมดุลและยั่งยืนให+สอดคล+อง
ตามร�างกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ปZ โดยจากผลการศึกษาได+กําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+
เปWนไปตามทางเลือกท่ี 2 คือ กรณีใช+ศักยภาพเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case) ซ่ึงทําให+ภาคใต+มีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจร+อยละ 3.5 ต�อปZ ซ่ึงการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 นี้ จะพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ีภาคใต+ท่ี
มีอยู�ในป#จจุบัน ได+แก� ศักยภาพด+านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการท�องเท่ียว โดยเปWนการพัฒนา
ศักยภาพท่ีมีอยู�เดิมนี้ให+เต็มศักยภาพ   

อย�างไรก็ตามเพ่ือให+บรรลุเป�าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร+อยละ 5 ดังท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี 12 ได+ระบุไว+ และสอดคล+องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตรสําหรับพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเล
ภาคใต+ใน 4 มิติ จึงได+เสนอให+มีการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 กรณีใช+ศักยภาพเต็มท่ี (Full-Potential Growth 
Case) คือ การพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ได+แก� ศักยภาพด+านการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
โดยผนวกเข+ากับการพัฒนาศักยภาพด+านการท�องเท่ียวท่ีมีอยู�เดิมให+สูงข้ึน ได+แก� การสร+างแหล�งท�องเท่ียวแห�งใหม�
เพ่ือดึงดูดนักท�องเท่ียว การเพ่ิมนักท�องเท่ียวและการใช+จ�ายต�อหัวของนักท�องเท่ียว การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล 
และ การเปWนศูนยกลางการขนส�งและโลจิสติกส ซ่ึงภายใต+ทางเลือกดังกล�าวท่ีปรึกษา เรียกว�า ทางเลือกสองบวก 
(2+) ซ่ึงเปWนทิศทางท่ีนําไปจัดทําแผนแม�บทเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ สําหรับรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดของแผนของแผนของแผนของแผน
แม�บทแม�บทแม�บทแม�บทที่ปรึกษาได+นําเสนอไว+ในเล�มรายงาน ที่ปรึกษาได+นําเสนอไว+ในเล�มรายงาน ที่ปรึกษาได+นําเสนอไว+ในเล�มรายงาน ที่ปรึกษาได+นําเสนอไว+ในเล�มรายงาน ““““แผนแม�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+” ” ” ”     



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----23232323    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

 โดยท่ีปรึกษาได+ประมาณการ Real Per Capita GDP ของภาคใต+ในแต�ละทางเลือกการพัฒนา แสดงดัง
ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 5555----3333 

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    5555----3333    การประมาณการ การประมาณการ การประมาณการ การประมาณการ Real Per Capita GDPReal Per Capita GDPReal Per Capita GDPReal Per Capita GDP    ((((ราคาคงทีป่Z ราคาคงทีป่Z ราคาคงทีป่Z ราคาคงทีป่Z พพพพ....ศศศศ....2559255925592559))))    
ของภาคใต+ในแต�ละทางเลือกของภาคใต+ในแต�ละทางเลือกของภาคใต+ในแต�ละทางเลือกของภาคใต+ในแต�ละทางเลือกการพฒันาการพฒันาการพฒันาการพฒันาพื้พืพ้ื้พื้นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+ นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+ นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+ นทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+ ((((บาทต�อบาทต�อบาทต�อบาทต�อคนคนคนคน))))    

ทางเลือกการพัฒนาทางเลือกการพัฒนาทางเลือกการพัฒนาทางเลือกการพัฒนา    ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่1111****    
((((2560256025602560----2564256425642564))))    

ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่2222****    
((((2565256525652565----2569256925692569))))    

ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่3333****    
((((2570257025702570----2574257425742574))))    

ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่4444****    
((((2574257425742574----79797979))))    

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111    135,413 148,486 163,761 180,716 

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2222    137,013 156,757 181,707 211,366 

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2222+ + + + และ และ และ และ 3333    139,874 171,623 213,709 266,216 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : : * ตัวเลขปลายระยะ 

จากตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    5555----3333 ท่ีปรึกษาได+นําเสนอตัวเลขประมาณการเปWนไปตามการพัฒนา 3 ทางเลือก ดังนี้ 
หากภาคใต+เลือกการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงจะเปWนการพัฒนาตามสภาพป#จจุบันโดยไม�มีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจใหม� เศรษฐกิจของภาคใต+จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยราว 2.5% ซ่ึงจะทําให+ภาคใต+ไม�มี
โอกาสท่ีจะก+าวข+ามไปสู�ระดับประเทศท่ีมีรายได+สูงได+ เพราะในอีก 20 ปZข+างหน+า ระดับรายได+เฉลี่ยของประชากร
ของภาคใต+จะอยู�ท่ีเพียง 180,716 บาทต�อคน ซ่ึงตํ่ากว�าระดับท่ีกําหนดไว+สําหรับประเทศโลกท่ี 1 หรือประเทศท่ีมี
รายได+สูงเปWนอันมาก 

หากภาคใต+เลือกท่ีจะพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 คือแม+จะไม�มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม� แต�จะใช+ศักยภาพ
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู�ในป#จจุบันอย�างเต็มท่ี ภายในระยะเวลา 20 ปZ ภาคใต+ยังจะมีรายได+ต�อหัวของ
ประชากรเพียง 211,366 บาทต�อคน ซ่ึงอาจเปWนตัวเลขท่ีน�าพอใจ แต�การพัฒนารูปแบบนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจาก
ศักยภาพทางเศรษฐกิจจะถูกจํากัดโดยข+อจํากัดทางกายภาพ เช�น พ้ืนท่ีการเกษตร แหล�งท�องเท่ียว และ
ความสามารถในการรองรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม ซ่ึงอาจทําให+ไม�สามารบรรลุเป�าหมายของอัตรา
การเติบโตทางทฤษฎีได+ 

ในทางเลือกท่ี 3 จะนําให+ภาคใต+ใกล+สู�ระดับประเทศท่ีพัฒนาแล+วหรือประเทศท่ีมีรายได+สูงได+ หากแต�ใน
ทางเลือกของการพัฒนานี้จําเปWนจะต+องมีการสร+างกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม� เช�น อุตสาหกรรมปwโตรเคมี 
อุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมขนาดใหญ� กล�าวคือภาคใต+จะพัฒนาตามแนวทาง 3.0 ท่ีเน+นอุตสาหกรรมหนัก 
หากแต�การพัฒนารูปแบบนี้ไม�เปWนท่ีต+องการของประชาชน 

ท้ังนี้ ตามการพัฒนาทางเลือกสองบวก (2+) สามารถให+อัตราการเติบโตในระดับเดียวกับทางเลือกท่ี 3 คือ
จะมีอัตราการขยายตัวของ GDP ประมาณ 5.0% ต�อปZ แต�จะหลีกเลี่ยงอุตสาหกรรมหนัก โดยในช�วง 10 ปZแรก
ของแผนการพัฒนาจะเน+นการพัฒนาการท�องเท่ียว การเปWนศูนยการคมนาคมขนส�ง และอุตสาหกรรมฮาลาล ซ่ึง
นับว�าเปWนการพัฒนาแบบ 2.0 (อุตสาหกรรมเบา) แต�ในระยะ 10 ปZหลังของการพัฒนาภาคใต+จะก+าวกระโดดจาก
รูปแบบ 2.0 เปWนรูปแบบ 4.0 ท่ีเน+นการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมซ่ึงจะประกอบไปด+วย 

• อุตสาหกรรมอาหารชีวภาพ (Bio-Based Industry) 
• อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก (Renewable Energy Industry) 
• อุตสาหกรรมการออกแบบและพัฒนา (Engineering and Design Industry) 
• อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Industry) 
• อุตสาหกรรมสร+างสรรค (Creative Industry) 

เพ่ือให+บรรลุเป�าประสงคของอุตสาหกรรม 4.0 ข+างต+น ภาคใต+จะต+องนําเงินทุนและเทคโนโลยีท่ีสะสมใน
ระยะ 10 ปZแรกเพ่ือพัฒนาทางด+านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระแบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพระบบอุดมศึกษา



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----24242424    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ต+องเข+มแข็ง สําหรับอุตสาหกรรม 4.0 การศึกษาเปWนป#จจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญอย�างมาก เพ่ือยกระดับให+ประชากรใน
ภาคใต+เปWนนักคิด นักวิจัยคุณภาพระดับสากล ท่ีสามารถคิดค+นและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยด+วยตัวเองสามารถ
ผลิตสินค+าท่ีมีมูลค�าเพ่ิมทางป#ญญาได+เอง 

5555....5555    แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+    
จากทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ ตามทางเลือกสองบวก (2+)  ได+นํามาจัดทําแผนแม�บทการพัฒนา

พ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ ซ่ึงมีระยะเวลาในการพัฒนา 20 ปZ ตามร�างกรอบยุทธศาสตรชาติ คือ ระหว�าง ปZ พ.ศ.2560 – 
2579 ก�อให+เกิดการพัฒนาอย�างสมดุลและยั่งยืน โดยสาระสําคัญของแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+         
มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 
5555....5555....1111    การวเิคราะหสภาพแวดล+อมของพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+ การวเิคราะหสภาพแวดล+อมของพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+ การวเิคราะหสภาพแวดล+อมของพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+ การวเิคราะหสภาพแวดล+อมของพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+ ((((SWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT Analysis))))    

การวิเคราะหสภาพแวดล+อมของพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ (SWOT Analysis) เปWนองคประกอบสําคัญใน
การจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ โดยจากการศึกษาทําให+พบจุดแข็ง (Strength) จุดด+อย 
(Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของภาคใต+ จึงนํามาใช+เปWนแนวทางในการจัดทํา
แผนแม�บทฯ ซ่ึงสามารถสรุปได+ดังนี้ 

((((1111)))) จดุแข็ง จดุแข็ง จดุแข็ง จดุแข็ง ((((StrengthsStrengthsStrengthsStrengths))))    
1) เปWนแหล�งเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ และสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรต�อเนื่อง 
2) มีทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท่ีสวยงาม มีความหลากหลายท้ังทางบกและทางทะเล 
3) มีวัฒนธรรมท+องถ่ินท่ีแข็งแกร�ง และเปWนเอกลักษณ 
4) มีภูมิประเทศท่ีเหมาะสมเปWนศูนยกลางการขนส�งในระดับภูมิภาคและระดับสากล 

((((2222)))) จดุอ�อน จดุอ�อน จดุอ�อน จดุอ�อน ((((WeaknessesWeaknessesWeaknessesWeaknesses))))    
1) ขาดการบูรณาการระหว�างแผนการพัฒนาการท�องเท่ียวในระดับต�างๆ 
2) การคมนาคมเชื่อมต�อท้ังทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และทางราง ยังไม�สมบูรณ 
3) โครงสร+างพ้ืนฐานไม�พอเพียงท่ีจะรองรับการพัฒนาในอนาคตและการท�องเท่ียวรูปแบบใหม� 
4) ความพอเพียงของพลังงานท่ีสอดคล+องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

((((3333)))) โอกาส โอกาส โอกาส โอกาส ((((OpportunitiesOpportunitiesOpportunitiesOpportunities))))    
1) การเติบโตของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวโลก โดยเฉพาะการท�องเท่ียวรูปแบบใหม� เช�นการ

ท�องเท่ียวทางเรือสําราญ การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
2) ค�าใช+จ�ายต�อหัว/จํานวนวันท่ีพักของนักท�องเท่ียวของภาคใต+ยังตํ่ากว�าค�าเฉลี่ยของประเทศมาก 
3) มีประชากรเปWนมุสลิมในสัดส�วนท่ีสูงทําให+เหมาะกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเหมาะกับหลัก

ศาสนา เช�น อุตสาหกรรมฮาลาล และอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท่ีเก่ียวเนื่องกับประชากร
มุสลิมโลก 

4) มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียซ่ึงประชากรมีรายได+ต�อหัวสูง ทําให+สามารถเพ่ิมท้ังโอกาส
ด+านการค+าและการท�องเท่ียว 

        



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----25252525    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

((((4444)))) อุปสรรค อุปสรรค อุปสรรค อุปสรรค ((((ThreatsThreatsThreatsThreats))))    
1) อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเปWนอุตสาหกรรมท่ีมีการแข�งขันสูง 
2) ทรัพยากรทางทะเลอ�อนไหวต�อการขนส�ง การท�องเท่ียว และอุตสาหกรรม 
3) ประชากรมีจํานวนน+อย มีความเสี่ยงต�อการขาดแคลนแรงงาน 
4) มีการเกษตรท่ีกระจุกตัวและพ่ึงพาการส�งออกทําให+เสี่ยงต�อการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

5555....5555....2222    วสิยัทัศนวสิยัทัศนวสิยัทัศนวสิยัทัศน    
““““มุ�งสู�การเตบิโตอย�างสมดลุและยัง่ยนื มุ�งสู�การเตบิโตอย�างสมดลุและยัง่ยนื มุ�งสู�การเตบิโตอย�างสมดลุและยัง่ยนื มุ�งสู�การเตบิโตอย�างสมดลุและยัง่ยนื บนฐานทรพัยากรทีม่ีอยู�บนฐานทรพัยากรทีม่ีอยู�บนฐานทรพัยากรทีม่ีอยู�บนฐานทรพัยากรทีม่ีอยู�    

ร�วมกบัการเสริมสร+างศักยภาพใหม�ร�วมกบัการเสริมสร+างศักยภาพใหม�ร�วมกบัการเสริมสร+างศักยภาพใหม�ร�วมกบัการเสริมสร+างศักยภาพใหม�””””    
5555....5555....3333    พันธกิจพันธกิจพันธกิจพันธกิจ    

(1) การพัฒนาท่ีมีความสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล+อม และสังคม 
(2) มุ�งเน+นการพัฒนาตามกําลังของภาคใต+เปWนหลักโดยพ่ึงพาทรัพยากร เงินทุน และเทคโนโลยี 

ต�างชาติในระดับตํ่า 
(3) เสริมสร+างศักยภาพทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติมของฐานทรัพยากรท่ีมี 
(4) พัฒนาภาคใต+สู�เป�าหมาย Thailand 4.0 ในระยะยาว 

5555....5555....4444    ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร    
จําแนกประเด็นยุทธศาสตร ออกเปWน 7 สาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 
((((1111)))) คมนาคมขนส�งและโลจิสติกสคมนาคมขนส�งและโลจิสติกสคมนาคมขนส�งและโลจิสติกสคมนาคมขนส�งและโลจิสติกส    

เป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงค: สนับสนุนและสร+างความเชื่อมโยงการคมนาคมขนส�งและโลจิติกสให+เกิดเปWนโครงข�าย
ในพ้ืนท่ีต�างๆ ของภาคใต+ 

การพัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐานด+านคมนาคมขนส�งและโลจิสติกสจะเปWนป#จจัยสนับสนุน (Supporting 
Infrastructures) สร+างความเชื่อมโยงการคมนาคมขนส�งและโลจิสติกสให+เกิดเปWนโครงข�ายในพ้ืนท่ีต�างๆ ของ
ภาคใต+เพ่ือให+ประสบความสําเร็จตามกรอบเป�าหมายท่ีกําหนดไว+โดยมีแผนเชิงยุทธ (Strategic Plan) ด+วยกัน 4 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงข�ายด+านการคมนาคมขนส�งทางบก 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส�งทางอากาศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส�งทางน้ํา 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส�งทางราง 

((((2222)))) พลังงานพลังงานพลังงานพลังงาน    
เป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงค: (1) ให+มีแหล�งผลิตกําลังไฟฟ�าให+เพียงพอต�อความต+องการใช+  

(2) ให+มีต+นทุนค�าไฟฟ�าท่ีสะท+อนตามต+นทุนท่ีแท+จริง  
  (3) ส�งเสริมการลดผลกระทบจากก~าซเรือนกระจก 

  



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----26262626    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

การพัฒนาตามทางเลือกสองบวก (2+) มุ�งเน+นการพัฒนาให+เต็มศักยภาพของพ้ืนท่ี ซ่ึงได+แก�      
การท�องเท่ียว เกษตรกรรม และเกษตรแปรรูป โดยให+พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรเพ่ิมเติมจากระดับท่ีมีอยู�ให+
สูงข้ึน โดยเฉพาะศักยภาพทางด+านการท�องเท่ียว จึงจําเปWนจะต+องมีแหล�งผลิตกําลังไฟฟ�าให+เพียงพอต�อความ
ต+องการใช+ การมีต+นทุนค�าไฟฟ�าท่ีสะท+อนตามต+นทุนท่ีแท+จริง และการลดผลกระทบจากก~าซเรือนกระจก ซ่ึงจาก
การศึกษาตามแผน PDP2015 กระทรวงพลังงานได+วางแผนเพ่ือรับมือไว+ ดังนั้นท่ีปรึกษาขอเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาสาขาพลังงานในพ้ืนท่ีภาคใต+ โดยมีแผนเชิงยุทธ (Strategic Plan) ด+วยกัน 3 ยุทธศาสตรดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงข�ายด+านพลังงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การปรับปรุง พัฒนาด+านต+นทุนค�าไฟฟ�า 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด+านพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 

((((3333)))) อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม    

เป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงค: ให+มีการพัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐานและมีแผนเชิงยุทธท่ีสามารถบูรณาการความร�วมมือ
ทางด+านอุตสาหกรรม 

การพัฒนาตามทางเลือกสองบวก (2+) คือ มุ�งเน+นการพัฒนาให+เต็มศักยภาพของพ้ืนท่ี ได+แก�     
การท�องเท่ียว เกษตรกรรม และเกษตรแปรรูป โดยให+พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรเพ่ิมเติมจากระดับท่ีมีอยู�ให+
สูงข้ึน จะต+องมีการพัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐานด+านอุตสาหกรรม และมีแผนเชิงยุทธท่ีสามารถบูรณาการความร�วมมือ
เพ่ือให+การพัฒนาเปWนไปดังเป�าหมายท่ีกําหนดไว+ โดยสาขาอุตสาหกรรมมีแผนเชิงยุทธ 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับโครงสร+างการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สนับสนุนป#จจัยท่ีเอ้ือต�อการลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล โดยเน+นเขตพ้ืนท่ี 4 จังหวัดภาคใต+ 

((((4444)))) เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    

เป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงค: พัฒนาระบบโลจิสติกสและห�วงโซ�อุปทานในภาคการผลิตสินค+าเกษตร 

สาขาเกษตรกรรมถือเปWนฐานท่ีสําคัญต�อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซ่ึงเปWนการบูรณา
การร�วมกันระหว�างเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เกษตรกรต+องการการสนับสนุนทางด+านโครงสร+าง
พ้ืนฐาน (Supporting Infrastructures) จากคมนาคมขนส�งและโลจิสติกสโดยมีแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Plan) 2 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโลจิสติกสและโซ�อุปทานภาคการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนากิจกรรมทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางด+านพลังงาน 

((((5555)))) ท�องเที่ยวท�องเที่ยวท�องเที่ยวท�องเที่ยว    

เป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงค: วางแผนเชิงยุทธและพัฒนาเพ่ือให+เกิดความสมดุลระหว�างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล+อมท่ีนําไปสู�ความยั่งยืน 

การท�องเท่ียวเปWนฐานท่ีสําคัญต�อการพัฒนาและสามารถสร+างรายได+ให+แก�ประเทศได+เปWนอย�างมาก 
จําเปWนจะต+องสร+างการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียว ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวการพัฒนารูปแบบ
ของการท�องเท่ียว การพัฒนาและโครงสร+างพ้ืนฐานท่ีสอดคล+องการพัฒนาพลังงานท่ีให+พอเพียงกับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว ฯลฯ โดยมีแผนเชิงยุทธ 2 ยุทธศาสตร ดังนี้ 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----27272727    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดให+มีแผนแม�บทการท�องเท่ียวท่ีครอบคลุมอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวทุกมิติ 
และเปWนแผนแม�บทท่ีสร+างความสมดุลระหว�างอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว     
การอนุรักษสิ่งแวดล+อม และความต+องการของประชาชนในท+องถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การอนุรักษและฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียวให+มีความยั่งยืน 

((((6666)))) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม    

เป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงค: เตรียมพร+อมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมสําหรับรองรับ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจด+านต�างๆ 

การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรเพ่ิมเติมจากระดับท่ีมีอยู�ให+สูงข้ึน โดยเฉพาะศักยภาพทางด+าน
การท�องเท่ียว ซ่ึงเปWนการพัฒนาท่ีใช+ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ีโดยตรงจึงควรมีการเตรียมพร+อมการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมภายในการพัฒนาตามทางเลือกโดยมีแผนเชิงยุทธ 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสงวน อนุรักษ ฟ��นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ#$งอย�างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล+อมและจัดการมลพิษ เพ่ือรองรับการ  

  เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการเสริมสร+างขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิบัติภัย และ
ระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย 

((((7777)))) ความมั่นคง ความมั่นคง ความมั่นคง ความมั่นคง     

เป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงคเป�าประสงค: รักษาผลประโยชนและความมีเสถียรภาพของประเทศชาติ   

ความม่ันคง เปWนนโยบายระดับชาติท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงส�งผลต�อความเปWนอยู�รอดปลอดภัยของชาติ
และส�งผลกระทบต�อการพัฒนาในด+านต�างๆ ดังนั้นจึงต+องได+รับการขับเคลื่อนไปพร+อมกันกับการพัฒนาในด+าน
อ่ืนๆ เพ่ือรักษาผลประโยชน เสถียรภาพ มีจุดยืนท่ีชัดเจน เหมาะสม เพ่ือความมีเสถียรภาพของประเทศชาติ โดยมี
แผนเชิงยุทธ 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรความม่ันคงชายแดนและชายฝ#$งทะเล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการป�องกันและแก+ไขป#ญหาการคุกคามข+ามชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรความม่ันคงแห�งชาติทางทะเล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรป�องกันและแก+ไขป#ญหาความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต+ 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----28282828    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555....6666    แผนปฏบิตักิาร แผนปฏบิตักิาร แผนปฏบิตักิาร แผนปฏบิตักิาร 20 20 20 20 ปZ ปZ ปZ ปZ ((((พพพพ....ศศศศ....2560256025602560----2579257925792579))))    

เพ่ือให+ผู+จัดทํานโยบายสามารถนําแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ไปปฏิบัติให+เปWนรูปธรรม
ได+ ท่ีปรึกษาจึงเสนอแนะแผนปฏิบัติการครอบคลุมตลอดระยะเวลาของแผนแม�บท โดยเสนอแนะแผนปฏิบัติการ
ดังกล�าวจาก 

(1) (ร�าง) กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ปZ 

(2) แผนยุทธศาสตร 20 ปZ ของกระทรวงท่ีเก่ียวข+องกับรายสาขาเศรษฐกิจ 7 สาขา หรือแผน
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวข+อง แผนดังกล�าวคือ 

1) แผนพัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐาน ด+านคมนาคมขนส�งของไทย พ.ศ.2558-2565 

2) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ�าของประเทศไทย พ.ศ.2558–2579 (PDP2015) 

3) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปZ พ.ศ.2555-2574 

4) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหล�งน้ําขนาดใหญ� พ.ศ.2555-2565 

5) ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวไทย พ.ศ.2558-2560 

6) ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล+อม พ.ศ.2556-2561 

7) นโยบายความม่ันคงแห�งชาติ พ.ศ.2558-2564 

(3) แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ (SEA) 

(4) แผนปฏิบัติการท่ีมีอยู�ในป#จจุบันของ 7 สาขาเศรษฐกิจ 
 

โดยแบ�งปฏิบัติการนี้จะแบ�งออกเปWน 2 ช�วง ดังนี้ 

((((1111)))) ช�วงรช�วงรช�วงรช�วงระยะเวลา ะยะเวลา ะยะเวลา ะยะเวลา 10 10 10 10 ปZแรก ปZแรก ปZแรก ปZแรก ((((พพพพ....ศศศศ....2560256025602560----2569256925692569)))) ท่ีปรึกษาได+นําเสนอแผนปฏิบัติการไว+ใน ภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก ขขขข    
ของเล�มของเล�มของเล�มของเล�มที่ ที่ ที่ ที่ 4 4 4 4 แผนแม�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+    ซ่ึงจัดแบ�งออกเปWน 4 กลุ�ม ดังนี้  

กลุ�มท่ี 1 โครงการพัฒนาท่ีควรเร�งรัด 

กลุ�มท่ี 2 โครงการพัฒนาท่ีควรดําเนินตามแผนงานเดิม 

กลุ�มท่ี 3 โครงการพัฒนาท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม 

กลุ�มท่ี 4 โครงการพัฒนาใหม�ท่ีควรมีตามแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 

((((2222)))) ช�วงระยะเวลาช�วงระยะเวลาช�วงระยะเวลาช�วงระยะเวลา    10 10 10 10 ปZหลัง ปZหลัง ปZหลัง ปZหลัง ((((พพพพ....ศศศศ....2570257025702570----2579257925792579)))) ท่ีปรึกษานําเสนอแนวคิดของแผนปฏิบัติการใน 
ภาคผนวก ค ภาคผนวก ค ภาคผนวก ค ภาคผนวก ค ของเล�ของเล�ของเล�ของเล�มมมมแผนแม�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+ ซ่ึงเปWนแนวทางท่ีจัดทําเพ่ือให+หน�วยงาน
ต�างๆ สามารถนําแนวคิดไปประยุกตใช+ในการจัดทําแผนงานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ในช�วง
ระยะเวลาดังกล�าวโดยสามารถจําแนกเป�าหมายทางเศรษฐกิจของทางเลือกสองบวก (2+) ตามระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร ได+ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 5555----4444    

    
        



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่5555----4 4 4 4 เป�าหมายทางเศรษฐกจิ เป�าหมายทางเศรษฐกจิ เป�าหมายทางเศรษฐกจิ เป�าหมายทางเศรษฐกจิ 

 
 
อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต+ อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต+ อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต+ อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต+ 
((((ร+อยละร+อยละร+อยละร+อยละ))))    
รายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากการท�องเทีย่วของภาคใต+ รายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากการท�องเทีย่วของภาคใต+ รายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากการท�องเทีย่วของภาคใต+ รายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากการท�องเทีย่วของภาคใต+ 
((((ล+านบาทล+านบาทล+านบาทล+านบาท))))    
รายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากอตุสาหกรรมฮาลาลอตุสาหกรรมฮาลาลอตุสาหกรรมฮาลาลอตุสาหกรรมฮาลาล
((((ล+านบาทล+านบาทล+านบาทล+านบาท))))    
รายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากศนูยกลางการขนส�งและรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากศนูยกลางการขนส�งและรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากศนูยกลางการขนส�งและรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากศนูยกลางการขนส�งและ
โลจสิตกิส โลจสิตกิส โลจสิตกิส โลจสิตกิส ((((ล+านบาทล+านบาทล+านบาทล+านบาท)*)*)*)*    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ:::: *เฉพาะส�วนท่ีกระทบ 
ทีม่าทีม่าทีม่าทีม่า::::    การคาดการณโดยท่ีปรึกษา

โดยโครงการท่ีสําคัญตามทางเลือกสองบวก 
โดยการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 

สาขาเศรษฐกิจท้ัง 7 สาขา ดังท่ีกล�าวแล+วใน
ระยะ 10 ปZแรก และแนวคิดการพัฒนาในระยะ 
ภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก คคคค    เล�มแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+เล�มแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+เล�มแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+เล�มแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+

    สําหรับการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพ ในการพัฒนา โดยท่ีปรึ
เข+ากับการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 

1. การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมทางด+านการท�องเท่ียว 

2. การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมทางด+า

3. การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมทางด+านศูนยกลางการขนส�งและโลจิสติกส

 
    การพฒันาศกัยภาพเพิ่มเติมตามทางเลือกสองบวก การพฒันาศกัยภาพเพิ่มเติมตามทางเลือกสองบวก การพฒันาศกัยภาพเพิ่มเติมตามทางเลือกสองบวก การพฒันาศกัยภาพเพิ่มเติมตามทางเลือกสองบวก 

โดยรายละเอียดการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมของท้ัง 
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+    

 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+

((((COTCOTCOTCOT))))    5555----29292929    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั 

เป�าหมายทางเศรษฐกจิ เป�าหมายทางเศรษฐกจิ เป�าหมายทางเศรษฐกจิ เป�าหมายทางเศรษฐกจิ ((((Economic TargetEconomic TargetEconomic TargetEconomic Target) ) ) ) ของทางเลอืกสองบวก ของทางเลอืกสองบวก ของทางเลอืกสองบวก ของทางเลอืกสองบวก 
แยกตามระยะเวลาของยทุธศาสตรแยกตามระยะเวลาของยทุธศาสตรแยกตามระยะเวลาของยทุธศาสตรแยกตามระยะเวลาของยทุธศาสตร 

ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่1111    
((((2560256025602560----2564256425642564))))    

ระยะที่ระยะที่ระยะที่ระยะที่    2222    
((((2565256525652565----2569256925692569))))    

ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่
((((2570257025702570

อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต+ อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต+ อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต+ อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต+     
3.7 4.8 

รายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากการท�องเทีย่วของภาคใต+ รายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากการท�องเทีย่วของภาคใต+ รายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากการท�องเทีย่วของภาคใต+ รายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากการท�องเทีย่วของภาคใต+ 
39,139 192,969 

อตุสาหกรรมฮาลาลอตุสาหกรรมฮาลาลอตุสาหกรรมฮาลาลอตุสาหกรรมฮาลาล        
4,893  24,121  

รายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากศนูยกลางการขนส�งและรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากศนูยกลางการขนส�งและรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากศนูยกลางการขนส�งและรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากศนูยกลางการขนส�งและ    
4,892 24,121 

เฉพาะส�วนท่ีกระทบ GDP ส�วนเพ่ิมของทางเลือกสองบวก (2+) 
ท่ีปรึกษา 

โดยโครงการท่ีสําคัญตามทางเลือกสองบวก (2+) แสดงดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 5555----8888    
การพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 กรณีใช+ศักยภาพเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case

ดังท่ีกล�าวแล+วในหัวข+อ หัวข+อ หัวข+อ หัวข+อ 5555....5555 ท้ังนี้ในรายละเอียดการจําแนกโครงการตามยุทธศาสตรใน
ปZแรก และแนวคิดการพัฒนาในระยะ 10 ปZหลัง ท่ีปรึกษาได+แสดงรายละเอียดใน

เล�มแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+เล�มแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+เล�มแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+เล�มแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+    

สําหรับการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 กรณีการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมบวก (+) 
ในการพัฒนา โดยท่ีปรึกษาเรียกว�าการพัฒนาดังกล�าวว�า “บวก 

2 ซ่ึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพนั้น ประกอบไปด+วย 

การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมทางด+านการท�องเท่ียว  

การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมทางด+านอุตสาหกรรมฮาลาล 

การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมทางด+านศูนยกลางการขนส�งและโลจิสติกส 

การพฒันาศกัยภาพเพิ่มเติมตามทางเลือกสองบวก การพฒันาศกัยภาพเพิ่มเติมตามทางเลือกสองบวก การพฒันาศกัยภาพเพิ่มเติมตามทางเลือกสองบวก การพฒันาศกัยภาพเพิ่มเติมตามทางเลือกสองบวก ((((2222+)+)+)+)    

การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมของท้ัง 3 สาขา ท่ีปรึกษาได+นําเสนอไว+ในเล�มแผนแม�บทเพ่ือ
    

แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ของทางเลอืกสองบวก ของทางเลอืกสองบวก ของทางเลอืกสองบวก ของทางเลอืกสองบวก ((((2222+)+)+)+)    

ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่3333    
2570257025702570----2574257425742574))))    

ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่4444    
((((2575257525752575----2579257925792579))))    

4.9 5.1 

409,515 651,715 

108,403  125,876  

42,857 134,810 

Potential Growth Case) มีการพัฒนาใน
ท้ังนี้ในรายละเอียดการจําแนกโครงการตามยุทธศาสตรใน

ปZหลัง ท่ีปรึกษาได+แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก ขขขข    และและและและ

(+) ท่ีปรึกษาจึงได+เสนอการ
บวก (+)” โดยนํามาผนวก

ซ่ึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพนั้น ประกอบไปด+วย 3 สาขาสําคัญ ได+แก� 

 

 

ท่ีปรึกษาได+นําเสนอไว+ในเล�มแผนแม�บทเพ่ือ



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----30303030    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่5555----8 8 8 8 โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก ((((2222+)+)+)+)    

        

        

 

        

ทางพิเศษ ทางพิเศษ ทางพิเศษ ทางพิเศษ     
สายกระทู+สายกระทู+สายกระทู+สายกระทู+----ปyาตอง จังหวดัภูเกต็ปyาตอง จังหวดัภูเกต็ปyาตอง จังหวดัภูเกต็ปyาตอง จังหวดัภูเกต็    

        

โรงไฟฟ�าถ�านหินกระบี่ (กําลังการผลิตโรงไฟฟ�าถ�านหินกระบี่ (กําลังการผลิตโรงไฟฟ�าถ�านหินกระบี่ (กําลังการผลิตโรงไฟฟ�าถ�านหินกระบี่ (กําลังการผลิต
ไฟฟ�าประมาณ 500 เมกะวตัต)ไฟฟ�าประมาณ 500 เมกะวตัต)ไฟฟ�าประมาณ 500 เมกะวตัต)ไฟฟ�าประมาณ 500 เมกะวตัต)    

        
ท�าเรือน้ําลึกปากบาราท�าเรือน้ําลึกปากบาราท�าเรือน้ําลึกปากบาราท�าเรือน้ําลึกปากบารา    จังหวดัสตูลจังหวดัสตูลจังหวดัสตูลจังหวดัสตูล    

        
ท�าเรือสงขลา 2 (จะนะ)ท�าเรือสงขลา 2 (จะนะ)ท�าเรือสงขลา 2 (จะนะ)ท�าเรือสงขลา 2 (จะนะ)     ขังหวัดสงขลาขังหวัดสงขลาขังหวัดสงขลาขังหวัดสงขลา    

        

ท�าเรือชุมพร จังหวัดชุมพรท�าเรือชุมพร จังหวัดชุมพรท�าเรือชุมพร จังหวัดชุมพรท�าเรือชุมพร จังหวัดชุมพร    

        

รถไฟทางคู� ช ุมพรรถไฟทางคู� ช ุมพรรถไฟทางคู� ช ุมพรรถไฟทางคู� ช ุมพร----ปาดังเบซารปาดังเบซารปาดังเบซารปาดังเบซาร    

        

โรงไฟฟ�าเทพา 1 และ 2 อําเภอเทพา โรงไฟฟ�าเทพา 1 และ 2 อําเภอเทพา โรงไฟฟ�าเทพา 1 และ 2 อําเภอเทพา โรงไฟฟ�าเทพา 1 และ 2 อําเภอเทพา     
(กําลังการผลติไฟฟ�าประมาณ (กําลังการผลติไฟฟ�าประมาณ (กําลังการผลติไฟฟ�าประมาณ (กําลังการผลติไฟฟ�าประมาณ     

500500500500----800 เมกะวัตต)800 เมกะวัตต)800 เมกะวัตต)800 เมกะวัตต)    

พัฒนาสถานีขนส�งสินค+าพัฒนาสถานีขนส�งสินค+าพัฒนาสถานีขนส�งสินค+าพัฒนาสถานีขนส�งสินค+า    จังหวัดสุราษฎรธานีจังหวัดสุราษฎรธานีจังหวัดสุราษฎรธานีจังหวัดสุราษฎรธานี    

ระบบเคเบิลใต+ทะเลจากสุราษฎรธานี ระบบเคเบิลใต+ทะเลจากสุราษฎรธานี ระบบเคเบิลใต+ทะเลจากสุราษฎรธานี ระบบเคเบิลใต+ทะเลจากสุราษฎรธานี     
ไปยังเกาะสมุยไปยังเกาะสมุยไปยังเกาะสมุยไปยังเกาะสมุย    

        

โครงการทางหลวงพิเศษระหว�างเมือง โครงการทางหลวงพิเศษระหว�างเมือง โครงการทางหลวงพิเศษระหว�างเมือง โครงการทางหลวงพิเศษระหว�างเมือง 
หาดใหญ�หาดใหญ�หาดใหญ�หาดใหญ�----ชายแดนมาเลเซ ียชายแดนมาเลเซ ียชายแดนมาเลเซ ียชายแดนมาเลเซ ีย    

พัฒนาสถานีขนส�งสินค+าพัฒนาสถานีขนส�งสินค+าพัฒนาสถานีขนส�งสินค+าพัฒนาสถานีขนส�งสินค+า    จังหวัจังหว ัจังหว ัจังหว ัดนราธิวาสดนราธิวาสดนราธิวาสดนราธิวาส    

เมืองยางเมืองยางเมืองยางเมืองยาง    จังจังจังจังงหวัดสงขลางหวัดสงขลางหวัดสงขลางหวัดสงขลา    

ท�าเทียบเรือสําราญเกาะสมุยท�าเทียบเรือสําราญเกาะสมุยท�าเทียบเรือสําราญเกาะสมุยท�าเทียบเรือสําราญเกาะสมุย    
จ ังหวดัสุราษฎรธานีจ ังหวดัสุราษฎรธานีจ ังหวดัสุราษฎรธานีจ ังหวดัสุราษฎรธานี    

ท�าเทียบเรือสําราญท�าเทียบเรือสําราญท�าเทียบเรือสําราญท�าเทียบเรือสําราญจังหวดักระบี่จังหวดักระบี่จังหวดักระบี่จังหวดักระบี่    
ท�าเทียบเรือสําราญท�าเทียบเรือสําราญท�าเทียบเรือสําราญท�าเทียบเรือสําราญจังหวดัจังหวดัจังหวดัจังหวดัภูเกต็ภูเกต็ภูเกต็ภูเกต็    

ปรับปรุงอปุกรณการบินให+รองรับการเดินทางของปรับปรุงอปุกรณการบินให+รองรับการเดินทางของปรับปรุงอปุกรณการบินให+รองรับการเดินทางของปรับปรุงอปุกรณการบินให+รองรับการเดินทางของ    
นักท�องเที่ยวนักท�องเที่ยวนักท�องเที่ยวนักท�องเที่ยว    

พัฒนาท�าอากาศยานภูเกต็พัฒนาท�าอากาศยานภูเกต็พัฒนาท�าอากาศยานภูเกต็พัฒนาท�าอากาศยานภูเกต็    

โครงการรถไฟรางเบาโครงการรถไฟรางเบาโครงการรถไฟรางเบาโครงการรถไฟรางเบา    จังหวดัภูเกต็จังหวดัภูเกต็จังหวดัภูเกต็จังหวดัภูเกต็    

พัฒนาสถานีขนส�งสินค+าพัฒนาสถานีขนส�งสินค+าพัฒนาสถานีขนส�งสินค+าพัฒนาสถานีขนส�งสินค+า    จังหวัจังหว ัจังหว ัจังหว ัดดดดสงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    

อุตสาหกรรมฮาลาล จังหวดัอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวดัอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวดัอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวดั
ป#ตตานี และ สตูลป#ตตานี และ สตูลป#ตตานี และ สตูลป#ตตานี และ สตูล    



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----31313131    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555....7777    แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+ แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+ แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+ แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+ ((((Road MapRoad MapRoad MapRoad Map))))    
5555....7777....1 1 1 1     ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรและแผนทีน่าํทางระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรและแผนทีน่าํทางระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรและแผนทีน่าํทางระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรและแผนทีน่าํทาง    

ท่ีปรึกษานําเสนอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต+ในรูปแบบของแผนท่ีนําทาง (Road Map) เพ่ือให+มี
แนวทางในการนําแผนแม�บทไปปฏิบัติต�อได+ โดยแบ�งช�วงของการพัฒนาออกเปWน 4 ระยะให+สอดคล+องกับ
ระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 ถึง 15 ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 พ.ศ.2560–2564  ซ่ึงสอดคล+องกับช�วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี 12  

ระยะท่ี 2 พ.ศ.2565–2569  ซ่ึงสอดคล+องกับช�วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี 13 

ระยะท่ี 3 พ.ศ.2570–2574  ซ่ึงสอดคล+องกับช�วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี 14 

ระยะท่ี 4 พ.ศ.2575–2579  ซ่ึงสอดคล+องกับช�วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี 15 

5555....7777....2222    เป�าหมายทางเศรษฐกจิ เป�าหมายทางเศรษฐกจิ เป�าหมายทางเศรษฐกจิ เป�าหมายทางเศรษฐกจิ ((((Economic TargetsEconomic TargetsEconomic TargetsEconomic Targets)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่5555----5555    เป�าหมายทางเศรษฐกจิของภาคใต+ จาํแนกตามระยะเวลาของแผนยทุธศาสตรเป�าหมายทางเศรษฐกจิของภาคใต+ จาํแนกตามระยะเวลาของแผนยทุธศาสตรเป�าหมายทางเศรษฐกจิของภาคใต+ จาํแนกตามระยะเวลาของแผนยทุธศาสตรเป�าหมายทางเศรษฐกจิของภาคใต+ จาํแนกตามระยะเวลาของแผนยทุธศาสตร    

ระยะที่ระยะที่ระยะที่ระยะที่    อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
((((ร+อยละต�อปZร+อยละต�อปZร+อยละต�อปZร+อยละต�อปZ))))    

รายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากการรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากการรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากการรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZจากการ
ท�องเทีย่ว ท�องเทีย่ว ท�องเทีย่ว ท�องเทีย่ว ((((ล+านบาทล+านบาทล+านบาทล+านบาท))))    

รายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZทไีม�ใช�การรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZทไีม�ใช�การรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZทไีม�ใช�การรายได+เพิม่เฉลีย่ต�อปZทไีม�ใช�การ
ท�องเทีย่ว ท�องเทีย่ว ท�องเทีย่ว ท�องเทีย่ว ((((ล+านบาทล+านบาทล+านบาทล+านบาท))))    

1 3.7 39,139 9,785 

2 4.8 192,969 48,242 

3 4.9 409,515 216,805 

4 5.1 651,715 651,715 

เป�าหมายและเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจของแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ เปWนเป�าหมายท่ี 

(1) สอดคล+องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปZท่ีกําหนดให+ประเทศไทยเปWนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง จึงต+องมี
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเติบโตมากกว�าร+อยละ5ต�อปZ 

(2) ใช+ทรัพยากรในท+องถ่ินเปWนหลัก และไม�ใช+ทรัพยากรเกินขีดความสามารถ 

(3) มีความสมดุลระหว�าง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล+อม และสังคม 

(4) มีการกระจายรายได+และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมเพ่ือให+ GINI Coefficient เปWนไปตามมาตรฐาน OECD 

การพัฒนาชายฝ#$งทะเลภาคใต+ไม�ได+ข้ึนกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวแต�เพียงอย�างเดียว 
ต+องอาศัยการขยายตัวของอุตสาหกรรมอ่ืนประกอบด+วย ซ่ึงแผนแม�บทได+เสนอแนะให+มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร โดยพัฒนาจากเกษตรเพ่ือการส�งออกและมีพืชเศรษฐกิจน+อยประเภท เปWนการเกษตรท่ีมีความ
หลากหลายและพ่ึงพาตลาดภายในประเทศเปWนหลัก อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะอุตสาหกรรม         
ฮาลาลและการเปWนศูนยการคมนาคมเชื่อมต�อในระดับภูมิภาคและระดับสากล 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----32323232    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555....7777....3333    ตารางเวลาของกิจกรรม ตารางเวลาของกิจกรรม ตารางเวลาของกิจกรรม ตารางเวลาของกิจกรรม ((((TimetableTimetableTimetableTimetable))))    
เพ่ือให+บรรลุเป�าหมายตามท่ีกําหนดไว+ตามตารางเวลาของกิจกรรมการพัฒนาจะแบ�งตามระยะเวลา ดังนี้ 
ระยะเวลาของการพัฒนาจะแบ�งออกเปWน 2 ช�วงชัดเจน คือ ช�วง 10 ปZแรก ซ่ึงครอบคลุมแผนยุทธศาสตร

ระยะท่ี 1 และ 2 และช�วง 10 ปZท่ี 2 ซ่ึงครอบคลุมแผนยุทธศาสตรระยะท่ี 3 และ 4 เหตุท่ีต+องแบ�งระยะเวลาของ
การพัฒนาเปWน 2 ช�วง ด+วยช�วงแรกการพัฒนาภาคใต+จะพ่ึงพาทรัพยากรการท�องเท่ียวเปWนหลัก โดยร+อยละ 80 
ของรายได+เพ่ิมจะมาจากอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว และเม่ืออุตสาหกรรมการท�องเท่ียวใช+เต็มศักยภาพและทํา
ให+ผลกระทบต�อสิ่งแวดล+อมสูงเกินกว�าท่ีสามารถยอมรับได+ พัฒนาจะต+องพัฒนาอุตสาหกรรมอ่ืน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมตามกรอบ Thailand 4.0 ดังนั้นรายได+เพ่ิมจากการท�องเท่ียวจึงจะเปWนเพียงร+อยละ 50 ของรายได+
เพ่ิมรวมในช�วง 10 ปZหลัง 

แต�ละช�วงของการพัฒนา จะแบ�งออกเปWน 2 ระยะ ระยะแรกเปWนระยะของการวางแผนและการลงทุน 
ส�วนระยะท่ีสองเปWนระยะของการปฏิบัติการตามแผนเพ่ือให+บรรลุเป�าประสงคท่ีกําหนดไว+ โดยใน 2 ปZแรกของ
ระยะแรกจะเปWนการวางแผน ส�วนใน 3 ปZหลังจะเปWนระยะของการลงทุนตามแผน 
5555....7777....4444    ประเภทของกิจกรรม ประเภทของกิจกรรม ประเภทของกิจกรรม ประเภทของกิจกรรม ((((ActivitiesActivitiesActivitiesActivities) ) ) ) และตัวชี้วัด และตัวชี้วัด และตัวชี้วัด และตัวชี้วัด ((((IndicatorsIndicatorsIndicatorsIndicators))))    

กิจกรรมท่ีควรจะทําให+สําเร็จของแต�ละระยะมีดังนี้ 

ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ 1111    

2 ปZแรก 

- แผนแม�บทการท�องเท่ียวภาคใต+ 20 ปZ 

- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต+ 5 ปZระยะท่ี 1 

3 ปZหลัง 

- จัดต้ัง/ปรับปรุงองคกรตามแผนแม�บทและแผนยุทธศาสตร 

- จัดทํา Zoning ให+สอดคล+องกับแผน 

- ปรับปรุง/แก+ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข+อง 

- ลงทุนในโครงสร+างพ้ืนฐานตามแผน 

ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ 2222    

- ทบทวนแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ให+สอดคล+องกับประเด็นป#ญหาและอุปสรรค
และสภาพแวดล+อม 

- จัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาภาคใต+ระยะท่ี 2 

- ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว+ 

- วัดผลของการปฏิบัติ 

o ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

o ผลกระทบทางสิ่งแวดล+อม 

o ผลกระทบทางสังคม 
        



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----33333333    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ 3333 
2 ปZแรก 

- ทบทวนแผนแม�บทต�างๆ 
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต+ 5 ปZระยะท่ี 3 ท่ีจะเน+นการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมต�างๆ ท่ี

จะสามารถสร+างรายได+ตามเป�าประสงคของแผนแม�บท 
3 ปZหลัง 

- จัดต้ัง/ปรับปรุงองคกรตามแผนแม�บทและแผนยุทธศาสตร 
- จัดทํา Zoning ให+สอดคล+องกับแผน 
- ปรับปรุง/แก+ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข+อง 
- ลงทุนในโครงสร+างพ้ืนฐานตามแผน 

 
ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ 4444    
- ทบทวนแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ให+สอดคล+องกับประเด็นป#ญหาและอุปสรรค

และสภาพแวดล+อม 
- จัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาภาคใต+ระยะท่ี 4 
- ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว+ 
- วัดผลของการปฏิบัติ 

o ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
o ผลกระทบทางสิ่งแวดล+อม 
o ผลกระทบทางสังคม 

5555....7777....5555    การพฒันาแยกตามสาขาเศรษฐกจิการพฒันาแยกตามสาขาเศรษฐกจิการพฒันาแยกตามสาขาเศรษฐกจิการพฒันาแยกตามสาขาเศรษฐกจิ    
ดังท่ีกล�าวมา แผนแม�บทและแผนยุทธศาสตรเปWนการวางแผนในระดับมหภาค ไม�มีการกําหนดในระดับ

โครงการพัฒนาท่ีเก่ียวข+อง แต�เพ่ือให+เปWนการนําทาง (Guideline) ในการจัดทําโครงการประกอบแผนแม�บท    
การพัฒนาชายฝ#$งทะเลภาคใต+และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต+ โดยเฉพาะในการจัดทําแผนปฏิบัติการราย
สาขาเพ่ือรองรับแผนแม�บทและแผนยุทธศาสตร จึงนําเสนอการพัฒนาแยกตามรายสาขาเศรษฐกิจ 7 สาขา ดังนี้ 

((((1111)))) คมนาคมขนส�งและโลจิสติกสคมนาคมขนส�งและโลจิสติกสคมนาคมขนส�งและโลจิสติกสคมนาคมขนส�งและโลจิสติกส    
ในช�วงการพัฒนา 10 ปZแรก (พ.ศ.2560-2569) ของแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+

ตามทางเลือกสองบวก (2+) มีเป�าหมายว�าร+อยละ 80 ของรายได+ท่ีเพ่ิมข้ึนจะมาจากการท�องเท่ียว ส�วนอีกร+อยละ 
20 มาจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ คือ 1) การขนส�ง 2) อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป              
3) อุตสาหกรรมฮาลาล ซ่ึงจําเปWนต+องมีโครงสร+างพ้ืนฐาน ด+านคมนาคมขนส�งท่ีเพียงพอรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเหล�านั้น เพ่ือการพัฒนา ดังนั้นการพิจารณาโครงสร+างพ้ืนฐานคมนาคมขนส�งท่ีเปWนเครือข�ายท่ีเปWนระบบ 
จึงเปWนเรื่องสําคัญต�อการพัฒนา โดยในระยะ 10 ปZแรกของการพัฒนานั้น ทางด+านคมนาคมจะต+องมีโครงสร+าง
พ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียว การขนส�งสินค+าเกษตร และเกษตรแปรรูป เข+าด+วยกัน 

ส�วนการพัฒนาในช�วง 10 ปZหลัง (พ.ศ.2570-2579) รายได+จากการท�องเท่ียวจะลดลงจากร+อยละ 
80 เหลือเพียงร+อยละ 50 ดังนั้นจําเปWนต+องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม�ๆ โดยเน+นการเปWนศูนยกลางการขนส�งท่ี
สําคัญของภูมิภาคและระดับสากล 
        



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----34343434    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

((((2222)))) พลังงานพลังงานพลังงานพลังงาน    

การพัฒนาจะสอดคล+องกับกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห�งชาติของกระทรวงพลังงาน 20 ปZ ตาม
แผน PDP2015 ซ่ึงจะให+ความสําคัญ 3 ประเด็นดังนี้  

1) ด+านความม่ันคงทางด+านพลังงาน (Security) ต+องตอบสนองปริมาณความต+องการไฟฟ�า    
เพ่ือรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ โดยจะสอดคล+องกับอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  

2) ด+านเศรษฐกิจ (Economy) ต+องคํานึงถึงต+นทุนการผลิตไฟฟ�าท่ีเหมาะสม โดยท่ีประชาชนใน
ประเทศและภาคธุรกิจ สามารถยอมรับได+และไม�เปWนอุปสรรคต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะยาว  

3) ด+านสิ่ งแวดล+อม (Ecology)  ซ่ึ งต+อง ใช+การลดผลกระทบด+ านสิ่ งแวดล+อม โดยลด             
ก~าซคารบอนไดออกไซดต�อหน�วยการผลิตไฟฟ�า 

ในช�วงการพัฒนา 10 ปZแรก (พ.ศ.2560-2569) ของแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+
ตามทางเลือกสองบวก (2+) มีเป�าหมายว�าร+อยละ 80 ของรายได+ท่ีเพ่ิมข้ึนจะมาจากการท�องเท่ียว ส�วนอีกร+อยละ 
20 มาจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ คือ 1) การขนส�ง 2) อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป                     
3) อุตสาหกรรมฮาลาล ซ่ึงจําเปWนต+องมีพลังงานไฟฟ�าท่ีเพียงพอรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล�านั้น เพ่ือการ
พัฒนา ดังนั้นการพิจารณาในเรื่องของความม่ันคงของระบบไฟฟ�าในภาคใต+ จึงเปWนเรื่องสําคัญต�อการพัฒนา                
ทางกระทรวงพลังงานจึงมีความจําเปWนต+องพัฒนาโรงไฟฟ�าเพ่ิมเติม ซ่ึงสอดคล+องกับการพัฒนาในช�วง 10 ปZแรก 

ส�วนการพัฒนาในช�วง 10 ปZหลัง (พ.ศ.2570-2579) รายได+จากการท�องเที่ยวจะลดลงจาก
ร+อยละ 80 เหลือเพียงร+อยละ 50 ดังนั้นจําเปWนต+องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม�ๆ โดยเน+นไปท่ีอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน ซ่ึงได+แก� อุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรมพลังงานชีวมวล ซ่ึงใช+ผลผลิตทางการเกษตรของ
ภาคใต+เปWนวัตถุดิบ โดยจะต+องมีการสนับสนุนให+เกษตรกรปลูกพืชท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล�าว ได+แก� ปาลมน้ํามัน 
หรือพืชพลังงานชนิดอ่ืนๆ เปWนต+น จําเปWนต�อการสนับสนุนการพัฒนาในภาคสาขาอ่ืนๆ และความต+องการด+าน
พลังงานมีความจําเปWนท่ีจะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคใต+ในช�วงเวลาดังกล�าวจะต+องสอดคล+องกับ     
ทิศทางการพัฒนาท่ีเน+นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากผลิตผลการเกษตรของภาคใต+เพ่ิมการผลิตและผลผลิต
เกษตรแปรรูป ปลูกพืชน้ํามัน เช�น ปาลมเพ่ือผสมน้ํามันเชื้อเพลิงตามนโยบายรัฐ อาจดําเนินการโดย ลดพ้ืนท่ีปลูก
ยางหรือต+นยางท่ีหมดอายุแล+ว แล+วเปลี่ยนเปWนปลูกปาลมหรือพืชพลังงานอ่ืนๆ ทดแทน ซ่ึงต+องเริ่มในปZ 2565 เพ่ือ
จะได+ทันการใช+งานใน 10 ปZถัดไป โดยท่ีปรึกษาจะแสดงข+อมูลความต+องการใช+ไฟฟ�าออกเปWน 2 ช�วง คือ                  
ช�วงระยะเวลา 10 ปZแรก และ 10 ปZหลังดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 5555----6666    และ และ และ และ 5555----7777    
        



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT

ตารางตารางตารางตารางที ่ที ่ที ่ที ่

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ:  หมายถึง กําลังการผลิตไฟฟ�าท่ีเพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ�าท่ีสร+างเสร็จ
    หมายถึง วางแผนปลูกพืชพลังงาน
ที่มาที่มาที่มาที่มา: ท่ีปรึกษา 

จากตารางตารางตารางตารางที่ ที่ ที่ ที่ 5555----6666 สามารถอธิบายได+ว�า 
(Electrical Demand) ในปZ พ.ศ.2558 
ความต+องการใช+ไฟฟ�าจะเพ่ิมข้ึนทุกปZ ซ่ึงในช�วงหลังสิ้นสุดระยะเวลา 
สนับสนุนความต+องการใช+ไฟฟ�า ท้ังจากการท�องเท่ียวท่ีมีนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน และสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
จํานวน 4,207 เมกะวัตต ซ่ึงตามแผน 
ไฟฟ�าไว+แล+ว โดยมีความจําเปWนจะต+องมีโรงไฟฟ�า ขนาด 
พ.ศ.2567 จําเปWนต+องมีโรงไฟฟ�าเพ่ิมข้ึนอีก 

โดยในส�วนของพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน ทางกระทรวงพลังงานจะต+องได+รับการสนับสนุน
จากภาคการเกษตร ให+ส�งเสริมการปลูกพืชพลังงาน 
ตามทางเลือกสองบวก (2+) 

ตารางตารางตารางตารางที ่ที ่ที ่ที ่5555----7777

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ:     หมายถึง กําลังการผลิตไฟฟ�าท่ีเพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ�าท่ีสร+างเสร็จ
   หมายถึง วางแผนปลูกพืชพลังงาน

      หมายถึง การนําพืชพลังงานท่ีปลูกในช�วง พ
      หมายถึง พลังงานในการสนับสนุน

ที่มาที่มาที่มาที่มา: ท่ีปรึกษา 

จากตารางตารางตารางตารางที่ ที่ ที่ ที่ 5555----7777 แสดงให+เห็นถึงความต+องการใช+ไฟฟ�า ในช�วงระยะเวลา 
ว�า ความต+องการใช+ไฟฟ�าจะเพ่ิมมากข้ึนเปWน 
จะต+องมีแผนรองรับ คือ มีความจําเปWนจะต+องมีโรงไฟฟ�า ซ่ึงมีกําลังผลิตไฟฟ�าได+เพ่ิมข้ึนเปW
        

year(s)year(s)year(s)year(s) 2558255825582558 2559255925592559

electrical demand(MW)electrical demand(MW)electrical demand(MW)electrical demand(MW) 2,709.02,709.02,709.02,709.0                        2,776.72,776.72,776.72,776.7                        

demand + reverse15% (MW)demand + reverse15% (MW)demand + reverse15% (MW)demand + reverse15% (MW)     3,193.23,193.23,193.23,193.2                        

electrical plant (add completed)electrical plant (add completed)electrical plant (add completed)electrical plant (add completed) 3,059.03,059.03,059.03,059.0                        

electrical plant (add completed)electrical plant (add completed)electrical plant (add completed)electrical plant (add completed)

palm plant for biofuelpalm plant for biofuelpalm plant for biofuelpalm plant for biofuel

agro processingagro processingagro processingagro processing

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+

((((COTCOTCOTCOT))))    5555----35353535    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั 

ที ่ที ่ที ่ที ่5555----6666    อตัราความต+องการไฟฟ�าในช�วงระยะ อตัราความต+องการไฟฟ�าในช�วงระยะ อตัราความต+องการไฟฟ�าในช�วงระยะ อตัราความต+องการไฟฟ�าในช�วงระยะ 10 10 10 10 ปZแรกปZแรกปZแรกปZแรก    

หมายถึง กําลังการผลิตไฟฟ�าท่ีเพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ�าท่ีสร+างเสร็จ 
หมายถึง วางแผนปลูกพืชพลังงาน 

สามารถอธิบายได+ว�า ในช�วงระยะเวลา 10 ปZแรก ภาคใต+มี
2558 อยู�ท่ี 2,709 เมกะวัตต ซ่ึงในป#จจุบันสามารถผลิตได+ 

ความต+องการใช+ไฟฟ�าจะเพ่ิมข้ึนทุกปZ ซ่ึงในช�วงหลังสิ้นสุดระยะเวลา 10 ปZแรก จําเปWนท่ีจะต+องมีโรงไฟฟ�าเพ่ือ
รใช+ไฟฟ�า ท้ังจากการท�องเท่ียวท่ีมีนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน และสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เมกะวัตต ซ่ึงตามแผน PDP2015 ของกระทรวงพลังงาน ได+มีการวางแผนรองรับความต+องการ
ไฟฟ�าไว+แล+ว โดยมีความจําเปWนจะต+องมีโรงไฟฟ�า ขนาด 800 เมกะวัตต ในปZ พ.ศ.2562 

จําเปWนต+องมีโรงไฟฟ�าเพ่ิมข้ึนอีก 2 โรง ขนาดกําลังผลิตโรงละ 1,000 เมกะวัตต

โดยในส�วนของพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน ทางกระทรวงพลังงานจะต+องได+รับการสนับสนุน
จากภาคการเกษตร ให+ส�งเสริมการปลูกพืชพลังงาน (ปาลมน้ํามัน) ให+สามารถทันใช+ได+ในช�วงระยะเวลา

7777    แสดงอตัราความต+องการไฟฟ�าในช�วงระยะ แสดงอตัราความต+องการไฟฟ�าในช�วงระยะ แสดงอตัราความต+องการไฟฟ�าในช�วงระยะ แสดงอตัราความต+องการไฟฟ�าในช�วงระยะ 10 10 10 10 ปZหลงัปZหลงัปZหลงัปZหลงั

หมายถึง กําลังการผลิตไฟฟ�าท่ีเพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ�าท่ีสร+างเสร็จ 
หมายถึง วางแผนปลูกพืชพลังงาน 

รนําพืชพลังงานท่ีปลูกในช�วง พ.ศ.2565–2574 มาใช+ในการผลิตพลังงานไฟฟ�าทดแทน
หมายถึง พลังงานในการสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลและอาหารอ่ืนๆ     

แสดงให+เห็นถึงความต+องการใช+ไฟฟ�า ในช�วงระยะเวลา 
ว�า ความต+องการใช+ไฟฟ�าจะเพ่ิมมากข้ึนเปWน 6,860 เมกะวัตตในสิ้นปZ พ.ศ.2579 ซ่ึงกระทรวงพลังงานจําเปWน
จะต+องมีแผนรองรับ คือ มีความจําเปWนจะต+องมีโรงไฟฟ�า ซ่ึงมีกําลังผลิตไฟฟ�าได+เพ่ิมข้ึนเปW

    

2559255925592559 2560256025602560 2561256125612561 2562256225622562 2563256325632563 2564256425642564 2565256525652565 2566256625662566

2,776.72,776.72,776.72,776.7 2,866.02,866.02,866.02,866.0                        2,958.92,958.92,958.92,958.9                        3,076.33,076.33,076.33,076.3                        3,199.13,199.13,199.13,199.1                        3,327.73,327.73,327.73,327.7                        3,487.43,487.43,487.43,487.4                        3,653.73,653.73,653.73,653.7                        

3,193.23,193.23,193.23,193.2 3,295.93,295.93,295.93,295.9                        3,402.83,402.83,402.83,402.8                        3,537.73,537.73,537.73,537.7                        3,678.93,678.93,678.93,678.9                        3,826.93,826.93,826.93,826.9                        4,010.54,010.54,010.54,010.5                        4,201.74,201.74,201.74,201.7                        

3,859.03,859.03,859.03,859.0                        4,859.04,859.04,859.04,859.0                        

+800MW+800MW+800MW+800MW +1000MW+1000MW+1000MW+1000MW

แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

    
หน�วย หน�วย หน�วย หน�วย :::: เมกะวัตต (MW)    

    

ภาคใต+มีความต+องการใช+ไฟฟ�า 
เมกะวัตต ซ่ึงในป#จจุบันสามารถผลิตได+ 3,059 เมกะวัตต แต�

ปZแรก จําเปWนท่ีจะต+องมีโรงไฟฟ�าเพ่ือ
รใช+ไฟฟ�า ท้ังจากการท�องเท่ียวท่ีมีนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน และสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

ของกระทรวงพลังงาน ได+มีการวางแผนรองรับความต+องการ
2562 และในปZ พ.ศ.2564 และ 

เมกะวัตต    

โดยในส�วนของพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน ทางกระทรวงพลังงานจะต+องได+รับการสนับสนุน
นช�วงระยะเวลา 10 ปZหลัง 

ปZหลงัปZหลงัปZหลงัปZหลงั    
หน�วย หน�วย หน�วย หน�วย ::::    เมกะวตัต เมกะวตัต เมกะวตัต เมกะวตัต ((((MWMWMWMW))))    

 

มาใช+ในการผลิตพลังงานไฟฟ�าทดแทน 

แสดงให+เห็นถึงความต+องการใช+ไฟฟ�า ในช�วงระยะเวลา 10 ปZหลัง ซ่ึงคาดการณ
ซ่ึงกระทรวงพลังงานจําเปWน

จะต+องมีแผนรองรับ คือ มีความจําเปWนจะต+องมีโรงไฟฟ�า ซ่ึงมีกําลังผลิตไฟฟ�าได+เพ่ิมข้ึนเปWน 7,888 เมกะวัตต  

2566256625662566 2567256725672567 2568256825682568 2569256925692569

3,653.73,653.73,653.73,653.7 3,828.43,828.43,828.43,828.4                        4,012.64,012.64,012.64,012.6                        4,207.04,207.04,207.04,207.0                        

4,201.74,201.74,201.74,201.7 4,402.64,402.64,402.64,402.6                        4,614.54,614.54,614.54,614.5                        4,838.14,838.14,838.14,838.1                        

5,859.05,859.05,859.05,859.0                        

+1000MW+1000MW+1000MW+1000MW



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----36363636    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

((((3333)))) อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม    
ตามแนวการพัฒนาตามทางเลือกสองบวก (2+) เน+นการพัฒนาในสาขาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง

จากการเกษตรแปรรูป ซ่ึงอุตสาหกรรมจะเปWนท่ีรองรับชองผลผลิตการเกษตรกรรมท่ีปลูกกันในภาคใต+ ในระยะ 10 
ปZ แรกของการพัฒนา ผลิตผลการเกษตรของภาคใต+จะไม�แตกต�างจากป#จจุบันมากนัก ซ่ึงผลิตผลหลักได+แก� 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน และผลผลิตทางการการประมง ในช�วง 10 ปZแรก (พ.ศ.2560-2569) ของแผนการพัฒนา
ภาคใต+มีเป�าหมายว�าร+อยละ 80 ของรายได+ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการท�องเท่ียว ส�วนอีกร+อยละ 20 มาจากอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ คือ 1) การขนส�ง 2) อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป 3) อุตสาหกรรมฮาลาลดังนั้นการ
พัฒนาในช�วง 10 ปZแรกด+าน อุตสาหกรรม จะมุ�งเน+นการพัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐานท่ีสําคัญและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

สําหรับการพัฒนาในช�วง 10 ปZ หลัง (พ.ศ.2570-2579) รายได+จากการท�องเท่ียวจะลดลงเหลือร+อย
ละ 50 และจําเปWนต+องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม�ๆ โดยเน+นไปท่ีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซ่ึงได+แก� 
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซ่ึงใช+ผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต+เปWนวัตถุดิบ ซ่ึงได+แก� ปาลมน้ํามัน เปWนต+น โครงการ
พัฒนาในช�วง 10 หลังนั้น ยังไม�มีการกําหนดและได+รับอนุมัติงบประมาณ อย�างไรก็ตาม โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมของภาคใต+ในช�วงเวลาดังกล�าวจะต+องสอดคล+องกับทิศทางการพัฒนาท่ีเน+นอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนจากผลิตผลการเกษตรของภาคใต+ และจะต+องยังคงพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ซ่ึงสอดคล+องกับยุทธศาสตร
ระดับชาติ “ครัวไทยสู�ครัวโลก” ด+วย ซ่ึงจะส�งผลให+เปWนการเพ่ิมมูลค�าการส�งออก และยังเปWนอุตสาหกรรมท่ีมี
มูลค�าเพ่ิมสูงอีกด+วย 

((((4444)))) เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    
ผลผลิตการเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีเพาะปลูกในภาคใต+มีข+อจํากัดท่ีไม�สามารถจะขยายเพ่ิมข้ึนได+มาก

กว�าเดิมมากนัก แต�อย�างไรก็ตาม การพัฒนาท่ีดินและแหล�งน้ําก็ยังคงสามารถท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตผล
ของภาคเกษตรกรรมได+ แผนพัฒนาในช�วง 10 ปZแรก จึงเน+นไปท่ีการพัฒนาแหล�งน้ําเปWนหลัก 

ในการพัฒนาช�วง 10 ปZ หลัง (พ.ศ.2570-2579) โครงการพัฒนาการเกษตรกรรมในช�วง 10                                                                                                                                     
ปZหลังนั้น จะต+องสอดคล+องและสนับสนุนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล�าว  อย�างไรก็ตาม โครงการพัฒนาการ
เกษตรกรรมของภาคใต+ของช�วงเวลาดังกล�าวยังไม�มีได+มีการกําหนดและอนุมัติงบประมาณ จึงต+องคํานึงถึง
สภาพแวดล+อมทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากแผนหลักของการพัฒนา ในช�วง 10 ปZหลัง ผลิตผลของภาค
เกษตรกรรมจะมีสัดส�วนท่ีนํามาป�อนภาคอุตสาหกรรมขอภาคใต+เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีสัดส�วนการส�งออกลดลง ดังนั้น
จึงต+องมีการเก็บรักษาและจัดเตรียมผลผลิตเพ่ือนําไปใช+ในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ในขณะเดียวกัน รายได+ต�อหัว
ของประชากรในภาคใต+จะเพ่ิมสูงข้ึนค�อนข+างมาก ซ่ึงจะทําให+เกษตรกรจะต+องมีรายได+โดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนด+วย เม่ือ
ผลิตผลต�อพ้ืนท่ีมีข+อจํากัดไม�สามารถเพ่ิมข้ึนได+มากนัก ดังนั้น เกษตรกรจะต+องทําการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีใหญ�ข้ึน และ
จะต+องมีการใช+เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมากข้ึนรวมถึงการเน+นไปท่ีการผลิตพืชเพ่ือพลังงาน
ทดแทน 

((((5555)))) การท�องเที่ยวการท�องเที่ยวการท�องเที่ยวการท�องเที่ยว    
ภาคใต+นั้นมีศักยภาพซ่ึงเปWนจุดแข็งในเรื่องของการท�องเท่ียวท่ีสําคัญและติดอันดับโลกหลาย

ประเภท เช�น ด+านทรัพยากรธรรมชาติ (อันดับ 16 จาก 141 ประเทศ) ด+านการให+บริการ (อันดับ 21 จาก 41 
ประเทศ) ด+านทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม (อันดับ 34 จาก 141 ประเทศ) และด+านราคาสินค+าและบริการ
ทางการท�องเท่ียว (อันดับ 36 จาก 141 ประเทศ) จากทิศทางการพัฒนาตามทางเลือกสองบวก (2+) ซ่ึงแบ�งช�วง
การพัฒนาออกเปWนช�วงระยะเวลา 10 ปZแรก และช�วงระยะเวลา 10 ปZหลัง เน+นการพัฒนาเปWนกลุ�มจังหวัด โดยมี



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----37373737    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

วัตถุประสงค คือ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขันของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวใน 3 กลุ�มจังหวัด
ภาคใต+ และเพ่ือปรับสภาพแวดล+อมและโครงสร+างของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวใน 3 กลุ�มจังหวัดภาคใต+ให+เอ้ือ
ต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนในอนาคต 

โดยในการพัฒนาการท�องเท่ียวสู�ความยั่งยืนนั้น มีมิติท่ีเก่ียวข+องในการพัฒนาท่ีต+องจัดการให+เกิด 
“ความสมดุล” ท่ีสําคัญอยู� 4 ด+าน คือ (1) มิติเจ+าบ+าน/อุปทาน (Host)  (2) มิติผู+มาเยือน (Guest) (3) กลไกการ
บริหารจัดการการท�องเท่ียว (Tourism Mechanism) และ (4) มิติด+านคุณภาพของการบริการ (Service Quality) 
ป#ญหาการพัฒนาการท�องเท่ียวของไทยต้ังแต�อดีตจนถึงป#จจุบันพบว�า ป#ญหาของการท�องเท่ียวของประเทศไทย
ไม�ได+อยู�ท่ี “จํานวน” ของผู+มาเยือน (นักท�องเท่ียว-Demand) สังเกตได+จากจํานวนของนักท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง แม+ประเทศได+เผชิญกับวิกฤติต�างๆ มากมาย หากแต�ป#ญหาคือ “คุณภาพ” ของนักท�องเท่ียว  

อย�างไรก็ตาม ป#ญหาสําคัญท่ีถูกมองข+ามมาโดยตลอดและส�งผลกระทบโดยตรงต�อการได+มาซ่ึง
นักท�องเท่ียวคุณภาพ คือการจัดการฐานทรัพยากรและผลิตภัณฑการท�องเท่ียว (Supply) ท่ีขาดประสิทธิภาพ 
เนื่องจากอํานาจในการพัฒนาและจัดการ Supply กระจายไปยังหน�วยงานต�างๆ มากมาย อาทิ องคกรปกครอง
ส�วนท+องถ่ิน (อปท.) กระทรวงและหน�วยงานต�างๆ ส�งผลให+การจัดการอุปทาน ทางการท�องเท่ียวไร+ทิศทาง ไม�มี
เอกภาพเท�าท่ีควร รวมท้ังป#ญหาท่ีเกิดจากการกระจายตัวของอํานาจในการบริหารจัดการ ซ่ึงสวนทางกับนโยบาย
การพัฒนาและการตลาดของหน�วยงานด+านการท�องเท่ียวของรัฐ จึงสะท+อนภาพของการพัฒนาและการจัดการท่ีไม�
ต�อเนื่อง (Interrupted) ขาดองครวม (Holistic) และ ขาดการบูรณาการ (Integration) ของภาคส�วนต�างๆ ท่ี
เก่ียวข+องท้ังภาครัฐและเอกชน 

ดังนั้นการพัฒนาตามทางเลือกสองบวก (2+) จะเปWนแนวทางในการส�งเสริมการมุ�งเน+นการดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือดึงดูด/รักษา นักท�องเท่ียวคุณภาพ พร+อมกับการรณรงคส�งเสริมพฤติกรรมการท�องเท่ียว
แบบรับผิดชอบให+กับนักท�องเท่ียวกลุ�มท่ีมีความเสี่ยงต�อการสร+างผลกระทบสูงผ�านทางช�องทางต�างๆ เพ่ือสร+าง
สํานึกในการอนุรักษแหล�งท�องเท่ียวให+ยั่งยืน ท้ังยังช�วยเพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียวกลุ�มใหม�ท่ีมีคุณภาพ และทําให+เกิด
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนต�อไป    

((((6666)))) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม    
การจัดการพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+อย�างยั่งยืน ระยะ 20 ปZ (ปZ พ.ศ.2560–2579) แบ�งการ

ดําเนินงานเปWน 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ 1111 แนวทางการดําเนินงาน ระยะ 10 ปZแรก 
1) การกําหนดเขตการใช+ประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝ#$งระบบนิเวศท่ีมีความ

หลากหลายทางชีวภาพ แหล�งท่ีอยู�อาศัยและแหล�งอาหารของสัตวทะเลหายากและใกล+      
สูญพันธุ ได+รับการสงวนดูแลและคุ+มครองให+มีความอุดมสมบูรณ 

2) การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท�องเท่ียวของเกาะและชายหาดท่ีสําคัญตาม
ศักยภาพและขีดความสามารถของการใช+ประโยชนร�วมกันในระยะยาว 

3) กําหนดการใช+ประโยชนท่ีดินตามศักยภาพและความเหมาะสม เพ่ือรักษาความยั่งยืนของท่ีดิน
และระบบนิเวศบนบก มีการจัดการปyาไม+และพ้ืนท่ีต+นน้ํา เพ่ือหยุดยั้งและฟ��นฟูความเสื่อม
โทรมของท่ีดิน รวมถึง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

4) จัดทําระบบตรวจสอบทรัพยากรทางทะเลและดัชนีชี้วัดการปฏิบัติหน+าท่ีและวางแผนรับมือ
การท�องเท่ียวปฏิรูประบบบําบัดน้ําเสียตามแหล�งท�องเท่ียวขนาดใหญ� เช�น ปyาตอง อ�าวนาง
และเกาะพีพี พร+อมท้ังกําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนและตรวจสอบอย�างเข+มงวดกับผู+กระทํา
ความผิด 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----38383838    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ 2222    แนวทางการดําเนินงาน ระยะ 10 ปZหลัง 

1)   แบ�งการใช+ประโยชนทางทะเลอย�างเปWนระบบ โดยมีมาตรการแบ�งเขตพ้ืนท่ีใช+ประโยชนทาง
ทะเล ด+านเขตความม่ันคงในเขตพลังงาน ด+านเขตความม่ังค่ัง ในเขตท�องเท่ียว ประมงและ
การพัฒนาการขนส�ง รวมถึงด+านเขตความยั่งยืน ในเขตสงวนรักษาและเขตอนุรักษจัดการ 

2)   ดําเนินตามแผนการต�าง ๆ เพ่ืออนุรักษช�วยเหลือสัตวทะเลหายาก เสี่ยงต�อการสูญพันธุ และ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 

((((7777)))) ความมั่นคงความมั่นคงความมั่นคงความมั่นคง    

การดําเนินการนโยบายด+านความม่ันคงสําหรับพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ มีระยะการพัฒนา 20 ปZ 
เช�นเดียวกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ คือ พ.ศ.2560-2579 โดยแบ�งการพัฒนาออกเปWน 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ 1 1 1 1 ((((พพพพ....ศศศศ....2560256025602560----2569256925692569) ) ) ) แนวทางการพัฒนาระยะ 10 ปZ แรก    

1) ทบทวนพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือเตรียมพร+อมในการบริหารจัดการความ
ม่ันคงมุ�งเน+นประเด็นท่ีมีความสําคัญต�อการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ให+สามารถ
ขับเคลื่อนได+ตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว+  

2) จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการดําเนินงานของหน�วยงานท่ีเก่ียวข+องให+มี
ความสอดคล+อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังท่ีมีอยู�เดิม และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ให+เกิดความเก้ือหนุนกัน 

3) เชื่อมโยงเครือข�ายประชาคมเพ่ือสนับสนุนให+เกิดความม่ันคงครอบคลุมท้ังหน�วยงานในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ชุมชน องคกรปกครองส�วนท+องถ่ิน  เพ่ือร�วมมือกันแก+ไข
ป#ญหาความม่ันคงจากทุกภาคส�วน 

4) สร+างเครือข�ายและความร�วมมือกับองคกรในต�างประเทศให+กว+างขวาง เพ่ือพร+อมรับความ
ม่ันคงท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

5) ติดตามประเมินผลความสําเร็จและผลกระทบ อย�างเปWนรูปธรรมด+วยการกําหนดดัชนีชี้วัดท่ี
สําคัญในการประเมินสถานการณท่ีคาดว�าจะส�งผลต�อความม่ันคงในพ้ืนท่ี 

ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ 2 2 2 2 ((((พพพพ....ศศศศ....2570257025702570----2579257925792579)))) แนวทางการดําเนินงาน ระยะ 10 ปZหลัง 

1) เสริมสร+างความม่ันคง ความสงบเรียบร+อยและคุ+มครองการใช+ประโยชนทางทะเล เกิดการ
อํานวยความสะดวก เกิดความร�วมมือกันเปWนเครือข�ายคมนาคมขนส�ง การประมง และการ
ท�องเท่ียวทางทะเล มีการใช+ประโยชนทางทะเลอย�างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

2) ส�งเสริมความร�วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร+างความม่ันคงทุกด+าน และการจัดการ
ภัยพิบัติ 

3) จัดทําแผนงาน โครงการ ด+านความม่ันคงให+สอดคล+องกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ของพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+  

4) ติดตามประเมินผลความสําเร็จและผลกระทบในการพัฒนา 
        



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----39393939    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555....8888    การแบ�งเขตพื้นที่เพื่อใช+วางแผนการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+ การแบ�งเขตพื้นที่เพื่อใช+วางแผนการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+ การแบ�งเขตพื้นที่เพื่อใช+วางแผนการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+ การแบ�งเขตพื้นที่เพื่อใช+วางแผนการพัฒนาพื้นที่ชายฝ#$งทะเลภาคใต+ ((((ZoningZoningZoningZoning))))    
การแบ�งเขตพ้ืนท่ีในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ (Zoning) แบ�งออกเปWน 4 พ้ืนท่ีสําคัญและมี

รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 
((((1111)))) พื้นที่กันออกพื้นที่กันออกพื้นที่กันออกพื้นที่กันออก    ได+แก� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําชั้น 1 เขตอุทยานแห�งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปyา 

เขตห+ามล�าสัตวปyา เขตปyาสงวนแห�งชาติ (เขตปyาอนุรักษ โซน C) เขตปyาชายเลน พ้ืนท่ีชุ�มน้ําและแหล�งน้ํา พ้ืนท่ี
คุ+มครองสิ่งแวดล+อม เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สปก.) พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติรุนแรง 

1) ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําชั้นท่ี 1 
2) อุทยานแห�งชาติ 
3) วนอุทยาน 
4) เขตรักษาพันธุสัตวปyา 
5) เขตห+ามล�าสัตวปyา 
6) เขตปyาสงวนแห�งชาติ (เขตปyาอนุรักษโซน C) 
7) เขตปyาชายเลน 
8) พ้ืนท่ีชุ�มน้ําและแหล�งน้ําต�างๆ 
9) พ้ืนท่ีคุ+มครองสิ่งแวดล+อม 
10) เขตปฎิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สปก.) 
11) พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติรุนแรง (น้ําท�วมและดินถล�ม) 

 
((((2222)))) พื้นที่ศักยภาพด+านการท�องเที่ยวพื้นที่ศักยภาพด+านการท�องเที่ยวพื้นที่ศักยภาพด+านการท�องเที่ยวพื้นที่ศักยภาพด+านการท�องเที่ยว    

นําหลักการช�วงชั้นโอกาสด+านนันทนาการ (ROS) มาเปWนกรอบในการจําแนกเขตการท�องเท่ียว โดย
กําหนดให+สอดคล+องกับสภาพทางกายภาพ การใช+ท่ีดิน และลักษณะการท�องเท่ียว ซ่ึงจะพิจารณาป#จจัยด+าน
กายภาพ การเข+าถึง สภาพของเส+นทางคมนาคม และด+านการจัดการพ้ืนท่ี การใช+ท่ีดิน ขนาดของพ้ืนท่ีธรรมชาติ 
เปWนสําคัญ ในการวิเคราะหนี้จะครอบคลุมพ้ืนท่ีบนบก และพ้ืนท่ีทะเล 

1111)))) เขตการท�องเที่ยวทางบกเขตการท�องเที่ยวทางบกเขตการท�องเที่ยวทางบกเขตการท�องเที่ยวทางบก    แบ�งเขตการท�องเท่ียวออกเปWน 6 เขต ดังนี้ 
ก. พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษ (Semi-primative non-motorized, SPNM) เปWนพ้ืนท่ีท่ียังมีปyา

ธรรมชาติและสภาพธรรมชาติท่ีไม�ถูกเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย ไม�มีสิ่งอํานวยความสะดวก
และค�อนข+างยากต�อการเข+าถึง 

ข. พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษโดยใช+ยานยนต (Semi-primative motorized, SPM) เปWนพ้ืนท่ี
ท่ียังมีปyาธรรมชาติและสภาพธรรมชาติท่ีไม�ถูกเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย ง�ายต�อการเข+าถึง 

ค. พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษยสร+างข้ึน (Roaded natural-modified, RN-M) เปWนพ้ืนท่ีมีสภาพ
เปWนธรรมชาติหรือเลียนแบบธรรมชาติและง�ายต�อการเข+าถึง 

ง. พ้ืนท่ีชนบท (Rural, R) เปWนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีบ+านเรือน ท่ีอยู�อาศัยไม�หนาแน�นการ
เข+าถึงสะดวก 

จ. พ้ืนท่ีเมือง (Urban, U) เปWนพ้ืนท่ีเมือง เทศบาลหรือบริเวณชุมชนท่ีอยู�อาศัย การเข+าถึง
สะดวกมาก 

        



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----40404040    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

2222)))) เขตการท�องเที่ยวทางทะเลเขตการท�องเที่ยวทางทะเลเขตการท�องเที่ยวทางทะเลเขตการท�องเที่ยวทางทะเล แบ�งเขตการท�องเท่ียวออกเปWน 5 เขต ดังนี้ 

กกกก. พื้นที่ชั้นที่ พื้นที่ชั้นที่ พื้นที่ชั้นที่ พื้นที่ชั้นที่ 1111    ง�ายมากต�อการเข+าถึงง�ายมากต�อการเข+าถึงง�ายมากต�อการเข+าถึงง�ายมากต�อการเข+าถึง อยู�ใกล+หรือติดเมือง มีสิ่งก�อสร+างมาก 

ขขขข. พื้นที่ชั้นที่ พื้นที่ชั้นที่ พื้นที่ชั้นที่ พื้นที่ชั้นที่ 2 2 2 2 ง�ายต�อการเข+าถึง ง�ายต�อการเข+าถึง ง�ายต�อการเข+าถึง ง�ายต�อการเข+าถึง ถัดออกจากชายฝ#$งไปถึงระยะ 100 เมตร มีสิ่งก�อสร+างและ
พบเห็นได+ใกล+    

คคคค. พื้นที่ชั้นที่พื้นที่ชั้นที่พื้นที่ชั้นที่พื้นที่ชั้นที่     3333    ยากต�อการเข+าถึง ยากต�อการเข+าถึง ยากต�อการเข+าถึง ยากต�อการเข+าถึง ระยะ 100 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จากชายฝ#$ง พบเห็น
สิ่งก�อสร+างได+บ+าง    

งงงง. พื้นที่ชั้นที่ พื้นที่ชั้นที่ พื้นที่ชั้นที่ พื้นที่ชั้นที่ 4 4 4 4 ค�อนข+างห�างไกลค�อนข+างห�างไกลค�อนข+างห�างไกลค�อนข+างห�างไกล 1-50 กิโลเมตรจากชายฝ#$งมีความเปWนธรรมชาติสูง 

จจจจ. พื้นที่ชั้นที่ พื้นที่ชั้นที่ พื้นที่ชั้นที่ พื้นที่ชั้นที่ 5555    ห�างไกลมาก ห�างไกลมาก ห�างไกลมาก ห�างไกลมาก นอกชายฝ#$งต้ังแต� 50 กิโลเมตรออกไปมีความเปWนธรรมชาติสูงมาก 

((((3333)))) พื้นที่ศักยภาพด+านเกษตรกรรมพื้นที่ศักยภาพด+านเกษตรกรรมพื้นที่ศักยภาพด+านเกษตรกรรมพื้นที่ศักยภาพด+านเกษตรกรรม    

พ้ืนท่ีมีศักยภาพเพ่ือการเกษตรกรรมจําแนกระดับความเหมาะสม 5 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับ   
ปานกลาง ระดับตํ่า พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีกันออก 

พื้นที่มีศักยภาพสูงพื้นที่มีศักยภาพสูงพื้นที่มีศักยภาพสูงพื้นที่มีศักยภาพสูง คือ พ้ืนท่ีท่ีมีคุณภาพดินดี และมีระบบชลประทานอยู�ในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีในบริเวณนี้
ควรสงวนรักษาไว+เพ่ือกิจกรรมทางด+านเกษตรเท�านั้น 

พื้นที่มีศักยภาพปานกลางพื้นที่มีศักยภาพปานกลางพื้นที่มีศักยภาพปานกลางพื้นที่มีศักยภาพปานกลาง คือ พ้ืนท่ีท่ีควรพิจารณากันไว+เพ่ือการเกษตร ได+แก� พ้ืนท่ีท่ีมีคุณภาพของ
ดินดีหรือเปWนพ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีเหล�านี้มีศักยภาพปานกลางซ่ึงอาจได+รับการพัฒนาให+เปWนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง
ด+านการเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะดินดีอาจมีการจัดระบบชลประทานเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพให+กลายเปWน
พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูงในอนาคตต�อไป 

พื้นที่มีศักยภาพต่ําพื้นที่มีศักยภาพต่ําพื้นที่มีศักยภาพต่ําพื้นที่มีศักยภาพต่ํา คือ พ้ืนท่ีมีศักยภาพตํ่าท้ังในเชิงคุณภาพของดินและแหล�งน้ํา ซ่ึงถือว�าเปWนพ้ืนท่ี
ท่ัวไปท่ีไม�มีศักยภาพสําหรับการเกษตรกรรม อย�างไรก็ตามพ้ืนท่ีบริเวณดังกล�าวสามารถปรับปรุงให+มีคุณภาพดีข้ึน
ได+ด+วยการปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาหน+าดินและเพ่ิมความอุดมสมบูรณของอินทรียวัตถุในดินหรือนําไปใช+
ประโยชนสําหรับการพัฒนาด+านอุตสาหกรรม รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  

((((4444)))) พื้นที่ศักยภาพด+านอุตสาหกรรมพื้นที่ศักยภาพด+านอุตสาหกรรมพื้นที่ศักยภาพด+านอุตสาหกรรมพื้นที่ศักยภาพด+านอุตสาหกรรม    

1111)))) พื้นที่ไม�เหมาะสมสําหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่ไม�เหมาะสมสําหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่ไม�เหมาะสมสําหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่ไม�เหมาะสมสําหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม    เปWนพ้ืนท่ีอ�อนไหวต�อสิ่งแวดล+อมสูงมาก
หรือพ้ืนท่ีท่ีไม�ควรต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมลพิษสูง 

2222)))) พื้พืพ้ื้พื้นที่ที่สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได+แต�ต+องมีมาตรการที่เข+มงวดนที่ที่สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได+แต�ต+องมีมาตรการที่เข+มงวดนที่ที่สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได+แต�ต+องมีมาตรการที่เข+มงวดนที่ที่สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได+แต�ต+องมีมาตรการที่เข+มงวด เช�น พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพ
ลุ�มน้ํา 2A 2B (มติ ครม.เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุ�มน้ํา เม่ือ 21 ก.พ. 2538 พ้ืนท่ีปyาเศรษฐกิจ (มติ ครม.เรื่อง 
การจําแนกการใช+ประโยชนทรัพยากรดินปyาไม+ เม่ือ 17  มี.ค. 2535) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมชั้นดีเปWนต+น 

3333)))) พ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมเปWนพ้ืนท่ีอ�อนไหวต�อสิ่งแวดล+อมปานกลาง-ตํ่า ได+แก� ได+แก� ได+แก� ได+แก� 
พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ห+ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่อ�อนไหวด+านสิ่งแวดล+อมสูงพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ห+ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่อ�อนไหวด+านสิ่งแวดล+อมสูงพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ห+ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่อ�อนไหวด+านสิ่งแวดล+อมสูงพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ห+ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่อ�อนไหวด+านสิ่งแวดล+อมสูง    

 



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----41414141    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

 
รปูที่รปูที่รปูที่รปูที่    5555----9999    การแบ�งเขตพืน้ที ่การแบ�งเขตพืน้ที ่การแบ�งเขตพืน้ที ่การแบ�งเขตพืน้ที ่((((ZoningZoningZoningZoning) ) ) ) ตามข+อจาํกดัทางด+านสิง่แวดล+อมตามข+อจาํกดัทางด+านสิง่แวดล+อมตามข+อจาํกดัทางด+านสิง่แวดล+อมตามข+อจาํกดัทางด+านสิง่แวดล+อม    

    

จากรูปที่รูปที่รูปที่รูปที่    5555----9999 แสดงถึงการแบ�งเขตพ้ืนท่ีตามข+อจํากัดทางด+านสิ่งแวดล+อม โดยท่ีปรึกษา ได+จัดพ้ืนท่ีสําหรับ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ เพ่ือให+สามารถพัฒนาได+ตามแผนท่ีนํา
ทาง (Road Map) ระยะ 20 ปZ (พ.ศ.2560-2579) 

 
        



รายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัรายงานฉบบัสมบรูณสมบรูณสมบรูณสมบรูณ บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5 5 5 5 สรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํสรปุผลการจดัทาํแผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+แผนแม�บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ#$งทะเลภาคใต+    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 
 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    5555----42424242    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555....9999    ข+อเสนอแนะทางด+านกฎหมายและองคกรข+อเสนอแนะทางด+านกฎหมายและองคกรข+อเสนอแนะทางด+านกฎหมายและองคกรข+อเสนอแนะทางด+านกฎหมายและองคกร    

ท่ีปรึกษาทางด+านกฎหมายและองคกรจึงเสนอให+มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเล
ภาคใต+” ซ่ึงเปWนคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือประสานการดําเนินงานระหว�างส�วนราชการท่ีเก่ียวข+องให+มีการ
ดําเนินการบังคับใช+กฎหมายให+ได+ตามเป�าหมายท่ีแผนแม�บทกําหนด และติดตามตรวจสอบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนแม�บทอย�างต�อเนื่อง โดยการจัดต้ังคณะกรรมการในลักษณะนี้เพ่ือแก+ไขป#ญหาในเชิงของการ
บริหารราชการแผ�นดิน จึงอาศัยกลไกทางด+านกฎหมายตามความในมาตรา 11 (8) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ.2534 ซ่ึงนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวางระเบียบปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือให+การบริหารราชการแผ�นดินเปWนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย+งกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ.2534 หรือกฎหมายอ่ืนได+ โดยออกเปWนกฎหมายลําดับรองท่ี
เรียกว�า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด+วยการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ#$งทะเลภาคใต+ พ.ศ. ....” 

โดยรายละเอียดของการจัดต้ังคณะทํางานนั้น ท่ีปรึกษาได+นําเสนอไว+ในเล�มแผนแม�บทเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ#$งทะเลภาคใต+ 

 
 



บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่6666
การเรยีนรู�ร�วมกบัผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีการเรยีนรู�ร�วมกบัผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีการเรยีนรู�ร�วมกบัผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีการเรยีนรู�ร�วมกบัผู�มสี�วนได�ส�วนเสยี



 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----1111        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่6666    
การการการการเรยีนรู�ร�วมกบัผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีเรยีนรู�ร�วมกบัผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีเรยีนรู�ร�วมกบัผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีเรยีนรู�ร�วมกบัผู�มสี�วนได�ส�วนเสยี    

    
เนื่องจากการพัฒนาท่ีผ�านมา การรับรู�ของประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลังกระบวนการตัดสินใจในระดับ

นโยบายและแผนงานมาแล�ว โดยท่ีภาครัฐผู�พัฒนาโครงการส�วนใหญ�ไม�ได�นําการมีส�วนร�วมหรือการเรียนรู�ในมิติ
ของชุมชนมาใช�ในข้ันตอนการวางแผนระดับนโยบายหรือแผนงาน ขณะเดียวกันไม�มีส�วนงานหลักท่ีทําหน�าท่ีเชิงรุก
ในการสื่อสารเชิงบวกหรือเผยแพร�ข�อมูลสนับสนุนต�างๆ สู�สาธารณะอย�างเพียงพอ โดยเฉพาะกลุ�มท่ีมีโอกาสได�รับ
ผลกระทบ ทําให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีแท�จริงได�รับข�อมูลท่ีเก่ียวกับโครงการท่ี ไม�ครบถ�วนเพียงพอท่ีจะเปVน
ภูมิคุ�มกันต�อข�าวสารเชิงลบท่ีได�รับ ดังนั้นกระบวนการคิดและตัดสินใจด�วยตนเองของชุมชนจึงเปVนไปตามข�อมูลท่ี
ได�รับ ทําให�เกิดเปVนกระแสการต�อต�านการพัฒนาระดับโครงการและส�งผลต�อการพัฒนาตามนโยบายของประเทศ 
การศึกษาในครั้งนี้จึงใช�การประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร หรือ SEA เปVนเครื่องมือซ่ึงจะให�โอกาสผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนของการศึกษาในกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของโครงการ       
ซ่ึงประกอบด�วยงานหลักๆ 3 งาน ได�แก�  1 ) งานจัดกิจกรรมการเรียนรู� ร� วมกับผู� มีส� วนได�ส� วนเสีย                     
2) งานประชาสัมพันธโครงการ และ 3) งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด�านข�าวสาร (Information Operation :            
IO) มีผลการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ 

6.16.16.16.1    แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    

 เนื่องจากพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการซ่ึงมุ�งเน�นไปท่ี 6 จังหวัด ได�แก� จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ซ่ึงมีหลายจังหวัดท่ีมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ�ของหน�วยงานภาครัฐและถูกคัดค�านจากภาคส�วนต�างๆ เช�น โครงการก�อสร�างท�าเรือน้ําลึกจังหวัดชุมพร 
โครงการก�อสร�างท�าเรือน้ําลึกสงขลาแห�งท่ี 2 จังหวัดสงขลา โครงการท�าเทียบเรือคลองรั้วจังหวัดกระบ่ี โครงการ
ก�อสร�างท�าเรือน้ําลึกปากบาราจังหวัดสตูล เปVนต�น ดังนั้นเพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดป?ญหาอุปสรรค อันจะทําให�
กิจกรรมท่ีกลุ�มท่ีปรึกษาวางแผนไว�ไม�ประสบความสําเร็จ กลุ�มท่ีปรึกษาจึงศึกษาภูมิหลังของพ้ืนท่ีศึกษา โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งสถานการณการคัดค�านในพ้ืนท่ี เพ่ือนํามาเลือกแนวทางการเข�าถึงชุมชน และรูปแบบกิจกรรมให�เหมาะสม 
รวมท้ังสํารวจสภาพป?จจุบันของพ้ืนท่ี เพ่ือทําความเข�าใจลักษณะทางกายภาพ และวิถีชีวิตของประชาชน           
ในพ้ืนท่ีศึกษา และใช�เปVนข�อมูลประกอบการประเมินด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และด�านสังคม 

6666....1111....1111    การทบทวนผลการการทบทวนผลการการทบทวนผลการการทบทวนผลการจัดกิจกรรมการมีส�วนร�วมจัดกิจกรรมการมีส�วนร�วมจัดกิจกรรมการมีส�วนร�วมจัดกิจกรรมการมีส�วนร�วมของโครงการต�างๆ ในพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ของโครงการต�างๆ ในพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ของโครงการต�างๆ ในพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ของโครงการต�างๆ ในพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�    
กลุ�มท่ีปรึกษาได�ศึกษาทบทวนผลการจัดกิจกรรมการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจากรายงาน EIA 

และ EHIA ของโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต�มาศึกษาทบทวน โดยเฉพาะในส�วนของการจัด
กิจกรรมการมีส�วนร�วม ได�แก�  

1)   รายงานการศึกษาเรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

2)   รายงานวิจัยโครงการศึกษาวิจัยสิทธิชุมชน และผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต� ของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

3)   รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ีภาคใต� ได�แก� 
(1) โครงการศึกษาความเหมาะสมของการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ี

ชายฝ?@งทะเลภาคใต� ของการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (ศึกษาแล�วเสร็จ) 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----2222        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

(2) โครงการก�อสร�างท�าเทียบเรือน้ําลึกและถมทะเล ระยะท่ี 1 บริเวณปากคลองปากบารา 
อําเภอละงู จังหวัดสตูล ของกรมเจ�าท�า (ศึกษาแล�วเสร็จ) 

(3) โครงการก�อสร�างท�าเทียบเรือและศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานสํารวจและผลิตป̀โตรเลียมใน
อ�าวไทย ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด (ศึกษาแล�วเสร็จ) 

(4) โครงการศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบเพ่ือก�อสร�างท�าเรือน้ําลึกสงขลา แห�งท่ี 2 ของ     
กรมเจ�าท�า (อยู�ระหว�างดําเนินการศึกษา) 

(5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบท�าเทียบเรือรองรับเรือสําราญขนาดใหญ� 
(Cruise) ท่ีจังหวัดกระบ่ี และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ของกรมเจ�าท�า          
(อยู�ระหว�างดําเนินการศึกษา) 

(6) โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางด�านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสํารวจออกแบบ
รายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อม ในรายละเอียดเพ่ือก�อสร�างท�าเรือท่ี         
จังหวัดชุมพร ของกรมเจ�าท�า (อยู�ระหว�างดําเนินการศึกษา) 

แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกลุ�มท่ีปรึกษามีความสอดคล�องกับ
ข�อเสนอแนะของโครงการพัฒนาต�างๆ ในพ้ืนท่ีภาคใต�ท่ีได�ศึกษาทบทวนดังกล�าวข�างต�น โดยเสนอให�โครงการ
นําเสนอข�อมูลกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างชัดเจน ท่ัวถึงต้ังแต�เริ่มต�นโครงการ ท้ังนี้ควรให�ข�อมูลโดยการพูดคุย
อธิบายรายละเอียดโครงการ ให�กับกลุ�มผู�นําชุมชน เช�น กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน โตeะอิหม�าม ผู�อํานวยการโรงเรียน 
สมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนท่ี สมาชิกองคการบริหารส�วนตําบลในพ้ืนท่ีให�เข�าใจในรายละเอียดโครงการ โดยเน�นการ
เข�าพูดคุยเปVนกลุ�มๆ ก�อนมีการจัดประชุมใหญ� หากจัดประชุมใหญ�เลยโอกาสท่ีการจัดประชุมจะล�มเหลวมีสูงมาก 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง1111)  

6666....1111....2222    การวิเคราะหผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การวิเคราะหผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การวิเคราะหผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การวิเคราะหผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ((((Stakeholder Analysis)Stakeholder Analysis)Stakeholder Analysis)Stakeholder Analysis)    

    เพ่ือให�การดําเนินงานการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เข�าถึงกลุ�มเปjาหมายท่ีเปVนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ี
ได�รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาโดยแท�จริง กลุ�มท่ีปรึกษาจึงได�วิเคราะหผู�มีส�วนได�ส�วนเสียโดยแยกเปVนผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสียทางตรง (Primary Stakeholder) และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทางอ�อม (Secondary Stakeholder) 
(รายละเอียดแสดงไว�ในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง2222) 

สําหรับการประชุมกลุ�มเล็ก ซ่ึงเปVนการประชุมระดับท�องถ่ิน หมู�บ�าน หรือชุมชน ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทาง
ตรงท่ีเชิญเข�าร�วมประชุม เช�น กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน คณะกรรมการหมู�บ�าน กลุ�มอาชีพ องคกรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
เปVนต�น ส�วนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทางอ�อม ได�แก� องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ในพ้ืนท่ี เช�น เครือข�ายประชาชน
ติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล สมัชชาคนปากน้ํา เปVนต�น 

ส�วนการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ซ่ึงเปVนการประชุมระดับจังหวัดจึงมีผู�เข�าร�วมประชุม     
ท่ีเปVนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทางตรงท่ีมาจากการประชุมกลุ�มเล็กและหน�วยงานราชการในพ้ืนท่ี เช�น องคการบริหาร
ส�วนจังหวัด สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เปVนต�น ส�วนผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสียทางอ�อมเปVนไปในทางเดียวกับการประชุมกลุ�มเล็ก ตัวอย�างเช�น สมาคมธุรกิจท�องเท่ียว มูลนิธิอันดามัน 
เปVนต�น 

สําหรับการสัมมนาซ่ึงเปVนการประชุมท่ีขยายวงกว�างข้ึนมา ได�แก� การสัมมนาครั้งท่ี 1 ซ่ึงเปVนการประชุม
ระดับภาค ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทางตรงและทางอ�อมนอกจากจะเปVนภาคส�วนท่ีเข�าร�วมประชุมกลุ�มเล็กและการ
ประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group แล�ว จะมีภาคส�วนต�างๆ เช�น องคกรหรือหน�วยงานระดับภาคเข�าร�วม



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----3333        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ประชุม ตัวอย�างเช�น สํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 15 (ภูเก็ต) สํานักงานเจ�าท�าภูมิภาคท่ี 4 สงขลา สํานักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ?@งอันดามัน เปVนต�น ส�วนการสัมมนาครั้งท่ี 2 ท่ีจัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ มีกลุ�มเปjาหมาย
มุ�งเน�นไปท่ีหน�วยงานภาครัฐส�วนกลางท่ีเก่ียวข�อง นอกจากนั้นจะเปVนหน�วยงานภาครัฐในส�วนภูมิภาค หน�วยงาน
ส�วนท�องถ่ิน ประชาชนท่ีเคยเข�าร�วมประชุมในครั้งท่ีผ�านมา สื่อมวลชน เปVนต�น 

6666....1111....3333    การรับฟ?งความคิดเห็นจากผู�บริหารระดับสูงของจังหวัดและหน�การรับฟ?งความคิดเห็นจากผู�บริหารระดับสูงของจังหวัดและหน�การรับฟ?งความคิดเห็นจากผู�บริหารระดับสูงของจังหวัดและหน�การรับฟ?งความคิดเห็นจากผู�บริหารระดับสูงของจังหวัดและหน�วยงานที่เกี่ยวข�องวยงานที่เกี่ยวข�องวยงานที่เกี่ยวข�องวยงานที่เกี่ยวข�อง    

ก�อนการดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย กลุ�มท่ีปรึกษาได�เข�าพบหน�วยงาน
ต�างๆ ท้ังส�วนกลาง และหน�วยงานในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือแนะนําโครงการและรับทราบข�อมูลและความเห็นต�างๆ    
ท่ีเก่ียวข�อง โดยเฉพาะข�อมูลของโครงการท่ีมีการคัดค�านจากประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปใช�ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมิให�เกิดความขัดแย�งหรือสับสนในข�อมูลของประชาชน โดยกลุ�มท่ี
ปรึกษาได�เข�าพบหน�วยงานต�างๆ ดังนี้ 

    ((((1111))))    กรมเจ�าท�ากรมเจ�าท�ากรมเจ�าท�ากรมเจ�าท�า    

  เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 และวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 กลุ�มท่ีปรึกษาได�เข�าพบผู�บริหารและ
เจ�าหน�าท่ีของกรมเจ�าท�า เพ่ือขอรับทราบรายละเอียดและสถานภาพของโครงการต�างๆ ท่ีอยู�ภายใต�การดําเนินงาน
ของกรมเจ�าท�าท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีภาคใต� โดยเฉพาะท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ังป?ญหาอุปสรรคต�างๆ รวมถึงการจัดการ
การมีส�วนร�วมของโครงการนั้นๆ ตลอดจนความเห็น ข�อเสนอแนะในการดําเนินโครงการของกลุ�มท่ีปรึกษา ซ่ึงกรม
เจ�าท�าได�ให�ข�อมูลและความเห็น สรุปได�ดังนี้  

1111)))) สถานะโครงการที่อยู�ภายใต�การดําเนินงานของกรมเจ�าท�าในพื้นที่จังหวัดภาคใต�สถานะโครงการที่อยู�ภายใต�การดําเนินงานของกรมเจ�าท�าในพื้นที่จังหวัดภาคใต�สถานะโครงการที่อยู�ภายใต�การดําเนินงานของกรมเจ�าท�าในพื้นที่จังหวัดภาคใต�สถานะโครงการที่อยู�ภายใต�การดําเนินงานของกรมเจ�าท�าในพื้นที่จังหวัดภาคใต�    

ก. โครงการท่ีก�อสร�างแล�วเสร็จ ได�แก�  

- โครงการท�าเทียบเรือน้ําลึกอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

- โครงการท�าเรือระนอง มีความลึกร�องน้ําประมาณ 8 เมตร ใช�เปVนท�าเรือขนส�ง    
ระดับภูมิภาค ป?จจุบันมีป?ญหาเรื่องร�องน้ําระหว�างประเทศ และต�องพัฒนาการขนส�งทางบกเสริม 

- โครงการท�าเรือน้ําลึกสงขลาแห�งท่ี 1 เปVนท�าเรือขนส�งสินค�าท่ัวไป ป?จจุบันมีการใช�
งานจนเต็ม capacity แล�ว รวมท้ังมีป?ญหาเรื่องการตกตะกอน และป?ญหาผลกระทบต�อโบราณสถาน 
ขณะเดียวกันภาครัฐเองก็ไม�มีนโยบายท่ีจะขยายพ้ืนท่ีอีก แม�ว�าจะมีการจัดหาท่ีดินโดยรอบไว�แล�ว จึงได�
ทําการศึกษาเพ่ือจะก�อสร�างท�าเรือน้ําลึกสงขลาแห�งท่ี 2 ข้ึนในเขตอําเภอจะนะเพ่ือรองรับการขนส�งสินค�าส�วนท่ี
เกินจากท�าเรือน้ําลึกสงขลาแห�งท่ี 1 

ข. โครงการท่ีอยู�ระหว�างการศึกษา ได�แก�  
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบท�าเทียบเรือ รองรับเรือสําราญ

ขนาดใหญ� (Cruise) ท่ีจังหวัดกระบ่ี และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  
- โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางด�านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสํารวจ

ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมในรายละเอียดเพ่ือก�อสร�างท�าเรือท่ีจังหวัดชุมพร           
อยู�ระหว�างดําเนินการศึกษา โดยได�จัดประชุม ค.1 แล�ว และเริ่มมีกลุ�มคัดค�านเนื่องจากมีการนําข�อมูลไปเชื่อมโยง
กับโครงการก�อสร�างท�าเรือน้ําลึกปากบารา และโครงการท�าเรือน้ําลึกสงขลาแห�งท่ี 2 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----4444        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

- โครงการศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบเพ่ือก�อสร�างท�าเรือน้ําลึกสงขลาแห�งท่ี 2 
จากการท่ีกลุ�มต�อต�านซ่ึงส�วนหนึ่งมาจากนอกพ้ืนท่ีป̀ดเวทีจัดประชุมรับฟ?งความคิดเห็น ค.1 เม่ือเมษายน 2557     
จึงได�มีการจัดต้ังคณะกรรมการรับฟ?งความคิดเห็นโครงการ โดยผู�ว�าราชการจังหวัดสงขลาเปVนประธาน และมีฝsาย
ความม่ันคงร�วมด�วย ป?จจุบันกรมเจ�าท�าได�ทําหนังสือสอบถามความก�าวหน�าของการดําเนินการไปท่ีจังหวัดแล�ว 
โดยมีแผนจะจัดประชุมรับฟ?งความคิดเห็น ภายใน 2-3 เดือนต�อจากนี้ ระหว�างท่ีชะลอโครงการได�ทําการ
ประชาสัมพันธเผยแพร�ข�อมูลเพ่ือสร�างความเข�าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีอย�างต�อเนื่อง  รวมท้ังให�นําประเด็นการ
กําหนดให�อําเภอจะนะเปVนศูนยกลางครัวอาหารของอาเซียนไปพิจารณาความเก่ียวข�องกับโครงการเพ่ิมเติมด�วย
ก�อนจัดประชุม 

- โครงการสํารวจออกแบบเพ่ือก�อสร�างท�าเรือปากบารา จังหวัดสตูล เม่ือปt 2552 มี
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) และได�รับความเห็นชอบแล�ว แต�มีการคัดค�านและให�ทํา EHIA ตาม
กฎหมาย ป?จจุบันกรมเจ�าท�าได�รับงบประมาณเพ่ือดําเนินการศึกษา EHIA ในปt 2559 พร�อมท้ังทบทวนรายงาน
การศึกษา EIA ดังระบุข�างต�นด�วย 

2222)))) การเผยแพร�ข�อมูล การเผยแพร�ข�อมูล การเผยแพร�ข�อมูล การเผยแพร�ข�อมูล """"คนสตูลคิด เจ�าท�าทํา ท�าเรือปากบาราคนสตูลคิด เจ�าท�าทํา ท�าเรือปากบาราคนสตูลคิด เจ�าท�าทํา ท�าเรือปากบาราคนสตูลคิด เจ�าท�าทํา ท�าเรือปากบารา" " " "     
ก. กรมเจ�าท�าชี้แจงว�า ข�อมูลท่ีนําเสนอในแผ�นพับเปVนข�อมูลท่ีมีการเผยแพร�อยู�แล�วท้ังใน

เว็บไซตของกรมเจ�าท�า ข�อมูลจากหอการค�าจังหวัดสตูล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลก็มีข�อมูลเก่ียวกับปากบารา
ท้ังสิ้น ดังนั้นจึงไม�ถือว�าเปVนเรื่องผิดปกติ กรมเจ�าท�าเพียงตรวจสอบว�าข�อมูลท่ีนําเสนอท่ีมีความเก่ียวข�องกับ    
กรมเจ�าท�านั้นถูกต�องหรือไม� เพราะบทบาทของกรมเจ�าท�า ไม�มีหน�าท่ีกําหนดว�าจะต�องมีการก�อสร�างท�าเรือ      
ในท่ีใดๆ ได�หรือไม� 

ข. รูปแบบการดําเนินโครงการในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับภาคประชาชน ดําเนินการตามรูปแบบ
ท่ีใช�กันอยู�ท่ัวไป เช�น การจัดประชุมกลุ�มย�อย การจัดสัมมนา ซ่ึงผลตอบรับส�วนมากจะเปVนเชิงลบมากกว�าเชิงบวก 
ข้ึนอยู�กับรูปแบบการใช�ประโยชนท�าเรือของโครงการ เช�น โครงการก�อสร�างท�าเรือท่ีใช�ประโยชนเพ่ือการโดยสาร 
มักจะไม�ค�อยมีป?ญหาการต�อต�านจากประชาชนในพ้ืนท่ี ในขณะท่ีโครงการก�อสร�างท�าเรือเพ่ือขนส�งสินค�า         
จะมีป?ญหาการต�อต�านมากกว�า 

3333)))) ข�อเสนอแนะต�อการศึกษาโครงการข�อเสนอแนะต�อการศึกษาโครงการข�อเสนอแนะต�อการศึกษาโครงการข�อเสนอแนะต�อการศึกษาโครงการของกลุ�มที่ปรึกษาของกลุ�มที่ปรึกษาของกลุ�มที่ปรึกษาของกลุ�มที่ปรึกษา    
ก. ท่ีปรึกษาควรหาข�อมูลในพ้ืนท่ีจากทุกฝsายท่ีเก่ียวข�องท้ังฝsายสนับสนุน และฝsายคัดค�าน

จะทําให�รับทราบข�อเท็จจริงท่ีครอบคลุมทุกมิติ 
ข. ท่ี ป รึ กษาควรประสาน เ พ่ื อขอรั บทราบข� อ มูลจ าก คุณชั ยวัฒน  ทอง คํ า คูณ                

รองผู�อํานวยการ สนข. เก่ียวกับผลการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับ
โครงการด�วย  

ค. การพัฒนาแบบเต็มรูปแบบเปVนสิ่งท่ีสามารถเกิดข้ึนได�ยาก มีความเปVนไปได�น�อย อาจจะ
ไม�จําเปVนต�องศึกษา แต�ควรเสนอทางเลือกท่ีประชาชนรับได� เช�น อุตสาหกรรมประเภทใด ท�าเรือรูปแบบใด หรือ
ขนส�งทางบกระบบใด เปVนต�น 

ง. การนําเสนอผลการศึกษาตามทางเลือกต�างๆ ประเด็นหลักท่ีพิจารณาคือด�านการ
คมนาคมขนส�ง ดังนั้นท่ีปรึกษาควรพิจารณาให�ครบถ�วนถึงทางออกในกรณีท่ีไม�มีท�าเรือเกิดข้ึน การขนส�งสินค�าท้ัง
นําเข�าและส�งออก จะทําอย�างไร 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----5555        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี่    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

จ. ผลการศึกษาของโครงการ ต�องสามารถตอบได�ว�าจะมีท�าเรือหรือไม� ถ�ามีท�าเรือจะ
ก�อสร�างท่ีไหน มีข�อกําหนดอย�างไร ถ�าไม�มีท�าเรือการขนส�งสินค�าจะทําอย�างไร มีผลกระทบอย�างไร แต�ท่ีสําคัญ
ท่ีสุดนโยบายของภาครัฐต�องชัดเจน ว�าจะกําหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต�ไปในทิศทางใด เพ่ือไม�ให�ประชาชนเกิด
ความสับสน 

    ((((2222))))    ผู�บริหารระดับสูงของจังหวัดในพื้นที่โครงการผู�บริหารระดับสูงของจังหวัดในพื้นที่โครงการผู�บริหารระดับสูงของจังหวัดในพื้นที่โครงการผู�บริหารระดับสูงของจังหวัดในพื้นที่โครงการ        

  ระหว�างวันท่ี 9-16 พฤศจิกายน 2558 กลุ�มท่ีปรึกษาเข�าพบผู�ว�าราชการจังหวัดและหน�วยงาน    
ท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ีโครงการ 5 จังหวัด ได�แก� จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสตูล และ      
จังหวัดนครศรีธรรมราช และวันท่ี 12 มกราคม 2559 เข�าพบผู�ว�าราชการจังหวัดสงขลา และผู�อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดสงขลา เพ่ือแนะนําโครงการ และขอรับทราบข�อมูลด�าน
ศักยภาพ ข�อจํากัด โอกาส และนโยบาย แผนงาน โครงการของการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวเนื่องกับภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การท�องเท่ียว พลังงาน คมนาคมขนส�ง และความม่ันคง รวมท้ังความคิดเห็น และข�อเสนอแนะต�อ
โครงการ สรุปประเด็นสําคัญตามพ้ืนท่ีการเชื่อมโยงของโครงข�ายคมนาคมขนส�งและโลจิสติกสเชื่อมฝ?@งทะเลอันดา
มันและอ�าวไทยในพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 3 แนว ครอบคลุม 6 จังหวัด ได�ดังนี้ (รายงานการประชุมของแต�ละจังหวัด แสดงไว�ใน
ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง3333)  

        1111))))    จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง        

   วันท่ี 9 และ 10 พฤศจิกายน 2558 กลุ�มท่ีปรึกษาได�เข�าพบรองผู�ว�าราชการจังหวัดชุมพร
และผู�ว�าราชการจังหวัดระนอง และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ตามลําดับ (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----1111) สรุปข�อมูลสําคัญดังแสดงในตารางตารางตารางตาราง
ที่ ที่ ที่ ที่ 6666----1111    

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----1111    การประชุมร�วมกบัผู�ว�าราชการจงัหวดัระนองและหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องการประชุมร�วมกบัผู�ว�าราชการจงัหวดัระนองและหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องการประชุมร�วมกบัผู�ว�าราชการจงัหวดัระนองและหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องการประชุมร�วมกบัผู�ว�าราชการจงัหวดัระนองและหน�วยงานทีเ่กีย่วข�อง    

        2222))))    จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่    

   วันท่ี 11 และ 16 พฤศจิกายน 2558 กลุ�มท่ีปรึกษาได�เข�าพบรองผู�ว�าราชการจังหวัดกระบ่ี 
และปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ตามลําดับ สรุปข�อมูลสําคัญดังแสดงในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----2222    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----6666        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----1111    สรุปสรุปสรุปสรุปข�อมลูสาํคัข�อมลูสาํคัข�อมลูสาํคัข�อมลูสาํคัญญญญจากจากจากจากผู�บริหารระดบัสงูและผู�บริหารระดบัสงูและผู�บริหารระดบัสงูและผู�บริหารระดบัสงูและหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องในจังหวดัชมุพรและจังหวดัระนองหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องในจังหวดัชมุพรและจังหวดัระนองหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องในจังหวดัชมุพรและจังหวดัระนองหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องในจังหวดัชมุพรและจังหวดัระนอง    

ข�อมลูข�อมลูข�อมลูข�อมลูสาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    จงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพร    จงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนอง    
1. ด�านเศรษฐกิจ - การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชุมพรในช�วง 10 ปtที่ผ�านมาเน�นการพัฒนาด�านการ

ท�องเที่ยว อย�างไรก็ตามภาคเกษตรกรรม ยังคงทํารายได�สูงสุดเปVนลําดับ       
ที่หนึ่งของจังหวัด 

- รายได�ของจังหวัดระนองส�วนใหญ�มาจากภาคเกษตร (รวมประมง) ประมาณ    
ร�อยละ 40 การค�าชายแดน ประมาณร�อยละ 30 การท�องเที่ยว ร�อยละ 10 ส�วนที่
เหลือมาจากภาคอื่น อย�างไรก็ตาม หากพิจารณารายปt พบว�า ป?จจุบันรายได�ลดลง 
โดยเฉพาะภาคการท�องเที่ยวของจังหวัดระนอง อยู�ลําดับสุดท�ายของภาคใต�  

- ทางจังหวัดมีแนวคิดให�ภาคการท�องเที่ยวเอื้อประโยชนกับภาคการเกษตร      
ด�วยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งผลักดันให�มีแหล�งท�องเที่ยว
ใหม�ๆ ปรับปรุงและพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวให�ได�มาตรฐานการท�องเที่ยว 

2. ด�านคมนาคม - มีแนวคิดผลักดันให�มีการก�อสร�างสะพานบริเวณบ�านปากจั่น อําเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง เพื่อข�ามแม�น้ํากระบุรีไปยังเมืองมะลิวัลย จังหวัดเกาะสอง 
สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา เพื่อเชื่อมต�อการขนส�งสินค�าจากจังหวัด
ชุมพร แต�ยังไม�เปVนที่ยอมรับจากฝ?@งจังหวัดระนอง  

- มีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงการคมนาคมสองฝ?@งทะเล โดยการขุดคลองเชื่อมต�อ
ระหว�างคลองธรรมชาติในจังหวัดชุมพรกับคลองธรรมชาติ ในจังหวัดระนอง 
เพื่อประหยัดเวลาและค�าใช�จ�ายในการขนส�งทางถนน เช�น การเคลื่อนย�าย
เรือประมง โดยรถบรรทุกเพื่อไปทําประมงในทะเลฝ?@งอันดามันในช�วงฤดูมรสุม
ด�านฝ?@งอ�าวไทย เปVนต�น  

- ป?จจุบันจังหวัดระนองมีท�าเรืออเนกประสงครับเรือสินค�าขนาดไม�เกิน 500 ตัน
กรอส เข�าเทียบท�าได�พร�อมกัน 2 ลํา และท�าเทียบเรือตู�สินค�าสามารถรองรับเรือ
สินค�า/ตู�สินค�าขนาดไม�เกิน 12,000 เดทเวทตัน ให�บริการขนส�งสินค�าซึ่งส�วนใหญ�
ขนส�งไปยังประเทศอินเดียและสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา แต�ประสบป?ญหา
ไม�คุ�มทุนเนื่องจากเปVนการขนส�งสินค�าเพียงเที่ยวเดียว แล�ววิ่งเรือเปล�ากลับ อีกทั้ง
การขนสินค�ามายังท�าเรือระนองโดยรถบรรทุกมีค�าใช�จ�ายสูง  

- ท�าเรือระนอง ร�องน้ํามีความลึกประมาณ 8 เมตร ในอนาคตควรพัฒนาเพื่อให�
สามารถรองรับเรือขนส�งสินค�าขนาดใหญ� โดยขุดร�องน้ําให�มีความลึก 9-12 เมตร 
และหากพัฒนาหน�าท�าเรืออีกประมาณ 5-10 เมตรจะสามารถรองรับเรือท�องเที่ยว
ที่ป?จจุบันมีความประสงคที่จะใช�ท�าเรือนี้ได�เปVนอย�างดี ส�วนการขยายทางหลวง
เปVน 4 ช�องจราจรและพัฒนาระบบการขนส�งทางราง จะลดต�นทุนการขนส�งให�
ต่ําลง ซึ่งจะได�รับความสนใจจากผู�ประกอบการ ให�มาใช�ท�าเรือระนองเพิ่มขึ้น  

- หอการค�าจังหวัดระนอง ไม�สนับสนุนแนวคิดการเชื่อมโยงจังหวัดระนองกับชุมพร
โดยการขุดคลองเชื่อมต�อคลองธรรมชาติระหว�าง 2 จังหวัด เนื่องจากต�องผ�าน
พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน และภูเขาสูง อีกทั้งอาจประสบป?ญหาความแตกต�างของ
ระดับน้ําทะเลฝ?@งอ�าวไทยและฝ?@งอันดามัน และไม�เห็นด�วยกับแนวคิดสร�างสะพาน
เพื่อขนส�งสินค�าไปยังเมืองมะลิวัลย จังหวัดเกาะสอง สาธารณรัฐแห�งสหภาพ  
เมียนมาตามแนวคิดของจังหวัดชุมพร เพราะจังหวัดระนองอาจไม�ได�รับประโยชน
จากการนี้ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----7777        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ข�อมลูข�อมลูข�อมลูข�อมลูสาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    จงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพร    จงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนอง    

3. ด�านท�องเที่ยว -  -  

4. ด�านอุตสาหกรรม -  - จังหวัดระนองไม�มีอุตสาหกรรมหนัก ที่มีอยู�ส�วนหนึ่งเปVนอุตสาหกรรมแปรรูป   
จากการประมงเพื่อส�งจําหน�ายทั้งภายนอกและภายในประเทศ แต�ป?จจุบันประสบ

ป?ญหาขาดวัตถุดิบ ในภาพรวมขณะนี้มีโรงงานที่มีมลภาวะรวม 280 โรง (โรงงาน
จําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) มีโรงงานปลาปsนรวม 11 
โรงงาน ไม�มีอุตสาหกรรมโม�หิน เนื่องจากหินมีแร�เจือปนจึงไม�สามารถออก

ใบอนุญาตให�ได� 

- จังหวัดเน�นการพัฒนาอุตสาหกรรมยั่งยืน ไม�มีมลภาวะโดยคาดหวังเปVนเมืองท�า

คลังสินค�ามากกว�าเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งจะทําให�อุตสาหกรรมการซ�อมเรือที่มี    
อยู�ในป?จจุบันเติบโตตามไปด�วยหากกิจกรรมท�าเรือเติบโตขึ้น ส�วนแนวโน�มในการ
พัฒนาจะเปVนไปตามยุทธศาสตรของจังหวัดระนอง คือเปVนแหล�งท�องเที่ยวเชิง

สุขภาพชั้นนํา  

5. ด�าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

- ป?จจุบันจังหวัดชุมพรประสบป?ญหาการกัดเซาะชายฝ?@งจํานวน 31 จุด รวม

ระยะทางประมาณ 94 กิโลเมตร ส�วนการแก�ไขในป?จจุบันแยกเปVน 2 วิธี 
กล�าวคือ หากเปVนหาดทรายที่เปVนโคลนจะใช�วิธีการนําไม�ไผ�มาป?กขวางบริเวณ
ริมชายฝ?@ง  และใช�เกเบี้ยน (Gabion)  

- คาดว�าอีกประมาณ 5-6 ปtข�างหน�า จังหวัดชุมพรอาจจะประสบป?ญหา      
ขาดแคลนน้ํา แต�หากมีการดําเนินโครงการอ�างเก็บน้ําท�าแซะ จะช�วยบรรเทา

ป?ญหาดังกล�าวได� 

- พื้นที่จังหวัดระนองส�วนใหญ�เปVนพื้นที่ปsาอนุรักษ จึงอาจไม�สามารถขยายหรือ

พัฒนาโครงการต�างๆ ได� แต�หากมีการพัฒนาระบบคมนาคมเดิมให�สามารถ       
ใช�ประโยชนได�คุ�มค�าสูงสุดจะเหมาะสมกว�า เพราะจะส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม
น�อย 

- ป?จจุบันจังหวัดมีป?ญหาด�านกลิ่นรบกวน จากโรงงานปลาปsนและมีป?ญหาเรื่อง   
ขยะมูลฝอย ซึ่งยิ่งส�งเสริมการท�องเที่ยวก็ยิ่งเพิ่มป?ญหา การพัฒนาจึงควรบรรเทา

ป?ญหานี้ควบคู�ไปด�วย 

6. ด�านความมั่นคง -  - ป?ญหาที่มีความเปVนห�วงจากการพัฒนา คือป?ญหายาเสพติด แรงงานต�างด�าว และ

อาชญากรรม 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----8888        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ข�อมลูข�อมลูข�อมลูข�อมลูสาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    จงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพร    จงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนอง    

7 .  ข� อ เสนอแนะต�อ
การศึกษาโครงการ 

- การลงพื้นที่ของที่ปรึกษาขอให� พิจารณากิจกรรมที่มีความเหมาะสม          
เพื่อปjองกันไม�ให�เกิดความแตกแยก 

- การเรียนรู�ร�วมกันต�องเน�นการลงพื้นที่ และการแนะนําตัวกับทางชุมชน ควร
ทําความเข�าใจกับกลุ�มแกนนําในพื้นที่ เนื่องจากชาวบ�านได�รับข�อมูลที่อาจ    

ไม�สอดคล�องกับข�อมูล ของโครงการจากกลุ�มต�างๆ มาระยะหนึ่งแล�ว บริษัทที่
ปรึกษาควรศึกษาข�อมูลเพื่อให�เข�าถึงกลุ�มแกนนําในพื้นที่ที่แท�จริง  

- แนวทางการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา ควรให�อยู�บนพื้นฐานศักยภาพของพื้นที่ 

อีกทั้งควรพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของโครงการป?จจุบันในพื้นที่และ
โครงการใหม�  รวมถึงความคุ�มทุน แต�หากไม�สามารถพัฒนาโครงการ           

ได�ครบถ�วนตามแผนทั้งหมด ก็อาจดําเนินการส�วนที่สามารถดําเนินการได�ไป
ก�อนเพื่อเปVนการเริ่มต�นการพัฒนาพื้นที่ 

- การศึกษาของโครงการนี้เปVนประโยชนต�อจังหวัดชุมพรในการวางแผนเพื่อ

พัฒนาจึงขอให�ส�งข�อมูลผลการศึกษาดังกล�าวให�จังหวัดชุมพร เพื่อนําไปใช�
ประโยชนในการพัฒนาพื้นที่ต�อไป 

- การศึกษาโครงการนี้จําเปVนต�องมีการสื่อสารให�ชัดเจนและถูกต�อง เนื่องจากการ
สื่อสารในป?จจุบันมีความรวดเร็ว หากมีการสื่อสารข�อมูลที่ไม�ถูกต�อง อาจส�งผลให�

เกิดป?ญหาตามมา และควรต�องเริ่มจากชุมชนเปVนหลัก 

- การพัฒนาโครงการท�าเทียบเรือขนส�งสินค�าในพื้นที่ภาคใต�ตอนล�าง อาจไม�คุ�มต�อ

การลงทุนเนื่องจากคาดว�าผู�ประกอบการจะใช�ท�าเรือขนส�งสินค�าในประเทศ
สิงคโปรมากกว�า แต�หากพัฒนาโครงการท�าเทียบเรือขนส�งสินค�าในพื้นที่      
ภาคใต�ตอนกลางจะได�รับความสนใจจากผู�ประกอบธุรกิจมากกว�า เนื่องจากการ

ขนส�งจากภาคกลาง ภาคใต�ตอนบนและภาคใต�ตอนล�างมายังภาคใต�ตอนกลาง 
เปVนระยะทางที่ไม�ไกลเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----9999        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----2222    สรุปสรุปสรุปสรุปข�อมลูสาํคัข�อมลูสาํคัข�อมลูสาํคัข�อมลูสาํคัญญญญจากผู�บริหารระดบัสงูและจากผู�บริหารระดบัสงูและจากผู�บริหารระดบัสงูและจากผู�บริหารระดบัสงูและหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องในจังหวดันครศรธีรรมราชและจงัหวัดกระบี่หน�วยงานทีเ่กีย่วข�องในจังหวดันครศรธีรรมราชและจงัหวัดกระบี่หน�วยงานทีเ่กีย่วข�องในจังหวดันครศรธีรรมราชและจงัหวัดกระบี่หน�วยงานทีเ่กีย่วข�องในจังหวดันครศรธีรรมราชและจงัหวัดกระบี่    

ข�อมลูข�อมลูข�อมลูข�อมลูสาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    จงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราช    จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่    
1. ด�านเศรษฐกิจ - รายได�หลักของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส�วนใหญ�มาจากภาคเกษตร 

เช�น ยางพารา ปาลมน้ํามัน และผลไม� รองลงมาเปVนรายได�จาก    
ภาคประมงและอุตสาหกรรม ต�อเ นื่องจากภาคเกษตร เช�น 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม�ยาง อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมซึ่งป?จจุบันมี
โรงงานขนาดใหญ�อยู� 2 โรง และกําลังจะมีเพิ่มขึ้นอีก 2 โรง ส�วน
อุตสาหกรรมอื่นมีเช�น อุตสาหกรรมโม�หิน 

- มีการวางแผนพัฒนาการเกษตรผสมผสานอย�างยั่งยืน เพื่อส�งเสริมให�
เกษตรกรมีรายได�เพิ่มขึ้น ส�วนการมี พ.ร.บ.ปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลม คาดว�าจะทําให�พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 4 แสนไร�ในป?จจุบันเพิ่ม
เปVน 6 แสนไร� 

- ป?จจุบันมังคุดและทุเรียนบางส�วนในพื้นที่อําเภอพรหมคีรี ลานสกา 
ฉวาง และนบพิตํา มีชาวจีนมารับซื้อแล�วส�งออกไปยังประเทศจีน  

- ทิศทางการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด คือเปVนศูนยกระจายสินค�า
ด�วยระบบราง และทําการเกษตรอย�างยั่งยืน ไม�เน�นการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

- ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ขึ้นอยู� กับการท�องเ ที่ยวเปVนหลัก 
รองลงมาเปVนภาคเกษตร เช�น ยางพารา และปาลมน้ํามัน มีรายได�ต�อหัวสูง
เปVนลําดับที่ 13 ของประเทศ GPP ขยายตัวเปVนลําดับที่ 3 และรายได�ต�อหัว
เปVนลําดับที่ 2 ของภาคใต�  
 

2. ด�านคมนาคม - ป?จจุบันที่อําเภอท�าศาลา มีท�าเรือของเอกชนใช�ขนส�งเฉพาะแร�ไปยัง
ประเทศอินโดนีเซียและฟ̀ลิปป̀นส 

- ทางหลวงหมายเลข 44 สร�างขึ้นภายใต�โครงการพัฒนาพื้นที่    
จังหวัดภาคใต� (southern seaboard) เชื่อมต�อระหว�างอําเภอกาญ
จนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี (ฝ?@งอ�าวไทย) ไปตัดกับทางหลวง
หมายเลข 4 ที่อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (ฝ?@งอันดามัน) 

- ป?จจุบันมีโรงงานรวม 3 โรงงาน ที่ใช�รถบรรทุกขนส�งสินค�าของตนไป
ยังท�าเรือกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อส�งออกไปยังยุโรป อินเดีย และ     
ศรีลังกา ซึ่งมีค�าใช�จ�ายสูงเนื่องจากการเดินรถไฟที่มีอยู�ในป?จจุบันไม�
สะดวก หากรถไฟทางคู�ทุ�งสง-กันตังแล�วเสร็จจะช�วยให�โรงงาน      
ลดต�นทุนได� 

- จังหวัดกระบี่มแีผนพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส�ง เปVนกรอบ
ในการพัฒนาระบบ 

- ในการเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล�เคียงควรพัฒนาระบบขนส�งทางรางสําหรับ
ขนคนและสินค�าในเส�นทาง Southern Seaboard ในขณะที่การเชื่อมโยง
พื้นที่ภายในจังหวัดที่กําลังดําเนินการอยู�ในป?จจุบัน คือการสร�างสะพาน
เชื่อมระหว�างเกาะลันตาน�อยกับเกาะลันตาใหญ� ซึ่งคาดว�าจะเป̀ดใช�ในเดือน
มีนาคม 2559 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----10101010        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ข�อมลูข�อมลูข�อมลูข�อมลูสาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    จงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราช    จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่    

- อําเภอทุ�งสง อยู�ในทําเลที่เปVนศูนยกลางของภาค จึงเหมาะสมกับการ
เชื่อมโยงการขนส�งระหว�างพื้นที่ภาคใต�ตอนบนและภาคใต�ตอนล�าง 
และระหว�างพื้นที่ชายฝ?@งด�านตะวันตกและชายฝ?@งด�านตะวันออก 
ป?จจุบันมีศูนยกระจายสินค�าอยู�ในอําเภอทุ�งสง ซึ่งจะพัฒนาปรับพื้นที่
เปVนพื้นคอนกรีตขนาดประมาณ 85 ไร� เพื่อการขึ้น-ลงสินค�า และ
ปtงบประมาณ 2559 ยังได�รับงบประมาณกว�า 40 ล�านบาทเพื่อ
พัฒนาต�อไป 

3. ด�านท�องเที่ยว - การท�องเที่ยวไม�ใช�แหล�งรายได�หลักของจังหวัด โดยการท�องเที่ยว
เปVนการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

- จังหวัดกระบี่ได�กําหนดให�จังหวัดเปVนแหล�งท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อ
พักผ�อนอย�างสงบ การพัฒนาให�เปVนพื้นที่เพื่อขนส�งสินค�าจะเปVนไปได�ยาก 

- จังหวัดชายฝ?@งอันดามันมีความต�องการปริมาณไฟฟjา เพิ่มขึ้นทุกปtแต�มีกลุ�ม
มวลชนและผู�ประกอบธุรกิจท�องเที่ยวจังหวัดกระบี่ไม�เห็นด�วยกับการสร�าง
โรงไฟฟjาถ�านหินในจังหวัดกระบี่ เนื่องจากคาดว�าเส�นทางขนส�งถ�านหินจะ
ผ�านเกาะลันตา และเกาะพีพี อันจะเปVนภาพที่อาจส�งผลให�นักท�องเที่ยว
กลุ�มสแกนดิเนเวียที่ชอบธรรมชาติ ความสงบเงียบของแหล�งท�องเที่ยว 
เปลี่ยนไปท�องเที่ยวในพื้นที่อื่นแทน ซึ่งจะส�งผลต�อระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดกระบี่ตามมา 

4. ด�านอุตสาหกรรม - การยื่นขอเปลี่ยนแปลงผังเมือง ในส�วนที่กําหนดให�พื้นที่บางส�วน     
ของอําเภอสิชลและท�าศาลาเปVนสีม�วง ทําให�ภาคประชาชนคาดว�าจะ
เปVนการเป̀ดช�องให�มีโรงไฟฟjา หรือโรงงานของบริษัท เชฟรอน ใน
พื้นที่ดังกล�าว ซึ่งภาคประชาชนไม�ต�องการ 

- การไฟฟjาฝsายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีโครงการจะสร�าง
โรงไฟฟjาในพื้นที่อําเภอหัวไทรนั้น ป?จจุบัน กฟผ.กําลังดําเนินการ
ด�านมวลชนสัมพันธ เพื่อให�ข�อมูลแก�ประชาชนในพื้นที่อย�างต�อเนื่อง 

- อุตสาหกรรมในจังหวัดกระบี่ส�วนใหญ�เปVนอุตสาหกรรมต�อเนื่องจาก     
ภาคการเกษตร เช�น โรงงานแปรรูปยางพารา แปรรูปปาลมน้ํามัน 

- ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดของผู�ว�าราชการจังหวัดกระบี่ 
คือนโยบายส�งเสริมอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน โดยมุ�งพัฒนาให�เปVนเมือง
ปาลมน้ํามัน เนื่องจากปาลมน้ํามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีคุณภาพที่ดีที่สุด    
มีพื้นที่ในการปลูกปาลมน้ํามันเปVนลําดับที่ 2 ของภาคใต� แต�สามารถให�
ผลผลิตปาลมน้ํามันได�สูงสุด 

   
   



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----11111111        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ข�อมลูข�อมลูข�อมลูข�อมลูสาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    จงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราช    จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่    
5.  ด� านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

- สภาพพื้นที่ชายฝ?@งทะเล โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอปากพนัง และ
อําเภอหัวไทร ประสบป?ญหาการกัดเซาะชายฝ?@งมาก 

- จากการที่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ มีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
เนื่องจากเปVนทรัพยากรที่สามารถดึงดูดนักท�องเที่ยวและสร�างรายได�ให�แก�
ครอบครั ว  หากมี โครงการ พัฒนาต� า งๆ ซึ่ งอาจส� งผลกระทบต�อ
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการนั้นๆ จะไม�เปVนที่ยอมรับจากกลุ�มต�างๆ       
ในจังหวัด 

- ป?ญหาด�านสิ่งแวดล�อมที่มีอยู�ป?จจุบัน เช�น น้ําเสียจากโรงงานผลิตน้ํามัน
ปาลม น้ําเสียและขยะชุมชนที่เริ่มรุนแรงขึ้น  

- มีป?ญหาการกัดเซาะชายฝ?@ง ซึ่งบริเวณที่ถูกกัดเซาะมากที่สุดอยู�ที่ตําบล
ศาลาด�าน อําเภอเกาะลันตา นอกจากนี้ที่เกาะลันตายังมีป?ญหาด�านน้ําเสีย
และขยะมูลฝอยอีกด�วย 

6. ด�านความมั่นคง -  -  
7. ข�อเสนอแนะต�อการศึกษาโครงการ - โครงการควรศึกษาแผนและโครงการต�างๆ ในพื้นที่และศักยภาพของ

พื้นที่ เพื่อเปVนข�อมูลประกอบด�วย 
-  

 

    

    



ร�างรายงานฉบบัสมบรูณร�างรายงานฉบบัสมบรูณร�างรายงานฉบบัสมบรูณร�างรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----12121212        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

        3333))))    จังหวัดสงขลาและจงัหวดัสตลูจังหวัดสงขลาและจงัหวดัสตลูจังหวัดสงขลาและจงัหวดัสตลูจังหวัดสงขลาและจงัหวดัสตลู    

   วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 กลุ�มท่ีปรึกษาได�เข�าพบผู�ว�าราชการจังหวัดสตูล และหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข�อง (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----2222)  และวันท่ี 12 มกราคม 2559 เข�าพบผู�ว�าราชการจังหวัดสงขลา และผู�อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดสงขลา นอกจากนี้จากการประสานงานในช�วงแรก ได�รับความ
อนุเคราะหจากจังหวัดสงขลา ออกหนังสือถึงอําเภอเจ�าของพ้ืนท่ี ท่ีกลุ�มท่ีปรึกษาจะปฏิบัติงาน พร�อมท้ังมอบ
หนังสือแจ�งขอความร�วมมือ อํานวยความสะดวกจากหน�วยงานต�างๆ ให�กลุ�มท่ีปรึกษาใช�ในการติดต�อประสานงาน 
เพ่ือให�สามารถจัดประชุมกลุ�มเล็กได�ตามแผนงาน สรุปข�อมูลการประชุมดังกล�าวนําเสนอไว�ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----3333    

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----2222    การประชุมร�วมกบัผู�ว�าราชการจงัหวดัสตลูและหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องการประชุมร�วมกบัผู�ว�าราชการจงัหวดัสตลูและหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องการประชุมร�วมกบัผู�ว�าราชการจงัหวดัสตลูและหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องการประชุมร�วมกบัผู�ว�าราชการจงัหวดัสตลูและหน�วยงานทีเ่กีย่วข�อง    

6.1.46.1.46.1.46.1.4    การการการการสํารวจสภาพป?จจุบันของจังหวัดในพื้นที่โครงการสํารวจสภาพป?จจุบันของจังหวัดในพื้นที่โครงการสํารวจสภาพป?จจุบันของจังหวัดในพื้นที่โครงการสํารวจสภาพป?จจุบันของจังหวัดในพื้นที่โครงการ    

กลุ�มท่ีปรึกษาได�ทําการสํารวจพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงเปVนพ้ืนท่ีการเชื่อมโยงของโครงข�ายคมนาคมขนส�งและโลจิ
สติกสเชื่อมฝ?@งทะเลอันดามันและอ�าวไทย (Land bridge) ท่ีสําคัญ 3 แนว ครอบคลุม 6 จังหวัด ได�แก� จังหวัด
ชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงคของ
การสํารวจดังนี้ 

(1) ตรวจสอบและทําความเข�าใจสภาพพ้ืนท่ีเบ้ืองต�น โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีท�าเรืออยู�แล�ว หรือมี
โครงการจะสร�างท�าเรือ เพ่ือใช�เปVนข�อมูลประกอบการเตรียมตัวจัดประชุมกลุ�มเล็ก 

(2) เก็บข�อมูลเพ่ือสนับสนุนการศึกษาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

(3) สะท�อนภาพและสนับสนุนข�อมูลท่ีได�รับจากผู�บริหารระดับสูง และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องของ 
จังหวัดในพ้ืนท่ีโครงการ (ตามท่ีนําเสนอรายละเอียดในหัวข�อ หัวข�อ หัวข�อ หัวข�อ 6666....1111....3333)))) 

การสํารวจสภาพป?จจุบันของจังหวัดในพ้ืนท่ีศึกษา นําเสนอตามแนวการเชื่อมโยงของโครงข�ายคมนาคม
ขนส�งและโลจิสติกสเชื่อมฝ?@งทะเลอันดามันและอ�าวไทย เรียงลําดับจากแนวด�านบนลงล�าง รายละเอียดผลการ
สํารวจแสดงไว�ในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง4444 

 
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----13131313        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----3333    สรุปสรุปสรุปสรุปข�อมลูสาํคัข�อมลูสาํคัข�อมลูสาํคัข�อมลูสาํคัญญญญจากผู�บริหารระดบัสงูและจากผู�บริหารระดบัสงูและจากผู�บริหารระดบัสงูและจากผู�บริหารระดบัสงูและหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องในจังหวดัหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องในจังหวดัหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องในจังหวดัหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องในจังหวดัสงขลาสงขลาสงขลาสงขลาและจงัหวดัและจงัหวดัและจงัหวดัและจงัหวดัสตลูสตลูสตลูสตลู    

ข�อมลูข�อมลูข�อมลูข�อมลูสาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัสงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัสตลูสตลูสตลูสตลู    
1. ด�านเศรษฐกิจ - รายได�จากภาคการท�องเที่ยวเปVนรายได�หลักของจังหวัด โดยเฉพาะในช�วง

เทศกาล จะมีนักท�องเที่ยวทั้งชาวไทยและต�างชาติ เข�ามาท�องเที่ยวในจังหวัด
สงขลา ส�งผลให�ภาคการท�องเที่ยวและธุรกิจบริการต�างๆ มีรายได�เพิ่มขึ้น  
 

- เศรษฐกิจของจังหวัดสตูลส�วนใหญ�มาจากภาคเกษตร (ยางพาราและปาลมน้ํามัน) 
และภาคประมง  แต�เมื่อมีการควบคุมการทําประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) รายได�
จากการประมงก็ลดลง ทางจังหวัดจึงมีแนวคิดที่จะชดเชยด�วยการเพิ่มรายได�จาก
ภาคการท�องเที่ยว 

2. ด�านคมนาคม -  - จังหวัดสตูล โดยหอการค�าสตูลมีแนวคิดที่จะเชื่อมต�อพื้นที่ชายฝ?@งจังหวัดสตูลไปยัง
รัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย (ตํามะลัง-ปูยู-บูเก็ตปูเตeะ) ระยะทางประมาณ      
14 กิโลเมตร คือโครงการถนนสะพานสตูล- เปอรลิส ซึ่งได�หารือร�วมกันระหว�าง
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ตั้งแต� พ.ศ.2530 เพื่อเชื่อมต�อเส�นทาง
เศรษฐกิจระหว�างอินโดจีนและประเทศสิงคโปร โครงการดังกล�าวเปVนที่ยอมรับ
ของที่ประชุมหอการค�าภาคใต� (14 จังหวัด) เมื่อครั้งประชุมวันที่ 17 ตุลาคม 
2558 ทั้งนี้หากรัฐบาลเห็นชอบกับโครงการ ภาคเอกชนยินดีออกค�าใช�จ�ายในการ
ทํา EIA หรือ EHIA เอง แต�ขอเปVนผู�รับสัมปทานจากรัฐบาล ทางจังหวัดสตูลจึง
ขอให�ที่ปรึกษาพิจารณาโครงการดังกล�าว ไว�ในแผนแม�บทที่จะจัดทําขึ้นภายใต�
โครงการนี้ด�วย 

3. ด�านท�องเที่ยว - ทรัพยากรการท�องเที่ยว โดยเฉพาะแหล�งธรรมชาติ เปVนจุดเด�นที่ดึงดูด
นักท�องเที่ยวให�เลือกเข�ามาท�องเที่ยวในจังหวัดสงขลา 

-  

4. ด�านอุตสาหกรรม -  - ภาคอุตสาหกรรมส�วนใหญ�ในจังหวัดสตูล เปVนอุตสาหกรรมต�อเนื่องจากการเกษตร 
(ยางพารา) นอกจากนั้นเปVนกิจการโม�หิน ส�วนแนวทางของภาคอุตสาหกรรม     
จะเน�นการส�งเสริมอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว และอุตสาหกรรมสีเขียว 

   

   

   



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----14141414        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ข�อมลูข�อมลูข�อมลูข�อมลูสาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัสงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัสตลูสตลูสตลูสตลู    

5. ด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

- ในพื้นที่อําเภอจะนะ โดยเฉพาะบริเวณชายฝ?@งทะเลตําบลนาทับและตําบลตลิ่ง
ชัน ชาวประมงสามารถออกจับสัตวน้ําได�ปริมาณมาก โดยเฉพาะ กุ�ง และปลา 
แสดงให�เห็นถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวทะเล ในบริเวณดังกล�าว 
อย�างไรก็ตามน้ําในคลองนาทับยังมีป?ญหาจากน้ําเสีย ซึ่งอาจมาจากครัวเรือน 
น้ําจากบ�อกุ�ง และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งชาวบ�านยังคงให�ความสําคัญใน
ประเด็นนี้เพื่อหาผู�รับผิดชอบ  สําหรับป?ญหากัดเซาะชายฝ?@ง ยังคงเปVนป?ญหา
สําคัญของพื้นที่ที่ภาคส�วนต�างๆ ให�ความสําคัญในการแก�ไขและบรรเทา
ผลกระทบ นอกจากนี้ยังมีป?ญหาขยะและความเสื่อมโทรมของลุ�มน้ําทะเลสาบ
สงขลาและปsาต�นน้ํา 

- ชายฝ?@งทะเลของจังหวัดสตูลมีปsาชายเลนเปVนแนวยาว และยังมีสัตวทะเลหายาก 
เช�น พะยูน บริเวณตํามะลัง 

6. ด�านความมั่นคง - ป?จจุบันประสบป?ญหาความเชื่อมั่นด�านความมั่นคง  -  

7 .  ข� อ เสนอแนะต�อ
การศึกษาโครงการ 

- ชุมชนมีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากต�องใช�ทรัพยากรในการ
ประกอบอาชีพ  

- หากมีโครงการพัฒนาพื้นที่หรือโครงการศึกษาต�างๆ ในพื้นที่มักจะไม�ประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากชุมชนจะรวมตัวกันเพื่อไม�ให�การประชุมแต�ละครั้ง
สามารถดําเนินไปได�  เพราะไม�ต�องการให�มีการสร�างท�าเรือในพื้นที่        
อําเภอจะนะ และต�องการรักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ
ทัศนียภาพของพื้นที่ไว� และหากมีการก�อสร�างท�าเรือ ชุมชนมีความห�วงกังวล
เรื่องน้ําเสีย สารเคมีรั่วไหล และอุตสาหกรรมป̀โตรเคมี ที่จะตามมา 

- การศึกษาของโครงการนี้เปVนประโยชนต�อพื้นที่อย�างมาก เนื่องจากเปVน
การศึกษาตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งจะช�วยลดความห�วงกังวลของประชาชน
ในพื้นที่ได�ในระดับหนึ่ง 

- การเข�าพื้นที่พบประชาชนจะต�องมีความชัดเจน ว�ามิได�เจาะจงกับโครงการสร�าง
ท�าเรือน้ําลึกปากบารา และควรหาแนวทางทําให�ชุมชนเข�าใจการศึกษาของ
โครงการ 

- การศึกษาควรให�ศึกษาครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการมีส�วนร�วม เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล�อม ประมง และการท�องเที่ยว 

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----15151515        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

6666....2222    งานจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียงานจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียงานจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียงานจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    

งานกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของโครงการ ประกอบด�วยกิจกรรมย�อยๆ รวม 3 กิจกรรม 
ได�แก� การประชุมกลุ�มเล็ก การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group และการสัมมนา ซ่ึงมีผลการ
ดําเนินงานของแต�ละกิจกรรมย�อยสรุปได�ดังนี้ 

6666....2222....1111    การประชุมกลุ�มเล็กการประชุมกลุ�มเล็กการประชุมกลุ�มเล็กการประชุมกลุ�มเล็ก    

การประชุมกลุ�มเล็กเปVนกิจกรรมท่ีกลุ�มท่ีปรึกษาเสนอเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกิจกรรมต�างๆ ท่ีระบุไว�ใน
ขอบเขตงาน (TOR) ของโครงการ โดยจะดําเนินการจัดประชุมอย�างไม�เปVนทางการในระดับพ้ืนท่ี เช�น ตําบล 
หมู�บ�าน ชุมชน หรือท่ีทําการของกลุ�มอาชีพต�างๆ เปVนต�น จํานวน 60 ครั้ง มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมโอกาสให�         
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของโครงการกับโครงการ ได�รับและส�งข�อมูลกันเปVนวงกว�าง ต้ังแต�เริ่มต�นโครงการจนสิ้นสุด
โครงการ ซ่ึงจะทําให�แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ซ่ึงเปVนผลผลิตของโครงการเปVนท่ียอมรับจาก
ภาคส�วนต�างๆ มากท่ีสุด สําหรับแนวทางการดําเนินงานจัดประชุมกลุ�มเล็กนี้ กลุ�มท่ีปรึกษาจะจัดประชุมในพ้ืนท่ีท่ี
เคยมีการคัดค�านโครงการพัฒนาต�างๆ ก�อน เนื่องจากคาดว�าการสร�างความเข�าใจกับกลุ�มคัดค�านดังกล�าวจะไม�
สามารถทําได�ง�ายนักดังนั้น การเริ่มต�นในพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาคัดค�านต�างๆ เปVนลําดับแรกจะทําให�มีเวลามากพอใน
การทําความเข�าใจกับกลุ�มคัดค�านเหล�านั้น ด�วยเหตุนี้การประชุมกลุ�มเล็กในระยะแรกจึงเริ่มในพ้ืนท่ีอําเภอขนอม
กับอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอละงู จังหวัดสตูล และอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยการเข�าพบ
ส�วนราชการในท�องถ่ิน ผู�นําท�องถ่ิน ผู�นําชุมชน หรือแกนนํากลุ�มต�างๆ เพ่ือแนะนําทีมงาน แนะนําโครงการ ขอ
รับทราบข�อมูลสภาพความเปVนอยู�ในพ้ืนท่ี และหารือเพ่ือจัดประชุมกลุ�มเล็กครั้งต�อไป ผลจากการเข�าพบผู�นําท้ังหลาย
กล�าวโดยรวมได�ว�าผู�นําท่ีเข�าพบยินดีให�ความร�วมมือในการเชิญชวนกลุ�มเปjาหมายเข�าร�วมประชุมกลุ�มเล็ก และจะ
ประสานกับทีมงานของกลุ�มท่ีปรึกษาเพ่ือจัดการประชุม รวมท้ังให�ข�อเสนอแนะกับทีมงานให�นําเสนอข�อมูลของ
โครงการ แก�ผู�เข�าร�วมประชุมอย�างชัดเจนและครบถ�วนทุกด�าน นอกจากนี้กลุ�มผู�นํายังเห็นด�วยกับการดําเนินงาน
ของกลุ�มท่ีปรึกษาในการเข�าพบผู�นําหรือแกนนําก�อนจัดประชุม นั้นเปVนสิ่งท่ีถูกต�อง เนื่องจากหากจัดประชุมกลุ�ม
ย�อยข้ึนเลยนั้นอาจจะไม�ประสบความสําเร็จได� สําหรับการประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในแต�ละกลุ�มย�อยๆ จะเริ่มจาก
การแนะนําทีมงาน แนะนําโครงการ โดยเฉพาะชี้แจงให�เห็นความแตกต�างระหว�างการประเมินสิ่งแวดล�อม ระดับ
ยุทธศาสตร (SEA) กับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) สอบถามถึงสภาพพ้ืนท่ี การประกอบอาชีพ ป?ญหา
ท่ีประสบอยู�ในป?จจุบัน ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต�อแนวทางการศึกษา และแนวทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ?@งทะเลภาคใต� พร�อมท้ังมอบเอกสารท่ีนําเสนอรายละเอียดดังกล�าว และทําการสํารวจแบบสอบถาม 
(รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมแสดงไว�ในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง5555)  

การจัดประชุมกลุ�มเล็กจัดข้ึนในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดซ่ึงเปVนพ้ืนท่ีศึกษา ประกอบด�วย จังหวัดชุมพร       
จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เริ่มดําเนินการต้ังแต�ประมาณ
กลางเดือนพฤศจิกายน 2558 (18 พฤศจิกายน 2558) และดําเนินการเปVนระยะอย�างต�อเนื่องตลอดระยะเวลา
โครงการ ป?จจุบันสามารถจัดประชุมท้ัง 6 จังหวัดได�รวมท้ังสิ้น 60 60 60 60 ครั้งครั้งครั้งครั้ง ดังแสดงในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----4444 โดยเปVนการ
ประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถ่ิน ผู�นําท�องถ่ิน ผู�นําชุมชน แกนนํากลุ�มต�างๆ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 33336666    ครั้งครั้งครั้งครั้ง และประชุมกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในพ้ืนท่ี จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 24 24 24 24 ครั้งครั้งครั้งครั้ง  
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----16161616        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----4444    จํานวนการจดัปรจํานวนการจดัปรจํานวนการจดัปรจํานวนการจดัประชมุกลุ�มเล็กในพืน้ที ่ะชมุกลุ�มเล็กในพืน้ที ่ะชมุกลุ�มเล็กในพืน้ที ่ะชมุกลุ�มเล็กในพืน้ที ่6 6 6 6 จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    จาํนวนการจดัประชมุกลุ�มเลก็ จาํนวนการจดัประชมุกลุ�มเลก็ จาํนวนการจดัประชมุกลุ�มเลก็ จาํนวนการจดัประชมุกลุ�มเลก็ ((((ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้))))    จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ ((((คนคนคนคน))))    

1. จังหวัดชุมพร 3 4 

2. จังหวัดระนอง 1 4 

3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 278 

4. จังหวัดกระบ่ี 5 5 

5. จังหวัดสงขลา 22 597 

6. จังหวัดสตูล 9 26 

รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้    60606060    914914914914    

สําหรับผลการประชุมสามารถสรุปและนําเสนอเปVนรายจังหวัดได�ดังนี้ (รายละเอียดบันทึกการประชุม
ของแต�ละจังหวัดแสดงไว�ในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง5555) 

6666....2222....1111....1111    จังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    

 กลุ�มท่ีปรึกษาเข�าพบหน�วยงานราชการส�วนท�องถ่ินและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการ และหารือเรื่องแนวทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ผลจากการประชุมรวมท้ังสิ้น 3 3 3 3 ครั้งครั้งครั้งครั้ง    
พอสรุปได�ว�าผู�เข�าร�วมประชุม เห็นด�วยกับการพัฒนาพ้ืนท่ีตามทางเลือกท่ี 2 และมีความเห็นว�าไม�ควรมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมป̀โตรเคมี แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----5555  

6666....2222....1111....2222    จังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดระนองระนองระนองระนอง    

 กลุ�มท่ีปรึกษาเข�าพบหน�วยงานราชการส�วนท�องถ่ินและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีเพ่ือชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการ และหารือเรื่องแนวทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ผลการประชุมท่ีมีข้ึนจํานวน 1 1 1 1 ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง 
ผู�เข�าร�วมประชุมให�ความเห็นว�าการพัฒนาจังหวัดระนองควรมุ�งไปทางด�านการคมนาคมขนส�ง การค�าชายแดน 
และการท�องเท่ียว สรุปรายละเอียดไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----6666  

6.2.1.36.2.1.36.2.1.36.2.1.3    จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช    

((((1111)))) การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน และแกนนํากลุ�มต�างๆ การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน และแกนนํากลุ�มต�างๆ การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน และแกนนํากลุ�มต�างๆ การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน และแกนนํากลุ�มต�างๆ     

กลุ�มท่ีปรึกษาเข�าพบหน�วยงานราชการส�วนท�องถ่ิน ผู�นําท�องถ่ิน ผู�นําชุมชน และแกนนํากลุ�ม
ต�างๆ ในอําเภอสิชล และอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปVนพ้ืนท่ีท่ีกลุ�มท่ีปรึกษาเสนอให�มีโรงกลั่น
น้ํามันกับอุตสาหกรรมป̀โตรเคมี และท�าเรือน้ําลึกตามแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�ทางเลือกท่ี 3 
การประชุมมีข้ึนรวมท้ังสิ้น 12 12 12 12 ครั้งครั้งครั้งครั้ง มีผลการประชุมดังสรุปไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----7777 ผลการประชุมมีแนวโน�มเห็นว�าการ
พัฒนาท่ีเหมาะสม กับพ้ืนท่ีคือการพัฒนาการท�องเท่ียว 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----17171717        บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----5555    สรุปสาระสาํคัญจากกสรุปสาระสาํคัญจากกสรุปสาระสาํคัญจากกสรุปสาระสาํคัญจากการประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ และภาคเอกชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพรรประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ และภาคเอกชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพรรประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ และภาคเอกชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพรรประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ และภาคเอกชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร    

ลําดับลําดับลําดับลําดับ    วันเดอืนปtวันเดอืนปtวันเดอืนปtวันเดอืนปt    สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่    ผู�เข�าร�วมประชุมหารอืผู�เข�าร�วมประชุมหารอืผู�เข�าร�วมประชุมหารอืผู�เข�าร�วมประชุมหารอื    ผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอื    
1 8 มี.ค. 59 - สมาคมธุรกิจการท�องเที่ยว จังหวัด

ชุมพร  
- นายกสมาคมธุรกิจการท�องเที่ยวจังหวัด

ชุมพร 
(คุณสุวารินทร  มยาเศส) 

- รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว
จังหวัดชุมพร 
(คุณสุรวิ มยาเศส) 

- ผู�แทนจากสภาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว
จังหวัดชุมพร 
 

- จังหวัดชุมพรมีการปลูกไม�ผลหลายชนิด เช�น กล�วยเล็บมือนาง ทุเรียน เปVนต�น    
และมีสวนยางพารา ซึ่งป?จจุบันมีป?ญหาราคาตกต่ํา นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปลูกกาแฟ 
Robusta มากที่สุดในภาคใต� และมีเครื่องหมายการค�าที่เปVนของตนเองมากกว�า     
4 ชนิด 

- การคมนาคมภายในจังหวัดควรพัฒนาให�สามารถรองรับการพัฒนาในอนาคต และ
ควรพัฒนาสนามบินเพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยวหรือการขนส�งสินค�า โดยในลําดับ
แรกควรเพิ่มจํานวนสายการบิน ให�มีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น 

- รูปแบบการท�องเที่ยวที่ได�รับความนิยมในป?จจุบันเปVนการท�องเที่ยวโดยชุมชน แต�ยัง
ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร จึงควรสนับสนุนให�มีการบริโภค
อาหารจากภาคประมง และภาคเกษตรภายในจังหวัด เพื่อกระจายรายได�สู�ภาคส�วน
ต�างๆ และกระตุ�นให�แต�ละภาคส�วน มีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเที่ยว 

- เห็นด�วยกับแนวทางการพัฒนาที่เน�นการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และเห็นว�า
การพัฒนาแบบเร�งอัตราการเติบโตอาจมีความเปVนไปได�ในอนาคต ทั้งนี้ควรมีการ
วางแผน และการบูรณาการแนวคิดจากทุกภาคส�วน  

2 8 มี.ค. 59 - เทศบาลตําบลท�ายาง อําเภอเมือง
ชุมพร 

- นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลท�ายาง 
(คุณเอี่ยม  มากอําไฟ) 

- ปลัดเทศบาลตําบลท�ายาง 
(คุณสุทธิพงษ บุญโยธิน) 

- หากมีการพัฒนาพื้นที่ควรพิจารณาให�พื้นที่ที่ได�รับผลกระทบจากการพัฒนาได�รับ
คืนภาษีในสัดส�วนที่มากกว�าที่ได�รับในป?จจุบัน เพื่อสามารถนําภาษีดังกล�าวไปพัฒนา
พื้นที่แนวทางนี้ อาจเปVนแนวทางที่ประชาชนให�การยอมรับการพัฒนาในพื้นที่ 

- จังหวัดชุมพรมีคลังน้ํามัน 2 แห�ง คือคลังน้ํามันของบริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) ซึ่งชาวบ�านมีความเคยชินกับ
การดํารงชีวิตที่อยู�กับพื้นที่คลังน้ํามันมานาน จึงอาจจะได�รับการยอมรับให�ใช�พื้นที่
บริเวณใกล�เคียงตั้งโรงกลั่นน้ํามัน แต�ต�องพิจารณาความคุ�มทุน ส�วนอุตสาหกรรม  
ป̀โตรเคมีอาจต�องใช�เวลาอีกระยะหนึ่งในการยอมรับ 

- นายกเทศมนตรี เห็นว�าการสร�างท�าเรือมีความเหมาะสมมากกว�าการตั้ง โรงกลั่น
น้ํามัน ในขณะที่ปลัดเทศบาลเห็นว�ามีความเปVนไปได�ในการพัฒนาตามทางเลือกที่ 2 
และ 3 แต�อย�างไรก็ดีควรมีการประชาสัมพันธและทําความเข�าใจกับชุมชนหรือผู�นํา 
และมีความชัดเจนในเรื่องการชดเชยและเยียวยาผู�ได�รับผลกระทบ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----18181818        บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลําดับลําดับลําดับลําดับ    วันเดอืนปtวันเดอืนปtวันเดอืนปtวันเดอืนปt    สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่    ผู�เข�าร�วมประชุมหารอืผู�เข�าร�วมประชุมหารอืผู�เข�าร�วมประชุมหารอืผู�เข�าร�วมประชุมหารอื    ผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอื    
3 15 มี.ค. 59 - สํานักงานหอการค�าจังหวัดชุมพร - ประธานหอการค�าจังหวัดชุมพรและ

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
(คุณกิตติ  กิตติชนมธวัช) 

- กรรมการสมาคมธุรกิจการท�องเที่ยวจังหวัด
ชุมพร 
(คุณสมเกียรติ  ตีระอรรถกร) 

- การส�งเสริมการใช�บริการท�าเรือระนอง เพื่อเชื่อมต�อการขนส�งสินค�าระหว�าง        
ฝ?@งอ�าวไทยและอันดามันมีความเปVนไปได�สูง เนื่องจากป?จจุบันท�าเรือมีศักยภาพใน
การให�บริการประกอบกับเส�นทางคมนาคม ระหว�างจังหวัดชุมพรไปยังจังหวัด
ระนองจะขยายถนนเปVน 4 ช�องจราจร ซึ่งจะช�วยให�มีความสะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น แต�ควรมีการปรับปรุงร�องน้ําเพื่อให�สามารถรองรับเรือสินค�าขนาดใหญ�ได� 
นอกจากนี้การส�งเสริมการเชื่อมต�อการขนส�งดังกล�าวจะเปVนแรงกระตุ�นให�เกิดการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในพื้นที่ภาคใต� ซึ่งเปVนสิ่งที่นักลงทุนให�ความ
สนใจ เนื่องจากสามารถช�วยลดระยะเวลา และต�นทุนในการขนส�งสินค�า 

- รูปแบบการท�องเที่ยวควรเปVนการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งการท�องเที่ยวของ    
จังหวัดชุมพรอยู�ในขั้นพัฒนา จึงมีความเปVนไปได�ในการพัฒนาการท�องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมไปพร�อมๆ กัน 

- การส�งเสริมอุตสาหกรรมภาคการเกษตร จะเปVนการกระจายรายได�ไปสู�เกษตรกร
และท�องถิ่น ทั้งนี้หอการค�าจังหวัดชุมพรได�ผลักดันให�ธุรกิจขนาดเล็กสามารถขยาย
ธุรกิจและส�งออกสินค�าไปต�างประเทศ โดยการเสริมสร�างขีดความสามารถในเรื่อง
ภาษาซึ่งเปVนป?จจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการทําธุรกิจ 

- การส�งเสริมการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ รัฐบาลต�องมีความชัดเจนในด�านนโยบาย    
เพื่อสร�างความสนใจแก�นักลงทุน ซึ่งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพรที่มี
ความเปVนไปได� คืออุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไม�ควรเปVน
อุตสาหกรรมป̀โตรเคมี และหากมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมขึ้น ภาคการ
ท�องเที่ยวจะตามมา ในทางตรงกันข�ามหากมีการส�งเสริมภาคการท�องเที่ยวก�อน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จะมีความเปVนไปได�ต่ํา 

    

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----19191919        บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----6666    สรุปสาระสาํคัญจากกสรุปสาระสาํคัญจากกสรุปสาระสาํคัญจากกสรุปสาระสาํคัญจากการประชมุหารือกบัภาคเอกชนในพืน้ทีจ่ังหวดัระนองรประชมุหารือกบัภาคเอกชนในพืน้ทีจ่ังหวดัระนองรประชมุหารือกบัภาคเอกชนในพืน้ทีจ่ังหวดัระนองรประชมุหารือกบัภาคเอกชนในพืน้ทีจ่ังหวดัระนอง    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่    ผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอื    ผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอื    

1 7 มี.ค. 59 - สํานักงานหอการค�าจังหวัดระนอง - ประธานหอการค�าจังหวัดระนอง 

(คุณสดุาพร  ยอดพินิจ)  
- ผู�แทนจากหอการค�าจังหวัดระนอง 
- กรรมการสมาคมธุรกิจการท�องเที่ยว

จังหวัดระนอง 
(คุณสนชัย  อุ�ยเต็กเค�ง) 
 

 

- จังหวัดระนองเปVนเมืองผลไม�  ส�วนจังหวัดชุมพรเปVนศูนยกลางผลไม�           
จึงสามารถส�งเสริมให�มีการส�งออกไปยังต�างประเทศ โดยใช�ท�าเรือที่มีอยู� 
สําหรับด�านการส�งเสริมภาคอุตสาหกรรมยังไม�มีความจําเปVน แต�ต�องการ
พัฒนาบริการด�านการขนส�ง การค�าชายแดน และการการท�องเที่ยว 

- ด�านการคมนาคม ควรพัฒนาทางรถไฟเพื่อส�งเสริมการขนส�งสินค�า และการ
เดินทางไปยังแหล�งท�องเที่ยวต�างๆ ของจังหวัด และจังหวัดใกล�เคียง 
นอกจากนี้ควรพัฒนาเส�นทางคมนาคมภายในจังหวัดและเส�นทางไปท�าเรือ 
เนื่องจากมีการบรรทุกสินค�ามายังจังหวัดระนองจํานวนมาก จากทางภาคใต�
ตอนล�างและจังหวัดภาคกลาง แต�เส�นทางคมนาคมยังไม�ค�อยสะดวกและไม�
ปลอดภัยสําหรับผู�เดินทาง  

- ควรพัฒนาสนามบินระนองเพื่อให�สามารถรองรับนักท�องเที่ยวควบคู�ไปกับการ
ส�งเสริมการท�องเที่ยว เนื่องจากนักท�องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดระนอง
ส�วนใหญ�เดินทางโดยเครื่องบิน  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----20202020        บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----7 7 7 7 สรุปสาระสาํคัญจากการประชมุหารอืกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิน่ ผู�นําชมุชน และแกนนาํในพืน้ทีจ่ังหวดันครศรธีรรมราชสรุปสาระสาํคัญจากการประชมุหารอืกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิน่ ผู�นําชมุชน และแกนนาํในพืน้ทีจ่ังหวดันครศรธีรรมราชสรุปสาระสาํคัญจากการประชมุหารอืกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิน่ ผู�นําชมุชน และแกนนาํในพืน้ทีจ่ังหวดันครศรธีรรมราชสรุปสาระสาํคัญจากการประชมุหารอืกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิน่ ผู�นําชมุชน และแกนนาํในพืน้ทีจ่ังหวดันครศรธีรรมราช    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่    ผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอื    ผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอื    
1 21 ธ.ค. 58 - องคกรบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

อําเภอสิชล  
- นายกองคการบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง 

(คุณสันติ พัทธวาที) 
- ศักยภาพของพื้นที่มีความเหมาะสม ในการพัฒนาเพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยว 
- มีความยินดีให�ความร�วมมือในการประสานและนัดหมายชุมชน ในการพูดคุย

และการประชุม   
2 21 ธ.ค. 58 - องคการบริหารส�วนตําบลสิชล 

อําเภอสิชล  
- นายกองคกรบริหารส�วนตําบลสิชล  

(คุณสุพจน พูลสวัสดิ์) 
- พื้นที่มีชายหาดที่เปVนแหล�งท�องเที่ยวทางทะเล หากจะมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อ

อุตสาหกรรม ควรมีการศึกษาและพูดคุยเพื่อทําความเข�าใจ กับกลุ�มต�างๆ ใน
พื้นที่ก�อน  

- มีความยินดีให�ความร�วมมือในการประสานและนัดหมายชุมชนในการพูดคุย
และการประชุม   

3 21 ธ.ค. 58 - เทศบาลตาํบลอ�าวขนอม ตําบล
ขนอม อําเภอขนอม  

- นายกเทศมนตรีตําบลอ�าวขนอม 
(คุณไมตรี พรหมพิชิต) 

 

- หากมีการพัฒนาโครงการท�าเรือน้ําลึกเพื่ออุตสาหกรรมไม�มีความเหมาะสม 
เนื่องจากพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปVนแหล�งท�องเที่ยว และควรคํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน 

4 21 ธ.ค. 58 - เทศบาลตาํบลขนอม อําเภอ    
ขนอม  

- ผู�อํานวยการกองช�างและรักษาการ
ผู�อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม  
(คุณปรีชา จันทโร) 

- ศักยภาพของพื้นที่ควรพัฒนาการท�องเที่ยวเปVนหลัก และควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�ร�วมกันในชุมชน โดยเทศบาลมีความยินดีในการประสานและนัดหมาย
ชุมชนในการพูดคุยและการประชุม   

5 22 ธ.ค. 58 - ที่ว�าการอําเภอสิชล  - ปลัดอาวุโสอําเภอสิชล 
(คุณทรงวิทย ไกรณรา) 

- พื้นที่มีความพร�อมในการพัฒนา เพื่อการท�องเที่ยวมากกว�าอุตสาหกรรม  
- การประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่พบป?ญหาน้ําเสียเปVนหลัก แต�ยังไม�พบว�ามี

กลุ�มต�อต�านหรือการรวมกลุ�มต�างๆ ในพื้นที่  
6 22 ธ.ค. 58 - ที่ว�าการอําเภอขนอม  - นายอําเภอขนอม 

(คุณธวัชชัย แท�เที่ยง) 
- พื้นที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อการท�องเที่ยวเปVนหลัก เนื่องจากมี

ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย 
- ประชาชนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพด�านประมง เปVนแบบประมงเรือขนาดเล็ก

หรือประมงชายฝ?@ง  
     
     



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----21212121        บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่    ผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอื    ผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอื    
7 13 ม.ค. 59 - องคการบริหารส�วนตําบล 

ควนทอง อําเภอขนอม  
- นายกองคการบริหารส�วนตําบลควนทอง 

(คุณไตรรงค ใจสบาย) 
- พื้นที่มีศักยภาพด�านการท�องเที่ยว เนื่องจากมีแหล�งท�องเที่ยวเชิงธรรมชาติ     

ที่หลากหลาย ควรพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่คือการพัฒนาการเกษตรและ
การท�องเที่ยว 

- ประชาชนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต�ป?จจุบันประสบป?ญหา
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ซึ่งมีผลกระทบต�อรายได� และระบบ
เศรษฐกิจในพื้นที่  

- มีความยินดีให�การสนับสนุนและให�ความร�วมมือในการจัดประชุม โดยให�     
ส�งจดหมายขอความอนุเคราะหอย�างเปVนทางการ 

8 13 ม.ค. 59 - เทศบาลตาํบลท�องเนียน อําเภอ
ขนอม 

- นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลท�องเนียน 
(คุณอาธร มุสิกลาย) 

- ประชากรในพื้นที่ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพประมง ท�องเที่ยว การเกษตร 
- มีป?ญหาการว�างงานในพื้นที่ เนื่องมาจากราคายางตกต่ํา 
- แหล�งท�องเที่ยวของพื้นที่มีจุดเด�น ในการดึงดูดนักท�องเที่ยว คือมีสภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณโดยเฉพาะปลาโลมาสีชมพู แต�ในป?จจุบันยังขาด
การสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนา ส�งเสริม ศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษพันธุ
โลมาสีชมพูอย�างจริงจัง 

- ป?จจุบันมีป?ญหาการกัดเซาะชายฝ?@ง และป?ญหาจากปริมาณขยะที่มีจํานวน
มาก แต�มีพื้นที่กําจัดที่ไม�สามารถรองรับได�อย�างเพียงพอ 

- ยินดีให�ความร�วมมือในการจัดประชุมกลุ�มย�อย  
9 14 ม.ค. 59 - เทศบาลตาํบลสิชล อําเภอสิชล - นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสิชล 

(คุณชาญวัฒนา อิสระวัฒนา) 
- ประชาชนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพค�าขาย ทําการประมง  
- มีการรวมกลุ�มกันของกลุ�มอาชีพประมงในพื้นที่อําเภอสิชล และอําเภอขนอม 

ซึ่งป?จจุบันประสบป?ญหา จากการบังคับใช�มาตรฐานการทําประมงของ
ต�างชาติ 

- สภาพพื้นที่ตามลักษณะทางกายภายของอําเภอสิชลเปVนหาดทรายผสมดินดํา 
เปVนพื้นที่ต�อเนื่องยาวตั้งแต�จังหวัดสงขลา โดยชายหาดบริเวณอําเภอสิชล 
และอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปVนหาดทรายสวยงามเหมาะ
สําหรับการท�องเที่ยว 

- มีความยินดีให�ความร�วมมือในการประสานเชิญกลุ�มผู�นําที่มีส�วนเกี่ยวข�อง 
พร�อมทั้งยินดีให�ใช�สถานที่ของเทศบาลตําบลสิชลเปVนสถานที่ประชุม 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----22222222        บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดัแอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่    ผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอื    ผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอื    
10 13 มิ.ย. 59 - เทศบาลเมืองทุ�งสง อําเภอทุ�งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- นายกเทศมนตรีเมืองทุ�งสง 

(คุณทรงชัย วงศวัชระดํารง) 
- รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ�งสง 

(คุณสมใจ  จิตวิรัตนนุกูล) 
- เลขานุการนายกเทศมนตร ี

(คุณเมษา  ธนาวุธิ) 

- ป?จจุบันเทศบาลทุ�งสงร�วมกับหน�วยงานอื่นๆ พัฒนาโครงการศูนยกระจาย
สินค�าภาคใต� ทุ�งสง (ICD) เพื่อรองรับการกระจายสินค�าไปจังหวัดด�านฝ?@งอ�าว
ไทยและอันดามัน ซึ่งเชื่อว�าจะช�วยให�มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ      
ของจังหวัดและพื้นที่ใกล�เคียง 

- ป?ญหาด�านขยะมูลฝอยของเทศบาล ป?จจุบันมีแนวโน�มลดลง 
- ด�านน้ําใช� อาจประสบป?ญหาน้ําไม�เพียงพอ หากอ�างเก็บน้ําในพระราชดําริยัง

ดําเนินการไม�ได� 
11 14 มิ.ย. 59 - ร�านอาหารสลดัน้ําใส จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
- ประธานหอการค�าจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
(คุณวาริน ชิณวงศ) 

- ควรจัดทําวงแหวาน หรือสะพานเพื่อเข�าไปยังพื้นที่ ICD ซึ่งจะช�วยให�ปริมาณ
การจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส�งลดลง 

- ควรกระตุ�นการท�องเที่ยวด�วยการมีแหล�งท�องเที่ยวใหม� 
- ควรส�งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรโดย เฉพาะยางพารา ซึ่งจะช�วย

กระจายรายได�สู�ภาคส�วนต�างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน 
12 15 มิ.ย. 59 - โรงแรมเมืองลิกอร จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
- นายกสมาคมธุรกิจการท�องเที่ยว

นครศรีธรรมราช  
- (คุณศิริกมล แก�วแสงอ�อน) 

- ผู�ประกอบธุรกิจท�องเที่ยวควรเพิ่มจุดขายโดยหากิจกรรมท�องเที่ยวใหม�ๆ เพื่อ
สร�างความสนใจของนักท�องเที่ยว 

- ควรพัฒนาการเดินทางไปยังแหล�งท�องเที่ยวต�างๆ ทั้งในและนอกจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มจํานวนนักท�องเที่ยวและทางเลือกในการท�องเที่ยว 

- แนวชายฝ?@งทะเลได�รับผลกระทบจากสิ่งปลูกสร�างในทะเล ทําให�พื้นที่ชายฝ?@ง
หายไป 

- ช�วงเทศกาล ในพื้นที่มีนักท�องเที่ยวจํานวนมาก สร�างป?ญหาด�านขยะมูลฝอย 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----23232323        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222)))) การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย     

การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมในพ้ืนท่ีอําเภอขนอมและ
อําเภอสิชล ได�รวม รวม รวม รวม 8 8 8 8 ครั้งครั้งครั้งครั้ง รายละเอียดแสดงในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----8888 ผลการประชุมสามารถสรุปโดยภาพรวมได�ว�า การ
พัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะอําเภอขนอมและอําเภอสิชล ซ่ึงเปVนพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความหลากหลาย ประชากรส�วนใหญ�พ่ึงพิงทรัพยากรดังกล�าวในการประกอบอาชีพ เช�น
อาชีพประมง และท�องเท่ียว เปVนต�น อาชีพดังกล�าวเปVนอาชีพหลักของพ้ืนท่ี ความคิดเห็นจากผู�เข�าร�วมประชุมส�วน
ใหญ�มีแนวโน�มไปในทางเลือกการพัฒนาทางเลือกท่ี 2 คือการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยต�องการให�มีการ
พัฒนาการคมนาคม เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และควรมีกิจกรรมการทาง
เศรษฐกิจต�างๆ เพ่ือกระตุ�นการท�องเท่ียวและการลงทุน สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีควรเปVน
อุตสาหกรรมต�อเนื่องจากภาคเกษตร หรืออุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมและเกิดมลภาวะน�อย ท้ังนี้
ต�องให�ชุมชนมีส�วมร�วมในการวางแผนพัฒนา 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----8 8 8 8 กาํหนกาํหนกาํหนกาํหนดการประชมุและจํานวนผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีทีเ่ข�าร�วมการประชมุกลุ�มเล็กดการประชมุและจํานวนผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีทีเ่ข�าร�วมการประชมุกลุ�มเล็กดการประชมุและจํานวนผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีทีเ่ข�าร�วมการประชมุกลุ�มเล็กดการประชมุและจํานวนผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีทีเ่ข�าร�วมการประชมุกลุ�มเล็ก    
ในจงัหวดันครศรธีรรมราชในจงัหวดันครศรธีรรมราชในจงัหวดันครศรธีรรมราชในจงัหวดันครศรธีรรมราช    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    เวลาเวลาเวลาเวลา    ((((โดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณ))))    กลุ�มกลุ�มกลุ�มกลุ�ม////พืน้ทีจ่ดัประชมุพืน้ทีจ่ดัประชมุพืน้ทีจ่ดัประชมุพืน้ทีจ่ดัประชมุ    จาํนวนผู�เข�าร�วมจาํนวนผู�เข�าร�วมจาํนวนผู�เข�าร�วมจาํนวนผู�เข�าร�วม
ประชมุ ประชมุ ประชมุ ประชมุ ((((คนคนคนคน))))    

1 18 ม.ค. 59 9.30 - 11.00 น. เทศบาลตําบลอ�าวขนอม ตําบลขนอม อําเภอขนอม 37 
2 21 ม.ค. 59 13.00 - 14.00 น. กลุ�มประมง หมู� 6 ตําบลขนอม อําเภอขนอม 6 
3 22 ม.ค. 59 15.10 - 16.50 น. กลุ�มธุรกิจท�องเท่ียว หมู� 6 ตําบลขนอม อําเภอขนอม 5 
4 27 ม.ค. 59 9.15 - 10.45 น. ตําบลสิชล อําเภอสิชล 60 
5 8 ก.พ. 59 14.00 – 15.00  น. เทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล 52 
6 9 ก.พ. 59 10.00 – 11.00 น. เทศบาลตําบลท�องเนียน อําเภอขนอม 30 
7 11 ก.พ. 59 14.00 – 15.00 น. กลุ�มประชาคมตําบลสิชล อําเภอสิชล 10 
8 12 ก.พ. 59 10.00 – 12.00 น. เทศบาลตําบลขนอม อําเภอขนอม 62 

6666....2222....1111....4444    จังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดกระบี่กระบี่กระบี่กระบี่    
 กลุ�มท่ีปรึกษาเข�าพบหน�วยงานราชการส�วนท�องถ่ิน ภาคเอกชน และกลุ�มประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดของโครงการ และหารือเรื่องแนวทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ผลการประชุมรวมท้ัง
สิ้น 5 5 5 5 ครั้งครั้งครั้งครั้ง ซ่ึงความเห็นของผู�เข�าร�วมประชุมต�อทิศทางการพัฒนาของจังหวัดกระบ่ีควรมุ�งไปทางด�านการท�องเท่ียว
และการอนุรักษสิ่งแวดล�อม รายละเอียดสรุปไว�ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----9999 

6666....2222....1111....5555    จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลา 
((((1111)))) การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน และแกนนํากลุ�มต�างๆ การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน และแกนนํากลุ�มต�างๆ การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน และแกนนํากลุ�มต�างๆ การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน และแกนนํากลุ�มต�างๆ     

กลุ�มท่ีปรึกษาเข�าพบหน�วยงานราชการส�วนท�องถ่ิน ผู�นําท�องถ่ิน ผู�นําชุมชน และแกนนํา        
กลุ�มต�างๆ ในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซ่ึงเปVนพ้ืนท่ีท่ีกลุ�มท่ีปรึกษาเสนอให�มีการปรับปรุงจากโครงการเดิม 
(ก�อสร�างท�าเรือน้ําลึกสงขลาแห�งท่ี 2) เปVน Transshipment Port การประชุมมีข้ึนรวมท้ังสิ้น 8 8 8 8 ครั้งครั้งครั้งครั้ง จากการเข�า
ร�วมประชุมผู�นําท�องถ่ินมีความยินดีสนับสนุนการประชุมกลุ�มเล็ก และให�ข�อเสนอแนะว�าควรให�ข�อมูลท่ีมีความ
ชัดเจนกับผู�เข�าร�วมประชุม รายละเอียดสรุปไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----10101010  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----24242424    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----9999    สรุปสาระสาํคัญจากกสรุปสาระสาํคัญจากกสรุปสาระสาํคัญจากกสรุปสาระสาํคัญจากการประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิน่ ผู�นําชมุชน และแกนนาํในพืน้ทีจ่ังหวดักระบี่รประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิน่ ผู�นําชมุชน และแกนนาํในพืน้ทีจ่ังหวดักระบี่รประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิน่ ผู�นําชมุชน และแกนนาํในพืน้ทีจ่ังหวดักระบี่รประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิน่ ผู�นําชมุชน และแกนนาํในพืน้ทีจ่ังหวดักระบี่    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่    ผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอื    ผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอื    
1 9 มี.ค. 59 - โรงแรมกระบี่รอยัลจังหวัดกระบี่ - เลขาธิการหอการค�าจังหวัดกระบี่ 

(คุณสิริธร  จุลชู) 
- จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกปาลมเปVนอันดับที่ 2 ของภาคใต�รองจากจังหวัดสุราษฎร

ธานี แต�น้ํามันปาลมมีคุณภาพมากกว�า จึงควรส�งเสริมให�มีการพัฒนาคุณภาพ
ปาลมน้ํามันเพื่อให�สอดคล�องกับนโยบายของจังหวัด คือเปVน “เมืองปาลม” และ
ควรส�งเสริมให�โรงงานผลิตน้ํามันปาลมและเกษตรกร มีการนําของเสียจาก
กระบวนการผลิตไปใช�ประโยชนต�อ เช�น นําน้ําเสียจากโรงงานไปผลิตกeาซ
ชีวภาพแล�วนําไปผลิตไฟฟjา นํากากจากการสกัดน้ํามันปาลมไปทําปุ�ย นําใบ
ปาลมไปเลี้ยงแพะ เปVนต�น เพื่อให�สอดคล�องกับแนวคิดของการเปVน “เมือง
ปาลม” รวมทั้งสอดคล�องกับ “กระบี่เมืองสีเขียวหรือกระบี่ go green” 

- ควรมีการสร�างสนามบินแห�งใหม�ขึ้นที่จังหวัดพังงา เพื่อรองรับจํานวนผู�เดินทาง
หรือนักท�องเที่ยวของสนามบินภูเก็ตและกระบี่  รวมทั้งควรพัฒนาเส�นทางรถไฟ
จังหวัดสุราษฎรธานี-ท�านุ�น, ท�านุ�น-ภูเก็ต,จังหวัดพังงา-จังหวัดสุราษฎรธานี และ
มีเส�นทางเชื่อมต�อมายังสนามบินกระบี่ เพื่อเชื่อมต�อการเดินทางและการขนส�ง
ระหว�างจังหวัดชายฝ?@งทะเลอันดามัน และจังหวัดชายฝ?@งทะเลอ�าวไทย และควรมี
การสร�างทางรถไฟจากจังหวัดภูเก็ตไปยังอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลาเพื่อเชื่อม
ต�อไปยังประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้หากยังไม�สามารถก�อสร�างตลอดเส�นทางได� ควร
พิจารณาการก�อสร�างในช�วงภูเก็ต-กระบี่ก�อน 

- จังหวัดมีปฎิญญาการท�องเที่ยว ซึ่งเปVนข�อกําหนดในการท�องเที่ยว เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เช�น ไม�มี banana boat ไม�มีการกางร�ม
และวาง เ ตียงบริ เวณชายหาด เปVนต�น  นอกจากนี้ จังหวัดกระ บี่ ยัง มี            
แหล�งท�องเที่ยวหลายแห�งที่ไม�สามารถเป̀ดให�นักท�องเที่ยวเข�าเที่ยวชมได� 
เนื่องจากยังมีความกังวลในเรื่องของผลกระทบต�อสถานที่ท�องเที่ยวที่อาจตามมา 
ซึ่งต�องมีการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี ก�อนเป̀ดสถานที่ 

- ป?จจุบันมีป?ญหาปริมาณขยะที่มีจํานวนมาก ซึ่งมีพื้นที่ทิ้งขยะประมาณ 200 ไร� 
ป?จจุบันได�มีการประสานกับภาคเอกชน (โรงงานปูนซีเมนต) เพื่อนําขยะดังกล�าว
ไปใช�ในกระบวนการผลิต 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----25252525    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่    ผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอื    ผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอื    
2 9 มี.ค. 59 - ร�านกาแฟแบล็คแคนยอน สาขา

ปากน้ํากระบี่ 
- ประธานเครือข�ายการท�องเที่ยวโดยชุมชน 

จังหวัดกระบี่ 
(คุณบัญชา  แขวงหลี) 

- จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกปาลม และโรงงานปาลมน้ํามันจํานวนมาก มีการ
รวบรวมเมล็ดและกากปาลมจํานวนมาก ที่ได�จากกระบวนการผลิตของโรงงาน
ต�างๆ ส�งไปยังประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร เพื่อนําไปใช�ผลิต
กระแสไฟฟjา ภาครัฐจึงควรส�งเสริมนโยบายพลังงานทางเลือก เพื่อนําชีวมวล
ดังกล�าวมาใช�ผลิตกระแสไฟฟjา จะสามารถช�วยกระตุ�นภาคเศรษฐกิจและ        
ไม�ส�งผลต�อการท�องเที่ยว ซึ่งเปVนรายได�หลักของจังหวัด 

- ควรส�งเสริมการท�องเที่ยวโดยชุมชน และการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
- การพัฒนาพื้นที่จังหวัดกระบี่ ควรเปVนทางเลือกที่ 2 มากกว�าทางเลือกที่ 3 

เนื่องจากภาคการท�องเที่ยวเปVนภาคที่ทํารายได�สูงสุดของจังหวัด นอกจากนี้การ
พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ�หรืออุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม    
ไม�มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เนื่องจากอาจส�งผลกระทบต�อการท�องเที่ยว 

- การประชุม Focus Group ควรมีประเด็นหรือเปjาหมายที่ชัดเจน และเมื่อ     
การประชุมแล�วเสร็จ ควรขอความร�วมมือผู� นํา/แกนนําในพื้นที่ ให�ช�วย          
เปVนกระบอกเสียงในการทําความเข�าใจกับชุมชน และสมาชิกต�อไป และควรมี
ภาคประชาชนร�วมเปVนส�วนหนึ่งในการวางแผนหรือคณะทํางานภายหลัง
การศึกษาแล�วเสร็จ 

3 10 มี.ค. 59 - บ�านปกาสัย ตําบลปกาสัย อําเภอ
เหนือคลอง 

- กลุ�มอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมปกาสัย จังหวัดกระบี่ 

(คุณสมศักดิ์  นบนอบ) 

- จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกปาลมจํานวนมาก จึงเหมาะกับการส�งเสริมอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับปาลมน้ํามัน รวมทั้งการนํากากหรือทะลายปาลมไปเปVนเชื้อเพลิงเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟjา 

- ในการส�งเสริมการท�องเที่ยว ควรพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งทั้งถนนและรถไฟ 
ให�สามารถเดินทางได�สะดวก และได�มาตรฐานเพื่อรองรับนักท�องเที่ยว 

- การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ควรกําหนดพื้นที่ (Zoning) ให�ชัดเจน 
และควรเปVนพื้นที่ที่ไม�ค�อยสมบูรณ ห�างจากแหล�งท�องเที่ยว เพื่อปjองกัน
ผลกระทบที่จะเกิดต�อชุมชนและการท�องเที่ยว อย�างไรก็ตามจังหวัดกระบี่มี
นโยบาย กระบี่สู�เมืองสีเขียว ควรวางแผนให�สอดคล�องกับนโยบายดังกล�าว และ
มีความยั่งยืน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----26262626    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่    ผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอื    ผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอื    

- การพัฒนาภาคใต�โดยเฉพาะด�านอุตสาหกรรม ควรให�สอดคล�องกับบริบทของ
ภาคใต� ส�วนพื้นที่ด�านทะเลอันดามัน ควรพัฒนาด�านการท�องเที่ยว และการ
พัฒนาต�องดําเนินการควบคู�ไปกับการอนุรักษ เพื่อให�เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

- การศึกษาของโครงการ ต�องให�ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วม โดยต�องให�ความรู�และทํา
ความเข�าใจก�อน จะช�วยลดความขัดแย�งที่จะเกิดขึ้นได�  

4 19 มิ.ย. 59 - บ�านปกาสัย ตําบลปกาสัย อําเภอ
เหนือคลอง 

- กลุ�มอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมปกาสัย จังหวัดกระบี่ 

(คุณสมศักดิ์  นบนอบ) 

- ควรปรับปรุงผังเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโต ของเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งนี้
ควรวางแผนให�สอดคล�อง กับบริบทของพื้นที่และผลกระทบต�อพื้นที่โดยตรง 

- ควรเชื่อมโยงการท�องเที่ยวกับภาคเกษตร เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท�องเที่ยว  
และการประกอบอาชีพ 

- ควรส�งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุทางการเกษตร 

- การวางแผนพัฒนาพื้นที่ ควรสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนแผนและวิสัยทัศนของแต�ละจังหวัด 

5 20 มิ.ย. 59 - สมาคมธุรกิจการท�องเที่ยว จังหวัด
กระบี่ 

- นายกสมาคมธุรกิจการท�องเที่ยวกระบี่ 

(คุณวัฒน เริงสมุทร) 

- รายได�หลักของจังหวัดกระบี่มาจากการท�องเที่ยว และใช�รายได�ดังกล�าวกลับมา
พัฒนาพื้นที่ โครงสร�างพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ ไม�สามารถรองรับ
การเติบโตของเมืองและจํานวนนักท�องเที่ยวได� 

- ควรปรับปรุงเส�นทางคมนาคม ให�สามารถเดินทางได�อย�างสะดวกและปลอดภัย 
- ควรส�งเสริมให�ภาคประชาชนมีส�วนร�วมในกิจกรรมการท�องเที่ยว เพื่อเปVนการ

กระจายรายได�สู�ชุมชน 

- อุตสาหกรรมที่จะเป̀ดขึ้นใหม�ในพื้นที่ ต�องเปVนอุตสาหกรรมที่ส�งผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล�อม ซึ่งควรส�งเสริมอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน และอุตสาหกรรมพลังงาน
ทางเลือกจากปาลมน้ํามัน 

    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----27272727    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----10101010    สรปุสาระสาํคญัจากการประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิ่น ผู�นาํชมุชน สรปุสาระสาํคญัจากการประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิ่น ผู�นาํชมุชน สรปุสาระสาํคญัจากการประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิ่น ผู�นาํชมุชน สรปุสาระสาํคญัจากการประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิ่น ผู�นาํชมุชน และแกนนําในพืน้ทีจ่ังหวดัสงขลาและแกนนําในพืน้ทีจ่ังหวดัสงขลาและแกนนําในพืน้ทีจ่ังหวดัสงขลาและแกนนําในพืน้ทีจ่ังหวดัสงขลา    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่    ผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอื    ผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอื    
1 20 พ.ย. 58 - เทศบาลตาํบลนาทับ อําเภอจะนะ  - นายกเทศมนตรีตําบลนาทับ 

(คุณดิเรก หมัดหมาน) 
- หากมีการดําเนินโครงการขนาดใหญ�ในพื้นที่ ควรมีการชดเชยและเยียวยา

ให�กับผู�ได�รับผลกระทบ และมีการพูดคุยเพื่อทําความเข�าใจกับชาวบ�านใน
พื้นที่ก�อน ซึ่งเทศบาลมีความยินดีในการประสานงานและนัดหมายให� 

2 20 พ.ย. 58 - อําเภอจะนะ  - ปลัดอําเภอจะนะ 
(คุณวรชุต ชูช�วย) 

- ควรมีการพูดคุยทําความเข�าใจกับกลุ�มมวลชน และควรระมัดระวังการสื่อสาร 
เนื่องจากหากข�อมูลที่สื่อสารไปไม�มีความชัดเจน อาจส�งผลให�เกิดความเข�าใจ
คลาดเคลื่อนและส�งผลให�กลุ�มมวลชนต�างๆ รวมกลุ�มกันต�อต�าน 

3 21 พ.ย. 58 - องคการบริหารส�วนตําบลตลิ่งชัน 
อําเภอจะนะ  

- นายกองคการบริหารส�วนตําบล          
(คุณเจโสeะ หัดเหาะ) 

- ผู�ใหญ�บ�านและอดตีผู�ใหญ�บ�านตําบล 
ตลิ่งชัน 

- ป?จจุบันประชาชนในพื้นที่มีรายได�น�อยจึงต�องการให�มีโครงการเพื่อพัฒนา
อาชีพแก�สมาชิกในชุมชน สําหรับการทําประมงให�คําแนะนําว�าควรมีการวาง
แนวปะการังเทียม เพื่อเปVนแหล�งที่อยู�อาศัยของสัตว น้ํา ซึ่งจะช�วยให�
ชาวประมงสามารถจับสัตวน้ําได�เพิ่มขึ้น จะช�วยทําให�มีรายได�เพิ่มขึ้นตามมา 

4 19 ธ.ค. 58 - ร�านกาแฟตําบลนาทับ  
อําเภอจะนะ  

- ผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�าน หมู� 2 ตําบลนาทับ 
อําเภอจะนะ  
(คุณสักริยาอะยามา) 

- กรรมการหมู�บ�าน 

- ประชาชนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพประมง ส�วนใหญ�เปVนประมงเรือเล็กหรือ
ประมงชายฝ?@ง ชาวประมงสามารถจับสัตวน้ําได�เพิ่มขึ้น เมื่อมีการวางปะการัง
เทียม 

- ในพื้นที่มีโรงงานแปรรูปสัตวน้ํามีป?ญหาเรื่องกลิ่นเหม็น  
- ในการศึกษาครั้งนี้ผู�ศึกษาควรอธิบายและทําความเข�าใจกับประชาชนให�

ชัดเจน  
5 19 ธ.ค. 58 - สมาคมประมงชายฝ?@งคลองนาทับ 

หมู� 2 ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ  
- นายกสมาคมประมงชายฝ?@งคลองนาทับ  

(คุณหมดัดeะ อําพันนิยม) 
- สมาชิกสมาคมประมงชายฝ?@งคลองนาทับ  

(คุณบิ้น แดงหลีและคุณปูเตeะ แดงหลี) 

- คณะผู�ศึกษาควรให�ความสําคัญกับทุกกลุ�มในพื้นที่ โดยควรศึกษาถึงความ
ต�องการในการพัฒนาพื้นที่ ของชุมชนที่แท�จริง เพื่อเปVนประโยชนในการ
วางแผนพัฒนาต�อไป 

 

6 24 ธ.ค. 58 - องคการบริหารส�วนตําบลตลิ่งชัน 
อําเภอจะนะ  

- รองนายกองคการบริหารส�วนตําบล   
ตลิ่งชัน 

- ควรชี้แจงทําความเข�าใจกับชุมชนและกลุ�มต�างๆ ในพื้นที่  
- ผู�ศึกษาควรมีความเข�าใจในภาษาท�องถิ่น เพื่อให�สะดวกและเข�าใจได�ง�ายขึ้น 

เนื่องจากประชาชนบางส�วนไม�สะดวกในการสื่อสารภาษาไทย 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัคอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----28282828    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

7 12 ม.ค. 59 - สมาคมเรือประมงชายฝ?@งคลองนา
ทับ อําเภอจะนะ 

- นายกสมาคมประมงชายฝ?@งคลองนาทับ 
 

- ประชาชนในพื้นที่เริ่มเข�าใจโครงการและวัตถุประสงคของกลุ�มที่ปรึกษาใน
การเข�ามาในพื้นที่ 

- นายกสมาคมเรือประมงชายฝ?@งคลองนาทับ ช�วยประสานคุณบรรจง นะแส 
นายกสมาคมอนุรักษทะเลไทย ให� และคุณนิมิต (ผู�เชี่ยวชาญด�านการมีส�วน
ร�วมของประชาชน) ได�ติดต�อพูดคุยทางโทรศัพทกับคุณบรรจงแล�ว โดยแจ�งให�
คุณนิมิตฝากเอกสารแนะนําโครงการ ไว�ที่สํานักงานเพื่อจะนําไปศึกษาก�อนที่
จะนัดหมายพบกันต�อไป 

8 27 ม.ค. 59 - บ�านพักคุณทนเดช กุลหวังสว�าง 
หมู� 11 ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ 

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาทับ  
(คุณทนเดช กุลหวังสว�าง) 

- ประชาชนส�วนใหญ�ในพื้นที่ ให�การสนับสนุนโครงการก�อสร�างท�าเรือน้ําลึก
สงขลาแห�งที่ 2 ภายใต�แนวทางปjองกันแก�ไขผลกระทบกับชุมชนอย�าง
เหมาะสม มีเพียงส�วนน�อยที่คัดค�าน ซึ่งเปVนบุคคลหรือกลุ�มบุคคลที่ชาวบ�าน
ทราบกันเปVนอย�างดี  

- ทีมงานต�องให�ข�อมูลที่เปVนความจริง ข�อดีและข�อเสีย รวมทั้งการปjองกันแก�ไข
ป?ญหาอย�างตรงไปตรงมา และวิธีปjองกันป?ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด�วย 
ควรดําเนินการอย�างถูกต�องและสามารถตรวจสอบได� 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 กากากาการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียรเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียรเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียรเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----29292929        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222)))) การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย     
การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในจังหวัดสงขลา จัดประชุมในพ้ืนท่ีตําบลนาทับ และตําบลตลิ่งชัน

อําเภอจะนะ ได�รวม รวม รวม รวม 14 14 14 14 ครั้งครั้งครั้งครั้ง รายละเอียดแสดงในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----11111111 ผลการประชุมสามารถสรุปโดยภาพรวมได�ว�า
ผู�เข�าร�วมประชุมส�วนมากประกอบอาชีพทําประมง ท้ังออกหาปลาในทะเลอ�าวไทย และเลี้ยงปลาในกระชัง
โดยเฉพาะในคลองนาทับ ส�วนท่ีเหลือทําการเกษตร เช�น ทําสวนยาง ปลูกแตงโม เปVนต�น ผู�เข�าร�วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นต�อการพัฒนาพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ และพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� โดยผู�เข�าร�วมประชุมทราบถึงประโยชน
จากการพัฒนา แต�ก็มีความคิดเห็นต�อแนวทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีแตกต�างกัน กล�าวคือ มีท้ังผู�ท่ีเห็นด�วยกับ
ทางเลือกท่ี 2 และ 3 โดยผู�ท่ีเห็นด�วยกับการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 3 นั้นมีความเห็นว�าก�อสร�างท�าเรือน้ําลึกใน
อําเภอจะนะ ต�องอยู�ภายใต�เง่ือนไขท่ีชุมชนยอมรับ คือต�องไม�มีอุตสาหกรรมท่ีก�อให�เกิดมลพิษตามมา และควรมี
การชดเชย เยียวยาให�กับผู�ได�รับผลกระทบจากโครงการ ท้ังจากการก�อสร�าง และการดําเนินการโครงการอย�าง
เหมาะสม ส�วนระยะยาวควรมีการเตรียมความพร�อมให�กับสมาชิกของชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโครงการ โดยจัด
การศึกษาหรือฝ�กอาชีพ ท่ีมีความสอดคล�องกับกิจกรรมของโครงการต�างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และให�โครงการ
ดังกล�าวจ�างงานคนกลุ�มนี้เปVนหลัก พร�อมท้ังจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาชุมชนด�วย 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----11 11 11 11 กําหนดการประชมุและจาํนวนผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีทีเ่ข�าร�วมการประชมุกลุ�มเลก็ในจงัหวดัสงขลากําหนดการประชมุและจาํนวนผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีทีเ่ข�าร�วมการประชมุกลุ�มเลก็ในจงัหวดัสงขลากําหนดการประชมุและจาํนวนผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีทีเ่ข�าร�วมการประชมุกลุ�มเลก็ในจงัหวดัสงขลากําหนดการประชมุและจาํนวนผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีทีเ่ข�าร�วมการประชมุกลุ�มเลก็ในจงัหวดัสงขลา    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    เวลาเวลาเวลาเวลา    ((((โดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณ))))    กลุ�มกลุ�มกลุ�มกลุ�ม////พืน้ทีจ่ดัประชมุพืน้ทีจ่ดัประชมุพืน้ทีจ่ดัประชมุพืน้ทีจ่ดัประชมุ    จาํนวนผู�เข�าร�วมจาํนวนผู�เข�าร�วมจาํนวนผู�เข�าร�วมจาํนวนผู�เข�าร�วม
ประชมุ ประชมุ ประชมุ ประชมุ ((((คนคนคนคน))))    

1 17 ธ.ค. 58 9.30 – 12.00 น. เทศบาลตําบลนาทับ อําเภอจะนะ  68 
2 22 ธ.ค. 58 13.00 – 14.00 น. หมู� 2 ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ  39 
3 23 ธ.ค. 58 10.30 - 11.20 น. หมู� 5 ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ 27 
4 25 ธ.ค. 58 14.30 - 15.30 น. กลุ�มเรือประมงชายฝ?@งนาทับ ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ 35 
5 13 ม.ค. 59 14.00 - 15.30 น. หมู� 2 ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ  36 
6 17 ม.ค. 59 9.30 - 12.00 น. หมู� 4 ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ 60 
7 19 ม.ค. 59 9.30 - 11.00 น. หมู� 7 ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ 32 
8 21 ม.ค. 59 9.30 - 12.00 น. ตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ 56 
9 22 ม.ค. 59 9.30 -12.00 น. หมู� 7 ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ 101 
10 22 ม.ค. 59 13.30 - 15.00 น. กลุ�มเรือประมงชายฝ?@งนาทับ ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ  36 
11 27 ม.ค. 59 12.00 – 15.00 น. หมู� 11 ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ 16 
12 7 ก.พ. 59 10.30 – 12.00 น. หมู� 2 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ 14 
13 7 ก.พ. 59 13.00 – 14.00 น. หมู� 11 บ�านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ 25 
14 24 เม.ย. 59 9.30 – 11.30 น. หมู� 2, 4, 11 ต.นาทับ อ.จะนะ  40 

6666....2222....1111....6666    จงัหวัดสตลูจงัหวัดสตลูจงัหวัดสตลูจงัหวัดสตลู    

((((1111)))) การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน     

กลุ�มท่ีปรึกษาเข�าพบหน�วยงานราชการส�วนท�องถ่ิน ผู�นําท�องถ่ิน และผู�นําชุมชน ในอําเภอละงู 
จังหวัดสตูล ซ่ึงเปVนพ้ืนท่ีท่ีเคยได�รับการเสนอ ให�มีการก�อสร�างท�าเรือน้ําลึก ด�านชายฝ?@งทะเลอันดามัน (ท�าเรือปาก
บารา) การประชุมมีข้ึนรวมท้ังสิ้น 7 7 7 7 ครั้งครั้งครั้งครั้ง มีผลการประชุมดังสรุปไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----12121212 ความเห็นของผู�เข�าร�วมประชุม
ต�อทิศทางการพัฒนาของจังหวัดสตูล ควรเปVนการพัฒนาด�านการท�องเท่ียว ส�วนความเห็นต�อการจัดประชุมกลุ�ม
เล็กนั้นกลุ�มท่ีปรึกษาควรใช�ความระมัดระวัง โดยเริ่มจากการทําความเข�าใจกับแกนนําก�อนและต�องให�ข�อมูลท่ี
ชัดเจนกับผู�เข�าร�วมประชุม 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----30303030    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----12121212    สรปุสาระสาํคญัจากกสรปุสาระสาํคญัจากกสรปุสาระสาํคญัจากกสรปุสาระสาํคญัจากการประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิ่น และผู�นาํชมุชนในพื้นทีจ่ังหวดัสตลูรประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิ่น และผู�นาํชมุชนในพื้นทีจ่ังหวดัสตลูรประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิ่น และผู�นาํชมุชนในพื้นทีจ่ังหวดัสตลูรประชมุหารือกบัหน�วยงานราชการส�วนท�องถิน่ ผู�นาํท�องถิ่น และผู�นาํชมุชนในพื้นทีจ่ังหวดัสตลู    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่    ผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอื    ผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอื    

1 18 พ.ย. 58 - ตําบลละงู อําเภอละงู  - ผู�ใหญ�บ�านหมู� 12 ตําบลละงู อําเภอละงู 
(ผู�ใหญ�อารีย ติงหวัง) 

- ตําบลละงูควรพัฒนาด�านการท�องเที่ยว และป?จจุบันยังไม�ใช�เวลาที่เหมาะสม
ในการสร�างท�าเรือน้ําลึก  

- ป?จจุบันตําบลละงู มีป?ญหาเรื่องยาเสพติด และขยะ  

- ควรพูดคุยทําความเข�าใจกับแกนนําของชาวบ�าน ก�อนจัดประชุม เนื่องจาก
ป?จจุบัน มีกลุ�มและเครือข�ายต�างๆ เคลื่อนไหวอยู�ในพื้นที่ อาจส�งผลให�กลุ�ม
มวลชนเหล�านั้น รวมตัวกันต�อต�าน ส�งผลให�การศึกษาครั้งนี้ต�องใช�เวลา
เพิ่มขึ้น 

2 24 พ.ย. 58 - บ�านปากบารา ตําบลละงู  - ผู�ใหญ�บ�านหมู� 2 ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู  

(คุณนิรันดร ชุมคง) 

- การพัฒนาพื้นที่ควรพัฒนาด�านการท�องเที่ยว เ นื่องจากอําเภอละงูมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย อย�างไรก็ตามหากมีการพัฒนาโครงการ
ต�างๆ ควรทําความเข�าใจกลุ�มต�างๆ ในพื้นที่ให�ชัดเจน เพื่อปjองกันป?ญหาการ
รวมกลุ�มของมวลชนในพื้นที่ โดยผู�ใหญ�นิรันดรมีความยินดีในการช�วยเหลือนัด
หมายกลุ�มต�างๆ ให�  

3 17 ธ.ค. 58 - ร�านอาหารชาชัก ตําบลปากน้ํา 
อําเภอละงู  

- ผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�านหมู� 2 และสารวัตรกํานัน 
ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู  

- การพูดคุยหรือการประชุมเบื้องต�น ควรทําความเข�าใจกับกลุ�มบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข�อง ให�ชัดเจน เพื่อปjองกันป?ญหาการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและการ
รวมตัวของกลุ�มมวลชนในพื้นที่  

- ผู�ศึกษาควรชี้แจงรายละเอียด และผลที่ตามมาทั้งทางบวกและทางลบ 

- พื้นที่ส�วนใหญ�ในตําบลปากน้ํา เดิมมีสภาพเปVนปsาชายเลน พื้นที่ส�วนใหญ�จึงไม�
เอกสารสิทธิ์ ผู�ศึกษาควรให�ความสําคัญในเรื่องนี้ด�วย เนื่องจากเปVนประเด็น
สําคัญของพื้นที่  

4 20 ธ.ค. 58 - ที่ว�าทําการกํานัน ตําบลปากน้ํา 
อําเภอละงู  

- กํานันตําบลปากน้ํา อําเภอละงู 

(คุณวินัย นุ�ยไฉน) 

- ป?จจุบันการเข�าพูดคุยกับประชาชน บางกลุ�มในพื้นที่ตําบลปากน้ําค�อนข�าง
ยาก เนื่องจากในอดีตเคยมีป?ญหากับกลุ�มคนที่ต�องการพัฒนา จึงควรแยกกลุ�ม



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ        บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----31313131    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่    ผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอืผู�เข�าร�วมประชมุหารอื    ผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอืผลการประชมุหารอื    
และพูดคุยกับแกนนํากลุ�มต�างๆให�เข�าใจก�อน 

5 23 ธ.ค. 58 - องคการบริหารส�วนตําบลละงู 
อําเภอละงู  

- นายกองคการบริหารส�วนตําบลละงู 

(คุณจํารัส ฮ�องสาย) 

- มีแนวคิดในการพัฒนาการเกษตร ควบคู�กับการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิง
อนุรักษ 

- การศึกษาครั้งนี้ควรพูดคุยและทําความเข�าใจ กับกลุ�มเปjาหมายต�างๆ ให�
ครอบคลุมและชัดเจน เพื่อปjองกันการรวมกลุ�มของมวลชนในพื้นที่ 

6 23 ธ.ค. 58 - องคการบริหารส�วนตําบล ปากน้ํา 
อําเภอละงู  

- นายกองคการบริหารส�วนตําบลปากน้ํา 

(คุณอรุณ เอ็มดู) 

- การพัฒนาพื้นที่ ควรพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต�างๆ ในพื้นที่ก�อน เพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือโครงการต�างๆ เพื่อปjองกันป?ญหาด�าน
สิ่งแวดล�อมและป?ญหาอื่นๆ ที่จะตามมา 

- การศึกษาควรชี้แจงและทําความเข�าใจ กับกลุ�มต�างๆ ในพื้นที่ให�ชัดเจน เพื่อ
ปjองกันป?ญหาการรวมกลุ�มของมวลชนในพื้นที่ 

7 20 ม.ค. 59 - สมาคมชาวประมงพื้นบ�านปากน้ํา 
อําเภอละงู 

- ผู�ใหญ�บ�านหมู� 14 ตําบลละงู 

(ผู�ใหญ�อารีย ติงหวัง) 

- ควรให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นอย�างเต็มที่ ว�ามีความ
ต�องการการพัฒนาให�เปVนไปในรูปแบบใด รวมทั้งควรให�ข�อเท็จจริงกับคนใน
พื้นที่  

- หากกลุ�มที่ปรึกษาจะดําเนินการจัดประชุมกลุ�มเล็ก ให�จัดส�งหนังสือประสาน
ขอความร�วมมืออย�างเปVนทางการ มายังประธานสภาองคกรชุมชนตําบลละงู
และนายกสมาคมประมงพื้นบ�านตําบลปากน้ํา ส�วนการสัมมนาระดับจังหวัด
ให�ส�งหนังสือประสานมายังเครือข�ายประมงพื้นบ�านจังหวัดสตูล 

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----32323232        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

((((2222)))) การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย     

สําหรับการประชุมผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ในจังหวัดสตูล จัดประชุมในพ้ืนท่ีตําบลปากน้ํา และตําบล
ละงู อําเภอละงู ได�รวม รวม รวม รวม 2 2 2 2 ครั้งครั้งครั้งครั้ง (ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----13131313) ผลการประชุมสามารถสรุปโดยภาพรวมได�ว�า การพัฒนาพ้ืนท่ี
จังหวัดสตูล โดยเฉพาะอําเภอละงู ซ่ึงเปVนพ้ืนท่ีติดชายฝ?@งทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีความหลากหลายและมี
ความอุดมสมบูรณสูง และเปVนพ้ืนท่ีท่ีมีนักท�องเท่ียวจํานวนมากใช�เส�นทางนี้เดินทางข�ามไปยังเกาะต�างๆ ได� เช�น 
เกาะหลีเป�ะ เกาะตะรุเตา เกาะราวี เปVนต�น อย�างไรก็ตาม แม�ว�าจะมีนักท�องเท่ียวจํานวนมากใช�บริการท�าเรือ
ดังกล�าว แต�เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีไม�ดีมากนัก เนื่องจากไม�มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระตุ�นการใช�จ�ายของนักท�องเท่ียว 
สําหรับอาชีพประมงซ่ึงเปVนอาชีพหลัก ของพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เปVนประมงพ้ืนบ�าน ซ่ึงเดิมได�รับผลกระทบจากการทํา
ประมงผิดกฎหมาย แต�ภายหลังมีการบังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัด ทําให�การทําประมงพ้ืนบ�านจับสัตวน้ําได�
เพ่ิมข้ึน ส�วนการพัฒนาพ้ืนท่ี ควรคํานึงถึงผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม รวมถึงผลกระทบต�อ
วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพเดิมของชุมชน ผู�เข�าร�วมประชุมส�วนใหญ�มีความเห็นว�าควรพัฒนาไปตามทางเลือก
ท่ี 2 (เปVนเพียงความเห็นจากการประชุมประชาชนในหมู� 2 ตําบลปากน้ํา เท�านั้น) ส�วนโครงการท�าเรือน้ําลึกหากมี
การปรับลดขนาด หรือเปลี่ยนการใช�ประโยชน จากท�าเรือขนส�งสินค�าเปVนท�าเรือท�องเท่ียว หรือท�าเรือประมง 
ตลอดจนท�าขนส�งสินค�าขนาดเล็ก อาจมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีมากกว�า  

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----13 13 13 13 กําหนดการประชมุและจาํนวนผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีทีเ่ข�าร�วมการประชมุกลุ�มเลก็ในจงัหวดัสตลูกําหนดการประชมุและจาํนวนผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีทีเ่ข�าร�วมการประชมุกลุ�มเลก็ในจงัหวดัสตลูกําหนดการประชมุและจาํนวนผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีทีเ่ข�าร�วมการประชมุกลุ�มเลก็ในจงัหวดัสตลูกําหนดการประชมุและจาํนวนผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีทีเ่ข�าร�วมการประชมุกลุ�มเลก็ในจงัหวดัสตลู    

ลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    เวลาเวลาเวลาเวลา
((((โดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณ))))    

กลุ�มกลุ�มกลุ�มกลุ�ม////พืน้ทีจ่ดัประชมุพืน้ทีจ่ดัประชมุพืน้ทีจ่ดัประชมุพืน้ทีจ่ดัประชมุ    จาํนวนผู�เข�าร�วมจาํนวนผู�เข�าร�วมจาํนวนผู�เข�าร�วมจาํนวนผู�เข�าร�วม
ประชมุ ประชมุ ประชมุ ประชมุ ((((คนคนคนคน))))    

1 17 ธ.ค. 58 21.00 - 22.00 น. หมู� 2 ตําบลปากนํ้า อําเภอละงู  6 

2 15 ม.ค. 59 14.30 - 16.30 น. หมู� 2 ตําบลปากนํ้า อําเภอละงู 12 

 ภาพรวมของผลการประชุมกลุ�มเล็กในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ประชาชนในพ้ืนท่ีส�วนใหญ� มีความคิดเห็นต�อ
แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี ชายฝ?@งทะเลภาคใต�เปVนไปในทิศทางเดียวกัน กล�าวคือ  

 1) ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี ควรพัฒนาโดยใช�ศักยภาพท่ีมีอยู�เดิมของพ้ืนท่ีให�เต็มท่ีก�อน และยังเป̀ดโอกาส
สําหรับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ� เช�นการสร�างท�าเรือน้ําลึกท่ีอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แต�ต�องมีการสร�าง
ความเข�าใจและข�อตกลงท่ีทุกฝsายให�การยอมรับร�วมกัน  

 2) ด�านเศรษฐกิจ-สังคม ยังมีความต�องการให�คงวิถีชีวิตเดิม คือ การประกอบอาชีพอิสระ เช�น 
ท�องเท่ียวชุมชน เกษตรกรรม และประมง และมีรายได�ตรงจากกิจกรรมเหล�านั้น  

 3) ด�านสิ่งแวดล�อม ไม�เห็นด�วยกับการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยการมีอุตสาหกรรมหนัก (ก�อมลพิษ) / ป̀โตรเคมี 

 

 
     



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----33333333        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

6666....2222....2222    การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus GroupFocus GroupFocus GroupFocus Group    
ตลอดระยะเวลาการศึกษากลุ�มท่ีปรึกษา ได�จัดประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group รวม

ท้ังสิ้น 8 ครั้ง โดยการประชุม 6 ครั้งแรกเปVนการจัดประชุมระดับจังหวัด ส�วนการประชุมอีก 2 ครั้ง เปVนการ
ประชุมรวม จังหวัดท่ีอยู�ชายฝ?@งทะเลฝ?@งอันดามันและฝ?@งอ�าวไทย ตามลําดับ การประชุมนี้เปVนการประชุมรับฟ?ง
ความเห็นท่ีขยายวงกว�างข้ึน จากการประชุมกลุ�มเล็ก เนื่องจากมีผู�เข�าร�วมประชุมท้ังในส�วนท่ีเคยเข�าร�วมประชุม
กลุ�มเล็กแล�ว และกลุ�มท่ีปรึกษายังได�เชิญภาคส�วนอ่ืน ท่ีเก่ียวข�องเข�าร�วมประชุมด�วย เช�น ผู�แทนจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนองค�กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เป�นต�น โดยมีผู�เข�าร�วมประชุมแต�ละครั้งกว�า 60 คน (ตามข�อกําหนด
โครงการกําหนดให�มีผู�เข�าร�วมประชุมแต�ละครั้งประมาณ 60 คน) สรุปดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----14141414 

 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----14 14 14 14 การการการการประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลกัษณะ ประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลกัษณะ ประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลกัษณะ ประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลกัษณะ Focus GroupFocus GroupFocus GroupFocus Group    
ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่    วนัวนัวนัวนั////เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน////ปtปtปtปt    สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่////จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    จาํนวนผู�เข�าประชมุ จาํนวนผู�เข�าประชมุ จาํนวนผู�เข�าประชมุ จาํนวนผู�เข�าประชมุ ((((คนคนคนคน))))    

1 16 กุมภาพันธ 2559 โรงแรมพินนาเคิล วังใหม� จังหวัดสตูล 87 
2 17 กุมภาพันธ 2559 โรงแรมบุรีศรภีู บูติก จังหวัดสงขลา 106 
3 18 กุมภาพันธ 2559 โรงแรมแกรนดปารค จังหวัดนครศรีธรรมราช 67 
4 23 มีนาคม 2559 โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร 81 
5 24 มีนาคม 2559 โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง 88 
6 25 มีนาคม 2559 โรงแรมโวครสีอรทแอนดสปา จังหวัดกระบ่ี 68 
7 22 มิถุนายน 2559 โรงแรมกระบ่ี ฟร�อนท เบย รสีอรท จังหวัดกระบ่ี 75 
8 23 มิถุนายน 2559 โรงแรมทวินโลตสั จังหวัดนครศรีธรรมราช 92 

 
6666....2222....2222....1111    การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group Focus Group Focus Group Focus Group ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 1111----6666    

การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 1-6 จัดข้ึนในจังหวัดพ้ืนท่ีการศึกษาโครงการ
ท้ัง 6 จังหวัดได�แก� จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสงขลา และ   
จังหวัดสตูล โดยการประชุมครั้งท่ี 1-3 จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 16-18 กุมภาพันธ 2559 ในจังหวัดสตูล สงขลา และ
นครศรีธรรมราช ตามลําดับ ส�วนการประชุมครั้งท่ี 4-6 จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 23-25 มีนาคม 2559 ในจังหวัดชุมพร 
ระนอง และกระบ่ี ตามลําดับ การประชุมท้ัง 6 ครั้งมีวัตถุประสงคและรูปแบบการจัดประชุมแบบเดียวกัน ดังนี้ 

((((1111))))    วัตถุปรวัตถุปรวัตถุปรวัตถุประสงคของการจัดะสงคของการจัดะสงคของการจัดะสงคของการจัดการประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus GroupFocus GroupFocus GroupFocus Group    
1) เพ่ือแนะนําโครงการ โดยเฉพาะแนวทางการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร 

(Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเล
ภาคใต� 

2) เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาและทางเลือก ท่ีเสนอสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�  
ตลอดจนขอบเขตการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตรของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเล
ภาคใต�   

3) เพ่ือรับฟ?ง และรวบรวมความเห็น ข�อเสนอแนะต�อทางเลือกการพัฒนาท่ีเสนอ และขอบเขต
การประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร ของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

  
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----34343434        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

((((2222))))    กลุ�มเปjาหมายกลุ�มเปjาหมายกลุ�มเปjาหมายกลุ�มเปjาหมาย    
 ผู�เข�าร�วมประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ท้ังสิ้นประมาณ 60 คน ประกอบด�วย

ผู�แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) นักวิชาการ และภาคประชาชน โดยมีวิธีการเชิญ
หลายรูปแบบ ดังนี้ 

1) เชิญด�วยวาจา เปVนการเชิญชวนขณะทําการประชุมกลุ�มเล็กท้ังภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ซ่ึงได�ขอความร�วมมือแต�ละภาคส�วนให�เชิญชวนกลุ�มอ่ืนๆ เข�าประชุมสัมมนากลุ�ม
ย�อยด�วย 

2) ออกหนังสือเชิญอย�างเปVนทางการ โดยสํานักงานนโยบาย และแผนการขนส�งและจราจรแจ�ง
เชิญทุกภาคส�วน รวมถึงผู�แทนจากการประชุมกลุ�มเล็ก 

3) ประกาศเชิญชวนท่ีหน�าศูนยเรียนรู�ร�วมกัน เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 
ท้ังนี้ผู�เข�าร�วมประชุมทุกคนจะได�รับเอกสาร ประกอบการประชุม แผ�นพับประชาสัมพันธ เสื้อยืด

ท่ีมีชื่อโครงการ และข�าวประชาสัมพันธ (สําหรับสื่อมวลชน) 
((((3333))))    กําหนดการประชุมกําหนดการประชุมกําหนดการประชุมกําหนดการประชุม    

การประชุมท้ัง 6 ครั้งมีกําหนดการเช�นเดียวกัน กล�าวคือจัดประชุมข้ึนในเวลา 08.30 – 13.30 น. 
โดยแบ�งออกเปVน 2 ช�วง กล�าวคือ  

1) ช�วงแรกเปVนการนําเสนอผลการศึกษาของกลุ�มท่ีปรึกษา ประกอบด�วย แนวทางการศึกษา 
ทางเลือกเพ่ือการพัฒนา และขอบเขตการศึกษา ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเล
ภาคใต� ซ่ึงใช�เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยวิทยากรหลัก ประกอบด�วย 

ดร.นครินทร  สัทธรรมนุวงศ  ผู�จัดการโครงการ 
ดร.ชาติชาย พาราสุข รองผู�จัดการโครงการ 
ดร.ขวัญชัย ลีเผ�าพันธุ ผู�เชี่ยวด�านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
คุณดวงกมล พรหมสุวรรณ ผู�เชี่ยวชาญด�านการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม 

2) ช�วงท่ีสองเปVนการแบ�งกลุ�มย�อย เพ่ือให�ข�อมูลและความคิดเห็น ใช�เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
โดยมีวิทยากรและคุณนิมิต บํารุงจิตต ผู�เชี่ยวชาญด�านการมีส�วนร�วมของประชาชน เปVนผู�นําในการระดมความ
คิดเห็นของกลุ�มในมิติด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และด�านสังคม ซ่ึงเปVน 2 ใน 4 มิติ ท่ีต�องนํามา
ประกอบการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร การแบ�งกลุ�มจึงแบ�งได�ดังนี้ 

- กลุ�มท่ี 1 มีประเด็นหารือหลัก คือ ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมทางทะเลและชายฝ?@ง 
- กลุ�มท่ี 2 มีประเด็นหารือหลัก คือ ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมบนบก 
- กลุ�มท่ี 3 มีประเด็นหารือหลัก คือ ด�านสังคมและชุมชน 
ท้ังนี้ ผู�เข�าร�วมประชุมสามารถเลือกกลุ�มได�ตามความสมัครใจ และสามารถให�ความเห็นใน

ประเด็นอ่ืนๆ นอกเหนือจากประเด็นหลักท่ีหารือได�อีกด�วย 

((((4444))))    การจดันิทรรศการประกอบการประชุมการจดันิทรรศการประกอบการประชุมการจดันิทรรศการประกอบการประชุมการจดันิทรรศการประกอบการประชุม    

 รูปแบบของนิทรรศการท่ีจัด ข้ึน เปVนการนําเสนอข�อมูลผ�านแผ�นปjาย จํานวน 5 ปjาย 
ประกอบด�วยแผ�นปjายขนาดใหญ� จํานวน 1 แผ�นปjาย และขนาดเล็กอีก 4 แผ�นปjาย ซ่ึงแต�ละแผ�นปjายนําเสนอ
ข�อมูลดังนี้ (รูปแผ�นปjายนิทรรศการ แสดงไว�ในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง9999) 

1) แผ�นปjายขนาดใหญ� นําเสนอข�อมูลเก่ียวกับโครงการ เช�น ความเปVนมาของโครงการ 
วัตถุประสงคของโครงการ เปVนต�น 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----35353535        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

2) แผ�นปjายขนาดเล็ก ซ่ึงมีท้ังหมด 4 แผ�นปjาย เพ่ือนําเสนอข�อมูลแผ�นปjายละเรื่องรวม 4 เรื่อง 
ประกอบด�วย 1) ข้ันตอนการศึกษา/แผนการทํางาน 2) การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร 
3) กิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และ 4) ทางเลือกในการศึกษาพ้ืนท่ีชายฝ?@ง
ทะเลภาคใต�  

  แผ�นปjายนิทรรศการ ดังกล�าวได�ถูกจัดวางไว�ในตําแหน�ง ท่ีผู�เข�าร�วมประชุมทุกคนต�องเดินผ�าน 
เพ่ือสร�างโอกาสให�ผู�เข�าร�วมประชุมได�ศึกษาข�อมูลก�อนเข�าประชุม 

สําหรับผลการประชุมท่ีจะนําเสนอต�อไปนี้ เปVนสรุปผลการประชุมโดยภาพรวมของแต�ละจังหวัด ส�วน
รายละเอียดของผลการประชุมนั้น กลุ�มท่ีปรึกษาได�จัดทําเปVนรายงานแยกเปVนรายจังหวัดรวม 6 ฉบับ และได�นําส�ง
สนข. แยกออกจากรายงานฉบับนี้ (กําหนดการประชุม ภาพฉาย (powerpoint) เอกสารประกอบการประชุม ข�าว
แจกสําหรับสื่อมวลชน และรายชื่อผู�เข�าร�วมการประชุมท้ัง 6 ครั้ง แสดงไว�ในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง6666) 

    ผลการประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group Focus Group Focus Group Focus Group ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่1 1 1 1 ((((จงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลู))))    

การประชุมจัดข้ึนเม่ือวันอังคารท่ี 16 กุมภาพันธ 2559 เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรมพินนาเคิล วัง
ใหม� อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สรุปผลการประชุมได�ดังนี้    

((((1111))))    ผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุม    

  การประชุมครั้งนี้มีผู�เข�าร�วมประชุม รวมท้ังสิ้น 87 คน ดังสรุปไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----15151515 เห็นได�ว�าเปVน
ผู�เข�าร�วมประชุมจากหน�วยงานราชการมากท่ีสุด คือ 39 คน หรือร�อยละ 44.83 ส�วนท่ีเหลือเปVนภาคเอกชน 1 คน 
หรือร�อยละ 1.15 องคกรพัฒนาเอกชน 8 คน หรือร�อยละ 9.20 ภาคประชาชน 3 คน หรือร�อยละ 3.45 ผู�สนใจ
โครงการ 3 คน หรือร�อยละ 3.45 สื่อมวลชน 7 คน หรือร�อยละ 8.05 คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ 6 คน หรือ
ร�อยละ 6.69 และกลุ�มท่ีปรึกษา 20 คน หรือร�อยละ 22.99 สําหรับบรรยากาศของการประชุมแสดงดัง รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----3 3 3 3 
ถึงรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----7777 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----15  15  15  15  จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ Focus GroupFocus GroupFocus GroupFocus Group    ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่1111    ((((จังหวดัสตลูจังหวดัสตลูจังหวดัสตลูจังหวดัสตลู))))    

ผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีผู�มสี�วนได�ส�วนเสยี    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน))))    

1) หน�วยงานราชการ (ส�วนจังหวัด/ส�วนอําเภอ/ส�วนท�องถ่ิน) 39 

2) ภาคประชาชน 3 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 8 

4) ภาคเอกชน  1 

5) สื่อมวลชน 7 

6) ผู�สนใจโครงการ 3 

7) คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ 6 

8) กลุ�มท่ีปรึกษา 20 

รวมรวมรวมรวม    87878787    

 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----36363636        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

  

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----3  3  3  3  ผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการ 

  
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----4 4 4 4 นายชยัวฒัน ทองคาํคณูนายชยัวฒัน ทองคาํคณูนายชยัวฒัน ทองคาํคณูนายชยัวฒัน ทองคาํคณู    รองผู�อาํนวยการสํานกังานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร รองผู�อาํนวยการสํานกังานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร รองผู�อาํนวยการสํานกังานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร รองผู�อาํนวยการสํานกังานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร                 

กล�าวเปด̀การประชุมกล�าวเปด̀การประชุมกล�าวเปด̀การประชุมกล�าวเปด̀การประชุม    

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----37373737        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

  
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----5 5 5 5 คณะทีป่รึกษานําเสนอคณะทีป่รึกษานําเสนอคณะทีป่รึกษานําเสนอคณะทีป่รึกษานําเสนอแนวทางการศกึษา แนวทางการศกึษา แนวทางการศกึษา แนวทางการศกึษา ทางเลอืกเพื่อการพฒันาและขอบเขทางเลอืกเพื่อการพฒันาและขอบเขทางเลอืกเพื่อการพฒันาและขอบเขทางเลอืกเพื่อการพฒันาและขอบเขตตตต
การศึกษาผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�การศึกษาผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�การศึกษาผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�การศึกษาผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�    

    

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----6 6 6 6 ผู�เข�าร�วมประชมุซักถามข�อสงสยัและให�ความเหน็ผู�เข�าร�วมประชมุซักถามข�อสงสยัและให�ความเหน็ผู�เข�าร�วมประชมุซักถามข�อสงสยัและให�ความเหน็ผู�เข�าร�วมประชมุซักถามข�อสงสยัและให�ความเหน็    

    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----7 7 7 7 บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศการระดมความคดิเหน็การระดมความคดิเหน็การระดมความคดิเหน็การระดมความคดิเหน็ของแต�ละกลุ�มของแต�ละกลุ�มของแต�ละกลุ�มของแต�ละกลุ�ม 

    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----38383838        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

(2)(2)(2)(2)    ผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุม    
  การประชุมเริ่มเม่ือเวลา 09.00 น. โดยนายชัยวัฒน ทองคําคูณ รองผู�อํานวยการสํานักงาน

นโยบายและแผนการขนส�งและจราจร กล�าวเป̀ดการประชุม (รูปที่รูปที่รูปที่รูปที่6666----4444) จากนั้นเปVนการนําเสนอผลการศึกษา    
(รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----5555)  

  เม่ือจบการนําเสนอ เปVนการเป̀ดเวทีให�ผู�เข�าร�วมประชุมได�ซักถามข�อสงสัย (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----6666)  จากนั้น
เปVนการแบ�งกลุ�ม เพ่ือระดมความคิดเห็น ซ่ึงมีผู�ร�วมกิจกรรมรวม 37 คน จึงแบ�งออกเปVน 3 กลุ�ม ประกอบด�วย 
กลุ�มทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมทางทะเลและชายฝ?@ง กลุ�มทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมบนบก และกลุ�มสังคมและ
ชุมชน (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----7777) ผลจากการแบ�งกลุ�มระดมความคิดเห็นของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย สรุปโดยรวมได�ดังนี้ 

1) การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ควรอยู�บนพ้ืนฐานของทรัพยากรท่ีมีอยู� การพัฒนา      
จึงควรมุ�งไปท่ีด�านการท�องเท่ียว ประมง เกษตร และอุตสาหกรรมแปรูปผลผลิตทาง
การเกษตร  โดยไม�ต�องการมีอุตสาหกรรมท่ีก�อมลพิษ 

2) การพัฒนาพ้ืนท่ีควรให�ชุมชนหรือประชาชน ในพ้ืนท่ีได�รับประโยชนโดยตรงจากโครงการ
ต�างๆ โดยเฉพาะด�านการสร�างรายได�และอาชีพ 

3) การพัฒนาการท�องเท่ียวในจังหวัดสตูล ควรพิจารณาเส�นทางเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียว ทาง
เรือ ควบคู�ไปกับการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว และคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช�น 
ป?ญหาขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึน การพัฒนาการท�องเท่ียวจึงต�องอาศัยความร�วมมือจากหลาย
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

4) ควรให�ความสําคัญกับชุมชนหรือประชาชน โดยเฉพาะผู�ท่ีได�รับผลกระทบโดยตรงจากการ
พัฒนาเข�ามามีส�วนร�วมใน การกําหนดแนวทางการพัฒนาให�มากข้ึน ไม�เพียงแต�องคกร
พัฒนาเอกชน (NGOs) 

    ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ Focus groupFocus groupFocus groupFocus group    ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 2 2 2 2 ((((จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลา))))    
 การประชุมจัดข้ึนเม่ือวันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ 2559 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห�องแมกโนเลีย ตึกสีภูฟjา 

โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สรุปผลการประชุมได�ดังนี้ 
((((1111))))    ผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุม    

 การประชุมครั้งนี้มีผู�เข�าร�วมประชุมรวมท้ังสิ้น 106 คน (ไม�รวมผู�ไม�ประสงคลงทะเบียน) ดังสรุป
ไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----16161616 เห็นได�ว�าเปVนผู�เข�าร�วมประชุมจากภาคประชาชนมากท่ีสุด คือ 31 คน หรือร�อยละ 29.25 ส�วน
ท่ีเหลือเปVนหน�วยงานราชการ 24 คน หรือร�อยละ 22.26 องคกรพัฒนาเอกชน 19 คน หรือร�อยละ 17.69 
ภาคเอกชน 1 คน หรือร�อยละ 0.94 สื่อมวลชน  7 คน หรือร�อยละ 6.60 คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ 5 คน 
หรือร�อยละ 4.75 และกลุ�มท่ีปรึกษา 19 คน หรือร�อยละ 17.72 สําหรับบรรยากาศของการประชุมแสดงดังรูปที่รูปที่รูปที่รูปที่    
6666----8 8 8 8 ถึงรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----12 12 12 12  

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----16 16 16 16 จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ Focus Group Focus Group Focus Group Focus Group ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่2 2 2 2 ((((จังหวดัสงขลาจังหวดัสงขลาจังหวดัสงขลาจังหวดัสงขลา))))    
ผู�มสี�วนได�เสยีผู�มสี�วนได�เสยีผู�มสี�วนได�เสยีผู�มสี�วนได�เสยี จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน))))1 

1) หน�วยงานราชการ (ส�วนจังหวัด/ส�วนอําเภอ/ส�วนท�องถ่ิน) 24 
2) ภาคประชาชน 31 
3) องคกรพัฒนาเอกชน 19 
4) ภาคเอกชน 1 
5) สื่อมวลชน 7 
6) ผู�สนใจโครงการ 0 
7) คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ 5 
8) กลุ�มท่ีปรึกษา 19 

รวมรวมรวมรวม    106106106106    
                                                             
1 ไม�รวมผู�เข�าร�วมประชุมจํานวนหนึ่งที่ไม�ประสงคลงทะเบียน 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----39393939        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

((((2222)))) ผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุม    

  การประชุมเริ่มเม่ือเวลา 09.00 น. โดยนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู�ว�าราชการจังหวัดสงขลา 
กล�าวเป̀ดการประชุม (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----9999) จากนั้นเปVนการนําเสนอผลการศึกษา (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----10101010) 

เม่ือจบการนําเสนอ เปVนการเป̀ดเวทีให�ผู�เข�าร�วมประชุมได�ซักถามข�อสงสัย ซ่ึงในช�วงเวลานี้
เครือข�ายติดตามนโยบายการพัฒนาของรัฐท่ีจะส�งผลกระทบต�อพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ได�ยืนข้ึนอ�านแถลงการณไม�
สนับสนุนการประชุมและไม�ยอมรับการจัดทํา SEA ของกลุ�มท่ีปรึกษาก�อนเดินทางกลับออกไปโดยมิได�เข�าร�วม
ระดมความคิดเห็นกับกลุ�มต�างๆ (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----11111111) (รายละเอียดของแถลงการณนําเสนอไว�ใน ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง6666) จากนั้น
เปVนการแบ�งกลุ�มเพ่ือระดมความคิดเห็นจากจํานวนผู�ร�วมกิจกรรมรวม 38 คน จึงแบ�งออกเปVน 3 กลุ�ม 
ประกอบด�วย กลุ�มทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมทางทะเลและชายฝ?@ง กลุ�มทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมบนบก และกลุ�ม
สังคมและชุมชน (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----12121212) ผลจากการแบ�งกลุ�มระดมความคิดเห็นของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย สรุปโดยรวมได�ดังนี้ 

1) การพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต�ท่ีเหมาะสมควรเปVนไปตามทางเลือกท่ี 2 คือ การใช�ศักยภาพท่ีมีอยู�
อย�างเต็มท่ี อย�างไรก็ดี หากมีการก�อสร�างท�าเรือขนส�งสินค�า ก็ควรอยู�ทางฝ?@งอ�าวไทยเพ่ือ
สนับสนุนการขนส�งสินค�า ท่ีป?จจุบันต�องไปใช�ท�าเรือแหลมฉบัง 

2) การศึกษาควรให�ข�อมูลท่ีแท�จริงอย�างชัดเจนกับประชาชนท่ีจะได�รับผลกระทบท้ังผลด�าน
บวกและลบ ประชาชนจะต�องเสียอะไร และได�อะไร เพ่ือท่ีผู�ได�รับผลกระทบจะนําไปใช�
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ท้ังนี้ ควรให�ความสําคัญกับประชาชนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี ท่ีเปVน
ท่ีตั้งโครงการเปVนหลักเนื่องจากเปVนผู�ได�รับผลกระทบโดยตรง 

3) กรณีท่ีการพัฒนามีผลกระทบต�อประชาชน ต�องโยกย�ายท่ีอยู� หรืออ่ืนๆ ต�องมีการชดเชย
เยียวยาอย�างเหมาะสม ให�กับผู�ได�รับผลกระทบ โดยต�องมีการจัดทําข�อตกลงท่ีทําให�ผู�ได�รับ
ผลกระทบเชื่อม่ันว�าจะได�รับการชดเชย เยียวยาหรืออ่ืนๆ แน�นอนเช�น  

ก. ฝ�กอาชีพท่ีสอดคล�องกับโครงการต�างๆ ตามแผนพัฒนาและให�โครงการรับจ�างแรงงาน
ในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะผู�ได�รับผลกระทบเปVนลําดับแรก 

ข. ชดเชยการโยกย�ายท่ีอยู�อาศัยเปVนรายครัวเรือน 

ค. จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช�พัฒนาหมู�บ�าน 

4) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากโครงการ ท่ีมีอยู�แล�วในพ้ืนท่ี เพ่ือให�เห็นผลจาก
การพัฒนาท่ีแท�จริง 

  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----40404040        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

  
ผู�เข�าร�วมประชุมลงทะเบียนรับเอกสารและชมนิทรรศการ 

  
รองผู�ว�าราชการจังหวัดสงขลา ชมนิทรรศการ และรับฟ?งข�อมูลของโครงการ 

จากรองผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----8 8 8 8 ผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการ    

    
  

นายชัยวัฒน ทองคําคูณ 
รองผู�อํานวยการสํานักงานนโยบาย 

และแผนการขนส�งและจราจรกล�าวรายงาน 

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา 
รองผู�ว�าราชการจังหวัดสงขลา กล�าวเป̀ดการประชุม 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----9 9 9 9 บรรยากาศเปด̀การสมัมนาบรรยากาศเปด̀การสมัมนาบรรยากาศเปด̀การสมัมนาบรรยากาศเปด̀การสมัมนา    
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----41414141        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

    

  

        

        

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----10101010    คณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตคณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตคณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตคณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขต
การศึกษา ผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรับการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�การศึกษา ผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรับการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�การศึกษา ผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรับการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�การศึกษา ผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรับการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต� 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----11111111    ผู�เข�าร�วมประชมุส�วนหนึง่อภปิรายไม�สนบัสนนุการประชุมและการศึกษาผลกระทบผู�เข�าร�วมประชมุส�วนหนึง่อภปิรายไม�สนบัสนนุการประชุมและการศึกษาผลกระทบผู�เข�าร�วมประชมุส�วนหนึง่อภปิรายไม�สนบัสนนุการประชุมและการศึกษาผลกระทบผู�เข�าร�วมประชมุส�วนหนึง่อภปิรายไม�สนบัสนนุการประชุมและการศึกษาผลกระทบ
ระดบัยุทธศาสตรของโครงการระดบัยุทธศาสตรของโครงการระดบัยุทธศาสตรของโครงการระดบัยุทธศาสตรของโครงการ 

 
 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----12121212    บรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�มบรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�มบรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�มบรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�ม 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----42424242        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

    ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ Focus Focus Focus Focus groupgroupgroupgroup    ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 3 3 3 3 ((((จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช))))    
การประชุมจัดข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห�องบุษราคัม 

โรงแรมแกรนดปารค อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีผลการประชุมสรุปได�ดังนี้ 
((((1111))))        ผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุม    

 การประชุมครั้งนี้มีผู�เข�าร�วมประชุม รวมท้ังสิ้น 67 คน ดังสรุปไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----17171717 เห็นได�ว�า    
เปVนผู�เข�าร�วมประชุมจากหน�วยงานราชการมากท่ีสุด คือ 37 คน หรือร�อยละ 55.22 ส�วนท่ีเหลือเปVนสื่อมวลชน 3 
คน หรือร�อยละ 4.48 ภาคประชาชน 2 คน หรือร�อยละ 2.98 ภาคเอกชน 2 คน หรือร�อยละ 2.98 คณะกรรมการ
กํากับการศึกษาฯ 5 คน หรือร�อยละ 7.46 และกลุ�มท่ีปรึกษา 18 คน หรือร�อยละ 26.87 สําหรับบรรยากาศของ
การประชุมแสดงดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----13 13 13 13 ถึงรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----17171717 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----17 17 17 17 จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ Focus GroupFocus GroupFocus GroupFocus Group    ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่3333    
((((จัจจััจังหวดันครศรธีรรมราชงหวดันครศรธีรรมราชงหวดันครศรธีรรมราชงหวดันครศรธีรรมราช))))    

ผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีผู�มสี�วนได�ส�วนเสยี จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน)))) 

1) หน�วยงานราชการ (ส�วนจังหวัด/ส�วนอําเภอ/ส�วนท�องถ่ิน) 37 
2) ภาคประชาชน 2 
3) องคกรพัฒนาเอกชน 0 
4) ภาคเอกชน 2 
5) สื่อมวลชน 3 
6) คณะกรรมการกํากับฯ 5 
7) กลุ�มท่ีปรึกษา 18 

รวมรวมรวมรวม    67676767    
 
 

 

 

  

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----13131313    ผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการ    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----43434343        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

    

  
นายวิจิตต นิมติวานิช  

นักวิชาการขนส�งทรงคุณวุฒิกล�าวรายงาน 
นายพงศเทพ ไข�มุกด  

รองผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
กล�าวเป̀ดการประชุม 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----14 14 14 14 บรรยากาศเป`ดการสมัมนาบรรยากาศเป`ดการสมัมนาบรรยากาศเป`ดการสมัมนาบรรยากาศเป`ดการสมัมนา    
    

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----15 15 15 15 คณะทีป่รึกษานาํเสนอคณะทีป่รึกษานาํเสนอคณะทีป่รึกษานาํเสนอคณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทาง ทางเลือกเพือ่การพฒันาและขอบเขตการศกึษา แนวทาง ทางเลือกเพือ่การพฒันาและขอบเขตการศกึษา แนวทาง ทางเลือกเพือ่การพฒันาและขอบเขตการศกึษา แนวทาง ทางเลือกเพือ่การพฒันาและขอบเขตการศกึษา     

ผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�ผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�ผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�ผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต� 

  
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----16 16 16 16 ผู�เข�าร�วมประชมุซกัถามข�อสงสยัผู�เข�าร�วมประชมุซกัถามข�อสงสยัผู�เข�าร�วมประชมุซกัถามข�อสงสยัผู�เข�าร�วมประชมุซกัถามข�อสงสยั    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----44444444        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

  

    
    

((((2222)))) ผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุม    
  การประชุ ม เ ริ่ ม เ ม่ื อ เ วลา  09 . 00  น .  โ ดยนายพงศ เทพ ไข� มุ กด  รองผู� ว� า ร าชการ                 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กล�าวเป̀ดการประชุม (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----14141414) จากนั้นเปVนการนําเสนอผลการศึกษา (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----15151515) 
  เม่ือจบการนําเสนอ เปVนการเป̀ดเวทีให�ผู�เข�าร�วมประชุมได�ซักถามข�อสงสัย (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----16161616)  จากนั้น

เปVนการแบ�งกลุ�มเพ่ือระดมความคิดเห็น ซ่ึงมีผู�ร�วมกิจกรรมรวม 36 คน จึงแบ�งออกเปVน 3 กลุ�ม ประกอบด�วย กลุ�ม
ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมทางทะเลและชายฝ?@ง กลุ�มทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมบนบก และกลุ�มสังคมและชุมชน 
(รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----17171717) ผลจากการแบ�งกลุ�มระดมความคิดเห็นดังกล�าว สรุปโดยรวมได�ดังนี้  

1) การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� เช�น ในพ้ืนท่ีอําเภอขนอมหรืออําเภอสิชลควรอยู�       
บนพ้ืนฐานของทรัพยากรท่ีมีอยู� การพัฒนาจึงควรมุ�งไปท่ีด�านการท�องเท่ียว ประมง เกษตร 
และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

2) การพัฒนาพ้ืนท่ีต�องแก�ไขป?ญหาของพ้ืนท่ี และมีความสอดคล�องกับความต�องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี อีกท้ังต�องคํานึงถึงความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ส�งเสริมให�เกิดการ
พัฒนาท่ียั่งยืน โดยการพัฒนาต�องไม�ยึดด�านเศรษฐกิจเพียงอย�างเดียว 

3) ควรส�งเสริมการท�องเท่ียวแบบมีส�วนร�วม หรือการท�องเท่ียวชุมชน รวมท้ังควรพัฒนา
โครงข�ายการคมนาคมควบคู�ไปด�วย ซ่ึงรวมถึงการมี Southern Airport  

4) เพ่ือกระตุ�นให�เกิดการลงทุน ท้ังการท�องเท่ียวและการขนส�งสินค�า ควรจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ สําหรับการท�องเท่ียวในแนวทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 44  

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----17171717    บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศการระดมความคิดเหน็การระดมความคิดเหน็การระดมความคิดเหน็การระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�มของแต�ละกลุ�มของแต�ละกลุ�มของแต�ละกลุ�ม 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----45454545        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

    ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ Focus groupFocus groupFocus groupFocus group    ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 4 4 4 4 ((((จังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพร))))    
    การประชุมจัดข้ึนเม่ือวันพุธท่ี 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 13.30 น. ณ ห�องหิรัญญิการ ชั้น 2 
โรงแรมนานาบุรี อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สรุปผลการประชุมได�ดังนี้ 
    ((((1111))))    ผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุม    
  การประชุมครั้งนี้มีผู�เข�าร�วมประชุม รวมท้ังสิ้น 81 คนดังสรุปไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----18 18 18 18 เห็นได�ว�า      
เปVนผู�เข�าร�วมประชุมจากหน�วยงานราชการมากท่ีสุด คือ  42 คน หรือร�อยละ 51.58  ส�วนท่ีเหลือเปVนองคกร
พัฒนาเอกชน 10 คน หรือร�อยละ 12.35  ภาคประชาชน 5 คน หรือร�อยละ 6.17 สื่อมวลชน 1 คนหรือร�อยละ 
1.23 คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ 5 คน หรือร�อยละ 6.17 และ กลุ�มท่ีปรึกษา 15 คน หรือร�อยละ 18.57 
สําหรับบรรยากาศของการประชุมแสดงดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----18 18 18 18 ถึงรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----22222222 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----18 18 18 18 จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ FocusGroup FocusGroup FocusGroup FocusGroup ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่4 4 4 4 ((((จังหวดัชุมพรจังหวดัชุมพรจังหวดัชุมพรจังหวดัชุมพร))))    
ผู�มสี�วนได�เสยีผู�มสี�วนได�เสยีผู�มสี�วนได�เสยีผู�มสี�วนได�เสยี จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน)))) 

1) หน�วยงานราชการ (ส�วนจังหวัด/ส�วนอําเภอ/ส�วนท�องถ่ิน) 42 
2) ภาคประชาชน 5 
3) องคกรพัฒนาเอกชน 10 
4) ภาคเอกชน 3 
5) สื่อมวลชน 1 
6) ผู�สนใจโครงการ 0 
7) คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ 5 
8) กลุ�มท่ีปรึกษา 15 

รวมรวมรวมรวม    81818181    
    
        

  
ผู�เข�าร�วมประชุมลงทะเบียนรับเอกสารและชมนิทรรศการ 

  
ผู�ว�าราชการจังหวัดชุมพร ชมนิทรรศการและรบัฟ?งข�อมูลของโครงการจากผู�จัดการโครงการ 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----18 18 18 18 ผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการ    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----46464646        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

  

 

นางสาวกฤติกา บูรณะดิษ 

หัวหน�ากลุ�มแผนมหภาค สํานักงานนโยบาย 
และแผนการขนส�งและจราจรกล�าวรายงาน 

 

นายสมดี คชายั่งยืน  

ผู�ว�าราชการจังหวัดชุมพร กล�าวเป̀ดการประชุม 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----19 19 19 19 บรรยากาศเป`ดการสมัมนาบรรยากาศเป`ดการสมัมนาบรรยากาศเป`ดการสมัมนาบรรยากาศเป`ดการสมัมนา    

  

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----20202020    คณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตการศึกษา คณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตการศึกษา คณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตการศึกษา คณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตการศึกษา 
ผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�ผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�ผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�ผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�    

  

  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----47474747        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

 

 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----21212121    บรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�มบรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�มบรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�มบรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�ม    

    ((((2222))))    ผลการประชมุผลการประชมุผลการประชมุผลการประชมุ    

   การประชุมเริ่มเม่ือเวลา 09.00 น. โดยนางสาวกฤติกา บูรณะดิษ หัวหน�ากลุ�มแผนมหภาค 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร กล�าวรายงาน และนายสมดี คชายั่งยืน ผู�ว�าราชการ จังหวัดชุมพร 
กล�าวเป̀ดการประชุม (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----19191919) จากนั้นเปVนการนําเสนอผลการศึกษาซ่ึงในครั้งนี้มีการเปลี่ยนวิทยากรจาก     
ดร.ชาติชาย พาราสุข รองผู�จัดการโครงการ เปVนดร.ปฤษฎางค สกลผดุงเขตต ผู�เชี่ยวชาญด�านเศรษฐศาสตรมห
ภาค (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----20202020) 

เม่ือจบการนําเสนอ เปVนการเป̀ดเวทีการมีส�วนร�วม ให�ผู�เข�าร�วมประชุมได�ซักถามข�อสงสัย จากนั้น
เปVนการแบ�งกลุ�ม เพ่ือระดมความคิดเห็นโดยมีจํานวนผู�ร�วมกิจกรรมรวม 33 คน จึงแบ�งออกเปVน 3 กลุ�ม 
ประกอบด�วย กลุ�มทรัพยากร และสิ่งแวดล�อมทางทะเลและชายฝ?@ง กลุ�มทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมบนบก และ   
กลุ�มสังคมและชุมชน โดยมีวิทยากรและคุณนิมิต บํารุงจิตต ผู�เชี่ยวชาญด�านการมีส�วนร�วมของประชาชน เปVนผู�นํา
ในการระดมความคิดเห็น (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----21212121) ผลจากการแบ�งกลุ�มระดมความคิดเห็นดังกล�าว สรุปโดยรวมได�ดังนี้ 

1) การพัฒนาท่ีเหมาะสมควรอยู�บนฐานทรัพยากร ท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีท้ังทางด�าน เกษตรกรรม 
ท�องเท่ียว และการค�าชายแดน แนวโน�มความเห็นของท่ีประชุมคือการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 
2 เนื่องจากทางเลือกท่ี 3 จะส�งผลกระทบต�อท้ังสิ่งแวดล�อม ชุมชน และวิถีชีวิต 

2) การพัฒนาตามแนวทางข�างต�น ควรพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งควบคู�ไปด�วย โดยเฉพาะ    
ภาคการท�องเท่ียว ท่ีต�องการให�มีการพัฒนาเส�นทางเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียว ท้ังเส�นทางทาง
บก ทางน้ํา และทางอากาศ 

3) สภาพป?จจุบันด�านทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดชุมพร มีป?ญหาการบุกรุกผืนปsา เพ่ือทําการ
เกษตรกรรม และป?ญหาการกัดเซาะชายฝ?@ง ส�วนป?ญหาด�านสิ่งแวดล�อมมีท้ังป?ญหาด�านขยะ
มูลฝอย น้ําเสียจากโรงงาน ชุมชน และสะพานปลา กลิ่นเหม็นจากโรงงาน และน้ําท�วมจาก
การมีสิ่งก�อสร�างขวางลําน้ํา 

4) ด�านสังคม ยังมีส�วนท่ีควรได�รับการปรับปรุง เช�น มาตรฐานหรือคุณภาพให�บริการสาธารณสุข 
จํานวนเครื่องมือหรือเทคโนโลยี และบุคลากรในการควบคุมดูแลความม่ันคงปลอดภัย รวมท้ัง
คุณภาพการให�การศึกษาด�านการประมง และเกษตรกรรม 

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----48484848        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

    ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ Focus groupFocus groupFocus groupFocus group    คคคครั้งที่ รั้งที่ รั้งที่ รั้งที่ 5 5 5 5 ((((จังหวัดระนองจังหวัดระนองจังหวัดระนองจังหวัดระนอง))))    
    การประชุมจัดข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 13.30 น. ณ ห�องเรืองราษฎร    
ชั้น 1 โรงแรมทินิดี อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองสรุปผลการประชุมได�ดังนี้ 
    ((((1111))))    ผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุม    

  การประชุมครั้งนี้มีผู�เข�าร�วมประชุม รวมท้ังสิ้น 88 คน ดังสรุปไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----19 19 19 19 เห็นได�ว�าเปVน
ผู�เข�าร�วมประชุม จากหน�วยงานราชการมากท่ีสุด คือ  47 คน หรือร�อยละ 53.41 นอกนั้นเปVนภาคประชาชน 14 
คน หรือร�อยละ 15.91 ภาคเอกชน 7 คน หรือร�อยละ 7.95 คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ 4 คน หรือร�อยละ 
4.55 และ กลุ�มท่ีปรึกษา 16 คน หรือร�อยละ 18.18 สําหรับบรรยากาศของการประชุมแสดงดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----22 22 22 22 ถึงรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----25252525 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----19 19 19 19 จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ Focus Group Focus Group Focus Group Focus Group ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่5 5 5 5 ((((จังหวดัระนองจังหวดัระนองจังหวดัระนองจังหวดัระนอง))))    
ผู�มสี�วนได�เสยีผู�มสี�วนได�เสยีผู�มสี�วนได�เสยีผู�มสี�วนได�เสยี จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน)))) 

1) หน�วยงานราชการ (ส�วนจังหวัด/ส�วนอําเภอ/ส�วนท�องถ่ิน) 47 
2) ภาคประชาชน 14 
3) องคกรพัฒนาเอกชน 0 
4) ภาคเอกชน 7 
5) สื่อมวลชน 0 
6) ผู�สนใจโครงการ 0 
7) คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ 4 
8) กลุ�มท่ีปรึกษา 16 

รวมรวมรวมรวม    88888888    
    

  
ผู�เข�าร�วมประชุมลงทะเบียนรับเอกสาร 

  
ผู�ว�าราชการจังหวัดระนอง ชมนิทรรศการ และรับฟ?งข�อมูลของโครงการจากผู�จัดการโครงการ 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----22 22 22 22 ผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการ    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----49494949        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

  

นางสาวกฤติกา บูรณะดิษ 
หัวหน�ากลุ�มแผนมหภาค สํานักงานนโยบาย 
และแผนการขนส�งและจราจรกล�าวรายงาน 

นายสุรยิันต กาญจนศิลป� 
ผู�ว�าราชการจังหวัดระนองกล�าวเป̀ดการประชุม 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----23 23 23 23 บรรยากาศเป`ดการสมัมนาบรรยากาศเป`ดการสมัมนาบรรยากาศเป`ดการสมัมนาบรรยากาศเป`ดการสมัมนา    

  
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----24242424    คณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตคณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตคณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตคณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขต    

การศึกษาผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�การศึกษาผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�การศึกษาผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�การศึกษาผลกระทบเชงิยุทธศาสตรสาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�    
 

 

 

 
 
 
 
 

    

 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----25252525    บรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�มบรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�มบรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�มบรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�ม    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----50505050        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

    ((((2222))))    ผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุม    

  การประชุมเริ่มเม่ือเวลา 09.00 น. โดยนายสุริยันต กาญจนศิลป� ผู�ว�าราชการจังหวัดระนอง 
กล�าวเป̀ดการประชุม (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----23232323) จากนั้นเปVนการนําเสนอผลการศึกษา ซ่ึงในครั้งนี้มีการเปลี่ยนวิทยากรจาก    
ดร.ชาติชาย พาราสุข รองผู�จัดการโครงการ เปVนนายบําเพ็ญ สิงหาพันธ ผู�เชี่ยวชาญด�านการวางแผนการขนส�ง    
(รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----24242424) 

เม่ือจบการนําเสนอ เปVนการเป̀ดเวทีให�ผู�เข�าร�วมประชุมได�ซักถามข�อสงสัย จากนั้นเปVนการ
แบ�งกลุ�มเพ่ือระดมความคิดเห็น โดยมีจํานวนผู�ร�วมกิจกรรมรวม 31 คน จึงแบ�งออกเปVน 3 กลุ�ม ประกอบด�วย 
กลุ�มทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมทางทะเลและชายฝ?@ง กลุ�มทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมบนบก และกลุ�มสังคมและ
ชุมชน โดยมีวิทยากร และคุณนิมิต บํารุงจิตต ผู�เชี่ยวชาญด�านการมีส�วนร�วมของประชาชน เปVนผู�นําในการระดม
ความคิดเห็น (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----25252525) ผลจากการแบ�งกลุ�มระดมความคิดเห็นดังกล�าว สรุปโดยรวมได�ดังนี้ 

1) การพัฒนาภาคใต�ควรเปVนไปตามทางเลือกท่ี 2 เช�นเดียวกันการพัฒนาจังหวัดระนองท่ีควรมุ�ง
ไปในด�านการท�องเท่ียวทางธรรมชาติและสุขภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และเปVนศูนยกลางขนส�งสินค�า ด�านชายฝ?@งอันดามันซ่ึงเปVนศักยภาพของจังหวัด 

2) การพัฒนาจังหวัดระนอง ตามแนวทางข�างต�น ควรต�องพัฒนาเส�นทางคมนาคมรองรับท้ังถนน 
ระบบราง สนามบิน (รวมท้ังจํานวนสายการบิน) และระเบียบการใช�ท�าเรือของรัฐ รวมท้ัง
พัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ีเพ่ือการให�บริการท�องเท่ียว 

3) ด�านสิ่งแวดล�อม จังหวัดระนองมีป?ญหาปริมาณขยะมูลฝอย เกินกว�าท่ีท�องถ่ินจะกําจัดได�    
เปVนป?ญหาหลัก นอกจากนี้เปVนป?ญหาขาดแคลนน้ําใช�และการบําบัดน้ําเสีย ท่ีสะพานปลา     
มีประสิทธิภาพไม�เพียงพอ 

4) ในจังหวัดระนอง มีการใช�แรงงานต�างชาติมากซ่ึงก็มีข�อดี คือ ช�วยให�ผู�ประกอบการดําเนิน
กิจการไปได� ในทางตรงข�ามทําให�มีป?ญหาทางสังคมตามมา เช�น การเกิดอาชญากรรม เพ่ิม
ภาระด�านสาธารณสุข โรคติดต�อ แย�งอาชีพคนไทยทํา เปVนต�น 

ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ Focus groupFocus groupFocus groupFocus group    ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 6 6 6 6 ((((จังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่))))    

การประชุมจัดข้ึนเม่ือวันศุกรท่ี 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 13.30 น.ห�องกนก ชั้น 1 โรงแรมโวครี
สอรทแอนดสปา อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี สรุปผลการประชุมได�ดังนี้ 

    ((((1111))))    ผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุม    

 การประชุมครั้งนี้มีผู�เข�าร�วมประชุม รวมท้ังสิ้น 68 คนดังสรุปไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----20 20 20 20 เห็นได�ว�าเปVน
ผู�เข�าร�วมประชุมจากหน�วยงานราชการมากท่ีสุด คือ 28 คน หรือร�อยละ 41.18 ส�วนท่ีเหลือเปVนภาคประชาชน 7 
คน หรือร�อยละ 10.29 ภาคเอกชน 5 คน หรือร�อยละ 7.35 องคกรพัฒนาเอกชน 4 คน หรือร�อยละ 5.88 
คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ 7 คน หรือร�อยละ 10.29 และ กลุ�มท่ีปรึกษา 17 คน หรือร�อยละ 25.00 สําหรับ
บรรยากาศของการประชุมแสดงดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----26 26 26 26 ถึงรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----29292929 

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----51515151        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----20 20 20 20 จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ FocusGroup FocusGroup FocusGroup FocusGroup ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่6 6 6 6 ((((จังหวดักระบี่จังหวดักระบี่จังหวดักระบี่จังหวดักระบี่))))    

ผู�มสี�วนได�เสยีผู�มสี�วนได�เสยีผู�มสี�วนได�เสยีผู�มสี�วนได�เสยี จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน)))) 
1) หน�วยงานราชการ (ส�วนจังหวัด/ส�วนอําเภอ/ส�วนท�องถ่ิน) 28 
2) ภาคประชาชน 7 
3) องคกรพัฒนาเอกชน 4 
4) ภาคเอกชน 5 
5) สื่อมวลชน 0 
6) ผู�สนใจโครงการ 0 
7) คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ 7 
8) กลุ�มท่ีปรึกษา 17 

รวมรวมรวมรวม    68686868    
    

 
 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----26 26 26 26 ผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสาร    
 

    

  
นางสาวกฤติกา บูรณะดิษ 

หัวหน�ากลุ�มแผนมหภาค สํานักงานนโยบาย 
และแผนการขนส�งและจราจร กล�าวรายงาน 

นายวิจิตต นิมติรวานิช 
นักวิชาการขนส�งทรงคุณวุฒิสาํนักงานนโยบาย 
และแผนการขนส�งและจราจร กล�าวเป̀ดประชุม 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----27 27 27 27 บรรยากาศเป`ดการสมัมนาบรรยากาศเป`ดการสมัมนาบรรยากาศเป`ดการสมัมนาบรรยากาศเป`ดการสมัมนา    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----52525252        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

  
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----28282828    คณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตการศึกษา คณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตการศึกษา คณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตการศึกษา คณะทีป่รึกษานาํเสนอแนวทางการศกึษา ทางเลือกเพื่อการพฒันาและขอบเขตการศึกษา 

ผลกระทบเชงิยุทธศาสตรผลกระทบเชงิยุทธศาสตรผลกระทบเชงิยุทธศาสตรผลกระทบเชงิยุทธศาสตร    สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�    

  

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----29292929    บรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�มบรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�มบรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�มบรรยากาศการระดมความคิดเหน็ของแต�ละกลุ�ม    

    ((((2222))))    ผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุม    

 การประชุมเริ่มเม่ือเวลา 09.00 น. โดยนายวิจิตต นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส�งทรงคุณวุฒิ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร กล�าวเป̀ดประชุม (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----27272727) จากนั้นเปVนการนําเสนอผล
การศึกษา ซ่ึงในครั้งนี้มีการเปลี่ยนวิทยากรจาก ดร.ชาติชัย พาราสุข รองผู�จัดการโครงการ เปVน ดร.ปฤษฎางค  
สกลผดุงเขตต ผู�เชี่ยวชาญด�านเศรษฐศาสตรมหภาค (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----28282828) 

 เม่ือจบการนําเสนอ เปVนการเป̀ดเวทีให�ผู�เข�าร�วมประชุมได�ซักถามข�อสงสัย จากนั้นเปVนการ
แบ�งกลุ�มเพ่ือระดมความคิดเห็น โดยมีจํานวนผู�ร�วมกิจกรรมรวม 25 คน จึงแบ�งออกเปVน 2 กลุ�ม ประกอบด�วย 
กลุ�มทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม และกลุ�มสังคมและชุมชน โดยมีวิทยากรและ คุณนิมิต บํารุงจิตต ผู�เชี่ยวชาญด�าน
การมีส�วนร�วมของประชาชน เปVนผู�นําในการระดมความคิดเห็น (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----29292929)  ผลจากการแบ�งกลุ�มระดมความ
คิดเห็นดังกล�าว สรุปโดยรวมได�ดังนี้ 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----53535353        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

1) การพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต� ท่ีเหมาะสมควรเปVนด�านการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรหรือตามทางเลือกท่ี 2 คือ การใช�ศักยภาพท่ีมีอยู�อย�างเต็มท่ี ท้ังนี้การพัฒนา
ควรเปVนการพัฒนาท่ีไม�ก�าวกระโดด 

2) ควรปรับปรุง พัฒนา และเชื่อมต�อเส�นทางคมนาคม ให�การเข�าถึงจังหวัดกระบ่ีและแหล�ง
ท�องเท่ียวต�างๆ ในภาคใต�ให�ใช�การได�อย�างสะดวก ท้ังทางรถยนต รถไฟ และเครื่องบิน      
เพ่ือเปVนการเพ่ิมโอกาส ในการขนส�งและการเดินทางของนักท�องเท่ียว 

3) ควรแก�ไขและจัดการป?ญหาด�านสิ่งแวดล�อม ท่ีมีอยู�ในป?จจุบัน โดยเฉพาะในแหล�งท�องเท่ียว 
ท้ังป?ญหาขยะมูลฝอย น้ําเสีย ซ่ึงเปVนป?ญหาหลักของพ้ืนท่ีนั้นๆ 

4) ควรวางแผนรองรับเพ่ือจัดการป?ญหาจากประชากรแฝง ซ่ึงมีจํานวนมาก ท้ังป?ญหา
อาชญากรรม ความ่ันคง และโรคติดต�อต�างๆ เปVนต�น  

ผลการประชุมสัมมนากลุ�มย�อย ลักษณะ Focus group ท้ัง 6 ครั้งข�างต�นสามารถสรุปประเด็นสําคัญ      
ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ตามความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต�างๆ จากผู�เข�าร�วมประชุมได�
ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----21212121 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----21 21 21 21 สรปุประเด็นสาํคญัทีเ่กี่ยวข�องกบัการพัฒนาพื้นทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�ตามความคดิเหน็และสรปุประเด็นสาํคญัทีเ่กี่ยวข�องกบัการพัฒนาพื้นทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�ตามความคดิเหน็และสรปุประเด็นสาํคญัทีเ่กี่ยวข�องกบัการพัฒนาพื้นทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�ตามความคดิเหน็และสรปุประเด็นสาํคญัทีเ่กี่ยวข�องกบัการพัฒนาพื้นทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�ตามความคดิเหน็และ
ข�อเสนอแนะจากการประชุมข�อเสนอแนะจากการประชุมข�อเสนอแนะจากการประชุมข�อเสนอแนะจากการประชุมสมัมนากลุ�มย�อยสมัมนากลุ�มย�อยสมัมนากลุ�มย�อยสมัมนากลุ�มย�อยลักษณะ ลักษณะ ลักษณะ ลักษณะ Focus groupFocus groupFocus groupFocus group    6 6 6 6 ครั้งครั้งครั้งครั้ง    

สรปุภาพรวมผลประชมุสรปุภาพรวมผลประชมุสรปุภาพรวมผลประชมุสรปุภาพรวมผลประชมุสมัมนากลุ�มย�อยสมัมนากลุ�มย�อยสมัมนากลุ�มย�อยสมัมนากลุ�มย�อยลกัษณะ ลกัษณะ ลกัษณะ ลกัษณะ Focus groupFocus groupFocus groupFocus group    ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่1111----6666    
จงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลูจงัหวดัสตลู    จงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลาจงัหวดัสงขลา    จงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราช    

- พัฒนาบนพ้ืนฐานทรัพยากรท่ีมีอยู� 
( ท� อ ง เ ท่ี ย ว  ป ร ะ ม ง  เ ก ษ ต ร 
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร) ไม�รับอุตสาหกรรมท่ีก�อ
มลพิษ 

- ควรได�รับประโยชน โดยตรงจาก
โครงการท่ีมากับการพัฒนา 

- พัฒนาโดยใช�ศักยภาพท่ีมีอยู�เดิมให�
เต็มท่ีไม�รับอุตสาหกรรมท่ีก�อมลพิษ 

- การสร�างท�าเรือนํ้าลึกท่ี อ.จะนะ ต�อง
มี ก า ร ช ด เ ช ย  เ ยี ย ว ย า ผู� ไ ด� รั บ
ผลกระทบจากโครงการท่ีมากับการ
พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร� า ง ขี ด
ความสามารถด�านอาชีพรองรับ 
 

- พัฒนาบนพ้ืนฐานทรัพยากรท่ีมีอยู� 
( ท� อ ง เ ท่ี ย ว  ป ร ะ ม ง  เ ก ษ ต ร 
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร) และพัฒนาพ้ืนท่ีตาม
แนวทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 44 
เปVนเขตเศรษฐกิจพิเศษเ พ่ือการ
ท�องเท่ียวไม�รับอุตสาหกรรมท่ีก�อ
มลพิษ 

- ส�งเสริมการท�องเท่ียวชุมชน และมี
โครงข�ายการคมนาคมรองรับ 

จงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพรจงัหวดัชมุพร    จงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนองจงัหวดัระนอง    จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่    
- การพัฒนาท่ีเหมาะสมควร อยู�บน

ฐานทรัพยากร ท่ีมีอยู� ใน พ้ืน ท่ี ท้ั ง
ทางด�านเกษตรกรรม ท�องเท่ียวและ
การค�าไม�รับอุตสาหกรรมท่ีก�อมลพิษ 

- พัฒนาระบบคมนาคมเช่ือมโยงแหล�ง
ท�องเท่ียวท้ังทางบก ทางนํ้า และทาง
อากาศ 
 

- พัฒนาโดยใช�ศักยภาพท่ีมีอยู�เดิมให�
เต็มท่ี (การท�องเท่ียว อุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
เปVน ศูนยกลางขนส� งสินค� า  ด� าน
ชายฝ?@งอันดามัน) ไม�รับอุตสาหกรรม
ท่ีก�อมลพิษ 

- พัฒนาเส�นทางคมนาคมรองรับท้ังทาง
บก ทางนํ้า และทางอากาศรวมท้ัง
พัฒนาบุคลากรใน พ้ืน ท่ี เ พ่ือการ
ให�บริการท�องเท่ียว 

- ขยะมูลฝอยเปVนป?ญหาหลักด� าน
สิ่ งแวดล�อมของจังหวัด รวมท้ังมี
ป?ญหาด�านสังคมจากแรงงานต�างชาติ 

- พัฒนาโดยใช�ศักยภาพท่ีมีอยู�เดิมให�
เต็มท่ี (ท�องเท่ียว อุตสาหกรรมแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร) ไม�รับ
อุตสาหกรรมท่ีก�อมลพิษ 

- พัฒนาเส�นทางคมนาคมรองรับท้ังทาง
บก ทางนํ้า และทางอากาศ 

- ค ว ร มี ก า ร แ ก� ไ ข ป? ญ ห า ด� า น
สิ่ ง แ วดล� อม ในแหล� งท� อ ง เ ท่ี ย ว 
และป?ยหาจากประชากรแฝงท่ีมีอยู�ใน
ป?จจุบัน 

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----54545454        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

ข�อมูลความคิดเห็น และข�อเสนอแนะต�างๆ ท่ีได�รับ กลุ�มท่ีปรึกษาได�นําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง
แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� และขอบเขตการประเมินสิ่งแวดล�อม ระดับยุทธศาสตรเพ่ือนําเสนอ
ผลการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาดังกล�าวในการประชุมสัมมนาครั้งท่ี 1 
6666....2222....2222....2222    การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group Focus Group Focus Group Focus Group ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 7777----8888    

ก�อนการจัดประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 7 และ 8 กลุ�มท่ีปรึกษาได�จัดสัมมนา
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2559 เพ่ือรับฟ?งความคิดเห็นต�อผลการศึกษาท่ีได�ปรับปรุงแล�ว ภายหลังจากรับฟ?ง
ความคิดเห็นจากภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องในการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 1-6 ดังนั้นผล
การศึกษาท่ีจะนําเสนอในการประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 7 และ 8 จึงเปVนผลการศึกษาท่ีใกล�
สมบูรณแล�ว สําหรับการประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 7-8 จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 22-23 
มิถุนายน 2559 ในจังหวัดกระบ่ี และนครศรีธรรมราช ตามลําดับ การประชุมท้ัง 2 ครั้งมีวัตถุประสงคและรูปแบบ
การจัดประชุมแบบเดียวกัน ดังนี้ 

((((1111))))    วัตถุประสงคของการจัดวัตถุประสงคของการจัดวัตถุประสงคของการจัดวัตถุประสงคของการจัดการประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus GroupFocus GroupFocus GroupFocus Group    
 1) เพ่ือนําเสนอผลการศึกษา ผลกระทบเชิงยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเล

ภาคใต� และ (ร�าง) แผนแม�บทสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 
 2) เพ่ือรับฟ?งและรวบรวมความเห็น ข�อเสนอแนะต�อผลการศึกษา สําหรับเปVนข�อมูลในการ

ปรับปรุงแผนแม�บท สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 
((((2222))))    กลุ�มเปjาหมายกลุ�มเปjาหมายกลุ�มเปjาหมายกลุ�มเปjาหมาย    

 เพ่ือให�การมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�างๆ มีความต�อเนื่องตลอดช�วงการศึกษาโครงการ กลุ�มเปjาหมาย
การประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 7 และ 8 จะประกอบด�วยผู�แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) นักวิชาการ และภาคประชาชน โดยมีผู�เข�าร�วมประชุมแต�ละครั้งประมาณ 60 คน ซ่ึง
มีหลักการคัดเลือกจาก 2 ส�วน ได�แก� 

 1) เชิงพ้ืนท่ี โดยจัดประชุมในจังหวัดฝ?@งทะเลอ�าวไทยและอันดามันฝ?@งละครั้ง ดังนี้ 
- การประชุมครั้งท่ี 7 จัดประชุมในพ้ืนท่ีฝ?@งทะเลอันดามัน คือจังหวัดกระบ่ี โดยเชิญผู�มีส�วน

ได�ส�วนเสียจากจังหวัดกระบ่ี ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูลเข�าร�วมประชุม 
- ครั้งท่ี 8 จัดประชุมในพ้ืนท่ีฝ?@งทะเลอ�าวไทย คือจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู�มีส�วน

ได�ส�วนเสียจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัด
สงขลา เข�าร�วมประชุม 

2) เชิงผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย โดยเชิญผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�าร�วมประชุมจาก 2 ส�วน ได�แก� 
- ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจากจังหวัดเปjาหมายข�างต�น ท่ีเคยเข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ 

Focus Group ครั้งท่ี 1-6 และ/หรือเข�าร�วมประชุมสัมมนาครั้งท่ี 1 
- ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพ่ิมเติม ตามความเก่ียวข�องกับผลการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับ

ยุทธศาสตร และร�างแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

นอกจากนี้ยังติดประกาศเชิญชวนผู�สนใจไว�ท่ีบอรดประชาสัมพันธด�านหน�าศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�ด�วย 

โดยผู�เข�าร�วมประชุมทุกคนจะได�รับเอกสาร ประกอบการประชุม แผ�นพับประชาสัมพันธ เสื้อยืด
ท่ีมีชื่อโครงการ และข�าวประชาสัมพันธ (สําหรับสื่อมวลชน) 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----55555555        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

((((3333))))    กําหนดการประชุมกําหนดการประชุมกําหนดการประชุมกําหนดการประชุม    
การประชุมท้ัง 2 ครั้งมีกําหนดการเช�นเดียวกัน กล�าวคือจัดประชุมในเวลา 08.30 – 13.30 น. 

โดยแบ�งออกเปVน 3 ช�วง ดังนี้ 
1) ช�วงแรกเปVนการนําเสนอผลการศึกษา“ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ี

ชายฝ12งทะเลภาคใต�” 
2) ช�วงท่ีสองเปVนการการนําเสนอ “(ร5าง )แผนแม5บทสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ12งทะเล

ภาคใต�” 
3) ช�วงท่ีสามเปVนการแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะจากผู�เข�าร5วมประชุม 

  สําหรับกําหนดการประชุม ภาพฉาย (powerpoint) เอกสารประกอบการประชุม ข�าวแจก
สําหรับสื่อมวลชน และรายชื่อผู�เข�าร�วมการประชุมท้ัง 2 ครั้ง แสดงไว�ในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง6666 

((((4444))))    การจัดนิทรรศการประกอบการประชุมการจัดนิทรรศการประกอบการประชุมการจัดนิทรรศการประกอบการประชุมการจัดนิทรรศการประกอบการประชุม    
 รูปแบบของนิทรรศการท่ีจัดข้ึน เปVนการนําเสนอข�อมูลผ�านแผ�นปjาย จํานวน 10 ปjาย 

ประกอบด�วยแผ�นปjายขนาดใหญ� จํานวน 1 แผ�นปjาย และขนาดเล็กอีก 9 แผ�นปjาย (รูปแผ�นปjายนิทรรศการ 
แสดงไว�ในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง9999)  เปVนแผ�นปjายท่ีเคยใช�ในการจัดประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 
1-6 และการสัมมนาครั้งท่ี 1 ท่ีจัดทําแผ�นปjายขนาดเล็กเพ่ิมอีก 4 แผ�นปjาย (รายละเอียดอยู�ในหัวข�อ 6.2.3) ซ่ึง
ท้ังหมดจัดวางไว�ในตําแหน�งท่ีผู�เข�าร�วมประชุมทุกคนต�องเดินผ�าน เพ่ือสร�างโอกาสให�ผู�เข�าร�วมประชุมได�ศึกษา
ข�อมูลก�อนเข�าประชุม 
    ((((5555))))    ผลการประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group Focus Group Focus Group Focus Group ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่7 7 7 7 ((((จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่จงัหวดักระบี่))))    

 การประชุมจัดข้ึนเม่ือวันพุธท่ี 22 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรมกระบ่ี 
ฟร�อนท เบย รีสอรท จังหวัดกระบ่ีสรุปผลการประชุมได�ดังนี้ 

    ((((5555....1111))))    ผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุม    
  การประชุมครั้งนี้มีผู�เข�าร�วมประชุม รวมท้ังสิ้น 75 คน ดังสรุปไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----22222222 โดย

เปVนผู�เข�าร�วมประชุมจากหน�วยงานราชการมากท่ีสุด คือ 47 คน หรือร�อยละ 62.67 ส�วนท่ีเหลือเปVนองคกรพัฒนา
เอกชน 9 คน หรือร�อยละ 12.00  ภาคประชาชน 2 คน หรือร�อยละ 2.67 สนข./คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ 
7 คน หรือร�อยละ 9.33 และกลุ�มท่ีปรึกษา 10 คน หรือร�อยละ 13.33 สําหรับบรรยากาศของการประชุมแสดงดัง 
รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----30303030 ถึง รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----33333333    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----22  22  22  22  จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลัจาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลัจาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลัจาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ กษณะ กษณะ กษณะ Focus GroupFocus GroupFocus GroupFocus Group    ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่7 7 7 7 ((((จังหวดักระบี่จังหวดักระบี่จังหวดักระบี่จังหวดักระบี่))))    

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ ((((คนคนคนคน))))    

หน�วยงานหน�วยงานหน�วยงานหน�วยงาน
ราชการราชการราชการราชการ 

ภาคภาคภาคภาค    
เอกชนเอกชนเอกชนเอกชน 

องคกรองคกรองคกรองคกร
พฒันาพฒันาพฒันาพฒันา
เอกชนเอกชนเอกชนเอกชน 

ภาคภาคภาคภาค
ประชาชนประชาชนประชาชนประชาชน 

สือ่สือ่สือ่สือ่    
มวลชนมวลชนมวลชนมวลชน 

สนขสนขสนขสนข././././คณะกรรมคณะกรรมคณะกรรมคณะกรรม    
การกาํกบัการกาํกบัการกาํกบัการกาํกบั
การศกึษาฯการศกึษาฯการศกึษาฯการศกึษาฯ 

กลุ�มบรษิทักลุ�มบรษิทักลุ�มบรษิทักลุ�มบรษิทั 

ทีป่รกึษาทีป่รกึษาทีป่รกึษาทีป่รกึษา 
รวมรวมรวมรวม

ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด    

1. กระบี ่ 25 - 1 2 - - - 28282828    
2. ตรัง 3 - 2 - - - - 5555    
3. พังงา 1 - - - - - - 1111    
4. ภูเก็ต 3 - - - - - - 3333    
5. สตูล 9 - 2 - - - - 11111111    
6. ระนอง 6 - 4 - - - - 10101010    
กรุงเทพฯ 

(คณะผู�เกี่ยวข�องท่ี
เดินทางไปเข�าร�วม
สัมมนา) 

- - - - - 7 10 17171717    

รวมรวมรวมรวม 47474747    ----    9999    2222    0000    7777    10101010    75757575    

 

        
    

    
    

                



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----56565656        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

  
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----30 30 30 30 ผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการ 

  
นนนนายวจิติต นมิิตวานชิ นกัวชิาการขนส�งายวจิติต นมิิตวานชิ นกัวชิาการขนส�งายวจิติต นมิิตวานชิ นกัวชิาการขนส�งายวจิติต นมิิตวานชิ นกัวชิาการขนส�งทรงทรงทรงทรงคุณวฒุ ิสนขคุณวฒุ ิสนขคุณวฒุ ิสนขคุณวฒุ ิสนข....    

กล�าวเปด̀การประชุมกล�าวเปด̀การประชุมกล�าวเปด̀การประชุมกล�าวเปด̀การประชุม 
นายสรุนิ ณรงคกลู นายอาํเภอเมืองกระบี ่นายสรุนิ ณรงคกลู นายอาํเภอเมืองกระบี ่นายสรุนิ ณรงคกลู นายอาํเภอเมืองกระบี ่นายสรุนิ ณรงคกลู นายอาํเภอเมืองกระบี ่    

กล�าวเปด̀การประชุมกล�าวเปด̀การประชุมกล�าวเปด̀การประชุมกล�าวเปด̀การประชุม    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----31 31 31 31 เปด̀การประชุมเปด̀การประชุมเปด̀การประชุมเปด̀การประชุม    

 

 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----32 32 32 32 คณะทีป่รึกษานาํเสนอผลการศึกษา คณะทีป่รึกษานาํเสนอผลการศึกษา คณะทีป่รึกษานาํเสนอผลการศึกษา คณะทีป่รึกษานาํเสนอผลการศึกษา และและและและ        

((((ร�างร�างร�างร�าง) ) ) ) แผนแม�บทสาํหรบัการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�แผนแม�บทสาํหรบัการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�แผนแม�บทสาํหรบัการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�แผนแม�บทสาํหรบัการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�    
    
    
    
    
    
    
    
    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----33 33 33 33 ผู�เข�าร�วมประชมุซกัถามข�อสงสยัและให�ความเหน็ผู�เข�าร�วมประชมุซกัถามข�อสงสยัและให�ความเหน็ผู�เข�าร�วมประชมุซกัถามข�อสงสยัและให�ความเหน็ผู�เข�าร�วมประชมุซกัถามข�อสงสยัและให�ความเหน็    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----57575757        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

((((5.5.5.5.2)2)2)2)    ผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุม    
 การประชุมเริ่มเม่ือเวลา 09.00 น. นายวิจิตต นิมิตวานิช นักวิชาการขนส�งทรงคุณวุฒิ

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร กล�าวเป̀ดรายงานการประชุม และนายสุริน ณรงคกูล นายอําเภอ
เมืองกระบ่ี กล�าวเป̀ดการประชุม (รูปที่รูปที่รูปที่รูปที่    6666----31313131) จากนั้นเปVนการนําเสนอผลการศึกษา (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----32323232) เม่ือจบการ
นําเสนอ เปVนการเป̀ดเวทีให�ผู�เข�าร�วมประชุมได�ซักถามข�อสงสัยและให�ความเห็น (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----33333333) สามารถสรุป
ข�อเสนอแนะและความเห็นจากท่ีประชุมได�ดังนี้ 

1) ด�านแนวทางการพัฒนาชายฝ?@งทะเล : เห็นด�วยกับแนวทางการพัฒนา 2+ ซ่ึงเปVน
การพัฒนาด�านการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให�เต็มศักยภาพท่ีมีอยู� 

2) ด�านการคมนาคมขนส�ง : มีความเห็นสนับสนุนให�มีการก�อสร�างท�าเรือน้ําลึกปากบา
ราและไม�ควรยกเลิกสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) แต�ควรพิจารณาทบทวนเส�นทางรถไฟ ท่ีจะเชื่อมโยงไปยัง
อําเภอหาดใหญ�อีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้การมีท�าเรือจะช�วยสนับสนุนการขนส�งอาหารฮาลาล ท่ีผลิตในภาคใต�ไปยัง
ตะวันออกกลางด�วย 

3) ด�านอุตสาหกรรม : สนับสนุนการผลิตอาหารฮาลาล ท้ังนี้อาจเปVนการผลิตโดย
ชุมชน ซ่ึงจะทําให�ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย 

4) ด�านการท�องเท่ียว : มีข�อเสนอให�ยกระดับจังหวัดกระบ่ีเปVน Landmark และเปVน 
Hub ของเส�นทางท�องเท่ียวฝ?@งอันดามันแล�ว เชื่อมโยงการท�องเท่ียวกับพ้ืนท่ีอ่ืน รวมท้ังควรยกระดับอันดามันให�
เปVนมรดกโลก เพ่ือใช�เปVนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ส�วนในด�านการบริหารจัดการมี
ข�อเสนอแนะให�มีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือการท�องเท่ียวเพ่ือการบริหารอย�างบูรณาการ 
    ((((6666))))    ผลการประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลักษณะ ผลการประชมุสมัมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group Focus Group Focus Group Focus Group ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่8 8 8 8 ((((จงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราช))))    

 การจัดประชุมจัดข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรม
ทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปผลการประชุมได�ดังนี้ 

((((6666....1111))))    ผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุม    
   การประชุมครั้งนี้มีผู�เข�าร�วมประชุม รวมท้ังสิ้น 92 คน ดังสรุปไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----23232323 โดยเปVน

ผู�เข�าร�วมประชุมจากหน�วยงานราชการมากท่ีสุด คือ 58 คน หรือร�อยละ 63.04 ส�วนท่ีเหลือเปVนภาคเอกชน 3 คน 
หรือร�อยละ 3.26 องคกรพัฒนาเอกชน 11 คน หรือร�อยละ 11.96  ภาคประชาชน 4 คน หรือร�อยละ 4.35 สนข./
คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ 6 คน หรือร�อยละ 6.52 และกลุ�มท่ีปรึกษา 10 คน หรือร�อยละ 10.87 สําหรับ
บรรยากาศของการประชุมแสดงดัง รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----34343434 ถึง รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----37373737 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----23  23  23  23  จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มย�อยลกัษณะ Focus GroupFocus GroupFocus GroupFocus Group    ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่8 8 8 8     
((((จงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราชจงัหวดันครศรธีรรมราช))))    

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ ((((คนคนคนคน))))    

หน�วยงานหน�วยงานหน�วยงานหน�วยงาน
ราชการราชการราชการราชการ 

ภาคภาคภาคภาค    
เอกชนเอกชนเอกชนเอกชน 

องคกรพฒันาองคกรพฒันาองคกรพฒันาองคกรพฒันา
เอกชนเอกชนเอกชนเอกชน 

ภาคภาคภาคภาค
ประชาชนประชาชนประชาชนประชาชน 

สือ่มวลชนสือ่มวลชนสือ่มวลชนสือ่มวลชน    
สนขสนขสนขสนข././././คณะกรรมคณะกรรมคณะกรรมคณะกรรม    

การกาํกบัการกาํกบัการกาํกบัการกาํกบั
การศกึษาฯการศกึษาฯการศกึษาฯการศกึษาฯ 

กลุ�มบรษิทักลุ�มบรษิทักลุ�มบรษิทักลุ�มบรษิทั 

ทีป่รกึษาทีป่รกึษาทีป่รกึษาทีป่รกึษา 
รวมรวมรวมรวม

ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด    

1. นครศรีธรรมราช 29 3 4 - - - - 36363636    
2. ยะลา 2 - 1 - - - - 3333    
3. นราธิวาส 1 - - - - - - 1111    
4. พัทลุง 1 - - - - - - 1111    
5. สุราษฎรธานี 2 - - - - - - 2222    
6. ป?ตตานี 1 - - - - - - 1111    
7.ชุมพร 2  3 - - - - 5555    
8. สงขลา 20 - 3 4 - -  27272727    
กรุงเทพฯ 

(คณะผู�เกี่ยวข�องท่ี
เดินทางไปเข�าร�วม
สัมมนา) 

- - - - - 6 10 16161616    

รวมรวมรวมรวม 58585858    3333    11111111    4444    0000    6666    10101010    92929292    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----58585858        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

 
    
    
    
    
    

    
    
    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----34 34 34 34 ผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการผู�เข�าร�วมประชมุลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการ 
 

      
                                    
    
    
    
    
    
            ดรดรดรดร....นครนิทร สทัธรรมนวุงศ ผู�จดัการโครงการนครนิทร สทัธรรมนวุงศ ผู�จดัการโครงการนครนิทร สทัธรรมนวุงศ ผู�จดัการโครงการนครนิทร สทัธรรมนวุงศ ผู�จดัการโครงการ                                                                                                  นายพงศเทพ ไข�มกุด นายพงศเทพ ไข�มกุด นายพงศเทพ ไข�มกุด นายพงศเทพ ไข�มกุด     
                                                                                กล�าวรายงานการประชมุกล�าวรายงานการประชมุกล�าวรายงานการประชมุกล�าวรายงานการประชมุ                                      รองผู�ว�าราชการจงัหวดัศรธีรรมรารองผู�ว�าราชการจงัหวดัศรธีรรมรารองผู�ว�าราชการจงัหวดัศรธีรรมรารองผู�ว�าราชการจงัหวดัศรธีรรมราชชชช    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            กล�าวเปด̀การประชมุกล�าวเปด̀การประชมุกล�าวเปด̀การประชมุกล�าวเปด̀การประชมุ 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----35 35 35 35 บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศการประชมุการประชมุการประชมุการประชมุ 

  
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----36 36 36 36 คณะทีป่รึกษานาํเสนอผลการศึกษา และคณะทีป่รึกษานาํเสนอผลการศึกษา และคณะทีป่รึกษานาํเสนอผลการศึกษา และคณะทีป่รึกษานาํเสนอผลการศึกษา และ    

((((ร�างร�างร�างร�าง) ) ) ) แผนแม�บทสาํหรบัการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�แผนแม�บทสาํหรบัการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�แผนแม�บทสาํหรบัการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�แผนแม�บทสาํหรบัการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�    

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----37 37 37 37 ผู�เข�าร�วมประชมุซกัถามข�อสงสยัและให�ความเหน็ผู�เข�าร�วมประชมุซกัถามข�อสงสยัและให�ความเหน็ผู�เข�าร�วมประชมุซกัถามข�อสงสยัและให�ความเหน็ผู�เข�าร�วมประชมุซกัถามข�อสงสยัและให�ความเหน็    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----59595959        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

    ((((6.6.6.6.2)2)2)2)    ผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุมผลการประชุม    

   การประชุมเริ่มเม่ือเวลา 09.00 น. โดย ดร.นครินทร สัทธรรมนุวงศ กล�าวเป̀ดรายงาน
การประชุม และนายพงศเทพ ไข�มุกด รองผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล�าวเป̀ดการประชุม (รูปที่รูปที่รูปที่รูปที่    6666----35353535) 
จากนั้นเปVนการนําเสนอผลการศึกษา (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----36363636) เม่ือจบการนําเสนอ เปVนการเป̀ดเวทีให�ผู�เข�าร�วมประชุม         
ได�ซักถามข�อสงสัยและให�ความเห็น (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----37373737)  สามารถสรุปข�อเสนอแนะและความเห็นจากท่ีประชุมได�ดังนี้ 

1) ด�านแนวทางการพัฒนาชายฝ?@งทะเล : เห็นด�วยกับแนวทางการพัฒนา 2+ ซ่ึงเปVน
การพัฒนาด�านการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ให�เต็มศักยภาพท่ีมีอยู� 

2) ด�านการคมนาคมขนส�ง : มีข�อเสนอแนะให�เชื่อมโยงสองฝ?@งทะเลภาคใต� ด�วยทาง
รถไฟ หากไม�สามารถใช�ถนนเปVนเส�นทางเชื่อมโยงได� นอกจากนี้ยังเสนอเชื่อมโยงสองฝ?@งทะเลด�วยการสร�าง     
ท�าเรือน้ําลึก ท่ีจังหวัดป?ตตานีแล�วเชื่อมโยงด�วยถนนไปยังท�าเรือปtนัง เปVนทางเลือกเพ่ิมเติม 

3) ด�านการท�องเท่ียว : ควรอนุรักษโลมาสีชมพู ท่ีเปVนจุดขายของการท�องเท่ียวของ
อําเภอขนอม ด�วยการกําหนดเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองพิเศษของ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4) ด�านพลังงาน : มีความเห็นท่ีไม�ยอมรับโรงไฟฟjาถ�านหิน และโรงไฟฟjานิวเคลียร 
โดยสนับสนุนให�ใช�พลังงานทางเลือกแทน 

5) ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม : ป?ญหาสําคัญคือการกัดเซาะชายฝ?@ง ซ่ึง
เกิดมากท่ี อําเภอหัวไทร และอําเภอปากพนัง ควรแก�ไขป?ญหาด�วยการปรึกษาหารือกับชาวบ�าน ท่ีอาจมีภูมิป?ญญา
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี นอกจากนี้มีการเสนอให�ใช�บ�อกุ�งในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนัง เปVนอ�างเก็บน้ําสําหรับทํา
การเกษตรช�วงฤดูแล�งด�วย 

6666....2222....3333    การสัมมนาครั้งที่ การสัมมนาครั้งที่ การสัมมนาครั้งที่ การสัมมนาครั้งที่ 1111    

ตามขอบเขตการดําเนินงานโครงการ ได�กําหนดให�กลุ�มท่ีปรึกษาจัดสัมมนา ครั้งท่ี 1 ภายใน 1 เดือน
หลังจากวันท่ีได�รับแจ�งเห็นชอบรายงานข้ันกลาง (Interim Report) ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับการศึกษา
ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเล
ภาคใต�ครั้งท่ี 1/2559 (ครั้งท่ี 2) เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบรายงานดังกล�าวและเห็นชอบให�กลุ�มท่ี
ปรึกษาดําเนินการจัดสัมมนาครั้งท่ี 1 ให�แล�วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2559 ซ่ึงกลุ�มท่ีปรึกษาได�ดําเนินการจัด
สัมมนาครั้งท่ี 1 แล�วเสร็จตามกําหนด โดยมีวิธีการและผลการสัมมนา ดังนี้ 

6.2.3.16.2.3.16.2.3.16.2.3.1    วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการวิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ    

((((1111))))    วัตถุประสงคของการสัมมนาวัตถุประสงคของการสัมมนาวัตถุประสงคของการสัมมนาวัตถุประสงคของการสัมมนา    

1) เพ่ือนําเสนอผลการปรับปรุงทางเลือกท่ีเสนอแนะ สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเล
ภาคใต� หลังจากท่ีได�จัดทําการสัมมนาลักษณะกลุ�มย�อย (Focus Group) กับภาคส�วน
ต�างๆ ในพ้ืนท่ีศึกษาแล�ว 

2) เพ่ือรับฟ?งและรวบรวมความเห็น ข�อเสนอแนะต�อทางเลือกการพัฒนา เพ่ือนําไปปรับปรุง
และจัดทํา (ร�าง) แผนแม�บทสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----60606060        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

((((2222))))    กลุ�มเปjาหมาย กลุ�มเปjาหมาย กลุ�มเปjาหมาย กลุ�มเปjาหมาย  

  เพ่ือให�การให�ข�อมูล ข�อเสนอแนะ และความเห็นมีความต�อเนื่อง ตลอดช�วงการศึกษาโครงการ 
กลุ�มเปjาหมายการประชุมสัมมนาครั้งท่ี 1 นี้ จึงมุ�งเน�นไปท่ีผู�แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
(NGOs) นักวิชาการ และภาคประชาชน จากการจัดประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ต้ังแต�ครั้งท่ี 1 
ถึงครั้งท่ี 6 ท่ีผ�านมา (6 จังหวัดพ้ืนท่ีโครงการ) รองลงมา ได�แก� ภาคส�วนต�างๆ ใน 8 จังหวัดภาคใต�ท่ีเหลือ ซ่ึง
นอกจากจะได�เข�ามามีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนา พ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�แล�ว กลุ�มท่ีปรึกษาจะได�ใช�โอกาสนี้
ประชาสัมพันธโครงการอีกด�วย โดยมีเปjาหมายผู�เข�าร�วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ประมาณ 200 คน ซ่ึงทุกคนจะได�รับ
เอกสารประกอบการประชุม แผ�นพับประชาสัมพันธ สต๊ิกเกอรประชาสัมพันธโครงการ เสื้อยืดสกรีนชื่อโครงการ 
และข�าวประชาสัมพันธ (สําหรับสื่อมวลชน) (รายละเอียดแสดงไว�ใน ภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก งงงง9999)      

((((3333))))    กําหนดการกําหนดการกําหนดการกําหนดการ    

        การสัมมนาครั้งท่ี 1 จัดข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 08.30-13.30 น. ณ     
ห�องเทพทาโร  โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา มีกิจกรรมแบ�งออก เปVน 3 ส�วน 
ประกอบด�วย 

        ส�วนท่ี 1 นําเสนอผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

  ส�วนท่ี 2 อภิปรายในหัวข�อ“ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต�อย�างสมดุล และยั่งยืน”โดย
ผู�ทรงคุณวุฒิด�านนโยบายและการพัฒนา ด�านโลจิสติกสและการขนส�ง และด�านสิ่งแวดล�อม 

  ส�วนท่ี 3 รับฟ?งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�เข�าร�วมสัมมนา 

((((4444))))        การจัดนิทรรศการประกอบการสัมมนาการจัดนิทรรศการประกอบการสัมมนาการจัดนิทรรศการประกอบการสัมมนาการจัดนิทรรศการประกอบการสัมมนา    

        รูปแบบของนิทรรศการท่ีจัดข้ึน เปVนการนําเสนอข�อมูลผ�านแผ�นปjายท่ีเคยใช�ในการจัด
ประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 1-6 จํานวน 5 แผ�นปjาย คือ แผ�นปjายขนาดใหญ� 1 แผ�น 
นําเสนอข�อมูลเก่ียวกับโครงการ เช�น ความเปVนมาของโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ และแผ�นปjายขนาดเล็ก 
4 แผ�นปjาย นําเสนอข�อมูลแผ�นปjายละเรื่องรวม 4 เรื่อง ประกอบด�วย 1) ข้ันตอนการศึกษา/แผนการทํางาน       
2) การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร 3) กิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และ 4) ทางเลือกในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� นอกจากนี้ยังมีแผ�นปjายขนาดเล็กท่ีจัดทําเพ่ิมอีก 5 แผ�นปjาย ใช�นําเสนอข�อมูล   
แผ�นปjายละเรื่อง ได�แก� 1) ศักยภาพของพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�ในการเปVนศูนยกลางการขนส�ง 2) การวิเคราะห
ความเหมาะสมและความเปVนไปได�ในการขนส�งสินค�าผ�านสะพานเศรษฐกิจ ในพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 3) 
ทางเลือกท่ีเสนอในการพัฒนาด�านคมนาคมขนส�งและโลจิสติกส 4) กระบวนการพิจารณาความเหมาะสมแนว
ทางการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน และ 5) เปVนการต้ังคําถามกับผู�เข�าร�วมสัมมนาว�าทิศทางการพัฒนาของภาคใต�
ควรเปVนทางใด (รูปแผ�นปjายนิทรรศการแสดงไว�ในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง9999) แผ�นปjายท้ังหมดได�ถูกจัดวางไว�ในตําแหน�งท่ี
ผู�เข�าร�วมประชุมทุกคนต�องเดินผ�าน เพ่ือสร�างโอกาสให�ได�ศึกษาข�อมูลก�อนเข�าประชุมสัมมนา 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----61616161        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

6666....2222....3333....2222    ผลการสมัมนาครัง้ที ่ผลการสมัมนาครัง้ที ่ผลการสมัมนาครัง้ที ่ผลการสมัมนาครัง้ที ่1111    

การสัมมนาครั้งท่ี 1 เปVนเวทีท่ีมีภาคส�วนต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องเข�าร�วมประชุมกว�า 200 คนจากทุกจังหวัด 
(14 จังหวัด) ของภาคใต� มีผลการสัมมนาสรุปได�ดังนี้    

((((1111))))        ผู�เข�าร�วมผู�เข�าร�วมผู�เข�าร�วมผู�เข�าร�วมสัมมนาสัมมนาสัมมนาสัมมนา    

            การสัมมนาครั้งนี้มีผู�เข�าร�วมสัมมนา รวมท้ังสิ้น 230 คน จากท้ัง 14 จังหวัดภาคใต� โดยส�วนใหญ�
มาจากจังหวัดสงขลา 105 คน หรือร�อยละ 45.65 รองลงมาคือจังหวัดสตูล 26 คน หรือร�อยละ 11.30 และ 
จังหวัดกระบ่ี 16 คน หรือร�อยละ 6.96 สําหรับภาคส�วนของผู�เข�าร�วมสัมมนามาจากหน�วยงานราชการมากท่ีสุด 
คือ  139 คน หรือร�อยละ 60.43 ส�วนท่ีเหลือเปVนภาคประชาชน 20 คน หรือร�อยละ 8.70 สื่อมวลชน 17 คน หรือ
ร�อยละ 7.39 องคกรพัฒนาเอกชน 14 คน หรือร�อยละ 6.09 ดังสรุปไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----24 24 24 24 (ดูรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----38 38 38 38 และรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----39393939  
ประกอบ) ส�วนบรรยากาศของการสัมมนาแสดงดัง    รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----40404040    ถึง รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----44444444  

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----24242424    จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมสมัมนา ครัง้ที ่จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมสมัมนา ครัง้ที ่จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมสมัมนา ครัง้ที ่จาํนวนผู�เข�าร�วมประชุมสมัมนา ครัง้ที ่1111    

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    

จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ จาํนวนผู�เข�าร�วมประชมุ ((((คนคนคนคน))))    

หน�วยงานหน�วยงานหน�วยงานหน�วยงาน
ราชการราชการราชการราชการ 

ภาคภาคภาคภาค    
เอกชนเอกชนเอกชนเอกชน 

องคกรองคกรองคกรองคกร
พฒันาพฒันาพฒันาพฒันา
เอกชนเอกชนเอกชนเอกชน 

ภาคภาคภาคภาค
ประชาชนประชาชนประชาชนประชาชน 

สือ่สือ่สือ่สือ่    
มวลชนมวลชนมวลชนมวลชน 

สนขสนขสนขสนข././././คณะกรรมคณะกรรมคณะกรรมคณะกรรม    
การกาํกบัการกาํกบัการกาํกบัการกาํกบั
การศกึษาฯการศกึษาฯการศกึษาฯการศกึษาฯ 

ผู�ทรงผู�ทรงผู�ทรงผู�ทรง 

คณุวฒุิคณุวฒุิคณุวฒุิคณุวฒุ ิ

กลุ�มกลุ�มกลุ�มกลุ�ม
บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั 

ทีป่รกึษาทีป่รกึษาทีป่รกึษาทีป่รกึษา 

รวมรวมรวมรวม
ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด    

1. ชุมพร 6 1 - - - - - - 7777    

2. สุราษฎรธานี 7 - - - - - - - 7777    

3. นครศรีธรรมราช 9 2 1 - - - - - 12121212    

4. พัทลุง 1 - - - - - - - 1111    

5. ระนอง 7 - - 2 - - - - 9999    

6. พังงา 2 - - - - - - - 2222    

7. ภูเก็ต 5 - - - - - - - 5555    

8. กระบี ่ 12 - 4 - - - - - 16161616    

9. ตรัง 4 - - - - - - - 4444    

10. สตูล 15 3 4 1 3 - - - 26262626    

11. สงขลา 65 4 5 17 14 
   

105105105105    

12. ป?ตตานี 3 - - - - - - - 3333    

13. ยะลา 1 - - - - - - - 1111    

14. นราธิวาส 2 - - - - - - - 2222    

กรุงเทพฯ  

(คณะผู�เกี่ยวข�องท่ี
เดินทางไปเข�าร�วม
สัมมนา) 

- - - - - 9 3 18 30303030    

รวมรวมรวมรวม 139139139139    10101010    14141414    20202020    17171717    9999    3333    18181818    230230230230    

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----38383838    กราฟแสดงจํานวนผู�กราฟแสดงจํานวนผู�กราฟแสดงจํานวนผู�กราฟแสดงจํานวนผู�

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----39393939    กราฟแสดงกราฟแสดงกราฟแสดงกราฟแสดง
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กราฟแสดงจํานวนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเข�าร�วมประชุมสัมมนาครั้งท่ี 

53%

กราฟแสดงสดัส�วนผู�เข�าร�วมสมัมนาครัง้ที่ กราฟแสดงสดัส�วนผู�เข�าร�วมสมัมนาครัง้ที่ กราฟแสดงสดัส�วนผู�เข�าร�วมสมัมนาครัง้ที่ กราฟแสดงสดัส�วนผู�เข�าร�วมสมัมนาครัง้ที่ 

บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
(Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�

((((COTCOTCOTCOT))))    6666----62626262        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั 

กราฟแสดงจํานวนผู�กราฟแสดงจํานวนผู�กราฟแสดงจํานวนผู�กราฟแสดงจํานวนผู�มีมมีีมีส�วนได�ส�วนเสียทีเ่ข�าร�วมสมัมนาครัง้ที ่ส�วนได�ส�วนเสียทีเ่ข�าร�วมสมัมนาครัง้ที ่ส�วนได�ส�วนเสียทีเ่ข�าร�วมสมัมนาครัง้ที ่ส�วนได�ส�วนเสียทีเ่ข�าร�วมสมัมนาครัง้ที ่1111    แยกรายจงัหวดัแยกรายจงัหวดัแยกรายจงัหวดัแยกรายจงัหวดั

กราฟแสดงกราฟแสดงกราฟแสดงกราฟแสดงสัดส�วนสัดส�วนสัดส�วนสัดส�วนผู�เข�าร�วมสัมมนาครั้งที ่ผู�เข�าร�วมสัมมนาครั้งที ่ผู�เข�าร�วมสัมมนาครั้งที ่ผู�เข�าร�วมสัมมนาครั้งที ่1 1 1 1 แยกแยกแยกแยกรายจังหวดัรายจังหวดัรายจังหวดัรายจังหวดั
    

ภาคเอกชน องค.กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน ส่ือมวลชน

กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสยี

กราฟแสดงจํานวนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเข�าร�วมประชุมสัมมนาครั้งท่ี 
จังหวัด

3%
3%

6% -1%
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3%

8%

2%
13%
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1% 1%

กราฟแสดงสดัส�วนผู�เข�าร�วมสมัมนาครัง้ที่ กราฟแสดงสดัส�วนผู�เข�าร�วมสมัมนาครัง้ที่ กราฟแสดงสดัส�วนผู�เข�าร�วมสมัมนาครัง้ที่ กราฟแสดงสดัส�วนผู�เข�าร�วมสมัมนาครัง้ที่ 1 1 1 1 รายจงัหวดัรายจงัหวดัรายจงัหวดัรายจงัหวดั

ชมุพรชมุพรชมุพรชมุพร

สรุาษฎรธานีสรุาษฎรธานีสรุาษฎรธานีสรุาษฎรธานี

นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช

พทัลงุพทัลงุพทัลงุพทัลงุ

ระนองระนองระนองระนอง

พงังาพงังาพงังาพงังา

ภเูกต็ภเูกต็ภเูกต็ภเูกต็

กระบี ่กระบี ่กระบี ่กระบี ่

ตรงัตรงัตรงัตรงั

สตลูสตลูสตลูสตลู

สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา

ป?ตตานีป?ตตานีป?ตตานีป?ตตานี

ยะลายะลายะลายะลา

นราธวิาสนราธวิาสนราธวิาสนราธวิาส

การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

    

แยกรายจงัหวดัแยกรายจงัหวดัแยกรายจงัหวดัแยกรายจงัหวดั    

    
รายจังหวดัรายจังหวดัรายจังหวดัรายจังหวดั    

ส่ือมวลชน

กราฟแสดงจํานวนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเข�าร�วมประชุมสัมมนาครั้งท่ี 1 ราย
ชุมพร
สุราษฎร.ธานี
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สงขลา
ป:ตตานี
ยะลา
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ชมุพรชมุพรชมุพรชมุพร

สรุาษฎรธานีสรุาษฎรธานีสรุาษฎรธานีสรุาษฎรธานี

นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช

พทัลงุพทัลงุพทัลงุพทัลงุ

ระนองระนองระนองระนอง

พงังาพงังาพงังาพงังา

ภเูกต็ภเูกต็ภเูกต็ภเูกต็

กระบี ่กระบี ่กระบี ่กระบี ่

ตรงัตรงัตรงัตรงั

สตลูสตลูสตลูสตลู

สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา

ป?ตตานีป?ตตานีป?ตตานีป?ตตานี

ยะลายะลายะลายะลา

นราธวิาสนราธวิาสนราธวิาสนราธวิาส



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----63636363        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

    

  

ผู�เข�าร�วมสัมมนาลงทะเบียนรับเอกสาร 

  
ผู�เข�าร�วมสัมมนาชมนิทรรศการ 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----40404040    ผู�เข�าร�วมผู�เข�าร�วมผู�เข�าร�วมผู�เข�าร�วมสมัมนาสมัมนาสมัมนาสมัมนาลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการลงทะเบยีนรบัเอกสารและชมนทิรรศการ    

 

นายชัยวัฒน ทองคําคูณ  
รองผู�อํานวยการ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร กล�าวเป̀ดการประชุม    

 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----41414141    การเปด̀การสัมมนาการเปด̀การสัมมนาการเปด̀การสัมมนาการเปด̀การสัมมนา    
   



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----64646464        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

        
                                                    รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----42424242    กลุ�มทีป่รกึษานาํเสนอสรปุกลุ�มทีป่รกึษานาํเสนอสรปุกลุ�มทีป่รกึษานาํเสนอสรปุกลุ�มทีป่รกึษานาํเสนอสรปุภาพรวมภาพรวมภาพรวมภาพรวม                                            รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----43434343    การอภปิรายหวัข�อ การอภปิรายหวัข�อ การอภปิรายหวัข�อ การอภปิรายหวัข�อ ““““ทศิทางการพฒันาพืน้ที่ทศิทางการพฒันาพืน้ที่ทศิทางการพฒันาพืน้ที่ทศิทางการพฒันาพืน้ที่    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        การศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตรการศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตรการศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตรการศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตรภาคภาคภาคภาคใต�อย�างสมดลุใต�อย�างสมดลุใต�อย�างสมดลุใต�อย�างสมดลุและยัง่และยัง่และยัง่และยัง่ยนืยนืยนืยนื””””    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Strategic Environmental Assessment : SEA(Strategic Environmental Assessment : SEA(Strategic Environmental Assessment : SEA(Strategic Environmental Assessment : SEA))))    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�    

        
        

        
        

            
ผู�เข�าร�วมผู�เข�าร�วมผู�เข�าร�วมผู�เข�าร�วมสมัมนารบัฟ?งผลการศกึษา สมัมนารบัฟ?งผลการศกึษา สมัมนารบัฟ?งผลการศกึษา สมัมนารบัฟ?งผลการศกึษา ให�ความเหน็และข�อเสนอแนะให�ความเหน็และข�อเสนอแนะให�ความเหน็และข�อเสนอแนะให�ความเหน็และข�อเสนอแนะ    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----44444444    บรรยากาศการสมัมนาบรรยากาศการสมัมนาบรรยากาศการสมัมนาบรรยากาศการสมัมนา    

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----65656565        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

((((2222))))    ผลการผลการผลการผลการสมัมนาสมัมนาสมัมนาสมัมนา    
 การประชุมเริ่มเม่ือเวลา 09.00 น. โดย นายชัยวัฒน ทองคําคูณ รองผู�อํานวยการสํานักงาน

นโยบายและแผนการขนส�งและจราจร กล�าวเป̀ดการประชุม หลังจากการเป̀ดการสัมมนาแล�ว กลุ�มท่ีปรึกษา       
ได�นําเสนอผลการศึกษาท่ีมีการเสนอทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�รวม 3 ทางเลือกประกอบด�วย
ทางเลือกท่ี 1 เปVนการพัฒนาตามปกติ (กรณีฐาน) ทางเลือกท่ี 2 เปVนการใช�ศักยภาพท่ีมีอยู�เต็มท่ี และทางเลือก   
ท่ี 3 กรณีเร�งการเจริญเติบโต (ตามรายละเอียดในภาพฉาย (PowerPoint) ท่ีแสดงไว�ในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง7777)    โดย      
ดร.นครินทร สัทธรรมนุวงศ ผู�จัดการโครงการ จากนั้นจึงเปVนการอภิปรายโดยผู�ทรงคุณวุฒิ (ซ่ึงมิได�อยู�ในทีมงาน
ของกลุ�มท่ีปรึกษา) รวม 3 ท�านในหัวข�อ“ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต�อย�างสมดุล และยั่งยืน” ประกอบด�วย 

- ผู�แทนภาคสิ่ งแวดล�อม : รศ.ดร.ธรณ ธํ ารงนาวาสวัส ด์ิ รองคณบดี คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ผู�แทนภาครัฐ : คุณสุริยา จันทรกระจ�าง ท่ีปรึกษาด�านนโยบายและแผนงาน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

- ผู�แทนภาคเอกชน : คุณรุ�งรัตน ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมโลจิสติกสและขนส�งภาคใต� 
สําหรับสาระสําคัญจากการอภิปรายและการเป̀ดเวทีรับฟ?งความคิดเห็น ข�อเสนอแนะจาก

ผู�เข�าร�วมสัมมนา สรุปสาระสําคัญได�ดังนี้ (รายละเอียดอยู�ในรายงานสรุปผลการสัมมนาครั้งท่ี 1 ซ่ึงได�นําส�งให� 
สนข. ตามกําหนดภายใน 15 วันนับจากวันสัมมนา) 

1111))))    ด�านเศรษฐกิจด�านเศรษฐกิจด�านเศรษฐกิจด�านเศรษฐกิจ    
- การพัฒนาควรให�เกิดการกระจายรายได�ให�กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

2222))))    ด�านคมนาคมขนส�งด�านคมนาคมขนส�งด�านคมนาคมขนส�งด�านคมนาคมขนส�ง    
- ท�าเรือสงขลา ควรปรับปรุงให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยการติดต้ังเครนจํานวน 3 ตัว 

ส�วนท�าเรือน้ําลึกสงขลาแห�งท่ี 2 นั้นสมควรก�อสร�างเพ่ือสนับสนุนการส�งออก 
- ท�าเรือน้ําลึกปากบารา มีความเห็นท้ังสนับสนุนให�เปVนท�าเรือน้ําลึก ลดขนาดเปVนท�าเรือ

ขนาดกลาง และพัฒนาท�าเรือท�องเท่ียวท่ีมีอยู�แทนการก�อสร�างท�าเรือใหม� 
- ท�าเรือชุมพร มีความเห็นว�าควรมีสําหรับเชื่อมโยงและสนับสนุนการใช�ท�าเรือระนอง 
- ท�าเรือสําราญ จะช�วยสนับสนุนการพัฒนาการท�องเท่ียว ซ่ึงควรพัฒนาท่ีท�าเรือน้ําลึก

ภูเก็ต ไม�ควรสร�างในพ้ืนท่ีใหม� ซ่ึงจะมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม 
- ควรพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียวท้ังถนน สถานีรถไฟ สนามบินให�มี

ความสะดวกสบายสําหรับการท�องเท่ียว 
3333))))    ด�านพลังงานด�านพลังงานด�านพลังงานด�านพลังงาน    

- ควรลดกําลังการผลิตของโรงไฟฟjาเทพาให�สอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาท่ีมุ�งไปท่ี
การท�องเท่ียว 

4444))))    ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม    
- การกัดเซาะชายฝ?@งเปVนป?ญหาท่ีรุนแรงต�องแก�ไขท่ีต�นเหตุและดําเนินการอย�าง        

เปVนระบบ รวมท้ังควรเปลี่ยนแนวคิดท่ีจะสู�กับทะเล  
- ขยะและน้ําเสีย เปVนป?ญหาสําคัญของแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง เช�น เกาะพีพี เกาะ

ลันตา เนื่องจากท�องถ่ินไม�มีศักยภาพ โดยเฉพาะด�านงบประมาณสําหรับการแก�ไข 
5555))))    ด�านสังคมด�านสังคมด�านสังคมด�านสังคม    

- การพัฒนาควรพิจารณาถึงการเปVนสังคมผู�สูงอายุท่ีจะเกิดข้ึนด�วย 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----66666666        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

6666))))    ด�านแนวทางการพัฒนาด�านแนวทางการพัฒนาด�านแนวทางการพัฒนาด�านแนวทางการพัฒนา    
- ควรพัฒนาใช�ศักยภาพท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีให�เต็มท่ี ด�านการท�องเท่ียวควรส�งเสริมการ

ท�องเท่ียวชุมชน ตลอดจนการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ ส�วนการต้ังโรงกลั่นน้ํามันและป̀โตรเคมี นั้นยังไม�เปVนท่ียอมรับ
ของคนในพ้ืนท่ี 

 ข�อเสนอแนะและความเห็นดังกล�าว กลุ�มท่ีปรึกษา ได�นําไปประกอบการพิจารณาในการประเมิน
สิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร และจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�แล�ว  

6666....2222....4444    การสัมมนาครั้งที่ การสัมมนาครั้งที่ การสัมมนาครั้งที่ การสัมมนาครั้งที่ 2222    

ตามขอบเขตการดําเนินงานโครงการ ได� กําหนดให�กลุ�ม ท่ีปรึกษาจัดสัมมนาครั้ง ท่ี 2 ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ภายใน 1 เดือนหลังจากวันท่ีได�รับแจ�งเห็นชอบร�างรายงาน
ฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ครั้งท่ี 5/2559  
(ครั้งท่ี 6) เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบรายงานดังกล�าวและเห็นชอบให�กลุ�มท่ีปรึกษาดําเนินการ    
จัดสัมมนาครั้งท่ี 2 ให�แล�วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 ซ่ึงกลุ�มท่ีปรึกษาได�ดําเนินการแล�วเสร็จตามกําหนด 
โดยมีวิธีการและผลการสัมมนา ดังนี้ 

6.2.4.16.2.4.16.2.4.16.2.4.1    วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการวิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ    

((((1111))))    วัตถุประสงคของการสัมมนาวัตถุประสงคของการสัมมนาวัตถุประสงคของการสัมมนาวัตถุประสงคของการสัมมนา    
1) เพ่ือนําเสนอ (ร5าง) รายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ี

ชายฝ12งทะเลภาคใต� (ประกอบด�วยการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) และแผนแม5บท
สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ12งทะเลภาคใต�) 

2) เพ่ือรับฟ1งและรวบรวมความเห็น ข�อเสนอแนะต5อผลการศึกษา สําหรับเป�นข�อมูลในการ
ปรับปรุงรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ� แผนแม5บทสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ12งทะเล
ภาคใต� 

((((2222))))    กลุ�มเปjาหมาย กลุ�มเปjาหมาย กลุ�มเปjาหมาย กลุ�มเปjาหมาย  
  ประกอบด�วยผู�แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค�กรพัฒนาเอกชน (NGOs) นักวิชาการ และภาค
ประชาชน ท้ังจากในพ้ืนท่ีภาคใต�และส5วนกลาง โดยมีผู� เข�าร5วมประชุมประมาณ 150  คน กําหนดจัด
ประชุมสัมมนาในกรุงเทพมหานคร      

((((3333))))    กําหนดการกําหนดการกําหนดการกําหนดการ    

        การสัมมนาครั้งท่ี 2 จัดข้ึนเม่ือวันจันทรท่ี 19 กันยายน 2559 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห�อง 
เวิลด บอลรูม บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร      
มีกิจกรรมแบ�งออก เปVน 3 ส�วน ประกอบด�วย 

        ส�วนท่ี 1 การนําเสนอผลการศึกษา “ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ12งทะเล
ภาคใต�” และ “แผนแม5บทสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ12งทะเลภาคใต�” 

  ส�วนท่ี 2 การเสวนา  “ยุทธศาสตร�พัฒนาภาคใต� : บนพ้ืนฐานความสมดุลและยั่งยืน” 

  ส�วนท่ี 3 รับฟ?งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�เข�าร�วมสัมมนา 
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))    6666----67676767        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

 ((((4444))))        การจัดนิทรรศการประกอบการสัมมนาการจัดนิทรรศการประกอบการสัมมนาการจัดนิทรรศการประกอบการสัมมนาการจัดนิทรรศการประกอบการสัมมนา    
        รูปแบบของนิทรรศการท่ีจัดข้ึน เปVนการนําเสนอข�อมูล ผ�านแผ�นปjายท้ังหมด 8 แผ�นปjาย เปVน

แผ�นปjายท่ีเคยใช�ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งท่ี 1 จํานวน 3 แผ�นปjาย คือ แผ�นปjายขนาดใหญ� 1 แผ�น นําเสนอ
ข�อมูลเก่ียวกับโครงการ เช�น ความเปVนมาของโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ และแผ�นปjายขนาดเล็ก 2 แผ�น
ปjาย ได�แก� 1) การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร และ 2) ศักยภาพของพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�ในการเปVน
ศูนยกลางการขนส�ง และจัดทําแผ�นปjายขนาดเล็กเพ่ิมอีก 5 แผ�นปjาย ประกอบด�วย 1) ศักยภาพของภาคใต�       
2) ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 3) กระบวนการพิจารณาความเหมาะสมแนวทางการพัฒนาท่ี
สมดุลและยั่งยืน 4) แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� พ.ศ.2560-2579 และ 5) ผลลัพธจากการ
พัฒนาตามทางเลือก 2+ (รูปแผ�นปjายนิทรรศการแสดงไว�ในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง9999) แผ�นปjายท้ังหมดได�ถูกจัดวางไว�
ด�านหน�าห�องสัมมนาในตําแหน�งท่ีผู�เข�าร�วมประชุมทุกคนต�องเดินผ�าน เพ่ือสร�างโอกาสให�ได�ศึกษาข�อมูลก�อนเข�า
ประชุมสัมมนา (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----45454545) 

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----45454545    แผ�นปjายนทิรรศการประกอบการสมัมนาครัง้ที ่แผ�นปjายนทิรรศการประกอบการสมัมนาครัง้ที ่แผ�นปjายนทิรรศการประกอบการสมัมนาครัง้ที ่แผ�นปjายนทิรรศการประกอบการสมัมนาครัง้ที ่2222    

    
6666....2222....4444....2222    ผลการสัมมนาครั้งที่ ผลการสัมมนาครั้งที่ ผลการสัมมนาครั้งที่ ผลการสัมมนาครั้งที่ 2222    

มีผลการสัมมนาสรุปได�ดังนี้    

((((1111))))        ผู�เข�าร�วมผู�เข�าร�วมผู�เข�าร�วมผู�เข�าร�วมสัมมนาสัมมนาสัมมนาสัมมนา    
            การประชุมครั้งนี้มีผู�เข�าร�วมประชุมท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)  

ภาคประชาชน และสื่อมวลชน รวมท้ังสิ้น 211 คน ดังสรุปไว�ในตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----25252525 ส�วนรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----46464646     ถึง    รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----50505050 แสดง
บรรยากาศของการสัมมนา รายชื่อผู�เข�าร�วมประชุมได�รวมไว�ในภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก งงงง8888 สรุปได�ว�ามีผู�เข�าร�วมประชุมจากหน�วยงาน
ราชการมากท่ีสุด คือ  87 คน หรือร�อยละ 41.23 นอกนั้นเปVนภาครัฐวิสาหกิจ 17 คน หรือร�อยละ 8.06 ภาคเอกชน 
13 คน หรือร�อยละ 6.16 องคพัฒนาเอกชน 9 คน ร�อยละ 4.27 ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน 7 
คนเท�ากัน หรือร�อยละ 3.32 ในสัดส�วนท่ีเท�ากัน โดยผู�เข�าร�วมประชุมทุกคนจะได�รับเอกสารประการประชุม แผ�น
พับประชาสัมพันธชุดท่ี 1 ถึง ชุดท่ี 3 สต๊ิกเกอรประชาสัมพันธโครงการ Flash drive บันทึกเอกสารประกอบการ
ประชุมต�างๆ และข�าวประชาสัมพันธ (สําหรับสื่อมวลชน) (รายละเอียดแสดงไว�ใน ภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก งงงง8888) 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนทบรษิทั คอนซลัแทนท    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ((((COTCOTCOTCOT))))        6666----68686868        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA))))    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----25252525    จาํนวนและภาคส�วนทีเ่ข�าร�วมประชุมสมัมนา ครัง้ที ่จาํนวนและภาคส�วนทีเ่ข�าร�วมประชุมสมัมนา ครัง้ที ่จาํนวนและภาคส�วนทีเ่ข�าร�วมประชุมสมัมนา ครัง้ที ่จาํนวนและภาคส�วนทีเ่ข�าร�วมประชุมสมัมนา ครัง้ที ่2222    

จังหวัด 

จํานวนผู�เข�าร�วมประชุม (คน) 

หน�วยงาน
ราชการ 

ภาค 
เอกชน 

องคกร 
พัฒนา
เอกชน 

ภาค 
ประชาชน 

สถาบัน 
การศึกษา 

รัฐ 
วิสาหกิจ 

หน�วยงาน
อิสระ 

สื่อ 
มวลชน 

ผู�สนใจ 
ทั่วไป 

สนข./
คณะกรรมการ

กํากับการศึกษาฯ 

ผู�ทรง 
คุณวุฒิ 

กลุ�ม
บริษัท 

ที่ปรึกษา 

รวม
ทั้งหมด 

1. ชุมพร 3 - - - - - - - - - - - 3 
2. สุราษฎรธานี 3 - - - - - - - - - - - 3 

3. นครศรีธรรมราช 5 - - - - - - - - - - - 5 

4. ระนอง 2 - - - - - - - - - - - 2 

5. พังงา 1 - - - - - - - - - - - 1 

6. ภูเก็ต 2 - - - - - - - - - - - 2 

7. กระบี่ 4 - - - - - - - - - - - 4 

8. สตูล 1 - 3 - - - - - - - - - 4 

9. สงขลา 4 - - 7 - - - - - - - - 11 

10. ป?ตตานี 1 - - - - - - - - - - - 1 

11. ยะลา 1 - - - - - - - - - - - 1 

12. นราธิวาส 1 - - - - - - - - - - - 1 

13. กรุงเทพฯ  59 13 6 - 7 17 1 7 4 - - - 114 

14. คณะทํางาน - - - - - - - - - 32 5 22 59 

รวมรวมรวมรวม    87878787    13131313    9999    7777    7777    17171717    1111    7777    4444    32323232    5555    22222222    211211211211    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----69696969        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

  

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----46 46 46 46 บรรยากาศก�อนการสัมมนาบรรยากาศก�อนการสัมมนาบรรยากาศก�อนการสัมมนาบรรยากาศก�อนการสัมมนา    

  
นายชัยวัฒน ทองคําคูณ 

ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและ
จราจร กล�าวรายงาน 

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ 

รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล�าวเป̀ดการสัมมนา 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----47 47 47 47 พธิเีปด̀การสมัมนาพธิเีปด̀การสมัมนาพธิเีปด̀การสมัมนาพธิเีปด̀การสมัมนา 

 

 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----48484848    กลุ�มทีป่รกึษานาํเสนอภาพรวมของการศึกษาผลกระทบเชงิยุทธศาสตรกลุ�มทีป่รกึษานาํเสนอภาพรวมของการศึกษาผลกระทบเชงิยุทธศาสตรกลุ�มทีป่รกึษานาํเสนอภาพรวมของการศึกษาผลกระทบเชงิยุทธศาสตรกลุ�มทีป่รกึษานาํเสนอภาพรวมของการศึกษาผลกระทบเชงิยุทธศาสตร    

(StrategicEnvironmental (StrategicEnvironmental (StrategicEnvironmental (StrategicEnvironmental Assessment :SEAAssessment :SEAAssessment :SEAAssessment :SEA) ) ) ) สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�สาํหรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ?@งทะเลภาคใต�    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----70707070        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----49 49 49 49 การเสวนาการเสวนาการเสวนาการเสวนา““““ยทุธศาสตรพฒันาภาคใต� ยทุธศาสตรพฒันาภาคใต� ยทุธศาสตรพฒันาภาคใต� ยทุธศาสตรพฒันาภาคใต� : บนพืน้ฐานความสมดลุและยั่งยนืบนพืน้ฐานความสมดลุและยั่งยนืบนพืน้ฐานความสมดลุและยั่งยนืบนพืน้ฐานความสมดลุและยั่งยนื”””” 

  

  
ผู�เข�าร�วมสัมมนารับฟ?งผลการศึกษา ให�ความเห็นและข�อเสนอแนะ 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----50505050    บรรยากาศการสมัมนาบรรยากาศการสมัมนาบรรยากาศการสมัมนาบรรยากาศการสมัมนา 

    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----71717171        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

    ((((2222))))    ผลการผลการผลการผลการสมัมนาสมัมนาสมัมนาสมัมนา    
 การสัมมนาเริ่มเม่ือเวลา 09.00 น. โดยนายชัยวัฒน ทองคําคูณ ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบาย

และแผนการขนส�งและจราจรกล�าวรายงานจากนั้นนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล�าว
เป̀ดการสัมมนาแล�วกลุ�มท่ีปรึกษานําเสนอผลการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) และร�างแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�” โดย ดร.นครินทร สัทธรรมนุวงศ 
ผู�จัดการโครงการ และดร.ชาติชัย พาราสุข รองผู�จัดการโครงการ จากนั้นจึงเปVนการเสวนาโดยผู�ทรงคุณวุฒิ (ซ่ึง
มิได�อยู�ในทีมงานของกลุ�มท่ีปรึกษา) รวม 4 ท�านในหัวข�อ “ยุทธศาสตรพัฒนาภาคใต� : บนพ้ืนฐานความสมดุลและ
ยั่งยืน” ประกอบด�วย 

- นายสันติ  บุญประคับ อดีตเลขาธิการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ในฐานะผู�ทรงคุณวุฒิด�านสิ่งแวดล�อม 

- นายวิทยา วงศวิ เชียรกุลรองเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีภาคใต�    
หอการค�าไทย ในฐานะผู�ทรงคุณวุฒิด�านอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 

- รศ.ดร.สมพงษ ศิริโสภณศิลป� ในฐานะผู�ทรงคุณวุฒิด�านคมนาคมขนส�งและโลจิสติกส 
- ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู�อํานวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(สํานักงานป?ตตานีในฐานะผู�ทรงคุณวุฒิด�านอุตสาหกรรมฮาลาล) 
สําหรับสาระสําคัญจากการอภิปรายและการเป̀ดเวทีรับฟ?งความคิดเห็น ข�อเสนอแนะจาก

ผู�เข�าร�วมสัมมนา สรุปสาระสําคัญได�ดังนี้ 
1111)   )   )   )   ด�านการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ด�านการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ด�านการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ด�านการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�  เห็นว�าต�องเปVนแนวทางท่ีทําให�รายได�กระจายไปสู�

ภาคส�วนต�างๆ ในภาคใต�  ไม�ใช�ไปท่ีศูนยกลางคือกรุงเทพมหานครหรือออกไปนอกประเทศ 
2222)   )   )   )   ด�านการคมนาคมขนส�งด�านการคมนาคมขนส�งด�านการคมนาคมขนส�งด�านการคมนาคมขนส�ง ควรพัฒนาเพ่ือส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต�างๆ มากกว�าการพัฒนา

ไปก�อนท่ีจะมีกิจกรรมเกิดข้ึน ท้ังนี้ควรให�ความสําคัญกับถนนสายรองท่ีจะใช�ขนส�งผลผลิตทางการเกษตรและการ
ท�องเท่ียวชุมชน  นอกจากนี้ควรเพ่ิมโครงการท�าเรือชุมพรซ่ึงสามารถใช�เชื่อมโยงกับฝ?@งทะเลอันดามันด�านจังหวัด
ระนองไว�ในการศึกษาครั้งนี้ด�วย 

3333)   )   )   )   ด�านอุตสาหกรรมด�านอุตสาหกรรมด�านอุตสาหกรรมด�านอุตสาหกรรม  ควรเปลี่ยนจากคําว�า”อุตสาหกรรมฮาลาล”เปVน”อุตสาหกรรมฮาลาล”
เพราะฮาลาลไม�ใช�เฉพาะเรื่องอาหารเท�านั้นแต�ยังมีผลิตภัณฑอ่ืนอีกเช�น ยารักษาโรค เครื่องสําอาง ตลอดจนการ
ท�องเท่ียวฮาลาล โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลควรมุ�งไปในรูปแบบ SME หรือเศรษฐกิจฐานรากท่ีจะสร�างงาน 
สร�างอาชีพและความม่ันคงของชุมชน  ท้ังนี้คาดว�าความต�องการบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลในอนาคตจะเพ่ิมข้ึน
เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรมุสลิมท่ีมีอัตราการเจริญพันธุ อยู�ท่ีประมาณ 3.1  สําหรับพ้ืนท่ีท่ีควรพัฒนาเปVน
แหล�งอุตสาหกรรมคือท่ีนิคมอุตสาหกรรมป?ตตานี ส�วนท่ีจังหวัดสตูล และสงขลาตามท่ีเสนอไว�ในผลการศึกษาควร
เปVนส�วนท่ีตามมาและพ้ืนท่ีท่ีจะส�งเสริมการท�องเท่ียวฮาลาลควรเปVนจังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง  ตรังและสตูล 
ซ่ึงมีประชากรมุสลิมจํานวนมาก  

4444)   )   )   )   ด�านการท�องเที่ยวด�านการท�องเที่ยวด�านการท�องเที่ยวด�านการท�องเที่ยว เห็นว�าการท�องเท่ียวในป?จจุบัน เปVนการท�องเท่ียวกระแสหลัก ส�งผลให�
ทรัพยากรการท�องเท่ียวต�างๆ ได�รับผลกระทบ รวมท้ังขาดการบูรณาการหรือความร�วมมือของภาคส�วนต�างๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน นักวิชาการ เพ่ือขับเคลื่อนการท�องเท่ียว นอกจากนี้การพัฒนาและ
ส�งเสริมการท�องเท่ียวยังต�องการบุคลากรท่ีมีความพร�อมด�วย ในส�วนของการสร�างรายได�จากการท�องเท่ียวนั้นควร
เน�นไปท่ีนักท�องเท่ียวคุณภาพและการผลิตของท่ีระลึกเพ่ือขายนักท�องเท่ียว 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----72727272        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

5555)   )   )   )   ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีการกล�าวถึงความสําคัญของ SEA ท่ีจะช�วยให�
ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจก�อนมีการพัฒนาในพ้ืนท่ี จะลดการต�อต�านเม่ือพัฒนาในระดับโครงการให�น�อยลง 
ส�วนท่ีเปVนความเห็นเพ่ิมเติมได�แก�  

- ควรมีการทํา SEA ของแต�ละสาขาภายหลังจากการศึกษาครั้งนี้ เช�น SEA ด�านการ
คมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงหรือบูรณาการเข�าด�วยกัน ไม�มอง SEA แยกส�วน 

- ควรมียุทธศาสตรด�านสิ่งแวดล�อมควบคู�ไปกับยุทธศาสตรอ่ืนๆ ต้ังแต�ระยะแรกของแผน
แม�บท 

- เม่ือมีการพัฒนาในระดับโครงการ ชุมชนต�องเปVนผู�ดูแลสิ่งแวดล�อมของตนเอง 

 ข�อเสนอแนะและความเห็นดังกล�าว กลุ�มท่ีปรึกษาได�นําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผน
แม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�  

6666....3333    งานประชาสัมพันธโครงการงานประชาสัมพันธโครงการงานประชาสัมพันธโครงการงานประชาสัมพันธโครงการ    

การประชาสัมพันธโครงการ เปVนการนําเสนอข�อมูลให�ทุกฝsายท่ีเก่ียวข�อง มีความรู�ความเข�าใจ        
อย�างแท�จริง และเปVนกิจกรรมท่ีดําเนินการควบคู�กับงานจัดกิจกรรมการเรียนรู� ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพ่ือเปVน
การหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน โดยอาศัยสื่อหลากหลายประเภท เช�น สื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน เว็บไซต 
เปVนต�น ตามแผนดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการท่ีกําหนดไว� 

6666....3333....1111    สื่อประชาสัมพันธโครงการสื่อประชาสัมพันธโครงการสื่อประชาสัมพันธโครงการสื่อประชาสัมพันธโครงการ    

    สื่อประชาสัมพันธท่ีใช�ในโครงการ ได�แก� 

((((1111)))) แผ�นพับแผ�นพับแผ�นพับแผ�นพับประชาสัมพันธโครงการประชาสัมพันธโครงการประชาสัมพันธโครงการประชาสัมพันธโครงการ    

  กลุ�มท่ีปรึกษาได�จัดทําแผ�นพับเพ่ือใช�ในการประชาสัมพันธโครงการ ท้ังหมด 3 ชุด มีจํานวน
จัดพิมพรวม 5,000 ชุด สําหรับมอบให�กับผู�บริหารระดับสูงของจังหวัด ผู�นําท�องถ่ิน ผู�นําชุมชน แกนนํากลุ�มต�างๆ 
รวมท้ังผู�เข�าร�วมประชุมกลุ�มเล็ก ประชุมกลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group การสัมมนา และกิจกรรมย�อยร�วมกับ
สื่อมวลชน นอกจากนี้ยังจัดวางไว�เพ่ือมอบให�กับผู�สนใจท่ีศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�ด�วย 
รายละเอียดเนื้อหาของแผ�นพับแต�ละชุด มีดังนี้ 

1111))))    แผ�นพับแนะนําโครงการแผ�นพับแนะนําโครงการแผ�นพับแนะนําโครงการแผ�นพับแนะนําโครงการ  

  แผ�นพับชุดเปVนชุดท่ี 1 ประกอบด�วย 3 ส�วนใหญ�ๆ ส�วนแรกเปVนการชี้แจงกิจกรรมหรืองาน
ต�างๆ ท่ีจะดําเนินการ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการส�งเสริมให�ภาคส�วนต�างๆ เข�ามามีส�วนร�วมกับโครงการในขณะท่ีส�วน
ท่ีสอง เปVนการอธิบายข้ันตอนการทํา SEA ซ่ึงจะชี้ให�เห็นถึงแนวทางการศึกษาและความแตกต�างระหว�าง SEA และ EIA 
ด�วย สําหรับส�วนท่ีสามเปVนการแนะนํา “ศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�”  
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----73737373        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

2222))))    แผ�นพับนําเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�แผ�นพับนําเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�แผ�นพับนําเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�แผ�นพับนําเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�    
    แผ�นพับชุดนี้เปVนชุดท่ี 2 เปVนการนําเสนอข�อมูลต�อเนื่องจากแผ�นพับชุดท่ี 1 ข�างต�น ซ่ึงเปVนผล

การศึกษาเม่ือถึงครึ่งทางของโครงการ (ผลการศึกษาในรายงานฉบับกลาง) ประกอบด�วยผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ความเปVนไปได� ในการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ทางเลือกท่ีเสนอเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� และ
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร ของแต�ละทางเลือกท่ีเสนอ นอกจากนี้ยังได�ประชาสัมพันธ “ศูนยเรียนรู�
ร�วมกันเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�” ซ่ึงเปVนช�องทางหนึ่งในการให�บริการข�อมูลข�าวสารของโครงการ 
เอกสารรายงานท่ีเก่ียวข�อง และรับฟ?งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ ไว�ในหน�าสุดท�ายของแผ�นพับด�วย  

3333))))    แผ�นพับนําเสนอแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�แผ�นพับนําเสนอแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�แผ�นพับนําเสนอแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�แผ�นพับนําเสนอแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�    
 แผ�นพับชุดนี้ เปVนชุดท่ี 3 เปVนการนําเสนอภาพรวมของผลการศึกษาท้ังหมดของโครงการ 

ประกอบด�วย ศักยภาพของภาคใต� สนข. กับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ความแตกต�างของ SEA และ EIA การใช� 
SEA ในการจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ทางเลือกในการพัฒนา ทางเลือกในการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� พ.ศ.2560-2579 และผลลัพธจากการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�ตาม
แนวทางพัฒนา 2+  

((((2222)))) เว็บไซตประชาสัมพันธโครงการเว็บไซตประชาสัมพันธโครงการเว็บไซตประชาสัมพันธโครงการเว็บไซตประชาสัมพันธโครงการ    
 กลุ�มท่ีปรึกษาได�จัดทําเว็บไซตเพ่ือใช�ประชาสัมพันธโครงการ ซ่ึงติดต้ังและพร�อมใช�งานต้ังแต�          

วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 โดยใช�ชื่อเว็บไซต http://sea-south.cot.co.th/sea ถือเปVนสื่ออีกประเภทหนึ่งท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือ
นําเสนอรายละเอียดและผลการดําเนินโครงการ โดยหน�าหลักของเว็บไซตมีเมนูต�างๆ ประกอบด�วย ท่ีมาของโครงการ 
ความก�าวหน�าโครงการ ข�าวสาร ปฏิทินกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ บทความ และประกาศ ซ่ึงจะแสดงข�อมูลล�าสุดของ
หัวข�อนั้นๆ รวมท้ังเมนูรวมของแต�ละหัวข�อ ท่ีสามารถแสดงข�อมูลต้ังแต�แรกจนถึงข�อมูลล�าสุด โดยมีการเผยแพร�ข�อมูล
ข�าวสาร และกิจกรรมต�างๆ ของโครงการผ�านเว็บไซตตลอดระยะเวลาโครงการ 

((((3333))))    สติ๊กเกอรประชาสัมพันธโครงการสติ๊กเกอรประชาสัมพันธโครงการสติ๊กเกอรประชาสัมพันธโครงการสติ๊กเกอรประชาสัมพันธโครงการ    
    สื่อประชาสัมพันธอีกประเภทหนึ่งท่ีใช� ได�แก� สต๊ิกเกอรแสดงชื่อโครงการติดบนซองพลาสติกท่ีใช�ใส�

เอกสารประกอบการกิจกรรมการเรียนรู� ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และสต๊ิกเกอรประชาสัมพันธโครงการและศูนยเรียนรู�
ร�วมกันเพ่ือพัฒนาชายฝ?@งทะเลภาคใต� จํานวน 8 แบบ สําหรับมอบให�กับผู�เข�าร�วมประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus 
Group การสัมมนา และกิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชน รวมท้ังได�จัดวางไว�หน�าศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@ง
ทะเลภาคใต� เพ่ือแจกฟรีให�กับผู�สนใจอีกด�วย  
    ((((4444))))    แผ�นปjายนิทรรศการประกอบการประชุมแผ�นปjายนิทรรศการประกอบการประชุมแผ�นปjายนิทรรศการประกอบการประชุมแผ�นปjายนิทรรศการประกอบการประชุม    

    แผ�นปjายเหล�านี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช�จัดนิทรรศการในการประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group 
และการสัมมนา เปVนการแสดงรายละเอียดโครงการและผลการศึกษา เพ่ือเสริมความเข�าใจโครงการให�กับผู�เข�าร�วมประชุม 
จํานวน 3 ชุด รวมท้ังหมด 15 แผ�นปjาย ประกอบด�วย 

 1)  ชุดแรก ประกอบด�วยแผ�นปjายจํานวน 5 แผ�นปjาย ได�แก� แผ�นปjายขนาดใหญ� 1 แผ�น 
นําเสนอข�อมูลเก่ียวกับโครงการ เช�น ความเปVนมาของโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ และแผ�นปjายขนาดเล็ก 
4 แผ�นปjาย นําเสนอข�อมูลแผ�นปjายละเรื่องรวม 4 เรื่อง ประกอบด�วย 1) ข้ันตอนการศึกษา/แผนการทํางาน 2) 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร 3) กิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และ 4) ทางเลือกในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ใช�ในการประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 1-6  
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----74747474        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 2)  ชุดท่ีสอง ประกอบด�วยแผ�นปjายขนาดเล็ก 5 แผ�นปjาย ได�แก� 1) ศักยภาพของพ้ืนท่ีชายฝ?@ง
ทะเลภาคใต�ในการเปVนศูนยกลางการขนส�ง 2) การวิเคราะหความเหมาะสมและความเปVนไปได�ในการขนส�งสินค�า
ผ�านสะพานเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 3) ทางเลือกท่ีเสนอในการพัฒนาด�านคมนาคมขนส�งและโลจิสติกส           
4) กระบวนการพิจารณาความเหมาะสมแนวทางการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน และ 5) เปVนการต้ังคําถามกับ
ผู�เข�าร�วมสัมมนาว�าทิศทางการพัฒนาของภาคใต�ควรเปVนทางใด ใช�ในการสัมมนาครั้งท่ี 1 และการประชุมสัมมนา
กลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 7-8 ร�วมกับแผ�นปjายชุดแรก  

 3)  ชุดท่ีสาม ประกอบด�วยแผ�นปjายขนาดเล็ก 5 แผ�นปjาย ได�แก� 1) ศักยภาพของภาคใต� 2) 
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 3) กระบวนการพิจารณาความเหมาะสมแนวทางการพัฒนาท่ีสมดุล
และยั่งยืน 4) แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� พ.ศ.2560-2579 และ 5) ผลลัพธจากการพัฒนาตาม
ทางเลือก 2+ ใช�ในการสัมมนาครั้งท่ี 2 ร�วมกับแผ�นปjายชุดแรกและชุดท่ีสองจํานวน 3 แผ�นปjาย คือ แผ�นปjาย
ขนาดใหญ� 1 แผ�น นําเสนอข�อมูลเก่ียวกับโครงการ เช�น ความเปVนมาของโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ และ
แผ�นปjายขนาดเล็ก 2 แผ�นปjาย ได�แก� 1) การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร และ 2) ศักยภาพของพ้ืนท่ีชายฝ?@ง
ทะเลภาคใต�ในการเปVนศูนยกลางการขนส�ง 

  แผ�นปjายท้ังหมดได�ถูกจัดวางไว�ในตําแหน�งท่ีผู�เข�าร�วมประชุมทุกคนต�องเดินผ�าน เพ่ือสร�างโอกาส
ให�ได�ศึกษาข�อมูลก�อนเข�าประชุมสัมมนา (รูปแผ�นปjายนิทรรศการแสดงไว�ในภาคผนภาคผนภาคผนภาคผนวก งวก งวก งวก ง9999) 

((((5555))))    ของที่ระลึกสําหรับผู�เข�าร�วมกิจกรรมของโครงการของที่ระลึกสําหรับผู�เข�าร�วมกิจกรรมของโครงการของที่ระลึกสําหรับผู�เข�าร�วมกิจกรรมของโครงการของที่ระลึกสําหรับผู�เข�าร�วมกิจกรรมของโครงการ    
  กลุ�มท่ีปรึกษาได�ทําการประชาสัมพันธโครงการ โดยจัดทําของท่ีระลึกเพ่ือมอบให�กับผู�เข�าร�วม
กิจกรรมต�างๆ ของโครงการ ได�แก�  
 1) เสื้อยืดท่ีสกรีนชื่อโครงการ มอบให�สําหรับผู�เข�าร�วมประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ     
Focus Group ครั้งท่ี 1-8 การสัมมนาครั้งท่ี 1 และสื่อมวลชนท่ีเข�าร�วมกิจกรรมสื่อสัญจร ครั้งท่ี 1-3     
 2) USB Flash Drive สําหรับบรรจุข�อมูลการนําเสนอการศึกษา ขนาด 8 GB ท่ีสกรีนชื่อ
โครงการมอบให�สื่อมวลชนท่ีเข�าร�วมกิจกรรมสื่อสัญจร ครั้งท่ี 1-3 
 3) USB Flash Drive สําหรับบรรจุข�อมูลการนําเสนอการศึกษา ขนาด 8 GB รูปตัวหนังตะลุงมี
ปjายชื่อโครงการมอบให�ผู�เข�าร�วมสัมมนาครั้งท่ี 2 

((((6666))))    ภาพ ภาพ ภาพ ภาพ (Infographic)(Infographic)(Infographic)(Infographic)    สนับสนุนการประชาสัมพันธโครงสนับสนุนการประชาสัมพันธโครงสนับสนุนการประชาสัมพันธโครงสนับสนุนการประชาสัมพันธโครงการของการของการของการของ    สนขสนขสนขสนข....    
        ภาพ (Infographic) ท่ีจัดทําข้ึนท้ังหมดมีจํานวน 2 ชุด ได�แก� 
  1)  ชุดท่ีหนึ่ง  มี 2 ภาพ ประกอบด�วยภาพแสดงข้ันตอนการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร   
ของโครงการ และภาพแสดงข�อความเชิญชวนเข�าร�วมสัมมนาครั้งท่ี 1 ท่ีจัดข้ึนในวันท่ี 28 เมษายน 2559 ใน
จังหวัดสงขลา เพ่ือใช�ประชาสัมพันธผ�านทางเว็บไซตของ สนข. 
  2)  ชุดท่ีสอง เปVนภาพแสดงภาพรวมของผลการศึกษาท้ังหมดของโครงการ 

    ((((7777))))    VDO PresentationVDO PresentationVDO PresentationVDO Presentation ประกอบการสัมมนาประกอบการสัมมนาประกอบการสัมมนาประกอบการสัมมนา 
    กลุ�มท่ีปรึกษาได�จัดทํา VDO Presentation เรื่องการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� เพ่ือใช�ประกอบการสัมมนาเปVน
การสร�างความเข�าใจเบ้ืองต�นก�อนเข�าสู�การสัมมนา ประกอบด�วย 

1) VDO Pressentation ประกอบการสัมมนาครั้งท่ี 1 ความยาวประมาณ 7 นาที สําหรับ
นําเสนอหลังจากการเป̀ดการสัมมนาครั้งท่ี 1 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมการสัมมนาได�รับทราบความเปVนมาของโครงการและ
ผลการศึกษาท่ีผ�านมาโดยสังเขป  

2) VDO Presentation ประกอบการสัมมนาครั้งท่ี 2 ความยาวประมาณ 9 นาที สําหรับ
นําเสนอหลังจากการเป̀ดการสัมมนาครั้งท่ี 2 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมสัมมนาได�รับทราบภาพรวมของผลการศึกษาท้ังหมด
ของโครงการ 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----75757575        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((8888))))    สื่อประชาสัมพันธเพื่อเสริมสร�างความเข�าใจสาระสําคัญของโครงการสื่อประชาสัมพันธเพื่อเสริมสร�างความเข�าใจสาระสําคัญของโครงการสื่อประชาสัมพันธเพื่อเสริมสร�างความเข�าใจสาระสําคัญของโครงการสื่อประชาสัมพันธเพื่อเสริมสร�างความเข�าใจสาระสําคัญของโครงการ    
 ประกอบด�วย 
    1111))))    เอกสารประชาสัมพันธโครงการเอกสารประชาสัมพันธโครงการเอกสารประชาสัมพันธโครงการเอกสารประชาสัมพันธโครงการเพื่อเสริมสร�างความเข�าใจสาระสําคัญของโครงการเพื่อเสริมสร�างความเข�าใจสาระสําคัญของโครงการเพื่อเสริมสร�างความเข�าใจสาระสําคัญของโครงการเพื่อเสริมสร�างความเข�าใจสาระสําคัญของโครงการ                    

จํานวน 2 เรื่อง ได�แก� 
− เอกสารสําหรับเผยแพร�เรื่องท่ี 1 “หนทางสู�การพัฒนาภาคใต�อย�างสมดุลและยั่งยืน” 

จํานวน 12 หน�ากระดาษ A4 เนื้อหาเก่ียวกับการศึกษา SEA และการจัดทําแผนแม�บท
สําหรับการพัฒนาภาคใต� 

− เอกสารสําหรับเผยแพร�เรื่องท่ี 2 “ภาคใต�...พัฒนาอย�างไรให�โตอย�างสมดุลและยั่งยืน” 
จํานวน 8 หน�ากระดาษ A4 เนื้อหาเก่ียวกับแผน/โครงการพัฒนาท่ีโดดเด�นของแผน
แม�บทการพัฒนาภาคใต� 3 ด�าน (ท�องเท่ียว ขนส�งและโลจิสติกส อุตสาหกรรมอาหาร
และผลิตภัณฑฮาลาล) 

    2222))))    วีดีทัศนแสดงผลการศึกษา วีดีทัศนแสดงผลการศึกษา วีดีทัศนแสดงผลการศึกษา วีดีทัศนแสดงผลการศึกษา จํานวน 2 เรื่อง ได�แก� 
− เรื่องท่ี 1 “สรุปแผนแม�บทสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�” ความยาว

ประมาณ 10 นาที เนื้อหาเก่ียวกับรายละเอียดและผลการศึกษาของโครงการ 

− เรื่องท่ี 2 “การมีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนา” ความยาวประมาณ 6 นาที เนื้อหา
เก่ียวกับความสําคัญของการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�างๆ ในการจัดทําแผนพัฒนา 
และแสดงตัวอย�างการจัดกิจกรรมการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�างๆ จากโครงการ
ศึกษา SEA สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

 สําหรับสื่อประชาสัมพันธท้ังหมดท่ีใช�ในโครงการดังกล�าวข�างต�นได�แสดงไว�ใน    ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง9999    ส�วนสื่อท่ี
เปVนภาพเคลื่อนไหวท้ังหมดได�บันทึกลงแผ�น CD แนบมาพร�อมรายงานฉบับนี้ 

6666....3333....2222    การประชาสัมพันธส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการประชาสัมพันธส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการประชาสัมพันธส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการประชาสัมพันธส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    

การประชาสัมพันธส�วนนี้ มีวัตถุประสงคสําคัญคือ เพ่ือเชิญชวนและกระตุ�นให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ท้ังหลายเข�าร�วมประชุมรับทราบ ทําความเข�าใจและให�ความเห็นต�อผลการศึกษาของโครงการ กลุ�มท่ีปรึกษาได�ทํา
การประชาสัมพันธในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

((((1111))))    การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน แกนนํากลุ�มต�างๆ การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน แกนนํากลุ�มต�างๆ การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน แกนนํากลุ�มต�างๆ การประชุมหารือกับหน�วยงานราชการส�วนท�องถิ่น ผู�นําท�องถิ่น ผู�นําชุมชน แกนนํากลุ�มต�างๆ 
และภาคเอกชนและภาคเอกชนและภาคเอกชนและภาคเอกชน เปVนการประชาสัมพันธในรูปแบบการสื่อสารแบบ 2 ทาง โดยการแนะนําและชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการ เพ่ือให�ผู�นํามีความเข�าใจในโครงการและสามารถซักถาม รวมท้ังแสดงความคิดเห็นให�ข�อเสนอแนะต�อ
โครงการได� โดยเฉพาะการจัดประชุมกลุ�มเล็ก เพ่ือให�ผู�นําต�างๆ มีข�อมูลท่ีถูกต�องในการประชาสัมพันธเชิญชวน
กลุ�มเปjาหมายให�เข�าร�วมประชุม นอกจากนี้ในการประชุมกลุ�มเล็กกลุ�มท่ีปรึกษายังได�ประชาสัมพันธเชิญชวน
ผู� เข�าร�วมประชุมด�วยวาจา ให�ส�งตัวแทนของแต�ละกลุ�มเข�าร�วมประชุมในระดับต�างๆ ท่ีโครงการจัดข้ึน        
(ประชุมกลุ�มเล็ก ประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group และการสัมมนา)  

((((2222))))    การการการการประชาสัมพันธผ�านหอกระจายข�าวประชาสัมพันธผ�านหอกระจายข�าวประชาสัมพันธผ�านหอกระจายข�าวประชาสัมพันธผ�านหอกระจายข�าว ได�ดําเนินการ 1 ครั้งในพ้ืนท่ีหมู� 5 ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา เพ่ือเชิญชวนให�เข�าประชุมกลุ�มเล็กท่ีมัสยิดบ�านม�างอน แต�เนื่องจากผู�ประกาศให�ข�อมูลคลาดเคลื่อน
ทําให�ผู�รับข�อมูลเข�าใจว�าเปVนการประชุมของโครงการก�อสร�างท�าเรือน้ําลึกสงขลาแห�งท่ี 2 กลุ�มท่ีปรึกษาจึงไม�ใช�
การประชาสัมพันธรูปแบบนี้ในการประชุมครั้งต�อๆ ไป 
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----76767676        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333))))    การประชาสัมพันธโดยศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�การประชาสัมพันธโดยศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�การประชาสัมพันธโดยศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�การประชาสัมพันธโดยศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต� เปVนการ
ประชาสัมพันธเชิงรับเสริมด�วยการใช�สื่อต�างๆ ประกอบ โดยการนําเสนอผลการทํากิจกรรมต�างๆ ของโครงการ 
และประกาศเชิญชวนเข�าร�วมกิจกรรมต�างๆ ของโครงการตามรายละเอียดในหัวข�อ 6.4.2 
 ((((4444))))    การประชาสัมพันธผ�านสื่อวิทยุท�องถิ่นการประชาสัมพันธผ�านสื่อวิทยุท�องถิ่นการประชาสัมพันธผ�านสื่อวิทยุท�องถิ่นการประชาสัมพันธผ�านสื่อวิทยุท�องถิ่น เปVนการกระจายเสียงผ�านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�ง
ประเทศไทยประจําจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต� (ซ่ึงเปVนการให�ความร�วมมือสนับสนุนจากสํานักประชาสัมพันธ    
เขต 5 และเขต 6 กรมประชาสัมพันธ)  เพ่ือแนะนําโครงการและเชิญเข�าร�วมประชุมสัมนนาครั้งท่ี 1 จัดทําเปVน  
สปอตวิทยุ ความยาวประมาณ 1 นาที สําหรับใช�ออกอากาศเปVนเวลา 3 วันๆ ละ 5 ครั้งต�อสถานี ในวันท่ี 25-27 
เมษายน 2559 รวมการออกอากาศท้ังสิ้น 270 ครั้ง ดังนี้ (เนื้อหาของสปอตวิทยุและหนังสือยืนยันการออกอากาศ
ของแต�ละเขต แสดงไว�ใน ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง9999) 
  -  เขต 5 จํานวน 7 จั งหวัด 9 สถานีออกอากาศ ได�แก�  ชุมพร กระบ่ี  ภู เ ก็ต ระนอง 
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานีกับสมุย และพังงากับสมุย ออกอากาศรวม 135 ครั้ง 
  -  เขต 6 จํานวน 7 จังหวัด 9 สถานีออกอากาศ ได�แก� ตรัง สตูล พัทลุง ป?ตตานี สงขลา ยะลา-     
เบตง และนราธิวาสกับสุไหงโก-ลก ซ่ึงนอกจากออกอากาศให� 135 ครั้งแล�ว ยังให�การสนับสนุนเพ่ิมเติมโดยจะ
เผยแพร�สปอตให�อีกวันละ 1 ครั้ง และพูดแทรกในรายการวันละ 3 ครั้งด�วย 
 ((((5555))))    การประชาสัมพันธผ�านสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธผ�านสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธผ�านสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธผ�านสื่อสิ่งพิมพ ดําเนินการรวม 2 ครั้ง ดังนี้ 
  - ครั้ ง ท่ี  1  เปVนการนําเสนอผลการศึกษา เ ม่ือถึงครึ่ งทางของโครงการ และภาพข�าว
ประชาสัมพันธกิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนครั้งท่ี 1 ณ จังหวัดระนอง โดยประชาสัมพันธผ�านหนังสือพิมพเสียง
ใต�รายวัน2  ฉบับวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 (ภาพข�าวแสดงไว�ใน ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง9999) 
  - ครั้งท่ี 2 เปVนการนําเสนอผลการศึกษาท้ังหมด โดยประชาสัมพันธผ�านหนังสือพิมพส�วนกลาง 
คือหนังสือพิมพบ�านเมือง และหนังสือพิมพท�องถ่ิน คือหนังสือพิมพเสียงใต�รายวัน (ภาพข�าวแสดงไว�ใน    ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง9999) 

6666....3333....3333    การจัดกิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนการจัดกิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนการจัดกิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนการจัดกิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชน    

    การจัดกิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนของกลุ�มท่ีปรึกษา คือ การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press (Press (Press (Press 
Tour)Tour)Tour)Tour) ซ่ึงเปVนกิจกรรมหนึ่งเพ่ือช�วยสนับสนุนสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธโครงการ และนําเสนอรายละเอียดให�
ทุกฝsายท่ีเก่ียวข�อง มีความรู�ความเข�าใจอย�างแท�จริงเก่ียวกับกรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงการต�างๆ ท้ัง
ผลกระทบในเชิงบวกและลบท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน รวมท้ังช�วยสร�างความรู�ความเข�าใจต�อโครงการ และสะท�อนภาพ
กิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเปjาหมายการพัฒนา  

    ((((1111))))    วัตถุประสงคของกิจกรวัตถุประสงคของกิจกรวัตถุประสงคของกิจกรวัตถุประสงคของกิจกรรมรมรมรม    

 1) เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจในภาพรวมของการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) สําหรับ
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�แก�สื่อมวลชนท้ังส�วนกลางและส�วนท�องถ่ิน 

 2) เพ่ือช�วยสนับสนุนสื่อมวลชนในการสะท�อนศักยภาพการพัฒนาของพ้ืนท่ีและภาพกิจกรรมการมี    
ส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเปjาหมายการพัฒนาออกไปในวงกว�าง 

    ((((2222))))    รูปแบบการจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดกิจกรรม    
  1) กลุ�มเปjาหมาย 
  ผู�เข�าร�วมกิจกรรม ประกอบด�วยสื่อมวลชนแขนงต�างๆ จากส�วนกลางและส�วนท�องถ่ิน เช�น 

หนังสือพิมพ โทรทัศน เคเบ้ิลทีวี วิทยุ สื่อออนไลน รวมท้ังสิ้นประมาณ 30 คน 
  

                                                             
2 หนังสือพิมพรายวันท่ีเปVนท่ีรู�จักกันแพร�หลายในพื้นท่ีภาคใต�มานานกว�า 30 ปt 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----77777777        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 2) วิธีการดําเนินการ 
        การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โดยนําคณะสื่อมวลชนจากส�วนกลางและส�วนท�องถ่ิน

เดินทางไปยังจังหวัดในพ้ืนท่ีศึกษา ร�วมกับผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ี สนข. มีระยะเวลา 2 วัน 1 คืน มีกิจกรรมหลักแบ�ง
ออกเปVน 2 ส�วน คือ 

� การนําเสนอข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับโครงการ เช�น ท่ีมาของโครงการ ผลการศึกษา
ผลกระทบเชิงยุทธศาสตรในพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� และตอบข�อซักถาม 

� การเยี่ยมชมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาด�านต�างๆ ในพ้ืนท่ี ท้ังทางด�านการคมนาคม
ขนส�งและโลจิสติกส และด�านการท�องเท่ียว  

 ผู�เข�าร�วมกิจกรรมทุกคนจะได�รับเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม คู�มือการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตรของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) แผ�นพับประชาสัมพันธ      
เสื้อยืดท่ีมีชื่อโครงการ สต๊ิกเกอรประชาสัมพันธโครงการ และ USB Flash Drive ขนาด 8 GB ท่ีสกรีนชื่อโครงการ
และบรรจุข�อมูลต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการและกิจกรรมครั้งนี้ (รายละเอียดกําหนดการ เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรม แสดงไว�ในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง9999)    
 กิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนได�จัดข้ึนท้ังหมด 3 ครั้ง ดังแสดงใน    ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----26262626    
    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----26  26  26  26  การจดักจิกรรมย�อยร�วมกับสือ่มวลชนของโครงการการจดักจิกรรมย�อยร�วมกับสือ่มวลชนของโครงการการจดักจิกรรมย�อยร�วมกับสือ่มวลชนของโครงการการจดักจิกรรมย�อยร�วมกับสือ่มวลชนของโครงการ    

ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่                                                    วนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปtวนัเดอืนปt    พื้นที่พื้นที่พื้นที่พื้นที่    
1 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 จังหวัดระนอง 
2 18 – 19 สิงหาคม 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3    25 – 26 กันยายน 2559 จังหวัดสงขลา 

 
 กิจกรรมแต�ละครั้งมีรายละเอียดสรุปได�ดังนี้ 

6666....3333....3333....1111    กิจกรรมย�อยร�วมกบัสื่อมวลชนครัง้ที ่กิจกรรมย�อยร�วมกบัสื่อมวลชนครัง้ที ่กิจกรรมย�อยร�วมกบัสื่อมวลชนครัง้ที ่กิจกรรมย�อยร�วมกบัสื่อมวลชนครัง้ที ่1111    

กิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนครั้งท่ี 1 จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ 
จังหวัดระนอง มีสื่อมวลชนแขนงต�างๆ ท่ีเข�าร�วมกิจกรรมจากส�วนกลางและส�วนท�องถ่ิน รวมท้ังสิ้น 34 คน เปVน
สื่อมวลชนส�วนกลาง จํานวน 21 คน และสื่อมวลชนส�วนท�องถ่ิน 13 คน (รายชื่อสื่อมวลชนท่ีเข�าร�วมกิจกรรม 
แสดงไว�ใน    ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง9999) มีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

� กิจกรรมวันที่หนึ่ง กิจกรรมวันที่หนึ่ง กิจกรรมวันที่หนึ่ง กิจกรรมวันที่หนึ่ง ((((วันพฤหัสบดีที่ วันพฤหัสบดีที่ วันพฤหัสบดีที่ วันพฤหัสบดีที่ 30 30 30 30 มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน 2559255925592559))))    
   กิจกรรมแรกในภาคเช�าจัด ข้ึน ณ ห�องเรืองราษฎรรั งสรรค  โรงแรมทินิ ดีระนอง          
จังหวัดระนอง เปVนพิธีเป̀ดกิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชน ครั้งท่ี 1 ซ่ึงเริ่มเม่ือเวลา 9.30 น. โดยนายชัยวัฒน 
ทองคําคูณ ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร (สนข.) กล�าวเป̀ดกิจกรรม หลังจากนั้น
เปVนการบรรยายสรุป “ภาพรวมการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : 
SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�” โดย ดร.นครินทร  สัทธรรมนุวงศ ผู�จัดการโครงการ หลังจากนั้น
เปVนการบรรยายสรุป “ภาพรวมการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : 
SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�” โดย ดร.นครินทร  สัทธรรมนุวงศ ผู�จัดการโครงการ ซ่ึงกล�าวถึง
ท่ีมาของโครงการ และนําเสนอแนวทางการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร มาใช�เปVนเครื่องมือในการศึกษา 
ผลการวิเคราะหข�อมูลทางวิชาการ ร�วมกับการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในพ้ืนท่ี พบว�าทางเลือกท่ีเหมาะสม
ต�อการพัฒนาฯ ได�แก� การพัฒนาทางเลือกท่ี 2 การใช�ศักยภาพท่ีมีอยู�อย�างเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case) 
คือ การพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ีในด�านการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อย�างไรก็ตามเพ่ือให�
การพัฒนาเปVนไปตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีต�องการให�มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ร�อยละ 5 นั้น จึงเสนอแนะให�มีการพัฒนาศักยภาพด�านการท�องเท่ียวให�สูงข้ึน จากศักยภาพเดิมท่ีมีอยู�  
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----78787878        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

โดยทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�นี้เรียกว�า ทางเลือกท่ี 2+ (สองบวก) โดยมีองคประกอบของ 
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ประกอบด�วยการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานขนาดใหญ�ท่ี มีอยู�ในแผนงานของ
หน�วยงานต�างๆ การใช�ศักยภาพของพ้ืนท่ีในด�านการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีอยู�อย�างเต็มท่ี 
และการเพ่ิมศักยภาพด�านการท�องเท่ียวให�สูงข้ึนจากศักยภาพท่ีมีอยู�เดิม  
   ต�อจากนั้นนายพรศักด์ิ แก�วถาวร กรรมการหอการค�าจังหวัดระนอง ได�การนําเสนอ 
“มุมมองของภาคเอกชนในการพัฒนาด�านโลจิสติกส จังหวัดระนอง” สรุปได�ว�าทางจังหวัดมีแนวคิดให�จังหวัด
ระนองเปVน Hub ด�านการขนส�งทางทะเลยังไปประเทศเมียนมาร อินเดีย บังคลาเทศ ตะวันออกกลางจนถึงยุโรป 
แต�ต�องพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการใช�ท�าเรือระนอง เช�น ถนนและระบบรางเชื่อมโยง จังหวัดชุมพร
กับจังหวัดระนอง ซ่ึงอาจใช�แนวเส�นทางรถไฟเดิมท่ีญ่ีปุsนสร�างในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 นอกจากนี้หากมี Land 
Bridge และนิคมอุตสาหกรรม (แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ท่ีภาคใต�ตอนบน (จังหวัดชุมพร) จะเปVนประโยชน
อย�างมาก อย�างไรก็ดีข้ึนอยู�กับการยอมรับนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดชุมพรด�วย เม่ือจบการนําเสนอของวิทยากร
ท้ังสองท�าน เปVนการเป̀ดโอกาสให�สื่อมวลชนได�สัมภาษณและซักถามข�อสงสัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ ผอ.สนข. และ
วิทยากรท้ังสองท�าน ก�อนจบกิจกรรมภาคเช�า (บรรยากาศของกิจกรรมภาคเช�า แสดงไว�ดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----51515151)  

  
   สื่อมวลชนลงทะเบียนเข�าร�วมกิจกรรม และรบัเอกสาร     นายชัยวัฒน ทองคําคูณ ผอ.สนข. กล�าวเป̀ดกิจกรรม 

  
    ดร.นครินทร สัทธรรมนุวงศ ผู�จัดการโครงการ  นายพรศักดิ์ แก�วถาวร กรรมการหอการค�าจังหวัดระนอง 

  

                 สื่อมวลชนสัมภาษณและซักถามข�อสงสัย                         ผู�เข�าร�วมกิจกรรมถ�ายรูปร�วมกันเปVนท่ีระลึก 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----51515151    ประมวลภาพกจิกรรมภาคเช�าของวนัแรกประมวลภาพกจิกรรมภาคเช�าของวนัแรกประมวลภาพกจิกรรมภาคเช�าของวนัแรกประมวลภาพกจิกรรมภาคเช�าของวนัแรก    ณ โรงแรม ทนิดิรีะนองณ โรงแรม ทนิดิรีะนองณ โรงแรม ทนิดิรีะนองณ โรงแรม ทนิดิรีะนอง    

            
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----79797979        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

สําหรับกิจกรรมในภาคบ�ายเปVนการศึกษาดูงานและรับฟ?งการบรรยายสรุปการบริหารจัดการท�าเรือระนอง ณ 
ท�าเรือระนอง ซ่ึงอยู�ในภายใต�ความดูแลของ การท�าเรือแห�งประเทศไทย การบรรยายในครั้งนี้ได�รับความ
อนุเคราะหจากเรือโทสิริรัฐ เทพานวล ผู�จัดการท�าเรือระนอง โดยให�ข�อมูลว�าท�าเรือระนองเปVนท�าเรือเอนกประสงค 
กว�าง 26  เมตร  ยาว 134  เมตร ลึก 8 เมตร  รับเรือสินค�าขนาดไม�เกิน 500 ตันกรอส  จอดเรือพร�อมกันได� 2 ลํา 
มีท�าเทียบเรือตู�สินค�า กว�าง 30 เมตร  ยาว 150 เมตร  รับเรือสินค�าขนาด ไม�เกิน 12,000 เดดเวทตัน จอดเทียบ
ท�าได�ครั้งละ 1 ลํา  มีเส�นทางเชื่อมโยง 4  จุดได�แก� 1) ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)  กรุงเทพฯ-ชุมพร-
ระนอง  568 กม. อยู�ระหว�างปรับปรุงขยาย จาก 2 ช�องเปVน 4 ช�อง  เสร็จปt พ.ศ.2561 2) ทางรถไฟมา จ.ชุมพร 
และขนส�งทางถนนจากชุมพรมาท�าเรือระนอง  110 กม. 3) ทางน้ําจากฝ?@งอ�าวไทย ผ�านท�าเรือ จ.ประจวบคีรีขันธ 
และ จ.สุราษฎรธานี  มาท�าเรือระนองฝ?@งอันดามัน   และ 4) ทางอากาศมีสนามบินพาณิชยและเท่ียวบินประจํา 
เชื่อมระนอง–กรุงเทพฯ  ป?จจุบันมีปริมาณสินค�าขาเข�า 44,181 ตัน ขาออก 66,748 ตัน รวม 110,929 ตัน ตู�
สินค�า รวม 1,728 ตู�  ขาเข�า 842 ตู�ขาออก 886 ตู� มีรายได� 40 ล�านบาทต�อปt  กําไร 10 ล�านบาทต�อปt  แต�ยังมี
ป?ญหาหลายด�าน อาทิ ขาดการเชื่อมต�อทางรางและขนส�งทางบก ขาดศูนยกระจายสินค�าและผู�นําเข�า-ส�งออกใน
พ้ืนท่ี ท�าเรือไม�อยู�ในเส�นทางเดินเรือหลัก ไกลจากแหล�งตู�สินค�าเปล�าการขนส�งจึงมีต�นทุนสูงหากมีการแก�ไขป?ญหา
ดังกล�าวน�าจะเปVนผลดีมากข้ึน (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----52525252 และ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----53535353) 
 

  
เจ�าหน�าท่ีของท�าเรือระนองให�ข�อมูลเก่ียวกับการบรหิารจัดการท�าเรือระนอง 

  
ผอ.สนข. และคณะสื่อมวลชนรับฟ?งการบรรยาย 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----52525252 ผู�เข�าร�วมกจิกรรมรบัฟ?งการบรรยายสรปุการบรหิารจัดการท�าเรอืระนอง ผู�เข�าร�วมกจิกรรมรบัฟ?งการบรรยายสรปุการบรหิารจัดการท�าเรอืระนอง ผู�เข�าร�วมกจิกรรมรบัฟ?งการบรรยายสรปุการบรหิารจัดการท�าเรอืระนอง ผู�เข�าร�วมกจิกรรมรบัฟ?งการบรรยายสรปุการบรหิารจัดการท�าเรอืระนอง ณ ท�าเรือระนองณ ท�าเรือระนองณ ท�าเรือระนองณ ท�าเรือระนอง    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----80808080        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----52525252    ผู�เข�าร�วมกจิกรรมรบัฟ?งการบรรยายสรปุการบรหิารจัดการท�าเรอืระนอง ผู�เข�าร�วมกจิกรรมรบัฟ?งการบรรยายสรปุการบรหิารจัดการท�าเรอืระนอง ผู�เข�าร�วมกจิกรรมรบัฟ?งการบรรยายสรปุการบรหิารจัดการท�าเรอืระนอง ผู�เข�าร�วมกจิกรรมรบัฟ?งการบรรยายสรปุการบรหิารจัดการท�าเรอืระนอง ณ ท�าเรือระนองณ ท�าเรือระนองณ ท�าเรือระนองณ ท�าเรือระนอง    
    

  

สภาพท่ัวไปของท�าเรือระนอง และเครนท่ีใช�ขนถ�ายสินค�า 

  
สินค�าและเรือบรรทุกสินค�า 

  
   สื่อมวลชนบางส�วนบันทึกภาพและทําข�าวบรเิวณท�าเรือระนอง    ผู�เข�าร�วมกิจกรรมถ�ายรูปร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของท�าเรือระนอง 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----53535353    ภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานท�าเรือระนองภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานท�าเรือระนองภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานท�าเรือระนองภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานท�าเรือระนอง    
    

   หลังจากนั้นคณะผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ี สนข. รวมท้ังสื่อมวลชน เดินทางไปยังท�าเรือไต�แขก
เพ่ือศึกษาสภาพเส�นทางคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหว�างฝ?@งกับเกาะพยามซ่ึงเปVนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาด�าน
ท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติแห�งหนึ่งของจังหวัดระนอง (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----54545454) ในส�วนของท�าเทียบเรือท่ีเกาะพยามเปVนท�าเรือ
ประมงเดิมซ่ึงมีสภาพค�อนข�างเก�า และด�วยเหตุท่ีมิได�มีจุดประสงคท่ีจะใช�เปVนท�าเทียบเรือท�องเท่ียว การข้ึน-ลงเรือ
ของนักท�องเท่ียวจึงไม�สะดวกนักเช�นเดียวกัน 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----81818181        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

  
 

  
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----54545454    สภาพของท�าเรือไต�แขกที่ใช�รบัส�งนักท�องเทีย่วไปเกาะพยามสภาพของท�าเรือไต�แขกที่ใช�รบัส�งนักท�องเทีย่วไปเกาะพยามสภาพของท�าเรือไต�แขกที่ใช�รบัส�งนักท�องเทีย่วไปเกาะพยามสภาพของท�าเรือไต�แขกที่ใช�รบัส�งนักท�องเทีย่วไปเกาะพยาม    

    

� กิจกรรมวันที่สอง กิจกรรมวันที่สอง กิจกรรมวันที่สอง กิจกรรมวันที่สอง ((((วันศุกรที่ วันศุกรที่ วันศุกรที่ วันศุกรที่ 1 1 1 1 กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม 2559255925592559))))    
  กิจกรรมในวันท่ีสองคณะสื่อมวลชน ได�เข�าเยี่ยมชมประภาคาร จังหวัดระนอง ซ่ึงต้ังอยู�

บริเวณท�าเทียบเรือด�านศุลกากรระนอง ลักษณะเปVนอาคาร 8 เหลี่ยม มีความสูงจากพ้ืนถึงด�านบนสุดของอาคาร
รวม 50 เมตร (9 ชั้น) ถือว�าเปVนประภาคารท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย สร�างข้ึนเพ่ือร�วมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เนื่องในโอกาสท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันท่ี 5 ธันวาคม   
พ.ศ. 2550 และได�รับพระราชทานชื่อว�า ประภาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประภาคาร
แห�งนี้ใช�ใช�เปVนศูนยจอดเรือ และส�งกําลังบํารุงเรือตรวจการณ ของกรมศุลกากรทางด�านทะเล อันดามัน รวมท้ัง
เปVนท�าเทียบเรือ เพ่ือการท�องเท่ียว และการค�าชายแดนจังหวัดระนองด�วย บริเวณด�านบนของประภาคารยัง
สามารถเดินวนได�รอบ 360 องศาเพ่ือชมทิวทัศน (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----55555555) ในการเข�าเยี่ยมชมประภาคารดังกล�าว คณะยังได�รับ
ฟ?งการบรรยายสรุปจากคุณชัยยุทธ คงจร นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ ผู�แทนจากสํานักงานศุลกากร ระนอง 
ซ่ึงกล�าวถึงเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของด�านศุลกากรระนองว�าครอบคลุมจังหวัดระนองท้ังหมด จุดผ�อนปรนบ�านเขา
ฝาชี อําเภอละอุ�น จังหวัดระนอง และท�าอากาศยานระนอง สําหรับสินค�าท่ีผ�านด�านแบ�งออกเปVน 4 ประเภท 
ได�แก� 
  1.  สินค�าขาออก ส�วนใหญ�คือน้ํามัน 
  2.  สินค�านําเข�า ได�แก� กุ�ง ปลา ปู ท่ีจะส�งไปยังโรงงานแปรรูปภายในประเทศ และถ�านไม� 
  3.  สินค�าผ�านแดน เปVนสินค�าท่ีขนผ�านประเทศไทยไปยังประเทศอ่ืนโดยเฉพาะประเทศ

เมียนมาร  สินค�าส�วนใหญ� ได�แก� น้ํามันปาลมจากประเทศมาเลเซีย และรถจักรยานยนต 
  4.  สินค�าถ�ายลํา เปVนสินค�าท่ีมีต�นทางและปลายทางจากประเทศอ่ืน เช�น น้ํามันท่ีมาจาก

ประเทศสิงคโปรท่ีมีเรือจากประเทศเมียนมารมารับไป เปVนต�น 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----82828282        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

  ด�านมูลค�าสินค�านําเข�า-ส�งออกในปtงบประมาณ 2552-2558 พบว�ามีมูลค�าประมาณ 
13,000-27,000 ล�านบาท ซ่ึงส�วนใหญ�เปVนมูลค�าการส�งออก สําหรับการพัฒนาศักยภาพของท�าเรือระนองนั้น
สามารถทําได�โดยอาศัยการเชื่อมโยงกับท�าเรืออ่ืนๆ ในประเทศ และท�าเรือระดับภูมิภาค ได�แก� ท�าเรือประจวบ 
และท�าเรือท�าทอง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยเฉพาะท�าเรือประจวบซ่ึงเปVนท�าเรือน้ําลึกสามารถขนถ�ายสินค�าได�
ตลอดเวลารวมท้ังในฤดูมรสุม และรองรับเรือสินค�าขนาดใหญ�ได�ถึง 1 แสนตัน จึงเปVนสองท�าเรือขนส�งสินค�าท่ีจะ
ช�วยเชื่อมโยงเส�นทางการขนส�งทางบกระหว�างฝ?@งทะเลอันดามันกับอ�าวไทยได� นอกจากนี้ท�าเรือระนองยังสามารถ
พัฒนาไปสู�การเปVนจุดเชื่อมโยงกับเครือข�ายท�าเรือในภูมิภาค ได�แก� ท�าเรือย�างกุ�ง ท�าเรือทวาย ของประเทศเมียน
มาร และท�าเรือจิตตะกอง ของประเทศบังคลาเทศ เปVนต�น 

   สําหรับหน�วยสืบสวนปราบปรามศุลกากรนั้น มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบจากจังหวัดพังงา ระนอง 
จนถึงคลองปากอ�าว ป?จจุบันนอกจากทําการตรวจตราตามวงรอบ และตรวจจับกุมแล�ว ยังให�ความร�วมมือและ
สนับสนุนกรมประมงในการดูแลการทําประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนแรงงานต�างด�าวอีกด�วย 

 

 

 
สนข.และส่ือมวลชนรับฟ?งการบรรยาย 

 
                       ประภาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                         ส่ือมวลชนบางส�วนเก็บภาพมุมสูงจากช้ัน 9 ของประภาคาร 

รปูที่รปูที่รปูที่รปูที่    6666----55555555    สนขสนขสนขสนข. . . . และคณะสื่อมวลชนและคณะสื่อมวลชนและคณะสื่อมวลชนและคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมประภาคาร จงัหวดัระนอง เยี่ยมชมประภาคาร จงัหวดัระนอง เยี่ยมชมประภาคาร จงัหวดัระนอง เยี่ยมชมประภาคาร จงัหวดัระนอง     

และรบัฟ?งการบรรยายจากสาํนักงานศลุกากร ระนองและรบัฟ?งการบรรยายจากสาํนักงานศลุกากร ระนองและรบัฟ?งการบรรยายจากสาํนักงานศลุกากร ระนองและรบัฟ?งการบรรยายจากสาํนักงานศลุกากร ระนอง    
6666....3333....3333....2222    กิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนครั้งที่ กิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนครั้งที่ กิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนครั้งที่ กิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนครั้งที่ 2222    
 กิจกรรมย�อยร� วม กับสื่ อมวลชนครั้ ง ท่ี  2  จั ด ข้ึนระหว� า งวัน ท่ี  18 -19 สิ งหาคม 2559 ณ               
จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีสื่อมวลชนแขนงต�างๆ ท่ีเข�าร�วมกิจกรรมจากส�วนกลางและส�วนท�องถ่ิน (รายชื่อ
สื่อมวลชนท่ีเข�าร�วมกิจกรรม แสดงไว�ใน    ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง9999) มีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----83838383        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

� กิจกรรมวันที่หนึ่ง กิจกรรมวันที่หนึ่ง กิจกรรมวันที่หนึ่ง กิจกรรมวันที่หนึ่ง ((((วันพฤหัสบดีที่ วันพฤหัสบดีที่ วันพฤหัสบดีที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 18 18 18 สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม 2559255925592559))))    
  คณะจาก สนข. และสื่อมวลชน ได�เดินทางไปยังอําเภอลานสกา เพ่ือศึกษาดูโครงข�ายเส�นทางคมนาคม
จากตัวเมืองไปยังแหล�งท�องเท่ียววิถีชุมชนท่ีมีศักยภาพในการผลิตสินค�าของท�องถ่ินของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ 
ชุมชนหมู�บ�านคีรีวง ซ่ึงต้ังอยู�ท่ีตําบลกําโลน โดยใช�ทางหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลข 4016 ซ่ึงเปVนถนน
สองช�องจราจร จากนั้นใช�ทางหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลข 4103 และ หมายเลข 4015 ตามลําดับ 
จากนั้นใช�ถนนโคจรท�าใหญ�-ตอนวัดจันทร ซ่ึงเปVนถนน 2 ช�องจราจรรถยนตวิ่งสวนทางกัน ตลอดเส�นทางเข�าสู�บ�าน
คีรีวง มีบ�านเรือนของชุมชนต้ังอยู�ตลอดสองข�างทาง และยังคงความเปVนธรรมชาติ นอกจากเส�นทางหลักภาย       
ในบ�านคีรีวงแล�ว ยังมีเส�นทางท่ีเปVนถนนเล็กๆ แยกไปตามกลุ�มบ�านต�างๆ ซ่ึงเส�นทางจราจรภายในหมู�บ�านคีรีวง
ดังกล�าวมีบางช�วงท่ีสภาพผิวถนนเปVนหลุม บ�อ ซ่ึงควรได�รับการปรับปรุงหากมีการส�งเสริมหรือกระตุ�นการ
ท�องเท่ียวตามแผนแม�บทของโครงการ แต�ท้ังนี้อาจไม�สามารถขยายผิวการจราจรให�กว�างข้ึนได� เนื่องจากจะกระทบ
ต�อบ�านพักอาศัยท่ีอยู�สองข�างทาง 
  หลังจากนั้นคณะได�เดินทางไปยังอําเภอขนอม ซ่ึงเปVนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพด�านการท�องเท่ียวอีกแห�งหนึ่ง
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช�ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 401 ซ่ึงเปVนเส�นทาง 4 ช�องจราจร ผ�านอําเภอ    
ท�าศาลา และอําเภอสิชล จากนั้นใช�ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 4014 ท่ีเปVนเส�นทาง 2 ช�องจราจรเพ่ือเข�าสู�อําเภอ
ขนอม  ท้ังสองเส�นทางเปVนโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียวได�       
เปVนอย�างดี 

� กิจกรรมวันที่สอง กิจกรรมวันที่สอง กิจกรรมวันที่สอง กิจกรรมวันที่สอง ((((วันศุกรที่ วันศุกรที่ วันศุกรที่ วันศุกรที่ 19 19 19 19 สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม 2559255925592559))))    
  กิจกรรมแรกในภาคเช�าจัดข้ึน ณ ห�องบัวชมพู โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปVนพิธีเป̀ดกิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชน ครั้งท่ี 2 อย�างเปVนทางการ ซ่ึงเริ่มเม่ือเวลา
ประมาณ 10.30 น. โดยนายชัยวัฒน ทองคําคูณ ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร 
(สนข.) กล�าวเป̀ดกิจกรรม และให�ข�อมูลว�าผลการศึกษาของโครงการจะได�ข�อสรุปในเดือนกันยายนนี้ หลังจากนั้น 
สนข.จะนําเสนอกระทรวงคมนาคม เพ่ือเสนอรัฐบาลต�อไป 
  ต�อจากนั้นเปVนการบรรยายสรุป “ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@ งทะเลภาคใต�” โดย             
ดร.นครินทร  สัทธรรมนุวงศ ผู�จัดการโครงการ ซ่ึงกล�าวถึงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) ท่ีนํามาใช�เปVนเครื่องมือในการศึกษา ผลการวิเคราะหข�อมูล
ทางวิชาการร�วมกับการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในพ้ืนท่ี แสดงให�เห็นว�าทางเลือกท่ีเหมาะสมต�อการพัฒนา
ได�แก� การพัฒนาทางเลือกท่ี 2 คือการใช�ศักยภาพท่ีมีอยู�อย�างเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case) ได�แก�     
การพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ีในด�านการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อย�างไรก็ตามเพ่ือให�การ
พัฒนาเปVนไปตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีต�องการให�มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ร�อยละ 5 นั้น จึงเสนอแนะให�มีการพัฒนาศักยภาพด�านการท�องเท่ียวให�สูงข้ึน จากศักยภาพเดิมท่ีมีอยู� 
ทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�นี้จึงเรียกว�า ทางเลือกท่ี 2+ (สองบวก) โดยมีองคประกอบของการ
พัฒนา ประกอบด�วยการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานขนาดใหญ�ท่ีมีอยู�ในแผนงานของหน�วยงานต�างๆ การใช�ศักยภาพ
ของพ้ืนท่ีในด�านการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีอยู�อย�างเต็มท่ี และการเพ่ิมศักยภาพด�านการ
ท�องเท่ียวให�สูงข้ึนจากศักยภาพท่ีมีอยู�เดิม จากทางเลือกของแนวทางการพัฒนาแบบ 2+ (สองบวก) ท่ีได�ผ�าน
กระบวนการประเมิน SEA แล�ว ได�นํามาจัดทํา “แผนแม�บทเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�” ซ่ึงจะใช�เปVน
กรอบการพิจารณาตัดสินใจของรัฐบาลในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ�ท่ีเหมาะสม มีความสมดุลและยั่งยืนใน
พ้ืนท่ีภาคใต� โดยแบ�งการดําเนินงานเปVน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ช�วง 10 ปt แรก (พ.ศ. 2560-2569) ของแผน
แม�บทฯ มีเปjาหมายของรายได�เพ่ิมข้ึนจากสาขาการท�องเท่ียว ร�อยละ 80 ส�วนท่ีเหลือร�อยละ 20 มาจากสาขา
เศรษฐกิจอ่ืนๆ สําหรับระยะท่ี 2 ช�วง 10 ปtหลัง (พ.ศ.2570-2579) รายได�จากการท�องเท่ียวจะลดลงเหลือเพียง
ร�อยละ 50 และจําเปVนต�องเพ่ิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม�ๆ เข�ามาโดยเน�นไปท่ีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
  
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----84848484        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

นอกจากนี้ดร.นครินทรได�นําเสนอข�อมูลตามแผนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคมขนส�ง ของไทย พ.ศ.2558-
2565 ในส�วนของพ้ืนท่ีภาคใต�ซ่ึงมีโครงการขนาดใหญ�ท่ีสําคัญ เช�น  โครงการทางหลวงพิเศษระหว�างเมือง สาย
สงขลา-ชายแดนไทย/มาเลเซีย (ด�านสะเดา) โครงการพัฒนาศูนยกระจายสินค�า (ระบบราง) ภาคใต� - ทุ�งสง 
โครงการทางพิเศษสายกระทู�-ปsาตอง ภูเก็ต โครงการก�อสร�างท�าเทียบเรือสําราญ (Cruise  จังหวัดกระบ่ี         
และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โครงการก�อสร�างท�าเรือน้ําลึกสงขลา แห�งท่ี 2 โครงการก�อสร�างท�าเรือน้ําลึก 
จังหวัดสตูล (ปากบารา)  โครงการพัฒนาท�าอากาศยานภูเก็ตเพ่ือรองรับผู�โดยสาร โครงการก�อสร�างรถไฟทางคู�ช�วง
ประจวบคีรีขันธ-ชุมพร โครงการก�อสร�างรถไฟทางคู�ช�วงชุมพร-สุราษฎรธานี โครงการก�อสร�างรถไฟทางคู�ช�วงสุ
ราษฎรธานี-หาดใหญ�-สงขลา โครงการก�อสร�างรถไฟทางคู�ช�วงสงขลา-สตูล โครงการก�อสร�างรถไฟทางคู�ช�วงทุ�ง
โพธิ์-ท�านุ�น เปVนต�น  
  ต�อจากนั้นนายอนุชา ธนาวุฒิ  ผู�อํานวยการกองช�าง เทศบาลเมืองทุ�งสง ได�นําเสนอ “โครงการ
พัฒนาศูนยกระจายสินค�าภาคใต�-ทุ�งสง (ICD)” ซ่ึงเกิดจากแนวคิดท่ีจะจัดต้ังศูนยกระจายสินค�าภาคใต�-ทุ�งสงใน    
ปt 2552 จากการประชุมหัวหน�าส�วนราชการจังหวัดส�วนหน�าแบบบูรณาการ โดยคุณภาณุ อุทัยรัตน (ผู�ว�าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนั้น) เปVนประธานและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  (คุณวานิช พันธุ
พิพัฒน ขณะนั้น) ได�เสนอท่ีประชุมว�า “ทุ�งสงมีศักยภาพท่ีจะต้ังเปVนศูนยกระจายสินค�าของภาคใต�” และหน�วยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีอําเภอทุ�งสง ให�การสนับสนุนแนวความคิดนี้ ซ่ึงนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ�งสง     
ได�เสนอพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมบริเวณหมวดศิลา (รอยต�อตําบลปากแพรกและตําบลชะมาย) ซ่ึงเปVนพ้ืนท่ีของการ
รถไฟแห�งประเทศไทย จํานวน 85.43 ไร� การดําเนินการในระยะแรกเทศบาลเมืองทุ�งสงขอเช�าท่ีดินของการรถไฟ
แห�งประเทศไทย หลังจากนั้นได�รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดภาคใต�กลุ�มอ�าวไทย โดยโครงการท้ังหมดในศูนย
กระจายสินค�า มีท้ังหมด 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 สร�างลานคอนกรีตพ้ืนท่ีประมาณ 15,000 ตารางเมตร โดยมีบริษัท 
ศรีตรังโลจิสติกส จํากัด เปVนผู�ดําเนินการ  ระยะท่ี 2 ได�รับงบประมาณจากกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ?@งอ�าวไทย จํานวน 
42 ล�านบาท ในการดําเนินงานก�อสร�างโกดัง ดําเนินการไปแล�วร�อยละ 40 และในปt 2560 ได�รับงบประมาณ
ก�อสร�างลานด�านซ�ายของศูนยกระจายสินค�า พ้ืนท่ีประมาณ 8,000 ตารางเมตร และถนนทางเข�าโครงการเพ่ิมเติม
อีก 1 เส�นทาง จากป?จจุบันท่ีมีเพียง 1 เส�นทางคือฝ?@งซ�ายของถนนเรียบทางรถไฟสายกันตัง นอกจากนี้ยังได�รับ
งบประมาณอีก 60 ล�านบาทในการก�อสร�างถนนทางฝ?@งขวาเพ่ือแก�ป?ญหาจราจรของรถท่ีจะเข�ามารับส�งสินค�าด�วย  
และระยะท่ี 3 จะใช�งบประมาณ 600 ล�านบาท เพ่ือพัฒนาศูนยให�เสร็จสมบูรณ สําหรับในอนาคตมีแนวคิดท่ีจะ
จัดทําเปVนศูนยขนส�งสินค�าฮาลาล ซ่ึงอยู�ระหว�างการศึกษาข�อมูล  
  หลังจากนั้นนายกรกฎ  เตติรานนท เลขาธิการหอการค�าจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได�นําเสนอ 
“มุมมองของภาคเอกชนในการพัฒนาด�านโลจิสติกส จังหวัดนครศรีธรรมราช”  สรุปได�ว�าลักษณะทางภูมิศาสตร
ของพ้ืนท่ีแต�ละแห�งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความแตกต�างกันมาก มีท้ังส�วนท่ีเปVนทะเลและส�วนท่ีเปVนภูเขา 
กิจกรรมต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงมีความหลากหลาย สําหรับมุมมองในระดับภูมิภาคของหอการค�าประกอบด�วย 3 มิติ
หลักๆ คือ กิจกรรมด�านการค�าการลงทุน กิจกรรมด�านการเกษตรและกิจกรรมต�อเนื่องกับการเกษตร และกิจกรรม
ด�านท�องเท่ียว ซ่ึงกิจกรรมต�างๆ เหล�านี้ทางหอการค�าจะส�งเสริมเพ่ือให�เกิดมูลค�าเพ่ิมในพ้ืนท่ีซ่ึงจะช�วยกระจาย
รายได� และลดความเหลื่อมล้ําของรายได� ท้ังนี้จังหวัดมีศักยภาพในหลายๆ ด�านท้ังด�านการผลิตสินค�าเกษตร ด�าน
การท�องเท่ียว และการขนส�ง หอการค�ามีความคาดหวังว�าจังหวัดนครศรีธรรมราช จะเปVนจุดเชื่อมโยงท่ีสําคัญกับ
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือให�เกิดการพัฒนาในภาพรวมของภูมิภาคนี้ แต�ป?จจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม�ได�รับโอกาสพัฒนา
เท�าท่ีควรเพราะงบประมาณส�วนใหญ�จะไปลงในพ้ืนท่ีหลักๆ เท�านั้น สําหรับมุมมองเรื่องโลจิสติกสหากมีท�าเรือหลัก
ท่ีชุมพร สงขลา และสตูล (ปากบารา) 3 จุดนี้เห็นว�ามีความเพียงพอแล�ว แต�ป?ญหาสําคัญด�านโลจิสติกสของ
นครศรีธรรมราชคือความเชื่อมโยงของเส�นทางคมนาคมภายในจังหวัด โดยเฉพาะ 4 อําเภอหลัก ได�แก� อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อําเภอท�าศาลา อําเภอปากพนัง และอําเภอทุ�งสง โดยเฉพาะอําเภอทุ�งสงซ่ึงมีศูนยกระจายสินค�า
และจะใช�เปVน Hub ของการขนส�งสินค�าภาคการเกษตรไปปtนัง หากเรื่องนี้ได�รับการผลักดันให�เกิดการพัฒนาจะ
ส�งเสริมให�ทุ�งสงได�รับประโยชนมากข้ึน นอกจากนี้เห็นว�าหากโครงการท่ีภาครัฐจะเข�ามาดําเนินการแล�วให�
ประโยชนและตอบสนองความต�องการของคนในพ้ืนท่ีอย�างแท�จริง จะได�รับการสนับสนุนและไม�เกิดการคัดค�าน
จากคนในพ้ืนท่ี  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั

   เม่ือจบการนําเสนอของวิทยากรท้ังสามท�าน เปVนการเป̀ดโอกาสให�สื่อมวลชนได�สัมภาษณและซักถามข�
สงสัยต�างๆ จากผอ.สนข. และวิทยากร ก�อนจบ
6666----56565656)  

 

       สื่อมวลชนลงทะเบียนเข�าร�วมกิจกรรม และรับเอกสาร             
 

              ดร.นครินทร สัทธรรมนุวงศ ผู�จัดการโครงการ            

                         นายกรกฎ  เตติรานนท
             เลขาธิการหอการค�าจังหวัดนครศรีธรรมราช

                 สื่อมวลชนสัมภาษณและซักถามข�อสงสัย
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----56565656    ประมวลภาพกจิกรรมภาคเช�าประมวลภาพกจิกรรมภาคเช�าประมวลภาพกจิกรรมภาคเช�าประมวลภาพกจิกรรมภาคเช�า

บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----85858585        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั

เม่ือจบการนําเสนอของวิทยากรท้ังสามท�าน เปVนการเป̀ดโอกาสให�สื่อมวลชนได�สัมภาษณและซักถามข�
และวิทยากร ก�อนจบกิจกรรมภาคเช�า (บรรยากาศของกิจกรรมภาคเช�า แสดงไว�ดัง

สื่อมวลชนลงทะเบียนเข�าร�วมกิจกรรม และรับเอกสาร              นายชัยวัฒน ทองคําคูณ ผอ

นครินทร สัทธรรมนุวงศ ผู�จัดการโครงการ            นายอนุชา ธนาวุฒิ ผู�อํานวยการกองช�าง เทศบาลเมืองทุ�งสง

 

นายกรกฎ  เตติรานนท                                          ผอ.สนข.มอบของท่ีระลึกแด�วิทยากร            
เลขาธิการหอการค�าจังหวัดนครศรีธรรมราช    

 

สื่อมวลชนสัมภาษณและซักถามข�อสงสัย                         ผู�เข�าร�วมกิจกรรมถ�ายรูปร�วมกันเปVนท่ีระลึก
ประมวลภาพกจิกรรมภาคเช�าประมวลภาพกจิกรรมภาคเช�าประมวลภาพกจิกรรมภาคเช�าประมวลภาพกจิกรรมภาคเช�า    ณ โรงแรม ทวนิโลตสัณ โรงแรม ทวนิโลตสัณ โรงแรม ทวนิโลตสัณ โรงแรม ทวนิโลตสั    ((((วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่19 19 19 19 

6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

เม่ือจบการนําเสนอของวิทยากรท้ังสามท�าน เปVนการเป̀ดโอกาสให�สื่อมวลชนได�สัมภาษณและซักถามข�อ
บรรยากาศของกิจกรรมภาคเช�า แสดงไว�ดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 

 
นายชัยวัฒน ทองคําคูณ ผอ.สนข. กล�าวเป̀ดกิจกรรม 

 

ผู�อํานวยการกองช�าง เทศบาลเมืองทุ�งสง 

 

มอบของท่ีระลึกแด�วิทยากร              

 

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมถ�ายรูปร�วมกันเปVนท่ีระลึก 
19 19 19 19 สงิหาคม สงิหาคม สงิหาคม สงิหาคม 2559255925592559))))    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----86868686        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

  สําหรับกิจกรรมในภาคบ�ายซ่ึงเปVนกิจกรรมสุดท�าย เปVนการศึกษาดูงาน ณ ศูนยกระจายสินค�า
ภาคใต�-ทุ�งสง (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----57575757 และ  รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----58585858) โดยได�รับความอนุเคราะหจากนายอนุชา ธนาวุฒิ  ผู�อํานวยการ กอง
ช�าง เทศบาลเมืองทุ�งสง ให�การต�อนรับและบรรยายสรุปเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนยกระจายสินค�าภาคใต�-ทุ�งสง 
โดยให�ข�อมูลว�าศูนยกระจายสินค�าแห�งนี้ต้ังอยู�ตําบลปากแพร� อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนท่ีท้ังหมด
ประมาณ 85 ไร� เปVนพ้ืนท่ีของการรถไฟแห�งประเทศไทย ป?จจุบันศูนยกระจายสินค�าฯ เฟส 1 เป̀ดให�บริการอย�าง
เปVนทางการแล�วเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายธีรพงษ รอดประเสริฐ ผู�ช�วยรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคม เปVนประธานเป̀ด ในปt 2559 เทศบาลเมืองทุ�งสงได�รับจัดสรรงบประมาณจากกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ?@งอ�าว
ไทยในการก�อสร�างโกดังภายในศูนยกระจายสินค�าภาคใต� – ทุ�งสง จํานวน  2 หลังพร�อมส�วนประกอบอ่ืน ๆ 
งบประมาณ  42,920,700 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส�วน
ของการบริหารจัดการในเฟส 1 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 15,000 ตารางเมตร บริษัท ศรีตรังโลจิสติกส จํากัด เปVนผู�
ประมูลได� มีระยะสัญญา 25 ปt โดยสินค�าหลักท่ีขนส�งผ�านศูนยกระจายสินค�า คือยางพารา ซ่ึงส�วนใหญ�จะส�งต�อไป
ท่ีประเทศจีน การมีศูนยกระจายสินค�าจึงช�วยกระจายสินค�าทางรางและทางรถยนตไปท่ัวประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศเพ่ือนบ�านอย�างมาเลเซีย ลดจํานวนการใช�รถบรรทุกขนส�งสินค�า หันมาขนส�งทางรางท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดต�นทุน   
6666....3333....3333....3333    กิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนครั้งที่ กิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนครั้งที่ กิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนครั้งที่ กิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนครั้งที่ 3333    
 กิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนครั้งท่ี 3 จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 25-26 กันยายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา       
มีสื่อมวลชนแขนงต�างๆ ท่ีเข�าร�วมกิจกรรมจากส�วนกลางและส�วนท�องถ่ิน รวมท้ังสิ้น 43 คน เปVนสื่อมวลชน
ส�วนกลาง จํานวน 8 คน และสื่อมวลชนส�วนท�องถ่ิน 35 คน (รายชื่อสื่อมวลชนท่ีเข�าร�วมกิจกรรม แสดงไว�ใน    
ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง9999) มีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ 

� กิจกรรมวันที่หนึ่ง กิจกรรมวันที่หนึ่ง กิจกรรมวันที่หนึ่ง กิจกรรมวันที่หนึ่ง ((((วันอาทิตยที่ วันอาทิตยที่ วันอาทิตยที่ วันอาทิตยที่ 25 25 25 25 กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน 2559255925592559))))    

 กิจกรรมเริ่มข้ึนในช�วงบ�ายเม่ือเวลาประมาณ 13.00 น. เปVนพิธีเป̀ดกิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชน 
ครั้งท่ี 3 จัดข้ึน ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูทิค จังหวัดสงขลา โดยนายชัยวัฒน ทองคําคูณ ผู�อํานวยการสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส�งและจราจร (สนข.) กล�าวเป̀ดกิจกรรม และให�ข�อมูลโครงการโดยสังเขปโดยกล�าวถึง
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�ท้ัง 3 ทางเลือก และในท่ีสุดได�เลือกแนวทางพัฒนาท่ีเรียกว�า 2+ ซ่ึงได�
นําไปเปVนกรอบในการจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�ท่ีจะนําเสนอต�อกระทรวงคมนาคมและ
คณะรัฐมนตรีต�อไป 

 หลังจากนั้นเปVนการนําเสนอ “แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� : ทําอย�างไร...ภาคใต�
เศรษฐกิจโต 5%” โดย ดร.นครินทร สัทธรรมนุวงศ ผู�จัดการโครงการ ซ่ึงกล�าวถึงทางเลือกท่ีเหมาะสมต�อการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ได�แก�ทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงเปVนการใช�ศักยภาพท่ีมีอยู�อย�างเต็มท่ี (Full-Potential 
Growth Case) แต�การพัฒนาตามทางเลือกดังกล�าวยังไม�สามารถทําให�เศรษฐกิจของภาคใต�เติบโตได�ถึงร�อยละ 5 
ตามเปjาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 จึงเสนอเพ่ิมเติมศักยภาพเดิมให�สูงข้ึนใน 3 
ด�าน ได�แก� การพัฒนาศักยภาพด�านการท�องเท่ียว การเปVนศูนยกลางการขนส�งและโลจิสติกส และอุตสาหกรรม   
ฮาลาล เรียกว�าทางเลือก 2+ (สองบวก) ซ่ึงนําไปเปVนกรอบในการจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเล
ภาคใต� และป?จจุบันจัดทําร�างแผนแม�บทดังกล�าวเสร็จเรียบร�อยแล�ว  

  
  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----87878787        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ต�อจากนั้นเปVนการให�ข�อมูลและความเห็นจากวิทยากร 2 ท�าน ได�แก� นางรุ�งรัตน ชัยจีระธิกุล ประธาน
ฝsายโลจิสติกส หอการค�าจังหวัดสงขลา นําเสนอ “มุมมองของภาคเอกชนในการพัฒนาด�านโลจิสติกส จังหวัด
สงขลา” โดยให�ข�อมูลเก่ียวกับรถท่ีเข�ามาให�บริการในประเทศไทยท่ีมีแผ�นปjายทะเบียน 2 แผ�นท้ังของประเทศไทย
และประเทศมาเลเซีย ทําให�ผู�ประกอบการภายในประเทศแข�งขันสู�ไม�ได� เนื่องจากรถดังกล�าวใช�น้ํามันของประเทศ
มาเลเซียซ่ึงมีราคาถูกกว�า จึงเห็นว�าภาครัฐควรบังคับใช�กฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด นอกจากนี้ผู�ท่ีใช�รถไฟ
ขนส�งสินค�าออกไปยังมาเลเซียทางด�านศุลกากรปาดังเบซาร ยังต�องเสียค�าใช�จ�ายในการนําสินค�าข้ึนเรืออีกร�อยละ 
6 ทําให�มีต�นทุนสูงข้ึน แข�งขันสู�ไม�ได� สําหรับด�านประกอบนั้นยังไม�พร�อม เนื่องจากอยู�     ในพ้ืนท่ีปsาสงวน 
ภาคเอกชนจึงเข�าไปลงทุนไม�ได�  

 ด�านนายวัฒนชัย เรืองเลิศป?ญญากุล ผู�อํานวยการท�าเรือน้ําลึกสงขลา ได�นําเสนอ “การบริหารจัดการ
ท�าเรือสงขลา 1” โดยให�ข�อมูลว�าท�าเรือน้ําลึกสงขลาถูกออกแบบให�เปVนท�าเรือเอนกประสงคไม�มีเครนท่ีท�าเรือ จึงเหมาะ
กับเรือสินค�าท่ีมีเครนซ่ึงมีอยู�ไม�มากนัก หากจะมีการติดต้ังเครนท่ีท�าเรือจะต�องมีการปรับปรุงหน�าท�า และพ้ืนท่ี
หลังท�าเพ่ือรองรับตู�สินค�าท่ีเพ่ิมมากข้ึนประมาณ 450,000 ตู�/ปt กรณีนี้ต�องมีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ
ต�อสิ่งแวดล�อม (EIA) ซ่ึงได�จัดทําเรียบร�อยและได�รับความเห็นชอบเม่ือปt พ.ศ.2557 อย�างไรก็ดีการปรับปรุง
ดังกล�าวต�องใช�เงินลงทุนไม�น�อยกว�า 1,500 ล�านบาท ผู�ลงทุนจึงต�องการสัมปทานท่ีมีระยะเวลายาวนานเพียงพอ 
ป?จจุบันกรมธนารักษได�ตั้งคณะกรรมการข้ึนมาพิจารณาและอยู�ระหว�างร�าง TOR สําหรับการประมูล ท้ังนี้วิทยากร
ได�ให�ข�อสังเกตในเรื่องดังกล�าวไว� 3 ประการ ดังนี้ 

 (1) ด�านความม่ันคง จากการท่ีมีท�าเรือน้ําลึกท่ีสงขลาเพียงแห�งเดียวจึงควรให�ความระมัดระวัง   
ในการเลือกผู�เข�าร�วมประมูล เพราะป?จจุบันมีท้ังนักลงทุนจากมาเลเซียและจีนแสดงความสนใจ 

 (2) ความเปVนกลางทางธุรกิจ หากผู�ได�รับสัมปทานมีส�วนเก่ียวข�องกับสายเดินเรืออาจทําให�เลือก
ปฏิบัติโดยให�สิทธิ์การใช�ท�าเรือกับพวกพ�องเดียวกันก�อนได� 

 (3) ความเสี่ยงของโครงการจากการขุดลอกร�องน้ํา ต�องมีความชัดเจนว�าจะให�กรมเจ�าท�าเปVน
ผู�ดําเนินการหรือหากจะให�ผู�ลงทุนเปVนผู�ดําเนินการจะลดค�าสัมปทานลงได�หรือไม� 

 นอกจากนี้การมีโครงการท�าเรือน้ําลึกสงขลาแห�งท่ี 2 ยังทําให�นักลงทุนท่ีจะมาลงทุนกับท�าเรือน้ําลึก
สงขลาป?จจุบันเกิดความลังเลอีกด�วย 

 เม่ือจบการนําเสนอของวิทยากรท้ังหมดเปVนการเป̀ดโอกาสให�สื่อมวลชนได�สัมภาษณและซักถามข�อ
สงสัยต�างๆ จาก ผอ.สนข. และวิทยากรก�อนเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีท�าเรือน้ําลึกจังหวัดสงขลา (บรรยากาศของ
กิจกรรมแรก แสดงไว�ดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----59595959)  

    

    

    

    

    

    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----88888888        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

  
     นายอนุชา ธนาวุฒิ  ผอ.กองช�าง เทศบาลเมืองทุ�งสง (น่ังกลาง)         ผอ.สนข. และคณะสื่อมวลชนรับฟ?งการบรรยาย 
ให�ข�อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนยกระจายสินค�าภาคใต�-ทุ�งสง 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----57575757    ผู�เข�าร�วมกจิกรรมรบัฟ?งการบรรยายสรปุการดาํเนนิงานของศนูยกระจายสนิค�าภาคใต� ทุ�งสงผู�เข�าร�วมกจิกรรมรบัฟ?งการบรรยายสรปุการดาํเนนิงานของศนูยกระจายสนิค�าภาคใต� ทุ�งสงผู�เข�าร�วมกจิกรรมรบัฟ?งการบรรยายสรปุการดาํเนนิงานของศนูยกระจายสนิค�าภาคใต� ทุ�งสงผู�เข�าร�วมกจิกรรมรบัฟ?งการบรรยายสรปุการดาํเนนิงานของศนูยกระจายสนิค�าภาคใต� ทุ�งสง    

  
รางรถไฟบรเิวณด�านหน�าของศูนยกระจายสินค�าฯ และรถท่ีใช�ขนถ�ายสินค�า 

  
พ้ืนท่ีด�านหลังท่ีอยู�ระหว�างก�อสร�างโกดังเก็บสินค�าเพ่ิมเตมิ 

  
                  สื่อมวลชนบางส�วนบันทึกภาพและทําข�าว                              ผู�เข�าร�วมกิจกรรมถ�ายรูปร�วมกัน 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----58585858    ภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานศูนยกระจายสนิค�าภาคใต� ทุ�งสงภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานศูนยกระจายสนิค�าภาคใต� ทุ�งสงภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานศูนยกระจายสนิค�าภาคใต� ทุ�งสงภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานศูนยกระจายสนิค�าภาคใต� ทุ�งสง    
    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----89898989        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

  
       สื่อมวลชนลงทะเบียนเข�าร�วมกิจกรรม และรับเอกสาร              นายชัยวัฒน ทองคําคูณ ผอ.สนข. กล�าวเป̀ดกิจกรรม 

  
                         ดร.นครินทร สัทธรรมนุวงศ                                                นางรุ�งรัตน ชัยจีระธิกุล  

                              ผู�จัดการโครงการ                                        ประธานฝsายโลจิสติกส หอการค�าจังหวัดสงขลา 

  
                      นายวัฒนชัย เรืองเลิศป?ญยากุล                                    สื่อมวลชนรับฟ?งการบรรยาย             

                     ผู�อํานวยการท�าเรือนํ้าลึกสงขลา    

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----59595959    ประมวลภาพกจิกรรมประมวลภาพกจิกรรมประมวลภาพกจิกรรมประมวลภาพกจิกรรม    ณ โรงแรมบรุีศรภี ูบทูิค จงัหวัดสงขลาณ โรงแรมบรุีศรภี ูบทูิค จงัหวัดสงขลาณ โรงแรมบรุีศรภี ูบทูิค จงัหวัดสงขลาณ โรงแรมบรุีศรภี ูบทูิค จงัหวัดสงขลา    

        

        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----90909090        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

หลังจากนั้นคณะผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ี สนข. รวมท้ังสื่อมวลชน เดินทางเพ่ือศึกษาดูงาน ณ ท�าเรือน้ําลึก
จังหวัดสงขลา (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----60606060) 

  
สภาพท่ัวไปของท�าเรือนํ้าลึกสงขลา 

  
                    สื่อมวลชนบันทึกภาพและทําข�าว                                ผอ.สนข.และผู�เข�าร�วมกิจกรรมถ�ายรูปร�วมกัน                

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----60606060    ภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานท�าเรือน้าํลึกสงขลาภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานท�าเรือน้าํลึกสงขลาภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานท�าเรือน้าํลึกสงขลาภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานท�าเรือน้าํลึกสงขลา    

� กิจกรรมวันที่สอง กิจกรรมวันที่สอง กิจกรรมวันที่สอง กิจกรรมวันที่สอง ((((วันจันทรที่ วันจันทรที่ วันจันทรที่ วันจันทรที่ 26 26 26 26 กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน 2559255925592559))))    

 กิจกรรมแรกในช�วงเช�าของวันท่ีสอง เปVนการศึกษาดูงาน ณ ด�านศุลกากรสะเดา ซ่ึงในระหว�างการ
เดินทางได�รับความอนุเคราะหจากนางพาริสา จั่นนุ�ย วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง เปVนวิทยากร
บรรยายโครงการก�อสร�างทางหลวงพิเศษระหว�างเมืองแนวใหม� สายอ.หาดใหญ�-ชายแดนไทย-มาเลเซีย (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----
61616161) สรุปได�ว�าทางหลวงสายนี้มีความยาวท้ังสิ้น 62.59 กิโลเมตร โดยเริ่มต�นบนทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณบ�าน
ยางงาม ห�างจากแยกทางเข�าอําเภอบางกล่ําประมาณ 1.5 กิโลเมตร มุ�งลงสู�ทิศใต�ไปสิ้นสุดโครงการท่ีบริเวณบ�าน
ไทย-จังโหลน ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สําหรับรูปแบบทางหลวงแบ�งออกเปVน 3 รูปแบบ 
ได�แก� (1) กรณีไม�มีทางบริการ จะมีขนาด 4 ช�องจราจร เขตทางกว�าง 80 เมตร (2) กรณีมีทางบริการท้ังสองฝ?@ง จะ
มีขนาด 4 ช�องจราจร เขตทางกว�าง 120 เมตร เช�นเดียวกับกรณีแรกแต�มีทางบริการ (Service Road) ขนานท้ัง 2 
ข�างๆ ละ 2 ช�องจราจร รูปแบบนี้จะอยู�ในช�วงท่ีตัดผ�านชุมชนหรือบริเวณทับซ�อนกับแนวถนนเดิม และ (3) กรณี
ผ�านพ้ืนท่ีลุ�มตํ่าน้ําท�วมประจํา จะเปVนโครงสร�างสะพานยกระดับขนาด 4 ช�องจราจร เพ่ือลดผลกระทบเรื่องการ
ระบายน้ํา นอกจากนี้ตลอดเส�นทางยังมีองคประกอบท่ีสําคัญต�อการสัญจร เช�น ทางแยกไปยังสนามบินนานาชาติ
หาดใหญ� สถานีบริการทางหลวง ด�านเก็บค�าผ�านทาง เปVนต�น โครงการนี้ถึงแม�จะไม�คุ�มค�าทางการเงินแต�มีความ
คุ�มค�าทางเศรษฐกิจจึงมีนโยบายให�ก�อสร�าง ท้ังนี้คาดว�าจะใช�งบประมาณในการก�อสร�างประมาณ 35,400 ล�าน
บาท ซ่ึงเม่ือทางหลวงสายนี้ก�อสร�างแล�วเสร็จจะช�วยอํานวยสะดวกในการเดินทางได�เปVนอย�างดี โดยเฉพาะการ 

  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----91919191        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ขนส�งเชื่อมโยงกับด�านศุลกากรแห�งใหม� ซ่ึงเปVนปลายทางของทางหลวงสายนี้ ป?จจุบันได�มีการออกแบบ
แล�วเสร็จ ส�วนรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อมอยู�ระหว�างปรับแก�ไขรายงาน ให�มีข�อมูลตรงตามรูปแบบ
ของงานออกแบบรายละเอียดตามความเห็นของคณะกรรมการผู�ชํานาญการด�านสิ่งแวดล�อม ในขณะเดียวกันอยู�
ระหว�างการจัดทําขอบเขตงาน (TOR) เพ่ือว�าจ�างท่ีปรึกษาทําการศึกษาแนวทางการให�เอกชนมีส�วนร�วมลงทุนและ
บริหารจัดการทางหลวง (Public Private Partnership : PPP) ท่ีจะใช�เวลาศึกษาประมาณ 15 เดือน ซ่ึงจะแล�ว
เสร็จประมาณปลายปt พ.ศ.2560  

    
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----61616161    นางพารสิา จัน่นุ�ย วศิวกรโยธาชาํนาญการพเิศษ กรมทางหลวง นางพารสิา จัน่นุ�ย วศิวกรโยธาชาํนาญการพเิศษ กรมทางหลวง นางพารสิา จัน่นุ�ย วศิวกรโยธาชาํนาญการพเิศษ กรมทางหลวง นางพารสิา จัน่นุ�ย วศิวกรโยธาชาํนาญการพเิศษ กรมทางหลวง     

บรรยายโครงการก�อสร�างทางหลวงพเิศษระหว�างเมืองแนวใหม� สายอบรรยายโครงการก�อสร�างทางหลวงพเิศษระหว�างเมืองแนวใหม� สายอบรรยายโครงการก�อสร�างทางหลวงพเิศษระหว�างเมืองแนวใหม� สายอบรรยายโครงการก�อสร�างทางหลวงพเิศษระหว�างเมืองแนวใหม� สายอ....หาดใหญ�หาดใหญ�หาดใหญ�หาดใหญ�----ชายแดนไทยชายแดนไทยชายแดนไทยชายแดนไทย----มาเลเซยี มาเลเซยี มาเลเซยี มาเลเซยี     
ระหว�างเดนิทางไปด�านศลุกากรสระหว�างเดนิทางไปด�านศลุกากรสระหว�างเดนิทางไปด�านศลุกากรสระหว�างเดนิทางไปด�านศลุกากรสะเดาะเดาะเดาะเดา    

 เม่ือเดินทางถึงด�านศุลกากรสะเดา นายวุฒิพงศ ท�าวฬา หัวหน�าฝsายบริการศุลกากร ให�การต�อนรับ
คณะ และบรรยายสรุปเก่ียวกับด�านศุลกากรและเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----62626262)  สรุปได�ว�าด�านศุลกากร
เปVนส�วนหนึ่งท่ีเก่ียวข�องกับการค�าชายแดน ซ่ึงหมายถึงการค�าระหว�างไทยกับอีก 4 ประเทศโดยรอบ ประกอบด�วย 
เมียนมา กัมพูชา ลาว และมาเลเซีย ด�านศุลกากรตามชายแดนภาคใต� (ต้ังแต�จังหวัดระนองลงมา) ซ่ึงข้ึนอยู�กับ
ศุลกากรภาค 4 มีท้ังสิ้น 18 ด�าน ในจํานวนนี้อยู�ในจังหวัดสงขลารวม 3 ด�าน ได�แก� ด�านศุลกากรสะเดา ด�าน
ศุลกากรปาดังเบซาร และด�านศุลกากรบ�านประกอบ สําหรับด�านศุลกากรสะเดาเปVนทางผ�านสําหรับการนําเข�า-
ส�งออกสินค�าและคน มีจํานวนรถยนตเข�า-ออกประมาณ 70,000 คันต�อเดือน และจํานวนคนท่ีผ�านเข�า-ออกอีก
ประมาณ 370,000 คนต�อเดือน จากสถิติในปt พ.ศ.2558 มูลค�าการค�าชายแดนของไทยมีประมาณ 1 ล�านล�าน
บาท เปVนการค�าชายแดนระหว�างไทยกับมาเลเซีย 485,759 ล�านบาท ในจํานวนนี้เปVนมูลค�าท่ีด�านศุลกากรสะเดา
ประมาณ 3 แสนล�านบาทเศษ และเปVนของด�านศุลกากรปาดังเบซารอีกประมาณ 1 แสนล�านบาทเศษ จากมูลค�า  
ท่ีสูงนี้นําไปสู�แนวคิดในการพัฒนาเปVนเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ตําบล ประกอบด�วยตําบลปา
ดังเบซาร ของอําเภอปาดังเบซาร ตําบลสะเดา ตําบลสํานักขาม และตําบลสํานักแต�ว ของอําเภอสะเดา  

 ในส�วนของด�านศุลกากรสะเดา ป?จจุบันอาคารบริการส�วนขาออกได�รับการปรับปรุงแล�วเสร็จและ
ให�บริการแล�ว ซ่ึงช�วยลดความแออัดของรถยนตท่ีเคยเกิดข้ึนช�วงก�อนทําการปรับปรุงด�านได�เปVนอย�างมาก ส�วน
อาคารบริการสําหรับขาเข�าอยู�ระหว�างก�อสร�าง คาดว�าจะแล�วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ซ่ึงเม่ือก�อสร�างแล�ว
เสร็จองคการบริหารส�วนจังหวัดสงขลาจะก�อสร�างถนนระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เลาะตามแนวชายแดนไป
เชื่อมต�อกับด�านศุลกากรปาดังเบซารต�อไป (ป?จจุบันก�อสร�างไปแล�วประมาณ 10 กิโลเมตร) 

  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----92929292        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

สําหรับด�านศุลกากรสะเดาแห�งใหม�จะก�อสร�างบนท่ีดินของสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) 
พ้ืนท่ีประมาณ 600 ไร� ป?จจุบันกรมศุลกากรได�จ�ายค�าชดเชยให�กับชาวบ�านท่ีเคยอาศัยและประกอบอาชีพอยู�บน
พ้ืนท่ีดังกล�าวไปแล�วประมาณ 758.5 ล�านบาท และชาวบ�านได�ย�ายออกไปจากพ้ืนท่ีหมดแล�ว ขณะนี้อยู�ระหว�าง
ปรับพ้ืนท่ีโดยคาดว�าจะก�อสร�างแล�วเสร็จในปt พ.ศ. 2562 (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----62626262) จากนั้นจะบังคับให�รถบรรทุกทุกคันท่ีผ�าน
เข�า-ออก ท่ีด�านแห�งใหม�แล�วใช�ทางหลวงพิเศษระหว�างเมืองแนวใหม�สาย อ.หาดใหญ�-ชายแดนไทย-มาเลเซียท่ีมา
เชื่อมต�อเดินทางต�อไป ส�วนรถยนตจะให�ใช�อาคารเดิมของด�าน ซ่ึงท้ังหมดจะทําให�การผ�านเข�าออกมีความสะดวก
มากข้ึน 

 นอกจากนี้ยังให�ความเห็นว�าแผนแม�บทภายใต�การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ภายใต�โครงการนี้
มีส�วนท่ีสอดคล�องกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งท่ี 22 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝsายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เม่ือวันศุกรท่ี 23 กันยายน 2559 ณ จังหวัดพังงา ท้ังในส�วนของ
ระยะเวลาของแผนและสาขาความร�วมมือท่ี IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) จะให�
ความสําคัญมากข้ึนประกอบด�วยการเกษตรและแปรรูปเกษตร การท�องเท่ียว และผลิตภัณฑและบริการฮาลาล  
อีกด�วย  

  
นายวุฒิพงศ ท�าวฬา หัวหน�าฝsายบริการศุลกากร ด�านศุลกากรสะเดา บรรยายสรุป 

และนําชมพ้ืนท่ีท่ีจะก�อสร�างด�านศุลกากรสะเดาแห�งใหม� 

  
    สภาพการปรับพ้ืนท่ีสําหรับก�อสร�างด�านศุลกากรสะเดาแห�งใหม�                  เจ�าหน�าท่ีสนข. ถ�ายรูปร�วมกับวิทยากร                   

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----62626262    ภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานด�านศลุกากรภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานด�านศลุกากรภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานด�านศลุกากรภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานด�านศลุกากรสะเดาสะเดาสะเดาสะเดา    

  

  



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----93939393        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

กิจกรรมในภาคบ�าย สนข.และคณะสื่อมวลชนเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ด�านศุลกากรปาดังเบซาร  โดยมี
นายวรพัฒน เชาววิศิษฐ นายด�านศุลกากรปาดังเบซาร ให�การต�อนรับและกล�าวถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร ซ่ึงเปVน
สถานีร�วมของประเทศไทยและมาเลเซีย แต�ต้ังอยู�ในเขตประเทศมาเลเซีย ท่ีสถานีนี้มีเจ�าหน�าท่ีตรวจคนเข�าเมือง
ของไทยประจําอยู�เพ่ือให�บริการผู�ท่ีประสงคจะใช�รถไฟผ�านเข�าประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปVนพ้ืนท่ีกองรวมตู�คอน
เทนเนอร จากประเทศไทยเพ่ือรอยกข้ึนรถไฟขนส�งไปยังท�าเรือปtนัง ซ่ึงประมาณว�ามีการขนส�งตู�คอนเทนเนอรผ�าน
สถานีรถไฟแห�งนี้กว�า 10,000 ตู�ต�อเดือน (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----3333) 

 
นายวรพัฒน เชาววิศิษฐ นายด�านศุลกากรปาดังเบซารบรรยาย 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----63 63 63 63 ภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานด�านศลุกากรปาดงัเบซารภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานด�านศลุกากรปาดงัเบซารภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานด�านศลุกากรปาดงัเบซารภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานด�านศลุกากรปาดงัเบซาร    
6666....3333....3333....4444    สรุปภาพรวมการนําเสนอข�าวของสื่อมวลชนสรุปภาพรวมการนําเสนอข�าวของสื่อมวลชนสรุปภาพรวมการนําเสนอข�าวของสื่อมวลชนสรุปภาพรวมการนําเสนอข�าวของสื่อมวลชน    
        กลุ�มท่ีปรึกษาได�ติดตามการนําเสนอข�าวสารเก่ียวกับโครงการ โดยเฉพาะข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับ          
ผลการศึกษาของโครงการ พบว�ามีการนําเสนอข�าวท่ีเก่ียวข�องกับโครงการออกสู�สาธารณะจากสื่อต�นสังกัดของ
สื่อมวลชนท่ีเข�าร�วมกิจกรรมและไม�ได�เข�าร�วมกิจกรรม ซ่ึงเกิดข้ึนท้ังในช�วงระหว�างดําเนินกิจกรรมและหลังจาก
กิจกรรมแล�วเสร็จ ผ�านทางหลายช�องทางท้ังสื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน และสื่อวิทยุ โดยมีการนําเสนอ
ข�าวสารผ�านทางสื่อสิ่งพิมพมากท่ีสุด ดังรายละเอียดใน ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 6666----27272727 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----27272727    สรปุภาพรวมการนําเสนอข�อมลูทีเ่กีย่วข�องกัสรปุภาพรวมการนําเสนอข�อมลูทีเ่กีย่วข�องกัสรปุภาพรวมการนําเสนอข�อมลูทีเ่กีย่วข�องกัสรปุภาพรวมการนําเสนอข�อมลูทีเ่กีย่วข�องกับการศกึษาของโครงการบการศกึษาของโครงการบการศกึษาของโครงการบการศกึษาของโครงการ    

โดยสื่อมวลชนที่เข�าร�วมกจิกรรมย�อยร�วมกับสือ่มวลชน โดยสื่อมวลชนที่เข�าร�วมกจิกรรมย�อยร�วมกับสือ่มวลชน โดยสื่อมวลชนที่เข�าร�วมกจิกรรมย�อยร�วมกับสือ่มวลชน โดยสื่อมวลชนที่เข�าร�วมกจิกรรมย�อยร�วมกับสือ่มวลชน (Press Tour)(Press Tour)(Press Tour)(Press Tour) 

ประเภทสือ่ประเภทสือ่ประเภทสือ่ประเภทสือ่    

จาํนวนข�าวที่นาํเสนอหลงักจิกรรมย�อยร�วมกบัสือ่มวลชน จาํนวนข�าวที่นาํเสนอหลงักจิกรรมย�อยร�วมกบัสือ่มวลชน จาํนวนข�าวที่นาํเสนอหลงักจิกรรมย�อยร�วมกบัสือ่มวลชน จาํนวนข�าวที่นาํเสนอหลงักจิกรรมย�อยร�วมกบัสือ่มวลชน (Press Tour)(Press Tour)(Press Tour)(Press Tour)    
ครัง้ที่ ครัง้ที่ ครัง้ที่ ครัง้ที่ 1111    ครัง้ที่ ครัง้ที่ ครัง้ที่ ครัง้ที่ 2222    ครัง้ที่ ครัง้ที่ ครัง้ที่ ครัง้ที่ 3333    

ผลผลผลผล
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    

ประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธ
โครงการโครงการโครงการโครงการ////    
กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม    

อื่นๆอื่นๆอื่นๆอื่นๆ****    ผลผลผลผล
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    

ประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธ
โครงการโครงการโครงการโครงการ////    
กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม    

อื่นๆอื่นๆอื่นๆอื่นๆ****    ผลผลผลผล
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    

ประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธ
โครงการโครงการโครงการโครงการ////    
กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม    

อื่นๆอื่นๆอื่นๆอื่นๆ****    

ส่ือส่ิงพิมพ 6 1 1 9 - 4 4 - - 
ส่ือออนไลน 11 - - 4 - - 2 1 - 
วิทยุ 5 - - - - - 1** ** ** 
โทรทัศน 1 - - 1 - - 1 - - 
Facebook 1 2 - 1 1 - - 9 - 
รวมทัง้หมดรวมทัง้หมดรวมทัง้หมดรวมทัง้หมด    24242424    3333    1111    15151515    1111    4444    7777    10101010    ----    
หมายเหตุ :  
* เช�น บทวิเคราะห วิจารณ ข�าวสังคม เปVนต�น 
** มีอีก 7 สถานีท่ีผู�สื่อข�าวท่ีเข�าร�วมกิจกรรมแจ�งท่ีปรึกษาว�าได�นําเสนอข�อมูลท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา แต�ไม�มีการบันทึกข�อมูลไว� 
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----94949494        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 เห็นได�ว�าการจัดกิจกรรมย�อยร�วมกับสื่อมวลชนของโครงการทําให�สื่อมวลชนแขนงต�างๆ ท้ังสื่อมวลชนจาก
ส�วนกลาง และส�วนท�องถ่ินได�รับทราบความเปVนมาของการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� ท่ีสนข.ดําเนินการ รวมท้ังได�
รับทราบผลการศึกษาท่ีเสนอแนวทางพัฒนาท่ีเหมาะสม คือพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต�โดยการใช�ศักยภาพท่ีมี
อยู�ให�เต็มท่ีท้ังด�านการท�องเท่ียว และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ?@งทะเลภาคใต� นอกจากนี้ยังได�เห็นศักยภาพท่ีมีอยู�ของภาคใต�ท้ังฝ?@งทะเลอ�าวไทย และอันดามัน ท้ังในส�วนของ
การคมนาคมขนส�งและโลจิสติกส และการเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดท่ีช�วยเสริมสร�างความเข�าใจใน
แนวทางพัฒนาท่ีเสนอให�มากยิ่งข้ึน จากทิศทางการนําเสนอข�าวส�วนใหญ�เห็นได�ว�าข�อมูลและข�าวสารของโครงการ
โดยเฉพาะผลการศึกษาได�ถูกเผยแพร�ให�ความรู� สร�างความเข�าใจกับสังคมในวงกว�างแล�วซ่ึงเปVนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว� (รายละเอียดการนําเสนอข�าวของสื่อมวลชนหลังกิจกรรมทุกครั้งแสดงไว�ใน    ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง9999) 

6666....4444    งานสนับสนุนการปฏิบัติการด�านข�าวสารงานสนับสนุนการปฏิบัติการด�านข�าวสารงานสนับสนุนการปฏิบัติการด�านข�าวสารงานสนับสนุนการปฏิบัติการด�านข�าวสาร    ((((Information Operations : I/O)Information Operations : I/O)Information Operations : I/O)Information Operations : I/O)    

6666....4444....1111    การจัดตั้งและเตรียมความพร�อมของการจัดตั้งและเตรียมความพร�อมของการจัดตั้งและเตรียมความพร�อมของการจัดตั้งและเตรียมความพร�อมของศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่พื้นที่พื้นที่พื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ชายฝ?@งทะเลภาคใต�    
ในส�วนของงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด�านข�าวสาร I/O (Information Operations) กลุ�มท่ีปรึกษา    

ได�จัดต้ังศูนยปฏิบัติการข�อมูลข�าวสารโดยใช�ชื่อว�า    ““““ศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่พื้นที่พื้นที่พื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ชายฝ?@งทะเลภาคใต�” ” ” ” ข้ึน
เพ่ือ 

1) ให�และรับข�อมูลหรือความคิดเห็นต�างๆ โดยเฉพาะในช�วงท่ีได�เปรียบเชิงข�อมูลข�าวสาร 
2) เปVนแหล�งรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับโครงการ 
3) สนับสนุนข�อมูลข�าวสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของโครงการ 
4) ร�วมวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงจากการให�ข�อมูลข�าวสาร 
มีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 
((((1111))))    การจัดตั้งศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�การจัดตั้งศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�การจัดตั้งศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�การจัดตั้งศูนยเรียนรู�ร�วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�    

 ศูนยเรียนรู�ร�วมกันฯ ต้ังอยู� ณ อาคารเลขท่ี 2/3 ถนนไทรบุรี ตําบลบ�อยาง อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----64646464    และ    รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----65656565)))) ซ่ึงจะเป̀ดให�บริการทุกวันจันทรถึงวันศุกร ต้ังแต�เวลา 8.00-17.00 น.             
ป̀ดทําการในวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ     

   
        รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----64646464        แผนทีแ่สดงทีต่ัง้ของศูนยเรยีนรู�ร�วมกนัแผนทีแ่สดงทีต่ัง้ของศูนยเรยีนรู�ร�วมกนัแผนทีแ่สดงทีต่ัง้ของศูนยเรยีนรู�ร�วมกนัแผนทีแ่สดงทีต่ัง้ของศูนยเรยีนรู�ร�วมกนั                                รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----65656565    ด�านหน�าของศนูยเรียนรู�ร�วมกนัด�านหน�าของศนูยเรียนรู�ร�วมกนัด�านหน�าของศนูยเรียนรู�ร�วมกนัด�านหน�าของศนูยเรียนรู�ร�วมกนั    
                                            เพื่อพฒันาเพื่อพฒันาเพื่อพฒันาเพื่อพฒันาพืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ชายฝ?@งทะเลภาคใต�                                                            เพื่อพฒันาเพื่อพฒันาเพื่อพฒันาเพื่อพฒันาพืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ชายฝ?@งทะเลภาคใต�ชายฝ?@งทะเลภาคใต�    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----95959595        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((2222))))    การเตรียมความพร�อมของสถานที่การเตรียมความพร�อมของสถานที่การเตรียมความพร�อมของสถานที่การเตรียมความพร�อมของสถานที่    
 หลังจากจัดหาสถานท่ีต้ังของศูนยเรียนรู�ร�วมกันฯ แล�ว กลุ�มท่ีปรึกษาได�ติดต้ังปjายชื่อศูนย เวลา

ให�บริการ และหมายเลขโทรศัพท ไว�บริเวณประตูด�านหน�าของอาคาร และดําเนินการปรับปรุงห�องด�านล�างภายใน
อาคารให�มีรูปแบบคล�ายห�องสมุดขนาดย�อม มีการจัดเตรียมเอกสารต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือการสืบค�น โตeะเก�าอ้ี
รับรองผู�มาใช�บริการ โตeะทํางานของเจ�าหน�าท่ี 2 ชุด พร�อมเครื่องคอมพิวเตอร บอรดแสดงข�อมูลติดต้ังภายในศูนย 
1 บอรด เครื่องถ�ายเอกสาร โทรศัพทต้ังโตeะและโทรศัพทเคลื่อนท่ีอย�างละ 1 ชุด รวมท้ังเครื่องใช�สํานักงานอ่ืนๆ 
ท้ังนี้เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร โดยคุณกฤติกา  บูรณะดิษ 
หัวหน�ากลุ�มแผนมหภาค และคุณพนิดา เขียวงามดี หัวหน�าฝsายประชาสัมพันธและการสื่อสาร สํานักบริหารกลาง 
ได�เข�าเยี่ยมชมศูนยเรียนรู�ร�วมกันฯ พร�อมให�ความเห็นว�าควรจัดให�มีชั้นวางเอกสารรายงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ
โครงการเพ่ือการสืบค�นข�อมูล รวมท้ังมีหนังสือพิมพ เพ่ือจูงใจให�เข�ามาใช�บริการเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข�าถึงหรือ
เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของโครงการ กลุ�มท่ีปรึกษาได�นําความเห็นดังกล�าวมาปรับปรุงและจัดรูปแบบของศูนย 

เรียนรู�ร�วมกันฯ เรียบร�อยแล�ว ประกอบด�วยชั้นวางหนังสือหรือเอกสารรายงานท่ีเก่ียวข�อง หนังสือพิมพ
รายวันท่ีเปVนสื่อกระแสหลัก จํานวน 2 ฉบับ (ไทยรัฐและเดลินิวส) และหนังสือพิมพรายสัปดาหท่ีเปVนสื่อท�องถ่ิน 
จํานวน 1 ฉบับ (สมิหลานิวส) ดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----66666666    และเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2559 ได�มีเจ�าหน�าท่ีจากสนข.และ
ผู�ติดตามอีก 2 ท�าน ได�เข�าเยี่ยมศูนย และสอบถามข�อมูลต�างๆ จากเจ�าหน�าท่ีซ่ึงให�ความร�วมมือเปVนอย�างดี 

  
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----66666666    การจดัพืน้ทีภ่ายในศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯการจดัพืน้ทีภ่ายในศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯการจดัพืน้ทีภ่ายในศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯการจดัพืน้ทีภ่ายในศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯ    

    สําหรับบอรดเพ่ือประชาสัมพันธเชิญชวนให�เข�าใช�บริการ ท่ีจัดวางไว�หน�าศูนยจะใช�แสดงข�อมูล
รายละเอียดโครงการ ภาพข�าวจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ปฏิทินกิจกรรม
ประจําเดือน ประกาศต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง และรายชื่อเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพท่ีมีภายในศูนยเรียนรู�ร�วมกันฯ นอกจากนี้
ยังมีกล�องสําหรับใส�เอกสารเผยแพร�สําหรับผู�สนใจสามารถหยิบได� เช�น แผ�นพับประชาสัมพันธโครงการ เปVนต�น 
ดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----67676767    

            
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----67676767    บอรดประชาสัมพนัธด�านหน�าศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯบอรดประชาสัมพนัธด�านหน�าศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯบอรดประชาสัมพนัธด�านหน�าศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯบอรดประชาสัมพนัธด�านหน�าศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯ    



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----96969696        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

((((3333))))    การเตรียมความพร�อมของเจ�าหน�าที่การเตรียมความพร�อมของเจ�าหน�าที่การเตรียมความพร�อมของเจ�าหน�าที่การเตรียมความพร�อมของเจ�าหน�าที่    

เนื่องจากกลุ�มท่ีปรึกษาเห็นว�า เจ�าหน�าท่ีของศูนยเรียนรู�ร�วมกันฯ จะต�องสามารถให�ข�อมูลข�าวสาร
เก่ียวกับโครงการได�อย�างถูกต�อง แม�นยํา และชัดเจน มิเช�นนั้นจะทําให�ผู�มาขอทราบข�อมูลข�าวสารของโครงการไม�
เชื่อม่ันหรือเชื่อถือในข�อมูลท่ีได�รับ ดังนั้นนอกจากจัดอบรมให�ความรู�กับเจ�าหน�าท่ีท้ังสองคน ได�แก� นายกิตติคุณ 
เวศยาสิรินทร และนางสาวจามจุรี เสตะพันธ    แล�ว กลุ�มท่ีปรึกษายังให�เข�าร�วมกิจกรรมประชุมกลุ�มเล็กด�วย เพ่ือให�
มีประสบการณตรงในการให�ความรู�ความเข�าใจในโครงการ และมีความคุ�นเคยกับบรรยากาศการซักถามข�อมูล
ต�างๆ ซ่ึงจะสร�างความม่ันใจในการให�ข�อมูลแก�ผู�เข�ามาใช�บริการท่ีศูนยเรียนรู�ร�วมกันฯ ได�เปVนอย�างดี และภายหลัง
การเข�าร�วมกิจกรรมเจ�าหน�าท่ีท้ัง 2 คน ระบุว�ามีความเข�าใจในโครงการและความม่ันใจมากข้ึนในการให�ข�อมูล
ข�าวสารของโครงการ 
6666....4444....2222    ผลการดาํเนนิงานของศนูยผลการดาํเนนิงานของศนูยผลการดาํเนนิงานของศนูยผลการดาํเนนิงานของศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัเรยีนรู�ร�วมกนัเรยีนรู�ร�วมกนัเรยีนรู�ร�วมกนัฯฯฯฯ    

ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ การดําเนินงานของศูนยการเรียนรู�ร�วมกันฯ ได�นําวัตถุประสงคของการ
จัดต้ังศูนยมาเปVนแนวทางในการดําเนินงาน ซ่ึงมีผลการดําเนินงานสรุปได�ดังนี้ 

((((1111))))    การให�และรับข�อมูลข�าวสารการให�และรับข�อมูลข�าวสารการให�และรับข�อมูลข�าวสารการให�และรับข�อมูลข�าวสาร    

 งานส�วนนี้ เปVนการเสริมงานจัดกิจกรรมการเรียนรู� ร�วมกับผู� มีส�วนได�ส�วนเสีย และงาน
ประชาสัมพันธ โดยส�วนใหญ�เปVนการดําเนินการ ณ ท่ีต้ังศูนยเรียนรู�ร�วมกันฯ ตัวอย�างเช�น การแจกแผ�นพับ
ประชาสัมพันธโครงการ การทําภาพข�าวประชาสัมพันธท่ีบอรด ซ่ึงจัดวางไว�หน�าศูนยในหัวข�อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ประกาศปฏิทินจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย แสดงรายชื่อ
เอกสาร/สิ่งพิมพท่ีมีให�บริการในศูนย ประกาศเชิญชวนผู�สนใจเข�าประชุมกับโครงการ ได�แก� การประชุมสัมมนา
กลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 1-6 ท่ีจัดข้ึนในจังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
ชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดกระบ่ี ตามลําดับ การสัมมนาครั้งท่ี 1 ท่ีจัดข้ึนท่ีจังหวัดสงขลา และการ
ประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ครั้ ง ท่ี  7 และ 8 ท่ีจัด ข้ึน ท่ีจั งหวัดกระบ่ี และ                   
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงก็พบว�ามีผู�ให�ความสนใจข�อมูลต�างๆ บนบอรดประชาสัมพันธของศูนยเรียนรู�ฯ (ดูรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 
6666----68686868)  

             

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----68686868    ผู�ให�ความสนใจบอรดประชาสัมพนัธบรเิวณด�านหน�าศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯผู�ให�ความสนใจบอรดประชาสัมพนัธบรเิวณด�านหน�าศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯผู�ให�ความสนใจบอรดประชาสัมพนัธบรเิวณด�านหน�าศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯผู�ให�ความสนใจบอรดประชาสัมพนัธบรเิวณด�านหน�าศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯ    

นอกจากนี้เจ�าหน�าท่ีของศูนยเรียนรู�ร�วมกันฯ ได�ทําการติดตามข�าวสารต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� เพ่ือแจ�งข�อมูลให�โครงการและทีมงานจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ
โครงการนําไปใช�ประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ดังแสดงในตารางตารางตารางตารางที่ ที่ ที่ ที่ 6666----22228888    
        



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----97979797        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666----28282828    ผลการดาํเนินงานของศนูยเรยีนรู�ร�วมกันฯผลการดาํเนินงานของศนูยเรยีนรู�ร�วมกันฯผลการดาํเนินงานของศนูยเรยีนรู�ร�วมกันฯผลการดาํเนินงานของศนูยเรยีนรู�ร�วมกันฯ    

เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    การตดิตามข�าวสารทีเ่กีย่วข�องการตดิตามข�าวสารทีเ่กีย่วข�องการตดิตามข�าวสารทีเ่กีย่วข�องการตดิตามข�าวสารทีเ่กีย่วข�อง    

ตุ ล า ค ม 
2558 

− สังเกตการณกิจกรรมสมัชชาคนสตูลเคลื่อนพลต�อนรับผู�ว�าราชการจังหวัดสตูลคนใหม� ในหัวข�องาน “สมัชชา
คนสตูล ประชารัฐสู�สตูลท่ีเราอยากเปVน” วันท่ี 26 ตุลาคม 2558 ณ ศาลากลาง จังหวัดสตูล 

พฤศจิกายน 
2558 

− สรุปข�าวเรื่อง “เสียงสะท�อนคนสตูลหยุดท�าเรือปากบารา ตอนท่ี 1” จากสื่อโทรทัศนรายการสปริงนิวสอาสา
คลายทุกข 

− สรุปข�าวเรื่อง “คนเคาะข�าว คัดค�านโครงการท�าเรือนํ้าลึกปากปารา” วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 จากสื่อ
โทรทัศน News 1 ASTV ( รายการคนเคาะข�าว ) 

− เข�าร�วมสัมมนาเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต� สงขลายกระดับสู�เมืองท�าการค�าโลก” จัดโดย
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซ�า หาดใหญ�       
จ.สงขลา 

ธั น ว า ค ม 
2558 

− สรุปข�าวเรื่อง “ท�าเรือปากบาราพัฒนาหรือกระทบ เสียงสะท�อนคนสตูล หยุดท�าเรือปากบารา ตอนท่ี 2”   
จากสื่อโทรทัศนรายการสปริงนิวสอาสาคลายทุกข 

กั น ย า ย น 
2559 

− เข�าร�วมฟ?งและจัดทําเอกสารสรุปการเสวนาเรื่อง สิทธิชุมชนสองฝ?@งทะเล (แลนดบริดจ สงขลา – สตูล) :    
การพัฒนา ความขัดแย�ง และทางออก จัดข้ึนวันท่ี 19 กันยายน 2559 ณ ห�องประชุม FMS ช้ัน 2 อาคารวิจัย
และพัฒนาองคความรู�เพ่ือการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 ส�วนในช�วงต้ังแต�เดือนมีนาคม 2559 ทางศูนยได�เพ่ิมพ้ืนท่ี “ข�าวสารท่ีน�าสนใจ” ไว�ในบอรด โดยจะนํา
ข�าวสารท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาภาคใต� ท่ีได�จากสื่อต�างๆ เช�น หนังสือพิมพ เว็บไซต เปVนต�น มาติดไว�เพ่ือเพ่ิม
ความน�าสนใจให�กับบอรด ซ่ึงจะทําให�มีประชาชนมาอ�านข�อมูลข�าวสารจากบอรดมากข้ึน ตัวอย�างข�าวสารท่ีนํามา
ติด อาทิเช�น “เป̀ดโฉมโครงการโมโนเรลหาดใหญ�” “ลุยเต็มสูบเขตเศรษฐกิจพิเศษ” “ลุ�นรัฐผุดรถไฟเชื่อม 2 ฝ?@ง
ทะเลภาคใต�” เปVนต�น ซ่ึงทุกข�าวท่ีนําออกมาจากบอรดจะนํามาเก็บรวบรวมไว�ในแฟjมเพ่ือการสืบค�นต�อไป 
นอกจากนี้ยังได�นําหนังสือพิมพ ซ่ึงเดิมเคยจัดเตรียมไว�ให�บริการภายในศูนยออกมาต้ังวางไว�ให�บริการหน�าศูนย 
ใกล�กับบอรดอีกด�วย ในขณะเดียวกันเจ�าหน�าท่ีของศูนย ก็ได�ศึกษารายงานฉบับกลางท่ีได�รับความเห็นชอบแล�ว
เพ่ือเตรียมให�ข�อมูลกับผู�สนใจไปพร�อมกัน 
 บันทึกสรุปผลการดําเนินงานของศูนยเรียนรู�ร�วมกันตามตารางข�างต�น แสดงไว�ใน    ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง11111111     
    ((((2222))))    การรวบรวมเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข�องการรวบรวมเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข�องการรวบรวมเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข�องการรวบรวมเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข�อง    

        ศูนยเรียนรู�ร�วมกันฯ ได�รวบรวมเอกสาร รายงานท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังรายงานการศึกษา            
ของโครงการใส�ไว�ในชั้นวางหนังสือเปVนระยะๆ พร�อมท้ังประกาศแจ�งรายชื่อเอกสารรายงานดังกล�าวติด ไว�ท่ีบอรด
ท่ีอยู�ด�านหน�าศูนยด�วย  นอกจากนี้ยังได�จัดทําแผนท่ีแสดงตําแหน�งพ้ืนท่ีท่ีได�จัดประชุมกลุ�มเล็กแล�วติดไว�ท่ีบอรดท่ี
อยู�ภายในศูนยด�วย (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----69696969) 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----69 69 69 69 แผนทีแ่สดงตาํแหน�งพืน้ทีท่ี่ได�จัดประชมุกลุ�มเลก็แผนทีแ่สดงตาํแหน�งพืน้ทีท่ี่ได�จัดประชมุกลุ�มเลก็แผนทีแ่สดงตาํแหน�งพืน้ทีท่ี่ได�จัดประชมุกลุ�มเลก็แผนทีแ่สดงตาํแหน�งพืน้ทีท่ี่ได�จัดประชมุกลุ�มเลก็ตดิไว�ทีบ่อรดภายในศนูยตดิไว�ทีบ่อรดภายในศนูยตดิไว�ทีบ่อรดภายในศนูยตดิไว�ทีบ่อรดภายในศนูย    
 



รายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณรายงานฉบบัสมบรูณ    บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6 6 6 6 การเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ?@งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดับรษิทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    (COT)(COT)(COT)(COT)    6666----98989898        บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดับรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั    (NAA)(NAA)(NAA)(NAA) 

 ((((3333))))    การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู�ร�การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู�ร�การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู�ร�การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียวมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียวมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียวมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
        นอกจากการติดตามข�าวสารท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนํามาประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ดังท่ีระบุข�างต�นแล�ว เจ�าหน�าท่ีของศูนยยังได�เข�าร�วมการประชุมต�างๆ ของโครงการด�วย 
ซ่ึงนอกจากทําหน�าท่ีเจ�าหน�าท่ีจัดประชุมแล�ว ยังรับทราบสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมโดยตรงซ่ึงจะทําให�สามารถให�
ข�อมูลกับผู�มาสอบถามได�อย�างม่ันใจ นอกจากนี้ยังนําข�อมูลมาจัดทําเปVนภาพข�าวเพ่ือเผยแพร�ผ�านบอรดท่ีอยู�หน�า
ศูนยอีกด�วย สําหรับกิจกรรมต�างๆ ท่ีมีเจ�าหน�าท่ีศูนยเข�าร�วมอยู�ด�วย มีดังนี้ 

- ติดตามทีมงานการมีส�วนร�วมของโครงการ เข�าพบหัวหน�าส�วนราชการในจังหวัดพ้ืนท่ีโครงการ 
ได�แก� ผู�ว�าราชการจังหวัดสงขลา ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จังหวัดสงขลา 
ผู�บริหารส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการพร�อม     
ขอคําแนะนําการเข�าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในพ้ืนท่ี 

- เข�าร�วมการประชุมกลุ�มเล็กในจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดนครศรีธรรมราช  
- สนับสนุนการจัดประชุมกลุ�มย�อยในลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 1-8 และการจัดสัมมนา

ครั้งท่ี 1 และ 2 โดยการประสานตัวแทนหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพ่ือเชิญ
เข�าร�วมการประชุม  

- เข�าร�วมประชุมสัมมนากลุ�มย�อยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 1-3 ท่ีจังหวัดสตูล จังหวัด
สงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช และการสัมมนาครั้งท่ี 1 ท่ีจังหวัดสงขลา เพ่ือรับทราบเรื่องราวของการจัด
ประชุมเตรียมไว�สําหรับผู�สนใจท่ีจะมาขอรับทราบข�อมูลเก่ียวกับโครงการท่ีศูนย (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----70707070) 

((((4444))))        ด�านอื่นๆด�านอื่นๆด�านอื่นๆด�านอื่นๆ    
  ศูนยเรียนรู�ร�วมกันฯ ได�ให�การต�อนรับ นายชัยวัฒน ทองคําคูณ รองผู�อํานวยการสํานักงาน

นโยบายและแผนการขนส�งและจราจร และคณะกรรมการกํากับการศึกษา ซึ่งเข�าไปเยี่ยมชมศูนยการเรียนรู�
ร�วมกันฯ ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559 (รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 6666----70707070) พร�อมท้ังให�คําแนะนําเพ่ือให�การดําเนินงานของศูนยเปVนไป
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังได�ทําหน�าท่ีประสานเชิญสื่อมวลชนเข�าร�วมกิจกรรมย�อยร�วมกับ
สื่อมวลชนครั้งท่ี 2 และ 3 ด�วย 

 
รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่6666----70707070    นายนายนายนายชยัวฒัน ทองคําคูณ รองผู�อาํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจรชยัวฒัน ทองคําคูณ รองผู�อาํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจรชยัวฒัน ทองคําคูณ รองผู�อาํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจรชยัวฒัน ทองคําคูณ รองผู�อาํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร    

และคณะกรรมการกาํกบัการศึกษา เข�าเยีย่มชมศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯและคณะกรรมการกาํกบัการศึกษา เข�าเยีย่มชมศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯและคณะกรรมการกาํกบัการศึกษา เข�าเยีย่มชมศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯและคณะกรรมการกาํกบัการศึกษา เข�าเยีย่มชมศนูยเรยีนรู�ร�วมกนัฯ    

 



 




