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  และกลุGมจังหวัดภาคใต:ชายแดน ระหวGางป̀ พ.ศ. 2552-2556 
รูปท่ี 6-9 ปริมาณผลผลิตกุ:ง ปลาน้ํากรGอย หอย และสัตว�น้ําจืด จําแนกรายกลุGมจังหวัดภาคใต:  258 
 ระหวGางป̀ พ.ศ. 2552-2556 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -จ- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

สารบัญตาราง 

 
หน:า 

ตารางท่ี 2-1 การจัดทํา SEA ในประเทศไทย 5 
ตารางท่ี 2-2  หลักการดําเนินการท่ีดีสําหรับการวิเคราะห�สิ่งแวดล:อมเชิงยุทธศาสตร� 8 
ตารางท่ี 2-3 เกณฑ�และคะแนนการกําหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล:อม 15 
ตารางท่ี 2-4  เกณฑ�และการให:คGาคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 15 
ตารางท่ี 2-5  เกณฑ�และการให:คGาคะแนนความสําคัญของผลกระทบ (ด:านทรัพยากรและสิ่งแวดล:อม) 16 
ตารางท่ี 2-6 เกณฑ�และการให:คGาคะแนนความสําคัญของผลกระทบ (ด:านสังคมและสุขภาพ) 16 
ตารางท่ี 2-7  การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบและการตัดสินใจพัฒนา                            16 
ตารางท่ี 2-8  คําจํากัดความของระดับนัยสําคัญของผลกระทบและแนวทางตัดสินใจพัฒนา 17 
ตารางท่ี 3-1  การตรวจสอบด:านสิ่งแวดล:อมเบ้ืองต:น เพ่ือระบุประเด็นป5ญหาสิ่งแวดล:อมท่ีสําคัญ 21 
ตารางท่ี 3-2  เปSาหมายเชิงยุทธศาสตร�สิ่งแวดล:อมในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 25 
ตารางท่ี 3-3  ตัวชี้วัดและเกณฑ�พิจารณาในการบรรลุเปSาหมายเชิงยุทธศาสตร�สิ่งแวดล:อม 26 
ตารางท่ี 4-1  รายละเอียดหัวข:อการศึกษาข:อมูลพ้ืนฐาน 28 
ตารางท่ี 4-2 สรุปประเภทการใช:ท่ีดินประเทศไทย ป̀ 2553-2556 50 
ตารางท่ี 4-3 การใช:ประโยชน�ท่ีดิน จําแนกรายจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต: 52 
ตารางท่ี 4-4 ข้ันตอนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 18 ข้ันตอน ตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ 2518 56 
ตารางท่ี 4-5 ข:อมูลสถานภาพผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ในพ้ืนท่ีภาคใต: เดือนสิงหาคม 2559 57 
ตารางท่ี 4-6 โครงการชลประทานประเภทตGางๆ จําแนกรายจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต: 63 
 ต้ังแตGต:นจนถึงสิ้นป̀งบประมาณ 2557 
ตารางท่ี 4-7 รายละเอียดโครงการชลประทานขนาดใหญGและขนาดกลาง เปjนรายจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต: 64 
ตารางท่ี 4-8  ความยาวของชายฝ56งทะเลของประเทศไทย 73 
ตารางท่ี 4-9 พ้ืนท่ีวิกฤต (Hot Spot) ของการกัดเซาะรุนแรงท่ีสุดของภาคใต: 77 
ตารางท่ี 4-10 จํานวนพ้ืนท่ีชายฝ56งและความยาวชายฝ56งทะเลท่ีถูกกัดเซาะจําแนกรายจังหวัดภาคใต: 78 
ตารางท่ี 4-11 เขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงกุ:งทะเล รายจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต: 80 
ตารางท่ี 4-12 ความยาวชายฝ56งประเภทตGางๆ ในแตGละจังหวัดของภาคใต: 84 
ตารางท่ี 4-13 หาดทรายในพ้ืนท่ีภาคใต:แยกเปjนรายจังหวัดและหนGวยงานท่ีกํากับดูแล 85 
ตารางท่ี 4-14 ชายหาดทGองเท่ียวท่ีสําคัญของภาคใต: 87 
ตารางท่ี 4-15  อุทยานแหGงชาติ เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปcา เขตห:ามลGาสัตว�ปcา 88 
 และพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศในภาคใต: 
ตารางท่ี 4-16 ประเภท จํานวน และเนื้อท่ีของพ้ืนท่ีชุGมน้ําในประเทศไทย 101 
ตารางท่ี 4-17 สภาพพ้ืนท่ีปcาไม:ของท่ัวประเทศและภาคใต: ป̀ พ.ศ. 2547, 2551 และ2557 105 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -ฉ- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

สารบัญตาราง (ต?อ) 
 

หน:า 
ตารางท่ี 4-18 รายละเอียดพ้ืนท่ีท่ีพบปcาไม:ในพ้ืนท่ีภาคใต:จําแนกรายจังหวัด 107 
ตารางท่ี 4-19 พ้ืนท่ีปcาชายเลนในพ้ืนท่ีภาคใต: 112 
ตารางท่ี 4-20 พ้ืนท่ีชายหาดท่ียังคงสภาพปcาชายหาดในพ้ืนท่ีภาคใต: 114 
ตารางท่ี 4-21 สถานภาพแหลGงหญ:าทะเลในพ้ืนท่ีภาคใต: 117 
ตารางท่ี 4-22 สถานภาพและคุณภาพของแหลGงหญ:าทะเลแสดงร:อยละของพ้ืนท่ี 120 
ตารางท่ี 4-23 พ้ืนท่ีแนวปะการังในพ้ืนท่ีภาคใต: 121 
ตารางท่ี 4-24 สถานภาพและคุณภาพของแนวปะการัง 123 
ตารางท่ี 4-25 การวางไขGเตGาทะเลในธรรมชาติ 124 
ตารางท่ี 4-26 พะยูนในธรรมชาติ 124 
ตารางท่ี 4-27 โลมาและวาฬในธรรมชาติ 125 
ตารางท่ี 4-28  สถานการณ�คุณภาพน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีภาคใต: ระหวGางป̀ พ.ศ. 2554-2558 132 
ตารางท่ี 4-29 คุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหลGงน้ําตามประเภทท่ีกําหนด บริเวณท่ีมีป5ญหา 136 
 และสาเหตุ 
ตารางท่ี 4-30 สถานการณ�คุณภาพน้ําทะเลในพ้ืนท่ีภาคใต: 140 
ตารางท่ี 4-31  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหวGางป̀ พ.ศ. 2554-2558  151 
 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวรอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษในพ้ืนท่ีภาคใต:  
ตารางท่ี 4-32 Roadmap ของเปSาหมายระยะตGางๆ ในแผนแมGบทรองรับการเปลี่ยนแปลง 158 
 สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 
ตารางท่ี 4-33 ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ จําแนกรายสาขา เปรียบเทียบระดับภาค ป̀ พ.ศ. 2557 162 
ตารางท่ี 4-34  ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต: จําแนกรายสาขา แยกรายจังหวัด ป̀ พ.ศ. 2557 164 
ตารางท่ี 4-35 มูลคGาผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต:ตั้งแตGป` 2538-2557 165 
ตารางท่ี 4-36 ผลิตภัณฑ�มวลรวม ณ ราคาประจําป̀ ภาคใต: ป̀ 2538-2557 167 
ตารางท่ี 4-37  ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต: จําแนกรายสาขา เปรียบเทียบ ป̀ 2538 และ 2557 169 
ตารางท่ี 4-38  อัตราการขยายตัวและโครงสร:างผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต: เปรียบเทียบ ป̀ 2556-2557 171 
ตารางท่ี 4-39 อัตราขยายตัวของ GPP และโครงสร:างการกระจายรายได:จากการผลิตภาคใต: 172 
ตารางท่ี 4-40 จํานวนประชากรอายุ 15 ป̀ข้ึนไปจําแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ  174 
 ภาคใต: พ.ศ. 2549 - 2558 
ตารางท่ี 4-41 จํานวนผู:มีงานทํา จําแนกตามสถานภาพทํางานอุตสาหกรรมภาคใต:  175 
 ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2558 
ตารางท่ี 4-42 อัตราการวGางงานภาคใต: จําแนกตามเพศ ป̀ 2549-2558 176 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -ช- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

สารบัญตาราง (ต?อ) 
 

หน:า 
ตารางท่ี 4-43 อัตราการวGางงานในภาคใต: แยกรายจังหวัด ป̀ 2553-2557 176 
ตารางท่ี 4-44 สถิติโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนไว:กับกระทรวงอุตสาหกรรม 178 
 และได:รับอนุญาตให:ประกอบกิจการ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535)   
 ภาคใต: พ.ศ. 2548 - 2557 
ตารางท่ี 4-45 รายได:เฉลี่ยตGอเดือนตGอครัวเรือน จําแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2539 – 2556 179 
ตารางท่ี 4-46 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ และเขตการปกครอง  181 
  ภาคใต: พ.ศ. 2548 - 2557 
ตารางท่ี 4-47 ความหนาแนGนประชากร ภาคใต: กลุGมจังหวัด จังหวัด ป̀ พ.ศ. 2548-2557 182 
ตารางท่ี 4-48  อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร ภาคใต: กลุGมจังหวัด จังหวัด ป̀ พ.ศ. 2548-2557 183 
ตารางท่ี 4-49   โครงสร:างประชากรของประเทศ ภาคใต: กลุGมจังหวัด จังหวัด ป̀ พ.ศ. 2548-2557 185 
ตารางท่ี 4-50 กําลังผลิตไฟฟSาของภาคใต: ป̀ 2558 189 
ตารางท่ี 4-51 สถิติผู:ใช:ไฟฟSา และการจําหนGายพลังงานไฟฟSาของการไฟฟSาสGวนภูมิภาค  191 
  จําแนกตามประเภทผู:ใช:ป` 2557 
ตารางท่ี 4-52  ปริมาณการใช:ไฟฟSาในพ้ืนท่ีภาคใต: แยกรายจังหวัด ป̀ 2548-2557 192 
ตารางท่ี 4-53  กําลังการผลิต พ้ืนท่ีให:บริการ และแหลGงน้ํา การประปาสGวนภูมิภาคสาขา  193 
  ในพ้ืนท่ีภาคใต: 
ตารางท่ี 4-54  จํานวนผู:ใช: ปริมาณน้ําท่ีผลิตจริง และปริมาณท่ีจําหนGาย ป̀ 2557  195 
  จําแนกรายจังหวัดภายในพ้ืนท่ีภาคใต: 
ตารางท่ี 4-55 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกเก็บขนไปกําจัด ขยะมูลฝอยท่ีถูกนํามาใช:ประโยชน�  196 
 และขยะมูลฝอยสะสมในป̀พ.ศ.2557 ในพ้ืนท่ีภาคใต: 
ตารางท่ี 4-56 สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยภายในพ้ืนท่ีภาคใต: 198 
ตารางท่ี 4-57   ท่ีตั้ง และสภาพการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีภาคใต: 199 
ตารางท่ี 4-58  จํานวนและอัตราสGวนเฉลี่ยนักเรียนตGอครู และนักเรียนตGอห:องเรียน 204 
   ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป̀การศึกษา 2557 จําแนกพ้ืนท่ีระดับจังหวัด 
   และกลุGมจังหวัด 
ตารางท่ี 4-59  จํานวนประชากรวัยเรียน จํานวนนักเรียน และการเปลี่ยนแปลง ป̀ 2552-2557  206 
   จําแนกพ้ืนท่ีระดับจังหวัดและกลุGมจังหวัด 
ตารางท่ี 4-60 จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนท่ีมีเตียงรับผู:ปcวยไว:ค:างคืนและจํานวนเตียง  209 
 จําแนกตามสังกัดในพ้ืนท่ีภาคใต: 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -ซ- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

สารบัญตาราง (ต?อ) 
 

หน:า 
ตารางท่ี 4-61 จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนท่ีไมGรับผู:ปcวยไว:ค:างคืน ในพ้ืนท่ีภาคใต: 210 
ตารางท่ี 4-62 จํานวนและสัดสGวนแพทย� ทันตแพทย� เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค  211 
 ตGอประชากร ป̀ 2557 ของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนท่ีมีเตียงรับผู:ปcวยไว:ค:างคืน  
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รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -1- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA)  
สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ'(งทะเลภาคใต, 

1. บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: ประกอบด:วยโครงการพัฒนาขนาดใหญBหลายโครงการ ซ่ึงอาจกBอให:เกิด
ผลกระทบตBอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล:อมในพ้ืนท่ี ดังนั้น จึงมีความจําเปHนต:องอาศัยข:อมูลทางวิชาการท่ีได:มีการ
พิจารณารBวมกันอยBางรอบด:าน รอบคอบ บนเปLาประสงค�รBวมกันในการพัฒนาอยBางยั่งยืน สําหรับใช:ประกอบการ
ตัดสินใจของรัฐบาล รวมท้ังการสนับสนุนจากประชาชน และความรBวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
ภาคการเมือง เพ่ือให:สามารถผลักดันโครงการพัฒนาไปสูBการปฏิบัติ ลดความไมBครอบคลุมของการพิจารณาผลกระทบ
เพียงระดับโครงการและความขัดแย:งจากการพัฒนาหลายๆ สBวนท่ีต:องพ่ึงพาฐานทรัพยากรเดียวกัน และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค�ของแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร�ของภาครัฐท่ีวางไว:ได:  
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล:อมเชิงยุทธศาสตร�เปHนสBวนหนึ่งกระบวนการจัดทําแผนแมBบทในการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ56งทะเลภาคใต: โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� รวมท้ัง การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
โครงการขนาดใหญBหลายโครงการ ซ่ึงเปHนโครงสร:างพ้ืนฐานท่ีจําเปHนสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนาและการลงทุนในสาขาเศรษฐกิจตBางๆ ให:มีขีดความสามารถในการแขBงขันเพ่ิมข้ึน (growth 
and competitiveness) อันเปHนยุทธศาสตร�ของประเทศท่ีนําไปสูBเปLาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคูBกับการ
สร:างความเสมอภาคและเทBาเทียมกันทางสังคม (inclusive growth) และการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปHนมิตรกับ
สิ่งแวดล:อม (green growth) 
1.2 วัตถุประสงค�ของการศึกษา 

(1)  เ พ่ือศึกษาแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56 งทะเลภาคใต: ท่ี มีความสมดุลและยั่ งยืน (Sustainability 
Development) โดยป5จจัยท่ีเก่ียวข:องในมิติตBางๆ ได:ถูกนํามาพิจารณาอยBางมีประสิทธิภาพท้ังด:านสิ่งแวดล:อม 
เศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการและเทคโนโลยี มีทางเลือกตBางๆ ในการพิจารณาเปรียบเทียบ รวมถึงมีความ
สอดคล:องกับความต:องการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยการมีสBวนรBวมของทุกภาคสBวน 

(2) เพ่ือทบทวนนโยบาย แผนและแผนงาน ในมุมมองท่ีลึกลงไปโดยนําประเด็นท่ีเก่ียวข:องหลายๆ เรื่องมา
พิจารณาในภาพรวม (cross-cutting perspectives) วิเคราะห�เชื่อมโยงเปHนระบบท้ังผลกระทบสะสมและ
ผลกระทบท่ีเสริมกันตามขีดความสามารถและข:อจํากัดของพ้ืนท่ี ซ่ึงทําให:เกิดความเข:าใจในประเด็นเหลBานั้น  
อยBางแท:จริง 

(3) เพ่ือให:แนBใจวBาประเด็นทางสิ่งแวดล:อมและผลกระทบท่ีเก่ียวข:อง รวมท้ังแนวทางเลือกตBางๆ และ
เปLาหมายของการพัฒนาได:นํามาพิจารณาในแผนแมBบทในการพัฒนาฯ 

(4) เพ่ือสื่อสารผลกระทบสิ่งแวดล:อมท่ีมีศักยภาพจะเกิดข้ึนจากการพัฒนากรณีตBางๆ รวมท้ังเป̀ดโอกาสให:
ผู:มีสBวนได:เสียได:มีสBวนรBวมเสนอแนะความคิดเห็นตBอแผนแมBบทในการพัฒนาฯ และพิจารณาผลกระทบมิติตBางๆ 
ในมุมมองท่ีหลากหลาย 

(5) เพ่ือพิจารณาความเปHนไปได:ของการเปลี่ยนแปลงแก:ไขนโยบาย แผนและแผนงานท่ีได:กําหนดข้ึนในแตB
ละข้ันตอน เพ่ือลดผลกระทบทางลบให:มากท่ีสุด รวมถึงการกําหนดแนวทางการจัดการเพ่ือนําไปปฏิบัติเปHนกรณี
เฉพาะให:กรอบการพัฒนาดําเนินไปได:โดยไมBขัดหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -2- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

2.  แนวทางและวิธีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล,อมเชิงยุทธศาสตร� 

2.1 หลักการท่ัวไปของการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล:อมเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment, SEA) เปHน
เครื่องมือท่ีใช:ประกอบในกระบวนการตัดสินใจในข:อเสนอระดับนโยบาย แผนและโปรแกรม (Policy, Plan and 
Programme: PPP) ซ่ึงสูงกวBาระดับโครงการ มีจุดมุBงหมายเพ่ือทําให:ความยั่งยืนในทางสิ่งแวดล:อมโดยป5จจัยท่ี
เก่ียวข:องในมิติตBางๆ ได:ถูกนํามาพิจารณาอยBางมีประสิทธิภาพท้ังด:านสิ่งแวดล:อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
มีทางเลือกตBางๆ ในการพิจารณาเปรียบเทียบ เพ่ือให:แนBใจวBาประเด็นทางสิ่งแวดล:อมและผลกระทบท่ีตามมา
รวมท้ังแนวทางเลือกตBางๆ และเปLาหมายของการพัฒนาได:หลอมรวมในการกําหนดนโยบาย แผนและแผนงาน
ต้ังแตBระยะต:น 
 ท้ังนี้ รายงาน SEA เปHนเพียงสBวนหนึ่งตามวัตถุประสงค�ในกระบวนการ SEA แตBสิ่งท่ีสําคัญคือการท่ีได:
สื่อสารผลกระทบสิ่งแวดล:อมท่ีมีศักยภาพจะเกิดข้ึนจากทางเลือกตBางๆ รวมท้ังการดําเนินการท่ีเก่ียวข:องในการ
ปLองกัน ลด และชดเชยตBอผู:มีอํานาจในการตัดสินใจ ดังนั้น โดยหลักการ SEA ต:องถูกดําเนินการกBอนการพัฒนา
และผลของการวิเคราะห� SEA ต:องมีการนําเสนอในรูปแบบของรายงาน เพ่ือเป̀ดโอกาสให:นําผลการวิเคราะห�
ดังกลBาวได:ใช:เปHนสBวนในกระบวนการตัดสินใจต้ังแตBระดับนโยบาย (policy) และการวางแผน (planning)      
อยBางเป̀ดเผยเพ่ือนําไปสูBการกําหนดวางแผนสิ่งแวดล:อมในระดับโครงการ (project) ตBอไป 
 กระบวนการ SEA ให:ความสําคัญกับการทบทวนนโยบาย แผนและแผนงาน ในมุมมองท่ีลึกลงไปในลักษณะ 
cross-cutting perspectives ซ่ึงทําให:เกิดความเข:าใจในประเด็นเหลBานั้นอยBางแท:จริง รวมถึงเป̀ดโอกาสให:
พิจารณาความเปHนไปได:ของการเปลี่ยนแปลงแก:ไขนโยบาย แผนและแผนงานท่ีได:กําหนดข้ึนในแตBละข้ันตอน    
เพ่ือลดผลกระทบทางลบให:มากท่ีสุด ในขณะเดียวกันอาจรวมถึงการกําหนดแนวทางการจัดการเพ่ือนําไปปฏิบัติ
เปHนกรณีเฉพาะให:กรอบการพัฒนาดําเนินไปได:โดยไมBขัดหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 SEA เปHนหนึ่งในแนวทางท่ีชBวยลดความไมBครอบคลุมจากการพิจารณาผลกระทบเพียงระดับโครงการ    
โดยเปHนเครื่องมือท่ีจําเปHนอยBางยิ่งสําหรับการพิจารณาข:อเสนอท่ีสBงผลตBอการพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับมหภาค 
เนื่องจากมีการวิเคราะห�โดยองค�รวม ตามขีดความสามารถและข:อจํากัดของการรองรับการพัฒนา พิจารณาความ
เชื่อมโยงเปHนระบบท้ังผลกระทบสะสมและผลกระทบท่ีเสริมกันโดยรวม ซ่ึงเปHนสิ่งท่ีการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับ
โครงการยังมีข:อจํากัด 
 SEA ไมBได:ให:ความสําคัญในการจัดทํารายงานมากดังเชBนระบบ EIA Therivel & Brown (1999) ให:เหตุผล
วBารายงานดังกลBาวเปHนเพียงเอกสารท่ีเก่ียวข:องกับกระบวนการเทBานั้นและมีความจําเปHนเพียงเพ่ือเปHนข:อมูลอ:างอิง
เพ่ือทบทวนในระยะหลัง แตBสิ่งสําคัญท่ีเปHนคุณคBาท่ีแท:จริงของ SEA คือเปHนเครื่องมือท่ีสร:างข้ึนเพ่ือวางรูปแบบ  
วัฏจักรของข:อกําหนดตBางๆ ในนโยบาย แผน และแผนงาน โดยยึดหลักวBาข:อกําหนดตBางๆ ต:องสามารถ
เปลี่ยนแปลงได:ตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองและสะท:อนตBอเปLาหมายทางด:านสิ่งแวดล:อมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -3- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

2.2 การทบทวน SEA 

Strategic Environmental Assessment (SEA) หรือการวิเคราะห�สิ่งแวดล:อมเชิงยุทธศาสตร� เปHนองค�
ความรู:ท่ีตBอเนื่องมาจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล:อม (Environmental Impact Assessment, EIA)      
โดยเริ่มปรากฏในสหราชอาณาจักร ในชBวงต:นของปj 90 ขณะนั้นผู:เชี่ยวชาญท่ีถือเปHนแมBแบบขององค�ความรู:นี้คือ 
Riki Therivel และตBอมาองค�ความรู:ดังกลBาวได:นําไปสูBแนวทางปฏิบัติ ในหลายภาคสBวนของสหราชอาณาจักร ไมB
เฉพาะเพียงโครงการพัฒนา ตBอมาเริ่มมีผู:ศึกษา วิจัยศาสตร�ด:านนี้เพ่ิมข้ึน โดยป5จจุบัน SEA ได:ถูกกําหนดใน
กฎหมายกลางของกลุBมประชาคมยุโรป และนักวิชาการท่ีได:รับการยอมรับและมีความโดดเดBนท่ีสุด คือ Maria 
Patridario จากโปรตุเกส  

การวิเคราะห�สิ่งแวดล:อมเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment, SEA) เปHนศาสตร�อีก
สาขาของ Environmental Assessment (EA) ซ่ึงเปHนหนึ่งในเครื่องมือท่ีใช:ประกอบในกระบวนการตัดสินใจเปHน
องค�ความรู:ท่ีได:รับการตระหนักควบคูBกับศาสตร�การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล:อมระดับโครงการ ในประเทศท่ี
พัฒนา SEA ถูกใช:เปHนเครื่องมือในทางปฏิบัติเพ่ือประเมินสิ่งแวดล:อมสําหรับประกอบการตัดสินใจในระดับท่ีสูง
กวBาระดับโครงการและแสดงให:เห็นถึงนัยสําคัญของประเด็นตBางๆ ซ่ึงนําไปใช:เปHนพ้ืนฐานในการกําหนดเกณฑ�
ตัดสินใจในระดับตBางๆอันนําไปสูBการกําหนดนโยบาย ท่ีตระหนักถึงประเด็นทางสิ่งแวดล:อมในระดับท่ีสูงข้ึนจาก
ระดับโครงการซ่ึงมี EIA เปHนหนึ่งในเครื่องมือท่ีถูกใช:เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  

ดังนั้น SEA เปHนหนึ่งในแนวทางท่ีชBวยลดความไมBครอบคลุมการพิจารณาผลกระทบเพียงระดับโครงการคือ 
EIA ซ่ึงถูกนําไปใช:ในระยะท่ีสายเกินกวBาท่ีจะสามารถสBงผลในการกําหนดเกณฑ�การตัดสินเก่ียวกับโครงการ      
โดย SEA ชBวยให:กระบวนการตัดสินใจในประเด็นทางด:านสิ่งแวดล:อมได:รับการพิจารณาต้ังแตBระดับนโยบาย 
(policy) สูBระดับโครงการ (project) เนื่องจากเปHนท่ีตระหนักดีวBาในระดับนโยบาย (policy) และการวางแผน 
(planning) นั้น จําเปHนต:องใช:เกณฑ�การตัดสินใจในหลายประเด็น ซ่ึงต:องทําการวิเคราะห�สิ่งแวดล:อมอยBางเปHน
ระบบเพ่ือนําไปสูBการกําหนดวางแผนสิ่งแวดล:อมในระดับโครงการตBอไป ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดเพ่ือพัฒนาระบบท่ีใช:
ในการประกอบการตัดสินใจในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือแก:ไขจุดอBอนท่ีเกิดจาก EIA อาจกลBาวได:วBา SEA เปHนตัวเชื่อม
ระหวBางการปรับปรุงข:อบกพรBองอันเกิดจากแนวทางการปฏิบัติระดับโครงการ และคุณภาพของการพัฒนา
โครงการโดยรวม 

ในด:านการนําไปปฏิบัติ ประเทศกลุBมประชาคมยุโรป ได:กําหนด SEA Directive ใน the EC Directive 
2001/42/EC ฉบับแรก ต้ังแตBเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2001 โดยระบุให:มีการวิเคราะห�นโยบายและแผนท่ีมีผลตBอ
สิ่งแวดล:อม มีผลให:ประเทศในกลุBมสมาชิกต:องนําไปปฏิบัติ ซ่ึงได:มีการออกหลักเกณฑ�และคูBมือเปHนแนวทาง
การศึกษาท้ังในลักษณะของการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีหรือสาขา สําหรับสาขาการขนสBง อาทิเชBน European 
Commission, DGVII Transport Manual on Strategic Environmental Assessment of Transport 
Infrastructure Plans, February 1999. EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT 
Strategic EnvironmentalAssessmentin the Transport Sector, 1998. Strategic Environmental 
Assessment of the Shetland Regional Transport Strategy, Shetland  Islands  Council July,  
2006 เปHนต:น  
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -4- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

สําหรับประเทศในกลุBมเอเซีย งานวิจัยของ Briffett, Obbard และ Mackee (2003) ได:ศึกษาสถานะ และ
ศักยภาพของ SEA ใน 6 ประเทศ ประกอบด:วย ฮBองกง สิงคโปร� มาเลเซีย ฟ̀ลิปป̀นส� ศรีลังกา และเวียดนาม 
พบวBา ประเทศ กลุBมนี้และยังหมายรวมถึงประเทศอ่ืนในแถบเอเซีย มีพ้ืนฐานการดําเนินงานในระบบ EIA ท่ีเปHนท่ี
ยอมรับอยBางกว:างขวาง สBวนมากเชื่อมโยงมาจากข:อสัญญากับองค�กรการเงินระหวBางประเทศ แตBในทางปฏิบัติการ
ดําเนินงานในระดับ EIA ยังคงมีป5ญหา จึงสBงผลตBอการพัฒนาระบบ SEA โดยเฉพาะการนํารูปแบบของ SEA ของ
ประเทศแถบตะวันตกมาใช:กับประเทศกลุBมนี้ ดังนั้น รูปแบบและขอบเขตของ SEA ควรมีการปรับให:เหมาะสมกับ
สภาพของแตBละประเทศนอกจากนี้การตระหนักในประเด็นสิ่งแวดล:อม มีสBวนชBวยผลักดันให:เกิดศักยภาพการ
พัฒนาระบบ SEA ได:ในอนาคต งานวิจัยนี้ได:ระบุวBาเขตการปกครองฮBองกงมีการพัฒนาระบบ SEA มากท่ีสุด
เนื่องจากนํายุทธศาสตร�การตัดสินใจทางด:านสิ่งแวดล:อม เข:าดําเนินการต้ังแตBระดับนโยบาย แผน และแผนงาน 
นอกจากนี้ งานวิจัยของ Cun-kuan, Yong-sen และ Jin-cheng (2004) เก่ียวกับการพัฒนาระบบ SEA ใน
ประเทศจีนให:ผลสอดคล:องกับหกประเทศข:างต:นเชBนกัน ในขณะเดียวกันงานวิจัยของ Fischer (2003) ได:แย:งวBา
การพัฒนาระบบ SEA จาก EIA ถือวBาไมBพอเพียง แตBควรให:ความสําคัญของความเชื่อมโยงต้ังแตBระดับนโยบาย 
แผน และแผนงานเชBนเดียวกับ Dalkmann, Herrera และ Bongardt (2004) ท่ีกําหนดแนวทาง Analytical 
Strategic Environmental Assessment, ANSEA ท่ีให:ความสําคัญกับการรวมเปLาหมายทางสิ่งแวดล:อม เข:าสูB
กระบวนการตัดสินใจ มากกวBาการเน:นวิธีการคาดการณ�เชิงปริมาณกับผลท่ีตามมาทางสิ่งแวดล:อม นอกจากนี้ ยังมี
การศึกษา SEA สําหรับภาคสBวนการทBองเท่ียว ของประเทศกัมพูชา และภาคสBวนพลังงานของประเทศเวียดนาม 
โดยการสนับสนุนของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหBงเอเชีย ในปj 2552 การประเมินผลกระทบทางด:านสิ่งแวดล:อม
ระดับยุทธศาสตร�เก่ียวกับเข่ือนไฟฟLาพลังน้ําในแมBน้ําโขงสายหลักเสนอตBอคณะกรรมาธิการแมBน้ําโขง (Mekong 
River Commission Secretariat - MRCS) โดย ICEM – International Centre for Environmental 
Management 2553เพ่ือชBวยในการเตรียมการประเมินผลกระทบทางด:านสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร�สําหรับ
การจัดทําโครงการเข่ือนก้ันแมBน้ําสายหลักในภูมิภาคแมBน้ําโขงตอนลBาง 
 สําหรับประเทศไทยได:ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร� โดย SEA 
เริ่มเข:ามามีบทบาทต้ังแตBปj พ.ศ.2546 และได:นํามาใช:เปHนเครื่องมือท่ีสําคัญในการจัดการสิ่งแวดล:อมและ
ทรัพยากรธรรมชาตินอกจากการท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล:อมแหBงชาติได:แตBงต้ังคณะอนุกรรมการประเมิน
สิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร� (ชื่อเดิมคือคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล:อมเชิงพ้ืนท่ี) เม่ือวันท่ี 24 
พฤษภาคม พ.ศ.2548 ท้ังนี้ การประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร�ในประเทศไทยได:รับการยอมรับและมีการ
ดําเนินการในภาคสBวนตBางๆ บ:างแล:ว ป5จจุบันมีโครงการท่ีดําเนินการในประเทศไทย รวม 19 โครงการ ดังตารางท่ี 2-1 

 

 

 

 

 

 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -5- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 2-1 การจัดทํา SEA ในประเทศไทย 
ลําดับ ชื่อรายงาน/ปXท่ีดําเนินการ เจ,าของโครงการ 

1 โครงการ SEA การจัดการขยะ (2550) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
2 โครงการ SEA การจัดการลุBมนํ้ายม (2550) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
3 โครงการ SEA การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส� (2550) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
4 โครงการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล:อมเชิงพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี 5 

จังหวัดชายฝ56งทะเลภาคใต: (สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา 
ภูเก็ต) 

สํานักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

5 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล:อมระดับพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน จังหวัดเชียงราย 

สํานักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

6 โครงการการประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร�ลุBมนํ้าทBาจีน เพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรนํ้าอยBางยั่งยืน (2553-2554) 

สํานักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

7 การจัดการนํ้าในลุBมนํ้ายม กรมชลประทาน 
8 โครงการเข่ือนแมBวงก� (2552) กรมชลประทาน 
9 โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร� โครงการ

พัฒนาเหมืองแรBโปแตช (2554) 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการ 
เหมืองแรB 

10 Strategic environmental assessment on shrimp farms in the 
Southeast of Thailand (2554) 

Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida) 

11 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร�ในพ้ืนท่ีโดยรอบ
ทBาอากาศยานสุวรรณภูมิ (2555-2556) 

บริษัท ทBาอากาศยานไทย จํากัด  
(มหาชน) 

12 โครงการการประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร�ลุBมนํ้าทBาจีนเพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรนํ้าอยBางยั่งยืน (2555) 

สํานักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

13 โครงการระบบเครือขBายนํ้าในพ้ืนท่ีวิกฤตนํ้า 19 พ้ืนท่ี เพ่ือทําการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study : FS) ศึกษาการจัดทํา
รายงาน EIA และศึกษา SEA ในระดับลุBมนํ้าโขง ชี มูล (2555-2556) 

กรมทรัพยากรนํ้า 

14 การประเมินผลกระทบทางด:านสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร�เก่ียวกับ
เข่ือนไฟฟLาพลังนํ้าในแมBนํ้าโขงสายหลัก (2553) 

สํานักเลขาธิการคณะกรรมาธิการ 
แมBนํ้าโขง 

15 โครงการการประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร� (SEA) พ้ืนท่ีอําเภอ
เมืองและพ้ืนท่ีใกล:เคียงจังหวัดระยอง (2554-2555) 

สBวนมลพิษอากาศ/ สํานักเทคโนโลยีนํ้า 
และสิ่งแวดล:อมโรงงาน/ กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม 

16 การประเมินสิ่งแวดล:อมระดบัยุทธศาสตร� (SEA) ของยุทธศาสตร�การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณศึีกษา จังหวัดกาญจนบุรี (2558) 

งานวิทยานิพนธ� 

17 รายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร� (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) ในพ้ืนท่ีโดยรอบทBาอากาศยาน
สุวรรณภมูิ (2558) 

บริษัท ทBาอากาศยานไทย จํากัด  
(มหาชน) 

18 โครงการประเมินสิ่งแวดล:อมระดบัยุทธศาสตร�การจัดการระบบนิเวศ
ชายฝ56งทะเลอันดามัน (2558) 

สํานักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 
 

19 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 
(2558-2559) 

สํานักนโยบายและแผนการขนสBง 
และจราจร 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -6- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

สําหรับโครงการท่ีอยูBในพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการนี้ คือ กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
(จังหวัดสุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา และภูเก็ต) จากเอกสารการประเมินสิ่งแวดล:อมระดับ
ยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment: SEA) ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล:อม ได:ระบุประเด็นป5ญหาและข:อจํากัดในการศึกษาพิจารณาเปHนรายด:านท่ีจําเปHนต:องนํามาเปHน
ข:อพิจารณาประกอบในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 

(1)  ด:านกรอบแนวคิดของ SEA เนื่องจาก SEA เปHนแนวคิดคBอนข:างใหมBสําหรับประเทศไทยจึงยังไมBมี
ความชัดเจนในด:านกรอบแนวคิดของหลักเกณฑ� แนวทางและข้ันตอนในการดําเนินการ หลักเกณฑ�ในการ
พิจารณาศักยภาพของพ้ืนท่ียังไมBมีความชัดเจน โดยเฉพาะระดับความละเอียดของตัวชี้วัดและจํานวนตัวชี้วัด การ
ให:คะแนนน้ําหนักในแตBละมิติยังไมBมีเกณฑ�ท่ีเปHนมาตรฐานและยอมรับได:โดยท่ัวไป กรรมการพิจารณาตรวจรับงาน
รวมท้ังผู:แทนจากหนBวยงานภาคตBางๆ มีแนวคิดและความเข:าใจเก่ียวกับ SEA ในระดับตBางกัน 

(2)  ด:านข:อมูล การขาดแคลนข:อมูลท่ีต:องการตามประเด็นตัวชี้วัด ระดับของข:อมูลมีความแตกตBางกัน
ตัวชี้วัดบางตัวไมBเปHนป5จจุบัน 

(3)  ด:านระยะเวลาท่ีใช:ในการศึกษาคBอนข:างสั้น (8 เดือน) เม่ือเปรียบเทียบกับภาระงานท่ีครอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ัง 5 จังหวัด และข:อกําหนดในการศึกษาต:องมีการรับฟ5งความคิดเห็นจากผู:เก่ียวข:องรวม 7 ครั้ง 

(4)  ด:านเทคนิค วิธีการวิเคราะห�ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการไปนั้น เกือบท้ังหมดเปHนข:อมูลทุติยภูมิยัง
ไมBครอบคลุมศักยภาพของพ้ืนท่ีในเชิงลึก พ้ืนท่ีบนแผBนดินกับพ้ืนท่ีเกาะมีศักยภาพสิ่งแวดล:อมเชิงพ้ืนท่ีไมBเทBากัน 
ดัชนีชี้วัดในด:านมิติเทคโนโลยีหลายดัชนีไมBสามารถหาข:อมูลสนับสนุนได:จากหนBวยงานท่ีเก่ียวข:องได:โดยตรง     
การกําหนดเขตศักยภาพสิ่งแวดล:อมเชิงพ้ืนท่ีทางทะเลทําได:ยาก 

การศึกษาของกนกพร (2552) ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากลไกการวิเคราะห�สิ่งแวดล:อมทางนิเวศ 
เชิงยุทธศาสตร� โดยใช:พ้ืนท่ีโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ใน 4 เขตพ้ืนท่ีการปกครองเปHนกรณีศึกษา การศึกษานี้ได:
กลั่นกรองขอบเขตประเด็นท่ีศึกษา ประกอบด:วย องค�ความรู:สามมิติ คือการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล:อม การ
ใช:ประโยชน�ท่ีดิน และนิเวศวิทยา และนําหลักการ Multiple Criteria Analysis มาวิเคราะห�ศักยภาพของพ้ืนท่ีทํา
ให:ทราบสถานะ และข:อจํากัดในแตBละพ้ืนท่ีท่ีศึกษา รวมท้ังรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของแตBละพ้ืนท่ีท่ีมีความ
แตกตBางกัน นําไปสูBการจัดลําดับความสําคัญ และขีดจํากัดการรองรับของแตBละพ้ืนท่ี (carrying capacity) ซ่ึงจาก
การศึกษานี้เอง ทําให:พบรูปแบบการขยายตัวของโครงการท่ีมีนัยสําคัญ ในแตBละเขตพ้ืนท่ีศึกษา ท่ีสําคัญคือพบการ
ขยายตัวจนเกินขีดรองรับในบางพ้ืนท่ี และคาดการณ�ผลกระทบท่ีมีความเปHนไปได:จากกรณีดังกลBาว ซ่ึงปรากฏผล
จริงจากกรณีน้ําทBวมใหญBในปjพ.ศ. 2554 ในเชิงนิเวศการศึกษาได:แสดงถึงการสูญหาย และการเปลี่ยนพฤติกรรม
ของสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ�ชนิดอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช:ท่ีดิน การบูรณาการประเด็นทางนิเวศ
เข:ากับศาสตร�การวิเคราะห�สิ่งแวดล:อมเชิงยุทธศาสตร�ในครั้งนี้ แสดงให:เห็นถึงความสําคัญของการพิจารณา
สิ่งแวดล:อมโดยภาพรวม ต้ังแตBสาเหตุจนถึงผลลัพธ�สุดท:าย และนําเสนออีกมิติของการวิเคราะห�สิ่งแวดล:อมเชิง
ยุทธศาสตร� ท่ีแตกตBางจากทฤษฎี ท่ีเสนอโดยผู:เชี่ยวชาญจากตBางประเทศ 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -7- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

2.3 ข,อค,นพบและข,อเสนอแนะจากงานศึกษา SEA ต`างๆ  

(1) โดยหลักการอยBางกว:างๆของระบบวิเคราะห�สิ่งแวดล:อม (Environmental Assessment, EA) คือ
กระบวนการตัดสินใจอาจกลBาวได:วBา SEA เปHนหนึ่งในความก:าวหน:าของระบบการวิเคราะห�สิ่งแวดล:อม ซ่ึงได:ขยาย
ระบบของกระบวนการตัดสินใจไปสูBระดับท่ีสูงข้ึน เนื่องจากหลักการของ SEA ประกอบด:วย 

- การปรับปรุงเพ่ือพัฒนานําไปสูBการวิเคราะห�สิ่งแวดล:อมท่ีดีข้ึน 
- การเชื่อมโยงเพ่ือนําไปสูBประสิทธิผลของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
- การพิจารณาผลกระทบท่ีสะสมในสิ่งแวดล:อม 
ซ่ึงป5จจัยเหลBานี้เพียงพอท่ีแสดงให:เห็นวBาระบบ SEA ชBวยให:การวิเคราะห�สิ่งแวดล:อมประสบผลสําเร็จ

และสามารถบรรลุผลได:ในระยะยาว (Partidario,1999) 
(2) Sadler & Verheem (1996), Therivel & Partidario (1996) และ Brown (1997) ได:ให:หลักการ

อยBางกว:างๆ ของแนวทางท่ีกBอให:เกิดผลสัมฤทธิ์ในนํากระบวนการ SEA ไปใช:ในทางปฏิบัติเพ่ือเปHนแนวทางในการ
เลือกวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับ SEA ในแตBละองค�กร ดังนี้ 

- รูปแบบของนโยบาย แผนและแผนงานควรได:รับการกําหนดต้ังแตBระยะต:น 
- ควรพิจารณาแนวทางท่ีหลากหลายในการกําหนดนโยบาย แผน และแผนงาน ต้ังแตBข้ันตอนของ

กระบวนการรBางนโยบาย แผน และแผนงานขององค�กร 
- ควรเน:นในประเด็นการพัฒนาท่ียั่งยืนมากกวBาประเด็นแคบๆ ทางสิ่งแวดล:อม โดยเฉพาะอยBางยิ่ง

สําหรับหนBวยงานท่ีให:ความสําคัญกับนิยามของสิ่งแวดล:อมท่ีจํากัดเฉพาะประเด็นทางชีวภาพ-
กายภาพ (bio-physical issues) 

- ใช:แนวทางการพิจารณาในด:านคุณภาพ (qualitative approaches) ท่ีเหมาะสมเพ่ือกําหนด
ขอบเขตความไมBแนBนอนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงกรณีท่ีขาดข:อมูลในเชิงปริมาณ (quantitative 
information) ในขณะเดียวกันไมBควรจํากัดขอบเขตเฉพาะของการใช:ข:อมูลเชิงปริมาณเพียง   
ด:านเดียว 

- กระบวนการ SEA ควรเปHนท่ีรวมของสหสาขาท่ีเก่ียวข:อง 
- พิจารณาความเปHนไปได:ของแนวทางเลือกตBางๆ 
- มีการทํางานประสานและความรBวมมือกันระหวBางองค�กรหรือหนBวยงานท่ีเก่ียวข:องรวมถึงชุมชน 

(3) หลักการของการดําเนินงานท่ีเหมาะสมของ SEA ซ่ึงสรุปโดย Partidario (1999) นํามาจาก 2 แหลBง
คือ The International Study of the Effectiveness of Environmental Assessment and Its Guiding 
Principles for SEA (Sadler, 1996) และ The Key SEA Practical Issues that Resulted from a Review of 
International Experience (Partidario, 1994) หลักการดังกลBาวได:เสนอความเปHนไปได:ของการกําหนดประเด็น
ตBางๆ รวมไปถึงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของระบบ SEA ดังตารางท่ี 2-2 

 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -8- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 2-2 หลักการดําเนินการท่ีดีสําหรับการวิเคราะห�ส่ิงแวดล,อมเชิงยุทธศาสตร� 

ประเด็น ข,อเสนอแนะ 

นโยบาย - มีนโยบายท่ีเป̀ดกว:าง สามารถอธิบายและได:รับการตรวจสอบจากองค�กรตBางๆ 
- มีการดําเนินงานในระดับชาติ และ/หรือ มีแนวทางการกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตร�ตามแนว

ทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 
- แผนปฏิบัติการสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนสามารถเสนอวัตถุประสงค�เฉพาะในประเด็นทาง

สิ่งแวดล:อม เพ่ือเปHนบรรทัดฐานสําหรับกลยุทธ�การดําเนินงานทางด:านผลกระทบสิ่งแวดล:อม 
- จําแนกความสัมพันธ�ระหวBาง SEA และนโยบายอ่ืนๆ ในกลไกการตัดสินใจ และกําหนดกลไกเพ่ือให:

มั่นใจวBา SEA เข:าหลอมรวมในกระบวนการตัดสินใจ 
- จําแนกหลักเกณฑ�และกลไก เพ่ือประเมินระดับนัยสําคัญ และวัดระดับความเช่ือมั่น เมื่อเทียบกับ

โครงขBายนโยบายท่ีมีเปLาหมาย และมาตรฐานทางสิ่งแวดล:อม 

องค�กร - เสนอโครงขBายขององค�กร ท่ีประกอบในกระบวนการตัดสินใจ 
- จัดตั้งโครงขBายองค�กรภายใน และภายนอก เพ่ือให:มั่นใจตBอความลื่นไหล และการตอบสนอง ในแตB

ละข้ันตอนของกระบวนการ SEA 
- กําหนดผู:รับผิดชอบเฉพาะ เพ่ือเปHนแกนหลักในกระบวนการตัดสินใจ 
- เสนอโครงขBายของกฎระเบียบท่ีเหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติ - SEA ควรเปHนสBวนสําคัญของกระบวนการพัฒนานโยบายและแผนงาน และควรนําไปใช:ในระยะต:น
ให:เร็วท่ีสุดเทBาท่ีจะทําได: 

- ให:ความสําคัญกับ SEA ในการเปHนองค�ประกอบของโครงรBางข:อเสนอนโยบาย 
- กําหนดประเภทของเครื่องมือท่ีใช:ใน SEA 
- ควรเน:น และตั้งคําถามท่ีตรงประเด็น 
- ขอบเขตของ SEA ควรรัดกุม ขณะเดียวกันต:องกว:างพอท่ีใช:กําหนดบทบาทสําคัญในกลไกการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 
- ขอบเขตของการวิเคราะห�ต:องสอดคล:องกับผลกระทบทางสิ่งแวดล:อมท่ีคาดวBาจะเกิดข้ึนตามมา 
- SEA ต:องชBวยจําแนก และเปรียบเทียบแนวทางตBางๆอยBางเทBาเทียม 
- ป5จจัยท่ีเก่ียวข:อง ประกอบด:วยกายภาพ นิเวศ สังคม-เศรษฐกิจ องค�กร และรูปแบบการปกครอง

ควรหลอมรวมใน SEA อยBางเหมาะสม 
- การมีสBวนรBวมของชุมชน ควรถูกใช:เปHนพ้ืนฐานหลักของกระบวนการ SEA  
- วัตถุประสงค� และข:อกําหนด ข:อเสนอในประเด็นตBางๆ ควรระบุอยBางชัดเจน 
- พัฒนาแนวทางท่ีกําหนดบทบาทของ SEA ในแตBละข้ันตอน 
- ใช:วิธีการท่ีงBาย และสะดวก 
- เสนอผลการวิเคราะห� และการตัดสินใจตBอชุมชน 
- กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบและตรวจติดตาม แนบในโครงรBางข:อกําหนดขอบเขตการศึกษา 
- กําหนดกลไกอิสระในการตรวจสอบกระบวนการดําเนินการในข้ันตอนปฏิบัติ การปฏิบัติขององค�กร 

และการดําเนินงานของภาครัฐ  

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Partidario, 1999 

  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -9- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 (4) การคัดเลือกเทคนิค SEA ท่ีเหมาะสม จากวิธีการท่ีหลากหลาย ท่ีนํามาใช:ในการคาดการณ� และ
ประเมินประเด็นตBางๆ ของแผนเชิงยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดใน SEA นั้น Therivel (2004) เสนอให:ในลําดับแรกควร
เริ่มต:นด:วยการใช:วิธีการท่ีประหยัดและรวดเร็วเพ่ือจําแนกประเด็นตBางๆ ท่ีเก่ียวข:อง หลังจากนั้นจึงใช:วิธีการ
เฉพาะเจาะจงมากข้ึนเพ่ือเน:นประเด็นสําคัญท่ีมีนัยสําคัญระดับสูง โดยการวิเคราะห� SEA ควรดําเนินการในทุก
ระดับของแผนเชิงยุทธศาสตร�แตBละแผน ต:องพยายามแตกประเด็นรายละเอียดทางด:านสิ่งแวดล:อม สังคม และ
เศรษฐศาสตร�ให:มากท่ีสุด เพ่ือนํากลไกของ SEA เข:าไปวิเคราะห� แสดงให:เห็นถึงผลกระทบท้ังด:านบวกและด:านลบ 
อยBางชัดเจนในทุกประเด็น 
 (5) ข:อมูลพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล:อมเปHนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในข้ันตอนการศึกษา SEA ทุกข้ันตอน ต้ังแตBการ
คาดการณ� การวิเคราะห� และกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ โดยการรวบรวมข:อมูลพ้ืนฐานท่ีนํามาพิจารณามี
ความสําคัญอยBางยิ่งสําหรับการระบุและจําแนกประเด็นป5ญหาทางด:านสิ่งแวดล:อม ข:อจํากัด เง่ือนไข และแนวทาง
เลือกท่ีเปHนไปได:เพ่ือให:ม่ันใจวBากิจกรรมเชิงยุทธศาสตร�ไมBเพ่ิมป5ญหาตBอสิ่งแวดล:อม อีกท้ังยังชBวยแก:ไขป5ญหาท่ีมีอยูB
สูBความเชื่อมโยงสูBยุทธศาสตร�อ่ืนตBอไป 
  ท้ังนี้ ป5ญหาหลักของการจัดทํา SEA คือข:อมูลพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล:อม ในระดับ SEA ไมBสามารถเสนอ
ในรายละเอียดได:มากเทBาการศึกษาระดับ EIA ซ่ึงเปHนระดับโครงการ (Therivel, 2004) ในขณะเดียวกันไมBสามารถ
ระบุประเภทสิ่งแวดล:อมได:ชัดเจน เทBาระดับ EIA ดังนั้น วิธีการท่ีชBวยแก:ไขจุดอBอนกรณีดังกลBาว จากข:อเสนอแนะ
ของ Therivel (2004) คือการพิจารณาสิ่งแวดล:อมเปHนกลุBม (cluster) โดยให:ความสําคัญกับแกBนสารของ
วัตถุประสงค� ซ่ึงเปHนแนวทางกําหนดตัวบBงชี้ (indicators) ท่ีใช:กําหนดขอบเขตข:อมูลสิ่งแวดล:อมท่ีต:องการในแตBละ
กลุBมหลัก ท้ังวัตถุประสงค� และตัวบBงชี้ (indicators) ยังใช:เปHนพ้ืนฐานของการคาดการณ� และกําหนดระบบติดตาม
ตรวจสอบในข้ันตอนตBอไป  
  อยBางไรก็ตาม ขอบเขตของข:อมูลทางสิ่งแวดล:อมในระดับ SEA มีความยืดหยุBนมากกวBาในระดับ EIA 
ข:อมูลในระดับชาติ อาจนํามาพิจารณาในระดับท:องถ่ินท่ีดําเนินการ SEA ในขณะเดียวกันการรวบรวมข:อมูลใน
ระดับท:องถ่ิน สามารถรวบรวมสูBระดับภาค และระดับชาติ แตBสิ่งสําคัญท่ีควรตระหนักคือ ข:อมูลทางสิ่งแวดล:อมท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงในแตBละระดับ ต:องเปHนข:อมูลท่ีไมBล:าสมัย ในกรณีนี้สามารถแก:ไขโดยการสํารวจพ้ืนท่ีหรือปรึกษา
ผู:เชี่ยวชาญเฉพาะด:าน 

(6) หลักการสําคัญอันเปHนหัวใจของ SEA ซ่ึงอยูBท่ีการเป̀ดโอกาสให:ข:อกําหนด และเง่ือนไขตBางๆ ในการ
กําหนดนโยบาย แผน และแผนงานได:ทบทวนแก:ไข เพ่ือให:กรอบการพัฒนาดําเนินไปได:โดยไมBขัดหลักการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ดังนั้น อาจกลBาวได:วBา SEA คือเครื่องมือท่ีใช:เปHนทางเลือกของการกําหนดนโยบาย แผนและแผนงานต้ังแตB
ข้ันตอนการกําหนดหลักการถึงข้ันตอนการตรวจสอบ โดยการดําเนินการสามารถทําได:หลายแนวทางเพ่ือให:เกิด
ประโยชน�สูงสุดโดยควรเริ่มต:นในข้ันตอนท่ีเร็วท่ีสุดเทBาท่ีจะเปHนไปได:ในทางปฏิบัติ (Therivel & Brown,1999)
นอกจากนี้ ระบบ SEA ไมBได:ให:ความสําคัญในการจัดทํารายงานมากดังเชBนระบบ EIA Therivel & Brown (1999) 
ให:เหตุผลวBารายงานดังกลBาวเปHนเพียงเอกสารท่ีเก่ียวข:องกับกระบวนการเทBานั้นและมีความจําเปHนเพียงเพ่ือเปHน
ข:อมูลอ:างอิงเพ่ือทบทวนในระยะหลัง แตBสิ่งสําคัญท่ีเปHนคุณคBาท่ีแท:จริงของ SEA คือเปHนเครื่องมือท่ีสร:างข้ึนเพ่ือ
วางรูปแบบวัฏจักรของข:อกําหนดตBางๆ ในนโยบาย แผน และแผนงานโดยยึดหลักวBาข:อกําหนดตBางๆ ต:องสามารถ
เปลี่ยนแปลงได:ตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองและสะท:อนตBอเปLาหมายทางด:านสิ่งแวดล:อมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -10- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

2.4 ข้ันตอนการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� 
การประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร� จะพิจารณาในภาพรวมท้ังในเชิงพ้ืนท่ี และรายสาขาการพัฒนา 

การประเมินจะพิจารณาแบBงออกตามพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกล:เคียง ซ่ึงมีแนวโน:มได:รับผลกระทบ โดยท่ีปรึกษา
จะดําเนินการตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร�ท่ีจัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม ประกอบด:วย 10 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

(1) การกล่ันกรองประเภทโครงการ 
แผนงานหรือโครงการท่ีเหมาะสมในการศึกษาประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร�ในกรณีนี้       

จะกลั่นกรองโครงการท่ีได:ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห�ความเปHนไปได: และคัดเลือกมาแล:วจากข้ันตอนกBอนหน:านี้ 
ในการศึกษา ทบทวน รวบรวมและวิเคราะห�ข:อมูล การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: รวมท้ังข:อมูลท่ีรวบรวมได:
จากการดําเนินกิจกรรมเรียนรู:รBวมกับผู:มีสBวนได:สBวนเสีย 

โครงการท่ีกBอให:เกิดผลกระทบน:อยหรือผลกระทบในวงจํากัดและเปHนโครงการท่ีกําลังดําเนินการ
กBอสร:างหรือเสร็จสิ้นแล:ว รวมท้ังโครงการตามแผนงานประจําของจังหวัด จะไมBนํามาพิจารณาในการประเมิน
สิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร� โดยกระบวนการนี้จะเปHนการสร:างความเข:าใจในธรรมชาติและความต:องการของ
นโยบาย แผน และแผนงาน ซ่ึงเปHนข้ันตอนแรกของ SEA เนื่องจากการสร:างความเข:าใจในความต:องการและ
ธรรมชาติของวัตถุประสงค�ของนโยบาย แผน แผนงานหรือโปรแกรมนั้นจะเปHนการกําหนดวิธีการในรายละเอียดท่ี
จะนํามาใช:กับนโยบาย แผน และแผนงาน นั้นๆ และภายหลังจากนั้น ท่ีปรึกษาจึงจะกําหนดรายละเอียดของ
ทางเลือกเชิงกลยุทธ�ให:เหมาะสมกับกรอบเวลาของนโยบาย แผน และแผนงาน รวมไปถึงการกําหนดตัวชี้วัด 
หลักเกณฑ� และวิธีการในการประเมินท่ีเหมาะสม 

(2) การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ 
ท่ีปรึกษาจะรวบรวม และทบทวนเอกสารทุติยภูมิของโครงการท่ีกลั่นกรองแล:วเพ่ิมเติมตามความ

จําเปHนจากแหลBงข:อมูลหนBวยราชการ และองค�กรเอกชนท่ีเก่ียวข:อง เพ่ือทบทวนข:อมูลให:เปHนป5จจุบัน ซ่ึงเปHนข:อมูล
ในเชิงสถิติ แผนท่ี ซ่ึงประกอบด:วย 2 ข้ันตอน ได:แกB 

1) การศึกษาภูมิหลังและข,อมูลพ้ืนฐานทางส่ิงแวดล,อม 
เปHนการศึกษาสถานภาพของสิ่งแวดล:อมซ่ึงจะบอกให:ทราบถึงสถานภาพป5จจุบันของ

สิ่งแวดล:อมและศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีสามารถรองรับการพัฒนาได: นอกจากนี้ยังสามารถบอกได:วBาพ้ืนท่ีใดท่ีควรจะ
กันออกจากการพัฒนา อันเนื่องจากเปHนพ้ืนท่ีท่ีมีความอBอนไหวในการเกิดผลกระทบหรือเปHนพ้ืนท่ีท่ีควรคBาแกBการ
อนุรักษ� ซ่ึงเทคนิคท่ีนิยมใช:คือการใช:ระบบการซ:อนทับแผนท่ีและใช:ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร�เปHนเครื่องมือ
หลักควบคูBกับการทํา Checklist  

2) การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล,อมและความเช่ือมโยง 
ข้ันตอนนี้เปHนการตรวจสอบและศึกษาคุณลักษณะของกิจกรรมท่ีสร:างผลกระทบสิ่งแวดล:อม

และผู:ท่ีได:รับผลกระทบสิ่งแวดล:อม รวมไปถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมไปสูBกิจกรรมในนโยบาย แผนและ
แผนงานอ่ืน  

การตรวจสอบและประเมินทางเลือกในข้ันต:นจากการทบทวนเอกสารในข้ันต:นจะทําให:ทราบ
วBานโยบาย แผน หรือแผนงานใดท่ีต:องนํากลับมาทบทวนหรือทําความเข:าใจและกลับสูBกระบวนการประเมินความ
ต:องการอีกครั้ง ซ่ึงภายหลังจากได:พิจารณาและเลือกทางเลือกแล:วจึงนําเข:าสูBกระบวนการกําหนดขอบเขต
(Scoping) ตBอไป 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -11- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

(3) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 

การกลั่นกรองและกําหนดขอบเขต (Scoping) ของ SEA มีวัตถุประสงค�หลักของการกลั่นกรอง คือ
จะเปHนการตรวจสอบพ้ืนท่ีหรือกําหนดประเด็นของนโยบาย แผนและแผนงานวBาเก่ียวพันกับสิ่งแวดล:อม สมรรถนะ
หรือความสามารถในการรองรับและความยั่งยืนของการพัฒนาตามเจตนารมณ�ของการศึกษา SEA หรือไมB 

การกําหนดขอบเขตการศึกษานั้นท่ีปรึกษาจะพิจารณาเสนอประเด็นและทางเลือกเชิงกลยุทธ�ของ
การพัฒนาของกลุBมโครงการในกลุBมจังหวัดเปLาหมาย โดยข:อมูลสBวนหนึ่งจะได:จากการวิเคราะห�แผนและนโยบายท่ี
เก่ียวข:องเพ่ือระบุประเด็นยุทธศาสตร�สําคัญในการพัฒนาของกลุBมโครงการและประเด็นหรือผลกระทบสําคัญด:าน
สิ่งแวดล:อมเพ่ือกําหนดเปHนขอบเขตและจุดสนใจหลักของการประเมิน ทางเลือกเชิงกลยุทธ�ในการพัฒนา อาจเปHน
ทางเลือกการเรBงผลักดันโครงการท่ีมีความพร:อมหรือชะลอโครงการท่ียังคงมีป5ญหาเพ่ือปรับปรุงแก:ไของค�ประกอบ
โครงการ หรือดําเนินโครงการตามข้ันตอนปกติแตBดําเนินการมาตรการสร:างผลกระทบทางบวกและลดผลกระทบ
ทางลบ เปHนต:น และข:อมูลอีกสBวนจะได:จากการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู:รBวมกับผู:มีสBวนได:สBวนเสีย ท้ังท่ีเปHนการ
ประชุมกลุBมเล็กและการประชุมกลุBมยBอย (small group/focused group) มารBวมพิจารณาเพ่ือให:ประชาชนใน
พ้ืนท่ีโครงการมีสBวนรBวมในกระบวนการกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ต้ังแตBข้ันแรกเริ่มโครงการด:วย 

ประเด็นสิ่งแวดล:อมท่ีสําคัญในแตBละพ้ืนท่ีแตBละกลุBมโครงการ และแตBละทางเลือก อาจจะแตกตBาง
กันได:  เชBน การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา  การเปลี่ยนแปลงชายฝ56 ง                 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

นอกจากนี้ประเด็นยุทธศาสตร�สําคัญของการพัฒนาโครงการตBางๆ เชBน ความม่ันคงด:านพลังงาน 
ความม่ันคงของระบบเศรษฐกิจและการจ:างงาน เปHนต:น จะพิจารณานํามาระบุในการกําหนดขอบเขตการศึกษา
ประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร�  

(4) การเก็บรวบรวมข,อมูลเพ่ิมเติม 

ท่ีปรึกษาจะทําการเก็บรวบรวมข:อมูลเพ่ิมเติมในข้ันตอนหลังจากกําหนดขอบเขตการศึกษา โดยจะ
พิจารณาจากประเด็นท่ีเก่ียวข:องหากข:อมูลท่ีได:จากการทบทวนรวบรวมข:อมูลพ้ืนฐานด:านตBางๆ ยังไมBเพียงพอ     
ท้ังด:านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม ข:อมูลระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตBางๆ ท่ีจําเปHนและเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: ในการศึกษาครั้งนี้จะใช:ข:อมูลทุติยภูมิจากรายงานการศึกษาและรวบรวม
ข:อมูลจากหนBวยงานท่ีเก่ียวข:อง ท้ังนี้ในกรณีท่ีพบวBาบางผลกระทบ/ประเด็นมีความสําคัญหรือมีผลกระทบอยBางมี
นัยสําคัญและมีข:อมูลไมBชัดเจนหรือไมBเพียงพอ จะกําหนดให:เปHนข:อเสนอแนะหรือเง่ือนไขของนโยบายหรือ
แผนงานนั้นจะต:องนําไปศึกษาในรายละเอียดตBอไป กลBาวคือ 

1) ทบทวนเอกสารเพ่ิมเติม (ถ:ามี) เพ่ืออธิบายสภาวะแวดล:อมพ้ืนฐานท่ีมีอยูB  ระบุป5ญหา
สิ่งแวดล:อมข:อจํากัดตBาง ๆ 

2) ศึกษาสถานภาพของทรัพยากรสิ่งแวดล:อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือนําไปสูBความยั่งยืน       
โดยพิจารณาความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศในพ้ืนท่ี ผลประโยชน�ทางด:านเศรษฐกิจ และสิ่งท่ีสังคมจะ
ได:รับ/ปรับเปลี่ยน  

3) ร ะบุผลกระทบท่ีนBาจะเกิดข้ึนและความยั่งยืนของแตBละทางเลือก  
4) ให:ประชาชนได:มีสBวนรBวมในการพิจารณาทางเลือกท่ีพึงประสงค� ท้ังนี้เพ่ือเปHนฐานข:อมูลในการ

ตัดสินใจโดยการสํารวจข:อมูล และความคิดเห็นของประชาชน ชุมชน ผู:นําทางความคิด ผู:ดําเนินโครงการ มีสBวน



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -12- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

เก่ียวข:องในพ้ืนท่ี โดยผBานกระบวนการเรียนรู:รBวมกับผู:มีสBวนได:สBวนเสียในรูปแบบของประชุมกลุBมยBอย (focused 
group) หรือการเรียนรู:แลกเปลี่ยนความเห็นและทราบความต:องการของประชาชนและชุมชนจากการทําเครือขBาย
ประชาสังคมตามความเหมาะสมของแตBละพ้ืนท่ี เพ่ือให:ขอบเขตการศึกษามีความรัดกุม สมบูรณ� ครอบคลุมความ
ต:องการของทุกภาคสBวน 

(5) การวิเคราะห�และประเมินข,อมูล 

ข:อมูลท่ีได:รับจากการเก็บรวบรวมเพ่ิมเติม จากการทํากิจกรรมการเรียนรู:รBวมกับผู:มีสBวนได:สBวนเสีย 
จะนํามาวิเคราะห�ประมวลผลเพ่ือปรับปรุงการกําหนดขอบเขตการศึกษา ท่ีปรึกษาจะวิเคราะห�ข:อมูลในประเด็น
ยุทธศาสตร�และประเด็นสิ่งแวดล:อมของทางเลือกเชิงกลยุทธ�ตBางๆ โดย 

1) ประเมินสถานภาพด:านสิ่งแวดล:อมของพ้ืนท่ี (และโครงการ) ในภาพพ้ืนฐานป5จจุบันและอนาคต
ท่ีไมBมีการพัฒนาของโครงการ (baseline scenario)  

2) ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการเ ม่ือสถานภาพด:านสิ่ งแวดล:อมของพ้ืนท่ี             
(และโครงการ) เปลี่ยนแปลงไปจากภาพพ้ืนฐานดังกลBาว 

ในการประเมินสิ่งแวดล:อมในระดับยุทธศาสตร� สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ท่ีปรึกษาจะพิจารณาเลือกใช:
วิธีการหรือเครื่องมือท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูBกับประเด็นหรือเรื่องท่ีจะประเมิน อาทิ 

ก. การคาดการณ�ผลกระทบสิ่งแวดล:อมและเศรษฐกิจสังคม 
- การใช:โมเดลหรือการคาดการณ�ผลกระทบสิ่งแวดล:อมหรือการเปลี่ยนแปลงโดยตรง (trend 

analysis) 
- การวิเคราะห�โดยใช:ตารางไขว: (matrix) 
- เทคนิคการรวบรวมข:อมูลโดยการมีสBวนรBวมหรือการปรึกษาหารือ (participatory/ 

consultative technique) 
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร� วิเคราะห� จัดการข:อมูล และนําเสนอ 

ข. การวิเคราะห�และเปรียบเทียบทางเลือก 
- การวิเคราะห�ภาพอนาคตและ multi-criteria analysis 
- การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) 
- การวิเคราะห�ต:นทุนและผลประโยชน� (cost/benefit analysis) 
- การสํารวจความเห็น จัดลําดับทางเลือก หรือสํารวจซํ้าๆ (Delphi technique) 

(6) การนําเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ผลจากการประเมินจะทําให:สามารถพิจารณาตัดสินใจได:วBา ทางเลือกเชิงกลยุทธ�ใดท่ีมีความ
เหมาะสม  มีโครงการอะไรบ:างในพ้ืนท่ีท่ีควรพัฒนา และโครงการใดท่ียังคงมีป5ญหาอุปสรรคท่ีต:องปรับปรุง
องค�ประกอบ หรือ มีมาตรการสนับสนุนเชิงสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอะไรบ:างท่ีต:องการผลักดัน โดยในการ
ประเมินทางเลือกนั้น ข:อมูลทางสิ่งแวดล:อมของแตBละทางเลือกจะถูกนํามาสร:างภาพฉาย (Scenarios) รวมถึง
ทางเลือกท่ีเปHน Worst-case และทางเลือกท่ีไมBทําอะไรเลย (do-nothing) ด:วย สําหรับทางเลือกท่ีพิจารณาแล:ว
เห็นวBาเปHนไปไมBได:จะถูกตัดออกไป 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -13- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

นอกจากนี้ ในกรณีทางเลือกท่ีพิจารณากBอให:เกิดผลกระทบสิ่งแวดล:อมอยBางไมBอาจหลีกเลี่ยงได: การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�ของนโยบาย แผนงาน หรือโปรแกรม อาจเปHนแนวทางหนึ่งท่ีชBวยลด/หลีกเลี่ยง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได: 

ท่ีปรึกษาจะสรุปผลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล:อม และผลจากการทํากิจกรรมรBวมเรียนรู:กับ  
ผู:มีสBวนได:สBวนเสีย เพ่ือเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมสอดคล:องกับความต:องการของประชาชน และเปHนการพัฒนาท่ี
สมดุล มีสBวนรBวมของประชาชนและชุมชนอยBางแท:จริง โดยทางเลือกท่ีเหมาะสมดังกลBาวนี้ จะถูกนําเสนอตBอ สนข.
เพ่ือพิจารณาความครบถ:วนสมบูรณ�ของประเด็นตBางๆ กBอนท่ีจะนําเสนอตBอท่ีประชุมสัมมนาในจังหวัดพ้ืนท่ีชายฝ56ง
ทะเลภาคใต:ตBอไป 

(7) การนําเสนอหลักการปfองกันไว,ล̀วงหน,า (Precautionary Principle) 

ท่ีปรึกษาจะเสนอแนวทางการลดผลกระทบทางลบและเพ่ิมผลกระทบทางบวก และเง่ือนไขพิทักษ�
สิ่งแวดล:อม สังคมและคุณภาพชีวิตท่ีควบคูBไปกับทางเลือกการพัฒนาท่ีเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาเสนอข:อกําหนด
ในการเตรียมการลBวงหน:าเพ่ือเพ่ิมผลกระทบทางบวกและปLองกันผลกระทบทางลบในประเด็นสิ่งแวดล:อมท่ีระบุ
เอาไว:ในทางเลือกการพัฒนา ท้ังนี้ ผลการศึกษาในข้ันตอนท่ี (8) การตัดสินใจพัฒนา (9) การติดตามประเมินผล
และ (10) การปรับปรุงแก:ไขทางท่ีปรึกษาจะนําเสนอไว:ในสBวนของข:อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาตBอไป 
2.5 การคาดการณ�แและการประเมิน 

 การคาดการณ�ผลกระทบ : เปHนการประเมินลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบท่ีคาดวBาจะเกิดข้ึนจากการ
พัฒนาโครงการพ้ืนฐาน 57 โครงการ และการพัฒนาด:านเกษตรกรรมและทBองเท่ียวควบคูBกันไปนั้น สามารถใช:วิธีการ
ท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยใช:ความคิดเห็นของผู:เชี่ยวชาญเฉพาะด:าน (Expert Judgement) เพ่ือจําแนกแจกแจง
อธิบายระดับนัยสําคัญของผลกระทบในเรื่องตBางๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการตัดสินใจพัฒนา
หรือปรับปรุงรูปแบบทางเลือกการพัฒนา โดยมีข:อมูลสนับสนุนอธิบายประกอบ ครอบคลุมประเด็น ดังตBอไปนี้ 

- ลักษณะ (Nature) ของผลกระทบ ได:แกB ทางบวก-ทางลบ โดยตรง-โดยอ:อม ผลกระทบสะสม 
- ขนาด (Magnitude) ของผลกระทบ ได:แกB สูง ปานกลาง ตํ่า 
- ขอบเขต (Extent) ได:แกB ขอบเขตพ้ืนท่ี การแพรBกระจาย รัศมีของผลกระทบ 
- ระยะเวลา (Duration) ได:แกB ระยะสั้น ระยะยาว 
- ความสามารถในการคืนสภาพ (Reversibility Irreversibility) 
- โอกาส (Likelihood) ของการเกิดผลกระทบ 

 การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบจะต:องเลือกใช:วิธีการและเกณฑ�ท่ีเหมาะสมกับโครงการ ซ่ึงใน
การศึกษาครั้งนี้ เลือกใช:วิธีการ Scaling รBวมกับ Matrix ในการประเมินระดับนัยสําคัญ ดังนี้ 
 

 

 

  

  

ระดับนัยสําคัญ    =      ลักษณะหรือความรุนแรง           X         ความสําคัญ 
      ของผลกระทบ           ของผลกระทบ                 ของผลกระทบ 
      (Significance)         (Characteristics)                        (Importance) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -14- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 (1) การวิเคราะห�ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (Characteristics) 

  1) การวิเคราะห�ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ พิจารณาจากผลคูณของขนาด (Magnitude) 
ขอบเขต (Extent) และระยะเวลา (Duration) ของผลกระทบ โดยกําหนดเกณฑ�ในการวิเคราะห�ดังตารางท่ี 2-3 

  2) นําคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบมาเปรียบเทียบกับเกณฑ�และการให:คะแนน
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบในตารางท่ี 2-4 

 (2) การวิเคราะห�ความสําคัญของผลกระทบ (Importance) พิจารณาจากคุณคBาของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล:อมท่ีสูญเสีย หรือเสื่อมถอย หรือการสูญเสียโอกาสในการใช:ทรัพยากร ซ่ึงใช:เกณฑ�การให:คะแนน แสดงดัง
ตารางท่ี 2-5 สําหรับผลกระทบทางสังคม ดังแสดงในตารางท่ี 2-6 

 (3) การวิเคราะห�ระดับนัยสําคัญของผลกระทบ (Significance)  

 1) การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบทําได:โดยใช: Matrix ในตารางท่ี 2-7 โดยพิจารณาผล
การวิเคราะห�ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบและความสําคัญของผลกระทบข้ันตอนท่ี 1) การวิเคราะห�
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (Characteristics) และ ข้ันตอนท่ี 2) การวิเคราะห�ความสําคัญของผลกระทบ 
(Importance) 
 2) ผลการประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบจะนําไปสูBการประเมินความสอดคล:องและเหมาะสม
ของแผนงานโครงการพัฒนาตBางๆ ตามเปLาหมายเชิงยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว:ดังตารางท่ี 2-8 

  ผลจากการประเมินจะทําให:สามารถพิจารณาตัดสินใจได:วBา ทางเลือกใดมีความเหมาะสม มีโครงการ
อะไรบ:างในพ้ืนท่ีท่ีควรพัฒนาและโครงการใดท่ียังคงมีป5ญหาอุปสรรคท่ีต:องปรับปรุงองค�ประกอบ หรือมีมาตรการ
ใดบ:างท่ีต:องการผลักดันโดยในการประเมินทางเลือกนั้น นอกจากนี้ ในกรณีทางเลือกท่ีพิจารณากBอให:เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล:อมอยBางไมBอาจหลีกเลี่ยงได: การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�ของนโยบาย แผนงาน หรือโปรแกรม อาจเปHน
แนวทางหนึ่งท่ีชBวยลด/หลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได: ท่ีปรึกษาจะเสนอแนวทางการลดผลกระทบทางลบและ
เพ่ิมผลกระทบทางบวก และเง่ือนไขพิทักษ�สิ่งแวดล:อม สังคมและคุณภาพชีวิตท่ีควบคูBไปกับทางเลือกการพัฒนาท่ี
เหมาะสม รวมท้ังพิจารณาเสนอข:อกําหนดในการเตรียมการลBวงหน:าเพ่ือเพ่ิมผลกระทบทางบวกและปLองกัน
ผลกระทบทางลบในประเด็นสิ่งแวดล:อมท่ีระบุเอาไว:ในทางเลือกการพัฒนา ตามหลักการปLองกันไว:ลBวงหน:า 
(Precautionary Principle) ในสBวนของแผนแมBบทการพัฒนาฯ และแนวทางการดําเนินงานแตBละด:านตBอไป 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -15- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 2-3 เกณฑ�และคะแนนการกําหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบส่ิงแวดล,อม 

ระดับ คําจํากัดความ คะแนน 

ขนาดของผลกระทบ (Magnitude) 1/ 

สูง - 
- 

เกินเกณฑ�ระดับการยอมรับได:ท่ีกําหนด 
เกิดการเปลี่ยนโครงสร:างของสภาพสิ่งแวดล:อมหรือระบบนิเวศไปจากเดิมท้ังระบบ 

3 

ปานกลาง - 
- 

อยูBในระดับเข:าใกล:เกณฑ�ระดับการยอมรับได: มีโอกาสเกินเกณฑ�ได:งBาย 
เกิดการเปลี่ยนแปลงป5จจัยบางประการของสภาพสิ่งแวดล:อม หรือระบบนิเวศแตBยังไมBมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร:าง 

2 

ต่ํา - 
- 

ยังคงอยูBในเกณฑ�ระดับการยอมรบัได: 
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน:อย 

1 

ขอบเขตผลกระทบ (Extent) 1/ 

สูง - 
- 

แพรBกระจายเปHนวงกว:าง  
ระดับภูมิภาค / ประเทศ / นานาชาติ 

3 

ปานกลาง - ออกนอกขอบเขตพ้ืนท่ีพัฒนา แตBยังอยูBในวงจํากัด 2 

ต่ํา - อยูBภายในขอบเขตพ้ืนท่ีพัฒนา  1 
ระยะเวลาของผลกระทบ (Duration ) 1/ 

สูง  
(ระยะยาว) 

- 
- 

ผลกระทบยังคงอยูBหลังจากป̀ดโครงการ / ถาวร (ไมBสามารถฟ��นฟูได:) 
ชBวงเวลานาน (เชBน มากกวBา 15 ปj ) 

3 

ปานกลาง - 
- 

ผลกระทบอยูBในชBวงเวลาดําเนินงาน / คืนสภาพได:เมื่อเวลาผBานไป 
ชBวงเวลาปานกลาง (เชBน 5- 15 ปj ) 

2 

ต่ํา 
(ระยะสั้น) 

- 
- 

ผลกระทบเกิดข้ึนเปHนบางชBวง เวลาสั้นๆ / คืนสภาพอยBางรวดเร็ว (Quickly Reversible ) 
ชBวงเวลาสั้น (เชBน 0-5 ปj)  

1 

คะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาด x ขอบเขต x ระยะเวลา ) 

หมายเหตุ : 1/ พิจารณาตามความเหมาะสมของแตBละประเด็น 

ตารางท่ี 2-4 เกณฑ�และการให,ค`าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 

ผลคูณของลักษณะหรือ
ความรุนแรงของผลกระทบ

สิ่งแวดล,อม1/ 
ระดับ คําจํากัดความ คะแนน 

9-27 สูง มีผลกระทบสูงและกBอให:เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมาซ่ึงต:องมีการ
จัดเตรียมมาตรการปLองกันและแก:ไขผลกระทบท่ีเข:มงวดและ
เครBงครัด 

3 

4-8 ปานกลาง มีผลกระทบหรือกBอให:เกิดการเปลีย่นแปลงปานกลาง 2 

1-3 ต่ํา มีผลกระทบหรือกBอให:เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน:อย 1 

หมายเหตุ : 1 /ผลคูณท่ีได:จากตารางท่ี 2-3 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -16- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 2-5 เกณฑ�และการให,ค`าคะแนนความสําคัญของผลกระทบ (ด,านทรัพยากรและส่ิงแวดล,อม) 

ระดับ คําจํากัดความ คะแนน 

สูง - 
- 
- 

รบกวนพ้ืนท่ีดั้งเดิม (Pristine Areas) ซ่ึงมีคุณคBาในเชิงอนุรักษ� 
ทําลายสิ่งมีชีวิตชนิดท่ีหายากหรือใกล:สูญพันธุ� 
เปHนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

3 

ปานกลาง - 
- 

รบกวนพ้ืนท่ีซึ่งมีศักยภาพสําหรับคุณคBาในเชิงอนุรักษ�หรือเปHนแหลBงทรัพยากร 
เปHนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับท:องถ่ิน/ภาค 

2 

ต่ํา - 
 
- 

รบกวนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม (Degraded Area) หรือพ้ืนท่ีท่ัวไปซ่ึงมีคุณคBาในเชิงอนุรักษ�
เพียงเล็กน:อย 
เปHนพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะของระบบนิเวศท่ีพบได:ท่ัวไป 

1 

 

ตารางท่ี 2-6 เกณฑ�และการให,ค`าคะแนนความสําคัญของผลกระทบ(ด,านสังคมและสุขภาพ) 

ระดับผลกระทบ นิยาม 

สูง  
(3) 

มีผลกระทบให:ต:องปรับเปลี่ยนป5จจัยระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมอยBางสิ้นเชิง ไมBสามารถ
ดํารงชีวิตอยูBในสังคมอยBางปกติ 

ปานกลาง  
(2) 

มีผลกระทบให:ต:องปรับเปลี่ยนป5จจัยระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมบ:างเล็กน:อย เพ่ือดํารงชีวิต
อยูBในสังคมอยBางปกติ  

ต่ํา  
(1) 

ไมBมีผลกระทบหรือมีผลกระทบในระดับต่ําตBอการดํารงชีวิตอยูBในสังคมอยBางปกติ ท้ังป5จจัยระดับบุคคล 
ครัวเรือน และชุมชน 

 

ตารางท่ี 2-7 การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบและการตัดสินใจพัฒนา 

 ระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 

และแนวทางการตัดสินใจพัฒนา 

ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (Characteristic) 

ตํ่า ปานกลาง สูง 

(1) (2) (3) 

ความสําคัญของ
ผลกระทบ

(Importance)  

  

  

ตํ่า 

กลุ�ม 3 พัฒนาได�  

โดยใช�มาตรการปกติ 

กลุ�ม 3 พัฒนาได�  

โดยใช�มาตรการปกติ 

กลุ�ม 2 พัฒนาได� 

โดยต�องมีมาตรการเข�มงวด 

(1)  (1)x(1)=(1) (1)x(2)=(2) (1)x(3)= (3) 

ปานกลาง 

กลุ�ม 3 พัฒนาได�  

โดยใช�มาตรการปกติ 

กลุ�ม 2 พัฒนาได� 

โดยต�องมีมาตรการเข�มงวด 

กลุ�ม 1 ต�องศึกษาอย�างละเอียดใน
การทบทวนทางเลือกหรือพัฒนา 

(2) (2)x(1)= (2) (2)x(2)=(4) (2)x(3)=(6) 

สูง 

กลุ�ม 3 พัฒนาได� 

โดยต�องมีมาตรการเข�มงวด 

กลุ�ม 1 ต�องศึกษาอย�างละเอียดใน
การทบทวนทางเลือกหรือพัฒนา 

กลุ�ม 1 ต�องศึกษาอย�างละเอียดใน
การทบทวนทางเลือกหรือพัฒนา 

(3) (3)x(1)= (3) (3)x(2)=(6) (3)x(3)=(9) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -17- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 2-8 คําจํากัดความของระดับนัยสําคัญของผลกระทบและแนวทางตัดสินใจพัฒนา 

ระดับคะแนน คําจํากัดความ แนวทางการตัดสินใจพัฒนา 

6-9 พ้ืนท่ีได:รับผลกระทบมีความสําคัญสูง ไมBควรเสี่ยง
สําหรับการพัฒนาท่ีมีผลกระทบสูงในระดับท่ีไมBสามารถ
ฟ��นฟูได: หรือกิจกรรมการพัฒนากBอให:เกิดผลกระทบ
อ่ืนๆ ตามมาเปHนวงกว:าง การปLองกันและแก:ไขด:วย
มาตรการใดๆ ทําได:ยากมากหรืออาจไมBคุ:มคBา 

กลุBม 1 ต:องใช:ข:อมูลและการศึกษาท่ีละเอียด
รอบคอบประกอบการตัดสินใจ กรณีท่ีไมBมีมาตรการ
หรือแนวทางปLองกันและแก:ไขผลกระทบในรูปแบบ
พิเศษ ท่ีทําให:มั่นใจได:วBาสามารถจัดการผลกระทบ
ให:อยูBในระดับท่ียอมรับได:ควรพิจารณาปรับปรุง
รูปแบบทางเลือกของการตัดสินใจพัฒนา  

3-4 พ้ืนท่ีได:รับผลกระทบมีความสําคัญสูง การเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจสBงผลกระทบตBอคุณคBาของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อม จําเปHนต:องมีมาตรการเชิงปLองกันและการ
กํากับดูแลท่ีเข:มงวด 

กลุBม 2 สามารถพัฒนาได: โดยมีการเสนอแนะแนว
ทางการจัดการ มาตรการในการปLองกันและแก:ไข
ผลกระทบท่ีเข:มงวด เพ่ิมเติมจากมาตรการปกติ 

1-2 กBอให: เ กิดการ เปลี่ ยนแปลงโดยไมBลด คุณคB าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
สามารถปLองกันและแก:ไขได:โดยงBาย 

กลุBม 3 สามารถพัฒนาได: โดยใช:มาตรการปกติ 

 

3.  การกําหนดขอบเขตการศึกษา 

3.1 การกล่ันกรองและกําหนดขอบเขตการศึกษา SEA (SEA Screening & Scoping) 

การศึกษาแผนแมBบทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:จําเปHนต:องนําประเด็นท่ีเก่ียวข:องหลายๆ เรื่องมา
พิจารณาในภาพรวม (cross-cutting perspectives) เปHนองค�ประกอบของการพัฒนาในสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข:อง     
ตามเปLาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาการลงทุนของพ้ืนท่ี ซ่ึงพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ในอดีตท่ี
ผBานมาถึงป5จจุบัน มีโครงสร:างเศรษฐกิจอยูBในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค:า และการทBองเท่ียว ตามลําดับ 
ซ่ึงในแตBละภาคสBวนยังมีขีดความสามารถและศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาให:สูงมากข้ึนได: ท้ังนี้ ได:มีการนําประเด็นอ่ืนๆ 
มาพิจารณารBวมด:วย ได:แกB (1) นโยบายและแผนงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวข:องกับการสBงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี เชBน 
ยุทธศาสตร�การทBองเท่ียว การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร�        
(2) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ี เชBน การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง การใช:ท่ีดิน และการ
จัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ� และ (3) การพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เชBน แผนการจัดหาแหลBงพลังงาน การจัดการ
ทรัพยากรน้ํา เปHนต:น 

สําหรับการพิจารณาทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: (รายละเอียดปรากฏอยูBในเล̀มท่ี 1 
รายงานฉบับหลัก บทท่ี 3) มีการศึกษาความเปHนไปได:ของแผนพัฒนา ท้ัง 4 มิติ รBวมกับความคิดเห็นของผู:มีสBวน
ได:เสีย จากกระบวนการมีสBวนรBวม พบวBาทางเลือกท่ี 2+(สองบวก) ซ่ึงเปHนการใช:ศักยภาพของพ้ืนท่ีในด:านการ
ทBองเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีอยูBอยBางเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case) และพัฒนาศักยภาพ
ด:านการทBองเท่ียวให:สูงข้ึนจากศักยภาพท่ีมีอยูBเดิม เปHนทางเลือกท่ีมีความเปHนไปได: ดังนั้น ขอบเขตแผนพัฒนาใน
การประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�ครั้งนี้ เปHนแนวทางการพัฒนาตามแนวทางเลือก สองบวก (2+) อัน
ประกอบด:วย โครงการพัฒนาสาขาตBางๆ ท่ีมีอยูBในแผน จํานวน 57 โครงการ รBวมกับการพัฒนาศักยภาพด:านการ
ทBองเท่ียวของภาคใต:และเพ่ิมรายได:จากการทBองเท่ียว ควบคูBไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการเพ่ิม



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -18- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ประสิทธิภาพการผลิตในสาขาเกษตรกรรมเพ่ือปLอนภาคอุตสาหกรรมและการสBงออก รวมท้ัง สาขาอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวเนื่องจากการเกษตรแปรรูป ซ่ึงรองรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีภาคใต: และอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน 

อยBางไรก็ตาม เพ่ือนําแนวทางเลือกการพัฒนาท่ีเหมาะสมและยั่งยืนไปสูBการจัดทําแผนแมBบทการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ตBอไป จะต:องมีความสอดคล:องกับศักยภาพและขีดจํากัด (Carrying Capacity) ของพ้ืนท่ี
เปLาหมาย ดังนั้น ท่ีปรึกษาได:มีตรวจสอบด:านสิ่งแวดล:อมเบ้ืองต:น เพ่ือระบุประเด็นป5ญหาสิ่งแวดล:อมสําคัญ หรือ
องค�ประกอบด:านสิ่งแวดล:อมหรือระบบนิเวศท่ีมีคุณคBาท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะได:รับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
พัฒนาโครงการพ้ืนฐาน โดยการทบทวนผลกระทบท่ีสําคัญจากเอกสารรายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล:อม
ของโครงการลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ เพ่ือให:ได:แผนแมBบทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ท่ีมีความสมดุล
และยั่งยืน ท้ัง 4 มิติ ได:แกB มิติสิ่งแวดล:อม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติการบริหารจัดการและเทคโนโลยี สิ่งสําคัญ 
คือ การกําหนดประเด็นท่ีจะนํามาศึกษามีความครบถ:วนสมบูรณ�มีมุมมองหลายมิติและเชื่อมโยงอยBางเปHนระบบ    
ในการศึกษานี้จะใช:กรอบแนวคิดแรงขับเคลื่อน-แรงกดดัน-สถานะ-ผลกระทบ-การตอบสนอง (Driver-Pressure-
State-Impact-Response : DPSIR) เปHนแนวทางในการจําแนกและระบุประเด็นผลกระทบท่ีสําคัญและนําไปสูB
การกําหนดขอบเขตการศึกษาในเชิงประเด็นนั้น (รูปท่ี 3-1) ประกอบด:วย 

 แรงขับเคลื่อน (Driving Force: D) หมายถึง กิจกรรมตBางๆ ตามแผนแมBบทในการพัฒนาฯ การพัฒนาใน
สาขาเศรษฐกิจหลักประกอบด:วย ภาคเกษตรกรรม ภาคทBองเท่ียวและบริการ ภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาโครงสร:าง
พ้ืนฐานและระบบสนับสนุน ได:แกB การคมนาคมและขนสBง พลังงาน ความม่ันคง 
 แรงกดดัน (Pressure: P) หมายถึง ป5จจัยภายนอกและภายในอ่ืนๆ เชBน การเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน    
การปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงเข:าสูBสังคมผู:สูงอายุ และขาดแคลนประชากรในวัยแรงงาน ป5ญหาด:าน
สิ่งแวดล:อมภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงการวางแผนพัฒนาจําเปHนต:องเตรียมความพร:อม
ในการรับมือกับความเสี่ยงจากแรงกดดันเหลBานี้ เพ่ือปLองกันมิให:เกิดป5ญหาความไมBม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และ
น้ํา หรือความขัดแย:งทางสังคมหรือภัยธรรมชาติ (น้ําทBวม น้ําแล:ง) อันจะสBงผลกระทบตBอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
สิ่งแวดล:อมของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ในอนาคต 
 สภาวะ (States : S) หมายถึง สภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล:อม โดยในการศึกษา
ครั้งนี้ ให*ความสําคัญกับประเด็นสภาวะ ซ่ึงเป1นเครื่องบ3งช้ีสมรรถนะหรือขีดความสามารถของพ้ืนท่ีในการรองรับ
การพัฒนาอย3างย่ังยืน โดยในการประเมินจะใช*ศักยภาพและขีดจํากัดของพ้ืนท่ีดังกลBาวมากําหนดเปHนวัตถุประสงค�
หลักหรือเปLาหมายเชิงยุทธศาสตร�ในการพัฒนาท้ังด:านสิ่งแวดล:อม เศรษฐกิจ และสังคม 
 ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง อิทธิพลของแรงขับเคลื่อน แรงกดดัน และสภาวะตBอมนุษย� ซ่ึงผลกระทบ
ตBางๆ ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล:อม เศรษฐกิจและสังคมล:วนสBงผลตBอ
มนุษย�ท้ังทางตรงและทางอ:อม โดยมีขอบเขตของผลกระทบแตกตBางออกไปในระดับชุมชนและท:องถ่ิน ระดับภาค 
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 
 การตอบสนอง (Response : R) หมายถึง ป5จจัยเชื่อมโยงในลักษณะ cross cutting นโยบายและการจัดการ
เก่ียวกับแรงขับเคลื่อนและแรงกดดันรวมถึงการจัดการผลกระทบท่ีมีอยูB เชBน การบังคับใช:กฎหมาย การบริหาร
จัดการ (ผังเมือง/กําหนดเขตการใช: ท่ีดิน เขตควบคุมพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เทคโนโลยีท่ีสะอาด 
อุตสาหกรรมสีเขียว มาตรการทางภาษี การแบBงป5นผลประโยชน�รBวมกัน ฯลฯ) การบูรณาการของภาครัฐ การสื่อสาร
และให:ข:อมูล การมีสBวนรBวมของภาคสBวนตBาง ๆ 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -19- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

สําหรับการพัฒนาโครงการพ้ืนฐาน 57 โครงการ และการพัฒนาด:านเกษตรกรรมและทBองเท่ียวโดย
พิจารณาถึงผลกระทบสะสมและผลกระทบรBวมจากกิจกรรมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี สามารถแจกแจงผลกระทบหลักท่ีสําคัญ
ท่ีคาดวBาจะเกิดข้ึนในแตBละกลุBมกิจกรรม ได:ดัง ตารางท่ี 3-1  ท้ังนี้ ประเด็นผลกระทบท่ีสําคัญได:นําไปกําหนดเปHน
รBางเปLาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และสร:างกระบวนการมีสBวนรBวมของคนในพ้ืนท่ีในการสะท:อนความต:องการ
และกําหนดเปLาหมายของการพัฒนาท่ีชุมชนพึงพอใจ ซ่ึงจะนําไปผนวกกับการวิเคราะห�ตามหลักวิชาการและ
ความเห็นของผู:เชี่ยวชาญ ได:เปHนเปLาหมายของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:อยBางยั่งยืน เปHนกรอบในการ
วิเคราะห�ขีดความสามารถรองรับของพ้ืนท่ีให:สอดคล:องกันตBอไป 
3.2 ขอบเขตการศึกษาของแผนพัฒนาท่ีทําการศึกษา 

 จากการศึกษาความเปHนไปได:ของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: โดยการทบทวนโครงการพัฒนาในสาขา
เศรษฐกิจตBางๆ ท่ีมีอยูBในแผนพัฒนาของภาครัฐ และวิเคราะห�ความเปHนไปได:ของแนวทางเลือกอ่ืนๆ ในการเพ่ิมอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต: โดยในทุกข้ันตอนได:เน:นถึงการเรียนรู:รBวมกันกับผู:มีสBวนได:เสียจากการพัฒนาท้ัง
ทางตรงและทางอ:อม พบวBาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: แนวการพัฒนา 
ตามทางเลือกท่ี 2+ มุBงเน:นการพัฒนาศักยภาพด:านการทBองเท่ียวของภาคใต:และเพ่ิมรายได:จากการทBองเท่ียว ควบคูB
ไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในสาขาเกษตรกรรม เพ่ือปLอนภาคอุตสาหกรรม
และการสBงออก โดยแผนแมBบทการพัฒนา ระยะ 20 ปj (ปj พ.ศ. 2560–2579) แบBงการดําเนินงานเปHน 2 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะท่ี 1 แนวการพัฒนา “ทางเลือก 2+ (สองบวก)” มุBงเน:นการพัฒนาศักยภาพด:านการทBองเท่ียวของภาคใต:
และเพ่ิมรายได:จากการทBองเท่ียว ควบคูBไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในสาขา
เกษตรกรรมเพ่ือปLอนภาคอุตสาหกรรมและการสBงออก รวมท้ัง สาขาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องจากการเกษตรแปรรูป 
ซ่ึงรองรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีภาคใต: ได:แกB ยางพารา ปาล�มน้ํามัน รวมถึง ผลผลิตทางการ
ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา ซ่ึงในชBวง 10 ปj แรก (พ.ศ 2560-2569) ของแผนการพัฒนาภาคใต: กําหนดเปLาหมาย
ของรายได:เพ่ิมข้ึนจากสาขาการทBองเท่ียว ร:อยละ 80 สBวนท่ีเหลือ ร:อยละ 20 มีท่ีมาจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ ได:แกB   
1) การขนสBง 2) อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป และ 3) อุตสาหกรรมฮาลาล  
  ระยะท่ี 2 ในการพัฒนาชBวง 10 ปjหลัง (พ.ศ. 2570 - 2579) รายได:จากการทBองเท่ียวจะลดลงเหลือเพียงร:อยละ 
50 และจําเปHนต:องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมBๆ โดยเน:นไปท่ีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซ่ึงได:แกB อุตสาหกรรม  
ไบโอดีเซล ซ่ึงใช:ผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต:เปHนวัตถุดิบ ซ่ึงได:แกB ปาล�มน้ํามัน เปHนต:น 

 การศึกษาแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:จําเปHนต:องนําประเด็นท่ีเก่ียวข:องหลายๆ เรื่องมาพิจารณาใน
ภาพรวม (cross-cutting perspectives) เปHนองค�ประกอบของการพัฒนาในสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข:องตามเปLาหมายการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาการลงทุนของพ้ืนท่ี ซ่ึงพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ในอดีตท่ีผBานมาถึงป5จจุบัน 
มีโครงสร:างเศรษฐกิจอยูBในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค:า และการทBองเท่ียว ตามลําดับ ซ่ึงในแตBละภาค
สBวนยังมีขีดความสามารถและศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาให:สูงมากข้ึนได: ท้ังนี้ ได:มีการนําประเด็นอ่ืนๆ มาพิจารณา
รBวมด:วย ได:แกB (1) นโยบายและแผนงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวข:องกับการสBงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี เชBน ยุทธศาสตร�การ
ทBองเท่ียว การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร� (2) แผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ี เชBน การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง การใช:ท่ีดิน และการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ� 
และ (3) การพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เชBน แผนการจัดหาแหลBงพลังงาน การจัดการทรัพยากรน้ํา เปHนต:น 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -20- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

แรงขับเคล่ือน (Driver) แรงกดดัน (Pressure) 

การพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจหลัก 

ภาคเกษตรกรรม ภาคทBองเท่ียวและบริการ ภาคอุตสาหกรรม 
การพัฒนาโครงสร*างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุน 

การคมนาคมและขนสBง พลังงาน ความม่ันคง 

 แนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนตามกรอบการศึกษา 

ป;จจัยภายนอกและภายในอื่นๆ 

การเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน การปฏิรูประบบราชการการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมสังคมผู:สูงอายุ ป5ญหาด:านส่ิงแวดล:อมภัยธรรมชาติและ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลไกการรับมือกับความไม̀แน`นอน 

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล,อม เศรษฐกิจและสังคม 

การใช:และเปล่ียนแปลงสภาพทรัพยากร การปลดปลBอยของเสียและมลภาวะ การเติบโตของเมืองและขนาดเศรษฐกิจ 

 
ผลกระทบ (Impact) ระดับชุมชนและท,องถ่ินระดับภาค ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล,อม เศรษฐกิจและสังคม 

ทรัพยากรฯ ลดน:อยลง เส่ือมโทรม 

สูญเสียทรัพยากรท่ีมีคุณคBา 

ผลกระทบต`อการใช,ประโยชน�ในด,านอื่นๆ
และการพัฒนาในอนาคต 

ความขัดแย,งจากการใช,ทรัพยากรฯ 

การเพ่ิมขึ้นของมลภาวะอากาศ นํ้า เสียงของ
เสีย การปนเป��อนในส่ิงแวดล:อม 

ผลกระทบทางสุขภาพ 

ผลกระทบต`อการใช,ประโยชน�อื่นๆ และการ
พัฒนาในอนาคต 

การขยายตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจในพ้ืนท่ี 

การเพ่ิมขึ้นของประชากร  

การเปล่ียนแปลงสภาพสังคม 

ผลกระทบทางสังคม 

  

 สถานะ (State) 

วัตถุประสงค�หลักและเปfาหมายเชิงยุทธศาสตร� 

มิติสิงแวดล,อม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล,อม 

- การพัฒนาบนฐานทรัพยากรฯ ต:องไมB
เ กิ นขี ดคว ามสามารถ ในกา ร ใ ช:
ประโยชน�รBวมกันในระยะยาว 

- * ระบบนิเวศและทรัพยากรฯ ท่ี มี
คุณคBามีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ได:รับการสงวนดูแลและฟ��นฟู 

มีสภาพแวดล:อมทางนํ้า อากาศ ดิน 
ฯลฯ ท่ีปลอดภัยและเหมาะสม 

สําหรับการดํารงชีวิต เปHนแหลBงผลิต
อาหาร การพัฒนาทางการเกษตรและ

ทBองเท่ียว 

เศรษฐกิจเติบโตอยBาง
มีเสถียรภาพ 

การกระจายรายได: 

ลดชBองวBางทางสังคม 

การมีป5จจัยพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิตอยBางเพียงพอ การพ่ึงพา
ตนเอง มีบริการพ้ืนฐานเพียงพอมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมอยูBเย็นเปHน

สุข 

 

 

การตอบสนอง (Response) 

����-------------------------------------- ป'จจัยเชื่อมโยงในลักษณะ cross cutting ---------------------------------------���� 

การบังคับใช:กฎหมาย การบริหารจัดการ (ผังเมือง/กําหนดเขตการใช:ท่ีดิน เขตควบคุมพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เทคโนโลยีท่ีสะอาด 
อุตสาหกรรมสีเขียวมาตรการทางภาษี การแบBงป5นผลประโยชน�รBวมกัน ฯลฯ) การบูรณาการของภาครัฐ  

การส่ือสารและให:ข:อมูล การมีสBวนรBวมของภาคสBวนตBางๆ  

รูปท่ี 3-1 ประเด็นการศึกษาแผนแม̀บทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -21- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 3-1  การตรวจสอบด,านส่ิงแวดล,อมเบ้ืองต,น เพ่ือระบุประเด็นป'ญหาส่ิงแวดล,อมท่ีสําคัญ 

H = ผลกระทบหลักท่ีสําคัญ 

  

องค�ประกอบ 

สิ่งแวดล:อม 

ท่ีมีคุณคBา 

 
 

 

 

 

 

แผนงาน, 

โครงการ 

พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม เศรษฐกิจ สังคม 
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ทBาเรอื   H H H   H  H      H H 

สนามบิน H     H  H        H  

ทางหลวง H   H    H  H H     H  

ระบบราง H   H  H  H  H H     H  

โรงไฟฟLา  H H H H H H H  H  H    H H 

ระบบ
จัดการ
ขยะ 

 H H H H H H H  H   H   H H 

ระบบ
จัดการ 

น้ําเสีย 

 H H H H H H H  H   H   H H 

การพัฒนา 

แหลBงน้ํา 

H H  H     H H  H  H    

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ/ นิคม
อุตสาหกรรม 

H H H H H H H H H H H H H H H H H 

การเกษตร 
(รวมประมง/ 

ปศุสัตว�) 

H H H H H   H H H        

อุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวเน่ือง

ทาง
การเกษตร 

H H H H H H H H H H H H H H H H  

อุตสาหกรรม
การ

ทBองเท่ียว 

H H H H H   H H H H H H H H H H 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -22- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

3.3 เปfาหมายส่ิงแวดล,อมในเชิงยุทธศาสตร�เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

3.3.1 การกําหนดเปfาหมายการพัฒนา 

เพ่ือนําผลการศึกษาไปใช:เปHนแนวทางในการวางแผนแมBบทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ในระยะยาว 
โดยมีการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� รวมท้ัง การพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงการขนาดใหญBหลาย
โครงการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขBงขันของประเทศ (growth and competitiveness) อันเปHน
ยุทธศาสตร�ของประเทศท่ีนําไปสูBเปLาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคูBกับการสร:างความเสมอภาคและเทBา
เทียมกันทางสังคม (inclusive growth) และการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปHนมิตรกับสิ่งแวดล:อม (green growth) 
3.3.2 การกําหนดเปfาหมายส่ิงแวดล,อมในเชิงยุทธศาสตร�ของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ'(งทะเลภาคใต, 

 การกําหนดดัชนีชี้วัด วัตถุประสงค� และเปLาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนความสามารถท่ีอยูBได:อยBางยั่งยืน 
(Sustainability) มีความหมายได:หลายอยBางท่ีแตกตBางกันอยBางมากมายแม:แตBในหมูBนักวิชาการด:วยกัน Hales 
and Prescott Allen (2002) ได:ตระหนักถึงความจําเปHนท่ีจะต:องมีคํานิยามสากลท่ียอมรับได:ของความสามารถท่ี
อยูBได:อยBางยั่งยืน เพ่ือท่ีจะสามารถวัดระดับความสามารถท่ีอยูBได:อยBางยั่งยืนในป5จจุบันและบBงชี้ให:ทราบถึงความ
หBางระหวBางตําแหนBงในป5จจุบันจากตําแหนBงท่ีสามารถอยูBได:อยBางยั่งยืนอยBางสมบูรณ� (Complete ustainability) 
International Union for Conversation of Nature (IUCN), United Nations Environment Programme 
(UNEP) และ World Wide Fund for Nature (WWF) นิยามการพัฒนาอยBางยั่งยืน (Sustainable 
Development) วBาการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย�โดยมีชีวิตอยูBภายในขีดความสามารถท่ีตBอเนื่องในการ
รองรับระบบนิเวศ (IUCN, 1991) ความสามารถท่ีอยูBได:อยBางยั่งยืนโดยปราศจากคุณภาพชีวิตเปHนการอยูBได:อยBางไมB
มีความหมายใดๆ และคุณภาพชีวิตท่ีปราศจากความสามารถท่ีอยูBได:อยBางยั่งยืนก็ไมBมีอะไรท่ีจะต:องพิจารณา 
Brundtland Commission (WCED, 1987) ได:นิยามการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงเปHนท่ียอมรับอยBางกว:างขวาง
ประกอบด:วย 3 มิติคือ 

(1) มิติสภาพทรัพยากรเพ่ือให:มีทรัพยากรคงเหลือไว:ให:คนรุBนหลังใช: 
(2) มิติสภาวะแวดล:อมและนิเวศเพ่ือสามารถอยูBได:ภายใต:สภาวะแวดล:อมท่ีสะอาดและสุขอนามัยท่ีดีท้ัง

ในป5จจุบันและในอนาคต 
(3) มิติคุณภาพชีวิตเพ่ือให:มีความเปHนอยูBท่ีดีท้ังในป5จจุบันและอนาคต 

 การพัฒนาวิเคราะห�แผนงาน/โครงการท่ีมีความเหมาะสมและยั่งยืนข:างต:น เม่ือวิเคราะห�จากศักยภาพและ
ป5ญหาในการดําเนินงานท่ีผBานมา ประกอบกับการนํานโยบายรัฐบาลและแผนงานท่ีสําคัญ รวมถึง ความคิดเห็นจาก
กระบวนการเรียนรู:รBวมกันของภาคสBวนตBางๆ มาพิจารณาแล:ว สามารถกําหนดเปLาหมายเชิงยุทธศาสตร�เพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ัง 4 มิติ ได:แกB มิติสิ่งแวดล:อม มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสูBการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ท่ียั่งยืน ได:ดังนี้  

(1) มิติส่ิงแวดล,อม 

1) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง: อนุรักษ�และใช:ประโยชน�จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเล ตามศักยภาพและขีดความสามารถของการใช:ประโยชน�รBวมกันในระยะยาว 

2) ระบบนิเวศและทรัพยากรชีวภาพในทะเล: ระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ แหลBง
ท่ีอยูBอาศัยและแหลBงอาหารของสัตว�ทะเลหายากและใกล:สูญพันธุ� ได:รับการสงวนดูแลและ
คุ:มครองให:มีความอุดมสมบูรณ� 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -23- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

3) ระบบนิเวศบนบกและป�าไม:: การใช:ประโยชน�ท่ีดินตามศักยภาพและความเหมาะสม         
เพ่ือรักษาความยั่งยืนของท่ีดินและระบบนิเวศบนบก มีการจัดการป�าไม:และพ้ืนท่ีต:นน้ํา      
เพ่ือหยุดยั้งและฟ��นฟูความเสื่อมโทรมของท่ีดิน รวมถึง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

4) ทรัพยากรน้ํา: การอนุรักษ�พ้ืนท่ีต:นน้ํา พัฒนาแหลBงน้ําและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยBางมี
ประสิทธิภาพ  

5) คุณภาพสิ่งแวดล:อม: สภาพแวดล:อมอากาศ น้ํา และดิน มีความปลอดภัยและเหมาะสมตBอ
การใช:ประโยชน� 

6)   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: มีการดําเนินการท่ีเปHนไปเพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

(2) มิติเศรษฐกิจ 

1) การเติบโตทางเศรษฐกิจอยBางมีเสถียรภาพ: มีการกระจายรายได: ขจัดความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ํา 

2) การประกอบอาชีพ: สBงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจ:างงานของท:องถ่ิน 
(3) มิติสังคม 

1) ประชากรและคุณภาพชีวิต: การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการเติบโตของเมือง/ชุมชน เปHนไป
อยBางสมดุล มีสภาพแวดล:อมท่ีสBงเสริมสุขภาวะในการดํารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน พร:อมรับการเปลี่ยนแปลง 

2) ความม่ันคงทางอาหาร: การมีแหลBงอาหารท่ีปลอดภัย ดูแลและรักษาแหลBงผลิตอาหารท่ี
สําคัญ สBงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน  

3) สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน: มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึงเพียงพอ (พลังงาน น้ําใช: การจัดการ
น้ําเสีย และขยะ) มีความเสมอภาคในการเข:าถึงบริการพร:อมรับการเปลี่ยนแปลง 

4) บริการสังคม: บริการทางการศึกษา/สาธารณสุขท่ีได:คุณภาพอยBางเทBาเทียมและท่ัวถึง 
สอดคล:องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีพร:อมรับการเปลี่ยนแปลง 

5) วัฒนธรรมและประเพณี: การดํารงรักษาอัตลักษณ� ลักษณะเดBนทางศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีของท:องถ่ิน 

6) ความปกติสุขในสังคม: คนในสังคมไมBมีความขัดแย:ง แบBงแยก เสริมสร:างการมีสBวนรวมและ
ความเข:มแข็งในทุกระดับ 

(4) มิติเทคโนโลยี 

1) การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน สBงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว/เชิงนิเวศ 
2) การเข:าถึงเทคโนโลยีและสนับสนุนนวัตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาท:องถ่ิน 

  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -24- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

นอกจากนี้ได:กําหนดดัชนีชี ้วัดเพื่อใช:เปHนเกณฑ�พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงขององค�ประกอบใน
ระบบสิ่งแวดล:อม ระดับสูงสุดที่ยอมรับได: (Limits of Acceptable Change; LAC) ในการตัดสินใน
พัฒนาตามแนวทางเลือก ซ่ึงจะเปHนคBาท่ีไมBเกินกวBาศักยภาพและขีดจํากัด (Carrying Capacity; CC) ของระบบ
สิ่งแวดล:อม และมีการกําหนดคBาสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงท้ังด:านสิ่งแวดล:อม เศรษฐกิจ และสังคมดังกลBาว 
ภายใต:การยอมรับรBวมกันของผู:เก่ียวข:องทุกฝ�าย และคํานึงถึงการใช:ประโยชน�ของพ้ืนท่ีท่ีเปHนเปLาหมายของการ
พัฒนา เชBน พ้ืนท่ีท่ีมุBงเน:นด:านการทBองเท่ียวและการประมง เปHนต:น นอกเหนือจากข:อกําหนดทางกฎหมาย
กฎระเบียบ ข:อบังคับตBางๆ คBามาตรฐาน กฎหมาย และคBามาตรฐาน เพียงอยBางเดียว ซ่ึงการพิจารณาดัชนีชี้วัดและ
เปLาหมายของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 2 สBวน ควบคูBกันไป ดังตารางท่ี 3-2 และ 3-3 โดยหลักเกณฑ�ท่ี
นํามาพิจารณาในครั้งนี้ ประกอบด:วย 

(1) พิจารณาให:สอดคล:องตามศักยภาพและขีดจํากัดของระบบสิ่งแวดล:อมหรือพ้ืนท่ี (Carrying 
Capacity) รวมถึง เปLาหมายการใช:ประโยชน�ของพ้ืนท่ีท่ีเปHนเปLาหมายของการพัฒนา เชBน พ้ืนท่ีท่ีมุBงเน:นด:านการ
ทBองเท่ียวและการประมง จะมีขีดความสามารถในการรองรับมลสารน:อยกวBาพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเปHนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
เปHนต:น ซ่ึงสอดคล:องกับแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร�หลักของพ้ืนท่ี ได:แกB แผนพัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน
แผนพัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย และแผนพัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน พ.ศ. 2557–2560 (ฉบับ
ทบทวน) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล:อมภาคใต: พ.ศ. 2557-2560 เปHนต:น โดยการพัฒนาจะพิจารณาถึง
เปLาประสงค�หลักของพ้ืนท่ีและขีดความสามารถของพ้ืนท่ีในการรองรับการพัฒนาตBอไป 

(2)  พิจารณาในมิติของพ้ืนท่ีท่ีได:รับผลกระทบจากการพัฒนาในทัศนะของการพัฒนาท่ียั่งยืน         
โดยตัวชี้วัดจะไมBมีการใช:ข:อมูลในระดับปฐมภูมิแตBจะใช:ข:อมูลทุติยภูมิท่ีหนBวยงานราชการได:จัดเก็บเปHนประจําอยูB
แล:วเพ่ือรายงานสถานการณ�ตBางๆ ตามหน:าท่ีความรับผิดชอบหลักของหนBวยงานนั้นๆ อาทิ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ (สศช.) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อม (สผ.) เปHนต:น 

(3) การรับฟ5งความคิดเห็นประชาชนและผู:มีสBวนได:สBวนเสียในพ้ืนท่ีเปLาหมายของการพัฒนา 
(4) การประชุมคณะผู:เชี่ยวชาญและผู:ทรงคุณวุฒิ (รายละเอียดการประชุม ดังแสดงในเล̀มท่ี 2 

ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ� ภาคผนวก ค) 

ทั ้งนี ้ คณะที ่ปร ึกษาได:รวบรวมข:อมูล พื ้นฐานในดัชนีชี ้ว ัดที ่กําหนด เ พื ่อใช :ประโยชน�ในการ
คาดการณ�และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาตBอไป 
 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -25- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 3-2 เปfาหมายเชิงยุทธศาสตร�ส่ิงแวดล,อมในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
ประเด็นหลัก เปfาหมายเชิงยุทธศาสตร�เพ่ือความยั่งยืน ดัชนีชี้วัด 

1. มิติส่ิงแวดล,อม - ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง: อนุรักษ�และใช:
ประโยชน�จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทาง
ทะเล ตามศักยภาพและขีดความสามารถของการใช:
ประโยชน�รBวมกันในระยะยาว 

- ระบบนิเวศและทรัพยากรชีวภาพในทะเล: ระบบนิเวศท่ี
มีความหลากหลายทางชีวภาพ แหลBงท่ีอยูBอาศัยและ
แหลBงอาหารของสัตว�ทะเลหายากและใกล:สูญพันธุ� 
ได:รับการสงวนดูแลและคุ:มครองให:มีความอุดมสมบูรณ� 

- ระบบนิเวศบนบกและป�าไม:: การใช:ประโยชน�ท่ีดินตาม
ศักยภาพและความเหมาะสม เพ่ือรักษาความยั่งยืน
ของท่ีดินและระบบนิเวศบนบก มีการจัดการป�าไม:และ
พ้ืนท่ีต:นนํ้า เพ่ือหยุดยั้งและฟ��นฟูความเส่ือมโทรมของ
ท่ีดิน รวมถึง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ทรัพยากรนํ้า: การอนุรักษ�พ้ืนท่ีต:นนํ้า พัฒนาแหลBงนํ้า
และบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยBางมีประสิทธิภาพ  

- คุณภาพส่ิงแวดล:อม: สภาพแวดล:อมอากาศ นํ้า และดิน 
มีความปลอดภัยและเหมาะสมตBอการใช:ประโยชน� 

- การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ: มีการดําเนินการท่ี
เปHนไปเพ่ือลดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง 
 
 
 
ทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ 
 
 
 
ทรัพยากรท่ีดิน  
 
 
 
 
ทรัพยากรนํ้า 
คุณภาพนํ้า/นํ้าทะเล  
คุณภาพอากาศและเสียง  
 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. มิติเศรษฐกิจ - เศรษฐกิจเติบโตอยBางมีเสถียรภาพ: มีการกระจาย
รายได: ขจัดความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า 

- การประกอบอาชีพ: สBงเสริมศักยภาพการมีงานทําและ
การจ:างงานของท:องถิ่น 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ  
การกระจายรายได:  
อาชีพท:องถิ่นและฐานทรัพยากร 

3. มิติสังคม - เมืองและการต้ังถิ่นฐาน: การเพ่ิมขึ้นของประชากรและ
การเติบโตของเมือง/ชุมชน เปHนไปอยBางสมดุล         
มีสภาพแวดล:อมท่ีสBงเสริมสุขภาวะในการดํารงชีวิต     
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน พร:อมรับการ
เปล่ียนแปลง 

- ความม่ันคงทางอาหาร: การมีแหลBงอาหารท่ีปลอดภัย 
ดูแลและรักษาแหลBงผลิตอาหารท่ีสําคัญ สBงเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน  

- สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน: มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง
เพียงพอ (พลังงาน นํ้าใช: การจัดการนํ้าเสียและขยะ) 
มีความเสมอภาคในการเข:าถึงบริการพร:อมรับการ
เปล่ียนแปลง 
 

ประชากร  
 
 
 
 
 
 
 
บริการสาธารณูปโภค 
การจัดการของสียและส่ิงปฏิกูล 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -26- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ประเด็นหลัก เปfาหมายเชิงยุทธศาสตร�เพ่ือความยั่งยืน ดัชนีชี้วัด 
- บริการสังคม: บริการทางการศึกษา/สาธารณสุขท่ีได:

คุณภาพอยBางเทBาเทียมและท่ัวถึง สอดคล:องกับการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพร:อมรับการเปล่ียนแปลง 

- วัฒนธรรมและประเพณี: การดํารงรักษาอัตลักษณ� 
ลักษณะเดBนทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของ
ท:องถิ่น 

- การดํารงรักษาอัตลักษณ� ลักษณะเดBนทางศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณีของท:องถิ่น 

- ความปกติสุขในสังคม: คนในสังคมไมBมีความขัดแย:ง 
แบBงแยก เสริมสร:างการมีสBวนรวมและความเข:มแข็งใน
ทุกระดับ 

 
บริการสังคม (การศึกษา/สาธารณสุข)  
 
วัฒนธรรมและประเพณี  
 
 
 
 
ความปลอดภัย/ ความม่ันคง 
การยอมรับของชุมชน 

4. มิติเทคโนโลยี - การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
สBงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว/เชิงนิเวศ  

- การเข:าถึงเทคโนโลยีและสนับสนุนนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาท:องถิ่น 

- อุตสาหกรรมสีเขียว/เชิงนิเวศ  
 
- เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

ท:องถิ่น 

 

ตารางท่ี 3-3 ตัวช้ีวัดและเกณฑ�พิจารณาในการบรรลุเปfาหมายเชิงยุทธศาสตร�ส่ิงแวดล,อม 

ประเด็นหลัก ตัวชี้วัด เปfาหมาย 

1. มิติส่ิงแวดล,อม 

ทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝ56ง 

สภาพชายฝ56ง  พ้ืนท่ีชายฝ56งท่ีมีการกัดเซาะไมB
เพ่ิมขึ้นท้ังขนาดและความรุนแรง 

การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการ
กัดเซาะชายฝ56งในระดับรุนแรงไมB
เพ่ิมขึ้น 

ชายหาด ชายหาดท่ีมีศักยภาพ ได:รับการ
อนุรักษ�และดูแลให:อยูBในสภาพท่ี
เหมาะสมตBอการใช:ประโยชน�  

ไมBกBอให:เกิดการเปล่ียนแปลงในทิศทาง
ท่ีเลวลง สําหรับชายหาดท่ีมีศักยภาพ
ด:านการทBองเท่ียวสูงระดับชาติ/
นานาชาติ 

ทรัพยากรชีวภาพและ
ระบบนิเวศ 

พ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางระบบ
นิเวศ 

การอนุรักษ�พ้ืนท่ีท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรท่ี
ไมBอาจทดแทน หรือชนิดพันธุ�ท่ีใกล:
สูญพันธุ� 

ไมBดําเนินกิจกรรมท่ีกBอให:เกิดข:อห:าม
หรือขัดแย:งกับกฎหมาย/ ข:อกําหนด
พ้ืนท่ีอนุรักษ� 

ทรัพยากรท่ีดิน การใช:ท่ีดิน การใช:ท่ีดินสอดคล:องกับกฎหมาย/
ข:อกําหนด มีการใช:อยBางเต็ม
ศักยภาพและเกิดผลิตผลสูงสุด  

ไมBมีการใช:ท่ีดินท่ีกBอให:เกิดพ้ืนท่ีเส่ือม
โทรมเพ่ิมขึ้น  

ทรัพยากรนํ้า พ้ืนท่ีต:นนํ้า/แหลBงนํ้า การอนุรักษ�พ้ืนท่ีต:นนํ้าศักยภาพการ
บริหารจัดการนํ้า 

หลีกเล่ียงการพัฒนาในพ้ืนท่ีลุBมนํ้า 1A  

คุณภาพส่ิงแวดล:อม คุณภาพนํ้าผิวดิน 

คุณภาพนํ้าทะเล 

คุณภาพนํ้าเหมาะสมตBอการใช:
ประโยชน� 

ไมBสBงผลให:แหลBงนํ้าเปล่ียนแปลงสภาพ
ในระดับเส่ือมโทรม 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -27- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ประเด็นหลัก ตัวชี้วัด เปfาหมาย 

คุณภาพอากาศ  ดัชนีคุณภาพอากาศอยูBในเกณฑ�ท่ี
ปลอดภัยตBอสุขภาพ 

ดัชนีคุณภาพอากาศอยูBในเกณฑ�    
ปานกลาง (ปลอดภัยตBอสุขภาพ) 

การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

การปลดปลBอยก�าซเรือน
กระจก 

กิจกรรมการพัฒนา ลดการ
ปลดปลBอยก�าซเรือนกระจก  

การพัฒนาได:คํานึงถึงการลดการ
ปลดปลBอยก�าซเรือนกระจก 

2. มิติเศรษฐกิจ 

การกระจายรายได: โครงสร:างทางเศรษฐกิจ
(สัดสBวนสาขาเศรษฐกิจ) 

ความเสมอภาคของการกระจาย
รายได:ทุกสาขาเศรษฐกิจ ลดความ
เหล่ือมลํ้า 

ไมBทําให:ชBองวBางรายได:ระหวBางคนจน
และกลุBมท่ีร่ํารวยเพ่ิมขึ้น 

การประกอบอาชีพ
ท:องถิ่น 

การจ:างงาน มีการใช:วัตถุดิบและแรงงานท:องถิ่น
อยBางชัดเจน 

เกิดการพัฒนามูลคBาจากฐาน
ทรัพยากรท่ีมีอยูBเดิม 

เพ่ิมโอกาสการใช:วัตถุดิบและแรงงาน
ท:องถิ่น 

อาชีพท:องถิ่น อาชีพด้ังเดิมมีการพัฒนาและเพ่ิม
รายได: มีการพัฒนาอาชีพใหมBๆ  

เพ่ิมโอกาสท่ีจะทําให:การประกอบ
อาชีพระดับท:องถิ่นเปล่ียนแปลงใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น 

3. มิติสังคม 

ประชากรและ 

การต้ังถิ่นฐาน 

ประชากรแฝง 

 

การพัฒนาไมBกBอให:เกิดการ
เคล่ือนย:ายประชากรในระดับท่ีเกิด
ป5ญหาตBอการจัดการของท:องถิ่น 

การเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงในระดับ
ท่ีไมBกระทบตBอการจัดการของท:องถิ่น 

อัตราพ่ึงพิง อัตราพ่ึงพิงอยูBในภาวะสมดุล การเพ่ิมขึ้นของอัตราพ่ึงพิงอยูBในระดับ
ท่ีไมBกระทบตBอคุณภาพชีวิต  

กลุBมคนท:องถิ่นด้ังเดิมเช้ือชาติ/
กลุBมชาติพันธุ� 

 

การพัฒนาไมBสBงผลให:เกิดการลBม
สลายของกลุBมชาติพันธุ� ชุมชนท่ีมี
ลักษณะเฉพาะหรือการโยกย:ายถิ่น
ฐานท่ีไมBเปHนธรรม 

การโยกย:ายถิ่นฐาน มีมาตรการท่ี
ถูกต:องเปHนธรรม 

โครงสร:างพ้ืนฐาน 

 

พลังงาน กําลังการผลิตไฟฟLาภาคใต:มีความ
ม่ันคง เพียงพอ และมีเสถียรภาพ 

ปริมาณการใช:ไฟฟLาของภาคสBวนตBางๆ 
เพียงพอตBอการใช:งาน 

นํ้าใช: การจัดการนํ้าใช:ของพ้ืนท่ีมีความ
ม่ันคง เพียงพอ และมีเสถียรภาพ 

ปริมาณการใช:นํ้าของภาคสBวนตBางๆ 
เพียงพอตBอการใช:งาน 

การจัดการนํ้าเสียและขยะ การจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอย 
อยูBในศักยภาพของท:องถิ่น 

เพ่ิมภาระของท:องถิ่นในระดับท่ี
สามารถจัดการได: 

บริการสังคม การศึกษา ศักยภาพในการให:บริการเพียงพอ
และสอดคล:องกับทิศทางการพัฒนา 

จํานวนสถานศึกษาและอัตรา
บุคคลากรตามเกณฑ� 

สาธารณสุข ศักยภาพในการให:บริการเพียงพอ
และสอดคล:องกับทิศทางการพัฒนา
หรือไมB 

สัดสBวนประชากรท่ีมีหลักประกัน
สุขภาพตามเกณฑ� 

จํานวนสถานบริการตามเกณฑ� 

วัฒนธรรมและประเพณี ศาสนา การดํารงรักษาอัตลักษณ� ลักษณะ
เดBนทางศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี 

ไมBสBงผลลบตBอการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ี
ทางมรดกวัฒนธรรม วัฒนธรรมและประเพณี 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -28- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ประเด็นหลัก ตัวชี้วัด เปfาหมาย 

ความปลอดภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท:องถิ่นมีศักยภาพในการรับมือ
ภาวะฉุกเฉินและความไมBปกติ 

แนวโน:มความรุนแรงของป5ญหาเพ่ิมขึ้น
ในระดับท่ีจัดการได: 

 
อุบัติเหตุ 

อาชญากรรม/ความไมBสงบ 

การยอมรับของชุมชน ความขัดแย:งจากการพัฒนา การพัฒนาท่ีสร:างความเข:มแข็งให:
ชุมชน ไมBกBอให:เกิดการเปล่ียนแปลง
ความสัมพันธ�ของชุมชนหรือความ
ขัดแย:งท่ีรุนแรง 

แนวโน:มการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ความสัมพันธ�ของชุมชนหรือความ
ขัดแย:งในชุมชนอยูBในระดับท่ีจัดการได: 

4. มิติเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมสีเขียว/ 

เชิงนิเวศ  

 

แบบแผนการผลิต/บริโภค การมีแบบแผนการผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยืน สBงเสริม
อุตสาหกรรมสีเขียว/เชิงนิเวศ  

การสBงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ี
เปHนมิตรตBอส่ิงแวดล:อม 

เทคโนโลยี/นวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาท:องถิ่น 

เทคโนโลยีท่ีใช:ในการพัฒนา การเข:าถึงเทคโนโลยีและสนับสนุน
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาท:องถิ่น 

การสBงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและ
ท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาท:องถิ่น 

4. การศึกษาและรวบรวมข,อมูลพ้ืนฐาน 

4.1 รายการและแหล̀งข,อมูล 

 การรวบรวมข:อมูลพ้ืนฐานในครั้งนี้ ได:ทําการศึกษาและรวบรวมข:อมูลทุติยภูมิท่ีเปHนแหลBงข:อมูลท่ีนBาเชื่อถือ
จากหนBวยงานตBางๆ ท่ีเก่ียวข:องและจากผลการศึกษาและเอกสารงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีสามารถอ:างอิงได: สําหรับ
การศึกษาข:อมูลพ้ืนฐานในสBวนนี้ ท่ีปรึกษาได:แบBงการนําเสนอออกเปHน 3 หัวข:อหลัก ได:แกB 1) ด:านสิ่งแวดล:อม        
2) ด:านเศรษฐกิจ และ 3) ด:านสังคม โดยมีรายละเอียดหัวข:อการศึกษาข:อมูลพ้ืนฐาน ดังตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1 รายละเอียดหัวข,อการศึกษาข,อมูลพ้ืนฐาน 

หัวข,อ แผนท่ี รายการข,อมูล หน`วยงานรับผิดชอบ 

1.  ข,อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของพ้ืนท่ีชายฝ'(งทะเลภาคใต, 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

- แผนท่ีจังหวัดภาคใต: 
- ลักษณะภูมิประเทศ
ภาคใต: 

-  ลักษณะภูมิประเทศของ
ภาคใต: 

 

-  กรมการปกครอง 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
-  กรมแผนท่ีทหาร 

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
 

- แผนท่ีตําเหนBงแนวรBอง
ความกดอากาศต่ํา 
เส:นทางเดินพายุหมุน
เขตร:อน และมรสุม 

-  สภาพอากาศปริมาณฝน 
และสถิติพาย ุ

-  กรมอุตุนิยมวิทยา 

1.3 ศักยภาพของพ้ืนท่ี  - บทบาทของการพัฒนา
ภาคใต:  

- การวิเคราะห�ศักยภาพและ
ขีดจํากัด รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาของแตBละกลุBม
จังหวัด 

-  สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหBงชาติ 

- แผนพัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต: 
(อBาวไทย อันดามัน และชายแดน) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -29- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

หัวข,อ แผนท่ี รายการข,อมูล หน`วยงานรับผิดชอบ 

2.  ข,อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ'(งทะเลภาคใต,ในสาขาเศรษฐกิจต̀าง ๆ 

2.1 สาขาการทBองเท่ียว  - สถานการณ�จํานวน
นักทBองเท่ียว 

- รายได:จากการทBองเท่ียว 
- โครงสร:างนักทBองเท่ียวกลุBม

หลักภาคใต: 
- แหลBงทBองเท่ียว 
- สิ่งอํานวยความสะดวกภาค

การทBองเท่ียว 

-  กรมการทBองเท่ียว กระทรวงการ
ทBองเท่ียวและกีฬา 

- สํานักงานตรวจคนเข:าเมืองภาคใต: 
- Pacific Asia Travel Association 
- แผนพัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต: 
- ธนาคารแหBงประเทศไทย 

2.2 สาขาเกษตรกรรม  - การใช:ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือ
การเกษตร 

- พ้ืนท่ีปลูก ผลผลิต และ
ผลผลิตตBอไรBของพืช
เศรษฐกิจ 

- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2.3 สาขาประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า 

 - จํานวนเรือท่ีจดทะเบียนการ
มีไว:ในครอบครองซ่ึง
เครื่องมือทําการประมง 

- ปริมาณสตัว�นํ้าท่ีจับได: 
- จํานวนฟาร�มเพาะเลีย้งสัตว�

นํ้า 
- ผลผลติสัตว�นํ้า 
- การแปรรูปและการใช:

ประโยชน�สัตว�นํ้า 

- กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� 

2.4 สาขาอุตสาหกรรม
และเหมืองแรB 

 - สถิติสะสมจํานวนโรงงานท่ี
ได:รับอนุญาตให:ประกอบ
กิจการ 

- การลงทุนในแตBละสาขา
อุตสาหกรรม 

- ข:อมูลเหมืองแรBรายจังหวัด
ในพ้ืนท่ีภาคใต: 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแรB 

3.  ข,อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีชายฝ'(งทะเลภาคใต,ในมิติสิ่งแวดล,อม เศรษฐกิจ และสังคม 

มิติสิ่งแวดล,อม    
3.1 ทรัพยากรท่ีดิน  - การใช:ประโยชน�ท่ีดินของ

ภาคใต: 
- ผังเมืองและข:อกําหนดการ

ใช:ประโยชน�ท่ีดิน 
 

- กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -30- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

หัวข,อ แผนท่ี รายการข,อมูล หน`วยงานรับผิดชอบ 
3.2 ทรัพยากรนํ้า - แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ี

ชลประทานและ 
ลุBมนํ้าประธานของ
ประเทศไทย 

- แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและ
พ้ืนท่ีโครงการ
ชลประทาน 

- พ้ืนท่ีชลประทานและลุBมนํ้า
ประธาน 

- โครงการชลประทานในพ้ืนท่ี
ภาคใต: 

- สํานักงานชลประทาน 

3.3 ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ56ง 

- แผนท่ีแสดงอาณา
เขตทางทะเล 

- แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ี
ชายฝ56งท่ีถูกกัดเซาะ 

- แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ี
เหมาะสมสําหรบัการ
เลี้ยงกุ:งทะเล 

- แผนท่ีแสดงท่ีตั้งหาด
ทรายท่ีสําคัญ 

- ขอบเขตทางทะเลและ
ชายฝ56ง 

- สภาพชายฝ56ง (การกัดเซาะ
ชายฝ56ง) 

- พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงและประมง
ชายฝ56ง 

- ชายหาดทBองเท่ียว 

- กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ56ง 

- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
- ธนาคารแหBงประเทศไทย 

3.4 ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

- แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ี
อุทยานแหBงชาติ  
เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า 
และเขตห:ามลBาสัตว�ป�า 

- แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ี
คุ:มครองสิ่งแวดล:อม 

- แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีป�าไม: 
- แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีป�า
ชายเลน 

- แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีป�า
ชายหาด 

- แผนท่ีขอบเขตแหลBง
หญ:าทะเล 

- แผนท่ีขอบเขตแหลBง
ปะการัง 

- แผนท่ีแหลBง
แพรBกระจายของสัตว�
ทะเลหายาก (เตBา
ทะเล,พะยูน,โลมา, 
ปลาวาฬ) 

- อุทยานแหBงชาติ เขตรักษา
พันธุ�สัตว�ป�า และเขตห:ามลBา
สัตว�ป�า 

- พ้ืนท่ีคุ:มครองสิ่งแวดล:อม 
- พ้ืนท่ีชุBมนํ้า 
- ป�าไม: ป�าชายเลน           

ป�าชายหาด 
- แหลBงท่ีอยูBอาศัยและ

เพาะพันธุ�สัตว�หายาก/     
ใกล:สูญพันธุ� 

- กรมอุทยานแหBงชาติ สตัว�ป�า และ
พันธุ�พืช 

- สํานักสิ่งแวดล:อมชุมชนและพ้ืนท่ี
เฉพาะ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง 
- กรมป�าไม: 
 

3.5 คุณภาพสิ่งแวดล:อม  - คุณภาพนํ้าผิวดิน 
- คุณภาพนํ้าทะเล 
- คุณภาพอากาศ 

- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง 
- ASEAN Specialised 

Meteorological Centre 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -31- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

หัวข,อ แผนท่ี รายการข,อมูล หน`วยงานรับผิดชอบ 
3.6 การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
 - แ ผ น แ มB บ ท ร อ ง รั บ ก า ร

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 

- สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

ด,านเศรษฐกิจและสังคม    
3.7 สภาพเศรษฐกิจระดับ
ภาค 

 - การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
- โครงสร:างเศรษฐกิจ 

- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ 

- สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย 

3.8 การกระจายรายได:  - ดัชนีราคาผู:บริโภคภาคใต: 
- การจ:างงาน 
- รายได: 

- สํานักงานสถิติแหBงชาติ 

3.9  ประชากรและการตั้ง
ถ่ินฐาน 

 - ประชากร 
- การตั้งถ่ินฐาน 

- กรมการปกครอง 
- สํานักบริหารการทะเบียน กรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
3.10  โครงสร:างพ้ืนฐาน  - ระบบไฟฟLา 

- ระบบประปา 
- สุขาภิบาล 

- การไฟฟLาฝ�ายผลิตแหBง 
ประเทศไทย 

- สํานักงานสถิติแหBงชาติ 
- การประปาสBวนภูมิภาค 
- สํานักจัดการกากของเสียและสาร  

อันตราย กรมควบคุมมลพิษ 
- สํานักงานสิ่งแวดล:อมภาคท่ี 14, 15 

และ 16 
3.11 บริการทางสังคม   - บริการด:านการศึกษา 

- สาธารณสุข 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 
- สํ า นั ก งานคณะกรรมการกา ร

อาชีวศึกษา 
- ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง  ก ร ะ ท ร ว ง 

มหาดไทย 
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� 

สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 

3.12 วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

 - ลั กษ ณะ วัฒ นธร รม แล ะ
ประเพณี 

- วัฒนธรรมครอบครัวและ
สังคมเครือขBาย 

- วัฒนธรรมท่ีเปHนเอกลักษณ�
ของภาคใต: 

- เช้ือชาติ 
- ภาษา  
- ศาสนา 

- กรมศิลปากร 
- กรมสBงเสริมวัฒนธรรม 
- กรมการศาสนา 

  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -32- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4.2 สรุปข,อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีชายฝ'(งทะเลภาคใต, 

4.2.1 ข,อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

4.2.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ  

พ้ืนท่ีภาคใต: ต้ังอยูBบนคาบสมุทรมลายู ประกอบด:วย 14 จังหวัด ได:แกB จังหวัดชุมพร ระนอง              
สุราษฎร�ธานี พังงา กระบ่ี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ป5ตตานี ยะลา และนราธิวาส ทุก
จังหวัดของภาคใต:มีพ้ืนท่ีติดชายฝ56งทะเล ยกเว:นจังหวัดยะลา และจังหวัดพัทลุง มีพ้ืนท่ีรวม 70,708.04 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเปHนร:อยละ 13.79 ของเนื้อท่ีท้ังประเทศ มีอาณาเขตติดตBอกับพ้ืนท่ีใกล:เคียงคือ (ดังรูปท่ี 4-1) 

 ทิศเหนือ  ติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  
 ทิศใต:  ติดกับประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันออก ติดกับอBาวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน และสาธารณรัฐแหBงสหภาพเมียนมาร�  
 ลักษณะภูมิประเทศเปHนคาบสมุทรหรือแผBนดินยื่นลงไปในทะเล และมีพ้ืนท่ีชายทะเลเปHนแนวยาวท้ังสอง
ด:าน ตอนกลางของภาคมีเทือกเขาสูง 3 แนว ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต: ทําให:เกิดพ้ืนท่ีลาดเอียงจากตอนกลางลงสูB
ชายฝ56งทะเลท้ังสองด:าน สBวนพ้ืนท่ีราบสBวนมากเปHนพ้ืนท่ีราบแคบๆ ยาวไปตามชายฝ56งทะเล ท่ีราบท่ีสําคัญ คือ         
ท่ีราบสุราษฎร�ธานี ท่ีราบพัทลุงและท่ีราบป5ตตานี ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต:ด:านตะวันออกและตะวันตกมี
ความแตกตBางกัน คือ พ้ืนท่ีชายฝ'(งทะเลด,านตะวันออกเกิดการยกตัวของแผ̀นดิน ทําให:เกิดเปHนพ้ืนท่ีราบเรียบ
หาดทราย เนินทราย หรือสันทรายชายทะเล ชายฝ56งทะเลต้ืนท่ีเปHนตะกอนดินเลนหรือตะกอนทราย ชายฝ56งทะเล
ด:านนี้มีท่ีราบกว:างขวางกวBาฝ56งตะวันตก ประชากรจึงทําอาชีพทางการเกษตร ปลูกข:าวเจ:า ทําสวนผลไม: ยางพารา 
มะพร:าว และทําการประมง สBวนพ้ืนท่ีชายฝ'(งทะเลด,านตะวันตกเกิดการยุบจมลงหรือการท่ีน้ําทะเลยกระดับข้ึน 
ทําให:ชายฝ56งทะเลมีลักษณะเว:า มีอBาวและเกาะแกBงมากมายท่ีเกิดจากแผBนดินยุบลงไปในทะเลลึก หรือเกิดหน:าผา
ชัน มีหาดทรายน:อยและท่ีราบชายฝ56งเปHนท่ีราบแคบๆ ดังรูปท่ี 4-2 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -33- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

รูปท่ี 4-1 แผนท่ีจังหวัดภาคใต, 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -34- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

รูปท่ี 4-2 ลักษณะภูมิประเทศภาคใต, 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -35- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 สําหรับลักษณะภูมิประเทศจําแนกตามกลุBมจังหวัด แบBงออกเปHน 3 กลุBม ดังนี้ 
(1) กลุ̀มภาคใต,ฝ'(งอ̀าวไทย 

มีพ้ืนท่ีรวมมากท่ีสุดของภาคใต:มีพ้ืนท่ีประมาณ 20.16 ล:านไรB หรือคิดเปHนร:อยละ 45.63 ของ
พ้ืนท่ีภาคใต: โดยจังหวัดสุราษฎร�ธานีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร และพัทลุง 
ตามลําดับ ลักษณะภูมิประเทศเปHนท่ีราบชายทะเล และพ้ืนท่ีเชิงเขาตอนกลางของคาบสมุทร ได:แกB เทือกเขา
นครศรีธรรมราช เทือกเขาตะนาวศรี และเทือกเขาภูเก็ต ชายฝ56งทะเลยาวประมาณ 600 กิโลเมตร บางสBวนเปHน
พ้ืนท่ีชุBมน้ําท่ีสําคัญของประเทศ ได:แกB ทะเลน:อย ทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง ป�าชายเลนทุBงคา-สวี จังหวัด
ชุมพร หมูBเกาะอBางทอง และในบางคลองร:อยสาย จังหวัดสุราษฎร�ธานี พ้ืนท่ีดังกลBาวมีคุณคBาในเชิงนิเวศ และเปHน
แหลBงทBองเท่ียวเชิงอนุรักษ�ท่ีสําคัญของจังหวัด  

(2) กลุ̀มภาคใต,ฝ'(งอันดามัน 

 กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันมีพ้ืนท่ีคิดเปHนประมาณ 11.06 ล:านไรB หรือร:อยละ 25.02 ของ
พ้ืนท่ีภาคใต: โดยจังหวัดตรังมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ จังหวัดกระบ่ี พังงา ระนอง และภูเก็ต ตามลําดับ 
สําหรับลักษณะภูมิประเทศมีพ้ืนท่ีเปHนแนวทอดยาวตามชายฝ56งทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกของประเทศ ต้ังอยูB
บนพ้ืนท่ีลุBมน้ําภาคใต:ฝ56งตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศด:านตะวันตกมีแนวเทือกเขาพาดผBานจากจังหวัดระนองลง
มาถึงจังหวัดพังงา ซ่ึงเปHนต:นกําเนิดแมBน้ําสายตBางๆ แมBน้ําและลําน้ํามีความยาวไมBมากและไหลลงสูBทะเลอันดามัน
ไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต:เปHนสBวนใหญB ลักษณะภูมิประเทศเกิดจากแผBนดินยุบตัวลงไปทําให:ชายฝ56ง
ทะเลเว:าแหวBงมีอBาวและเกาะเล็กๆ มากมาย จากลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความหลากหลายและสวยงามดังกลBาว   
ทําให:พ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันมีความเหมาะสมแกBการพัฒนาให:เปHนแหลBงทBองเท่ียวทางธรรมชาติใน
ระดับนานาชาติ  

(3) กลุ̀มภาคใต,ชายแดน 

  กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีพ้ืนท่ีประมาณ 12.97 ล:านไรB หรือคิดเปHนร:อยละ 29.35 ของพ้ืนท่ี
ภาคใต: โดยจังหวัดสงขลามีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ จังหวัดยะลา นราธิวาส สตูล และป5ตตานี ตามลําดับ 
สําหรับลักษณะภูมิประเทศของกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมี 3 ลักษณะ ประกอบด:วย พ้ืนท่ีราบชายฝ56งทะเล พ้ืนท่ี
ราบลุBม และพ้ืนท่ีภูเขา  
4.2.1.2  ลักษณะภูมิอากาศ 

ด:วยพ้ืนท่ีภาคใต:มีลักษณะภูมิประเทศเปHนแหลมยื่นออกไประหวBางทะเลจีนใต:ตอนลBางกับมหาสมุทร
อินเดีย ลักษณะภูมิอากาศของภาคใต:นั้นจะแตกตBางจากภูมิภาคอ่ืน คือ มีฤดูกาล 2 ฤดูกาล ได:แกB ฤดูร:อนอยูB
ในชBวงกลางเดือนกุมภาพันธ�ถึงกลางเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนอยูBในชBวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ� โดยในชBวงฤดูฝนของภาคใต: แบBงได:เปHน 2 ระยะ คือ ระยะมรสุมตะวันตกเฉียงใต: (กลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเ ดือนตุลาคม) จะมีฝนตกชุกมากในบริ เวณภาคใต:ฝ56 งตะวันตก และระยะมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ�) มีฝนตกชุกมากในบริเวณภาคใต:ฝ56งตะวันออก 

สําหรับลักษณะอากาศท่ี ทําให: เ กิดฝนตกหนักของภาคใต:  เ กิดจากรBองความกดอากาศตํ่า                
หยBอมความกดอากาศตํ่า พายุหมุนเขตร:อน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต: 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -36- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4.2.1.3  ข,อมูลการศึกษาศักยภาพของพ้ืนท่ีชายฝ'(งทะเลภาคใต, 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ ได:ประเมินและกําหนดบทบาทของการ
พัฒนาภาคใต:ภายใต:กรอบแนวคิดของแผนแมBบทในการพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ดังนี้ 

(1)  เปqนฐานการผลิตยางพารา ปาล�มน้ํามันครบวงจร โดยมีฐานการผลิตยางพาราท่ีสําคัญอยูBใน
กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนและกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย และมีฐานการผลิตปาล�มน้ํามันท่ีสําคัญในกลุBม
จังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยและกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน 

(2) เปqนฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูป ภาคใต:มีกลุBมจังหวัดชายแดนเปHนฐานอุตสาหกรรมประมง
ท่ีสําคัญ ประกอบกับผู:ผลิตอาหารทะเลแปรรูปมีศักยภาพและได:รับการยอมรับจากประเทศผู:นําเข:าสินค:าอาหาร
ทะเล 

(3) เปqนฐานการท̀องเท่ียวทางทะเลช้ันนําของโลก ภาคใต:มีทรัพยากรทBองเท่ียวทางทะเลท่ีมี
ชื่อเสียงติดอันดับโลก โดยเฉพาะกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งทะเลอันดามัน ซ่ึงมีแหลBงทBองเท่ียวท่ีได:รับความนิยมระดับ
นานาชาติ ได:แกB ภูเก็ต พังงา กระบ่ี และกลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอBาวไทย ซ่ึงมีแหลBงทBองเท่ียวท่ีได:รับความนิยม
ระดับนานาชาติ ได:แกB เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

(4) เปqนประตูการค,าและการขนส̀งเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ,านด,านใต,และนานาชาติ ภาคใต:มี
พ้ืนท่ีเป̀ดสูBทะเลท้ัง 2 ด:านจึงมีศักยภาพในการพัฒนาทBาเรือและเส:นทางคมนาคมขนสBงทางทะเลเพ่ือเชื่อมโยง
การค:า การคมนาคมขนสBงสูBภูมิภาคตBางๆ รวมท้ังมีพ้ืนท่ีตอนใต:ติดตBอกับประเทศเพ่ือนบ:าน และมีการพัฒนาดBาน
ชายแดนเปHนชBองทางเชื่อมโยงการค:า การขนสBง และการทBองเท่ียวกับประเทศมาเลเซียสามารถเชื่อมสูBสิงคโปร�ได:
อยBางสะดวก 

ท้ังนี้ พ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:มีการจัดทําแผนพัฒนากลุBมจังหวัด โดยจําแนกตามภูมิประเทศ 3 สBวน 
ประกอบด:วย (1) แผนพัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560 
(ฉบับทบทวน) จัดทําโดย สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน (2) แผนพัฒนากลุBมจังหวัด
ภาคใต:ฝ56งอBาวไทย (ชุมพร สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) จัดทําโดย สํานัก
บริหารยุทธศาสตร�กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย และ (3) แผนพัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน (สงขลา สตูล 
ยะลาป5ตตานี นราธิวาส) พ.ศ.2557-2560 จัดทําโดย สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน ได:มีการ
วิเคราะห�ศักยภาพและขีดจํากัดเก่ียวกับสถานภาพและคุณลักษณะท่ีจัดวBาเปHนจุดแข็งและจุดอBอนของพ้ืนท่ี อีกท้ัง
ได:ประเมินป5จจัยภายนอกท่ีสะท:อนถึงโอกาสในการพัฒนาและประเด็นท่ีจัดวBาเปHนภัยคุกคามหรืออุปสรรคท่ีอาจ
เกิดข้ึนเพ่ือให:การวิเคราะห�สะท:อนทิศทางการพัฒนาในองค�รวม ท้ังนี้สามารถสรุปสาระสาคัญภายใต:หัวข:อตBางๆ   
ได:ดังนี้ 

1) กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง) 

กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน ได:ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน 4 
ปj (พ.ศ.2557-2560) แล:ว โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร�ของกลุBมจังหวัด คือ“การท3องเท่ียวทางทะเลท่ีคุณภาพ
ระดับโลกบนฐานความเข*มแข็งของภาคการเกษตรและชุมชน”  ซ่ึงมีความสอดคล:องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา
ประเทศ (COUNTRY STRATEGY NEW GROWTH MODEL) จึงไมBเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน�และประเด็นยุทธศาสตร�
ท่ีกําหนดไว:รBวมกันแล:ว ท้ังนี้จากการศึกษาทบทวนนโยบายของรัฐบาลพบวBา ประเด็นการพัฒนาท่ีตรงกับแนว
ทางการพัฒนาและความต:องการของกลุBมอันดามันมากท่ีสุดคือนโยบายการปรับโครงสร:างทางเศรษฐกิจท่ีให:
ความสําคัญกับการทBองเท่ียว โดยหนึ่งในแนวทางนั้นเน:นไปท่ีการพัฒนาบูรณะและฟ��นฟูแหลBงทBองเท่ียวทาง



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -37- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ธรรมชาติประวัติศาสตร�และวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยูBแล:ว รวมไปถึงการสBงเสริมพัฒนาแหลBงทBองเท่ียวใหมBในเชิงกลุBม
พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน นอกจากนี้ นโยบายการทBองเท่ียว
ยังสนับสนุนการยกระดับการทBองเท่ียวให:มีมาตรฐานสากล สBงเสริมและสนับสนุนตลาดท้ังในและตBางประเทศ 
สBงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทBองเท่ียวเพ่ือสร:างคุณคBาและมูลคBาเพ่ิม ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนให:มีการ
เข:ามาถBายภาพยนตร�ตBางชาติและการเสนอตัวเปHนเจ:าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญBด:วย 

จุดแข็ง (Strength)  

1) ทําเลท่ีต้ังทางยุทธศาสตร� (Strategic Location) ท่ีสามารถเชื่อมโยงได:ท้ังฝ56งอBาวไทย     
ทะเลอันดามันและประเทศเพ่ือนบ:าน 

2) มีสนามบินนานาชาติ 2 แหBง (ภูเก็ตและกระบ่ี) และสนามบินภายในประเทศอีก 2 แหBง    
(ตรังและระนอง) พร:อมรองรับนักทBองเท่ียวได:จํานวนมาก 

3) มีแหลBงทBองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายและมีชื่อเสียงเปHนท่ีรู:จักระดับโลก 
4) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีเปHนเอกลักษณ�ของอันดามัน 
5) เปHนพ้ืนท่ีประวัติศาสตร�และแหลBงผลิตสินค:าเกษตรเชิงพาณิชย�ท่ีสําคัญของประเทศอยBาง

ยางพาราและปาล�มน้ํามัน 
6) มีทรัพยากรทางน้ําท่ีอุดมสมบูรณ�เหมาะสมกับการทําประมง 
7) มีความอุดมสมบูรณ�ทางธรรมชาติ และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสม

กับการพัฒนาการทBองเท่ียวเชิงนิเวศ 
8) สามารถพัฒนาแหลBงทBองเท่ียวเชื่อมโยงสินค:าเกษตร 
จุดอ̀อน (Weakness)  

1) ภูมิอากาศแบบร:อนชื้น ฝนตกชุก ทําให:กิจกรรมการทBองเท่ียวทางทะเลไมBสามารถทําได:ตลอดท้ังปj 
2) ป�าไม:และทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางบกและทางน้ําประสบภาวะเสื่อมโทรมและถูกบุกรุก

ทําลาย 
3) โครงสร:างพ้ืนฐานโดยเฉพาะเส:นทางคมนาคมทางบก ทางราง ทางน้ํา รวมไปถึงการบริหาร

จัดการแหลBงน้ําในพ้ืนท่ียังขาดประสิทธิภาพและไมBเพียงพอตBอความต:องการ 
4) สินค:าเกษตรมีฐานการผลิตแคบและเปHนแบบปฐมภูมิ สร:างรายได:ต่ํา 
5) ขาดการประยุกต�ใช:นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสินค:าเกษตรแปรรูปทําให:การพัฒนาผลิตภัณฑ�

เกษตรไมBสําเร็จผล 
6) บุคลากรภาคบริการขาดความรู:ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม โดยเฉพาะภาษาประเทศเพ่ือน

บ:านในเอเชีย 
7) ขาดอัตลักษณ�ของอันดามันท่ีสะท:อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้ังในแงBภูมิสถาป5ตยกรรม 

โรงแรมและสินค:าท่ีระลึกเพ่ือสBงเสริมการทBองเท่ียว ฯลฯ 
8) สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ียังขาดคุณภาพและปริมาณด:านการผลิตบุคลากรการทBองเท่ียวและ

บริการเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ี 
9) ผลกระทบจากสึนามิและการปLองกันภัยพิบัติมีผลตBอภาพลักษณ�การทBองเท่ียวของกลุBมการ

ทBองเท่ียวยังกระจุกตัวอยูBบางพ้ืนท่ี 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -38- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

โอกาส (Opportunity)  

1) แผนความรBวมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหวBางไทยมาเลเซียและอินโดนีเซีย AEC IMG-GT  
2) ข:อตกลง FTA กับประเทศตBางๆสร:างโอกาสในการพัฒนาไม:ผล กุ:ง เพ่ือการสBงออก บริการ 

Home Stay และ Spa  
3) กระแสการทBองเท่ียวเชิงอนุรักษ�และสุขภาพเปHนโอกาสในการพัฒนาสินค:าและบริการบนฐาน

ภูมิป5ญญาท:องถ่ินและเผยแพรBสูBสากล 
4) นโยบายพลังงานทดแทนเปHนโอกาสในการผลิตปาล�มน้ํามันและไบโอดีเซล 
5) ตลาดทBองเท่ียว MICE เติบโตข้ึนอยBางรวดเร็ว และมีแนวโน:มท่ีจะมีการจัดงานประชุม

นานาชาติในภูมิภาคเอเชียมากยิ่งข้ึน 
6) ทิศทางแผนพัฒนาภูมิภาค (ภาคใต:) ของ สศช. เน:นการพัฒนาการทBองเท่ียวเชิงนิเวศ และเชิง

สุขภาพควบคูBไปกับการทBองเท่ียวทางทะเลท่ีเปHนการทBองเท่ียวหลัก 
7) แนวโน:มการให:ความสําคัญกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมท่ีสูงข้ึน สBงผลให:เกิด

กระแสการทBองเท่ียวเชิงนิเวศขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
8) การมองหาตลาดกลุBมนักทBองเท่ียวใหมB เชBน อินเดีย จีน ตะวันออกกลาง 
ภัยคุกคาม (Threats)  

1) ความขัดแย:งทางการเมืองภายในประเทศ และป5ญหาการกBอการร:าย สBงผลภาพลักษณ�การ
ทBองเท่ียวของกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันได: 

2) ความไมBมีเสถียรภาพของคBาเงินบาทสBงผลตBอการตัดสินใจของนักทBองเท่ียว 
3) ผลกระทบตBอทรัพยากรธรรมชาติจากโครงการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานขนาดใหญB/         

จากนักทBองเท่ียว 
4) พัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงการขนสBงสินค:าเอเชียใต:ตะวันออกกลางและตะวันออก 
5) ความเสื่อมโทรมตBอทรัพยากรธรรมชาติจากการหลั่งไหลเข:ามาของนักทBองเท่ียวและแรงงาน

ตBางด:าว 
6) ภาพรวมการให:งบประมาณ การจัดงบประมาณไมBสอดคล:องกับศักยภาพกลุBมจังหวัด ป5ญหา

งบประมาณท่ีลงมาท่ีพ้ืนท่ีน:อยเนื่องจากคิดเปHนตBอหัวประชากร ซ่ึงกลุBมอันดามันมีประชากร
แฝงมากจํานวนประชากรท่ีแท:จริงนั้นน:อยทําให:งบประมาณได:น:อย 

7) ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจากสBวนกลางบางโครงการอาจสBงผลกระทบตBอการทBองเท่ียว
และสิ่งแวดล:อม อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและป̀โตรเคมี 

8) อยูBในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีมีโอกาสในการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ เชBน สึนามิ 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -39- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ศักยภาพ 
1) เหมาะท่ีจะพัฒนาเปqนแหล̀งท̀องเท่ียวทางทะเลช้ันนําของโลก (World class) และเปHน

ศูนย�กลางธุรกิจบริการตBอการทBองเท่ียวรูปแบบใหมB เชBน MICE/Marina เนื่องจากมีความ
พร:อมด:านกิจกรรมบริการนักทBองเท่ียวและบริการพ้ืนฐานด:าน ICT ท่ีได:มาตรฐานสากล 

2) เหมาะท่ีจะพัฒนาเปqนแหล̀งท̀องเท่ียวเชิงนิเวศโดยเฉพาะแหลBงนิเวศป�าชายเลนและนิเวศ
ธรรมชาติป�าเขาในจังหวัดกระบ่ี พังงา และตรัง ซ่ึงมีป�าชายเลนน้ําตกถํ้าจํานวนมาก สามารถ
พัฒนาเพ่ือดึงดูดนักทBองเท่ียวกลุBมผู:รักและอนุรักษ�ธรรมชาติได: รวมท้ังการทBองเท่ียวเชิง
สุขภาพและสปา โดยเฉพาะจังหวัดระนองซ่ึงมีน้ําแรBสําหรับการบําบัดและฟ��นฟูสมรรถนะทาง
รBางกายเหมาะสําหรับนักทBองเท่ียวผู:สูงวัยและผู:ป�วยท่ีต:องการบําบัดรักษา 

3) เหมาะท่ีจะพัฒนาเปqนศูนย�บริการด,านการรักษาสุขภาพและบริการทางการแพทย�เนื่องจาก
มีสถานพยาบาลท่ีมีชื่อเสียงและมีนักทBองเท่ียวตBางชาติเข:ามาใช:บริการจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ในจังหวัดภูเก็ต 

4) เหมาะท่ีจะพัฒนาเปqนแหล̀งปลูกปาล�มน้ํามันและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาล�มข้ันต,น
เพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตไปโอดีเซลจากปาล�มน้ํามันในกลุBมจังหวัด   
ชายฝ56งทะเลอBาวไทย 

5) เหมาะสมในการพัฒนาประมงน้ําลึกในเขตน`านน้ําสากล และการเพาะเล้ียงสัตว�น้ําชายฝ'(ง
มูลค`าสูง เชBน มุก ปลาเก�า หอยเป�าฮ้ือ เปHนต:น 

6) เหมาะท่ีจะพัฒนาด,านการขนส̀งและโลจิสติกส� ในการขนสBงสินค:าทางทะเลของกลุBมจังหวัด 
อันดามัน พบวBา มีศักยภาพด:านการขนสBงสินค:าทางทะเลเนื่องจากมีทBาเรือน้ําลึกถึง 2 แหBง
ได:แกB ทBาเรือระนอง และทBาเรือภูเก็ต โดยเฉพาะทBาเรือระนองซ่ึงมีศักยภาพในการขนสBงสินค:า
ยังประเทศในกลุBม BIMSTEC และมีข:อได:เปรียบในการติดตBอกับทBาเรือ Colombo Chennei 
Kolkata และ Chittagong โดยทBาเรือระนองจะเปHนประตูการค:าระหวBางประเทศของไทยกับ
ประเทศในซีกโลกตะวันตก โดยเส:นทางการเดินเรือท่ีสะดวกไมBต:องไปถBายลําท่ีสิงคโปร�ทําให:
รBนระยะเวลาในการเดินทางและลดต:นทุนการขนสBงสินค:าให:กับผู:นําเข:าและสBงออกเปHนอีก
ทางเลือกหนึ่งของการค:าไทยสูBตลาดโลก ทําให:มีความได:เปรียบในการใช:ประโยชน�จากการ
ขนสBงระหวBางประเทศด:วยทางทะเล 

ข,อจํากัด 
1) มีภาพลักษณ�ของความไมBปลอดภัยจากภัยธรรมชาติท่ีมีผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะธรณีพิบัติ

ภัยท่ีเกิดข้ึน (สึนามิ) เม่ือปลายปj 2547 สBงผลกระทบตBอการพัฒนาการทBองเท่ียว 
2) ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรทBองเท่ียวเสื่อมโทรม และถูกใช:เกินความสามารถท่ี

จะรองรับ ได:เปHนข:อจํากัดในการพัฒนาการทBองเท่ียว เชBน การขาดแคลนน้ําอุปโภคและ
บริโภคในแหลBงทBองเท่ียวสําคัญๆ เชBน จังหวัดภูเก็ต รวมท้ังป5ญหาขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 
ปะการังถูกทําลาย ฯลฯ 

3) ข:อกฎหมายท่ีมีผลกระทบตBอการพัฒนาแหลBงทBองเท่ียว เชBน กฎหมายอุทยานแหBงชาติ
กฎหมายคุ:มครองอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล:อม ฯลฯ 

4) ขาดการลงทุนด:านโครงสร:างพ้ืนฐาน ถนนหลัก ถนนรอง ทBาเทียบเรือเพ่ือการทBองเท่ียว และ
ทBาเทียบเรือประมง ทําให:ขาดโอกาสสร:างรายได:ใหมB 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -40- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

แนวทางการพัฒนา 
1) ฟ��นฟูและรักษามนต�เสนBห�ของความเปHนศูนย�กลางการทBองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณภาพระดับ

โลกอยBางยั่งยืน (Andaman Paradise) ให:สามารถสร:างรายได:อยBางยั่งยืน 
2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการพ้ืนฐานด:าน ICT และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปHนเพ่ือ

เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการทBองเท่ียวของเกาะภูเก็ต เชBน กลุBม MICE/Marina  
3) พัฒนาแหลBงทBองเท่ียวเชิงอนุรักษ�ท่ีมีศักยภาพและการเข:าถึงให:มีความสะดวกปลอดภัย เชBน 

ถํ้าน้ําตก ในจังหวัดกระบ่ี ตรัง 
4) พัฒนาบุคลากรด:านการผลิต การค:าและบริการ เตรียมพร:อมรับการเป̀ดการค:าเสรี 
5) พัฒนาบริการพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให:เพียงพอและได:มาตรฐาน ได:แกB พัฒนา

ถนน 4 ชBองจราจร ชBวงชุมพร-ระนอง-พังงา / กระบ่ี-ตรัง พัฒนาทBาเรือทBองเท่ียว เชBน ทBาเรือ 
Marina เกาะภูเก็ต / กระบ่ี 

6) เพ่ิมประสิทธิภาพยกระดับมาตรฐานสูBระดับสากลควบคูBไปกับการศึกษาความสามารถทางการ
รองรับ Carrying Capacity เพ่ือการพัฒนาการทBองเท่ียวอยBางยั่งยืน 

7) สร:างระบบเตือนภัยและการเตรียมการรองรับกรณีเกิดภัยท่ีได:มาตรฐาน มีการตรวจสอบ
ความพร:อม และการประชาสัมพันธ�เพ่ือสร:างความเชื่อม่ันแกBนักทBองเท่ียวอยBางท่ัวถึงและ
ตBอเนื่อง 

8) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด:านการเกษตรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาล�ม       
ให:สามารถแขBงขันกับกลุBมจังหวัดอ่ืน 

2) กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอ̀าวไทย (ชุมพร สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) 
จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) ของกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยมุBงเน:นเฉพาะเรื่องสําคัญ

ทางด:านเศรษฐกิจและการสร:างรายได: คือ“ศูนย�กลางการสร,างสรรค�เศรษฐกิจ การเกษตรและการท̀องเท่ียว
ระดับนานาชาติบนฐานรากของชุมชนท่ีเข,มแข็ง”  

จุดแข็ง (Strength)  
1) เปHนฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (ยางพารา และปาล�มน้ํามัน) ของประเทศ 
2) ผลิตภัณฑ�มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรสูงกวBาคBาเฉลี่ยของประเทศ (163,667 ล:านบาท)  
3) มีความได:เปรียบทางภูมิศาสตร�เนื่องจากเปHนพ้ืนท่ีจุดเชื่อมโยงการคมนาคมของภาคใต:มี

เครือขBายเชื่อมโยงเส:นทางคมนาคมท้ังทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศ ทBาเรือน้ําลึก และ
สะพานเศรษฐกิจ (Land bridge)  

4) ความหลากหลายของทรัพยากรการทBองเท่ียวของพ้ืนท่ีมีสูง ท้ังแหลBงทBองเท่ียวทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะแหลBงทBองเท่ียวทางทะเลและนิเวศป�าเขาระดับโลก (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตBา 
เขาหลวง เขาสก) แหลBงทBองเท่ียวทางวัฒนธรรมเปHนท่ีต้ังของศาสนสถานอันเปHนศูนย�กลาง
พระพุทธศาสนาของภาคใต: 

5) รายได:จากการทBองเท่ียวสูง (50,373 ล:านบาท)  
6) เปHนพ้ืนท่ีท่ีมีความม่ันคงทางอาหารสูงเปHนแหลBงผลิตอาหาร โดยเฉพาะกุ:งทะเล และไม:ผล 

(ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง) ของภาคใต: 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -41- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

7) มีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและสินค:า OTOP อันเปHนเอกลักษณ�ของพ้ืนท่ีซ่ึงสามารถพัฒนา
สBงเสริมการทBองเท่ียวระดับชาติและนานาชาติ 

8) มีสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีทุกระดับมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีวิจัยและพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมมูลคBาพืชเศรษฐกิจ 

จุดอ̀อน (Weakness)  

1) ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา และปาล�มน้ํามัน) ตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ 

2) พืชเศรษฐกิจ (ยางพารา และปาล�มน้ํามัน) สBวนใหญBจําหนBายในรูปสินค:าวัตถุดิบทําให:มูลคBา
สินค:าตํ่า 

3) การพัฒนาภาคเกษตรยังไมBครอบคลุมทุกสาขา ทุกระบบ ทุกกระบวนการต้ังแตBกระบวนการ
ผลิตการตลาดและการบริโภค 

4) สินค:าเกษตรโดยเฉพาะผลไม:จะเกิดการเนBาเสียงBาย อายุการเก็บรักษาสั้น ทําให:อํานาจการ
ตBอรองราคาตํ่า และเกษตรกรสBวนใหญBยังมีการผลิตสินค:าเกษตรไมBเหมาะสมตามหลัก GAP 
ทําให:ผลผลิตขาดคุณภาพ 

5) อัตราขยายตัวภาคเกษตรหดตัว (-2.4)  
6) ป5ญหาสังคม โดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินมีแนวโน:มรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงเกิด

จากการบริหารจัดการไมBพร:อมรองรับการขยายตัวของการทBองเท่ียวและชุมชนเมือง 
7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เชBน การบุกรุกป�าและพ้ืนท่ีสาธารณะ และป5ญหาน้ําเสีย

ขยะมูลฝอย มลพิษ และสิ่งกBอสร:างมีแนวโน:มเสื่อมโทรมเพ่ิมข้ึน และท่ีต้ังของพ้ืนท่ีมีความ
เสี่ยงตBอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

โอกาส (Opportunity)  

1) รัฐบาลมียุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) ท่ีชัดเจนและมีการลงทุนพัฒนา
ระบบโครงสร:างพ้ืนฐานคมนาคมทําให:เกิดโอกาสในการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี 

2) ความก:าวหน:าของเทคโนโลยีการเกษตร และความสามารถเข:าถึงเทคโนโลยี และองค�ความรู:
ทําได:งBายและหลากหลายจากท้ังในและตBางประเทศ 

3) กระแสการทBองเท่ียวเชิงอนุรักษ�และเชิงสุขภาพ เปHนโอกาสในการพัฒนาแหลBงทBองเท่ียวและ
กิจกรรมการทBองเท่ียวอันสอดคล:องกับศักยภาพพ้ืนท่ี 

4) โอกาสในการเชื่อมโยงการทBองเท่ียว 2 ฝ56งทะเล จากเกาะสูBแผBนดิน และจากธรรมชาติสูB
วัฒนธรรม จากอันดามันสูBอBาวไทย และการเชื่อมตBอการทBองเท่ียวจากหัวหินปราณบุรีสูBกลุBม
จังหวัด 

5) กระแสอาหารปลอดภัยและการอนุรักษ�สิ่งแวดล:อม ทําให:การผลิตและสBงเสริมอุตสาหกรรม
ต:องให:ความสําคัญและเปHนมิตรกับสิ่งแวดล:อม 

6) การรวมกลุBมประชาคมอาเซียนและกรอบความรBวมมือตBางๆ เชBน IMT-GT ท่ีเน:นการเปHนฐาน
การผลิตเดียวและตลาดเดียวทําให:โอกาสในการขยายผลผลิตสูBกลุBมลูกค:าประชากรอาเซียนมี
มากข้ึน 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -42- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ภัยคุกคาม (Threats)  
1) การขยายพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา  และปาล�มน้ํามัน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือและประเทศในภูมิภาคอินโดจีนและประเทศจีนจํานวนมาก สBงผลกระทบตBอ
ปริมาณความต:องการและราคายางพาราและปาล�มน้ํามันในอนาคต 

2) วิกฤตเศรษฐกิจในอเมริกาและยุโรป การกีดกันทางการค:าผลผลิตทางการเกษตรทําให:กําลัง
ซ้ือลดลง การเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในกลุBมประเทศยุโรปทําให:นักทBองเท่ียวลดลง 

3) ไม:ผลและสินค:าประมงสามารถผลิตในพ้ืนท่ีอ่ืนๆของประเทศและประชาคมอาเซียน 
4) ภัยพิบัติ (น้ําทBวม ดินถลBม) และโรคระบาดในพืช (เชBน โรครากขาวในยางพารา) และสัตว�น้ํา 

(โรค EMS ในกุ:งทะเล) มีแนวโน:มรุนแรงมากข้ึน สBงผลตBอฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดและ
รายได:ของเกษตรกร 

5) ป5จจัยทางการผลิตของผลผลิตทางการเกษตร มีแนวโน:มสูงข้ึน ต:นทุนการผลิตสูงข้ึน เชBน ปุ�ย
พันธุ�ยางพารา ปาล�มน้ํามัน และการขาดแคลนแรงงานมีแนวโน:มเพ่ิมมากข้ึน 

6) โลกาภิวัตน�ทําให:เกิดการไหลบBาของวัฒนธรรมตBางชาติ กระแสบริโภคนิยม และคBานิยมท่ีผิด
กระตุ:นการใช:จBายฟุ�มเฟ�อยของภาคประชาชน 

ศักยภาพและข,อจํากัด 
การวิเคราะห�ศักยภาพของกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย สรุปได:ดังนี้ 
1) การวิเคราะห�ด,านการเกษตร 

เกษตรกรรมเปHนโครงสร:างหลักทางเศรษฐกิจของกลุBมจังหวัด โดยสินค:าเกษตรกรรมหลัก 
ได:แกB ปาล�มน้ํามัน ยางพารา ข:าว และไม:ผล โดยจังหวัดสุราษฎร�ธานีและชุมพรเปHนแหลBงผลิตปาล�มน้ํามันและ
อุตสาหกรรมแปรรูปปาล�มน้ํามันข้ันต:น จังหวัดสุราษฎร�ธานีและนครศรีธรรมราชเปHนแหลBงผลิตยางพาราและ
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ไม:ยางพารา ข:าว มีการเพาะปลูกมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง 
โดยเฉพาะบริเวณลุBมน้ําปากพนัง ซ่ึงเปHนพ้ืนท่ีปลูกข:าวท่ีสําคัญของภาคใต: เงาะปลูกมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ              
สุราษฎร�ธานี ทุเรียนปลูกมากในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราช มังคุดปลูกมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมพร 

การเพาะเลี้ยงท่ีสําคัญ ได:แกB การเลี้ยงกุ:งทะเล โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร 

2) การวิเคราะห�ด,านอุตสาหกรรม 
ก. มีจํานวนโรงงานเปHนอันดับ 7 ของประเทศ โดยคิดเปHนสัดสBวนร:อยละ 5.2 และมีจํานวน

แรงงานเปHนอันดับ 9 ของประเทศ โดยคิดเปHนสัดสBวนร:อยละ 3.7  
ข. แรงงานสBวนใหญBกระจุกตัวในภาคอุตสาหกรรมอาหาร คิดเปHนร:อยละ 22 อุตสาหกรรม

ไม:และผลิตภัณฑ�จากไม: คิดเปHนร:อยละ 20 และอุตสาหกรรมยาง คิดเปHนร:อยละ 18 
ของแรงงานท้ังหมด เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลBานี้มีกระบวนการผลิตหลายข้ันตอนและ
ต:องใช:แรงงานท่ีมีฝjมือในการผลิต เชBน แรงงานแลBเนื้อปลา แรงงานในการแปรรูปไม: 
และผลิตภัณฑ� 

ค. โรงงานสBวนใหญBเปHนโรงงานประเภทอุตสาหกรรมเกษตรคิดเปHนร:อยละ 22 อุตสาหกรรม
ไม:และผลิตภัณฑ�คิดเปHนร:อยละ 12 และอุตสาหกรรมอาหารคิดเปHนร:อยละ10 
ตามลําดับ เนื่องจากพ้ืนท่ีของภาคใต:ฝ56งอBาวไทยเปHนพ้ืนท่ีเพาะปลูกการเกษตรและพ้ืนท่ีท่ี
ติดทะเล เชBน ปาล�มน้ํามัน ยางพารา อาหารทะเล ซ่ึงเปHนอุตสาหกรรมท่ีตBอเนื่องจาก
การเกษตร 

ง. เงินลงทุนสBวนใหญBจะลงทุนอุตสาหกรรมอาหาร คิดเปHนร:อยละ 60 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
คิดเปHนร:อยละ 25 และอุตสาหกรรมอโลหะ คิดเปHนร:อยละ 4.19 ตามลําดับ 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -43- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

สรุปลักษณะโครงสร,างด,านการอุตสาหกรรม 
สรุปผลการวิเคราะห�ในภาพรวม 
อุตสาหกรรม มีความสําคัญตBอกลุBมจังหวัดและตBอประเทศน:อย โดยท่ีโรงงานและแรงงานสBวน

ใหญBอยูBในภาคเกษตรกรรม 
จํานวนแรงงาน 
แรงงานสBวนใหญBอยูBในอุตสาหกรรมอาหารมีการจ:างแรงงานจํานวน 14,692 คน รองลงมา

ได:แกB อุตสาหกรรมไม:และผลิตภัณฑ�จากไม: มีการจ:างแรงงานจํานวน 13,908 คน อุตสาหกรรมยางมีการจ:าง
แรงงานจํานวน 12,154 คน ศูนย�กลางแรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารอยูBท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จํานวนโรงงาน 
โรงงานสBวนใหญBเปHนการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเกษตรกรรม จํานวน 789 โรงงาน 

รองลงมา ได:แกB อุตสาหกรรมไม:และผลิตภัณฑ�จากไม: จํานวน 373 โรงงาน อุตสาหกรรมอาหารจํานวนโรงงาน 
337 โรงงาน ศูนย�กลางโรงงานอุตสาหกรรมด:านเกษตรกรรมอยูBท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มูลค`าการลงทุน 
มูลคBาการลงทุนมุBงเน:นอุตสาหกรรมอาหารโดยมีมูลคBาการลงทุน 167,477 ล:านบาท โดยมี

จังหวัดนครศรีธรรมราชเปHนศูนย�กลางการลงทุน อันดับท่ี 2 ได:แกBอุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยมีมูลคBาการลงทุน 69,164 
ล:านบาท โดยมีจังหวัดสุราษฎร�ธานีเปHนศูนย�กลางการลงทุน 

3) การวิเคราะห�ด,านการท̀องเท่ียว 
ด:านการทBองเท่ียวกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย มีศักยภาพในการพัฒนาไปสูBการเปHนแหลBง

ทBองเท่ียวเชิงอนุรักษ�ธรรมชาติทะเล และการทBองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
นักทBองเท่ียวท่ีเข:ามาพักแรมในกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยในปj 2553 เปHนนักทBองเท่ียว 

ชาวไทยร:อยละ 34.84 และเปHนนักทBองเท่ียวตBางชาติร:อยละ 65.12  
กิจกรรมด:านการทBองเท่ียวของกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยสBวนใหญBเปHนการทBองเท่ียวเชิง

ธรรมชาตินิเวศและศิลปวัฒนธรรม 
สรุปลักษณะทางโครงสร,างด,านการท̀องเท่ียว 
กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยมีรายได:จากการทBองเท่ียวของกลุBมจังหวัดในระดับสูง มีจุดเดBน

ด:านทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ�ท่ีอุดมสมบูรณ�และหลากหลาย ผนวกกับโครงสร:างพ้ืนฐานมีศักยภาพในการ
รองรับการพัฒนาด:านตBางๆ ทําให:กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเปHนแหลBงทBองเท่ียวเชิง
นิเวศท่ีสําคัญของประเทศ นอกจากนี้ กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยยังมีความโดดเดBนด:านศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร� เชBน หมูBบ:านหัตถกรรมรูปหนัง แหลBงโบราณคดีเขาคาและบ:านคีรีวง เปHนต:น รายได:จากการ
ทBองเท่ียวของกลุBมจังหวัดอยูBในระดับสูง อันเนื่องมาจากคBาใช:จBายเฉลี่ยตBอคนตBอวันสูง โดยเฉพาะอยBางยิ่งในจังหวัด            
สุราษฎร�ธานี 

4) การวิเคราะห�ด,านสังคม 
มีสถานะด:านสังคมในภาพรวมระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ กลBาวคือ ด:าน

สุขภาพ มีประชากรท่ีเจ็บป�วยโรคปLองกันได: 5 โรคในปj 2552 สูงกวBาระดับภาคและประเทศ ด:านการศึกษา 
จํานวนปjการศึกษาเฉลี่ยในปj 2553 อยูBท่ี 9.45 ปjสูงกวBาระดับภาค ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีวัดจากผลการสอบใน 
5 วิชาหลักอยูBในระดับตํ่ากวBาร:อยละ 50 คดีอาญาของกลุBมจังหวัดในปj 2554 มีสัดสBวน 137.32 คดีตBอประชากร
แสนคนตํ่ากวBาภาคใต: (150.86) แตBจังหวัดสุราษฎร�ธานีมีสัดสBวนสูงกวBาระดับภาคคือ 175.60 คดีตBอประชากรแสน 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -44- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

5) การวิเคราะห�ด,านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม 

ป5ญหาน้ําเสียในเมืองใหญBและแหลBงทBองเท่ียวหลัก 
แนวทางการพัฒนา 

ก. ใช:โอกาสจากความก:าวหน:าของเทคโนโลยีการเกษตรและมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคBาและศักยภาพของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (ยางพาราและ
ปาล�มน้ํามัน) ของประเทศ 

ข. ใช:ความหลากหลายของทรัพยากรการทBองเท่ียวและกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และ
สินค:า OTOP อันเปHนเอกลักษณ�ของพ้ืนท่ี สร:างโอกาสจากกระแสการทBองเท่ียวเชิง
อนุรักษ�และเชิงสุขภาพ 

ค. สร:างโอกาสจากกระแสนิยมอาหารปลอดภัยในการรุกสูBการเปHนแหลBงผลิตอาหาร
ปลอดภัยและมีคุณภาพ (ทะเลและไม:ผล)  

ง. ใช:ทําเลท่ีต้ังท่ีได:เปรียบสร:างโอกาสจากนโยบายภาครัฐและการลงทุนโครงสร:างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญBในการพัฒนาโครงขBายคมนาคมขนสBง และศูนย�โลจิสติกส�เพ่ือรองรับการเข:าสูB
ประชาคมอาเซียน 

3) กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ชายแดน (สงขลา สตูล ยะลา ป5ตตานี นราธิวาส) 

กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน ได:นํานโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผBนดิน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคใต: ยุทธศาสตร�การพัฒนารายสาขา และแผนพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต: และความต:องการของประชาชนในพ้ืนท่ี มาเปHนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตร�การ
พัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน โดยมุBงเน:นการมีสBวนรBวมจากทุกภาคสBวน สร:างความรBวมมือในการขับเคลื่อน 
เพ่ือให:เกิดความรBวมมือตามศักยภาพของกลุBมจังหวัด และกระจายความเจริญเติบโตระหวBางจังหวัด / กลุBมจังหวัด 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขBงขัน และนําไปสูBการกระตุ:นให:เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร:างรายได:
ให:กับกลุBมจังหวัด โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร�ของกลุBมจังหวัดวBา “ผู,นําการสร,างมูลค`าเพ่ิมยางพารา สินค,าฮาลาล 
และการท̀องเท่ียวท่ีหลากหลาย \” 

จุดแข็ง (Strength)  

1) เปHนแหลBงเพาะปลูกและผลิตยางพาราท่ีสําคัญของประเทศและกลุBมประเทศ IMT-GT 
(ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเชีย และไทย) // (ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราได:เปHนอันดับ 
1 ของโลก โดยมีผลผลิตอยูBท่ี 3 ล:านตัน อันดับสอง คืออินโดนีเซียอยูBท่ี 2.5 ล:านตัน) 

2) มีตลาดกลางซ้ือขายยางพาราท่ีใหญBท่ีสุดในภาคใต: และเปHนศูนย�อ:างอิงราคายางพาราของ
ประเทศ // (ตลาดกลางยางพารา อําเภอหาดใหญB จังหวัดสงขลา) 

3) มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความพร:อมด:านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� (มอ., ม.หาดใหญB ฯลฯ) 
4) มีทําเลท่ีต้ังเหมาะสมและสามารถพัฒนาสินค:าฮาลาล ให:เปHนท่ีรู:จักแกBประเทศมุสลิมได: เชBน 

จังหวัดป5ตตานี ซ่ึงถือได:วBาเปHนท่ีรู:จักของประเทศมุสลิม  
5) มีโครงสร:างพ้ืนฐานในการคมนาคมขนสBง และวิถีชีวิตท่ีสอดคล:องกับประเทศมุสลิม         

โดยประชาชนใน 5 จังหวัดภาคใต:ชายแดน สBวนใหญBท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (ประมาณร:อยละ 
60) ซ่ึงมีศักยภาพในการพัฒนาเปHนแหลBงผลิตอุตสาหกรรมฮาลาลได: 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -45- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

6) มีดBานชายแดน 9 ดBาน ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปHนจุดเชื่อมโยงกับกลุBมประเทศ IMT-GT 
และสิงคโปร� (มูลคBาการค:ารวมผBานดBานศุลกากรในกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน ปj 2551      
คิดเปHนร:อยละ 89.40 ของภาคใต:) 

7) มีความได:เปรียบทางกายภาพท่ีเป̀ดสูBทะเลท้ังด:านอBาวไทยและอันดามัน ประกอบกับมีทBาเรือ
น้ําลึก (ทBาเรือสงขลา และทBาเรือตะมะลัง จ.สตูล) ท่ีมีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวด:าน
การขนสBงทางน้ํา ท้ังฝ56งทะเลจีนตอนใต:และฝ56งทะเลอันดามัน  และสามารถพัฒนาเปHนเมือง
ทBาทางทะเลท่ีสําคัญในอนาคต 

8) มีโครงขBายคมนาคมขนสBงท้ังทางน้ํา  อากาศ  ถนน และรางรถไฟท่ีเชื่อมโยงระหวBางกัน 
(ทBาเรือ รถไฟ สนามบิน) 

9) มีโรงแยกก�าซธรรมชาติและอยูBใกล:แหลBงพลังงานท้ังภายในและของประเทศเพ่ือนบ:าน  เชBน 
แหลBงน้ํามัน ก�าซธรรมชาติ ในเขตทะเลของจังหวัดสงขลา  น้ํามันและถBานหินบนเกาะ        
สุมาตรา  ถBานหินบนเกาะบอร�เนียว  มีความเปHนไปได:ในการนําพลังงานมาใช:ประโยชน�และ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุBมจังหวัด 

10) มีความพร:อมด:านการศึกษาในทุกระดับชั้น และมีความหลากหลายทางการศึกษา อาทิ ภาษา  
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาการด:านตBาง  ๆ(สถานศึกษาของรัฐ เอกชน ศูนย�เรียนรู:ท:องถ่ิน ฯลฯ) 

11) มีทุนทางสังคมท่ีเข:มแข็งและหลากหลาย  อาทิ  บุคลากรด:านการศึกษา  การแพทย�         
การทBองเท่ียวประเพณี  วัฒนธรรม  ปราชญ�ชาวบ:าน  ภูมิป5ญญาท:องถ่ิน  และกลุBมองค�กร
ภาคประชาชน  

12) มีสถานท่ีทBองเท่ียวท่ีหลากหลาย  ท้ังโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และสถานท่ีทBองเท่ียวเชิง
นิเวศ  

13) มีอําเภอหาดใหญBเปHนศูนย�กลางการทBองเท่ียว และศูนย�กลางการค:าของภาคใต: (หาดใหญB 
เมืองศูนย�กลางด:านการค:าและธุรกิจของภาคใต: ซ่ึงมีความเจริญก:าวหน:าอยBางรวดเร็ว และ
เปHนประตูผBานไปยังประเทศเพ่ือนบ:าน คือ มาเลเซีย และสิงคโปร� เนื่องจากอยูBหBางจากดBาน
สะเดาเพียง 60 กิโลเมตร ป5จจัยท่ีทําให:มีความเจริญก:าวหน:าเปHนอยBางมากก็คือ การเปHน
ศูนย�กลางทางด:านตBางๆ ธุรกิจการค:า การขนสBง การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา และ
การทBองเท่ียว) 

จุดอ̀อน (Weakness)  

1) ภาพลักษณ�ของความไมBสงบในพ้ืนท่ีเปHนอุปสรรคตBอการพัฒนาด:านเศรษฐกิจ สังคม        
การทBองเท่ียว  และการลงทุน ภายในพ้ืนท่ี // (เชBน เหตุการณ�ความไมBสงบในภาคใต: ทําให:
เกษตรกรชาวสวนยางไมBกล:าออกไปกรีดยางในเวลากลางคืน ในขณะท่ีชาวสวนผักและผลไม:
ไมBกล:าออกไปทําสวนหรือเก็บเก่ียวผลผลิตตามปกติ ทําให:ไมBมีผลผลิตท่ีจะสBงขาย ท้ังๆ ท่ี
ราคายางในตลาดมีราคาสูง นักทBองเท่ียวและนักลงทุนไมBกล:าเข:ามาในพ้ืนท่ี เปHนต:น) 

2) มีขีดความสามารถในการผลิตยางพาราเฉพาะข้ันปฐมภูมิ  ขาดความสามารถในการพัฒนา  
ตBอยอด เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และสร:างมูลคBาเพ่ิมให:กับยางพารา // (ทําได:แคBวัตถุดิบเบ้ืองต:น เชBน 
น้ํายางสด น้ํายางข:น ยางแผBน ยางแห:ง เปHนต:น แตBผลิตภัณฑ�ปลายน้ําท่ีมีมูลคBาเพ่ิมสูงยังไมB
สามารถทําได: เชBน ถุงมือ ยางล:อ ยางรัดของ เปHนต:น) 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -46- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

3) ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการสร:างมูลคBาเพ่ิมให:กับสินค:าเกษตรอยBางตBอเนื่อง 
4) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปHนฐานการประกอบอาชีพของประชาชนสBวนใหญBอยูBในสภาวะท่ีเสื่อม

โทรม (ป�าไม: ป�าชายเลน ทะเล แมBน้ํา เปHนต:น) 
5) คุณภาพการศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ียังอยูBในเกณฑ�ท่ีตํ่า เม่ือเทียบกับภาคใต:และประเทศ 

// (จํานวนปjการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ปj ดังนี้ ภาคใต:ชายแดน 8.80 ภาคใต: 
9.03 ประเทศ 8.90 (ปj 2552)/ สพฐ.เผย ป5ตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพ้ืนท่ีหBางไกลพบ
ป5ญหาเด็กไมBสามารถอBานและเขียนหนังสือได: เปHนจํานวนสูงสุด) 

6) ขาดระบบบริหารจัดการด:านข:อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ (ครบถ:วน ถูกต:อง เปHนป5จจุบัน นําไปใช:
ประโยชน�ได:) โดยเฉพาะข:อมูลท่ีเก่ียวข:องกับการพัฒนาท่ีสําคัญ (ยางพารา สินค:าฮาลาล และ
การทBองเท่ียว) เชBน ข:อมูลการผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลคBา ความต:องการวัตถุดิบ การจ:าง
งานต:นทุนการผลิต ต:นทุนการขนสBง รายได:จําแนกรายสินค:า เปHนต:น 

โอกาส (Opportunity)  

1) ปริมาณความต:องการยางของโลกมีแนวโน:มเพ่ิมสูงข้ึน โดย IRSG คาดวBาปj 2563 ความ
ต:องการยางโลกท้ังหมด 31.7 ล:านตัน (ยางธรรมชาติ 14.2 ล:านตันและยางสังเคราะห� 17.5 
ล:านตัน)  

2) ประชากรมุสลิมมีการขยายตัวเร็วมากโดยเพ่ิม 2-3 เทBา มากกวBาประชากรกลุBมอ่ืนๆ ขณะท่ี
ตลาดอาหารฮาลาลมีมูลคBารวมประมาณ 5.9 แสนล:านเหรียญสหรัฐตBอปj (ประมาณร:อยละ 
20 ของตลาดอาหารโลก) 

3) ข:อตกลง IMT-GT  เรื่องอาหารฮาลาลและบริการ มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ยอมให:ไทยเปHนผู:นํา
ทางด:านผลิตภัณฑ�และบริการฮาลาล  ท้ังเปHนพันธมิตรในการเป̀ดตลาดสินค:าฮาลาลสูB
ประชาคมมุสลิมท่ัวโลก 

4) แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ�าย  IMT-GT ทําให:ชBองทางการค:า การลงทุน และการ
สBงออกสินค:าสูBประเทศเพ่ือนบ:านเป̀ดกว:างมากข้ึน 

5) กระแสการทBองเท่ียวเชิงนิเวศ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม มีแนวโน:มเพ่ิมสูงข้ึน //     
(ทBองเท่ียวเชิงศาสนามาแรง เมืองคอนชวนไหว:พระธาตุ-คาดเงินสะพัด 50 ล:าน / การ
ทBองเท่ียวเชิงนิเวศ และการทBองเท่ียวเชิงเกษตรถูกคาดหมายวBาจะได:รับความนิยมในยุโรป 
เพราะเปHนคําตอบสําหรับกระแสการอนุรักษ�สิ่งแวดล:อม รวมท้ังความอBอนไหวเรื่องระบบ
นิเวศท่ีเพ่ิมข้ึนในยุโรป และกระแสตอบโต:การท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทตBอชีวิตประจําวันของ
มนุษย�เพ่ิมข้ึน ข:อมูลจากบทวิเคราะห�แนวโน:มท่ีจะมีผลตBออุตสาหกรรมทBองเท่ียวในปj 2011 
ของยูโรมอนิเตอร�อินเตอร�เนชั่นแนล) 

6) รัฐบาลมีนโยบายสBงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุBมจังหวัดชายแดน
ภาคใต: เปHนกรณีพิเศษ เชBน การเข:าถึงแหลBงทุน ภาษี สวัสดิการ เปHนต:น 

7) นโยบายของรัฐบาลท่ีสBงเสริมการพัฒนาโครงการขนาดใหญBท่ีเอ้ือประโยชน�ตBอการพัฒนาใน
พ้ืนท่ี เชBน การขนสBงระบบราง ทBาเรือน้ําลึก ถนนมอเตอร�เวย� เปHนต:น 

 

 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -47- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ภัยคุกคาม (Threats)  

1) ความขัดแย:งและเหตุการณ�ความรุนแรงในพ้ืนท่ีเปHนอุปสรรคสําคัญตBอการพัฒนา การลงทุน 
และการดําเนินชีวิตของประชาชน 

2) ความไมBมีเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลสBงผลกระทบด:านลบตBอความเชื่อม่ัน การลงทุน 
และการพัฒนาทุกด:าน 

3) ภัยคุกคามจากกลุBมอิทธิพลเถ่ือนท่ีมีผลประโยชน�ทางการค:าชายแดนและสิ่งผิดกฎหมาย 
4) มาตรการจูงใจตBางๆ ท่ีรัฐจัดให:เปHนพิเศษยังไมBเพียงพอตBอการจูงใจให:นักธุรกิจเข:ามาลงทุนใน

พ้ืนท่ี 
5) ราคาน้ํามันตลาดโลกสูงข้ึนอยBางตBอเนื่อง ทําให:มีต:นทุนทางการผลิตด:านเกษตร อุตสาหกรรม 

และการทBองเท่ียวสูงข้ึน 
6) นโยบายรัฐบาลท่ีมุBงสBงเสริมการปลูกยางพาราในภูมิภาคอ่ืน สBงผลให:อุปทานยางในประเทศ

เพ่ิมข้ึน 
7) หลายประเทศในเอเชีย (สิงคโปร� บูรไน จีน และอินเดีย) เริ่มมีความสนใจกับการเป̀ดตลาด

สินค:าฮาลาล ในเอเชียและตลาดโลกอยBางจริงจัง 
8) กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข:อตกลงบางประเด็นไมBเอ้ือตBอการค:า การทBองเท่ียว การลงทุนท้ังใน

และนอกประเทศ และขาดการสนับสนุนด:านการเข:าถึงทรัพยากรให:สามารถแขBงกับประเทศคูBแขBง 
(มาเลเซีย) ได: เชBน น้ํามัน ภาษี การขนสBง ระบบ/ข้ันตอนการขออนุญาต เปHนต:น 

ศักยภาพ 

1) ด:านเศรษฐกิจ พบวBา กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีฐานทรัพยากรด:านเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย 
ศักยภาพท่ีโดดเดBนคือมีท่ีต้ังติดตBอกับประเทศเพ่ือนบ:าน คือ มาเลเซียและมีพ้ืนท่ีเป̀ดสูBทะเล
ท้ังด:านอันดามันและอBาวไทย สBงผลให:มีศักยภาพด:านการค:าชายแดนคBอนข:างสูง เปHนแหลBง
ผลิตและแปรรูปยางพารา ไม:ยางพารา ปาล�มน้ํามัน และประมงท่ีสําคัญของประเทศ รวมท้ังมี
แหลBงทBองเท่ียวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียง มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และโบราณสถาน 
ท่ีมีเอกลักษณ� เปHนท่ียอมรับจากท้ังนักทBองเท่ียวภายในและตBางประเทศ ซ่ึงเปHนป5จจัยสําคัญท่ี
จะสามารถสร:างมูลคBาเพ่ิมด:านการทBองเท่ียวได: 

2) ด:านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีเขตพ้ืนท่ีติดทะเล 
เหมาะกับการประมง และยังพบน้ํามันและก�าชธรรมชาติในแถบจังหวัดสงขลา มีความอุดม
สมบูรณ�ของทรัพยากรป�าไม: ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ�และหลากหลาย มีป�าเขตร:อนชื้น
บาลาฮาลา ป�าพรุสิรินธรท่ีอุดมสมบูรณ� และป�าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ� ซ่ึงเปHนป5จจัยสนับสนุน
ในการเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาท้ังด:านเศรษฐกิจการทBองเท่ียว และด:านสังคม 

ข,อจํากัด 

1) ข:อจํากัดของการพัฒนาด:านเศรษฐกิจของจังหวัด คือ การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีขนาดเล็ก 
และขยายตัวช:า เนื่องจากมีฐานการผลิตท่ีแคบ พ่ึงพาภาคเกษตรท่ีข้ึนอยูBกับสินค:าไมBก่ีชนิด 
การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคBามีน:อย มีป5ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท่ีเปHนฐานการผลิต 
โดยเฉพาะทรัพยากรประมง แหลBงทBองเท่ียว และป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56ง 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -48- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

2) ด:านสังคม พบวBาป5ญหาหลัก คือ ป5ญหาคุณภาพชีวิตด:านสุขอนามัย ด:านการประกอบอาชีพ/
การมีรายได: ด:านคุณภาพการศึกษา และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน อันเนื่องมาจาก
เหตุการณ�ความไมBสงบ และป5ญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

3) ป5ญหาด:านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมท่ีสําคัญของกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน คือ 
ป5ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขาดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ป5ญหาด:านมลพิษและขยะท้ังในชุมชนและแหลBงทBองเท่ียว นอกจากนี้ยังมีป5ญหาด:านภัย
ธรรมชาติอยBางตBอเนื่องในบางพ้ืนท่ี เชBน พ้ืนท่ีเสี่ยงตBอการเกิดน้ําล:นตลิ่งและน้ําทBวมขัง พ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยน้ําทBวมซํ้าซาก พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลBม พ้ืนท่ีภัยแล:ง   เปHนต:น 

แนวทางการพัฒนา 

1) มุBงเน:นการเพ่ิมมูลคBาให:กับศักยภาพหลักของกลุBมจังหวัด ได:แกB ยางพารา สินค:าฮาลาล และ
การทBองเท่ียว (การทBองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทBองเท่ียวเชิงอนุรักษ� (สตูล) และการเชื่อมโยง
การทBองเท่ียวในกลุBมจังหวัด) 

2) เสริมสร:างความเข:มแข็งภาคการผลิตหลักให:เจริญเติบโตได:อยBางตBอเนื่องและยั่งยืน         
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
สินค:าอาหาร พัฒนาการทBองเท่ียว 

3) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหลBงสร:างรายได:และการจ:างงานภายใน
กลุBมจังหวัด เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ และ
พัฒนาการคมนาคมขนสBงทางทะเลเพ่ือเชื่อมโยงกับภูมิภาคตBางๆ 

4) พัฒนาคนและสังคมให:มีคุณภาพและมีภูมิคุ:มกันท่ีดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการ
พัฒนาความรู: คุณธรรม และสุขภาวะ การสร:างความม่ันคงในการดํารงชีวิตของคนจน      
คนด:อยโอกาสให:สามารถพ่ึงตนเองได: การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและ
เพ่ิมโอกาสด:านอาชีพและรายได: และการอํานวยความเปHนธรรมและสร:างภูมิคุ:มกันแกBคนกลุBม
เสี่ยงเพ่ือแก:ป5ญหาความไมBสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต: 

5) เสริมสร:างความเข:มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร:างกระบวนการเรียนรู: 
เพ่ือสร:างความเข:มแข็งของชุมชนสูBการพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาส
การมีรายได:จากทรัพยากรในท:องถ่ิน และสBงเสริมการใช:กระบวนการชุมชนเข:มแข็งเพ่ือสร:าง
สันติสุขโดยเฉพาะการใช:กระบวนการชุมชนเข:มแข็งแก:ไขป5ญหายาเสพติด 

6) ฟ��นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศอยBาง
ยั่งยืน  โดยฟ��นฟูและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศ สร:างความ
อุดมสมบูรณ�ทรัพยากรธรรมชาติให:เปHนฐานการผลิตอยBางยั่งยืน และควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล:อมเพ่ือลดผลกระทบด:านคุณภาพชีวิต 

7) เสริมสร:างความเข:มแข็งท้ังด:านเศรษฐกิจและสังคม โดยใช:ประโยชน�จากความรBวมมือกับ
ตBางประเทศ และการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต: 

  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -49- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4.2.2 ข,อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีชายฝ'(งทะเลภาคใต,ในมิติส่ิงแวดล,อม  

4.2.2.1 ทรัพยากรท่ีดิน 

 (1) ข,อมูลการใช,ประโยชน�ท่ีดิน 

  จากการศึกษาข:อมูลการใช:ประโยชน�ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินระหวBางปj พ.ศ.2553-2556 โดยแบBง
ประเภทการใช:ท่ีดิน 5 ประเภท ได:แกBพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร:าง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีป�าไม: พ้ืนท่ีแหลBงน้ํา 
และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ดังแสดงในตารางท่ี 4-2 ซ่ึงภูมิภาคท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ได:แกB ภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคกลาง 
และภาคใต: โดยมีพ้ืนท่ีเทBากับ 106,027,680 105,533,963 และ 44,196,992 ไรB ตามลําดับ 
  สําหรับการใช:ประโยชน�ท่ีดินของภาคใต: (ตารางท่ี 4-3) พบวBา พ้ืนท่ีภาคใต:มีขนาดใกล:เคียงกับ
พ้ืนท่ีภาคกลาง ซ่ึงมีขนาดใหญBเปHนลําดับท่ี 3 รองจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพ้ืนท่ีมากกวBา
ร:อยละ 50 เปHนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงจัดเปHนพ้ืนท่ีท่ีมีการใช:ประโยชน�ท่ีดินเปHนลําดับท่ีสามของประเทศรองจาก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสBวนใหญBเปHนไม:ยืนต:น 20,988,066 ไรB หรือคิดเปHน
ร:อยละ 47.49 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของภาคใต: นอกจากนี้ พ้ืนท่ีภาคใต:ร:อยละ 29.08 เปHนพ้ืนท่ีป�า โดยเกือบท้ังหมด
เปHนป�าสมบูรณ� สําหรับพ้ืนท่ีนาร:างและพ้ืนท่ีรกร:างในภาคใต: พบวBา มีพ้ืนท่ีดังกลBาวอยูBประมาณร:อยละ 3.25 ของ
พ้ืนท่ีท้ังหมดของภาคใต: ดังแสดงในรูปท่ี 4-3 

  ท้ังนี้ หากพิจารณาเปHนรายกลุBมจังหวัด พบวBา สัดสBวนการใช:ประโยชน�ท่ีดินของแตBละกลุBมจังหวัด
สBวนใหญBมากกวBาร:อยละ 50 เปHนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม รองลงมาคือ พ้ืนท่ีป�าไม: และพ้ืนท่ีชุมชน/สิ่งปลูกสร:างซ่ึง
รายละเอียดการใช:ประโยชน�ท่ีดินของแตBละกลุBมจังหวัดภาคใต: สามารถสรุปได:เปHนประเภทการใช:ท่ีดิน 5 ประเภท 
(พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร:าง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีป�าไม: พ้ืนท่ีแหลBงน้ํา และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด) ดังนี้ 
 1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร:าง พบมากท่ีสุดท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย ประมาณ 0.71 
ล:านไรB รองลงมาคือ กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน และกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน (0.62 และ 0.40 ล:านไรB 
ตามลําดับ) โดยจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร:างมากท่ีสุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช รองลงมาคือจังหวัด
สงขลา และสุราษฎร�ธานี ตามลําดับ สําหรับพ้ืนท่ีร:าง (หมูBบ:าน สถานท่ีราชการ โรงงานอุตสาหกรรม และสถานท่ี
อ่ืนๆ ร:าง) พบมากสุดท่ีจังหวัดระนอง คิดเปHน 5,826 ไรB รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา 1,482 ไรB 
 2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พบมากท่ีสุดท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย ประมาณ 12.8 ล:านไรB 
รองลงมาคือกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน และกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน (7.7 และ 5.7 ล:านไรB ตามลําดับ) โดย
จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด คือ จังหวัดสุราษฎร�ธานี รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา 
ตามลําดับ สําหรับพ้ืนท่ีร:าง (นา ไม:ผล ไม:ยืนต:น พืชสวน โรงเรือน สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําร:างหรือเสื่อมโทรม) 
พบมากสุดท่ีจังหวัดสงขลา คิดเปHน 111,417 ไรB รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 95,457 ไรB 
   



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -50- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-2 สรุปประเภทการใช,ที่ดินประเทศไทย ปX 2553-2556 

ประเภทการใช,ที่ดิน 

เนื้อที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต, รวม 

ไร̀ ร,อยละ ไร̀ ร,อยละ ไร̀ ร,อยละ ไร̀ ร,อยละ ไร̀ ร,อยละ ไร̀ ร,อยละ 

พื้นที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร,าง 5,442,912 5.16 3,859,283 3.64 3,947,517 9.08 1,539,272 7.16 1,732,949 3.92  16,521,933  5.15 

พื้นที่เกษตรกรรม 71,680,165 67.92 41,568,971 39.21 21,326,252 49.08 13,477,427 62.72 26,253,227 59.40 174,306,042  54.35 

- นาร:าง 433,192 0.41 90,671 0.09 104,025 0.24 147,740 0.69 416,490 0.94   1,192,118  0.37 

- นา 45,411,705 43.03 17,083,497 16.11 8,835,484 20.33 2,839,909 13.22 1,744,637 3.95 75,915,232  23.67 

- พืชไรB 17,264,383 16.36 13,327,925 12.57 6,744,319 15.52 3,357,333 15.62 18,752 0.04 40,712,712  12.69 

- ไม:ยืนต:น 6,486,546 6.15 2,990,093 2.82 1,658,664 3.82 4,309,176 20.05 20,988,066 47.49 36,432,545  11.36 

- ไม:ผล 1,170,133 1.11 3,496,435 3.30 2,137,911 4.92 1,913,728 8.91 2,507,387 5.67 11,225,594  3.50 

- พืชไรBหมุนเวียน - 0.00 4,040,856 3.81 - 0.00 - 0.00 - 0.00 4,040,856  1.26 

- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 293,838 0.28 77,775 0.07 1,209,503 2.78 783,818 3.65 539,893 1.22 2,904,827  0.91 

- อื่นๆ 620,368 0.59 461,719 0.44 636,346 1.46 125,723 0.58 38,002 0.09 1,882,158  0.59 

พื้นที่ปyาไม, 19,491,348 18.47 57,085,455 53.84 14,914,783 34.33 4,914,970 22.87 12,854,393 29.08 109,260,949  34.07 

- ป�าสมบูรณ� 14,767,008 13.99 53,257,469 50.23 14,529,629 33.44 4,662,843 21.70 12,277,361 27.78 99,494,310  31.02 

- ป�ารอสภาพฟ��นฟู 4,724,340 4.48 3,827,986 3.61 385,154 0.89 252,127 1.17 577,032 1.30 9,766,639  3.05 

พื้นที่น้ํา 3,625,831 3.43 1,501,735 1.42 1,451,510 3.34 557,746 2.60 1,845,929 4.18 8,982,751  2.80 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,293,707 5.02 2,012,236 1.89 1,810,378 4.17 998,397 4.65 1,510,494 3.42 11,625,212  3.63 

- พื้นที่รกร:าง 3,937,552 3.73 1,520,163 1.43 1,266,795 2.92 753,805 3.51 1,020,485 2.31 8,498,800  2.65 

- พื้นที่ลุBม 819,727 0.78 277,752 0.26 231,426 0.53 120,807 0.56 304,262 0.69 1,753,974  0.55 

- อื่นๆ (เหมืองแรB บBอลูกรัง/ทราย) 536,428 0.51 214,321 0.20 312,157 0.72 123,785 0.58 185,747 0.42 1,372,438  0.43 

รวม 105,533,963 100.00 106,027,680 100.00 43,450,440 100.00 21,487,812 100.00 44,196,992 100.00 320,696,887  100.00 

ที่มา: สBวนวิเคราะห�สภาพการใช:ที่ดิน สํานักนโยบายและแผนการใช:ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน : 18 พ.ย. 2557 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -51- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-3 แผนท่ีสภาพการใช,ท่ีดินประเทศไทย ปX 2553-2556 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -52- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-3 การใช,ประโยชน�ที่ดิน จําแนกรายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต, 

 
กลุ`มภาคใต,ฝ'(งอ̀าวไทย กลุ`มภาคใต,ฝ'(งอันดามัน กลุ`มภาคใต,ชายแดน 

ชุมพร สุราษฎร�ฯ นครศรีฯ พัทลุง รวม ร,อยละ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง รวม ร,อยละ สงขลา สตูล ป'ตตานี ยะลา นราธิวาส รวม ร,อยละ 

1. พื้นที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร,าง 84,825 188,021 345,137 88,540 706,523 3.50 56,583 68,608 94,745 68,137 116,736 404,809 3.67 292,491 35,621 114,811 76,092 104,652 623,667 4.80 

 - พื้นที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร,าง 84,684 187,643 344,140 88540 705,007 3.49 51,429 68,093 94,745 67,980 116,736 398,983 3.62 291,009 35,621 114,811 76,092 104,652 622,185 4.78 

 - พื้นที่ร,าง 141 378 997 - 1,516 0.01 5,154 515 - 157 - 5,826 0.05 1,482 - -  - 1,482 0.01 

  * หมูBบ:านจัดสรรร:าง 73 378 703 - 1,154  - - - 39 - 39  1,477 - -  - 1,477  

  * สถานที่ราชการร:าง - - 197 - 197  - - - - - 0  - - -  - 0  

  * โรงงานอุตสาหกรรมร:าง 68 3 88 - 159  5,154 - - 118 - 5,272  5 - -  - 5  

  * สถานที่อื่นๆ ร:าง - - 0 - 0  - 515 - - - 515  - - -  - 0  

พื้นที่เกษตรกรรม 2,480,093 5,010,675 4,037,142 1,298,756 12,826,666 63.60 671,186 1,105,729 136,438 1,951,882 1,995,475 5,860,710 53.16 3,108,116 703,369 943,211 1,460,578 1,519,021 7,734,295 59.46 

-  พื้นที่ทําการเกษตร 2,433,517 4,834,963 3,739,245 1,269,490 12,277,215 60.88 655,103 1,075,350 128,496 1,916,150 1,936,751 5,711,850 51.81 2,938,682 670,536 874,110 1,448,652 1,497,654 7,429,634 57.12 

-  ทุ̀งหญ,าเลี้ยงสัตว�และโรงเรือนเลี้ยงสัตว� 641 2,076 3,220 755 6,692 0.03 681 490 226 55 124 1,576 0.01 2,938 675 208 116 72 4,009 0.03 

-  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 30,028 110,008 100,514 7,948 248,498 1.23 10,813 19,984 5,205 23,497 34,692 94,191 0.86 50,664 19,675 15,950 1,721 1,514 89,524 0.69 

-  พื้นที่ร,าง 15,907 63,628 194,163 20,563 294,261 1.46 4,589 9,905 2,511 12,180 23,908 53,093 0.48 115,832 12,483 52,943 10,089 19,781 211,128 1.62 

  * นาร:าง 12,627 59,353 95,457 19622 187,059  1,643 5,669 2190 11395 23,432 44,329  111,417 4,929 43,007 10,034 19,338 188,725  

  * ไม:ยืนต:น/ไม:ผล/พืชสวนร:างหรือเสื่อม
โทรม 

- 446 29,951 - 30,397  - - - 17 35 52  773 - - - 18 791  

  * โรงเรือนร:าง 33 - 107 - 140  - - - - - 0  - - - - - 0  

  * สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําร:าง 3,247 3,829 68,648 941 76,665  2,946 4,236 321 768 441 8,712  3,642 7,554 9,936 55 425 21,612  

พื้นที่ปyาไม, 1,043,628 2,466,401 1,414,175 399,980 5,324,184 26.40 1,224,993 1,195,986 78,697 624,572 823,107 3,947,355 35.81 622,152 681,308 86,135 1,159,592 980239 3,529,426 27.14 

- ปyาสมบูรณ� 1,015,891 2,446,714 1,256,736 387,363 5,106,704 25.32 1,188,477 1,110,559 77,710 598,111 803,149 3,778,006 34.27 613,497 673,545 73,067 1,111,075 827,521 3,298,705 25.36 

- ปyารอสภาพฟ{|นฟู 27,737 19,687 157,439 12,617 217,480 1.08 36,516 85,427 987 26,461 19,958 169,349 1.54 8,655 7,763 13,068 48,517 152,718 230,721 1.78 

พื้นที่น้ํา 29,620 186,440 94,352 281280 591,692 2.93 74,097 126,455 5,552 260,517 95,731 562,352 5.10 376,593 117,654 27,957 43,174 25,759 591,137 4.54 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 117,464 205,631 323,258 71740 718,093 3.56 34,419 110,031 23,964 37,712 42,400 248,526 2.25 221,829 11,409 40,608 86,238 167,473 527,557 4.06 

รวม 3,755,630 8,057,168 6,214,064 2,140,296 20,167,158 100.00 2,061,278 2,606,809 339,396 2,942,820 3,073,449 11,023,752 100.00 4,621,181 1,549,361 1,212,722 2,825,674 2,797,144 13,006,082 100.00 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -53- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  3) พ้ืนท่ีป�าไม: พบมากท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย มีพ้ืนท่ีประมาณ 5.3 ล:านไรB ในขณะท่ี
กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันและกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีพ้ืนท่ีป�า ประมาณ 3.9 และ 3.5 ล:านไรB ตามลําดับ
โดยจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีป�าไม:มากท่ีสุด คือ จังหวัดสุราษฎร�ธานี รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และระนอง 
ตามลําดับ 
  4) พ้ืนท่ีแหลBงน้ํา พบท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยและกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนใกล:เคียง
กัน ประมาณ 0.59 ล:านไรB ในขณะท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันมีพ้ืนท่ีประมาณ 0.56 ล:านไรB โดยจังหวัดท่ีมี
พ้ืนท่ีแหลBงน้ํามากท่ีสุด คือ จังหวัดสงขลา รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบ่ี ตามลําดับ 
  5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พบมากท่ีท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย มีพ้ืนท่ีประมาณ 0.72 ล:านไรB 
รองลงมา คือ กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนและกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันมีพ้ืนท่ีประมาณ 0.53 และ 0.25  
ล:านไรB ตามลําดับ โดยจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดมากท่ีสุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา 
และสุราษฎร�ธานี ตามลําดับ 
 (2) ผังเมืองและข,อกําหนดการใช,ประโยชน�ท่ีดิน 

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได:ให:นิยามของ "การผังเมือง" ไว:หมายความวBา การวาง 
จัดทําและดําเนินการให:เปHนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข:องหรือชนบท
เพ่ือสร:างหรือพัฒนาเมืองหรือสBวนของเมืองข้ึนใหมBหรือแทนเมืองหรือสBวนของเมืองท่ีได:รับความเสียหายเพ่ือให:มี
หรือทําให:ดียิ่งข้ึนซ่ึงสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปHนระเบียบ ความสวยงาม การใช:ประโยชน�ในทรัพย�สิน 
ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือสBงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล:อม    
เพ่ือดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชน�หรือคุณคBาในทางศิลปกรรม สถาป5ตยกรรม ประวัติศาสตร� 
หรือโบราณคดี หรือเพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณคBาในทางธรรมชาติโดยมี
กรมโยธาธิการและผังเมืองเปHนหนBวยงานรับผิดชอบ   

ในการบังคับใช:ผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ผังเมืองรวมใช:บังคับโดย
ออกเปHนกฎกระทรวง  สBวนผังเมืองเฉพาะต:องออกเปHนพระราชบัญญัติ  โดยสBวนท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองได:
ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมเพ่ือบังคับใช:ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 นั้น  ได:แกB  ผังเมืองรวม
จังหวัด  และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน:าท่ีรับผิดชอบในการวางและจัดทําผังเมือง
รวมข้ึนในท:องท่ีตBาง ๆ หรือในกรณีเจ:าพนักงานท:องถ่ินของท่ีนั้นจะวางและจัดทําผังเมืองรวมในท:องท่ีของตนข้ึนก็
ได:โดยต:องได:รับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองกBอน 

ตามพระราชบัญญั ติการผั ง เ มือง  พ .ศ .2518  ฉ บับ ท่ี  4  พ .ศ .  2518  ซ่ึ งประกาศใน                  
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี  8 กันยายน 2558  กําหนดอายุการบังคับใช:กฎกระทรวงผังเมืองรวมตามมาตรา 14  
และองค�ประกอบของผังเมืองรวมตามมาตรา 17 ดังนี้  

มาตรา 14  บรรดากฎกระทรวงให:ใช:บังคับผังเมืองรวมท่ีใช:บังคับอยูBในวันกBอนวันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใช:บังคับ ให:คงใช:บังคับตBอไปได:จนกวBาจะมีกฎกระทรวงให:ใช:บังคับผังเมืองรวมท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ   
ผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงแก:ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช:บังคับ 

ให:กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ:าพนักงานท:องถ่ินแล:วแตBกรณี จัดทํารายงานการประเมินผล
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ�และสิ่งแวดล:อม การใช:บังคับกฎกระทรวงให:ใช:บังคับผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่งตาม
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการผังเมืองกําหนด แตBไมBเกินห:าปjนับแตBวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช:บังคับ และให:นํามาตรา 
26 แหBงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงแก:ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช:บังคับโดยอนุโลม 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -54- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

มาตรา 17 ผังเมืองรวมประกอบด:วย 
(1)  วัตถุประสงค�ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมให:กําหนดโดยคํานึงถึงความเปHนระเบียบความ

สวยงาม การใช:ประโยชน�ในทรัพย�สิน ความปลอดภัยของประชาชน การเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติการดํารง
รักษาสถานท่ีท่ีมีคุณคBาทางศิลปกรรม สถาป5ตยกรรม ประวัติศาสตร� หรือโบราณคดี และการจัดสภาพแวดล:อมท่ี
ทุกคนสามารถเข:าถึงและใช:ประโยชน�รBวมกันได:อยBางเทBาเทียมกัน 

(2)  แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข:อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง 
(3)  แผนผังซ่ึงทําข้ึนเปHนฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ

ดังตBอไปนี้ 
(ก)  แผนผังกําหนดการใช:ประโยชน�ท่ีดินตามท่ีได:จําแนกประเภท 
(ข)  แผนผังแสดงท่ีโลBง 
(ค)  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสBง 
(ง)  แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

(4)  รายการประกอบแผนผัง 
(5)  ข:อกําหนดท่ีจะให:ปฏิบัติหรือไมBให:ปฏิบัติเพ่ือให:เปHนไปตามวัตถุประสงค�ของผังเมืองรวมทุก

ประการ ดังตBอไปนี้ 
(ก)  ประเภทและขนาดกิจการท่ีจะอนุญาตหรือไมBอนุญาตให:ดําเนินการ 
(ข)  ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคารท่ีจะอนุญาตหรือไมBอนุญาตให:

สร:าง 
(ค)  อัตราสBวนพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตBอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ีใช:เปHนท่ีต้ัง

อาคาร 
(ง)  อัตราสBวนพ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดินตBอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ีใช:เปHนท่ีตั้งอาคาร 
(จ)  อัตราสBวนพ้ืนท่ีวBางอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงท่ีดินท่ีอาคารต้ังอยูBตBอพ้ืนท่ีใช:สอย

รวมของอาคาร 
(ฉ)  ระยะถอยรBนจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตท่ีดิน อาคาร หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีจําเปHน 
(ช)  ขนาดของแปลงท่ีดินท่ีจะอนุญาตให:สร:างอาคาร 
(ซ)  ข:อกําหนดอ่ืนท่ีจําเปHน 

โดยรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองในกรณีท่ีผังเมืองรวมไมBมี
ข:อกําหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) จะต:องได:รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ    
ผังเมือง โดยมีเหตุผลอันสมควร 

การวางผังเมืองจึงเปHนการจัดประโยชน�ท่ีดินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร:างสิ่งแวดล:อมให:ดี
ข้ึน โดยการประสานประโยชน�ระหวBางประโยชน�สาธารณะและประโยชน�ของเอกชน ด:วยเหตุนี้การวางผังเมืองจะ
ถือวBาเปHนหน:าท่ีของภาครัฐแตBเพียงฝ�ายเดียวไมBได:แตBภาคเอกชนต:องเข:าไปมีสBวนรBวมใน การพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร:างสิ่งแวดล:อมให:ดีข้ึนด:วย แตBถึงกระนั้นการดําเนินการให:มีการวางผังเมืองเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค�นั้นเปHนไปได:ยาก ท้ังนี้เพราะการวางผังมักจะเปHนอํานาจตัดสินใจของผู:เปHนเจ:าของกรรมสิทธิ์ซ่ึง
เจ:าของแตBละรายตBางมีวัตถุประสงค�ในการใช:ท่ีดินของตนแตกตBางกัน ทําให:การกําหนดผังและการพัฒนาพ้ืนท่ี



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -55- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

เปHนไปคนละทิศคนละทาง จนถึงข้ันทําให:พ้ืนท่ีบางแหBงสูญเสียเอกลักษณ�อันดีงามของชุมชน เชBน การกBอสร:าง
อาคารสมัยใหมBบดบังทัศนียภาพของสถาป5ตยกรรมด้ังเดิมในชุมชน 

ดังนั้นการดําเนินการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : 
SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: จึงจําเปHนต:องพิจารณาผังเมืองรวมท่ีได:ประกาศบังคับใช:เปHน
กฎกระทรวงประกอบการดําเนินการศึกษา  โดยผังเมืองรวมท่ีเก่ียวข:องมี 2 ระดับ คือ ผังเมืองรวมจังหวัด และ  
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน   

ผังเ มืองรวมจังหวัด  พ้ืน ท่ีผังครอบคลุมพ้ืนท่ีจั งหวัด (ยกเว:นกรุงเทพมหานคร  ภู เ ก็ต  
สมุทรปราการ  นนทบุรี ซ่ึงเปHนผังเมืองรวมเมืองท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด) การควบคุมในระดับนโยบายและ
สามารถชี้นําการพัฒนาได: ผังเมืองรวมจังหวัดจึงเปHนผังแมBบทการพัฒนาจังหวัดประกอบด:วย ผังการใช:ประโยชน�
ท่ีดิน  ผังคมนาคมและขนสBง  พร:อมข:อกําหนดท่ีมีวัตถุประสงค�หลักของกิจกรรมในการใช:ประโยชน�ท่ีดินประเภท
ตBางๆ–กิจกรรมท่ีห:ามดําเนินการ  โรงงานอุตสาหกรรมห:ามเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจําเปHนต:องห:ามใน
ข:อกําหนดการใช:ประโยชน�ท่ีดินประเภทตBางๆ  ซ่ึงประกาศเปHนกฎกระทรวง และผังชี้นําการพัฒนา พร:อมท้ัง
มาตรการ โครงการ 

ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เปHนผังระดับท:องถ่ิน ซ่ึงมีรายละเอียดแสดงถึงนโยบายโครงการ รวมท้ัง
มาตรการควบคุมท่ีมีผลตามกฎหมาย เพ่ือใช:เปHนแนวทางในการพัฒนาและดํารงรักษาเมือง และบริเวณท่ีเก่ียวข:อง
และชนบท ในด:านการใช:ประโยชน�ในทรัพย�สิน  การคมนาคมขนสBง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริการ
สาธารณะ และสภาพแวดล:อมเปHนผังเมืองรวมในระดับเมืองหรือชุมชน  แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมท้ัง
มาตรการควบคุมโดยท่ัวไป เพ่ือใช:เปHนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข:องหรือ
ชนบทในด:านการใช:ประโยชน�ในทรัพย�สิน การคมนาคมและขนสBง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล:อม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�ของการผังเมือง  

จากการท่ีรัฐบาลเล็งเห็นวBาผังเมืองรวมจังหวัดเปHนผังแมBบทท่ีเปHนผังระดับนโยบายใช:สําหรับชี้นํา
การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับจังหวัด โดยได:มอบหมายให:กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดตามข้ันตอน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 และประกาศเปHนกฎกระทรวงใช:บังคับผังเมืองรวมให:ครอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ังประเทศนั้นสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต: ตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซ่ึงมี 18 ข้ันตอน (ข้ันตอนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 18 ข้ันตอน 
ดังแสดงใน ตารางท่ี 4-4) พบวBาป5จจุบันพ้ืนท่ีภาคใต: มีความคืบหน:าของการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดครบถ:วนท้ัง 14 จังหวัด โดยมีผังเมืองรวมท่ีครอบคลุมท้ังจังหวัด เพียง 1 ผัง คือ ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 
สBวนท่ีเหลือจําแนกเปHน 3 กลุBม ประกอบด:วย กลุBมท่ี 1 ประกาศเปHนกฎกระทรวงให:บังคับใช: 5 ผัง (ยะลา ตรัง 
นครศรีธรรมราช ระนอง และนราธิวาส) กลุBมท่ี 2 ผังท่ีดําเนินการต้ังแตBปj 2547 อยูBระหวBางดําเนินการตามข้ันตอน
เพ่ือประกาศเปHนกฎกระทรวงฯ 4 ผัง (กระบ่ี พังงา พัทลุง และชุมพร) และกลุBมท่ี 3 ผังปรับปรุง แก:ไข ดําเนินการ
ตามข้ันตอนเพ่ือประกาศเปHนกฎกระทรวงฯ 4 ผัง (ป5ตตานี สงขลา สตูล และสุราษฎร�ธานี) สําหรับรายละเอียดการ
ประกาศบังคับใช:ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน มีผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนท่ียังคงใช:บังคับจํานวน 20 ผังท่ีหมดอายุ 
จํานวน 20 ผัง และท่ีเริ่มดําเนินการครั้งแรก จํานวน 23 ผัง สรุปได:ดังตารางท่ี 4-5 

 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -56- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-4 ข้ันตอนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 18 ข้ันตอน ตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518  
ขั้นตอนท่ี รายละเอียด 

1 สํารวจ กําหนดเขตผัง 
2 วิเคราะห� วางผังรBาง ปรึกษาสBวนผงัเมืองและสBวนวิเคราะห� 
3 ประชุมพิจารณาผังรBาง 

   3.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด:านผังเมือง (กรมฯ) 
   3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการผงัเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมืองรวม (อนุฯ ประสาน) 

4 ประชุมรับฟ5งความคิดเห็นของประชาชน (ประกาศ 15 วัน) 
   4.1 ประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมอืงรวม (ทปษ.) 
   4.2 ประชุมประชาชน 

5 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง (พิจารณารBางผังเมืองรวม) 
   5.1 ประชุมคณะอนุกรรมการผงัเมืองพิจารณางานวางและจัดทําผังเมืองรวม 
   5.2 ประชุมคณะกรรมการผังเมอืง 

6 ป̀ดประกาศพร:อมกําหนด 90 วัน 
7 รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคําร:อง และแจ:งผลการพิจารณาคําร:องตBอผู:ร:อง 

   7.1 ประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมอืงรวม (ทปษ.) 
   7.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด:านผังเมือง (กรมฯ) 
   7.3 ประชุมคณะอนุกรรมการผงัเมืองพิจารณาคําร:องของผู:มีสBวนได:เสียท่ีร:องขอแก:ไขหรือเปลีย่นแปลงหรือ
ยกเลิกข:อกําหนดเก่ียวกับการใช:ประโยชน�ท่ีดินของผังเมือง (อนุฯ คําร:อง) 
   7.4 ประชุมคณะกรรมการผังเมอืง 
   7.5 แจ:งผลการพิจารณาคําร:องตBอผู:ร:อง 

8 จัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย 
9 เสนอคณะกรรมการรBางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 

   9.1 ประชุมคณะกรรมการรBางกฎหมายมหาดไทย 
   9.2 ประชุมกระทรวงมหาดไทย 

10 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลกัการ 
11 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และสBงให:สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
12 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
13 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหนBวยงานท่ีเก่ียวข:อง 
14 กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทํารBางกฎกระทรวงท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล:ว 
15 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสBงให:กระทรวงมหาดไทย 
16 เสนอกระทรวงฯ ให:รัฐมนตรีวBาการกระทรวงมหาดไทยลงนาม 
17 กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดพิมพ�แผนท่ีและแผนผัง 
18 สBงกฎกระทรวงไปประกาศราชกิจจานุเบกษา 

 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -57- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-5 ข,อมูลสถานภาพผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ในพ้ืนท่ีภาคใต, เดือนสิงหาคม 2559 

จังหวัด ชื่อผัง สถานะการประกาศใช,บังคับ 
การประกาศในราชกิจจา 

สถานะขั้นตอนการดําเนินการ 

ชุมพร ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร - ขั้นตอนท่ี 14. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณารBางกฎกระทรวง 

 ผังเมืองรวมเมืองชุมพร 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 7.เตรียมเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผัง
เมือง (พิจารณาคําร:อง) 

 ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 6.จัดเตรียมเอกสารเตรียมป`ดประกาศ 90 
วัน 

 ผังเมืองรวมชุมชนปากนํ้าหลัง
สวน(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 12.คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และสBง
ให:สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 ผังเมืองรวมชุมชนทBาแซะ – 
เนินสันติ 

ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 5.ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

สุราษฎร�ธานี ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร�ธานี - ขั้นตอนท่ี 14. จัดทํารBางกฎกระทรวง เพื่อสBงให:
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา 

 ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร�ธานี 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 4) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 4.เตรียมประกาศ 15 วัน 

 ผังเมืองรวมเมืองนาสาร  
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศฯ 13ก.พ.57) 

ประเมินและจัดทํารายงานประเมินผลผัง (ป.2) 

 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศฯ 24ส.ค.58) 

- 

 ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 2.การวิเคราะห�และจัดทําผังรBาง 

 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 4.เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานวางและจัดทําผังเมือง 

 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศฯ 22 ธ.ค.53) 

ขั้นตอนท่ี 8.สBงเอกสารประกอบการยกรBางกฎ
กระทรวงฯ 

 ผังเมืองรวมชุมชนพนม ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 6.จัดเตรียมเอกสารเตรียมป`ดประกาศ 90 
วัน 

 ผังเมืองรวมชุมชนยBานดินแดง- 
อิป5น-สินปุน 

ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 5.ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

 ผังเมืองรวมชุมชนบ:านตาขุน ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 2.การวิเคราะห�และจัดทําผังรBาง 

 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะเตBา ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 7.เตรียมเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผัง
เมือง (พิจารณาคําร:อง) 

นครศรีธรรมราช ผังเมืองรวมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

8 ม.ค.57 ขั้นตอนท่ี 5.2 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 7.ประชุมคณะกรรมการผังเมือง (พิจารณา
คําร:อง) 

ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศฯ 26 ก.ค.55) 

ประเมินและจัดทํารายงานประเมินผลผัง (ป.4) 

ผังเมืองรวมเมืองทุBงสง 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 2.การวิเคราะห�และจัดทําผังรBาง 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -58- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

จังหวัด ชื่อผัง สถานะการประกาศใช,บังคับ 
การประกาศในราชกิจจา 

สถานะขั้นตอนการดําเนินการ 

ผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ�  
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศฯ 6 ธ.ค.55) 

ประเมินและจัดทํารายงานประเมินผลผัง (ป.3) 

 ผังเมืองรวมชุมชนทBาศาลา ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 12.คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และสBง
ให:สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

พัทลุง ผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง - ขั้นตอนท่ี 14. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณารBางกฎกระทรวง 

 ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 

อยูBระหวBางปรับปรุงผัง ขั้นตอนท่ี 5.เตรียมเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
ผังเมือง 

ระนอง ผังเมืองรวมจังหวัดระนอง ประกาศฯ 26 ส.ค.58 ไมBแก:ไขกฎกระทรวง 

ผังเมืองรวมเมืองระนอง 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 

ใช:บังคับอยูB 
(ประกาศฯ 10 ก.พ.53) 

ขั้นตอนท่ี 5.เตรียมเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
ผังเมือง 

ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพยาม- 
เกาะช:าง 

ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 5.เตรียมเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
ผังเมือง 

พังงา ผังเมืองรวมจังหวัดพังงา - ขั้นตอนท่ี 14. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณารBางกฎกระทรวง 

ผังเมืองรวมเมืองพังงา 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 6.เตรียมเอกสารป`ดประกาศ 90 วัน 

ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป�า 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 5.เตรียมเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
ผังเมือง 

ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท:าย
เหมือง(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 

ใช:บังคับอยูB 
(ประกาศ 2 ก.ค.53 ) 

ขั้นตอนท่ี 5.จัดทําเอกสารเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการผังเมือง 

ผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน:อย ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 7.เตรียมเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผัง
เมือง (พิจารณาคําร:อง) 

ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพระทอง ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 2.การวิเคราะห�และจัดทําผังรBาง 

ภูเก็ต ผังเมืองรวมภูเก็ต ใช:บังคับอยูB 
(ประกาศ 14 ก.ย.54) 

ขั้นตอนท่ี 2.ประชุมคณะท่ีปรึกษาฯ พิจารณาผังรBาง 

กระบี ่ ผังเมืองรวมจังหวัดกระบี ่ - ขั้นตอนท่ี 14. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณารBางกฎกระทรวง 

ผังเมืองรวมเมืองกระบี่  
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศ 23 ธ.ค.54) 

ขั้นตอนท่ี 4.ประชุมรับฟ5งความคิดเห็นของประชาชน 

ผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตาใหญB-
เกาะลันตาน:อย 

ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 16.เสนอกระทรวงฯ ให:รัฐมนตรีวBาการ
กระทรวงมหาดไทยลงนาม 

ตรัง ผังเมืองรวมจังหวัดตรัง 25 ธ.ค.58 ขั้นตอนท่ี 5.1 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณางานวางและจัดทําผังเมืองรวม  

ผังเมืองรวมเมืองตรัง 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศ 10 ก.ค.58) 

- 

ผังเมืองรวมเมืองห:วยยอด 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศ 3 มิ.ย.54) 

ขั้นตอนท่ี 2.จัดทําเอกสารเสนอท่ีประชุมเพื่อ
ประกอบการให:ความเห็นด:านผังเมือง 

ผังเมืองรวมเมืองกันตัง 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศ 24 ก.พ.55) 

ประเมินและจัดทํารายงานประเมินผลผัง (ป.5) 

 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสุกร ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 6.ปรับปรุงข:อกําหนด เตรียมป`ดประกาศ 
90 วัน  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -59- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

จังหวัด ชื่อผัง สถานะการประกาศใช,บังคับ 
การประกาศในราชกิจจา 

สถานะขั้นตอนการดําเนินการ 

สงขลา ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา - ขั้นตอนท่ี 14. จัดทํารBางกฎกระทรวง เพื่อสBงให:
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา 

 ผังเมืองรวมเมืองสงขลา 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 7.เตรียมเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผัง
เมือง (พิจารณาคําร:อง) 

 ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญB 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 4.ประชุมรับฟ5งความคิดเห็นของประชาชน 

 ผังเมืองรวมเมืองจะนะ ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 1.สํารวจเขตผัง 

 ผังเมืองรวมเมืองสะเดา หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 7.เตรียมเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผัง
เมือง (พิจารณาคําร:อง) 

 ผังรวมเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดสงชลา 

ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 5.เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณางานวางและจัดทําผังเมืองรวม 

 ผังเมืองรวมชุมชนทBาเรือนํ้าลึก
สงขลา (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 5.เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณางานวางและจัดทําผังเมืองรวม  

 ผังเมืองรวมเมืองปาดังเบซาร� ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 12.คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และสBง
ให:สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 ผังเมืองรวมชุมชนบ:านประกอบ ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 8.สBงเอกสารประกอบการยกรBางกฎ
กระทรวงฯ 

 ผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร-
นาสีทอง 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศ 14ก.ย.58) 

- 

 ผังเมืองรวมชุมชนระโนด ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 10.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับ
หลักการ 

 ผังเมืองรวมชุมชนตะพง-พังลา  ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศ 2 ส.ค.56) 

ประเมินและจัดทํารายงานประเมินผลผัง (ป.2) 

สตูล ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล - ขั้นตอนท่ี 14. จัดทํารBางกฎกระทรวง เพื่อสBงให:
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา 

ผังเมืองรวมเมืองสตูล ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศ 1 มิ.ย.54) 

ขั้นตอนท่ี 12.คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และสBง
ให:สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ผังเมืองรวมชุมชนกําแพง ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 6.ปรับปรุงข:อกําหนด เตรียมป`ดประกาศ 
90 วัน 

 ผังเมืองรวมชุมชนฉลุง ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 1.สํารวจเขตผัง 

 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะหลีเป�ะ ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 5.เตรียมประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

 ผังเมืองรวมชุมชนตํามะลัง ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 5.เตรียมประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

 ผังเมืองรวมชุมชนวังประจัน ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 5.เตรียมประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

ป5ตตานี ผังเมืองรวมจังหวัดป5ตตานี - ขั้นตอนท่ี 14. จัดทํารBางกฎกระทรวง เพื่อสBงให:
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา 

 ผังเมืองรวมเมืองป5ตตานี 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศ 24ส.ค.58) 

- 

 ผังเมืองรวมเมืองสายบุรี 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 12.คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และสBง
ให:สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -60- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

จังหวัด ชื่อผัง สถานะการประกาศใช,บังคับ 
การประกาศในราชกิจจา 

สถานะขั้นตอนการดําเนินการ 

ยะลา ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  29 พ.ค.56 ขั้นตอนท่ี 9.1 ประชุมคณะกรรมการรBางกฎหมาย
มหาดไทย 

 ผังเมืองรวมเมืองยะลา 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศ 24ส.ค.58) 

ขั้นตอนท่ี 2.ประชุมคณะท่ีปรึกษาฯ พิจารณาผังรBาง 

 ผังเมืองรวมเมืองเบตง ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศ 24ส.ค.58) 

ขั้นตอนท่ี 2.ประชุมคณะท่ีปรึกษาฯ พิจารณาผังรBาง 

นราธิวาส ผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส 17 ธ.ค.58 ไมBแก:ไขกฎกระทรวง 

 ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศ 20 ธ.ค. 56) 

- 

 ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 17.กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดพิมพ�
แผนท่ีและแผนผัง 

 ผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

ใช:บังคับอยูB  
(ประกาศ 5มิ.ย.58) 

- 

 ผังเมืองรวมชุมชนตากใบ 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 

หมดอายุใช:บังคับ ขั้นตอนท่ี 7.เตรียมเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผัง
เมือง (พิจารณาคําร:อง) 

 ผังเมืองรวมชุมชนบูเก�ะตา ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 8.สBงเอกสารประกอบการยกรBางกฎ
กระทรวงฯ 

 ผังรวมเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดนราธวิาส 

ดําเนินการคร้ังแรก ขั้นตอนท่ี 2.ประชุมคณะท่ีปรึกษาฯ พิจารณาผังรBาง 

ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 1 สิงหาคม 2559 

 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -61- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4.2.2.2 ทรัพยากรน้ํา 

 จากข:อมูลพ้ืนท่ีชลประทานและลุBมน้ําสายประธานของประเทศไทย โดยสํานักงานชลประทานพบวBา   
ในประเทศไทยมีลุBมน้ําประธานจําแนกเปHน 9 กลุBม โดยในพ้ืนท่ีภาคใต:พบลุBมน้ําประธาน 2 กลุBม ได:แกB  กลุBมลุBมน้ํา
ภาคใต:ฝ56งตะวันออก (ฝ56งอBาวไทย) ประกอบด:วย 6 ลุBมน้ํายBอย ได:แกB ลุBมน้ําชายฝ56งทะเลภาคใต:ฝ56งตะวันออก       
ลุBมน้ําตาปj ลุBมน้ําทะเลสาบสงขลา และลุBมน้ําป5ตตานี และกลุBมลุBมน้ําชายฝ5งทะเลอBาวไทยตะวันตก (ฝ56งอันดามัน) 
ประกอบด:วย 1 ลุBมน้ํายBอย ได:แกB ลุBมน้ําชายฝ56งทะเลภาคใต:ฝ56งตะวันตก 
 ซ่ึงจากรูปท่ี 4-4 แสดงให:เห็นพ้ืนท่ีภาคใต:สBวนใหญBจะพบพ้ืนท่ีชลประทานท่ีบริเวณกลุBมลุBมน้ําภาคใต:  
ฝ56งตะวันออก (ฝ56งอBาวไทย) โดยเฉพาะบริเวณลุBมน้ําชายฝ56งทะเลภาคใต:ฝ56งตะวันออก และลุBมน้ําทะเลสาบสงขลา  
ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและสงขลา และเม่ือพิจารณาจํานวนโครงการชลประทานตามขนาด (ตารางท่ี 4-5) พบวBา 
โครงการชลประทานขนาดใหญBสBวนใหญBอยูBในพ้ืนท่ีภาคกลาง คิดเปHนร:อยละ 50 ของจํานวนโครงการขนาดใหญB
ท้ังหมด ในขณะท่ีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กสBวนใหญBพบอยูBในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คิดเปHนร:อยละ 45.90 และ 40.47 ตามลําดับ (รูปท่ี 4-5 และรูปท่ี 4-6) 

 สําหรับโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีภาคใต: (ตารางท่ี 4-6) พบวBา มีจํานวนโครงการคBอนข:างน:อยเม่ือ
เทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ โดยโครงการชลประทานขนาดใหญBจะพบเฉพาะท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดสงขลา จังหวัดป5ตตานี และจังหวัดนราธิวาส และพบเข่ือนท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี และจังหวัดยะลา ได:แกB 
เข่ือนรัชชประภา และเข่ือนบางลาง ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นได:วBาโครงการชลประทานขนาดใหญBจะไมBพบท่ีบริเวณ
กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันดังแสดงในรูปท่ี 4-5 สําหรับโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กจะพบ
กระจายอยูBท่ัวไปในทุกกลุBมจังหวัด โดยการกระจายของโครงการชลประทานขนาดเล็กดังแสดงในรูปท่ี 4-6 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -62- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-4 พ้ืนท่ีชลประทานและลุ̀มน้ําของประเทศไทย 

 
 

 

รูปท่ี 4-4 พ้ืนท่ีชลประทานและลุ̀มน้ําของประเทศไทย 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -63- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-6 โครงการชลประทานประเภทต̀างๆ จําแนกรายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต,ตั้งแต̀ต,นจนถึงสิ้นปXงบประมาณ 2557 
ภาค/ 

กลุ̀มจังหวัด/ 
จังหวัด 

โครงการชลประทานขนาดใหญ ̀ โครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก/ สูบน้ําด,วยไฟฟfา/ แก,มลิง 
จํานวน
โครงการ 
(แห`ง) 

ปริมาตร 
เก็บกัก 

(ล,าน ม.3) 

พื้นที่
ชลประทาน 

(ไร̀) 

พื้นที่รับ
ประโยชน� 

(ไร̀) 

จํานวน
โครงการ 
(แห`ง) 

ปริมาตร 
เก็บกัก 

(ล,าน ม.3) 

พื้นที่
ชลประทาน 

(ไร̀) 

พื้นที่รับ
ประโยชน� 

(ไร̀) 

จํานวน
โครงการ 
(แห`ง) 

ปริมาตร 
เก็บกัก 

(ล,าน ม.3) 

พื้นที่
ชลประทาน 

(ไร̀) 

พื้นที่รับ
ประโยชน� 

(ไร̀) 
ภาคเหนือ 17 24,948.80 2,984,562 0 176 1,156.08 3,321,218 3,500 4,913 572.58 2,005,380 5,292,433 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 11,032.98 2,681,908 0 308 1,657.16 1,110,266 43,296 6,727 1,151.95 2,590,975 3,044,112 
ภาคกลาง 48 30,111.95 10,674,464 175,000 121 1,045.40 1,093,776 0 2,453 407.61 616,997 2,615,799 
ภาคใต, 8 7,123.00  1,614,351  0  66        360.50    1,026,794            300  2,529    109.42 536,854 1,430,821 
กลุ̀มภาคใต,ฝ'(งอ̀าวไทย 4       5,719    690,061  -  26  203.19 591,748   782  79.16 312,079      697,675  

ชุมพร 0 0.00 0  0 0.00 0  239 76.03 101,020 171,659 
สุราษฎร�ธานี 0 5,639.00 0  5 2.19 118,654  161 2.71 54,022 127,892 
นครศรีธรรมราช 3 80.00 588,623  9 130.50 147,746  239 0.30 91,292 210,188 
พัทลุง 1 0.00 101,438  12 70.50 325,348  143 0.12 65,745 187,936 
กลุ̀มภาคใต,ฝ'(งอันดามัน 0 0 0 0 20 72.01 172,838   612 19.95 101,807  264,542  
ระนอง 0 0.00 0  1 10.00 0  150 12.47 26,650 76,670 
พังงา 0 0.00 0  5 0.00 31,057  144 0.67 11,217 54,225 
ภูเก็ต 0 0.00 0  2 14.51 0  64 2.01 660 11,077 
กระบี่ 0 0.00 0  7 29.00 45,167  90 0.89 6,130 34,570 
ตรัง 0 0.00 0  5 18.50 96,614  164 3.91 57,150 88,000 
กลุ̀มภาคใต,ชายแดน 4  1,404.00  924,291  0 20 85.3 262,208  300 1,135 10.33 122,968  468,604  
สงขลา 1 0.00 374,375  13 84.16 165,086  183 0.89 38,990 98,340 
สตูล 0 0.00 0  3 0.00 40,370  131 2.02 18,278 59,650 
ป5ตตานี 1 0.00 385,622  1 0.00 7,445 300 174 2.57 23,065 83,058 
ยะลา 0 1,404.00 0  1 1.14 0  238 1.99 18,450 72,632 
นราธิวาส 2 0.00 164,294  2 0.00 49,307  409 2.86 24,185 154,924 

ที่มา: รายงานข:อมูลสารสนเทศ โครงการชลประทาน ประจําปj 2557, กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -64- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-7 รายละเอียดโครงการชลประทานขนาดใหญ̀และขนาดกลาง เปqนรายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต, 
จังหวัด โครงการ อําเภอ ตําบล ลุ̀มน้ําหลัก ประเภท ปริมาตรเก็บกัก พื้นที่ (ไร̀) 

     โครงการ (ล,าน ลบ.ม.) พื้นที่โครงการ พื้นที่ชลประทาน 

สุราษฎร�ธานี โครงการชลประทานขนาดใหญ3        

 1. เขื่อนรัชชประภา บ:านตาขุน เขาแพง ตาปj  5,639.00   

 โครงการชลประทานขนาดกลาง        

 1.  ฝายคลองทBาทอง  ดอนสัก ไชยคราม ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ฝาย -  41,890 

 2.  ฝายคลองเทวดา  เวียงสระ บ:านส:อง ตาปj ฝาย -  41,095 

 3.  ฝายคลองพังปุน (ชBองช:าง)  นาสาร พรุพี ตาปj ฝาย -  2,423 

 4.  อBางเก็บน้ําบางทรายนวล พนม คลองชะอุBน ภาคใต:ฝ56งตะวันออก อBางเก็บน้ํา 2.19  3,050 

 5.  ฝายคลองไชยา ไชยา ป�าเล ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ฝาย -  30,196 

นครศรีธรรมราช โครงการชลประทานขนาดใหญ3        

 1. โครงการสBงน้ําและบํารุงรักษาลุBมน้ําปากพนังตอนบน หัวไทร หัวไทร ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ปตร. 80.00 200,097 147,050 

  - อBางเก็บน้ําห:วยน้ําใส ชะอวด วังอBาง  อBางเก็บน้ํา 80.00 24,839 21,946 

   -  ประตูระบายน้ําคลองชะอวด-แพรกเมือง หัวไทร หัวไทร  ปตร. 0.00 80,502 58,602 

   -  ฝายคลองไม:เสียบ (ขยาย) ชะอวด เกาะขันธ�  ฝาย 0.00 32,006 24,289 

   -  ฝายคลองไม:เสียบ (เดิม) ชะอวด เกาะขันธ�  ฝาย 0.00 62,7560 42,213 

 2. โครงการสBงน้ําและบํารุงรักษาลุBมน้ําปากพนังตอนลBาง ปากพนัง หุลBอง ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ปตร. 0.00 427,938 324,040 

 3.  โครงการสBงน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช เมือง ปากนคร ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ปตร. - 191,062 117,532 

  - ฝายคลองเสาธง ลานสกา ขุนทะเล  ฝาย - 92,375 59,499 

  - ฝายคลองทBาดี เมือง กําแพงเชา  ฝาย - 40,853 18,120 

  - โครงการสBงน้ําฯ นครศรีธรรมราช_MD1 เมือง ทBาซัก  ปตร. - 57,834 39,913 

 โครงการชลประทานขนาดกลาง        

 1. โครงการอBางเก็บน้ําดินแดง พิปูน เขาพระ ตาปj อBางเก็บน้ํา 60.00  25,573 

 2. โครงการอBางเก็บน้ํากระทูน พิปูน เขาพระ ตาปj อBางเก็บน้ํา 70.50  14,760 

 3. โครงการประตูระบายน้ําทุBงนาเมืองชัย ทุBงใหญB ทBายาง ตาปj ปตร. -  762 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -65- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด โครงการ อําเภอ ตําบล ลุ̀มน้ําหลัก ประเภท ปริมาตรเก็บกัก พื้นที่ (ไร̀) 

     โครงการ (ล,าน ลบ.ม.) พื้นที่โครงการ พื้นที่ชลประทาน 

 4. โครงการฝายคลองสังข� ทุBงใหญB ทBายาง ตาปj ฝาย -  20,360 

 5. โครงการฝายคลองอ:ายเขียว พรหมคีรี อินศรี ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ฝาย -  15,466 

 6. โครงการฝายคลองคูถนน ทBาศาลา ไทรบุรี ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ฝาย -  20,768 

 7. โครงการประตูระบายน้ําทBาจันทร� ขนอม ท:องเนียน ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ปตร. -  1,146 

 8. โครงการฝายคลองทBาทน สิชล เทพราช ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ฝาย -  37,041 

 9. โครงการฝายทBาเรือรี สิชล สี่ขีด ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ฝาย -  11,870 

พัทลุง โครงการชลประทานขนาดใหญ3        

 1. โครงการสBงน้ําและบํารุงรักษาทBาเชียด บางแก:ว โคกสัก ทะเลสาบสงขลา ฝาย - 123,188 101,438 

 โครงการชลประทานขนาดกลาง        

 1. ฝายนาทBอม เมือง นาทBอม ทะเลสาบสงขลา ฝาย -  62,688 

 2. ปตร.ทBาแนะ ศรีบรรพต เขายBา ทะเลสาบสงขลา ปตร. -  32,028 

 3. ฝายบ:านพร:าว ควนขนุน เกาะเตBา ทะเลสาบสงขลา ฝาย -  40,839 

 4. อBางเก็บน้ําป�าพะยอม ควนขนุน ป�าพะยอม ทะเลสาบสงขลา อBางเก็บน้ํา 20.50  - 

 5. ฝายป�าบอน ป�าบอน ทุBงนารี ทะเลสาบสงขลา ฝาย -  6,799 

 6. อBางเก็บน้ําป�าบอน ป�าบอน ทุBงนารี ทะเลสาบสงขลา อBางเก็บน้ํา 20.00  - 

 7. ปตร.ป�าบอน ป�าบอน ทุBงนารี ทะเลสาบสงขลา ปตร. -  29,774 

 8. ฝายควนกุฎิ เขาชัยสน ควนขนุน ทะเลสาบสงขลา ฝาย -  46,193 

 9. ฝายพญาโฮ:ง กงหรา ชะรัต ทะเลสาบสงขลา ฝาย -  22,732 

 10. ฝายหลักสาม กงหรา คลองเฉลิม ทะเลสาบสงขลา ฝาย -  31,295 

 11. อBางเก็บน้ําคลองหัวช:าง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตะโหมด ตะโหมด ทะเลสาบสงขลา อBางเก็บน้ํา 30.00  38,000 

 12. พัฒนาลุBมยBอยคลองพรุพ:อ ป�าบอน, ปากพะยูน โคกทราย,หารเทา ทะเลสาบสงขลา ฝาย   15,000 

ระนอง โครงการชลประทานขนาดใหญ3 (ไม3มี)        

 โครงการชลประทานขนาดกลาง        

 1. อBางเก็บน้ําคลองหาดส:มแปLน เมือง หาดส:มแปLน ภาคใต:ฝ56งตะวันตก อBางเก็บน้ํา 10.00 - - 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -66- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด โครงการ อําเภอ ตําบล ลุ̀มน้ําหลัก ประเภท ปริมาตรเก็บกัก พื้นที่ (ไร̀) 

     โครงการ (ล,าน ลบ.ม.) พื้นที่โครงการ พื้นที่ชลประทาน 

พังงา โครงการชลประทานขนาดใหญ3 (ไม3มี)        

 โครงการชลประทานขนาดกลาง        

 1. ฝายทดน้ําคลองถ้ํา เมือง ตากแดด ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ฝาย -  2,533 

 2. ฝายทดน้ําคลองนางยBอน  คุระบุรี คุระ ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ฝาย -  21,195 

 3. ฝายทดน้ําคลองนาเตย ท:ายเหมือง บางทอง ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ฝาย -  1,991 

 4. ฝายทดน้ําคลองบBอแสน  ทับปุด บBอแสน ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ฝาย -  1,148 

 5. ฝายทดน้ําคลองลําไตรมาศ  ทับปุด โคกเจริญ ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ฝาย -  4,190 

กระบี่ โครงการชลประทานขนาดใหญ3 (ไม3มี)        

 โครงการชลประทานขนาดกลาง        

 1. ฝายคลองน้ําแดง  เขาพนม พรุเตียว ตาปj ฝาย -  6,706 

 2. อBางเก็บห:วยน้ําเขียว  คลองทBอม คลองทBอมใต: ภาคใต:ฝ56งตะวันตก อBางเก็บน้ํา 7.30  4,220 

 3. ฝายคลองทรายขาว คลองทBอม ทรายขาว ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ฝาย -  2,831 

 4. ฝายคลองปกาไสย  เมือง เหนือคลอง ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ฝาย -  5,563 

 5. อBางเก็บน้ําคลองหยา  ปลายพระยา ปลายพระยา ตาปj อBางเก็บน้ํา 3.20  2,755 

 6. อBางเก็บน้ําบางกําปรัด เขาพนม สินปุน ตาปj อBางเก็บน้ํา 16.00  16,909 

 7. อBางเก็บน้ําห:วยลึก  ปลายพระยา เขาเขา ตาปj อBางเก็บน้ํา 2.50  6,183 

ภูเก็ต โครงการชลประทานขนาดใหญ3 (ไม3มี)        

 โครงการชลประทานขนาดกลาง        

 1. อBางเก็บน้ําบางเหนียวดํา  ถลาง ศรีสุนทร ภาคใต:ฝ56งตะวันตก อBางเก็บน้ํา 7.20  - 

 2. อBางเก็บน้ําบางวาด  กะทู: กะทู: ภาคใต:ฝ56งตะวันตก อBางเก็บน้ํา 7.31  - 

ตรัง โครงการชลประทานขนาดใหญ3 (ไม3มี)        

 โครงการชลประทานขนาดกลาง        

 1. โครงการฝายคลองนางน:อย เมือง ละมอ ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ฝาย -  33,560 

 2. โครงการคันกั้นน้ํานาทBามเหนือ-ใต: เมือง นาทBามใต: ภาคใต:ฝ56งตะวันตก อื่น ๆ -  13,593 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -67- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด โครงการ อําเภอ ตําบล ลุ̀มน้ําหลัก ประเภท ปริมาตรเก็บกัก พื้นที่ (ไร̀) 

     โครงการ (ล,าน ลบ.ม.) พื้นที่โครงการ พื้นที่ชลประทาน 

 3. โครงการ ปตร.คลองกะลาเส สิเกา กะลาเส ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ปตร. -  14,728 

 4. โครงการอBางเก็บน้ําคลองทBางิ้ว ห:วยยอด ทBางิ้ว ภาคใต:ฝ56งตะวันตก อBางเก็บน้ํา 18.50  17,900 

 5. โครงการปตร.คลองปะเหลียน ปะเหลียน ปะเหลียน ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ปตร. -  16,832 

สงขลา โครงการชลประทานขนาดใหญ3        

 1. โครงการสBงน้ําและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ� ระโนด บ:านขาว ทะเลสาบสงขลา สถานีสูบน้ํา - 475,250 374,375 

 โครงการชลประทานขนาดกลาง        

 1. ฝายชะมวง รัตภูมิ ทBาชะมวง ทะเลสาบสงขลา ฝาย -  83500 

 2. ฝายคลองวาด หาดใหญB ควนลัง ทะเลสาบสงขลา ฝาย -  3442 

 3. ปตร.ปลักปลิง นาทว ี นาทว ี ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ปตร. -  23593 

 4. พัฒนาลุBมน้ําคลองหอยโขBงและคลองจําไหร (อBางคลองจําไหร) หาดใหญB คลองหอยโขBง ทะเลสาบสงขลา อBางเก็บน้ํา 6.00  6604 

 5. พัฒนาลุBมน้ําคลองหลา หาดใหญB คลองหอยโขBง ทะเลสาบสงขลา อBางเก็บน้ํา 21.42  24601 

 6. ปตร.คลองจะนะ จะนะ บ:านนา ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ปตร. -  10722 

 7. อBางเก็บน้ําสะเดา สะเดา สํานักแต:ว ทะเลสาบสงขลา อBางเก็บน้ํา 56.74  - 

 8. โครงการบรรเทาอุทกภัยในเขตอําเภอหาดใหญB หาดใหญB บางกล่ํา ทะเลสาบสงขลา อื่น ๆ -  - 

 9. โครงการจัดหาน้ําให:ราษฎรตําบลรัตภูมิ (ปตร.คลองรัตภูมิ) ควนเนียง รัตภูมิ ทะเลสาบสงขลา ปตร. -  12624 

 10. ปตร.ปากระวะ ระโนด คลองแตน ทะเลสาบสงขลา ปตร. -  - 

 11. ฝายบ:านระวะ ระโนด ระวะ ทะเลสาบสงขลา ฝาย -  - 

 12. คันกั้นน้ํากระแสสินธุ� ระโนด ระโนด ทะเลสาบสงขลา อื่น ๆ -  - 

 13. คลองพลเอกอาทิตย�กําลังเอก สิงหนคร มBวงงาม ทะเลสาบสงขลา อื่น ๆ -  - 

สตูล โครงการชลประทานขนาดใหญ3 (ไม3มี)        

 โครงการชลประทานขนาดกลาง        

 1. ฝายดุสน ควนโดน ควนโดน ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ฝาย -  26,110 

 2. ปตร.บาโรย ละงู ปากน้ํา ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ปตร. -  2,793 

 3. ฝายทBาแพร ควนโดน ควนโดน ภาคใต:ฝ56งตะวันตก ฝาย -  11,467 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -68- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด โครงการ อําเภอ ตําบล ลุ̀มน้ําหลัก ประเภท ปริมาตรเก็บกัก พื้นที่ (ไร̀) 

     โครงการ (ล,าน ลบ.ม.) พื้นที่โครงการ พื้นที่ชลประทาน 

ป;ตตานี โครงการชลประทานขนาดใหญ3        

 1. โครงการสBงน้ําและบํารุงรักษาลุBมน้ําป5ตตานี เมือง ตาเชะ ป5ตตานี ปตร. - 691,820 385,622 

 โครงการชลประทานขนาดกลาง        

 1. พัฒนาพื้นที่พรุแฆอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หนองจิก ปุโละปุโย ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ปตร. -  7,445 

ยะลา โครงการชลประทานขนาดใหญ3        

 1. เขื่อนบางลาง บันนังสตา บันนังสตา ป5ตตานี  1,404.00   

 โครงการชลประทานขนาดกลาง        

 1. ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอBางเก็บน้ํา 

2. บ:านไบ:อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เมือง บุดี ป5ตตานี อBางเก็บน้ํา 1.14  300* 

นราธิวาส โครงการชลประทานขนาดใหญ3        

 1. โครงการสBงน้ําและบํารุงรักษาลุBมน้ําบางนรา เมือง กะลุวอเหนือ ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ปตร. - 315,000 104,375 

 2. โครงการสBงน้ําและบํารุงรักษาลุBมน้ําโก-ลก ตากใบ โฆษิต ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ปตร. - 88,060 59,919 

 โครงการชลประทานขนาดกลาง        

 1. โครงการพรุบาเจาะ-ไม:แกBน บาเจาะ บาเจาะ ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ปตร. -  48,268 

 2. โครงการจุฬาภรณ�พัฒนา 5 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระแงะ บองอ ภาคใต:ฝ56งตะวันออก ฝาย -  1,039 

ที่มา: รายงานข:อมูลสารสนเทศ โครงการชลประทาน ประจําปj 2557, กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ�



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -69- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-5 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและพ้ืนท่ีโครงการชลประทานขนาดใหญ̀ 
  

14 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -70- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4-6 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและพ้ืนท่ีโครงการชลประทานขนาดกลาง 
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รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -71- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4.2.2.3 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ'(ง 

 (1) ขอบเขตทางทะเลและชายฝ'(ง 

  จากข:อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง พบวBา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งมี
พ้ืนท่ีรับผิดชอบครอบคลุมจากพ้ืนท่ีชายฝ56งจรดเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศ ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีทางทะเลรวม
ท้ังสิ้น 323,488.32 ตารางกิโลเมตร ประกอบด:วยพ้ืนท่ีในอBาวไทย 202,76.20 ตารางกิโลเมตร และในทะเล     
อันดามัน 120,812.12 ตารางกิโลเมตร (รูปท่ี 4-7) โดยมีความยาวของชายฝ56งรวมเปHนระยะทางประมาณ 3,148 
กิโลเมตร (ฝ56งอBาวไทย 2,055 กิโลเมตร และฝ56งทะเลอันดามัน 1,093 กิโลเมตร) ครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีชายฝ56งของ
จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดชายฝ56งทะเลรวม 23 จังหวัด  
  สําหรับพ้ืนท่ีภาคใต: พบวBา มีความยาวของชายฝ56งรวมเปHนระยะทางประมาณ 2,107 กิโลเมตร 
โดยเปHนความยาวฝ56งอBาวไทย 1,014 กิโลเมตร และฝ56งอันดามัน 1,093 กิโลเมตร ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคใต:ท้ังหมด 
12 จังหวัด ได:แกB ชุมพร สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ป5ตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง 
และสตูล ดังแสดงในตารางท่ี 4-8 นอกจากนี้ จังหวัดท่ีได:รับอิทธิพลจากการข้ึนถึงของน้ําทะเลอีกหนึ่งจังหวัด คือ 
พัทลุง  
  ท้ังนี้ พ้ืนท่ีภาคใต:สามารถจัดแบBงเขตพ้ืนท่ียBอยๆ ได:เปHน 4 พ้ืนท่ี ได:แกB อBาวไทยตอนกลาง     
อBาวไทยตอนลBาง ทะเลอันดามันตอนบน และทะเลอันดามันตอนลBาง มีรายละเอียดของแตBละพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  1) อ̀าวไทยตอนกลาง ชายฝ56งทะเลอBาวไทยตอนกลางครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัด 2 จังหวัดใน
ภาคใต: คือ จังหวัดชุมพร และสุราษฎร�ธานี มีความยาวชายฝ56งโดยรวม 414 กิโลเมตร พ้ืนท่ีประกอบด:วยแมBน้ํา 
ลําคลองหลายสาย อาทิ แมBน้ําทBาตะเภา สวี และหลังสวน จังหวัดชุมพร แมBน้ําตาปj พุมดวง และทBาทอง จังหวัด            
สุราษฎร�ธานี ตลอดแนวชายฝ56งมีองค�ประกอบของระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายโดดเดBนแตกตBางกันไปในแตBละ
พ้ืนท่ี เชBน ป�าชายเลน ครอบคลุมพ้ืนท่ีอBาวทุBงคา-สวี จังหวัดชุมพร อBาวบ:านดอน จังหวัดสุราษฎร�ธานี มีแนว
ปะการังซ่ึงเปHนแหลBงทBองเท่ียวดําน้ําตามเกาะและหมูBเกาะตBางๆ แหลBงหญ:าทะเลท่ีเปHนท่ีอยูBอาศัยของสัตว�น้ํา และ
เปHนแหลBงอาหารของพะยูน แหลBงวางไขB และเลี้ยงตัวของสัตว�น้ําเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เชBน ปลาทู สามารถพบเห็น
สัตว�ทะเลหายากหลายชนิด เชBน พะยูน โลมา ปลาวาฬบรูด:า ฉลามวาฬ เตBาทะเล ตลอดจนหอยมือเสือ พบวBา
ชายหาดหลายแหBง และเกาะบางเกาะยังเปHนแหลBงวางไขBของเตBาทะเลอีกด:วย 
 
 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -72- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-7 แผนท่ีแสดงอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -73- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-8 ความยาวของชายฝ'(งทะเลของประเทศไทย 

จังหวัด 
จํานวนท้ังจังหวัด ความยาวของชายฝ'(ง 

(กม.) อําเภอ ตําบล 

ด,านอ̀าวไทย 216 1,424 2,055 

1. ตราด 
2.  จันทบุรี 
3.  ระยอง 
4.  ชลบุรี 
5. ฉะเชิงเทรา 
6. สมุทรปราการ 
7. กรุงเทพมหานคร 
8.  สมุทรสาคร 
9. สมุทรสงคราม 
10.  เพชรบุรี 
11.  ประจวบคีรีขันธ� 

7 
10 
8 
11 
11 
6 
50 
3 
3 
8 
8 

38 
36 
58 
92 
50 
50 
154 
40 
36 
93 
48 

184 
102 
104 
172 
16 
50 
6 
43 
25 
92 
247 

12.  ชุมพร 
13.  สุราษฎร�ธานี 
14.  นครศรีธรรมราช 
15.  สงขลา 
16.  ป5ตตานี 
17.  นราธิวาส 

8 
19 
23 
16 
12 
13 

70 
131 
169 
127 
115 
77 

248 
166 
245 
158 
139 
58 

ด,านทะเลอันดามัน 41 271 1,093 

18.  ระนอง 
19.  พังงา 
20.  ภูเก็ต 
21.  กระบ่ี 
22.  ตรัง 
23.  สตูล 

5 
8 
3 
8 
10 
7 

30 
48 
17 
53 
87 
36 

138 
242 
206 
216 
136 
155 

รวม 257 1,695 3,148 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม, 2558 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -74- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  2) อ̀าวไทยตอนล̀างพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลอBาวไทยตอนลBางมีความยาวชายฝ56งประมาณ 600 
กิโลเมตร ประกอบ ด:วยพ้ืนท่ีชายฝ56ง 4 จังหวัด ได:แกB จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ป'ตตานี และนราธิวาส 
และพ้ืนท่ีเกาะแกBงจํานวน 40 เกาะ รวมถึงพัทลุง ซ่ึงไมBมีพ้ืนท่ีติดชายฝ56งทะเล แตBได:รับอิทธิพลจากการข้ึนถึงของ
น้ําทะเล นอกจากนั้น ตลอดแนวชายฝ56งมีแมBน้ําสําคัญหลายสายเป̀ดสูBทะเลอBาวไทย ได:แกB ลุBมน้ําปากพนัง ลุBมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา แมBน้ําป5ตตานี ลุBมน้ําบางนรา เปHนต:น ซ่ึงเปHนแหลBงทําการประมงท่ีสําคัญและสร:างรายได:ให:กับ
ประชาชนในท:องถ่ินและประเทศเปHนอยBางมาก ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งท่ีสําคัญในบริเวณพ้ืนท่ีอBาวไทย
ตอนลBาง ซ่ึงถือวBาเปHนแหลBงผลิตสัตว�น้ําท่ีอุดมสมบูรณ� ได:แกB แหลBงปะการัง แหลBงหญ:าทะเล ป�าชายเลน และหาด
ทราย สําหรับป5ญหาทรัพยากรท่ีสําคัญ ได:แกB การกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝ56งในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา 
การใช:ทรัพยากรสัตว�น้ํามากเกินควรในพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลา รวมถึงการใช:เครื่องมือประมงท่ีเปHนอันตรายตBอ
โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา 
  3) ทะเลอันดามันตอนบนแนวชายฝ56งทะเลอันดามันตอนบนมีความยาวประมาณ 586 
กิโลเมตร ประกอบด:วยพ้ืนท่ีชายฝ56ง 3 จังหวัด ได:แกB จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต มีระบบนิเวศหรือแหลBงท่ีอยูB
อาศัยทางทะเลและชายฝ56งหลากหลายประเภท อาทิ ป�าชายเลน หาดโคลน แหลBงหญ:าทะเล หาดหิน หาดทราย
แนวปะการัง หาดทรายบางแหBงมีสัณฐานท่ีคBอนข:างลึกชันติดตBอกับทะเลเป̀ดท่ีเหมาะสมสําหรับการวางไขBของเตBา
ทะเล เชBน  หาดไม:ขาว จังหวัดภูเก็ต หาดท:ายเหมืองและหาดฝ56งตะวันตกของเกาะพระทอง จังหวัดพังงา บริเวณ
ชายฝ56งท่ีอยูBในเขตกําบังคลื่นลม เปHนปากคลองใหญB หรือบริเวณท่ีมีเกาะกําบังมักเปHนบริเวณท่ีมีการสะสมของ
ตะกอนกลายเปHนหาดเลนและป�าชายเลนท่ีสมบูรณ� เชBน บริเวณคลองหงาวและพ้ืนท่ีโดยรอบของเขตสงวน       
ชีวมณฑลระนอง และคลองกะเปอร� จังหวัดระนอง เกาะระ-เกาะพระทอง และคลองตะก่ัวป�า จังหวัดพังงา ในสBวน
ของเวิ้งอBาวท่ีกําบังคลื่นลมและมีสภาพพ้ืนท่ีทะเลเหมาะสมยังพบแหลBงหญ:าทะเลท่ีสมบูรณ� เชBน อBาวบางเบน 
จังหวัดระนอง ทุBงนางดํา และเกาะพระทอง จังหวัดพังงา แมBน้ําสายหลัก ได:แกB แมBน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง พ้ืนท่ี
นอกชายฝ56งของทะเลทะเลอันดามันตอนบนมีเขตไหลBทวีปท่ีแคบและลึกชัน โดยเขตไหลBทวีปท่ีลึกมากกวBา 200 
เมตร อยูBหBางจากแนวชายฝ56งจังหวัดระนองประมาณ 100 กิโลเมตร และจังหวัดภูเก็ตประมาณ 50 กิโลเมตร      
จึงเปHนบริเวณท่ีได:รับอิทธิพลจากน้ําทะเลนอกฝ56งสูง และเปHนมวลน้ําท่ีมีแรBธาตุสูงมากสBงผลให:สัตว�น้ําชุกชุม     
เปHนลักษณะพิเศษเฉพาะบริเวณนี้ ทําให:น้ําทะเลโดยท่ัวไปมีความเค็มสูง และมีปริมาณสารแขวนลอยในน้ําตํ่า 
ปริมาณธาตุอาหารท่ีสูงมักพบในบริเวณนอกชายฝ56งท่ีมีการนําพาของมวลน้ําจากท่ีลึกข้ึนสูBน้ําชั้นบน โดยเฉพาะใน
ระหวBางเดือนธันวาคมถึงมีนาคมสําหรับหมูBเกาะในพ้ืนท่ีแยกได: 2 สBวน ประกอบด:วย เกาะท่ีอยูBใกล:แนวชายฝ56งใน
รัศมีไมBเกิน 30 กิโลเมตร เริ่มจากเกาะน:อย-ใหญB ในเขตจังหวัดระนอง เชBน เกาะช:าง เกาะพยาม และหมูBเกาะกํา 
เรื่อยลงมาทางใต:ผBาน เกาะระ-เกาะพระทอง ในจังหวัดพังงา จนถึงเกาะภูเก็ต และเกาะบริวารทางด:านใต:ของ
จังหวัดภูเก็ต และมีหมูBเกาะซ่ึงอยูBหBางฝ56งเกิน 30 กิโลเมตร ได:แกB หมูBเกาะสุรินทร� เกาะตาชัย เกาะบอน และสิ้นสุดท่ีหมูB
เกาะสิมิลัน เปHนบริเวณท่ีมีสภาพน้ําใส มีแนวปะการัง กองหินใต:น้ําท่ีมีความสมบูรณ�และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง 
  4) ทะเลอันดามันตอนล̀าง แนวชายฝ56งทะเลอันดามันตอนลBางมีความยาวประมาณ 507 
กิโลเมตร ประกอบด:วยจังหวัดกระบ่ี ตรัง และสตูล มีความโดดเดBนด:วยพ้ืนท่ีชายฝ56งและปากแมBน้ํา และลําคลอง
สาขายBอยท่ีมีป�าชายเลนหนาแนBน นอกจากนี้ชายหาด สลับกับภูเขา และเกาะหินปูน ยังเปHนลักษณะภูมิประเทศ
เฉพาะของพ้ืนท่ีแหBงนี้ โดยเฉพาะบริเวณอBาวในจังหวัดพังงาจนถึงชายฝ56งจังหวัดกระบ่ี พ้ืนท่ีนอกชายฝ56งของทะเล
อันดามันตอนลBาง เปHนพ้ืนท่ีท่ีต้ืนกวBาเม่ือเทียบกับทะเลอันดามันตอนบน โดยเขตของท:องทะเลท่ีลึกน:อยกวBา 200 
เมตร อยูBภายในระยะขอบเขตท่ีหBางจากแนวชายฝ56งจังหวัดสตูล ถึงประมาณ 250 กิโลเมตร จึงมีบริเวณของพ้ืนท่ีท่ี



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -75- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

มีการทับถมของตะกอน โคลน กว:างใหญBกวBาเม่ือเทียบทะเลอันดามันตอนบน บริเวณนี้ได:รับอิทธิพลสูงจากน้ําจืดท่ี
พัดพาออกมาจากชายฝ56ง จึงมีความผันแปรของป5จจัยคุณภาพน้ําสูงตามฤดูกาล น้ําทะเลโดยท่ัวไปมีความเค็มเฉลี่ย
อยูBในชBวงตํ่ากวBาทะเลอันดามันตอนบน ขณะท่ีปริมาณสารแขวนลอยในน้ําสูงกวBา และน้ําชั้นผิวมีความเข:มข:นของ
ธาตุอาหารท่ีสูง พ้ืนท่ีป�าชายเลนท่ีมีสภาพอุดมสมบูรณ�บริเวณฝ56งทะเลอันดามันตอนลBาง ได:แกB ลุBมน้ําคลองทBอม 
และเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ลุBมน้ําตรัง-กันตัง-ปะเหลียน และเกาะตะลิบง จังหวัดตรัง และพ้ืนท่ีชายฝ56งของ
จังหวัดสตูล และสําหรับแหลBงหญ:าทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณ�บริเวณฝ56งทะเลอันดามันตอนลBาง ได:แกB อBาวทBาเลน 
และเกาะสีบอยา-เกาะปู จังหวัดกระบ่ี หาดเจ:าไหม-เกาะตะลิบง และเกาะมุก จังหวัดตรัง ซ่ึงบริเวณดังกลBาวเปHน
แหลBงท่ีสําคัญของพะยูนเกาะหBางฝ56งของทะเลอันดามันตอนลBาง ได:แกB หมูBเกาะพีพี จังหวัดกระบ่ี หมูBเกาะรอก 
จังหวัดตรัง และหมูBเกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล บริเวณหมูBเกาะหBางฝ56งเหลBานี้มีแนวปะการังท่ีมีความสมบูรณ� และ
เปHนแหลBงปะการังท่ีสําคัญของฝ56งทะเลอันดามันตอนลBาง 
 (2) สภาพชายฝ'(ง 

  จากรายงานคัมภีร�ทางทะเลและชายฝ56งของไทย ฉบับลBาสุด พ.ศ.2558 ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ56ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมพบวBา ความยาวของแนวชายฝ56งทะเลประเทศไทย 
รวมระยะทางประมาณ 3,148 กิโลเมตร (รวมแนวชายฝ56งรอบเกาะภูเก็ต) แยกเปHนชายฝ56งทะเลด:านอBาวไทย
ประมาณ 2,055 กิโลเมตร คิดเปHนร:อยละ 65.28 และชายฝ56งทะเลด:านอันดามันประมาณ 1,093 กิโลเมตร คิดเปHน
ร:อยละ 34.72 (รวมแนวชายฝ56งรอบเกาะภูเก็ต) โดยแนวชายฝ56งทะเลท่ัวประเทศไทยท่ีประสบป5ญหาการกัดเซาะ 
รวมระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร แยกเปHนแนวชายฝ56งทะเลด:านอBาวไทยท่ีประสบป5ญหาการกัดเซาะ 
ระยะทางประมาณ 730 กิโลเมตร (แยกเปHนกัดเซาะปานกลาง 502 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 228 กิโลเมตร) 
และแนวชายฝ56งทะเลอันดามันท่ีประสบป5ญหาการกัดเซาะ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (แยกเปHนกัดเซาะ
ปานกลาง 75 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 25 กิโลเมตร) โดยบริเวณชายฝ56งอBาวไทยพบการกัดเซาะรุนแรงมาก
ท่ีสุดท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 73.66 กิโลเมตร และบริเวณฝ56งอันดามันพบการกัดเซาะรุนแรงมากท่ีสุดท่ี
จังหวัดระนอง ประมาณ 7.63 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 4-8 

 
 
 

 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -76- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-8 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีชายฝ'(งท่ีถูกกัดเซาะของประเทศไทย 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -77- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  เม่ือพิจารณารายละเอียดพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลของจังหวัดเปLาหมายของการพัฒนาท่ีเปHนพ้ืนท่ีวิกฤต 
(Hot Spot) ของการกัดเซาะรุนแรงท่ีสุดจากรายงานการกัดเซาะชายฝ56งทะเลไทย ของกรมทรัพยากรธรณี พบการ
กัดเซาะรุนแรงท่ีสุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช รองลงมาคือ จังหวัดระนอง สงขลา และสตูล โดยจําแนกตาม
ชายฝ56งและชนิดชายฝ56งในแตBละพ้ืนท่ี ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-9 พ้ืนท่ีวิกฤต (Hot Spot) ของการกัดเซาะรุนแรงท่ีสุดของภาคใต, 

ชื่อจังหวัด ชื่อชายฝ'(ง 
ชนิดของ
ชายฝ'(ง 

ระยะทางท่ี 

ถูกกัดเซาะ 

อัตรา 

การกัดเซาะ 

ฝ'(งอ̀าวไทย     

นครศรีธรรมราช 
 
 
 

- บ.เคียนดํา-บ.บBอนนท� อ.ทBาศาลา 
- บ.แหลมตะลุมพุก-บ.บางบBอ 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./ปj 
8 ม./ปj 
12 ม./ปj 

สงขลา - บ.อูBตะเภา-บ.ปากแตระ อ.ระโนด หาดทราย 4 ก.ม. 5.5 ม./ปj 

ฝ'(งอันดามัน     

ระนอง - บ.ทะเลนอก อ.กะเปอร� หาดทราย 4 ก.ม. 6 ม./ปj 

กระบ่ี 
 

- บ.คลองทราย อ.เมือง 
- บ.คลองประสงค�-แหลมขาม อ.เมือง 

หาดทราย 
หาดทราย 

1 ก.ม. 
3 ก.ม. 

5 ม./ปj 
5 ม./ปj 

สตูล 
 
 

- บ.ทุBงสะโบ�ะ-บ.ราไวใต: อ.ทุBงหว: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./ปj 
5 ม./ปj 

5-6 ม./ปj 

ท่ีมา : รายงานการกัดเซาะชายฝ56งทะเลไทยของกรมทรัพยากรธรณี 
 

  ท้ังนี้ สามารถจําแนกลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝ56งได:ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดโดยกรมทรัพยากร
ธรณี (สิน สินสกุลและคณะ, 2545) ดังนี้ 
  -  ชายฝ56งทะเลท่ีมีการกัดเซาะรุนแรง มีอัตราการกัดเซาะในระยะ > 5 เมตรตBอปj 
  -  ชายฝ56งทะเลท่ีมีการกัดเซาะปานกลาง มีอัตราการกัดเซาะในระยะ 1-5 เมตรตBอปj 
  -  ชายฝ56งทะเลท่ีมีการสะสมตัว มีอัตราการสะสมตัวในระยะ 1-5 เมตรตBอปj 
  -  ชายฝ56งทะเลท่ีคงสภาพ มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ± 1 เมตรตBอปj 
  สําหรับรายละเอียดสถานการณ�การกัดเซาะชายฝ56งทะเลจําแนกรายจังหวัดภาคใต: ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4-10 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -78- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-10 จํานวนพื้นที่ชายฝ'(งและความยาวชายฝ'(งทะเลที่ถูกกัดเซาะจําแนกรายจังหวัดภาคใต, 

ด,าน/จังหวัด 
จํานวนพื้นที่ที่ติดชายฝ'(ง จํานวนพื้นที่ที่ถกูกัดเซาะ ความยาวชายฝ'(ง 

(กม.) 

แนวชายฝ'(งถูกกัดเซาะ (กม.) 

ตําบล อําเภอ ตําบล อําเภอ ปานกลาง รุนแรง รวม 

ด,านอ̀าวไทย 199 33 74 29 1,014 210 147 357 

ชุมพร 22 6 12 5 248 32 - 32 

สุราษฎร�ธานี 20 7 7 4 166 30 8 38 

นครศรีธรรมราช 25 6 19 6 245 53 74 127 

สงขลา 28 6 17 6 158 41 13 54 

ป5ตตานี 18 6 13 6 139 38 24 62 

นราธิวาส 6 2 6 2 58 16 28 44 

ด,านอันดามัน 104 25 27 17 1,093 75 25 100 

ระนอง 7 3 4 3 138 12 7 19 

พังงา 18 6 5 4 242 17 - 17 

ภูเก็ต 15 3 2 1 206 5 2 7 

กระบี่ 40 5 6 2 216 16 5 21 

ตรัง 11 4 4 3 136 15 4 19 

สตูล 13 4 6 4 155 10 7 17 

รวมชายฝ'(งภาคใต, 223 58 101 46 2,107 285 172 457 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม, 2558



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -79- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 (3) พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงและประมงชายฝ'(ง 

  จากประกาศกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ�การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในท่ีจับสัตว�น้ําประเภทท่ี
สาธารณประโยชน� พบวBา การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในทะเลและชายฝ56งมีการกําหนดหลักเกณฑ�ตBางๆ ดังนี้ 
  1) เปHนบริเวณท่ีน้ํามีระดับความเค็มเหมาะสมกับชนิดของสัตว�น้ําท่ีจะเลี้ยง และมีคุณภาพน้ํา

เหมาะสม 
  2) ควรเปHนบริเวณท่ีคลื่นลมสงบ ระดับน้ําเม่ือน้ําลงตํ่าสุด ควรมีความลึกไมBน:อยกวBา 1.50 

เมตร น้ําไหลถBายเทดี 
  3) ไมBทําการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในบริเวณท่ีเคยมีปรากฏการณ�ข้ีปลาวาฬหรือน้ําแดง 
  4) กระชังสําหรับเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา ต:องมีความแข็งแรงทนทานตBอแรงกระแทกของคลื่นและ

ลม สBวนลBางสุดของกระชังควรลอยเหนือพ้ืนท:องน้ําไมBน:อยกวBา 50 เซนติเมตร เม่ือน้ําลง
ตํ่าสุด 

  5) การวางกระชังหรือคอกเลี้ยงสัตว�น้ําควรจัดวางให:เปHนระเบียบ โดยมีความยาวแถวละไมB
เกินกวBา 60 เมตร ชBวงตBอแถวต:องเว:นระยะหBางไมBน:อยกวBา 5 เมตร และกรณีจัดการเรียง
ซ:อนแถวให:วางซ:อนแถวกันได:ไมBเกิน 2 แถว 

  6) กรณีการเพาะเลี้ยงหอย ต:องเปHนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงหอยแตBละประเภท  
ระดับน้ํามีความลึกเพียงพอ และแปลงเลี้ยงหอยไมBอยูBในท่ีแห:งเม่ือน้ําลงตํ่าสุด ควรเปHน
แหลBงท่ีมีพันธุ�หอยเกิดตามธรรมชาติหรือจัดหาพันธุ�หอยได:งBาย และน้ําทะเลมีระดับความ
เค็มท่ีเหมาะสมตลอดระยะเวลาการเลี้ยงหอย  มีสารอาหารตามธรรมชาติสมบูรณ� 

  นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ� ได:มีการประกาศเรื่องการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับ
การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําข้ึนมาเพ่ือให:มีข:อมูลเชิงพ้ืนท่ีประกอบการตัดสินใจในการผลิตหรือการสBงเสริมการผลิตสัตว�
น้ําท่ีเหมาะสมเพ่ือให:มีปริมาณการผลิตท่ีสอดคล:องกับความต:องการของตลาด สามารถรักษาเสถียรภาพของ
ระดับราคาผลผลิตสัตว�น้ํา และยกระดับรายได:ของเกษตรกรให:สูงข้ึน โดยเขตความเหมาะสมสําหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา ได:แกB กุ:งทะเล ในพ้ืนท่ีภาคใต: (ตารางท่ี 4-11) พบวBา พ้ืนท่ีภาคใต:มีความเหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงกุ:งทะเลปานกลาง ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสBวนใหญBจะอยูBบริเวณชายทะเล และมีบางสBวนอยูBบริเวณ
ทะเลสาบสงขลา ในขณะท่ีจังหวัดยะลาไมBพบพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตBอการเพาะเลี้ยง ดังแสดงในรูปท่ี 4-9 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -80- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-11 เขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเล้ียงกุ,งทะเล รายจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต, 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอ`าวไทย 
ชุมพร ทุBงตะโก 5 ตําบล  : ตะโก ทุBงตะไคร เทศบาลตําบลทุBงตะโก ปากตะโก และปากตะโก (ปาก

ตะโก)  
 ปะทิว 6 ตําบล  :  เขาไชยราช ชุมโค ดอนยาง บางสน ปากคลอง และสะพลี 

 เมืองชุมพร 10 ตําบล  :  ตากแดด ทBาตะเภา ทBายาง ทุBงคา นาชะอัง นาทุBง บางหมาก ปากนํ้า 
(ปากนํ้า) วิสัยเหนือ และหาดทรายรี (หาดทรายรี) 

 ละแม 2 ตําบล  : ทุBงหลวง และละแม 

 สวี 5 ตําบล  : ครน ดBานสวี (ดBานสวี) นาโพธ์ิ ปากแพรก และวิสัยใต: 
 หลังสวน 10 ตําบล  : ขันเงิน นาขา นาพญา บางนํ้าจืด บางมะพร:าว บ:านควน ปากนํ้า พ:อแดง 

หลังสวน และแหลมทราย 

สุราษฎร�ธานี กาญจนดิษฐ� 7 ตําบล  : กะแดะ ตะเคียนทอง ทBาทอง ทBาทองใหมB ทBาอุแท ทุBงกง และพลายวาส 

 เกาะพะงัน 1 ตําบล  : เกาะพะงัน (เกาะพงัน) 

 เกาะสมุย 1 ตําบล  : บBอผุด (บBอผุด) 
 ไชยา 5 ตําบล  : ตลาดไชยา ตะกรม ทุBง พุมเรียง และเสม็ด 

 ดอนสัก 4 ตําบล  : ชลคราม ไชยคราม ดอนสัก (ดอนสัก) และปากแพรก 

 ทBาฉาง 4 ตําบล  : เขาถBาน คลองไทร ทBาเคย และทBาฉาง 

 ทBาชนะ 4 ตําบล  : คันธุลี ทBาชนะ ประสงค� และวัง 

 พุนพิน 3 ตําบล  : ทBาข:าม ลีเล็ด และศรีวิชัย 

 เมืองสุราษฎร�ธานี 7 ตําบล  : คลองฉนาก คลองน:อย บางกุ:ง บางชนะ บางไทร บางใบไม: และบางโพธ์ิ 
นครศรีธรรมราช ขนอม 3 ตําบล : ขนอม ควนทอง และท:องเนียน 

 เชียรใหญB 1 ตําบล  : ท:องลําเจียก 

ทBาศาลา 5 ตําบล : กลาย กะหรอ ดอนตะโก ทBาขึ้น และทBาศาลา 

 ปากพนัง 8 ตําบล  : ขนาบนาก คลองน:อย บางพระ บ:านเพิง ปากพนังฝ56งตะวันตก ปากพนังฝ56ง
ตะวันออก หูลBอง และแหลมตะลุมพุก 

 เมืองนครศรีธรรมราช 5 ตําบล  : ไชยมนตรี นา นาเคียน มะมBวงสองต:น และศาลามีชัย 

 สิชล 5 ตําบล  : ทุBงปรัก ทุBงใส เปล่ียน สิชล และเสาเภา 

 หัวไทร 7 ตําบล  : เกาะเพชร เขาพังไกร ทBาซอม บางนบ บ:านราม รามแก:ว และหัวไทร  

พัทลุง เขาชัยสน 3 ตําบล  : เขาชัยสน จองถนน และหานโพธ์ิ 

 ควนขนุน 2 ตําบล  : พนางตุง และมะกอกเหนือ 

 บางแก:ว 2 ตําบล  : ทBามะเด่ือ และนาปะขอ 
 ปากพะยูน 5 ตําบล  : เกาะนางคํา ดอนประดูB ปากพะยูน ฝาละมี และหารเทา 

 เมืองพัทลุง 6 ตําบล  : ควนมะพร:าว คูหาสวรรค� ชัยบุรี ปรางหมูB พญาขัน และลําป�า 

กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอันดามัน 
ระนอง กระบุรี 5 ตําบล  : นํ้าจืด นํ้าจืดน:อย บางใหญB และลําเลียง 

 กะเปอร�  3 ตําบล  : กะเปอร� บางหิน และมBวงกลาง 

 เมืองระนอง 6 ตําบล  : ทรายแดง บางนอน บางริ้น ปากนํ้า ราชกรูด และหงาว 
 ละอุBน 1 ตําบล  : บางแก:ว 

   



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -81- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
พังงา เกาะยาว 3 ตําบล  : เกาะยาวน:อย เกาะยาวใหญB และพรุใน 

 คุระบุรี 5 ตําบล  : เกาะพระทอง คุระ บาง วัน บาง วัน ( เกาะน:อย )  และแมBนางขาว           
(เกาะคอเขา) 

ตะกั่วทุBง  7 ตําบล  : กระโสม กะไหล กะไหล (เกาะเขาเตBา) กะไหล (เกาะหาดแปะต:อง)    
คลองเคียน (เกาะพระอาดเฒBา) โคกกลอย และหลBอยูง 

 ตะกั่วป�า 7 ตําบล  : เกาะคอเขา เกาะคอเขา (เกาะล:าน) คึกคัก โคกเคียน  ตะกั่วป�า บางนายสี 
และบางมBวง 

 ทับปุด 2 ตําบล  : บBอแสน และมะรุBย 

 ท:ายเหมือง 4 ตําบล  : ท:ายเหมือง ทุBงมะพร:าว นาเตย และลําแกBน  
 เมืองพังงา 5 ตําบล  : เกาะป5นหยี เกาะป5นหยี (เกาะเขาโต�ะแม) ถ้ํานํ้าผุด ท:ายช:าง และบางเตย 

ภูเก็ต กะทู: 1 ตําบล  : กะทู: 

 ถลาง 4 ตําบล  : เทพกระษัตรี ป�าคลอก ไม:ขาว และสาคู 

 เมืองภูเก็ต 6 ตําบล  : เกาะแก:ว ฉลอง ตลาดเหนือ ตลาดใหญB รัษฎา และวิชิต 

กระบ่ี เกาะลันตา 10 ตําบล  : เกาะกลาง เกาะลันตาน:อย (เกาะลันตาน:อย) เกาะลันตาน:อย (เกาะใหญB) 
เกาะลันตาใหญB เกาะลันตาใหญB (เกาะปอ) คลองยาง คลองยาง (เกาะกา) 
คลองยาง (เกาะวันดีวะ)คลองยาง (เกาะไม:งาม)และคลองยาง (คลองยาง) 

 คลองทBอม 5 ตําบล  : คลองทBอมใต: คลองพน ทรายขาว เพหลา และห:วยนํ้าขาว 

 เมืองกระบ่ี 10 ตําบล  : กระบ่ีน:อย เขาคราม เขาทอง คลองประสงค� คอลงประสงค� ทับปริกไสไทย 
หนองทะเล หนองทะเล (เกาะปากกะ) และอBาวนาง 

 เหนือคลอง 11 ตําบล  : เกาะศรีบอยา เกาะศรีบอยา (เกาะโต�ะลัง) เกาะศรีบอยา (เกาะปู)          
เกาะศรีบอยา (เกาะแห:ง) คลองขนาน คลองขนาน (เกาะนุกคBอม) คลองเข
ม:า โคดยาง ตล่ิงชัน ปกาสัย และเหนือคลอง 

 อBาวลึก 7 ตําบล  : เขาใหญB คลองหิน นาเหนือ บ:านกลาง อBาวลึกใต: อBาวลึกน:อย และ 
อBาวลึกน:อย (เกาะกาโรส) 

ตรัง กันตรัง 9 ตําบล  : กันตัง คลองชีล:อม คลองลุ ควนธานี บBอนํ้าร:อน บางเปLา บางหมาก  
ยBานซ่ือ และวังวน 

 กิ่งหาดสําราญ 2 ตําบล  : ตะเสะ และบ:าหวี 

 ปะเหลียน 8 ตําบล  : เกาะสุกร (เกาะสุกร) ทBาข:าม ทBาพญา ทุBงยาว บ:านนา บ:านนา (เกาะกลาง)  
ลิพัง และสุโสะ 

 เมืองตรัง 1 ตําบล  : ควนปริง 

 ยBานตาขาว 4 ตําบล  : ทุBงกระบือ ทุBงกระบือ (เกาะทBาสัก) ทุBงคBาย และยBานตาขาว 
 สิเกา 4 ตําบล  : กะลาเส เขาไม:แก:ว บBอหิน และไม:ฝาด 

กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ชายแดน 
สงขลา กระแสสินธุ� 3 ตําบล  : กระแสสินธุ� เกาะใหญB เชิงแส 

 ควนเนียง 3 ตําบล  : ควนโส บางเหรียง และรัตภูมิ 

 จะนะ 6 ตําบล  : คลองเปjยะ จะโหนง ตล่ิงชัน นาทับ บ:านนา และป�าชิง 

 เทพา 3 ตําบล  : เกาะสะบ:า เทพา ปากบาง 
 บางกลํ่า 2 ตําบล  : บางกลํ่า และแมBทอม 

 เมืองสงขลา 4 ตําบล  : เกาะแต:ว เขารูปช:าง บBอยาง และพะวง 

 ระโนด 1 ตําบล  : คลองแดน 

 สทิงพระ 10 ตําบล : กระดังงา คลองรี คูขุด จะท้ิงพระ ชุมพล ทBาหิน บBอดาน บBอแดง วัดจันทร� 
และสนามชัย 

   



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -82- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
 สิงหนคร 11 ตําบล  : ชะแล: ชิงโค ทํานบ บางเขียด ปากรอ ป�าขาด มBวงงาม รําแดง วัดขนุน     

สทิงหม:อ และหัวเขา 

 หาดใหญB 2 ตําบล  : คูเตBา และนํ้าน:อย 

สตูล ทBาแพ 4 ตําบล  : ทBาแพ ทBาเรือ แประ สาคร 

 ทุBงหว:า  3 ตําบล  : ทุBงหว:า นาทอน และป�าแกBบBอหิน 
 เมืองสตูล 7 ตําบล  : เกาะสาหรBาย (เกาะตันหยงอุมา) คลองขุด ควนขัน ควนโพธ์ิ เจ�ะบิลัง  

ตํามะลัง และพิมาน 

 ละงู 4 ตําบล  : กําแพง ปากนํ้า และละงู 

ป5ตตานี ปานาเระ 3 ตําบล  : บ:านกลาง บ:านนํ้าบBอ และปะนาเระ 

 เมืองป5ตตานี 8 ตําบล  : จะบังติกอ ตันหยงลุโละ บานา บาราโหม ปะกาฮะรัง รูสะมิแล สะบารัง 
และอาเนาะรู 

 ไม:แกBน 4 ตําบล  : ดอนทราย ตะโละไกรทอง ไทรทอง และไม:แกBน 

 ยะหริ่ง 9 ตําบล  : จะรัง ตะโละกาโปร� บางปู ป̀ยามุมัง มะนังยง ยามู สาบัน หนองแรต และ
แหลมโพธ์ิ 

 สายบุรี 4 ตําบล  : ตะลุบัน บางเกBา ปะเสยะวอ และละหาร 

 หนองจิก 6 ตําบล  : ดอนรัก ตุยง ทBากําชํา บBอทอง บางเขา และบางตาวา 

นราธิวาส ตากใบ 3 ตําบล  : เจ�ะเห ไพรวัน และศาลาใหมB 

 บาเจาะ 1 ตําบล  : บาเระใต: 

 เมืองนราธิวาส 3 ตําบล  : กะลุวอเหนือ โคดเคียน และบางนาค 

ท่ีมา: เขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเลีย้งสัตว�นํ้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ�, พฤษภาคม 2556  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -83- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4-x 
 
 

 

ท่ีมา: เขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเล้ียงสัตว�น้ํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ�, พฤษภาคม 2556 

รูปท่ี 4-9 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการเล้ียงกุ,งทะเล 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -84- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 (4) ชายหาดท̀องเท่ียว 

  จากข:อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งสามารถจําแนกลักษณะพ้ืนท่ีชายฝ56งของ
ประเทศไทยได:เปHน 3 ประเภท ได:แกB หาดทราย หาดโคลน และหาดหอน/อ่ืนๆ โดยข:อมูลความยาวชายฝ56งของ
หาดแตBละประเภทในพ้ืนท่ีภาคใต:ดังแสดงในตารางท่ี 4-12 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-12 ความยาวชายฝ'(งประเภทต`างๆ ในแต`ละจังหวัดของภาคใต, 

จังหวัด ระยะทาง (เมตร) 

หาดทราย หาดโคลน หาดหินและอ่ืน ๆ 

ชุมพร 144,538.12 27,076.91 76,136.77 

สุราษฎร�ธานี 51,415.49 97,475.45 17,491.39 

นครศรีธรรมราช 136,953.96 74,806.77 33,224.48 

ระนอง 32,880.94 67,152.16 37,883.78 

พังงา 92,542.15 92,152.71 56,834.95 

ภูเก็ต 184,591.74 13,115.69 8,180.80 

กระบ่ี 59,735.83 107,585.36 48,987.26 

ตรัง 67,403.98 43,803.28 25,124.93 

สงขลา 155,973.83 - 1,926.54 

สตูล 30,783.22 110,451.47 13,832.49 

ป5ตตานี 115,022.82 21,427.16 2,381.29 

นราธิวาส 57,274.29 - 488.38 
รวม 1,129,116.37 655,046.96 322,493.06 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม, 2558 

  
  1) หาดทราย ในพ้ืนท่ีภาคใต:มีหาดทรายจํานวน 257 แหBง มีความยาวรวม 1,129,116.37 
เมตร กระจายอยูBในพ้ืนท่ี 12 จังหวัด โดยจังหวัดท่ีมีจํานวนหาดทรายมากท่ีสุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รองลงมาได:แกB จังหวัด สุราษฎร�ธานี และชุมพร ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-13) ซ่ึงหาดทรายเกิดจากการผุพังสึก
กรBอนตามธรรมชาติของหิน โดยเฉพาะหินทรายและหินแกรนิต จนกลายเปHนทรายและดินถูกพัดพาลงสูBท:อง
ทะเล จากนั้นตะกอนดินและทรายจะถูกแยกจากกันโดยคลื่น สBวนท่ีเปHนตะกอนดินจะตกตะกอนทับถมในบริเวณ
ใกล:ปากแมBน้ํา สBวนท่ีเปHนทรายจะจมลงและสะสมเปHนพ้ืนทรายใต:ทะเล ซ่ึงบางสBวนถูกคลื่นพัดพาเข:าสะสมตัว
บริเวณชายฝ56งมากข้ึน จนเกิดเปHนแนวหาดทรายตามชายฝ56งท่ัวไป สําหรับท่ีต้ังชายหาดท่ีสําคัญของภาคใต: แสดง
ดังรูปท่ี 4-10 

 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -85- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-13 หาดทรายในพ้ืนท่ีภาคใต,แยกเปqนรายจังหวัดและหน`วยงานท่ีกํากับดูแล 

จังหวัด จํานวนหาด (แห̀ง) รวม 

 หาดท่ีองค�กรปกครอง 
ส`วนท,องถิ่นดูแล 

หาดท่ีกรมอุทยานฯ หรือหน`วยงาน
อ่ืนดูแล 

 

ชุมพร  21 11 32 

สุราษฎร�ธานี 34 - 34 

นครศรีธรรมราช 34 14 48 

สงขลา 24 - 24 

ป5ตตานี 10 - 10 

นราธิวาส  6 - 6 

ระนอง 1 5 6 

พังงา 15 4 19 

ภูเก็ต  21 4 25 

กระบ่ี 19 8 27 

ตรัง 5 9 14 

สตูล  3 9 12 

รวม 193 64 257 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

  2) หาดโคลน มักพบบริเวณพ้ืนท่ีปากแมBน้ํา อBาว และบริเวณท่ีมีกําบังคลื่นลมและกระแสน้ํา 
โดยมีน้ําข้ึนน้ําลง (tide) เปHนตัวการหลักท่ีทําให:เกิดการสะสมตัวของตะกอน ซ่ึงในพ้ืนท่ีภาคใต:มีความยาวหาด
โคลน 655,046.96 เมตร โดยหาดโคลนกระจายอยูBในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด โดยจังหวัดท่ีไมBพบหาดโคลน ได:แกB 
จังหวัดสงขลา และนราธิวาส พ้ืนท่ีหาดโคลนหลายแหBงมีความสําคัญในทางระบบนิเวศ เชBน บริเวณอBาวพังงา ใน
ท:องท่ีจังหวัดพังงา กระบ่ี และภูเก็ต และบริเวณปากแมBน้ํากระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
  3) หาดหินและอ่ืนๆ ภาคใต:ของไทยมีความยาวหาดหินและอ่ืนๆ รวม 322,493.06 เมตร    
ซ่ึงหาดหินมักพบตามเกาะตBางๆ หรือตามชายฝ56งทะเลท่ีเชื่อมตBอกับภูเขา หาดหินเกิดข้ึนจากคลื่นกัดเซาะหินใน
ภูเขาท่ีอยูBติดกับทะเล ทําให:หินผุพังและหลุดรBวง ชายฝ56งหาดหินในหลายบริเวณจะมีหาดกรวด (shingle beach) 
อีกท้ังยังมีลักษณะทางธรณีสัณฐานท่ีเหลือจากการกัดเซาะให:เห็น คือ เกาะหินโดBง (stack) ซุ:มหินโค:ง (sea 
arch) สะพานหินธรรมชาติ (natural bridge) เปHนต:น สภาพแวดล:อมโดยท่ัวไปมีลักษณะเปHนหน:าผาหรือเปHนหิน
ขนาดใหญB ซ่ึงจะมีการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตเปHนระดับตBางๆ ในแนวต้ังชัดเจน ท้ังนี้ ยังมีผลจากป5จจัยทาง
กายภาพ ได:แกB อุณหภูมิ ความชื้น ละอองน้ําเค็ม เปHนต:น 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -86- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-10 ท่ีตั้งหาดทรายสําคัญของประเทศไทย  

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -87- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 สําหรับทรัพยากรแหลBงทBองเท่ียวทางทะเลในพ้ืนท่ีภาคใต:นั้น พบวBา เปHนหัวใจหลักในการดึงดูด
นักทBองเท่ียวตBางชาติจากท่ัวโลก ซ่ึงแหลBงทBองเท่ียวเหลBานี้สBวนใหญBจะอยูBในจังหวัดทBองเท่ียวท่ีสําคัญ โดยเฉพาะ
ฝ56งอันดามันและอBาวไทย ท้ังนี้ การทBองเท่ียวทางทะเลของภาคใต:มีความโดดเดBนและมีชื่อเสียงในระดับโลก 
(World Top Destination) สะท:อนได:จากผลการจัดอันดับแหลBงทBองเท่ียวสําคัญของโลกในปj 2558 ผBานการ
สํารวจนักทBองเท่ียวท่ัวโลกโดยเว็บไซต� TripAdvisor ซ่ึงเปHนเว็บไซต�ข:อมูลทBองเท่ียวใหญBท่ีสุดเว็บไซต�หนึ่งของโลก  
พบวBา หาดในหาน จังหวัดภูเก็ต ติดอันดับ 1 ใน25 หาดท่ีดีท่ีสุดในโลก รวมถึงเกาะเตBา จังหวัดสุราษฎร�ธานี ท่ี
ติดอันดับ 1 ใน10 เกาะท่ีดีท่ีสุดของปj2558 เชBนกัน  ซ่ึงหากพิจารณาอันดับเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย พบวBา        
มีชายหาดภาคใต:หลายแหBงท่ีติดอันดับ 1 ใน 25 ชายหาดท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย อาทิ หาดในหาน หาดไรBเลย�             
หาดกะตะน:อย หาดพระนาง และหาดซันไรส� เปHนต:น เนื่องจากภาคใต:มีแหลBงทBองเท่ียวทางทะเลอันมีชื่อเสียง
ระดับโลก ขณะเดียวกันนักทBองเท่ียวได:ให:ความสนใจถึง “กระแสการทBองเท่ียวท่ีรับผิดชอบด:านสิ่งแวดล:อม
เพ่ิมข้ึน” ซ่ึงเปHนความนิยมท่ีภาครัฐและภาคเอกชนท่ีรับผิดชอบแหลBงทBองเท่ียวทางธรรมชาติควรคํานึงถึง และใสB
ใจกับคุณภาพทรัพยากรแหลBงทBองเท่ียวเพ่ิมข้ึน การศึกษาพบวBา คุณภาพทรัพยากรแหลBงทBองเท่ียวทางทะเลของ
ภาคใต:เริ่มเสื่อมโทรม สะท:อนจากความสมบูรณ�ของแนวปะการัง และสัดสBวนคุณภาพน้ําทะเลชายฝ56งท่ีสBวนใหญB
อยูBในระดับปานกลาง/พอใช: และเสียหาย/เสื่อมโทรม จึงเปHนป5จจัยหนึ่งท่ีบ่ันทอนพลังดึงดูดนักทBองเท่ียวใน
อนาคตได: ซ่ึงไมBสอดคล:องกับกระแสการทBองเท่ียวเปHนมิตรตBอสิ่งแวดล:อมท่ีได:รับความนิยมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
(เอกสารสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต:ปj 2558 : 13 พฤศจิกายน 2558, ธนาคารแหBงประเทศไทย) สําหรับ
ชายหาดทBองเท่ียวท่ีสําคัญของภาคใต: สามารถสรุปได:ดังตารางท่ี 4-14 

ตารางท่ี 4-14 ชายหาดท̀องเท่ียวท่ีสําคัญของภาคใต, 

 
  

จังหวัด ชายหาด 

ชุมพร หาดทรายรี หาดภราดรภาพ หาดทรายรีสวี หาดทุBงวัวแลBน หาดคอเขา  

สุราษฎร�ธานี เกาะสมุย หมูBเกาะอBางทอง เกาะพะงัน หาดริ้น เกาะเตBา เกาะนางยวน 

สงขลา แหลมสมิหลา ทะเลสาบสงขลา เกาะยอ 

พัทลุง อุทยานนกนํ้าทะเลน:อย 

ป5ตตานี หาดปานาเระ หาดตะโละกาโปร� 

นราธิวาส หาดนราทัศน� 

ระนอง อุทยานแหBงชาติแหลมสน หาดบางเบน หาดชาญดําริ หาดประพาส 

พังงา เกาะยาว หมูBเกาะสิมิลัน หมูBเกาะสุรินทร� 

กระบ่ี 
 

อBางนาว หมูBเกาะพีพี อุทยานแหBงชาติหาดนพรัตน�ธารา อุทยานแหBงชาติหมูBเกาะลันตา หาดยาว 
หาดคลองดาว หาดคลองนิน หาดพระแอะ หาดถํ้าพระนางหาดไรBเลย� 

ภูเก็ต 
 

หาดราไว แหลมพรมเทพ หาดในหาน อBางป�าตอง หาดในยาง เขารัง หาดกระตะ  
หาดกมลา หาดในทอน หาดสุรินทร� หาดกะรน อBาวเอมเมอรัลด� หาดฟรีดอม 

ตรัง เกาะกระดาน เกาะมุกและถํ้ามรกต หาดเจ:าไหม 

สตูล เกาะหินงาม ทะเลบัน อุทยานแหBงชาติหมูBเกาะตะรุเตา 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -88- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4.2.2.4 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 (1) พ้ืนท่ีอนุรักษ� และพ้ืนท่ีคุ,มครอง 

  1) อุทยานแห̀งชาติเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปyา และเขตห,ามล̀าสัตว�ปyา 

   จากข:อมูลของสํานักอุทยานแหBงชาติ และสํานักอนุรักษ�สัตว�ป�า กรมอุทยานแหBงชาติ สัตว�
ป�า และพันธุ�พืช พบวBา พ้ืนท่ีภาคใต:มีอุทยานแหBงชาติรวม 34 แหBง และเปHนพ้ืนท่ีเตรียมประกาศเปHนอุทยาน
แหBงชาติ 6 แหBง สําหรับเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า และเขตห:ามลBาสัตว�ป�าในพ้ืนท่ีภาคใต: มีจํานวนท้ังสิ้น 14 และ 18 
แหBง ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเตรียมประกาศเปHนเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า และเขตห:ามลBาสัตว�ป�าอยBางละ 1 อยBางละ 
1 แหBง รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-15 และรูปท่ี 4-11 

ตารางที่ 4-15 อุทยานแห`งชาติ เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปyา เขตห,ามล`าสัตว�ปyา และพ้ืนที่เตรียมการประกาศในภาคใต, 

พ้ืนท่ีอนุรักษ�/  

พ้ืนท่ีคุ,มครอง 
รายละเอียด 

เนื้อท่ี (ไร`) 

ตามประกาศ ตาม GIS 

อุทยานแห̀งชาติ    

1.  หมูBเกาะชุมพร บริเวณท่ีดินป�าเลนอBาวทุBงคา ป�าอBาวสวี และเกาะตBางๆ ในท:องท่ีจังหวัดชุมพร 

ได:แกB  

1. อําเภอปะทิว : ตําบลสะพลี 

2. อําเภอเมือง : ตําบลปากนํ้า ตําบลทBายาง ตําบลหาดทรายรี ตําบล 

 ทุBงคา ตําบลวิสัยเหนือ 

3. อําเภอสวี : ตําบลวิสัยใต: ตําบลดBานสวี ตําบลทBาหิน 

4. อําเภอทุBงตะโก : ตําบลปากตะโก 

5. อําเภอหลังสวน : ตําบลบางนํ้าจืด 

198,125.00 

 

192,591.71 

2. หมูBเกาะอBางทอง 

 

บริเวณท่ีดินหมูBเกาะอBางทอง ในท:องท่ีตําบลอBางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎร�ธานี 

63,750.00 

 

64,352.30 

3. แกBงกรุง บริเวณท่ีดินป�าชนะ ในท:องท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี ได:แกB 

1. อําเภอทBาชนะ : ตําบลคันธุลี ตําบลคลองพา ตําบลสมอทอง  

ตําบลประสงค�  

2. อําเภอไชยา : ตําบลปากหมาก 

3. อําเภอทBาฉาง : ตําบลปากฉลุย 

4. อําเภอคีรีรัฐนิคม : ตําบลตะกุกเหนือ 

338,125.00 341,919.95 

4. ใต:รBมเย็น บริเวณท่ีดินป�าไชยคราม ป�าวัดประดูB แปลงท่ีสอง และป�าคลองนํ้าเฒBา     ใน

ท:องท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี ได:แกB 

1. อําเภอกาญจนดิษฐ� : ตําบลช:างซ:าย  

2. อําเภอบ:านนาสาร : ตําบลทุBงเตา ตําบลลําพูน ตําบลพรุพี  

3. อําเภอเวียงสระ : ตําบลบ:านส:อง 

265,625.00 

 

246,563.08 

5. เขาสก บริเวณท่ีดินป�าคลองหยีและคลองพะแสง ในท:องท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี ได:แกB 

1. อําเภอคีรีรัฐนิคม : ตําบลตะกุกเหนือ  

2. อําเภอบ:านตาขุน : ตําบลเขาพัง ตําบลพะแสง  

3. อําเภอพนม : ตําบลคลองศก ตําบลพนม 

461,712.50 461,455.07 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -89- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ�/  

พ้ืนท่ีคุ,มครอง 
รายละเอียด 

เนื้อท่ี (ไร`) 

ตามประกาศ ตาม GIS 
6. คลองพนม บริ เวณท่ีดินป�าคลองสก และป�าคลองพนม ในท:อง ท่ี ตําบลคลองศก  

ตําบลพนม และตําบลพลูเถื่อน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร�ธานี  
256,500.00 266,766.56 

7. นํ้าตกส่ีขีด 
 

บริเวณท่ีดินป�าชัยคราม และป�าวัดประดูBในท:องท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี และ
บริเวณท่ีดินป�ายางโพรง และป�าเขาใหญB ในท:องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได:แกB 
1. จ.สุราษฎร�ธานี  
 - อ.กาญจนดิษฐ� : ตําบลทBาอุแท ตําบลคลองสระ 
2. จ.นครศรีธรรมราช 
 - อ.สิชล : ตําบลส่ีขีด ตําบลเขาน:อย 

90,625.00 88,834.53 

8. เขาหลวง 
 

บริเวณท่ีดินป�าเขาหลวง ในท:องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ได:แกB  
1. อําเภอทBาศาลา : ตําบลดอนตะโก ตําบลโมคลาน ตําบลหัวตะพาน  
 ตําบลกะหรอ ตําบลนบพิตํา  
2. อําเภอพิปูน : ตําบลเขาพระ ตําบลกะทูน ตําบลพิปูน ตําบลยางค:อม 
3. อําเภอฉวาง : ตําบลละอาย ตําบลช:างกลาง 
4. อําเภอเมือง : ตําบลทBางิ้ว 
5. อําเภอพรหมคีรี : ตําบลพรหมโลก ตําบลบ:านเกาะ ตําบลอินทคีรี 
6. อําเภอลานสกา : ตําบลเขาแก:ว ตําบลทBาดี ตําบลกําโลน   

356,250.00 
 

372,175.93 

9. นํ้าตกโยง 
 

บริเวณท่ีดินป�าเขาเหมน ป�าเขาหลวง ป�าปลายคลองวังหีบ ป�านํ้าตกโยง  
และป�าคลองปากแพรก ในท:องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ได:แกB 
1. อําเภอฉวาง : ตําบลช:างกลาง 
2. อําเภอลานสกา : ตําบลเขาแก:ว ตําบลลานสกา 
3. อําเภอนาบอน : ตําบลนาบอน 
4. อําเภอทุBงสง : ตําบลนาหลวงเสน ตําบลถ้ําใหญB  
5. อําเภอรBอนพิบูลย� : ตําบลหินตก ตําบลรBอนพิบูลย�  

128,125.00 167,127.55 

10. เขานัน บริ เวณท่ีดินป�ากรุงชิง ป�าคลองเผียน และป�าเขานัน ในท:องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได:แกB 
1. อําเภอสิชล : ตําบลเขาน:อย ตําบลฉลอง ตําบลเทพราช ตําบลเปล่ียน 
2. อําเภอนบพิตํา : ตําบลกรุงชิง ตําบลนบพิตํา 
3. อําเภอทBาศาลา : ตําบลตล่ิงชัน 

256,121.00 256,202.43 

11. เขาปู�-เขายBา บริเวณท่ีดินป�าเทือกเขาบรรทัด ในท:องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง 
และจังหวัดพัทลุง ได:แกB 
1. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - อําเภอทุBงสง : ตําบลนํ้าตก 
 - อําเภอชะอวด : ตําบลวังอBาง 
2. จังหวัดตรัง 
 - อําเภอห:วยยอด : ตําบลหนองบัว ตําบลหนองปรือ ตําบลทBางิ้ว 
 ตําบลเขาปูนตําบลห:วยยอด ตําบลปากแจBม  
 - อําเภอเมือง : ตําบลนํ้าผุด ตําบลชBอง 
3. จังหวัดพัทลุง 
 - อําเภอศรีบรรพต : ตําบลตะพน ตําบลเขาปู� 
 - อําเภอเมือง : ตําบลบ:านนา 
 - อําเภอกงหรา : ตําบลกงหรา ตําบลชะรัด 

433,750.00 378,659.16 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -90- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ�/  

พ้ืนท่ีคุ,มครอง 
รายละเอียด 

เนื้อท่ี (ไร`) 

ตามประกาศ ตาม GIS 
12. ลํานํ้ากระบุรี 
 

บริเวณท่ีดินลํานํ้ากระบุรี ป�าคลองลําเลียง-ละอุBน ป�าคลองเส็ตกวดป�าเขาหิน
ช:าง ป�าเขาสามแหลม ป�าละอุBน และป�าราชกรูด ในท:องท่ีจังหวัดระนอง  
1. อําเภอกระบุรี : ตําบลนํ้าจืด ตําบลลําเลียงตําบลบางใหญB 
2. อําเภอละอุBน : ตําบลบางแก:ว ตําบลบางพระเหนือ  
3. อําเภอเมือง : ตําบลทรายแดง ตําบลปากนํ้า ตําบลบางนอน ตําบล 
 หาดส:มแปLน  

100,000.00 
 

105,136.95 

13.นํ้าตกหงาว บริเวณท่ีดินป�าละอุBน ป�าราชกรูด และป�าเขานํ้าตกหงาว ในท:องท่ีจังหวัด
ระนอง และบริเวณท่ีดินป�าทุBงระยะ ป�านาสัก ป�าเขาตังอา ป�าคลองโชน ป�า
พะโต�ะ ป�าป5งหวาน ป�าปากทรงในท:องท่ีจังหวัดชุมพร ได:แกB 
1. จังหวัดระนอง 
 - อําเภอละอุBน : ตําบลบางแก:ว ตําบลละอุBนใต: ตําบลละอุBนเหนือ 
 ตําบลบางพระเหนือ ตําบลในวงเหนือ ตําบลในวงใต: 
 - อําเภอเมือง : ตําบลหาดส:มแปLน ตําบลบางริ้น ตําบลหงาว  
  ตําบลราชกรูด 
2. จังหวัดชุมพร  
 - อําเภอทุBงตะโก : ตําบลชBองไม:แก:ว ตําบลตะโก 
 - อําเภอสวี : ตําบลเขาคBาย 
 - อําเภอหลังสวน : ตําบลนาขา ตําบลวังตะกอ ตําบลหาดยาย 
 - อํ า เภอพะโต�ะ  : ตําบลป5 งหวาน ตําบลพระรักษ�  ตําบลพะโต� ะ
 ตําบลปากทรง 

417,500.00 
 

436,816.72 

14. แหลมสน บริเวณท่ีดินหาดแหลมสน และเกาะใกล:เคียง ในท:องท่ีจังหวัดระนอง และ
จังหวัดพังงา ได:แกB 
1. จังหวัดระนอง  
 - อําเภอเมืองระนอง : ตําบลราชกรูด 
 - อําเภอกะเปอร�: ตําบลมBวงกลวง ตําบลกะเปอร� ตําบลบางหิน 
 ตําบลนาคา ตําบลกําพวน 
2. จังหวัดพังงา 
 - อําเภอคุระบุรี : ตําบลคุระ  

196,875.00 183,170.72 

15. หมูBเกาะระนอง 
 (หมูBเกาะพยาม) 

บริเวณท่ีดินป�าคลองหัวเขียว และป�าคลองเกาะสุย ป�าเกาะช:าง ป�าคลองหิน
กอง และป�าคลองมBวงกลวง และเกาะใกล:เคียง ในท:องท่ีตําบลปากนํ้า ตําบลห
งาว ตําบลเกาะพยาม ตําบลราชกรูด อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  

222,938.00 
 

221,363.87 

16. หมูBเกาะสุรินทร� 
 

บริเวณท่ีดินหมูBเกาะสุรินทร� (ครอบคลุมบริเวณกองหินริเชลิว) ในท:องท่ีตําบล
พระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

88,282.00 
 

72,992.52 

17. ศรีพังงา 
 

บริเวณท่ีดินป�าเทือกเขานมสาว ในท:องท่ีจังหวัดพังงา ได:แกB 
1. อําเภอคุระบุรี : ตําบลคุระ ตําบลแมBนางขาว ตําบลบางวัน 
2. อําเภอตะกั่วป�า : ตําบลบางนายสี  

153,800.00 
 

155,580.57 

18. หมูBเกาะสิมิลัน 
 

บริเวณท่ีดินหมูBเกาะสิมิลัน และเกาะตาชัย ในท:องท่ีตําบลเกาะพระทอง 
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

87,500.00 
 

87,930.67 

19. เขาหลัก-ลํารูB 
 

บริเวณท่ีดินป�าเทือกเขาหลัก ป�าเขาโตน ป�าชายทะเลเขาหลัก  
ป�าเทือกเขากะได ป�าเขาหลัก ลําแกBน ป�าเขาหลัก ป�าลํารู ป�าควนโตน  
ป�าเขาพัง และป�าเทือกเขากระทะควํ่า ในท:องท่ีจังหวัดพังงา ได:แกB 
1. อําเภอตะกั่วป�า : ตําบลคึกคัก 
2. อําเภอกะปง : ตําบลกะปง ตําบลเหมาะ 
3. อําเภอท:ายเหมือง : ตําบลลําแกBน ตําบลลําภี 
4. อําเภอเมือง : ตําบลทุBงคาโงก  

78,125.00 
 

83,921.35 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -91- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ�/  

พ้ืนท่ีคุ,มครอง 
รายละเอียด 

เนื้อท่ี (ไร`) 

ตามประกาศ ตาม GIS 

20. เขาลําปj-หาดท:าย บริเวณท่ีดินป�าเขาลําปjและหาดท:ายเหมือง ในท:องท่ีตําบลลําแกBน  
ตําบลทุBงมะพร:าว ตําบลท:ายเหมือง ตําบลบางทอง และตําบลนาเตย อําเภอ
ท:ายเหมือง จังหวัดพังงา  

44,950.00 
 

44,905.16 

21. อBาวพังงา 
 

บริเวณท่ีดินป�าอBาวพังงา ในท:องท่ีจังหวัดพังงา ได:แกB 
1. อําเภอตะกั่วทุBง : ตําบลกระโสม ตําบลกะไหล ตําบลคลองเคียน 
2. อําเภอเมือง : ตําบลเกาะป5นหยี  
3. อําเภอเกาะยาว : ตําบลเกาะยาวน:อย ตําบลเกาะยาวใหญB  
 

250,000 
 

261,447.59 

22. สิรินาถ บริเวณท่ีดินป�าสนทะเล ป�าเขารวก ป�าเขาเมือง และหาดในยาง ในท:องท่ี
ตําบลหาดในยาง ตําบลไม:ขาว ตําบลสาคู และตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต  

56,250.00 57,524.04 

23. ธารโบกขรณี 
 

บริเวณท่ีดินป�าปากลาว ป�าคลองบากัน ป�าคลองกาโหรด ป�าคลองหิน และ
บริเวณหมูBเกาะเหลาบิเละ ในท:องท่ีจังหวัดกระบ่ี ได:แกB 
1. อําเภออBาวลึก : ตําบลอBาวลึกใต: ตําบลอBาวลึกเหนือ ตําบลแหลมสัก 
 ตําบลอBาวลึกน:อย 
2. อําเภอเมือง : ตําบลเขาทอง  

65,000.00 
 

67.054.15 

24. เขาพนมเบญจา 
 

บริเวณท่ีดินป�าเขาพนมเบญจา ในท:องท่ีจังหวัดกระบ่ี ได:แกB 
1. อําเภออBาวลึก : ตําบลคลองหิน 
2. อําเภอเขาพนม : ตําบลเขาดิน ตําบลเขาพนม 
3. อําเภอเมือง : ตําบลเขาคราม ตําบลทับปริก ตําบลกระบ่ีน:อย 

31,325.00 
 

32,242.86 

25. หาดนพรัตน� ธารา - 
 หมูBเกาะพีพี 
 

บริเวณท่ีดินสุสานหอยเจ็ดสิบห:าล:านปj หาดนพรัตน�ธารา หมูBเกาะพีพี และ
เกาะใกล:เคียง ในท:องท่ีตําบลหนองทะเล ตําบลอBาวนาง ตําบลไสไทย และ
ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี  

242,437.17 
 

146,756.33 

26. หมูBเกาะลันตา บริเวณท่ีดินเกาะไม:งามใต: เกาะตะละเบ็ง เกาะลันตาใหญB เกาะไหง  
เกาะตุกนลิมา เกาะรอกนอก เกาะรอกใน เกาะหินแดง และเกาะใกล:เคียง ใน
ท:องท่ีตําบลเกาะกลาง ตําบลเกาะลันตาน:อย และตําบล 
เกาะลันตาใหญB อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี  

83,750.00 85,648.00 

27. หาดเจ:าไหม บริเวณท่ีดินป�าคลองไหโละ ป�าคลองปอ และป�าคลองกันตัง ในท:องท่ีจังหวัด
ตรัง ได:แกB 
1. อําเภอสิเกา : ตําบลไม:ฝาด  
2. อําเภอกันตัง : ตําบลบBอนํ้าร:อน ตําบลบางสัก ตําบลเกาะลิบง  

144,292.34 153,941.17 

28. หมูBเกาะเภตรา 
 

บริเวณท่ีดินป�าเกาะเภตรา เกาะเขาใหญB และหมูBเกาะใกล:เคียง ในท:องท่ี
จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล ได:แกB 
1. จังหวัดตรัง 
 - อําเภอปะเหลียน : ตําบลเกาะสุกร  
2. จังหวัดสตูล 
 - อําเภอละงู : ตําบลขอนคลาน อําเภอทุBงหว:า ตําบลแหลมสน 
 ตําบลปากนํ้า  

308,987.00 
 

323,723.98 

29. ตะรุเตา 
 

บริเวณท่ีดินเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะอื่นๆ ในท:องท่ีตําบล
เกาะสาหรBาย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

931,250.00 
 

894,349.82 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -92- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ�/  

พ้ืนท่ีคุ,มครอง 
รายละเอียด 

เนื้อท่ี (ไร`) 

ตามประกาศ ตาม GIS 
30. ทะเลบัน บริเวณท่ีดินป�าหัวกะหมิง ป�ากุป5ง ป�าปุโล:ต และป�าควนบBอนํ้า ในท:องท่ี

จังหวัดสตูล ได:แกB 
1. อําเภอควนโดน : ตําบลควนสตอ   
2. อําเภอเมือง : ตําบลเกตรี ตําบลบ:านควน ตําบลปูยู  

122,500.00 119,829.56 

31. เขานํ้าค:าง บริเวณท่ีดินป�าเขาแดน ป�าเขานํ้าค:าง ป�าควนสิเหรง ป�าควนสยา และ 
ป�าควนเขาไหม: ในท:องท่ีจังหวัดสงขลา ได:แกB 
1. อําเภอนาทวี : ตําบลคลองทราย ตําบลเขากวาง ตําบลทับช:าง ตําบล
 ประกอบ  
2. อําเภอสะเดา : ตําบลปริก ตําบลสํานักแต:ว  

132,500.00 140,636.18 

32. นํ้าตกทรายขาว บริเวณท่ีดินป�าเขาใหญB ในท:องท่ีจังหวัดป5ตตานี และจังหวัดยะลา และบริเวณ
ท่ีดินป�าเทือกเขาสันกาลาคีรี ในท:องท่ีจังหวัดสงขลา ได:แกB  
1. จังหวัดป5ตตานี 
 - อําเภอโคกโพธ์ิ : ตําบลช:างให:ตก ตําบลทรายขาว ตําบลนาประดูB 
 ตําบลทุBงพลา ตําบลปากลBอ  
2. จังหวัดยะลา  
 - อําเภอเมืองยะลา : ตําบลลําพะยา  
 - อําเภอยะหา : ตําบลตาชี  
3. จังหวัดสงขลา 
 - อําเภอสะบ:าย:อย : ตําบลบ:านโหนด ตําบลเปjยน ตําบลธารคีรี  

43,482.00 43,519.70 

33. บางลาง บริเวณท่ีดินป�าลาบู ป�าถ้ําทะลุ และป�าเบตง ในท:องท่ีจังหวัดยะลา ได:แกB 
1. อําเภอบันนังสตา : ตําบลถ้ําทะลุ ตําบลเขื่อนบางลาง  
2. อําเภอธารโต : ตําบลแมBหวาด ตําบลบ:านแหร  
3. อําเภอเบตง : ตําบลอัยเยอร�เวง ตําบลยะรม  

163,125.00 180,868.09 

34. บูโด-สุไหงปาดี 
 

บริเวณท่ีดินป�าเทือกเขารือเสาะ ป�ายี่งอ ป�าบาเจาะ ป�าบูเก�ะตาเว แปลงท่ี 2 
ป�าบองอ และป�าบูเก�ะตาเว แปลงท่ี 1 ในท:องท่ีจังหวัดนราธิวาส บริเวณท่ีดิน
ป�ากะรุบี ในท:องท่ีจังหวัดป5ตตานีและบริเวณท่ีดินป�าจะกว�ะ ในท:องท่ีจังหวัด
ยะลา ได:แกB 
1. จังหวัดนราธิวาส (ป�าเทือกเขารือเสาะ ป�ายี่งอ และป�าบาเจาะ) 
 - อําเภอบาเจาะ : ตําบลปะลุกาสาเมาะ ตําบลบาเระเหนือ ตําบล 
  กาเยาะมาตี ตําบลลุโบะสาวอ  
 - อําเภอรือเสาะ : ตําบลสุวารี ตําบลสามัคคี ตําบลรือเสาะออก 
 ตําบลลาโละ  
 - อําเภอยี่งอ : ตําบลตะปอเยาะ ตําบลลุโบะบายะ ตําบลจอเบาะ  
 - อําเภอระแงะ : ตําบลมะรือโบตก  
2. จังหวัดนราธิวาส (ป�าบูเก�ะตาเว ป�าบองอ)  
 - อําเภอเจาะไอร:อง : ตําบลจวบ ตําบลบูกิต  
 - อําเภอระแงะ : ตําบลบองอ  
 - อําเภอสุไหงปาดี : ตําบลโต�ะเด็ง ตําบลริโก� ตําบลสากอ  
 - อําเภอสุคิริน : ตําบลเกียร� 
3. จังหวัดป5ตตานี 
 - อําเภอกะพ:อ : ตําบลตะโละดือรามัน ตําบลกะรุบี  

213,125.00 
 

216,483.85 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -93- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ�/  

พ้ืนท่ีคุ,มครอง 
รายละเอียด 

เนื้อท่ี (ไร`) 

ตามประกาศ ตาม GIS 
4. จังหวัดยะลา 
 - อําเภอรามัน : ตําบลเกะรอ และตําบลจะกว�ะ  

35. ธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร�ธานี ** พ้ืนท่ีเตรียมประกาศเปHนอุทยานแหBงชาติ **   

36. หาดขนอม-หมูBเกาะ  
 ทะเลใต: 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ** พ้ืนท่ีเตรียมประกาศเปHนอุทยานแหBงชาติ **   

37. หมูBเกาะระ-เกาะพระ
ทอง 

จังหวัดพังงา  ** พ้ืนท่ีเตรียมประกาศเปHนอุทยานแหBงชาติ **   

38. สันกาลาคีรี จังหวัดสงขลา  ** พ้ืนท่ีเตรียมประกาศเปHนอุทยานแหBงชาติ **   

39. อBาวมะนาว-เขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส  ** พ้ืนท่ีเตรียมประกาศเปHนอุทยานแหBงชาติ **   

40. นํ้าตกซีโป จังหวัดนราธิวาส  ** พ้ืนท่ีเตรียมประกาศเปHนอุทยานแหBงชาติ **   

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปyา    

1.  คลองนาคา บริเวณท่ีดินป�าคลองนาคา ในท:องท่ีจังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร�ธานี
ได:แกB 
1. จังหวัดระนอง 
 - อําเภอกะเปอร� : ตําบลนาคา ตําบลเชียวเหลียง ตําบลบางหิน 
 ตําบลบ:านนาตําบลกําพวน 
2. จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
 - อําเภอบ:านตาขุน : ตําบลเขาพัง 

331,456.00 326,515.54 

2. คลองแสง บริเวณท่ีดินป�าคลองแสง ในท:องท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี ได:แกB 
1. อําเภอคีรีรัฐนิคม : ตําบลตะกุกเหนือ 
2. อําเภอบ:านตาขุน : ตําบลเขาพัง ตําบลไกรสร 

722,067.00 548,032.83 

3. เขาบรรทัด บริเวณท่ีดินป�าเขาบรรทัด ในท:องท่ีจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล 
และจังหวัดสงขลา ได:แกB 
1. จังหวัดตรัง  
 - อําเภอเมือง : ตําบลชBอง  
 - อําเภอยBานตาขาว : ตําบลนาชุมเห็ดตําบลโพรงจระเข:  
 - อําเภอปะเหลียน : ตําบลปะเหลียน ตําบลทุBงยาวตําบลลิพัง  
2. จังหวัดพัทลุง  
 - อําเภอเมืองพัทลุง : ตําบลบ:านนา ตําบลกงหรา ตําบลคลองเฉลิม 
 - อําเภอเขาชัยสน : ตําบลตะโหมด  
 - อําเภอปากพะยูน : ตําบลป�าบอน  
3. จังหวัดสตูล 
 - อําเภอทุBงหว:า : ตําบลทุBงหว:า  
 - อําเภอควนกาหลง : ตําบลนิคมพัฒนา ตําบลทุBงนุ:ย 
4. จังหวัดสงขลา 
 - อําเภอรัตภูมิ : ตําบลคูหาใต: ตําบลทBาชะมวง  

791,847.00 772,699.72 

4. โตนงาช:าง บริเวณท่ีดินป�าโตนงาช:าง ในท:องท่ีจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ได:แกB 
1. จังหวัดสงขลา 
 - อําเภอรัตภูมิ : ตําบลทBาชะมวง  
 - อําเภอหาดใหญB : ตําบลฉลุง ตําบลทุBงตําเสา  

113,721.00 114,935.12 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -94- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ�/  

พ้ืนท่ีคุ,มครอง 
รายละเอียด 

เนื้อท่ี (ไร`) 

ตามประกาศ ตาม GIS 
2. จังหวัดสตูล 
 - อําเภอควนกาหลง : ตําบลทุBงนุ:ย  

5. คลองพระยา บริเวณท่ีดินป�าคลองพระยา ในท:องท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานีและจังหวัดกระบ่ี 
ได:แกB 
1. จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
 - อําเภอพระแสง : ตําบลบางสงรรค�  
 - อําเภอชัยบุรี : ตําบลคลองน:อย ตําบลไทรทอง  
2. จังหวัดกระบ่ี 
 - อําเภอปลายพระยา : ตําบลปลายพระยา ตําบลคีรีวง  
 - อําเภอเขาพนม : ตําบลหน:าเขา  
 - อําเภออBาวลึก : ตําบลคลองยา 

95,988.00 92,963.24 

6. เสด็จในกรม- 
 กรมหลวงชุมพร  
 ด:านทิศเหนือ 

บริ เวณ ท่ี ดินป� า เขาไชยราชและป� าคลองราชกรูด  ในท:อง ท่ีจั งห วัด
ประจวบคีรีขันธ�และบริเวณท่ีดินป�ารับรBอและป�าสลุย ในท:องท่ีจังหวัดชุมพร 
ได:แกB 
1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
 - อําเภอบางสะพาน : ตําบลรBอนทอง 
 - อําเภอบางสะพานน:อย : ตําบลช:างแรก 
2. จังหวัดชุมพร : 
 - อําเภอทBาแซะ : ตําบลสลุย ตําบลหงส�เจริญ  

415,620.00 398,227.88 

7. เสด็จในกรม  
 กรมหลวงชุมพร  
 ด:านทิศใต: 

บริเวณท่ีดินป�ารับรBอและป�าสลุย ในท:องท่ีจังหวัดชุมพร และบริเวณท่ีดินป�า
นํ้าขาว ในท:องท่ีจังหวัดระนอง ได:แกB 
1. จังหวัดชุมพร  
 - อําเภอทBาแซะ : ตําบลรับรBอ 
2. จังหวัดระนอง 
 - อําเภอกระบุรี : ตําบลปากจั่น ตําบล จ.ป.ร. 

196,875.00 211,257.63 

8. เฉลิมพระเกียรติ 
 สมเด็จพระเทพ
 รัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี 

บริเวณท่ีดินป�าลุBมนํ้าบางนรา ในท:องท่ีจังหวัดนราธิวาส ได:แกB 
1. อําเภอเมือง : ตําบลกะลุวอ 
2. อําเภอตากใบ : ตําบลไพรวัน ตําบลบางขุนทอง ตําบลพรBอน  
 ตําบลโฆษิต 
3. อําเภอสุไหงปาดี : ตําบลปะลุรู  
4. อําเภอสุไหงโก-ลก : ตําบลปูโยะ ตําบลปาเสมัส 

123,005.98 125,912.95 

9. คลองยัน บริเวณท่ีดินป�าคลองยัน ในท:องท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี ได:แกB 
1. อําเภอทBาฉาง : ตําบลปากฉลุย 
2. อําเภอคีรีรัฐนิคม : ตําบลตะกุกเหนือ ตําบลตะกุกใต: ตําบลนํ้าหัก
 ตําบลทBาขนอน ตําบลกะเปา 
3. อําเภอบ:านตาขุน : ตําบลเขาพัง 

305,000.00 314,800.86 

10. เขาประ-บางคราม บริเวณท่ีดินป�าเขาประ ป�าบางคราม ป�าชBองศิลา ป�าชBองขี้แรด และป�าใสป�า
แกB ในท:องท่ีจังหวัดกระบ่ีและจังหวัดตรัง ได:แกB 
1. จังหวัดกระบ่ี 
 - อําเภอลําทับ : ตําบลทุBงไทรทอง  
 - อําเภอคลองทBอม : ตําบลพรุดินนา ตําบลคลองทBอมเหนือ ตําบล 
 คลองทBอมใต: ตําบลคลองพน  
2. จังหวัดตรัง 
 - อําเภอวิเศษ : ตําบลอBาวตง  
 - อําเภอสิเกา : ตําบลกะลาเส 

97,700.00 76,644.00 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -95- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ�/  

พ้ืนท่ีคุ,มครอง 
รายละเอียด 

เนื้อท่ี (ไร`) 

ตามประกาศ ตาม GIS 
11. ทุBงระยะ-นาสัก บริเวณท่ีดินป�านํ้าจืด ป�ามะมุ ป�าปากจั่น และป�าลําลียง ในท:องท่ีจังหวัด

ระนอง และบริเวณท่ีดินป�าเลียบญวน ป�าทBาสาร ป�าทุBงระยะ และป�านาสัก ใน
ท:องท่ีจังหวัดชุมพร ได:แกB 
1. จังหวัดระนอง 
 - อําเภอกระบุรี : ตําบลนํ้าจืด ตําบลมะมุ ตําบลปากจั่น ตําบล 
 ลําเลียง 
2. จังหวัดชุมพร  
 - อําเภอเมือง : ตําบลบ:านนา 
 - อําเภอสวี : ตําบลวิสัยใต: ตําบลครน ตําบลทุBงระยะ ตําบลเขาทะลุ 

211,650.00 184,256.87 

12. ฮาลา-บาลา บริเวณท่ีดินป�าฮาลาและป�าบาลา ในท:องท่ีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา 
ได:แกB 
1. จังหวัดนราธิวาส 
 - อําเภอศรีสาคร : ตําบลกาหลง ตําบลศรีสาคร 
 - อําเภอจะแนะ : ตําบลช:างเผือก 
 - อําเภอสุคิริน : ตําบลสุคิริน ตําบลมาโมง ตําบลภูเขาทอง  
 - อําเภอแว:ง : ตําบลแว:ง ตําบลแมBดง ตําบลโละจูด  
2. จังหวัดยะลา 
 - อําเภอเบตง : ตําบลอัยเยอร�เวง  

391,689.00 384,305.16 

13. ป�าควนแมBยายหมBอน บริเวณท่ีดินป�าละแม ป�าพะโต�ะ ป�าป5งหวาน และป�าปากทรง ในท:องท่ีจังหวัด
ชุมพร และบริเวณท่ีดินป�าละอุBน ป�าราชกรูด และป�ากะเปอร� ในท:องท่ีจังหวัด
ระนอง ได:แกB 
1. จังหวัดชุมพร 
 - อําเภอพะโต�ะ : ตําบลพระรักษ� 
 - อําเภอละแม : ตําบลทุBงคาวัด ตําบลละแม 
2. จังหวัดระนอง : 
 - อําเภอเมือง : ตําบลนสชกรูด 
 - อําเภอกะเปอร� : ตําบลกะเปอร� ตําบลมBวงกลวง ตําบลเช่ียวเหลียง 
 ตําบลบ:านนา  

290,000.00 292,563.70 

14. ป�าโตนปริวรรต บริเวณท่ีดินป�าเขาปลายโต�ะ ป�าเขาศก ป�าเทือกดขากระทะควํ่า ป�าเทือกเขา
หราสูงและป�าเทือกเขาสูง ในท:องท่ีจังหวัดพังงา ได:แกB 
1. อําเภอกะปง : ตําบลรมณีย� ตําบลเหล ตําบลทBานา ตําบลกะปง 
2. อําเภอเมือง : ตําบลสองแพรก 
3. อําเภอทับปุด : ตําบลถ้ําทองหลาง ตําบลบางเหรียง 

138,712.50 138,308.70 

15. กะทูน จังหวัดนครศรีธรรมราช **เตรียมประกาศเปHนเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า **   

เขตห,ามล̀าสัตว�ปyา    

1. ทะเลน:อย บริเวณทะเลน:อย ในท:องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา ได:แกB 
1. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - อําเภอชะอวด : ตําบลเคร็ง 
2. จังหวัดพัทลุง 
 - อําเภอควนขนุน : ตําบลทะเลน:อย  
3. จังหวัดสงขลา 
 - อําเภอระโนด : ตําบลตะเครียะ 

285,625.00 287,079.79 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -96- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ�/  

พ้ืนท่ีคุ,มครอง 
รายละเอียด 

เนื้อท่ี (ไร`) 

ตามประกาศ ตาม GIS 

2. ทะเลสาบ บริเวณพ้ืนท่ีทะเลสาบ ในท:องท่ีจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ได:แกB 
1. จังหวัดสงขลา 
 - อําเภอเมือง : ตําบลตําบลปากรอ ตําบลชะแล: ตําบลบางเขียด 
 - อําเภอสทิงพระ : ตําบลทBาหิน ตําบลคูขุด ตําบลคลองรี 
 - อําเภอระโนด : ตําบลเกาะใหญB 
 - อําเภอรัตภูมิ : ตําบลควนโส  
2. จังหวัดพัทลุง 
 - อําเภอปากพะยูน : ตําบลเกาะนางคํา ตําบลเกาะหมาก ตําบลปาก 
 พะยูน ตําบลดอนประดูB 

227,916.00 218,753.71 

3. ทะเลหลวง บริ เวณพ้ืนท่ีป�าสงวนแหBงชาติป�าพรุ เสม็ด ป�าอBาวบางเต็ง ป�าชายเลน 
ทะเลสาบสงขลา และทะเลหลวง ในท:องท่ีจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา
ได:แกB 
1. จังหวัดพัทลุง  
 - อําเภอควนขนุน : ตําบลพนางตุง 
 - อําเภอเมือง : ตําบลลําป�า 
 - อําเภอเขาสนชัย : ตําบลหานโพธ์ิ ตําบลจองถนน 
 - อําเภอบางแก:ว : ตําบลนาปะขอ 
 - อําเภอปากพะยูน : ตําบลฝาละมี ตําบลปากพะยูน ตําบลเกาะหมาก  
2. จังหวัดสงขลา 
 - อําเภอกระแสสินธุ� : ตําบลกระแสสินธุ� ตําบลเชิงแส ตําบลเกาะใหญB 
 ตําบลโนง 
 - อําเภอระโนด : ตําบลระโนด ตําบลบ:านขาว ตําบลตะเครียะ ตําบล
 บ:านใหมB 

375,000.00 372,030.90 

4. ทุBงทะเล บริเวณพ้ืนท่ีป�าสงวนแหBงชาติ ป�าเกาะกลาง ป�าหลังสอด ป�าควนบากันเกาะ
ชายฝ56งทะเลนํ้าต้ืน และคลองชBองลาดในท:องท่ีจังหวัดกระบ่ี 
1. จังหวัดกระบ่ี (ป�าเกาะกลาง) 
 - อําเภอเกาะลันตา : ตําบลเกาะกลาง 
2. จังหวัดกระบ่ี (ป�าหลังสอด และป�าควนบากันเกาะ)  
 - อําเภอเกาะลันตา : ตําบลเกาะลันตาน:อย 
3. จังหวัดกระบ่ี (ชายฝ56งทะเลนํ้าต้ืน และคลองชBองลาด) 
 - อําเภอเกาะลันตา : ตําบลเกาะกลาง  

30,633.00 30,987.85 

5. เขาทBาเพชร บริเวณพ้ืนท่ีเขาทBาเพชร ในท:องท่ีตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎร�ธานี 

2,906.00 3,179.96 

6. หนองทุBงทอง บริ เวณหนองทุBงทอง ในท:องท่ีตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา จังหวัด 
สุราษฎร�ธานี 

38,438.00 40,267.77 

7. แหลมตะลุมพุก บริเวณพ้ืนท่ีป�าเลนปากพนังฝ56งตะวันออก ป�าเลนเกาะไชย และป�าปลายแหลม
ตะลุมพุก ในท:องท่ีตําบลปากพนังฝ56งตะวันออก และตําบลแหลมตะลุมพุก 
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

35,456.00 42,596.30 

8. พรุค:างคาว บริเวณพ้ืนท่ีพรุค:างคาว ในท:องท่ีตําบลบ:านพรุ อําเภอหาดใหญB จังหวัดสงขลา 481.00 105.32 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -97- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ�/  

พ้ืนท่ีคุ,มครอง 
รายละเอียด 

เนื้อท่ี (ไร`) 

ตามประกาศ ตาม GIS 
9. เขาเหรง บริเวณพ้ืนท่ีป�าเขาเหล่ียม ป�าเขาจันตี และป�าเขาบBอทBอ ในท:องท่ีจังหวัด

สงขลา ได:แกB 
1. อําเภอนาหมBอม : ตําบลพิจิตร ตําบลนาหมBอม ตําบลคลองหรัง ตําบล
 ทุBงขม้ิน 
2. อําเภอหาดใหญB : ตําบลบ:านพรุ ตําบลตะพง 
3. อําเภอจะนะ : ตําบลจะโหนง ตําบลคลองเปjยะ ตําบลนาหว:า ตําบลแค 

68,250.00 62,858.65 

10. เขาปะช:าง-แหลมขาม บริเวณพ้ืนท่ีเขาปะช:าง ในท:องท่ีจังหวัดสงขลา ได:แกB 
1. อําเภอจะนะ : ตําบลตล่ิงชัน ตําบลสะกอม ตําบลบ:านนา 
2. อําเภอเทพา : ตําบลสะกอม ตําบลเกาะสะบ:า ตําบลเทพา ตําบลปากบาง 

146,875.00 145,890.70 

11. ป�ากราด บริเวณพ้ืนท่ีป�ากราด ในท:องท่ีตําบลสะท:อน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 2,575.00 2,566.29 

12. ป�ารังไกB บริ เวณท่ีดินสาธารณประโยชน�ป�ารังไกB  ในท:องท่ีตําบลทBาข:าม อําเภอ 
ปะนาเระ จังหวัดป5ตตานี 

157.00 103.82 

13. เขาพระแทว บริเวณท่ีดินป�าเขาพระแทว ในท:องท่ีตําบลเทพกษัตรีย� ตําบลศรีสุนทร และ
ตําบลป�าคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

13,925.00 13,673.97 

14. เขานํ้าพราย บริเวณท่ีดินป�าเขานํ้าพราย ในท:องท่ีตําบลลําภูรา ตําบลปากแจBม และตําบล
ปากคม อําเภอห:วยยอด จังหวัดตรัง 

13,000.00 11,850.92 

15. คลองลําชาน บริเวณพ้ืนท่ีคลองลําชาน ในท:องท่ีตําบลนาหม่ืนศรี ตําบลนาโยงเหนือ ตําบล
นาข:าวเสีย ตําบลโคกสะบ:า และตําบลชBอง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง  

33,750.00 33,357.96 

16. หมูBเกาะลิบง บริเวณพ้ืนท่ีหมูBเกาะลิบง ในท:องท่ีจังหวัดตรัง ได:แกB 
1. อําเภอกันตัง : ตําบลเกาะลิบง ตําบลบBอนํ้าร:อน ตําบลนาเกลือ ตําบล
 บางสัก ตําบลวังวน  
2. อําเภอปะเหลียน : ตําบลบ:านนา ตําบลบ:านหวี ตําบลหาดสําราญ  

279,687.00 281,288.43 

17. หนองปลักพระยา - 
 เขาระยาบังสา 

บริเวณพ้ืนท่ีหนองปลักพระยา-เขาระยาบังสา ในท:องท่ีตําบลฉลุง อําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล 

12,770.00 13,944.07 

18. บBอล:อ บริเวณพ้ืนท่ีป�าสงวนแหBงชาติป�าดอนทรายและป�ากลอง ป�าสงวนแหBงชาติป�า
บ:านกุมแป ผBาบ:านในลุBม และป�าพรุควนเคร็ง ป�าสงวนแหBงชาติป�าคลองค็อง 
และป�าสงวนแหBงชาติป�าทBาช:างข:าม ในท:องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ได:แกB 
1. อําเภอรBอนพิบูลย� : ตําบลควนพัง 
2. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ : ตําบลทางพูน ตําบลสวนหลวง  
3. อําเภอชะอวด : ตําบลบ:านตูล ตําบลชะอวด 
4. อําเภอเชียรใหญB : ตําบลแมBเจ:าอยูBหัว ตําบลการะเกด 

62,599.00 62,353.00 

19. คลองมBวงกลวง จังหวัดระนอง  ** เตรียมประประกาศเปHนเขตห:ามลBาสัตว�ป�า **   

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, ผังภาคใต: ปj พ.ศ.2600, 2551 
 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -98- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
หมายเหตุ: เขตห:ามลBาสัตว�ป�าบBอล:อ ได:ถูกประกาศให:เปHนเขตห:ามลBาสัตว�ป�าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ:มครองสัตว�ป�าพ.ศ. 2535  

ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 

รูปท่ี 4-11 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีอุทยานแห̀งชาติ เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปyา และเขตห,ามล̀าสัตว�ปyาในพ้ืนท่ีภาคใต, 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -99- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  2) พ้ืนท่ีคุ,มครองส่ิงแวดล,อม 

   สําหรับพ้ืนท่ีคุ:มครองสิ่งแวดล:อมหรือพ้ืนท่ีอนุรักษ�สิ่งแวดล:อมท่ีกําหนดข้ึนตามความใน 
พระราชบัญญัติสBงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล:อมแหBงชาติ พ.ศ. 2535 ในพ้ืนท่ีภาคใต: ประกอบด:วย พ้ืนท่ีใน 4 
จังหวัด ได:แกB 
   (ก) จังหวัดภูเก็ต รวมท้ังเกาะตBางๆ และนBานน้ําโดยรอบ 
   (ข) จังหวัดสุราษฎร�ธานี  ในบริเวณท:องท่ี 
    - ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบBอผุด ตําบลมะเร็ด ตําบลแมBน้ํา ตําบลหน:าเมือง ตําบล

อBางทอง และตําบลลิปะน:อย อําเภอเกาะสมุย  
    - ตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ:านใต: และตําบลเกาะเตBา อําเภอเกาะพะงัน 
   (ค) จังหวัดกระบ่ี ในบริเวณท:องท่ี 
    - อําเภออBาวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองทBอม และอําเภอ

เกาะลันตา 
   (ง) จังหวัดพังงา ในท:องท่ี 
    - อําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวป�า อําเภอท:ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา 

อําเภอตะก่ัวทุBง และอําเภอเกาะยาว  
   ซ่ึงแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีคุ:มครองสิ่งแวดล:อมในพ้ืนท่ีภาคใต:ดังแสดงในรูปท่ี 4-12 

  3) พ้ืนท่ีชุ̀มน้ํา 

   พ้ืนท่ีชุBมน้ํา ตามคํานิยามของอนุสัญญาวBาด:วยพ้ืนท่ีชุBมน้ํา หมายถึง พ้ืนท่ีลุBม พ้ืนท่ีราบลุBม 
พ้ืนท่ีชุBมชื้นแฉะ พ้ืนท่ีพรุ พ้ืนท่ีแหลBงน้ําท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย�สร:างข้ึน ท้ังท่ีมีน้ําขังหรือทBวมอยูB
ถาวรและชั่วคราว ท้ังท่ีเปHนแหลBงน้ํานิ่งและแหลBงน้ําไหล ท้ังท่ีเปHนน้ําจืด น้ํากรBอย และน้ําทะเล รวมไปถึงพ้ืนท่ี
ชายฝ56งทะเล และพ้ืนท่ีของทะเลในบริเวณซ่ึงเม่ือน้ําลดลงตํ่าสุดมีความลึกของระดับน้ําไมBเกิน 6 เมตร 
   พ้ืนท่ีชุBมน้ําในประเทศไทย ประกอบด:วย พ้ืนท่ีชุBมน้ําจืดและพ้ืนท่ีชุBมน้ําชายฝ56งทะเลมีจํานวน 
42,653 แหBง ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 37,616 ตารางกิโลเมตร คิดเปHนร:อยละ 7.5 ของพ้ืนท่ีแผBนดินท้ังประเทศ 
โดยภาคใต:มีพ้ืนท่ีชุมน้ําท้ังหมด 5,578 แหBง หรือมีเนื้อท่ีเทBากับ 29,465.88 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงจัดเปHนภูมิภาคท่ีมี
พ้ืนท่ีชุBมน้ํามากท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 78.33 ของพ้ืนท่ีชุBมน้ําท้ังประเทศ ดังแสดงในตารางท่ี 4-16 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -100- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-12 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีคุ,มครองส่ิงแวดล,อม 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -101- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-16 
ประเภท จํานวน และเนื้อที่ของพื้นที่ชุ̀มน้ําในประเทศไทย 

 
ประเภท รวมทั้งประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ 

ภาคตะวันออก 

ภาคใต, 

 จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่ 

ทะเล ชายฝ'(ง และปากแม`น้ํา 1,256 20,184.440 - - - - 387 670.89 869 19,513.55 

แม`น้ํา ลําธาร ลําห,วยคลอง  

ที่ราบน้ําท̀วมถึง 

25,008 2,764.91 5,461 1,116.74 8,053 1,091.54 8,380 163.54 3,114 393.07 

บึง ทะเลสาบ อ̀างเก็บน้ํา 14,128 8,510.49 4,573 1,678.46 6,168 836 2,228 2,352.86 1,159 3,643.17 

หนองน้ํา หรือที่ลุ`มชื้นแฉะ 1,993 5,134.13 539 26.05 368 49.79 750 142.19 336 4,916.10 

ยังไม`จําแนก 268 >1,021.80 - - 161 21.80 7 - 100 >1,000 

รวม 42,653 37,615.76 10,573 2,821.25 14,750 1,999.13 11,752 3,329.5 5,578 29,465.88 

ที่มา:  ข:อมูลการปรับปรุงโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม (2542) อ:างอิงในรายงานคัมภีร�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง 2558 ของกรมทรัพยากรทางทะเล     
และชายฝ56ง หน:า 35 

 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -102- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

   สําหรับระดับความสําคัญของพ้ืนท่ีชุBมน้ําในประเทศไทยสามารถจัดแบBงได:เปHน 4 ระดับ 
ได:แกB 1) พ้ืนท่ีชุBมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวBางประเทศหรือแรมซาร�ไซด� 2) พ้ืนท่ีชุBมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับ
นานาชาติ 3) พ้ืนท่ีชุBมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับชาติ และ 4) พ้ืนท่ีชุBมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับท:องถ่ิน โดยในพ้ืนท่ี
ภาคใต:ของประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชุBมน้ําท่ีได:รับการข้ึนทะเบียนเปHนพ้ืนท่ีชุBมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวBางประเทศหรือ
แรมซาร�ไซต�จํานวน 9 แหBง สําหรับพ้ืนท่ีชุBมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ มีท้ังหมด 33 และ 
3 แหBง ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (ก) พ้ืนท่ีชุ̀มน้ําท่ีมีความสําคัญระหว̀างประเทศหรือแรมซาร�ไซต� มีท้ังสิ้น 9 แหBง ได:แกB 

    - พ้ืนท่ีชุBมน้ําพรุควนข้ีเสียน ในเขตห:ามลBาสัตว�ป�าทะเลน:อย จังหวัดพัทลุง 
    - พ้ืนท่ีชุBมน้ําปากแมBน้ํากระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
    - พ้ืนท่ีชุBมน้ําเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
     (พรุโต�ะแดง) จังหวัดนราธิวาส  
    - พ้ืนท่ีชุBมน้ําอุทยานแหBงชาติหาดเจ:าไหม-เขตห:ามลBาสัตว�ป�าหมูBเกาะลิบง-ปากน้ํา

ตรัง จังหวัดตรัง 
    - พ้ืนท่ีชุBมน้ําอุทยานแหBงชาติแหลมสน-ปากคลองกะเปอร�-ปากแมBน้ํากระบุรี  

จังหวัดระนอง 
    - พ้ืนท่ีชุBมน้ําอุทยานแหBงชาติหมูBเกาะอBางทอง จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
    - พ้ืนท่ีชุBมน้ําอุทยานแหBงชาติอBาวพังงา จังหวัดพังงา 
    - พ้ืนท่ีชุBมน้ําเกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช 
    - พ้ืนท่ีชุBมน้ํากาะระ เกาะพระทอง จ.พังงา 
   (ข) พ้ืนท่ีชุ̀มน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ มีท้ังสิ้น 33 แหBง ได:แกB 

    1) อุทยานแหBงชาติเขาสก 2) อุทยานแหBงชาติหมูBเกาะลันตา 3) เขตห:ามลBาสัตว�ป�า
ทะเลน:อย 4) อุทยานแหBงชาติหมูBเกาะสุรินทร� 5) เขตห:ามลBาสัตว�ป�าทะเลสาบ 6) อBาวทุBงคา-อBาวสวี 7) เขตห:าม
ลBาสัตว�ป�าหนองทุBงทอง 8) ปากแมBน้ํากระบ่ี9) แมBน้ําสายบุรี 10) ปากแมBน้ําตรัง 11) แมBน้ําตาปj 12) ปากคลอง
กะเปอร� 13) เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (พรุโต�ะแดง) 14) ป�าชายเลนปะเหลียน-ละ
งู 15) อุทยานแหBงชาติแหลมสน 16) ปากแมBน้ํากระบุรี 17) อุทยานแหBงชาติหมูBเกาะสิมิลัน 18) อBาวบ:านดอน 
19) อBาวพังงา 20) อBาวป5ตตานี 21) อุทยานแหBงชาติสิรินาถ 22) อBาวปากพนัง 23) อุทยานแหBงชาติหาดนพรัตน�
ธารา-หมูBเกาะพีพี 24) ชายฝ56งทะเลด:านตะวันออกของเกาะภูเก็ต 25) อุทยานแหBงชาติหาดเจ:าไหม 26) เกาะระ-
เกาะพระทอง 27) เขตห:ามลBาสัตว�ป�าหมูBเกาะลิบง 28) เกาะกระ 29) อุทยานแหBงชาติทะเลบัน 30) หาดท:าย
เหมือง 31) อุทยานแหBงชาติหมูBเกาะตะรุเตา 32) พรุคันธุลี และ 33) อุทยานแหBงชาติหมูBเกาะอBางทอง 
   (ค) พ้ืนท่ีชุ̀มน้ําท่ีมีความสําคัญระดับชาติมีท้ังสิ้น 3 แหBง ได:แกB 

    - พรุบ:านไม:ขาว  
    - เขตห:ามลBาสัตว�ป�าหนองปลักพระยาและระยาบังสา     
    - เกาะแตน 
  

  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -103- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

(2) พ้ืนท่ีปyาไม, ปyาชายเลนปyาชายหาด 

  1) พ้ืนท่ีปyาไม, 

   จากข:อมูลสภาพพ้ืนท่ีป�าไม:ในประเทศไทย ปj พ.ศ. 2556-2557 ของสํานักจัดการท่ีดิน   
ป�าไม: กรมป�าไม:พบวBา ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป�าอยูBท้ังสิ้น 102,285,400.00 ไรB หรือคิดเปHนร:อยละ 31.62 ของพ้ืนท่ี
ประเทศ แบBงเปHนพ้ืนท่ีป�าไม:ในภาคเหนือ 56,537,483.17 ไรB ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,748,932.23 ไรB   
ภาคตะวันออก 5,076,313.56 ไรB ภาคกลาง 13,863,195.36 ไรB และภาคใต: 11,059,476.33 ไรB โดยภูมิภาคท่ีมี
สัดสBวนพ้ืนท่ีป�ามากท่ีสุด คือ ภาคเหนือ มีพ้ืนท่ีป�าคิดเปHนร:อยละ 64.57 ของพ้ืนท่ีภาคเหนือรองลงมา ได:แกB 
ภาคใต: ซ่ึงมีพ้ืนท่ีป�าร:อยละ 23.97 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด (รูปท่ี 4-13) 

   เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีป�าไม:เฉพาะพ้ืนท่ีภาคใต: (ตารางท่ี 4-17) พบวBา กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56ง
อBาวไทยมีพ้ืนท่ีป�าไม:มากท่ีสุด โดยในปj 2557 มีพ้ืนท่ีป�าไม:เทBากับ 4,601,385.85 ไรB รองลงมาได:แกB กลุBมจังหวัด
ภาคใต:ฝ56งอันดามัน และกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน คิดเปHนจํานวน 3,445,710.35 และ 3,012,380.13 ไรB 
ตามลําดับ โดยจังหวัดสุราษฎร�ธานีเปHนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีป�ามากท่ีสุด เทBากับ 2,325,694.74 ไรB หรือคิดเปHนร:อยละ 
21.03 ของพ้ืนท่ีป�าไม:ในภาคใต:ท้ังหมด รองลงมาได:แกB จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระนอง 
ซ่ึงมีพ้ืนท่ีป�าไม:เทBากับ 1,083,257.48 1,082,970.58 และ 1,079,017.82 ไรB หรือคิดเปHนร:อยละ 9.79 , 9.76 
และ 9.76 ของพ้ืนท่ีป�าไม:ในภาคใต:ท้ังหมด ตามลําดับ 
   อยBางไรก็ตาม หากพิจารณาร:อยละพ้ืนท่ีป�าไม:ตBอพ้ืนท่ีกลุBมจังหวัด พบวBา กลุBมจังหวัด
ภาคใต:ฝ56งอันดามันมีร:อยละพ้ืนท่ีป�ามากท่ีสุด โดยในปj 2557 มีพ้ืนท่ีป�าคิดเปHนร:อยละ 28.54 ของพ้ืนท่ีกลุBม
จังหวัด โดยจังหวัดระนองเปHนจังหวัดท่ีมีสัดสBวนพ้ืนท่ีป�าตBอพ้ืนท่ีจังหวัดมากท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 53.53 รองลงมา 
ได:แกB จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดพังงา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีป�าคิดเปHนร:อยละ 39.23 33.55 และ 31.55 ของ
พ้ืนท่ีจังหวัด ตามลําดับ  
   ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวโน:มพ้ืนท่ีป�าไม:ในภาคใต:ในชBวงปj พ.ศ. 2547 2551 และ 2557 
พบวBา พ้ืนท่ีป�าไม:มีแนวโน:มลดลงจากปj 2547 ในกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย และกลุBมจังหวัดภาคใต:          
ฝ56งอันดามัน ในขณะท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีแนวโน:มพ้ืนท่ีป�าไม:คBอนข:างคงท่ี ดังแสดงในรูปท่ี 4-14 
สําหรับรายละเอียดพ้ืนท่ีท่ีพบป�าไม:ในแตBละจังหวัดของพ้ืนท่ีภาคใต: สรุปได:ดังตารางท่ี 4-18 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -104- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-13 พ้ืนท่ีปyาไม,ของภาคใต, ปX พ.ศ. 2556-2557 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -105- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-17 สภาพพ้ืนท่ีปyาไม,ของท่ัวประเทศและภาคใต, ปX พ.ศ. 2547, 2551 และ2557 

ภาค/จังหวัด พ้ืนท่ีปyา (ไร`) ร,อยละพ้ืนท่ีปyาไม, 

 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2557 

รวมท้ังประเทศ 104,744,360.00 107,241,031.25 102,285,400.00 32.66 33.44 31.62 

ภาคเหนือ 57,542,762.50 59,421,715.33 56,537,483.17 54.27 56.04 52.60 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,559,806.25 17,222,213.98 15,748,932.23 16.64 16.32 15.02 

ภาคตะวันออก 5,150,206.25 5,020,872.83 5,076,313.56 22.57 22.01 22.18 

ภาคกลาง 13,277,031.25 13,892,232.01 13,863,195.36 31.52 29.81 32.86 

ภาคใต: 11,214,559.00 11,683,995.69 11,059,476.33 25.37 27.03 23.97 

กลุ̀มภาคใต,ฝ'(งอ`าวไทย 4,715,431.25 4,967,710.71 4,601,385.85 23.38 24.63 22.43 

ชุมพร 806,781.25   830,501.69 808,097.62 21.48 22.11 21.56 

สุราษฎร�ธานี 2,348,331.25 2,412,368.90 2,325,694.74  29.15 29.94 28.45 

นครศรีธรรมราช 1,175,881.25 1,320,854.17 1,082,970.58 18.92 21.26 17.54 

พัทลุง 384,437.50   403,985.95 384,622.91  17.96 18.88 15.94 

กลุ̀มภาคใต,ฝ'(งอันดามัน 3,476,618.75 3,706,357.28 3,445,710.35 31.54 33.62 28.54 

ระนอง 1,067,831.25 1,119,876.20  1,079,017.82 51.80 54.33 53.53 

พังงา 1,076,593.75 1,206,861.93  1,083,257.48 41.30 46.30 31.55 

ภูเก็ต 61,637.50 96,065.19 69,603.36 18.16 28.30 20.30 

กระบ่ี 551,231.25   615,401.33 548,648.33 18.73 20.91 16.49 

ตรัง 719,325.00 668,152.63 665,183.36 23.40 21.74 22.50 

กลุ̀มภาคใต,ชายแดน 3,022,506.25 3,009,927.70 3,012,380.13 23.24 23.14 22.24 

สงขลา 536,556.25 688,861.52 536,840.12  11.61 14.91 11.10 

สตูล 787,175.00 601,557.55 733,484.09  50.81 38.83 39.23 

ป5ตตานี 50,106.25 56,852.99 64,713.18 4.13 4.69 5.24 

ยะลา 940,068.75 948,710.25   938,385.15 33.27 33.57 33.55 

นราธิวาส 708,600.00   713,945.39 738,957.59  25.33 25.52 26.33 

ท่ีมา: สํานักจัดการท่ีดินป�าไม: กรมป�าไม:     

  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -106- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-14 พ้ืนท่ีปyาไม,และร,อยละพ้ืนท่ีปyาไม,จําแนกรายกลุ̀มจังหวัด ปX พ.ศ. 2547 2551 และ 2557 

 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -107- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-18 รายละเอียดพ้ืนท่ีท่ีพบปyาไม,ในพ้ืนท่ีภาคใต,จําแนกรายจังหวัด 
จังหวัด พ้ืนที่ที่พบปyาไม, 

ชุมพร : เขตห:ามลBาสัตว�ป�า - 

พบพ้ืนที่ป� าไม : ในทุก

อําเภอของจังหวัด 

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า เสด็จในกรมหลวงชุมพร (ทิศเหนือ) เสด็จในกรมหลวงชุมพร (ทิศใต:) ทุBงระยะ-นาสัก และ

ควนแมBยายหมBอน 

อุทยานแหBงชาติ หมูBเกาะชุมพร และน้ําตกหงาว 

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�ารับรBอและป�าสลุย, ป�าน้ําตกกะเปาะ, ป�าเขาใหญBบางจากและป�าควนทุBงมหา, ป�าเขาช:าง

ตายและป�าเขาสีเสียด, ป�าเลนอBาวทุBงมหา, ป�าพรุกะชิง, ป�าเกาะเตียบ, ป�าเสียบยวน และ

ป�าทBาสาร, ป�าทุBงระยะและป�านาสัก, ป�าเลนอBาวพนังตัก, ป�าเลนอBาวทุBงคาและป�าอBาวสวี, 

ป�าเขาตังอาและป�าคลองโชน, ป�าพะโต�ะป�าป5งหวานและป�าปากทรง, ป�าเลนคลองตะโก 

ป�าเลนคลองทBาทอง และป�าคลองบางมุด, ป�าเลนคลองทBาทองและป�าเลนคลองบางละมุด, 

ป�าพรุใหญB, ป�าเลนคลองร่ิว, ป�าละแม, ป�านาพญา 

สุราษฎร�ธานี: 

พบพ้ืนที่ป� าไม : ในทุก

อํ า เ ภ อ ข อ ง จั ง ห วั ด

ยกเว�น 
- อําเภอบ:านนาเดิม 

เขตห:ามลBาสัตว�ป�า หนองทุBงทอง 

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า คลองยัน คลองแสง และคลองพระยา 

อุทยานแหBงชาติ แกBงกรุง หมูBเกาะอBางทอง เขาสก คลองพนม ใต:รBมเย็น และน้ําตกสี่ขีด 

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�าทBาชนะ, ป�าคลองทBาเนียนและป�าเลนคลองพุมเรียง, ป�าทุBงใสไซ, ป�าเลนน้ําเค็มทBาฉาง, 

ป�าเลนดอนสัก, ป�าชัยครามและป�าวัดประดูB, ป�าทุBงรัง ควนเสียด บกไกBฟLา และคลองกงชัง, 

ป�าไชยครามและป�าวัดประดูB แปลงที่สอง, ป�าบ:านนา ป�าทBาเรือ และป�าเคียนซา, ป�าคลอง

น้ําเฒBา, ป�าคลองสกและป�าคลองพนม, ป�าเขาพนมและป�าเขาพลูเถ่ือน, ป�าเขาแดงราม 

และป�าเขาหน:าราหู, ป�าบางเบาและป�าคลองเซียด, ป�ายBานยาว ป�าเขาวงและป�ากระซุม, 

ป�าคลองเหยียน, ป�าบ:านหมากและป�าปากพัง, ป�าใสท:อนและป�าคลองโซง,ป�าคลองสินปุน 

นครศรีธรรมราช: เขตห:ามลBาสัตว�ป�า แหลมตะลุมพุก และทะเลน:อย  

พบพ้ืนที่ป� าไม : ในทุก

อําเภอของจังหวัด 

ยกเว�น 
- อําเภอพระพรหม 

- อําเภอจุฬาภรณ� 

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า กระทูน 

อุทยานแหBงชาติ น้ําตกสี่ขีด เขาหลวง น้ําตกโยง และเขาปู�-เขายBา 

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�าเขาออก ป�าเขาท:องโหนด และป�าเขาชัยสน, ป�าเลนเขาแหลมทาบ, ป�าคลองธง, ป�าเลน

คลองขนอม, ป�าคลองเหลง, ป�าเขาหัวช:าง, ป�ายางโพรงและป�าเขาใหญB, ป�าเลนปากน้ําสิ

ชล, ป�าเขาคอกวาง, ป�ากรุงชิง, ป�าคลองเผียน, ป�าเขานัน, ป�าห:วยกองเสา, ป�าเขากะทูน

และป�าปลายกะเบียด, ป�าทุBงสังและป�าปากเพรียง, ป�าปลายรา, ป�าคลองเพลง, ป�าภูเขา

หลวง, ป�าเขาหลวง, ป�าเลนปากพยา-ปากนคร, ป�าปลายแหลมตะลุมพุก, ป�าเลนปากพนัง

ฝ56งตะวันออกและป�าเลนเกาะไชย, ป�าเขาเหมน, ป�าปลายคลองวังหีบ, ป�าคลองกรุงหยัน, 

ป�าเขาขาว, ป�าหน:าไซ ป�าควนขาวเครา และป�าควนประ, ป�าอBาวกราย, ป�าน้ําตกโยง, ป�า

ชBองกะโสม ป�าวังญวน ป�าควนประ ป�าชBองเขา ป�าไรBใหญB ป�าควนข้ีแรด ป�าควนนกจาบ 

และป�าปากอBาว, ป�าคลองปากแพรก, ป�าใสโตนและป�าในตาก, ป�าดอนทรายและป�ากลอง, 

ป�าบ:านกุมแป ป�าบ:านในลุBมและป�าพรุควนเคร็ง, ป�าคลองคีอง, ป�าหนองหว:า, ป�าหน:าไซ

และป�านาปู, ป�าพรุพี, ป�าควนออกบ:านน้ําตก, ป�าทBาช:างข:าม, ป�าควนแก:วและป�าคลองตม 

และป�าทุBงลานแซะ 
จังหวัดพัทลุง: 
พบพ้ืนที่ป� าไม : ในทุก
อําเภอของจังหวัด 
ยกเว�น 
- อําเภอบางแก:ว 

เขตห:ามลBาสัตว�ป�า ทะเลน:อย ทะเลสาบ และป�าเขาบรรทัด  

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า - 

อุทยานแหBงชาติ เขาปู�-เขายBา  

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�าภูเขาบรรทัด แปลงที่สอง ตอนที่หนึ่ง, ป�าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่สอง ตอนที่สอง, ป�า



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -108- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

จังหวัด พ้ืนที่ที่พบปyาไม, 
เทือกเขาบรรทัด แปลงที่สอง ตอนที่สาม, ป�าควนตอ ป�าควนฤทธิ์ ป�าควนเลียบ และป�า
ควนหินขาว, ป�าคลองยวน, ป�าห:วยส:มและป�าลํานาวา, ป�าภูเขาบรรทัด แปลงที่หนึ่ง ตอน
ที่หนึ่ง, ป�าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่หนึ่ง ตอนที่สอง, ป�าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่หนึ่ง ตอน
ที่สาม, ป�าในวัง, ป�าเขาศพนางพันธุรัตน� ป�าควนแก:ว และป�าควนอ:ายหลุด, ป�าเขาหวัง ป�า
เขาคับ ป�าเขาเขียว และป�าเขายาโง:ง, ป�าเกาะหมาก, ป�าเขาหัวช:าง ป�าเขาตีน ป�าเขาหลัก
ไกB และป�าเขาพระ, ป�าควนเสาธง ป�าควนนายสุก และป�าควนนายหวัด, ป�าพรุเสม็ดและ
ป�าบางเต็ง, ป�าทBาเตียน, ป�าเขาจันทร� 

จังหวัดระนอง: 
พบพ้ืนที่ป� าไม : ในทุก
อําเภอของจังหวัด 
 

เขตห:ามลBาสัตว�ป�า - 

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า เสด็จในกรมหลวงชุมพร (ทิศใต:) ทุBงระยะ-นาสัก ควนแมBยายหมBอน และคลองนาคา 

อุทยานแหBงชาติ ลําน้ํากระบุรี น้ําตกหงาว แหลมสน และศรีพังงา 

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�าน้ําขาว, ป�าน้ําจืด ป�ามะมุ และป�าปากจ่ัน, ป�าลําเลียง, ป�าคลองลําเลียง-ละอุBน, ป�าละ
อุBนและป�าราชกรูด, ป�าคลองเส็ตกวด ป�าเขาหินช:าง และป�าเขาสามแหลม, ป�าเกาะช:าง, 
ป�าคลองหัวเขียวและป�าคลองเกาะสุย, ป�าเขาน้ําตกหงาว, ป�าเกาะพะยาม, ป�าคลองหิน
กองและป�าคลองมBวงกลวง, ป�าเลนคลองมBวงกลวงและป�าแหลมหน:าทุBง, ป�ากะเปอร� 

จังหวัดพังงา : 
พบพ้ืนที่ป� าไม : ในทุก
อําเภอของจังหวัด 
 

เขตห:ามลBาสัตว�ป�า - 

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า ป�าโตนปริวรรต 

อุทยานแหBงชาติ หมูBเกาะสุรินทร� แหลมสน หมูBเกาะสิมิลัน ศรีพังงา เขาสก เขาหลัก-ลํารูB เขาลําปj-หาดท:าย
เหมือง อBาวพังงา และธารโบกขรณี 

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�าหมูBเกาะสุรินทร�, ป�าเทือกเขานมสาว แปลงที่สอง, ป�าทุBงนาดําและป�าควนปากเตรียม, 
ป�าเกาะระ, ป�าเกาะเกาะ, ป�าเทือกเขานมสาว, ป�าเลนโครงการอําเภอคุระบุรี แปลงที่หนึ่ง, 
ป�าทุBงทุ, ป�าเลนโครงการก่ิงอําเภอคุระบุรี แปลงที่สาม, ป�าเทือกเขาแมBนางขาว, ป�าหัวเขา, 
ป�าเขาบBอไทร, ป�าเขาพระพิชัย, ป�าเลนโครงการอําเภอตะก่ัวป�าและป�าเขาบางนายสี, ป�า
เลนคลองบางปอ, ป�ามามังและป�าเขาบางเตBา, ป�าควนถํ้าและป�าบางกรัก, ป�าเทือกเขาบาง
ปริกและป�าบางอี, ป�าเทือกเขาศรีราชา ป�าเขาบางกรัก และป�าเขาบางใหญB, ป�าเขาปลาย
โต�ะและป�าเขาศก, ป�าเทือกเขาหลักและป�าเขาโตน, ป�าเขาหนBวยอ้ึง ป�าเขาเหมาะน:อย 
และป�าเขาพBอตา, ป�าเขาบางแก:ว ป�าเขาบางเคียนและป�าควนหินดาน, ป�าเทือกเขากะได, 
ป�าเทือกเขาสูง, ป�าควนมะรุBย, ป�าชายทะเลเขาหลัก, ป�าคลองทุBงมะพร:าว, ป�าเขาหลักและ
ป�าลํารู, ป�าเขาหลักลําแกBน, ป�าควนหัวโตนและป�าเขาพัง, ป�าเทือกเขากระทะคว่ํา, ป�า
เทือกเขาหราสูง, ป�าเขาลําปj, ป�าพานพอ, ป�าเทือกเขาโตนดิน, ป�าเทือกเขาทุBคาโงก, ป�า
เขาทอยและป�านางหงษ�, ป�าควนเขาเปาะ, ป�าคลองสามชBองและป�าคลองกระโสม, ป�าเลน
คลองสามชBอง แปลงที่สอง, ป�านากก, ป�าเลนโครงการทับปุด, ป�าวังทัง, ป�าสนชายทะเล, 
ป�าบ:านบางหลาม, ป�าคลองหาดทรายเปลือกหอยและป�าคลองทBาอยูB, ป�าคลองหยง, ป�า
คลองทองหลาง, ป�าควนช:างเขาทองหลาง, ป�าควนโต�ะหลาและป�าแหลมซํา, ป�าคลองติเต�
ะ, ป�าควนจุก, ป�าเกาะโบยใต:, ป�าคลองอBาวเลน, ป�าเกาะยาวน:อย, ป�าคลองเหีย, ป�าเกาะ
ยาวใหญB แปลงที่หนึ่ง, ป�าคลองยาหมี, ป�าชBองหลาด, ป�าเกาะยาวใหญBแปลงที่สอง, ป�า
คลองพรุแจด, ป�าพรุใน, ป�าคลองโละปาไล 

จังหวัดภูเก็ต:  
พบพ้ืนที่ป�าไม: 
ในทุกอําเภอ 

เขตห:ามลBาสัตว�ป�า เขาพระแทว 

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า - 

อุทยานแหBงชาติ สิรินาถ 

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�าเลนคลองอูBตะเภา, ป�าเขาไม:พอกและป�าไม:แก:ว, ป�าเลนคลองทBามะพร:าว, ป�าเลนคลอง
พารา, ป�าเขาสามเหลี่ยม, ป�าเขารวกและป�าเขาเมือง, ป�าบางขนุน,ป�าควนเขาพระแทว, 
ป�าเลนคลองบางโรง, ป�าเทือกเขากมลา, ป�าเลนคลองทBาเรือ, ป�าเทือกเขานาคเกิด, ป�าเขา
โต�ะแซะ, ป�าลนคลองบางชีเหล:า-คลองทBาจีน, ป�าเลนคลองเกาะผี, ป�าเกาะโหลน 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -109- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

จังหวัด พ้ืนที่ที่พบปyาไม, 
จังหวัดกระบ่ี:  
พบพ้ืนที่ป�าไม: 
ในทุกอําเภอ 

เขตห:ามลBาสัตว�ป�า ทุBงทะเล 

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า คลองพระยา และเขาประ-บางคราม 

อุทยานแหBงชาติ ธารโบกขรณี เขาพนมเบญจา หาดนพรัตน�ธารา-หมูBเกาะพีพี และหมูBเกาะลันตา 

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�าเขาตBอ, ป�าเขาแก:วและป�าควนยิงวัว, ป�าเขาใหญB, ป�าปลายคลองพระยา,ป�าปากลาว
และป�าคลองบากัน, ป�าเขาแก:ว, ป�าเขาหน:าวัว ป�าเขาหน:าแดง ป�าเขาอBาวป�อง และป�าเขา
ไม:แก:ว, ป�าเขาพนมเบญจา, ป�าคลองกาโหรดและป�าคลองหิน, ป�าที่ดินของรัฐ แปลงที่ ร.
9, ป�าดBานยางคูB ป�าบางเหรียง และป�าเขาขวาง, ป�าเขาชBองเสียด ป�าเขากลม และป�าเขา
ชBองบางเหรียง, ป�าสินปุน ร.12, ป�าในท:องที่ตําบลทับปริกและตําบลเขาคราม, ป�าเขาทอง 
ป�าไสไทย และป�าอBาวนาง, ป�าอBาวนาง และป�าหางนาค, ป�าในชBองฝ56งตะวันตกถนนสาย
สาม, ป�าไสโป�ะ แปลงที่หนึ่งและแปลงที่สอง, ป�าเขาอBาวน้ําเมาและป�าเขาอBาวนาง, ป�า
คลองจิหลาด, ป�าคลองกระบี่ใหญBและป�าคลองเหนือคลอง, ป�าเขาขวาง ป�าโคกยาง และ
ป�าชBองบางเหรียง, ป�าเขาประ, ป�าคลองเหนือคลองและป�าแหลมกรวด, ป�าแหลมกรวด
และป�าคลองบางผึ้ง, ป�าชายเลนคลองบางผึ้งและป�าคลองพBอ, ป�าเกาะสีบอยา, ป�าเกาะปู, 
ป�าเกาะตุหลัง, ป�าเกาะฮั่ง, ป�าคลองลัดป5นจอ, ป�าคลองพนและป�าบากัน, ป�าชBองศิลาและ
ป�าชBองข้ีแรต, ป�าบางคราม, ป�าเกาะกลาง, ป�าเลนคลองรBาปู แปลงที่หนึ่ง และแปลงที่สอง, 
ป�าคลองยาง, ป�าเลนคลองพนและป�ากลาเสน:อย, ป�าหลังสอด และป�าควนบากันเกาะ, ป�า
คลองโหนดและป�าลัดบBอแหน, ป�าเกาะลันตาใหญB 

จังหวัดตรัง :  
พบพ้ืนที่ป� าไม : ในทุก
อําเภอของจังหวัด 
 

เขตห:ามลBาสัตว�ป�า เขาน้ําพราย และหมูBเกาะลิบง 

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า เขาประบางคราม และป�าเขาบรรทัด 

อุทยานแหBงชาติ เขาปู�-เขายBา หาดเจ:าไหม และหมูBเกาะเภตรา 

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�าใสป�าแกB, ป�าเทือกเขาบันทัดแปลงที่หนึ่ง ตอนที่สาม, ป�าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่หนึ่ง 
ตอนที่สอง, ป�าเขารังสาด ป�าทะเลสองห:อง และป�าพะยอมพอก, ป�าคลองชีและป�าทอน
แจ:, ป�าเทือกเขาขาด, ป�าคลองกะลาเสและป�าคลองไม:ตาย, ป�าสายคลองรBมเมือง ป�าสาย
ควน และป�าเกาะอ:ายกลิ้ง, ป�าควนขวางและป�าเขาโอน, ป�าหนองเนียงแตก ป�าห:วยเคี่ยม 
และป�าหนองหนักทอง, ป�าเทือกเขาน้ําพราย ป�าเขาหน:าแดง ป�าควนยาง และป�าควนเหมี
ยง, ป�าเขาพลู, ป�าคลองไหโละ ป�าเลนคลองปอ และป�าเลนคลองหละ, ป�าสายควนหละ
และป�าเขาหวาง, ป�าสายเขาหวาง, ป�าเขาหวาง ป�าควนแดง และป�าน้ําราบ, ป�าทุBงคBาย, ป�า
เกาะมุก, ป�าคลองกันตังและป�าคลองไหโละ, ป�าเกาะค:อ, ป�าเกาะแลน, ควนกันตัง, ควน
บางหมาก, ป�าควนจุปะ, ป�าคลองแตหรํา ป�าปากคลองบางแรต และป�าเขาหนุBย,  
ป�าเลนคลองปะเหลียนและป�าคลองทBาบ:า, ป�าทุBงตะเสะ, ป�าเลนคลองปรน ป�าเลนคลอง
ควนยาง ป�าเลนคลองหินคอกควาย, ป�าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่หนึ่ง ตอนที่สอง, ป�าเทือก 
เขาบันทัดแปลงที่สอง ตอนที่หนึ่ง, ป�าเกาะลิบง, ป�าเลนเกาะเหลาตํา, ป�าควนบ:าหวี, ป�า
เลนคลองใหดน ป�าเลนคลองตะเสะ ป�าเลนคลองทุBงกอ และป�าเลนคลองแพรกออก, ป�า
เลนคลองหวายดน ป�าเลนคลองสุโสะ และป�าเลนคลองกุเหรBา, ป�าทBาโต�ะแซะ, ป�าคลองห
ยงสตาร� ป�าคลองหลักขันธ� และป�าคลองลิพัง 

จังหวัดสงขลา :  
พบพ้ืนที่ป� าไม : ในทุก
อําเภอของจังหวัด 

เขตห:ามลBาสัตว�ป�า ทะเลสาบ เขาเหรง เขาประช:าง-แหลมขาม และป�ากราด 

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า เขาบรรทัด และโตนงาช:าง 

อุทยานแหBงชาติ เขาน้ําค:าง 

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�าทุBงแพร, ป�าทุBงบางนกออก, ป�าควนทับช:าง ป�าแมBพรุ ป�าเทือกเขาไฟไหม: และป�าคลอง
ก่ัว, ป�าควนหินผุดและป�ายอดเขาแก:ว, ป�าเทือกเขาแก:ว ป�าคลองเขาลBอน และป�าคลอง
ปอม, ป�าควนเขาวัง ป�าคลองตBอ และป�าเทือกเขาแก:ว, ป�าเขาวังพา, ป�าเขาเหลี่ยม ป�าเขา
จันดี และป�าเขาบBอทBอ, ป�าเทือกเขาแก:ว, ป�าควนนายเส:น ป�าควนเหม็ดชุน ป�าควนแมBเขา



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -110- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

จังหวัด พ้ืนที่ที่พบปyาไม, 
นา ป�าควนลูกหมี และป�าควนปาหยัง, ป�าควนจําศิล, ป�าเขารังเกียจ ป�าเขาสัก ป�าเขาสูง 
และป�าควนแก:ว, ป�าเกาะเหลาะหนัง, ป�าควนโต�ะดุด ป�าควนทวด และป�าควนสามงBอน, 
ป�ากราด, ป�าควนพน, ป�าเขาแดน ป�าเขาเสม็ด ป�าควนเสม็ดชุน และป�าควนเหรง, ป�าเขา
แดน ป�าควนเจดีย� ป�าเขาพระยาไม: และป�าควนกําแพง, ป�าเทือกเขาสันกาลาคีรี, ป�าเขา
แดน ป�าเขาน้ําค:าง ป�าควนทางสยา ป�าควนเขาไหม: และป�าควนสิเหรง, ป�าเขาแดน ป�าเขา
น้ําค:าง และป�าควนสิเหรง, ป�าควนราสอ ป�าควนสอหรอ ป�าควนน้ําร:อน ป�าควนบางพลา 
และป�าเขาโต�ะเทพ, ป�าเทือกเขาโต�ะเทพ และป�าควนหินลับ 

จังหวัดสตูล:  
พบพ้ืนที่ป� าไม : ในทุก
อําเภอของจังหวัด 

เขตห:ามลBาสัตว�ป�า หนองปลักพระยา และเขาระยาบังสา 

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า เขาบรรทัด และโตนงาช:าง 

อุทยานแหBงชาติ หมูBเกาะเภตรา ตะรุเตา และทะเลบัน 

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่หนึ่ง, ป�าควนบารายี ป�าควนโรงพัก และป�าควนสังหยุด, ป�าตระ 
ป�าห:วยหลอดและป�าเขาขุมทรัพย�, ป�าควนทังและป�าเขาขาว, ป�าเขาหมาไมBหยก, ป�าเขา
ค:อม ป�าเขาแดง และป�าเขาใหญB, ป�าดงเชือกช:าง, ป�าห:วยบBวง ป�าเขาแดง และป�าเขาโต�ะดู
, ป�าควนกาหลง, ป�าหัวกะหมิง, ป�าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่สอง, ป�าเลน ตอนที่สาม ป�าปา
เต�ะ และป�าปลักจูด, ป�ากุป5งและป�าปุโล็ด, ป�าเจ�ะบิลัง ป�าตันหยงโป และป�าตํามะลัง, ป�า
เลนตอนที่ห:า 

จังหวัดป'ตตานี :  
พบพ้ืนที่ป� าไม : ในทุก
อําเภอของจังหวัด 
ยกเว�น 
- อําเภอแมBลาน 

เขตห:ามลBาสัตว�ป�า - 

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า - 

อุทยานแหBงชาติ บูโด-สุไหงปาดี 

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�าเลนหนองจิก, ป�าดอนนา, ป�าเลนยะหร่ิง, ป�าเลนยะหร่ิง แปลงที่สอง, ป�าเขาใหญB, 
ป�าเขาตูม, ป�าบูเก�ะกุ:ง, ป�าเขายีโต�ะ, ป�าไม:แกBน, ป�ากะรุบ 

จังหวัดยะลา:  
พบพ้ืนที่ป� าไม : ในทุก
อําเภอของจังหวัด 

เขตห:ามลBาสัตว�ป�า - 

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า ฮาลา-บาลา 

อุทยานแหBงชาติ บางลาง และบูโด-สุไหงปาดี 

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�าเขาใหญB, ป�าตันหยงกาลอ, ป�าจะกว�ะ, ป�าสกายอกุวิง, ป�าลาก�ะ, ป�ากาบัง, ป�าลาบู และ
ป�าถํ้าทะลุ, ป�ากาโสด, ป�าเทือกเขากาลอ, ป�าเบตง 

จังหวัดนราธิวาส:  
พบพ้ืนที่ป� าไม : ในทุก
อําเภอของจังหวัด 

เขตห:ามลBาสัตว�ป�า ป�าพรุ 

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า ฮาลา-บาลา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 

อุทยานแหBงชาติ บูโด-สุไหงปาดี 

ป�าสงวนแหBงชาติ ป�าเทือกเขารือเสาะ ป�าย่ีงอ และป�าบาเจาะ, ป�าปรินยอฝ56งซ:ายแมBน้ําสายบุรี แปลงที่หนึ่ง, 
ป�าเขาตันหยง, ป�าเขาสํานัก, ป�าบองอ, ป�าบูเก�ะตาเว แปลงที่หนึ่ง, ป�าบูเก�ะตาเว แปลงที่
สอง, ป�าบูเก�ะตามง, ป�าไอยสะเตียร,� ป�าลุBมน้ําบางนรา แปลงที่หนึ่ง, ป�าลุBมน้ําบางนรา แปลง
ที่สอง, ป�าลูโบ�ะลาเซาะ, ป�าฝ56งขวาแมBน้ําสายบุรี, ป�าเทือกเขากรือซอ, ป�าเทือกเขาบาลา 

ท่ีมา:  โครงการจัดทําข:อมูลสภาพพื้นท่ีป�าไม: ปj พ.ศ. 2556-2557, สํานักจัดการท่ีดินป�าไม: กรมป�าไม:, 2558    

   
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -111- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 2) ปyาชายเลน  

   พ้ืนท่ีป�าชายเลนของประเทศไทยท้ังหมดมีพ้ืนท่ีรวม 1.53 ล:านไรB ซ่ึงพบมากท่ีสุดในบริเวณ
ชายฝ56งอันดามันประมาณ 1.10 ล:านไรB โดยป�าชายเลนของประเทศไทยพบข้ึนกระจายท่ัวไปบริเวณชายฝ56งทะเล
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต: ซ่ึงป�าชายเลนท่ีมีสภาพสมบูรณ�สBวนใหญBพบในภาคใต: โดยเฉพาะท่ีชายฝ56ง
ทะเลอันดามัน บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล ดังแสดงในรูปท่ี 4-15 ท้ังนี้ ใน
ประเทศไทยพบพันธุ�ไม:ป�าชายเลนท้ังหมด 78 ชนิด ซ่ึงเปHนพันธุ�ไม:ป�าชายเลนแท:จริง จํานวน 33 ชนิด พันธุ�ไม:
เดBนในป�าชายเลนของประเทศสBวนใหญBอยูBในวงศ� Rhizophoraceae, Sonneratiaceae, Avicenniaceae และ 
Mellaceae (พันธุ�ไม:ป�าชายเลนในประเทศไทย, 2552) และมีกิจกรรมอนุรักษ�พันธุ�ไม:หายาก 16 ชนิด ได:แกB     
ใบพาย พังกา-ถ่ัวขาว โพรงนก รวมใหญB รังกระแท: โพทะเลก:านสั้น โพทะเลก:านยาว หมันทะเล สมอทะเล      
ตีนเป̀ดทราย มะนาวผีผลกลม มะนาวผีผลเหลี่ยม พังกาหัวสุมดอกขาว หลุมพอทะเล แดงน้ํา และหยีน้ํา      
โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีป�าชายเลน 6 จังหวัด ท่ีมีพันธุ�ไม:หายากหรือใกล:สูญพันธุ� โดยอยูBในพ้ืนท่ีภาคใต: 3 จังหวัด 
ได:แกB จังหวัดสุราษฎร�ธานี กระบ่ี และตรัง นอกจากนี้ ยังพบพันธุ�ไม:แสมขนท่ีเพ่ิงสํารวจพบท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
และชุมพร 
   สําหรับการแบBงระบบนิเวศและการบริหารจัดการป�าชายเลนของประเทศไทยแบBงออกเปHน 
6 สBวน โดยแบBงตามลักษณะทางภูมิประเทศ ชนิดพันธุ�ไม: ความคล:ายคลึงกันของสังคมพืช การข้ึนลงของน้ําทะเล 
และความสอดคล:องกันของระบบนิเวศและการบริหารจัดการ โดยพบอยูBในพ้ืนท่ีภาคใต: 4 สBวน ได:แกB 
   (ก) บริเวณอBาวพังงา ประกอบด:วย จังหวัดกระบ่ี ภูเก็ต และพังงา (อําเภอตะก่ัวทุBง อําเภอ

เมืองพังงา และอําเภอทับปุด) 
   (ข) บริเวณภาคใต:ฝ56งทะเลอันดามันตอนบน ประกอบด:วย จังหวัดระนอง และพังงา 

(อําเภอตะก่ัวป�า อําเภอคุระบุรี และอําเภอท:ายเหมือง) 
   (ค) บริเวณภาคใต:ฝ56งทะเลอันดามันตอนลBาง ประกอบด:วย จังหวัดตรัง และสตูล 
   (ง) บริ เ วณภาคใต: ฝ56 ง ตะวั นออก ประกอบด: วย  จั งห วั ดชุ มพร  สุ ร าษฎร� ธ านี 

นครศรีธรรมราช และสงขลา 
   จากข:อมูลการสํารวจโครงสร:างป�าชายเลนมีการดําเนินการอยBางตBอเนื่องนับต้ังแตBปj       
พ.ศ.2549 และมีการศึกษาเปรียบเทียบข:อมูลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระบบนิเวศป�าชายเลนในพ้ืนท่ี
เดียวกัน ได:แกB  
   (ก) บริเวณพ้ืนท่ีฝ56งอBาวไทยและทะเลอันดามันตอนลBาง ซ่ึงในปj พ.ศ.2554 มีการสํารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป�าชายเลน 13 จังหวัด ได:แกB บริเวณอBาวไทยท้ังหมดและบริเวณภาคใต:
ตอนลBาง ซ่ึงจากการสํารวจพบพันธุ�ไม:ป�าชายเลนท้ังหมด 39 ชนิด โดยในพ้ืนท่ีภาคใต:พบในจังหวัดตรังมากท่ีสุด 
จํานวน 31 ชนิด ในขณะเดียวกันจังหวัดสตูลมีป�าชายเลนท่ีมีความหนาแนBนมากท่ีสุด คือ 490.91 ต:นตBอไรB 
   (ข) พ้ืนท่ีอBาวพังงา ซ่ึงในปj พ.ศ.2555 ได:มีการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพใน      
ป�าชายเลน 3 จังหวัด ได:แกB จังหวัดพังงา (เฉพาะอBาวพังงาไมBรวมชายฝ56งด:านนอกท่ีติดกับทะเลอันดามัน) กระบ่ี 
และภูเก็ต รวมพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 350,254 ไรB ซ่ึงจากการสํารวจพบพันธุ�ไม:ป�าชายเลนท้ังหมด 33 ชนิด    
โดยจังหวัดกระบ่ีพบชนิดพันธุ�ไม:ป�าชายเลนมากท่ีสุด 28 ชนิด รองลงมา ได:แกB จังหวัดพังงา และภูเก็ต (21 และ 
11 ชนิด ตามลําดับ) ป�าชายเลนในจังหวัดพังงาฝ56งอBาวพังงามีความหนาแนBนมากท่ีสุด คือ 420.36 ต:นตBอไรB 
รองลงมา ได:แกB จังหวัดกระบ่ี และภูเก็ต (304.03 และ 253.49 ต:นตBอไรB ตามลําดับ) และเม่ือเปรียบเทียบกับผล
การสํารวจเม่ือปj พ.ศ. 2549 พบวBาป�าชายเลนในสามจังหวัดมีพัฒนาการไปในทางท่ีดีข้ึน  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -112- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

   (ค) พ้ืนท่ีภาคใต:ตอนบน ซ่ึงในปj พ.ศ.2556 ได:ดําเนินการสํารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพในป�าชายเลนใน 5 จังหวัด ได:แกB จังหวัดพังงา (เฉพาะฝ56งตะวันตกท่ีติดตBอกับจังหวัดระนอง ซ่ึงอยูB
นอกเหนือจากพ้ืนท่ีป�าชายเลนอBาวพังงา) ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร และสุราษฎร�ธานี รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด
ประมาณ 551,074 ไรB พบพันธุ�ไม:ป�าชายเลนท้ังหมด 46 ชนิด โดยจังหวัดระนองพบชนิดพันธุ�ไม:ป�าชายเลนมาก
ท่ีสุดคือ 33 ชนิด รองลงมาได:แกB จังหวัดพังงา สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช และชุมพร (32, 32, 23และ 20 
ชนิด ตามลําดับ) ป�าชายเลนในจังหวัดพังงาฝ56งตะวันตกมีความหนาแนBนมากท่ีสุด คือ 570.35ต:นตBอไรBรองลงมา 
ได:แกB จังหวัดระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร�ธานี (300.15, 294.11, 248.60 และ 230.50 
ต:นตBอไรB ตามลําดับ) และเม่ือเปรียบเทียบผลการสํารวจเม่ือปj พ.ศ.2553 พบวBาป�าชายเลนในแตBละจังหวัดมี
ความหนาแนBนเพ่ิมเล็กน:อย  
   สําหรับข:อมูลการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป�าชายเลนในพ้ืนท่ีภาคใต: ระหวBางปj พ.ศ. 2543-2557 
ดังแสดงในตารางท่ี 4-20 พบวBา พ้ืนท่ีป�าชายเลนสBวนใหญBพบท่ีบริเวณชายฝ56งทะเลอันดามันประมาณ 1.10   
ล:านไรB โดยพ้ืนท่ีสBวนใหญBอยูBในจังหวัดพังงา ประมาณ 0.27 ล:านไรB รองลงมา ได:แกB จังหวัดสตูล กระบ่ี และตรัง 
คิดเปHนพ้ืนท่ีประมาณ 0.22 0.21 และ 0.21 ล:านไรB ตามลําดับ ในขณะท่ีป�าชายเลนบริเวณชายฝ56งทะเลอBาวไทย
มีพ้ืนท่ีเพียง 0.20 ล:านไรB ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีน:อยกวBาจังหวัดพังงา สตูล กระบ่ี และตรัง ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป�าชายเลนในพ้ืนท่ีภาคใต: พบวBา พ้ืนท่ีป�าชายเลนบริเวณชายฝ56งทะเลอันดามันมีแนวโน:ม
เพ่ิมข้ึนจนถึงปj 2556 และลดลงเล็กน:อยในปj 2557 ในขณะท่ีป�าชายเลนบริเวณชายฝ56งอBาวไทยมีแนวโน:มลดลง
ในปj 2547 และเพ่ิมข้ึนในปjถัดมา  

ตารางท่ี 4-20 พ้ืนท่ีปyาชายเลนในพ้ืนท่ีภาคใต, 
ภาค/กลุ`มจังหวัด/ 

จังหวัด 
พ้ืนท่ีปyาชายเลน(ไร̀) 

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557 

บริเวณภาคใต,ฝ'(งทะเลอ̀าวไทย 212,894 170,922 182,934 200,859 

- ชุมพร 45,292 40,535 32,240 37,001 
- สุราษฎร�ธานี 46,981 32,510 46,574 47,830 
- นครศรีธรรมราช 71,022 66,099 73,550 80,922 
- พัทลุง 699 2,041 400 446 
- สงขลา 21,910 6,395 7,992 17,179 
- ป5ตตานี 26,990 23,229 21,994 17,406 
- นราธิวาส - 113 184 75 
บริเวณภาคใต,ฝ'(งทะเลอันดามัน 1,033,561 1,085,026 1,104,893 1,100,926 

- ระนอง 170,335 158,343 154,448 161,919 
- พังงา 263,983 271,628 275,317 274,401 
- ภูเก็ต 11,849 10,593 12,327 13,446 
- กระบ่ี 221,863 224,217 218,186 213,646 
- ตรัง 228,191 204,642 220,976 211,625 
- สตูล 137,340 215,603 223,639 225,889 
ภาคใต, 1,246,455 1,255,948 1,287,827 1,301,785 
รวมท้ังประเทศไทย 1,579,593 1,458,174 1,527,761 1,534,584 

ท่ีมา: คัมภีร�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งของไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง, 2558  
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -113- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-15 พ้ืนท่ีปyาชายเลนในพ้ืนท่ีภาคใต, 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -114- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  3) ปyาชายหาด 

   ป�าชายหาดหรือสังคมป�าชายหาด พบตามชายฝ56งทะเลท่ีเปHนหาดทรายหรือพืชพรรณไม:เปHน
แนวแคบๆ หรือกระจัดกระจายเปHนหยBอมๆ เปHนป�าท่ีปกคลุมอยูBบริเวณชายฝ56งทะเลท่ีดินท่ีเปHนดินทรายน้ําทะเล
ทBวมไมBถึงหรือบริเวณหาดทรายเกBาท่ียกตัวสูงข้ึน หรือบริเวณท่ีหินชิดฝ56งทะเล ดินคBอนข:างเค็มและท่ีสําคัญมีไอ
เค็ม (salt spray) จากทะเลพัดเข:าถึง พรรณพืชสBวนใหญBของป�าชนิดนี้เปHนพืชทนเค็ม และลําต:นคดงอด:วย
แรงลม สBวนสังคมพืชบนหน:าผาท่ีอยูBริมทะเลมักเปHนพืชท่ีทนความแห:งแล:งไมBถือเปHนสังคมพืชป�าชายหาดแม:วBา
พืชทนเค็มปรากฏปะปนอยูBบ:าง (Barbour,1970) ด:วยเหตุนี้ป�าชายหาดจึงจํากัดอยูBเฉพาะบริเวณหาดทรายต้ังแตB
แนวต:นไม:ซ่ึงคลื่นพัดข้ึนมาทBวมไมBถึง ลึกเข:าไปจนหมดอิทธิพลของไอเค็มจากทะเล 
   ท้ังนี้ จากการสํารวจและจําแนกการใช:ประโยชน�ท่ีดินในพ้ืนท่ีป�าชายหาดบริเวณพ้ืนท่ี
ภาคใต:ในปj พ.ศ. 2557 พบพ้ืนท่ีท่ียังคงสภาพป�าชายหาด จํานวน 24,219.02ไรB ใน 9 จังหวัดชายฝ56งทะเล โดย
พ้ืนท่ีป�าชายหาดมากกวBาร:อยละ 80 พบท่ีจังหวัดชายฝ56งทะเลอันดามัน ซ่ึงพบมากสุดท่ีจังหวัดพังงง ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 
10,866.70 ไรB หรือคิดเปHนร:อยละ 44.87 ของพ้ืนท่ีป�าชายหาดในภาคใต:ท้ังหมด ดังแสดงในตารางท่ี 4-20 และ  
รูปท่ี 4-16 

ตารางท่ี 4-20 พ้ืนท่ีชายหาดท่ียังคงสภาพปyาชายหาดในพ้ืนท่ีภาคใต, 

ฝ'(งทะเล จังหวัด พ้ืนท่ี (ไร̀) 

ฝ56งทะเลอBาวไทย สุราษฎร�ธานี 1,251.20 

 สงขลา 2,472.14 

 ป5ตตานี 232.39 

 รวม 3,955.73 

ฝ56งทะเลอันดามัน ระนอง 1,178.03 

 พังงา 10,866.70 

 ภูเก็ต 796.08 

 กระบ่ี 2,655.17 

 ตรัง 4,625.24 

 สตูล 142.07 

 รวม 20,263.29 

รวมท้ังสิ้น 24,219.02 

ท่ีมา: คัมภีร�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งของไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง, 2558 
 

 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -115- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-16 พ้ืนท่ีปyาชายหาดในพ้ืนท่ีภาคใต, 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -116- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 (3) แหล̀งท่ีอยู̀อาศัยและเพาะพันธุ�สัตว�หายาก/ ใกล,สูญพันธุ� 

  1) หญ,าทะเล 

   จากการสํารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพแหลBงหญ:าทะลในประเทศไทยปj 
2558 พบวBาประเทศไทยมีเนื้อท่ีของหญ:าทะเลประมาณ 159,829 ไรB โดยฝ56งอBาวไทยมีเนื้อท่ี 60,196 ไรB และฝ56ง
ทะเลอันดามันมีเนื้อท่ี 99,633 ไรB ซ่ึงหญ:าทะเลท่ีพบในประเทศไทยมี 13 ชนิด ชนิดท่ีพบลBาสุด คือ หญ:าเงาใบ
ใหญB (Halophila major) ท้ังนี้ หญ:าทะเลสามารถพบได:ตามชายฝ56งทะเลในพ้ืนท่ี 19 จังหวัด โดยอยูBในพ้ืนท่ี
ภาคใต: 13 จังหวัด ได:แกB จังหวัดชุมพร สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ป5ตตานี นราธิวาส ระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล สําหรับหญ:าทะเลทางฝ56งทะเลอันดามัน พบเพียง 11 ชนิด 2 ชนิดท่ีไมBพบ คือ 
หญ:าเงาใบใหญB (H. major) และหญ:าตะกานน้ําเค็ม (Ruppia maritima) ท้ังนี้ สามารถสรุปสถานภาพของ
แหลBงหญ:าทะเลตามการแบBงเขตพ้ืนท่ีตBางๆ ในพ้ืนท่ีภาคใต: ดังแสดงในตารางท่ี 4-21 และรูปท่ี 4-17 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
   (ก) อ̀าวไทยตอนกลางพบหญ:าทะเลท้ังหมด 10 ชนิด โดยหญ:าชนิดเดBน ได:แกB หญ:าคา
ทะเล หญ:าเงา และหญ:าเงาแคระ แหลBงหญ:าทะเลขนาดใหญBและมีความสําคัญบริเวณนี้ ได:แกB อBาวทุBงคา-สวี 
จังหวัดชุมพร พ้ืนท่ี 8,356 ไรB แหลBงหญ:าทะเลอBาวบ:านดอน 8,147 ไรB เกาะสมุยและกลุBมเกาะใกล:เคียง 5,417 
ไรB และเกาะพะงัน 4,018 ไรB ในจังหวัดสุราษฎร�ธานี โดยภาพรวมแหลBงหญ:าทะเลในเขตนี้มีสภาพคBอนข:างคงท่ี
ในระดับสมบูรณ�ปานกลางถึงสมบูรณ�ดี ยกเว:นบางพ้ืนท่ีได:รับผลกระทบจากตะกอนท่ีเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56ง 
เชBน เกาะสมุย และเกาะพะงัน ซ่ึงในระยะยาวอาจสBงผลกระทบทางลบตBอสถานภาพแหลBงหญ:าทะเลในพ้ืนท่ี
ดังกลBาว  
   (ข) อ̀าวไทยตอนล̀างพบหญ:าทะเลท้ังหมด 9 ชนิด โดยหญ:าชนิดเดBน ได:แกB หญ:ากุยชBาย
ทะเล    หญ:าเงา หญ:าเงาใส หญ:าคาทะเล หญ:าชะเงาเตBา หญ:าเงาแคระ หญ:ากุ:ยชBายเข็ม และหญ:าตะกาน
น้ําเค็ม แหลBงหญ:าทะเลขนาดใหญBและมีความสําคัญบริเวณนี้ ได:แกB อBาวป5ตตานี มีพ้ืนท่ี 2,179 ไรB และบริเวณ
เกาะทBาไรB จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนท่ี 144 ไรB โดยภาพรวมหญ:าทะเลมีสถานภาพคงสภาพตามธรรมชาติ 
   (ค) ทะเลอันดามันตอนบน พบหญ:าทะเลท้ังหมด 11 ชนิด โดยหญ:าชนิดเดBน ได:แกB หญ:า
คาทะเล หญ:าเงา หญ:าชะเงาใบฟ5นเลื่อย หญ:าเงาใส หญ:ากุ:ยชBายทะเล และหญ:าเงาแคระ โดยเฉพาะหญ:าเงา
แคระท่ีพบมากบริเวณอBาวบางเบน จังหวัดระนอง และทุBงนางดํา จังหวัดพังงา แหลBงหญ:าทะเลขนาดใหญBและมี
ความสําคัญบริเวณนี้ ได:แกB อBาวบางเบน พ้ืนท่ี 2,002 ไรB อBาวคุระบุรี พ้ืนท่ี 4,043 ไรB เกาะพระทอง จังหวัดพังงา 
และพ้ืนท่ีใกล:เคียง พ้ืนท่ี 6,723 ไรB และอBาวป�าคลอก จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนท่ี 2,467 ไรB โดยภาพรวมหญ:าทะเลมี
สถานภาพคงสภาพคงท่ีในระดับสมบูรณ�ปานกลางถึงสมบูรณ�ดี มีความอุดมสมบูรณ�ท้ังทรัพยากรหญ:าทะเลและ
สัตว�น้ํา ท้ังสัตว�เศรษฐกิจและสัตว�หายาก ได:แกB พะยูน เตBาทะเล และโลมา แตBในบางพ้ืนท่ี เชBน เกาะภูเก็ต มีการ
พัฒนาชายฝ56งซ่ึงสBงผลกระทบตBอแหลBงหญ:าทะเลจากการสะสมของตะกอน รวมท้ังป5ญหาน้ําท้ิงจากแหลBงชุมชน 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -117- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-21 สถานภาพแหล̀งหญ,าทะเลในพื้นที่ภาคใต, 

เขตพื้นที่ จังหวัด พื้นที่(ไร`) สถานภาพ ชนิดเด`น สาเหตุที่เสื่อมโทรม 

อB า ว ไ ท ย
ตอนกลาง 

ชุมพร 11,401 สมบูรณ�ปานกลาง หญ:าเงาแคระ เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ 

สุราษฎร�ธานี 17,820 สมบูรณ�ดี หญ:าเงา หญ:าเงาแคระ  

หญ:าคาทะเล 

ตะกอนจากธรรมชาติซึ่งมีปริมาณมากในบางบริเวณ เชBน บริเวณแหลมหินงาม และ
แหลมใหญB กิจกรรมของมนุษย� เชBน การพัฒนาชายฝ56ง 

อB า ว ไ ท ย
ตอนลBาง 

นครศรีธรรมราช 147 ตามธรรมชาติ หญ:าคาทะเล หญ:าชะเงาเตBา แหลBงหญ:าทะเลขนาดเล็กอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 

พัทลุง 485 เสื่อมโทรม หญ:าเงาแคระ หญ:ากุยชBายเข็ม เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ 

สงขลา 1,763 ธรรมชาติ หญ:าเงาแคระ หญ:ากุยชBายเข็ม 

หญ:ากุยชBายทะเล 

เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ 

ป5ตตานี 2,352 ธรรมชาติ หญ:าเงาแคระ หญ:ากุยชBายทะเลหญ:า
เงา หญ:าตะกานน้ําเค็ม 

การขุดลอกสร:างทBาเทียบเรือประมง 

นราธิวาส 152 เสื่อมโทรม หญ:าเงาแคระ หญ:ากุยชBายทะเล เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ 

ท ะ เ ล 
อั น ด า มั น
ตอนบน 

ระนอง 2,272 สมบูรณ�ปานกลาง หญ:าเงาแคระ หญ:าเงาใส  

หญ:ากุยชBายทะเล 

ตะกอนจากกิจกรรมบนฝ56ง 

พังงา 24,716 สมบูรณ�ดี 

สมบูรณ�ปานกลาง 

ธรรมชาติ 

หญ:าชะเงาใบ ฟ5นเลื่อย  

หญ:าเงาแคระ หญ:าเงา  

หญ:าคาทะเล 

มีการเคลื่อนย:ายของแนวสันทรายตามธรรมชาติทับถมแนวหญ:า และมีรBองรอยการ
ทําลายโดยเครื่องมือประมง (อวนลากอวนรุน) กัดเซาะจากคลื่นยักษ�สึกนามิ 

ภูเก็ต 5,823 สมบูรณ�ดี 

สมบูรณ�ปานกลาง 

ธรรมชาติ 

หญ:าคาทะเล หญ:าชะเงาใบ  

ฟ5นเลื่อย 

ปริมาณตะกอนในน้ําสูง ชะล:างจากกิจกรรมบนฝ56ง เชBน จากการทําเหมืองแรBและเกิดจาก
การทําประมง อวนลาก อวนรุน น้ําเสียนากุ:งเล็กน:อย และกัดเซาะจากคลื่นยักษ�สึกนามิ 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -118- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

เขตพื้นที่ จังหวัด พื้นที่(ไร`) สถานภาพ ชนิดเด`น สาเหตุที่เสื่อมโทรม 

ทะ เลอั นดา
มันตอนลBาง 

กระบี่ 30,958 สมบูรณ�ดี - สมบูรณ�ปาน
กลาง 

ธรรมชาติ - บาง พื้น ที่
เสื่อมโทรม 

หญ:าเงา หญ:ากุยชBายเข็ม 

หญ:าชะเงาใบ ฟ5นเลื่อย 

ผลกระทบจากธรรมชาติและตะกอนดินจากบนฝ56งเรืออวนรุน 

ตรัง 33,066 สมบูรณ�ดี - สมบูรณ�ปาน
กลาง 

หญ:าคาทะเล หญ:าเงา  

หญ:าเงาใบใหญB 

อวนรุนจับลูกปลาเก�า และการทําอวนทับตลิ่งขนาดใหญB ตะกอนทับถมจากบนฝ56ง กัด
เซาะจากคลื่นยักษ�สึนามิ 

สตูล 2,796 ธรรมชาติ หญ:าต:นหอมทะเล หญ:าคาทะเล 

หญ:าเงาใบใหญB 

ไมBพบป5ญหาความเสื่อมโทรม แหลBงหญ:าทะเลบางบริเวณได:รับการกระทบจากการขุด
ลอกรBองน้ํา 

หมายเหตุ: ระดับสถานภาพหญ:าทะเล  
 เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง ร:อยละการปกคลุมของหญ:าทะเล <25 
 คงสภาพตามธรรมชาติ หมายถึง ร:อยละการปกคลุมของหญ:าทะเล 25 
 สมบูรณ�ปานกลาง  หมายถึง ร:อยละการปกคลุมของหญ:าทะเล 26-50 
 สมบูรณ�ดี    หมายถึง ร:อยละการปกคลุมของหญ:าทะเล 51-75 
 สมบูรณ�ดีมาก   หมายถึง ร:อยละการปกคลุมของหญ:าทะเล >75 
ที่มา: คัมภีร�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งของไทย, 2558 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -119- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปท่ี 4-17 ขอบเขตแหล̀งหญ,าทะเลในพ้ืนท่ีภาคใต, 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -120- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

   (ง) ทะเลอันดามันตอนล̀าง เปHนแหลBงหญ:าทะเลท่ีใหญBท่ีสุดในประเทศ พบหญ:าทะเล
ท้ังหมด 11 ชนิด โดยหญ:าชนิดเดBน ได:แกB หญ:าคาทะเล หญ:าเงา และหญ:าชะเงาใบฟ5นเลื่อย หญ:ากุ:ยชBายเข็ม 
หญ:าเงาใบใหญB และหญ:าต:นหอมทะเล แหลBงหญ:าทะเลสBวนใหญBพบในบริเวณจังหวัดกระบ่ี และจังหวัดตรัง แหลBง
หญ:าทะเลขนาดใหญBและมีความสําคัญบริเวณนี้ ได:แกB เกาะศรีบอยาและพ้ืนท่ีใกล:เคียงจังหวัดกระบ่ี มีพ้ืนท่ี 
21,278 ไรB เกาะตะลิบงและเกาะมุก จังหวัดตรัง มีพ้ืนท่ี 19,751 ไรB และ 9,893 ไรB ตามลําดับ โดยภาพรวมหญ:า
ทะเลมีสถานภาพคงสภาพคงท่ีในระดับสมบูรณ�ดี เปHนเขตท่ีมีระบบนิเวศหญ:าทะเลอุดมสมบูรณ�ท้ังทรัพยากรหญ:า
ทะเลและสัตว�น้ํา ท้ังสัตว�เศรษฐกิจ และสัตว�หายาก ได:แกB พะยูน เตBาทะเล และโลมา 
   สําหรับสถานภาพและคุณภาพของแหลBงหญ:าทะเลจําแนกตามร:อยละของพ้ืนท่ี สามารถสรุป
ได:ดังตารางท่ี 4-22 

ตารางท่ี 4-22 สถานภาพและคุณภาพของแหล̀งหญ,าทะเลแสดงร,อยละของพ้ืนท่ี 

จังหวัด 

พ้ืนท่ี 

หญ,าทะเล 

(ไร̀) 

สัดส`วนหญ,าทะเล (%) ในสภาพต̀าง ๆ 

สมบูรณ� 

ดีมาก 

สมบูรณ� 

ดี 

สมบูรณ� 

ปานกลาง 

คงสภาพตาม
ธรรมชาติ 

เสื่อมโทรม 
เพราะถูกรบกวน 

ฝ'(งอ̀าวไทย       

ชุมพร 11,401 - 73.3 25.1 1.6 - 

สุราษฎร�ธานี 17,820 23.3 59.9 0.7 8.4 7.7 

นครศรีธรรมราช 147 - - 98.1 1.9 - 

พัทลุง 485 - - - 100 - 

สงขลา 1,763 - - - 100 - 

ป5ตตานี 2,352 - - 16.5 83.5 - 

นราธิวาส 152 - -  100 - 

ฝ'(งอันดามัน       

ระนอง 2,272 - - 73.6 26.4 - 

พังงา 24,716 1.0 36.1 44.7 17.7 0.4 

ภูเก็ต 24,716 0.2 12.4 2.9 84.3 0.2 

กระบ่ี 30,958 56.7 20.8 5.1 13.2 4.2 

ตรัง 33,066 - 31.9 24.2 42.8 1.0 

สตูล 2,796 - 3.2 13.7 78.8 4.2 

ท่ีมา: คัมภีร�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งของไทย, 2558 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -121- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  2) แนวปะการัง 

   แนวปะการังของประเทศไทยมีพ้ืนท่ีรวม 148,954 ไรB โดยเขตการแพรBกระจายของแนว
ปะการัง ในประเทศไทยแบBงออกเปHนสองเขตใหญBๆ ดังนี้ 
   (ก) แนวปะการังฝ'(งอ̀าวไทย มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 75,590 ไรB ประกอบด:วย พ้ืนท่ีอBาวไทย         
ฝ56งตะวันออกต้ังแตBจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ถึงพ้ืนท่ีอBาวไทยตอนกลางต้ังแตBจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ชุมพร ถึงสุราษฎร�ธานี พ้ืนท่ีอBาวไทยตอนลBางต้ังแตBจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ป5ตตานี ถึงนราธิวาส 
   (ข) แนวปะการังฝ'(งทะเลอันดามัน พบในทุกจังหวัดในฝ56งทะเลอันดามัน ได:แกB จังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล มีพ้ืนท่ีปะการังท้ังหมด 73,364 ไรB 
   สําหรับพ้ืนท่ีภาคใต:มีแนวปะการังกระจายอยูBตามชายฝ56งทะเลและเกาะตBางๆ ท้ังใน         
ฝ56งอBาวไทยและอันดามัน ซ่ึงพบแพรBกระจายอยูBใน 10 จังหวัด ดังแสดงในตารางท่ี 4-23 และรูปท่ี 4-18 

ตารางท่ี 4-23 พ้ืนท่ีแนวปะการังในพ้ืนท่ีภาคใต, 

เขตพ้ืนท่ี จังหวัด ขนาดพ้ืนท่ี (ไร̀) ขนาดพ้ืนท่ีรวม (ไร̀) 

อBาวไทย
ตอนกลาง 

ชุมพร 9,165 
45,335 

45,995 

สุราษฎร�ธานี 36,170 

อBาวไทยตอนลBาง 
 
 
 

นครศรีธรรมราช 412 

660 
สงขลา 168 

ป5ตตานี 80 

นราธิวาส - 

ทะเลอันดามัน
ตอนบน 
 

ระนอง 2,828 

42,885 

73,364 

พังงา 26,162 

ภูเก็ต 13,932 

ทะเลอันดามัน
ตอนลBาง 
 

กระบ่ี 14,039 

30,479 ตรัง 3,013 

สตูล 13,427 
รวม 119,359 

ท่ีมา: คัมภีร�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งของไทย, 2558 

 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -122- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-18 ขอบเขตแหล̀งปะการังในพ้ืนท่ีภาคใต, 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -123- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

   เม่ือพิจารณาสถานภาพและความหลากหลายของทรัพยากรปะการัง พบวBา แนวปะการังของ
ประเทศไทยและภาคใต:มีสถานภาพเสียหายมาก คิดเปHนร:อยละตามพ้ืนท่ี คือ ฝ56งทะเลอันดามันตอนบน ร:อยละ 
62-79 ของพ้ืนท่ี ฝ56งทะเลอันดามันตอนลBาง ร:อยละ 13-56 ของพ้ืนท่ี อBาวไทยตอนกลาง ร:อยละ 51-55 ของพ้ืนท่ี 
และอBาวไทยตอนลBาง ร:อยละ 7-26 ของพ้ืนท่ีสําหรับสถานภาพและคุณภาพของแนวปะการังในพ้ืนท่ีภาคใต:มี
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-24 ท้ังนี้ จากการสํารวจของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ56ง
ทะเล และป�าชายเลน พบวBา ปะการังในประเทศไทยมีประมาณ 280 ชนิด (จาก 18 วงศ� 71 สกุล) จากพันธุ�
ปะการังท่ีพบท่ัวโลกเกือบ 800 ชนิด ปะการังเดBนท่ีพบท่ัวไป คือ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) และปะการัง
โขด (Porites luted)  

ตารางท่ี 4-24 สถานภาพและคุณภาพของแนวปะการัง 

จังหวัด พ้ืนท่ี 

แนวปะการัง 

(ไร`) 

สัดส̀วนหญ,าทะเล (%) ในสภาพต`าง ๆ 

สมบูรณ� 

ดีมาก 

สมบูรณ� 

ดี 

สมบูรณ� 

ปานกลาง 

คงสภาพตาม
ธรรมชาต ิ

เส่ือมโทรม 
เพราะถูกรบกวน 

อ`าวไทย ชุมพร 9,165 2.9 3.5 13.1 30.0 50.5 

ตอนกลาง สุราษฎร�ธานี 36,169 0.5 1.0 10.4 33.3 54.9 

อ` า ว ไทย
ตอนล̀าง นครศรีธรรมราช 412 56.9 24.6 11.5 0.0 7.0 

 สงขลา 167 22.4 15.2 36.7 0.0 25.6 

 ป5ตตานี 80 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 

อันดามัน ระนอง 2,828 0.0 0.0 2.6 18.3 79.1 

ตอนบน พังงา 26,126 1.0 0.7 7.1 20.8 70.3 

 ภูเก็ต 13,932 0.3 1.2 15.6 20.6 62.3 

อันดามัน
ตอนล̀าง กระบ่ี 14,039 0.2 0.7 13.4 37.0 48.8 

 ตรัง 3,013 0.6 0.4 14.7 28.1 56.3 

 สตูล 13,427 9.8 19.0 38.3 20.4 12.5 

ท่ีมา: คัมภีร�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งของไทย, 2558 

 

 

 

 

 

 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -124- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  3) สัตว�ทะเลหายากในประเทศไทย 

   สัตว�ทะเลหายากในนBานน้ําไทยประกอบด:วยกลุBมสัตว�ทะเล 3 กลุBม ได:แกB เตBาทะเล (Sea 
turtles) พะยูน (Dugong) โลมา และวาฬ (Dolphins and Whales) ซ่ึงท้ังหมดถูกจัดเปHนสัตว�ป�าสงวนและ
คุ:มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ:มครองสัตว�ป�า พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังถูกจัดให:อยูBในบัญชีรายชื่อของ
อนุสัญญาวBาด:วยการค:าระหวBางประเทศซ่ึงพันธุ�พืชป�าและสัตว�ป�าท่ีใกล:สูญพันธุ� (CITES) สําหรับจํานวนและ
แนวโน:มการเปลี่ยนแปลงประชากรสัตว�ทะเลหายากในธรรมชาติ ได:แกB เตBาทะเล พะยูน โลมา และวาฬ ในพ้ืนท่ี
ภาคใต: มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-25 ถึงตารางท่ี 4-27 

   สําหรับแผนท่ีแสดงแหลBงแพรBกระจายสัตว�ทะเลหายากจํานวน 4 ชนิด ได:แกB เตBาทะเล 
พะยูน โลมา และปลาวาฬ แสดงในรูปท่ี 4-19 ถึงรูปท่ี 4-22 

ตารางท่ี 4-25 การวางไข̀เต`าทะเลในธรรมชาติ 

พ้ืนท่ี แหล`งวางไข` จํานวนคร้ังการวางไข` (คร้ัง) 

เต̀าตนุ เต̀ากระ เต̀าหญ,า เต̀ามะเฟ{อง รวม 

อB า ว ไ ท ย
ตอนกลาง 

เกาะสมุย 1 6 - - 7 

เกาะกุลา - 4 - - 4 

เกาะพะงัน 3 - - - 3 

อB า ว ไ ท ย
ตอนลBาง 

เกาะกระ 30 - - - 30 

อBาวขนอม 1 - - - 1 

ทะเล 
อันดามัน 

หมูBเกาะสิมิลัน 40 - - - 40 

หมูBเกาะสุรินทร� 3 - - - 3 

ชายฝ56งตะวันตกของระนอง - - - - - 

ชายฝ56งตะวันตกของพังงา 6 1 2 1 10 

ชายฝ56งตะวันตกของภูเก็ต - - - 1 1 

หมูBเกาะตะรุเตา 4 - - - 4 

หมูBเกาะอาดัง ราวี 30 - - - 30 

ท่ีมา: คัมภีร�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งของไทย, 2558  

ตารางท่ี 4-26 พะยูนในธรรมชาติ 

พ้ืนท่ี จังหวัด จํานวน 

อBาวไทยตอนกลาง อBาวไชยา สุราษฎร�ธานี 10 

อBาวไทยตอนลBาง ป5ตตานี พบครั้งสุดท:ายปj 2545 อาจมาจากมาเลเซียเปHนครั้งคราว 0 

ทะเลอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สตูล 175 

ท่ีมา: คัมภีร�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งของไทย, 2558 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -125- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-27 โลมาและวาฬในธรรมชาติ 

ชนิด อ̀าวไทยตอนกลาง อ̀าวไทยตอนล`าง อันดามัน 
โลมาปากขวด 
(Indo-Pacific Bottlenose dolphin, 
Tursiops aduncus) 
 

ประมาณคB าจากการ นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ� มี 3 กลุBมประชากรหลัก คือ 
1)  เขากะโหลก ปราณบุรี 
2)  เกาะสมุย พะงัน สุราษฎร�ธานี 
3) หลังสวน ชุมพร 

ประมาณคB าจากการ นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ� มี 3 กลุBมประชากรหลัก คือ 
1)  ปากแมBน้ําสะกอม สงขลา 
2)  ขนอม นครศรีธรรมราช 
3) เก:าเส:ง สงขลา 

ประมาณคB าจากการ นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ� มี 2 กลุBมประชากรหลัก คือ 
1)  ระนอง 
2)  อBาวพังงา 
 

รวม 70 ตัว 15 15 40 
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ 
(Finless porpoise, 
Neophocaena phocaenoides) 

ประมาณคB าจากการ นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ� มี 3 กลุBมประชากรหลัก คือ 
1)  หัวหิน-บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ� 
2)  ดอนสัก สุราษฎร�ธานี 
3) สวี-ละแม ชุมพร 

ประมาณคB าจากการ นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ� มี 3 กลุBมประชากรหลัก คือ 
1)  ขนอม-ปากพนัง นครศรีธรรมราช 
2)  ทBาศาลา นครศรีธรรมราช 
3) ปากแมBน้ําป5ตตานี ป5ตตานี 

ประมาณคB าจากการ นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ� มี 5 กลุBมประชากรหลัก คือ 
1)  เกาะสาหรBาย 
2)  ระนอง 
3) ตรัง 
4) อBาวพังงาตอนใน 
5) กระบี่ 

รวม 220 ตัว 50 50 120 
โลมาหลังโหนก 
(Indo-PacificHumpback dolphin, 
Sousa chinensis) 

ประเมินโดยใช:ภาพถBายในบางพื้นที่ได:แกB 
1)  เพชรบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ� 
2)  เมืองชุมพร 
3) ดอนสัก หมูBเกาะอBางทอง 

ประเมินโดยใช:ภาพถBายในบางพื้นที่การประมาณ
จํานวนโดยตรง และการสัมภาษณ� ได:แกB 
1)  ขนอม นครศรีธรรมราช 
2)  ปากนครศรีธรรมราช 
3) ระโนด สงขลา 
4) ปากทะเลสาบสงขลา สงขลา 
5) ปากแมBน้ําสะกอม เทพา สงขลา 
6) ปากแมBน้ําป5ตตานี ป5ตตานี 

ประเมินโดยใช:ภาพถBายในบางพื้นที่การประมาณ
จํานวนโดยตรง และการสัมภาษณ� ได:แกB  
1)  ระนอง 
2)  เกาะพระทอง 
3) กระบี่ 
4) ตรัง 
5) เกาะสาหรBาย เกาะปูยู สตูล 

รวม 403 ตัว 180 43 180 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -126- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ชนิด อ̀าวไทยตอนกลาง อ̀าวไทยตอนล`าง อันดามัน 
โลมากลุBมสตีเนลลา 
(Stenella spp.) 

ไมBพบการแพรBกระจายของโลมากลุBมนี้ ไมBพบการแพรBกระจายของโลมากลุBมนี้ ประมาณจากการสัมภาษณ�และสถิติการเกยตื้น 
พบบริเวณอBาวพังงาตอนนอก ฝ56งตะวันตกของ
ภูเก็ตและพังงา 

รวม 200 ตัว 0 0 200 
โลมาอิรวดี 
(Irrwaddydolphin, 
Orcaella brevirostris) 

ประมาณจากการสัมภาษณ�และนับจํานวน
โดยตรง ได:แกB 
1)  ละแม ชุมพร 
2) ดอนสัก สุราษฎร�ธานี 

ประมาณจากการสัมภาษณ�และนับจํานวน
โดยตรง ได:แกB 
1)  ขนอม นครศรีธรรมราช 
2)  ปากพนัง นครศรีธรรมราช 
3) ทะเลสาบสงขลา  
 

ประมาณจากการสัมภาษณ�และนับจํานวน
โดยตรง ได:แกB 
1)  อBาวตะเสะ ตรัง 
2)  เกาะสาหรBายสตูล 
3) อBาวกระบี่ 
4) สุขสําราญ ระนอง 

รวม 160 ตัว 30 45 85 
วาฬบูด:า 
Bryde’s whale, 
Balaenoptera edenl) 

ประมาณจากข:อมูลการแจ:งพบเห็น ได:แกB 
1) ปราณบุรี-สามร:อยยอด ประจวบคีรีขันธ� 
2) เกาะจระเข: เกาะงBามใหญB เกาะมัตรา อBาวสวี 

ชุมพร 
3) เกาะเตBา หมูBเกาะอBางทอง สุราษฎร�ธานี 

ประมาณจากข:อมูลการแจ:งพบเห็น  ประมาณจากข:อมูลการแจ:งพบเห็น ได:แกB 
1)  ชายฝ56งตะวันตกของจังหวัดพังงา 
2)  เกาะราชา ภูเก็ต 

รวม 25 ตัว 13 5 7 

ที่มา: คัมภีร�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งของไทย, 2558 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -127- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-19 แผนท่ีแหล̀งแพร`กระจายของสัตว�ทะเลหายาก : เต`าทะเล 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -128- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-20 แผนท่ีแหล̀งแพร`กระจายของสัตว�ทะเลหายาก : พะยูน 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -129- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-21 แผนท่ีแหล̀งแพร`กระจายของสัตว�ทะเลหายาก : โลมา 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -130- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

รูปท่ี 4-22 แผนท่ีแหล̀งแพร`กระจายของสัตว�ทะเลหายาก : วาฬ 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -131- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4.2.2.5 คุณภาพส่ิงแวดล,อม 

 (1) คุณภาพน้ําผิวดิน 

  1) สถานการณ�คุณภาพน้ําผิวดิน 

   จากข:อมูลสถานการณ�คุณภาพน้ําผิวดินตามดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (WQI) ของกรมควบคุม
มลพิษ ท่ีได:มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 2-4 ครั้งตBอปj ในพ้ืนท่ีภาคใต: ซ่ึงประกอบด:วยจังหวัดชุมพร    
สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง ตรัง สงขลา ป5ตตานี ยะลา และนราธิวาส ในชBวง 5 ปjท่ีผBานมา 
(ระหวBางปj พ.ศ. 2554-2558) ดังแสดงในตารางท่ี 4-28 พบวBา แหลBงน้ําสBวนใหญBมีคุณภาพไมBเปลี่ยนแปลง โดย
เฉลี่ยมีคุณภาพอยูBในเกณฑ�พอใช:ถึงดี และไมBพบคุณภาพน้ําท่ีอยูBในเกณฑ�เสื่อมโทรมมาก ซ่ึงในปj 2558 แหลBงน้ํา
สายสําคัญในพ้ืนท่ีภาคใต:มีคุณภาพดีข้ึน เม่ือเทียบกับปj 2557 ดังแสดงในรูปท่ี 4-23 นอกจากนี้ ในปj 2558       
พบแหลBงน้ําท่ีมีคุณภาพยกระดับจากเกณฑ�ดีเปHนดีมาก 1 แหลBง ได:แกB แมBน้ํากระบุรี บริเวณทBาเทียบเรือบ:านเขา
นางหงส� ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สําหรับแหลBงน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมาอยBาง
ตBอเนื่อง ได:แกB แมBน้ําชุมพร (บริเวณปากน้ําชุมพร) แมBน้ําปากพนัง (บริเวณทBาเรือข:ามฟาก บ.ปากพนัง และบริเวณ
เทศบาลตําบลชะอวด) ทะเลน:อย (บริเวณหมูBบ:านทะเลน:อย) ทะเลหลวง (บริเวณปากคลองลําป�า และบริเวณปาก
คลองบ:านโรง) ทะเลสาบสงขลา (บริเวณปากคลองอูBตะเภา และบริเวณปากคลองสําโรง) คลองหาดส:มแปLน 
(บริเวณโรงสูบน้ําแรงตํ่าการประปากันตัง บ.ทBาจีน) และแมBน้ําป5ตตานี (บริเวณปากน้ําป5ตตานี ทBาเทียบเรือชายฝ56ง
ป5ตตานี) และเม่ือพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ท่ีกําหนดไว:วBา
คุณภาพน้ําในแหลBงน้ําหลักและแมBน้ําสายสําคัญต:องอยูBในเกณฑ�ต้ังแตBพอใช:ข้ึนไปไมBน:อยกวBาร:อยละ 80 ซ่ึงต้ังแตBปj 
2554-2558 มีแหลBงน้ําหลักและแมBน้ําสายสําคัญในพ้ืนท่ีภาคใต:อยูBในเกณฑ�ต้ังแตBพอใช:ข้ึนไป ร:อยละ 78.9 75.4 
77.2 78.9 และ 78.9 ตามลําดับ ซ่ึงยังไมBบรรลุตามเปLาหมาย 

 
รูปท่ี 4-23 แนวโน,มสถานการณ�คุณภาพน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีภาคใต,ระหว̀างปX พ.ศ. 2554-2558 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -132- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-28 สถานการณ�คณุภาพน้ําผิวดินในพื้นที่ภาคใต, ระหว̀างปX พ.ศ. 2554-2558 
จังหวัด จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน1/ 

 แหล̀งน้ํา ที่ตั้งสถานี 2554 2555 2556 2557 2558 

กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอ̀าวไทย      
ชุมพร แมBน้ําชุมพร - CP01 : ปากแมBน้ําชุมพร บ.ปากน้ํา ต.ปากน้ํา  เสื่อมโทรม (59) เสื่อมโทรม (58) เสื่อมโทรม (50) พอใช: (63) เสื่อมโทรม (59) 
  - CP02 : คลองทBาตะเพา บ.ปากคลอง ต.ทBายาง พอใช: (63) พอใช: (61) เสื่อมโทรม (58) พอใช: (64) เสื่อมโทรม (65) 
  - CP03 : ถนนเพชรเกษม (ก.ม. 487) บ.ปากแพรก ต.นากะตาม ดี (78) พอใช: (66) พอใช: (68) ดี (77) ดี(72) 
 แมBน้ําหลังสวน - LS01 : ปากแมBน้ําหลังสวน  บ.ฝ56งกระโจม ต.บางมะพร:าว พอใช: (64) พอใช: (67) พอใช: (62) เสื่อมโทรม (60) พอใช:(67) 
  - LS02 : สะพาน ต.แหลมทราย พอใช: (68) พอใช: (69) เสื่อมโทรม (60) พอใช: (67) พอใช:(66) 
  - LS03 : สะพาน ถ.เพชรเกษม (เส:น 41) ต.ป5นเงิน ดี (83) ดี (74) พอใช: (69) พอใช: (61) พอใช:(70) 
  - LS04 : วัดป5งหวาน บ.ทอนพงษ� ต.ป5งหวาน  ดี (74) ดี (83) พอใช: (68) พอใช: (63) ดี (76) 
สุราษฎร�ธานี แมBน้ําตาปjตอนลBาง - TP01 : ทBาเรือทBาทอง  บ.ปากน้ํา  ต.ตลาด พอใช: (61) เสื่อมโทรม (59) เสื่อมโทรม (56) พอใช:(64) พอใช: (66) 
  - TP02 : ทBาเรือบ:านดอน อ.เมือง พอใช: (61) เสื่อมโทรม (59) พอใช: (63) พอใช:(64) เสื่อมโทรม (60) 
  - TP03 : สะพานจุลจอมเกล:า  อ.พุนพิน ดี (72) ดี (76) พอใช: (65) พอใช:(68) ดี (73) 
  - TP08 : สะพานข:ามแมBน้ําตาปj  ต.เคียนซา ดี (71) พอใช: (67) พอใช: (67) พอใช:(65) ดี (75) 
  - TP09 : สะพานบ:านโคกจําปา ต.ทุBงหลวง ดี (74) พอใช: (65) พอใช: (63) พอใช:(61) พอใช:(70) 
 แมBน้ําพุมดวง - TP04 : สะพานพุมดวง หน:าโรงงานสุรา อ.พุนพิน ดี (76) พอใช: (67) พอใช: (70) พอใช:(65) พอใช:(70) 
  - TP05 : วัดถ้ําสิงขร  ต.ถ้ําสิงขร   ดี (71) พอใช: (63) พอใช: (64) พอใช:(64) พอใช:(70) 
  - TP06 : สะพานพุมดวง บ:านตาขุน ดี (76) พอใช: (63) ดี (74) พอใช:(67) ดี (73) 
  - TP07 : คลองพระแสง สุขาภิบาลเขาพัง ดี (83) ดี (88) ดี (76) ดี (75) ดี (85) 
นครศรีธรรมราช แมBน้ําตาปjตอนบน - TP10 : สะพานกรมโยธา 2534 ตลาดฉวางอ.ฉวาง ดี (72) เสื่อมโทรม (60) พอใช: (62) พอใช:(68) พอใช:(68) 
  - TP11 : สะพานบ:านขุนพิปูน  ต.ยางค:อม ดี (89) ดี (85) ดี (75) ดี (77) ดี (87) 
 แมBน้ําปากพนัง - PN01 : ปากแมBน้ํา กิโลศูนย� ต.ฝ56งตะวันออก เสื่อมโทรม (60) เสื่อมโทรม (60) เสื่อมโทรม (54) พอใช: (64) พอใช:(66) 

 
 - PN02 : ทBาเรือข:ามฟาก บ.ปากพนัง เสื่อมโทรม (55) เสื่อมโทรม (57) เสื่อมโทรม (52) เสื่อมโทรม (54) เสื่อมโทรม (60) 

 
- PN04 : บริเวณเหนือเขื่อนประตูระบายน้ํา ดี (76) พอใช: (65) ดี (71) เสื่อมโทรม (59) ดี(71) 
- PN06 : ศาลาสันติชัย  ต.บ:านกลาง ดี (74) ดี (73) พอใช: (69) พอใช: (64) พอใช:(68) 

  - PN11 : เทศบาลตําบลชะอวด (คลองชะอวด) อ.ชะอวด เสื่อมโทรม (57) เสื่อมโทรม (57) เสื่อมโทรม (57) เสื่อมโทรม (56) พอใช:(64) 
  - PN13 : ท:ายเขื่อนไม:เลียบ บ.ไม:เลียบ  อ.ชะอวด ดี (82) ดี (77) ดี (76) พอใช: (70) ดี (82) 
  - PN14 : เหนือเขื่อนไม:เลียบ บ.ไม:เลียบ  อ.ชะอวด ดี (80) ดี (76) ดี (79) พอใช: (68) ดี (76) 
        



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -133- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน1/ 

 แหล̀งน้ํา ที่ตั้งสถานี 2554 2555 2556 2557 2558 
พัทลุง ทะเลน:อย - SK01 : หมูBบ:านทะเลน:อย  ต.พระนางตุง เสื่อมโทรม (56) เสื่อมโทรม (54) เสื่อมโทรม (42) เสื่อมโทรม (55) เสื่อมโทรม (46) 
  - SK02 : กลางทะเลน:อย  อ.ควนขนุน พอใช: (67) ดี (79) ดี (77) ดี (74) พอใช:(67) 
  - SK03 : คลองนางเรียม  อ.ควนขนุน พอใช: (67) พอใช: (64) พอใช: (66) เสื่อมโทรม (57) เสื่อมโทรม (54) 
 ทะเลหลวง - SK06 : ปากคลองลําป�า  อ.เมือง   เสื่อมโทรม (54) พอใช: (63) เสื่อมโทรม (60) เสื่อมโทรม (61) เสื่อมโทรม (56) 
  - SK07 : แหลมจองถนน  ต.จองถนน  อ.เขาชัยสน พอใช: (69) ดี (83) ดี (84) ดี (86) ดี (79) 
  - SK08 : บ:านปากพะยูน  อ.ปากพะยูน ดี (78) ดี (83) ดี (74) พอใช: (70) พอใช:(70) 
กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอันดามัน      
ระนอง แมBน้ํากระบุรี2/ - KR01 : ทBาเทียบเรือบ:านเขานางหงส�  ต.ปากน้ํา  อ.เมือง ดี (85) ดี (73) ดี (76) ดี (86) ดีมาก (91) 
  - KR02 : คอคอดกระ ต.มะมุ  อ.กระบุรี ดี (72) ดี (74) ดี (73) ดี (77) ดี (76) 
 คลองหาดส:มแปLน2/ - TG03 : โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปากันตัง บ.ทBาจีน ต.ทับเที่ยง เสื่อมโทรม (58) เสื่อมโทรม (57) เสื่อมโทรม (59) เสื่อมโทรม(57) เสื่อมโทรม (52)* 
  - TG04 : บ:านบางดี หมูB 1 ต.บางดี เสื่อมโทรม ()56 เสื่อมโทรม (56) พอใช: (67) พอใช: (66) พอใช: (62)* 
ตรัง แมBน้ําตรัง - TG01 : ปากแมBน้ํา เทศบาลเมืองกันตัง ต.กันตัง ดี (74) ดี (71) พอใช: (70) ดี (75) ดี (73) 
  - TG02 : ทBาแพขนานยนต� เทศบาลเมืองกันตัง ต.กันตัง ดี (72) ดี (79) ดี (77) ดี (87) ดี (74) 
  - TG03 : โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปากันตัง บ.ทBาจีน ต.ทับเที่ยง ดี (82) ดี (85) ดี (85) ดี (84) ดี (82) 
  - TG04 : บ:านบางดี หมูB 1 ต.บางดี ดี (82) ดี (79) ดี (84) ดี (85) ดี (88) 
กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ชายแดน      
สงขลา ทะเลหลวง - SK04 : ปากคลองบ:านโรง  อ.ระโนด เสื่อมโทรม (50) เสื่อมโทรม (59) เสื่อมโทรม (54) เสื่อมโทรม (57) เสื่อมโทรม (54) 
  - SK05 : กลางทะเลหลวง  อ.ระโนด พอใช: (65) พอใช: (65) ดี 79) ดี (76) ดี (74) 

 
ทะเลสาบสงขลา - SK09 : บ:านปากจBา  ต.ควนโซ:  อ.ควนเนียง ดี (73) ดี (77) ดี (74) ดี (83) ดี (71) 

 
- SK10 : ปากคลองอูBตะเพา  อ.รัตภูมิ เสื่อมโทรม (54) เสื่อมโทรม (54) พอใช: (64) เสื่อมโทรม (60) เสื่อมโทรม (55) 
- SK11 : ปากคลองพะวง  อ.หาดใหญB ดี (72) พอใช: (67) พอใช: (70) พอใช: (63) พอใช:(64) 

  - SK12 : สะพานเกาะยอ  ต.เกาะยอ  อ.เมือง พอใช: (70) ดี (71) ดี (75) ดี (76) พอใช:(65) 
  - SK13 : ปากคลองสําโรง  อ.เมือง เสื่อมโทรม (40) เสื่อมโทรม (39) เสื่อมโทรม (44) เสื่อมโทรม (44) เสื่อมโทรม (49) 
  - SK14 : วัดสุวรรณคีรี  อ.เมือง ดี (85) ดี (83) ดี (79) ดี (76) ดี (74) 
  - SK15 : ปากทะเลสาบสงขลา อ.เมือง ดี (72) ดี (83) ดี (85) พอใช: (67) ดี (77) 
ป'ตตานี แมBน้ําป5ตตานี - PT01 : ปากน้ําป5ตตานี ทBาเทียบเรือชายฝ56งป5ตตานี หมูBที่ 8 ต.บานา เสื่อมโทรม (58) เสื่อมโทรม (57) เสื่อมโทรม (59) เสื่อมโทรม (60) เสื่อมโทรม (58) 
  - PT02 : บ:านอาเน�าะปูโล�ะ ต.ยาปj พอใช: (70) ดี (81) ดี (79) ดี (79) ดี (72) 
 แมBน้ําสายบุรี - SB01 : ปากน้ํา เทศบาลตําบลตะลุบัน อ.สายบุรี พอใช: (69) พอใช: (65) พอใช: (65) พอใช:(66) พอใช:(65) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -134- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน1/ 

 แหล̀งน้ํา ที่ตั้งสถานี 2554 2555 2556 2557 2558 
ยะลา แมBน้ําป5ตตานี - PT03 : โรงสูบน้ําแรงต่ําประปาเทศลาลเมืองยะลา บ.รีบุต ต.ทBาสาบ พอใช: (66) ดี (72) พอใช: (61) พอใช: (64) พอใช:(63) 
  - PT04 : บ:านบาเจาะ ต.บาเจาะ พอใช: (66) ดี (76) ดี (78) ดี (80) ดี (74) 
  - PT05 : ท:ายเขื่อนบางลาง บ.บางลาง ต.บันนังสตา พอใช: (70) พอใช: (69) ดี (73) พอใช: (69) ดี (71) 
 แมBน้ําสายบุรี - SB02 : หมูB 1 ต.กายูบอเกาะ พอใช: (66) ดี (78) ดี (71) พอใช: (70) พอใช:(70) 
นราธิวาส แมBน้ําสายบุรี - SB03 : โรงสูบน้ําแรงต่ํา การประปารือเสาะ บ.ทBาเรือ ต.รือเสาะ พอใช: (65) ดี (76) ดี (72) ดี (76) พอใช:(66) 
  - SB04 : เทศบาลตําบลศรีสาคร ต.ศรีสาคร พอใช: (62) พอใช: (66) พอใช: (66) ดี (71) พอใช:(67) 

หมายเหตุ:  1/ ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (Water Quality Index : WQI) เปHนเครื่องมือที่กรมควบคุมมลพิษพัฒนาขึ้นเพื่อใช:ประเมินสถานการณ�คุณภาพน้ําของแหลBงน้ําผิวดินโดยรวม(คํานวณจากดัชนีคุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร� 
ได:แกB ออกซิเจนละลาย (DO) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย� (BOD) การปนเป��อนของแบคทีเรียกลุBมโคลิฟอร�มทั้งหมด (TCB) การปนเป��อนของแบคทีเรียกลุBมฟjคอลโคลิฟอร�ม (FCB) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-
N) มีคBาอยูBระหวBาง 0-100 โดยแบBงเปHนชBวงคะแนนตBางๆ ดังนี้ 

 - ชBวงคะแนน 0 - 30 จัดอยูBในเกณฑ�เสื่อมโทรมมาก 

 - ชBวงคะแนน 31 - 60 จัดอยูBในเกณฑ�เสื่อมโทรม 

 - ชBวงคะแนน 61 – 70 จัดอยูBในเกณฑ�พอใช: 

 - ชBวงคะแนน 71 – 90 จัดอยูBในเกณฑ�ดี 

 - ชBวงคะแนน 91 – 100  จัดอยูBในเกณฑ�ดีมาก 

 2/ ข:อมูลจากสํานักงานสิ่งแวดล:อมภาคที่ 14  

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม, 2559 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -135- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

   ท้ังนี้เม่ือพิจารณาพารามิเตอร�ท่ีไมBเปHนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลBงน้ําผิวดินประเภท
ท่ี 3 คือ BOD และ DO โดยสาเหตุมาจากน้ําเสียจากแหลBงชุมชน และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงพบคBาความเปHนกรด-
ดBาง (pH) ไมBเปHนไปตามมาตรฐานบางจุดตรวจวัด ได:แกB แมBน้ําสายบุรีบริเวณ อ.รามัน จ.ยะลา มีคBา 9.1 และ
แมBน้ําป5ตตานี บริเวณ อ.เมือง จ.ยะลา มีคBา 9.9 (คBามาตรฐานกําหนด 5–9) สาเหตุมาจากการสะพรั่งของสาหรBาย
ในชBวงเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงอาจเกิดจากการชะล:างปุ�ยลงสูBแหลBงน้ํา โดยสาหรBายดังกลBาวจะจมลงสูBท:องน้ําและ
สลายไป ท้ังนี้ จึงไมBสBงผลกระทบตBอสิ่งแวดล:อม 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: (รBาง) รายงานสถานการณ�มลพิษของประเทศไทย ปj 2558 หน:า 2-5 

รูปท่ี 4-24  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในภาคใต,เทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

ในแหล̀งน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 3 

 
  2) คุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับประเภทแหล̀งน้ําท่ีกําหนด 

   ในการประเมินคุณภาพน้ําเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหลBงน้ําตามประเภทท่ีกําหนด โดย
การใช:ข:อมูลคุณภาพน้ํา 5 ปj (ปj 2554-2558) พบวBา จาก 11 แหลBงน้ํา เปHนไปตามประเภทท่ีกําหนดเพียง 2 แหลBง
น้ํา คือ แมBน้ําพุมดวง และแมBน้ําตรัง โดยแหลBงน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําดีท่ีสุด คือ แมBน้ําตาปjตอนบน แตBยังคงมีคุณภาพ
น้ําไมBเปHนไปตามประเภทแหลBงน้ําท่ีกําหนด (ประเภทท่ี 2) สาเหตุสBวนใหญBมาจากน้ําเสียจากแหลBงชุมชนท่ีป5จจุบัน
มีการเพ่ิมข้ึนของประชากร และการขยายตัวของชุมชนเมือง โดยเฉพาะชุมชนท่ีต้ังอยูBริมน้ํา และน้ําเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนและลักลอบระบายน้ําเสียท่ีมีปริมาณความสกปรกสูงลงสูBแหลBงน้ํา รวมไป
ถึงน้ําเสียจากภาคเกษตรกรรมท่ีไมBมีระบบการจัดการ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-29 

 

ได:ตามมาตรฐาน ไมBได:ตามมาตรฐาน ร,อยละของการตรวจวัด 

สัดส̀วนโลหะหนัก 
ท่ีพบเกินค`ามาตรฐานฯ 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -136- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-29 คุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหล̀งน้ําตามประเภทที่กําหนด บริเวณที่มีป'ญหาและสาเหตุ 

ลําดับ แหล`งน้ํา (ค`า WQI) ประเภท 
ที่วัดได, 

พารามิเตอร�ที่บ̀งชี้ 
ป'ญหาคุณภาพน้ํา 

บริเวณที่ควรจัดการแหล`งกําเนิดมลพิษเพื่อ 
ให,ได,ตามประเภทแหล`งน้ําที่กําหนด 

แหล`งกําเนิดมลพิษ 
ที่สําคัญ 

แหล`งน้ําที่กําหนดเปqนประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ�สัตว�น้ํา การประมง การว̀ายน้ํา และกีฬาทางน้ํา 

1 ตาปjตอนบน(87) 3 TCB อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช เกษตร 

2 หลังสวนตอนบน(76) 3 TCB, FCB อ.หลังสวน อ.พะโต�ะ จ.ชุมพร ชุมชน, เกษตร 

3 ป5ตตานีตอนบน(69) 4 DO, BOD, TCB, FCB อ.เมือง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ชุมชน, เกษตร 

แหล`งน้ําที่กําหนดเปqนประเภทที่ 3 เพื่อการเกษตร 

1 ตรัง(79) ได:ตามประเภทแหลBงน้ําที่กําหนดเปHนประเภทที่ 3 

2 พุมดวง(76) ได:ตามประเภทแหลBงน้ําที่กําหนดเปHนประเภทที่ 3 

3 ชุมพร(68) 4 TCB, FCB อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมชน, เกษตร 

4 ปากพนัง(68) 4 BOD อ.ปากพนัง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ชุมชน, เกษตร 

5 ตาปjตอนลBาง(67) 4 FCB อ.เมือง จ.สุราษฎร�ธานี ชุมชน 

6 หลังสวนตอนลBาง(66) 4 FCB ต.บางมะพร:าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร ชุมชน 

7 สายบุรี(66) 4 FCB อ.สายบุรี จ.ป5ตตานี, อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ชุมชน 

8 ป5ตตานีตอนลBาง(63) 4 TCB, FCB อ.เมือง จ.ป5ตตานี ชุมชน 

ที่มา: (รBาง) รายงานสถานการณ�มลพิษของประเทศไทย ปj 2558, กรมควบคุมมลพิษ, มีนาคม 2559  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -137- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 (2) คุณภาพน้ําทะเล 

  1) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลชายฝ'(งภาพรวมของภาคใต, โดยกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ'(ง 

   จากการรวบรวมข:อมูลคุณภาพน้ําทะเลชายฝ56งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง
พบวBา คุณภาพน้ําทะเลชายฝ56งสBวนใหญBอยูBในเกณฑ�ดีท้ังฝ56งอBาวไทยและฝ56งอันดามัน โดยเฉพาะบริเวณชายฝ56งท่ีมี
ลักษณะเปHนทะเลเป̀ด อยBางไรก็ตาม บริเวณอBาวไทยตอนบนท่ีมีลักษณะของอBาวก่ึงป̀ด มลภาวะท่ีไหลมาจาก
แผBนดินผBานปากแมBน้ํากระจายออกมาได:ยากจึงมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมบางแหBง โดยเฉพาะบริเวณปากแมBน้ํา 
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายฝ56งทะเลรวม 294 สถานี แบBงออกเปHนอBาวไทย จํานวน 182 สถานี 
ชายฝ56งทะเลอันดามันจํานวน 112 สถานี ในปjงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยนําคBาคุณภาพน้ํา 8 ป5จจัย ได:แกB  
ความเปHนกรด-ดBาง ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอยท้ังหมด ไนเตรท ฟอสฟอรัส และ
แบคทีเรีย กลุBมโคลิฟอร�มท้ังหมดมาใช:คํานวณคBาดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝ56ง (Marine Water Quality Index) 
เพ่ือบBงบอกสถานภาพของคุณภาพน้ํา (ดีมาก ดี พอใช: เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก) พบวBา คุณภาพน้ําทะเล
สBวนใหญBจัดอยูBในเกณฑ�ดี ยกเว:นบริเวณอBาวไทยตอนบนจัดอยูBในเกณฑ�พอใช: 
   สําหรับสถานภาพสิ่งแวดล:อมทางทะเลและชายฝ56งจากการท่ีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ56งได:ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดล:อมบริเวณชายฝ56งทะเลของประเทศไทย ในปj      
พ.ศ. 2557 สามารถสรุปสถานภาพสิ่งแวดล:อมทางทะเลและชายฝ56งในพ้ืนท่ีภาคใต:ได: ดังนี้ 
   (ก) อ̀าวไทยตอนกลาง 

    จากผลการสํารวจคุณภาพน้ําชายฝ56งทะเลและปากแมBน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร จํานวน 
24 สถานี ได:แกB สถานีอBาวทุBงมหา สถานีแหลมแทBน สถานีหาดทุBงวัวแลBน สถานีปากแมBน้ําชุมพร สถานี        
อBาวทุBงคา-สวี สถานีหาดอรุโณทัย สถานีหาดปากน้ําหลังสวน และสถานีละแม และจังหวัดสุราษฎร�ธานี จํานวน 
15 สถานี ได:แกB สถานีหาดสําเร็จ สถานีหาดแหลมโพธิ์ สถานีแมBน้ําตาปj สถานีคลองกระแดะ และสถานีแหลม
ทวด ในเดือนธันวาคม 2556 เดือนมีนาคม มิถุนายน และสิงหาคม 2557 พบวBาคุณภาพน้ําสBวนใหญBอยูBในเกณฑ�
พอใช:ถึงดี และไมBมีสถานีท่ีจัดอยูBในเกณฑ�เสื่อมโทรมมาก สําหรับพ้ืนท่ีเสียงและควรเฝLาระวังเปHนพิเศษ ได:แกB 
บริเวณปากแมBน้ําตาปj จังหวัดสุราษฎร�ธานี ซ่ึงมีแหลBงชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนBน และบริเวณ
ปากน้ํากระแดะ จังหวัดสุราษฎร�ธานี มีแหลBงชุมชนและเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ56ง ท้ังนี้ ในภาพรวมพ้ืนท่ีอBาวไทย
ตอนกลางมีสถานะคุณภาพน้ําดี ท้ังในพ้ืนท่ีปากแมBน้ําและแหลBงทBองเท่ียว บริเวณท่ีมักพบคุณภาพน้ําตํ่ากวBา
เกณฑ�มาตรฐานเกิดจากน้ําท้ิงจากชุมชน ท่ีมีป5จจัยของสารอาหาร และปริมาณแบคทีเรียกลุBมโคลิฟอร�มท่ีควรเฝLา
ระวังและติดตามตรวจสอบอยBางใกล:ชิดและตBอเนื่อง 
   (ข) อ̀าวไทยตอนล̀าง จากผลการสํารวจคุณภาพน้ําจํานวน 50 สถานี ในเดือนธันวาคม 
2556 เดือนกุมภาพันธ� เมษายน และมิถุนายน 2557 พบวBา คุณภาพน้ําสBวนใหญBอยูBในเกณฑ�ดี พ้ืนท่ีเสียงและ
ควรเฝLาระวังเปHนพิเศษ ได:แกB บริเวณบ:านปากนคร อBาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และปากแมBน้ําป5ตตานี 
จังหวัดป5ตตานี ซ่ึงมีปริมาณสารอาหารสูง โดยในบางชBวงเวลาพบวBามีคBาเฉลี่ยในฤดูฝนสูงกวBาฤดูแล:ง           
โดยภาพรวมอBาวไทยตอนลBางมักพบปริมาณสารอาหาร และแบคทีเรียกลุBมโคลิฟอร�มสูง สาเหตุหลักจากน้ําท้ิง
ชุมชนเนื่องจากพ้ืนท่ีปากแมBน้ําและในอBาวเปHนแหลBงท่ีสะสมและรองรับมลพิษจากกิจกรรม จากแผBนดิน 
นอกจากนี้ อBาวบริเวณดังกลBาวมีลักษณะเปHนอBาวก่ึงป̀ด มีการไหลเวียนถBายเทของน้ําไมBดี จึงควรเฝLาระวังและ
ติดตามตรวจสอบอยBางตBอเนื่อง 
    



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -138- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

(ค)  ทะเลอันดามัน จากผลการสํารวจคุณภาพน้ําทะเลชายฝ56งอันดามันต้ังแตBจังหวัด

ระนองถึงสตูล รอบเกาะยาว รอบเกาะพีพี รอบเกาะภูเก็ต ชายฝ56งและอBาวป�าตอง รวมท้ังสิ้น 112 สถานี ใน
ปjงบประมาณ 2557 พบวBา คุณภาพน้ําสBวนใหญBอยูBในสถานะดีถึงดีมากเม่ือพิจารณาภาพรวมตามชBวงฤดูกาล 
พบวBา คุณภาพน้ําชายฝ56งชBวงฤดูแล:งมีสถานะดีกวBาฤดูฝน โดยป5จจัยคุณภาพน้ําสBวนใหญBท่ีไมBเปHนไปตามเกณฑ�
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ได:แกB ปริมาณแบคทีเรียกลุBมโคลิฟอร�มท้ังหมด ปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ํา และ
ปริมาณสารอาหาร อยBางไรก็ตาม ไมBพบป5ญหาตBอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมในบริเวณดังกลBาว อาจ
เพราะลักษณะพ้ืนท่ีซ่ึงเปHนทะเลเป̀ดและการข้ึนลงของน้ํา 2 รอบ มีการพัดพาของกระแสน้ําดี แตBอยBางไรก็ตาม 
ควรเฝLาระวังและติดตามตรวจสอบอยBางตBอเนื่อง เพ่ือรักษาสิ่งแวดล:อมชายฝ56งไมBให:เสื่อมโทรมลง 

  2) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลชายฝ'(ง โดยกรมควบคุมมลพิษ 

   จากข:อมูลสถานการณ�คุณภาพน้ําทะเลตามดัชนีคุณภาพน้ําทะเล (MWQI) ของกรมควบคุม
มลพิษ ท่ีได:มีการตรวจวัด จํานวน 2 ครั้งตBอปj (ชBวงฤดูฝนและแล:ง) ในพ้ืนท่ีภาคใต: ซ่ึงประกอบด:วยจังหวัดชุมพร 
สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สงขลา และสตูล ในชBวงระยะ 5 ปjย:อนหลัง 
(ระหวBางปj พ.ศ. 2554-2558) ดังแสดงในตารางท่ี 4-30 พบวBา คุณภาพน้ําทะเลสBวนใหญBอยูBในระดับพอใช:ถึงดี 
ซ่ึงในปj 2558 มีแนวโน:มในการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเสื่อมโทรมลง เนื่องจากไมBพบคุณภาพน้ําทะเลระดับดีมาก 
และสัดสBวนคุณภาพน้ําทะเลระดับดีลดลงจากเดิม (ปj 2557) ร:อยละ 44.6 เหลือร:อยละ 26.0 อยBางไรก็ตาม ในปj 
2558 ไมBพบคุณภาพน้ําทะเลอยูBในระดับเสื่อมโทรมมาก ดังแสดงในรูปท่ี 4-25 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -139- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
รูปท่ี 4-25 แนวโน,มสถานการณ�คุณภาพน้ําทะเล (ฤดูฝนและฤดูแล,ง) ในพ้ืนท่ีภาคใต, 

ระหว̀างปXพ.ศ. 2554-2558



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -140- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-30 สถานการณ�คุณภาพน้ําทะเลในพื้นที่ภาคใต, 

จังหวัด ที่ตั้งสถาน ี
คุณภาพน้ําทะเล1/(ระยะห̀างจากฝ'(ง)2/ 

ฤดูแล,ง ฤดูฝน 
2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558 

กลุ`มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอ̀าวไทย           
ชุมพร 
 

บ:านหน:าทับ อBาวบางสน 
 

- 
 

ดี 
(10) 

- 
 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Pb, Hg) 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(100) 

  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 บ:านสะพลี อBาวสะพลี 
 

- 
 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Pb) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(10) 

  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 ปากแมBน้ําชุมพร 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Pb) 

ดี 
(500) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(500) 

 หาดภราดรภาพ 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

  
พอใช: 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 หาดทุBงวัวแลBน 
 

- 
 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

เสื่อมโทรม 
(10) 

 หาดทรายรีตอนกลาง 
 

ดีมาก 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Pb) 

พอใช: 
(10) 

  
ดีมาก 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 บ:านบBอคา (อBาวค:อ) 
 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Hg) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(10) 

  
ดี 

(500) 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 ปากแมBน้ําหลังสวน 
 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Hg) 

เสื่อมโทรม 
(100) 

พอใช: 
(500) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -141- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด ที่ตั้งสถาน ี
คุณภาพน้ําทะเล1/(ระยะห̀างจากฝ'(ง)2/ 

ฤดูแล,ง ฤดูฝน 
2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558 

สุราษฎร�ธานี 
 

หาดสําเร็จ อ.ทBาชนะ 
 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

 ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา 
 

ดี 
(500) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรม 
(500) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

 ปากคลองทBาเคย อ.ทBาฉาง 
 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(500) 

ดี 
(500) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(500) 

เสื่อมโทรม 
(500) 

 ปากคลองทBาเคย  
(ฟาร�มเลี้ยงหอยนางรม) 

พอใช: 
(500) 

- 
 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(500) 

- 
 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรม 
(100) 

 ปากแมBน้ําตาปj อBาวบ:านดอน (กลาง) 
 

ดี 
(500) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(500) 

เสื่อมโทรม 
(100) 

เสื่อมโทรม 
(100) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรม 
(500) 

 คลองกระแดะ อ.กาญจนดิษฐ� 
 

ดี 
(500) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(500) 

 ปากคลองดอนสัก 
 

ดี 
(500) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Pb) 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Hg) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(500) 

 ทBาเรือเฟอรี่ (ดอนสัก-ใหมB) 
 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

เสื่อมโทรม 
(10) 

- 
 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

 ทBาเรือเฟอรี่ (ใหมB) บ.ซีทราน 
 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(100) 

 ตลาดแมBน้ํา บ:านแมBน้ํา 
 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 อBาวเฉวงน:อย เกาะสมุย 
 

ดีมาก 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 อBาวเฉวงกลาง เกาะสมุย 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดี 
(100) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

  
พอใช: 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 หาดละไม เกาะสมุย 
 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Hg) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

  
ดี 

(500) 
- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(500) 

ดี 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(500) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -142- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด ที่ตั้งสถาน ี
คุณภาพน้ําทะเล1/(ระยะห̀างจากฝ'(ง)2/ 

ฤดูแล,ง ฤดูฝน 
2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558 

สุ ร า ษ ฎ ร� ธ า นี 
(ต̀อ) 

บ:านหัวถนน (อBาวบางน้ําจืด)  
เกาะสมุย 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Pb, Hg) 

พอใช: 
(10) 

ดีมาก 
(10) 

ดี 
(10) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

  
ดี 

(500) 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 ทBาเรือเฟอรี่ (เกBา) บ.ราชา 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

- 
 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

 ทBาเรือเฟอรี่ เกาะพะงัน 
 

ดีมาก 
(100) 

- 
 

- 
 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

- 
 

ดี 
(100) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

 สะพานปลา เกาะพะงัน 
 

ดี 
(10) 

- 
 

ดี 
100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดี 
(100) 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(100) 

 อBาวหาดริ้น เกาะพะงัน 
 

ดี 
(5) 

- 
 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(10) 

ดี 
(5) 

ดี 
(5) 

พอใช: 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(10) 

  
ดีมาก 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
ดี 

(500) 
ดี 

(500) 
- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(500) 

 อBาวท:องตาปาน 
 

ดีมาก 
(5) 

- 
 

- 
 

- 
ดี 

(100) 
ดี 
(5) 

ดี 
(5) 

- 
 

- 
 

ดี 
(10) 

นครศรีธรรมราช 
 

โรงไฟฟLาขนอม อ.ขนอม 
 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

 หาดไนเพลา อ.สิชล 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

  
ดีมาก 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 หาดหินงาม อ.สิชล 
 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

  
ดี 

(500) 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 ปากคลองทBาสูง อ.ทBาศาลา 
 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(500) 

 
ปากแมBน้ําปากพนัง 
 

พอใช: 
(500) 

เสื่อมโทรม 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(500) 

บ:านปากคลอง อ.หัวไทร ดี พอใช: เสื่อมโทรมมาก ดี ดี พอใช: ดี ดี ดี พอใช: 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -143- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด ที่ตั้งสถาน ี
คุณภาพน้ําทะเล1/(ระยะห̀างจากฝ'(ง)2/ 

ฤดูแล,ง ฤดูฝน 
2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558 

 (100) (100) (100) 3/ (Cu) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 
กลุ`มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอันดามัน           
ระนอง 
 

หาดชาญดําริ ปากน้ําระนอง 
 

เสื่อมโทรม 
(100) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรม 
(100) 

เสื่อมโทรม 
(100) 

เสื่อมโทรม 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

 หาดบางเบน 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(10) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

- 
 

พอใช: 
(10) 

 หาดประพาส 
 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

  
ดี 

(100) 
ดี 

(100) 
เสื่อมโทรมมาก 

(100) 3/ (Cu) 
ดี 

(100) 
- 
 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

- 
 

- 
 

 คลองบางริ้น (หน:าสถานีตํารวจระนอง) 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เสื่อมโทรม 
(100) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เสื่อมโทรม 
(100) 

พังงา 
 

หาดบางสัก 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

 ท:ายเหมืองปากคลองทับละมุ 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

 คลองปากบาง (เขาหลัก) 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

- 
 

พอใช: 
(10) 

 บ:านบางเนียง 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

 บ:านเขาป̀หลาย 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

- 
 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

- 
 

  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(500) 

ดี 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(500) 

 บ:านทับละมุ  
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

 เกาะพระทอง 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

- 
 

- 
 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(100) 

- 
 

- 
 

- 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -144- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด ที่ตั้งสถาน ี
คุณภาพน้ําทะเล1/(ระยะห̀างจากฝ'(ง)2/ 

ฤดูแล,ง ฤดูฝน 
2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558 

พังงา (ต̀อ) 
 

บ:านเกาะคอเขา 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

 
บ:านน้ําเค็ม 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

 
บ:านคึกคัก 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ภูเก็ต 
 

หาดไม:ขาว 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดีมาก 
(100) 

- 
 

ดี 
(10) 

 
หาดไนยาง 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 
หาดบางเทา 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(10) 

 
หาดสุรินทร� 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Hg) 

- 
 

ดี 
(10) 

 
หาดกมลา 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 
หาดป�าตอง (หน:าป�าตองเมอร�ริน) 
 

- 
 

เสื่อมโทรม 
(10) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

เสื่อมโทรม 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(10) 

 
หาดป�าตอง (หน:าป�าตองบีชโฮเต็ล) 
 

- 
 

เสื่อมโทรม 
(10) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 
หาดป�าตอง (B-lay Tong Phuket) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(10) 

 
หาดป�าตอง (หน:าโรงแรมป�าตองเบย�) 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

- 
 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(100) 

- 
 

  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(500) 

ดี 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(500) 

 
ป�าตอง (หน:าไดมอนคลิฟ) 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

- 
 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

- 
 

 
หาดกะรน (หน:าภูเก็ตโกลเด:น 
แซนอินน�) 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -145- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด ที่ตั้งสถาน ี
คุณภาพน้ําทะเล1/(ระยะห̀างจากฝ'(ง)2/ 

ฤดูแล,ง ฤดูฝน 
2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558 

ภูเก็ต (ต̀อ) 
 

หาดกะรน (หน:าภูเก็ตอะคาเดีย) 
 

- 
 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

ดี 
(10) 

 หาดกะตะน:อย (หน:าโรงแรม 
กะตะธานี) 

- 
 

ดี 
(10) 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
(10) 

 หาดกะตะใหญB (ด:านทิศใต:) 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 หาดราไวย� (ตอนกลาง) 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Pb) 

พอใช: 
(10) 

 หาดราไวย� (หมูBบ:านชาวประมง) 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

 หาดในหาน (ตอนกลาง) 
 

- 
 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

ดี 
(10) 

 อBาวมะขาม (หน:าสถานีประมง 
ทะเลภูเก็ต) 

- 
 

พอใช: 
(100) 

- 
 

เสื่อมโทรมมาก 
(500) 3/ (Hg) 

ดี 
(500) 

พอใช: 
(500) 

ดี 
(100) 

- 
 

ดี 
(500) 

ดี 
(500) 

 ปากคลองทBาจีน บ:านเกาะสิเหรB 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Hg) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(500) 

 อBาวบางโรง 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

- 
 

ดี 
(500) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(500) 

ดี 
(100) 

- 
 

พอใช: 
(500) 

ดี 
(500) 

 อBาวฉลอง (ตอนกลาง) 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
() 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(500) 

กระบี่ 
 

หาดนพรัตน�ธารา 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดี 
(10) 

เสื่อมโทรม 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 อBาวนาง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

 หาดนพรัตน�ธารา (ปากคลองแห:ง) 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

 หาดบิเละ เกาะห:อง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(10) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -146- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด ที่ตั้งสถาน ี
คุณภาพน้ําทะเล1/(ระยะห̀างจากฝ'(ง)2/ 

ฤดูแล,ง ฤดูฝน 
2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558 

กระบี่ (ต̀อ) 
 

แหลมโตนด เกาะลันตา 
 

- 
 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

- 
 

 บ:านศาลาดBาน เกาะลันตา 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

เสื่อมโทรม 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 แหลมตง เกาะพีพี 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ดีมาก 
(10) 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(10) 

 อBาวโล�ะบาเกา เกาะพีพี  
(ด:านทิศตะวันออก) 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(100) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

ดี 
(100) 

ดี 
(10) 

 หาดโล�ะดาลัม เกาะพีพี  
(ด:านทิศตะวันตก) 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 หาดโล�ะดาลัม เกาะพีพี  
 

- 
 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(500) 

ดี 
(500) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(500) 

 หาดโล�ะดาลัม (พีพีคาบานา) เกาะพีพี 
 

- 
 

- 
 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 หาดต:นไทร (ต:นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี  
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(500) 

ดี 
(500) 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(500) 

 
 

หาดยาว เกาะพีพี  
(ด:านตะวันออกของทิศใต:) 

- 
 

- 
 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 อBาวมาหยา 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

- 
 

- 
 

ดี 
(100) 

- 
 

 อBาวไรBเลย� 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(100) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 หาดคลองดาว 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

 ด:านใต:หาดคลองกวาง เกาะลันตา 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

- 
 

 บ:านคลองนิน เกาะลันตา 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -147- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด ที่ตั้งสถาน ี
คุณภาพน้ําทะเล1/(ระยะห̀างจากฝ'(ง)2/ 

ฤดูแล,ง ฤดูฝน 
2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558 

กระบี่ (ต̀อ) 
 

บ:านศรีรายา เกาะลันตา 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรม 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

 บ:านบBอมBวง  
 

- 
 

ดี 
(100) 

- 
 

ดี 
(500) 

ดี 
(500) 

พอใช: 
(500) 

ดี 
(100) 

- 
 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(500) 

 ทะเลแหวก 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(10) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(10) 

ตรัง 
 

หาดปากเมง 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

พอใช: 
(500) 

ดี 
(500) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(500) 

 หาดสําราญ (กลาง) 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 หาดเจ:าไหม (กลาง) 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

เสื่อมโทรม 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 หาดหยงหลิง 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

 หาดยาว (ใต:) 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

กลุ`มจังหวัดภาคใต,ชายแดน           
สงขลา 
 

ประตูระบายน้ําปากระวะ อ.หัวไทร 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

- 
 

ดี 
(10) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(10) 

 หาดมหาราช 
 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(10) 

 
 

ปากทะเลสาบสงขลา 
 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(100) 

เสื่อมโทรมมาก 
(100) 3/ (Cu) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(500) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

พอใช: 
(500) 

 หาดเทพา 
 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

ดี 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

 หาดสมิหลา 
 

- 
 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(10) 

ดี 
(10) 

ดีมาก 
(10) 

ดี 
(10) 

ดี 
(100) 

ดีมาก 
(100) 

ดี 
(10) 

  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ดี 
(500) 

- 
 

- 
 

 
- 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -148- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด ที่ตั้งสถาน ี
คุณภาพน้ําทะเล1/(ระยะห̀างจากฝ'(ง)2/ 

ฤดูแล,ง ฤดูฝน 
2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558 

สตูล 
 

หาดบ:านปากบารา 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

- 
 

ดี 
(500) 

พอใช: 
(500) 

ดี 
(500) 

พอใช: 
(100) 

- 
 

พอใช: 
(500) 

พอใช: 
(500) 

 ทBาเทียบเรือปากบารา 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

 บ:านทุBงริ้น 
 

- 
 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

พอใช: 
(100) 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(100) 

 บ:านปากบาง 
 

- 
 

เสื่อมโทรม 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

ดี 
(10) 

พอใช: 
(10) 

พอใช: 
(10) 

- 
 

ดี 
(100) 

พอใช: 
(10) 

หมายเหตุ:  1/ ดัชนีคุณภาพน้ําทะเล (Marine Water Quality Index : MWQI) เปHนเครื่องมือที่กรมควบคุมมลพิษพัฒนาขึ้นเพื่อใช:ประเมินสถานการณ�คุณภาพน้ําทะเลโดยรวม (คํานวณจากข:อมูลคุณภาพน้ําทะเล 8 พารามิเตอร� 
ได:แกB ออกซิเจนละลาย (DO) แบคทีเรียกลุBมโคลิฟอร�มทั้งหมด (TCB) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4

3--P) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3
--N) อุณหภูมิ (Temp.) สารแขวนลอย (SS) ความเปHนกรด-ดBาง (pH) และแอมโมเนีย-

ไนโตรเจน (NH3-N) มีคBาอยูBระหวBาง 0-100 โดยแบBงเปHนชBวงคะแนนตBางๆ ดังนี้ 
 - ชBวงคะแนน 0 - 25 จัดอยูBในเกณฑ�เสื่อมโทรมมาก 
 - ชBวงคะแนน >25 - 50 จัดอยูBในเกณฑ�เสื่อมโทรม 
 - ชBวงคะแนน >50 – 80 จัดอยูBในเกณฑ�พอใช: 
 - ชBวงคะแนน >80 – 90 จัดอยูBในเกณฑ�ดี 
 - ชBวงคะแนน >90 – 100  จัดอยูBในเกณฑ�ดีมาก 
 2/ ตัวเลขในเครื่องหมาย ( ) แสดงระยะหBางจากชายฝ56ง (เมตร) จากระดับน้ําทะเลต่ําสุด 
 3/ กรณีคุณภาพน้ําทะเลมีปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว� และสารพิษ (Toxic elements) เชBน ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) โครเมียมรวม (Total Cr) โครเมียมเฮกซาวาเลนซ� (Cr6+) ตะกั่ว (Pb) ทองแดง (Cu) 

ไซยาไนด� (CN-) และพีซีบี (PCBs) เกินมาตรฐานน้ําทะเล ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลจะมีคBาเปHน “0” โดยทันที 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม, 2559 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -149- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 (3) คุณภาพอากาศ 

  1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ 

   แหลBงกําเนิดมลพิษทางอากาศมีลักษณะเฉพาะแตกตBางกันไปตามพ้ืนท่ี โดยในภาพรวมท้ัง
ประเทศมลพิษทางอากาศสBวนใหญBเกิดจากกิจกรรมการใช:พลังงาน ได:แกB ภาคการขนสBงทางบก การผลิตไฟฟLา 
และอุตสาหกรรม เปHนต:น โดยแนวโน:มการใช:พลังงานของประเทศไทยดีข้ึนกวBาปjท่ีผBานมา กลBาวคือหนึ่งหนBวย
พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงเปHนมูลคBาทางเศรษฐกิจมากข้ึน สBงผลให:ปริมาณมลพิษทางอากาศลดลง ประกอบ
กับการใช:รถใหมBท่ีมีประสิทธิภาพการใช:พลังงานเพ่ิมข้ึน และมีปริมาณการระบายมลพิษลดลง การใช:เชื้อเพลิงท่ี
สะอาด และการสBงเสริมการใช:ระบบขนสBงมวลชนเปHนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
   สําหรับสารมลพิษทางอากาศหลัก 5 ชนิด ท่ีถือเปHนตัวแทนของมลพิษทางอากาศโดยท่ัวไป 
ได:แกB ซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) คาร�บอนมอนอกไซด� (CO) ก�าซโอโซน (O3) และ
ฝุ�นละออง ขนาดไมBเกิน 10 ไมครอน (PM10) ซ่ึงมีการตรวจวัดโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของ
กรมควบคุมมลพิษจํานวน 61 สถานี ใน 29 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยมีสถานีตรวจวัดอยูBในพ้ืนท่ีภาคใต:จํานวน 5 
สถานี ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี ภูเก็ต สงขลา ยะลา และนราธิวาส สําหรับฝุ�นละออง ขนาดไมBเกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) เพ่ิงเริ่มมีการตรวจวัดต้ังแตBปj 2554 เปHนต:นมา มีสถานีตรวจวัดอัตโนมัติเปHนจํานวน 12 สถานี 
ใน 10 จังหวัด โดยในพ้ืนท่ีภาคใต:มีการตรวจวัดท่ีเฉพาะจังหวัดสงขลา สําหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ
อัตโนมัติในพ้ืนท่ีภาคใต:จํานวน 5 สถานี (รูปท่ี 4-26) ประกอบด:วย 

   -  บริเวณสํานักงานสิ่งแวดล:อมภาคท่ี 14 จังหวัดสุราษฎร�ธานี  
   -  บริเวณศูนย�บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
   - บริเวณเทศบาลนครหาดใหญB จังหวัดสงขลา  
   - บริเวณสนามโรงพิธีช:างเผือก จังหวัดยะลา 
   - บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ัง 5 สถานี ใน 5 จังหวัด ระหวBางปj  
พ.ศ. 2554-2558 (ตารางท่ี 4-31) พบวBา ในปj 2558 จังหวัดสุราษฎร�ธานีมีจํานวนวันท่ีมลพิษทางอากาศเกินคBา
มาตรฐานสูงท่ีสุด (22 วัน) รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา (7 วัน) และจังหวัดภูเก็ต (3 วัน) ตามลําดับ โดยสาร
มลพิษท่ีเปHนป5ญหาสําคัญของพ้ืนท่ีภาคใต:ตลอด 5 ปjท่ีผBานมา (พ.ศ. 2554-2558) คือ ฝุ�นละออง ขนาดเล็กกวBา 
10 ไมครอน (PM-10) ฝุ�นละออง ขนาดเล็กกวBา 2.5 ไมครอน (PM-2.5) และก�าซโอโซน สําหรับสารมลพิษท่ีอยูB
ในเกณฑ�มาตรฐานตลอดท้ังปj ได:แกB ซัลเฟอร�ไดออกไซด� ไนโตรเจนไดออกไซด� และคาร�บอนมอนอกไซด� 
 
 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -150- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-26 แผนท่ีแสดงสถานีจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ

สํานักงานส่ิงแวดล,อมภาคที่ 14

ศูนย�บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครหาดใหญ`
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สนามโรงพิธีช,างเผือก

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -151- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-31 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว̀างปX พ.ศ. 2554-2558 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวรอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่ภาคใต, 

จังหวัด พ.ศ. 

ค̀าเฉลี่ยผลการตรวจวัด (จํานวนครั้งทีเ่กินเกณฑ�มาตรฐาน) 

SO2 (ppb) NO2 (ppb) CO (ppm) O3 (ppb) PM-10 (µg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

1 ชั่วโมง 1 ปX 1 ชั่วโมง 1 ปX 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 1 ปX 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 1 ปX 24 ชั่วโมง 1 ปX 24 ชั่วโมง 1 ปX 

สุราษฎร�ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2554 0-10 2 0-35 8 0.00-1.70 0.00-0.10 0.30 0-72 - 15 10.4-61.3 28.2 - - 

 (0/7,827)  (0/8,172)  (0/8,084) (0/8,412)  (0/7,279)   (0/287)    
2555 0-15 3 0-26 6 0.00-1.80 0.00-0.90 0.40 0-64 0-52 12 15.5-68.1 37.8 - - 

 (0/1,856)  (0/4,978)  (0/6,373) (0/6,562)  (0/5,606) (0/5,791)  (0/15)    
2556 0-7 1 0-19 3 0.00-2.50 0.00-0.66 0.20 0-98 1-72 18 7.0-73.0 35.0 - - 

 (0/7,784)  (0/7,882)  (0/7,918) (0/8,277)  (0/7,921) (12/8,284)  (0/319)    
2557 0-28 1 0-22 3 0.00-2.40 0.00-2.00 0.17 0-102 1-91 21 13.0-97.0 39.0 - - 

 (0/7,865)  (0/7,884)  (0/7,895) (0/8,230)  (1/7,748) (73/8,064)  (0/315)    
2558 0-46 1 0-29 4 0.00-2.10 0.03-2.01 0.43 0-89 1-82 20 16.0-153.0 41.0 - - 

 (0/6,302))  (0/4,917)  (0/6,759) (0/7,051)  (0/6,668) (20/6,242)  (2/221)    

ภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2554 0-12 2 0-50 8 0.00-2.90 0.00-2.20 0.40 0-83 - 25 6.4-61.6 25.4 - - 
 (0/8,065)  (0/8,309)  (0/8,323) (0/8,665)  (0/7,776)   (0/311)    

2555 0-16 1 0-38 9 0.00-2.30 0.00-1.30 0.50 0-69 0-67 21 4.3-75.5 21.1 - - 

 (0/7,984)  (0/7,759)  (0/6,417) (0/6,687)  (0/7,790) (0/8,073)  (0/333)    

2556 0-17 1 0-64 10 0.00-1.90 0.00-1.23 0.48 0-96 0-86 26 8.0-61.0 24.0 - - 

 (0/7,793)  (0/7,984)  (0/8,250) (0/8,591)  (0/7,433) (231/7,679)  (0/347)    

2557 0-28 4 0-39 9 0.00-2.30 0.02-1.58 0.70 0-112 1-103 21 6.0-85.0 24.0 - - 

 (0/6,308)  (0/6,855)  (0/7,593) (0/7,878)  (11/6,740) (227/6,993)  (0/328)    

2558 0-15 3 0-64 12 0.00-1.90 0.00-1.69 0.54 0-62 1-53 13 8.0-209.0 31.0 - - 
 (0/2,599)  (0/7,905)  (0/5,067) (0/5,296)  (0/6,478) (0/6,603)  (3/244)    

 
 

             
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -152- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด พ.ศ. 

ค̀าเฉลี่ยผลการตรวจวัด (จํานวนครั้งทีเ่กินเกณฑ�มาตรฐาน) 

SO2 (ppb) NO2 (ppb) CO (ppm) O3 (ppb) PM-10 (µg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

1 ชั่วโมง 1 ปX 1 ชั่วโมง 1 ปX 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 1 ปX 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 1 ปX 24 ชั่วโมง 1 ปX 24 ชั่วโมง 1 ปX 

สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2554 0-9 1 0-36 8 0.00-1.60 0.00-1.20 0.50 0-74 - 16 14.6-88.4 39.8 - - 

 (0/6,941)  (0/7,210)  (0/7,894) (0/8,214)  (0/7,406)   (0/309)    

2555 0-16 1 0-33 8 0.00-1.80 0.00-1.50 0.40 0-72 0-51 11 12.3-113.2 33.6 4.5-80.9 18.9 

 (0/7,455)  (0/7,579)  (0/8,050) (0/8,345)  (0/7,931) (0/8,211)  (0/338)  (6/181)  

2556 0-18 2 0-34 7 0.00-3.26 0.00-2.70 0.51 0-80 0-61 18 11.0-101.0 38.0 7.0-51.0 20.0 

 (0/7,624)  (0/6,677)  (0/7,921) (0/8,245)  (0/7,899) (0/8,233)  (0/313)  (1/347)  

2557 0-26 3 0-30 6 0.00-1.65 0.01-1.18 0.50 0-114 0-84 22 15.0-91.0 44.0 4.0-48.0 20.0 

 (0/7,127)  (0/8,106)  (0/8,169) (0/8,532)  (2/8,168) (68/8,531)  (0/340)  (0/218)  

2558 0-14 3 0-30 6 0.00-2.50 0.00-2.36 0.60 0-73 21-63 21 20.0-323.0 44.0 8.0-35.0 18.0 

 (0/5,418)  (0/3,919)  (0/4,962) (0/5,175)  (0/5,028) (0/5,270)  (7/284)  (0/97)  

ยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2554 - - - - 0.00-2.00 0.10-1.40 0.50 - - - 9.6-61.9 27.9 - - 

     (0/7,074) (0/7,263)     (0/274)    

2555 - - - - 0.00-2.10 0.10-1.30 0.40 - - - 10.1-82.0 26.4 - - 

     (0/6,987) (0/7,228)     (0/285)    

 
2556 

- - - - 0.00-1.80 0.08-1.40 0.39 - - - 9.0-97.0 29.0 
- - 

     (0/8,024) (0/8,359)     (0/327)    

2557 - - - - 0.00-2.00 0.00-1.51 0.49 - - - 5.0-74.0 23.0 - - 

     (0/7,686) (0/8,001)     (0/287)    

2558 - - - - 0.00-4.10 0.00-1.94 0.46 - - - 9.0-135.0 32.0 - - 

     (0/8,049) (0/8,444)     (2/3674)    

                

                



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -153- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

จังหวัด พ.ศ. 

ค̀าเฉลี่ยผลการตรวจวัด (จํานวนครั้งทีเ่กินเกณฑ�มาตรฐาน) 

SO2 (ppb) NO2 (ppb) CO (ppm) O3 (ppb) PM-10 (µg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

1 ชั่วโมง 1 ปX 1 ชั่วโมง 1 ปX 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 1 ปX 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 1 ปX 24 ชั่วโมง 1 ปX 24 ชั่วโมง 1 ปX 

นราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2554 - - - - 0.00-3.00 0.00-1.70 0.40 - - - 8.1-77.5 33.4 - - 

     (0/8,027) (0/8,363)     (0/307)    

2555 - - - - 0.00-2.40 0.00-1.30 0.50 - - - 14.1-88.1 33.2 - - 

     (0/8,307) (0/8,645)     (0/312)    

2556 - - - - 0.00-1.60 0.04-1.31 0.50 - - - 11.0-135.0 36.0 - - 

     (0/8,128) (0/8,485)     (1/332)    

2557 - - - - 0.00-2.20 0.00-1.66 0.55 - - - 10.0-70.0 29.0 - - 

     (0/7,789) (0/8,226)     (0/347)    

2558 - - - - 0.00-2.00 0.00-1.73 0.49 - - - 8.0-179.0 28.0 - - 

     (0/8,309) (0/8,654)     (5/342)    

ค̀ามาตรฐาน 300 40 170 30 30 9 - 100 70 - 120 50 50 25 

หมายเหตุ : ( - ) หมายถึง ไมBมีการเก็บข:อมูล 
  จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง ชุมพร นครศรีธรรมราช ป5ตตานี สตูล และพัทลุง ยังไมBมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ที่มา :  สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2558 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -154- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

   สําหรับรายละเอียดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหวBางปj พ.ศ. 2554-2558 สามารถ
สรุปได: ดังนี้ 
   (ก) ฝุ�นละอองขนาดไมBเกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในปj 2558 พบปริมาณสูงกวBามาตรฐาน
ท้ัง 5 จังหวัด มีค`าเฉล่ียรายปXอยูBในชBวง 28-44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร ซ่ึงมีแนวโน:มเพ่ิมข้ึนในทุกจังหวัด 
ยกเว:นจังหวัดนราธิวาสท่ีมีแนวโน:มลดลง โดยคBาสูงสุดท่ีตรวจวัดได:อยูBท่ีบริเวณเทศบาลนครหาดใหญB จังหวัด
สงขลา และเม่ือพิจารณาค`าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ในปj 2558 ตรวจวัดได:อยูBในชBวง 8.0-323.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�
เมตร โดยคBาสูงสุดท่ีตรวจวัดได:อยูBท่ีบริเวณเทศบาลนครหาดใหญB จังหวัดสงขลาเชBนกัน 
   (ข) ฝุ�นละอองขนาดไมBเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีการตรวจวัดเฉพาะท่ีบริเวณเทศบาล
นครหาดใหญB จังหวัดสงขลา ซ่ึงในปj 2558 ไมBพบปริมาณท่ีสูงกวBามาตรฐาน มีค`าเฉล่ียรายปXเทBากับ 18 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร และค`าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมงมีคBาอยูBในชBวง 8.0-35.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร ท้ังนี้   
เม่ือพิจารณาแนวโน:มของปริมาณฝุ�นละออง พบวBา มีแนวโน:มลดลงจากปjท่ีผBานมา และไมBพบคBาท่ีเกินมาตรฐาน
ต้ังแตBปj 2557-2558 
   (ค) ก�าซโอโซน (O3) มีการตรวจวัดท่ี 3 จังหวัด ได:แกB จังหวัดสุราษฎร�ธานี ภูเก็ต และ
สงขลา ซ่ึงจากการตรวจวัดพบปริมาณสูงกวBาคBามาตรฐานเฉพาะท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี โดยในปj 2558 พบ
ค`าเฉล่ีย 1 ช่ัวโมงอยูBในชBวง 0-89 สBวนในพันล:านสBวน (ppb) และค`าเฉล่ีย 8 ช่ัวโมงอยูBในชBวง 1-82 สBวนใน
พันล:านสBวน (ppb) โดยพบคBาสูงสุดท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวโน:มของก�าซโอโซน พบวBามี
แนวโน:มลดลงจากปj 2557 ท่ีพบวBามีคBาเกินมาตรฐานท้ัง 3 จังหวัด 
   (ง) ก�าซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) มีการตรวจวัดท่ี 3 จังหวัด ได:แกB จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
ภูเก็ต และสงขลา ซ่ึงตรวจพบอยูBในเกณฑ�มาตรฐานท้ัง 3 จังหวัด ในปj 2558 มีค`าเฉล่ียรายปXอยูBในชBวง 4-12 
สBวนในพันล:านสBวน (ppb) และค`าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มีคBาอยูBในชBวง 0-64 สBวนในพันล:านสBวน (ppb) โดยคBาสูงสุด
ท่ีตรวจวัดได:อยูBท่ีบริเวณศูนย�บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวโน:มของ
ปริมาณก�าซไนโตรเจนไดออกไซด� พบวBา มีแนวโน:มเพ่ิมข้ึนท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานีและภูเก็ตในขณะท่ีจังหวัด
สงขลามีแนวโน:มคงท่ี 
   (จ) ก�าซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) มีการตรวจวัดท่ี 3 จังหวัด ได:แกB จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
ภูเก็ต และสงขลา ซ่ึงตรวจพบอยูBในเกณฑ�มาตรฐานท้ัง 3 จังหวัด ในปj 2558 มีค`าเฉล่ียรายปXอยูBในชBวง 0-3 สBวน
ในพันล:านสBวน (ppb) โดยคBาสูงสุดท่ีตรวจวัดได:พบท่ีบริเวณสํานักงานสิ่งแวดล:อมภาคท่ี 14 จังหวัด 
สุราษฎร�ธานี และค`าเฉล่ีย 1ช่ัวโมงมีคBาอยูBในชBวง 0-46สBวนในพันล:านสBวน (ppb) พบคBาสูงสุดท่ี และจังหวัด
สงขลา ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวโน:มของปริมาณก�าซไนโตรเจนไดออกไซด�เปHนคBาเฉลี่ยรายปj พบวBา มีแนวโน:ม
คBอนข:างคงท่ี ในขณะท่ีคBาเฉลี่ยราย 1 ชั่วโมง มีแนวโน:มลดลงในจังหวัดภูเก็ตและสงขลา และเพ่ิมข้ึนในจังหวัด  
สุราษฎร�ธานี 
   (ฉ) ก�าซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) มีการตรวจวัดท้ัง 5 จังหวัด ซ่ึงมีคBาอยูBในเกณฑ�
มาตรฐานทุกจังหวัด ในปj 2558 มีค`าเฉล่ียรายปXอยูBในชBวง 0.43-0.60 สBวนในล:านสBวน (ppm) ค`าเฉล่ีย 8 
ช่ัวโมง มีคBาอยูBในชBวง 0.00-2.36 สBวนในล:านสBวน (ppm) โดยคBาสูงสุดท่ีตรวจวัดได:พบท่ีจังหวัดสงขลา และ
ค`าเฉล่ีย 1ช่ัวโมง มีคBาอยูBในชBวง 0.00-4.10 สBวนในล:านสBวน (ppm) พบคBาสูงสุดท่ีจังหวัดนราธิวาส ท้ังนี้ เม่ือ
พิจารณาแนวโน:มของปริมาณก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�เปHนคBาเฉลี่ยรายปj พบวBา มีแนวโน:มลดลงในจังหวัดภูเก็ต 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -155- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ยะลา และนราธิวาสคBาเฉลี่ยราย 8 ชั่วโมง มีแนวโน:มเพ่ิมข้ึนในทุกจังหวัด ยกเว:นจังหวัดสุราษฎร�ธานีท่ีมีแนวโน:ม
คงท่ี สําหรับคBาเฉลี่ยราย 1 ชั่วโมง พบวBา จังหวัดนราธิวาสมีแนวโน:มคงท่ี จังหวัดสงขลาและยะลามีแนวโน:ม
เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานีและภูเก็ตมีแนวโน:มลดลง 
   ท้ังนี้  จากข:อมูลข:างต:นสามารถสรุปได:วBา ปริมาณก�าซซัลเฟอร�ไดออกไซด�  (SO2 )         
ก�าซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) และก�าซคาร�บอนมอนนอกไซด� (CO) มีคBาตํ่ากวBาเกณฑ�มาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศท่ัวไปคBอนข:างมาก สําหรับปริมาณก�าซโอโซน (O3) พบวBา มีแนวโน:มลดลงท้ัง 3 จุดตรวจวัด 
แตBยังคงพบคBาเกินเกณฑ�มาตรฐาน ปริมาณฝุ�นละอองขนาดเล็กกวBา 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในปj 
2558 พบคBาเกินเกณฑ�มาตรฐานในทุกสถานีตรวจวัด 
  2) สถานการณ�ฝุyนควันภาคใต, 

   ป5ญหาฝุ�นควันข:ามแดนเปHนเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนในชBวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปj 
ซ่ึงชBวงเวลาดังกลBาวเปHนชBวงฤดูแล:งของพ้ืนท่ีบริเวณคาบสมุทรมาเลเซีย สิงคโปร� สุมาตรา และกาลิมันตัน และ
เปHนชBวงท่ีเกษตรกรบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร�เนียว ประเทศอินโดนีเซีย จะทําการปรับพ้ืนท่ีทําการเกษตร
โดยการใช:ไฟเผา ซ่ึงเปHนสาเหตุหลักของการเกิดฝุ�นควัน ท้ังนี้ เนื่องจากไมBสามารถควบคุมไฟได:ทําให:เกิดการ
ลุกลามออกไปนอกพ้ืนท่ีทําการเกษตรและเกิดเปHนไฟป�าข้ึนมา หรือเปHนการจงใจท่ีไมBมีการควบคุม ประกอบกับ
ในชBวงท่ีเกิดป5ญหาฝุ�นควันในประเทศอินโดนีเซีย ภาคใต:ตอนลBางของประเทศไทยอยูBในชBวงอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต: (เดือนมิถุนายน-ตุลาคม) ท่ีพัดพาลมจากด:านใต:เข:าสูBประเทศไทยด:านตะวันตก  จึงทําให:พัดพา
ฝุ�นควันจากเกาะสุมาตราและเกาะบอร�เนียว ประเทศอินโดนีเซีย  เข:ามาปกคลุมในภาคใต:ตอนลBางของประเทศ
ไทย  ซ่ึงการพัดพาฝุ�นควันและฝุ�นละอองจากจุดกําเนิดถึงประเทศไทยจะใช:ระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ท้ังนี้ 
ข้ึนอยูBกับป5จจัยด:านความเร็วของลม สBวนปริมาณฝุ�นควันท่ีปกคลุมในภาคใต:จะข้ึนอยูBกับป5จจัยความแห:งแล:งของ
บริเวณจุดกําเนิดฝุ�นควัน และปริมาณน้ําฝนท่ีเกิดข้ึนในภาคใต: 
   ท้ังนี้ จากข:อมูลการเฝLาติดตามสถานการณ�ในพ้ืนท่ีบริเวณต:นเหตุฝุ�นควันโดยการติดตาม
การเกิดจุดเผาไหม: (Hotspot) ด:วยข:อมูลดาวเทียม NOAA-18 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจํานวนจุดเกิดไฟไหม: (Hotspot) 
บนเกาะสุมาตราและเกาะบอร�เนียวของประเทศอินโดนีเซีย จําแนกรายเดือน โดยดาวเทียม NOAA-18 ในปj 
พ.ศ. 2555-2558 พบวBา จุดเกิดไฟไหม: (Hotspot) ดังกลBาว มักเกิดข้ึนมากในชBวงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม        
ดังแสดงในรูปท่ี 4-27 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -156- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ASEAN Specialised Meteorological Centre (http://asmc.asean.org/asmc-hotspot/) 
รูปที่ 4-27 การเปลี่ยนแปลงของจุดเผาไหม, (Hotspot) บนเกาะสุมาตราและเกาะบอร�เนียว จําแนกรายเดือน ระหว̀างปX พ.ศ. 2555-2558 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -157- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

   สําหรับป5ญหาฝุ�นควันในปj 2558 พบวBา มี 7 จังหวัดท่ีได:รับผลกระทบ ได:แกB จังหวัด 
สุราษฎร�ธานี ภูเก็ต สงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล และป5ตตานี ซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแตBวันท่ี 1 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 
2558 ท้ังนี้ จากการตรวจวัดข:อมูลคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี ภูเก็ต สงขลา ยะลา นราธิวาส 
ป5ตตานี และสตูล พบปริมาณฝุ�นละอองมีคBาสูงเกินเกณฑ�มาตรฐาน 10 วัน คิดเปHนร:อยละ 6.5 ของจํานวนวันท่ี
ตรวจวัด (153 วัน) และพบปริมาณฝุ�นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด เทBากับ 360 ไมโครกรัมตBอลูกบาศก�เมตร   
เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2558 ท่ีตําบลหาดใหญB อําเภอหาดใหญB จังหวัดสงขลา ซ่ึงอยูBในระดับท่ีมีผลกระทบตBอ
สุขภาพมาก (ดังแสดงในรูปท่ี 4-28) และเม่ือเปรียบเทียบกับปj 2557 ในชBวงเวลาเดียวกันพบวBาไมBมีวันท่ีปริมาณ
ฝุ�นละอองเกินเกณฑ�มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: (รBาง) รายงานสถานการณ�มลพิษของประเทศไทย ปj 2558, กรมควบคุมมลพิษ, มีนาคม 2559 

รูปท่ี 4-28  ปริมาณฝุyนละอองขนาดเล็กกว̀า 10 ไมครอน ในภาคใต,ของประเทศไทย  

ระหว̀าง เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558 

4.2.2.6 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 จากแผนแมBบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ท่ีมีวิสัยทัศน�วBา “ประเทศ
ไทยมีภูมิคุ:มกันตBอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตท่ีปลBอยคาร�บอนตํ่าตามแนวทางการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” นั้น ได:มีการกําหนดเปLาหมายเปHน 3 ระยะ ได:แกB เปLาหมายระยะสั้น (ปjเปLาหมาย คือ พ.ศ. 2559) 
เปLาหมายระยะกลาง (ปjเปLาหมาย คือ พ.ศ. 2563) และเปLาหมายระยะยาว (ปjเปLาหมาย คือ พ.ศ. 2593)  
 ซ่ึงองค�ประกอบของแผนแมBบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 
ประกอบด:วยแนวทางการดําเนินงานใน 3 เรื่องหลัก ได:แกB (1) การปรับตัวตBอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  (2) การลดก�าซเรือนกระจกและสBงเสริมการเติบโตท่ีปลBอยคาร�บอนตํ่า และ (3) การสร:างขีด
ความสามารถด:านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย Roadmap ในภาพรวมของเปLาหมาย
ของแผนแมBบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ดังแสดงในตารางท่ี 4-32 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -158- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-32 Roadmap ของเปfาหมายระยะต̀างๆ ในแผนแม̀บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

เปfาหมายระยะสั้น 
(พ.ศ. 2559) 

เปfาหมายระยะกลาง 
(พ.ศ. 2563) 

เปfาหมายระยะยาว 
(พ.ศ. 2593 และต`อเนื่อง) 

ด:านการปรับตัวตBอ
ผลกระทบ 

1. มีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงตBอผลกระทบจากการเปลี่ยน แปลง
สภาพภูมิอากาศในด:านตBางๆ อยBางครอบคลุม เชื่อมโยงกับ
ฐานข:อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล:อมที่
สําคัญ 

2. สัดสBวนพื้นที่อนุรักษ�เพื่อพิทักษ�ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตBอพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ�ไว:ไมBน:อย
กวBาร:อยละ 19 และเพิ่มพื้นที่ป�าชายเลนไมBน:อยกวBาปjละ 
5,000 ไรB 

3. ร:อยละ 50 ของจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการการฟ��นฟู
พื้นที่ชายฝ56งที่ได:รับผลกระทบ ตามแนวทางการจัดการที่
เหมาะสมและเปHนมิตรตBอระบบนิเวศ 

4. มีก ารพัฒนา ดัช นี รวมแสดงระ ดับภู มิ คุ: มกันตB อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในภาพรวมของประเทศ
และรายสาขา 

1. มีระบบพยากรณ�สภาพอากาศและเตือนภัยลBวงหน:าสําหรับ
ภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบั ติทางธรรมชาติที่ มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง 

2. มีระบบประกันภัยสําหรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได:รับ
ความเสียหายจากป5จจัยทางภูมิอากาศ 

3. มีกองทุนเพื่อการฟ��นฟู เยียวยา และปรับตัวตBอผลกระทบ
จากการ เป ลี่ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ  เปH นกลไก
ระดับประเทศ 

4. พื้นที่ป�าไม:เพิ่มขึ้นเปHนร:อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
5. สัดสBวนพื้นที่อนุรักษ�เพื่อพิทักษ�ความหลากหลายทางชีวภาพ

เพิ่มขึ้นเทBากับพื้นที่อนุรักษ�สูงสุดที่ควรเปHน (maximum 
conservation area) 

6. ทุกจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการฟ��นฟูพื้นที่ชายฝ56งที่
ได:รับผลกระทบตามแนวทางการจัดการ ที่เหมาะสมและ
เปHนมิตรตBอระบบนิเวศ 

7. มีแผนปฏิบัติการระดับท:องถิ่นในการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครบทุกพื้นที่เสี่ยง 

1. สัดสBวนพื้นที่และเกษตรกรที่ได: รับประโยชน�ตBอพื้น ที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น 

2. สัดสBวนพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานที่ได:รับการพัฒนา
แหลBงน้ําเพิ่มขึ้น 

3. สัดสBวนของเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได:รับการอบรมการ
ปLองกัน บรรเทาและหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติ รวมถึงการ
ฝ£กอบรมอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น 

4. สัดสBวนของเกษตรกรผู:ประกันภัยผลผลิตจากภูมิอากาศ
เพิ่มขึ้น 

5. สัดสBวนมูลคBาความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจาก
ป5จจั ยทางภู มิอากาศตBอมูลคBาผ ลิตภัณฑ� รวมในภาค
การเกษตรลดลง 

6. สัดสBวนพื้นที่ที่ได:รับการจัดทําระบบการอนุรักษ�และฟ��นฟูดิน
และน้ําตBอพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติซ้ําซากเพิ่มขึ้น 

7. สัดสBวนทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามาใช:ประโยชน�ตBอทรัพยากร
น้ําผิวดินทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

8. สัดสBวนของประชากรที่สามารถเข:าถึงน้ําสะอาดเพิ่มขึ้น 
9. สัดสBวนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได:รับการจัดตั้งเครือขBายเฝLาระวัง

ภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้น 
10. จํานวนผู:เสียชีวิตและมูลคBาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

ลดลง 
11. จํานวนประชากรเด็กอายุต่ํากวBา 5 ปjที่มีภาวะทุพโภชนาการ

ลดลง 
12. สัดสBวนของพื้นที่เสี่ยงตBอการเกิดและการแพรBระบาดของโรค

ที่ได:รับการจัดตั้งเครือขBายเฝLาระวังโรคเพิ่มขึ้น 
13. สัดสBวนของคBาใช:จBายด:านสาธารณสุขจากโรคที่เกี่ยวข:องกับ

ป5จจัยทางภูมิอากาศตBอประชากรลดลง 
14. จํานวนชนิดพันธุ�ตBางๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล:สูญพันธุ�ลดลง 
15. สัดสBวนของการทBองเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น 
16. ระดับภูมิคุ:มกันตBอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น 

(วัดจากดัชนีรวม) 
    



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -159- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

เปfาหมายระยะสั้น 
(พ.ศ. 2559) 

เปfาหมายระยะกลาง 
(พ.ศ. 2563) 

เปfาหมายระยะยาว 
(พ.ศ. 2593 และต`อเนื่อง) 

ด:านการลดก�าซ 
เรือนกระจก 

1. มีการจัดทําเปLาหมายและ Roadmap การลดก�าซเรือน
กระจกของประเทศในระยะกลาง และระยะยาวและมีการ
กําหนดเปLาหมายการลดก�าซเรือนกระจกในระยะกลางและ
ระยะยาว ในสาขาอุตสาหกรรมที่มีความพร:อม 

2. มีการจัดตั้งกลไกภายในประเทศที่เหมาะสมโดยใช:มาตรการ
ผสมผสาน ทั้งเชิงเศรษฐศาสตร�และกฎหมาย ในการสร:าง
แรงจูงใจให:เกิดการพัฒนาแบบปลBอยคาร�บอนต่ํา 

 

1. การปลBอยก�าซเรือนกระจกของประเทศลดลงร:อยละ 7-20 
ในภาคพลังงานและคมนาคมขนสBง เมื่อเทียบกับกรณี BAU 
(ปjเปLาหมาย พ.ศ. 2564) 

2. มีสัดสBวนพลังงานหมุนเวียนตBอการใช:พลังงานขั้นสุดท:าย
ของประเทศอยBางน:อยร:อยละ 25 (ปjเปLาหมาย พ.ศ. 2564) 

3. สัดสBวนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองไมBน:อย
กวBา 10 ตารางเมตรตBอคนเพิ่มขึ้น 

1. คBาความเข:มของการใช:พลังงาน (energy intensity) ลดลง
อยBางน:อยร:อยละ 25 เมื่อเทียบ กับกรณี BAU (ปjเปLาหมาย 
พ.ศ. 2573) 

2. สัดสBวนการเดินทางด:วยระบบขนสBงสาธารณะเพิ่มขึ้น 
3. สัดสBวนการปลBอยก�าซเรือนกระจกจากการคมนาคมขนสBง

ทางบกลดลง 
4. สัดสBวนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ปลBอยคาร�บอนต่ํา

และที่เปHนมิตรตBอสิ่งแวดล:อมเพิ่มขึ้น 
5. จํานวนพื้นที่กําจัดมูลฝอยแบบเทกอง (open dumping) 

ลดลง 
6. สัดสBวนพื้นที่เกษตรที่ได:รับการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่

เหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย� เพิ่มขึ้น 
7. สัดสBวนการเผาในพื้นที่เกษตรลดลง 
8. สัดสBวนการปลBอยก�าซเรือนกระจกตBอมูลคBาผลิตภัณฑ�มวล

รวมลดลง 
ด: า น ก า ร ส ร: า ง ขี ด
ความสามารถและ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ดําเนินงาน 

1. มี ศู นย� ร ว ม เค รื อขB า ย ง านวิ จั ย และพัฒนาด: า นก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. มีข:อมูลสนับสนุนการดําเนินงานด:านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประกอบด:วย 

 - ฐานข:อมูลการปลBอยก�าซเรือนกระจกของประเทศใน
 ภาพรวมและรายสาขาที่เปHนป5จจุบัน ครอบคลุมสาขา
 พลังงาน คมนาคมขนสBง อุตสาหกรรม เกษตร ป�าไม:และ
 การเปลี่ยนแปลง การใช:ประโยชน�ที่ดิน และการจัดการ
 ของเสีย รวมถึงมีการจัดทํากรณีฐาน (Business-as-
 usual: BAU) ของปริมาณการปลBอยก�าซเรือนกระจกใน
 ภาพรวมของประเทศ 

 - ฐานข:อมูลการขึ้นทะเบียนกิจกรรมการลดการปลBอยก�าซ
 เรือนกระจกและการซื้อขายปริมาณการลดการปลBอยก�าซ
 เรือนกระจก ทั้งที่เปHนทางการและโดยสมัครใจ 

 - ระบบการรายงานข:อมูลการปลBอยก�าซเรือนกระจกราย
 อุตสาหกรรม สําหรับผู:ประกอบการรายใหญBในภาค 
 อุตสาหกรรมที่มีการปลBอยก�าซเรือนกระจกสูง 

 - ฐานข:อมูลสนับสนุนการเจรจาความรBวมมือด:านการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

1. มีการนําเทคโนโลยีโครงขBายไฟฟLาอัจฉริยะ (smart grid) มา
ใช:ในระดับประเทศ 

2. มีการพัฒนามาตรฐานกลไกและเครื่องมือการลดก�าซเรือน
กระจกภายในประเทศให:มีประสิทธิภาพเปHนที่ยอมรับและ
สามารถเชื่อมโยงกับกลไกและเครื่องมือระดับนานาชาติได: 

1. สัดสBวนของหนBวยงานในสBวนกลาง สBวนภูมิภาค และสBวน
ท:องถิ่นที่มีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับแนวทางการ
พัฒนาแบบปลBอยคาร�บอนต่ําและการปรับตัวตBอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -160- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

เปfาหมายระยะสั้น 
(พ.ศ. 2559) 

เปfาหมายระยะกลาง 
(พ.ศ. 2563) 

เปfาหมายระยะยาว 
(พ.ศ. 2593 และต`อเนื่อง) 

3. มียุทธศาสตร�หรือแผนปฏิบัติการระดับประเทศในการ
ดํา เ นินงานด: านการ เป ลี่ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศ 
ประกอบด:วย 
- แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จําเปHน เชBน การจัดการน้ํา 
อุทกภัยและภัยแล:ง การเกษตร การทBองเที่ยว การ
สาธารณสุข เปHนต:น 
- แผนปฏิบัติการการศึกษาวิจัยและพัฒนาด:านการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ 
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปลBอยก�าซเรือน
กระจก 
- ยุทธศาสตร�การสนับสนุนการลงทุนและการถBายทอด

เทคโนโลยี ที่ปลBอยคาร� บอน ต่ําและ ที่ เปHน มิตรตB อ
สิ่งแวดล:อม 
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรรองรับการดําเนินงาน

ด:านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาแบบ
ปลBอยคาร�บอนต่ํา 

4. ทุกหนBวยงานที่เกี่ยวข:องมีการจัดทํายุทธศาสตร�ของ
หนBวยงานในการพัฒนาการดําเนินงานด:านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

5. มีการจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อรองรับการสนับสนุน
ด:านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร:างศักยภาพจาก
ตBางประเทศ 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT)

4.2.3 ข,อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต,ในมิติเศรษฐกิจและสังคม

4.2.3.1 สภาพเศรษฐกิจระดับภาค

 (1) การเติบโตทางเศรษฐกิจ

  จากรายงานผลิตภัณฑ�ภาคและจังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
แหBงชาติ (สศช.) ปj 2557 ระบุวBา รายได:หลักของประเทศไทย ในปj พ
ภาคการค:าและบริการ คิดเปHนสัดสBวนร:อยละ 
สBวนภาคการเกษตรมีมูลคBาทางเศรษฐกิจน:อยท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 

 

รูปท่ี 4 -29 

  หากพิจารณาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ 
รายสาขาเศรษฐกิจ พบวBา สาขาอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปHนภูมิภาคท่ีมีผลิตภัณฑ�มวลรวม
มากท่ีสุดมูลคBา 1,713,229 ล:านบาท รองลงมาคือ ภาคตะวันออก มูลคBา 
อันดับรองสุดท:าย มูลคBา 246,882
มูลคBา 356,857 ล:านบาทรองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต: มูลคBา 
301,089 ล:านบาท ตามลําดับ และหากพิจารณาสาขาบริการและการค:า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปHน
ภูมิภาคท่ีมีผลิตภัณฑ�มวลรวมในสาขานี้ มากท่ีสุด 
677,238 ล:านบาท ภาคตะวันออก 

ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

(COT) -161- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด

ข,อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต,ในมิติเศรษฐกิจและสังคม

สภาพเศรษฐกิจระดับภาค 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

จากรายงานผลิตภัณฑ�ภาคและจังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ระบุวBา รายได:หลักของประเทศไทย ในปj พ.ศ. 2557 นั้น ข้ึนอยูBกับมูลคBาการผลิตของ

ภาคการค:าและบริการ คิดเปHนสัดสBวนร:อยละ 53.0 รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรม คิดเปHนสัดสBวนร:อยละ 
สBวนภาคการเกษตรมีมูลคBาทางเศรษฐกิจน:อยท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 10.2 ดังรูปท่ี 4-29 

 สัดส̀วนผลิตภัณฑ�มวลรวมประเทศแต`ละสาขา ปX 2557

 

หากพิจารณาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
รายสาขาเศรษฐกิจ พบวBา สาขาอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปHนภูมิภาคท่ีมีผลิตภัณฑ�มวลรวม

ล:านบาท รองลงมาคือ ภาคตะวันออก มูลคBา 1,583,403
246,882 ล:านบาท สาขาเกษตรกรรม พบวBา ภาคเหนือมีผลิตภัณฑ�มวลรวมมากท่ีสุด 

ล:านบาทรองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต: มูลคBา 
และหากพิจารณาสาขาบริการและการค:า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปHน

ภูมิภาคท่ีมีผลิตภัณฑ�มวลรวมในสาขานี้ มากท่ีสุด 4,189,572 ล:านบาท รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ล:านบาท ภาคตะวันออก 583,619 ล:านบาท และภาคใต: 577,702 ล:านบาทดัง

ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ข,อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต,ในมิติเศรษฐกิจและสังคม 

จากรายงานผลิตภัณฑ�ภาคและจังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
นั้น ข้ึนอยูBกับมูลคBาการผลิตของ

รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรม คิดเปHนสัดสBวนร:อยละ 36.8 
 

2557 

Gross Domestic Product: GDP)   
รายสาขาเศรษฐกิจ พบวBา สาขาอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปHนภูมิภาคท่ีมีผลิตภัณฑ�มวลรวม

1,583,403 ล:านบาท ซ่ึงภาคใต:เปHน
ล:านบาท สาขาเกษตรกรรม พบวBา ภาคเหนือมีผลิตภัณฑ�มวลรวมมากท่ีสุด 

ล:านบาทรองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต: มูลคBา 307,910 ล:านบาท และ 
และหากพิจารณาสาขาบริการและการค:า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปHน

ล:านบาท รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทดังตารางท่ี 4-33 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -162- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 
 

ตารางที่ 4-33 ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ จําแนกรายสาขา เปรียบเทียบระดับภาค ปX พ.ศ. 2557 

       หนBวย: ล:านบาท/ร:อยละ 

สาขาเศรษฐกจิ ทั้งประเทศ ใต, กทม.และ
ปริมณฑล 

ตะวันออก ตะวันตก กลาง ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ 

เกษตรกรรม 1,343,504 301,089 55,044 166,179 98,117 58,309 307,910 356,857 

อุตสาหกรรม 4,829,212 246,882 1,713,229 1,583,403 185,440 470,186 353,521 276,553 

การค:าและบริการ 6,959,525 577,702 4,189,572 583,619 190,014 221,672 677,238 519,693 
ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาค (GRP) 13,132,241 1,125,673 5,957,845 2,333,201 473,571 750,167 1,338,669 1,153,103 

เกษตรกรรม 10.2 26.7 0.9 7.1 20.7 7.8 23.0 30.9 

อุตสาหกรรม 36.8 21.9 28.8 67.9 39.2 62.7 26.4 24.0 

การค:าและบริการ 53.0 51.4 70.3 25.0 40.1 29.5 50.6 45.1 
สัดส`วน  GRP แต̀ละภาค เปรียบเทียบราย
สาขา 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ (2558) 
 

 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT)

 

  หากพิจารณาโครงสร:างทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค โดยการเปรียบเทียบสัดสBวนมูลคBาผลิตภัณฑ�ราย
สาขา พบวBา ภูมิภาคท่ีมีศักยภาพในสาขาอุตสาหกรรมมากท่ีสุด คือ ภาคตะวันออก ร:อยละ 
ภาคกลาง คิดเปHนร:อยละ 62.7 สBวนสาขาการค:าและบริการ พบวBา กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปHนภูมิภาคท่ีมี
สัดสBวนมูลคBาภาคการผลิตสูงสุด คิดเปHน ร:อยละ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปHนร:อยละ 
การผลิตสูงกวBาระดับประเทศถึงร:อยละ 

 

รูปท่ี 4-30 ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ จําแนกรายสาขา เปรียบเทียบระดับภาค ปX พ

 

  ในปj 2557 ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต: 
ประเทศ คิดเปHนอันดับ 5 รองจาก กทม
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-34) มีรายได:ตBอหัว 
195,995 บาท จังหวัดภูเก็ตมีรายได:เฉลี่ยตBอหัวสูงสุด คือ 
ตํ่าสุดคือ 55,601 บาท รายได:หลักของภาคใต: ข้ึนอยูBกับมูลคBาการผลิตของภาคการค:าและบริการ คิดเปHนสัดสBวน
ร:อยละ 51.32 รองลงมาคือ ภาคการเกษตร คิดเปHนสัดสBวนร:อยละ 
เศรษฐกิจน:อยท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 21

  เม่ือวิเคราะห�สถานการณ�เศรษฐกิจของภาคใต:โดยจําแนกออกตามแตBละภูมิภาคแล:ว พบวBา ภาคใต:
ฝ56งอBาวไทยเปHนภูมิภาคท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญBท่ีสุด โดยมีมูลคBา 
สําคัญ ได:แกB สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมการผลิต และการขายสBงและขายปลีก ในขณะท่ีภาคใต:ฝ56ง
อันดามันมีขนาดเศรษฐกิจเล็กกวBาภูมิภาคอ่ืนๆ โดยมีมูลคBา 
โรงแรมและภัตตาคาร (66,719 ล:านบาท
(61,977 ล:านบาท)   

ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

(COT) -163- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด

หากพิจารณาโครงสร:างทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค โดยการเปรียบเทียบสัดสBวนมูลคBาผลิตภัณฑ�ราย
สาขา พบวBา ภูมิภาคท่ีมีศักยภาพในสาขาอุตสาหกรรมมากท่ีสุด คือ ภาคตะวันออก ร:อยละ 

สBวนสาขาการค:าและบริการ พบวBา กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปHนภูมิภาคท่ีมี
สัดสBวนมูลคBาภาคการผลิตสูงสุด คิดเปHน ร:อยละ 70.3 รองลงมาคือ ภาคใต: คิดเปHนร:อยละ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปHนร:อยละ 50.6 สBวนการผลิตภาคเกษตรกรรมพบวBา ภาคเหนือ เปHนภูมิภาคท่ี
การผลิตสูงกวBาระดับประเทศถึงร:อยละ 30.9 รองลงมาภาคใต: คิดเปHนร:อยละ 26.7 (รูปท่ี 

ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ จําแนกรายสาขา เปรียบเทียบระดับภาค ปX พ

ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต: (GRP) มีมูลคBา 1.12 ล:านล:านบาท 
รองจาก กทม.และปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

มีรายได:ตBอหัว 123,684 บาท ท้ังนี้รายได:ตBอหัวตํ่ากวBาคBาเฉลี่ยของประเทศซ่ึงอยูBท่ี 
จังหวัดภูเก็ตมีรายได:เฉลี่ยตBอหัวสูงสุด คือ 258,817 บาท จังหวัดนราธิวาสมีรายได:เฉลี่ยตBอหัว

บาท รายได:หลักของภาคใต: ข้ึนอยูBกับมูลคBาการผลิตของภาคการค:าและบริการ คิดเปHนสัดสBวน
รองลงมาคือ ภาคการเกษตร คิดเปHนสัดสBวนร:อยละ 26.75 สBวนภาคอุตสาหกรรมมีมูลคBาทาง

21.93 ดังตารางท่ี 4-35 

เม่ือวิเคราะห�สถานการณ�เศรษฐกิจของภาคใต:โดยจําแนกออกตามแตBละภูมิภาคแล:ว พบวBา ภาคใต:
ฝ56งอBาวไทยเปHนภูมิภาคท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญBท่ีสุด โดยมีมูลคBา GRP รวม 408,271 ล:านบาท สา
สําคัญ ได:แกB สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมการผลิต และการขายสBงและขายปลีก ในขณะท่ีภาคใต:ฝ56ง
อันดามันมีขนาดเศรษฐกิจเล็กกวBาภูมิภาคอ่ืนๆ โดยมีมูลคBา 342,560 ล:านบาท สาขาเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได:แกB 

ล:านบาท) การขายสBงและขายปลีก (62,400 ล:านบาท

ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

หากพิจารณาโครงสร:างทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค โดยการเปรียบเทียบสัดสBวนมูลคBาผลิตภัณฑ�ราย
สาขา พบวBา ภูมิภาคท่ีมีศักยภาพในสาขาอุตสาหกรรมมากท่ีสุด คือ ภาคตะวันออก ร:อยละ 67.9 รองลงมา คือ

สBวนสาขาการค:าและบริการ พบวBา กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปHนภูมิภาคท่ีมี
รองลงมาคือ ภาคใต: คิดเปHนร:อยละ 51.3 และ

สBวนการผลิตภาคเกษตรกรรมพบวBา ภาคเหนือ เปHนภูมิภาคท่ีมีสัดสBวน
รูปท่ี 4-30) 

ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ จําแนกรายสาขา เปรียบเทียบระดับภาค ปX พ.ศ. 2557 

ล:านล:านบาท คิดเปHนร:อยละ 8.6 ของ
และปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

บาท ท้ังนี้รายได:ตBอหัวตํ่ากวBาคBาเฉลี่ยของประเทศซ่ึงอยูBท่ี 
บาท จังหวัดนราธิวาสมีรายได:เฉลี่ยตBอหัว

บาท รายได:หลักของภาคใต: ข้ึนอยูBกับมูลคBาการผลิตของภาคการค:าและบริการ คิดเปHนสัดสBวน
วนภาคอุตสาหกรรมมีมูลคBาทาง

เม่ือวิเคราะห�สถานการณ�เศรษฐกิจของภาคใต:โดยจําแนกออกตามแตBละภูมิภาคแล:ว พบวBา ภาคใต:
ล:านบาท สาขาเศรษฐกิจท่ี

สําคัญ ได:แกB สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมการผลิต และการขายสBงและขายปลีก ในขณะท่ีภาคใต:ฝ56ง      
ล:านบาท สาขาเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได:แกB 

ล:านบาท) และสาขาเกษตรกรรม 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -164- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 
 

 

 
  

ตารางที่ 4-34 ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต, จําแนกรายสาขา แยกรายจังหวัด ปX พ.ศ. 2557 
จังหวัดและกลุ̀มจังหวัด มูลค̀าผลิตภณัฑ�มวลรวมภาค (GRP) (ล,านบาท) GRP ต`อคน 

(บาท) 

ประชากร 

(1,000 คน) 

สัดส̀วนผลิตภณัฑ�มวลรวมภาคเปรียบเทียบรายสาขา (ร,อยละ) 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
การค,าและ

บริการ 
ผลิตภัณฑ�

มวลรวมภาค 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

การค,าและ
บริการ 

ผลิตภัณฑ�มวล
รวมภาค 

กลุ̀มจังหวัดชายฝ'(งทะเลอ`าวไทย 127,496 96,836 183,939 408,271 116,064 3,518 31.23 23.72 45.05 100.00 

ชุมพร 32,823 11,851 26,247 70,921 147,249 482 46.28 16.71 37.01 100.00 
นครศรีธรรมราช 35,889 42,177 58,496 136,562 90,950 1,502 26.28 30.88 42.84 100.00 
พัทลุง 11,466 5,653 15,583 32,702 65,530 499 35.06 17.29 47.65 100.00 
สุราษฎร�ธานี 47,318 37,153 83,615 168,086 162,329 1,035 28.15 22.10 49.75 100.00 
กลุ̀มจังหวัดชายฝ'(งทะเลอันดามัน 78,343 36,651 227,566 342,560 168,110 2,038 22.87 10.70 66.43 100.00 

กระบี่ 26,922 6,861 41,630 75,413 203,909 370 35.70 9.10 55.20 100.00 
ตรัง 22,805 12,035 28,838 63,678 103,220 617 35.81 18.90 45.29 100.00 
พังงา 14,408 4,080 24,392 42,880 161,681 265 33.60 9.52 56.88 100.00 
ภูเก็ต 4,792 10,761 122,348 137,901 258,817 533 3.48 7.80 88.72 100.00 
ระนอง 9,414 2,914 10,360 22,688 89,698 253 41.50 12.84 45.66 100.00 
กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ชายแดน 95,251 113,398 166,193 374,842 105,714 3,546 25.41 30.25 44.34 100.00 

นราธิวาส 13,684 4,608 19,690 37,982 55,601 683 36.03 12.13 51.84 100.00 
ป5ตตานี 15,629 8,477 22,758 46,864 75,378 622 33.35 18.09 48.56 100.00 
ยะลา 15,293 6,056 18,128 39,477 89,330 442 38.74 15.34 45.92 100.00 
สงขลา 36,658 89,569 93,102 219,329 144,209 1,521 16.71 40.84 42.45 100.00 
สตูล 13,968 4,688 12,517 31,191 112,136 278 40.84 15.03 40.13 100.00 
ภาคใต, 301,089 246,882 577,702 1,125,673 123,684 9,101 26.75 21.93 51.32 100.00 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ (2558)   



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -165- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 
 

ตารางที่ 4-35 มูลค`าผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต,ตั้งแต̀ ปX 2538-2557 
สาขาเศรษฐกิจ 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557p 

มูลคBาผลิตภัณฑ�มวลรวมภาค (ล:านบาท) 

เกษตรกรรม 128,664 131,343 126,338 146,915 129,122 133,988 131,017 152,881 188,674 221,976 241,310 282,908 285,761 307,282 262,675 363,886 418,938 361,816 335,148 301,089 

อุตสาหกรรม 83,701 93,701 92,622 92,824 93,332 102,870 103,900 114,859 130,702 143,091 159,970 172,027 178,723 191,122 190,707 238,281 252,034 246,660 251,236 246,882 

ก า ร ค: า แ ล ะ
บริการ 

192,907 209,335 221,492 241,514 251,297 237,133 241,406 255,343 267,449 310,340 318,027 368,241 393,447 412,223 423,419 468,074 515,799 555,980 566,916 577,702 

ผลิตภัณฑ�มวล
รวมภาค  

405,272 434,379 440,452 481,253 473,750 473,991 476,323 523,083 586,825 675,407 719,307 823,176 857,931 910,627 876,801 1,070,242 1,186,772 1,164,456 1,153,300 1,125,673 

ผลิตภัณฑ�มวล
รวมภาค ตBอคน 
(บาท) 

52,106 55,169 55,262 59,650 58,011 57,340 57,180 62,323 69,405 79,311 83,875 95,332 98,695 104,075 99,572 120,785 132,988 129,603 127,520 123,684 

ประชากร  

(1,000 คน) 

7,778 7,874 7,970 8,068 8,167 8,266 8,330 8,393 8,455 8,516 8,576 8,635 8,693 8,750 8,806 8,861 8,924 8,985 9,044 9,101 

โครงสร:าง ณ ราคาประจําปj(ร:อยละ) 

เกษตรกรรม 31.7 30.2 28.7 30.5 27.3 28.3 27.5 29.2 32.2 32.9 33.5 34.4 33.3 33.7 30.0 34.0 35.3 31.1 29.1 26.8 

อุตสาหกรรม  20.7 21.6 21.0 19.3 19.7 21.7 21.8 22.0 22.3 21.2 22.2 20.9 20.8 21.0 21.8 22.3 21.2 21.2 21.8 21.9 

ก า ร ค: า แ ล ะ
บริการ 

47.6 48.2 50.3 50.2 53.0 50.0 50.7 48.8 45.6 45.9 44.2 44.7 45.9 45.3 48.3 43.7 43.5 47.7 49.1 51.3 

สัดสBวน GRP  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

หมายเหตุ: p = ตัวเลขเบื้องต:น 
หนBวย: ล:านบาท 
ที่มา: สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ (2558)  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT)

 

  มูลคBาผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต:ต้ังแตBปj 
405,272 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนเปHน 1,125
มากในชBวง 10 ปjท่ีผBานมา (พ.ศ. 2547
เติบโตท่ีสูงกวBาภาคการผลิตอ่ืนอยBางเดBนชัด รองลงมาเปHนภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ตามลําดับ ท้ังนี้
เปHนท่ีนBาสังเกตวBามูลคBาการผลิตภาคการเกษตรในชBวง 
ตลาด และอัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอตัวเล็กน:อย ในขณะท่ีอัตราการเติบโตของภาคการค:าและ
บริการมีแนวโน:มสูงข้ึนเรื่อยๆ ดังรูปท่ี 

 

รูปท่ี 4-31 แนวโน,มผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต, จําแนกรายสาขา ปX พ

  มูลคBาการผลิตภาคการค:าและบริการเปHนภาคเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญของภาคใต: สามารถสร:าง
มูลคBาเพ่ิมได:มากท่ีสุด ปj 2557 มีมูลคBารวม 
ท้ังหมดของภาคใต: ดังตารางท่ี 
การซBอมแซมยานยนต� จักรยานยนต� ของใช:สBวนบุคคลและของใช:ในครัวเรือน มูลคBา 
การขนสBง สถานท่ีเก็บสินค:า และการคมนาคม มูลคBา 
93,980 ล:านบาท ตามลําดับ ภาคเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญรองลงมา ได:แกB ภาคเกษตรกรรม โดยมีมูลคBารวม 
301,089 ล:านบาท คิดเปHนสัดสBวนร:อยละ 
น้ํามัน กุ:ง และการทําประมงทะเล สBวนภาคอุตสาหกรรมมีมูลคBารวมท้ังสิ้น
ร:อยละ 21.6 โดยมีสาขาท่ีสําคัญคือ อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตไฟฟLา กBอสร:าง และเหมืองแรBอุตสาหกรรมท่ี
สําคัญ อาทิ   การผลิตยางแปรรูปและน:ามันปาล�มดิบ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชBเย็นแชBแข็งและแปรรูป 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป�อง อุ
 
 

ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

(COT) -166- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด

มูลคBาผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต:ต้ังแตBปj 2538-2557 มีแนวโน:มเพ่ิมข้ึน จากปj 
125,673 ล:านบาทในปj 2557 ดังแสดงในตารางท่ี 4-
2547-2557) ซ่ึงมูลคBาผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคการค:าและบริการมีสัดสBวนการ

เติบโตท่ีสูงกวBาภาคการผลิตอ่ืนอยBางเดBนชัด รองลงมาเปHนภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ตามลําดับ ท้ังนี้
เปHนท่ีนBาสังเกตวBามูลคBาการผลิตภาคการเกษตรในชBวง 4-5 ปj ท่ีผBานมามีแนวโน:มการเติบโตลดลงตาม
ตลาด และอัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอตัวเล็กน:อย ในขณะท่ีอัตราการเติบโตของภาคการค:าและ

รูปท่ี 4-31 

แนวโน,มผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต, จําแนกรายสาขา ปX พ.ศ. 

 
มูลคBาการผลิตภาคการค:าและบริการเปHนภาคเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญของภาคใต: สามารถสร:าง

มีมูลคBารวม 577,702 ล:านบาท คิดเปHนสัดสBวนร:อยละ 
ตารางท่ี 4-36 โดยสาขาบริการท่ีมีความสําคัญ ได:แกB การขายสBง การขายปลีก 

การซBอมแซมยานยนต� จักรยานยนต� ของใช:สBวนบุคคลและของใช:ในครัวเรือน มูลคBา 
การขนสBง สถานท่ีเก็บสินค:า และการคมนาคม มูลคBา 95,207 ล:านบาท และการโรงแรมและภัตตาคาร มูลคB

ล:านบาท ตามลําดับ ภาคเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญรองลงมา ได:แกB ภาคเกษตรกรรม โดยมีมูลคBารวม 
ล:านบาท คิดเปHนสัดสBวนร:อยละ 34.0 กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได:แกB การปลูกยางพารา ปาล�ม

น้ํามัน กุ:ง และการทําประมงทะเล สBวนภาคอุตสาหกรรมมีมูลคBารวมท้ังสิ้น 246,882 ล:านบาท หรือคิดเปHนสัดสBวน
โดยมีสาขาท่ีสําคัญคือ อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตไฟฟLา กBอสร:าง และเหมืองแรBอุตสาหกรรมท่ี
การผลิตยางแปรรูปและน:ามันปาล�มดิบ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชBเย็นแชBแข็งและแปรรูป 

อุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป�อง อุตสาหกรรมถุงมือยางและไม:ยางพารา  

ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

มีแนวโน:มเพ่ิมข้ึน จากปj 2538 ท่ีมีมูลคBา
-36 โดยมีการเติบโตสูงข้ึน

ซ่ึงมูลคBาผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคการค:าและบริการมีสัดสBวนการ
เติบโตท่ีสูงกวBาภาคการผลิตอ่ืนอยBางเดBนชัด รองลงมาเปHนภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ตามลําดับ ท้ังนี้

ปj ท่ีผBานมามีแนวโน:มการเติบโตลดลงตามภาวะการณ�
ตลาด และอัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอตัวเล็กน:อย ในขณะท่ีอัตราการเติบโตของภาคการค:าและ

. 2538-2557 

มูลคBาการผลิตภาคการค:าและบริการเปHนภาคเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญของภาคใต: สามารถสร:าง
ล:านบาท คิดเปHนสัดสBวนร:อยละ 51.3 ของมูลคBา GRP 

โดยสาขาบริการท่ีมีความสําคัญ ได:แกB การขายสBง การขายปลีก            
การซBอมแซมยานยนต� จักรยานยนต� ของใช:สBวนบุคคลและของใช:ในครัวเรือน มูลคBา 115, 951 ล:านบาท        

ล:านบาท และการโรงแรมและภัตตาคาร มูลคBา 
ล:านบาท ตามลําดับ ภาคเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญรองลงมา ได:แกB ภาคเกษตรกรรม โดยมีมูลคBารวม 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได:แกB การปลูกยางพารา ปาล�ม
ล:านบาท หรือคิดเปHนสัดสBวน

โดยมีสาขาท่ีสําคัญคือ อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตไฟฟLา กBอสร:าง และเหมืองแรBอุตสาหกรรมท่ี
การผลิตยางแปรรูปและน:ามันปาล�มดิบ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชBเย็นแชBแข็งและแปรรูป 



ร̀างรายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -167- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 
 

ตารางที่ 4-36 ผลิตภัณฑ�มวลรวม ณ ราคาประจําปX ภาคใต, ปX 2538-2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาการผลิต 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557p

ภาคเกษตร    128,664   131,343    126,338   146,915    129,122    133,988   131,017    152,881   188,674   221,976    241,310    282,908   285,761   307,282   262,675    363,886   418,938   361,816   335,148   301,089

เกษตรกรรม การลBาสัตว� และการป�าไม: 79,732       79,993       72,394       83,519       67,612       63,936       66,516       91,689       132,669     161,722     178,803     221,636     233,038     255,090     208,818     312,634     363,904     305,895     285,772     250,953

การประมง 48,932       51,351       53,944       63,396       61,510       70,052       64,501       61,193       56,005       60,255       62,507       61,273       52,724       52,192       53,858       51,252       55,034       55,921       49,376       50,137

ภาคนอกเกษตร    276,608   303,035    314,114    334,338   344,629    340,002    345,306    370,201    398,151   453,431    477,997    540,267    572,170    603,345    614,126    706,355    767,834   802,640   818,152   824,584

การทําเหมืองแรBและเหมืองหิน 6,222         7,673         9,299         10,082       9,872         11,612       13,179       14,171       14,738       16,084       19,756       18,861       19,655       21,600       33,242       45,724       39,851       41,825       43,570       45,784

อุตสาหกรรม 47,286       48,513       51,172       51,430       51,873       60,169       59,424       65,364       77,288       86,773       93,740       104,199     109,653     117,654     104,412     130,111     150,746     138,791     138,024     132,807

การไฟฟLา แก�ส และการประปา 7,231         9,380         12,335       15,177       13,466       13,941       14,673       14,263       15,100       16,232       17,477       19,588       20,468       19,858       22,178       23,287       23,846       25,270       26,698       28,838

การกBอสร:าง 22,962       28,134       19,816       16,134       18,120       17,148       16,624       21,061       23,576       24,001       28,997       29,378       28,946       32,011       30,876       39,160       37,591       40,774       42,944       39,453

การขายสBง การขายปลีก การซBอมแซมยานยนต� 59,634       61,927       64,277       64,084       64,360       65,330       61,649       65,277       71,606       81,200       85,493       98,047       100,782     102,753     104,185     124,392     131,783     121,057     112,927     115,951

โรงแรมและภัตตาคาร 16,268       17,851       19,116       24,109       26,647       31,169       33,150       34,316       33,231       40,664       31,558       42,681       50,962       52,759       48,209       56,774       67,179       80,014       93,090       93,980

การขนสBง สถานที่เก็บสินค:า และการคมนาคม 18,901       21,247       22,199       25,993       24,636       25,968       30,309       29,931       29,883       38,764       36,579       50,182       55,988       59,301       62,138       64,393       73,742       81,184       83,576       95,207

ตัวกลางทางการเงิน 15,920       17,781       16,444       15,230       10,851       10,863       12,294       14,046       15,161       18,544       22,233       27,058       31,208       32,556       33,529       35,466       40,045       44,996       53,504       57,949

บริการด:านอสังหาริมทรัพย� ให:เชBา และบริการ 13,200       15,864       18,103       21,015       25,512       26,246       25,360       27,893       29,506       30,316       31,850       35,068       36,105       36,165       37,845       38,469       40,000       43,773       44,813       40,387
การบริหารราชการแผBนดินและการปLองกันประเทศ 38,971       42,167       46,930       53,142       56,827       32,159       32,330       34,958       37,313       42,617       49,463       47,934       45,326       50,494       53,594       59,551       65,571       80,006       71,908       58,012
การศึกษา 19,377       20,762       22,258       24,958       25,955       26,854       27,478       28,954       30,702       36,097       39,281       43,513       48,574       51,779       54,266       58,192       65,204       70,737       71,405       79,257

การบริการด:านสุขภาพและสังคม 5,070         5,836         6,302         6,901         7,430         7,789         8,051         9,189         9,581         11,396       12,226       13,458       14,166       15,314       18,813       19,716       20,259       22,309       23,056       24,355

การให:บริการชุมชน สังคม และบริการสBวนบุคคลอื่น ๆ 5,038         5,331         5,234         5,454         8,457         10,047       9,953         10,161       9,682         9,863         8,438         9,330         9,360         10,093       9,745         10,023       11,038       10,584       11,087       10,898

ลูกจ:างในครัวเรือนสBวนบุคคล 530            569            629            629            623            708            832            620            785            879            906            970            977            1,008         1,094         1,099         978            1,319         1,549         1,706

ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาค 405,272    434,379    440,452    481,253   473,750    473,991    476,323    523,083   586,825   675,407    719,307    823,176   857,931   910,627    876,801   1,070,242 1,186,772 1,164,456 1,153,300 1,125,673

ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาค ต̀อคน (บาท) 52,106     55,169     55,262     59,650     58,011     57,340     57,180     62,323     69,405     79,311     83,875     95,332     98,695     104,075    99,572     120,785   132,988   129,603    127,520    123,684

ประชากร (1,000 คน)    7,778      7,874      7,970       8,068      8,167      8,266      8,330      8,393      8,455      8,516      8,576      8,635      8,693      8,750      8,806      8,861      8,924      8,985      9,044       9,101



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT)

 (2) โครงสร,างเศรษฐกิจ

  โครงสร:างเศรษฐกิจของภาคใต:อยูBในสาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมการผลิต สาขาการค:า
ปลีกค:าสBง สาขาการขนสBงและคลังสินค:า และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร เปHนหลัก คิดเปHนสัดสBวน
ร:อยละ 22.29 11.80 10.30 8.46
ภาคใต:มีการเปลี่ยนแปลงจาก 20 ปjท่ีผBานมาคBอนข:างช:า โดยมีโครงสร:างทางเศรษฐกิจภาคการค:าและบริการเปHน
โครงสร:างหลัก ตามมาด:วยภาคการเกษตร ซ่ึงปj 
เล็กน:อย ในขณะท่ีภาคการค:าและบริการเติบโตข้ึน และภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนเล็กน:อย ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ
2557 สูงกวBา ปj 2538 เพียง 2.99 เทBา และเม่ือพิจารณาสาขาการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ
มีสัดสBวนการเปลี่ยนแปลง 2.95 และ 
ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคท่ีมีสัดสBวนการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนจากปj 

รูปท่ี 4-32 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต, 

  ภาคการค:าและบริการ ในปj 
2557 มีมูลคBา 577,702 ล:านบาท คิดเปHนร:อยละ 
สัดสBวนร:อยละ 10.30 สูงเปHนอันดับสามของผลิตภัณฑ�มวลรว
ใช:จBายในภาคการทBองเท่ียว ราคาสินค:าเกษตรและนโยบายภาครัฐ นอกจากนี้การค:าชายแดนมีความสําคัญอยBางยิ่ง 
ภาคใต:มีการค:าระหวBางประเทศผBานดBานศุลกากรตBาง
การค:าคิดเปHนร:อยละ 43.6 ของผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต:โดยประมาณ ร:อยละ 
สะเดาและดBานศุลกากรปาดังเบซาร�ซ่ึงอยูBในพ้ืนท่ีอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และได:รับการพิจารณาเลือกให:เปHน
หนึ่งในห:าพ้ืนท่ีสําหรับจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ
โรงแรมและภัตตาคารและสาขาการขนสBงและคลังสินค:า เปHนสาขาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ 
และ 5.04 เทBาของมูลคBาผลิตภัณฑ�มวลรวมในสาขาเดียวกันของปj พ
   สําหรับภาคเกษตรกรรม ในปj พ
และ ปj 2557 มีมูลคBา 301,089 ล:านบาท แตBคิดเปHนร:อยละ 
เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 
ในจํานวนนี้เปHนผลผลิตจากการปลูกพืชร:
สาขาการประมงมีสัดสBวนร:อยละ 4
12.07 ในปj 2538 เหลือร:อยละ 4
นBานน้ําไทยเหลือน:อยลง รวมท้ังยังมีป5ญหาขาดแคลนแรงงาน กฎระเบียบนอกนBานน้ําท่ีเข:มงวดข้ึน และป5ญหาโรค
ระบาด เปHนต:น 

ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

(COT) -168- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด

โครงสร,างเศรษฐกิจ 

โครงสร:างเศรษฐกิจของภาคใต:อยูBในสาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมการผลิต สาขาการค:า
ปลีกค:าสBง สาขาการขนสBงและคลังสินค:า และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร เปHนหลัก คิดเปHนสัดสBวน

10.30 8.46 และ 8.35 ของผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต: ตามลําดับโครงสร:างทางเศรษฐกิจ
ปjท่ีผBานมาคBอนข:างช:า โดยมีโครงสร:างทางเศรษฐกิจภาคการค:าและบริการเปHน

โครงสร:างหลัก ตามมาด:วยภาคการเกษตร ซ่ึงปj 2557 มีแนวโน:มในทางเดียวกัน เพียงแตBภาคการเกษตรลดลง
อย ในขณะท่ีภาคการค:าและบริการเติบโตข้ึน และภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนเล็กน:อย ซ่ึงสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ (2557) รายงานมูลคBาสาขาการค:าและการบริการ ในปj 
เทBา และเม่ือพิจารณาสาขาการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ

และ 2.34 เทBา ซ่ึงไมBแตกตBางกันมากนัก สอดคล:องกับสัดสBวนการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคท่ีมีสัดสBวนการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนจากปj 2538 เพียง 2.78 เทBา ดัง

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต, ระหว̀างปX 2538

ภาคการค:าและบริการ ในปj 2538 มีมูลคBา 192,907 ล:านบาท คิดเปHนร:อยละ 
ล:านบาท คิดเปHนร:อยละ 51.32 สูงข้ึนจาก 20 ปjท่ีผBานมา จากสาขาการค:าปลีกค:าสBงมี

สูงเปHนอันดับสามของผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต: สBวนหนึ่งเปHนผลจากแรงสนับสนุนของการ
ใช:จBายในภาคการทBองเท่ียว ราคาสินค:าเกษตรและนโยบายภาครัฐ นอกจากนี้การค:าชายแดนมีความสําคัญอยBางยิ่ง 
ภาคใต:มีการค:าระหวBางประเทศผBานดBานศุลกากรตBางๆ 19 ดBานท่ีสําคัญคือการค:าไทยกับมาเลเซียมี 

ของผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต:โดยประมาณ ร:อยละ 98.0 เปHนการค:าผBานดBานศุลกากร
สะเดาและดBานศุลกากรปาดังเบซาร�ซ่ึงอยูBในพ้ืนท่ีอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และได:รับการพิจารณาเลือกให:เปHน

จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ หากพิจารณาด:านการเปลี่ยนแปลงจะเห็นวBาสาขา
โรงแรมและภัตตาคารและสาขาการขนสBงและคลังสินค:า เปHนสาขาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ 

เทBาของมูลคBาผลิตภัณฑ�มวลรวมในสาขาเดียวกันของปj พ.ศ. 2538  ตามลําดับ
สําหรับภาคเกษตรกรรม ในปj พ.ศ. 2538 มีมูลคBา 128,664 ล:านบาท คิดเปHนร:อยละ 

ล:านบาท แตBคิดเปHนร:อยละ 26.75 ของผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต: โดยสาขา
เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 3.15 เทBาของมูลคBาผลิตภัณฑ�มวลรวมในสาขาเดียวกันของปj พ
ในจํานวนนี้เปHนผลผลิตจากการปลูกพืชร:อยละ 22.29 โดยพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญคือ ยางพารา ปาล�มน้ํามัน สBวน

4.45 ผลผลิตท่ีสําคัญคือ กุ:งขาว การทําประมงลดน:อยลงตามลําดับจากร:อยละ 
4.45 ในปj 2557 เนื่องจากข:อจํากัดด:านแหลBงวัตถุดิบโดยทรัพยากรสัตว�น้ําใน

านน้ําไทยเหลือน:อยลง รวมท้ังยังมีป5ญหาขาดแคลนแรงงาน กฎระเบียบนอกนBานน้ําท่ีเข:มงวดข้ึน และป5ญหาโรค

ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

โครงสร:างเศรษฐกิจของภาคใต:อยูBในสาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมการผลิต สาขาการค:า
ปลีกค:าสBง สาขาการขนสBงและคลังสินค:า และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร เปHนหลัก คิดเปHนสัดสBวน 

ของผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต: ตามลําดับโครงสร:างทางเศรษฐกิจ
ปjท่ีผBานมาคBอนข:างช:า โดยมีโครงสร:างทางเศรษฐกิจภาคการค:าและบริการเปHน

มีแนวโน:มในทางเดียวกัน เพียงแตBภาคการเกษตรลดลง
อย ในขณะท่ีภาคการค:าและบริการเติบโตข้ึน และภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนเล็กน:อย ซ่ึงสํานักงาน

รายงานมูลคBาสาขาการค:าและการบริการ ในปj 
เทBา และเม่ือพิจารณาสาขาการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรพบวBา 

เทBา ซ่ึงไมBแตกตBางกันมากนัก สอดคล:องกับสัดสBวนการเปลี่ยนแปลง
เทBา ดังรูปท่ี 4-32 

2538-2557 

ล:านบาท คิดเปHนร:อยละ 47.60 และปj 
ปjท่ีผBานมา จากสาขาการค:าปลีกค:าสBงมี

มภาคใต: สBวนหนึ่งเปHนผลจากแรงสนับสนุนของการ
ใช:จBายในภาคการทBองเท่ียว ราคาสินค:าเกษตรและนโยบายภาครัฐ นอกจากนี้การค:าชายแดนมีความสําคัญอยBางยิ่ง 

ดBานท่ีสําคัญคือการค:าไทยกับมาเลเซียมี 8 ดBาน มูลคBา
เปHนการค:าผBานดBานศุลกากร

สะเดาและดBานศุลกากรปาดังเบซาร�ซ่ึงอยูBในพ้ืนท่ีอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และได:รับการพิจารณาเลือกให:เปHน
การเปลี่ยนแปลงจะเห็นวBาสาขา

โรงแรมและภัตตาคารและสาขาการขนสBงและคลังสินค:า เปHนสาขาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ 5.78 
ตามลําดับ 

ล:านบาท คิดเปHนร:อยละ 31.75 
ของผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต: โดยสาขา

เทBาของมูลคBาผลิตภัณฑ�มวลรวมในสาขาเดียวกันของปj พ.ศ. 2538  
โดยพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญคือ ยางพารา ปาล�มน้ํามัน สBวน

ผลผลิตท่ีสําคัญคือ กุ:งขาว การทําประมงลดน:อยลงตามลําดับจากร:อยละ 
เนื่องจากข:อจํากัดด:านแหลBงวัตถุดิบโดยทรัพยากรสัตว�น้ําใน

านน้ําไทยเหลือน:อยลง รวมท้ังยังมีป5ญหาขาดแคลนแรงงาน กฎระเบียบนอกนBานน้ําท่ีเข:มงวดข้ึน และป5ญหาโรค



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -169- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

   ภาคอุตสาหกรรม ในปj 2538 มีมูลคBา 276,608 ล:านบาทคิดเปHนร:อยละ 20.65 และปj 2557 มี
มูลคBา 824,584 ล:านบาท คิดเปHนร:อยละ21.93 ซ่ึงเปHนสัดสBวนท่ีคBอนข:างตํ่า โดยอุตสาหกรรมสBวนใหญBเปHนการ
แปรรูปการเกษตรข้ันต:นท่ีใช:เทคโนโลยีการผลิตข้ันพ้ืนฐานจึงสร:างมูลคBาเพ่ิมให:กับผลผลิตภาคเกษตรไมBสูงมากนัก
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ได:แกB อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมแปรรูป
ไม:ยางพาราและเฟอร�นิเจอร� ซ่ึงสBวนใหญBเปHนการผลิตเพ่ือการสBงออก ยกเว:นอุตสาหกรรมน้ํามันปาล�มท่ีจําหนBายใน
ประเทศเปHนหลัก โดยสBงจําหนBายให:แกBโรงกลั่นและโรงงานผลิตไบโอดีเซลซ่ึงสBวนใหญBอยูBในภาคกลางเพ่ือเปHน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและพลังงานทดแทนตBอไปท้ังนี้ สาขาการทําเหมืองแรBและเหมืองหินเปHน
สาขาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุด คือ 7.36 เทBาของมูลคBาผลิตภัณฑ�มวลรวมในสาขาเดียวกันของปj       
พ.ศ. 2538 รองลงมาสาขาการไฟฟLา ก�าซ และการประปา มีสัดสBวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 3.99 เทBาของมูลคBา
ผลิตภัณฑ�มวลรวมในสาขาเดียวกันของปj พ.ศ. 2538 ดังตารางท่ี 4-37 

ตารางท่ี 4-37 ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต, จําแนกรายสาขา เปรียบเทียบ ปX 2538 และ 2557 

สาขาการผลิต 

ผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวดั  
(ล,านบาท) ร,อยละ สัดส`วนการ

เปลี่ยนแปลง 

(เท`า) 2538 2557 2538 2557 

ภาคการเกษตร 128,664 301,089 31.75 26.75 2.34 

เกษตรกรรม การลBาสัตว� และการป�าไม: 79,732 250,953 19.67 22.29 3.15 

การประมง 48,932 50,137 12.07 4.45 1.02 

ภาคอุตสาหกรรม 276,608 824,584 20.65 21.93 2.95 

การทําเหมืองแรB และเหมืองหิน 6,222 45,784 1.54 4.07 7.36 

การผลิตอุตสาหกรรม 47,286 132,807 11.67 11.80 2.81 

การไฟฟLา ก�าซ และการประปา 7,231 28,838 1.78 2.56 3.99 

การกBอสร:าง 22,962 39,453 5.67 3.50 1.72 

ภาคการค,าและการบริการ 192,907 577,702 47.60 51.32 2.99 

การขายสBง การขายปลีก 59,634 115,951 14.71 10.30 1.94 

โรงแรมและภัตตาคาร 16,268 93,980 4.01 8.35 5.78 

การขนสBง คลังสินค:า และคมนาคม 18,901 95,207 4.66 8.46 5.04 

การเงินและการธนาคาร 15,920 57,949 3.93 5.15 3.64 

การบริการด:านอสังหาริมทรัพย� ให:เชBา 13,200 40,387 3.26 3.59 3.06 

การบริหารราชการแผBนดิน 38,971 58,012 9.62 5.15 1.49 

การศึกษา 19,377 79,257 4.78 7.04 4.09 

การบริการด:านสุขภาพและสังคมสงเคราะห� 5,070 24,355 1.25 2.16 4.80 

การบริการชุมชน สังคม 5,038 10,898 1.24 0.97 2.16 

ลูกจ:างในครัวเรือนสBวนบุคคล 530 1,706 0.13 0.15 3.22 

ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต, 405,272 1,125,673 100.00 100.00 2.78 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ (2558) 

   
  ณ สิ้นปj 2557 ภาคใต:มีโรงงานอุตสาหกรรมท้ังสิ้น 12,051 โรง ต้ังอยูBในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลามาก
ท่ีสุดร:อยละ 20.1 รองลงมาได:แกB จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร�ธานีร:อยละ 17.8 และ 11.1 ตามลําดับ 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -170- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  เศรษฐกิจภาคใต:ต้ังแตBปj 2538-2557 เติบโตเฉลี่ยร:อยละ 2.6 ตBอปj เติบโตตํ่าสุดเม่ือเทียบกับ
ภาคอ่ืนๆ เนื่องจากเศรษฐกิจหดตัวในปj 2540 และ 2543 จากผลของวิกฤติเศรษฐกิจและได:รับผลกระทบจาก
อุทกภัยรุนแรง ตามลําดับ 
  ภาพรวม ปj 2557 ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต: (GRP) ลดลงร:อยละ 2.4 จากท่ีหดตัวร:อยละ 0.96 
ในปj 2556 เปHนผลจากการผลิตภาคเกษตร ลดลงร:อยละ 10.16 จากท่ีหดตัวร:อยละ 7.37 ในปjกBอนหน:า ประกอบ
กับการผลิตภาคนอกการเกษตร ขยายตัวเพียงร:อยละ 0.79 จากท่ีขยายตัวร:อยละ 1.93 ในปjกBอนหน:าดังตารางท่ี 
4-38 

  การผลิตภาคเกษตร ลดลงร:อยละ 10.16 ลดตัวลงจากท่ีหดตัวร:อยละ 7.37 ในปj 2556 สาเหตุ
หลักมาจากสาขาเกษตรกรรมฯ หดตัวถึงร:อยละ 12.18 เทียบกับท่ีลดตัวอยูBแล:วร:อยละ 6.58 ในปjกBอนหน:า 
เนื่องจากสภาพอากาศไมBเอ้ืออํานวยตBอการผลิต จากผลกระทบภัยแล:งในต:นปj 2557 และเกิดอุทกภัยในชBวง
ปลายปjในหลายพ้ืนท่ี รวมถึงราคาสินค:าเกษตรท่ีตกตํ่า สBงผลให:การผลิตพืชหลักลดลง ได:แกB ยางพารา        
ปาล�มน้ํามัน และไม:ผล แตBสาขาการประมงขยายตัวร:อยละ 1.54 ปรับตัวดีข้ึนจากท่ีลดลงร:อยละ 11.70 ในปjกBอน
หน:า เปHนผลมาจากผลผลิตประมงทะเลปรับตัวดีข้ึน แม:วBาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําโดยเฉพาะผลผลิตกุ:งยังคงลดลง
จากป5ญหาโรคตายดBวน (EMS) ท่ียังไมBฟ��นตัวสูBภาวะปกติ สBวนประมงน้ําจืดลดลงตBอเนื่อง (ตารางท่ี 4-39) 

  การผลิตภาคนอกเกษตร เพ่ิมข้ึนร:อยละ 0.7 ชะลอตัวลงจากท่ีขยายตัวร:อยละ 1.93 ในปj 
2556 โดยสาขาหลักท่ีลดลง ได:แกB สาขาอุตสาหกรรม ลดลงร:อยละ 3.78 จากท่ีหดตัวร:อยละ 0.55 ในปjกBอนหน:า 
เปHนผลมาจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ�ยาง และผลิตภัณฑ�พลาสติก ท่ีความต:องการใช:ในอุตสาหกรรมตBอเนื่องลดลง 
ผลิตภัณฑ�จากแรBอโลหะ จากการผลิต ปูนซีเมนต�ท่ีลดลงตามความต:องการใช:ในประเทศท่ีลดลง ประกอบกับ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลมีผลผลิตลดลง เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ท่ีได:รับผลกระทบจากภาวะโรคระบาดในกุ:ง 
สาขาบริการด:านอสังหาริมทรัพย�ฯลดลงร:อยละ 9.88 จากท่ีขยายตัวร:อยละ 2.38 ในปjกBอนหน:า จากการให:เชBาท่ี
อยูBอาศัยและอาคารท่ีลดลง สาขาการกBอสร:างลดลงร:อยละ 8.13 จากท่ีขยายตัวร:อยละ 5.32 ในปjกBอนหน:า     
จากการกBอสร:างภาคเอกชน โดยเฉพาะการกBอสร:างอาคารท่ีอยูBอาศัย เนื่องจากต:นทุนการกBอสร:างท่ีปรับตัวสูงข้ึน 
ประกอบกับธนาคารพาณิชย�เข:มงวดการปลBอยสินเชื่อมากข้ึน สาขาบริหาร ราชการฯ ลดลงร:อยละ 19.32 
ตBอเนื่องจากท่ีลดลงร:อยละ 10.12 ในปj 2556 และสาขาการให:บริการชุมชนฯ ปรับตัวลดลงร:อยละ 1.70 จากท่ี
ขยายร:อยละ 4.75 ในปjกBอนหน:า อยBางไรก็ตาม สาขาหลักท่ีเหลือ ยังคงขยายตัวได:ดี ได:แกB สาขาขนสBงและ
คมนาคม ขยายตัวร:อยละ 13.92 จากร:อยละ 2.95 ในปjกBอนหน:า มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของหมวดการขนสBง
ท้ังการขนสBงทางบก การขนสBงทางน้ํา และการขนสBงทางอากาศสBวนสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวเพียง  
ร:อยละ 0.96 จากร:อยละ 16.34 ในปjกBอนหน:า เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ�ความไมBสงบทางการเมืองของ
ไทย รวมถึงการประกาศใช:กฎอัยการศึก ทําให:ความเชื่อม่ันของนักทBองเท่ียวชาวตBางประเทศท่ีจะเข:ามาทBองเท่ียว
ลดลงสาขาการขายสBงขายปลีก เพ่ิมข้ึนร:อยละ 2.68 ปรับตัวดีข้ึนจากท่ีลดลงร:อยละ 6.72 ในปjกBอนหน:า เปHนผลมา
จากประชาชนยังมีความระมัดระวังในการจับจBายใช:สอย และสถานการณ�ทางการเมืองในชBวงต:นปj ท่ีกระทบตBอ
เนื่องมาจากปลายปj 2556 สาขาตัวกลางทางการเงิน ขยายตัวร:อยละ 8.31ชะลอลงจากการขยายตัวร:อยละ 18.91 
ในปj 2556 สาขาการศึกษา ขยายตัวร:อยละ 11.00จากท่ีลดลงร:อยละ 2.1 ในปj 2556 สBวนสาขาการทําเหมืองแรBฯ 
ขยายตัวร:อยละ 1.7 เทียบกับท่ีลดลงร:อยละ 0.3 ในปj 2556 เนื่องจากการผลิตก�าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึนในแหลBงผลิต
ท่ีสําคัญ สาขาการไฟฟLาก�าซ และการประปา ขยายตัวร:อยละ 4.8 จากท่ีลดลงร:อยละ 5.3 ในปjกBอนหน:า เปHนการ
เพ่ิมข้ึนของการผลิตและการใช:ไฟฟLา สาขาบริการด:านสุขภาพฯ ขยายตัวร:อยละ 2.4 จากท่ีขยายตัวร:อยละ 0.2 ใน
ปj 2556 เนื่องจากบริการด:านสุขภาพฯ ท้ังภาครัฐบาล และภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึน 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -171- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-38 อัตราการขยายตัวและโครงสร,างผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต, เปรียบเทียบ ปX 2556-2557 

สาขาการผลิต 
อัตราการขยายตัว 

(ร,อยละ) 
โครงสร,าง ณ ราคาประจําปX 

(ร,อยละ) 
2556 2557 2556 2557 

ภาคการเกษตร -7.37 -10.16 29.06 26.75 

เกษตรกรรม การลBาสัตว� และการป�าไม: -6.58 -12.18 24.78 22.29 
การประมง -11.70 1.54 4.28 4.45 
ภาคนอกการเกษตร 1.93 0.79 70.94 73.25 

การทําเหมืองแรB และเหมืองหิน 4.17 5.08 3.78 4.07 
การผลิตอุตสาหกรรม -0.55 -3.78 11.97 11.80 
การไฟฟLา ก�าซ และการประปา 5.65 8.02 2.31 2.56 
การกBอสร:าง 5.32 -8.13 3.72 3.50 
การขายสBง การขายปลีก -6.72 2.68 9.79 10.30 
โรงแรมและภัตตาคาร 16.34 0.96 8.07 8.35 
การขนสBง คลังสินค:า และคมนาคม 2.95 13.92 7.25 8.46 
การเงินและการธนาคาร 18.91 8.31 4.64 5.15 
การบริการด:านอสังหาริมทรัพย� ให:เชBา 2.38 -9.88 3.89 3.59 
การบริหารราชการแผBนดิน -10.12 -19.32 6.23 5.15 
การศึกษา 0.94 11.00 6.19 7.04 
การบริการด:านสุขภาพและสังคมสงเคราะห� 3.35 5.63 2.00 2.16 
การบริการชุมชน สังคม 4.75 -1.70 0.96 0.97 
ลูกจ:างในครัวเรือนสBวนบุคคล 17.44 10.14 0.13 0.15 
ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคใต, -0.96 -2.40 100.00 100.00 

 
  จังหวัดกระบ่ีมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัดมากท่ีสุดในภาคใต: คิดเปHน 
ร:อยละ 6.3 รองลงมาจังหวัดพังงา สตูล และภูเก็ต ร:อยละ 3.3 2.6 และ 2.0 ในขณะท่ีจังหวัดป5ตตานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส มีผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัดลดลง คิดเปHนร:อยละ 3.7 3.4 2.3 และ 2.2 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4-39 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -172- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-39 อัตราขยายตัวของ GPP และโครงสร,างการกระจายรายได,จากการผลิตภาคใต, 

จังหวัด 
อัตราการขยายตัวท่ีแท,จริง 

(ร,อยละ) 
โครงสร,าง ณ ราคาประจําปX 

(ร,อยละ) 
2556 2557 2556 2557 

1. ภูเก็ต  7.2 2.0 11.6 12.3 
2. สุราษฎร�ธานี  1.4 1.2 14.8 14.9 
3. ระนอง 3.0 -0.5 2.0 2.0 
4. พังงา 2.8 3.3 3.7 3.8 
5. กระบ่ี 1.1 6.3 6.1 6.7 
6. ชุมพร  10.3 -0.2 6.1 6.3 
7. นครศรีธรรมราช  -1.6 -3.4 12.5 12.1 
8. สงขลา  3.7 -2.3 19.9 19.5 
9. สตูล  -3.6 2.6 2.7 2.8 
10. ยะลา  -5.6 -2.0 3.8 3.5 
11. ตรัง  2.1 0.5 5.9 5.7 
12. นราธิวาส  -2.1 -2.2 3.6 3.4 
13. พัทลุง  0.2 -2.1 3.1 2.9 
14. ป5ตตานี  0.2 -3.7 4.2 4.2 
รวมท้ังภาค 2.0 -0.3 100.0 100.0 
ท่ีมา:   รายงานผลิตภัณฑ�ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซBฉบับ พ.ศ. 2557 
 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ (2558) 

  หากพิจารณาในกลุBมจังหวัด มีลักษณะโครงสร:างทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 
  กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอันดามัน (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี และตรัง) โดยมีจังหวัดภูเก็ตเปHน
ศูนย�ปฏิบัติการของกลุBมจังหวัดศักยภาพของพ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันคือแหลBงทBองเท่ียวทางทะเลระดับ
นานาชาติโดยมีเกาะภูเก็ตเปHนศูนย�กลาง มีแหลBงนิเวศน�ป�าชายเลนและนิเวศน�ธรรมชาติป�าเขาในจังหวัดพังงา-
กระบ่ี-ตรัง และแหลBงน้ําแรBธรรมชาติในจังหวัดระนองท่ีเปHนการทBองเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา สBวนการผลิตภาค
การเกษตรมีจังหวัดกระบ่ีเปHนแหลBงปลูกปาล�มน้ํามันและอุตสาหกรรมน้ํามันปาล�ม ควรมีการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและ
ผลิตภัณฑ�การทBองเท่ียวอันดามันให:เชื่อมโยงและเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน (Product/Supply) และมีการพัฒนาการ
ตลาดการทBองเท่ียวเชิงบูรณาการเพ่ือรักษาฐานนักทBองเท่ียวเดิมและเพ่ิมปริมาณนักทBองเท่ียวคุณภาพ
(Marketing/Demand) 
  กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอ̀าวไทย (จังหวัดสุราษฎร�ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง) โดยมีจังหวัด       
สุราษฎร�ธานีเปHนศูนย�ปฏิบัติการของกลุBมจังหวัดเปHนแหลBงพืชผลเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปแหลBงผลิตข:าวและ
ปศุสัตว� ประมงโดยเฉพาะลุBมน้ําปากพนังและลุBมน้ําทะเลสาบสงขลาโดยบริเวณเชื่อมตBอชุมพร-สุราษฎร�ธานีเปHน
แหลBงผลิตปาล�มน้ํามันและการแปรรูปข้ันต:นสBวนบริเวณเชื่อมตBอสุราษฎร�ธานี-นครศรีธรรมราชเปHนแหลBงผลิต
ยางพาราแปรรูป ยางและไม:ยางพารา สBวนพ้ืนท่ีเกาะตBางๆ ในทะเลอBาวไทยเปHนแหลBงทBองเท่ียวในระดับนานาชาติ 
  กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ชายแดน (จังหวัดสงขลา สตูล ป5ตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยมีจังหวัดสงขลา
เปHนศูนย�ปฏิบัติการของกลุBมจังหวัดกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีพ้ืนท่ีติดตBอกับประเทศมาเลเซียและมีพ้ืนท่ีเป̀ดสูB
ทะเลท้ังด:านอันดามันและอBาวไทยมีบทบาทเปHนแหลBงอุตสาหกรรมแปรรูปยางและไม:ยางพารา อุตสาหกรรม
อาหารทะเล และอาหารทะเลแปรรูปท่ีสําคัญของภาค มีแหลBงทBองเท่ียวเมืองชายแดนรองรับนักทBองเท่ียวจาก
ประเทศเพ่ือนบ:านและแหลBงทBองเท่ียวในทะเล ได:แกB บริเวณเกาะตะรุเตา-อาดัง-ราวี-หลีเป�ะ ในจังหวัดสตูล และ
วัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับโลกมุสลิมท่ีสามารถใช:เปHนสื่อกลางในการสร:างความรBวมมือและการค:าระหวBางกันได: 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -173- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4.2.3.2 การกระจายรายได, 

 (1) ภาวะการณ�มีงานทํา 

  1) กําลังแรงงาน 

   จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหBงชาติได:ดําเนินการสํารวจภาวะการณ�ทํางานของ
ประชากรในภาคใต: พบวBาปj 2558 ภาคใต:มีประชากรผู:อยูBในวัยแรงงาน (อายุ15ปjข้ึนไป) จํานวน 7,199,987 คนผู:
ท่ีไมBอยูBในกําลังแรงงานจํานวน 2,092,040 คนคิดเปHนร:อยละ 29.06 ของผู:ท่ีอยูBในวัยแรงงานท้ังหมด ในขณะท่ีมีผู:
ท่ีอยูBในกําลังแรงงาน 5,107,947 คน คิดเปHนร:อยละ 70.94 ของผู:ท่ีอยูBในวัยแรงงานท้ังหมดจําแนกเปHนผู:ท่ีมีงานทํา
จํานวน 5,043,084 คน (ร:อยละ 98.73 ของผู:อยูBในกําลังแรงงานท้ังหมด) ลดลงจากปjกBอนซ่ึงมีผู:มีงานทํา 
5,079,609 คน หรือคิดเปHนร:อยละ 0.72 ตามการจ:างงานในภาคเกษตรกรรมท่ีลดลงจากปjกBอนร:อยละ 2.3     
สBวนหนึ่งเปHนผลจากราคายางพาราซ่ึงเปHนสินค:าเกษตรสําคัญของภาคใต:ตกตํ่า ทําให:ลดการจ:างแรงงานกรีดยาง 
นอกจากนี้ยังลดลงในภาคกBอสร:าง ภาคการค:า และภาคการบริการ ซ่ึงสอดคล:องกับการชะลอตัวของภาค
อสังหาริมทรัพย�และการทBองเท่ียว อยBางไรก็ตามการจ:างงานในภาคการผลิตและภาคอ่ืน มีการจ:างงานเพ่ิมข้ึน 
สBวนผู:วBางงาน จํานวน 60,680 คน (ร:อยละ 1.19 ของผู:อยูBในกําลังแรงงานท้ังหมด) ดังแสดงในตารางท่ี 4-40 

  2) ผู,มีงานทํา 

   ไตรมาสท่ี 3 ปj 2558 ผู:มีงานทําจํานวน 5,045,300 คน จําแนกเปHนผู:ทํางานในภาค
เกษตรกรรมจํานวน 2,194,500 คน (ร:อยละ43.5 ของผู:มีงานทําท้ังหมด) และทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจํานวน 
2,850,800 คน   (ร:อยละ 56.5 ของผู:มีงานทําท้ังหมด) เม่ือพิจารณาจําแนกเปHนรายสาขายBอยพบวBาสาขานอกภาค
เกษตรมีผู:ทํางานในสาขาการขายสBงขายปลีก และการซBอมยานยนต� รถจักรยานยนต� มากท่ีสุดจํานวน  836,600 
คน (ร:อยละ 29.34 ของผู:มีงานทําสาขานอกภาคเกษตร) รองลงมาคือผู:ทํางานในสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
จํานวน 428,900 คน (ร:อยละ 15.04 ของผู:มีงานทําสาขานอกภาคเกษตร) สาขาการผลิต จํานวน 400,100 คน 
(ร:อยละ14.03) และการกBอสร:างจํานวน 269,200 คน (ร:อยละ 9.44) ตามลําดับดังแสดงในตารางท่ี 4-41 

 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -174- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-40 จํานวนประชากรอายุ 15 ปXขึ้นไปจําแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ ภาคใต, พ.ศ. 2549 - 2558 
 

สถานภาพแรงงาน 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ประชากรอายุ 15 ปXขึ้นไป 6,571,922 6,674,351 6,832,628 7,013,148 7,144,500 7,260,121 7,372,384 7,485,281 7,137,019 7,199,987 

ผู,อยู`ในกําลังแรงงาน 4,875,374 4,984,531 5,069,390 5,194,184 5,318,838 5,378,881 5,467,949 5,508,131 5,144,591 5,107,947 
 ผู:มีงานทํา 4,801,947 4,913,996 4,989,111 5,096,992 5,242,381 5,335,887 5,427,031 5,446,525 5,079,609 5,043,084 
ผู:วBางงาน 71,659 66,196 77,033 95,255 71,431 41,140 37,874 54,307 60,126 60,680 
ผู:ที่รอฤดูกาล 1,769 4,339 3,247 1,938 5,026 1,854 3,044 7,299 4,856 4,183 
ผู,อยู`นอกกําลังแรงงาน 1,696,549 1,689,821 1,763,239 1,818,964 1,825,662 1,881,240 1,904,435 1,977,149 1,992,428 2,092,040 

ชาย 
          

ประชากรอายุ 15 ปXขึ้นไป 3,211,913 3,260,266 3,344,431 3,444,071 3,512,663 3,571,369 3,628,493 3,686,516 3,483,712 3,512,316 
ผู,อยู`ในกําลังแรงงาน 2,671,113 2,721,894 2,782,927 2,875,522 2,939,798 2,969,475 3,020,174 3,070,524 2,860,405 2,851,090 
ผู:มีงานทํา 2,632,597 2,684,383 2,738,992 2,821,430 2,898,018 2,949,381 2,998,471 3,035,623 2,822,450 2,815,662 
ผู:วBางงาน 38,042 35,866 41,948 52,878 39,630 19,001 20,130 30,113 34,472 29,889 
ผู:ที่รอฤดูกาล 474 1,645 1,988 1,215 2,150 1,093 1,573 4,788 3,483 5,539 
ผู,อยู`นอกกําลังแรงงาน 540,801 538,372 561,505 568,550 572,866 601,895 608,320 615,992 623,308 661,226 

หญิง 
          

ประชากรอายุ 15 ปXขึ้นไป 3,360,009 3,414,086 3,488,197 3,569,076 3,631,837 3,688,752 3,743,890 3,798,765 3,653,306 3,687,670 
ผู,อยู`ในกําลังแรงงาน 2,204,261 2,262,637 2,286,463 2,318,662 2,379,041 2,409,407 2,447,775 2,437,607 2,284,186 2,256,857 
ผู:มีงานทํา 2,169,350 2,229,613 2,250,119 2,275,562 2,344,364 2,386,506 2,428,560 2,410,901 2,257,159 2,227,422 
ผู:วBางงาน 33,617 30,330 35,085 42,377 31,800 22,139 17,744 24,194 25,653 26,178 
ผู:ที่รอฤดูกาล 1,295 2,694 1,259 723 2,877 761 1,471 2,512 1,374 3,256 
ผู,อยู`นอกกําลังแรงงาน 1,155,748 1,151,449 1,201,735 1,250,415 1,252,797 1,279,345 1,296,115 1,361,157 1,369,120 1,430,814 

ที่มา:การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรสํานักงานสถิติแหBงชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -175- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-41 จํานวนผู,มีงานทํา จําแนกตามสถานภาพทํางาน อุตสาหกรรม ภาคใต, ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2558 

อุตสาหกรรม 
จํานวนผู,มีงานทํา (หน`วย : พันคน) 

2554 2555 2556 2557 2558/3 
ยอดรวม 5,335.88 5,427.05 5,446.53 5,079.63 5,045.3 

1 เกษตรกรรม การป�าไม:และการประมง 2,477.25 2,578.00 2,516.72 2,208.90 2,194.5 
2.การทําเหมืองแรB และเหมืองหิน 12.18 14.90 11.03 16.93 22.0 
3. การผลิต 404.13 334.63 388.29 396.90 400.1 
4. ไฟฟLา ก�าซ ไอนํ้าและระบบปรับอากาศ 13.05 13.40 14.37 12.28 10.1 
5. การจัดหานํ้ากําจัดนํ้าเสียของเสียและสิ่งปฏิกูล 11.88 5.60 4.34 4.55 9.5 
6. การกBอสร:าง 293.80 315.73 325.22 289.08 269.2 
7. การขายสBง และการขายปลีก การซBอมยานยนต� 293.80 315.73 901.28 844.48 836.6 
8. การขนสBง และสถานท่ีเก็บสินค:า 902.68 903.98 95.93 105.70 102.5 
9. ท่ีพักแรมและบริการด:านอาหาร 92.08 92.85 406.22 423.35 428.9 
10.  ข:อมูลขBาวสารและการสื่อสาร 412.25 403.43 13.28 11.43 16.8 
11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 13.90 17.53 39.01 42.75 53.1 
12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย� 34.70 36.58 10.33 11.68 11.7 
13. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร� และเทคนิค 6.88 7.98 25.04 21.85 25.8 
14. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 22.03 20.88 49.64 50.60 55.2 
15.  การบริหารราชการ ปLองกันประเทศประกันสังคม 31.18 48.73 219.90 218.00 207.9 
16. การศึกษา 202.58 218.00 187.81 175.38 169.4 
17. กิจกรรมด:านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห� 186.25 177.93 91.13 95.68 90.9 
18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 186.25 177.93 24.16 24.63 26.6 
19. กิจกรรมบริการด:านอ่ืน ๆ 86.38 94.70 105.32 111.68 101.6 
20. กิจกรรมการจ:างงานในครัวเรือนสBวนบุคคลฯ 21.58 25.18 13.39 13.83 12.8 
21. กิจกรรมขององค�การระหวBางประเทศ - - - - - 
22. ไมBทราบ 12.63 15.25 4.15 0.08 0.2 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหBงชาติ, 2558 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -176- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  3) การว̀างงาน 

   ในปj 2558 ผู:วBางงานในภาคใต:เฉลี่ยท้ังปj มีจํานวนท้ังสิ้น 60,680 ราย (คิดเปHนอัตราการ
วBางงานเทBากับร:อยละ 1.1 ลดลงจากปj 2557 ร:อยละ 0.1) โดยอัตราการวBางงานในเพศหญิงมากกวBาเพศชาย คิด
เปHนร:อยละ 1.2 และร:อยละ 1.0 ตามลําดับ ท้ังนี้ในระยะ 10 ปjท่ีผBานมา ปj 2555 มีอัตราการวBางงานน:อยท่ีสุด คิด
เปHนร:อยละ 0.7 ในขณะท่ีปj 2552 มีอัตราการวBางงานสูงท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 1.8 ดังตารางท่ี 4-42 

ตารางท่ี 4-42 อัตราการว̀างงานภาคใต, จําแนกตามเพศ ปX 2549-2558 

 
 2549   2550   2551   2552   2553   2554   2555   2556   2557   2558  

รวม 1.5 1.3 1.5 1.8 1.3 0.8 0.7 1.0 1.2 1.1 

ชาย 1.4 1.3 1.5 1.8 1.3 0.6 0.7 1.0 1.2 1.0 
หญิง 1.5 1.3 1.5 1.8 1.3 0.9 0.7 1.0 1.1 1.2 

หมายเหตุ:อัตราการวBางงาน         =       ผู:วBางงาน x 100 
ผู:อยูBในกําลังแรงงาน 

ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหBงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 ในปj 2557 จังหวัดท่ีมีอัตราการวBางงานสูงท่ีสุดในภาคใต: คือ จังหวัดนราธิวาส ป5ตตานี และ
ยะลา ตามลําดับ สBวนจังหวัดท่ีมีอัตราการวBางงานน:อยท่ีสุด คือ ตรัง ชุมพร และระนอง ตามลําดับดัง          
ตารางท่ี 4-43 

ตารางท่ี 4-43 อัตราการว̀างงานในภาคใต, แยกรายจังหวัด ปX 2553-2557 

จังหวัด 
อัตราการว̀างงาน (ร,อยละ) 

2553 2554 2555 2556 2557 

1. นครศรีธรรมราช 0.84 0.80 0.70 1.35 1.04 
2. กระบ่ี - 0.45 0.31 0.82 1.88 
3. พังงา - 0.04 0.52 1.68 0.48 
4. ภูเก็ต - 0.20 0.52 1.96 2.04 
5. สุราษฎร�ธานี - 0.18 0.69 0.30 0.48 
6. ระนอง 1.05 0.91 0.29 0.65 0.47 
7. ชุมพร 0.47 0.02 0.24 1.04 0.28 
8. สงขลา - 0.94 0.84 0.76 1.80 
9. สตูล 1.68 0.35 0.79 0.44 1.10 
10. ตรัง 0.88 0.22 0.15 0.63 0.19 
11. พัทลุง 0.61 0.22 0.09 0.37 0.69 
12. ป5ตตานี - 2.03 1.94 2.82 2.29 
13. ยะลา - 0.97 1.49 1.85 2.28 
14. นราธิวาส - 1.60 0.72 2.62 2.83 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหBงชาติ 

  
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -177- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 (2) การจ,างงาน 

  การจ:างงานในปj 2558 หดตัวตBอเนื่อง 2 เดือนติดตBอกัน ตามการจ:างงานนอกภาคเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยสBวนใหญBต:องการจ:างงานเพ่ิมในภาคการค:าและภาคบริการ สBวนหนึ่งเปHนผลจากมาตรการกระตุ:นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐท่ีผลักดันให:การบริโภคและการทBองเท่ียวขยายตัวมากข้ึน ชดเชยการจ:างงานในภาคการผลิตและภาค
กBอสร:างท่ีลดลง ตามการหดตัวของภาวะการสBงออกและธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ท่ีซบเซา ขณะท่ีการจ:างงานในภาค
เกษตรยังคงหดตัวตBอเนื่อง จากป5ญหาราคาสินค:าเกษตรตกตํ่า จนทําให:สัดสBวนการจ:างงานในภาคเกษตรอยูBใน
ระดับตํ่าสุดเปHนประวัติการณ� เนื่องจากแรงงานจํานวนมากได:ย:ายไปทํางานนอกภาคเกษตรมากข้ึนไตรมาสท่ี 4 ปj 
2558 การจ:างงานหดตัวจากไตรมาสเดียวกันปjกBอนร:อยละ 1.0 ตามการจ:างงานลดลงท้ังในภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตร จากผลกระทบภัยแล:งและราคาสินค:าเกษตรตกตํ่า ทําให:แรงงานบางสBวนเคลื่อนย:ายจากภาคเกษตร 
ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก ได:สBงผลกระทบตBอภาคการผลิต ทําให:มี
การจ:างงานลดลง อยBางไรก็ตาม การจ:างงานในภาคการค:ายังขยายตัวจากปjกBอนแนวโน:ม ปj 2559 คาดวBา
ภาวะการจ:างงานมีแนวโน:มลดลง จากสถานการณ�ภัยแล:งและราคาสินค:าเกษตรท่ีตกตํ่า ประกอบกับภาคการผลิต
และภาคอสังหาริมทรัพย�ท่ียังไมBมีสัญญาณการฟ��นตัวชัดเจน ซ่ึงเปHนป5จจัยลบตBอการจ:างงาน 
  อยBางไรก็ตาม ปj 2558 ภาวะการทํางานของประชากรภาคใต: คาดวBาจํานวนผู:มีงานทํายังคงเพ่ิมข้ึน
ตBอเนื่องจากปj 2557 จากนโยบายของรัฐบาลท่ีกระตุ:นเศรษฐกิจและการลงทุน รวมถึงการลงทุนในโครงการภาครัฐ
ทําให:การจ:างงานเพ่ิมข้ึน อยBางไรก็ตามหากป5จจัยทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวและต:นทุนของผู:ประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน 
ท้ังด:านคBาจ:างแรงงานและคBาครองชีพอาจสBงผลกระทบตBอการจ:างงานในระบบได: 
  เม่ือพิจารณาอัตราการเพ่ิมข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ พบวBา ปj 2557 
ภาคใต:มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 12,051 แหBง เพ่ิมข้ึนจากปjกBอน ท่ีมีจํานวน 11,727 แหBง เงินลงทุน 258,432
ล:านบาท จ:างแรงงานได:ท้ังสิ้น 229,326 คน ดังตารางท่ี 4-44 สBวนสถานประกอบการธุรกิจฯ ในภาคใต: ท่ีมีทุนจด
ทะเบียนมีจํานวน 8,296 แหBง หรือร:อยละ 3.0ของจํานวนสถานประกอบการท้ังสิ้น ในจํานวนนี้สBวนใหญBหรือ  
ร:อยละ 90.3 มีทุนจดทะเบียนน:อยกวBา 10 ล:านบาท ท่ีมีทุนจดทะเบียน 10-99 ล:านบาท มีประมาณร:อยละ 7.6 
สําหรับสถานประกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนต้ังแตB 100 ล:านบาทข้ึนไปมีเพียงร:อยละ 2.1การประกอบธุรกิจ
ทางการค:าและธุรกิจทางการบริการในภาคใต: สBวนใหญBหรือร:อยละ 99.9 ไมBมีการรBวมลงทุนจากตBางประเทศสBวนท่ี
มีตBางประเทศรBวมลงทุนหรือถือหุ:นในกิจการมีเพียงร:อยละ 0.1 ในจํานวนนี้ พบวBาสถานประกอบการท่ีมี
ตBางประเทศรBวมลงทุนโดยถือหุ:นร:อยละ 10-50 มีประมาณร:อยละ 97.4 ท่ีเหลือร:อยละ 2.6 เปHนสถาน
ประกอบการท่ีมีตBางประเทศรBวมลงทุนโดยถือหุ:นน:อยกวBาร:อยละ 10 คนทํางานซ่ึงหมายถึงเจ:าของกิจการหรือ
หุ:นสBวนท่ีทํางานโดยไมBได:รับคBาจ:างเงินเดือนและรวมลูกจ:างท่ีทํางานในสถานประกอบการ พบวBา ปj 2556 มี
คนทํางานในสถานประกอบการธุรกิจฯ ในภาคใต: ท้ังสิ้นประมาณ 852,940 คน ในจํานวนนี้เปHนคนทํางานโดย
ไมBได:รับคBาจ:าง/เงินเดือนจํานวน 449,543 คน หรือร:อยละ 52.7 มีการจ:างงานหรือลูกจ:างจํานวน 403,397 คน
หรือร:อยละ 47.3 โดยเปHนลูกจ:างระดับปฏิบัติการจํานวน 382,080 คนหรือร:อยละ 94.7 และลูกจ:างระดับบริหาร
จัดการ จํานวน 21,317 คน หรือร:อยละ 5.3 
   
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -178- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  ธุรกิจทางการค:าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2557 พบวBามีสถานประกอบการธุรกิจท่ีต้ังอยูBใน
ภาคใต: จํานวนประมาณ 278,186 แหBง สBวนใหญB หรือร:อยละ 99.0 เปHนสถานประกอบการขนาดเล็ก ท่ีมี
คนทํางาน 1-15 คน ธุรกิจท่ีสําคัญได:แกB ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว:นยานยนต� และจักรยานยนต�) มีประมาณ     
ร:อยละ 46.2 คน ทํางานในสถานประกอบการ มีท้ังสิ้นประมาณ 852,940 คน มีการจ:างงานหรือลูกจ:างจํานวน 
403,397 คน โดยมีคํ่าตอบแทนเฉลี่ยของลูกจ:างตBอคนตBอปjประมาณ 132,630 บาท สําหรับรายได:จากการ
ดําเนินงาน คBาใช:จBายข้ันกลางและมูลคBาเพ่ิม มีมูลคBาท้ังสิ้นประมาณ 840,304.6 ล:านบาท 655,100.6 ล:านบาท 
และ 185,204.0 ล:านบาท ตามลําดับเม่ือเปรียบเทียบข:อมูลระหวBางปj 2552-2556 พบวBา ผลจากการสํารวจ
สะท:อนให:เห็นวBาในชBวงระยะเวลา 5 ปjท่ีผBานมามีการประกอบธุรกิจ ในภาคใต: มีการเจริญเติบโตอยBางตBอเนื่อง 
จากจํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังมีการจ:างงานและอัตราคBาตอบแทนแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน แตBมีบาง
ชBวงเวลาท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง เนื่องจากได:รับผลกระทบจากเหตุการณ�ไมBปกติ เชBน ภัย
ธรรมชาติ ความไมBสงบทางการเมือง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

ตารางท่ี 4-44 สถิติโรงงานอุตสาหกรรม1/ ท่ีจดทะเบียนไว,กับกระทรวงอุตสาหกรรม 
และได,รับอนุญาตให,ประกอบกิจการ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) 

ภาคใต, พ.ศ. 2548 – 2557 

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
 โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจดทะเบียน และได,รับอนุญาตให,ประกอบกิจการ ณสิน้ปX 

จํานวนโรงงาน 9,849 10,219 10,442 10,427 10,684 10,894 11,087 11,346 11,727 12,051 
เ งินทุนจดทะเบียน (ล:าน
บาท) 

170,710 193,994 199,168 199,799 208,798 220,100 227,636 234,994 244,865 258,432 

จํานวนคนงาน (คน) 204,769 207,345 210,882 208,849 209,978 217,296 219,972 223,294 223,091 229,326 
ชาย 110,788 114,528 116,327 115,376 116,776 119,639 122,724 126,574 129,484 133,314 
หญิง 93,981 92,817 94,555 93,483 93,202 97,657 97,248 96,720 93,607 96,012 
 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนใหม̀ และได,รับอนุญาตให,ประกอบกิจการ 

จํานวนโรงงาน 578 529 502 437 418 407 350 410 560 463 
เงินทุนจดทะเบียน (ล:าน
บาท) 

8,885 22,946 4,749 6,654 8,109 11,242 8,620 7,354 18,385 15,710 

จํานวนคนงาน (คน) 7,552 6,975 5,382 4,067 4,327 7,214 5,300 5,315 7,836 8,488 
ชาย 4,968 4,394 3,532 2,844 2,969 3,870 3,711 3,689 5,779 4,777 
หญิง 2,584 2,581 1,850 1,223 1,358 3,344 1,589 1,626 2,057 3,711 
หมายเหตุ: ประกอบด:วยโรงงานประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 (โรงงานประเภทที่ 2 หมายถึง โรงงานที่ต:องแจ:งให:ทราบกBอนการประกอบกิจการโรงงานโรงงาน
ประเภทที่ 3  หมายถึง โรงงานที่ต:องได:รับอนุญาตกBอนจึงจะดําเนินการได:) 
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
  
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -179- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 (3) รายได, 

  ปj 2557 ภาคใต:มีรายได:ตBอหัว 123,684 บาท อยูBในอันดับ 5 ของประเทศ รองจาก กทม.และ
ปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตามลําดับ ตํ่ากวBารายได:ตBอหัวเฉลี่ยของ
ประเทศซ่ึงอยูBท่ี 195,995 บาท จังหวัดภูเก็ตมีรายได:เฉลี่ยตBอหัวสูงสุด 258,817 บาท จังหวัดนราธิวาสมีรายได:
เฉลี่ยตBอหัวตํ่าสุด 55,601 บาท 
  จากรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในปj 2539-2556 โดยสํานักงานสถิติ
แหBงชาติพบวBารายได:ตBอเดือนตBอครัวเรือนของภาคใต: เทBากับ 27,504 บาท โดยจังหวัดสุราษฎร�ธานีมีรายได:
ครัวเรือนสูงท่ีสุด คือ 36,864.5 บาทตBอเดือนตBอครัวเรือน รองลงมาคือจังหวัดตรัง เทBากับ 33,269.9 บาทตBอเดือน
ตBอครัวเรือน ในขณะท่ีจังหวัดนราธิวาสมีรายได:ครัวเรือนตBอเดือนน:อยท่ีสุด เทBากับ 16,772.8 บาทตBอเดือน       
ดังแสดงในตารางท่ี 4 -45  

ตารางท่ี 4-45 รายได,เฉล่ียต`อเดือนต`อครัวเรือน จําแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2539 - 2556 
ภาค และจังหวัด 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 

ท่ัวราชอาณาจักร 10,779.0 12,492.0 12,150.0 13,736.0 14,963.0 17,787.0 18,660.0 20,904.0 23,235.9 25,194.0 

ภาคใต, 9,846.0 11,461.0 11,186.0 12,487.0 14,469.0 18,668.0 19,716.0 22,926.0 27,326.0 27,504.0 

นครศรีธรรมราช 9,681.0 11,196.0 10,789.0 12,317.0 14,079.0 17,377.0 18,087.0 23,296.0 29,970.4 27,478.9 

กระบ่ี 8,758.0 11,986.0 9,928.0 13,318.0 16,877.0 18,446.0 18,852.0 23,647.0 33,350.3 27,275.8 

พังงา 8,696.0 7,650.0 10,217.0 12,428.0 16,965.0 29,617.0 22,211.0 22,356.0 24,470.4 26,167.7 

ภูเก็ต 15,437.0 19,313.0 20,702.0 26,363.0 25,082.0 25,630.0 25,084.0 28,515.0 26,048.0 31,857.4 

สุราษฎร�ธานี 12,771.0 11,967.0 10,800.0 14,056.0 16,150.0 21,747.0 26,207.0 30,604.0 34,416.6 36,864.5 

ระนอง 9,359.0 9,033.0 9,410.0 10,765.0 14,328.0 18,679.0 21,620.0 19,274.0 26,048.7 32,291.8 

ชุมพร 9,874.0 10,232.0 10,454.0 10,922.0 11,482.0 17,232.0 19,003.0 25,179.0 28,021.5 27,540.2 

สงขลา 11,089.0 15,057.0 13,505.0 14,192.0 15,481.0 22,093.0 22,342.0 27,356.0 26,711.2 26,824.1 

สตูล 8,977.0 8,924.0 9,711.0 12,702.0 11,826.0 14,307.0 17,328.0 20,695.0 21,046.8 25,399.6 

ตรัง 11,733.0 12,973.0 12,782.0 14,332.0 17,038.0 20,801.0 23,650.0 21,992.0 36,245.2 33,269.9 

พัทลุง 8,474.0 12,315.0 11,550.0 10,820.0 14,985.0 18,045.0 18,670.0 19,381.0 25,201.9 26,169.3 

ป5ตตานี 6,876.0 10,737.0 9,759.0 9,702.0 11,837.0 12,547.0 11,840.0 13,511.0 16,121.5 20,199.1 

ยะลา 7,115.0 7,560.0 9,932.0 10,018.0 11,886.0 14,354.0 13,698.0 19,619.0 21,858.8 22,483.1 

นราธิวาส 6,715.0 6,281.0 7,802.0 7,603.0 9,240.0 11,586.0 13,148.0 11,244.0 16,834.4 16,772.8 

ที่มา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหBงชาติ 

 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -180- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4.2.3.3 ประชากรและการตั้งถ่ินฐาน 

 ประชากรมีความสําคัญและเก่ียวข:องสัมพันธ�กับสภาพสังคม ซ่ึงปรากฏการณ�ตBางๆ ทางประชากรมักจะ
เก่ียวข:องสัมพันธ�กับสBวนอ่ืนๆ ของสังคมข:อมูลประชากรจะฉายภาพให:เห็นเก่ียวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร ซ่ึงได:แกB การเกิด การตาย การย:ายถ่ิน และการเคลื่อนไหวทางสังคม ท่ีมีผลตBอการพัฒนาประเทศ 
ขณะเดียวกันผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาประเทศมีตBอสังคม เชBนเดียวกันเนื่องจากการพัฒนาประเทศสBวนใหญB
จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกลBาวจะสBงผลกระทบตBอไปยังโครงสร:างทาง
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมถึงลักษณะทางสังคมด:านอ่ืนๆ ด:วยเชBนกัน 
 (1) ประชากร 

  (ก) จํานวนประชากรและความหนาแน`น 

   ในปj 2557 ภาคใต:มีประชากร ท้ังสิ้น 9,208,504 คน เปHนชาย 4,540,912 คน และเปHน
หญิง 4,667,592 คน โดยอาศัยอยูBในเขตเทศบาล 2,608,108 คน นอกเขตเทศบาล 6,600,396 คน โดยกลุBม
จังหวัดชายฝ56งทะเลอBาวไทย มีประชากร ท้ังสิ้น 3,609,252 คน กลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอันดามันมีประชากร 
ท้ังสิ้น 1,912,380 คนและกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน มีประชากร ท้ังสิ้น 3,686,872 คน เม่ือพิจารณารายจังหวัด
จะเห็นวBาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชากรมากท่ีสุดในภาคใต: คือมีจํานวน 1,548,028 คน รองลงมาจังหวัด
สงขลา จํานวน 1,401,303 คน ในขณะท่ีจังหวัดระนองมีจํานวนประชากรน:อยท่ีสุดจํานวน 177,089 คนดังแสดง
ในตารางท่ี 4-46 

   เม่ือพิจารณาถึงความหนาแนBนของประชากรภาคใต:ตBอพ้ืนท่ี พบวBา มีแนวโน:มเพ่ิมข้ึน  
ในชBวง 10 ปj ท่ีผBานมาต้ังแตB ปj พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2557  จาก  120.45  คนตBอตารางกิโลเมตร  ในปj          
พ.ศ. 2548 เพ่ิมข้ึนเปHน 130.23 คนตBอตารางกิโลเมตร ในปj 2557 โดยกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีความ
หนาแนBนมากท่ีสุด คือ 177.25 คนตBอตารางกิโลเมตร รองลงมากลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอBาวไทยมีความหนาแนBน 
111.85 คนตBอตารางกิโลเมตร สBวนกลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอันดามัน มีความหนาแนBนน:อยท่ีสุด คือ 108.42 คน
ตBอตารางกิโลเมตร เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบวBา จังหวัดท่ีมีความหนาแนBนมากท่ีสุด คือ จังหวัดภูเก็ต 696.80 
คนตBอตารางกิโลเมตร จังหวัดท่ีมีความหนาแนBนน:อยท่ีสุด คือจังหวัดระนอง 53.70 คนตBอตารางกิโลเมตรดังแสดง
ในตารางท่ี 4-47 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -181- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-46 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ และเขตการปกครอง ภาคใต, พ.ศ. 2548 - 2557 

จังหวัด/กลุ̀มจังหวัด 
พื้นที่ ประชากร (คน) 

ตร.กม. 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ภาคใต, 70,708 8,516,860   8,600,436   8,654,831   8,741,545   8,813,880   8,893,050   8,971,855   9,060,189   9,131,425   9,208,504   

ชาย  4,218,703   4,257,179   4,283,002   4,323,530   4,356,070   4,392,580   4,428,715   4,470,660   4,502,795   4,540,912   
หญิง  4,298,157   4,343,257   4,371,829   4,418,015   4,457,810   4,500,470   4,543,140   4,589,529   4,628,630   4,667,592   

ในเขตเทศบาล  2,007,840   2,027,547   2,169,813   2,305,356   2,476,333   2,511,226   2,530,820   2,555,377   2,585,068   2,608,108   
นอกเขตเทศบาล  6,509,020   6,572,889   6,485,018   6,436,189   6,337,547   6,381,824   6,441,035   6,504,812   6,546,357   6,600,396   
กลุ̀มจังหวัดชายฝ'(งทะเลอ`าวไทย 32,269 3,428,033  3,453,443  3,461,282  3,486,500  3,506,241  3,522,442  3,541,380  3,567,977  3,589,970  3,609,252  

ชุมพร 6,011 475,763  478,964  481,298  484,722  487,744  489,964  492,182  495,310  498,294  500,575  
นครศรีธรรมราช 12,891 1,504,420  1,510,460  1,506,997  1,513,163  1,516,499  1,522,561  1,526,071  1,534,887  1,541,843 1,548,028  
พัทลุง 9,943 500,501   503,321   502,563   505,129   507,777   509,534   511,063   514,492   518,021   520,419   
สุราษฎร�ธานี 3,424 947,349   960,698   970,424   983,486   994,221   1,000,383   1,012,064   1,023,288   1,031,812   1,040,230   
กลุ̀มจังหวัดชายฝ'(งทะเลอันดามัน 17,639 1,709,519   1,736,794   1,764,138   1,793,242   1,814,555   1,836,621   1,857,374   1,877,933   1,890,651   1,912,380   

กระบี่ 3,298 395,665   403,363   410,634   418,705   426,556   432,704   438,039   444,967   450,890   456,811   
ตรัง 4,171 602,045   607,450   610,332   614,869   618,675   622,659   626,708   631,920   636,043   638,746   
พังงา 543 241,442   245,394   246,887   249,933   251,657   253,112   254,931   257,493   259,420   261,370   
ภูเก็ต 4,709 292,245   300,737   315,498   327,006   335,913   345,067   353,847   360,905   369,522   378,364   
ระนอง 4,918 178,122   179,850   180,787   182,729   181,754   183,079   183,849   182,648   174,776   177,089   
กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ชายแดน 20,800 3,379,308   3,410,199   3,429,411   3,461,803   3,493,084   3,533,987   3,573,101   3,614,279   3,650,804   3,686,872   

นราธิวาส 7,394 700,525   707,171   711,517   719,930   728,071   737,162   747,372   757,397   766,145   774,799   
ป5ตตานี 2,479 634,376   635,730   637,806   642,169   647,624   655,259   663,485   671,615   678,838   686,186   
ยะลา 4,512 464,121   468,252   470,691   475,527   480,334   487,380   493,767   500,814   506,138   511,911   
สงขลา 1,940 1,302,421   1,317,501   1,324,915   1,335,768   1,343,954   1,357,023   1,367,010   1,378,574   1,389,890   1,401,303   
สตูล 4,475 277,865   281,545   284,482   288,409   293,101   297,163   301,467   305,879   309,793   312,673   
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -182- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-47 ความหนาแน`นประชากร ภาคใต, กลุ̀มจังหวัด จังหวัด ปX พ.ศ. 2548-2557 

จังหวัด/กลุ`มจังหวัด 
พื้นที่ ความหนาแน`นประชากร (คน/ตร.กม.) 

(ตร.กม.) 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ภาคใต, 70,708 120.45 121.63 122.40 123.63 124.65 125.77 126.89 128.14 129.14 130.23 

กลุ`มจังหวัดชายฝ'(งทะเลอ̀าวไทย 32,269 106.23 107.02 107.26 108.04 108.66 109.16 109.75 110.57 111.25 111.85 

ชุมพร 6,011 79.15 79.68 80.07 80.64 81.14 81.51 81.88 82.40 82.90 83.28 
นครศรีธรรมราช 9,943 151.30 151.91 151.56 152.18 152.52 153.13 153.48 154.37 155.07 155.69 
พัทลุง 3,424 146.17 147.00 146.78 147.53 148.30 148.81 149.26 150.26 151.29 151.99 
สุราษฎร�ธานี 12,891 73.49 74.52 75.28 76.29 77.13 77.60 78.51 79.38 80.04 80.69 
กลุ`มจังหวัดชายฝ'(งทะเลอันดามัน 17,639 96.92 98.46 100.01 101.66 102.87 104.12 105.30 106.46 107.19 108.42 

กระบี่ 4,709 84.02 85.66 87.20 88.92 90.58 91.89 93.02 94.49 95.75 97.01 

ตรัง 4,918 122.42 123.52 124.10 125.02 125.80 126.61 127.43 128.49 129.33 129.88 

พังงา 4171 57.89 58.83 59.19 59.92 60.33 60.68 61.12 61.73 62.20 62.66 

ภูเก็ต 543 538.20 553.84 581.03 602.22 618.62 635.48 651.65 664.65 680.52 696.80 

ระนอง 3,298 54.01 54.53 54.82 55.41 55.11 55.51 55.75 55.38 52.99 53.70 

กลุ`มจังหวัดภาคใต,ชายแดน 20,800 162.47 163.95 164.88 166.43 167.94 169.90 171.78 173.76 175.52 177.25 

นราธิวาส 4,475 156.54 158.03 159.00 160.88 162.70 164.73 167.01 169.25 171.21 173.14 

ป5ตตานี 1,940 327.00 327.70 328.77 331.01 333.83 337.76 342.00 346.19 349.92 353.70 

ยะลา 4,512 102.86 103.78 104.32 105.39 106.46 108.02 109.43 111.00 112.18 113.46 

สงขลา 7,394 176.15 178.19 179.19 180.66 181.76 183.53 184.88 186.44 187.98 189.52 

สตูล 2,479 112.09 113.57 114.76 116.34 118.23 119.87 121.61 123.39 124.97 126.13 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -183- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  (ข) การเปล่ียนแปลงและอัตราการเพ่ิม 

 ภาคใต, มีการเปลี่ยนแปลงประชากร ในชBวงปj พ.ศ. 2548 – 2557  พบวBามีประชากรเพ่ิมข้ึน 
691,644 คน โดยอัตราเพ่ิมประชากรมีลักษณะคBอยเปHนคBอยไป จากปj พ.ศ. 2548 – 2557 เฉลี่ยร:อยละ 0.87 ตBอ
ปj ในขณะท่ีอัตราการเพ่ิมประชากรของประเทศเฉลี่ยร:อยละ 0.57 ตBอปj ซ่ึงเปHนการเพ่ิมประชากรระดับกลาง
สําหรับประเทศท่ีเริ่มเข:าสูBประเทศท่ีพัฒนาแล:วเม่ือพิจารณารายจังหวัดพบวBา อัตราเพ่ิมของจังหวัดภูเก็ตสูงท่ีสุด 
คือ เฉลี่ยร:อยละ 2.91 ตBอปj รองลงมาจังหวัดกระบ่ี เฉลี่ยร:อยละ 1.61 ตBอปj เนื่องจากจังหวัดท้ังสองเปHนแหลBง
ทBองเท่ียวท่ีสําคัญของภาค  
   จังหวัดชายฝ'(งทะเลอ̀าวไทยมีการเปลี่ยนแปลงประชากร ในชBวงปj พ.ศ. 2548 – 2557  
พบวBามีประชากรเพ่ิมข้ึน 181,219คน โดยมีอัตราเพ่ิมประชากร จากปj พ.ศ. 2548 – 2557 เฉลี่ยร:อยละ 0.57   
ตBอปj โดยจังหวัดสุราษฎร�ธานีมีอัตราการเพ่ิมสูงท่ีสุด คือ เฉลี่ยร:อยละ 1.04ตBอปj รองลงมาจังหวัดชุมพร เฉลี่ยร:อย
ละ 0.57 ตBอปj ในขณะท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอัตราเพ่ิมน:อยท่ีสุด เฉลี่ย 0.32 ตBอปj 
   จังหวัดชายฝ'(งทะเลอันดามันมีการเปลี่ยนแปลงประชากร ในชBวงปj พ.ศ. 2548 – 2557  
พบวBามีประชากรเพ่ิมข้ึน 202,861คน โดยมีอัตราเพ่ิมประชากร จากปj พ.ศ. 2548 – 2557 เฉลี่ยร:อยละ 1.25  
ตBอปj โดยอัตราเพ่ิมของจังหวัดภูเก็ตสูงท่ีสุด คือ เฉลี่ยร:อยละ 2.91ตBอปj รองลงมาจังหวัดกระบ่ี เฉลี่ยร:อยละ 1.61
ตBอปj ในขณะท่ีจังหวัดระนอง มีอัตราเพ่ิมน:อยท่ีสุด เฉลี่ย 0.05ตBอปj 
   จังหวัดภาคใต,ชายแดนมีการเปลี่ยนแปลงประชากร ในชBวงปj พ.ศ. 2548 – 2557  พบวBามี
ประชากรเพ่ิมข้ึน 307,564 คน โดยมีอัตราเพ่ิมประชากร จากปj พ.ศ. 2548 – 2557 เฉลี่ยร:อยละ 0.97 ตBอปj   
โดยอัตราเพ่ิมของจังหวัดสตูลสูงท่ีสุด คือ เฉลี่ยร:อยละ 1.32ตBอปj รองลงมาจังหวัดนราธิวาส เฉลี่ยร:อยละ 1.13ตBอ
ปj ในขณะท่ีจังหวัดสงขลา มีอัตราเพ่ิมน:อยท่ีสุด เฉลี่ย 0.82ตBอปj ดังตารางท่ี 4-48 

ตารางท่ี 4-48 อัตราการเปล่ียนแปลงประชากร ภาคใต, กลุ̀มจังหวัด จังหวัด ปX พ.ศ. 2548-2557  

กลุ`มจังหวัด/จังหวัด 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
2549-
2557 

ภาคใต, 0.98 0.63 1.00 0.83 0.90 0.89 0.98 0.79 0.84 0.87 
จังหวัดชายฝ'(งทะเลอ̀าวไทย 0.74 0.23 0.73 0.57 0.46 0.54 0.75 0.62 0.54 0.57 

ชุมพร 0.67 0.49 0.71 0.62 0.46 0.45 0.64 0.60 0.46 0.57 
นครศรีธรรมราช 0.40 -0.23 0.41 0.22 0.40 0.23 0.58 0.45 0.40 0.32 
พัทลุง 0.56 -0.15 0.51 0.52 0.35 0.30 0.67 0.69 0.46 0.43 
สุราษฎร�ธานี 1.41 1.01 1.35 1.09 0.62 1.17 1.11 0.83 0.82 1.04 

จังหวัดชายฝ'(งทะเลอันดามัน 1.60 1.57 1.65 1.19 1.22 1.13 1.11 0.68 1.15 1.25 

กระบี่ 1.95 1.80 1.97 1.88 1.44 1.23 1.58 1.33 1.31 1.61 
ตรัง 0.90 0.47 0.74 0.62 0.64 0.65 0.83 0.65 0.42 0.66 
พังงา 1.64 0.61 1.23 0.69 0.58 0.72 1.00 0.75 0.75 0.89 
ภูเก็ต 2.91 4.91 3.65 2.72 2.73 2.54 1.99 2.39 2.39 2.91 
ระนอง 0.97 0.52 1.07 -0.53 0.73 0.42 -0.65 -4.31 1.32 -0.05 

จังหวัดภาคใต,ชายแดน 0.91 0.56 0.94 0.90 1.17 1.11 1.15 1.01 0.99 0.97 

นราธิวาส 0.95 0.61 1.18 1.13 1.25 1.39 1.34 1.16 1.13 1.13 
ป5ตตานี 0.21 0.33 0.68 0.85 1.18 1.26 1.23 1.08 1.08 0.88 
ยะลา 0.89 0.52 1.03 1.01 1.47 1.31 1.43 1.06 1.14 1.10 
สงขลา 1.16 0.56 0.82 0.61 0.97 0.74 0.85 0.82 0.82 0.82 
สตูล 1.32 1.04 1.38 1.63 1.39 1.45 1.46 1.28 0.93 1.32 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -184- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  (ค) โครงสร,างประชากร 
   โครงสร:างประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานของประเทศมีสัดสBวนลดลงอยBางตBอเนื่อง ประชากร
วัยเด็กจาก 13,259,891 คน ในปj 2548 ลดลงเหลือ 11,699,299 คน ในปj 2557 อันเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ�
ของสตรีไทยลดตํ่าลง สBงผลให:สัดสBวนประชากรวัยเด็ก : วัยแรงงาน : ผู:สูงอายุ ลดลงจากร:อยละ 21.7 : 68.5 : 9.7 
ในปj 2548 เปHนร:อยละ 18.3 : 68.5 : 13.2 ในปj 2557 ทําให:ประเทศไทยเผชิญภาวะขาดแคลนกําลังคนในอนาคต
ท่ีอาจสBงผลกระทบตBอผลิตภาพการผลิตของประเทศและประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนมาก สBงผลให:ต:องจัดเตรียม
สวัสดิการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
   ก) ภาคใต, ปj 2557 มีประชากรวัยเด็ก 1,997,248 คน ประชากรวัยแรงงาน 5,989,170 
คน และประชากรสูงอายุ 1,095,126 คน มีโครงสร:างประชากรวัยเด็ก : วัยแรงงาน : ผู:สูงอายุ ร:อยละ 22.0 : 
65.9 : 12.1 เม่ือเปรียบเทียบกับปj 2548 ท่ีมีโครงสร:างประชากรวัยเด็ก : วัยแรงงาน : ผู:สูงอายุ ร:อยละ 24.8 : 
65.4 : 9.8 จะเห็นวBาสัดสBวนประชากรวัยเด็กลดลงอยBางตBอเนื่อง จากร:อยละ 24.8 ในปj 2548 ลดลงเหลือร:อยละ 
22.0 ในปj 2557 สBงผลให:ภาวะพ่ึงพิงวัยเด็กลดลงจากร:อยละ 0.38 เหลือร:อยละ 0.33 ตามลําดับ ในขณะท่ีสัดสBวน
ประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยBางมากจากร:อยละ 9.8 ในปj 2548 เปHนร:อยละ 12.1 ในปj 2557 สBงผลให:ภาวะพ่ึงพิง
วัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนจากร:อยละ 0.15 เปHนร:อยละ 0.18 ตามลําดับและภาวะพ่ึงพิงรวมลดลงจาก 0.53 เปHนร:อยละ 
0.52 ตามลําดับ  
   ข) กลุ̀มจังหวัดชายฝ'(งทะเลอ̀าวไทย ปj 2557 มีประชากรวัยเด็ก 695,754 คน ประชากร
วัยแรงงาน 2,387,426 คน และประชากรสูงอายุ 482,969 คน มีโครงสร:างประชากรวัยเด็ก : วัยแรงงาน : 
ผู:สูงอายุ ร:อยละ 19.5 : 66.9 : 13.5 เม่ือเปรียบเทียบกับปj 2548 ท่ีมีโครงสร:างประชากรวัยเด็ก : วัยแรงงาน : 
ผู:สูงอายุ ร:อยละ 22.5 : 66.8 : 10.6 จะเห็นวBาสัดสBวนประชากรวัยเด็กลดลงอยBางตBอเนื่อง จากร:อยละ 22.5 ในปj 
2548 ลดลงเหลือร:อยละ 19.5 ในปj 2557 สBงผลให:ภาวะพ่ึงพิงวัยเด็กลดลงจากร:อยละ 0.34 เหลือร:อยละ 0.29 
ตามลําดับ ในขณะท่ีสัดสBวนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยBางมากจากร:อยละ 10.6 ในปj 2548 เปHนร:อยละ 13.5 ใน
ปj 2557 สBงผลให:ภาวะพ่ึงพิงวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนจากร:อยละ 0.16 เปHนร:อยละ 0.20 ตามลําดับ แตBภาวะพ่ึงพิงรวม
ลดลงจากร:อยละ 0.50 เปHนร:อยละ 0.49 ตามลําดับ 
   ค) กลุ̀มจังหวัดชายฝ'(งทะเลอันดามัน ปj 2557 มีประชากรวัยเด็ก 409,084 คน ประชากร
วัยแรงงาน 1,267,982 คน และประชากรสูงอายุ 206,496 คน มีโครงสร:างประชากรวัยเด็ก : วัยแรงงาน : 
ผู:สูงอายุ ร:อยละ 21.7 : 67.3 : 11.0 เม่ือเปรียบเทียบกับปj 2548 ท่ีมีโครงสร:างประชากรวัยเด็ก : วัยแรงงาน : 
ผู:สูงอายุ ร:อยละ 24.8 : 66.7 : 8.5 จะเห็นวBาสัดสBวนประชากรวัยเด็กลดลงอยBางตBอเนื่อง จากร:อยละ 24.8 ในปj 
2548 ลดลงเหลือร:อยละ 21.7 ในปj 2557 สBงผลให:ภาวะพ่ึงพิงวัยเด็กลดลงจากร:อยละ 0.37 เหลือร:อยละ 0.32 
ตามลําดับ ในขณะท่ีสัดสBวนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยBางมากจากร:อยละ 8.5 ในปj 2548 เปHนร:อยละ 11.0 ใน
ปj 2557 สBงผลให:ภาวะพ่ึงพิงวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนจากร:อยละ 0.13 เปHนร:อยละ 0.16 ตามลําดับ แตBภาวะพ่ึงพิงรวม
ลดลงจากร:อยละ 0.50 เปHนร:อยละ 0.49 ตามลําดับ 
   ง) กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ชายแดน ปj 2557 มีประชากรวัยเด็ก 892,410 คน ประชากรวัย
แรงงาน 2,333,762 คน และประชากรสูงอายุ 405,661 คน มีโครงสร:างประชากรวัยเด็ก : วัยแรงงาน : ผู:สูงอายุ 
ร:อยละ 24.6 : 64.3 : 11.2 เม่ือเปรียบเทียบกับปj 2548 ท่ีมีโครงสร:างประชากรวัยเด็ก : วัยแรงงาน : ผู:สูงอายุ 
ร:อยละ 27.1 : 63.3 : 9.5 จะเห็นวBาสัดสBวนประชากรวัยเด็กลดลงอยBางตBอเนื่อง จากร:อยละ 27.1 ในปj 2548 
ลดลงเหลือร:อยละ 24.6 ในปj 2557 สBงผลให:ภาวะพ่ึงพิงวัยเด็กลดลงจากร:อยละ 0.43 เหลือร:อยละ 0.38 
ตามลําดับ ในขณะท่ีสัดสBวนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยBางมาก จากร:อยละ 9.5 ในปj 2548 เปHนร:อยละ 11.2 ใน
ปj 2557 สBงผลให:ภาวะพ่ึงพิงวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนจากร:อยละ 0.15 เปHนร:อยละ 0.17 ตามลําดับ แตBภาวะพ่ึงพิงรวม
ลดลงจากร:อยละ 0.58 เปHนร:อยละ 0.56 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4-49 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -185- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-49 โครงสร,างประชากรของประเทศ ภาคใต, กลุ̀มจังหวัด จังหวัด ปX พ.ศ. 2548-2557 

ประเทศ/จังหวัด/กลุ`มจังหวัด 
จํานวนประชากร (คน) สัดส`วนประชากร (ร,อยละ) ภาวะพ่ึงพิง 

2548 ร,อยละ 2557 ร,อยละ 2548 2557 

ประเทศ 60,991,000 100.0 63,954,350 100.0 0.46 0.46 

วัยเด็ก 13,259,891 21.7 11,699,299 18.3 0.32 0.27 

วัยแรงงาน 41,785,949 68.5 43,807,386 68.5   

ผู:สูงอาย ุ 5,945,160 9.7 8,447,665 13.2 0.14 0.19 

ภาคใต, 8,382,060 100.0 9,081,544 100.0 0.53 0.52 

วัยเด็ก 2,080,612 24.8 1,997,248 22.0 0.38 0.33 

วัยแรงงาน 5,482,867 65.4 5,989,170 65.9   

ผู:สูงอาย ุ 818,581 9.8 1,095,126 12.1 0.15 0.18 

ชายฝ'(งทะเลอ̀าวไทย 3,373,052 100.0 3,566,149 100.0 0.50 0.49 

วัยเด็ก 760,100 22.5 695,754 19.5 0.34 0.29 

วัยแรงงาน 2,254,315 66.8 2,387,426 66.9   

ผู:สูงอาย ุ 358,637 10.6 482,969 13.5 0.16 0.20 

ชุมพร 468,633 100.0 494,288 100.0 0.49 0.48 

วัยเด็ก 102,999 22.0 92,198 18.7 0.33 0.28 

วัยแรงงาน 314,521 67.1 333,917 67.6   

ผู:สูงอาย ุ 51,113 10.9 68,173 13.8 0.16 0.20 

นครศรีธรรมราช 1,483,050 100.0 1,529,132 100.0 0.51 0.50 

วัยเด็ก 333,338 22.5 295,757 19.3 0.34 0.29 

วัยแรงงาน 984,679 66.4 1,018,171 66.6   

ผู:สูงอาย ุ 165,033 11.1 215,204 14.1 0.17 0.21 

พัทลุง 493,728 100.0 516,202 100.0 0.49 0.51 

วัยเด็ก 108,187 21.9 96,141 18.6 0.33 0.28 

วัยแรงงาน 331,090 67.1 342,763 66.4   

ผู:สูงอาย ุ 54,451 11.0 77,298 15.0 0.16 0.23 

สุราษฎร�ธาน ี 927,641 100.0 1,026,527 100.0 0.49 0.48 

วัยเด็ก 215,576 23.2 211,658 20.6 0.35 0.31 

วัยแรงงาน 624,025 67.3 692,575 67.5   

ผู:สูงอาย ุ 88,040 9.5 122,294 11.9 0.14 0.18 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -186- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ประเทศ/จังหวัด/กลุ`มจังหวัด 
จํานวนประชากร (คน) สัดส`วนประชากร (ร,อยละ) ภาวะพ่ึงพิง 

2548 ร,อยละ 2557 ร,อยละ 2548 2557 

ชายฝ'(งทะเลอันดามัน 1,673,249 100.0 1,883,562 100.0 0.50 0.49 

วัยเด็ก 415,474 24.8 409,084 21.7 0.37 0.32 

วัยแรงงาน 1,115,716 66.7 1,267,982 67.3   

ผู:สูงอาย ุ 142,059 8.5 206,496 11.0 0.13 0.16 

กระบ่ี 393,079 100.0 453,305 100.0 0.52 0.50 

วัยเด็ก 104,733 26.6 109,074 24.1 0.41 0.36 

วัยแรงงาน 258,512 65.8 301,910 66.6   

ผู:สูงอาย ุ 29,834 7.6 42,321 9.3 0.12 0.14 

ตรัง 594,144 100.0 632,606 100.0 0.50 0.49 

วัยเด็ก 143,401 24.1 129,261 20.4 0.36 0.30 

วัยแรงงาน 395,937 66.6 425,602 67.3   

ผู:สูงอาย ุ 54,806 9.2 77,743 12.3 0.14 0.18 

พังงา 239,951 100.0 258,067 100.0 0.50 0.50 

วัยเด็ก 55,608 23.2 52,251 20.2 0.35 0.30 

วัยแรงงาน 159,575 66.5 171,830 66.6   

ผู:สูงอาย ุ 24,768 10.3 33,986 13.2 0.16 0.20 

ภูเก็ต 287,432 100.0 367,858 100.0 0.47 0.46 

วัยเด็ก 72,426 25.2 82,727 22.5 0.37 0.33 

วัยแรงงาน 195,601 68.1 252,659 68.7   

ผู:สูงอาย ุ 19,405 6.8 32,472 8.8 0.10 0.13 

ระนอง 158,643 100.0 171,726 100.0 0.50 0.48 

วัยเด็ก 39,306 24.8 35,771 20.8 0.37 0.31 

วัยแรงงาน 106,091 66.9 115,981 67.5   

ผู:สูงอาย ุ 13,246 8.3 19,974 11.6 0.12 0.17 

ภาคใต,ชายแดน 3,335,759 100.0 3,631,833 100.0 0.58 0.56 

วัยเด็ก 905,038 27.1 892,410 24.6 0.43 0.38 

วัยแรงงาน 2,112,836 63.3 2,333,762 64.3   

ผู:สูงอาย ุ 317,885 9.5 405,661 11.2 0.15 0.17 

นราธิวาส 695,144 100.0 762,342 100.0 0.61 0.57 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -187- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ประเทศ/จังหวัด/กลุ`มจังหวัด 
จํานวนประชากร (คน) สัดส`วนประชากร (ร,อยละ) ภาวะพ่ึงพิง 

2548 ร,อยละ 2557 ร,อยละ 2548 2557 

วัยเด็ก 201,663 29.0 202,537 26.6 0.47 0.42 

วัยแรงงาน 431,311 62.0 484,674 63.6   

ผู:สูงอาย ุ 62,170 8.9 75,131 9.9 0.14 0.16 

ป'ตตานี 630,713 100.0 677,539 100.0 0.67 0.62 

วัยเด็ก 187,557 29.7 184,298 27.2 0.50 0.44 

วัยแรงงาน 376,828 59.7 419,148 61.9   

ผู:สูงอาย ุ 66,328 10.5 74,093 10.9 0.18 0.18 

ยะลา 458,068 100.0 505,699 100.0 0.64 0.60 

วัยเด็ก 136,763 29.9 136,681 27.0 0.49 0.43 

วัยแรงงาน 280,053 61.1 316,209 62.5   

ผู:สูงอาย ุ 41,252 9.0 52,809 10.4 0.15 0.17 

สงขลา 1,275,827 100.0 1,375,909 100.0 0.51 0.51 

วัยเด็ก 305,053 23.9 293,039 21.3 0.36 0.32 

วัยแรงงาน 846,089 66.3 910,892 66.2   

ผู:สูงอาย ุ 124,685 9.8 171,978 12.5 0.15 0.19 

สตูล 276,007 100.0 310,344 100.0 0.55 0.53 

วัยเด็ก 74,002 26.8 75,855 24.4 0.41 0.37 

วัยแรงงาน 178,555 64.7 202,839 65.4   

ผู:สูงอาย ุ 23,450 8.5 31,650 10.2 0.13 0.16 

 
 (2) การตั้งถ่ินฐาน 
  ภาคใต:มีทางชายฝ56งทะเลด:านตะวันออกเกิดท่ีราบชายทะเลยื่นล้ําออกไป ทางชายฝ56งทะเลด:าน
ตะวันตกกลับอยูBในลักษณะตรงข:าม เพราะการกระทําของคลื่นลมท่ีแรงจัดนั้นทําให:เกิดการสึกกรBอน ชายฝ56งทะเล
มีลักษณะสูงและเว:าแหวBง น:อยแหBงท่ีจะมีบริเวณท่ีราบและชายหาดท่ียาวเหมือนกับทางชายฝ56งด:านตะวันออก   
โดยสรุปก็คือ เปHนบริเวณท่ีสูงและภูเขาอยูBชิดชายฝ56งทะเล ทําให:มีพ้ืนท่ีทําการเพาะปลูกพืชพันธุ�ได:น:อย ไมBเหมาะ
แกBการต้ังถ่ินฐานของผู:คนท่ีมีอาชีพในการเกษตร เหตุนี้แตBโบราณจึงไมBใครBมีผู:คนเข:าไปต้ังชุมชนบ:านเมืองกันอยBาง
หนาแนBนเหมือนกับทางชายฝ56งตะวันออก ผู:คนท่ีเข:ามาอยูBในชายฝ56งทะเลด:านตะวันตกนี้ต้ังแตBโบราณ คือ พวกท่ีมี
อาชีพจับสัตว�น้ําตามชายฝ56งทะเล มักอาศัยอยูBตามถํ้าเขา และเกาะแกBงท่ีมีอยูBมากมายกวBาทางชายฝ56งด:าน
ตะวันออก ท้ังนี้เพราะการกระทําของคลื่นลมทําให:เกิดการเว:าแหวBงและเปHนเกาะข้ึนเปHนจํานวนมากนั่นเอง     
อาจกลBาวได:วBา ในขณะท่ีกลุBมชนรุBนแรกๆ ท่ีอยูBทางชายฝ56งทะเลด:านตะวันออก ได:ป5กหลักต้ังหลักแหลBงบ:านเมือง
ข้ึนอยBางถาวรนั้น ทางชายฝ56งด:านตะวันตกมีแตBกลุBมชนท่ีอพยพรBอนเรBอาศัยอยูBตามถํ้าเขา และเกาะแกBงชายทะเล 
มีอาชีพในการจับสัตว�น้ําและหาของทะเลเปHนสําคัญ ไมBมีการสร:างบ:านสร:างเมืองข้ึนแตBอยBางใด  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -188- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

   
การเกิดเปHนบ:านเมืองข้ึนในภาคใต:มีป5จจัยอ่ืนๆ อีกนั่นคือ บริเวณชายฝ56งทะเลด:านตะวันตก 

เปHนแหลBงท่ีอุดมสมบูรณ�ไปด:วยแรBธาตุ เชBน แรBดีบุก ท่ีอาจดึงดูดคนตBางถ่ินให:เข:ามาต้ังรกรากขุดแรBทําเหมืองแรBกัน 
ปรากฏวBามีหลักฐานทางด:านเอกสาร และด:านโบราณคดีวBา เกิดชุมชนบ:านเมืองของกลุBมชนท่ีเข:ามาทําเหมืองแรB
หลายแหBง ไมBวBาจะเปHนชาวอินเดีย และในระยะหลังๆ คือ ชาวจีนและคนจากถ่ินอ่ืนๆ นอกจากการทําเหมืองแรB
แล:ว ก็เปHนการทําสวนยางพาราและการประมง ซ่ึงก็ล:วนเปHนสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสมัยหลังๆ ลงมาท้ังสิ้น เพราะฉะนั้น
การจะสรุปให:เห็นถึงการต้ังถ่ินฐานชุมชนบ:านเมืองในภาคใต: ทางชายฝ56งทะเลด:านตะวันตกนี้แล:ว ก็อาจกลBาวได:วBา 
บรรดาบ:านเมืองท่ีเกิดข้ึน และสืบทอดลงมาจนกระท่ังป5จจุบัน เพ่ิงมามีข้ึนอยBางเปHนล่ําเปHนสัน ต้ังแตBสมัย
รัตนโกสินทร� แตBครั้ง รัชกาลท่ี 3-4 ลงมาเทBานั้นเอง  
    เม่ือพิจารณาการต้ังถ่ินฐานในเขตเมืองและเขตชนบท ประชากรสBวนใหญBยังคงอาศัยอยูBในเขต
ชนบทมากกวBาเขตเมือง โดยในปj พ.ศ. 2548 พ้ืนท่ีโครงการมีสัดสBวนประชากรเมืองตBอประชากรชนบทเทBากับ 
23.57 : 76.43 หรือมีประชากรเมือง 2,007,840 คน และประชากรชนบท 6,509,020 คน อยBางไรก็ตามจากการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเมืองสBงผลให:ประชากรเข:ามาต้ังถ่ินฐานในชุมชนเมืองเพ่ิมข้ึน เห็นได:จากสัดสBวนของประชากรเมือง
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากร:อยละ 24 ในปj พ.ศ. 2548 เปHนร:อยละ 28.32 ในป5จจุบันหรือมีประชากรเมือง 2,608,108 คน และ
ประชากรชนบท 6,600,396 คน  
 ในปj พ.ศ. 2557 ประชากรในพ้ืนท่ีภาคใต:มีการต้ังถ่ินฐานหนาแนBนในบริเวณท่ีราบชายฝ56งด:าน
ตะวันออก โดยพ้ืนท่ีภาคใต:มีความหนาแนBนประชากรเฉลี่ยเทBากับ 130 คนตBอตารางกิโลเมตร จังหวัดท่ีมีความ
หนาแนBนประชากรสูงท่ีสุด คือ จังหวัดภูเก็ต 670 คนตBอตารางกิโลเมตร รองลงมาคือจังหวัดป5ตตานี 354 คนตBอ
ตารางกิโลเมตร สําหรับจังหวัดท่ีมีความหนาแนBนประชากรมากกวBา 100 คนตBอตารางกิโลเมตร ได:แกB จังหวัด
สงขลา 190 คนตBอตารางกิโลเมตร จังหวัดนราธิวาส 174 คนตBอตารางกิโลเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 156 คน
ตBอตารางกิโลเมตร จังหวัดพัทลุง  152 คนตBอตารางกิโลเมตร จังหวัดตรัง 130 คนตBอตารางกิโลเมตร จังหวัดสตูล 
127 คนตBอตารางกิโลเมตร และจังหวัดยะลา 114 คนตBอตารางกิโลเมตร  
 ขณะท่ีในพ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอBาวไทยมีความหนาแนBนของประชากร เทBากับ 126 
คนตBอตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดชุมพรมีความหนาแนBนของประชากร เทBากับ 83 คนตBอตารางกิโลเมตร และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความหนาแนBนของประชากร เทBากับ 156 คนตBอตารางกิโลเมตร 
 สBวนพ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดชายทะเลอันดามันมีความหนาแนBนของประชากร เทBากับ 108 คนตBอ
ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดกระบ่ีมีความหนาแนBนของประชากร เทBากับ 97คนตBอตารางกิโลเมตร และจังหวัด
ระนอง มีความหนาแนBนของประชากร เทBากับ 54 คนตBอตารางกิโลเมตร 
 พ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีความหนาแนBนของประชากร เทBากับ 117 คนตBอตาราง
กิโลเมตรโดยจังหวัดสงขลา มีความหนาแนBนของประชากร เทBากับ 190 คนตBอตารางกิโลเมตร และจังหวัดสตูลมี
ความหนาแนBนของประชากร เทBากับ 127 คนตBอตารางกิโลเมตร  
4.2.3.4 โครงสร,างพ้ืนฐาน 

 (1) ระบบไฟฟfา 

  ในเดือนกันยายน 2558 กําลังผลิตไฟฟLาของภาคใต:  รวมท้ังสิ้น 2,889.68 เมกะวัตต� 
ประกอบด:วย โรงไฟฟLาของ กฟผ. 2,112.48 เมกะวัตต� โรงไฟฟLาเอกชน 777.2 เมกะวัตต�(เพ่ิมเติมข:อมูลโรงไฟฟLา
จะนะ ชุดท่ี 2 กําลังการผลิตท่ีจBายเข:าระบบตามสัญญา 766 เมกะวัตต� ซ่ึงได:เริ่มเดินเครื่องเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2557) นอกจากนี้ ยังมีกําลังผลิตสํารองพ่ึงได: เปHนระบบสายสBงเชื่อมโยงจากภาคกลางและประเทศมาเลเซีย     
รวม 900 เมกะวัตต� ดังตารางท่ี 4-50 และรูปท่ี 4-33 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -189- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-50 กําลังผลิตไฟฟfาของภาคใต, ปX 2558 

โรงไฟฟfา 
พลังไฟฟfา 
ตามสัญญา 
(เมกะวัตต�) 

เชื้อเพลิง 

1. โรงไฟฟLาพลังนํ้า 321.28  
1.1 เข่ือนบางลาง 80.00 - 
1.2 เข่ือนบ:านสันต ิ 1.28 - 
1.3 เข่ือนรัชชประภา 240.00 - 

2. โรงไฟฟLาพลังความร�อน 315.00   
2.1 โรงไฟฟLากระบ่ี 315.00 นํ้ามันเตา 
2.2 โรงไฟฟLาสรุาษฎร�ธานี 1/ (กังหันแก�ส) - นํ้ามันดีเซล 

3. โรงไฟฟLาพลังความร�อนร�วม 1,476.00    
3.1 โรงไฟฟLาจะนะ ชุดท่ี 1 710.00 ก�าซธรรมชาต ิ
3.2 โรงไฟฟLาจะนะ ชุดท่ี 2 766.00  

4. โรงไฟฟLาพลังงานทดแทน 0.20   
4.1 โรงไฟฟLาพลังแสงอาทิตย�แหลมพรหมเทพ 0.01 - 
4.2 โรงไฟฟLากังหันลมแหลมพรหมเทพ 0.19 - 

กําลังผลิตรวมของ กฟผ. 2,112.48   
5. ผู�ผลิตรายเล็ก (SPP)-Firm  29.00   

5.1 บริษัท กัลฟ¤ ยะลากรีน จํากัด 20.20 เศษไม:ยางพารา 
5.2 บริษัท สุราษฎร�ธานีกรีนเอ็นเนอยีจํ่ากัด 8.80 ทะลายปาล�ม 

6. ผู�ผลิตเอกชนรายใหญ�(IPP) – Firm 748.20  
6.1 บริษัท ผลิตไฟฟLาขนอม จํากัด 748.20  

˗ โรงไฟฟLาพลังความร:อนรBวม ชุดท่ี 1 678.00 ก�าซธรรมชาต ิ
˗ โรงไฟฟLาพลังความร:อน  70.20 ก�าซธรรมชาติ / นํ้ามันเตา 

กําลังผลิตไฟฟfาของภาคใต, 2,889.68  
7. กําลังผลติสํารองพ่ึงได�     

7.1 ระบบสายสBงเช่ือมโยง ภาคกลาง-ภาคใต: 
(ภาวะปกติ) 

600.00 - 

7.2 ระบบสายสBงเช่ือมโยง ไทย-มาเลเซีย 300 kV HVDC 300.00 - 
ท่ีมา : ฝ�ายควบคุมระบบกําลังไฟฟLา การไฟฟLาฝ�ายผลิตแหBงประเทศไทย, กันยายน 2558. 
หมายเหตุ1/โรงไฟฟLาสุราษฎร�ธานี 244 เมกะวัตต� ได:ออกจากระบบหลักเปล่ียนเปHน Emergency Standby 

 
   
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -190- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 

รูปท่ี 4-33 กําลังผลิตไฟฟfาของภาคใต, ปX 2558 

 จากสถิติการใช:ไฟฟLาในพ้ืนท่ีภาคใต: มีจํานวนผู:ใช:ไฟฟLา 2,893,307 ราย ปริมาณการใช:ไฟฟLาสูงสุด 
เทBากับ 14,618 ล:านกิโลวัตต�ตBอชั่วโมง โดยมีการใช:ไฟฟLาในกลุBมท่ีอยูBอาศัยมากท่ีสุด ปริมาณ 4,917 ล:านกิโลวัตต�
ตBอชั่วโมง รองลงมากลุBมกิจการขนาดใหญB ปริมาณการใช: 3,462 ล:านกิโลวัตต�ตBอชั่วโมง หากพิจารณารายจังหวัด 
พบวBาจังหวัดสงขลามีปริมาณการใช:ไฟฟLาสูงสุด เทBากับ 3,187 ล:านกิโลวัตต�ตBอชั่วโมง โดยมีการใช:ไฟฟLาในกลุBม
ของกิจการขนาดใหญBมากท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 42.82 ของปริมาณการใช:ไฟฟLาท้ังจังหวัด รองลงมา ได:แกB จังหวัดสุ
ราษฎร�ธานี มีปริมาณการใช:ไฟฟLาสูงสุด เทBากับ 2,563 ล:านกิโลวัตต�ตBอชั่วโมง โดยมีการใช:ไฟฟLาในกลุBมท่ีอยูBอาศัย
มากท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 30.54 ของปริมาณการใช:ไฟฟLาท้ังจังหวัด จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณการใช:ไฟฟLาสูงสุด 
เทBากับ 2,281 ล:านกิโลวัตต�ตBอชั่วโมง โดยมีการใช:ไฟฟLาในกลุBมท่ีอยูBอาศัยมากท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 25.55 ของ
ปริมาณการใช:ไฟฟLาท้ังจังหวัด และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีปริมาณการใช:ไฟฟLาสูงสุด เทBากับ 1,512ล:าน
กิโลวัตต�ตBอชั่วโมง โดยมีการใช:ไฟฟLาในกลุBมท่ีอยูBอาศัยมากท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 47.39 ของปริมาณการใช:ไฟฟLาท้ัง
จังหวัด ตามลําดับ ซ่ึงไฟฟLารองลงมาจากการใช:ในบริการท่ีอยูBอาศัยถูกใช:ไปในกลุBมกิจการขนาดใหญBมากท่ีสุด 
รายละเอียดดังตารางท่ี 4-51 ถึงตารางท่ี 4-52 และรูปท่ี 4-34 

จ.ชุมพร 

จ.ภเูก็ต 

จ.ระนอง 

จ.พังงา 

จ.สุราษฎร์ธานี 

จ.นครศรีธรรมราช 

จ.พัทลุง 

จ.กระบี  

จ.ตรัง 

จ.สตลู 

จ.สงขลา 

จ.ปัตตานี 

จ.นราธิวาส 
จ.ยะลา 

บางสะพาน 

โรงไฟฟ้ากระบี  

  315 MW 

โรงไฟฟ้าจะ

นะ1,476 

MW 

เขื อนรัชชประภา 

240 MW 

(8.30%) โรงไฟฟ้าขนอม 

 748.2 MW 

(25.89%) 

โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ 

244 MW 

HVDC300 MW 

รฟ.กัลฟ์ยะลากรีน

(SPP) 20.20MW 

รฟ.บ.สุราษฎร์ธานี 

กรีนอินเนอร์ยี  (SPP)  

Tie Line R1-R3 

600 MW 

กาํลังผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ เดือนกันยายน 2558 

2,889.68 เมกะวัตต์ 

เขื อนบางลางและเขื อนบ้าน

สันติ 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT)

รูปท่ี 4-34

ตารางท่ี 4-51 สถิติผู,ใช,ไฟฟfา และการจําหน`ายพลังงานไฟฟfาของการไฟฟfาส̀วนภูมิภาค 

จังหวัด 

จํานวนผู,ใช,
ไฟฟfา 

(ราย) 
ที่อยู`อาศัย

ชุมพร 181,889 281,100,695

ระนอง 63,318 92,329,205

สุราษฎร�ธานี 390,934 783,051,341

พังงา 87,246 159,589,112

ภูเก็ต 182,348 582,798,067

กระบี่ 140,326 287,074,063

ตรัง 189,781 326,273,240

นครศรีธรรมราช 468,879 716,827,431

พัทลุง 167,356 218,764,173

สงขลา 457,140 807,766,457

สตูล 90,997 125,761,818

ป5ตตานี 163,114 182,496,965

ยะลา 136,467 158,954,946

นราธิวาส 173,512 194,542,346

รวมภาคใต, 2,893,307 4,917,329,859

ท่ีมา: เว็บไซต� http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries

ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

(COT) -191- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด

4 ปริมาณการใช,ไฟฟfาในพ้ืนท่ีภาคใต, ปX 2548-2557

สถิติผู,ใช,ไฟฟfา และการจําหน`ายพลังงานไฟฟfาของการไฟฟfาส̀วนภูมิภาค 

จําแนกตามประเภทผู,ใช,ปX 2557 
พลังงานไฟฟfาที่ใช, (กิโลวัตต�/ชั่วโมง) 

ที่อยู`อาศัย 
กิจการขนาด

เล็ก 
กิจการขนาด

กลาง 
กิจการขนาด

ใหญ ̀

695 103,226,864 193,367,419 151,693,116 

205 64,317,851 87,467,412 102,632,712 

341 281,319,573 439,089,102 751,609,806 

112 66,569,854 155,054,720 41,643,999 

067 347,943,418 309,759,559 281,803,232 

063 97,746,582 148,989,517 48,338,849 

240 99,081,800 164,529,920 174,479,236 

431 207,706,438 292,133,256 259,493,146 

173 86,693,524 64,560,669 33,126,747 

457 371,614,264 476,105,611 1,364,704,450 

818 53,124,999 100,149,843 55,223,243 

965 68,754,247 77,181,905 124,493,213 

946 71,706,339 82,988,159 43,637,137 

346 66,031,756 55,306,812 29,393,059 

859 1,985,837,509 2,646,683,904 3,462,271,945 

http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries18.html ของสํานักงานสถิติแหBงชาติ (สืบค:น ณ วันท่ี 

ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

2557 

สถิติผู,ใช,ไฟฟfา และการจําหน`ายพลังงานไฟฟfาของการไฟฟfาส̀วนภูมิภาค  

อ่ืน ๆ รวม 

16,237,230 745,625,324 

7,007,572 353,754,752 

308,909,131 2,563,978,953 

98,640,697 521,498,382 

758,969,260 2,281,273,536 

143,338,447 725,487,458 

21,285,285 785,649,481 

36,437,409 1,512,597,680 

8,316,366 411,461,479 

167,156,835 3,187,347,617 

2,570,720 336,830,623 

7,953,821 460,880,151 

15,637,783 372,924,364 

13,801,582 359,075,555 

1,606,262,138 14,618,385,355 

สืบค:น ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ� 2559) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -192- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

ตารางที่ 4-52 ปริมาณการใช,ไฟฟfาในพื้นที่ภาคใต, แยกรายจังหวัด ปX 2548-2557 

จังหวัด 
พลังงานไฟฟ�าที่ใช� (กิโลวัตต�/ชั่วโมง) 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ชุมพร 439,021,448 465,473,256 514,507,898 547,010,048 584,660,652 652,542,858 679,628,909 729,823,161 727,548,236 745,625,324 

ระนอง 258,151,991 265,338,155 290,332,466 306,211,001 315,636,775 338,812,701 340,344,679 351,974,059 344,293,992 353,754,752 

สุราษฎร�ธานี 1,366,422,940 1,493,416,570 1,698,321,895 1,782,530,022 1,865,666,460 2,111,831,212 2,162,785,927 2,367,123,223 2,437,775,340 2,563,978,953 

พังงา 275,297,560 303,929,329 352,092,924 381,304,760 395,516,717 432,376,289 447,985,999 479,608,901 495,044,126 521,498,382 

ภูเก็ต 1,086,928,579 1,198,695,383 1,416,298,556 1,549,327,421 1,638,637,322 1,808,662,663 1,897,489,963 2,044,743,937 2,177,689,316 2,281,273,536 

กระบี่ 337,637,480 371,577,833 444,760,373 487,840,804 518,444,200 571,119,444 595,012,521 644,909,636 685,391,281 725,487,458 

ตรัง 524,771,327 536,068,579 572,171,180 589,470,074 609,387,684 660,785,606 706,631,025 739,961,351 766,072,643 785,649,481 

นครศรีธรรมราช 984,569,922 1,025,632,980 1,093,600,635 1,140,961,325 1,197,737,523 1,322,250,542 1,380,451,336 1,484,085,483 1,491,574,694 1,512,597,680 

พัทลุง 233,131,794 242,199,337 268,707,602 280,739,307 297,316,901 324,403,978 342,071,649 368,980,104 392,513,354 411,461,479 

สงขลา 2,267,305,708 2,356,034,243 2,510,864,485 2,494,806,288 2,592,237,492 2,804,103,312 2,919,952,391 3,109,580,431 3,112,238,519 3,187,347,617 

สตูล 199,749,949 218,319,398 241,693,533 261,622,774 281,447,327 317,928,048 337,293,322 364,199,139 341,750,317 336,830,623 

ป,ตตานี 360,026,580 364,550,166 382,442,712 383,222,871 396,144,687 421,990,502 441,521,887 465,506,642 453,204,787 460,880,151 

ยะลา 273,672,333 268,630,508 274,921,697 282,713,536 297,578,879 320,786,123 338,753,644 356,154,495 365,198,889 372,924,364 

นราธิวาส 247,444,848 252,515,266 267,188,124 274,922,806 289,309,824 311,713,548 328,235,308 342,779,158 349,527,778 359,075,555 

รวมภาคใต� 8,854,132,459 9,362,381,003 10,327,904,08

0 

10,762,683,03

7 

11,279,722,44

3 

12,399,306,82

6 

12,918,158,56

0 

13,849,429,72

0 

14,139,823,27

2 

14,618,385,35

5 ที่มา: สํานักงานสถิติแห5งชาติ 2558 

 

  

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -193- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 (2) ระบบประปา 
  จากข:อมูลของการประปาสBวนภูมิภาคแยกตามจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต: ดังแสดงในตารางท่ี 4-53
ประกอบด:วย การประปาสBวนภูมิภาคสาขาจํานวน 37 แหBง โดยจังหวัดสงขลาเปHนจังหวัดท่ีมีกําลังการผลิต
น้ําประปาใช:งานสูงท่ีสุด (ร:อยละ 31.47) รองลงมาได:แกB จังหวัดชุมพร (ร:อยละ 11.29) และจังหวัดภูเก็ต (ร:อยละ 
10.35) ตามลําดับ ในขณะท่ีจังหวัดป5ตตานีเปHนจังหวัดท่ีมีกําลังการผลิตน้ําประปาใช:งานน:อยท่ีสุด (ร:อยละ 0.58) 
ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีให:บริการของการประปาสBวนภูมิภาคในจังหวัดตBางๆ พบวBา จังหวัดชุมพรมีพ้ืนท่ีให:บริการ
มากท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 66.28 ของพ้ืนท่ีท่ีให:บริการท้ังหมด รองลงมาคือจังหวัดภูเก็ต (ร:อยละ 10.38)  
  จากข:อมูลสถิติการใช:น้ําประปารายจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต: พบวBา จังหวัดสงขลามีจํานวนผู:ใช:
น้ําประปาและปริมาณการใช:น้ําประปามากท่ีสุด รองลงมาได:แกB จังหวัดสุราษฎร�ธานี ในขณะท่ีจังหวัดป5ตตานีเปHน
จังหวัดท่ีมีผู:ใช:น้ําประปาและปริมาณการใช:น้ําประมาณตํ่าท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-54 

ตารางท่ี 4-53 กําลังการผลิต พ้ืนท่ีให,บริการ และแหล̀งน้ํา การประปาส̀วนภูมิภาคสาขา ในพ้ืนท่ีภาคใต, 
การประปา 

ส̀วนภูมิภาคสาขา 
กําลังผลิตท่ีใช,งาน 

(ลบ.ม./วัน) 
พ้ืนท่ีให,บริการ 

(ตร.กม.) 
แหล̀งน้ํา 

จังหวัดกระบ่ี    
- กระบ่ี 39,600 35.455 คลองกระบ่ีใหญB ฝายห:วยเนียง ฝายคลองแห:ง  

อBางเก็บนํ้าหนองทะเล 
- อBาวลึก 8,400 20.500 คลองบางหลน คลองอBาวลึกเหนือ 

- คลองทBอม 6,000 38.000 อBางเก็บนํ้าห:วยนํ้าเขียว ฝายคลองสินปุน 

รวม 54,000 93.955  

จังหวัดชุมพร   
- ชุมพร 60,720 17.000 คลองทBาตะเภา 

- หลังสวน 17,520 2,427.000 แมBนํ้าหลังสวน คลองวิสัยใต: คลองละแม 

- ทBาแซะ 5,520 97.650 อBางเก็บนํ้าวัดนาย คลองทBาแซะ ฝายห:วยแกร 

รวม 83,760 2,541.65  

จังหวัดตรัง   
- ตรัง 20,040 16.720 แมBนํ้าตรัง คลองนางน:อย บBอนํ้า 

- ห:วยยอด 14,640 40.270 แมBนํ้าตรังคลองลําภูรา คลองปาง 

- ยBานตาขาว 7,920 8.600 คลองลําพิกุล คลองลิพัง คลองปะเหลียน 

- กันตัง 15,600 6.190 แมBนํ้าตรัง คลองปากเมง  

รวม 58,200 71.78  

จังหวัดนครศรีธรรมราช   
- ทุBงสง 24,960 11.170 คลองทBาแพ  

- ขะอวด 5,040 13.000 คลองชะอวด อBางเก็บนํ้าห:วยนํ้าใส 

- ปากพนัง 13,920 3.680 แมBนํ้าปากพนัง คลองชลประทานเชียรใหญB คลองเสาธง 

- จันดี 8,400 11.800 คลองสังข� คลองจันดี 

- ขนอม 5,460 5.760 บBอบาดาล คลองบางคู นํ้าตกเขาเสม็ดขุน 

- นครศรีธรรมราช 6,705 79.798 นํ้าตกเขาสุนันทา ห:วยเหมืองลึก บBอบาดาล 

รวม 64,485 125.208  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -194- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

การประปา 
ส̀วนภูมิภาคสาขา 

กําลังผลิตท่ีใช,งาน 
(ลบ.ม./วัน) 

พ้ืนท่ีให,บริการ 
(ตร.กม.) แหล̀งน้ํา 

จังหวัดนราธิวาส   
- นราธิวาส 20,160 11.140 คลองปูตะ คลองระแงะ นํ้าตกชาเบง 
- รือเสาะ 2,160 8.110 แมBนํ้าสายบุรี 
- สุไหงโก-ลก 19,200 56.890 แมBนํ้าสุไหงโก-ลก แมBนํ้าสายบุรี คลองชลประทานปูยู  
รวม 41,520 76.14  
จังหวัดป'ตตานี   
- สายบุรี 4,320 18.650 แมBนํ้าสายบุรี 
รวม 4,320 18.650  
จังหวัดพังงา   
- พังงา 12,720 7.345 ฝายนํ้าล:นบ:านปากโตนและขุมเมือง คลองมะรุBย 
- ตะกั่วป�า 10,080 63.000 คลองทุB งมะพร:าว นํ้าตกเขาบางอี  ขุมเหมืองโคกเคียน        

ขุมเหมืองนํ้าเขียว 
- ท:ายเหมือง 4,500 3.250 คลองชลประทานนาเตย 
รวม 27,300 73.595  
จังหวัดพัทลุง   
- พัทลุง 17,630 13.342 คลองชลประทานนาทBอม 
- เขาสนชัย 2,200 3.500 คลองอ:ายโต 
รวม 19,830 16.842  
จังหวัดภูเก็ต   
- ภูเก็ต 76,800 398.040 อB า ง เ ก็ บ นํ้ าบา ง เห นีย ว ดํ าอB า ง เ ก็ บ นํ้ า เ ขื่ อนบาง วาด          

คลองบางใหญB นํ้าตกกะทู: ขุมเหมืองล็อคปาล�ม  
รวม 76,800 398.040  
จังหวัดยะลา   
- ยะหา 5,280 14.130 แมBนํ้าสายบุรี แมBนํ้าป5ตตานี คลองปะแต คลองตาชี 
- เบตง 14,880 78.000 คลองเบตง 
รวม 20,160 92.13  
จังหวัดระนอง   
- ระนอง 23,040 105.735 คลองบางริ้นคลองหาดส:มแปLน ขุมเหมืองฮกหลวง 
รวม 23,040 105.735  
จังหวัดสงขลา   
- สงขลา 0 9.270 รับนํ้าจากประปาหาดใหญB 
- หาดใหญB (ช้ันพิเศษ) 194,400 38.970 ลุBมแมBนํ้าทะเลสาบสงขลา 
- สะเดา 26,880 58.220 คลองนํ้าลัด 
- นาทวี 3,600 16.000 คลองนาทวี คลองอูBตะเภา (ทBาโพธ์ิ) บBอบาดาล 
- ระโนด 3,800 1.876 บBอบาดาล 
- พังลา 4,800 0 ไมBมีข:อมูล 
รวม 233,480 124.336  
จังหวัดสตูล   
- สตูล 28,960 16.750 คลองชลประทานดุสน บBอบาดาล ทะเลบัน 
- ละงู 6,000 80.000 คลองละงู คลองหญ:าละ 
รวม 34,960 96.75  

ท่ีมา: เว็บไซต� http://www.pwa.co.th/province/ ของการประปาสBวนภูมิภาค (สืบค:น ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ� 2558) 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -195- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-54 จํานวนผู,ใช, ปริมาณน้ําท่ีผลิตจริง และปริมาณท่ีจําหน`าย ปX 2557   
จําแนกรายจังหวัดภายในพ้ืนท่ีภาคใต, 

จังหวัด จํานวนผู,ใช,น้ํา 
(ราย) 

ปริมาณน้ํา (ลูกบาศก�เมตร) 

ผลิตจริง จําหน`าย 

ชุมพร 47,166 19,528,276 12,557,222 

ระนอง 17,193 9,274,581 4,562,544 

สุราษฎร�ธานี 113,048 45,437,963 30,303,369 

พังงา 14,452 6,618,004 4,087,557 

ภูเก็ต 52,294 29,042,257 19,967,042 

กระบ่ี 31,272 13,434,685 9,676,991 

ตรัง 43,309 14,043,117 9,623,091 

นครศรีธรรมราช 52,889 18,203,120 12,141,317 

พัทลุง 19,707 5,725,276 4,206,412 

สงขลา 139,629 62,818,482 41,288,251 

สตูล 23,001 8,555,267 4,784,673 

ป5ตตานี 2,479 655,478 444,670 

ยะลา 12,394 4,324,024 3,011,521 

นราธิวาส 28,054 13,333,275 7,074,987 

ท่ีมา: เว็บไซต� http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries18.html 
 ของสํานักงานสถิติแหBงชาติ (สืบค:น ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ� 2559) 
 (3) สุขาภิบาล 

  1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

   (ก) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 

    จากข:อมูลการสํารวจขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีภาคใต:โดยสํานักงานสิ่งแวดล:อมภาคท่ี 14- 
16 พบวBา จังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนสูงสุด คือ จังหวัดสงขลา รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในขณะท่ีจังหวัดระนองเปHนจังหวัดท่ีมีปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึนน:อยท่ีสุด ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาการสะสมของขยะ      
มูลฝอย พบวBา จังหวัดท่ีมีการสะสมของขยะมูลฝอยสูงสุในพ้ืนท่ีภาคใต: คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงจัดเปHน
ลําดับท่ี 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดสมุทรปราการ และเม่ือพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยตกค:างสะสมในจังหวัด
สงขลาปj   พ.ศ.2556 พบวBา มีปริมาณสูงถึง 2.471 ล:านตัน แตBในปj พ.ศ.2557 จังหวัดสงขลาได:มีการดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการกําจัดขยะมูลฝอยและสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยให:ถูกต:องตามหลักวิชาการ จึงสBงผลให:ในปj 
พ.ศ.2557 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตกค:างสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีดําเนินการไมBถูกต:องตามหลักวิชาการ
ลดลงเปHนอันดับท่ี 30 ของประเทศ (ข:อมูลจากรายงานสถานการณ�ขยะมูลฝอย ปj 2557, สํานักจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) 
    



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -196- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

   (ข) การจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 
     จากข:อมูลในตารางท่ี 4-55 พบวBา ในพ้ืนท่ีภาคใต:มีองค�กรปกครองสBวนท:องถ่ิน 
(อปท.) จํานวน 1,176 แหBง ซ่ึงมีองค�กรปกครองสBวนท:องถ่ินท่ีให:บริการเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 697 แหBง     
(คิดเปHนร:อยละ 59 ของจํานวนองค�กรปกครองสBวนท:องถ่ินท้ังหมด) โดยจังหวัดท่ีมีการให:บริการเก็บขนขยะ 
มูลฝอยมากท่ีสุด คือ จังหวัดภูเก็ต (ร:อยละ 100) รองลงมา คือ จังหวัดสตูล (ร:อยละ 93) และจังหวัดพังงา     
(ร:อยละ 86) ตามลําดับ ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาขยะมูลฝอยท่ีถูกกําจัดอยBางถูกต:องตามหลักวิชาการ พบวBา จังหวัด
ภูเก็ตมีการกําจัดขยะอยBางถูกต:องตามหลักสุขาภิบาลสูงถึงร:อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมได: 
รองลงมา ได:แกB จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา คิดเปHนร:อยละ 93 และ 81 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมได: 
ตามลําดับ สําหรับจังหวัดท่ีไมBมีศักยภาพในการกําจัดขยะมูลฝอยอยBางถูกต:องตามหลักวิชาการ ได:แกB จังหวัดสุ
ราษฎร�ธานี และจังหวัดระนอง 
     เม่ือพิจารณาปริมาณมูลฝอยท่ีถูกนํามาใช:ประโยชน� พบวBา จังหวัดยะลามีการนําขยะ 
มูลฝอยมาใช:ประโยชน�มากท่ีสุด (ร:อยละ 46 ของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด) รองลงมา คือ จังหวัดสตูลและ
จังหวัดตรัง ซ่ึงมีการนําขยะมูลฝอยมาใช:ประโยชน�คิดเปHนร:อยละ 42 และ 40 ของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
ตามลําดับ ในขณะท่ีจังหวัดชุมพร มีการนําขยะมูลฝอยมาใช:ประโยชน�น:อยท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 2 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด  

ตารางท่ี 4-55 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกเก็บขนไปกําจัด ขยะมูลฝอยท่ีถูกนํามาใช,ประโยชน�  
และขยะมูลฝอยสะสม ในปXพ.ศ.2557 ในพ้ืนท่ีภาคใต, 

จังหวัด 

จํานวน อปท. (แห`ง) ปริมาณขยะมูลฝอย 

ให,บริการ
เก็บขน 

ไม`
ให,บริการ 
เก็บขน 

รวม 

มูลฝอยที่
เกิดขึ้น 

มูลฝอยที่ถูกเก็บขนไปกําจดั 
(กําจัดถูกต,อง) 

มูลฝอยที่ถูกนํามาใช,
ประโยชน� 

มูลฝอย
สะสม 

(ล,านตัน) (ล,านตัน) (ร,อยละ)1/ (ล,านตัน) (ร,อยละ)2/ (ล,านตัน) 

สสภ.14          

- สุราษฎร�ธานี 73 64 137 0.3872 
0.2251 
(0.0000) 

58 (0) 0.0354 9 0.3195 

- ชุมพร 44 34 78 0.1351 
0.0658 
(0.0130) 

49 (20) 0.0028 2 0.1165 

- 
นครศรีธรรมราช 

105 79 184 0.3959 
0.1885 
(0.0083) 

48 (4) 0.0198 5 1.0473 

- ระนอง 17 13 30 0.0716 
0.0471 
(0.0000) 

66 (0) 0.0034 5 0.0260 

สสภ.15          

- ภูเก็ต 18 0 18 0.2604 
0.2256 
(0.2256) 

87 (100) 0.0348 13 0.0000 

- พังงา 44 7 51 0.1164 
0.0644 
(0.0297) 

55 (46) 0.0432 37 0.1793 

- ตรัง 57 42 99 0.2614 
0.0823 
(0.0079) 

31 (10) 0.1043 40 0.2127 

- สตูล 38 3 41 0.1097 
0.0539 
(0.0221) 

49 (41) 0.0462 42 0.0249 

- กระบี่ 45 16 61 0.2012 
0.1121 
(0.0542) 

56 (48) 0.0507 25 0.2458 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -197- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

จังหวัด 

จํานวน อปท. (แห`ง) ปริมาณขยะมูลฝอย 

ให,บริการ
เก็บขน 

ไม`
ให,บริการ 
เก็บขน 

รวม 

มูลฝอยที่
เกิดขึ้น 

มูลฝอยที่ถูกเก็บขนไปกําจดั 
(กําจัดถูกต,อง) 

มูลฝอยที่ถูกนํามาใช,
ประโยชน� 

มูลฝอย
สะสม 

(ล,านตัน) (ล,านตัน) (ร,อยละ)1/ (ล,านตัน) (ร,อยละ)2/ (ล,านตัน) 

สสภ.16          

- สงขลา 73 67 140 0.5854 
0.2486 
(0.2006) 

42 (81) 0.2148 37 0.1009 

- ป5ตตานี 55 58 113 0.2303 
0.0547 
(0.0255) 

24 (47) 0.0849 37 0.0318 

- นราธิวาส 36 52 88 0.2685 
0.0570 
(0.0393) 

21 (69) 0.0930 35 0.0466 

- ยะลา 44 19 63 0.1976 
0.0692 
(0.0641) 

35 (93) 0.0908 46 0.0120 

- พัทลุง 48 25 73 0.1891 
0.0641 
(0.0250) 

34 (39) 0.0661 35 0.0354 

หมายเหตุ:  1/  ร:อยละปริมาณมูลฝอยท่ีถูกเก็บขนไปกําจัดเทียบกับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด (ร:อยละปริมาณมูลฝอยถูกกําจดัถูกต:องตามหลัก
วิชาการเทียบกับปริมาณมูลฝอยถกูเก็บขนไปกําจัด) 
 2/  ร:อยละปริมาณมูลฝอยท่ีถูกนํามาใช:ประโยชน�เทียบกับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึน้ท้ังหมด 
ท่ีมา:  สถานการณ�ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปj พ.ศ.2557, สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, กรกฎาคม 2558 

   (ค) สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
    ในพ้ืนท่ีภาคใต:มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาลรวม 22 แหBง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 13 จังหวัด ยกเว:นจังหวัดระนอง รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-56 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -198- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-56 สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยภายในพ้ืนท่ีภาคใต, 
จังหวัด สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

ถูกหลักวิชาการ ไม`ถูกหลักวิชาการ 
สสภ.14   

- สุราษฎร�ธานี 1 44 

- ชุมพร 1 13 

- นครศรีธรรมราช 1 34 

- ระนอง 0 14 

สสภ.15   

- ภูเก็ต 1 0 

- พังงา 3 13 

- ตรัง 1 22 

- สตูล 2 11 

- กระบ่ี 1 26 

สสภ.16   

- สงขลา 4 28 

- ป5ตตานี 1 30 

- นราธิวาส 2 13 

- ยะลา 2 6 

- พัทลุง 2 18 
รวม 22 272 

ท่ีมา:  รายงานสถานการณ�ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปj พ.ศ.2557, สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
กรมควบคุมมลพิษ, กรกฎาคม 2558 (ข:อมูล ณ วันท่ี 23 มกราคม 2558) 

  2) การจัดการน้ําเสียชุมชน 

    การจัดการน้ําเสียชุมชนเปHนภาระหน:าท่ีขององค�กรปกครองสBวนท:องถ่ิน อยBางไรก็ดี การ
จัดการน้ําเสียขององค�กรปกครองสBวนท:องถ่ินมีขีดความสามารถไมBเทBากัน ซ่ึงบางท:องถ่ินยังไมBสามารถกBอสร:างและ
เตรียมระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนได:อยBางมีประสิทธิภาพ ป5จจุบันพ้ืนท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนท่ีกBอสร:าง
แล:วเสร็จรวม 13 แหBง มีความสามารถบําบัดน้ําเสีย 294,100 ลูกบาศก�เมตรตBอวัน และระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนท่ี
อยูBระหวBางการกBอสร:างอีก 5 แหBง ซ่ึงเม่ือกBอสร:างแล:วเสร็จจะสามารถบําบัดน้ําเสียได: 94,700 ลูกบาศก�เมตรตBอวัน 
ดังตารางท่ี 4-57 

    องค�กรปกครองสBวนท:อง ถ่ินระดับเทศบาลในพ้ืนท่ีชายฝ56 งทะเลภาคใต: มีจํ านวน  
263 แหBง สBวนใหญBไมBมีระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนระบายลงแหลBงน้ําหรือทะเลโดยตรง โดยมีเทศบาล
เพียง 18 แหBง ท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือคิดเปHนร:อยละ 7 ท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน อยBางไรก็ดีระบบบําบัดน้ํา
เสียท่ีมีบางแหBงยังใช:ได:ไมBเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากเทศบาลขาดบุคลากรท่ีมีความรู:ความชํานาญในการดูแลระบบ
บําบัดน้ําเสีย และระบบทBอรวบรวมน้ําเสียมายังระบบบําบัดน้ําเสียยังไมBครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลทําให:มี
ปริมาณน้ําเสียเข:าสูBระบบน:อยซ่ึงไมBสามารถเดินระบบได:หรือเดินระบบได:ไมBเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังขาดแคลน
งบประมาณในการบํารุงรักษาและเดินทBอรวบรวมน้ําเสีย ซ่ึงป5ญหาดังกลBาวหากไมBได:รับการแก:ไขอยBางเปHนระบบ



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -199- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

จะสBงผลให:แหลBงน้ําหรือทะเลท่ีเปHนแหลBงรองรับน้ําเสียชุมชนมีความเสื่อมโทรมไมBสามารถนําน้ําในแหลBงน้ํามาใช:
ประโยชน�ได: และเกิดทัศนียภาพท่ีไมBนBามองสBงผลกระทบตBอการทBองเท่ียว การค:าและบริการในพ้ืนท่ี 

ตารางท่ี 4-57 ท่ีตั้ง และสภาพการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีภาคใต, 
จังหวัด ท่ีต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย สภาพการจัดการ 

1. ระนอง ตําบลปากนํ้า  
อําเภอเมืองระนอง 

ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมแล:วเสร็จแล:วแตBไมBมีท่ีดินกBอสร:าง 

2. ชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร อยูBระหวBางดําเนินการกBอสร:าง 
3. สุราษฎร�ธานี ชุมชนหน:าทอน หมูB 3 

ตําบลอBางทอง  
อําเภอเกาะสมุย  

เปHนระบบ Oxidation Ditch งบประมาณการกBอสร:าง 98 ล:านบาท   
จากกรมโยธาธิการและผังเมืองกBอสร:างแล:วเสร็จเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 
2547 พ้ืนท่ีให:บริการ 1.60 ตร.กม. ปริมาณนํ้าเสียท่ีสามารถรองรับได: 
2,400 ลบ.ม./วันป5จจุบันมีปริมาณนํ้าเสียเข:าระบบฯประมาณ 574.0 
ลบ.ม/วัน 

ชุมชนเฉวง หมูB 4 ตําบลบBอ
ผุด อําเภอเกาะสมุย 

เปHนระบบ Oxidation Ditch งบประมาณการกBอสร:าง 123 ล:านบาท  
จากกรมโยธาธิการและผังเมืองกBอสร:างแล:วเสร็จเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2547 
พ้ืนท่ีให:บริการ 1.0 ตร.กม. ปริมาณนํ้าเสียท่ีสามารถรองรับได: 6,000 ลบ.ม./วัน
ป5จจุบันมีปริมาณนํ้าเสียเข:าระบบฯประมาณ  686.6 ลบ.ม/วัน 

ชุมชนละไม หมูB 4 ตําบล
มะเรต็ อําเภอเกาะสมุย 

เปHนระบบ Oxidation Ditch งบประมาณกBอสร:าง 199 ล:านบาทจากกรม
โยธาธิการและผังเมืองกBอสร:างแล:วเสร็จเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2547 พ้ืนท่ี
ให:บริการ 2.90 ตร.กม. ปริมาณนํ้าเสียท่ีสามารถรองรับได: 8,650 ลบ.ม./
วันป5จจุบันมีปริมาณนํ้าเสียเข:าระบบฯประมาณ  2,077.7 ลบ.ม/วัน 

หาดริ้น ตําบลบ:านใต: 
อําเภอเกาะพงัน 

เปHนระบบบึงประดิษฐ� (Constructed Wetland) กBอสร:างโดยการ
ทBองเท่ียวแหBงประเทศไทยกBอสร:างแล:วเสร็จเมื่อปj 2541 องค�การจัดการ
นํ้าเสียเข:าดําเนินการในปj 2548 ปริมาณนํ้าเสียท่ีสามารถรองรับได: 300 ลบ.ม./วัน
ป5จจุบันมีปริมาณนํ้าเสียเข:าระบบฯประมาณ 120-180 ลบ.ม/วัน 

4.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครศรีธรรมราช อยูBระหวBางดําเนินการกBอสร:าง 
เทศบาลเมืองทุBงสง อยูBระหวBางดําเนินการกBอสร:าง 

5. ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เปHนระบบแบบตะกอนเรBง (Activated Sludge) ชนิดคลองวนเวียน 
(Oxidation Ditch) อยูBในความดูแลของกลุBมงานสิ่งแวดล:อม สํานักการ
ชBาง เทศบาลนครภูเก็ต พ้ืนท่ีให:บริการ 12 ตร.กม. ปริมาณนํ้าเสียท่ี
สามารถรองรับได: 36,000 ลบ.ม./วันป5จจุบันมีปริมาณนํ้าเสียเข:าระบบฯ
ประมาณ  27,953 ลบ.ม/วัน  

เทศบาลตาํบลกะรน เปHนระบบแบบลานกรองจุลินทรีย�รBวมกับระบบตะกอนเรBง (Biofilter-
Activated Sludge) อยูBในความดูแลของกองชBาง เทศบาลตําบลกะรน 
พ้ืนท่ีให:บริการ 5 ตร.กม. ปริมาณนํ้าเสียท่ีสามารถรองรับได: 6,000  ลบ.
ม./วันป5จจุบันมีปริมาณนํ้าเสียเข:าระบบฯเฉลี่ยประมาณ  7,077 ลบ.ม/วัน 
ซ่ึงเกินกวBาท่ีออกแบบไว: 

เทศบาลเมืองป�าตอง เปHนระบบตะกอนเรBง (Activated Sludge) อยูBในความดูแลของสํานักการ
ชBาง เทศบาลเมืองป�าตอง พ้ืนท่ีให:บริการ 16.4 ตร.กม. ปริมาณนํ้าเสียท่ี
สามารถรองรับได: 23,250 ลบ.ม./วันป5จจุบันมีปริมาณนํ้าเสียเข:า  ระบบฯ
เฉลี่ยประมาณ  18,175 ลบ.ม/วัน 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -200- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

จังหวัด ท่ีต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย สภาพการจัดการ 

เทศบาลเมืองกระทู: เปHนแบบตะกอนเรBงชนิดคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) พ้ืนท่ีให:บริการ 
17 ตร.กม. ปริมาณนํ้าเสียท่ีสามารถรองรับได: 6,000 ลบ.ม./วันป5จจุบันมี
ปริมาณนํ้าเสียเข:าระบบฯเฉลี่ยประมาณ 1,828 ลบ.ม/วัน 

6. พังงา บ:านพักถาวรหมูBบ:านรBวมมือ
รBวมใจ ตําบลบางมBวง 
อําเภอตะก่ัวป�า 

ป5จจุบันยังไมBมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน แตBมีการดําเนินการ
จัดการนํ้าเสียชุมชน โดยองค�การบริหารสBวนจังหวัดพังงา มีพ้ืนท่ีให:บริการ
เฉพาะบ:านพักถาวรหมูBบ:านรBวมมือรBวมใจเปHนระบบเติมอากาศแบบมีฟ̀ล�ม
ตรึงปริมาณนํ้าเสียท่ีสามารถรองรับได: 240 ลบ.ม./วัน 

7. ตรัง เทศบาลนครตรัง เปHนระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) อยูBในความดูแลของ
องค�การจัดการนํ้าเสีย พ้ืนท่ีให:บริการ 10.27 ตร.กม.ปริมาณนํ้าเสียท่ี
สามารถรองรับได:17,700 ลบ.ม./วันป5จจุบันมีปริมาณนํ้าเสียเข:าระบบฯ
เฉลี่ยประมาณ 4,911 ลบ.ม/วัน 

8. กระบ่ี เทศบาลเมืองกระบ่ี เปHนระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) อยูBในความดูแลของ
องค�การจัดการนํ้าเสีย พ้ืนท่ีให:บริการ  9.7 ตร.กม.ปริมาณนํ้าเสียท่ี
สามารถรองรับได: 12,000 ลบ.ม./วันป5จจุบันมีปริมาณนํ้าเสียเข:าระบบฯ
เฉลี่ยประมาณ 4,861 ลบ.ม/วัน 

หมูB 7 บ:านเกาะพีพี ตําบล
อBาวนาง  

เปHนระบบบึงประดิษฐ�อยูBในความดูแลของคณะกรรมการชุมชนและได:รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลเดนมาร�ก พ้ืนท่ีให:บริการ 6,000 ตร.ม.ปริมาณนํ้า
เสียท่ีสามารถรองรับได: 400 ลบ.ม./วันป5จจุบันมีปริมาณนํ้าเสียเข:าระบบฯ 
เฉลี่ยประมาณ 359 ลบ.ม/วัน 

9. สตูล ยังไมBมีการดําเนินการ ยังไมBมีการดําเนินการ 

10. พัทลุง ยังไมBมีการดําเนินการ ยังไมBมีการดําเนินการ 

11. สงขลา ตําบลนํ้าน:อย อําเภอ
หาดใหญB 

เปHนระบบบBอผึ่ง (Stabilization Pound) รBวมกับระบบบึงประดิษฐ� 
(Aerated Lagoon) อยูBในความดูแลของสBวนชBางสุขาภิบาล สํานักชBาง 
เทศบาลนครหาดใหญB พ้ืนท่ีให:บริการ 21 ตร.กม. ปริมาณนํ้าเสียท่ี
สามารถรองรับได: 138,000 ลบ.ม./วันป5จจุบันมีปริมาณนํ้าเสียเข:าระบบฯ 
เฉลี่ยประมาณ 107,687.40 ลบ.ม/วัน  
 

 บ:านบBออิฐ ตําบลเกาะแต:ว 
อําเภอเมืองสงขลา 

เปHนระบบบึงประดิษฐ� (Aerated Lagoon) อยูBในความดูแลของ สํานัก
การชBาง เทศบาลนครสงขลา พ้ืนท่ีให:บริการ 3.6 ตร.กม. ปริมาณนํ้าเสียท่ี
สามารถรองรับได: 35,000 ลบ.ม./วัน ป5จจุบันมีปริมาณนํ้าเสียเข:าระบบฯ
เฉลี่ยประมาณ 2,318 ลบ.ม/วัน 

12. ป5ตตานี บริเวณลูสะมีแล  
อําเภอกะพ:อ 

อยูBระหวBางดําเนินการกBอสร:าง 

13. ยะลา ตําบลสะเอะ  
อําเภอกรงป̀นัง 

อยูBระหวBางดําเนินการกBอสร:าง 

14. นราธิวาส ยังไมBมีการดําเนินการ ยังไมBมีการดําเนินการ 

ท่ีมา : 1. รายงานสถานการณ�คุณภาพสิ่งแวดล:อม ปj พ.ศ. 2552 
 2. รายงานสถานการณ�คุณภาพสิ่งแวดล:อม ปj พ.ศ. 2552 สํานักงานสิ่งแวดล:อมภาคท่ี 14 ,15 และ 16 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -201- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

   (ก) ระบบบําบัดน้ําเสียในกลุ̀มจังหวัดภาคใต,ชายฝ'(งอันดามัน 

 จากรายงานการดําเนินงานตรวจสอบและรวบรวมข:อมูลระบบทBอรวบรวมและระบบ
บําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล:อมภาคท่ี 14 และสํานักงานสิ่งแวดล:อมภาคท่ี 15 
พบวBา ในปj 2550 พ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน มีปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม และชุมชนเมืองตBางๆ ภายในพ้ืนท่ีรวมกันท้ังสิ้นประมาณ 362,001 ลูกบาศก�เมตรตBอวัน เปHนน้ําเสียท่ีเกิดข้ึน
จากประชาชน 338,714 ลูกบาศก�เมตรตBอวัน และ น้ําเสียจากนักทBองเท่ียว 23,286 ลูกบาศก�เมตรตBอวัน        
โดยจังหวัดตรัง เปHนจังหวัดท่ีมีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนสูงท่ีสุดเฉลี่ย 119,273 ลูกบาศก�เมตรตBอวัน หรือคิดเปHนร:อย
ละ 32.95 ของปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังพ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน โดยสBวนใหญBจะเปHนน้ําเสียท่ีเกิดข้ึน
จากประชาชนถึงร:อยละ 98.25 ของปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังจังหวัด รองลงมาได:แกB พ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี ภูเก็ต 
พังงา และจังหวัดระนอง  โดยมีปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ย 84,014 (ร:อยละ 23.21) 72,754 (ร:อยละ 20.10) 
50,226 (ร:อยละ 13.87) และ 35,734.25 ลูกบาศก�เมตรตBอวัน (ร:อยละ 7.06) ตามลําดับ 

 จากสถานการณ�น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนดังกลBาว เม่ือพิจารณากับศักยภาพของพ้ืนท่ีในการ
บําบัดน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจะพบวBา ป5จจุบันพ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน มีองค�กรปกครองสBวนท:องถ่ินท่ีมีระบบ
บําบัดน้ําเสียภายในพ้ืนท่ีเพียง 8 แหBงเทBานั้น คือ อบจ.พังงา (บ:านพักถาวรบ:านรBวมมือรBวมใจ) เทศบาลนครภูเก็ต 
เทศบาลตําบลกะรน เทศบาลเมืองป�าตอง เทศบาลตําบลกะทู: เทศบาลเมืองกระบ่ี อบต.อBาวนาง (เกาะพีพี) และ
เทศบาลนครตรัง ซ่ึงระบบรวบรวมน้ําเสียดังกลBาวสBวนใหญBยังไมBสามารถรวบรวมน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีได:
ท้ังหมด เชBน เทศบาลนครภูเก็ตป5จจุบันระบบทBอรวบรวมน้ําเสียยังมีพ้ืนท่ีท่ีไมBเข:าระบบถึงประมาณร:อยละ 20-25 
เปHนต:น นอกจากนี้ยังมีเทศบาล และองค�การบริหารสBวนตําบลภายในพ้ืนท่ีอีก 275 แหBง (เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง เทศบาลตําบล และอบต.) ท่ียังไมBมีระบบการจัดการน้ําเสียท่ีเหมาะสมภายในพ้ืนท่ี ทําให:ป5จจุบันพ้ืนท่ีกลุBม
จังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน มีความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวมท้ังสิ้นเฉลี่ยเพียง 100,340 ลูกบาศก�เมตรตBอวัน 
และสBวนใหญBเปHนระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตถึง 70,000 ลูกบาศก�เมตรตBอวัน จึงทําให:มีน้ําเสียท่ี
เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีสBวนใหญBไมBได:ผBานระบบบําบัดน้ําเสียถึง 261,661 ลูกบาศก�เมตรตBอวัน หรือคิดเปHนร:อยละ 
72.28 ของปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด โดยเฉพาะจังหวัดตรังจะมีปริมาณน้ําเสียท่ีไมBผBานระบบบําบัดน้ําเสียสูง
ท่ีสุดถึง 101,573 ลูกบาศก�เมตรตBอวัน หรือคิดเปHนร:อยละ 85.16 ของปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังจังหวัด รองลงมา 
ได:แกB จังหวัดกระบ่ี พังงา ระนอง และจังหวัดภูเก็ต โดยมีปริมาณน้ําเสียท่ีไมBผBานระบบบําบัดน้ําเสียท้ังสิ้น
ประมาณ 71,614 (ร:อยละ 85.24) 49,986 (ร:อยละ 99.52) 35,734 (ร:อยละ 100) และ 2,754 ลูกบาศก�เมตร   
ตBอวัน (ร:อยละ 3.79) ตามลําดับซ่ึงหากไมBมีการดําเนินการจัดการเก่ียวกับปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึน อาจจะสBงผล
กระทบท่ีรุนแรงและเปHนอันตรายตBอสิ่งแวดล:อมและสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนคุณภาพของแหลBงน้ํา
ธรรมชาติ ท้ังแหลBงน้ําผิวดิน น้ําใต:ดิน และน้ําทะเลชายฝ56ง และจะสBงผลกระทบเปHนลูกโซBตBอการทBองเท่ียวของพ้ืนท่ี
กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันได:ในอนาคต 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -202- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4.2.3.5 บริการสังคม 

 (1) บริการด,านการศึกษา 

  1) สถานภาพป'จจุบัน 

 ภาคใต:มีการจัดการบริการการศึกษาครบในทุกระดับ ต้ังแตBระดับกBอนประถมศึกษาถึง
ระดับอุดมศึกษา โดยครอบคลุมครบทุกระดับชั้นท้ังสายสามัญและสายอาชีพ และมีการกระจายตัวของสถานศึกษา
อยBางท่ัวถึง ระดับอาชีวศึกษาสBวนใหญBต้ังอยูBในเขตอําเภอเมืองและอําเภอรอบนอกของทุกจังหวัด ขณะท่ี
มหาวิทยาลัยกระจายตัวอยูBท่ัวท้ังภาค โดยเฉพาะในตอนกลางและตอนลBางของภาค จังหวัดท่ีถือวBาเปHนศูนย�กลาง
การบริการทางการศึกษาหลัก คือ จังหวัดสงขลา ซ่ึงเปHนพ้ืนท่ีท่ีมีความพร:อมสูง โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาท่ีมี
จํานวนมาก ขณะท่ีศูนย�กลางรอง ได:แกB จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร�ธานี ภูเก็ต ป5ตตานี และยะลา ท่ีมีความ
พร:อมและระดับการบริการท่ีรองลงมา ในปjการศึกษา 2557 พบวBาภาคใต:มีสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให:บริการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษากระจายอยูBในพ้ืนท่ี 5,333 แหBง ระดับอาชีวศึกษา 78 
แหBง และระดับอุดมศึกษา 46 แหBง รวมมีสถานศึกษาในพ้ืนท่ีท้ังหมด 5,457 แหBง 
  (ก)   กลุ̀มจังหวัดชายฝ'(งทะเลอ̀าวไทย 

     กลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอBาวไทย ประกอบด:วยจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง 
และ สุราษฎร�ธานี มีการจัดการศึกษาภายในพ้ืนท่ีทุกระดับ โดยในปjการศึกษา 2557 พบวBามีสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให:บริการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษากระจายอยูBในพ้ืนท่ี 2,166 แหBง 
ระดับอาชีวศึกษา 30 แหBง และระดับอุดมศึกษา 17 แหBง รวมมีสถานศึกษาในพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,213 แหBง ลักษณะ
การให:บริการทางการศึกษาแกBประชาชนในพ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอBาวไทยมีการจัดการศึกษาสําหรับบุคคล
ท่ัวไปและพระสงฆ� มีศูนย�กลางการศึกษาอยูBท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงพบวBามีจํานวนสถานศึกษาทุกระดับมาก
ท่ีสุด สําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีนับวBามีความสําคัญในการสร:างบุคลากรเพ่ือพัฒนาท:องถ่ินและ
ประเทศมีมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญหลายแหBง เชBน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ�ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฯลฯ โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนใน
คณะตBางๆ ต้ังแตBระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาเอก ด:านมาตรฐานการศึกษา ในภาพรวมระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีอัตราสBวนเฉลี่ยของจํานวนนักเรียนตBอครูเทBากับ 21.2 และนักเรียนตBอห:องเรียนเทBากับ 
30.2 ซ่ึงอยูBในเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด  
     จังหวัดชุมพร มีสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให:บริการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษากระจายอยูBในพ้ืนท่ี 293 แหBง มีครูจํานวน 4,195 คน นักเรียนท้ังหมด 81,106 คน 
ห:องเรียน 3,601ห:อง อัตราสBวนเฉลี่ยของจํานวนนักเรียนตBอครูเทBากับ 19.3 และนักเรียนตBอห:องเรียนเทBากับ 22.5 
ซ่ึงอยูBในเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด 
     จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให:บริการจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษากระจายอยูBในพ้ืนท่ี 943 แหBง มีครูจํานวน 8,848 คน นักเรียน
ท้ังหมด 214,462 คน ห:องเรียน 8,279 ห:อง อัตราสBวนเฉลี่ยของจํานวนนักเรียนตBอครูเทBากับ 24.2 และนักเรียน
ตBอห:องเรียนเทBากับ 25.9 ซ่ึงอยูBในเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด 
  (ข) กลุ̀มจังหวัดชายฝ'(งทะเลอันดามัน 
    กลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอันดามัน ประกอบด:วยจังหวัดกระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต และ
ระนองมีการจัดการศึกษาภายในพ้ืนท่ีทุกระดับชั้นโดยในปjการศึกษา 2557 พบวBามีสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให:บริการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษากระจายอยูBในพ้ืนท่ี 1,146 แหBง ระดับ



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -203- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

อาชีวศึกษา 23 แหBง และระดับอุดมศึกษา 9 แหBง รวมมีสถานศึกษาในพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,178 แหBง พ้ืนท่ีกลุBมจังหวัด
ชายฝ56งทะเลอันดามันมีศูนย�กลางอยูBท่ีจังหวัดตรัง และในระดับอุดมศึกษาจังหวัดตรังและภูเก็ตนับเปHนพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสําคัญเนื่องจากเปHนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะ
ตBางๆ ต้ังแตBระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาเอก สําหรับมาตรฐานการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีใน
ภาพรวมระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีอัตราสBวนเฉลี่ยของจํานวนนักเรียนตBอครูเทBากับ 23.0 และนักเรียนตBอ
ห:องเรียนเทBากับ 27.1 ซ่ึงยังอยูBในเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด  
    จังหวัดกระบ่ี มีสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให:บริการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษากระจายอยูBในพ้ืนท่ี 261 แหBง มีครูจํานวน 2,286 คน นักเรียนท้ังหมด 51,743 คน 
ห:องเรียน 3,207 ห:อง อัตราสBวนเฉลี่ยของจํานวนนักเรียนตBอครูเทBากับ 22.6 และนักเรียนตBอห:องเรียนเทBากับ 
16.1 ซ่ึงอยูBในเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด 
    จังหวัดระนอง มีสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให:บริการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษากระจายอยูBในพ้ืนท่ี 106 แหBง มีครูจํานวน 1,764 คน นักเรียนท้ังหมด 32,328 คน 
ห:องเรียน 1,308 ห:อง อัตราสBวนเฉลี่ยของจํานวนนักเรียนตBอครูเทBากับ 18.3 และนักเรียนตBอห:องเรียนเทBากับ 
24.7 ซ่ึงอยูBในเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด 
  (ค) กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ชายแดน  
     กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน ประกอบด:วยจังหวัดนราธิวาส ป5ตตานี ยะลา สงขลา 
และสตูล มีการจัดการศึกษาภายในพ้ืนท่ีทุกระดับโดยในปjการศึกษา 2557 พบวBามีสถานศึกษาระดับการศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐานให:บริการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษากระจายอยูBในพ้ืนท่ี 2,021 แหBง ระดับ
อาชีวศึกษา 25 แหBง และระดับอุดมศึกษา 20 แหBง รวมมีสถานศึกษาในพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,066 แหBง มีศูนย�กลาง
การศึกษาอยูBท่ีจังหวัดสงขลา สําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีนับวBามีความสําคัญในการสร:างบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาท:องถ่ินและประเทศมีมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญหลายแหBง เชBน มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร� วิทยาเขต
หาดใหญB และวิทยาเขตป5ตตานี  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฯลฯ โดยมี
หลักสูตรการเรียนการสอนในคณะตBางๆ ต้ังแตBระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาเอก นอกจากนี้
ลักษณะการจัดให:บริการการศึกษาในพ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนยังมีสถาบันเฉพาะท่ีจัดให:กับผู:ท่ีสนใจหรือ
นับถือศาสนาอิสลามอีกหลายแหBง เนื่องจากประชาชนในกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนสBวนใหญBนับถือศาสนาอิสลาม 
เชBน สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เปHนต:น ด:านมาตรฐาน
การศึกษาภาพรวมระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีอัตราสBวนเฉลี่ยของจํานวนนักเรียนตBอครูเทBากับ 20.2 และนักเรียน
ตBอห:องเรียนเทBากับ 26.7 ซ่ึงอยูBในเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด  
     จังหวัดสงขลา มีสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให:บริการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษากระจายอยูBในพ้ืนท่ี 594 แหBง มีครูจํานวน 11,746 คน นักเรียนท้ังหมด 234,695 
คน ห:องเรียน 8,115 ห:อง อัตราสBวนเฉลี่ยของจํานวนนักเรียนตBอครูเทBากับ 20.0 และนักเรียนตBอห:องเรียนเทBากับ 
28.9 ซ่ึงอยูBในเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด 
     จังหวัดสตูล มีสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให:บริการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษากระจายอยูBในพ้ืนท่ี 220 แหBง มีครูจํานวน 4,101 คน นักเรียนท้ังหมด 60,059 คน 
ห:องเรียน 2,766 ห:อง อัตราสBวนเฉลี่ยของจํานวนนักเรียนตBอครูเทBากับ 14.6 และนักเรียนตBอห:องเรียนเทBากับ 
21.7 ซ่ึงอยูBในเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -204- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-58 จํานวนและอัตราส̀วนเฉล่ียนักเรียนต`อครู และนักเรียนต`อห,องเรียน 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปXการศึกษา 2557 จําแนกพ้ืนท่ีระดับจังหวัดและกลุ̀มจังหวัด 

กลุ`มจังหวัด/จังหวัด โรงเรียน 

(แห̀ง) 

ครู 

(คน) 

นักเรียน 

(คน) 

ห,องเรียน 

(ห,อง) 

อัตราส`วน 

นักเรียน : ครู 

อัตราส`วน 

นักเรียน : ห,องเรียน 

ชายฝ'(งทะเลอ̀าวไทย 2,166 23,915 506,868 16,797 21.2 30.2 

ชุมพร 293 4,195 81,106 3,601 19.3 22.5 

นครศรีธรรมราช 943 8,848 214,462 8,279 24.2 25.9 

พัทลุง 295 4,404 72,255 3,293 16.4 21.9 

สุราษฎร�ธานี 635 6,468 139,045 1,624 21.5 85.6 

ชายฝ'(งทะเลอันดามัน 1,146 13,986 321,121 11,870 23.0 27.1 

กระบ่ี 261 2,286 51,743 3,207 22.6 16.1 

ตรัง 355 5,975 116,861 4,992 19.6 23.4 

พังงา 200 2,819 47,549 2,207 16.9 21.5 

ภูเก็ต 224 1,142 72,640 964 63.6 75.4 

ระนอง 106 1,764 32,328 1,308 18.3 24.7 

ภาคใต,ชายแดน 2,021 35,645 718,729 26,961 20.2 26.7 

นราธิวาส 456 9,777 162,923 5,875 16.7 27.7 

ป5ตตานี 453 2,851 149,169 5,922 52.3 25.2 

ยะลา 298 7,170 111,883 4,283 15.6 26.1 

สงขลา 594 11,746 234,695 8,115 20.0 28.9 

สตูล 220 4,101 60,059 2,766 14.6 21.7 

รวมภาคใต, 5,333 73,546 1,546,718 55,628 21.0 27.8 
หมายเหตุ: ระดับกBอนประถมศึกษา อัตราสBวนนักเรียน  : ครู = 25 : 1   นักเรียน : ห:องเรียน = 30 : 1 
  ระดับประถมศึกษา อัตราสBวนนักเรียน  : ครู = 25 : 1   นักเรียน : ห:องเรียน = 40 : 1  
  ระดับมัธยมศึกษา อัตราสBวนนักเรียน  : ครู = 20 : 1   นักเรียน : ห:องเรียน = 40 : 1 
ที่มา : รวบรวมจาก ข:อมูลสิติ สํานักงานสถิติแหBงชาติ 

  2) แนวโน,มการเปล่ียนแปลงด,านการศึกษา 

   การเปล่ียนแปลงด,านการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบจํานวนนักเรียน ระหวBางปj 2552-2557 
ภาคใต:มีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนจํานวน 223,898 คน คิดเปHนร:อยละ 17.83 โดยกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนมากสุดจํานวน 236,452 คน ร:อยละ 49.03 และกลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอBาวไทยมีจํานวนนักเรียน
เพ่ิมข้ึนน:อยสุดจํานวน 1,377 คน คิดเปHนร:อยละ 0.27 รองลงมากลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอันดามันมีจํานวน
นักเรียนเพ่ิมข้ึนจํานวน 53,552 คน คิดเปHนร:อยละ 20.01    
   
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -205- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

   การได,รับการศึกษาของเด็กวัยเรียน วิเคราะห�จากจํานวนประชากรวัยเรียน (ชBวงอายุ 3-17 ปj) 
ของพ้ืนท่ีภาคใต:ท่ีต:องเข:ารับบริการสาธารณะด:านการศึกษา ระหวBางปj 2552-2557 พบวBาปj 2557 ภาคใต:มี
จํานวนประชากรชBวงอายุ 3-17 ปj ท้ังหมด 2,021,434 คน และมีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 1,546,718 คน ซ่ึงเม่ือ
นําประชากรชBวงอายุดังกลBาวมาเปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียนในปjเดียวกัน พบวBาประชากรวัยเรียนท่ีไมBได:เข:ารับ
การศึกษาในปj 2552 มีจํานวน 826,211 คน คิดเปHนร:อยละ 39.69 ของประชากรวัยเรียนท้ังหมด สBวนประชากร
วัยเรียนท่ีไมBได:เข:ารับการศึกษาในปj 2557 มีจํานวน 474,716 คน คิดเปHนร:อยละ 23.48 ของประชากรวัยเรียน
ท้ังหมด ซ่ึงจะเห็นวBาประชากรวัยเรียนท่ีไมBได:รับการศึกษาในพ้ืนท่ีภาคใต:ในปj 2557 ลดลงจากเม่ือ 5 ปjท่ีผBานมา
ร:อยละ 16.21 มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 4-59 ดังนี้ 

   (ก) กลุ̀มจังหวัดชายฝ'(งทะเลอ̀าวไทย 

    ปj พ.ศ. 2557 พ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอBาวไทยมีจํานวนประชากรวัยเรียนชBวง
อายุ3-17 ปj ท้ังหมด 712,012 คน และมีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 506,868 คน ซ่ึงเม่ือนําประชากรชBวงอายุ
ดังกลBาวมาเปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียนในปjเดียวกัน พบวBามีประชากรท่ีไมBได:เข:ารับการศึกษาจํานวน 205,144 
คน      คิดเปHนร:อยละ 28.81  
   (ข) กลุ̀มจังหวัดชายฝ'(งทะเลอันดามัน 

    ปj พ.ศ. 2557 พ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอันดามันมีจํานวนประชากรวัยเรียนชBวง
อายุ  3-17 ปj ท้ังหมด 415,249 คน และมีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 321,121 คน ซ่ึงเม่ือนําประชากรชBวงอายุ
ดังกลBาวมาเปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียนในปjเดียวกัน พบวBามีประชากรท่ีไมBได:เข:ารับการศึกษาจํานวน 94,128 
คน คิดเปHนร:อยละ 22.67 
   (ค) กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ชายแดน 

    ปj พ.ศ. 2557 พ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีจํานวนประชากรวัยเรียนชBวงอายุ   
3-17 ปj ท้ังหมด 894,173คน และมีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 718,729คน เม่ือนําประชากรชBวงอายุดังกลBาวมา
เปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียนในปjเดียวกัน พบวBา มีประชากรท่ีไมBได:เข:ารับการศึกษาจํานวน 175,444 คนคิด
เปHนร:อยละ 19.62 
 
 
 
 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -206- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-59 จํานวนประชากรวัยเรียน จํานวนนักเรียน และการเปล่ียนแปลง ปX 2552-2557  

จําแนกพ้ืนท่ีระดับจังหวัดและกลุ̀มจังหวัด 

กลุ`มจังหวัด/จังหวัด 
จํานวนประชากรวัยเรียน จํานวนนักเรียน 

2552 2557 เปลี่ยนแปลง 2552 2557 เปลี่ยนแปลง 

ชายฝ'(งทะเลอ̀าวไทย 751,926 712,012 -39,914 505,491 506,868 1,377 

ชุมพร 102,229 95,663 -6,566 81,446 81,106 -340 

นครศรีธรรมราช 326,248 304,303 -21,945 207,518 214,462 6,944 

พัทลุง 106,921 98,998 -7,923 77,018 72,255 -4,763 

สุราษฎร�ธานี 216,528 21,3048 -3,480 139,509 139,045 -464 
ชายฝ'(งทะเลอันดามัน 423,090 415,249 -7,841 267,569 321,121 53,552 

กระบ่ี 106,610 10,8331 1,721 68,418 51,743 -16,675 

ตรัง 142,420 13,3404 -9,016 91,247 116,861 25,614 

พังงา 55,783 53,620 -2,163 40,850 47,549 6,699 

ภูเก็ต 78,703 82,572 3,869 37,348 72,640 -32,191 

ระนอง 39,574 37,322 -2,252 29,706 32,328 2,622 
ภาคใต,ชายแดน 906,532 894,173 -12,359 482,277 718,729 35,292 

นราธิวาส 202,798 202,289 -509 107,052 162,923 55,871 

ป5ตตานี 186,016 184,352 -1,664 92,916 149,169 56,253 

ยะลา 136,166 135,702 -464 69,649 111,883 42,234 

สงขลา 306,768 296,988 -9,780 166,414 234,695 68,281 

สตูล 74,784 74,842 58 46,246 60,059 13,813 
รวมภาคใต, 2,081,548 2,021,434 -60,114 1,255,337 1,546,718 223,898 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557และ สํานักงานสถิติ พ.ศ. 2557 

 

   เม่ือเปรียบเทียบประชากรวัยเรียน ระหว̀างปXการศึกษา 2552-2557 พบว̀า กลุBมจังหวัด
ชายฝ56งทะเลอBาวไทยมีประชากรวัยเรียนลดลงมากท่ีสุดจํานวน 39,914 คน คิดเปHนร:อยละ 5.31 รองลงมา คือ 
กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนจํานวน 12,359 คน คิดเปHนร:อยละ 1.36 และกลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอันดามันจํานวน 
7,841 คน คิดเปHนร:อยละ 1.85 
   
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -207- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 3) สาเหตุและป'จจัยท่ีมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ,อม 

สภาพป5ญหาในการบริการด:านการศึกษาของภาคใต: ได:แกB คุณภาพการศึกษาลดตํ่าลง โดยเฉพาะ
ในระดับประถมศึกษาและสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต:ของไทยท่ีประชาชนกําลังประสบป5ญหา
และต:องอยูBทBามกลางสภาพแวดล:อมทางสังคมท่ีวิกฤติและอันตรายนานาประการ ไมBได:รับโอกาสทางการศึกษา
อยBางท่ัวถึง ขาดโอกาสการเข:ารับบริการทางการศึกษาในระบบจํานวนมากและผลสัมฤทธิ์ของผู:เรียนโดยรวมอยูBใน
ระดับตํ่ากวBาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติมากป5ญหาและอุปสรรคในการจัดการการศึกษาในภาคใต: (เสริมศักด์ิ วิศาลา
ภรณ�, 2552)1 มีดังนี้ 

(ก) ความไม̀เข,าใจตรงกัน ความไมBเข:าใจตรงกันระหวBางภาครัฐกับชุมชน และสถาบันการศึกษา
เอกชนในพ้ืนท่ี ทําให:ประเด็นท่ีจะสBงเสริมสนับสนุนไมBได:อยูBบนพ้ืนฐานของความไว:วางใจซ่ึงกันและกัน 

(ข)  ความเช่ือและค`านิยม ความเชื่อและคBานิยมตามวิถีชีวิตของมุสลิมในการเลBาเรียน ศาสนามี
อิทธิพลตBอการดําเนินชีวิตของประชาชนของพ้ืนท่ีในทุกๆ ด:านรวมถึงด:านการศึกษาด:วย 

(ค) การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปสู̀การปฏิบัติ ท่ีผBานมานโยบายและแนวทางการ
แก:ไขป5ญหาในจังหวัดภาคใต:ไมBชัดเจนเทBาท่ีควร ความไมBตBอเนื่องของนโยบายทําให:ผู:ปฏิบัติสับสน และเม่ือมีการ
นํานโยบาย แผนงานมาตรการไปสูBการปฏิบัติเพียงแตBประเมินวBาได:ทํา แล:วแตBขาดการวิเคราะห�ประเมินถึงสิ่งท่ีทํา
วBามีคุณภาพหรือเกิดผลตามเปLาหมายหรือไมB 

(ง)  ความเหล่ือมลํ้าระหว̀างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรียนของรัฐ          
การสนับสนุนสBงเสริมครูในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต:ซ่ึงสอนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและสอนนักเรียนไทยเชBนเดียวกัน   
มีความเหลื่อมล้ํากันระหวBางครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับครูในโรงเรียนของรัฐ ท้ังในด:านเงินเดือน 
สวัสดิการ คBาตอบแทน และการพัฒนาตนเอง 

 (จ) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต:มีสถาบันอุดมศึกษาอยูBในทุก
จังหวัด แตBยังขาดโปรแกรมหรือหลักสูตรท่ีสนองตBอความต:องการของผู:เรียน โดยเฉพาะสาขาเก่ียวกับอิสลาม
ศึกษา ยังให:บริการได:ไมBเพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีจบด:านศาสนา อีกท้ังคุณภาพด:านอิสลามศึกษายังอาจไมBคBอย
ได:รับการยอมรับจากชุมชนเพียงพอนอกจากนี้ยังมีอุปสรรคเรื่องการขาดครูอาจารย�ท่ีมีความรู:ความสามารถในการ
สอนเนื่องจากป5ญหาด:านความปลอดภัย และนักเรียนท่ีสอบเข:าเรียนตBอในสถาบันอุดมศึกษาได:มีพ้ืนฐานความรู:
วิชาสามัญไมBเพียงพอจะศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยBางม่ันใจ 

(ฉ)  การแบ̀งแยกของนักเรียนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม การจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต:ในระดับกBอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาเปHนชBวงท่ีนักเรียนไทยพุทธและนักเรียนไทย
มุสลิมมีโอกาสได:เรียนรBวมกันในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล แตBเม่ือถึงระดับมัธยมศึกษาในขณะท่ีนักเรียน
ไทยพุทธเรียนตBอในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนท่ัวไป นักเรียนไทยมุสลิมสBวนใหญBจะ
ย:ายไปเรียนท่ีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เนื่องจากมีการเรียนการสอนวิชาศาสนาท่ีเข:มข:นกวBา สBงผลให:เด็ก
นักเรียนท้ังสองกลุBมเริ่มแยกออกจากกันและอาจแยกจากกันโดยสิ้นเชิงในท่ีสุดเม่ือถึงระดับอุดมศึกษาเม่ือนักเรียน
ไทยมุสลิมเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอิสลามท่ีมีในประเทศหรือตBางประเทศ 
  

                                                           

1เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ�  สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต:, กรุงเทพมหานคร :สํา นักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -208- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

(ช)  การขาดหน`วยงานบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนโดยตรงในพ้ืนท่ี การฝากภาระการ
สนับสนุนสBงเสริมโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชBวยดูแลอาจไมBเหมาะสมสําหรับบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต:เพราะลักษณะของโรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต:มีความหลากหลาย และสBวนใหญBเปHน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและมีจํานวนคBอนข:างมากกวBาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ประกอบกับสํา นักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในพ้ืนท่ีเองมีภาระงานมาก และมีบุคลากรในกลุBมสํานักบริหารงานคณะกรรมการสBงเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ไมBเพียงพอในการดูแลโรงเรียนเอกชน 

(ซ)  การประเมินโดยใช,มาตรฐานเดียว การประเมินตBางๆ ของรัฐใช:มาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ
กBอให:เกิดป5ญหาเพราะบริบทตBางกัน การประเมินในบริบทท่ีแตกตBางควรใช:วิธีการท่ีแตกตBาง ควรมีเกณฑ�สBวนกลาง
และเกณฑ�สําหรับแตBละบริบทตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในบริบทชายแดนภาคใต:ซ่ึงประชาชนมากกวBาร:อยละ 
80 นับถือศาสนาอิสลามและมีวิถีชีวิตแบบมุสลิม 
 (2) สาธารณสุข 

  1) ระบบบริการสาธารณสุข 

   ในการศึกษาด:านระบบบริการสาธารณสุขจะทําการรวบรวมข:อมูลทุติยภูมิด:านสาธารณสุขจาก
หนBวยงานราชการตBางๆ เชBน ข:อมูลด:านความพร:อมด:านสถานบริการ และความพร:อมด:านบุคลากร โดยได:
ทําการศึกษาในพ้ืนท่ีภาคใต: ซ่ึงมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้ 

(ก) หน`วยบริการสาธารณสุขและเครือข̀ายบริการสุขภาพ 

พ้ืนท่ีภาคใต:มีสถานพยาบาลท่ีมีเตียงผู:ป�วยไว:ค:างคืน จํานวน 201 แหBง จําแนกเปHน
สถานพยาบาลของภาครัฐ 170 แหBง (ร:อยละ 84.58) และภาคเอกชน 31 แหBง (ร:อยละ 15.42) โดยมีจํานวนเตียง
ท้ังหมด 17,811 เตียง แบBงเปHนเตียงของภาครัฐจํานวน 15,344 เตียง (ร:อยละ 86.15) และภาคเอกชนจํานวน 
2,467 เตียง (ร:อยละ 13.85) โดยมีรายละเอียดสรุปได:ดังตารางท่ี 4-60 ซ่ึงจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด   
สุราษฎร�ธานี พบวBา มีจํานวนสถานบริการท่ีมีเตียงรับผู:ป�วยไว:ค:างคืนมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีภาคใต: รองลงมาคือจังหวัด
สงขลา ในขณะท่ีจังหวัดระนองเปHนจังหวัดท่ีมีสถานบริการท่ีมีเตียงรับผู:ป�วยไว:ค:างคืนน:อยท่ีสุด ท้ังนี้ 
สถานพยาบาลท่ีพบในพ้ืนท่ีภาคใต:สBวนใหญBสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับจังหวัดท่ีไมBพบโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชน ได:แกB จังหวัดพังงา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดป5ตตานี และจังหวัดสตูล ในขณะท่ีจังหวัด
ระนองพบเฉพาะสถานพยาบาลเอกชน จํานวน 1 แหBง 

สําหรับสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนท่ีไมBรับผู:ป�วยไว:ค:างคืน ได:แกB โรงพยาบาล
สBงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ซ่ึงเปHนสถานพยาบาลของภาครัฐ และสถานพยาบาลเอกชนจําแนกตามลักษณะ
สถานพยาบาล สรุปได:ดังตารางท่ี 4-61 

(ข) บุคลากรทางการแพทย�และสาธารณสุข 

    พ้ืนท่ีภาคใต:มีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทย� ได:แกB แพทย� ทันตแพทย�    
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลามากท่ีสุด ในขณะท่ีจังหวัดระนองมีจํานวน
บุคลากรทางการแพทย�ท้ัง 5 ประเภทตํ่าท่ีสุดในพ้ืนท่ีภาคใต: อยBางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสัดสBวนบุคลากรทาง
การแพทย�ตBอประชากร พบวBา จังหวัดพัทลุงมีสัดสBวนแพทย�และพยาบาลเทคนิคตBอประชากรสูงท่ีสุดในพ้ืนท่ี
ภาคใต: สําหรับจังหวัดท่ีมีสัดสBวนทันตแพทย� เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพตBอประชากรสูงท่ีสุดในพ้ืนท่ีภาคใต: คือ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดป5ตตานี และจังหวัดกระบ่ี ตามลําดับ รายละเอียดสรุปได:ดังตารางท่ี 4-62 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -209- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-60 จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนท่ีมีเตียงรับผู,ปyวยไว,ค,างคืนและจํานวนเตียง  

จําแนกตามสังกัดในพ้ืนท่ีภาคใต, 

จังหวัด 

รัฐบาล1/ องค�กร
ปกครอง

ส`วนท,องถ่ิน 

เอกชน 2/ 

รวม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อ่ืนๆ 

โรงพยาบาล 

(ท่ัวไป) 

สถานพยาบาล 

(เวชกรรมท่ัวไป) รพ.ศูนย� รพ.ท่ัวไป รพ.ชุมชน 

แห`ง เตียง แห`ง เตียง แห`ง เตียง แห`ง เตียง แห`ง เตียง แห`ง เตียง แห`ง เตียง แห`ง เตียง 

เครือข̀าย 11                 

- ชุมพร - - 1 509 10 517 1 10 - - 2 200 1 30 15 1,266 

- นครศรีธรรมราช 1 701 2 452 18 808 2 114 1 46 3 216 1 25 28 2,362 

- สุราษฎร�ธานี 1 780 1 130 18 740 1 50 - - 6 413 1 10 28 2,123 

- กระบ่ี - - 1 340 8 230 - - - - 1 100 1 25 11 695 

- พังงา - - 2 391 7 190 1 10 - - - - - - 10 591 

- ภูเก็ต 1 503 - - 2 120 1 129 - - 3 401 - - 7 1,153 

- ระนอง - - 1 300 4 102 - - - - - - 1 5 6 407 

เครือข̀าย 12                0 

- พัทลุง - - 1 445 10 362 - - - - 1 50 - - 12 857 

- ตรัง 1 549 - - 9 431 1 12 - - 3 320 1 10 15 1,322 

- นราธิวาส - - 2 647 11 484 - - - - - - - - 13 1,131 

- ป5ตตานี - - 1 504 11 545 1 90 - - - - - - 13 1,139 

- ยะลา 1 479 1 170 6 316 - - - - 1 60 - - 9 1,025 

- สงขลา 1 565 1 508 15 638 5 1,015 - - 4 572 1 30 27 3,328 

- สตูล - - 1 202 6 210 - - - - - - - - 7 412 

รวม 6 3,577 15 4,598 135 5,693 13 1,430 1 46 24 2,332 7 135 201 17,811 

ที่มา: 1/ รายงานข:อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจําปj 2557, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 2/ ข:อมูลสถานพยาบาลประเภทที่รับผู:ป�วยไว:ค:างคืน (โรงพยาบาล) แสดงจํานวนเตียงแยกตามลักษณะสถานพยาบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557,  
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -210- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-61 จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนท่ีไม̀รับผู,ปyวยไว,ค,างคืน ในพ้ืนท่ีภาคใต, 

จังหวัด 
รพ.สต. 

1/ 

สถานพยาบาลเอกชน 2/ 

เวช
กรรม 

เวชกรรม 
เฉพาะ
ทาง 

ทันต 
กรรม 

ทันตก
รรม

เฉพาะ
ทาง 

การ
พยาบาล
และการ 
ผดุงครรภ� 

กายภาพ 
บําบัด 

เทคนิค
การแพทย� 

การแพทย�
แผนไทย 

การแพทย�
แผนไทย
ประยุกต� 

สห 
คลินิก 

คลินิก 
ทันตก
รรม 

ช้ันสอง 

คลินิก
การ 
ผดุง
ครรภ� 

ช้ันสอง 

รวม 

เครือข`ายท่ี 11               
- ชุมพร 94 23 28 15 1 55 - 1 4 - 1 1 4 133 
- 
นครศรีธรรมราช 

252 91 72 44 2 222 3 13 22 1 4 - - 474 

- สุราษฎร�ธานี 162 96 78 67 2 227 3 10 9 - 1 - 10 503 
- กระบ่ี 72 34 25 14 2 11 2 9 4 1 4 - - 106 
- พังงา 64 47 8 14 - 40 4 4 - - - - - 117 
- ภูเก็ต 21 126 68 84 4 1 5 16 9 1 6 1 - 321 
- ระนอง 46 16 8 6 - 12 - 3 - - 1 - - 46 
เครือข`ายท่ี 12               
- พัทลุง 124 30 13 18 2 61 - 5 3 - 4 1 - 137 
- ตรัง 125 43 57 24 1 56 5 9 3 - 2 - - 200 
- นราธิวาส 111 32 7 14 - 10 1 1 1 - 4 - - 70 
- ป5ตตานี 128 47 4 6 - 21 - 2 2 - - - 6 88 
- ยะลา 80 51 16 17 - 6 1 1 2 - 4 - 2 100 
- สงขลา 175 204 147 113 2 2 4 16 11 - 8 2 - 509 
- สตูล 54 19 11 10 - 18 - 2 2 - 1 - - 63 
รวม               

ท่ีมา: 1/ รายงานข:อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจําปj 2557, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 2/ สถิติสถานพยาบาลเอกชน รายจังหวัด ปjงบประมาณ พ.ศ.2557, สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -211- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-62 จํานวนและสัดส̀วนแพทย� ทันตแพทย� เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค  
ต`อประชากร ปX 2557 ของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนท่ีมีเตียงรับผู,ปyวยไว,ค,างคืน ในพ้ืนท่ีภาคใต, 

จังหวัด 

แพทย� ทันตแพทย� เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 

จํานวน 

(คน) 

สัดส`วน 

(คน/
จํานวน

ประชากร) 

จํานวน 

(คน) 

สัดส`วน 

(คน/
จํานวน

ประชากร) 

จํานวน 

(คน) 

สัดส`วน 

(คน/
จํานวน

ประชากร) 

จํานวน 

(คน) 

สัดส`วน 

(คน/
จํานวน

ประชากร) 

จํานวน 

(คน) 

สัดส`วน 

(คน/
จํานวน

ประชากร) 

เครือข`ายท่ี 11           

- ชุมพร 168 2,973 48 10,405 86 5,807 1,010 494 38 13,143 

- นครศรีธรรมราช 448 3,449 122 12,663 218 7,087 2,587 597 100 15,449 

- สุราษฎร�ธานี 465 2,228 96 10,792 225 4,605 2,744 378 85 12,188 

- กระบ่ี 111 4,089 46 9,866 64 7,091 745 609 34 13,349 

- พังงา 91 2,861 48 5,425 53 4,913 716 364 44 5,918 

- ภูเก็ต 311 1,202 66 5,666 104 3,596 1,090 343 29 12,895 

- ระนอง 60 2,932 26 6,767 32 5,498 474 371 22 7,997 

เครือข`ายท่ี 12           

- พัทลุง 110 4,720 56 9,272 85 6,108 1,088 477 25 20,769 

- ตรัง 226 2,820 81 7,869 127 5,019 1,411 452 57 11,182 

- นราธิวาส 176 4,378 42 18,345 106 7,269 2,011 383 93 8,285 

- ป5ตตานี 177 3,856 59 11,568 90 7,583 1,542 443 56 12,188 

- ยะลา 183 2,782 51 9,981 93 5,473 1,656 307 80 6,363 

- สงขลา 897 1,556 213 6,552 273 5,112 4,486 311 186 7,503 

- สตูล 78 3,990 33 9,431 49 6,352 756 412 19 16,381 

รวมท้ังประเทศ 30,565 2,125 6,577 9,876 11,892 5,462 
150,08

5 
433 8,748 7,425 

ท่ีมา:  รายงานข:อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจําปj 2557, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 กระทรวงสาธารณสุข 

    ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาบุคลากรทางการแพทย�สังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานจริงเทียบ
กับเกณฑ�จํานวนบุคลากรทางการแพทย�ท่ีควรมีในพ้ืนท่ีภาคใต: พบวBา แพทย�และเภสัชกรสBวนใหญBมีความเพียงพอ
ตามเกณฑ�ดังกลBาว ยกเว:นจังหวัดชุมพรและสุราษฎร�ธานีท่ียังขาดแคลนแพทย�และเภสัชกร และจังหวัดภูเก็ตยังคง
ขาดแคลนเภสัชกร สําหรับทันตแพทย�และพยาบาลสBวนใหญBยังคงขาดแคลน รายละเอียดสรุปได:ตาม          
ตารางท่ี 4-63 

    สําหรับทีมแพทย�เฉพาะทางสาขาตBางๆ ของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีภาคใต: จังหวัดท่ีมีทีม
แพทย�เฉพาะสาขาตBางๆ มากท่ีสุด คือ จังหวัดสงขลา คิดเปHนจํานวน 623 คน ในขณะท่ีจังหวัดสตูลมีทีมแพทย�
เฉพาะทางน:อยท่ีสุด เทBากับ 45 คน (ตารางท่ี 4-64) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -212- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

    เม่ือพิจารณาบุคลากรทางการแพทย�ของโรงพยาบาลสBงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ใน
พ้ืนท่ีภาคใต: พบวBา บุคลากรทางการแพทย�สBวนใหญBจะกระจุกตัวอยูBท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
จังหวัดป5ตตานี และจังหวัดสงขลา (ตารางท่ี 4-65) 

 ตารางท่ี 4-63 บุคลากรทางการแพทย�ท่ีควรมีและจํานวนบุคลากรทางการแพทย�ท่ีมีอยู̀จริง 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนท่ีภาคใต, 

จังหวัด 
แพทย� ทันตแพทย� เภสัขกร พยาบาล 

ควรมี มีจริง 
ขาด/
เกิน 

ควรมี มีจริง 
ขาด/
เกิน 

ควรมี มีจริง 
ขาด/
เกิน 

ควรมี มีจริง 
ขาด/
เกิน 

เครือข`ายท่ี 11             

- ชุมพร 197 138 -59 110 48 -62 104 72 -32 1,670 716 -954 

- นครศรีธรรมราช 305 399 +94 160 120 -40 151 173 +22 2,391 1,702 -689 

- สุราษฎร�ธานี 507 361 -146 280 89 -191 265 164 -101 4,290 1,444 -2,846 

- กระบ่ี 78 117 +39 46 43 -3 44 63 +19 618 450 -168 

- พังงา 80 99 +19 42 42 0 41 53 +12 550 589 +39 

- ภูเก็ต 179 206 +27 98 50 -48 93 60 -33 1,549 541 -1,008 

- ระนอง 58 64 +6 35 28 -7 34 35 +1 449 352 -97 
เครือข`ายท่ี 12             
- พัทลุง 100 132 +32 59 56 -3 56 88 +32 787 807 +20 
- ตรัง 125 207 +82 72 87 +15 68 98 +30 1,081 867 -214 
- นราธิวาส 165 185 +20 85 40 -45 81 97 +16 1,282 1,039 -243 
- ป5ตตานี 128 180 +52 76 60 -16 73 86 +13 992 757 -235 
- ยะลา 137 186 +49 64 44 -20 62 78 +16 1,078 926 -152 
- สงขลา 296 501 +205 152 103 -49 144 167 +23 2,388 1,870 -518 
- สตูล 60 82 +22 33 36 +3 32 48 +16 443 460 +17 
ท่ีมา: เว็บไซต�การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย�ด:วยภูมิศาสตร�, สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
(สืบค:นเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2559) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -213- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-64 จํานวนแพทย�เฉพาะทางสาขาต`างๆ ของโรงพยาบาล ในพ้ืนท่ีภาคใต, 

แพทย�เฉพาะทางสาขาตา̀ง ๆ 

จํานวนแพทย�เฉพาะทาง (คน) 

ชุม
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ง 
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ลุง
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าธ

ิวา
ส 
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ตา

นี 

ยะ
ลา

 

สง
ขล

า 

สต
ูล 

กลุ`มแพทย�อายุรศาสตร�               

อายุรศาสตร� 10 23 27 1 4 18 5 12 8 7 15 16 43 5 

อายุรศาสตร�หลอดเลือด 1 1 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 

อายุรศาสตร�มะเร็งวิทยา 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

ประสาทวิทยา 1 2 3 1 0 3 0 0 3 0 0 1 9 0 

ตจวิทยา 2 3 1 1 1 3 0 0 4 0 2 1 6 0 

เวชศาสตร�ฉุกเฉิน 0 3 1 2 1 1 3 1 3 6 1 1 6 0 

โลหิตวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

อายุรศาสตร�โรคทรวงอก 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

อายุรศาสตร�โรคติดเช้ือ 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 0 

อายุรศาสตร�โรคไขข:อ/รูมาติสซ่ัม 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 

อายุรศาสตร�โรคตBอมไร:ทBอ/เมตะบอ
ลิสม 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 

อายุรศาสตร�โรคภูมิแพ:และอิมมูโน
วิทยาคลินิก 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

อายุรศาสตร�โรคระบบทางเดินอาหาร 1 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 11 0 

อายุรศาสตร�โรคไต 1 3 4 0 0 5 1 0 2 0 0 2 6 0 

อายุรศาสตร�โรคหัวใจ 1 3 6 0 0 8 0 0 2 0 1 1 12 0 

อายุรศาสตร�โรคระบบการหายใจ/
ภาวะวกิฤต 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0 

เวชบําบัดวกิฤต 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 

กลุ`มแพทย�ศัลยศาสตร�               

ศัลยศาสตร� 7 18 25 3 3 12 3 3 9 3 5 6 45 1 

ประสาทศัลยศาสตร� 3 2 5 1 0 6 0 1 4 2 0 4 11 0 

ศัลยศาสตร�ตกแตBง 1 2 5 1 0 5 0 0 1 0 1 0 5 0 

ศัลยศาสตร�ทรวงอก 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 4 0 

ศัลยศาสตร�ยูโรวิทยา 1 4 4 2 1 3 0 1 3 0 2 2 10 0 

กุมารศัลยศาสตร� 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 

ศัลยศาสตร�ลําไส:ใหญBและทวารหนัก 

ศัลยศาสตร�หลอดเลือด 

ศัลยศาสตร�อุบัติเหตุ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

ศัลยศาสตร�มะเร็งวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ศัลยศาสตร�ออร�โธป`ดิกส� 7 16 6 5 4 19 2 4 13 5 4 9 42 4 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -214- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

แพทย�เฉพาะทางสาขาตา̀ง ๆ 

จํานวนแพทย�เฉพาะทาง (คน) 
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ศัลยศาสตร�ตกแตBงและเสริมสร:าง
ใบหน:า 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

กลุ`มแพทย�กุมารเวชศาสตร�               

กุมารเวชศาสตร� 11 23 26 6 6 15 5 5 9 10 11 12 57 6 

กุมารเวชศาสตร�โรคหัวใจ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 

กุมารเวชศาสตร�โรคระบบการหายใจ 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 

กุมารเวชศาสตร�โรคตBอมไร:ทBอและ
เมตาบอลิสม 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กุมารเวชศาสตร�พัฒนาการและ
พฤติกรรม 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กุมารเวชศาสตร�โรคไต 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

กุมารเวชศาสตร�โรคติดเช้ือ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

กุมารเวชศาสตร�โรคทางเดินอาหาร
และโรคตับ 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กุมารเวชศาสตร�ประสาทวิทยา 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

กุมารเวชศาสตร�โรคภูมิแพ:และ
ภูมิคุ:มกัน 

0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

กุมารเวชศาสตร�โรคเลือด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

กุมารเวชศาสตร�ทารกแรกเกิดและ
ปริกําเนิด 

0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 

กลุ`มแพทย�สตูินรีเวชศาสตร�               

สูตินรีเวชศาสตร� 7 24 20 5 4 17 5 5 11 8 6 12 54 4 

เวชศาสตร�มารดาและทารกใน
ครรภ� 

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

มะเร็งนรีเวชวิทยา 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 

เวชศาสตร�การเจริญพันธุ� 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กลุ`มแพทย�พยาธิวิทยา               

พยาธิวิทยาคลินิก 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 

พยาธิวิทยาท่ัวไป 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 

พยาธิวิทยากายวิภาค 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 

กลุ`มแพทย�รังสีวิทยา               

รังสีวิทยาท่ัวไป 1 4 12 0 0 7 2 2 1 2 0 1 13 1 

รังสีวิทยาวินิจฉัย 2 5 4 2 2 2 1 1 6 1 2 3 20 1 

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

เวชศาสตร�นิวเคลียร� 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

รังสีรักษาและเวชศาสตร�นิวเคลียร� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -215- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

แพทย�เฉพาะทางสาขาตา̀ง ๆ 

จํานวนแพทย�เฉพาะทาง (คน) 

ชุม
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ภาพวินิจฉยัระบบประสาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

รังสีรBวมรักษาระบบประสาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รังสีรBวมรักษาของลําตัว 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

ภาพวินิจฉยัช้ันสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กลุ`มแพทย�วิสญัญ ีเวชปฏิบตั ิ               

วิสัญญีวิทยา 4 10 8 3 2 12 1 3 7 2 5 4 33 1 

วิสัญญีวิทยาเพื่อการผBาตัดหวัใจ
หลอดเลือดใหญBและทรวงอก 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

วิสัญญีวิทยาสําหรับผู:ป�วยโรคทาง
ระบบประสาท 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

เวชปฏิบัติทั่วไป 23 41 53 1 12 31 2 18 15 56 27 9 22 15 

กลุ`มแพทย�เวชศาสตร�               

เวชศาสตร�ครอบครัว 4 13 28 5 3 3 2 4 11 7 5 0 29 2 

เวชศาสตร�ปLองกันแขนง
สาธารณสุขศาสตร� 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

เวชศาสตร�ปLองกันแขนงระบาด
วิทยา 

1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

เวชศาสตร�ปLองกันแขนงเวชศาสตร�
ปLองกันคลินิก 

0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 

เวชศาสตร�ปLองกันแขนงเวชศาสตร�
การบิน 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

เวชศาสตร�ปLองกันแขนงอาชีวเวช
ศาสตร� 

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 

เวชศาสตร�ปLองกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน 0 2 6 0 1 0 1 1 1 5 0 0 1 0 

เวชศาสตร�ฟ��นฟู 0 4 3 0 0 4 1 2 1 0 2 4 9 0 

กลุ`มแพทย�จักษุ จติเวช นิติเวช 
โสต ศอ นาสิก 

              

จักษุวิทยา 4 13 11 3 4 9 2 2 5 6 4 6 24 1 

โสต ศอ นาสิกวิทยา 3 9 9 4 3 9 4 3 8 4 3 7 28 3 

จิตเวชศาสตร� 1 5 11 1 1 6 1 1 1 1 2 2 20 0 

จิตเวชศาสตร�เด็กและวยัรุBน 2 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0 

นิติเวชศาสตร� 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 

ท่ีมา:  รายงานข:อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจําปj 2557, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -216- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-65 จํานวนบุคลากรทางการแพทย�ของโรงพยาบาลส̀งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ปX 2557  

ในพ้ืนท่ีภาคใต, 

จังหวัด 

จํานวนบุคลากรทางการแพทย� (คน) 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

เจ,าพนักงาน 

ทันตสาธารณสุข 

เจ,าพนักงาน
สาธารณสุข 

พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 

เครือข`ายท่ี 11      

- ชุมพร 116 18 120 79 0 

- นครศรีธรรมราช 336 31 184 200 4 

- สุราษฎร�ธานี 292 59 274 146 0 

- กระบ่ี 146 20 112 100 0 

- พังงา 64 15 82 60 0 

- ภูเก็ต 31 4 39 24 0 

- ระนอง 53 14 41 46 0 
เครือข`ายท่ี 12      

- พัทลุง 161 14 197 114 0 

- ตรัง 193 19 210 114 0 

- นราธิวาส 100 40 212 71 0 

- ป5ตตานี 237 17 260 183 0 

- ยะลา 76 46 220 175 0 

- สงขลา 253 42 240 222 0 

- สตูล 63 8 74 106 0 

ท่ีมา: รายงานข:อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจําปj 2557, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข 

 (ค) วัสดุและครุภัณฑ�ทางการแพทย� 

   จากการทบทวนข:อมูลวัสดุและครุภัณฑ�ทางการแพทย�ท่ีสําคัญ ได:แกB เครื่องเอ็กซเรย�
คอมพิวเตอร� (CT scan) เครื่องตรวจอวัยวะด:วยสนามแมBเหล็กไฟฟLา (MRI) เครื่องสลายนิ่ว (ESWL) เครื่องแกมมBา
ไนฟ¤ (Gamma Knife) เครื่องอัลตราซาวด� (Ultrasound) เครื่องล:างไต (Hemodialysis) และรถพยาบาล 
(Ambulance) พบวBา โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนในพ้ืนท่ีภาคใต:มีเครื่องอัล
ตราซาวด� (Ultrasound) และเครื่องล:างไต (Hemodialysis) ทุกจังหวัด ในขณะท่ีเครื่องแกมมBาไนฟ¤ (Gamma 
Knife) พบท่ีจังหวัดยะลาเพียงจังหวัดเดียวสําหรับเครื่องเอ็กซเรย�คอมพิวเตอร� (CT scan) มีเกือบทุกจังหวัด 
ยกเว:นจังหวัดกระบ่ี จังหวัดระนอง และจังหวัดป5ตตานี และเครื่องสลายนิ่ว (ESWL) พบเฉพาะท่ีโรงพยาบาลใน
จังหวัดสุราษฎร�ธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา สBวนเครื่องตรวจอวัยวะด:วยสนามแมBเหล็ก
ไฟฟLา (MRI) พบท่ีโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร�ธานี จังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -217- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

   โดยจังหวัดท่ีมีการกระจุกตัวของวัสดุและครุภัณฑ�ทางการแพทย�ท่ีสําคัญมากท่ีสุด ได:แกB 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร�ธานี และจังหวัดสงขลาในขณะท่ีจังหวัดระนองและจังหวัดสตูลมีการ
กระจุกตัวของวัสดุและครุภัณฑ�ทางการแพทย�ท่ีสําคัญน:อยท่ีสุด 

ตารางท่ี 4-66 จํานวนวัสดุและครุภัณฑ�ทางการแพทย�ท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีภาคใต, 

จังหวัด 

จํานวนวัสดุและครุภัณฑ�ทางการแพทย� (เครื่อง/คัน) 

เครื่องเอ็กซเรย�
คอมพิวเตอร� 

(CT scan) 

เครื่องตรวจ
อวัยวะด,วย

สนามแม̀เหล็ก
ไฟฟfา (MRI) 

เครื่องสลายนิ่ว 

(ESWL) 

เครื่องแกมม̀า
ไนฟ� 

(Gamma 
Knife) 

เครื่องอัลตรา
ซาวด� 

(Ultrasound) 

เครื่องล,างไต 

(Hemodialysis)

รถพยาบาล 

(Ambulance) 

เครือข`ายท่ี 11        

- ชุมพร 2 0 0 0 20 30 48 

- นครศรีธรรมราช 5 2 0 0 56 52 98 

- สุราษฎร�ธานี 5 1 3 0 40 4 79 

- กระบ่ี 0 0 0 0 13 8 24 

- พังงา 2 0 0 0 14 17 38 

- ภูเก็ต 3 0 0 0 14 28 39 

- ระนอง 0 0 0 0 7 12 19 

เครือข`ายท่ี 12        

- พัทลุง 2 0 1 0 21 13 41 

- ตรัง 2 1 0 0 26 22 45 

- นราธิวาส 1 0 0 0 28 28 97 

- ป5ตตานี 0 0 0 0 28 13 96 

- ยะลา 2 0 1 1 18 33 65 

- สงขลา 12 4 4 0 74 16 109 

- สตูล 1 0 0 0 12 5 26 

ท่ีมา:  รายงานข:อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจําปj 2557, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 กระทรวงสาธารณสุข 

 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -218- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4.2.3.6 วัฒนธรรมและประเพณี 

 (1) ลักษณะวัฒนธรรมและประเพณี 

  ภาคใต:ของไทยติดตBอกับมาเลเซีย ซ่ึงแตBกBอนเรียกกันวBา มลายู ชนพ้ืนเมืองนับถือศาสนาอิสลาม 
ประกอบกับชาวไทยภาคใต:มีความใกล:ชิดกับประเทศใกล:เคียงมาก จึงมีสําเนียงในการพูดแตกตBางออกไปจากภาค
อ่ืนๆ แตBก็ไมBได:หมายความวBาจะให:ความเปHนคนไทยลดลง กลับจะทําให:เกิดความสํานึกในความเปHนไทยมากข้ึน ใน
เม่ือต:องอยูBรBวมกันกับสังคมของคนไทยท่ีนับถือศาสนาอ่ืน ซ่ึงก็มิได:เกิดป5ญหาแตBอยBางใด ตBางก็อยูBอยBางสันติสุขมา
ตลอด การถBายทอดศิลปวัฒนธรรมซ่ึงกันและกันเปHนไปอยBางเหมาะสมกลมกลืนกันอยBางยิ่ง 
  นอกจากนั้น ภาคใต:ของประเทศไทยยังมีผู:คนหลากหลายกลุBมชาติพันธุ�หลากหลายภาษาและ
วัฒนธรรมเข:ามาต้ังถ่ินฐานเปHนเวลาติดตBอกันยาวนานกวBาพันปjทําให:เกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับ ตัวของผู: คน ท่ีประกอบด:วยคนไทยและอีกหลายกลุBมชาติ พันธุ� ท่ีอา ศัยอยูB รB วมกันในคาบสมุทร  
จนสามารถหลBอหลอมรวมกันเกิดเปHนภูมิป5ญญาท:องถ่ิน ถือเปHนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคBา 
  วัฒนธรรมของชาติตBางๆ จึงเข:าแทรกประสานอยูBในวัฒนธรรมของชาวใต:อยBางกว:างขวางท้ัง
วัฒนธรรมจีน อินเดีย และยุโรป โดยเฉพาะวัฒนธรรมอินเดียซ่ึงมีรูปแบบไมBตBางกับวัฒนธรรมไทยมากนักได:ประสม
ประสานอยูBอยBางไพศาล โดยเฉพาะวัฒนธรรมด:านนาฏศิลป¤มีท้ังด:านขนบทนิยมในการแสดงเครื่องแตBงกาย    
ความเชื่อ ตลอดจนเนื้อหาและพิธีกรรมวัฒนธรรมเหลBานี้ มีท้ังท่ีชาวภาคใต:รับมาโดยตรงและท่ีรับผBานมาทางชวา
มลายู เชBน โนรา หนังตะลุง กาหลอ เปHนต:น บางอยBางรับแนวความคิดเริ่มต:นมาแล:วพัฒนาข้ึนเปHนรูปแบบใหมB 
บางอยBางรับบางสBวนมาเสริมแตBงของเดิมให:พิสดารออกไป (ท่ีมา : จากบทความของ สุธิวงศ� พงศ�ไพบูลย� สืบค:น
จาก : http://www.laksanathai.com/book3/p196.aspx) 
  ศิลปะแหBงการฟLอนรํา ดนตรี และการเลBนการแสดงตBางๆ ของภาคใต: จัดวBามีเอกลักษณ�เดBนชัด
เฉพาะของตัวเอง ความอBอนช:อย กระฉับกระเฉง และแมBนยํา ม่ันใจในการแสดงออกซ่ึงศิลปะทางด:านนี้ ทําให:
สะท:อนภาพของการดําเนินชีวิตซ่ึงต:องตBอสู:ท้ังภัยธรรมชาติและอ่ืนๆ ทําให:เกิดความแข็งแกรBงในชีวิตจนดูออกจะ
แข็งกร:าวแตBไมBดุร:าย ความอBอนโยนท่ัวไปจะซBอนเร:นอยูBกับทBวงทีซ่ึงจริงจัง ขึงขัง และเฉียบขาด จากการขับร:อง
ตามสําเนียงท:องถ่ิน ทําให:ทราบได:วBาเน:นในเรื่องของจังหวะแม:วBาจะต:องใช:การเอ้ือนตามทํานองท่ีมีท้ังยาวและสั้น 
ก็ตามปฏิญาณในการเลBนเพลงบอก ซ่ึงเปHนเพลงประเภทดําเนินคํากลอนทําให:ซาบซ้ึงถึงคุณธรรมและแนว
จริยธรรมของคนในท:องถ่ินอยBางสมบูรณ� 
  ชนชาวไทยในภาคใต:สมัยกBอนๆ มีประวัติยาวนาน หลักฐานทางด:านโบราณคดีหลายแหBงก็ระบุถึง
อาณาจักรอันรุBงเรืองท้ังเปHนแหลBงชุมชนท่ีหนาแนBน ในป5จจุบันประกอบด:วยจังหวัดตBางๆ คือ ชุมพร ระนอง         
สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ป5ตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 14 
จังหวัด สภาพของสังคมท่ัวไปนั้นเก่ียวข:องไปถึงสภาพทางภูมิศาสตร� เศรษฐกิจ และศาสนาด:วยอารยธรรมท่ีได:จาก
พ้ืนฐานของพระพุทธศาสนา ทําให:บังเกิดศิลปกรรมข้ึนหลายๆ รูปแบบ อันเนื่องมาจากการรับวัฒนธรรมท้ังด:าน
วัตถุและจิตใจของกันและกันระหวBางท:องถ่ิน จึงมีลักษณะของ การประสมประสานทางวัฒนธรรม อันจะเห็นได:
จากความเชื่อถือในรูปของศาสนา ประเพณีนิยมแม:วBาจะเพ่ิงมีการแสดงออก เชBน การทรงเจ:าหรือการแหBเจ:าอัน
เปHนความนิยมของชาวจีน แตBไมBได:ขับกับความเชื่ออยBางไทยๆ อาจจะเปHนเพราะได:รับการสั่งสมบBมศรัทธากันมา
นาน 
   
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -219- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 การรับพระพุทธศาสนาจากอินเดีย ก็ได:รับโดยตรงไมBได:ผBานมาทางใด ดังนั้น บางสิ่งบางอยBางจึงกลับ
ย:อนไปยังภาคกลาง ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกวBา พBอขุนรามคําแหงโปรดให:นิมนต�ปู�ครูนครศรีธรรมราช
ข้ึนไปบอกธรรมแกBชาวเมืองสุโขทัย นอกจากนั้น ประเพณีบางอยBางก็ยังเปHนท่ีนิยมและได:รับความเคารพนับถือ
อยBางเครBงครัด เชBน งานเดือนสิบ มีการทําขนมลา กวนข:าวทิพย� และมหรสพสมโภชตBางๆ บางท:องถ่ินมีการชัก
พระ   แหBพระกันทางบกบ:าง ทางน้ําบ:าง พร:อมกันนั้นก็เปHนความสนุกสนานเพลิดเพลินของชาวบ:านไปด:วย 
จากการที่ต:องเหน็ดเหนื่อยตรากตรําทํางานกันมา กลางวันอาจจะมีการเลBนโนรา เพลงนา ลิเกป�า หรือตก
กลางคืนอาจจะมีหนังตะลุง ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ด:วย การเลBนพื้นเมืองเหลBานี้ สะท:อนให:เห็นคBานิยมและสภาพ
ท่ัวไปทางสังคมของชาวใต:ได:ดี เชBน ความศรัทธาตBอพระศาสนาและความเชื่อเรื่องทําบุญด:วยความจริงใจ เบิก
บานใจ และแม:วBาจะมีงานบุญ งานกุศลก็ยังประกอบด:วยการเลBนพื้นเมืองของท:องถิ่น เพราะถือวBาการเลBน
เหลBานั้นเปHนพุทธบูชา เชBน  มีเทศน�มหาชาติทรงเครื่อง เลBนโนราบทชมพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพลงเรือ
สําหรับประเพณีชักพระ เพลงแหBนาคในงานอุปสมบท ฯลฯ 
  เนื่องจากสังคมท:องถิ่นภาคใต:มีเขตติดตBอกับประเทศมาเลเซีย ดังนั้น ในฐานะเพื่อนบ:านท่ี
ใกล:ท่ีสุด จึงมีการติดตBอกันเกือบทุกด:าน กBอให:เกิดการประสานกันทางวัฒนธรรมซ่ึงเปHนไปตามธรรมชาติ ดังจะ
เห็นได:จากการเลBนพ้ืนเมืองหลายอยBางซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธ�ท่ีคBอนข:างลึกซ้ึง เชBน กาหลอ รองเง็ง มะโยBง สิ
ละ ซัมเปHง ลอแก สลาเปะ ฯลฯ การเลBนพ้ืนเมืองของชาวใต: แม:วBาจะมุBงเน:นถึงเอกลักษณ�ของท:องถ่ินก็ตาม แตB
รสนิยมอยBางหนึ่งทีม่ีอยูBคBอนข:างสูงคือ การใช:ภาษาประกอบการเลBนท่ีสําคัญ การใช:เพลงเพ่ือสื่อสารขBาวคราวก็
มีอยูBในภาคใต:คือ “เพลงบอก” ซ่ึงแตBกBอนใช:เปHนการบอกถึงเรื่องราวของกําหนดวันสําคัญทางศาสนา หรือทาง
ประเพณีนิยม เชBน วันสงกรานต� ก็แสดงถึงสภาพสังคมซึ่งจับกลุBมกันอยูBเปHนกลุBมๆ คนเปHนเจ:าบทเจ:ากลอนจะ
เปHนผู:บอกกลBาวด:วยเพลงท่ีใช:ภาษาและถ:อยคําท่ีไพเราะแสดงถึงเอกลักษณ�อยBางหนึ่งของภาคใต: ซึ่งมิใชBทํากัน
ได:งBายนัก เพราะคนเจ:าบทเจ:ากลอนนั้นจะต:องมีความรู:รอบตัว โดยเฉพาะหลักธรรมของศาสนา เพราะ
นอกจากจะบอกกลBาวกําหนดการตBางๆ แล:ว ยังมีการพร่ําพรรณนาถึงธรรมะอันเปHนป5จจัยในการดําเนินชีวิตอีก
ด:วย จากนั้นก็อาจเปHนคําอวยพรให:ผู:ฟ5งประสบแตBความสุขความเจริญ 
  สรุปได:วBา ลักษณะทั่วไปทางสังคมของชาวใต:นั ้น แม:วBาจะต:องประสบป5ญหาตBางๆ ตั้งแตB
ธรรมชาติเปHนต:น แตBก็ยังสามารถประดิษฐ�สิ่งบันเทิงตBางๆ เพื่อบรรเทาความเครียดในยามวBางได:เปHนอยBางดี 
(ท่ีมา: หนังสือการแสดงพ้ืนบ:านในประเทศไทย, เรณู โกศินานนท�) 

(2)   วัฒนธรรมครอบครัวและสังคมเครือข̀าย 

  ชาวภาคใต:สBวนใหญBอยูBในสังคมเกษตรกรรม ท่ีต:องพึ่งพาแรงงานครอบครัวชาวใต:จึงมักเปHน
ครอบครัวใหญB มีความสัมพันธ�กันดีระหวBางผู:สูงอายุ และบุตรหลาน มีวัฒนธรรมการผูกญาติผูกมิตร รักพวก
พ:องและญาติอยBางเหนียวแนBน เปHนสังคมท่ีอบอุBน มีนิสัยเอ้ือเฟ��อตBอกัน เนื่องจากภาคใต:เคยชินตBอการพบกับ
คนแปลกหน:า ซึ่งผBานเข:ามาติดตBอค:าขาย จึงเปHนผู :มีนิสัยนักเลง กล:าได:กล:าเสีย (ที่มา: สืบค:นจาก 
http://www.baanjomyut.com/ library_2/development_of_society/16.html) 
  เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงชุมชนหมูBบ:านระหวBางภาคใต:กับภาคตBางๆ ของประเทศ
ไทยแล:ว ภาคใต:มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตน:อยกวBาทุกภาค ชุมชนหมูBบ:านสามารถรักษาวัฒนธรรมชุมชนได:ดี
และใช:วัฒนธรรมในระบบเครือญาติเข:าผนึกกันตBอสูBกับอิทธิพลภายนอกท้ังในด:านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
พร:อมกับดัดแปลงมรดกทางสังคม วัฒนธรรมให:เข:ากับสถานการณ�ได:เปHนอยBางดี เชBน การออกปาก กินวาน
ระบบ “ขอมือ” ที่มีการลงแรงคล:ายระบบ “นาวาน” ของภาคอีสานได:พัฒนาเปHนงานรBวมมือลงแรงในงาน



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -220- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

สวนยางพารา และงานสวนผลไม:อยBางมีประสิทธิภาพ (ท่ีมา: จากบทความของ ดุจฤดี คงสุวรรณ�สืบค:นจาก : 
http://www.baanjomyut.com/library_2/ development_of_society/21.html) 
  สิ่งท่ีนBาชื่นชมในความเปลี่ยนแปลงท่ีสามารถเข:ากับสภาพการณ�ป5จจุบันได:เปHนอยBางดีของชุมชน
หมูBบ:านในภาคใต:คือ เครือขBายการให:ความชBวยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือแก:ป5ญหาเศรษฐกิจ เชBน กลุBมพัฒนาคุณภาพ
อาจแบBงกลุBมออมทรัพย� กลุBมการผลิต กลุBมร:านค:าตBางๆ เปHนต:น กลุBมเหลBานี้มีชาวบ:านเปHนเจ:าของรBวมกันโดยไมB
อยูBภายใต:การควบคุมของรัฐ เชBน กลุBมออมทรัพย�หมูBบ:านร:านค:าหมูBบ:าน กลุBมออมทรัพย�ของหมูBบ:านคีรีวงศ�        
มีเงินทุนหมุนเวียน 10 ล:านบาท มีสมาชิกประมาณ 1,700 คน กลุBมออมทรัพย�หมูBบ:านน้ําขาว อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ใช:เวลา 10 ปj ต้ังแตB พ.ศ.2525 จนมีสมาชิกถึง 1,407 คน มีเงินหมุนเวียนประมาณสองล:านบาท 
นอกจากสองกลุBมนี้แล:วยังมีกลุBมของชุมชนอีกหลายแหBงท่ีทํางานตBอสูBเพ่ือชุมชนของตัวเอง และประสบผลสําเร็จ
อยBางนBาสนใจ 
  กลBาวโดยสรุป การท่ีชุมชนหมูBบ:านภาคใต:ต้ังอยูBในคาบสมุทรท่ีแคบและยาวทําให:ชุมชนหมูBบ:าน
ภาคใต:พ่ึงตนเอง พ่ึงชุมชนตBางสภาพ และเรียนรู:จากโลกภายนอก วัฒนธรรมของชุมชนท:องถ่ินภาคใต:ยอมรับเอา
วัฒนธรรมอ่ืนเข:ามาปะปน ชาวบ:านภาคใต:กลBาวถึงเรื่องราวของเพ่ือนบ:านใกล:เคียง หรือชาติตBางๆ ท่ีเข:ามาติดตBอ
กับภาคใต:ด:วยความคุ:นเคย  
  ชาวภาคใต:ซ่ึงมีการติดตBอกับโลกภายนอกมายาวนานในประวัติศาสตร� รวมท้ังในเวลาตBอมาพ้ืนท่ี
การผลิตถูกใช:ไปในการปลูกยางพาราและทําเหมืองแรB ซ่ึงผลผลิตใช:ไมBได:ในข้ันปฐม หากแตBต:องแปรเปHนผลผลิต
ข้ันต:นสBงออกนอกประเทศ รวมท้ังราคาเก่ียวกันกับตลาดโลกโดยตรง ทําให:ชาวบ:านต:องเรียนรู:และคุ:นเคยกับ
ระบบแบBงงานกันทําทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีชาวบ:านในภาคอ่ืน ผลผลิตคือ ข:าว พืชผัก ผลไม:ล:วนแตBบริการได:ใน
ข้ันต:นในตลาดท:องถ่ิน สBวนการผลิตเพ่ือปLอนให:แกBการแปรรูปมิใชBเปLาหมายหลักของชาวบ:านไทย ด:วยเหตุผลนี้
ชาวบ:านภาคใต:จึงได:มีความเก่ียวข:องกับระบบโลกและระบบอุตสาหกรรมนําหน:าไปกBอนแล:ว การเข:ารBวมกับระบบ
การแบBงงานกันทําของชาวบ:านก็ไมBสมบูรณ�เพราะโรงงานและการตลาดอยูBในมือของผู:อ่ืน การถูกขูดรีดจากระบบ
ทุน และการท่ีรัฐให:ระบบอุตสาหกรรมอยBางเต็มท่ีได: ชาวบ:านยังคงต:องพ่ึงไรBนาของตนเองและชุมชนเพ่ือกินและใช:
เปHนหลัก ชาวบ:านภาคใต:จึงมีชีวิตอยูBในวิถีการผลิตสองแบบควบคูBกันไป  
  การท่ีชาวบ:านมีชีวิตอยูBในวิถีการผลิตสองแบบกําหนดให:หมูBบ:านได:รับอิทธิพลจากสองวัฒนธรรม 
คือ วัฒนธรรมหมูBบ:านท่ียังคงเน:นการรวมหมูBชBวยเหลือพ่ึงพา และวัฒนธรรมการผลิตท่ีเน:นความคิดเรื่อง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประโยชน�สูงสุด การท่ีหมูBบ:านภาคใต:มีวัฒนธรรมเชื่อท:องถ่ินสมทบด:วยหลักเหตุผล
นิยมจากโลกภายนอก ทําให:ชุมชนจัดการและรับมือกับป5ญหา โดยการเน:นพลังอํานาจของตนเอง ไมBยอมรับวBา
อํานาจอ่ืนเหนือกวBาหรือครอบงําไว: สร:างความเชื่อม่ันในตนเองและในชุมชนมากกวBาจะรอความชBวยเหลือจาก
อํานาจอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน เหตุท่ีไมBได:อาศัยสังคมประเพณีโบราณเปHนหลักอยBางเดียวในการจัดระบบชุมชนนี้เอง   
ทําให:ชาวภาคใต:เข:าสูBสังคมสินค:าด:วยความตระหนักในอํานาจของตนเอง ชาวบ:านได:ริเริ่มและเข:ารBวมการจัดต้ัง
องค�กรแบบตBางๆ ในท:องถ่ินเพ่ือแก:ป5ญหาของตนเองอยBางจริงจังและตBอเนื่อง ไมBใชBทําตามข:อเรียกร:องของรัฐ 
หลายหมูBบ:านได:พลิกเพลงเนื้อหา รูปแบบ องค�กรชนิดตBางๆ ท้ังโดยชอบด:วยกฎหมาย หลีกเลี่ยง กฎหมาย และผิด
กฎหมาย เพ่ือใช:ให:เหมาะสมแกBท:องถ่ิน ชุมชนภาคใต:เปHนตัวแบบของหมูBบ:านท่ีมีและใช:สิทธิในตนเองอยBางสูง    
ในเรื่องนี้การวิวาทกันระหวBางชาวบ:านภาคใต:กับรัฐในเรื่อง “กลุBมออมทรัพย�เปHนกลุBมเถ่ือน” เปHนไปอยBางเผ็ดร:อน
รุนแรง และการตอบโต:ของชาวภาคใต:ก็ได:แสดงออกถึงการด้ือแพBงอยBางเข:มแข็ง  
  ชาวบ:านภาคใต:มิได:จํากัดการจัดต้ังกลุBมหรือแนวตBอสู:เพ่ือชBวยตนเองไว:เพียงเพ่ือยกระดับหมูBบ:าน 
ความเคยชินท่ีมีความสัมพันธ�ติดตBอกับชุมชนอ่ืนอยูBตลอดมาในประวัติศาสตร� ทําให:พวกเขาตระหนักในการมีขBาย
ใยเชื่อมตBอเพ่ือเพ่ิมพลังให:แกBกลุBม ชาวหมูBบ:านภาคใต:จึงขยายเครือขBายขององค�กรไปสูBระดับตําบล อําเภอ และ



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -221- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ระดับจังหวัดอยBางรวดเร็ว โดยปราศจากความลังเลใจชาวบ:านแก:ป5ญหาอุปสรรคตBางๆ จากฝ�ายรัฐบาลหลาย
วิธีการเพ่ือข:ามพ:นความจํากัดพลังของตนเองไปให:ได: ความคิดของผู:นํากลุBมชาวบ:านตBางๆ สะท:อนให:เห็นวBาพวก
เขาคิดการใหญBและเรื่องใหญB ไมBกลัวอนาคต ตามแบบของคนภาคใต:แท:ๆ จากกลุBมออกทรัพย�ขยายเปHนการจัด
สวัสดิการเพ่ือชุมชนจัดการขายและการแปรรูปผลผลิตให:อยูBในอํานาจของชาวบ:านแท:จริงอุดมการณ�ท่ีสําคัญของ
ชาวบ:านท่ีปรากฏตลอดการตBอสู:นี้ก็คือ ดึงเอาอํานาจท่ีจะควบคุมชีวิตตนเองคืนมา ตBอต:านรัฐและนายทุน  
  จํานวนสมาชิกท่ีเข:ารBวมกลุBมของหมูBบ:านและของตําบลท่ีขยายจากสิบเปHนร:อย จนถึงพันๆ คนใน
ระดับตําบล รวมท้ังมีเงินหมุนเวียนถึงกลุBมละเปHนจํานวนล:าน และสูงสุดคือของกลุBมคีรีวงศ�และ คลองเปjยะ เปHน
จํานวนสิบๆ ล:าน แสดงให:เห็นวBาชาวบ:านยังคงมีศรัทธาและเชื่อม่ันตBอชุมชนของเขา พวกเขาไมBต:องตกเปHนเหยื่อ
ของระบบเศรษฐกิจภายนอก ในขณะท่ีหมูBบ:านกําลังเผชิญกับป5ญหาหนี้สิน และป5ญหาการกดราคา องค�กรของ
หมูBบ:านสามารถตBอสูBเพ่ือหมูBบ:านให:สวัสดิการกู:ชีวิตคืน และให:หลักประกันแกBเขาเปHนการผลิตซํ้าความศรัทธาตBอ
ชุมชนท่ีชาวบ:านมีเปHนทุนเดิมอยูBแล:ว การท่ีชาวบ:านสามารถบริหารจัดการเงินนับสิบล:านบาท ท้ังๆ ท่ีไมBมี
การศึกษา ไมBได:เรียนรู:ระบบการจัดการและมิได:มีรัฐหรือกฎหมายใดมาดูแลอยูB สะท:อนให:เห็น 2 สิ่ง คือ 
  1)  ทางเลือกใหมBๆ ของสังคมอาจไมBจําเปHนต:องตีตรากฎหมายจากรัฐกลาง ซ่ึงนอกจากไร:
ความหมายแล:วยังอาจเปHนอุปสรรค ภาวะท่ีไมBต:องตีราคากฎหมายนี้อาจเปHนกุญแจทางเลือกท่ีสําคัญขององค�กร
ชาวบ:านความพยายามท่ีจะตีตรากฎหมายนั่นเองท่ีอาจเปHนการทําลายองค�กรของชุมชน 
  2)  ความรู:เรื่องการบริหารตBางๆ ไมBจําเปHนต:องมาจากภายนอกล:วนๆ ความรู:อาจงอกงามข้ึนมาเอง 
จากการเรียนรู:จักพ้ืนฐานความจริงในสังคมของตนเองศูนย�กลางผู:บริโภคท่ีผู:นํากลุBมออมทรัพย�ภาคใต:ตกลงกัน
ต้ังข้ึนเปHนการตBอสู:ท่ีมีความหมายยิ่ง  
  หมูBบ:านภาคใต:เปHนตัวอยBางหนึ่งสําหรับชุมชนหมูBบ:านไทยท่ีก:าวหน:านําไป กBอนมีหลักคิด อุดมการณ�
และยุทธวิธีอันทันสมัย ทันเหตุการณ� หมูBบ:านไทยในภาคเหนือและอีสานมีข:อดีเดBนเรื่องสังคมประเพณี แตBก็ยังขาด
พลวัตบางด:านในการก:าวให:ทันโลกสมัยใหมB ชุมชนท:องถ่ินในภาคตBางๆ อาจต:องเรียนรู:ประสบการณ�ของกันและ
กันให:มากข้ึน  
 (3) วัฒนธรรมท่ีเปqนเอกลักษณ�ของภาคใต, 
  ภูมิประเทศของภาคใต:มีเอกลักษณ�เฉพาะ คือมีชายฝ56งประกบเทือกเขาสูงท่ีอยูBตรงกลาง ซ่ึงไมBมี
ภูมิภาค อ่ืนๆ ภูมิประเทศเปHนหลักจึงเปHนเทือกเขาและชายฝ56ง เปHนท่ีราบจะมีอยูBเปHนแนวแคบๆ แถบชายฝ56งทะเล 
และสองฝ56งลําน้ํา การต้ังถ่ินฐานจะอยูBบริเวณชายฝ56งทะเลท้ังด:านตะวันออกและตะวันตก จากลักษณะทาง 
ภูมิศาสตร�ของภาคใต: ทําให:มีคนท่ีตBางภาษาตBางวัฒนธรรมอยBางหลากหลายเดินทางเข:ามาภาคใต:มีท้ังชาวพุทธ 
ชาวมุสลิม ตBางเชื้อชาติกัน เชBน คนไทย คนจีน และผู:ท่ีมีเชื้อสายมาเลย� รวมท้ัง ชาวเมือง เชBน ชาวเล อาศัยอยูBกัน 
วัฒนธรรมภาคใต:จึงมีรูปแบบอันเปHนเอกลักษณ�ท่ีแตกตBางกันในแตBละพ้ืนท่ี 
  1) วัฒนธรรมท่ีเก่ียวข,องกับประเพณีและพิธีกรรม 
    ประเพณีชักพระ เปHนประเพณีท:องถ่ินในภาคใต:ตอนกลาง เปHนประเพณีท่ีเก่ียวข:องกับความ
ศรัทธาในพระ พุทธศาสนา และวิถีชีวิตชาวใต:ท่ีมีความผูกพันกับน้ํา ประเพณีชักพระหรือลากพระจัดข้ึนในชBวงออก
พรรษาโดยเฉพาะในวันแรม 1 คํ่า เดือน 11 ด:วยความเชื่อวBาเปHนวันท่ีพระพุทธเจ:าเสด็จกลับจากสวรรค�ชั้นดาวดึงส�ลง
มายังโลกมนุษย� จึงมีการจัดงานเพ่ือแสดงความยินดี ประชาชนจึงอัญเชิญพระพุทธองค�ข้ึนประทับบนบุษบกท่ีจัดเตรียม
ไว: แล:วแหBแหนไปยังท่ีประทับ สBวนใหญBจะเปHนการจัดขบวนทางเรือ แตBบริเวณใดท่ี หBางไกลแมBน้ําก็จะจัดพิธีทางบก
ประเพณีชักพระ ประกอบด:วยขบวนเรือท่ีตกแตBงอยBางงดงาม บนเรือท่ีมีพระพุทธรูปประทับอยูBบนบุษบกเรียกวBา "เรือ
ประทาน หรือเรือ พนมพระ" ท่ีหัวเรือมีสายเชือกยาวผูกสําหรับลาก เรือพนมพระนิยม ทําเปHนตัวนาค และบนเรือยังมี
พระสงฆ�นั่งมาด:วยพิธีจะเริ่มต้ังแตBเช:ามืด โดยมีการจัดทําสลากและนิมนต�พระวัดตBางๆ มาชักผ:าป�าท่ีหน:า บ:านท่ีสลาก
ระบุ หลังจากถวายพุBมผ:าป�าแล:ว พระผู:ใหญBท่ีได:รับการ เคารพนับถือจะทําพิธีชักพระ ด:วยการจับปลายเชือกท่ีอยูBหัว



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -222- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

เรือ จากนั้นก็จะปลBอยให:เรือของชาวบ:านเข:าลากจูง ด:วยเชื่อวBาจะได:บุญมาก เรือจะถูกชักลากไปช:าๆ ตลอดเส:นทาง 
พร:อมกับการตีกลองประโคม เพ่ือให:ชาวบ:านรู:วBาเรือพนมพระกําลังผBานมา ชาวบ:านสองฝ56งแมBน้ํา จะออกมาตักบาตร
เรียกวBา “ตักบาตรเทโว” เม่ือเรือจอดยังท่ีท่ีกําหนดไว:แล:ว จะอัญเชิญพระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานบนโรงพิธีสงฆ� เพ่ือทํา
การสมโภชในวันรุBงข้ึน วันสุดท:ายจะทําพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปข้ึนเรือกลับสูB วัด หลังเสร็จพิธีทางศาสนาแล:วก็มีงานรื่น
เริงของชาวบ:าน คือ "การแขBงเรือยาว" ประเพณีชักพระท่ีมีชื่อเสียง คือ ท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี ท่ีมีแมBน้ําตาปjให:ความชุBม
ฉํ่าแกBชาวบ:านมาต้ังแตBอดีต 
  2) วัฒนธรรมท่ีเก่ียวข,องกับอาหาร 
   อาหารพ้ืนบ:านภาคใต:มีรสชาติโดดเดBนเปHนเอกลักษณ�เฉพาะสืบเนื่องจากดินแดนภาคใต:เคย
เปHนศูนย�กลางการเดินเรือค:าขายของพBอค:าจากอินเดีย จีนและชวาในอดีต ทําให:วัฒนธรรมของชาวตBางชาติ    
โดยเฉพาะอินเดียใต:ซ่ึงเปHนต:นตํารับในการใช:เครื่องเทศปรุงอาหารได:เข:ามามีอิทธิพลอยBางมาก  
   อาหารพ้ืนบ:านภาคใต:ท่ัวไป มีลักษณะผสมผสานระหวBางอาหารไทยพ้ืนบ:านกับอาหาร
อินเดียใต: เชBน น้ําบูดู ซ่ึงได:มาจากการหมักปลาทะเลสดผสมกับเม็ดเกลือ และมีความคล:ายคลึงกับอาหารมาเลเซีย 
อาหารของภาคใต:จึงมีรสเผ็ดมากกวBาภาคอ่ืนๆ และด:วยสภาพภูมิศาสตร�อยูBติดทะเลท้ังสองด:าน มีอาหารทะเลอุดม
สมบูรณ� แตBสภาพอากาศร:อนชื้นฝนตกตลอดปj อาหารประเภทแกงและเครื่องจิ้มจึงมีรสจัดชBวยให:รBางกายอบอุBน
ปLองกันการเจ็บป�วยได:อีกด:วย 
   การกิน ลักษณะเดBนของการรับประทานอาหารของชาวภาคใต: คือ มีผักสารพัดชนิดเปHนผัก
จิ้มหรือผักแกล:มในการรับประทาน อาหารทุกม้ือ ภาษาท:องถ่ิน เรียกวBา “ผักเหนาะ” ความนิยมใน              
การรับประทานผักแกล:มอาหารของชาวใต: เปHนผลมาจากการท่ี ภาคใต:มีพืชผักชนิดตBางๆ มาก และหาได:งBาย     
คนใต:นิยมรับประทานอาหารเผ็ด จึงต:องมีผักแกล:ม เพ่ือชBวยบรรเทาความเผ็ด และเพ่ือชูรสอาหาร อาหารท:องถ่ิน
ยังนิยมใสBขม้ินในอาหาร นิยมรับประทาน “ขนมจีน” รองจากข:าว ใสBเคยหรือกะป̀เปHนเครื่องปรุงรสอาหาร ชาว
ไทยมุสลิมนิยมรับประทานน้ําบูดู ซ่ึง เปHนน้ําท่ีหมักจากปลา แล:วนํามาเค่ียวปรุงรสให:ออกเค็มๆ หวานๆ นับเปHน
อาหารท่ีขาดไมBได:ของชาวไทยมุสลิม 
   อาหารป5กษ�ใต:แม:จะเปHนอาหารท่ีอรBอย นBาลิ้มลอง แตBสิ่งหนึ่งท่ีประทับใจผู:คน คือความเผ็ด
ร:อนของรสชาติอาหารผู:คนในภาคใต:นิยมรสอาหารท่ีเผ็ดจัด เค็ม เปรี้ยว แตBไมBนิยมรสหวาน รสเผ็ดของอาหาร
ป5กษ�ใต:มาจากพริกข้ีหนูสด พริกข้ีหนูแห:งและพริกไทย สBวนรสเค็มได:จากกะป̀ เกลือ รสเปรี้ยว ได:จากส:มแขก  
น้ําส:มลูกโหนด ตะลิงปลิง ระกํา มะนาว มะขามเปjยก และมะขามสด เปHนต:น 
   เนื่องจากอาหารภาคใต:มีรสจัด อาหารหลายๆ อยBางจึงมีผักรับประทานควบคูBไปด:วยเพ่ือลด
ความเผ็ด ร:อนลงซ่ึงคนภาคใต: เรียกวBา ผักเหนาะ หรือบางจังหวัดอาจเรียกวBา ผักเกร็ด ผักเหนาะของภาคใต:มี
หลาย อยBาง บางอยBางก็เปHนผักชนิดเดียวกับภาคกลาง เชBน มะเขือเปราะ ถ่ัวฝ5กยาว ถ่ัวพู ฯลฯ แตBก็มีผักอีกหลาย 
อยBางท่ีรู:จักกันเฉพาะคนภาคใต:เทBานั้น การเสิร�ฟผักเหนาะกับอาหารป5กษ�ใต: ชนิดของผักจะคล:ายๆ กัน หรืออาจ
เปHนผัก ท่ีผู: รับประทานชอบก็ได:  ( ท่ีมา : สืบค:นจาก http://culture-spu.blogspot.com/p/blog-
page_1052.html) 
 (4) เช้ือชาติ  
   ในดินแดนภาคใต:ของไทยนี้เปHนท่ีอยูBอาศัยของชาวไทยซ่ึงจําแนกตามลักษณะเดBนได: ดังนี้ 
  1) ชาวไทยพุทธ 
   คนไทยในภาคใต:ตอนบนเปHนคนไทยพุทธ ซ่ึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา
เชBนเดียวกับคนไทยสBวนใหญBของประเทศ ประเพณีท่ีมีชื่อเสียง ได:แกBประเพณีชิงเปรตและประเพณีชักพระของ
จังหวัดสุราษฎร�ธานีสBวนคนไทยเชื้อสายจีนมีประเพณีบางอยBางท่ีแตกตBางออกไป เชBน มีเทศกาลถือศีลกินเจท่ี
จังหวัดภูเก็ต เปHนต:น 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -223- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  2) ชาวไทยมุสลิม 
   ในประเทศไทยมีจํานวนประมาณแสนคน ในจํานวนนี้สBวนใหญBอาศัยอยูBในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต: ชาวไทยมุสลิมใช:ภาษาพ้ืนเมืองเรียกวBา “ภาษายาวี” แตBสามารถพูดไทยได:เพราะป5จจุบันมี
โรงเรียนของเอกชนและศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนเป̀ดสอนวิชาสามัญและวิชาศาสนาซ่ึงแตBเดิมผู:ปกครองนักเรียน
ไทยมุสลิมต:องสBงเด็กไปเรียนหาความรู:ทางศาสนากับโต�ะครูในปอเนาะป5จจุบันชาวไทยมุสลิมได:ดํารงตําแหนBงทาง
ราชการท่ีสําคัญหลายตําแหนBง เชBน พัฒนากรนายอําเภอ ครูใหญB เปHนต:น โดยท่ัวไปชาวไทยมุสลิมมีนิสัยรักสงบ
เคารพผู:ปกครองบ:านเมืองรักประเทศชาติ และมีความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผBเหมือนกับคนไทยท่ัวไป 
  3) ไทยใหม̀หรือชาวเล 
   บริเวณชายฝ56งและเกาะบางเกาะของภาคใต:ทางด:านทะเลอันดามันมีชาวพ้ืนเมืองท่ีเรียกวBา  
“ชาวเล” หรือ “ชาวน้ํา” จํานวนเปHนหม่ืนคนกลุBมชาวเลมีสังคมภาษาพูดและขนบธรรมเนียมท่ีเปHนลักษณะของ
กลุBมโดยเฉพาะสันนิษฐานวBาชาวเลเหลBานี้เปHนเผBาพันธุ�เมลาเซียนท่ีเรBรBอนทางทะเลมาจากหมูBเกาะเมลาเซียนซ่ึง
ความจริงแล:วชาวเลนBาจะอาศัยอยูBทางฝ56งตะวันออกของภาคใต:เพราะอยูBใกล:หมูBเกาะเมลาเซียนมากกวBาแตBชาวเล
กลับไปอาศัยอยูBมากทางชายฝ56งด:านตะวันตกซ่ึงยังไมBทราบสาเหตุท่ีชัดเจนของการเลือกถ่ินฐานดังกลBาวชุมชน
ชาวเลท่ีใหญBท่ีสุดอยูBท่ีเกาะหลีเป�ะในหมูBเกาะอาดัง หาดราไวย� จังหวัดภูเก็ตเกาะสุรินทร� จังหวัดพังงา ป5จจุบัน
ชาวเลท่ีต้ังถ่ินฐานอยูBอยBางถาวรมีหลายแหBงจึงต:องมีการทําสํามะโนครัวและมีการต้ังนามสกุลให: เชBน ทะเลลึก
ช:างน้ํา หาญทะเลเปHนต:น และได:เปลี่ยนชื่อเรียกชาวเลเสียใหมBวBา  “ชาวไทยใหมB”  
  4) เงาะหรือชนเผ̀าซาไก ชนเผBานี้เปHนชนกลุBมน:อย มีรูปรBางเต้ียแคระ ผมหยิก ยังมีอยูBบ:างใน
อําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต จังหวัดยะลา และในป�า จังหวัดตรัง ยึดถือประเพณีของชาวป�า เชBน เม่ือมีคนตาย 
จะย:ายท่ีละท้ิงหมูBบ:านไปอยูBท่ีใหมBท้ังหมดเปHนต:น 
 (5)  ภาษา   
  ชาวไทยในภาคใต:ได:อพยพย:ายถ่ินมาต้ังถ่ินฐานอยBางถาวรอยูBตามจังหวัดตBางๆ เปHนเวลานาน
รวมท้ังมีการผสมผสานทางเชื้อชาติกับชนพ้ืนเมือง จึงทําให:มีผิวพรรณและภาษาตBางไปจากภาคอ่ืนอีกท้ังการ
คมนาคมไมBสะดวกแยกกันมาหลายร:อยปj ภาษาจึงเปลี่ยนแปลงไปจากภาษาเดิม ซ่ึงความจริงเพ้ียนไปตามท:องถ่ิน
แตBยังเปHนภาษาไทยอยูB ลักษณะของภาษาถ่ินทางใต:นั้นมีสําเนียงเสียงห:วนและพูดเร็วแตBจังหวัดชายแดนภาคใต:มี
ภาษาพูดตBางจากจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต:  เพราะประชากรสBวนใหญBเปHนชาวไทยมุสลิมท่ีนิยมใช:ภาษามลายู เม่ือพูด
กันนานเข:าก็ไมBสามารถพูดและฟ5งภาษาไทยให:เข:าใจได:โดยเฉพาะผู:ท่ีอยูBในชนบทหBางไกลและไมBได:เข:าโรงเรียน
สอนภาษาไทยในการติดตBอกับทางราชการจึงต:องใช:ลBามแปล 
 (6)  ศาสนา 
  ประชากรในภาคใต:สBวนใหญBเปHนชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
เหมือนคนไทยโดยท่ัวไป นอกจากนี้มีพิธีการปลีกยBอยบางอยBางท่ีแตกตBางกันบ:าง นอกจากไทยพุทธแล:วบริเวณทาง
ตอนใต:ของภาค โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายแดนประชาชนในจังหวัดเหลBานี้เกือบร:อยละ 60 นับถือศาสนาอิสลาม 
เม่ือมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเปHนจํานวนมากรองไปจากพระพุทธศาสนา ทางราชการจึงออกกฎหมาย
รับรองและได:วางระเบียบตBางๆ เพ่ือให:เกิดประโยชน�แกBผู:นับถือศาสนาอิสลามด:วย เชBน มีกฎหมายวBาด:วยการ
ทะเบียนมัสยิดและได:มีการต้ังคณะกรรมการกลางอิสลามแหBงประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
ท่ีมีผู:นับถือศาสนาอิสลามจํานวนมากเพ่ือให:คําปรึกษาแกBทางราชการเก่ียวกับกิจกรรมตBางๆ ของศาสนาอิสลาม
เปHนต:นนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยูBหัวทรงเปHนศาสนูปถัมภกของศาสนาอิสลามด:วยและรัฐบาลได:เห็น
ความสําคัญของการประกอบพิธีการทางศาสนาของชาวไทยมุสลิมอยBางมากจึงได:สร:างมัสยิดท่ีมีขนาดใหญBท่ีสุดใน
ประเทศไทยให:แกBชาวไทยมุสลิมต้ังอยูBท่ีจังหวัดป5ตตานี 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -224- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

5. การวิเคราะห�ศักยภาพและข,อจํากัดในมิติต`างๆ 

 จากศักยภาพของพ้ืนท่ีภาคใต:และบริบทป5จจัยภายนอกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงแนวโน:มของป5จจัย
เหลBานั้นท่ีจะสBงผลตBอสถานภาพและศักยภาพของภาคใต: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหBงชาติ ได:ประเมินและกําหนดบทบาทของการพัฒนาภาคใต:ภายใต:กรอบแนวคิดของแผนแมBบทในการพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 11 ดังนี้ 

(1) เปqนฐานการผลิตยางพาราปาล�มน้ํามันครบวงจร เนื่องจากภาคใต:มีผลผลิตยางพาราถึงร:อยละ 
86 ของประเทศจึงควรสBงเสริมการพัฒนาแปรรูปผลผลิตภัณฑ�เพ่ือเพ่ิมมูลคBาแบบครบวงจรเพ่ือให:ภาคใต:เปHน
ศูนย�กลางยางพาราของโลก โดยมีฐานการผลิตสําคัญอยูBในกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนและกลุBมภาคใต:ฝ56งอBาวไทย
และมีผลผลิตปาล�มน้ํามันสูงถึงร:อยละ 93 ของประเทศ โดยมีฐานการผลิตสําคัญในกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งทะเลอBาว
ไทยและภาคใต:ฝ56งอันดามัน 

(2) เปqนฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูป ภาคใต:มีความได:เปรียบด:านทรัพยากรและทักษะอาชีพด:าน
การประมงโดยมีกลุBมจังหวัดชายแดนภาคใต:เปHนฐานอุตสาหกรรมประมงท่ีสําคัญประกอบกับผู:ผลิตอาหารทะเล
แปรรูปมีศักยภาพและได:รับการยอมรับจากประเทศผู:นําเข:าสินค:าอาหารทะเล 

(3) เปqนฐานการท̀องเท่ียวทางทะเลช้ันนําของโลก ภาคใต:มีทรัพยากรทBองเท่ียวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียง
ติดอันดับโลก โดยเฉพาะกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งทะเลอันดามันซ่ึงมีแหลBงทBองเท่ียวท่ีได:รับความนิยมระดับนานาชาติ
ได:แกB ภูเก็ต พังงา กระบ่ี และกลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอBาวไทย ซ่ึงมีแหลBงทBองเท่ียวท่ีได:รับความนิยมระดับ
นานาชาติ ได:แกB เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

(4) เปqนประตูการค,าและการขนส̀งเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ,านด,านใต,และนานาชาติ ภาคใต:มีพ้ืนท่ี
เป̀ดสูBทะเลท้ัง 2 ด:าน จึงมีศักยภาพในการพัฒนาทBาเรือและเส:นทางคมนาคมขนสBงทางทะเลเพ่ือเชื่อมโยงการค:า
การคมนาคมขนสBงสูBภูมิภาคตBางๆ เชBน อินเดีย จีน ญ่ีปุ�น เปHนต:น รวมท้ังการมีพ้ืนท่ีตอนใต:ติดตBอกับประเทศเพ่ือน
บ:านและมีการพัฒนาดBานชายแดนเปHนชBองทางเชื่อมโยงทางการค:าการขนสBง และการทBองเท่ียวกับประเทศ
มาเลเซียสามารถเชื่อมสูBสิงคโปร�ได:อยBางสะดวก 
 ท้ังนี้ พ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:มีการจัดทําแผนพัฒนากลุBมจังหวัด โดยจําแนกตามภูมิประเทศ 3 สBวน 
ประกอบด:วย (1) แผนพัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน (ระนองพังงาภูเก็ตกระบ่ีตรัง) พ.ศ.2557-2560 (ฉบับ
ทบทวน)จัดทําโดย สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน (2) แผนพัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาว
ไทย (ชุมพร สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) จัดทําโดย สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร�กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย และ (3) แผนพัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน (สงขลา สตูล ยะลา 
ป5ตตานี นราธิวาส) พ.ศ.2557-2560 จัดทําโดย สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน ได:มีการ
วิเคราะห�ศักยภาพและขีดจํากัดเก่ียวกับสถานภาพและคุณลักษณะท่ีจัดวBาเปHนจุดแข็งและจุดอBอนของพ้ืนท่ีอีกท้ังได:
ประเมินป5จจัยภายนอกท่ีสะท:อนถึงโอกาสในการพัฒนาและประเด็นท่ีจัดวBาเปHนภัยคุกคามหรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน 
เพ่ือให:การวิเคราะห�สะท:อนทิศทางการพัฒนาในองค�รวม ท้ังนี้ สามารถสรุปสาระสําคัญภายใต:หัวข:อตBางๆ ได:ดังนี้ 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -225- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

5.1  กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง) 

  กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันได:ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน 4 ปj 
(พ.ศ.2557-2560) โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร�ของกลุBมจังหวัด คือ“การท3องเท่ียวทางทะเลท่ีคุณภาพระดับโลก
บนฐานความเข*มแข็งของภาคการเกษตรและชุมชน”ซ่ึงมีความสอดคล:องกับยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ 
(COUNTRY STRATEGY NEW GROWTH MODEL) จึงไมBเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน�และประเด็นยุทธศาสตร�ท่ีกําหนด
ไว:รBวมกันแล:ว ท้ังนี้ จากการศึกษาทบทวนนโยบายของรัฐบาลพบวBา ประเด็นการพัฒนาท่ีตรงกับแนวทางการ
พัฒนาและความต:องการของกลุBมอันดามันมากท่ีสุดคือ นโยบายการปรับโครงสร:างทางเศรษฐกิจท่ีให:ความสําคัญ
กับการทBองเท่ียว โดยหนึ่งในแนวทางนั้นเน:นไปท่ีการพัฒนาบูรณะและฟ��นฟูแหลBงทBองเท่ียวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร�และวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยูBแล:ว รวมไปถึงการสBงเสริมพัฒนาแหลBงทBองเท่ียวใหมBในเชิงกลุBมพ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน นอกจากนี้ นโยบายการทBองเท่ียวยัง
สนับสนุนการยกระดับการทBองเท่ียวให:มีมาตรฐานสากลสBงเสริมและสนับสนุนตลาดท้ังในและตBางประเทศสBงเสริม
กิจกรรมและรูปแบบการทBองเท่ียวเพ่ือสร:างคุณคBาและมูลคBาเพ่ิม ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนให:มีการเข:ามา
ถBายภาพยนตร�ตBางชาติและการเสนอตัวเปHนเจ:าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญBด:วย 
  จุดแข็ง (Strength)  

1) ทําเลท่ีตั้งทางยุทธศาสตร� (Strategic Location) ท่ีสามารถเชื่อมโยงได:ท้ังฝ56งอBาวไทย ทะเลอันดามัน 
และประเทศเพ่ือนบ:าน 

2) มีสนามบินนานาชาติ 2 แหBง (ภูเก็ตและกระบ่ี) และสนามบินภายในประเทศอีก 2 แหBง (ตรังและ
ระนอง) พร:อมรองรับนักทBองเท่ียวได:จํานวนมาก 

3) มีแหลBงทBองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายและมีชื่อเสียงเปHนท่ีรู:จักระดับโลก 
4) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีเปHนเอกลักษณ�ของอันดามัน 
5) เปHนพ้ืนท่ีประวัติศาสตร�และแหลBงผลิตสินค:าเกษตรเชิงพาณิชย�ท่ีสําคัญของประเทศอยBางยางพารา

และปาล�มน้ํามัน 
6) มีทรัพยากรทางน้ําท่ีอุดมสมบูรณ�เหมาะสมกับการทําประมง 
7) มีความอุดมสมบูรณ�ทางธรรมชาติและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับการ

พัฒนาการทBองเท่ียวเชิงนิเวศ 
8) สามารถพัฒนาแหลBงทBองเท่ียงเชื่อมโยงเกษตร 
จุดอ̀อน (Weakness)  

1) ภูมิอากาศแบบร:อนชื้นฝนตกชุกทําให:กิจกรรมการทBองเท่ียวทางทะเลไมBสามารถทําได:ตลอดท้ังปj 
2) ป�าไม:และทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางบกและทางน้ําประสบภาวะเสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทําลาย 
3) โครงสร:างพ้ืนฐานโดยเฉพาะเส:นทางคมนาคมทางบก ทางราง ทางน้ํา รวมไปถึงการบริหารจัดการ

แหลBงน้ําในพ้ืนท่ียังขาดประสิทธิภาพและไมBเพียงพอตBอความต:องการ 
4) สินค:าเกษตรมีฐานการผลิตแคบและเปHนแบบปฐมภูมิสร:างรายได:ต่ํา 
5) ขาดการประยุกต�ใช:นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสินค:าเกษตรแปรรูปทําให:การพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรไมB

สําเร็จผล 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -226- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

6) บุคลากรภาคบริการขาดความรู:ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามโดยเฉพาะภาษาประเทศเพ่ือนบ:านใน
เอเชีย 

7) ขาดอัตลักษณ�ของอันดามันท่ีสะท:อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้ังในแงBภูมิสถาป5ตยฯโรงแรมและ
สินค:าท่ีระลึกเพ่ือสBงเสริมการทBองเท่ียวฯลฯ 

8) สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ียังขาดคุณภาพและปริมาณด:านการผลิตบุคลากรการทBองเท่ียวและบริการ
เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ี 

9) ผลกระทบจากสึนามิและการปLองกันภัยพิบัติมีผลตBอภาพลักษณ�การทBองเท่ียวของกลุBม 
10) การทBองเท่ียวยังกระจุกตัวอยูBบางพ้ืนท่ี 
โอกาส (Opportunity)  

1) แผนความรBวมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหวBางไทยมาเลเซียและอินโดนีเซีย AEC IMG-GT  
2) ข:อตกลง FTA กับประเทศตBางๆสร:างโอกาสในการพัฒนาไม:ผล กุ:ง เพ่ือการสBงออกบริการ Home 

Stay และ Spa  
3) กระแสการทBองเท่ียวเชิงอนุรักษ�และสุขภาพเปHนโอกาสในการพัฒนาสินค:าและบริการบนฐาน      

ภูมิป5ญญาท:องถ่ินและเผยแพรBสูBสากล 
4) นโยบายพลังงานทดแทนเปHนโอกาสในการผลิตปาล�มน้ํามันและไบโอดีเซล 
5) ตลาดทBองเท่ียว MICE เติบโตข้ึนอยBางรวดเร็วและมีแนวโน:มท่ีจะมีการจัดงานประชุมนานาชาติใน

ภูมิภาคเอเชียมากยิ่งข้ึน 
6) ทิศทางแผนพัฒนาภูมิภาค (ภาคใต:) ของสศช. เน:นการพัฒนาการทBองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

ควบคูBไปกับการทBองเท่ียวทางทะเลท่ีเปHนการทBองเท่ียวหลัก 
7) แนวโน:มการให:ความสําคัญกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมท่ีสูงข้ึน สBงผลให:เกิดกระแส

การทBองเท่ียวเชิงนิเวศขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
8) การมองหาตลาดกลุBมนักทBองเท่ียวใหมB เชBน อินเดีย จีน ตะวันออกกลาง 
ภัยคุกคาม (Threats)  

1) ความขัดแย:งทางการเมืองภายในประเทศและป5ญหาการกBอการร:ายสBงผลภาพลักษณ�การทBองเท่ียว
ของกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันได: 

2) ความไมBมีเสถียรภาพของคBาเงินบาทสBงผลตBอการตัดสินใจของนักทBองเท่ียว 
3) ผลกระทบตBอทรัพยากรธรรมชาติจากโครงการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานขนาดใหญB/จากนักทBองเท่ียว 
4) ความเสื่อมโทรมตBอทรัพยากรธรรมชาติจากการหลั่งไหลเข:ามาของนักทBองเท่ียวและแรงงานตBางด:าว 
5) ภาพรวมการให:งบประมาณการจัดงบประมาณไมBสอดคล:องกับศักยภาพกลุBมจังหวัดป5ญหา

งบประมาณท่ีลงมาท่ีพ้ืนท่ีน:อยเนื่องจากคิดเปHนตBอหัวประชากรซ่ึงกลุBมอันดามันมีประชากรแฝงเยอะ
จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร�น:อยทําให:งบประมาณได:น:อย 

6) ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจากสBวนกลางบางโครงการอาจสBงผลกระทบตBอการทBองเท่ียวและ
สิ่งแวดล:อมอาทิการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและป̀โตรเคมี 

7) อยูBในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีมีโอกาสในการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ เชBน สึนามิ 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -227- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ศักยภาพ 

1) เหมาะท่ีจะพัฒนาเปqนแหล̀งท̀องเท่ียวทางทะเลช้ันนําของโลก (World class) และเปHนศูนย�กลาง
ธุรกิจบริการตBอการทBองเท่ียวรูปแบบใหมBเชBน MICE/Marina เนื่องจากมีความพร:อมด:านกิจกรรม
บริการนักทBองเท่ียวและบริการพ้ืนฐานด:าน ICT ท่ีได:มาตรฐานสากล 

2) เหมาะท่ีจะพัฒนาเปqนแหล̀งท̀องเท่ียวเชิงนิเวศโดยเฉพาะแหลBงนิเวศป�าชายเลนและนิเวศธรรมชาติ
ป�าเขาในจังหวัดกระบ่ี พังงา และตรัง ซ่ึงมีป�าชายเลน น้ําตก ถํ้า จํานวนมาก สามารถพัฒนาเพ่ือ
ดึงดูดนักทBองเท่ียวกลุBมผู:รักและอนุรักษ�ธรรมชาติได: รวมท้ังการทBองเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา
โดยเฉพาะจังหวัดระนองซ่ึงมีน้ําแรBสําหรับการบําบัดและฟ��นฟูสมรรถนะทางรBางกายเหมาะสําหรับ
นักทBองเท่ียวผู:สูงวัยและผู:ป�วยท่ีต:องการบําบัดรักษา 

3) เหมาะท่ีจะพัฒนาเปqนศูนย�บริการด,านการรักษาสุขภาพและบริการทางการแพทย�เนื่องจากมี
สถานพยาบาลท่ีมีชื่อเสียงและมีนักทBองเท่ียวตBางชาติเข:ามาใช:บริการจํานวนมากโดยเฉพาะในจังหวัด
ภูเก็ต 

4) เหมาะท่ีจะพัฒนาเปqนแหล̀งปลูกปาล�มน้ํามันและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาล�มข้ันต,นเพ่ือ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตไปโอดีเซลจากปาล�มน้ํามันในกลุBมจังหวัดชายฝ56งทะเลอBาวไทย 

5) เหมาะสมในการพัฒนาประมงน้ําลึกในเขตน`านน้ําสากลและการเพาะเล้ียงสัตว�น้ําชายฝ'(งมูลค`า
สูง เชBน มุก ปลาเก�า หอยเป�าฮ้ือ 

6) เหมาะท่ีจะพัฒนาด,านการขนส̀งและโลจิสติกส� ในการขนสBงสินค:าทางทะเลของกลุBมจังหวัด        
อันดามัน พบวBา มีศักยภาพด:านการขนสBงสินค:าทางทะเลเนื่องจากมีทBาเรือน้ําลึกถึง 2 แหBง ได:แกB
ทBาเรือระนองและทBาเรือภูเก็ต โดยเฉพาะทBาเรือระนองซ่ึงมีศักยภาพในการขนสBงสินค:าไปยังประเทศ
ในกลุBม BIMSTEC และมีข:อได:เปรียบในการติดตBอกับทBาเรือ Colombo Chennei Kolkata และ 
Chittagong โดยทBาเรือระนองจะเปHนประตูการค:าระหวBางประเทศของไทยกับประเทศในซีกโลก
ตะวันตกโดยเส:นทางการเดินเรือท่ีสะดวกไมBต:องไปถBายลําท่ีสิงคโปร�ทําให:รBนระยะเวลาในการ
เดินทางและลดต:นทุนการขนสBงสินค:าให:กับผู:นําเข:าและสBงออกเปHนอีกทางเลือกหนึ่งของการค:าไทยสูB
ตลาดโลกทําให:มีความได:เปรียบในการใช:ประโยชน�จากการขนสBงระหวBางประเทศด:วยทางทะเล 

 ข,อจํากัด 

1) มีภาพลักษณ�ของความไมBปลอดภัยจากภัยธรรมชาติท่ีมีผลกระทบรุนแรงโดยเฉพาะธรณีพิบัติภัยท่ี
เกิดข้ึน (สึนามิ) เม่ือปลายปj 2547 สBงผลกระทบตBอการพัฒนาการทBองเท่ียว 

2) ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรทBองเท่ียวเสื่อมโทรมและถูกใช:เกินความสามารถท่ีจะรองรับ
ได:เปHนข:อจํากัดในการพัฒนาการทBองเท่ียว เชBน การขาดแคลนน้ํากินน้ําใช:ในแหลBงทBองเท่ียวสําคัญๆ
เชBน จังหวัดภูเก็ต รวมท้ัง ป5ญหาขยะมูลฝอยและน้ําเสีย ปะการัง ถูกทําลายฯลฯ 

3) ข:อกฎหมายท่ีมีผลกระทบตBอการพัฒนาแหลBงทBองเท่ียว เชBน กฎหมายอุทยานแหBงชาติ กฎหมาย
คุ:มครองอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล:อม ฯลฯ 

4) ขาดการลงทุนด:านโครงสร:างพ้ืนฐาน ถนนหลัก ถนนรอง ทBาเทียบเรือเพ่ือการทBองเท่ียว และทBาเทียบ
เรือประมง ทําให:ขาดโอกาสสร:างรายได:ใหมB 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -228- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

5.2  กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอ̀าวไทย (ชุมพร สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) 

จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) ของกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยมุBงเน:นเฉพาะเรื่องสําคัญทางด:าน
เศรษฐกิจและการสร:างรายได: คือ“ศูนย�กลางการสร,างสรรค�เศรษฐกิจการเกษตรและการท̀องเท่ียวระดับ
นานาชาติบนฐานรากของชุมชนท่ีเข,มแข็ง” 

จุดแข็ง (Strength)  

1) เปHนฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (ยางพาราและปาล�มน้ํามัน) ของประเทศ 
2) ผลิตภัณฑ�มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรสูงกวBาคBาเฉลี่ยของประเทศ (163,667 ล:านบาท)  
3) มีความได:เปรียบทางภูมิศาสตร�เนื่องจากเปHนพ้ืนท่ีจุดเชื่อมโยงการคมนาคมของภาคใต:มีเครือขBาย

เชื่อมโยงเส:นทางคมนาคมท้ังทางบกทางรถไฟและทางอากาศและทBาเรือน้ําลึกและสะพานเศรษฐกิจ 
(Land bridge)  

4) ความหลากหลายของทรัพยากรการทBองเท่ียวของพ้ืนท่ีมีสูงท้ังแหลBงทBองเท่ียวทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะแหลBงทBองเท่ียวทางทะเลและนิเวศป�าเขาระดับโลก (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตBา เขา
หลวงเขาสก) แหลBงทBองเท่ียวทางวัฒนธรรมและเปHนท่ีต้ังของศาสนสถานอันเปHนศูนย�กลาง
พระพุทธศาสนาของภาคใต: 

5) รายได:จากการทBองเท่ียวสูง (50,373 ล:านบาท)  
6) เปHนพ้ืนท่ีท่ีมีความม่ันคงทางอาหารสูงเปHนแหลBงผลิตอาหารโดยเฉพาะกุ:งทะเลและไม:ผล (ทุเรียน 

เงาะ มังคุด ลองกอง) ของภาคใต: 
7) มีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและสินค:า OTOP อันเปHนเอกลักษณ�ของพ้ืนท่ีซ่ึงสามารถพัฒนา

สBงเสริมการทBองเท่ียวระดับชาติและนานาชาติ 
8) มีสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีทุกระดับ มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

มูลคBาพืชเศรษฐกิจ 
จุดอ̀อน (Weakness)  

1) ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ยางพาราและปาล�มน้ํามัน) ตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน  ๆ
2) พืชเศรษฐกิจ (ยางพาราและปาล�มน้ํามัน) สBวนใหญBจําหนBายในรูปสินค:าวัตถุดิบทําให:มูลคBาสินค:าตํ่า 
3) การพัฒนาภาคเกษตรยังไมBครอบคลุมทุกสาขา ทุกระบบ ทุกกระบวนการ ต้ังแตBกระบวนการผลิต

การตลาดและการบริโภค 
4) สินค:าเกษตรโดยเฉพาะผลไม:เนBาเสียงBาย อายุการเก็บรักษาสั้น ทําให:อํานาจการตBอรองราคาตํ่าและ

เกษตรกรสBวนใหญBยังมีการผลิตสินค:าเกษตรไมBเหมาะสมตามหลัก GAP ทําให:ผลผลิตขาดคุณภาพ 
5) อัตราขยายตัวภาคเกษตรหดตัว (ร:อยละ -2.4)  
6) ป5ญหาสังคมโดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินมีแนวโน:มรุนแรงมากข้ึนซ่ึงเกิดจากการ

บริหารจัดการไมBพร:อมรองรับการขยายตัวของการทBองเท่ียวและชุมชนเมือง 
7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมเชBนการบุกรุกป�าและพ้ืนท่ีสาธารณะและป5ญหาน้ําเสียขยะมูล

ฝอยมลพิษและสิ่งกBอสร:างมีแนวโน:มเสื่อมโทรมเพ่ิมข้ึนและท่ีต้ังของพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงตBอการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -229- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

โอกาส (Opportunity)  

1) รัฐบาลมียุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) ท่ีชัดเจนและมีการลงทุนพัฒนาระบบ
โครงสร:างพ้ืนฐานคมนาคมทําให:เกิดโอกาสในการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี 

2) ความก:าวหน:าของเทคโนโลยีการเกษตรและสามารถเข:าถึงเทคโนโลยีและองค�ความรู:ทําได:งBายและ
หลากหลายจากท้ังในและตBางประเทศ 

3) กระแสการทBองเท่ียวเชิงอนุรักษ�และเชิงสุขภาพเปHนโอกาสในการพัฒนาแหลBงทBองเท่ียวและกิจกรรม
การทBองเท่ียวอันสอดคล:องกับศักยภาพพ้ืนท่ี 

4) โอกาสในการเชื่อมโยงการทBองเท่ียว 2 ฝ56งทะเลจากเกาะสูBแผBนดินและจากธรรมชาติสูBวัฒนธรรมจาก
อันดามันสูBอBาวไทยและการเชื่อมตBอการทBองเท่ียวจากหัวหินปราณบุรีสูBกลุBมจังหวัด 

5) กระแสอาหารปลอดภัยกระแสการอนุรักษ�สิ่งแวดล:อมทาให:การผลิตและสBงเสริมอุตสาหกรรมต:องให:
ความสําคัญและเปHนมิตรกับสิ่งแวดล:อม 

6) การรวมกลุBมประชาคมอาเซียนและกรอบความรBวมมือตBางๆ เชBน IMT-GT ท่ีเน:นการเปHนฐานการ
ผลิตเดียวและตลาดเดียวทําให:โอกาสในการขยายผลผลิตสูBกลุBมลูกค:าประชากรอาเซียนมีมากข้ึน 

ภัยคุกคาม (Threats)  

1) การขยายพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพาราและปาล�มน้ํามัน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือและประเทศในภูมิภาคอินโดจีนและประเทศจีนจํานวนมากสBงผลกระทบตBอปริมาณความ
ต:องการและราคายางพาราและปาล�มน้ํามันในอนาคต 

2) วิกฤตเศรษฐกิจในอเมริกาและยุโรปการกีดกันทางการค:าผลผลิตทางการเกษตรทําให:กําลังซ้ือลดลง
การเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในกลุBมประเทศยุโรปทําให:นักทBองเท่ียวลดลง 

3) ไม:ผลและสินค:าประมงสามารถผลิตในพ้ืนท่ีอ่ืนๆของประเทศและประชาคมอาเซียน 
4) ภัยพิบัติ (น้ําทBวมดินถลBม) และโรคระบาดในพืช (เชBน โรครากขาวในยางพารา) และสัตว�น้ํา        

(โรค EMS ในกุ:งทะเล) มีแนวโน:มรุนแรงมากข้ึนสBงผลตBอฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดและรายได:
ของเกษตรกร 

5) ป5จจัยทางการผลิตของผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน:มสูงข้ึน ต:นทุนการผลิตสูงข้ึน เชBน ปุ�ย พันธุ�
ยางพารา ปาล�มน้ํามัน และการขาดแคลนแรงงานมีแนวโน:มเพ่ิมมากข้ึน 

6) โลกาภิวัฒน�ทําให:เกิดการไหลบBาของวัฒนธรรมตBางชาติและกระแสบริโภคนิยมและคBานิยมท่ีผิด 
กระตุ:นการใช:จBายฟุ�มเฟ�อยของภาคประชาชน 

ศักยภาพ 

1) เกษตรกรรมเปHนโครงสร:างหลักทางเศรษฐกิจของกลุBมจังหวัด สินค:าเกษตรกรรมหลักคือ ปาล�มน้ํามัน
ยางพารา ข:าว ไม:ผล โดยพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานีและชุมพรเปHนแหลBงผลิตปาล�มน้ํามันและ
อุตสาหกรรมแปรรูปปาล�มน้ํามันข้ันต:น จังหวัดสุราษฎร�ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชเปHนแหลBง
ผลิตยางพาราและอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ไม:ยางพารา ข:าว ปลูกมากในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และพัทลุง โดยเฉพาะบริเวณลุBมน้ําปากพนังท่ีเปHนปลูกข:าวท่ีสําคัญของภาคใต: เงาะ
ปลูกมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร�ธานี ทุเรียน ปลูกมากในจังหวัดชุมพร และ
นครศรีธรรมราช มังคุด ปลูกมากในจังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมพร 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -230- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

2) การเพาะเลี้ยงท่ีสําคัญ ได:แกB การเลี้ยงกุ:งทะเลโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร 

3) โรงงานสBวนใหญBเปHนประเภทอุตสาหกรรมเกษตรคิดเปHนร:อยละ 22 อุตสาหกรรมไม:และผลิตภัณฑ�      
คิดเปHนร:อยละ 12 และอุตสาหกรรมอาหารคิดเปHนร:อยละ 10 ตามลําดับ เนื่องจากพ้ืนท่ีของภาคใต:ฝ56ง
อBาวไทยเปHนพ้ืนท่ีเพาะปลูกการเกษตรและพ้ืนท่ีท่ีติดทะเล เชBน ปาล�มน้ํามัน ยางพารา อาหารทะเล ซ่ึง
เปHนอุตสาหกรรมท่ีตBอเนื่องจากการเกษตรศูนย�กลาง โรงงานอุตสาหกรรมด:านเกษตรกรรมอยูBท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4) แรงงานสBวนใหญBกระจุกตัวในภาคอุตสาหกรรมอาหาร คิดเปHนร:อยละ 22 อุตสาหกรรมไม:และผลิตภัณฑ�
จากไม:คิดเปHนร:อยละ 20 และอุตสาหกรรมยาง คิดเปHนร:อยละ 18 ของแรงงานท้ังหมด เนื่องจาก
อุตสาหกรรมเหลBานี้มีกระบวนการผลิตหลายข้ันตอนและต:องใช:แรงงานท่ีมีฝjมือในการผลิต เชBน แรงงาน
แลBเนื้อปลา แรงงานในการแปรรูปไม: และผลิตภัณฑ�ศูนย�กลางแรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารอยูBท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5) ด:านการทBองเท่ียวมีจุดเดBนด:านทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ�ท่ีอุดมสมบูรณ�และหลากหลายผนวก
กับโครงสร:างพ้ืนฐานมีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด:านตBางๆ ทําให:กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56ง     
อBาวไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเปHนแหลBงทBองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสําคัญของประเทศนอกจากนี้ ยังมี
ความโดดเดBนด:านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร� เชBน หมูBบ:านหัตถกรรมรูปหนัง แหลBงโบราณคดี
เขาคา และบ:านคีรีวง เปHนต:น รายได:จากการทBองเท่ียวของกลุBมจังหวัดอยูBในระดับสูง อันเนื่องมาจาก
คBาใช:จBายเฉลี่ยตBอคนตBอวันสูง โดยเฉพาะอยBางยิ่งในจังหวัดสุราษฎร�ธานี 

ข,อจํากัด 

1) ป5ญหาน้ําเสียในเมืองใหญBและแหลBงทBองเท่ียวหลัก 
2) ขาดการลงทุนด:านโครงสร:างพ้ืนฐาน ถนนหลัก ถนนรอง ทBาเทียบเรือเพ่ือการทBองเท่ียว และทBาเทียบ

เรือประมง 
3) การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีขนาดเล็ก และขยายตัวช:า เนื่องจากมีฐานการผลิตท่ีแคบ พ่ึงพา      

ภาคเกษตรท่ีข้ึนอยูBกับสินค:าไมBก่ีชนิด การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคBามีน:อย  
4) ป5ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท่ีเปHนฐานการผลิต โดยเฉพาะทรัพยากรประมง แหลBง

ทBองเท่ียว และป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56ง ขาดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ป5ญหาด:านมลพิษ
และขยะท้ังในชุมชนและแหลBงทBองเท่ียว นอกจากนี้ยังมีป5ญหาด:านภัยธรรมชาติอยBางตBอเนื่องในบาง
พ้ืนท่ี เชBน พ้ืนท่ีเสี่ยงตBอการเกิดน้ําล:นตลิ่งและน้ําทBวมขัง พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําทBวมซํ้าซาก พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
ดินถลBม พ้ืนท่ีภัยแล:ง เปHนต:น 

5) ด:านสังคมพบวBาป5ญหาหลัก คือ ป5ญหาคุณภาพชีวิตด:านสุขอนามัย ด:านการประกอบอาชีพ/การมี
รายได: ด:านคุณภาพการศึกษา และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน อันเนื่องมาจากเหตุการณ�
ความไมBสงบ และป5ญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -231- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

5.3 กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ชายแดน (สงขลา สตูล ยะลา ป5ตตานี นราธิวาส) 

 กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน ได:นํานโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผBนดินแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคใต: ยุทธศาสตร�การพัฒนารายสาขา และแผนพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต: และความต:องการของประชาชนในพ้ืนท่ี มาเปHนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตร�การ
พัฒนากลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน โดยมุBงเน:นการมีสBวนรBวมจากทุกภาคสBวน สร:างความรBวมมือในการขับเคลื่อน 
เพ่ือให:เกิดความรBวมมือตามศักยภาพของกลุBมจังหวัด และกระจายความเจริญเติบโตระหวBางจังหวัด / กลุBมจังหวัด 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขBงขัน และนําไปสูBการกระตุ:นให:เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร:างรายได:
ให:กับกลุBมจังหวัด โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร�ของกลุBมจังหวัดวBา “ผู:นําการสร:างมูลคBาเพ่ิมยางพารา สินค:าฮาลาล 
และการทBองเท่ียวท่ีหลากหลาย ” 

จุดแข็ง (Strength)  

1) เปHนแหลBงเพาะปลูกและผลิตยางพาราท่ีสําคัญของประเทศและกลุBมประเทศ IMT-GT (ประเทศ
อินโดนีเซียมาเลเชีย และไทย) // (ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราได:เปHนอันดับ 1 ของโลกโดยมี
ผลผลิตอยูBท่ี 3 ล:านตัน อันดับสองคืออินโดนีเซียอยูBท่ี 2.5ล:านตัน) 

2) มีตลาดกลางซ้ือขายยางพาราท่ีใหญBท่ีสุดในภาคใต: และเปHนศูนย�อ:างอิงราคายางพาราของประเทศ // 
(ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญB จ.สงขลา) 

3) มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความพร:อมด:านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� (มอ., ม.หาดใหญB ฯลฯ) 
4) มีทําเลท่ีตั้งเหมาะสมและสามารถพัฒนาสินค:าฮาลาล ให:เปHนท่ีรู:จักแกBประเทศมุสลิมได: เชBน จังหวัด

ป5ตตานี ซ่ึงถือได:วBาเปHนท่ีรู:จักของประเทศมุสลิม  
5) มีโครงสร:างพ้ืนฐานในการคมนาคมขนสBง และวิถีชีวิตท่ีสอดคล:องกับประเทศมุสลิม โดยประชาชนใน 

5 จังหวัดภาคใต:ชายแดนสBวนใหญBท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (ประมาณร:อยละ 60) ซ่ึงมีศักยภาพในการ
พัฒนาเปHนแหลBงผลิตอุตสาหกรรมฮาลาลได: 

6) มีดBานชายแดน 9 ดBาน ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปHนจุดเชื่อมโยงกับกลุBมประเทศ IMT-GT และ
สิงคโปร� (มูลคBาการค:ารวมผBานดBานศุลกากรในกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน ปj 2551 คิดเปHนร:อยละ 
89.40 ของภาคใต:) 

7) มีความได:เปรียบทางกายภาพท่ีเป̀ดสูBทะเลท้ังด:านอBาวไทยและอันดามัน ประกอบกับมีทBาเรือน้ําลึก 
(ทBาเรือสงขลา และทBาเรือตะมะลัง จ.สตูล) ท่ีมีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวด:านการขนสBงทาง
น้ําท้ังฝ56งทะเลจีนตอนใต:และฝ56งทะเลอันดามันและสามารถพัฒนาเปHนเมืองทBาทางทะเลท่ีสําคัญใน
อนาคต 

8) มีโครงขBายคมนาคมขนสBงท้ังทางน้ํา อากาศ ถนน และรางรถไฟท่ีเชื่อมโยงระหวBางกัน (ทBาเรือ รถไฟ 
สนามบิน) 

9) มีโรงแยกก�าซธรรมชาติและอยูBใกล:แหลBงพลังงานท้ังภายในและของประเทศเพ่ือนบ:าน เชBน แหลBง
น้ํามันก�าซธรรมชาติในเขตทะเลของจังหวัดสงขลา น้ํามันและถBานหินบนเกาะสุมาตรา ถBานหินบน
เกาะบอร�เนียว   มีความเปHนไปได:ในการนําพลังงานมาใช:ประโยชน�และสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของกลุBมจังหวัด 

10) มีความพร:อมด:านการศึกษาในทุกระดับชั้น และมีความหลากหลายทางการศึกษา อาทิ ภาษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาการด:านตBางๆ (สถานศึกษาของรัฐ เอกชน ศูนย�เรียนรู:ท:องถ่ิน ฯลฯ) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -232- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

11) มีทุนทางสังคมท่ีเข:มแข็งและหลากหลาย อาทิ บุคลากรด:านการศึกษา การแพทย� การทBองเท่ียว 
ประเพณี วัฒนธรรม ปราชญ�ชาวบ:าน ภูมิป5ญญาท:องถ่ิน และกลุBมองค�กรภาคประชาชน  

12) มีสถานท่ีทBองเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานท่ีทBองเท่ียวเชิงนิเวศ  
13) มีอําเภอหาดใหญBเปHนศูนย�กลางการทBองเท่ียว และศูนย�กลางการค:าของภาคใต: (หาดใหญB เมือง

ศูนย�กลางด:านการค:าและธุรกิจของภาคใต: ซ่ึงมีความเจริญก:าวหน:าอยBางรวดเร็ว และเปHนประตูผBาน
ไปยังประเทศเพ่ือนบ:าน คือ มาเลเซีย และสิงคโปร� เนื่องจากอยูBหBางจากดBานสะเดาเพียง 60 
กิโลเมตร ป5จจัยท่ีทําให:มีความเจริญก:าวหน:าเปHนอยBางมากก็คือ การเปHนศูนย�กลางทางด:านตBางๆ 
ธุรกิจการค:า การขนสBง การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา และการทBองเท่ียว) 

จุดอ̀อน (Weakness)  

1) ภาพลักษณ�ของความไมBสงบในพ้ืนท่ีเปHนอุปสรรคตBอการพัฒนาด:านเศรษฐกิจ สังคม การทBองเท่ียว
และการลงทุน ภายในพ้ืนท่ี (เชBน เหตุการณ�ความไมBสงบในภาคใต:ทําให:เกษตรกรชาวสวนยางไมBกล:า
ออกไปกรีดยางในเวลากลางคืน ในขณะท่ีชาวสวนผักและผลไม:ไมBกล:าออกไปทําสวนหรือเก็บเก่ียว
ผลผลิตตามปกติ ทําให:ไมBมีผลผลิตท่ีจะสBงขาย ท้ังๆ ท่ีราคายางในตลาดมีราคาสูง นักทBองเท่ียวและ
นักลงทุนไมBกล:าเข:ามาในพ้ืนท่ี เปHนต:น) 

2) มีขีดความสามารถในการผลิตยางพาราเฉพาะข้ันปฐมภูมิขาดความสามารถในการพัฒนาตBอยอด  
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และสร:างมูลคBาเพ่ิมให:กับยางพารา (ทําได:เพียงวัตถุดิบเบ้ืองต:น เชBน น้ํายางสด น้ํายาง
ข:นยางแผBน ยางแห:ง เปHนต:น แตBผลิตภัณฑ�ปลายน้ําท่ีมีมูลคBาเพ่ิมสูงยังไมBสามารถทําได: เชBน ถุงมือ ยาง
ล:อ ยางรัดของ เปHนต:น) 

3) ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการสร:างมูลคBาเพ่ิมให:กับสินค:าเกษตรอยBางตBอเนื่อง 
4) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปHนฐานการประกอบอาชีพของประชาชนสBวนใหญBอยูBในสภาวะท่ีเสื่อมโทรม 

(ป�าไม: ป�าชายเลน ทะเล แมBน้ํา เปHนต:น) 
5) คุณภาพการศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ียังอยูBในเกณฑ�ท่ีตํ่า เม่ือเทียบกับภาคใต:และประเทศ 

(จํานวนปjการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ปj ดังนี้ ภาคใต:ชายแดน 8.80 ภาคใต: 9.03 
ประเทศ 8.90 (ปj 2552) นอกจากนี้จากข:อมูลของ สพฐ. พบวBา ป5ตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ
พ้ืนท่ีหBางไกลพบป5ญหาเด็กไมBสามารถอBานและเขียนหนังสือได: เปHนจํานวนสูงสุด) 

6) ขาดระบบบริหารจัดการด:านข:อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ (ครบถ:วน ถูกต:อง เปHนป5จจุบัน นําไปใช:ประโยชน�ได:) 
โดยเฉพาะข:อมูลท่ีเก่ียวข:องกับการพัฒนาท่ีสําคัญ (ยางพารา สินค:าฮาลาล และการทBองเท่ียว) เชBน 
ข:อมูลการผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลคBา ความต:องการวัตถุดิบ การจ:างงานต:นทุนการผลิต ต:นทุน
การขนสBง รายได:จําแนกรายสินค:า เปHนต:น 

โอกาส (Opportunity)  

1) ปริมาณความต:องการยางของโลกมีแนวโน:มเพ่ิมสูงข้ึน โดย IRSG คาดวBาปj 2563 ความต:องการยางโลก
ท้ังหมด 31.7ล:านตัน (ยางธรรมชาติ 14.2 ล:านตัน และยางสังเคราะห� 17.5 ล:านตัน) 

2) ประชากรมุสลิมมีการขยายตัวเร็วมากโดยเพ่ิม 2-3 เทBา มากกวBาประชากรกลุBมอ่ืนๆ ขณะท่ีตลาด
อาหารฮาลาลมีมูลคBารวมประมาณ 5.9 แสนล:านเหรียญสหรัฐตBอปj (ประมาณร:อยละ 20 ของตลาด
อาหารโลก) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -233- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

3) ข:อตกลง IMT-GTเรื่องอาหารฮาลาลและบริการ มาเลเซีย อินโดนีเซียยอมให:ไทยเปHนผู:นําทางด:าน
ผลิตภัณฑ�และบริการฮาลาลท้ังเปHนพันธมิตรในการเป̀ดตลาดสินค:าฮาลาลสูBประชาคมมุสลิมท่ัวโลก 

4) แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ�ายIMT-GT ทําให:ชBองทางการค:า การลงทุน และการสBงออกสินค:าสูB
ประเทศเพ่ือนบ:านเป̀ดกว:างมากข้ึน 

5) กระแสการทBองเท่ียวเชิงนิเวศ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม มีแนวโน:มเพ่ิมสูงข้ึน (ข:อมูลจากบท
วิเคราะห�แนวโน:มท่ีจะมีผลตBออุตสาหกรรมทBองเท่ียวในปj 2011 ของยูโรมอนิเตอร�อินเตอร�เนชั่นแนล 
พบวBาการทBองเท่ียวเชิงนิเวศ และการทBองเท่ียวเชิงเกษตรถูกคาดหมายวBาจะได:รับความนิยมในยุโรป 
เพราะเปHนคําตอบสําหรับกระแสการรักษ�สิ่งแวดล:อม รวมท้ังความอBอนไหวเรื่องระบบนิเวศท่ีเพ่ิมข้ึน
ในยุโรป และกระแสตอบโต:การท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทตBอชีวิตประจําวันของมนุษย�เพ่ิมข้ึน) 

6) รัฐบาลมีนโยบายสBงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุBมจังหวัดชายแดนภาคใต:เปHน
กรณีพิเศษ เชBน การเข:าถึงแหลBงทุน ภาษี สวัสดิการ เปHนต:น 

7) นโยบายของรัฐบาลท่ีสBงเสริมการพัฒนาโครงการขนาดใหญBท่ีเอ้ือประโยชน�ตBอการพัฒนาในพ้ืนท่ี 
เชBน การขนสBงระบบราง ทBาเรือน้ําลึก ถนนมอเตอร�เวย� เปHนต:น 

ภัยคุกคาม (Threats)  

1) ความขัดแย:งและเหตุการณ�ความรุนแรงในพ้ืนท่ีเปHนอุปสรรคสําคัญตBอการพัฒนา การลงทุน และการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน 

2)  ความไมBมีเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลสBงผลกระทบด:านลบตBอความเชื่อม่ัน การลงทุน และ
การพัฒนาทุกด:าน 

3)  ภัยคุกคามจากกลุBมอิทธิพลเถ่ือนท่ีมีผลประโยชน�ทางการค:าชายแดนและสิ่งผิดกฎหมาย 
4)  มาตรการจูงใจตBางๆ ท่ีรัฐจัดให:เปHนพิเศษยังไมBเพียงพอตBอการจูงใจให:นักธุรกิจเข:ามาลงทุนในพ้ืนท่ี 
5)  นโยบายรัฐบาลท่ีมุBงสBงเสริมการปลูกยางพาราในภูมิภาคอ่ืน สBงผลให:อุปทานยางในประเทศเพ่ิมข้ึน 
6)  หลายประเทศในเอเชีย (สิงคโปร� บูรไน จีน และอินเดีย) เริ่มมีความสนใจกับการเป̀ดตลาดสินค:า    

ฮาลาล ในเอเชียและตลาดโลกอยBางจริงจัง 
7)  กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข:อตกลงบางประเด็นไมBเอ้ือตBอการค:า การทBองเท่ียว การลงทุนท้ังใน

และนอกประเทศ และขาดการสนับสนุนด:านการเข:าถึงทรัพยากรให:สามารถแขBงกับประเทศคูBแขBง 
(มาเลเซีย) ได: เชBน น้ํามัน ภาษี การขนสBง ระบบ/ข้ันตอนการขออนุญาต เปHนต:น 

ศักยภาพ 

1) ด:านเศรษฐกิจ พบวBา กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีฐานทรัพยากรด:านเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย 
ศักยภาพท่ีโดดเดBน คือ มีท่ีต้ังติดตBอกับประเทศเพ่ือนบ:าน คือ มาเลเซียและมีพ้ืนท่ีเป̀ดสูBทะเลท้ังด:าน
อันดามันและอBาวไทย สBงผลให:มีศักยภาพด:านการค:าชายแดนคBอนข:างสูง เปHนแหลBงผลิตและแปรรูป
ยางพารา ไม:ยางพารา ปาล�มน้ํามัน และประมงท่ีสําคัญของประเทศ รวมท้ังมีแหลBงทBองเท่ียวทางทะเล
ท่ีมีชื่อเสียง มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และโบราณสถาน ท่ีมีเอกลักษณ� เปHนท่ียอมรับจาก
ท้ังนักทBองเท่ียวภายในและตBางประเทศ ซ่ึงเปHนป5จจัยสําคัญท่ีจะสามารถสร:างมูลคBาเพ่ิมด:านการ
ทBองเท่ียว 

  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -234- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

2) ด:านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีเขตพ้ืนท่ีติดตBอทะเล เหมาะ
กับการประมง และยังพบน้ํามันและก�าซธรรมชาติในแถบจังหวัดสงขลา มีความอุดมสมบูรณ�ของ
ทรัพยากรป�าไม: ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ�และหลากหลาย มีป�าเขตร:อนชื้นบาลา-ฮาลา ป�าพรุ      
สิรินธรท่ีอุดมสมบูรณ� และป�าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ� ซ่ึงเปHนป5จจัยสนับสนุนในการเพ่ิมความสามารถ
ในการพัฒนาท้ังด:านเศรษฐกิจ การทBองเท่ียว และด:านสังคม 

ข,อจํากัด 

1) ข:อจํากัดของการพัฒนาด:านเศรษฐกิจของจังหวัด คือ การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีขนาดเล็ก และ
ขยายตัวช:า เนื่องจากมีฐานการผลิตท่ีแคบ พ่ึงพาภาคเกษตรท่ีข้ึนอยูBกับสินค:าไมBก่ีชนิด การแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลคBามีน:อย มีป5ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท่ีเปHนฐานการผลิต โดยเฉพาะ
ทรัพยากรประมง แหลBงทBองเท่ียว และป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56ง 

2) ด:านสังคมพบวBาป5ญหาหลัก คือ ป5ญหาคุณภาพชีวิตด:านสุขอนามัย ด:านการประกอบอาชีพ/การมี
รายได: ด:านคุณภาพการศึกษา และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน อันเนื่องมาจากเหตุการณ�
ความไมBสงบ และป5ญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

3) ป5ญหาด:านด:านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมท่ีสําคัญของกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน คือ 
ป5ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขาดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ป5ญหา
ด:านมลพิษและขยะท้ังในชุมชนและแหลBงทBองเท่ียว นอกจากนี้ยังมีป5ญหาด:านภัยธรรมชาติอยBาง
ตBอเนื่องในบางพ้ืนท่ี เชBน พ้ืนท่ีเสี่ยงตBอการเกิดน้ําล:นตลิ่งและน้ําทBวมขัง พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําทBวม
ซํ้าซาก พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลBม พ้ืนท่ีภัยแล:ง เปHนต:น 

6. การประเมินสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร� 

6.1  การวิเคราะห�ความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท่ีไม̀สอดคล,องตามเปfาหมายความย่ังยืน 

การประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�จากการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานท่ีมีอยูBในแผนงานป5จจุบันของ
ภาครัฐ 57 โครงการ โดยใช:หลักเกณฑ�ท่ีกลBาวไว:ในหัวข:อ 2.5 (ตารางท่ี 6-1) ภายใต:บริบทของการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ56งทะเลภาคใต: ทางเลือกท่ี 2+(สองบวก)ซ่ึงเปHนการใช:ศักยภาพของพ้ืนท่ีในด:านการทBองเท่ียวและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีอยูBอยBางเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case) และพัฒนาศักยภาพด:านการ
ทBองเท่ียวให:สูงข้ึนจากศักยภาพท่ีมีอยูBเดิม สามารถจําแนกแนวทางการพัฒนาได:เปHน 3 กลุBมหลัก (ตารางท่ี 6-2) 
โดยแนวทางเลือกการพัฒนาท่ีมีนัยสําคัญของผลกระทบในกลุBมท่ี 1 จําเปHนต:องใช:ข:อมูลและการศึกษาท่ีละเอียด
รอบคอบประกอบการตัดสินใจ กรณีท่ีไมBมีมาตรการหรือแนวทางปLองกันและแก:ไขผลกระทบในรูปแบบพิเศษ ท่ีทํา
ให:ม่ันใจได:วBาสามารถจัดการผลกระทบให:อยูBในระดับท่ียอมรับได: ควรพิจารณาปรับปรุงรูปแบบทางเลือกของการ
ตัดสินใจพัฒนาสําหรับกลุBมท่ี 2 สามารถพัฒนาได: โดยมีการเสนอแนะแนวทางการจัดการ มาตรการในการปLองกัน
และแก:ไขผลกระทบท่ีเข:มงวด เพ่ิมเติมจากมาตรการปกติสBวนท่ีเหลือจัดอยูBในกลุBมท่ี 3 ซ่ึงสามารถพัฒนาได: โดยใช:
มาตรการปกติ 

 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -235- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 6-1 การให,คะแนนตามเกณฑ�ประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 

ลําดับ สาขา/ชื่อโครงการ ความรุนแรงของผลกระทบ ความสําคัญ 
จําแนกกลุ`มการตัดสินใจ

พัฒนา 

    ขนาด  x ขอบเขต x ระยะเวลา ผลคูณ ระดับ ส่ิงแวดล,อม สังคม ส่ิงแวดล,อม สังคม 

สาขาคมนาคมขนส`งและโลจสิติกส� 

1 
โครงการทBาเรือนํ้าลึกสงขลา
แหBงท่ี 2 (จะนะ) เปHน 
Transshipment Port 

3 2 2 12 3.0 1 2 3 
กลุBม 
2 

6 
กลุBม 
1 

2 
โครงการกBอสร:างทBาเรือนํ้า
ลึกปากบารา 
จังหวัดสตลู 

3 2 2 12 3.0 2 2 6 
กลุBม 
1 

6 
กลุBม 
1 

3 โครงการ Land Bridge 3 2 2 12 3.0 2 2 6 
กลุBม 
1 

6 
กลุBม 
1 

4 โครงการทBาเทียบเรือคลองรั้ว 2 2 2 8 2.0 2 2 4 
กลุBม 
2 

4 
กลุBม 
2 

5 
โครงการทBาเรือเพ่ือรองรับ 
Energy Bridge 

3 3 3 27 3.0 3 2 9 
กลุBม 
1 

6 
กลุBม 
1 

สาขาพลังงาน 

6 โรงกลั่นนํ้ามัน 3 3 3 27 3.0 2 3 6 
กลุBม 
1 

9 
กลุBม 
1 

สาขาอุตสาหกรรม 

7 
โครงการป̀โตรเคมีคอม
เพล็กซ� 

3 3 3 27 3.0 1 3 3 
กลุBม 
2 

9 
กลุBม 
1 

 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -236- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ตารางท่ี 6-2 ระดับนัยสําคัญของผลกระทบและแนวทางตัดสินใจพัฒนา 

ผลการประเมิน/ 

แนวทางการตัดสินใจพัฒนา 

ลักษณะพ้ืนท่ี/ทรัพยากรฯ 

ขอบเขตของผลกระทบสิ่งแวดล,อม 

กลุ`มคนและสังคม 

ขอบเขตของผลกระทบทางสังคม 

กลุBม 1 
ต:องใช:ข:อมูลและการศึกษาท่ี
ละเอียดรอบคอบประกอบการ

ตัดสินใจ กรณีท่ีไมBมีมาตรการหรือ
แนวทางปLองกันและแก:ไขผลกระทบ
ในรูปแบบพิเศษ ท่ีทําให:มั่นใจได:วBา
สามารถจัดการผลกระทบให:อยูBใน
ระดับท่ียอมรับได:ควรพิจารณา

ปรับปรุงรูปแบบทางเลือกของการ
ตัดสินใจพัฒนา 

พ้ืนท่ีได:รับผลกระทบมีความสําคัญสูง ไมB
ควรเสีย่งสําหรับการพัฒนาท่ีมผีลกระทบสูง
ในระดับท่ีไมBสามารถฟ��นฟูได: หรือกิจกรรม
การพัฒนากBอให:เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา
เปHนวงกว:างการปLองกันและแก:ไขด:วย
มาตรการใดๆ ทําได:ยากมากหรืออาจไมB
คุ:มคBา 

มีผลกระทบให:ต:องปรับเปลี่ยนป5จจัยระดับ
บุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมอยBาง
สิ้นเชิง ไมBสามารถดํารงชีวิตอยูBในสังคมอยBาง
ปกติ มีแนวโน:มกBอให:เกิดความขัดแย:งสูง 

โครงการท�าเรือนํ้าลึกปากบารา 

โครงการ Land Bridge  

โครงการท�าเรือเพื่อรองรับEnergy Bridge* 

โครงการโรงกล่ันนํ้ามัน 

โครงการท�าเรือนํ้าลึกปากบารา 

โครงการ Land Bridge  

โครงการท�าเรือเพื่อรองรับEnergy Bridge 

โครงการโรงกล่ันนํ้ามัน** 

โครงการท�าเรือนํ้าลึกสงขลาแห�งท่ี 2 (จะนะ)  
โครงการปbโตรเคมีคอมเพล็กซd** 

กลุBม 2 
สามารถพัฒนาได: โดยมีการ
เสนอแนะแนวทางการจัดการ 

มาตรการในการปLองกันและแก:ไข
ผลกระทบท่ีเข:มงวด เพ่ิมเติมจาก

มาตรการปกต ิ

พ้ืนท่ีได:รับผลกระทบมีความสําคัญสูง การ
เปลี่ยนแปลงท่ีอาจสBงผลกระทบตBอคุณคBาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม
จําเปHนต:องมีมาตรการเชิงปLองกันและการ
กํากับดูแลท่ีเข:มงวด 

มีผลกระทบให:ต:องปรับเปลี่ยนป5จจัยระดับ
บุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมบ:าง
เล็กน:อยเพ่ือดํารงชีวิตอยูBในสังคมอยBางปกติ
มีแนวโน:มกBอให:เกิดความขัดแย:งในวงแคบ 

โครงการท�าเรือนํ้าลึกสงขลาแห�งท่ี 2 (จะนะ) 
โครงการท�าเทียบเรือคลองร้ัว 
โครงการปbโตรเคมีคอมเพล็กซd 

โครงการท�าเทียบเรือคลองร้ัว 
 

กลุBม 3 
สามารถพัฒนาได: โดยใช:มาตรการ

ปกติ 

กBอให:เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไมBลดคุณคBา
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสามารถปLองกันและ
แก:ไขได:โดยงBาย 

ไมBมีผลกระทบหรือมีผลกระทบในระดับต่ําตBอ
การดํารงชีวิตอยูBในสังคมอยBางปกติ ท้ังป5จจัย
ระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน อุปสรรค
ในการสร:างการยอมรับมีสูง 

โครงการอื่นๆ นอกเหนือจากโครงการในกลุ�มท่ี 1 และ 2 

หมายเหตุ * ระดับผลกระทบสูงมาก เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีความสําคัญสูงมาก มีคุณคBาในเชิงอนุรักษ� มีสิ่งมีชีวิตชนิดท่ีหายากหรือใกล:
   สูญพันธุ�เปHนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

** ระดับผลกระทบสูงมาก เน่ืองจากกิจกรรมของการพัฒนากBอให:เกิดผลประโยชน�โดยตรงตBอพ้ืนท่ีต่ํา ไมBสอดคล:องกับ
ทิศทางการพัฒนาตามแนวทาง 2+ ซ่ึงมีโอกาสเกิดความขัดแย:งจากการใช:ทรัพยากรธรรมชาติรBวมกับชุมชนท:องถ่ิน 
รวมถึง ความไมBสอดคล:องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -237- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

(1) โครงการท̀าเรือน้ําลึกสงขลาแห̀งท่ี 2 (จะนะ) เปqน Transshipment Port 

กิจกรรมของทBาเรือน้ําลึกสงขลาแหBงท่ี 2 (จะนะ) เปHน Transshipment Port กBอให:เกิด
ผลกระทบส่ิงแวดล*อมในระดับปานกลางเนื่องจากความรุนแรงของผลกระทบจะอยูBในระดับสูง โดยขนาดของ
ผลกระทบเปHนการเปลี่ยนแปลงสภาพและโครงสร:างของสิ่งแวดล:อม ระบบนิเวศท้ังบริเวณพ้ืนท่ีกBอสร:างในทะเล
และบนบกไปจากสภาพเดิมขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดอยูBในระดับสูง โดยมีพ้ืนท่ีท่ีได:รับผลกระทบเปHนวงกว:าง
อยBางไรก็ตาม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยูBในชBวงกBอสร:างจะสามารถกลับคืนสูBสภาพเดิมได:เม่ือเวลาผBานไป สBวนการ
ดําเนินการของทBาเรือ จากการทบทวนการดําเนินงานของโครงการในลักษณะเดียวกัน พบวBาลักษณะสินค:า
เทคโนโลยีและการดําเนินงานอยูBในกลุBมท่ีควบคุมและบริหารจัดการได:โดยไมBยุBงยาก ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาถึง 
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมในพ้ืนท่ีท่ีอาจได:รับผลกระทบพบวBาท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ี
ใกล:เคียง เปHนพ้ืนท่ีท่ีข:อจํากัดในด:านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม รวมถึงมีการใช:ประโยชน�ในเชิงอนุรักษ�ใน
ระดับตํ่า ท้ังความชุกชุมของทรัพยากรฯ สิ่งมีชีวิตหายากหรือใกล:สูญพันธุ�  

สําหรับผลกระทบทางสังคม การพัฒนากBอให:เกิดผลประโยชน�ทางตรงตBอพ้ืนท่ีในระดับตํ่ามี
ผลกระทบให:ต:องปรับเปลี่ยนป5จจัยระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมบ:างเล็กน:อยเพ่ือดํารงชีวิตอยูBใน
สังคมอยBางปกติ มีบางกลุBมท่ีได:รับผลกระทบในเรื่องของการโยกย:ายท่ีอยูBอาศัยและประกอบอาชีพ สําหรับ 
แนวโน:มการยอมรับของประชาชนอยูBในระดับปานกลาง และมีความเปHนไปได:ในการสร:างกระบวนการยอมรับของ
ประชาชน  
   ดังนั้น สรุปได:วBาการพัฒนาทBาเรือน้ําลึกสงขลาแหBงท่ี 2 (จะนะ) กBอให:เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจ
สBงผลกระทบตBอคุณคBาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมสามารถพัฒนาได:โดยจําเปHนต:องมีมาตรการในการ
ปLองกันแก:ไขและการกํากับดูแลท่ีเข:มงวดเพ่ิมเติมจากมาตรการปกติ โดยเฉพาะในประเด็นทางด:านสังคมท่ีสําคัญ 
ได:แกB การสร:างความรู:ความเข:าใจและการยอมรับของประชาชน การจัดหาท่ีดินอยBางเปHนธรรม การมีสBวนรBวม
ระดับตBางๆ เม่ือโครงการเป̀ดดําเนินการโดยเฉพาะการจัดสรรประโยชน�ให:เกิดข้ึนกับชุมชนและท:องถ่ิน และความ
ชัดเจนในการรับผิดชอบ การชดเชยเยียวยาตBอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

(2) โครงการก̀อสร,างท̀าเรือน้ําลึกปากบาราจังหวัดสตูล 

กิจกรรมของทBาเรือน้ําลึกปากบาราจังหวัดสตูล เปHน Transshipment Port กBอให:เกิดผลกระทบ
ส่ิงแวดล*อมในระดับสูงเนื่องจากความรุนแรงของผลกระทบจะอยูBในระดับสูง โดยขนาดของผลกระทบเปHนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพและโครงสร:างของสิ่งแวดล:อม ระบบนิเวศท้ังบริเวณพ้ืนท่ีถมทะเลและพ้ืนท่ีตBอเนื่องบนบกไป
จากสภาพเดิมอยBางถาวร ขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดอยูBในระดับสูง โดยมีพ้ืนท่ีท่ีได:รับผลกระทบเปHนวงกว:างจาก
การพัฒนาธุรกิจและบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการให:บริการของทBาเรือ ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยูBในชBวงกBอสร:าง 
อาจสBงผลกระทบโดยตรงตBอผู:ประกอบอาชีพประมงและกิจการทBองเท่ียวจะสามารถกลับคืนสูBสภาพเดิมได:โดยใช:
ระยะเวลาชBวงหนึ่ง ยกเว:นในสBวนพ้ืนท่ีถมทะเลท่ีเปHนการเปลี่ยนแปลงอยBางถาวร ไมBสามารถคืนสภาพเดิมได: สBวน
การดําเนินการของทBาเรือ เม่ือเป̀ดดําเนินการจะมีผลกระทบตBอเนื่องจากกิจกรรมเข:าออกของเรือขนาดใหญBท่ี
บรรทุกตู:คอนเทนเนอร�จากการทบทวนการดําเนินงานของโครงการในลักษณะเดียวกัน พบวBาลักษณะสินค:า
เทคโนโลยีและการดําเนินงานอยูBในกลุBมท่ีควบคุมและบริหารจัดการได:โดยไมBยุBงยาก ท้ังนี้ เนื่องจากการมีทBาเรือ
นําไปสูBกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข:องจํานวนมาก ผลกระทบตBอเนื่องท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาพ้ืนท่ีบนบก
โดยรอบเปHนสBวนหนึ่งท่ีไมBได:กําหนดไว:ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล:อมของโครงการ และไมBอยูBใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของผู:พัฒนาทBาเรือ โดยจะเห็นได:จากประสบการณ�ของการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบทBาเรือ
แหลมฉบัง ท่ีมีการขยายตัวของเมืองอยBางไมBเปHนระเบียบ กBอให:เกิดป5ญหาในพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีไมBสามารถวางแผน



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -238- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

รองรับโดยท:องถ่ินได: อาทิ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีรองรับการเติบโตของเมือง การคมนาคมขนสBงท่ี
เก่ียวข:อง การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน เปHนต:น อยBางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึง 
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมในพ้ืนท่ีท่ีอาจได:รับผลกระทบพบวBาท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ี
ใกล:เคียง เปHนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญระดับปานกลาง โดยมีศักยภาพเชิงอนุรักษ�/แหลBงทรัพยากร มีความสําคัญระดับ
ท:องถ่ิน/ภาค ปรากฎแหลBงท่ีอยูBอาศัยและแหลBงอาหารของสิ่งมีชีวิตท่ีหายากหรือใกล:สูญพันธุ�ในบางบริเวณ 

สําหรับผลกระทบทางสังคม การพัฒนากBอให:เกิดผลประโยชน�ทางตรงตBอพ้ืนท่ีในระดับตํ่า มี
ผลกระทบให:ต:องปรับเปลี่ยนป5จจัยระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมบ:างเล็กน:อยเพ่ือดํารงชีวิตอยูBใน
สังคมอยBางปกติ มีบางกลุBมท่ีได:รับผลกระทบในเรื่องของการโยกย:ายท่ีอยูBอาศัยและประกอบอาชีพ สําหรับ 
แนวโน:มการยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีพบท้ังการสนับสนุนและคัดค:านโครงการการพัฒนาโครงการท่ีผBานมา
โดยโครงการเปHนสBวนหนึ่งของความขัดแย:งทางความคิดของคนในพ้ืนท่ี จําเปHนต:องทําสร:างความเข:าใจและหาแนว
ทางออกรBวมกันเพ่ือปLองกันการขยายความขัดแย:งเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ความเปHนไปได:ในการสร:างกระบวนการยอมรับของ
ประชาชน จําเปHนต:องอาศัยระยะเวลาและการให:ข:อมูลท่ีเป̀ดเผยอยBางแท:จริง ควบคูBไปกับการมีสBวนรBวมของ
ประชาชนต้ังแตBข้ันตอนการออกแบบรายละเอียดโครงการหรือการดําเนินงานท่ียอมรับได: 

 ท้ังนี้ การพัฒนากBอให:เกิดผลประโยชน�ทางบวกท้ังตBอประเทศ ภูมิภาคและพ้ืนท่ีในระดับสูง และ
มีความเปHนได:ของเทคโนโลยีและการดําเนินงานท่ีจะคงคุณคBาการใช:ประโยชน�ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูBเดิมใน
พ้ืนท่ี ดังนั้น สรุปได:วBาการพัฒนาทBาเรือน้ําลึกปากบาราจังหวัดสตูลกBอให:เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจสBงผลกระทบตBอ
คุณคBาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมสามารถพัฒนาได: โดยจําเปHนต:องมีมาตรการในการปLองกันแก:ไขและ
การกํากับดูแลท่ีเข:มงวดเพ่ิมเติมจากมาตรการปกติท้ังด:านสิ่งแวดล:อมและสังคม ซ่ึงข:อจํากัดของโครงการท่ีสําคัญ 
คือ การขอเพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานหมูBเกาะเภตรา ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล:อมแหBงชาติ ได:ให:ความเห็นเก่ียวกับ
เพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานฯ เทBาท่ีจําเปHน ในประเด็นผลกระทบอ่ืนๆ สามารถเลือกใช:เทคโนโลยีการกBอสร:างและ
โครงสร:างท่ีไมBกBอให:เกิดป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56ง การดําเนินงานเพ่ือให:เกิดผลกระทบตBอระบบนิเวศใกล:เคียงน:อย
ท่ีสุด สําหรับสBวนท่ีอยูBนอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของโครงการ จะต:องประสานงานหนBวยงานท่ีเก่ียวข:องซ่ึง
มีหลายหนBวยงานมาดําเนินการรBวมกันในลักษณะบูรณาการ เพ่ือจัดระเบียบฯ การใช:พ้ืนท่ีบนบก เชBน การวางแผน
การใช:ประโยชน�ท่ีดิน ในลักษณะผังเมืองพ้ืนท่ีพิเศษและมาตรการท่ีเข:มงวดท่ีจะไมBกBอให:เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีอุทยาน
ฯ บนบกเพ่ิมเติม โดยในสBวนนี้ยังมีข:อจํากัดในทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ โดยในประเด็นทางด:านสังคมท่ี
สําคัญ ได:แกB การจัดการความขัดแย:งในสังคมและการสร:างการยอมรับของภาคสBวนท่ีเก่ียวข:องโดยการมีสBวนรBวม
อยBางแท:จริง เปHนเรื่องท่ีสําคัญและต:องดําเนินการให:แล:วเสร็จกBอนการเริ่มพัฒนาโครงการการจัดหาท่ีดินอยBางเปHน
ธรรม การมีสBวนรBวมระดับตBางๆ เม่ือโครงการเป̀ดดําเนินการโดยเฉพาะการจัดสรรประโยชน�ให:เกิดข้ึนกับชุมชน
และท:องถ่ิน และความชัดเจนในการรับผิดชอบ การชดเชยเยียวยาตBอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จากมาตรการท่ีกลBาว
ไปแล:วข:างต:น หากสามารถปฏิบัติให:เปHนรูปธรรมได: จะสามารถลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการท่ีอยูBใน
ระดับสูง ให:อยูBในระดับปานกลางได: 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -239- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

(3) โครงการ Land Bridge 

กิจกรรมของโครงการ Land BridgeกBอให:เกิดผลกระทบส่ิงแวดล*อมในระดับสูง เนื่องจากความ
รุนแรงของผลกระทบจะอยูBในระดับสูง โดยขนาดและขอบเขตของผลกระทบในระดับสูง เปHนผลมาจากการ
ขยายตัวของเมืองและชุมชน รวมถึงธุรกิจตBางๆ ตามแนวเส:นทางโครงการ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพและ
โครงสร:างของสิ่งแวดล:อม ระบบนิเวศไปจากเดิม มีพ้ืนท่ีท่ีได:รับผลกระทบเปHนวงกว:างและเปลี่ยนแปลงไปอยBาง
ถาวร ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาถึง ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมในพ้ืนท่ีท่ีอาจได:รับผลกระทบ
พบวBาท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ีใกล:เคียง เปHนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญระดับปานกลาง โดยมีศักยภาพเชิงอนุรักษ�/แหลBง
ทรัพยากร มีความสําคัญระดับท:องถ่ิน/ภาค ปรากฎแหลBงท่ีอยูBอาศัยและแหลBงอาหารของสิ่งมีชีวิตท่ีหายากหรือ
ใกล:สูญพันธุ�ในบางบริเวณท่ีเปHนเขตพ้ืนท่ีป�าไม: 

สําหรับผลกระทบทางสังคม การพัฒนากBอให:เกิดผลประโยชน�ทางตรงตBอพ้ืนท่ีในระดับตํ่า        
มีผลกระทบให:ต:องปรับเปลี่ยนป5จจัยระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมบ:างเล็กน:อยเพ่ือดํารงชีวิตอยูBใน
สังคมอยBางปกติ มีบางกลุBมท่ีได:รับผลกระทบในเรื่องของการโยกย:ายท่ีอยูBอาศัยและประกอบอาชีพ สําหรับ 
แนวโน:มการยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีพบท้ังการสนับสนุนและคัดค:านโครงการ การพัฒนาโครงการท่ีผBานมา
โดยโครงการเปHนสBวนหนึ่งของความขัดแย:งทางความคิดของคนในพ้ืนท่ี จําเปHนต:องทําสร:างความเข:าใจและหาแนว
ทางออกรBวมกันเพ่ือปLองกันการขยายความขัดแย:งเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ความเปHนไปได:ในการสร:างกระบวนการยอมรับของ
ประชาชน จําเปHนต:องอาศัยระยะเวลาและการให:ข:อมูลท่ีเป̀ดเผยอยBางแท:จริง ควบคูBไปกับการมีสBวนรBวมของ
ประชาชนต้ังแตBข้ันตอนการออกแบบรายละเอียดโครงการหรือการดําเนินงานท่ียอมรับได:  
   ดังนั้น สรุปได:วBาการพัฒนาโครงการกBอให:เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจสBงผลกระทบตBอคุณคBาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมสามารถพัฒนาได: โดยจําเปHนต:องมีมาตรการในการปLองกันแก:ไขและการกํากับ
ดูแลท่ีเข:มงวดเพ่ิมเติมจากมาตรการปกติโดยเฉพาะในประเด็นทางด:านสังคมท่ีสําคัญ ได:แกB การสร:างความรู:ความ
เข:าใจและการยอมรับของประชาชน การจัดหาท่ีดินอยBางเปHนธรรม การมีสBวนรBวมระดับตBางๆ เม่ือโครงการเป̀ด
ดําเนินการโดยเฉพาะการจัดสรรประโยชน�ให:เกิดข้ึนกับชุมชนและท:องถ่ิน และความชัดเจนในการรับผิดชอบ    
การชดเชยเยียวยาตBอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

(4) โครงการท̀าเทียบเรือคลองรั้วจังหวัดกระบ่ี 

กิจกรรมของโครงการทBาเรือคลองรั้ว กBอให:เกิดผลกระทบส่ิงแวดล*อมในระดับสูงเนื่องจากความ
รุนแรงของผลกระทบจะอยูBในระดับสูง โดยขนาดของผลกระทบเปHนการเปลี่ยนแปลงสภาพและโครงสร:างของ
สิ่งแวดล:อม ระบบนิเวศท้ังบริเวณพ้ืนท่ีกBอสร:างในทะเลและบนบกไปจากสภาพเดิม มีพ้ืนท่ีป�าชายเลนบางสBวนท่ีถูก
เปลี่ยนแปลงสภาพไปอยBางถาวร ขอบเขตของผลกระทบมีพ้ืนท่ีท่ีได:รับผลกระทบอยูB ในขอบเขตจํากัด         
อยBางไรก็ตาม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยูBในชBวงกBอสร:างจะสามารถกลับคืนสูBสภาพเดิมได:เม่ือเวลาผBานไป สBวนการ
ดําเนินการของทBาเรือ จากการทบทวนการดําเนินงานของโครงการในลักษณะเดียวกัน พบวBาลักษณะสินค:า
เทคโนโลยีและการดําเนินงานอยูBในกลุBมท่ีควบคุมและบริหารจัดการได:โดยไมBยุBงยาก หากเกิดการรั่วไหลจะไมBสBงผล
ตBอพ้ืนท่ีเปHนวงกว:างในระดับท่ียากตBอการฟ��นฟูเยียวยาท้ังนี้ เม่ือพิจารณาถึง ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล:อมในพ้ืนท่ีท่ีอาจได:รับผลกระทบพบวBาท่ีตั้งโครงการและพ้ืนท่ีใกล:เคียง เปHนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญระดับ
ปานกลาง โดยมีศักยภาพเชิงอนุรักษ�/แหลBงทรัพยากร มีความสําคัญระดับท:องถ่ิน/ภาค ปรากฎแหลBงท่ีอยูBอาศัย
และแหลBงอาหารของสิ่งมีชีวิตท่ีหายากหรือใกล:สูญพันธุ�ในบางบริเวณ 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -240- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

สําหรับผลกระทบทางสังคม การพัฒนากBอให:เกิดผลประโยชน�ทางตรงตBอพ้ืนท่ีในระดับตํ่า มี
ผลกระทบให:ต:องปรับเปลี่ยนป5จจัยระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมบ:างเล็กน:อยเพ่ือดํารงชีวิตอยูBใน
สังคมอยBางปกติ ผลกระทบตBอคุณคBาการใช:ประโยชน�ของทรัพยากรธรรมชาติรBวมกับภาคสBวนอ่ืนๆ ในมิติของพ้ืนท่ี 
ได:แกB การทBองเท่ียว การประมง เปHนต:น อยูBในทิศทางท่ีสามารถจัดการได: เนื่องจากเปHนประเด็นในเรื่องของการให:
ข:อมูลขBาวสารและการสร:างความเชื่อม่ัน สําหรับแนวโน:มการยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีพบท้ังการสนับสนุน
และคัดค:านโครงการ การพัฒนาโครงการท่ีผBานมาโดยโครงการเปHนสBวนหนึ่งของความขัดแย:งทางความคิดของคน
ในพ้ืนท่ี จําเปHนต:องทําสร:างความเข:าใจและหาแนวทางออกรBวมกันเพ่ือปLองกันการขยายความขัดแย:งเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ 
ความเปHนไปได:ในการสร:างกระบวนการยอมรับของประชาชน จําเปHนต:องอาศัยระยะเวลาและการให:ข:อมูลท่ี
เป̀ดเผยอยBางแท:จริง ควบคูBไปกับการมีสBวนรBวมของประชาชนต้ังแตBข้ันตอนการออกแบบรายละเอียดโครงการหรือ
การดําเนินงานท่ียอมรับได:  

(5) โครงการท̀าเรือเพ่ือรองรับ Energy Bridge จังหวัดพังงา 

กิจกรรมของโครงการทBาเรือเพ่ือรองรับ Energy Bridge กBอให:เกิดผลกระทบส่ิงแวดล*อมใน
ระดับสูง เนื่องจากหากเกิดการรั่วไหลของน้ํามัน ความรุนแรงของผลกระทบจะอยูBในระดับสูง โดยขนาดและ
ขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดอยูBในระดับสูง เนื่องจากกBอให:เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพและโครงสร:างของ
สิ่งแวดล:อม ระบบนิเวศไปจากเดิม มีพ้ืนท่ีท่ีได:รับผลกระทบเปHนวงกว:างยากตBอการควบคุมจัดการ และต:องใช:
ระยะเวลายาวนานมากในการฟ��นฟูเยียวยาให:กลับคืนสูBสภาพเดิม เห็นได:จากการดําเนินงานของโครงการใน
ลักษณะเดียวกันท่ีผBานมาท้ังในประเทศและตBางประเทศ เทคโนโลยีและการดําเนินงานในการควบคุมและจัดการ
เหตุการณ�รั่วไหลของน้ํามันไมBสามารถควบคุมได:อยBางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาถึง ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมในพ้ืนท่ีท่ีอาจได:รับผลกระทบพบวBาท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ีใกล:เคียง เปHนพ้ืนท่ี
ท่ีมีความสําคัญสูง เนื่องจากเปHนแหลBงท่ีอยูBอาศัยและแหลBงอาหารของสิ่งมีชีวิตท่ีหายาก ได:รับการประกาศเปHน
พ้ืนท่ีคุ:มครองสิ่งแวดล:อม มีพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญระดับประเทศ แหลBงทBองเท่ียวระดับนานาชาติ อยูBในขอบเขตท่ี
ได:รับผลกระทบได: 

สําหรับผลกระทบทางสังคม การพัฒนากBอให:เกิดผลประโยชน�ทางตรงตBอพ้ืนท่ีในระดับตํ่า และยัง
ลดคุณคBาการใช:ประโยชน�ของทรัพยากรธรรมชาติรBวมกับภาคสBวนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี ได:แกB การทBองเท่ียว การประมง 
เปHนต:น นอกจากนี้ แนวโน:มการยอมรับของประชาชนอยูBในระดับท่ีตํ่ามากและมีความเปHนไปได:ในการสร:าง
กระบวนการยอมรับของประชาชนได:น:อยมาก  

ดังนั้น จึงควรพิจารณาทบทวนยกเลิกการพัฒนาโครงการนี้ เนื่องจากกิจกรรมมีความเสี่ยงตBอการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคBาสูงมาก ไมBสามารถทดแทนและสร:างข้ึนมาใหมBได: หากมีการพัฒนาโครงการ
จะนํามาซ่ึงความขัดแย:งในพ้ืนท่ีในระดับสูง 

(6) โครงการโรงกล่ันน้ํามันและโครงการป�โตรเคมีคอมเพล็กซ� 

กิจกรรมของโครงการโรงกลั่นน้ํามันและโครงการป̀โตรเคมีคอมเพล็กซ�ซ่ึงอยูBในบริเวณพ้ืนท่ี
เดียวกัน กBอให:เกิดผลกระทบส่ิงแวดล*อมในระดับสูงเนื่องจากความรุนแรงของผลกระทบจะอยูBในระดับสูง     
โดยขนาดของผลกระทบเปHนการเปลี่ยนแปลงสภาพและโครงสร:างของสิ่งแวดล:อม ระบบนิเวศท้ังบริเวณพ้ืนท่ีทะเล
และพ้ืนท่ีตBอเนื่องบนบกไปจากสภาพเดิมอยBางถาวร ขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดอยูBในระดับสูง โดยมีพ้ืนท่ีท่ีได:รับ
ผลกระทบเปHนวงกว:างจากการขยายตัวของชุมชนและเมือง การพัฒนาธุรกิจและบริการท่ีเก่ียวเนื่องท้ังนี้ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข:องจํานวนมากเปHนผลกระทบตBอเนื่องท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบเปHนสBวน



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -241- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

หนึ่งท่ีไมBได:กําหนดไว:ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล:อมของโครงการ และไมBอยูBในขอบเขตความ
รับผิดชอบของผู:พัฒนาโครงการ กBอให:เกิดป5ญหาในพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีไมBสามารถวางแผนรองรับโดยท:องถ่ินได: อาทิ 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีรองรับการเติบโตของเมือง การคมนาคมขนสBงท่ีเก่ียวข:อง การดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน เปHนต:น อยBางไรก็ตาม เ ม่ือพิจารณาถึง ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมในพ้ืนท่ีท่ีอาจได:รับผลกระทบพบวBาท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ีใกล:เคียง เปHนพ้ืนท่ี
ท่ีข:อจํากัดในด:านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม รวมถึงมีการใช:ประโยชน�ในเชิงอนุรักษ�ในระดับตํ่า ท้ังความ
ชุกชุมของทรัพยากรฯ สิ่งมีชีวิตหายากหรือใกล:สูญพันธุ� 

สําหรับผลกระทบทางสังคมอยูBในระดับสูง เนื่องจากการพัฒนากBอให:เกิดผลประโยชน�ทางตรงตBอ
พ้ืนท่ีในระดับตํ่า มีผลกระทบให:ต:องปรับเปลี่ยนป5จจัยระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ไปจากเดิมอยBางสิ้นเชิงมี
บางกลุBมท่ีได:รับผลกระทบในเรื่องของการโยกย:ายท่ีอยูBอาศัยและประกอบอาชีพ สําหรับ แนวโน:มการยอมรับของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีพบท้ังการสนับสนุนและคัดค:านโครงการ โดยพบความคิดเห็นในเชิงลบในสัดสBวนชัดเจนมากกวBา 
มีความเปHนไปได:ในการสร:างกระบวนการยอมรับของประชาชนตBออุตสาหกรรมประเภทนี้ได:น:อยมาก  

ดังนั้น ถึงแม:วBาประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล:อมจะอยูBในระดับท่ียอมรับได: แตBประเด็นข:อจํากัด
ทางด:านสังคมท่ีคBอนข:างชัดเจนในการปฏิเสธโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ จึงควรพิจารณาทบทวนการพัฒนาท่ี
สอดคล:องกับทิศทางการพัฒนาของพ้ืนท่ี กBอให:เกิดรายได:และผลประโยชน�โดยตรงตBอพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตทุกๆ ด:าน ท้ังด:านรายได: ด:านการเข:าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
6.2  ผลกระทบจากการพัฒนาท̀องเท่ียวต`อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

การผลักดันอุตสาหกรรมทBองเท่ียวจะเปHนอุตสาหกรรมหลักในการผลักดันให:แผนแมBบทการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ56งทะเลภาคใต:ให:บรรลุเปLาหมายท้ังทางด:านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล:อม และสังคมตามท่ีกําหนดไว:ในแผนแมBบทฯ 
โดยท่ีชBวง 10 ปjแรกของระยะเวลาการพัฒนา (พ.ศ. 2560-2579) อุตสาหกรรมการทBองเท่ียวจะต:องสร:าง
มูลคBาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (เม่ือเทียบกับกรณีฐาน) ปjละ 1.45 แสนล:านบาท มีเปLาหมายด:านเศรษฐกิจดังนี้ 

ตารางท่ี 6-3 เปfาหมายด,านเศรษฐกิจจากการผลักดันอุตสาหกรรมท̀องเท่ียว 

ช`วงปX 2560-64 2565-69 2570-74 2575-79 

จํานวนนักท̀องเท่ียวเพ่ิมขึ้น (เฉลี่ยต̀อปX, ล,านคน) 1.17 3.52 5.07 5.46 

จํานวนวันพักแรมเฉลี่ยต̀อคน (วัน) 4.72 5.72 6.72 7.72 

ค̀าใช,จ`ายของนกัท̀องเท่ียวต̀อวัน/คน (บาท) 5,540 7,886 10,065 12,845 

  จากการกําหนดให:การทBองเท่ียวให:เปHนป5จจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต: แตBอุตสาหกรรม
การทBองเท่ียวยังขาดแผนแมBบทระยะยาวท่ีจะกําหนดแนวทางของการพัฒนาและบริหารการทBองเท่ียวอยBางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให:บรรลุเปLาหมายของการพัฒนาตามแผนแมBบทการพัฒนาภาคใต: ดังนั้น จํานวนนักทBองเท่ียวท่ี
เพ่ิมข้ึนข:างต:นยBอมสBงผลกระทบตBอสิ่งแวดล:อม สังคม และเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ดังนั้น เพ่ือวางแนวทางการปLองกัน
ผลกระทบและสร:างการพัฒนาทBองเท่ียวท่ียั่งยืน สามารถวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอBอนของป5จจัยภายใน และโอกาส   
ภัยคุกคามของป5จจัยภายนอกด:านการทBองเท่ียวของพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: มีรายละเอียดดังนี้ 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -242- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

(1)   จุดแข็ง (Strengths) 

1) มีแหลBงทBองเท่ียวทางทะเลท่ีเปHนจุดขายท่ีสําคัญของประเทศและมีชื่อเสียงระดับโลก 
2) แหลBงทBองเท่ียวทางทะเลมีความเปHนเอกลักษณ�เฉพาะของพ้ืนท่ีชัดเจนและโดดเดBน นําไปสูB

กิจกรรมท่ีแตกตBางจากภาคอ่ืน 
3) การคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางเชื่อมโยงระหวBางภูมิภาคและภายในประเทศได:งBาย 
4) เปHนแหลBงดําน้ําท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก 
5) เปHนแหลBงหลอมรวมวัฒนธรรม 3 เชื้อชาติ (ไทย จีน มุสลิม) ท่ีมีเอกลักษณ�เฉพาะตัว  
6) สิ่งอํานวยความสะดวกด:านการทBองเท่ียว เชBน ท่ีพัก ร:านอาหาร เปHนต:น ซ่ึงสBวนใหญBได:

มาตรฐานสากลและคุ:มคBา 
7) มีแหลBงทBองเท่ียวทางธรรมชาติหลากหลาย สามารถสBงเสริมให:เปHนแหลBงทBองเท่ียวเชิงอนุรักษ� 

มีป�าดิบชื้นและป�าพรุท่ีมีความอุดมสมบูรณ� เชBน อุทยานแหBงชาติเขาสก ป�าฮาลาบาลา ป�าพรุ
โต�ะแดง อุทยานแหBงชาติเขาหลวง เปHนต:น 

8) มีกิจกรรมท่ีโดดเดBนเก่ียวกับเรื่องวิวาห�ใต:สมุทร การแตBงงานและฮันนีมูน การแขBงขันเรือใบ 
(2) จุดอ̀อน (Weaknesses) 

1) มีภาพลักษณ�ของการทBองเท่ียวท่ีมีราคาสูงไมBจูงใจให:ชาวไทยมาทBองเท่ียว 
2) แหลBงทBองเท่ียวเสื่อมโทรมในแหลBงทBองเท่ียวหลัก เชBน เกาะสมุย ภูเก็ต เปHนต:น 
3) มีฤดูกาลการทBองเท่ียว 
4) นักทBองเท่ียวขาดความเชื่อม่ันด:านความปลอดภัย 

(3) โอกาส (Opportunities) 

1) การเพ่ิมเท่ียวบินและเส:นทางบินใหมBๆ ระหวBางภูมิภาคทําให:นักทBองเท่ียวเดินทางเข:าพ้ืนท่ีได:
สะดวกข้ึน 

2) การประชาสัมพันธ�การทBองเท่ียวผBาน Online และ Social Network  
3) เปHนจุดหมายปลายทางท่ีได:รับคัดเลือกให:เปHนแหลBงดําเนินกิจกรรมระดับโลกและระดับ

นานาชาติ เชBน การถBายภาพยนตร� เปHนต:น และเปHนท่ีเก็บตัวของการประกวดสาวงามระดับ
นานาชาติ 

4) กระแสการเดินทางทBองเท่ียวเชิงอนุรักษ�กําลังเปHนท่ีได:รับความนิยม 
5) การทBองเท่ียวรBวมกันภายใต:ความรBวมมือระหวBางประเทศมีบทบาทมากข้ึน 
6) แนวโน:มการเดินทางทBองเท่ียวภายในภูมิภาคภาคใต:เพ่ิมข้ึน 
7) แหลBงทBองเท่ียวทางทะเลของภาคใต:เปHนDream Destination ของนักทBองเท่ียวไทย 

(4)  ภัยคุกคาม (Threats) 

1) นักทBองเท่ียวมีภาพลักษณ�ด:านลบเก่ียวกับภัยธรรมชาติทางทะเล 
2) ตําแหนBงทางการตลาดของชายหาดประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซ่ึงมีความใกล:เคียงกับ

ไทยในมุมมองนักทBองเท่ียวตBางชาติ 
3) สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง สBงผลตBอแหลBงทBองเท่ียว เชBน การเกิดปะการังฟอกขาว        

น้ําทBวมภาคใต: เปHนต:น 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -243- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

6.2.1 สถานการณ�จํานวนนักท̀องเท่ียวในป'จจุบันและแนวโน,มอนาคต 

แนวโน:มการทBองเท่ียวภาคใต:เติบโตตามจํานวนนักทBองเท่ียวตBางชาติท่ีเพ่ิมข้ึนอยBางตBอเนื่อง และมีโอกาส
เติบโตสูงจากการเพ่ิมข้ึนของนักทBองเท่ียวเอเชีย โดยเฉพาะจีน จํานวนนักทBองเท่ียวตBางชาติในภาคใต:มีแนวโน:ม
เพ่ิมข้ึนอยBางตBอเนื่อง แม:วBามีหลายป5จจัยเสี่ยงเข:ามากระทบ โดยมีเหตุการณ�ท่ีสBงผลลบอยBางมีนัยสําคัญ ได:แกB 
เหตุการณ�ภัยพิบัติสึนามิ บริเวณชายฝ56งทะเลอันดามันเม่ือเดือนธันวาคม 2547 และเหตุการณ�ระเบิดท่ีดBานนอก 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เม่ือเดือนธันวาคม 2556 ป5จจัยอ่ืนๆ ได:แกB โรคระบาด วิกฤติเศรษฐกิจในตBางประเทศ 
ตลอดจนสถานการณ�การเมืองในประเทศ อยBางไรก็ตาม ข:อสังเกตท่ีสําคัญ คือ ในภาพรวมพบวBา จํานวน
นักทBองเท่ียวตBางชาติภาคใต:หลังเกิดป5จจัยลบมีการฟ��นตัวคBอนข:างรวดเร็วโดยนักทBองเท่ียวนิยมทBองเท่ียวในพ้ืนท่ี
ทBองเท่ียวหลักท่ีมีแหลBงทBองเท่ียวธรรมชาติทางทะเลท่ีมีชื่อเสียง โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต เกาะในจังหวัด          
สุราษฎร�ธานี จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดสงขลา ซ่ึงสBงผลให:เกิดการกระจุกตัวของนักทBองเท่ียวในพ้ืนท่ีดังกลBาว
เพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ การทBองเท่ียวเปHนแหลBงสร:างรายได:ท่ีสําคัญของภาคใต: โดยเฉพาะการทBองเท่ียวทางทะเล แตBรายได:
ยังคงกระจุกตัวในแหลBงทBองเท่ียวหลัก โดยในปj พ.ศ.2554-2558 พบวBากลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันมีรายได:จาก
การทBองเท่ียวจัดเปHนลําดับท่ี 1 ของภาคใต:รองลงมาคือ กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย และกลุBมจังหวัดภาคใต:
ชายแดน ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเปHนรายจังหวัด พบวBาจังหวัดภูเก็ตมีรายได:มาจากการทBองเท่ียวมากท่ีสุด 
รองลงมา ได:แกB จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดสุราษฎร�ธานี ตามลําดับ 
 จากข:อมูลจํานวนผู:มาเยี่ยมเยือนในแตBละกลุBมภาคใต:ซ่ึงมีแหลBงทBองเท่ียวท่ีสวยงามตามธรรมชาติต้ังแตB
ท:องทะเลจนถึงภูเขาและมีศิลปวัฒนธรรมท:องถ่ินหลากหลาย จําแนกได:ดังนี้ 
 1) กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอ̀าวไทย พบวBา ผู:มาเยี่ยมเยือนสBวนใหญBเปHนนักทBองเท่ียวชาวไทย และเม่ือ
พิจารณาเปHนรายจังหวัดจะเห็นได:วBา จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง ผู:มาเยี่ยมเยือนสBวนใหญBเปHน
นักทBองเท่ียวไทย ในขณะท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานีมีนักทBองเท่ียวชาวตBางประเทศมาเยี่ยมเยือนมากกวBา โดยจังหวัดท่ี
มีผู:มาเยี่ยมเยือนสูงเปHนอันดับ 1 คือ จังหวัดสุราษฎร�ธานี รองลงมาได:แกB จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2) กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอันดามัน พบวBา ผู:มาเยี่ยมเยือนสBวนใหญBเปHนนักทBองเท่ียวชาวตBางประเทศ 
และเม่ือพิจารณาเปHนรายจังหวัดจะเห็นได:วBา จังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบ่ี มีนักทBองเท่ียวชาวตBางประเทศมา
เยี่ยมเยือนมากกวBา ในขณะท่ีจังหวัดระนอง และจังหวัดตรัง ผู:มาเยี่ยมเยือนสBวนใหญBเปHนนักทBองเท่ียวไทย       
โดยจังหวัดท่ีมีผู:มาเยี่ยมเยือนสูงเปHนอันดับ 1 คือ จังหวัดภูเก็ต รองลงมา ได:แกB จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดพังงา 
 3) กลุ̀มจังหวัดชายแดนภาคใต, พบวBา ผู:มาเยี่ยมเยือนสBวนใหญBเปHนนักทBองเท่ียวชาวไทย และเม่ือ
พิจารณาเปHนรายจังหวัดจะเห็นได:วBา จังหวัดสงขลา สตูล และป5ตตานี ผู:มาเยี่ยมเยือนสBวนใหญBเปHนนักทBองเท่ียว
ไทย ในขณะท่ีจังหวัดยะลาและนราธิวาสมีนักทBองเท่ียวชาวตBางประเทศมาเยี่ยมเยือนมากกวBาโดยจังหวัดท่ีมีผู:มา
เยี่ยมเยือนสูงเปHนอันดับ 1 คือ จังหวัดสงขลา รองลงมาได:แกB จังหวัดสตูล และจังหวัดยะลา 
 นอกจากนี้ จํานวนวันท่ีนักทBองเท่ียวเข:าพัก ณ สถานท่ีตBางๆ ในพ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดสามารถสะท:อนถึง
กิจกรรมท่ีนักทBองเท่ียวสามารถเข:ารBวมและใช:เวลาในการพักผBอน กBอให:เกิดรายได:ท่ีเพ่ิมข้ึนกับภาคธุรกิจและ
ประชากรในพ้ืนท่ี โดยพบวBาในภาพรวมจังหวัดภูเก็ตเปHนจังหวัดท่ีนักทBองเท่ียวใช:เวลาในการพํานักมากท่ีสุดเฉลี่ย
ตลอดปj สBวนจังหวัดพังงาถือเปHนจังหวัดท่ีนักทBองเท่ียวใช:เวลาในการพํานักมากท่ีสุดในปj 2553 สําหรับจังหวัดอ่ืนๆ 
ท้ังในสBวนของจังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง นั้น ยังเปHนพ้ืนท่ีท่ีสามารถพัฒนากิจกรรมทางการ
ทBองเท่ียวได:อีกเพ่ือเพ่ิมจํานวนวันท่ีนักทBองเท่ียวสามารถพํานักในสถานท่ีตBางๆ ซ่ึงการดําเนินงานเชBนนี้เปHนอีก
แนวทางท่ีจะชBวยแก:ไขป5ญหาความไมBแนBนอน หรือความผันผวนของจํานวนนักทBองเท่ียว 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -244- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

6.2.2 แนวโน,มจํานวนนักท̀องเท่ียวในอนาคต 

ท่ีปรึกษาได:คาดการณ�จํานวนนักทBองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนในระยะการพัฒนา 20 ปj โดยใช:จํานวนนักทBองเท่ียวท่ี
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยตBอปj (ล:านคน) ตามแผนพัฒนาฯ ในแนวทางเลือก 2+ พิจารณาความหนาแนBนของนักทBองเท่ียวตBอ
พ้ืนท่ีจังหวัด โดยอยูBภายใต:สมมติฐานการพัฒนาท่ีวBามีการสBงเสริมการทBองเท่ียวรูปแบบการทBองเท่ียวตBางๆ ท้ังเชิง
คุณภาพและปริมาณเพ่ือให:นักทBองเท่ียวมีจํานวนเพ่ิมข้ึนตามเปLาหมายท่ีวางไว: รวมถึง การเพ่ิมแหลBงทBองเท่ียวใหมB
และกระจายนักทBองเท่ียวให:มากข้ึน ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของนักทBองเท่ียวเปHนตัวกําหนดระดับความหนาแนBนของ
ประชากรนักทBองเท่ียว ซ่ึงจําแนกความสําคัญของเมืองทBองเท่ียวออกเปHน 3 กลุBม ดัง ตารางท่ี 6-4 ประกอบด:วย 

(1)  เมืองศูนย�กลางทBองเท่ียวมีการเพ่ิมของนักทBองเท่ียวสูงมาก จําเปHนต:องกําหนดเปHนเขตการจัดการ
พิเศษเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการและดูแลให:อยูBในขีดความสามารถในการรองรับ โดยความหนาแนBน
นักทBองเท่ียวท่ีมากกวBา 2,500 คน/ตารางกิโลเมตร เทียบเทBาเกณฑ�จําแนกความเปHนเมือง ซ่ึงจํานวนประชากร
เหลBานี้ไมBได:นํามาประเมินการจัดเก็บภาษีและรายได:ของท:องถ่ินอยBางเต็มเม็ดเต็มหนBวย ดังนั้น ยBอมหลีกเลี่ยงมิได:
ท่ีท:องถ่ินจะมีป5ญหางบประมาณในการให:บริการสาธารณูปโภคและบริการทางสังคม หรือการบํารุงรักษาและฟ��นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติแหลBงทBองเท่ียวให:สวยงามและคงอยูBอยBางยั่งยืนในท่ีนี้ หมายรวมถึงพ้ืนท่ีเกาะท่ีเปHนแหลBง
ทBองเท่ียวสําคัญในจังหวัดตBางๆ ได:แกB พังงากระบ่ี สุราษฎร�ธานี ตรัง และสตูล ถึงแม:วBาจะไมBสะท:อนความ
หนาแนBนในภาพรวมของจังหวัด แตBพ้ืนท่ีเกาะเหลBานี้มีความอBอนไหวในด:านสิ่งแวดล:อมและมีขีดความสามารถใน
การรองรับจํากัด ป5จจุบันสามารถเข:าถึงได:งBาย จําเปHนต:องได:รับการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักทBองเท่ียวและใช:การบริหารจัดการแบบพิเศษในกลุBมนี้เชBนกัน 

(2) เมืองทBองเท่ียวหลัก เปHนกลุBมท่ีมีศักยภาพในการทBองเท่ียวสูงมีการเพ่ิมของนักทBองเท่ียวสูง ควรได:รับ
การดูแลและการสนับสนุนจากสBวนกลางในการวางระบบสาธารณูปโภคและบริการ 

(3) เมืองทBองเท่ียวทางเลือก มีศักยภาพการทBองเท่ียวทางเลือก กลุBมทBองเท่ียวท่ีนิยมความสันโดษ 
ทBองเท่ียวเชิงนิเวศ ควรสนับสนุนและสร:างศักยภาพให:ท:องถ่ินสามารถบริหารจัดการได: 

ตารางท่ี 6-4 แนวโน,มการเปล่ียนแปลงของนักท̀องเท่ียวในพ้ืนท่ีภาคใต,ตามแผนพัฒนาฯ 

ระดับ 
ความหนาแนBน 
(คน/ตร.กม.) 

ความหมายและรูปแบบการจัดการ แนวโน:ม 20 ปj (พ.ศ.2579) 

1 20,000 เมืองศูนย�กลางทBองเท่ียว 
(เขตการจัดการพิเศษ) 

ภูเก็ต 

2 5,000  

3 2,500 สงขลา 

4 1,500 เมืองทBองเท่ียวหลัก 
(การสนับสนุนจากสBวนกลาง) 

กระบ่ี พังงา 

5 700 สุราษฎร�ธานี ชุมพร สตูล พัทลุง  

6 500 นครศรีธรรมราช ระนอง 

7 300 เมืองทBองเท่ียวทางเลือก 
(การสนับสนุนศักยภาพท:องถ่ิน) 

 

ตรัง ยะลา นราธิวาส 

8 100 ป5ตตานี 

9 ต่ํากวBา 100  

หมายเหตุ จังหวัดท่ีขีดเส:นใต:มีแหลBงทBองเท่ียวประเภทเกาะท่ีสําคัญ จัดอยูBในกลุBมท่ีต:องกําหนดมาตรการดูแลจัดการเปHนพิเศษ 
รวมท้ัง เพ่ิมทางเลือกแหลBงทBองเท่ียวให:กระจายมากข้ึน 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -245- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ผลการคาดการณ�การเติบโตของนักทBองเท่ียวภายใต:การสBงเสริมข:างต:น สามารถจําแนกได:เปHนรายจังหวัด 
ดังแสดงใน ตารางท่ี 6-5 และรูปท่ี 6-1 

ตารางท่ี 6-5 แนวโน,มการเปล่ียนแปลงของนักท̀องเท่ียวในแต`ละจังหวัด 

จังหวัด พื้นที่  

(ตร.กม.) 

2558 2569 2579 

    คน คน/ตร.กม. คน คน/ตร.กม. คน คน/ตร.กม. 

ชุมพร 6009.008 1,743,695  290.18   2,877,790  478.9   5,424,064  902.7  

สุราษฎร�ธานี 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  

ป5ตตานี 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  

หมายเหตุ :    
 
     

เมืองศูนย�กลางทBองเท่ียว 
(เขตการจัดการพิเศษ) 

เมืองทBองเท่ียวหลัก 
(การสนับสนุนจากสBวนกลาง) 

เมืองทBองเท่ียวทางเลือก 
(การสนับสนุนศักยภาพท:องถ่ิน) 
 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -246- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด (NAA) 

 

รูปที่ 6-1 แนวโน,มการเปลี่ยนแปลงของนักท̀องเที่ยวในแต̀ละจังหวัด ในปX 2558 2569 และ 2579 

 

 

 

2558 2569 2579 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -247- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

6.2.3 ศักยภาพและข,อจํากัดในการพัฒนาฯ โดยส̀งเสริมการท̀องเท่ียว 

  (1)  ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล:อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การทBองเท่ียวภาคใต:มีจุดขายท่ี
สําคัญคือ ความสวยงามของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง การไมBมีการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักทBองเท่ียว รวมถึงไมBมีการสร:างจิตสํานึกในการทBองเท่ียวท่ีไมBทําลายสิ่งแวดล:อม  ทําให:เกิดความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล:อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในหลายพ้ืนท่ี นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลยังไมBสอดคล:องกับยุทธศาสตร�ด:านการทBองเท่ียว ซ่ึงเปHนรายได:หลักของประเทศไทยทําให:ผลประโยชน�ทาง
เศรษฐกิจท่ีประเทศควรจะได:รับนั้นน:อยกวBาท่ีควรจะเปHน ไมBคุ:มคBากับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีสูญเสียหรือ
เสื่อมโทรมลงอยBางเห็นได:ชัด ดังนั้น จึงควรมีการวางยุทธศาสตร�การทBองเท่ียวทางทะเลและการใช:ประโยชน�จาก
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอยBางยั่งยืน 
  (2) ป5ญหาคุณภาพน้ํา การเติบโตของภาคการทBองเท่ียวและบริการ รวมถึงชุมชน ทําให:เกิดป5ญหา
คุณภาพน้ําโดยเฉพาะหาดทBองเท่ียวท่ีสําคัญ จากข:อมูลสถานการณ�คุณภาพน้ําทะเลตามดัชนีคุณภาพน้ําทะเล 
(MWQI) ของกรมควบคุมมลพิษ ท่ีได:มีการตรวจวัด จํานวน 2 ครั้งตBอปj (ชBวงฤดูฝนและแล:ง) ในพ้ืนท่ีภาคใต: ซ่ึง
ประกอบด:วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สงขลา และสตูล ในชBวง
ระยะ 5 ปjย:อนหลัง (ระหวBางปj พ.ศ. 2554-2558) พบวBา คุณภาพน้ําทะเลสBวนใหญBอยูBในระดับพอใช:ถึงดี ซ่ึงในปj 
2558 มีแนวโน:มในการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเสื่อมโทรมลง เนื่องจากไมBพบคุณภาพน้ําทะเลระดับดีมาก และ
สัดสBวนคุณภาพน้ําทะเลระดับดีลดลงจากเดิม (ปj 2557) ร:อยละ 44.6 เหลือร:อยละ 26.0 อยBางไรก็ตาม ในปj 
2558 ไมBพบคุณภาพน้ําทะเลอยูBในระดับเสื่อมโทรมมาก ดังแสดงในรูปท่ี 6-2 และรูปท่ี 6-3 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -248- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
รูปท่ี 6-2 แนวโน,มสถานการณ�คุณภาพน้ําทะเล (ฤดูฝนและฤดูแล,ง) ในพ้ืนท่ีภาคใต, 

ระหว̀างปXพ.ศ. 2554-2558



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -249- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 
รูปท่ี 6-3 สถานการณ�คุณภาพน้ําทะเล (ฤดูแล,ง) ในพ้ืนท่ีภาคใต,ปXพ.ศ.2558 

 
   

  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -250- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 (3) ป5ญหากัดเซาะชายฝ56ง การพัฒนาสิ่งปลูกสร:างลBวงล้ําในทะเล โดยเฉพาะโครงสร:างแข็ง เชBน ทBาเรือ 
เข่ือนกันคลื่น ฯลฯ ทําให:เกิดป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56ง เม่ือพิจารณารายละเอียดพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลของจังหวัด
เปLาหมายของการพัฒนาท่ีเปHนพ้ืนท่ีวิกฤต (Hot Spot) ของการกัดเซาะรุนแรง (อัตราการกัดเซาะในระยะ > 5 
เมตรตBอปj) และเม่ือพิจารณาท้ัง 2 ฝ56งทะเลพบการกัดเซาะรุนแรงท่ีสุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช รองลงมาคือ 
จังหวัดระนอง สงขลา และสตูล จากรายงานการกัดเซาะชายฝ56งทะเลไทย ของกรมทรัพยากรธรณี พบการกัด
เซาะรุนแรงทางฝ56งอBาวไทย รายละเอียดดังตารางท่ี 4-9 

(4) แหลBงทBองเท่ียวภาคใต:สBวนใหญBอยูBในเขตอุทยานแหBงชาติ ซ่ึงป5ญหาหลักของอุทยานแหBงชาติทาง
ทะเลมีหลายประการ แตBโดยภาพรวมแล:วเกิดจากการทBองเท่ียวซ่ึงป5จจุบันธุรกิจการทBองเท่ียวในประเทศไทยมี
แนวโน:มเติบโตข้ึนเปHนอยBางมาก ท้ังนักทBองเท่ียวท่ีเปHนชาวไทยและนักทBองเท่ียวตBางชาติ การท่ีอุตสาหกรรมการ
ทBองเท่ียวเติบโตข้ึนเชBนนี้แม:วBาจะปรากฏรายได:จากการทBองเท่ียวเข:าสูBประเทศเพ่ิมมากข้ึน แตBทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลถูกทําลายซ่ึงรายได:ท่ีได:รับไมBคุ:มคBากับทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญเสียไป เพราะรายได:ท่ีรับไมBเพียงพอตBอ
การนํามาใช:ในการฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล นอกจากนี้นักทBองเท่ียวท่ีเดินทางไปทBองเท่ียวในเขตอุทยาน
ยังสร:างความเสียหายให:กับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในเขตอุทยานด:วย กลBาวคือ (1) การท้ิงสมอเรือในแนว
ปะการัง (2) การนําเรือเร็วเข:าไปใกล:ฝ56งจนทําให:ใบพัดเรือพัดทรายฝ5งปะการังจนเปHนเหตุให:ปะการังตาย          
(3) การจับสัตว�ทะเลโดยไมBมีเหตุอันควรของนักทBองเท่ียว กรณีดังกลBาวเปHนการทารุณกรรมสัตว�ทะเลโดยไมBมีเหตุ
อันควร (4) การให:อาหารปลาในเขตอุทยาน ซ่ึงกรณีนี้เปHนการทําให:ระบบนิเวศในเขตอุทยานเสียไปเนื่องจากเปHน
การเชื้อเชิญให:ปลานอกเขตอุทยานเข:ามาในเขตอุทยานและปลาเหลBานี้จะแยBงแหลBงท่ีอยูBอาศัยของปลาท่ีมี
ถ่ินอาศัยเดิมในเขตอุทยาน (5) ป5ญหาขยะจากการท่ีนักทBองเท่ียวเดินทางเข:าไปทBองเท่ียวในเขตอุทยานและท้ิงสิ่ง
ปฏิกูลเปHนจํานวนมาก และ (6) ป5ญหาน้ําเสียจากการทBองเท่ียว นอกจากนี้ พบวBา ประชากรของสัตว�ทะเลหายาก
ในป5จจุบันมีจํานวนน:อยและมีแนวโน:มลดลงอยBางตBอเนื่องท้ังนี้เปHนผลจากภาวะคุกคามหลายประการ เชBน 
เครื่องมือประมงความเสื่อมโทรมสภาพแวดล:อมของแหลBงท่ีอยูBอาศัย การเจ็บป�วยตามธรรมชาติ เปHนต:น ในปj
พ.ศ.2554 มีการเกยต้ืนของสัตว�ทะเลหายากไมBน:อยกวBา 200 ตัว โดยมีสัดสBวนของเตBาทะเล โลมา วาฬ และพะยูน 
ท่ีเกยต้ืนคิดเปHนร:อยละ 52, 32 และ 16 ตามลําดับ 
  (5) สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข:องกับภาคการทBองเท่ียว จากรายงานการศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาค
การทBองเท่ียวเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต: ของธนาคารแหBงประเทศไทย ได:ศึกษาศักยภาพสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเก่ียวข:องกับภาคการทBองเท่ียว 6 ด:านหลัก ท่ีจําเปHนตBอการรองรับการเติบโตของจํานวนนักทBองเท่ียว 
ได:แกB โรงแรมและท่ีพัก การคมนาคม สาธารณูปโภค การตรวจคนเข:าเมือง ความปลอดภัย คุณภาพทรัพยากร
มนุษย� พบวBา ในภาพรวมสิ่งอํานวยความสะดวกภาคการทBองเท่ียวมีเพียงโรงแรมและท่ีพักเทBานั้นท่ีมีปริมาณ
เพียงพอ สามารถสรุปป5ญหาท่ีสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวกในแตBละด:าน ดังนี้ 
 1) โรงแรมและท่ีพัก ปริมาณโรงแรมและท่ีพักในภาคใต:มีเพียงพอรองรับการขยายตัวของจํานวน
นักทBองเท่ียว อาจทําให:เกิดผลกระทบจากการไมBปฏิบัติตามมาตรฐานตBางๆ อันสBงผลตBอความยั่งยืนของสิ่งแวดล:อม
ในอนาคต  
 2) การคมนาคม การคมนาคมทางบกยังมีป5ญหาด:านปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงเส:นทางหลักภาคใต:
ยังคงกระจุกตัวอยูBในสถานท่ีสําคัญและบางสBวนมีสภาพถนนเปHน 2 ชBองจราจร ขณะท่ีการเดินทางโดยรถโดยสาร
สาธารณะยังไมBมีความสะดวก เส:นทางเข:าไมBถึงแหลBงทBองเท่ียวและพบป5ญหาคุณภาพในการให:บริการ จังหวัด
สําคัญรองรับปริมาณผู:โดยสารเกินศักยภาพของสนามบิน เชBน ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสงขลา  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -251- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 3) สาธารณูปโภค 

  3.1) ไฟฟfา  

    ความต:องการใช:ไฟฟLาเพ่ิมข้ึนและเปHนป5ญหาในพ้ืนท่ีทBองเท่ียวหลัก ในเดือนกันยายน 
2558 กําลังผลิตไฟฟLาของภาคใต: รวมท้ังสิ้น 2,889.68 เมกะวัตต� ประกอบด:วย โรงไฟฟLาของ กฟผ. 2,112.48    
เมกะวัตต� โรงไฟฟLาเอกชน 777.2 เมกะวัตต� นอกจากนี้ ยังมีกําลังผลิตสํารองพ่ึงได:เปHนระบบสายสBงเชื่อมโยงจาก
ภาคกลางและประเทศมาเลเซีย รวม 900 เมกะวัตต� ซ่ึงโดยรวมแล:วกําลังการผลิตไฟฟLาตามสัญญาของโรงไฟฟLาใน
ภาคใต:ยังสูงกวBาความต:องการใช:ไฟฟLาสูงสุด อยBางไรก็ตาม ในด:านความม่ันคงพลังงานท่ีรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ จําเปHนต:องเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟLาให:เพียงพอกับความต:องการใช:ไฟฟLาท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปj นอกจากนี้ หาก
พิจารณาเฉพาะในพ้ืนท่ีทBองเท่ียวหลัก พบวBาในป5จจุบันมีป5ญหาในหลายพ้ืนท่ี เชBน เขาหลัก จังหวัดพังงา ซ่ึงพบ
ป5ญหาไฟฟLาดับบBอยครั้ง เปHนต:น เปHนการสร:างต:นทุนเพ่ิมให:แกBผู:ประกอบการบางสBวนท่ีต:องลงทุนซ้ือเครื่องป56นไฟ
เพ่ือใช:ในชBวงท่ีไฟฟLาดับ 
  3.2) ประปา 

    ระบบน้ําใช:เปHนป5ญหาในพ้ืนท่ีทBองเท่ียวหลัก โดยพบป5ญหาขาดแคลนน้ําในแหลBงทBองเท่ียว
ท่ีสําคัญ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเกาะ อยBางไรก็ตาม ในระยะท่ีฝนไมBตกตามฤดูกาล ทําให:น้ําในคลองอยูBในระดับตํ่าชBวงฤดู
แล:งจึงทําให:เกิดความไมBสะดวกตBอนักทBองเท่ียว อีกท้ังสร:างต:นทุนเพ่ิมให:แกBผู:ประกอบการบางสBวนท่ีต:องซ้ือน้ําดิบ
จากฝ56งเพ่ือสํารองใช:บนเกาะ 
  3.3) การจัดการขยะ 

    การกําจัดขยะ เปHนป5ญหาหลักของการทBองเท่ียว โดยภาคการทBองเท่ียวเปHนภาคเศรษฐกิจ
ท่ีมีอัตราการเกิดขยะสูง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการการจํากัดขยะกลับพบวBามีป5ญหาขยะสะสมไมBได:รับการกําจัด 
นอกจากนี้ การกําจัดขยะบางสBวนยังไมBถูกต:องตามหลักวิชาการท:องถ่ินไมBมีศักยภาพและไมBมีงบประมาณ
ดําเนินการ โดยพบวBาทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต: ยกเว:นภูเก็ต มีศักยภาพไมBเพียงพอในการจัดการขยะท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมดทําให:มีปริมาณขยะสะสมและขยะท่ีต:องกําจัดตกค:าง ดัง ตารางท่ี 6-6 

ตารางท่ี 6-6 ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนและการจัดการในแต`ละจังหวัด 
จังหวัด ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น ปริมาณขยะท่ีมีการจัดการ (ตัน/ปX) ปริมาณขยะตกค,าง 

 (ตัน/ปX) เก็บขนไปกําจัด นําไปใช,ประโยชน� (ตัน/ปX) 

สุราษฎร�ธานี 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 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -252- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

จังหวัด ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น ปริมาณขยะท่ีมีการจัดการ (ตัน/ปX) ปริมาณขยะตกค,าง 

 (ตัน/ปX) เก็บขนไปกําจัด นําไปใช,ประโยชน� (ตัน/ปX) 

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 

ป5ตตานี 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 

  3.4) การกําจัดน้ําเสีย  
     ป5ญหาสําคัญท่ีพบ ได:แกB ระบบบัดน้ําเสียไมBครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด อีกท้ังระบบท่ีมีอยูB
ทํางานไมBได:ประสิทธิภาพตามมาตรฐานท้ังหมด เชBน ในพ้ืนท่ีฝ56งอันดามัน จากผลการสุBมตรวจการทํางานของระบบ
บําบัดน้ําเสียจํานวน 52 แหBง ในพ้ืนท่ีภูเก็ต พังงา กระบ่ี และตรัง ประจําปjงบประมาณ 2557 ของสํานักงาน
สิ่งแวดล:อมภาคท่ี 15 พบวBา มีแหลBงกําเนิดมลพิษเพียง 22 จาก 52 แหBง ท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบาย
น้ําท้ิงท่ีได:มาตรฐาน ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีอ่ืนของภาคใต: พบป5ญหาในลักษณะเดียวกัน เชBน ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล
ตําบลบ:านใต: อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร�ธานี ทํางานได:ไมBเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีการอุดตันของไขมัน
ในระบบ และได:ยกเลิกการใช:ระบบรวบรวมน้ําเสียบริเวณหน:าหาดท้ังหมด เนื่องจากมีน้ําทะเลและทรายเข:าระบบ 
เปHนต:น ในบางพ้ืนท่ีท:องถ่ินไมBมีศักยภาพและไมBมีงบประมาณดําเนินการ 

4) การตรวจคนเข,าเมือง 
   จํานวนผู:เดินทางผBานชายแดนไทย-มาเลเซียเพ่ิมมากข้ึน ทําให:ตรวจคนเข:าเมืองบางแหBงเกิด
ความแออัด จนทําให:นักทBองเท่ียวเดินทางเข:า-ออกไมBสะดวก ซ่ึงสBวนหนึ่งมีสาเหตุจากจํานวนเจ:าหน:าท่ีและชBอง
บริการไมBเพียงพอรวมถึงขาดเทคโนโลยีลดระยะเวลาในการกรอกเอกสาร 
  5) ความปลอดภัย 
   ภาคใต:มีป5ญหาความปลอดภัยจากป5จจัยภายนอกท่ีมาจากเหตุการณ�ความไมBสงบในพ้ืนท่ี
ชายแดนภาคใต: ซ่ึงเปHนป5จจัยบ่ันทอนการทBองเท่ียวหลักในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ ยังมีป5ญหาความปลอดภัยท่ีเกิดจาก
ป5จจัยภายใน ได:แกB จํานวนเจ:าหน:าท่ีทBองเท่ียวไมBเพียงพอ และต:องแบBงกําลังเจ:าหน:าท่ีท้ังบนฝ56งและเกาะ จึงเปHน
ชBองโหวBให:เกิดเหตุคดีรุนแรงกับนักทBองเท่ียว ตลอดจนการกู:ภัยทางทะเลยังขาดอุปกรณ�และบุคลากรรองรับ
อุบัติเหตุทางทะเลท่ีรุนแรงนอกนBานน้ํา นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังละเลยความปลอดภัย อาทิ การไมBกําหนดให:
นักทBองเท่ียวสวมเสื้อชูชีพบนเรือทBองเท่ียว เปHนต:น 

6) บุคลากรภาคการท̀องเท่ียว  
   ในภาพรวมมีป5ญหาไมBเพียงพอ ท้ังนี้ จากรายงานความสามารถในการแขBงขันด:านการทBองเท่ียว
ของโลก (The Travel and Tourism Competitiveness Report 2015) โดย World Economic Forum 
(WEF) พบวBา หัวข:อยBอยด:านความยากงBายในการหาแรงงานทักษะ (Ease of Finding Skilled Employees) 
สะท:อนวBาแรงงานท่ีมีความรู:ความเข:าใจในงานบริการทBองเท่ียวคBอนข:างหายาก และเปHนป5จจัยรั้งความสามารถใน
การแขBงขันภาคการทBองเท่ียวไทยอีกประการหนึ่ง สอดคล:องกับความเห็นของผู:ประกอบการในภาคใต: ท่ีเห็นวBา
แรงงานในภาคการทBองเท่ียวคBอนข:างหายากและอาจไมBเพียงพอรองรับการเติบโตของภาคทBองเท่ียว รวมถึงการ
ขาดทักษะทางภาษาตBางประเทศ 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -253- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

6.3 ผลกระทบจากการพัฒนาสาขาเกษตรกรรม 

6.3.1 ศักยภาพและข,อจํากัดในการพัฒนาฯ สาขาเกษตรกรรม 

 จากข:อมูลการใช:ประโยชน�ท่ีดินท่ีจัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวBา การใช:ประโยชน�ท่ีดิน
เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใต:มีเนื้อท่ีมากกวBาร:อยละ 80 เปHนสวนไม:ผลและไม:ยืนต:น ซ่ึงจาก รูปท่ี 6-4 จะเห็นได:วBา
กลุBมภาคใต:ฝ56งอBาวไทยมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด โดยพ้ืนท่ีสBวนใหญBอยูBท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช 
และชุมพร รองลงมาได:แกB กลุBมภาคใต:ชายแดน โดยพ้ืนท่ีสBวนใหญBอยูBในจังหวัดสงขลา รองลงมาคือ นราธิวาส 
และยะลา สําหรับกลุBมภาคใต:ฝ56งอันดามัน พบวBา มีเนื้อท่ีเกษตรกรรมน:อยท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 25.03 ของพ้ืนท่ีท่ี
ใช:ประโยชน�ทางการเกษตรในภาคใต:ท้ังหมด โดยพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรรมโดยมากกระจุกตัวท่ีจังหวัดกระบ่ี ตรัง และ
พังงา 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6-4 สัดส̀วนการใช,ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใต, จําแนกรายกลุ̀มจังหวัด 

 จากข:อมูลการใช:ท่ีดินเพ่ือการเกษตรในระหวBางปj พ.ศ. 2552 - 2556 พบวBา พ้ืนท่ีนาข:าวและพืชไรBในภาคใต:
ของไทยท่ีมีแนวโน:มลดลงจากปj พ.ศ. 2552 มากกวBาร:อยละ 30 สําหรับพ้ืนท่ีเพาะปลูกสวนไม:ผล/ไม:ยืนต:น และสวน
ผัก ไม:ดอก/ไม:ประดับ มีแนวโน:มเพ่ิมสูงข้ึนร:อยละ 0.97 และ 3.30 ตามลําดับ ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
เปHนรายกลุBมจังหวัด พบวBา พ้ืนท่ีนาข:าวของทุกกลุBมจังหวัดมีแนวโน:มลดลงจากปj พ.ศ. 2552 ใกล:เคียงกัน คือ
ประมาณร:อยละ 30 ในขณะท่ีพืชไรBมีรายงานพบท่ีจังหวัดชุมพรเพียงจังหวัดเดียว ซ่ึงมีแนวโน:มลดลงเชBนเดียวกับนา
ข:าว สําหรับพ้ืนท่ีไม:สวน/ไม:ยืนต:น และพ้ืนท่ีสวนผัก ไม:ดอก/ไม:ประดับ สBวนใหญBมีแนวโน:มเพ่ิมข้ึนเล็กน:อย ยกเว:น
กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันท่ีมีแนวโน:มลดลงเล็กน:อย 

พืชเศรษฐกิจท่ีของภาคใต: ได:แกB ปาล�มน้ํามัน มะพร:าว เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง กาแฟ และยางพารา 
โดยภาคใต:มีเนื้อท่ีเพาะปลูกปาล�มน้ํามันมากกวBาร:อยละ 85 และสามารถให:ผลผลิตมากกวBาร:อยละ 90 ของผลผลิตท้ัง
ประเทศ ในขณะท่ีมะพร:าวมีเนื้อท่ีเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตประมาณร:อยละ 50 ของท้ังประเทศ สําหรับไม:ผล 
ได:แกB เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง พบวBา สBวนใหญBมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยูBท่ีภาคใต:และภาคกลาง แตBเม่ือพิจารณา
ปริมาณผลผลิตตBอไรB พบวBา ของภาคกลางมีมากกวBาภาคใต:นอกจากนี้ ยังพบวBาภาคใต:มีเนื้อท่ีเพาะปลูกและปริมาณ
ผลผลิตกาแฟและยางพาราเปHนหลัก โดยมีเนื้อท่ีเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตกาแฟสูงถึงร:อยละ 78 ในขณะท่ี
ยางพารามีเนื้อท่ีเพาะปลูกกระจายอยูBท่ัวทุกภูมิภาค โดยมีพ้ืนท่ีหลักอยูBท่ีภาคใต: (ร:อยละ 61.77) และเม่ือพิจารณา
ปริมาณผลผลิตตBอไรB พบวBา ภาคใต:มีผลผลิตน้ํายางพาราตBอไรBมากท่ีสุด ท้ังนี้ เนื้อท่ีเพาะปลูกและผลผลิตมากกวBา 
ร:อยละ 50 มาจากกลุBมภาคใต:ฝ56งอBาวไทย ยกเว:น ไม:ผลประเภทลองกองท่ีมีเนื้อท่ีเพาะปลูกอยูBท่ีกลุBมภาคใต:ชายแดน
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รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -254- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ร:อยละ 53.82 และไม:ยืนต:นประเภทยางพารามีการเพาะปลูกกระจายอยูBท่ัวไปในทุกกลุBมจังหวัด และเม่ือพิจารณา
เนื้อท่ีเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตของพืชชนิดตBางๆ ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวโน:มเนื้อท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีภาคใต:ระหวBางปj พ.ศ. 2552-2556 พบวBา ไม:ผล (เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง) กาแฟ และมะพร:าว มี
แนวโน:มเนื้อท่ีเพาะปลูกลดลง โดยพ้ืนท่ีท่ีลดลงสBวนใหญBอยูBในกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน ในขณะท่ีปาล�มน้ํามัน
และยางพารามีแนวโน:มเพ่ิมข้ึนในทุกกลุBมจังหวัดภาคใต: สําหรับแนวโน:มปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
ภาคใต: พบวBา มีแนวโน:มสอดคล:องกับเนื้อท่ีเพาะปลูก คือ ไม:ผล กาแฟ และมะพร:าว มีแนวโน:มผลผลิตลดลง 
ในขณะท่ีปาล�มน้ํามันและยางพารามีแนวโน:มเพ่ิมข้ึนในทุกกลุBมจังหวัดภาคใต: ดังแสดงใน รูปท่ี 6-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6-5 ร,อยละการเพ่ิมข้ึน/ลดลงของเนื้อท่ีและผลผลิตของพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใต, 

จําแนกรายกลุ̀มจังหวัดในปX พ.ศ. 2556 เทียบกับปX พ.ศ. 2552 

  สําหรับข:อจํากัดของการพัฒนาด:านการเกษตรท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีภาคใต: คือ ภาคใต:มีพ้ืนท่ีราบจํากัด พ้ืนท่ีสBวน
ใหญBเปHนพ้ืนท่ีป�าไม: ดังนั้น การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกจึงเปHนไปได:ยาก อยBางไรก็ตาม พบวBามีพ้ืนท่ีนาร:าง พ้ืนท่ีบBอกุ:ง 
พ้ืนท่ีเสื่อมสภาพท่ีสามารถฟ��นฟูให:เกิดประโยชน� รBวมกับการสBงเสริมการเกษตรให:มีผลผลิตสูงข้ึน รวมท้ัง สBงเสริม
การปลุกพืชทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพิงพืชเศรษฐกิจเพียงไมBก่ีชนิดจากการวิเคราะห�ป5จจัยภายใน
และป5จจัยภายนอก (SWOT Analysis) ทางการเกษตรของพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: สามารถนํามากําหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนาการเกษตรได: ดังนี้ 
 1) สร:างความเข:มแข็งของเกษตรกรและองค�กรเกษตรกรให:สามารถผลิตและแปรรูปยาง ปาล�มน้ํามัน 
กุ:งทะเล อยBางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 2) สBงเสริมและพัฒนาการแปรรูปยาง ปาล�มน้ํามันและอาหารฮาลาลเพ่ือการสBงออก 
 3) สBงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยการเพ่ิมมูลคBาสินค:า ตลอดจนเตรียมความพร:อมรองรับ
ผลกระทบจากข:อตกลงระหวBางประเทศและภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 4) สBงเสริมการอนุรักษ�ทรัพยากรดิน น้ํา และสิ่งแวดล:อม (ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง) ให:เกิดความ
ยั่งยืน 
 5) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการครบวงจรและการปรับปรุงบังคับใช:กฎหมายอยBางเสมอภาค เปHน
ธรรม โปรBงใส (เชBน การกําหนดมาตรฐานการผลิต กําหนดเขตการพัฒนาเกษตรและเขตอนุรักษ� ฯลฯ) 
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ปาล�มนํ้ามัน มะพร,าว เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง กาแฟ ยางพารา

พืชนํ้ามัน ไม,ผล ไม,ยืนต,น

(ร,อยละ) เน้ือท่ีเพาะปลกู ผลผลิต



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -255- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

6.3.2 ศักยภาพและข,อจํากัดในการพัฒนาฯ สาขาประมงและเพาะเล้ียงสัตว�น้ํา 

 จากข:อมูลจํานวนเรือท่ีจดทะเบียนการมีไว:ในครอบครองซ่ึงเครื่องมือทําการประมง พบวBา ในพ้ืนท่ี
ภาคใต:มีการจดทะเบียนเรือประมงประเภทอวนติดตามากท่ีสุด (ร:อยละ 54.48) ซ่ึงสBวนใหญBเปHน อวนจมปู และ
อวนจมกุ:ง รองลงมาได:แกB เรือประเภทอวนครอบ (ร:อยละ 17.24) โดยมากเปHนอวนครอบหมึก และเรือประมง
ประเภทอวนลาก (ร:อยละ 16.86) โดยอวนลากแผBนตะเฆBเปHนเครื่องมือท่ีนิยมใช:มากท่ีสุด ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาเปHน
รายกลุBมจังหวัด พบวBา กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีการจดทะเบียนเรือประมงมากท่ีสุด จํานวน 4,654 ลํา 
รองลงมาคือกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย และกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน จํานวน 3,271 และ 1,523 ลํา 
ตามลําดับ โดยจังหวัดท่ีมีเรือจดทะเบียนมากท่ีสุด ได:แกB จังหวัดป5ตตานี (ร:อยละ 25.70) รองลงมาได:แกB จังหวัด
สงขลา (ร:อยละ 18.28) และจังหวัดชุมพร (ร:อยละ 17.63)  
 สําหรับปริมาณสัตว�น้ําท่ีจับได:ท้ังหมดในพ้ืนท่ีภาคใต: พบวBา สัตว�น้ําเค็มเปHนสัตว�น้ําหลักท่ีจับได:ในพ้ืนท่ี
ภาคใต: โดยในปj พ.ศ. 2556 กลุBมจังหวัดท่ีมีการจับสัตว�น้ําเค็มได:มากท่ีสุด คือ กลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน 
รองลงมาคือกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน และกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย โดยจังหวัดท่ีการจับสัตว�น้ําเค็มมาก
ท่ีสุด คือ จังหวัดป5ตตานี (223,998 ตัน) รองลงมา ได:แกB จังหวัดสงขลา (90,261 ตัน) จังหวัดภูเก็ต (71,930 ตัน) 
และจังหวัดตรัง (65,161 ตัน) ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาแนวโน:มปริมาณสัตว�น้ําเค็มท่ีจับได:ในพ้ืนท่ีภาคใต:
ระหวBางปj พ.ศ. 2552-2556 พบวBา ป5จจุบันมีแนวโน:มลดลงจากปj พ.ศ. 2552 ร:อยละ 12.17 โดยจังหวัดนราธิวาส
มีแนวโน:มลดลงมากท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 50.65 รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราช (ร:อยละ 49.71) และจังหวัด
ระนอง (ร:อยละ 34.62) ตามลําดับ และจังหวัดท่ีมีแนวโน:มปริมาณการจับสัตว�น้ําเค็มเพ่ิมข้ึนจากปj พ.ศ. 2552 
ได:แกB จังหวัดชุมพรจังหวัดภูเก็ต จังหวัดป5ตตานี และจังหวัดสุราษฎร�ธานี รายละเอียดดังแสดงใน รูปท่ี 6-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6-6 ปริมาณสัตว�น้ําเค็มท่ีจับได, จําแนกรายกลุ̀มจังหวัดภาคใต, ระหว̀างปX พ.ศ.2552-2556 

 สําหรับปริมาณสัตว�น้ําจืดท่ีจับได: (รวมเพาะเลี้ยง) ในปj พ.ศ.2556 พบวBากลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยมี
ปริมาณการจับสัตว�น้ําจืดมากท่ีสุด รองลงมาคือกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน จํานวน 20,026 ตัน โดยจังหวัดท่ีมี
ปริมาณการจับสัตว�น้ําจืดมากท่ีสุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช รองลงมา ได:แกB จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง 
ตามลําดับ ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวโน:มปริมาณสัตว�น้ําจืดท่ีจับได:ในพ้ืนท่ีภาคใต:ระหวBางปj พ.ศ. 2552-2556 พบวBา 
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รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -256- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ในปj พ.ศ. 2556 มีแนวโน:มเพ่ิมข้ึนจากปj พ.ศ. 2552 ร:อยละ 9.07 โดยกลุBมจังหวัดท่ีมีปริมาณการจับสัตว�น้ําจืด
เพ่ิมข้ึนสBวนใหญBอยูBในกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน ซ่ึงจังหวัดสงขลามีแนวโน:มเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา ได:แกB 
จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง ตามลําดับ ในขณะท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยมีแนวโน:มปริมาณการจับสัตว�น้ําจืด
ลดลงร:อยละ 13.93 โดยจังหวัดท่ีมีแนวโน:มปริมาณการจับสัตว�น้ําจืดลดลงจากปj พ.ศ. 2552 ได:แกB จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ตจังหวัดป5ตตานี และจังหวัดกระบ่ี รายละเอียดดังแสดงใน รูปท่ี 6-7 

 
รูปท่ี 6-7 ปริมาณสัตว�น้ําจืดท่ีจับได, จําแนกรายกลุ̀มจังหวัดภาคใต, ระหว̀างปX พ.ศ. 2552-2556 

 จากข:อมูลจํานวนฟาร�มเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ56งและการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําจืดในพ้ืนท่ีภาคใต: พบวBา สBวน
ใหญBพบเปHนฟาร�มกุ:ง และกระชังปลา โดยฟาร�มกุ:งสBวนใหญBพบท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย ซ่ึงพบมากท่ีสุดใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา โดยป5จจุบันฟาร�มกุ:งมีแนวโน:มลดลงในทุกกลุBมจังหวัด โดยเฉพาะกลุBม
จังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย สําหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ํากรBอยนิยมเลี้ยงในกระชังมากท่ีสุด โดยกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56ง
อันดามันและชายแดนนิยมเลี้ยงปลาในกระชังมากท่ีสุด ซ่ึงจังหวัดท่ีพบกระชังปลามากท่ีสุด คือ จังหวัดป5ตตานี 
จังหวัดพังงา และจังหวัดสตูล ตามลําดับ โดยป5จจุบันกระชังเลี้ยงปลามีแนวโน:มลดลงในกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอัน
ดามัน ในขณะท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีแนวโน:มการเลี้ยงปลาในกระชังเพ่ิมข้ึน สําหรับฟาร�มหอย (หอยแครง 
หอยแมลงภูB และหอยนางรม) พบวBา สBวนใหญBมีการเลี้ยงมากท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยและกลุBมภาคใต:ฝ56งอัน
ดามัน  
 การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําจืด พบวBา ภาคใต:นิยมเลี้ยงในบBอมากท่ีสุด โดยกลุBมจังหวัดท่ีมีบBอเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา
จืดมากท่ีสุด ได:แกBกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย รองลงมาคือกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน และกลุBมจังหวัดภาคใต:
ฝ56งอันดามัน ตามลําดับ ซ่ึงจังหวัดท่ีมีการเลี้ยงสัตว�น้ําจืดมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีภาคใต: ได:แกB จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังแสดงใน รูปท่ี 6-8 
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รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -257- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 6-8 จํานวนฟาร�มเล้ียงสัตว�น้ําจืด จําแนกตามประเภทการเล้ียง  
ในพ้ืนท่ีกลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอ̀าวไทย กลุ̀มจังหวัดภาคใต,ฝ'(งอันดามัน  

และกลุ̀มจังหวัดภาคใต,ชายแดน ระหว̀างปX พ.ศ. 2552-2556 

 สําหรับปริมาณผลผลิตสัตว�น้ําจากการเพาะเลี้ยง ได:แกB กุ:ง ปลาน้ํากรBอย หอย และสัตว�น้ําจืด          
(รูปท่ี 6-8) พบวBา กลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยมีปริมาณผลผลิตสัตว�น้ํามากท่ีสุดในพ้ืนท่ีภาคใต: โดยกุ:งจัดเปHน
ผลผลิตหลัก โดยจังหวัดท่ีให:ผลผลิตกุ:งมากท่ีสุด คือ จังหวัดสุราษฎร�ธานี รองลงมา ได:แกB จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดชุมพร และจังหวัดตรัง ตามลําดับ สําหรับผลผลิตปลาน้ํากรBอยสBวนใหญBมาจากจังหวัดป5ตตานีและสงขลา 
ในขณะท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานีจัดเปHนจังหวัดท่ีให:ผลผลิตหอยมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีภาคใต: นอกจากนี้ ผลผลิตสัตว�น้ําจืด
สBวนใหญBมากจากจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวโน:มผลผลิตกุ:ง 
ปลาน้ํากรBอย และหอยในพ้ืนท่ีภาคใต:ระหวBางปj พ.ศ. 2552-2556 พบวBา ในปj พ.ศ. 2556 มีแนวโน:มลดลงจากปj 
พ.ศ. 2552 ในขณะท่ีผลผลิตสัตว�น้ําจืดมีแนวโน:มเพ่ิมข้ึน 
 จากข:อมูลจํานวนโรงงานแปรรูปสัตว�น้ําในพ้ืนท่ีภาคใต: ประเภทโรงงานท่ีพบสBวนใหญB ได:แกB ปลาเค็ม 
ข:าวเกรียบกุ:ง หมึกแห:ง และน้ําบูดู ตามลําดับ โดยการแปรรูปเปHนปลาเค็มสBวนใหญBพบมากท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:
ชายแดน รองลงมาคือกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทย ซ่ึงในปj พ.ศ.2556 จังหวัดท่ีพบการทําปลาเค็มมากท่ีสุด คือ 
จังหวัดสงขลา (106 แหBง) รองลงมาได:แกB จังหวัดป5ตตานี (52 แหBง) โดยป5จจุบันการทําปลาเค็มมีแนวโน:มลดลง 
โดยเฉพาะในจังหวัดป5ตตานีและชุมพร สําหรับการทําหมึกแห:งสBวนใหญBพบมากท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ฝ56งอBาวไทยโดย
เฉพาะท่ีจังหวัดชุมพร ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวโน:มการทําหมึกแห:ง พบวBา มีแนวโน:มลดลงในทุกกลุBมจังหวัด สําหรับ
ข:าวเกรียบกุ:งและน้ําบูดู พบวBา มีการแปรรูปเฉพาะท่ีกลุBมจังหวัดภาคใต:ชายแดน โดยเฉพาะท่ีจังหวัดป5ตตานีและ
นราธิวาส โดยป5จจุบันโรงงานแปรรูปท้ัง 2 ประเภทมีแนวโน:มลดลง 
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บ`อ นา ร̀องสวน กระชัง

กลุ`มภาคใต,ฝ'(งอ`าวไทย กลุ`มภาคใต,ฝ'(งอันดามัน กลุ`มภาคใต,ชายแดน



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -258- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 6-9 ปริมาณผลผลิตกุ,ง ปลาน้ํากร`อย หอย และสัตว�น้ําจืด  

จําแนกรายกลุ̀มจังหวัดภาคใต,ระหว̀างปX พ.ศ. 2552-2556 

  จากข:อมูลข:างต:น พบวBา สําหรับข:อจํากัดของการพัฒนาด:านการเกษตรท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีภาคใต: คือ ภาคใต:
มีพ้ืนท่ีราบจํากัด พ้ืนท่ีสBวนใหญBเปHนพ้ืนท่ีป�าไม: ดังนั้น การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกจึงเปHนไปได:ยาก อยBางไรก็ตาม พบวBามี
พ้ืนท่ีนาร:าง พ้ืนท่ีบBอกุ:ง พ้ืนท่ีเสื่อมสภาพท่ีสามารถฟ��นฟูให:เกิดประโยชน� รBวมกับการสBงเสริมการเกษตรให:มี
ผลผลิตสูงข้ึน รวมท้ัง สBงเสริมการปลุกพืชทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพิงพืชเศรษฐกิจเพียงไมBก่ีชนิด 

6.4 ผลกระทบจากการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม 

 ปj พ.ศ.2557 พ้ืนท่ีภาคใต:มีโรงงานท้ังสิ้น 12,051 โรง แยกเปHนโรงงานจําพวก 1 จํานวน 2,842 โรง 
จําพวก 2 จํานวน 1,301 โรง และจําพวก 3 จํานวน 7,908 โรง โดยจังหวัดสงขลาเปHนจังหวัดท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรมมากท่ีสุด คิดเปHนร:อยละ 20.11 ของโรงงานอุตสาหกรรมภายในพ้ืนท่ีภาคใต:ท้ังหมด รองลงมา ได:แกB 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร�ธานี คิดเปHนร:อยละ 17.80 และ 11.07 ตามลําดับ สําหรับจังหวัดท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรมน:อยท่ีสุด ได:แกB จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล และจังหวัดยะลา ท้ังนี้ จากข:อมูลในรายงานความ
เคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม พบวBา สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดสงขลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร�ธานี สามารถสรุปได:ดังนี้  
 (1) จังหวัดสงขลา สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได:แกB อุตสาหกรรมยาง 
ประกอบด:วย การผลิตยางแผBนรมควัน เปHนหลัก รองลงมา คือ อุตสาหกรรมไม:และผลิตภัณฑ�จากไม: ประกอบด:วย 
การผลิต ไส และซอยไม: เปHนหลัก และอันดับท่ี 3 ได:แกB อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด:วย การผลิตอาหารทะเล
เยือกแข็ง อาหารทะเลบรรจุกระป�อง และห:องเย็น เปHนหลัก  
 (2) จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได:แกBอุตสาหกรรม
ท่ัวไป ประกอบด:วย กิจการเก่ียวกับหิน กรวด ทรายหรือดิน สําหรับใช:ในการกBอสร:าง เปHนหลัก รองลงมา คือ 
อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด:วย กิจการเก่ียวกับผลิตคอนกรีตบล็อก ผลิตปูนขาว ผลิตเครื่องป5�นดินเผา และผลิต
อิฐดินเผา เปHนต:น และอุตสาหกรรมยาง 
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กุ,ง ปลาน้ํากร̀อย หอย สัตว�นํ้าจืด

อ̀าวไทย อันดามัน ชายแดน



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -259- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 (3) จังหวัดสุราษฎร�ธานี สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได:แกB อุตสาหกรรมไม:
และผลิตภัณฑ�จากไม: ประกอบด:วย การผลิต แปรรูปไม:และผลิตภัณฑ�ไม: เปHนหลัก รองลงมา คือ อุตสาหกรรม
ยางพารา ประกอบด:วย การผลิต แปรรูปยางพาราและผลิตภัณฑ� และอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด:วย การผลิต 
สกัดน้ํามันปาล�ม และการแปรรูป/การเก็บถนอมสัตว�น้ําและผลิตภัณฑ�สัตว�น้ํา เปHนหลัก  
 จากข:อมูลในฐานข:อมูลใบอนุญาตประทานบัตรของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรB พบวBา 
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเหมืองแรBมากท่ีสุด ซ่ึงสBวนใหญBเปHนเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรม
ปูนซิเมนต�) รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร�ธานี สBวนใหญBเปHนเหมืองยิปซัมและแอนไฮไดรต� ในขณะท่ีจังหวัด
ป5ตตานีและจังหวัดภูเก็ตไมBพบเหมืองแรB สําหรับชนิดเหมืองแรB ท่ีพบสBวนใหญBในพ้ืนท่ีภาคใต: ได:แกB หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมกBอสร:าง) ยิปซัม และแอนไฮไดรต� 
 การวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอBอนของป5จจัยภายใน และโอกาส ภัยคุกคามของป5จจัยภายนอกด:านอุตสาหกรรม
ของพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) จุดแข็ง  

(1) ทําเลท่ีต้ังอยูBในตําแหนBงท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาท้ังทางด:านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
บริการ เนื่องจากอยูBในจุดก่ึงกลางระหวBางเอเชียตะวันออกท่ีมีประเทศจีนเปHนศูนย�กลางเศรษฐกิจ และเอเชียใต: ซ่ึง
มีอินเดียเปHนศูนย�กลางเศรษฐกิจ สBงผลให:ภาคใต:กลายเปHนศูนย�กลางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของท้ัง 2 ฝ56งทะเล 
สามารถพัฒนาเปHนประตูการค:าและการคมนาคมขนสBงทางทะเลในระดับนานาชาติ 

(2) พ้ืนท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกพืชได:หลายชนิด และมีทรัพยากรทางประมงท่ี
มีศักยภาพ สามารถนํามาเปHนวัตถุดิบในการผลิตและแปรรูปทางอุตสาหกรรมได:เปHนอยBางดี 

(3) โครงสร:างพ้ืนฐานด:านการคมนาคมขนสBงได:รับการพัฒนาอยBางตBอเนื่องท้ังถนน รถไฟ และการ
เดินทางทางอากาศ จึงชBวยอํานวยความสะดวกในการขนสBงสินค:าและคนในภาคใต: รวมท้ัง การขนสBงระหวBาง
ภาคใต:กับกรุงเทพฯ และประเทศมาเลเซีย 

(4) ความม่ันคงทางพลังงานสูง เนื่องจากมีแหลBงก�าซธรรมชาติในทะเล ทBอสBงก�าซข้ึนฝ56งทBอสBงก�าซ
ไปยังประเทศมาเลเซียและโรงแยกก�าซ รวมท้ังมีโรงไฟฟLาจะนะใช:ก�าซธรรมชาติเปHนเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟLา  

(5) นิคมอุตสาหกรรมยังสามารถขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับผู:ประกอบการรายใหมBให:เข:ามาลงทุนใน
พ้ืนท่ีได:อีก ท้ังนิคมอุตสาหกรรมภาคใต:และนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
  2) จุดอ̀อน  

(1) ภาพลักษณ�ความไมBสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต:และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติท่ีมีผลเสีย
หายรุนแรง เชBน น้ําทBวม ดินถลBม เปHนต:น ทําให:มีผลตBอการพัฒนาทางเศรษฐกิจท้ังภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค:า การลงทุน และการทBองเท่ียว 

(2) เกษตรกรยังขาดความรู:ทางเทคโนโลยี และเงินทุนท่ีจะนําไปใช:เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
พืชเศรษฐกิจ ได:แกB ยางพารา ปาล�มน้ํามัน ข:าว และไม:ผล เพ่ือสร:างมูลคBาเพ่ิมซ่ึงสBวนใหญBเปHนการแปรรูปเบ้ืองต:น
เทBานั้น 

(3) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปHนฐานการผลิตประสบภาวะเสื่อมโทรม โดยเฉพาะ ทรัพยากรดิน 
ประมง แหลBงทBองเท่ียวบางแหBงอยูBในภาวะวิกฤต ซ่ึงจะสBงผลกระทบตBออุตสาหกรรมตBอเนื่องด:านการเกษตร     
การแปรรูป และการทBองเท่ียว 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -260- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

(4) ประชาชนสBวนใหญBประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการบริการ การเปลี่ยนความคิดให:ยอมรับ
การพัฒนาทางด:านอุตสาหกรรมเปHนสิ่งท่ีทําได:ยาก เชBน การพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและทBาเรือน้ําลึก เปHนต:น 
เนื่องจากกังวลเก่ียวกับผลกระทบท่ีมีตBอทรัพยากรและสิ่งแวดล:อม สุขภาพอนามัย และการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนบริเวณพ้ืนท่ีพัฒนา 

(5) ความไมBเทBาเทียมทางเศรษฐกิจระหวBางภาคใต:ของไทยกับมาเลเซียสBงผลให:มีการสBงออกวัตถุดิบ 
และแรงงานของไทยไปมาเลเซียคBอนข:างมาก 

(6) การพัฒนาบุคลากรไมBทันตBอการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และบุคลากรจํานวนมากยังไมBมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ขาดทักษะภาษา ขาดห:องปฏิบัติการและอุปกรณ�ท่ีทันสมัย  

3) โอกาส  
(1) ข:อตกลงรBวมมือระหวBางประเทศเรื่องข:อตกลงเขตการค:าเสรีไทย-จีน ไทย-ญ่ีปุ�น และไทย-

อินเดีย ข:อตกลงรBวมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ�าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย สร:างโอกาสให:กับพ้ืนท่ีชายฝ56ง
ทะเลภาคใต:สามารถดําเนินนโยบายการค:าเชิงรุกด:านเกษตร การค:า การลงทุน และการทBองเท่ียว รวมท้ังเขต
เศรษฐกิจชายแดนท่ีเอ้ือประโยชน�ตBอนักลงทุนท่ีจะเข:ามาลงทุนในพ้ืนท่ี 

(2) กระแสการอนุรักษ�ประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมและสุขภาพ สนับสนุนให:เกิดความต:องการสินค:า
และบริการท่ีมีความเปHนธรรมชาติ ดังนั้น การพัฒนาสินค:าและบริการโดยใช:ภูมิป5ญญาท:องถ่ิน (เชBน Spa และ 
Medical hub เปHนต:น) การพัฒนามาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย� และเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) จะเปHนโอกาส
ในการเพ่ิมมูลคBาสินค:า 

(3) นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให:เปHนแหลBงผลิตอาหาร พลังงาน และยางพาราเปHนโอกาสท่ีจะ
พัฒนาอาหารฮาลาล พลังงานทดแทนจากปาล�ม และศูนย�กลางอุตสาหกรรมยางได:อยBางมีประสิทธิภาพ เพราะมี
วัตถุดิบในการแปรรูปมาก โดยเฉพาะในภาวะราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสูงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกจะ
สBงผลกระทบตBอระบบการผลิตอาหารและพลังงานของโลก 

(4) ความก:าวหน:าทางเทคโนโลยีเปHนโอกาสในการพัฒนาองค�ความรู: การเพ่ิมมูลคBาในสินค:าและ
บริการ และขีดความสามารถในการแขBงขันทางการค:ามากข้ึน  

4) ภัยคุกคาม  
(1) การทําข:อตกลงเขตการค:าเสรี (Free Trade Area: FTA) ตลอดจนกรอบความรBวมมือการ

พัฒนาระหวBางประเทศมีผลเสียตBอสินค:าบางประเภท เชBน ปาล�มน้ํามัน เปHนต:น ซ่ึงต:นทุนการผลิตของไทยสูงกวBา
ของมาเลเซีย 

(2) ภาวะเศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนไมBแนBนอนและมีความเสี่ยงสูง การไมBมีเสถียรภาพของ
คBาเงินบาทสBงกระทบตBอราคาสินค:าสินค:าเกษตร อุตสาหกรรมการสBงออก และนักลงทุน 

(3) การพัฒนาของประเทศเพ่ือนบ:านท่ีมีแรงงานและต:นทุนการผลิตท่ีถูกกวBา เชBน จีน เวียดนาม 
เปHนต:น ซ่ึงดึงดูดนักลงทุนและนักทBองเท่ียวไปเปHนจํานวนมาก 

(4) ราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีสูงข้ึนสBงผลให:ผู:ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมี
ต:นทุนสําหรับการผลิตและการขนสBงสูงข้ึน 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -261- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

7. บทสรุป 

7.1  การนําเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม 

 จากการศึกษาความเปHนไปได:ของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: โดยการทบทวนโครงการพัฒนาในสาขา
เศรษฐกิจตBางๆ ท่ีมีอยูBในแผนพัฒนาของภาครัฐ และวิเคราะห�ความเปHนไปได:ของแนวทางเลือกอ่ืนๆ ในการเพ่ิมอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต: โดยในทุกข้ันตอนได:เน:นถึงการเรียนรู:รBวมกันกับผู:มีสBวนได:เสียจากการพัฒนาท้ัง
ทางตรงและทางอ:อม พบวBาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: แนวการพัฒนา 
ตามทางเลือกท่ี 2+ มุBงเน:นการพัฒนาศักยภาพด:านการทBองเท่ียวของภาคใต:และเพ่ิมรายได:จากการทBองเท่ียว ควบคูB
ไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในสาขาเกษตรกรรม เพ่ือปLอนภาคอุตสาหกรรม
และการสBงออก โดยแผนแมBบทการพัฒนา ระยะ 20 ปj (ปj พ.ศ. 2560–2579) แบBงการดําเนินงานเปHน 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 แนวการพัฒนา “ทางเลือก 2+ (สองบวก)” มุBงเน:นการพัฒนาศักยภาพด:านการทBองเท่ียวของ
ภาคใต:และเพ่ิมรายได:จากการทBองเท่ียว ควบคูBไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใน
สาขาเกษตรกรรมเพ่ือปLอนภาคอุตสาหกรรมและการสBงออก รวมท้ัง สาขาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องจากการเกษตร
แปรรูป ซ่ึงรองรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีภาคใต: ได:แกB ยางพารา ปาล�มน้ํามัน รวมถึง ผลผลิต
ทางการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา ซ่ึงในชBวง 10 ปj แรก (พ.ศ 2560-2569) ของแผนการพัฒนาภาคใต: กําหนด
เปLาหมายของรายได:เพ่ิมข้ึนจากสาขาการทBองเท่ียว ร:อยละ 80 สBวนท่ีเหลือ ร:อยละ 20 มีท่ีมาจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ได:แกB    1) การขนสBง 2) อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป และ 3) อุตสาหกรรมฮาลาล  
 ระยะท่ี 2 ในการพัฒนาชBวง 10 ปjหลัง (พ.ศ. 2570 - 2579) รายได:จากการทBองเท่ียวจะลดลงเหลือเพียงร:อยละ 
50 และจําเปHนต:องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมBๆ โดยเน:นไปท่ีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซ่ึงได:แกB อุตสาหกรรม  
ไบโอดีเซล ซ่ึงใช:ผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต:เปHนวัตถุดิบ ซ่ึงได:แกB ปาล�มน้ํามัน เปHนต:น 

ในการสร:างสมดุลระหวBางการอนุรักษ�และใช:ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมเพ่ือให:เกิด   
ดุลยภาพท้ังด:านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล:อม นําไปสูBการพัฒนาท่ียั่งยืนและได:คํานึงถึงหลักการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม โดยคํานึงถึงความสัมพันธ�เชิงระบบหรือองค�รวม “การบริหารจัดการ
เชิงระบบนิเวศ” (Ecosystem Approach) และมุBงเน:นการจัดการเชิงรุกเพ่ือปLองกันผลกระทบลBวงหน:าตาม
หลักการ “การระวังไว:กBอน” (Precautionary Principle) เปHนสําคัญ 

ท้ังนี้ แนวทางการดําเนินงานท่ีได:จากการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� ได:ถูกนําไปผนวกเปHนสBวนหนึ่ง
ในการจัดทําแผนแมBบทเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:อยBางยั่งยืน ระยะ 20 ปj (ปj พ.ศ. 2560–2579) ซ่ึง
สามารถจําแนกได:เปHน 4 มิติ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และดัชนีชี้วัด เพ่ือเปHนกรอบในการบรรลุ
เปLาหมายด:านความยั่งยืนท่ีได:จากกกระบวนการการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�และการมีสBวนรBวมของทุก
ภาคสBวนเปHนท่ีเรียบร:อยแล:ว 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -262- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

7.2 แนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตามหลักการระวังไว,ก`อน (Precautionary Principle) 

มิติท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อมท่ีย่ังยืน 

1.1 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ'(ง 

หลักการและเหตุผล 

ป5จจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลยังไมBสอดคล:องกับยุทธศาสตร�ด:านการทBองเท่ียว
ซ่ึงเปHนรายได:หลักของประเทศไทยทําให:ผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจท่ีประเทศควรจะได:รับนั้นน:อยกวBาท่ีควรจะเปHน
ไมBคุ:มคBากับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีสูญเสียหรือเสื่อมโทรมลงอยBางเห็นได:ชัด ดังนั้นจึงควรมีการวาง
ยุทธศาสตร�การทBองเท่ียวทางทะเลและการใช:ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอยBางยั่งยืน 

ป5ญหาหลักของอุทยานแหBงชาติทางทะเลมีหลายประการแตBโดยภาพรวมแล:วเกิดจากการทBองเท่ียวซ่ึง
ป5จจุบันธุรกิจการทBองเท่ียวในประเทศไทยมีแนวโน:มเติบโตข้ึนเปHนอยBางมากท้ังนักทBองเท่ียวท่ีเปHนชาวไทยและ
นักทBองเท่ียวตBางชาติการท่ีอุตสาหกรรมการทBองเท่ียวเติบโตข้ึนเชBนนี้แม:วBาจะปรากฏรายได:จากการทBองเท่ียวเข:าสูB
ประเทศเพ่ิมมากข้ึน แตBทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลถูกทําลายซ่ึงรายได:ท่ีได:รับไมBคุ:มคBากับทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สูญเสียไปเพราะรายได:ท่ีรับไมBเพียงพอตBอการนํามาใช:ในการฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล นอกจากนี้ 
นักทBองเท่ียวท่ีเดินทางไปทBองเท่ียวในเขตอุทยานยังสร:างความเสียหายให:กับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในเขต
อุทยานด:วยกลBาวคือ (1) การท้ิงสมอเรือในแนวปะการัง (2) การนําเรือเร็วเข:าไปใกล:ฝ56งจนทําให:ใบพัดเรือพัดทราย
ฝ5งปะการังจนเปHนเหตุให:ปะการังตาย (3) การจับสัตว�ทะเลโดยไมBมีเหตุอันควรของนักทBองเท่ียวกรณีดังกลBาวเปHน
การทารุณกรรมสัตว�ทะเลโดยไมBมีเหตุอันควร (4) การให:อาหารปลาในเขตอุทยานซ่ึงกรณีนี้เปHนการทําให:ระบบ
นิเวศในเขตอุทยานเสียไปเนื่องจากเปHนการเชื้อเชิญให:ปลานอกเขตอุทยานเข:ามาในเขตอุทยานและปลาเหลBานี้จะ
แยBงแหลBงท่ีอยูBอาศัยของปลาท่ีมีถ่ินอาศัยเดิมในเขตอุทยาน (5) ป5ญหาขยะจากการท่ีนักทBองเท่ียวเดินทางเข:าไป
ทBองเท่ียวในเขตอุทยานและท้ิงสิ่งปฏิกูลเปHนจํานวนมาก และ (6) ป5ญหาน้ําเสียจากการทBองเท่ียว 

ประชากรของสัตว�ทะเลหายากในป5จจุบัน มีจํานวนน:อยและมีแนวโน:มลดลงอยBางตBอเนื่องท้ังนี้เปHนผลจาก
ภาวะคุกคามหลายประการเชBนเครื่องมือประมงความเสื่อมโทรมสภาพแวดล:อมของแหลBงท่ีอยูBอาศัยการเจ็บป�วย
ตามธรรมชาติเปHนต:นในปjพ.ศ.2555 มีการเกยต้ืนของสัตว�ทะเลหายากไมBน:อยกวBา 200 ตัว โดยมีสัดสBวนของ     
เตBาทะเล โลมา-วาฬ และพะยูน ท่ีเกยต้ืนคิดเปHนร:อยละ 52, 32 และ 16 ตามลําดับ (ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ56ง สืบค:นจาก : http://www.dmcr.go.th/detailFaq.php?WP=pQIgZKqCGWOghJstqREcFKuw)
 เปfาประสงค�: 

อนุรักษ�และใช:ประโยชน�จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล ตามศักยภาพและขีดความสามารถ
ของการใช:ประโยชน�รBวมกันในระยะยาว 

ดัชนีช้ีวัด และเปfาหมาย 

1) การกําหนดเขตการใช:ประโยชน�ทางทะเล 
2) จํานวนชายหาดทBองเท่ียวและเกาะท่ีมีการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทBองเท่ียว 
แนวทางการดําเนินงาน  

1) การกําหนดเขตการใช:ประโยชน�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง โดยแบBงออกเปHน 4 เขตดังนี้ 
1.1)  เขตความม่ันคง ประกอบด:วย เขตทหาร เขตพลังงาน เชBน พ้ืนท่ีป`โตรเลียม สายสBงพลังงาน 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -263- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

1.2) เขตความม่ังค่ัง ประกอบด:วย 
-  เขตทBองเท่ียว 

อันดามันมรดกโลก (Andaman: The World Heritage): ทะเลอันดามันครอบคลุม
พ้ืนท่ี 6 จังหวัด ได:แกB จังหวัดพังงา จังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล ซ่ึงจุด
ขายท่ีสําคัญ คือ การเปHนแหลBงทBองเท่ียวระดับมรดกโลก โดยมีทรัพยากรแนวปะการังเปHนฐานท่ีสําคัญ 

สมุยและพ้ืนท่ีข:างเคียง (Samui & Beyond) : ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ได:แกB จังหวัด
ชุมพร จังหวัดสุราษฎร�ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีจุดขายท่ีสําคัญ คือ การพักผBอนทิวทัศน�และแหลBง
ดําน้ํา โดยมีทรัพยากรชายหาด คุณภาพน้ํา แนวปะการัง แหลBงดําน้ํา ท่ีมนุษย�สร:างเปHนฐานท่ีสําคัญ 

-  เขตประมง เชBน ประมงพ้ืนบ:าน ประมงพาณิชย� เพาะเลี้ยง 
-  เขตการพัฒนาด:านตBางๆ เชBน อุตสาหกรรมขนสBง 

1.3)  เขตความยั่งยืน การกําหนดเขตอนุรักษ�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งมีวัตถุประสงค�ท่ีจะ
เปHนการฟ��นฟูและอนุรักษ�ทรัพยากรทางทะเลท่ีสําคัญของประเทศและภาคให:กลับคืนสภาพความสมบูรณ� เพ่ือให:มี
ศักยภาพในการเปHนแหลBงหากิน สร:างอาชีพ สBงเสริมระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล:อม สามารถบรรเทาความ
รุนแรงจากภัยพิบัติธรรมชาติทางคลื่นลมท่ีเข:าปะทะชายฝ56ง และท่ีสําคัญคือสBงเสริมบทบาทการพ่ึงตนเองของคนใน
ภาคใต: ประกอบด:วย 

-  เขตสงวนรักษา เชBน อุทยานแหBงชาติ พ้ืนท่ีคุ:มครองทางทะเล 
-  เขตอนุรักษ�จัดการ เชBน เขตรักษาพืชสัตว�ป�าและพันธุ�พืช พ้ืนท่ีคุ:มครองสิ่งแวดล:อม 
-  พ้ืนท่ีป�าชายเลนท่ียังคงเหลือในป5จจุบัน และพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพฟ��นฟูใน 13 จังหวัด 

1.4)  เขตพิเศษประกอบด:วย 
-  ต:นแบบการจัดการเชBนเกาะพีพีเกาะหลีเป�ะและเกาะเตBา 
-  จัดการป5ญหาเฉพาะด:านเชBน การกัดเซาะชายฝ56ง 

   2) การใช:ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพ่ือการทBองเท่ียวอยBางยั่งยืน โดยการกําหนดขีด
ความสามารถในการรองรับนักทBองเท่ียวของเกาะและชายหาดท่ีสําคัญ  
  2.1)  พ้ืนท่ีอนุรักษ�ประมงชายฝ56ง 
  เปHนการประกาศเขต 3 กิโลเมตร จากชายฝ56งในทะเลท้ังเพ่ือประโยชน�ให:เปHนแหลBงวางไขB 
และเพ่ืออาชีพประมงพ้ืนบ:านให:คงอยูB ตามประกาศของกรมประมง 
  2.2)  พ้ืนท่ีอนุรักษ�ปะการัง 
   เปHนพ้ืนท่ีแนวปะการังท่ีมีอยูBในป5จจุบัน ซ่ึงประโยชน�นอกจากเปHนแหลBงอนุบาลสัตว�น้ําแล:ว
ยังเปHนแหลBงทBองเท่ียวท่ีสําคัญของภาคใต:  
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -264- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

1.2 การปfองกันภัยธรรมชาติและพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 

หลักการและเหตุผล 

แนวคิดในการวางผังนโยบายปLองกันและแก:ป5ญหาพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ประกอบด:วย (1) การพัฒนาพ้ืนท่ีแก:มลิง
รองรับน้ําเพ่ือปLองกันอุทกภัย ประกอบด:วย การปรับปรุงลําน้ําท่ีต้ืนเขินขัดขวางทางไหลของน้ําอยBางรุนแรง การ
ฟ��นฟูหนองบึงและพ้ืนท่ีชุBมน้ําเพ่ือรองรับน้ําทBวมและเก็บน้ําไว:ใช:ในฤดูแล:ง พัฒนาโครงขBายผันน้ําทBวมเพ่ือผBองถBาย
ปริมาณน้ําทBวมจากพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรหนาแนBนและมีมูลคBากิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง (2) การพัฒนาแหลBงน้ําขนาด
เล็กท่ีเหมาะสมและนําน้ําบาดาลมาใช:ให:เหมาะสม เพ่ือแก:ป5ญหาพ้ืนท่ีภัยแล:งซํ้าซาก (3) การปลูกต:นไม:บริเวณ
ชายฝ56ง ปลูกป�าชายเลน และการอนุรักษ�แนวปะการัง เพ่ือปLองกันและแก:ป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56ง (4) การกําหนด
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย Tsunami มาตรการเตือนภัย และเตรียมการอพยพระดับตBางๆ เพ่ือลดความสูญเสียจาก Tsunami 
(5) กําหนดผังพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ท้ังอุทกภัย ดินถลBม ภัยแล:ง รวมท้ังกําหนดมาตรการและข:อจํากัดในการใช:พ้ืนท่ี 
รวมท้ังการเฝLาระวังและเตือนภัยอยBางเหมาะสม 

เปfาประสงค� 

1)  สามารถบรรเทาภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีมีป5ญหารุนแรงเรBงดBวนในทุกพ้ืนท่ี 
2)  ควบคุมแผนการประโยชน�ใช:ท่ีดินได:อยBางเปHนรูปธรรมประชาชนมีความรู:ความเข:าใจในแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ตลอดจนการปรับตัวให:เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและความเปHนอยูBในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
ดัชนีช้ีวัดและเปfาหมาย 

1) จํานวนประชากรท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิต และมูลคBาความเสียหายภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2) จํานวนและสัดสBวนของหมูBบ:านท่ีประสบป5ญหาพิบัติทางธรรมชาติ 
แนวทางการดําเนินงาน 

1)  การปfองกันภัยน้ําท̀วมน้ําหลากในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 

พ้ืนท่ีดังกลBาว เปHนพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภัยจากน้ําป�าไหลหลากอยBางฉับพลัน มีสิ่งกีดขวางลําน้ํา ทางน้ํา
และอาคารระบายน้ําไมBเพียงพอ ไมBสามารถระบายน้ําได:ทัน และพ้ืนท่ีซ่ึงเกิดอุทกภัยจากน้ําทBวมขังในพ้ืนท่ีลุBม 
แมBน้ําสายหลักต้ืนเขิน ระบายน้ําไมBเพียงพอ การกําหนดแนวนโยบายในการจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเกิด
อุทกภัย กําหนดได:เปHนพ้ืนท่ี 4 บริเวณ คือ 

-  พ้ืนท่ีลุBมน้ําตาปjตอนลBาง ปากแมBน้ําตาปj จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
-  พ้ืนท่ีลุBมน้ําป5ตตานี ปากแมBน้ําป5ตตานี จังหวัดป5ตตานี 
-  พ้ืนท่ีลุBมน้ําปากพนัง ปากแมBน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-  พ้ืนท่ีลุBมน้ําตรัง จังหวัดตรัง 
ก. กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหลายระดับตามความเสี่ยง และความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน พร:อมมาตรการ

เฝLาระวังและแนวทางปฏิบัติสําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ตลอดจนการปรับตัวให:เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและความ
เปHนอยูBในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

ข. วางผังพัฒนาในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอยBางเหมาะสม พร:อมควบคุมการใช:ประโยขน�พ้ืนท่ีอยBางเครBงครัด 
ค. เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ํา โดยการขุดลอกหนองน้ํา คลองธรรมชาติและแก:มลิง 

ปรับปรุงทางน้ํา อาคารควบคุม ฝาย ประตูระบายน้ํา สะพาน ทBอลอด และอาคารท่ีอาจกีดขวางทางน้ําให:ระบาย



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -265- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

น้ําในฤดูฝนได:ดีข้ึน รวมท้ังวางระบบเตือนภัยการเกิดน้ําทBวม ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยมีความสามารถระบายน้ําท่ีพอเพียง 
เหมาะสมกับสภาพทางน้ํา การควบคุมการใช:ระบบสาธารณูปโภคด:านน้ํา 

ง. พัฒนาและจัดทําฐานข:อมูลในการติดตาม เก็บข:อมูลด:านปริมาณน้ําหลาก แหลBงเก็บกักน้ํา 
ความสามารถในการระบายน้ําของแมBน้ํา ลําคลอง และทางน้ําท่ีมีอยูB การใช:พ้ืนท่ี ตลอดจนระดับความรุนแรงของ
การเกิดน้ําทBวม น้ําหลาก เพ่ือเปHนการเฝLาระวัง และบรรเทาป5ญหาน้ําทBวมน้ําหลากควบคุมการใช:ระบบ
สาธารณูปโภคด:านน้ําในพ้ืนท่ี 

จ. กBอสร:างอBางเก็บน้ําขนาดใหญBในลุBมน้ําทBาตะเภา คือ อBางเก็บน้ําคลองทBาแซะ จังหวัดชุมพร เพ่ือ
บรรเทาอุทกภัยบางสBวน 

ฉ. พัฒนาพ้ืนท่ีแก:มลิงรองรับน้ํา บรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
ช. พัฒนาโครงขBายผันน้ําทBวม เพ่ือผBองถBายปริมาณน้ําจากพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรหนาแนBนและมีมูลคBา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง ไปยังพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมรองรับน้ําทBวม 
ซ. กําหนดมาตรการและวางระบบ การเชื่อมโยงข:อมูล การพยากรณ� เฝLาระวัง การเตือนภัย และ

การอพยพท่ีเหมาะสม 
ฌ. พัฒนาระบบผันน้ําข:ามลุBมน้ํา ระบบโครงขBายน้ําระหวBางกลุBมลุBมน้ํา และโครงขBายน้ําระหวBาง

แหลBงน้ําระหวBางประเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการระบายน้ําหลาก ชBวยลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยใน
ลุBมน้ําท่ีมีน้ํามาก เชBน แมBน้ํากระบุรี 

ญ. ฟ��นฟูหนองบึงธรรมชาติและพ้ืนท่ีชุBมน้ํา (Wetland) ท่ีกระจายอยูBท่ัวไปตามธรรมชาติและ
พัฒนาแหลBงน้ํา สระน้ําขนาดเล็ก พ้ืนท่ีแก:มลิง ให:สามารถชะลอน้ํา รองรับน้ําหลากได:เพ่ิมข้ึน บรรเทาอุทกภัยใน
ฤดูฝน 

2)  การปfองกันภัยแล,งในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 

พ้ืนท่ีดังกลBาว เปHนพ้ืนท่ีซ่ึงปริมาณฝนและน้ําทBาในพ้ืนท่ีต:นน้ํามีแนวโน:มลดลงและมีความไมBแนBนอน
มากข้ึน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล:อม ในขณะท่ีปริมาณความต:องการใช:น้ําได:เพ่ิมข้ึนจากการ
ขยายตัวของประชากร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีแหลBงเก็บกักน้ําท้ังท่ีสร:างข้ึนและท่ีมีอยูBตามธรรมชาติไมB
สามารถเก็บกักน้ําไว:ใช:ได:เพียงพอตลอดปj ในฤดูแล:งจึงเกิดป5ญหาการขาดแคลนน้ํา พ้ืนท่ีการเกษตรอยูBนอกเขต
ชลประทาน หรืออยูBหBางไกลแหลBงน้ํา การกําหนดแนวนโยบายในการจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงภัยแล:ง พ้ืนท่ีท่ีต:อง
ดําเนินการอยBางเรBงดBวน ได:แกB พ้ืนท่ีท่ีราบลุBมฝ56งตะวันออก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร�ธานี สงขลา 
และพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลตะวันตก ในจังหวัดตรังภูเก็ต พังงา กระบ่ี กําหนดเปHนพ้ืนท่ี 3 บริเวณ คือ 

ก. พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล:งและขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคในเขตชุมชนได:แกB พ้ืนท่ีเมือง
หาดใหญB-สงขลา และเมืองสุราษฎร�ธานี 

ข. พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล:งและขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม ได:แกB พ้ืนท่ีชลประทานในจังหวัด       
สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 

ค. พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล:งและขาดแคลนน้ําเพ่ือการทBองเท่ียว ได:แกB พ้ืนท่ีทBองเท่ียวจังหวัดภูเก็ต พังงา 
กระบ่ี พ้ืนท่ีทBองเท่ียวบนเกาะ ชายฝ56งทะเลในจังหวัดสุราษฎร�ธานี สงขลา ตรัง สตูล 

ง. กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหลายระดับตามความเสี่ยงและความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน พร:อมมาตรการ
เตรียมพร:อม เฝLาระวัง เตือนภัยและอพยพท่ีเหมาะสม เข:าใจงBาย สะดวกตBอการปฏิบัติและปลูกฝ5งความรู:ความ



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -266- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

เข:าใจ และแนวทางปฏิบัติสําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ตลอดจนการปรับตัวให:เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและความเปHนอยูB
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

จ. วางผังพัฒนาในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอยBางเหมาะสม พร:อมควบคุมการใช:ประโยชน�พ้ืนท่ีอยBางเครBงครัด 
ฉ. เพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํา โดยการขุดลอกหนองน้ํา คลองธรรมชาติและแก:มลิง 

ปรับปรุงขุมเหมือง แอBงน้ํา บึง พรุ สระน้ําในไรBนา ขุดเจาะน้ําบาดาลและพัฒนาแหลBงน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

ช. ดําเนินการพัฒนาระบบจัดสBงน้ํา จัดสรรน้ํา และกระจายน้ํา ในพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีสามารถเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร ท่ีสร:างมูลคBาเพ่ิมได:อยBางมีประสิทธิภาพและคุ:มคBา 

ซ. จัดระบบผลิตน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ีทBองเท่ียวท่ีขาดแคลนน้ํา เชBน การนําน้ําทะเลมาทําน้ําจืดผBาน
กระบวนการ Reverse Osmosis โดยภาครัฐมีมาตรการกํากับดูแลคุณภาพและราคา 

ฌ. พัฒนาฐานข:อมูล ด:านปริมาณน้ําต:นทุน ความต:องการใช:น้ํา การใช:พ้ืนท่ี และระดับการขาด
แคลนน้ําอยBางสมํ่าเสมอ เพ่ือเฝLาระวัง บรรเทาและแก:ป5ญหาภัยแล:งอยBางยั่งยืน 

ญ. พัฒนาระบบผันน้ําข:ามลุBมน้ํา ระบบโครงขBายน้ําระหวBางลุBมน้ํา และโครงขBายน้ําระหวBางประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําต:นทุนให:แกBลุBมน้ําท่ีมีป5ญหาขาดแคลนน้ํา เชBน แมBน้ํากระบุรี 

ฎ. ควบคุมแผนการประโยชน�ใช:ท่ีดินในพ้ืนท่ีใช:น้ําตBางๆ อยBางเครBงครัด 
3)  การปfองกันและแก,ไขป'ญหาดินถล̀ม 

เปHนพ้ืนท่ีป�าบริเวณต:นน้ําและท่ีลาดชันถูกบุกรุกทําลาย สBงผลให:เกิดการชะล:างพังทลายของดิน
เพ่ิมข้ึน คุณภาพของดินเสื่อมโทรมลง และตะกอนดินทับถมในแหลBงน้ําและลําน้ําตBางๆ จนต้ืนเขิน ขีด
ความสามารถในการเก็บกักของแหลBงน้ําลดลง เปHนป5จจัยเสริมให:สถานการณ�น้ําทBวมและภัยแล:งในลุBมน้ํานั้นรุนแรง
ข้ึน 

บริเวณท่ีเปHนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลBมในภาคใต: กําหนดได:ดังนี้คือ พ้ืนท่ีเชิงเขาในจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง และพัทลุง 

ก. ปLองกันและลดการชะล:างพังทลายของดิน โดยใช:พืชยึดดิน คลุมดิน หรือโครงสร:างปLองกันการ
กัดเซาะพังทลายของดิน 

ข. พัฒนาและจัดทําฐานข:อมูลในการติดตาม เก็บข:อมูลด:านปริมาณน้ํา สภาพดิน การใช:พ้ืนท่ี 
ตลอดจนระดับความรุนแรงของการเกิดดินถลBม ชะล:างพังทลาย เพ่ือเปHนการเฝLาระวัง เตือนภัยและบรรเทาป5ญหา 

ค. กําหนดมาตรการและวางระบบ การเชื่อมโยงข:อมูล การพยากรณ� เฝLาระวัง การเตือนภัย และ
การอพยพท่ีเหมาะสม 

ง. กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหลายระดับตามความเสี่ยงและความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน พร:อมมาตรการ
เตรียมพร:อม เฝLาระวัง เตือนภัยและอพยพท่ีเหมาะสม เข:าใจงBาย สะดวกตBอการปฏิบัติ 

จ. วางผังการพัฒนาในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอยBางเหมาะสม ซ่ึงอาจประกอบด:วย พ้ืนท่ีหลบภัยแนวปLองกัน 
สกัดก้ันภัย บรรเทาความรุนแรง เส:นทางอพยพ พร:อมมาตรการควบคุมการใช:พ้ืนท่ีอยBางตBอเนื่อง 

ฉ. ฟ��นฟูป�าต:นน้ําให:มีความอุดมสมบูรณ� และให:ประชาชนมีสBวนรBวมในการฟ��นฟูและใช:ประโยชน�
จากป�า 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -267- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4)  การบรรเทาและปfองกันภัยจากคล่ืนใต,น้ําขนาดใหญ̀ (Tsunami) 
ภัยจากคลื่นใต:น้ําขนาดใหญB (Tsunami) มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนมาจากการเกิดแผBนดินไหวใต:ทะเล

บริเวณหมูBเกาะอันดามัน นิโคบา และสุมาตรา ทางด:านตะวันตกของภาคใต: พ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสได:รับผลกระทบต้ังอยูB
ในแนวชายฝ56งทะเลอันดามัน ต้ังแตB จังหวัดระนอง พังงา กระบ่ี ภูเก็ต ตรัง และสตูล 

ก. กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย Tsunami โดยวางผังการใช:ท่ีดิน ควบคุมความหนาแนBนของประชากร 
รักษาพ้ืนท่ีเป̀ดโลBง ควบคุมแผนการประโยชน�ใช:ท่ีดินอยBางเครBงครัด รักษาและฟ��นฟูป�าชายเลน รวมท้ังการใช:    
สิ่งกีดขวางทางกายภาพ ลดความรุนแรงของคลื่น 

ข. จัดทําฐานข:อมูลในการติดตาม เก็บข:อมูลด:านแผBนดินไหว การเกิดคลื่นยักษ� Tsunami การใช:
พ้ืนท่ี ตลอดจนเชื่อมโยงการติดตBอสื่อสารข:อมูล การพยากรณ� การเฝLาระวัง การเตือนภัยและการอพยพในกรณี
เกิดภัยจากคลื่นยักษ� Tsunami อยBางตBอเนื่อง 

5)  การปfองกันและแก,ไขป'ญหาการกัดเซาะชายฝ'(งทะเล 
ภาคใต:มีภูมิสัณฐานเปHนแหลมยื่นไปในคาบสมุทร มีชายทะเลทางด:านอBาวไทยและอันดามัน         

ในป5จจุบันพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ56งทะเลประสบป5ญหาการกัดเซาะเปHนบริเวณในพ้ืนท่ีภาคใต:ทางด:านอBาวไทย สBวนใหญB
จะเกิดข้ึนบริเวณท่ีราบน้ําข้ึนถึง บริเวณชายเลน และบริเวณหาดทราย สBวนทางฝ56งอันดามันการกัดเซาะสBวนใหญB
พบในพ้ืนท่ีหาดทรายมากกวBาบริเวณอ่ืนๆ ซ่ึงป5ญหาการกัดเซาะสBวนใหญBเกิดจากการท่ีภาคใต:ต้ังอยูBในแนวลม
มรสุม การลดลงของพ้ืนท่ีป�าชายเลน และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ 

ก. กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยการกัดเซาะชายฝ56ง โดยการจัดทําแนวเขตพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน รวมถึงการใช:
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช:ประโยชน�ท่ีดินและอาคาร รวมถึงการควบคุมความหนาแนBนของ
ประชากร 

ข. พัฒนาและจัดทําฐานข:อมูลในการติดตาม เก็บข:อมูลด:านการใช:พ้ืนท่ี ตลอดจนระดับความ
รุนแรงของการเกิดการกัดเซาะ เพ่ือเปHนการเฝLาระวัง เตือนภัย และบรรเทาป5ญหา 
1.3 ระบบนิเวศบนบกและปyาไม, 

หลักการและเหตุผล 
การใช:ประโยชน�ท่ีดินของภาคใต:สBวนใหญBเปHนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใช:สําหรับการเพาะปลูกยางพารา สBวน

พ้ืนท่ีป�าไม:ท่ีมีความสําคัญตBอระบบนิเวศมีสัดสBวนน:อย ถึงแม:ในชBวง 5 ปjท่ีผBานมา จะมีจํานวนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนก็ตาม
ขณะท่ีภาคใต:ยังคงประสบป5ญหาด:านการใช:ท่ีดินอยูBไมBวBาจะเปHนเรื่องการบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตร การ
ขยายตัวของพ้ืนท่ีเมืองท่ีกระจัดกระจาย การเกิดข้ึนของ Resort Town บริเวณแหลBงทBองเท่ียว ความขัดแย:ง
ระหวBางพ้ืนท่ีเกษตรกับการเพาะเลี้ยงชายฝ56ง การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่ีขาดการจัดการท่ีเหมาะสม และแหลBง
มรดกทางวัฒนธรรมได:รับผลกระทบ ประเด็นป5ญหาเหลBานี้ถือเปHนป5ญหาสําคัญท่ีต:องได:รับการแก:ไขโดยเร็ว 
เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนจะสBงผลให:เกิดแรงกดดันตBอความต:องการใช:พ้ืนท่ี หากขาดการวางแผนท่ี
มีประสิทธิภาพจะทําให:ป5ญหาเหลBานี้ขยายตัวเพ่ิมข้ึนได:ในอนาคต ซ่ึงจะสBงผลตBอความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปHนป5จจัยการผลิตท่ีสําคัญตBอภาคในอนาคต 

แนวคิดในการวางแผนการใช:ประโยชน� ท่ีดิน คือ วางระบบการใช:ประโยชน� ท่ีดินให:สอดรับกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือสามารถรองรับกิจกรรมการพัฒนาด:านตBางๆให:ได:อยBางมี
ประสิทธิภาพ โดยให:ชุมชนท:องถ่ินเปHนแกนหลักทํางานกับทุกภาคสBวนในพ้ืนท่ี จัดมาตรการอนุรักษ�ฟ��นฟู และใช:
ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติอยBางยั่งยืนภายใต:การสนับสนุนและกํากับดูแลของภาครัฐ ดูแลแก:ป5ญหาและ
จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล:อมในเมืองและชนบทกํากับ และสBงเสริมการพัฒนาให:สอดรับกับขีดความสามารถการ
รองรับเชิงนิเวศของพ้ืนท่ีอยBางยั่งยืน 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -268- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

เปfาประสงค�: 
การใช:ประโยชน�ท่ีดินตามศักยภาพและความเหมาะสม เพ่ือรักษาความยั่งยืนของท่ีดินและระบบนิเวศ  

บนบก มีการจัดการป�าไม:และพ้ืนท่ีต:นน้ํา เพ่ือหยุดยั้งและฟ��นฟูความเสื่อมโทรมของท่ีดิน รวมถึง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ดัชนีช้ีวัด และเปfาหมาย 
1) อนุรักษ�พ้ืนท่ีเกษตรกรรมชั้นดีเพ่ือเปHนแหลBงผลิตอาหารท่ีสําคัญของภาคให:ได:ประมาณ 3 ล:านไรB  

หรือประมาณร:อยละ 7 ของพ้ืนท่ีภาค 
2) ฟ��นฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรรมและพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการต้ังถ่ินฐานในชนบท ให:ประชาชนสBวนใหญBสามารถ

ดํารงชีวิตได:อยBางมีคุณภาพในพ้ืนท่ีประมาณ 21 ล:านไรB หรือประมาณร:อยละ 49 ของพ้ืนท่ีภาค 
3) ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือใช:ประโยชน�เพ่ือเกษตรกรรมประมาณ 0.7 ล:านไรB หรือประมาณร:อยละ 2 ของพ้ืนท่ี

ภาค 
4) สงวนพ้ืนท่ีป�าไม:เพ่ือเปHนแหลBงต:นน้ําลําธารและระบบนิเวศป�าบกท่ีสําคัญให:ได:ประมาณ 12 ล:านไรB

หรือประมาณร:อยละ 7 ของพ้ืนท่ีภาค 
5) ฟ��นพ้ืนท่ีป�าไม:ท่ีเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทําลายให:ได:ประมาณ 2 ล:านไรB หรือประมาณร:อยละ 5 

ของพ้ืนท่ีภาค 
6) สงวนพ้ืนท่ีป�าชายเลนพ้ืนท่ีชุBมน้ําและพ้ืนท่ีสําคัญทางระบบนิเวศวิทยาท่ีมีความอBอนไหวให:ได:

ประมาณ 3 ล:านไรB หรือประมาณร:อยละ 6 ของพ้ืนท่ีภาค 
7) อนุรักษ�พ้ืนท่ีแหลBงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค รวมถึงพ้ืนท่ีตามแนวชายฝ56งในระยะ 3 กิโลเมตรเพ่ือการ

ประมง 
8) พัฒนาพ้ืนท่ีอยูBอาศัยในเขตเมืองให:มีความสวยงาม มีความเปHนระเบียบเรียบร:อย นBาอยูBอาศัยให:ครบ

ทุกเมืองในภาค 
9) พัฒนาพ้ืนท่ีสBงเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีศักยภาพให:ครบในทุกพ้ืนท่ี 

10) อนุรักษ�พ้ืนท่ีประวัติศาสตร�และศิลปวัฒนธรรมให:ครบในทุกพ้ืนท่ี 

 แนวทางการดําเนินงาน 

กําหนดเขตการใช:ประโยชน�ท่ีดินท่ีสอดคล:องกับเปLาหมายการใช:ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือเปHนการจัดระเบียบ
และควบคุมการใช:ประโยชน�ท่ีดินในอนาคต ดังรายละเอียดดังตBอไปนี้ 

(1)  พ้ืนท่ีอนุรักษ�ปyาไม, : พ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ�ป�าไม: เปHนพ้ืนท่ีมีความสําคัญตBอการรักษาความสมดุล
และเปHนแหลBงต:นน้ําลําธาร หากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช:ประโยชน�หรือเกิดความเสียรุนแรงอาจผลตBอ
ทรัพยากรต:นทุนของภาคในระยะยาวได: พ้ืนท่ีอนุรักษ�ป�าไม: สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีเปHนพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีไมB
เหมาะสมแกBการทําการเกษตร คิดเปHนประมาณร:อยละ 35 ของพ้ืนท่ีรวมท้ังภาคพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีป�าบก บริเวณท่ีสูงด:าน
ตะวันตกตอนบนของภาค ท่ีสูงตอนกลางของภาค และท่ีสูงตอนใต:ท่ีตBอเนื่องกับประเทศมาเลเซีย พ้ืนท่ีอุทยาน
แหBงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า พ้ืนท่ีป�าสงวนแหBงชาติโซน C และพ้ืนท่ีป�าคุณภาพลุBมน้ํา 
ชั้น 1 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -269- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

1) พ้ืนท่ีป�าบก นอกจากจะเปHนแหลBงต:นน้ําลําธาร ปLองกันการชะล:างของหน:าดินในท่ีสูงแล:ว     
ยังเปHนแหลBงท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติมาก นโยบายป�าไม:แหBงชาติ ในปj พ.ศ.2528 กําหนดให:
สงวนพ้ืนท่ีป�าของประเทศไว:ร:อยละ 40 โดยพ้ืนท่ีป�าร:อยละ 25 สงวนไว:เปHนแหลBงต:นน้ําลําธาร ซ่ึงตBอมาในปj     
พ.ศ.2535 รัฐบาลได:รับรองนโยบายท่ีจะสงวนพ้ืนท่ีป�าของประเทศไว:ร:อยละ 27.5 ของพ้ืนท่ีประเทศ ซ่ึงในป5จจุบัน 
ภาคใต:พ้ืนท่ีป�าลดลงเหลือเพียงร:อยละ 17 ของพ้ืนท่ีภาค ขณะท่ีการศึกษาปริมาณน้ําของพ้ืนท่ีลุBมน้ําควรจะมีพ้ืนท่ี
ป�าปกคลุมถึงร:อยละ 38 เพ่ือท่ีจะให:มีน้ําไหลตลอดท้ังปj จึงควรดําเนินการสงวนพ้ืนท่ีป�าอยBางเข:มงวดและฟ��นฟูพ้ืนท่ี
ป�าซ่ึงถูกบุกรุก 

2) พ้ืนท่ีอุทยานแหBงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า พ้ืนท่ีป�าสงวนแหBงชาติโซน C และ
พ้ืนท่ีป�าคุณภาพลุBมน้ําชั้น 1 เปHนพ้ืนท่ีป�าบกซ่ึงอยูBภายใต:ข:อกําหนดตามกฎหมาย ซ่ึงห:ามการใช:ประโยชน�ใดๆ ท่ีจะ
กBอให:เกิดความเสียหายตBอระบบนิเวศหรืออนุญาตได:ตามข:อยกเว:นตามกฎหมายนั้นๆ 

 (2)  พ้ืนท่ีฟ{|นฟูสภาพปyาไม,: มีพ้ืนท่ีประมาณ 2.03 ล:านไรB คิดเปHนร:อยละ 4.60 ของพ้ืนท่ีรวม สBวนใหญB
เปHนพ้ืนท่ีป�าสงวนแหBงชาติเดิมท่ีถูกบุกรุกและเปHนพ้ืนท่ีป�าเสื่อมโทรม ซ่ึงความต:องการในการท่ีจะรักษาพ้ืนท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติให:มีความสําคัญในเชิงนิเวศตBอภาคนั้น จําเปHนต:องนําพ้ืนท่ีป�าเสื่อมโทรมเหลBานั้นกลับคืนมา 
(Reclaim) เพ่ือให:เกิดการฟ��นคืนสภาพป�าไม: เพ่ือเปHนแหลBงผลิตและแหลBงอาหารของภาคตBอไป รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 7-1 

ตารางท่ี 7-1 พ้ืนท่ีฟ{|นฟูปyาไม,ในภาคใต, จําแนกตามอําเภอ 

จังหวัด พ้ืนท่ีฟ{|นฟูปyาไม, 
ชุมพร อําเภอทBาแซะ : ป�านํ้าตกกะเปาะ ป�าแปลงหมายเลข 89 และ 90 

อําเภอปะทิว : ป�านํ้าตกกะเปาะ ป�าพรุกะชิง ป�าเขาใหญBบางจาก 
อําเภอเมืองชุมพร : ป�าแปลงหมายเลข 89 ป�าทBาเทียบญวน-ทBาสาร 
อําเภอสวี : ป�าทุBงระยะ-นาสัก 
อําเภอทุBงตะโก : ป�าเขา ตังอา คลองโอน 
อําเภอหลังสวน : ป�าหมายเลข 90 ป�าบางมะพร:าว นางพญา 

ระนอง อําเภอกระบุรี : ป�านํ้าจืด มะมุ ป�าปากจ่ัน ป�าแปลงหมายเลข 89 
อําเภอละอุBน : ป�าละอุBน ป�าทรายแดง ป�าคลองลําเลียง 
อําเภอเมือง : ป�าละอุBน ป�าทรายแดง ป�าคลองหาดส:มแปLน 
อําเภอกะเปอร� : ป�าอําเภอกะเปอร� 

ภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต : ป�าคลองชีเหล:า คลองทBาจีน 
พังงา อําเภอคุระบุรี : ป�าเทือกเขานมสาว 

อําเภอตะก่ัวป�า : ป�าเทือกเขานมสาว 
อําเภอกะปง : ป�าเทือกเขาปลายโต�ะ-เขาศก ป�าเทือกเขากะได 

ยะลา อําเภอกาบัง : ป�าหมายเลข 108 ป�าลาปู ถ:าทะล ุ
อําเภอบันนังสตา : ป�าลาปู ถ:าทะล ุ
อําเภอเบตง : ป�าเบตงแปลง 1 

นราธิวาส อําเภอรือเสาะ : ป�าปรินยอ ป�าเทือกเขารือเสาะ 
อําเภอศรสีาคร : ป�าแมBนํ้าสายบุรขีว่ังขวา ป�าปรินยอ 
อําเภอสไุหงปาดี : ป�าลุBมแมBนํ้าบางนรา 
อําเภอรามัน : ป�าจ�ะก้ัว 

สงขลา อําเภอรัตภูมิ :ป�าคลองตอฝ56งขวา คลองปอมฝ56งซ:าย 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -270- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

จังหวัด พ้ืนท่ีฟ{|นฟูปyาไม, 
นครศรีธรรมราช อําเภอชะอวด : ป�าควรแก:ว 

อําเภอทุBงสง : ป�าควรออกบ:านนํ้าตก 
อําเภอรBอนพิบูลย� : ป�าเขาวัง ป�าเขาแก:ว 
อําเภอลานสกา : ป�าทBาง้ิว 
อําเภอพรหมศรี : ป�าทBาง้ิว 

สุราษฎรธานี อําเภอพนม : ป�าแปลงหมายเลข 92 
ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, ผังภาคใต: ปj พ.ศ.2600, 2551 

 
(3)  พ้ืนท่ีสงวนไว,เพ่ือการรักษาสภาพปyาชายเลนและนิเวศวิทยา มีพ้ืนท่ีประมาณ 2.76 ล:านไรB      

คิดเปHนร:อยละ 6.25 ของพ้ืนท่ีรวม 
สืบเนื่องจากป5ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝ56งและพ้ืนท่ีชุBมน้ําท่ีมีความสําคัญในระดับ

ตBางๆ ความจําเปHนท่ีจะต:องฟ��นฟูสภาพของพ้ืนท่ีชายเลน และพ้ืนท่ีชุBมน้ําตBางๆให:กลับคืนสูBสภาพดี พร:อมกันให:มี
การเพ่ิมขยายเนื้อท่ีป�าชายเลนข้ึนเพ่ือความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรสัตว�น้ํา พ้ืนท่ีสงวนไว:เพ่ือการรักษาสภาพป�า
ชายเลนและนิเวศวิทยา ประกอบด:วย 

1) พ้ืนท่ีชุ̀มน้ํา ท่ีมีลักษณะเปHนพ้ืนท่ีลุBม พ้ืนท่ีราบลุBม พ้ืนท่ีลุBมชื้นแฉะ พ้ืนท่ีชุBมน้ํา มีน้ําทBวม       
มีน้ําขัง พ้ืนท่ีพรุ พ้ืนท่ีแหลBงน้ํา ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย�สร:างข้ึน ท้ังท่ีมีน้ําขัง หรือทBวมอยูBถาวรและ
ชั่วคราว ท้ังท่ีเปHนแหลBงน้ํานิ่งและน้ําไหลท้ังท่ีเปHนน้ําจืด น้ํากรBอยและน้ําเค็ม รวมไปถึงพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเล และพ้ืนท่ี
ทะเล ในบริเวณซ่ึงเม่ือน้ําลดลงตํ่าสุดมีความลึกของระดับน้ําไมBเกิน 6 เมตร พ้ืนท่ีชุBมน้ํามีคุณคBาและความสําคัญตBอ
การพัฒนาภาค ท้ังด:านเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ โดยท่ีเปHนระบบนิเวศท่ีมีความสัมพันธ�กับการดํารงชีพของ
สิ่งมีชีวิต ในฐานะท่ีเปHนแหลBงน้ํา แหลBงกักเก็บน้ําฝนน้ําทBาปLองกันน้ําเค็มไมBให:รุกเข:ามาในแผBนดิน ปLองกันการ
พังทลายของชายฝ56ง กรองตะกอน แรBธาตุ และสารพิษเปHนแหลBงทรัพยากรท่ีมนุษย�สามารถเข:าใช:ประโยชน� เปHน
แหลBงรวมสายพันธุ�พืชและสัตว�ดังนั้น เพ่ือให:เกิดการอนุรักษ�พ้ืนท่ีชุBมน้ําของภาคใต:อยBางยั่งยืน กําหนดพ้ืนท่ี
เปLาหมายท้ังสิ้น 3 ประเภท ดังนี้ 

ก. พ้ืนท่ีชุ̀มน้ําโลก (Ramsar Site) จํานวน 7 แหBง ได:แกB 

- พ้ืนท่ีชุBมน้ําพรุควนข้ีเสียนในเขตห:ามลBาสัตว�ป�าทะเลน:อย จังหวัดพัทลุง 
- พ้ืนท่ีชุBมน้ําเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�าฯ พรุโต�ะแดง จังหวัดนราธิวาส 
- พ้ืนท่ีชุBมน้ําอุทยานแหBงชาติแหลมสน - ปากคลองกะเปอร� – ปากแมBน้ํากระบุรี จังหวัด

ระนอง 
- พ้ืนท่ีชุBมน้ําปากแมBน้ํากระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
- พ้ืนท่ีชุBมน้ําอุทยานแหBงชาติหาดเจ:าไหม - เขตห:ามลBาสัตว�ป�าหมูBเกาะลิบง-ปากน้ําตรัง 

จังหวัดตรัง 
- พ้ืนท่ีชุBมน้ําอุทยานแหBงชาติหมูBเกาะอBางทอง จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
- พ้ืนท่ีชุBมน้ําอุทยานแหBงชาติอBาวพังงา จังหวัดพังงา 

  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -271- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ข. พ้ืนท่ีชุ̀มน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ จํานวน 29 แหBง ได:แกB อช.เขาสก เขตห:าม
ลBาสัตว�ป�าทะเลสาบทะเลน:อย เขตห:ามลBาสัตว�ป�าทะเลสาบสงขลา เขตห:ามลBาสัตว�ป�าหนองทุBงทอง แมBน้ําสายบุรี    
แมBน้ํ าตาปj  เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�าพรุโต�ะแดง อช.แหลมสน อช.หมูB เกาะสิ มิลัน อBาวพังงา อช.สิรินาถ               
อช.หาดนพรัตน�ธารา–หมูBเกาะพีพี อช.หาดเจ:าไหม เขตห:ามลBาสัตว�ป�าหมูBเกาะลิบง อช.ทะเลบัน อช.หมูBเกาะตะรุ
เตา     อช.หมูBเกาะอBางทอง อช.หมูBเกาะลันตา อช.หมูBเกาะสุรินทร� อBาวทุBงคา–อBาวสวี ปากแมBน้ํากระบ่ี ปากแมBน้ํา
ตรัง ปากคลองกะเปอร� ป�าชายเลนปะเหลียน–ละงู ปากแมBน้ํากระบุรี อBาวบ:านดอน อBาวป5ตตานี อBาวปากพนัง 
ชายฝ56งทะเลด:านตะวันออกของเกาะภูเก็ต 

ค. พ้ืนท่ีชุ̀มน้ําท่ีมีความสําคัญระดับประเทศ จํานวน 4 แหBง 
- พ้ืนท่ีชุBมน้ําพรุคันธุลีตําบลคันธุลีอําเภอทBาชนะ จังหวัดสุราษฎร�ธานี และพ้ืนท่ีบางสBวน

ในเขตอําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
- พ้ืนท่ีชุBมน้ําพรุบ:านไม:ขาว ตําบลไม:ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
- พ้ืนท่ีชุBมน้ําในเขตห:ามลBาสัตว�ป�าหนองปลักพระยา และเขารยางค�บังสา ตําบลฉลุง 

ตําบลควนโพธิ์ อําเภอเมือง ตําบลควนโดน ตําบลยBานซ่ือ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
- พ้ืนท่ีชุBมน้ําเกาะแตน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

2) พ้ืนท่ีปyาชายเลน เปHนแหลBงอนุบาลสัตว�ตามธรรมชาติและยังสามารถใช:ประโยชน�จากไม:
โกงกางในการทําประมงและเผาถBาน พ้ืนท่ีป�าชายเลนสBวนใหญBอยูBทางฝ56งทะเลอันดามัน พ้ืนท่ีป�าชายเลนได:รับ
ผลกระทบจากการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา ทําให:พ้ืนท่ีป�าชายเลนถูกบุกรุกและลดจํานวนลงอยBางรวดเร็ว 
เกิดผลกระทบตBอการประมงชายฝ56ง ซ่ึงอาศัยป�าชายเลนเปHนแหลBงอนุบาลสัตว�น้ํา ควรดําเนินการสงวนพ้ืนท่ีป�า
อยBางเข:มงวดและฟ��นฟูพ้ืนท่ีป�าซ่ึงถูกบุกรุก 

(4)  พ้ืนท่ีสวนปyาเศรษฐกิจ ปyาชุมชน เพ่ือสร:างมูลคBาความยั่งยืนของเศรษฐกิจท:องถ่ินและระบบนิเวศ 
การพัฒนาพ้ืนท่ีสวนป�าเศรษฐกิจ ป�าชุมชน เพ่ือกําหนดเปHนบริเวณท่ีสามารถใช:ประโยชน�พ้ืนท่ีป�า

ไม:เชิงอนุรักษ� โดยท่ีควบคุมไมBให:มีการทําลายสภาพทางธรรมชาติ เปHนการใช:ประโยชน�รBวมกันระหวBางคนกับป�า 
ได:กําหนดพ้ืนท่ีในบริเวณดังกลBาว 

1) การกําหนดปyาเศรษฐกิจ (Economic zone - Zone E) เปHนจํานวนร:อยละ 5 ของพ้ืนท่ี
ภาค ซ่ึงกําหนดไว:เพ่ือการผลิตไม:และของป�า และเพ่ือประโยชน�ในทางเศรษฐกิจ ได:แกB พ้ืนท่ีสวนป�าหรือพ้ืนท่ีป�า
ปลูกอ่ืนๆ ท่ีมีวัตถุประสงค�ในการทําไม:ของภาครัฐและเอกชน สําหรับการเตรียมการของภาครัฐในป5จจุบันพบวBามี
พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสําหรับการปลูกป�าเศรษฐกิจ ประมาณ 3.36 ล:านไรB หรือร:อยละ 7.6 ของพ้ืนท่ีภาค 

2) การกําหนดพ้ืนท่ีปyาชุมชน หมายถึง พ้ืนท่ีป�าไม:ท่ีได:รับการจัดการโดยกระบวนการมีสBวนรBวม
จากประชาชนและองค�กรชุมชน ตามความเชื่อและวัฒนธรรมท:องถ่ินเพ่ือประโยชน�ท่ีสอดคล:องกับความต:องการ
ของชุมชนอยBางตBอเนื่องและยั่งยืน ลักษณะของป�าชุมชน ป�าชุมชนในแตBละแหBงมีลักษณะท่ีแตกตBางกันออกไป ตาม
พ้ืนท่ีดําเนินการ เชBน ป�าชุมชนซ่ึงปลูกในพ้ืนท่ีป�าเสื่อมโทรม ป�าชุมชนซ่ึงปลูกในพ้ืนท่ีสาธารณะของหมูBบ:าน ป�า
ชุมชนในโรงเรือน ป�าชุมชนในวัด ป�าชุมชนซ่ึงปลูกบริเวณเหนืออBางเก็บน้ํา ลําคลอง ริมลําเหมือง หรือลําน้ํา
สาธารณะ ป�าชุมชนในท่ีสองฝ56งถนน ป�าชุมชนท่ีปลูกเพ่ือเปHนสวนสาธารณะ ป�าของชุมชนเมือง ป�าชุมชนพัฒนา
เพ่ือการอนุรักษ�ชายฝ56งทะเล ฝ56งแมBน้ํา 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -272- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

(5)  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม กําหนดให:การใช:ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมออกเปHน 3 ประเภทคือ 
1) พ้ืนท่ีอนุรักษ�เกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีประมาณ 2.93 ล:านไรBคิดเปHนร:อยละ 6.63 ของพ้ืนท่ีรวม

พ้ืนท่ีอนุรักษ�เพ่ือการเกษตรมีความต:องการท่ีจะรักษาไว:เปHนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมชั้นดีเพ่ือเปHนแหลBงทรัพยากรและ
แหลBงอาหารท่ีสําคัญของภาค ซ่ึงเปHนบริเวณท่ีมีสมรรถนะดินเหมาะสมกับการเกษตรกรรมเพ่ือให:เกิดการใช:
ประโยชน�ท่ีตรงตามศักยภาพปLองกันไมBให:เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรท่ีมีอยูBและเปHนพ้ืนท่ีในเขตชลประทานท่ีมี
แหลBงน้ําเพียงพอกับการใช:ทําการเกษตร พ้ืนท่ีสBวนใหญBเปHนท่ีราบลุBมน้ําปากพนังในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตBอเนื่องจนถึงพ้ืนท่ีโดยรอบทะเลสาบสงขลาในจังหวัดพัทลุงและสงขลา และในพ้ืนท่ีราบบริเวณลุBมแมBน้ําป5ตตานี 
จังหวัดป5ตตานี ยะลา และนราธิวาส 

2) พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีประมาณ 0.69 ล:านไรB หรือคิดเปHนร:อยละ 1.56 
ของพ้ืนท่ีรวมพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม สภาพของพ้ืนท่ีเปHนพ้ืนท่ีในเขตป�าสงวนแหBงชาติเดิมซ่ึงถูกบุกรุก
โดยประชาชนเข:าไปทําการเกษตรกรรมเพ่ือให:สอดคล:องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรรท่ีดินให:กับประชาชน
ประกอบกับเปHนพ้ืนท่ีเสื่อมสภาพท่ีสมรรถนะท่ีดินเหมาะสมกับการเกษตรกรรมจึงสามารถนําพ้ืนท่ีบริเวณนี้มาใช:
ประโยชน�เพ่ือการเกษตรกรรมได: 

3) พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีประมาณ 21.44 ล:านไรB หรือคิดเปHนร:อยละ 48.58 ของ
พ้ืนท่ีรวมภาคใต:มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงมีความเหมาะสมแกBการเกษตรอยูBถึงร:อยละ 65 ของพ้ืนท่ีภาค แตBก็มีการใช:
ประโยชน�เปHนพ้ืนท่ีถือครองทําการเกษตรเพียงร:อยละ 43 สBวนใหญBใช:ในการเพาะปลูกยางพารา รองลงมาได:แกB 
ข:าว ปาล�มน้ํามัน กาแฟพันธุ�โรบัสต:า และไม:ผลจากการศึกษาความเหมาะสมในด:านตBางๆ โดยสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรได:เสนอเขตเศรษฐกิจของภาคใต:จํานวน 7 สินค:า ได:แกB ข:าวนาปj ข:าวนาปรัง สับปะรด ทุเรียน กาแฟ 
และปาล�มน้ํามัน 

ก. ข:าวนาปj ภาคใต:มีเขตปลูกข:าวนาปj เปHนบริเวณเล็กๆ ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร�ธานี ยะลา 
ป5ตตานี และนราธิวาส บริเวณท่ีใหญBท่ีสุด ได:แกB บริเวณพ้ืนท่ีตBอเนื่องจากลุBมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตBอเนื่องกับพ้ืนท่ีรอบทะเลสาบสงขลาในจังหวัดพัทลุงและสงขลา 

ข. ข:าวนาปรัง เขตปลูกข:าวนาปรังมีน:อยมากเปHนบริเวณเล็กๆ ทางด:านตะวันออกของอําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนท่ีด:านเหนือของจังหวัดพัทลุงและสงขลา 

ค. สับปะรด ตอนบนของจังหวัดชุมพร 
ง. ยางพารา เปHนพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถปลูกได:ในทุกจังหวัดของภาคใต: ยกเว:น บริเวณลุBมน้ํา

ปากพนัง และคาบสมุทรสทิงพระ 
จ. ทุเรียนรวมท้ังไม:ผลอ่ืนๆ กระจายอยูBทางตอนบนของจังหวัดระนองตBอเนื่องกับพ้ืนท่ี

ตอนกลางของจังหวัดชุมพร ตอนบนของจังหวัดสุราษฎร�ธานี เกาะสมุย ตอนบนของจังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ี
ตBอเนื่องระหวBางจังหวัดยะลาและป5ตตานี จังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีตอนบนของจังหวัดพังงา และพ้ืนท่ีตอนลBางของ
จังหวัดตรัง 

ฉ. กาแฟ กระจายอยูBเปHนหยBอมในพ้ืนท่ีตBอเนื่องจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพร สุราษฎร�ธานี 
นครศรีธรรมราช พังงา และกระบ่ี 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -273- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ช. ปาล�มน้ํามัน เปHนพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถปลูกได:ในเขตเดียวกับยางพารานอกจากพ้ืนท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีตอนบนของจังหวัดพัทลุงและคาบสมุทรสทิงพระ และพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต: ซ่ึงไมBเหมาะสมแกBเพาะปลูกปาล�มน้ํามัน 

    ความแตกตBางระหวBางพ้ืนท่ีถือครองทําการเกษตรกับพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมแกBการเกษตร 
แสดงวBา ภาคใต:ยังสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรโดยการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกได:อีกระยะหนึ่ง แตBท้ังนี้จะต:องมี
การแก:ไขอุปสรรคในการขยายพ้ืนท่ี สBวนพ้ืนท่ีซ่ึงได:เข:าทําประโยชน�แล:วควรสนับสนุนให:มีการอนุรักษ� บํารุงดิน  
การคัดสรรพันธุ�ท่ีให:ผลผลิตสูง การจัดหาแหลBงน้ําสําหรับการเพาะปลูก 

(6) พ้ืนท่ีชุมชน  

  กําหนดให:มีพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาเมืองท้ังสิ้น 2.30 ล:านไรB คิดเปHนร:อยละ 5.22 ของพ้ืนท่ีรวม แม:วBา
ภาคใต:จะมีจํานวนประชากรท่ีอยูBอาศัยในเขตเมืองคBอนข:างตํ่า แตBแรงกดดันจากการเพ่ิมของประชากรและการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร:างการผลิตมาสูBภาคอุตสาหกรรมและบริการมีผลเหนี่ยวนําให:เกิดการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
ประชากรในชุมชนท่ีสําคัญเพ่ิมมากข้ึน การขยายตัวของพ้ืนท่ีเมืองยBอมมีผลกระทบตBอพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงมีอยูB
อยBางจํากัดไมBสามารถจัดเพ่ิมเติมได:อีก การพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองจึงควรจะจํากัดขนาดของเมือง สBงเสริมการพัฒนา
พ้ืนท่ีวBางเปลBาในเขตเมือง และเพ่ิมความหนาแนBนในเขตเมืองให:สูงข้ึนมากกวBาท่ีจะขยายพ้ืนท่ีเมืองออกไปเรื่อยๆ 
(Compact City) จํากัดการพัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีไมBเหมาะสม เชBน บริเวณท่ีเปHนท่ีลุBมตํ่า มีน้ําทBวม และบริเวณท่ีมี
คุณคBาทางการเกษตรสูง หรือเปHนแหลBงมรดกวัฒนธรรม โดยจัดให:มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีเมืองท่ียัง
ไมBได:รับการวางแผน รวมถึงปรับปรุงผังเมืองรวมท่ีมีการจัดทําข้ึนในชุมชนป5จจุบันให:สอดคล:องกับบทบาทและ
หน:าท่ีของชุมชนท่ีกําหนดไว:ในกรอบการวางผัง โดยท่ีรายละเอียดการใช:ประโยชน�ท่ีดินในพ้ืนท่ีชุมชนจะข้ึนอยูBกับ
ข:อกําหนดการใช:ประโยชน�ท่ีดินตามผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนนั้นๆ 

(7) พ้ืนท่ีโล̀งเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล,อม การประมง และการท̀องเท่ียว แบBงเปHน 
1) พ้ืนท่ีแหล̀งน้ํา กําหนดให:มีพ้ืนท่ีแหลBงน้ําเพ่ือการชลประทานและการผลิตพลังงานท้ังสิ้น 

0.13 ล:านไรB คิดเปHนร:อยละ 0.30 ของพ้ืนท่ีรวม 
2) พ้ืนท่ีชายฝ'(ง เปHนพ้ืนท่ีตลอดแนวชายฝ56ง ระยะ 3 กิโลเมตร ท้ังชายฝ56งอBาวไทยและฝ56งอันดามัน

เปHนท่ีโลBงท่ีมีความมุBงหมายท่ีจะสงวนรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล:อม โดยมุBงเน:นการหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีจะ
กBอให:เกิดความเสียหายของแหลBงน้ํา อBางเก็บน้ํา ได:แกB บริเวณทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลา อBางเก็บน้ําเหนือ
เข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร�ธานี เข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา และพ้ืนท่ีชายฝ56งในระยะ 3 กิโลเมตรจากแนว
ชายฝ56งท้ังฝ56งทะเลอันดามันและอBาวไทย เพ่ือให:เปHนพ้ืนท่ีสBงเสริมการเพาะเลี้ยงชายฝ56งเพ่ือรักษาระบบนิเวศทาง
ทะเล และเพ่ือเปHนการทดแทนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีสูญเสียไปให:เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สําหรับ
ในบางบริเวณท่ีมีความสวยงามและมีศักยภาพในการทBองเท่ียวสามารถท่ีจะคงสภาพแหลBงทBองเท่ียวทางทะเลท่ีมี
ความสวยงามตBอไปได:ในอนาคต 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -274- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

(8)  พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมในภาคใต:สBวนใหญBเปHนอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรข้ันต:น ท่ีกระจายอยูB

ท่ัวไปในแหลBงวัตถุดิบและมีขนาดไมBใหญBนัก การท่ีภาคใต:มีพ้ืนท่ีเชื่อมตBอกับทะเลท้ังในด:านทะเลจีนใต:และทะเล 
อันดามันจึงนับเปHนแหลBงท่ีต้ังอุตสาหกรรมเพ่ือการสBงออกท้ังท่ีใช:วัตถุดิบในท:องถ่ิน หรือนําเข:าวัตถุดิบเข:ามาจาก
ภายนอก การจัดการท่ีตั้งอุตสาหกรรมจึงนับเปHนสิ่งท่ีมีความจําเปHนโดยกําหนดให:อุตสาหกรรมไปจัดต้ังในเขตท่ีได:มี
การคัดเลือกไว:แล:วตามหลักเกณฑ�การวางผังเมืองและการปกปLองสิ่งแวดล:อมอยBางถูกต:องกําหนดให:มีพ้ืนท่ีสBงเสริม
อุตสาหกรรมจําแนกตามประเภท ดังนี้ 

1) อุตสาหกรรมบริการชุมชน กําหนดให:มีพ้ืนท่ีสBงเสริมอุตสาหกรรมในทุกอําเภอเมืองของทุก
จังหวัด เปHนพ้ืนท่ีมากกวBาหรือเทBากับ 25 ไรB โดยมีการเพ่ิมข้ึนจํานวน 5 ไรBตBอ 100 ครัวเรือน 

2) อุตสาหกรรมยางพารา กําหนดให:มีพ้ืนท่ีสBงเสริมอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล เปHนพ้ืนท่ี 500-1,000 ไรB/แหBง 

3) อุตสาหกรรมปาล�มน้ํามัน กําหนดให:มีพ้ืนท่ีสBงเสริมอุตสาหกรรมปาล�มน้ํามันในจังหวัดกระบ่ี 
และสุราษฎร�ธานี เปHนพ้ืนท่ี 500-1,000 ไรB/แหBง 

4) อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล กําหนดให:มีพ้ืนท่ีสBงเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัด
สงขลา สตูล ยะลา ป5ตตานี และนราธิวาส เปHนพ้ืนท่ี 500 ไรB/แหBง 

5) อุตสาหกรรมประมง กําหนดให:มีพ้ืนท่ีสBงเสริมอุตสาหกรรมประมงครบวงจรในจังหวัดสงขลา 
ระนอง และป5ตตานี เปHนพ้ืนท่ี 500-1,000 ไรB/แหBง 

6) อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม: กําหนดให:มีพ้ืนท่ีสBงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม:ในจังหวัด       
สุราษฎร�ธานี และชุมพร เปHนพ้ืนท่ี 500 ไรB/แหBง 

7) อุตสาหกรรมเพ่ือการสBงออก กําหนดให:มีพ้ืนท่ีสBงเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือการสBงออกในจังหวัด
สงขลา เปHนพ้ืนท่ี 1,000-2,000 ไรB/แหBง 

8) อุตสาหกรรม SMEs กําหนดให:มีพ้ืนท่ีสBงเสริมอุตสาหกรรม SMEs ในทุกจังหวัด เปHนพ้ืนท่ี 
100-200 ไรB/แหBง 
1.4 ทรัพยากรน้ํา 

 หลักการและเหตุผล 
น้ําเปHนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญและจําเปHนตBอการดํารงชีวิตของท้ังมนุษย� สัตว� พืช เปHนทรัพยากรท่ี

สําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด:วยภาคใต:มีฝนตกชุกแตBมีความสามารถในการกักเก็บน้ําไว:ใช:ประโยชน�
จํากัด ไมBมีการใช:น้ําอยBางประหยัด เกิดป5ญหาสภาพการขาดแคลนน้ําท้ังภาคการทBองเท่ียวและเกษตรกรรม สBวนใหญB
ไมBสามารถปลูกพืชฤดูแล:ง นอกจากนี้ยังพบวBา ในสภาพท่ีเปHนอยูBบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเปHนท่ีราบลุBม ได:ประสบ
ป5ญหาน้ําทBวมขังอยBางรุนแรง สภาพป5ญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ําดังกลBาว อันมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําท่ีขาดประสิทธิภาพและจากการใช:น้ําท่ีไมBชาญฉลาดและขาดการอนุรักษ� ป5ญหาเก่ียวกับน้ําทBวม ภัยแล:ง 
น้ําเนBาเสีย เปHนป5ญหาซํ้าซาก การแก:ไขป5ญหาน้ําของรัฐ ในการจัดหาแหลBงน้ํา สร:างท่ีกักเก็บน้ําให:ประชาชนในพ้ืนท่ี
ภาคใต:คBอนข:างมีข:อจํากัด พ้ืนท่ีอBางเก็บน้ํา ชลประทาน ขุดลอกคลอง พบมากทางฝ56งอBาวไทย ขาดประสิทธิภาพในการ
ขาดการจัดการน้ําท่ีดี  ความขัดแย:งในด:านความต:องการปริมาณน้ํา ความขัดแย:งในด:านผลประโยชน�ท่ีได:รับจากแหลBง
น้ํา และความขัดแย:งในด:านคุณภาพน้ําซ่ึงในกรอบวิสัยทัศน�น้ําแหBงชาติ ภายในปj 2568 ได:กําหนดไว:วBา ประเทศไทย
จะมีน้ําใช:อยBางเพียงพอและมีคุณภาพ โดยมีระบบบริหารจัดการองค�กร ระบบกฎหมายในการใช:ทรัพยากรน้ําท่ีเปHน



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -275- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ธรรม ยั่งยืน โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและการมีสBวนรBวมในทุกระดับ” โดยนโยบายน้ําแหBงชาติเปHนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อน 
 เปfาประสงค�: 
 การอนุรักษ�พ้ืนท่ีต:นน้ํา พัฒนาแหลBงน้ําและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยBางมีประสิทธิภาพ  
 ดัชนีช้ีวัด และเปfาหมาย 

1) ร:อยละของพ้ืนท่ีต:นน้ําท่ีได:รับการอนุรักษ� 
2) ขนาดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีชลประประทาน 
3) สัดสBวนการได:รับบริการอยBางเพียงพอ (อุปสงค�-อุปทาน) ของผู:ใช:น้ําแตBละภาคสBวน 

  แนวทางการดําเนินงาน 
1) ควบคุมแผนการประโยชน�ใช:ท่ีดินในพ้ืนท่ีใช:น้ําตBางๆอยBางเครBงครัด 
2) ฟ��นฟูป�าต:นน้ําให:มีความอุดมสมบูรณ�และให:ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสBวนรBวมในการฟ��นฟูและใช:ประโยชน�

จากป�า 
3) การจัดหาและพัฒนาแหลBงน้ําอยBางมีประสิทธิภาพ เปHนการพัฒนาแหลBงน้ําต:นทุนท่ีมีอยูBเดิมให:มี

ประสิทธิภาพพัฒนาแหลBงน้ําต:นทุนเพ่ิมเติมให:สอดคล:องกับศักยภาพและความต:องการในอนาคต รวมถึงกระจาย
และจัดสรรน้ําจากแหลBงน้ําต:นทุนไปยังพ้ืนท่ีเปLาหมายให:ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ท้ังพ้ืนท่ีเกษตรกรรมชุมชนและพ้ืนท่ี
พัฒนาอ่ืนๆ 

ก. พัฒนาและปรับปรุงแหลBงเก็บน้ําเดิมด:วยการบํารุงรักษาแหลBงเก็บน้ําโครงสร:างและอาคารซ่ึงทํา
หน:าท่ีในการควบคุมน้ํา ทดน้ํา ระบายน้ํา ในโครงการแหลBงน้ํา จัดสBงน้ําและโครงการชลประทานท้ังขนาดใหญB 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ท่ีมีอยูBเดิมให:มีประสิทธิภาพการใช:งานเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

- พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมในอําเภอชะอวด พระพรหม สิชล ทุBงใหญB ทBาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
- พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมในจังหวัดพัทลุง 
- พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมในอําเภอเมือง คลองทBอม เขาพนม จังหวัดกระบ่ี 
- พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมในอําเภอนาโยง ห:วยยอด จังหวัดตรัง 
- พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมในอําเภอเมืองท:ายเหมือง ทับปุด จังหวัดพังงา 

ข. พัฒนาแหลBงน้ําขนาดเล็กการสูบน้ําด:วยไฟฟLาและสระน้ําชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและ
สอดคล:องกับพ้ืนท่ีท่ีมีความต:องการใช:น้ําในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง 

ค. พัฒนาแหลBงน้ําเพ่ิมเติมตามความต:องการเฉพาะด:านในรูปแบบและขนาดตBางๆ เพ่ิมเติมตาม
ความเหมาะสมในพ้ืนท่ีชุมชนหลัก เชBน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี เกาะสมุย สุราษฎร�ธานี และนครศรีธรรมราช 

ง. พัฒนาอBางเก็บน้ําขนาดใหญBเพ่ือเปHนน้ําต:นทุนและบรรเทาอุทกภัย โดยการพัฒนาอBางเก็บน้ํา
ขนาดใหญBในลุBมน้ําทBาตะเภา จังหวัดชุมพร ลุBมน้ําตาปj จังหวัดสุราษฎร�ธานี และลุBมน้ํากระบุรี 

จ. พัฒนาโครงขBายน้ําเชื่อมโยงแหลBงเก็บน้ําขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญBกับพ้ืนท่ีใช:น้ํา
รวมท้ังโครงขBายน้ําระหวBางลุBมน้ํา เพ่ือให:สามารถกระจายน้ําระหวBางแหลBงน้ําอBางเก็บน้ําไปยังพ้ืนท่ีเปLาหมายตBางๆ 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -276- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

โดยระบบโครงขBายน้ําจะประกอบด:วย ระบบทBอ/ระบบคลอง ระบบสูบน้ําด:วยพลังงานไฟฟLา พ้ืนท่ีเปLาหมายใน
ระบบโครงขBาย 

ฉ. อBางเก็บน้ําเข่ือนรัชชประภาสุราษฎร�ธานี-ภูเก็ต พังงา กระบ่ี 
ช. โครงขBายเชื่อมโยงแมBน้ําสายหลักในลุBมน้ําตาปj จ.สุราษฎร�ธานี 
ซ. โครงขBายน้ําเชื่อมโยงแหลBงน้ําลุBมน้ําทะเลสาบสงขลา 
ฌ. กBอสร:างแหลBงเก็บน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับความ

ต:องการใช:น้ําท่ีมีแนวโน:มเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคตอยBางตBอเนื่อง 
ญ. พัฒนาโครงขBายระบบสBงน้ํา ผันน้ํา กระจายน้ํา และระบายน้ํา ฝายทดน้ํา ประตูระบายน้ํา 

สถานีสูบน้ํา โรงผลิตน้ําประปา ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเปHนระบบโครงขBายน้ําเชื่อมโยงแหลBงเก็บน้ําและแหลBงใช:น้ํา
ตBางๆ ด:วยกันและบริหารจัดการแหลBงน้ํารBวมกันเพ่ือตอบสนองความต:องการการใช:น้ําในแตBละพ้ืนท่ีอยBางตBอเนื่อง 

ฎ. พัฒนาระบบผันน้ําข:ามลุBมน้ํา ระบบโครงขBายน้ําระหวBางกลุBมลุBมน้ํา และโครงขBายน้ําระหวBาง
แหลBงน้ํานานาชาติท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําต:นทุนให:แกBลุBมน้ําท่ีมีป5ญหาขาดแคลนน้ํา และการผันน้ําจาก
แมBน้ําระหวBางประเทศ เชBน แมBน้ํากระบุรี เพ่ือประโยชน�จากการใช:น้ํารBวมกัน 

ฏ. การพัฒนาแหลBงน้ําโดยไมBใช:มาตรการกBอสร:างเปHนการเสริมประสิทธิภาพในการใช:ประโยชน�
ทรัพยากรน้ําท่ีมีอยูBภายในภาคให:เกิดประโยชน�สูงสุดโดยท่ีไมBสBงผลกระทบตBอกิจกรรมอ่ืนๆ ท้ังในเรื่องการพัฒนา
ระบบการจัดการน้ําหรือการใช:ประโยชน�ด:วยวิธีการอ่ืนๆ ซ่ึงชBวยบรรเทาและแก:ไขป5ญหาการขาดแคลนน้ําได:อยBาง
มีประสิทธิภาพ 

ฐ. การปรับปรุงขุมเหมือง แอBงน้ํา บึง และพรุ ตามธรรมชาติท่ีมีศักยภาพ เพ่ือให:สามารถรองรับน้ํา
ใช:เปHนแหลBงน้ําสํารองได: พ้ืนท่ีดําเนินการ ได:แกB พ้ืนท่ีขุมเหมืองท่ีไมBได:ใช:งานแล:ว พ้ืนท่ีแอBงน้ําบึงและพรุตาม
ธรรมชาติในบริเวณจังหวัดสุราษฎร�ธานี พังงา และกระบ่ี 

ฑ. การใช:ประโยชน�จากแหลBงน้ําใต:ดินเพ่ือนํามาใช:ตอบสนองความต:องการด:านตBางๆในพ้ืนท่ีและ
ในระดับท่ีเหมาะสม โดยไมBเกิดผลกระทบตBอสภาพน้ําใต:ดินและสิ่งแวดล:อม พ้ืนท่ีดําเนินการ ได:แกB พ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพน้ําใต:ดิน คือ ลุBมน้ําทะเลสาบสงขลา 

ฒ. การพัฒนาระบบผลิตน้ําขนาดเล็กด:วยกระบวนการ Reverse Osmosis หรือการนําน้ําทะเลมา
ทําน้ําจืดผBานกระบวนการ Reverse Osmosis และจัดหาแท:งค�เก็บน้ําเครื่องกรองน้ําในพ้ืนท่ีท่ีมีผลประกอบการ
สูง และความต:องการใช:น้ํามีความผันแปรสูง ได:แกB ภูเก็ต พังงา กระบ่ี เกาะสมุย และพ้ืนท่ีชุมชนธุรกิจทBองเท่ียวท่ี
หนาแนBน 

ณ. การพัฒนาระบบฐานข:อมูลการฝ£กอบรมเผยแพรB ถBายทอดความรู: พัฒนาระบบฐานข:อมูลและ
องค�ความรู:ด:านทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวข:อง 

ด. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช:น้ําด:วยเทคโนโลยีรูปแบบตBางๆ ในการชลประทานและการจัดสBงน้ํา
และปรับปรุงระบบชลประทาน การสBงน้ํา กระจายน้ํา และการใช:น้ําให:มีประสิทธิภาพสูง ในการพัฒนาระบบจัดสBง
น้ําจัดสรรน้ําและกระจายน้ําท่ีมีประสิทธิภาพสูง เชBน ระบบทBอในพ้ืนท่ีเฉพาะพ้ืนท่ีดําเนินการ ได:แกB พ้ืนท่ี
เกษตรกรรมในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -277- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

1.5 คุณภาพส่ิงแวดล,อม (อากาศและเสียง) 

 หลักการและเหตุผล 

 แรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญตBอป5ญหามลพิษอากาศและระดับเสียงคือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จํานวน
ประชากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การเพ่ิมข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรม การเพ่ิมข้ึนของยานพาหนะ สBงผลให:เกิดแรงกดดันการ
ปลBอยมลพิษอากาศสิ่งแวดล:อมและเสียงจากการคมนาคม และการกBอสร:าง เปHนผลให:เกิดสถานการณ�มลพิษ
อากาศมีคBาเกินมาตรฐาน ระดับเสียงท่ีดังเกินมาตรฐาน และมลพิษอากาศท่ีข:ามแดนระหวBางจังหวัดและประเทศ 
โดยผลกระทบท่ีสาคัญ คือ ทําลายสุขภาพของประชาชน สร:างความรําคาญ และกระทบตBอสุขภาพจิตใจของ
ประชาชน และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

แหลBงกําเนิดมลพิษทางอากาศ มีลักษณะเฉพาะแตกตBางกันไปตามพ้ืนท่ี โดยในภาพรวมท้ังประเทศ 
มลพิษทางอากาศสBวนใหญBเกิดจากกิจกรรมการใช:พลังงาน ได:แกB ภาคการขนสBงทางบก การผลิตไฟฟLา และ
อุตสาหกรรม เปHนต:น โดยแนวโน:มการใช:พลังงานของประเทศไทยดีข้ึนกวBาปjท่ีผBานมา กลBาวคือหนึ่งหนBวยพลังงาน
สามารถเปลี่ยนแปลงเปHนมูลคBาทางเศรษฐกิจมากข้ึน สBงผลให:ปริมาณมลพิษทางอากาศลดลง ประกอบกับการใช:
รถใหมBท่ีมีประสิทธิภาพการใช:พลังงานเพ่ิมข้ึน และมีปริมาณการระบายมลพิษลดลง การใช:เชื้อเพลิงท่ีสะอาด และ
การสBงเสริมการใช:ระบบขนสBงมวลชนเปHนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

สําหรับคุณภาพอากาศในภาคใต: กรมควบคุมมลพิษมีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศหลัก 5 ชนิด ท่ีถือ
เปHนตัวแทนของมลพิษทางอากาศโดยท่ัวไป ได:แกB ซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2)       
คาร�บอนมอนอกไซด� (CO) ก�าซโอโซน (O3) และฝุ�นละออง ขนาดไมBเกิน 10 ไมครอน (PM10) ซ่ึงมีการตรวจวัด
โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษจํานวน 61 สถานี ใน 29 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย
มีสถานีตรวจวัดอยูBในพ้ืนท่ีภาคใต:จํานวน 5 สถานี ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี ภูเก็ต สงขลา ยะลา และนราธิวาส 
สําหรับฝุ�นละออง ขนาดไมBเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เริ่มมีการตรวจวัดต้ังแตBปj 2554 เปHนต:นมา มีสถานีตรวจวัด
อัตโนมัติเปHนจํานวน 12 สถานี ใน 10 จังหวัด โดยในพ้ืนท่ีภาคใต:มีการตรวจวัดท่ีเฉพาะจังหวัดสงขลา ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ัง 5 สถานี ใน 5 จังหวัด ระหวBางปj พ.ศ. 2554-2558 พบวBา ในปj 2558 
จังหวัดสุราษฎร�ธานีมีจํานวนวันท่ีมลพิษทางอากาศเกินคBามาตรฐานสูงท่ีสุด (22 วัน) รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา 
(7 วัน) และจังหวัดภูเก็ต (3 วัน) ตามลําดับ โดยสารมลพิษท่ีเปHนป5ญหาสําคัญของพ้ืนท่ีภาคใต:ตลอด 5 ปjท่ีผBานมา 
(พ.ศ. 2554-2558) คือ ฝุ�นละออง ขนาดเล็กกวBา 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ�นละออง ขนาดเล็กกวBา 2.5 ไมครอน (PM-
2.5) และก�าซโอโซน สําหรับสารมลพิษท่ีอยูBในเกณฑ�มาตรฐานตลอดท้ังปj ได:แกB ซัลเฟอร�ไดออกไซด� ไนโตรเจนได
ออกไซด� และคาร�บอนมอนอกไซด� 

ป5ญหาฝุ�นควันในปj 2558 พบวBามี 7 จังหวัดท่ีได:รับผลกระทบ ได:แกB จังหวัดสุราษฎร�ธานี ภูเก็ต สงขลา 
ยะลา นราธิวาส สตูล และป5ตตานี ซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแตBวันท่ี 1 มิถุนายน–30 ตุลาคม 2558 ท้ังนี้ จากการตรวจวัด
ข:อมูลคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี ภูเก็ต สงขลา ยะลา นราธิวาส ป5ตตานี และสตูล พบปริมาณฝุ�น
ละอองมีคBาสูงเกินเกณฑ�มาตรฐาน 10 วัน คิดเปHนร:อยละ 6.5 ของจํานวนวันท่ีตรวจวัด (153 วัน) และพบปริมาณ
ฝุ�นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด เทBากับ 360 ไมโครกรัมตBอลูกบาศก�เมตร เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2558 ท่ีตําบล
หาดใหญB อําเภอหาดใหญB จังหวัดสงขลา ซ่ึงอยูBในระดับท่ีมีผลกระทบตBอสุขภาพมาก 

ระดับเสียงในพ้ืนท่ีภาคใต: มีแนวโน:มลักษณะเดียวกันกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ คือระดับเสียงจะพบคBาสูงตามแนว
เส:นทางคมนาคม 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -278- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

 เปfาประสงค�: 

 สภาพแวดล:อมมีความปลอดภัยและเหมาะสมตBอการใช:ประโยชน� 
 ดัชนีช้ีวัด และเปfาหมาย 

 1) คBาดัชนีคุณภาพอากาศอยูBในระดับท่ีไมBเปHนอันตรายตBอสุขภาพ 
 2) ระดับเสียงในพ้ืนท่ีชุมชนมีคBาตํ่ากวBามาตรฐาน 
 3) สถิติการร:องเรียนป5ญหาด:านสิ่งแวดล:อม 

แนวทางการดําเนินงาน  

1) การจําแนกเขตการใช:ประโยชน�พ้ืนท่ี และสBงเสริมให:แหลBงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเข:าไปอยูB
ในนิคมอุตสาหกรรมหรือพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเขตไว:แล:ว 

2) การควบคุมและจัดทําบัญชีแหลBงกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ี 
3) การสร:างจิตสํานักป5ญหาด:านสิ่งแวดล:อม 
4) การสร:างกระบวนการมีสBวนรBวมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล:อม 

1.6 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หลักการและเหตุผล 

แผนแมBบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2557-2593 ได:ระบุวBาการเจรจาภายใต:กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวBาด:วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได:มีการกําหนดเปLาหมายในการรักษาระดับการ
เพ่ิมของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไมBให:เกิน 2 องศาเซลเซียสเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยในยุคกBอนอุตสาหกรรมเปHน
วิสัยทัศน�รBวมกัน (shared vision) ในระยะยาว รวมท้ังยังได:กําหนดกลไกในการชBวยผลักดันให:ประเทศสมาชิกเรBง
ดําเนินการลดก�าซเรือนกระจก โดยกําหนดให:ประเทศพัฒนาแล:วแสดงเจตจํานง (Pledge) ของพันธกรณีการลด
ก�าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม (Nationally Appropriate Mitigation Commitments) และให:กลุBมประเทศกําลัง
พัฒนาแสดงเจตจํานงของแนวทางการลดก�าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม (Nationally Appropriate Mitigation 
Actions: NAMAs) โดยสมัครใจ กําหนดปjเปLาหมายไว:ท่ีปj ค.ศ. 2020 ซ่ึงสอดคล:องกับระยะพันธกรณีท่ี 2 ของพิธี
สารเกียวโต สําหรับประเทศไทยได:มีการศึกษาศักยภาพการลดก�าซเรือนกระจกเพ่ือจัดทําเจตจํานงการดําเนินงาน
ลดก�าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (NAMA Pledge) โดยผลการศึกษาระบุถึงเปLาหมายในการลดก�าซ
เรือนกระจก ร:อยละ 7-20 ในภาคพลังงานและคมนาคมขนสBงเม่ือเทียบกับกรณีปกติ ในปjค.ศ. 2020 (กรณีปกติ 
ได:แกBปjค.ศ. 2005) จากการประเมินสภาพภูมิอากาศด:วยแบบจําลองสภาพภูมิอากาศในระยะ 50 ปjข:างหน:า พ้ืนท่ี
ท่ีมีอากาศร:อนจะขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึนและพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศเย็นจะมีพ้ืนท่ีลดลง สBวนการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
น้ําฝนในรอบ 60 ปjท่ีผBานมามีความผันแปรทุกปj มีท้ังสูงกวBาคBาปกติและตํ่ากวBาคBาปกติ อยBางไรก็ตาม ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยรายปjของไทยมีแนวโน:มเพ่ิมสูงข้ึนท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ แตBจํานวนวันท่ีฝนตกเฉลี่ยในแตBละปjยัง
ใกล:เคียงกับท่ีเปHนมาในอดีต (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม, 2557)  

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม (2557) ระบุวBาประเทศไทยมีการปลBอย
ก�าซเรือนกระจกใน ปjพ.ศ.2543 ปริมาณ 229.08 ล:านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเทBาเพ่ิมข้ึนเปHน 265.9 ล:านตัน
คาร�บอนไดออกไซด�เทียบเทBาในปjพ.ศ.2547 ซ่ึงภาคพลังงานมีการปลBอยก�าซเรือนกระจกมากท่ีสุด ประมาณร:อยละ 
70 รองลงมาคือ ภาคการเกษตร คิดเปHนร:อยละ 22.6 ภาคอุตสาหกรรม ร:อยละ 7 สBวนภาคท่ีมีการดูดกลับ



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -279- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

มากกวBาการปลBอยก�าซเรือนกระจกคือ ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช:พ้ืนท่ีและป�าไม: ร:อยละ 3.4 โดยสถาบันธรรมรัฐ
เพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล:อม 2555 ได:ทําการศึกษากลยุทธ�กลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในระดับชาติของ
ประเทศไทยและได:คาดการณ�ปริมาณการปลBอยก�าซเรือนกระจกในอนาคตพบวBา มีความเปHนไปได:สูงท่ีประเทศ
ไทยจะมีปริมาณการปลBอยก�าซเรือนกระจกอยูBในชBวง 500 ล:านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเทBา ในปj พ.ศ. 2563 
และอาจสูงถึง 1,300 ล:านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเทBา ในปj พ.ศ. 2593 หากไมBมีมาตรการลดการปลBอยก�าซ
เรือนกระจกอยBางจริงจัง 

การปลBอยก�าซเรือนกระจกของประเทศไทยยังคงเปHนสัดสBวนน:อยมากเม่ือเทียบกับปริมาณการปลBอยก�าซ
เรือนกระจกของโลกซ่ึงเปHนก�าซท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร:อนหรือรังสีอินฟาเรดได:ดี ก�าซเรือน
กระจกมีความจําเปHนและมีความสําคัญตBอการรักษาระดับอุณหภูมิของโลก หากปราศจากก�าซเรือนกระจก โลกจะ
หนาวเย็นจนสิ่งมีชีวิตอยูBอาศัยไมBได:แตBหากมีมากเกินไปก็เปHนเหตุให:อุณหภูมิสูงข้ึนถึงระดับเปHนอันตรายตBอสิ่งมีชีวิต
ในชBวงสองทศวรรษท่ีผBานมาปริมาณการใช:พลังงานของโลกเพ่ิมข้ึนในอัตราร:อยละ 2 ตBอปj โดยมีถBานหินน้ํามันและ
ก�าซธรรมชาติเปHนแหลBงพลังงานท่ีสําคัญ ซ่ึงกBอให:เกิดก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ท่ีเปHนก�าซเรือนกระจกท่ีสําคัญและมี
สัดสBวนเกินครึ่งหนึ่งของปริมาณก�าซเรือนกระจกท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของมนุษย� นอกจากกิจกรรมการใช:
พลังงานของมนุษย�จะกBอให:เกิดก�าซคาร�บอนไดออกไซด�แล:วกิจกรรมด:านอ่ืนๆ ของมนุษย�ก็ได:เพ่ิมก�าซเรือนกระจก
ชนิดอ่ืนๆ ในชั้นบรรยากาศอีกด:วย เชBน การเกิดก�าซออกไซด�ของไนโตรเจนจากการใช:ปุ�ยไนโตรเจน หรือการเกิด
ก�าซมีเทนจากการปลูกข:าวและการยBอยสลายของอินทรีย�สารที่เกิดขึ้นจากกองขยะและน้ําเสียในปj 2556 
ประเทศไทยปลBอยก�าซเรือนกระจกจํานวน 2.34 ตันก�าซเรือนกระจกตBอคน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลBอย
ก�าซเรือนกระจกน:อยท่ีสุด 1.04 ตันก�าซเรือนกระจกตBอคน รองลงมา ได:แกB ภาคเหนือ 1.37 ตันก�าซเรือนกระจก
ตBอคนสําหรับภาคกลางภาคใต:และกรุงเทพมหานครมีปริมาณการปลBอยก�าซเรือนกระจกมากกวBาคBาเฉลี่ยของ
ประเทศคือ 2.81, 4.39, และ 4.71 ตันก�าซเรือนกระจกตBอคน ตามลําดับ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสBงผลกระทบในหลายด:าน ได:แกB การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล การทรุดตัว
ของแผBนดิน การกัดเซาะชายฝ56ง ระบบนิเวศป�าไม: ผลผลิตภาคการเกษตร การรุกระบาดของโรคและแมลง และ
สุขภาพอนามัย สําหรับพ้ืนท่ีภาคใต: ได:รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเดBนชัด คือ ป5ญหาการ
กัดเซาะชายฝ56งซ่ึงมีแนวโน:มรุนแรงมากข้ึน โดยมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกวBา 5 เมตรตBอปj ในพ้ืนท่ีชายฝ56ง
ของ 5 จังหวัดชายฝ56งอBาวไทย ซ่ึงถือวBาเปHนพ้ืนท่ีวิกฤต ได:แกB สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ป5ตตานี และ
นราธิวาส สําหรับชายฝ56งทะเลอันดามันนั้น ป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56งไมBรุนแรงเทBาฝ56งอBาวไทย พ้ืนท่ีวิกฤตมีอยูBใน 5 
จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล ระยะทางรวม 23 กิโลเมตร หรือประมาณร:อยละ 9.5 ของแนว
ชายฝ56งทะเลอันดามันท้ังหมด โดยมักเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีหาดทรายมากกวBาท่ีราบน้ําข้ึนถึงตBอเนื่องกับป�าชายเลน 

นอกจากนี้ กิจกรรมการทBองเท่ียวยังได:รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ังทางตรงและ
ทางอ:อม เชBน จากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและความถ่ีของฝน อุณหภูมิ พายุ คลื่นลม และระดับน้ําทะเล และ
ไฟป�า การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โรคระบาดและสุขอนามัยของ
นักทBองเท่ียวและบุคลากรในภาคการทBองเท่ียว เปHนต:น ผลกระทบเหลBานี้ถ:าไมBมีการเตรียมการเพ่ือรับมือและ
ปรับตัวอยBางเหมาะสมไว:ลBวงหน:าแตBเนิ่นๆ อาจจะนําไปสูBการสูญเสียศักยภาพการแขBงขันและการสูญเสียรายได:ท่ี
พึงมีในอนาคต 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -280- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศกBอให:เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงและบBอยครั้ง และสBงผลเสียหายตBอ
โครงสร:างพ้ืนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการทBองเท่ียว รวมท้ังสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ความรBวมมือ
ระหวBางประเทศด:านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในป5จจุบันมีความเข:มข:นข้ึน กBอให:เกิดกลไกการสนับสนุน
และชBวยเหลือทางการเงินการถBายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร:างศักยภาพบุคลากร และความรBวมมือด:านวิจัยและ
พัฒนามากข้ึน 

ห,าลําดับแรกของจังหวัดท่ีปล̀อยก�าซเรือนกระจกน,อยท่ีสุดคือแม̀ฮ̀องสอน นครพนม บึงกาฬ 
อํานาจเจริญ และน`าน จากรูปแบบการปลBอยก�าซเรือนกระจกรวมของประเทศไทยพบวBา การผลิตไฟฟLามีการ
ปลBอยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�มากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาคการขนสBง โดยเฉพาะการขนสBงทางบกและ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเม่ือพิจารณาจากข:อมูลปริมาณการเดินทางบนถนนหลวงปj 2556 พบวBาจังหวัด
แมBฮBองสอนมีปริมาณการเดินทาง 426,452,114 PCU12/กิโลเมตรซ่ึงน:อยเปHนอับดับ 2 ของประเทศ รองจาก
จังหวัดระนอง ประกอบกับพ้ืนท่ีป�าไม:ของแมBฮBองสอนมีสัดสBวนถึงร:อยละ 86 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัดนับเปHน
จังหวัด ท่ีมีป�าไม:ในสัดสBวนสูงสุดของประเทศ ซ่ึงเปHนแหลBงชBวยลดปริมาณก�าซเรือนกระจกได:มากเชBนกัน ดังแสดง
ในตารางท่ี 7-2 

ตารางท่ี 7-2 อัตราการปล̀อยก�าซเรือนกระจก ปX 2556 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม,2557 
 

จังหวัดท̀องเท่ียวลําดับต,นๆ โดยเฉพาะในภาคใต,ติดอันดับจังหวัดท่ีปล̀อยก�าซเรือนกระจกมากท่ีสุด โดย
จังหวัดพังงา รั้งอันดับหนึ่ง รองลงมา ได:แกB สุราษฎร�ธานี กระบ่ี สมุทรสงคราม และตรัง ตามลําดับ การเปHนเมือง
ทBองเท่ียวยอดนิยมสBงผลให:มีการเดินทางขนสBงและมีนักทBองเท่ียวเข:ามาใช:ทรัพยากรของจังหวัดมากข้ึน ปริมาณขยะ
และของเสียเพ่ิมข้ึน จังหวัดต:องเรBงกําจัดของเสียและสิ่งปฏิกูล เชBน การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะด:วยเตาเผา ข:อมูล
จากกรมควบคุมมลพิษ พบวBาทุกจังหวัดของไทยมีป5ญหาวิกฤติเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยสุราษฎร�ธานีมีป5ญหา
ปริมาณขยะมูลฝอยมาก และมีขยะมูลฝอยสะสมมากท่ีสุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ สุราษฎร�ธานียังมี
โรงไฟฟLาท่ีใช:ก�าซธรรมชาติและน้ํามันดีเซลเปHนเชื้อเพลิง และกระบ่ีมีโรงไฟฟLาจากถBานหินลิกไนต� ประกอบกับทุก
จังหวัดมีพ้ืนท่ีป�าไม:เหลืออยูBไมBมากนัก คือ พังงามีพ้ืนท่ีป�าไม:คิดเปHนร:อยละ 32 ของพ้ืนท่ี จังหวัดสุราษฎร�ธานีร:อย
ละ 29 กระบ่ีร:อยละ 17 สมุทรสงครามร:อยละ 4 และตรังร:อยละ 22 เปHนผลให:จังหวัดเหลBานี้มีปริมาณการปลBอย
ก�าซเรือนกระจกสูง 

เปfาประสงค�: 

มีการดําเนินการท่ีเปHนไปเพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ห,าลําดับท่ีน,อยท่ีสุด ห,าลําดับท่ีมากท่ีสุด 

1 แมBฮBองสอน 0.35 76 พังงา 8.89 

2 นครพนม 0.43 75 สุราษฎร�ธานี 8.25 

3 บึงกาฬ 0.43 74 กระบ่ี 7.25 

4 อํานาจเจริญ 0.49 73 สมุทรสงคราม 6.40 

5 นBาน 0.57 72 ตรัง 6.35 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -281- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ดัชนีช้ีวัด และเปfาหมาย 

 1) สัดสBวนเฉลี่ยการปลBอยก�าซเรือนกระจกหมายถึงสัดสBวนเฉลี่ยปริมาณการปลBอยก�าซเรือนกระจกราย
จังหวัดตBอจํานวนประชากรในจังหวัดนั้น โดยมีหนBวยเปHนตันก�าซเรือนกระจกตBอคน 
 2) สัดสBวนพ้ืนท่ีป�าไม:ตBอขนาดพ้ืนท่ีจังหวัดโดยมีหนBวยเปHนร:อยละ 
 แนวทางการดําเนินงาน 

 1) ดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวBาด:วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) การจัดทําบัญชีก�าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย (GHG Inventory) การจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหBงชาติระยะสั้น-กลาง-ยาวและการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานในการลดก�าซเรือนกระจกท่ี
เหมาะสมของประเทศไทย (NAMAs) เปHนต:น 
 2) เทคโนโลยีท่ีนํามาใช:ได:คํานึงถึงการลดการปลดปลBอยก�าซเรือนกระจก 
มิติท่ี 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจอย̀างย่ังยืน 

2.1 การเติบโตทางเศรษฐกิจอย̀างมีเสถียรภาพ 

หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน จะต:องลดชBองวBางและป5ญหาความเหลือมล้ําในสังคมเนื่องจากป5ญหาความ
เหลื่อมล้ําในสังคมไทยเกิดข้ึนต้ังแตBอดีตเรื่อยมาและปราศจากการแก:ไขอยBางจริงจัง จึงทําให:ระดับความรุนแรงของ
ป5ญหาดังกลBาวท้ังท่ีเปHนอยูBในป5จจุบันและอนาคตมีแนวโน:มเพ่ิมสูงข้ึนสภาวะความเหลื่อมล้ํา ระดับการพัฒนาราย
จังหวัดตBางๆ ท่ีเกิดข้ึนเปHนผลมาจากการกําหนดและดําเนินนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีผBานมา ซ่ึงภาครัฐ
กลายเปHนตัวแสดงหลักท่ีกBอให:เกิดความแตกตBางในการกระจายหรือจัดสรรทรัพยากรไปยังพ้ืนท่ีตBางๆ อันทําให:บาง
พ้ืนท่ีเกิดกระบวนการพัฒนาในระดับสูงหรือมีความเจริญมาก อาทิ การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ56งทะเลตะวันออก 
(Eastern Seaboard Development Program) ของภาครัฐในชBวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติฉบับท่ี 
5 (พ.ศ.2525-2529) ดังนั้น ในแงBหนึ่งความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนจึงเปHนผลพวงมาจากกระบวนการพัฒนา
ประเทศของไทยตลอดชBวงระยะเวลาท่ีผBานมา ซ่ึงสามารถอาศัยระดับการพัฒนารายจังหวัดเปHนตัวสะท:อนสภาวะ
ดังกลBาวได:อยBางชัดเจน 
 สําหรับความเหลื่อมล้ําในบริบททางเศรษฐกิจ หรือเรียกวBา “ความเหลื่อมล้ําทางด:านรายได:” ดัชนีด:าน
รายได: เปHนดัชนีท่ีสะท:อนให:เห็นถึงสถานะด:านการเงินหรือด:านเศรษฐกิจของคนซ่ึงถ:าคนมีรายได:เพียงพอตBอการ
ซ้ือหาอาหารและสินค:าบริการตBางๆ ท่ีเปHนสิ่งจําเปHนในการดํารงชีวิต จะทําให:คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีภูมิคุ:มกัน
ตBอการเกิดป5ญหาความยากจนและการมีหนี้สินล:นพ:นตัวนอกจากนั้นรายได:ท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาประเทศจะต:อง
มีการกระจายไปสูBกลุBมคนตBางๆ ในสังคมอยBางท่ัวถึง ซ่ึงจะทําให:คนในสังคมไทยมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดี
องค�ประกอบของดัชนียBอยด:านรายได:ประกอบด:วย 4 ตัวชี้วัดได:แกBรายได:เฉลี่ยของครัวเรือนสัดสBวนประชากร
ยากจนร:อยละของครัวเรือนท่ีมีหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภค และคBาดัชนีความไมBเสมอภาคของรายได: (ดัชนีจีนี) ท้ังนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ (๒๕๕๗ก) ได:สรุปสถานการณ�ความเหลื่อมล้ําของ
ความม่ังค่ังโดยคBาสัมประสิทธิ์ความไมBเสมอภาค (Gini Coefficient) เปHนคBาสะท:อนการกระจายรายได:มีคBา 0.465 
ปรับตัวดีข้ึนจาก 0.486 ในปj 2554 อยBางไรก็ตาม ความแตกตBางของรายได:ระหวBางกลุBมคนรวยท่ีสุดกับกลุBมคนจน
ท่ีสุดยังคงมีคBาหBางกันถึง 34.8 เทBา โดยพบวBากลุBมคนรวยท่ีสุดร:อยละ 10 ถือครองรายได:สูงถึงร:อยละ 36.8 ของ
รายได:ท้ังหมดในขณะท่ีกลุBมคนจนท่ีสุดร:อยละ 10 ถือครองรายได:เพียงร:อยละ 1.1 ของรายได:ท้ังหมดเทBานั้น เม่ือ



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -282- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

เปรียบเทียบความก:าวหน:าของคนด:านรายได:เฉพาะจังหวัดในภาคใต:ซ่ึงมีท้ังหมด 14 จังหวัดโดยใช:ดัชนีด:านรายได:
เปHนเกณฑ�ในการประเมินสรุปได:ดังนี้ 

ห,าจังหวัดท่ีมีความก,าวหน,าด,านรายได,มากท่ีสุดในภาคใต,คือ ภูเก็ต สุราษฎร�ธานี สงขลา พังงา และ
ชุมพรตามลําดับ โดยจังหวัดภูเก็ตมีความก:าวหน:าด:านรายได:มากท่ีสุดเปHนลําดับ 1 ของจังหวัดในภาคใต:เนื่องจาก
เปHนจังหวัดท่ีไมBมีความยากจน รวมท้ังมีสัดสBวนครัวเรือนท่ีมีหนี้สินเพ่ือการอุปโภคบริโภคและมีความเหลื่อมล้ําด:าน
รายได:ตํ่าท่ีสุดของภาคใต: โดยมีสัดสBวนครัวเรือนท่ีมีหนี้สินเพ่ือการอุปโภคบริโภค ร:อยละ 6.1 ของครัวเรือน
ท้ังหมดในจังหวัดซ่ึงตํ่ากวBาคBาเฉลี่ยของภาคใต: 5.6 เทBา (ภาคใต:คBาเฉลี่ยร:อยละ 33.9) และมีความเหลื่อมล้ําด:าน
รายได:อยูBในระดับตํ่าซ่ึงสะท:อนจากคBาสัมประสิทธิ์จีนี่เทBากับ 0.2915 สBวนจังหวัดสุราษฎร�ธานีมีความก:าวหน:าด:าน
รายได:มากสุดเปHนลําดับ 2 ของจังหวัดในภาคใต: เนื่องจากเปHนจังหวัดท่ีมีรายได:เฉลี่ยของครัวเรือนสูงท่ีสุดของ
ภาคใต:คือเทBากับ 36,865 บาท/ครัวเรือน/เดือน ซ่ึงสูงกวBาคBาเฉลี่ยของภาคใต: 1.3 เทBา (คBาเฉลี่ยของภาคใต: 
27,504 บาท/ครัวเรือน/เดือน) ประกอบกับมีสัดสBวนประชากรยากจนตํ่ามากเพียงร:อยละ 1.4 ของประชากร
ท้ังหมดในจังหวัด ซ่ึงตํ่ากวBาคBาเฉลี่ยของภาคใต: 7.9 เทBา (คBาเฉลี่ยของภาคใต:ร:อยละ 11.0) และมีความเหลื่อมล้ํา
ด:านรายได:คBอนข:างตํ่าซ่ึงสะท:อนจากคBาสัมประสิทธิ์จีนีเทBากับ 0.3733 ซ่ึงตํ่าสุดเปHนลําดับ 3 ของภาคใต: 

ห,าจังหวัดท่ีมีความล,าหลังด,านรายได,มากท่ีสุดในภาคใต,คือป'ตตานี นราธิวาส ตรัง พัทลุง และสตูล
ตามลําดับ โดยจังหวัดป5ตตานีมีความล:าหลังด:านรายได:มากท่ีสุดเปHนลําดับ 1 ของจังหวัดในภาคใต:เนื่องจากเปHน
จังหวัดท่ีมีความยากจนสูงท่ีสุดของภาคใต:คือ มีสัดสBวนประชากรยากจนสูงถึงร:อยละ 37.4 ซ่ึงสูงกวBาคBาเฉลี่ยของ
ภาคใต: 3.4 เทBารวมท้ังมีรายได:เฉลี่ยของครัวเรือนตํ่าสุดเปHนลําดับ 2 ของภาคใต:คือเทBากับ 20,199 บาท/
ครัวเรือน/เดือนซ่ึงตํ่ากวBาคBาเฉลี่ยของภาคใต: 1.4 เทBา สBวนจังหวัดนราธิวาสมีความล:าหลังด:านรายได:สูงสุดเปHน
ลําดับ 2 ของจังหวัดในภาคใต:เนื่องจากเปHนจังหวัดท่ีมีรายได:เฉลี่ยของครัวเรือนตํ่าท่ีสุดของภาคใต:คือเทBากับ 
16,773 บาท/ครัวเรือน/เดือนซ่ึงตํ่ากวBาคBาเฉลี่ยของภาคใต: 1.6 เทBา ประกอบกับมีสัดสBวนประชากรยากจนสูงสุด
เปHนลําดับ 2 ของภาคใต:คือ ร:อยละ 35.3 ของประชากรท้ังหมดในจังหวัดซ่ึงสูงกวBาคBาเฉลี่ยของภาคใต: 3.2 เทBา 

ตารางท่ี 7-3 ดัชนีย̀อยด,านรายได, เฉพาะภาคใต, 

ห,าจังหวัดท่ีก,าวหน,าท่ีสุด ห,าจังหวัดท่ีล,าหลังท่ีสุด 

1 ภูเก็ต 0.8570 14 ป5ตตานี 0.4092 
2 สุราษฎร�ธานี 0.6945 13 นราธิวาส 0.4876 

3 สงขลา 0.6776 12 ตรัง 0.4990 

4 พังงา 0.6756 11 พัทลุง 0.5414 

5 ชุมพร 0.6588 10 สตูล 0.5695 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ, 2557 
 เปfาประสงค�: 

 มีการกระจายรายได: ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา 
 ดัชนีช้ีวัด และเปfาหมาย 

1) รายได:เฉลี่ยของครัวเรือนหมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ท่ีครัวเรือนได:รับจากการทางานหรือผลิตเอง
หรือจากทรัพย�สินหรือได:รับความชBวยเหลือจากผู:อ่ืน 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -283- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

2) สัดสBวนประชากรยากจน หมายถึง ร:อยละของประชากรท่ีมีรายจBายเพ่ือการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตBอ
คนตBอเดือนตํ่ากวBาเส:นความยากจน ซ่ึงตํ่ากวBาเส:นความยากจนสะท:อนถึงการดํารงชีพของคนท่ีอยูBในระดับท่ีตํ่ากวBา
มาตรฐานการครองชีพข้ันตํ่า (Minimum standard of living) ของสังคมไทย 

3) ร:อยละของครัวเรือนท่ีมีหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภคหมายถึง ร:อยละของจํานวนครัวเรือนท่ีมีหนี้ใน
ระบบและ/หรือนอกระบบท่ีกู:ยืมเพ่ือใช:อุปโภคบริโภคของครัวเรือนตBอจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 

4) คBาดัชนีความไมBเสมอภาคของรายได: (ดัชนีจีนี) เปHนดัชนีท่ีสะท:อนการกระจายรายได:หรือความ
เหลื่อมล้ําด:านรายได: ของคนในสังคมโดยใช:คBาสัมประสิทธิ์ความไมBเสมอภาค (Gini Coefficient) เปHนตัวบBงชี้ความ
เหลื่อมล้ําของรายได:ซ่ึงคBาสัมประสิทธิ์ความไมBเสมอภาคของรายได:หรือคBาสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) มีคBา
อยูBระหวBาง 0 และ 1 โดยคBายิ่งมากข้ึนแสดงวBาความไมBเทBาเทียมกันของรายได:หรือความเหลื่อมล้ําของรายได:ยิ่ง
มากข้ึน ถ:ามีคBาเทBากับ 0 แสดงถึงการกระจายรายได:มีความเทBาเทียมกันอยBางสมบูรณ�แตBถ:ามีคBาเทBากับ 1 แสดงถึง
การกระจายรายได:มีความไมBเทBาเทียมกันอยBางสมบูรณ� ท้ังนี้ดัชนีจีนี (Gini Index) คือสัมประสิทธิ์จีนีท่ีแสดงเปHน
เปอร�เซ็นต� 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1) นโยบายการขยายผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนท่ี 
2) นโยบายระบบการเงินระดับฐานรากเพ่ือการเข:าถึงแหลBงเงินทุนอยBางท่ัวถึง 
3) นโยบายการจัดสรรงบประมาณบนพ้ืนฐานของความไมBเทBาเทียมกัน การจัดสรรงบประมาณราย

จังหวัดของไทยเปHนอีกป5จจัยหนึ่งท่ีสBงผลตBอระดับความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนท่ี เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณราย
จังหวัดเปHนผลโดยตรงจากการทํางานของภาครัฐท่ีแสดงให:เห็นโครงสร:างอํานาจของผู:มีอิทธิพลในกระบวนการ
ดําเนินงาน ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดจึงกลายเปHนเครื่องมือสําคัญของภาครัฐในการควบคุมและ
ดําเนินการเพ่ือแก:ไขป5ญหาตBางๆ ในสังคมได:อยBางเหมาะสม 
2.2 การประกอบอาชีพ 

 หลักการและเหตุผล 
ดัชนียBอยด:านชีวิตการงานเปHนดัชนีท่ีสะท:อนให:เห็นถึงสถานะด:านการมีงานทําหรือการวBางงานชั่วโมงการ

ทํางานการมีหลักประกันทางสังคมของแรงงาน รวมท้ังการประสบอันตรายหรือเจ็บป�วยเนื่องจากการทํางานซ่ึงการ
มีชีวิตการงานท่ีดีจะนําไปสูBการยกระดับรายได:และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

องค�ประกอบของดัชนีย̀อยด,านชีวิตการงาน ประกอบด:วย 4 ตัวชี้วัด ได:แกB อัตราการวBางงาน อัตราการ
ทํางานตBางระดับ ร:อยละของแรงงานท่ีมีประกันสังคม และอัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป�วยเนื่องจากการ
ทํางานตBอลูกจ:าง 1,000 คน 

อัตราการว̀างงาน หมายถึง ร:อยละของผู:วBางงานรวมตBอกําลังแรงงานรวม โดยกําลังแรงงานรวมคือผู:ท่ีมี
อายุ 15 ปjข้ึนไปท่ีมีงานทําและท่ีวBางงาน ผู:วBางงานรวมคือผู:ท่ีมีอายุ 15 ปjข้ึนไปซ่ึงไมBมีงานทํา แตBพร:อมทํางาน 

อัตราการทางานต`าระดับ หมายถึงร:อยละของประชากรท่ีมีอายุ 15 ปjข้ึนไป ท่ีทํางานน:อยกวBา 35 ชั่วโมง
ตBอสัปดาห� และต:องการทํางานเพ่ิมตBอประชากรท่ีมีอายุ 15 ปjข้ึนไปท่ีมีงานทําท้ังหมด 

ร,อยละของแรงงานท่ีมีประกันสังคม หมายถึงร:อยละของผู:ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 
40 ตBอผู:มีงานทํา (ข:อมูลผู:ประกันตน ณ เดือนธันวาคมของปj) ผู:ประกันตน หมายถึง ผู:ซ่ึงข้ึนทะเบียนประกันสังคม
และหรือจBายเงินสมทบอันกBอให:เกิดสิทธิได:รับประโยชน�ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533  

อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปyวยเนื่องจากการทํางานต`อลูกจ,าง 1,000 คน คํานวณมาจากจํานวน
ลูกจ:างท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บป�วยเนื่องจากการทํางานท้ังหมดใน 1 ปjตBอจํานวนลูกจ:างท่ีอยูBในความคุ:มครอง



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -284- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

กองทุนเงินทดแทนท้ังหมด ณ สิ้นปjหารด:วย 1,000 ท้ังนี้การประสบอันตรายหรือเจ็บป�วยเนื่องจากการทํางาน
ครอบคลุมทุกกรณีความรุนแรง คือ ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสBวน หยุดงานเกิน 3 วัน หยุดงานไมBเกิน 3 วัน 

วัตถุประสงค�:  
 สBงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจ:างงานของท:องถ่ิน 

ดัชนีช้ีวัด และเปfาหมาย 
1) อัตราการว̀างงาน: ร:อยละของผู:วBางงานรวมตBอกําลังแรงงานรวม โดยกําลังแรงงานรวม คือ ผู:ท่ีมี

อายุ 15 ปjข้ึนไปท่ีมีงานทําและท่ีวBางงานผู:วBางงาน รวมคือผู:ท่ีมีอายุ 15 ปjข้ึนไป ซ่ึงไมBมีงานทําแตBพร:อมท่ีจะทํางาน 
2)  ร,อยละของแรงงานท่ีมีประกันสังคม หมายถึง ร:อยละของผู:ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ

มาตรา 40 ตBอผู:มีงานทํา (ข:อมูลผู:ประกันตน ณ เดือนธันวาคมของปj)  
 แนวทางการดําเนินงาน 

1) การพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล:องกับวิถีชีวิตของท:องถ่ิน 
2)  การพัฒนาการศึกษาและความพร:อมของสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให:สอดคล:องกับการจ:างงาน 

มิติท่ี 3 สังคมท่ีสร,างเสริมสุขภาวะและเปqนสุข 

3.1 ประชากร และการตั้งถ่ินฐาน 

หลักการและเหตุผล 

  สถานการณ�ป5จจุบันแนวโน:มโครงสร:างประชากรประเทศไทยเริ่มเข:าสูBสังคมผู:สูงอายุจากอัตราเจริญพันธุ�
รวมของประเทศลดลงอยBางตBอเนื่อง คาดวBาจะเปHนสังคมผู:สูงอายุอยBางสมบูรณ�ในปj 2567 และจากการคาดการณ�
ประมาณประชากรของประเทศไทยปj 2553-2583 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหBงชาติ พบวBา ในปj 2583 ประเทศไทยจะมีผู:สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปjข้ึนไป สูงถึง 20.5 ล:านคนหรือคิดเปHนสัดสBวน
ร:อยละ 32 ของจํานวนประชากรไทยท้ังหมด แตBจะมีประชากรวัยแรงงานเพียง 35.18 ล:านคน เม่ือเปรียบเทียบ
กับปj 2553 ท่ีมีประชากรวัยแรงงานจํานวน 42.74 ล:านคน หรือลดลง 7.6 ล:านคน ขณะท่ีประชากรวัยเด็กจะมี
จํานวนลดลงเชBนกันจาก 12.6 ล:านคนในปj 2553 เปHน 8.2 ล:านคนในปj 2583 เนื่องมาจากสัดสBวนประชากร
ผู:สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนและอายุขัยเฉลี่ยของผู:สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ขณะท่ีภาวะเจริญพันธุ�ท่ีตํ่าลงและแนวโน:มการมี
บุตรลดลงคBอนข:างมาก และผู:อยูBในวัยแรงงานสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได:ลดลงทําให:การลดลงของจํานวนและ
สัดสBวนของประชากรวัยแรงงาน ซ่ึงจะสBงผลตBอเนื่องไปกระทบศักยภาพการผลิตการเพ่ิมข้ึนของภาระทางการคลัง
จากจํานวนประชากรท่ีอยูBในวัยพ่ึงพิง ท้ังในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ ในขณะท่ีการลดลงของประชากรวัย
เด็กจะเปHนข:อจํากัดตBอการขยายตัวของสัดสBวนกําลังแรงงานในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ, 2557) 

การพัฒนานํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงสภาพของชนบทเปHนเมือง โดยจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสBงผลให:
ความต:องการท่ีพักอาศัยเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญ คือ เกิดพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศัยอยูBหนาแนBนเพ่ิมมากข้ึน 
ถ:าไมBมีการควบคุมและวางแผนท่ีดีในเรื่องการขยายตัวเมือง จะกBอให:เกิดการกระจายตัวอยBางไร:ทิศทางเกิดชุมชน
เมืองและป5ญหาตBางๆ เพ่ิมข้ึนด:วย อาทิ 

 (1) การเปลี่ยนแปลงด:านกายภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช:ประโยชน�ท่ีดิน การบริหารผังเมือง
ท่ีไมBมีประสิทธิภาพการรุกล้ําพ้ืนท่ีสาธารณะ การทําลายภูมิทัศน�ของเมืองและสBงผลให:ขาดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ี
เพ่ือการนันทนาการ เชBน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล็ก และสนามกีฬา เปHนต:น ซ่ึงไมBเพียงพอกับจํานวนประชากร



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -285- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ท่ีเพ่ิมข้ึน การกBอสร:างอาคารบดบังทัศนียภาพหรือโบราณสถานท่ีควรคBาแกBการอนุรักษ� ป5ญหาการจราจร การกีด
ขวางทางน้ํากBอให:เกิดป5ญหาน้ําทBวมรุนแรงมากข้ึน 

(2)  ด:านสังคม ป5ญหาความแออัดของท่ีอยูBอาศัยและคBาครองชีพท่ีสูง อาชญากรรม ยาเสพติด ความ
ยากจน บริการสังคมไมBเพียงพอ และสุขภาวะเสื่อมโทรม 

(3) ด:านเศรษฐกิจมีการกระจุกตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจเกิดการอพยพจากชนบทเข:าสูBเมืองการ
ให:บริการขนสBงมวลชนสาธารณะไมBมีหรือไมBท่ัวถึงและขาดประสิทธิภาพทําให:สิ้นเปลืองพลังงานการเติบโตของ
ชุมชนท่ีรุกล้ําพ้ืนท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางด:านอนุรักษ�และเกษตรกรรม 

เปfาประสงค�:  

การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการเติบโตของเมือง/ชุมชน เปHนไปอยBางสมดุล มีสภาพแวดล:อมท่ีสBงเสริมสุข
ภาวะในการดํารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน พร:อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ดัชนีช้ีวัดและเปfาหมาย: 

(1) เพ่ือปรับระบบชุมชนเมืองของภาคใต:ให:มีสมดุลมากข้ึน 
(2) เพ่ือสร:างความเข:มแข็งให:ศูนย�กลางชุมชนเมืองลําดับรองท่ีมีศักยภาพให:มีบทบาทสBงเสริมระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของภาคใต:สูงข้ึน 
(3) เพ่ือพัฒนาชุมชนเมืองในลักษณะกลุBม (Cluster) ภายใต:ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีพ่ึงพากันและ

กัน และแบBงหน:าท่ีกันตามศักยภาพ 
(4) พ้ืนท่ีสีเขียวควรมีไมBควรตํ่ากวBา 9 ตารางเมตรตBอคน (เกณฑ�ท่ีองค�การอนามัยโลก, WHO)  
(5) เมืองศูนย�กลางความเจริญในภูมิภาคได:รับการพัฒนาให:เปHนเมืองนBาอยูBและปลอดภัยมีการจัดการ

สิ่งแวดล:อมเมืองตามมาตรฐานและมีการพัฒนาระบบขนสBงสาธารณะในเขตเมืองอยBางท่ัวถึงควบคูBกับการรวม
องค�กรปกครองสBวนท:องถ่ิน เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานและการกํากับดูแล 

แนวทางการดําเนินงาน  

1)  พัฒนาเมืองศูนย�กลางความเจริญให,เปqนเมืองน`าอยู̀และปลอดภัย เตรียมความพร:อมรองรับความ
เปHนเมือง ท้ังด:านการบริหารจัดการ การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนสBงสาธารณะในเขต
เมืองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล:อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขท่ีได:มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอ
ตBอความต:องการของคนในเมือง 

2)  พัฒนาระบบขนส̀งสาธารณะในเขตเมืองศูนย�กลางความเจริญในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การเข:าถึงตลาดและบริการสาธารณะด:วยต:นทุนตํ่า รวมท้ังบรรเทาป5ญหาจราจรติดขัดโดยให:ความสําคัญตBอระบบ
รถโดยสารสาธารณะ ระบบทางจักรยานและทางเท:า โดยเน:นความปลอดภัยและความสะดวกในเชื่อมตBอการ
เดินทาง 

3)  เพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร`งใสในการบริหารจัดการเมืองด:วยการรวมองค�กรปกครองสBวน
ท:องถ่ินและให:ประชาชนมีสBวนรBวมและกํากับทิศทางการพัฒนา รวมท้ังเสริมสร:างความสามารถขององค�กร
ปกครองสBวนท:องถ่ินในการบริหารเพ่ือให:จัดการป5ญหาได:อยBางทันทBวงที รองรับการเปลี่ยนแปลงได:อยBางเหมาะสม
โดยเฉพาะอยBางยิ่งด:านการผังเมือง การจัดการสิ่งแวดล:อม และการจัดระบบขนสBงสาธารณะในเขตเมือง 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -286- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4) การพัฒนากลุ̀มเมืองศูนย�กลางหลักของภาค 
  เพ่ือให:เกิดการพัฒนาเมืองและชุมชนของภาค ได:กําหนดการพัฒนาเฉพาะเมืองศูนย�กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจหลักของภาค คือ 
  (1)  กลุ̀มเมืองหาดใหญ̀-สงขลา 
   มีบทบาทเปHนพ้ืนท่ีศูนย�กลางหลักของภาค ทําหน:าท่ีในการเปHนศูนย�กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงกับภายนอกท้ังระดับนานาชาติและประเทศ โดยการพัฒนาเมืองหาดใหญBให:เปHนเมือง
ศูนย�กลางการคมนาคมขนสBง การค:า การบริการ การบริการทBองเท่ียว รวมถึงอุตสาหกรรมเพ่ือการสBงออก รวมถึง
อุตสาหกรรมท่ีใช:วัตถุดิบในท:องถ่ิน โดยเฉพาะอยBางยิ่งจากยางพารา และการประมง และพัฒนาเมืองสงขลาให:
เปHนเมืองทBาและเมืองอุตสาหกรรมท่ีสําคัญโดยการใช:ประโยชน�จากทBาเรือน้ําลึกสงขลา ซ่ึงเปHนสBวนหนึ่งของสะพาน
เศรษฐกิจภาคใต: เชื่อมโยงกับฝ56งทะเลอันดามันกับทBาเรือน้ําลึกปากบารา 
  (2)  กลุ̀มภูเก็ต พังงา กระบ่ี 
   มีบทบาทเปHนพ้ืนท่ีเมืองทBองเท่ียวนานาชาติท่ีมีบทบาทในการเปHนศูนย�กลางทBองเท่ียวระดับ
โลก ประกอบด:วย กลุBมเมืองภูเก็ต และกลุBมเมืองพ้ืนท่ีชายฝ56งอันดามัน 

1) กลุBมเมืองภูเก็ต ประกอบด:วย ศูนย�กลางลําดับท่ี 1 คือ ภูเก็ต และชุมชนลําดับรองลง
ไป ได:แกB ป�าตอง เทพกระษัตรี กระทู: กะรน และเชิงทะเล โดยมีภูเก็ตเปHนพ้ืนท่ีหลักทางด:านการทBองเท่ียว การ
เปHนศูนย�ประชุม การบริการ การทBองเท่ียว ศูนย�กลางการคมนาคม และศูนย�การศึกษาและทรัพยากรมนุษย� 

2) กลุBมเมืองพ้ืนท่ีชายฝ56งอันดามัน ครอบคลุม พ้ืนท่ีชุมชนตะก่ัวป�า ทBานา กระโสม       
โคกกลอย พังงา อBาวลึกใต: แหลมสัก และกระบ่ี โดยมีกระบ่ีและพังงา ซ่ึงเปHนชุมชนลําดับท่ี 2 เปHนศูนย�กลางหลัก 
โดยการพัฒนาพ้ืนท่ีจะพัฒนาเปHนฐานรองรับการบริการทBองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีความหนาแนBนตํ่า 

3) พัฒนาภูเก็ตเปHนเมืองทBองเท่ียวคุณภาพมาตรฐานสากล และเปHน ICT City 
  (3)  กลุ̀มเมืองป'ตตานี ยะลา และนราธิวาส 
   มีเมืองป5ตตานีเปHนแกนนําการพัฒนาหลัก มุBงเน:นพัฒนาการสาธารณสุข การศึกษา
อุตสาหกรรมสินค:าและอาหารฮาลาล ศิลปวัฒนธรรม ศูนย�อิสลามศึกษา และมลายูศึกษา 

1) จัดระเบียบการใช:ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือควบคุมการขยายตัวของพ้ืนท่ีเมือง 
2) พัฒนาบริการพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือ ทBาเรือน้ําลึก ศูนย�ขนสBงคนและสินค:าตBอเนื่องหลาย

รูปแบบ โครงขBายระบบทางดBวนเชื่อมโยงกับศูนย�กลางเมืองหลักของประเทศและภาค ระบบรถไฟรางคูB เส:นทาง
รถไฟเชื่อมโยงสองชายฝ56งทะเล รวมถึงพัฒนาทBาอากาศยาน เพ่ือพัฒนาไปสูBการเปHนศูนย�กลางการขนสBงในแนว
สะพานเศรษฐกิจตอนลBาง และการเปHนประตูสูBภูมิภาค 

3) ปรับปรุงบริการพ้ืนฐานในเขตเมืองท่ีจําเปHน ได:แกB ประปา โทรศัพท� ระบบถนน ระบบ
ระบายน้ํา และระบบสาธารณูปโภคท่ีจําเปHน  

4) สBงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท:องถ่ินท่ีสําคัญ คือ   
การพัฒนาเมืองยาง รวมถึงอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเพ่ือการสBงออก 

5) พัฒนาระบบการบริการทางสังคมท่ีสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
6) สBงเสริมการทBองเท่ียว โดยเฉพาะการอนุรักษ�และฟ��นฟูแหลBงทBองเท่ียวทางธรรมชาติและ

โบราณสถานท่ีสําคัญ รวมถึงการบริการการทBองเท่ียวท่ีได:คุณภาพเพ่ือสนับสนุนการเปHนศูนย�กลางการทBองเท่ียว
หลักของภาค 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -287- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  (4)  นโยบาย : การพัฒนากลุ̀มเมืองลําดับรองตามบทบาทและศักยภาพ 

  การพัฒนากลุBมเมืองลําดับรอง เปHนการพัฒนากลุBมเมืองท่ีทําหน:าท่ีสนับสนุนการพัฒนาชนบท
และเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีศูนย�กลาง และกลุBมเมืองท่ีเชื่อมโยงระหวBางเมืองขนาดเล็ก 

1) พัฒนากลุBมชุมชนศูนย�กลางบริการ (Service Cluster) เปHนกลุBมพ้ืนท่ี สนับสนุนการ
พัฒนาชนบทและเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีศูนย�กลางหลักของภาค ประกอบด:วย 

-  กลุBมเมืองตรัง เปHนพ้ืนท่ีรองรับการพัฒนาการค:าและบริการ และเชื่อมโยงการ
ทBองเท่ียวจากภูเก็ต-พังงา-กระบ่ี 

-  กลุBมเมืองสุราษฎร�ธานี เปHนศูนย�พัฒนาทรัพยากรมนุษย� การทBองเท่ียวและบริการ 
และการขนสBง 

-  กลุBมเมืองนครศรีธรรมราช เปHนศูนย�กลางภูมิป5ญญาภาคใต:และการศึกษาระดับสูง 
รวมถึงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของภาค 

-  กลุBมเมืองระนอง เปHนศูนย�กลางทBองเท่ียวเชิงสุขภาพและการประมงฝ56งทะเลอันดามัน 
-  กลุBมเมืองชุมพร เปHนศูนย�กลางทBองเท่ียวเชิงนิเวศและทางทะเล 
-  กลุBมเมืองพัทลุง สตูล เปHนศูนย�กลางบริการสังคม เกษตรกรรมและภูมิป5ญญาท:องถ่ิน 

2) พัฒนากลุBมชุมชนศูนย�กลางระดับอําเภอและชุมชน เปHนศูนย�กลางการบริหาร          
การบริการเศรษฐกิจ สังคม การเกษตรในพ้ืนท่ี 

-  กลุBมเมืองเท่ียวชายฝ56งทะเล ได:แกB กลุBมปะทิว-ชุมพร กลุBมดอนสัก-ขนอม-สิชล    
กลุBมสมุย-พงัน กลุBมอBาวนาง-พีพี-ลันตา เปHนฐานการบริการทBองเท่ียวทางทะเลเชิง
นิเวศท่ีมีการจัดการสิ่งแวดล:อมท่ีมีคุณภาพ 

-  กลุBมศูนย�กลางเดิมท่ีมีศักยภาพ ได:แกB กลุBมไชยา-พุมเรียง เปHนศูนย�กลางศาสนาและ
วัฒนธรรม ทุBงสง นครศรีธรรมราชเปHนศูนย�กลางการขนสBง พุนพิน สุราษฎร�ธานี เปHน
ศูนย�กลางการขนสBงและกระจายสินค:า 

  (5)  การพัฒนาเมืองขนาดกลาง 

  เพ่ือให:การพัฒนาระบบเมืองและมีเกิดความสมดุลระหวBางพ้ืนท่ีเมืองและชนบทนั้น         
การเสริมสร:างชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กให:ได:รับการพัฒนาจึงมีความสําคัญในฐานท่ีเปHนกลไกสําคัญในการ
กระจายความเจริญ เพ่ือนําไปสูBการเจริญเติบโตอยBางมีเสถียรภาพ 

1) วางผังเมือง จัดระเบียบการพัฒนาและจัดการพ้ืนท่ี เพ่ือชี้นําแนวโน:มการพัฒนา และ
กํากับการใช:ท่ีดินให:เหมาะสม สนับสนุนการพัฒนาเมืองแบบกระชับ (Compact) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช:
พ้ืนท่ีเมือง และจัดทําโครงการพัฒนาและกํากับการพัฒนาให:เปHนไปตามผังเมือง 

2) เสริมสร:างศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมือง โดยการประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีกับการ
พัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐาน การคมนาคมและขนสBง เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม และระบบการศึกษาท่ี
ทันสมัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยคํานึงถึงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

3) พัฒนาระบบขนสBงสาธารณะท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพเชื่อมโยงภายในเมือง ระหวBางเมืองกับ
ชนบทโดยรอบ และระหวBางกลุBมเมือง 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -288- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

4)  จัดระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอยBางยิ่งน้ําประปา โทรศัพท�สาธารณะ และไฟฟLา
รวมท้ังไฟสาธารณะ อยBางเพียงพอและเหมาะสมกับความต:องการของชุมชน 

5) พัฒนา และปรับปรุงบริการทางด:านสังคม ท้ังการศึกษาและสาธารณสุขให:มีคุณภาพได:
มาตรฐาน และเข:าถึงงBายท้ังโดยชาวชนบทและชาวเมือง 

6) พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งอันดามันเปHน Resort Community เพ่ือรองรับการทBองเท่ียว
คุณภาพสูงและความหนาแนBนตํ่า เปHนชุมชนพักอาศัยคุณภาพดีสําหรับผู:สูงอายุและผู:เกษียณ โดยพัฒนากระบ่ี-ตรัง 
เปHนชุมชนรองรับการขยายตัวของกิจกรรมบริการทBองเท่ียวชายฝ56งอันดามัน พัฒนาพังงาเปHนศูนย�ทBองเท่ียวเชิง
นิเวศทางทะเลและวัฒนธรรมอันดามัน 

7) พัฒนาพ้ืนท่ีและชุมชนบริการทBองเท่ียวฝ56งอBาวไทย ได:แกB กลุBมชุมพร-ปะทิวเชื่อมโยงกับ
ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก และเชื่อมโยงกับกลุBมสุราษฎร�ธานี เกาะสมุย-พงัน และกลุBมดอนสัก ขนอม สิชล 
โดยให:ความสําคัญตBอการรักษาระบบนิเวศท่ีบอบบาง 

8) พัฒนาตลาดการเกษตรในพ้ืนท่ีเมืองศูนย�กลางของกลุBมพ้ืนท่ี รวมท้ังศูนย�การขนสBงและ
กระจายสินค:าอยBางตBอเนื่อง 

9) พัฒนากลุBมเมืองเชื่อมโยงกับชนบท และเชื่อมโยงระหวBางเมืองในลักษณะเครือขBายโดย
พ่ึงพากันและกันในด:านโครงสร:างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 

10) พัฒนาตลาดการเกษตร รวมท้ังศูนย�การขนสBงและกระจายสินค:าอยBางตBอเนื่อง 
11) พัฒนาระบบขนสBงสาธารณะท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพเชื่อมโยงภายในเมือง ระหวBางเมืองกับ

ชนบทโดยรอบ และระหวBางกลุBมเมืองอยBางตBอเนื่อง 
12) พัฒนาปรับปรุงบริการการศึกษาและบริการสาธารณสุขให:มีคุณภาพได:มาตรฐานและ

เข:าถึงงBาย ท้ังโดยชาวชนบทและชาวเมือง 
 (6) การพัฒนากลุ̀มเครือข̀ายพ้ืนท่ีเมือง-ชนบทอย̀างย่ังยืน 

ประชาชนเกือบร:อยละ 80 ของภาคใต:อาศัยอยูBในพ้ืนท่ีชนบท จังหวัดท่ีมีสัดสBวนประชากร
ชนบทสูงสุด ได:แกB จังหวัดพังงา พัทลุง และกระบ่ี มีการกระจายตัวของชุมชนชนบทจะกระจายเปHนกลุBมๆ ไปท่ัว
พ้ืนท่ีภาค สBวนใหญBจะเกาะกลุBมกันตามลักษณะอาชีพ ได:แกB การทํานา สวนยาง สวนปาล�ม และประมง พ้ืนท่ี
ชนบทจึงถือเปHนแหลBงท่ีมาของรายได: เปHนแหลBงวัตถุดิบและกําลังแรงงานท่ีสําคัญของภาค ชนบทจึงเปรียบเสมือน
จุดเริ่มต:นของการพัฒนา แตBรูปแบบการพัฒนาชนบทสBวนใหญBในอดีตมุBงเน:นเพียงการเพ่ิมผลผลิตและรายได: 
ขณะท่ีผลของการพัฒนาภาคและประเทศท่ีผBานมายังไมBกระจายไปสูBชนบทอยBางท่ัวถึง ประชาชนสBวนใหญBใน
ชนบทจึงยังคงประสบป5ญหาความต:องการข้ันพ้ืนฐานอยูB ตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียังเปHนป5ญหาในทุกจังหวัด คือ ด:าน
การศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล:อมและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย�สิน 

ชนบทภาคใต:มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตน:อยกวBาภาคอ่ืน ชุมชนภาคใต:มีความเข:มแข็งรักพวก
พ:องและรักถ่ินฐาน เน:นการพ่ึงพาตนเอง จัดระบบดูแลกันและกัน มีกลุBมออมทรัพย� กลุBมการผลิตและเครือขBาย
การเรียนรู:ท่ีแข็งแกรBง เชBน กลุBมออมทรัพย�บ:านคีรีวงศ� กลุBมออมทรัพย�หมูBบ:านน้ําขาว อําเภอจะนะ ศูนย�ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนไม:เรียง ฯลฯ ขณะเดียวกัน ด:วยเหตุท่ีชุมชนต้ังอยูBในคาบสมุทรในเส:นทางเดินเรือ และมีอาชีพปลูก
ยางพาราและทําเหมืองดีบุกซ่ึงเปHนสินค:าสBงออก จึงทําให:ชนบทภาคใต:คุ:นชินกับวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและโลก
ภายนอกมาแตBอดีต มีความสัมพันธ�กับระบบเศรษฐกิจโลกมายาวนาน ซ่ึงทําให:สามารถปรับตัวรับกับสถานการณ�
ตBางๆ ได:อยBางมีพลวัตร 
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3.2 คุณภาพชีวิต 

 หลักการและเหตุผล 

ภาคใต:มีประชากรเมืองประมาณ 2.0 ล:านคน คิดเปHนร:อยละ 23 ของประชากรรวม และจากเปLาหมาย
ประชากรท่ีกําหนดไว:คาดวBาอีก 50 ปjข:างหน:าประชากรเกือบครึ่งหนึ่ง (ร:อยละ 45) จะอาศัยอยูBในพ้ืนท่ีเมือง      
ซ่ึงจากแนวโน:มดังกลBาวนี้สBงผลให:การเตรียมความพร:อมเพ่ือการรองรับการขยายตัวท่ีจะเกิดข้ึน โดยท่ีแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนและการต้ังถ่ินฐานในอนาคตจําเปHนต:องปรับปรุงสภาพแวดล:อมของเมืองให:ดี ด:วยการมีท่ีอยูB
อาศัยท่ีม่ันคง การได:รับบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีพอเพียง สภาพบ:านเมืองมีความสวยงามรBมรื่น 
ไมBมีมลภาวะและแหลBงเสื่อมโทรม มีสถานท่ีพักผBอนออกกําลังกาย การคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สิน สภาพแวดล:อมเอ้ือตBอการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตในสังคม 

ตัวชี้วัดด:านท่ีอยูBอาศัยและสภาพแวดล:อมเปHนตัวชี้วัดท่ีสะท:อนถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี คุณภาพชีวิต
หมายถึง สภาวะความพร:อมของบุคคลท้ังด:านรBางกายจิตใจและด:านอ่ืนๆ ท่ีจําเปHนตBอการดํารงชีวิต ซ่ึงสBงผลให:
บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูBในสังคมได:อยBางมีความสุข ประเทศท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะสามารถสร:างความ
เจริญให:แกBประเทศได:มากกวBาประเทศท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิตตํ่า คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคลหนึ่งๆ               
มีองค�ประกอบ 3 ประการได:แกB 1) ความเปHนอยูB (Being) คือสิ่งท่ีบุคคลหนึ่งพึงได:รับท้ังด:านกายภาพจิตใจและการ
รับรู: 2) ความเปHนเจ:าของ (Belonging) คือการเปHนสBวนหนึ่งของสภาพแวดล:อม เชBน การมีท่ีอยูBอาศัยการ
ปฏิสัมพันธ�กับชุมชนและ 3) กระบวนการเปลี่ยนแปลงอยBางเหมาะสม (Becoming) เชBน การเข:ารBวมกิจกรรม
ตBางๆ และการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบดังกลBาวเปHนท่ียอมรับอยBางกว:างขวางและเพ่ือให:สามารถ
มองเห็นพัฒนาการของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในระดับจังหวัด 

เปfาประสงค�:  

การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการเติบโตของเมือง/ชุมชน เปHนไปอยBางสมดุล มีสภาพแวดล:อมท่ีสBงเสริม
สุขภาวะในการดํารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน พร:อมรับการเปลี่ยนแปลง 
3.3 ความม่ันคงทางอาหาร  

 หลักการและเหตุผล 

 ความม่ันคงทางอาหารตามความหมายขององค�การอาหารและเกษตรแหBงสหประชาชาติ (FAO, 2539) ได:
ให:ความหมายไว:ใน 4 มิติ ได:แกB (1) ความพอเพียงในการผลิตอาหาร (2) ความสามารถในการเข:าถึงแหลBงอาหารท่ี
เหมาะสมกับโภชนาการ (3) การใช:ประโยชน�จากอาหารเพ่ือสุขภาพและอนามัย และ (4) การมีเสถียรภาพทาง
อาหาร ความม่ันคงทางอาหารของประเทศไทยยังคงมีภาคเกษตรเปHนฐานการผลิตท่ีสําคัญแม:จะได:รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีแนวโน:มรุนแรงข้ึนภาวะน้ําทBวมภัยแล:ง การระบาดของโรคและแมลง
รวมถึงการเสื่อมโทรมของดิน ป5ญหาแรงงานในภาคเกษตรลดลงและมีคBาแรงงานเพ่ิมข้ึน คนวัยแรงงานไมBสนใจการ
ทําเกษตรเปHนสBวนท่ีทําให:ศักยภาพการผลิตลดลงท้ังด:านปริมาณและคุณภาพ ป5จจุบันประเทศไทยมีความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเองในการผลิตพืชอาหารท่ีสําคัญซ่ึงเปHนพืชท่ีใช:บริโภคโดยตรงหรือเปHนอาหารสัตว� รวมท้ัง ผลิต
เปHนพลังงานได:ด:วย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสBงออกผลิตภัณฑ�อาหารหลายชนิดมากเปHนอันดับต:นๆของโลก เชBน 
กุ:ง อาหารทะเล และ สัตว�ปjก (อภิชาตและคณะ , 2554) 

เปfาประสงค�:  

การมีแหลBงอาหารท่ีปลอดภัย ดูแลและรักษาแหลBงผลิตอาหารท่ีสําคัญ สBงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -290- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ดัชนีช้ีวัดและเปfาหมาย: 

(1) การกําหนดเขตแหลBงอาหารท่ีปลอดภัย 
(2) ขนาดพ้ืนท่ีแหลBงผลิตอาหารท่ีสําคัญ  

  แนวทางการดําเนินงาน  

(1) การอนุรักษ�ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เพ่ือสนับสนุนฐานการผลิตการเกษตรท่ีเข:มแข็ง
และยั่งยืน โดยการรักษาระบบนิเวศต้ังแตBต:นน้ําการคุ:มครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และขยายโอกาสในการเข:าถึงป5จจัย
การผลิต เชBน สิทธิในการเข:าถึงพ้ืนท่ีทํากินของเกษตรกรให:มากข้ึน 

(2) การกําหนดเขตและขนาดพ้ืนท่ีทํากินท่ีเหมาะสมตามสภาพความแตกตBางของพ้ืนท่ีการพัฒนาพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพอยBางเหมาะสม 

(3) การพัฒนาแหลBงน้ําเพ่ือการเกษตรโดยปรับโครงสร:างระบบน้ําให:เอ้ือตBอการทําการเกษตร ซ่ึงจะทํา
ให:เกษตรกรมีรายได:เพ่ิมข้ึน การจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในภาคเกษตรระดับลุBมน้ําและการเรBงรัดการปลูกป�า 
และการพัฒนารูปแบบการทําการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและปริมาณน้ําในแตBละแหBง 

(4) การจัดระบบการผลิตให:สอดคล:องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต:องการของตลาดต้ังแตBต:นน้ําถึงปลาย
น้ําท้ังด:านกายภาพและเศรษฐกิจซ่ึงจะสBงผลถึงการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานท่ีจะสนับสนุนในแตBละพ้ืนท่ี 

(5) การสร:างโอกาสในการเข:าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือชBวยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร รวมถึงสBงเสริมการคัดเลือกและพัฒนาพันธุ�พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลBงน้ําโดยอาศัย
เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม 

(6) การเพ่ิมมูลคBาผลผลิตภาคเกษตรจากการผลิตสินค:าเกษตรข้ันปฐมเปHนสินค:าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคBา
สูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร:างความเชื่อมโยงทางด:านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ:านและลดระดับ
การผลิตสินค:าข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขBงขันลงสูBระดับท่ีจําเปHนสําหรับการสร:างความม่ันคง
ทางด:านอาหารและพลังงานให:ความสําคัญกับการผลิตอาหารและสินค:า 

(7) สBงเสริมการผลิตและพัฒนาภาคเกษตรเพ่ือสร:างมูลคBาเพ่ิมสBงเสริมการสร:างศักยภาพของหBวงโซB
คุณคBา (Value Chain) ในการผลิตภาคเกษตร 

(8) คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให:สามารถพ่ึงพาตนเองได: สBงเสริมการเข:าถึงแหลBงเงินทุนเพ่ือการพัฒนา
กระบวนการผลิต รวมท้ังสBงเสริมการวิจัยพัฒนาแบบมีสBวนรBวมจากภาคีท่ีเก่ียวข:อง และการใช:ประโยชน�จากการ
วิจัยและนวัตกรรมใหมBๆในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรในระยะยาว 

(9) การเรBงพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย�อยBางจริงจัง โดยยกระดับราคาสินค:าเกษตร
อินทรีย�ให:แตกตBางจากสินค:าเกษตรท่ีใช:สารเคมี สBงเสริมการตลาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ� และการสร:างมูลคBาเพ่ิม
ให:แกBสินค:าเกษตรอินทรีย� รวมท้ังสร:างความรู: ความเข:าใจ ท่ีถูกต:องเก่ียวกับสินค:าเกษตรอินทรีย�แกBกลุBมผู:บริโภค 
พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน และการพิสูจน�ตรวจสอบคุณภาพสินค:าเกษตรอินทรีย� เพ่ือสร:างความม่ันใจแกB
กลุBมผู:บริโภค และจัดทําโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย�อยBางเปHนรูปธรรม รBวมกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยจัดให:มี
จังหวัดนํารBองท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมหรือในพ้ืนท่ีเขตชลประทานท่ีมีความพร:อม รวมถึงการพัฒนาตBอยอดในรูปแบบ
ของเกษตรทBองเท่ียว หรือการทBองเท่ียววิถีไทย เพ่ือสามารถสร:างรายได:เสริมได:ตลอดท้ังปj 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -291- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

3.3  สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

หลักการและเหตุผล 

(1) เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร:างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีให:มีความสมบูรณ� ท้ังในแงBโครงขBายเส:นทางและสถานี
เชื่อมตBอ เพ่ือผลักดันภาคใต:ให:เปHนศูนย�กลางการขนสBงสินค:าของภูมิภาค 

(2) เพ่ือลดคBาใช:จBายทางด:านการขนสBง และตอบสนองความต:องการของประชาชนพ้ืนท่ีภาคใต:ได:อยBางมี
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการท่ีคํานึงถึงความสะดวกสบายในการเชื่อมตBอระหวBางแตBละ
รูปแบบการเดินทางและการขนสBง 

(3) เพ่ือเสริมสร:างเสถียรภาพประสิทธิภาพความม่ันคงด:านพลังงานเพ่ือให:เกิดการบริหารจัดการใช:
พลังงานเปHนไปอยBางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

(4) เพ่ือสBงเสริมการใช:พลังงานทุกรูปแบบอยBางเหมาะสม รวมท้ังพลังงานทดแทนและสร:างมูลคBาเพ่ิมให:
ทรัพยากรพลังงาน 
 เปfาประสงค�: 

 มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ พร:อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความเสมอภาคในการเข:าถึงบริการ 
 ดัชนีช้ีวัดและเปfาหมาย: 

(1) ภาคใต:เปHนศูนย�กลางขนสBงทางทะเลท่ีสําคัญแหBงหนึ่งของประเทศและภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาการ
ขนสBงหลายรูปแบบเพ่ือการประหยัดพลังงานความปลอดภัยและความสะดวกสบายผBานโครงขBายระบบคมนาคมท่ี
ครอบคลุมท้ังทางบกทางน้ําและทางอากาศ 

(2) ภาคใต:มีความม่ันคงทางพลังงานเปHนพ้ืนท่ีต:นแบบสําหรับการพัฒนาพลังงานทดแทนและสามารถ
กระจายชนิดและรูปแบบการใช:ทรัพยากรในการผลิตพลังงานอยBางเหมาะสม 
 แนวทางการดําเนินงาน 

(1) การพัฒนาโครงข̀ายระบบถนนให,มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง การคมนาคมและขนสBงทางถนนมี
ความบทบาทและความสําคัญในการพัฒนาภาคเปHนสิ่งจําเปHนในการเชื่อมโยงการใช:ประโยชน�ท่ีดินทุกประเภทให:มี
ความสัมพันธ�กัน ซ่ึงมีลําดับความสัมพันธ�ต้ังแตBภายในเมือง เมืองสูBเมือง และระหวBางประเทศ ซ่ึงในการกําหนด
นโยบายการพัฒนาระบบคมนาคมและขนสBงทางถนน จะเปHนการเสนอแนะโครงขBายถนนตามหน:าท่ีการใช:งานและ
ลําดับความสัมพันธ�ของแตBละเส:นทาง เพ่ือการเชื่อมโยงจากเมืองศูนย�กลางระดับภาคไปยังเมืองลําดับรองลงไป
และพ้ืนท่ีชนบทได:อยBางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเส:นทางคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงกับตBางประเทศใน
การขยายโอกาสในการพัฒนาเปHนประตูการค:าในอนาคต 

(2) การพัฒนาโครงข̀ายระบบรางให,มีประสิทธิภาพการคมนาคมและขนสBงด:วยระบบรางของภาคใต:ใน
ป5จจุบันกําลังประสบป5ญหาเรื่องความจุของราง สBงผลให:ไมBสามารถเพ่ิมจํานวนขบวนรถไฟในการเดินทางขนสBง
สินค:าได: ดังนั้น เพ่ือเปHนการเตรียมความพร:อมสําหรับการเปHนพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ และการเปHนประตูสูBภูมิภาค 
การพัฒนาระบบรางจะเปHนป5จจัยสําคัญอยBางหนึ่งท่ีจะใช:ในการขนสBงสินค:าระหวBางเชื่อมโยงระหวBางทBาเรือ 2 ฝ56ง
ทะเล ขณะเดียวกันการขยายความจุของรางในแนวเส:นทางป5จจุบันจะชBวยเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการทาง
รถไฟ ท้ังการเดินทางและการขนสBงสินค:าจากกรุงเทพมหานครให:รวดเร็วมากย่ิงข้ึนด:วยเชBนกัน 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -292- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

(3) การเสริมสร,างสมรรถนะการขนส̀งทางทะเลเพ่ือสนับสนุนการเปqนประตูสู̀ภูมิภาค 

การเสริมสมรรถนะทางการขนสBงทางทะเลในพ้ืนท่ีภาคใต:เปHนหนึ่งในยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบ  
โลจิสติกส�ของประเทศ และเปHนยุทธศาสตร�สําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยง โดยเฉพาะ
ทางตอนลBางในแกนการพัฒนาสงขลา-สตูล ซ่ึงการพัฒนาทBาเรือน้ําลึกในสBวนนี้จะกBอให:เกิดความเชื่อมโยงเปHน
เครือขBายการขนสBงสินค:าและผู:โดยสารท้ังจากอBาวไทยไปยังทBาเรือฝ56งอันดามัน ขณะท่ีการพัฒนาทBาเรือชายฝ56งท่ีมี
ศักยภาพจะเปHนสBวนเสริมการเชื่อมโยงการขนสBงสินค:าและการทBองเท่ียวข้ึนได: 

(4) การพัฒนาการขนส̀งทางอากาศสนับสนุนการเปqนศูนย�กลางทางการบินของภูมิภาค 

การขนสBงทางอากาศของภาคใต:ในป5จจุบัน สBวนใหญBเปHนการขนสBงคนมากกวBาสินค:าเนื่องจากต:นทุน
ในการขนสBงสินค:ายังมีราคาสูงกวBาเม่ือเทียบกับการขนสBงผู:โดยสารท่ีป5จจุบันมีการขยายตัวอยBางรวดเร็วนับต้ังแตBมี
จํานวนสายการบินต:นทุนตํ่าเพ่ิมจํานวนมากข้ึน นอกจากนี้ ยังเปHนสาเหตุมาจากการขยายตัวของการทBองเท่ียว
โดยเฉพาะอยBางยิ่งพ้ืนท่ีกลุBมจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี ซ่ึงแนวโน:มเปHนท่ีคาดวBาในอนาคตจะมีปริมาณการ
เดินทางทางอากาศเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้น การพัฒนาการขนสBงทางอากาศ โดยเฉพาะการพัฒนาทBาอากศยานเพ่ือรองรับ
การเดินทางท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือสนับสนุนการเปHนศูนย�กลางทางการบินของภูมิภาค 

1) พัฒนาสนามบินภูเก็ต หาดใหญB ให:เปHนสนามบินนานาชาติท่ีมีศักยภาพในการรองรับเครื่องบิน
ขนาดใหญBและมี Air Cargo ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) ปรับปรุงทBาอากาศยานนราธิวาสให:ได:มาตรฐาน 
3) พัฒนาทBาอากาศยานขนาดเล็กบริเวณชายแดนเบตง จังหวัดยะลา สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชายแดน 
4) กําหนดโครงขBายการบินเชื่อมระหวBางชุมพร กระบ่ี หัวหิน พัทยา สนับสนุนการพัฒนาการ

ทBองเท่ียวพ้ืนท่ีอันดามันและพ้ืนท่ีทBองเท่ียวภาคใต:ตอนบน (ชุมพร-ระนอง) 
(5) การสนับสนุนการขนส̀งต`อเนื่องหลายรูปแบบและการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ให,มีประสิทธิภาพ 

การขนสBงตBอเนื่องหลายรูปแบบและการพัฒนาระบบโลจิสติกส� จะเปHนการจัดการระบบการขนสBงคน
และสินค:าให:สามารถเชื่อมโยงระหวBางพ้ืนท่ีได:อยBางสะดวก ซ่ึงการจัดการท่ีดีนั้นจะชBวยลดต:นทุนในการประกอบ
กิจการโดยเฉพาะคBาใช:จBายในการเดินทางและขนสBง และชBวยยกระดับการให:บริการของชBองทางการค:าให:มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1) พัฒนาชุมชนศูนย�กลางหลักของภาคให:เปHนศูนย�กลางการขนสBงและบริการ (Hub) ของภาค 
2) พัฒนาสถานีขนสBงผู:โดยสารตBอเนื่องหลายรูปแบบ (Intermodal Terminal) ใน 4 เมือง

ศูนย�กลางการขนสBง ได:แกB หาดใหญB ภูเก็ต สุราษฎร�ธานี ชุมพร 
3) พัฒนาศูนย�การขนสBงผู:โดยสารระดับเมือง เน:นการให:บริการกระจายการขนสBงจากศูนย�กลาง 

การขนสBงระดับภาคไปยังเขตเมืองใหญBตBางๆ ในภาค ได:แกB ระนอง พังงา กระบ่ี ตรัง พัทลุง ป5ตตานี ยะลา และ
นราธิวาส 

4) พัฒนาสถานีขนสBงผู:โดยสารท:องถ่ินเน:นการให:บริการกระจายการขนสBงจากศูนย�การขนสBงระดับ
เมืองไปยังพ้ืนท่ีในท:องถ่ินตBางๆ โดยใช:การขนสBงทางถนนเปHนหลักในทุกชุมชนศูนย�กลางระดับอําเภอ 

5) พัฒนาระบบสถานีรวบรวมและกระจายสินค:าบริเวณทBาเรือปากบาราและทBาเรือสงขลาเพ่ือ
สนับสนุนการขนสBงเชื่อมตBอหลายรูปแบบ และจัดต้ังศูนย�จัดการระบบฐานข:อมูลการขนสBงสินค:า 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -293- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

6) พัฒนาระบบสถานีรวบรวมและกระจายสินค:าท่ีอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร�ธานี อําเภอท:าย
เหมือง จังหวัดพังงา อําเภอทุBงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รองรับศูนย�กลาง
การขนสBงสินค:าในพ้ืนท่ีตอนบนตอนกลางและตอนลBางของภาค 

7) จัดระบบเส:นทางรถโดยสารระหวBาง เ มืองให:สอดคล:อง กับรูปแบบการเดินทาง อ่ืนๆ                
ลดความสําคัญของการใช:รถโดยสาร เดินทางระยะทางไกล และเพ่ิมสมรรถนะของระบบรางรBวมกับการใช:รถ
โดยสารเปHนตัวกระจายผู:โดยสาร 

8) จัดระบบขนสBงมวลชนในเขตเมืองในระดับมาตรฐาน ได:แกB รถโดยสารประจําทาง รวมท้ังระบบ
ขนสBงทางเลือกเชBนทางรถจักรยานและโครงขBายทางเท:าท่ีมีหลังคาในเขตเมืองหลักของภาคใต: เชBน ภูเก็ตและ
หาดใหญB 

(6) การสร,างความม่ันคงทางด,านพลังงานเพ่ือการพัฒนาอย̀างย่ังยืน 

ลักษณะการใช:พลังงานของภาคใต:เปHนเชBนเดียวกับประเทศคือ (1) มีพ่ึงพาการนําเข:าพลังงานจาก
ตBางประเทศเปHนหลัก (2) พ่ึงพาก�าซธรรมชาติสูงมากและไมBได:กระจายชนิดพลังงาน (3) ใช:พลังงานอยBางขาด
ประสิทธิภาพ (4) พัฒนาพลังงานทดแทนน:อยมาก ซ่ึงระบบโครงขBายพลังงานของภาคใต:ป5จจุบัน ประกอบด:วย
ระบบเชื้อเพลิงป̀โตรเลียม ระบบก�าซธรรมชาติ และระบบไฟฟLา 

อยBางไรก็ตามภาคใต:มีศักยภาพเปHนศูนย�กลางพลังงานในภูมิภาคเนื่องจาก (1) มีความได:เปรียบด:าน
ท่ีต้ัง (2) มีตลาดพลังงานท่ีมีศักยภาพสูง (3) มีโครงสร:างพ้ืนฐานท่ีลงทุนแล:ว แตBยังใช:ประโยชน�ไมBเต็มท่ี             
(4) มีโอกาสทางการตลาดพลังงานในภูมิภาคอาเซียน (5) มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืช (Bio 
diesel) เนื่องจากเปHนแหลBงปลูกปาล�มน้ํามันของประเทศ 

แนวคิดในการพัฒนาภาคใต:ให:เปHนศูนย�กลางพลังงานในภูมิภาค จะต:องมีมาตรการสBงเสริมศักยภาพการ
เปHนศูนย�กลางพลังงานโดยการ (1) พัฒนาระบบเครือขBายสายสBงไฟฟLา ระบบเครือขBายทBอก�าซ และระบบเครือขBาย
พลังงานอ่ืนๆ พัฒนาความรBวมมือระหวBางประเทศและความรBวมมือระหวBางภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชน (2) ใช:
โครงสร:างพ้ืนฐานด:านพลังงานท่ีมีอยูBให:เต็มประสิทธิภาพ สBงเสริมการใช:ระบบขนสBงน้ํามันทางทBอท่ีกBอสร:างแล:ว
เชื่อมโยงระบบทBอขนสBงน้ํามันกับภาคกลางเชื่อมโยงพมBาและมาเลเซียเพ่ือขยายตลาดพลังงาน (3) ผลักดันการ
พัฒนาสะพานเศรษฐกิจด:านพลังงานเชื่อมโยงการผลิตและการขนสBงน้ํามันจากตะวันออกกลางเอเชียใต:สูBเอเชีย
ตะวันออก โดยใช:ระบบทBอขนสBงน้ํามันและคลังน้ํามันสํารองและ (4) พัฒนาและสBงเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
จากพืช (Bio diesel) นอกจากนั้น จะต:องผลักดันยุทธศาสตร�การใช:พลังงานอยBางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยBาง
ยิ่งในภาคการขนสBงโดยปรับโครงสร:างการขนสBงจากการใช:รถมาเปHนระบบราง เรBงลงทุนระบบรถไฟทางคูB วาง
เครือขBายการขนสBงหลายรูปแบบ พัฒนาโครงขBายระบบ Logistics ท่ีมีประสิทธิภาพสBงเสริมการใช:พาหนะประหยัด
พลังงาน ใช:ระบบผังเมืองกําหนดเส:นทางขนสBงสินค:า 

(7) การส̀งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนอย̀างมีประสิทธิภาพ 

การกําหนดพ้ืนท่ีในการรณรงค�พัฒนาและสBงเสริมการผลิตและใช:ไฟฟLาพลังงานทดแทนและพลังงาน
หมุนเวียน ได:ศึกษาพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนหลายรูปแบบท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสม ท้ังนี้ 
เนื่องจากการผลิตไฟฟLาในป5จจุบันพ่ึงพิงก�าซธรรมชาติเปHนสBวนใหญBทําให:เกิดความเสี่ยงตBอการจัดหาและสํารอง
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟLา จึงควรกระจายการใช:เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟLาอยBางหลากหลาย โดยอาศัยพลังงาน
ทดแทนและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบตBางๆ ได:แกB ไฟฟLาพลังน้ํา (Hydropower) พลังแสงอาทิตย� (Solar Power) 
พลังลม (Wind Power) พลังงานจากชีวมวล (Biomass) และพลังงานจากก�าซชีวภาพ (Biogas) 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -294- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

1) พลังงานจากพลังงานน้ํา (Hydropower) 
ก. พ้ืนท่ีโรงไฟฟLาพลังน้ําเข่ือนรัชชประภา เปHนพ้ืนท่ีผลิตและใช:ไฟฟLาพลังน้ําสBงไปยังพ้ืนท่ี

ศูนย�กลางหลักและศูนย�กลางบริการทBองเท่ียว ภูเก็ต พังงา กระบ่ี โดยผBานระบบสายสBง
ไฟฟLา 

ข. พ้ืนท่ีตอนบนและลBางของภาคใต: พ้ืนท่ีลุBมน้ํากระบุรี และป5ตตานี มีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาไฟฟLาพลังน้ํา เพ่ือตอบสนองความต:องการใช:ไฟฟLาสําหรับพ้ืนท่ีข:างเคียง 

ค. แหลBงผลิตและระบบสายสBงไฟฟLาโรงไฟฟLาพลังน้ําเข่ือนบางลาง จัดหาไฟฟLาให:กับพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดน 

2) พลังงานทดแทน-ไบโอดีเซล (Bio-Diesel) 
ก. พ้ืนท่ีราบลุBมตอนกลางของภาคในบริเวณจังหวัดสุราษฎร�ธานี กระบ่ี และนครศรีธรรมราช

เปHนพ้ืนท่ีสBงเสริมพัฒนาการเพาะปลูกและการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร เชBน ปาล�ม
น้ํามัน ซ่ึงเปHนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล นอกจากนี้ ยังเปHนพ้ืนท่ีนํารBองในการสBงเสริม
การผลิตและการใช:ไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซล 

3) พลังงานแสงอาทิตย� (Solar Power) 
ก. พ้ืนท่ีภาคใต:ฝ56งตะวันออกชายฝ56งอBาวไทย จังหวัดสงขลา และป5ตตานี เพ่ือเสริมระบบไฟฟLา

ในศูนย�กลางหลัก ศูนย�กลางบริการการขนสBงสินค:าพ้ืนท่ีชายแดน และภาคใต:ตอนลBาง 
4) พลังงานลม (Wind Power) 

ก. พ้ืนท่ีภาคใต:ฝ56งตะวันออกชายฝ56งอBาวไทยจังหวัดสงขลา และป5ตตานี เปHนพ้ืนท่ีสBงเสริมและ
พัฒนาไฟฟLาพลังลมเสริมระบบไฟฟLาในศูนย�กลางหลัก และศูนย�กลางบริการ-การขนสBง
สินค:าพ้ืนท่ีชายแดนและภาคใต:ตอนลBาง 

ข. พ้ืนท่ีภาคใต:ฝ56งตะวันออกชายฝ56งอBาวไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช เปHนพ้ืนท่ีสBงเสริมและ
พัฒนาไฟฟL าพลั งลมเสริมระบบไฟฟL า ใน ศูนย�กลางบริการสุ ราษฎร� ธ านี  และ
นครศรีธรรมราช 

5) พลังงานชีวมวล 
ก. พ้ืนท่ีเกษตรชลประทานและพ้ืนท่ีชุมชนตBางๆ เปHนพ้ืนท่ีสBงเสริมและพัฒนาการผลิตและใช:

พลังงานไฟฟLาชีวมวลและไฟฟLาจากก�าซชีวภาพ 
3.5  บริการสังคม 

 หลักการและเหตุผล 

 สุขภาพเปHนป5จจัยพ้ืนฐานของความอยูBดีมีสุข การมีสุขภาพกาย ใจ และอารมณ�ท่ีสมบูรณ� มีผลตBอ
สมรรถนะของประชากรและความสามารถในการแขBงขันของประเทศ ป5จจุบันคนไทยมีสุขภาพดีข้ึนมีชีวิตยืนยาว
ข้ึน โดยอายุคาดหมายเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดเพ่ิมข้ึนประมาณ 2 ปj (เพศหญิงจาก 78.82 ปj เปHน 80.10 ปjและเพศชาย
จาก 71.93 ปjเปHน 73.28 ปj) ซ่ึงเปHนผลมาจากความก:าวหน:าทางด:านการแพทย�ของไทย รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพ
บริการสุขภาพท่ีดีข้ึนอยBางตBอเนื่องและการขยายบริการสุขภาพท่ีครอบคลุมกลุBมเปLาหมายกว:างขวางมากข้ึน สBงผล
ให:คนไทยเข:าถึงหลักประกันสุขภาพสูงถึงร:อยละ 99.9  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -295- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ (2557) ได:กลBาวถึง สถานการณ�การ
คุ:มครองทางสังคมและสวัสดิการสังคมของประเทศไทย โดยสรุปดังนี้ 

หลักประกันทางสุขภาพ ป5จจุบันคนไทยเกือบท้ังหมดได:รับความคุ:มครองทางด:านสุขภาพจากสิทธิ
หลักประกันทางสุขภาพถ:วนหน:า สิทธิข:าราชการ และสิทธิประกันสังคม อยBางไรก็ตาม ทรัพยากรสาธารณสุขท้ัง
บุคลากรและเครื่องมือตBางๆกระจุกตัวอยูBเพียงบางพ้ืนท่ี ทําให:ประชาชนในตBางจังหวัดไมBสามารถเข:าถึงบริการทาง
สุขภาพได:อยBางเพียงพอ นอกจากนี้ การก:าวเข:าสูBสังคมผู:สูงอายุสBงผลให:ภาระคBาใช:จBายด:านสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากกลุBมผู:สูงอายุมีแนวโน:มท่ีจะเจ็บป�วยด:วยโรคเรื้อรัง และมีภาวะทุพพลภาพเพ่ิมข้ึนตามอายุท่ีมากข้ึน 

สวัสดิการด,านการศึกษาสวัสดิการท่ีมีอยูBในป5จจุบันเปHนสวัสดิการด:านการศึกษาแบบถ:วนหน:าตามนโย
บายการศึกษาเรียนฟรี (15 ปj) โดยไมBต:องเสียคBาใช:จBายใดๆ ท้ังหมด สําหรับโรงเรียนรัฐบาลและจัดให:มีเงินอุดหนุน
สําหรับโรงเรียนเอกชนสBงผลให:เด็กทุกคนท่ีอยูBกBอนวัยเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมท้ัง
ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา/อาชีพการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตลอดจนเด็กสัญชาติไทยและเด็กท่ีไมBมีสัญชาติไทย (เด็กไร:รัฐกลุBมชาติพันธุ�ชนกลุBมน:อยและแรงงานข:ามชาติ)       
มีโอกาสได:เรียนฟรีตั้งแตBปj 2552 เปHนต:นมา อยBางไรก็ตาม การจัดการศึกษาท่ีผBานมายังมีป5ญหาในเชิงคุณภาพและ
ป5ญหาความเหลื่อมล้ําของคุณภาพทางการศึกษาระหวBางเมืองกับชนบท อีกท้ังขาดข:อมูลท่ีชัดเจนในเด็กแตBละกลุBม 
เชBน กลุBมเด็กด:อยโอกาส เด็กชนกลุBมน:อย และเด็กเรBรBอน เปHนต:น จึงไมBสามารถจัดสวัสดิการด:านการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามสถานภาพของเด็กกลุBมนี้ และแม:วBาคนไทยโดยรวมจะได:รับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึนโดยจํานวนปj
การศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปjเพ่ิมข้ึนเปHน 8.9 ปj แตBคุณภาพการศึกษายังไมBได:มาตรฐาน
สะท:อนจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในทุกระดับชั้นและทุกวิชาหลักในปj 
2556 มีคBาเฉลี่ยตํ่ากวBาร:อยละ 50 และจากดัชนีความสามารถการแขBงขันด:านการศึกษาภาพรวมของประเทศไทยท่ี
จัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) พบวBาในปj 2557 ประเทศไทยอยูBในอันดับท่ี 54 จาก 60 
ประเทศลดลงจากเดิมในปj 2556 ท่ีอยูBในอันดับ 51 โดยดัชนีด:านการศึกษาของไทยอันดับลดลงเกือบท้ังหมด 
รวมถึงดัชนีการเรียนรู:ของเพียร�สันปj 2555 ท่ีให:ความสําคัญกับการเรียนรู:ท่ีต:องใช:สติป5ญญารวมถึงการคิด
วิเคราะห�และโอกาสเข:าถึงการศึกษาประเทศไทยอยูBในอันดับท่ี 37 จาก 40 ประเทศนอกจากนี้ระบบการศึกษายัง
ไมBสามารถผลิตกําลังคนท่ีตอบสนองตBอความต:องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ, 2557) 
 ดัชนีย̀อยด,านการศึกษาเฉพาะจังหวัดในภาคใต,เม่ือเปรียบเทียบความก:าวหน:าของคนด:านการศึกษา
เฉพาะจังหวัดในภาคใต:จากท้ังหมด 14 จังหวัดโดยใช:ดัชนีด:านการศึกษาเปHนเกณฑ�ในการประเมินสรุปได:ดังนี้ 
 ห,าจังหวัดท่ีมีความก,าวหน,าด,านการศึกษามากท่ีสุดในภาคใต, คือ ภูเก็ต สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช 
และชุมพร ตามลําดับ โดยจังหวัดภูเก็ตมีความก:าวหน:าด:านการศึกษามากท่ีสุดในจังหวัดภาคใต: เนื่องจากเปHน
จังหวัดท่ีมีอัตราการเข:าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาคBาเฉลี่ยระดับเชาว�ป5ญญา (IQ) ของ
นักเรียนอายุ 6-15 ปjและคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงท่ีสุดของภาคใต: สBวน
จังหวัดสงขลามีความก:าวหน:าด:านการศึกษามากสุดเปHนลําดับ 2 ของจังหวัดในภาคใต: เนื่องจากเปHนจังหวัดท่ีมี
จํานวนปjการศึกษาเฉลี่ยสูงท่ีสุดของภาคใต: และมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สูงสุดเปHนลําดับ 2 ของภาคใต: 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -296- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

  ห,าจังหวัดท่ีมีความล,าหลังด,านการศึกษามากท่ีสุดในภาคใต, คือ นราธิวาส ป'ตตานี ยะลา สตูล และ
ระนอง ตามลําดับ โดยจังหวัดนราธิวาสมีความล:าหลังด:านการศึกษามากท่ีสุดในจังหวัดภาคใต: เนื่องจากเปHน
จังหวัดท่ีมีจํานวนปjการศึกษาเฉลี่ยอัตราการเข:าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และคBาเฉลี่ย
ระดับเชาว�ป5ญญา (IQ) ของนักเรียนอายุ 6-15 ปjตํ่าท่ีสุดของภาคใต: สBวนจังหวัดป5ตตานีมีความล:าหลังด:าน
การศึกษามากสุดเปHนลําดับ 2 ของจังหวัดในภาคใต: เนื่องจากเปHนจังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตํ่าท่ีสุดของภาคใต: และมีคBาเฉลี่ยระดับเชาว�ป5ญญา (IQ) ของนักเรียนอายุ 6-15 ปj
ตํ่าสุดเปHนลําดับ 2 ของภาคใต: 
 เปfาประสงค�: 

 บริการทางการศึกษา/สาธารณสุข ท่ีได:คุณภาพอยBางเทBาเทียมและท่ัวถึง สอดคล:องกับการพัฒนาพ้ืนท่ี
พร:อมรับการเปลี่ยนแปลง 

(1) ประชาชนเขตเมืองและชนบทได:รับโอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุขเทBาเทียมกัน 
(2) สถานบริการ มีการกระจายตัวของ ครอบคลุมพ้ืนท่ีอยBางมีประสิทธิภาพ 
(3) มีสัดสBวนระหวBางประชากรและบุคลากรทางการศึกษาและสาธารณสุขท่ีสมดุลตBอกัน ท้ังในชุมชน

เมืองและชนบท ตามเกณฑ�มาตรฐานทางของประเทศไทย 
 ดัชนีช้ีวัด และเปfาหมาย 

(1) ประชาชนทุกคนได:รับการบริการข้ันพ้ืนฐาน 
(2) แรงงานมีคุณภาพและมีทักษะฝjมือแรงงานเพ่ิมสูงข้ึน มีทักษะตรงกับความต:องการของตลาดมี

ปริมาณสอดรับกับความต:องการของภาคการผลิต 
(3) ประชาชนทุกเพศวัยทุกพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีระบบสุขภาพท่ีดี และสามารถเข:าถึงบริการ

รักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพได:สะดวก 
(4) การบริการด:านสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ 

 แนวทางการดําเนินงาน 

(1) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการผลิตกําลังคนให,สอดรับความต,องการ
ของการพัฒนาพ้ืนท่ีเปHนการพัฒนาและขยายฐานการศึกษา ท้ังทางด:านจํานวนนักเรียน และหลักสูตรการเรียนรู: 
ให:มีความสอดคล:องกับแนวโน:มของการพัฒนาและบทบาทและหน:าท่ีของแตBละเมืองและชุมชน ท้ังทางด:านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยการจัดต้ังสถาบันการศึกษาข้ึนใหมB หรือการขยายหลักสูตรการศึกษาเพ่ิมเติมใน
สถาบันการศึกษาท่ีมีอยูBในป5จจุบัน มีรายละเอียดจําแนกตามกลุBมพ้ืนท่ี (Cluster) ดังนี้ 

1) กลุBมพ้ืนท่ีสะพานเศรษฐกิจสงขลา-หาดใหญB-สตูล 
ก. จัดต้ัง “ศูนย�วิจัยและพัฒนายางพารา” ท่ีจังหวัดสงขลา เพ่ือตอบสนองบทบาท “เครือขBาย

ศูนย�พัฒนายางพาราโลก” 
ข. จัดต้ัง “ศูนย�เทคโนโลยีการประมงครบวงจร” บริเวณชายฝ56งทะเล จังหวัดสงขลาและสตูล 

เพ่ือสBงเสริมศักยภาพด:านอุตสาหกรรมตBอเนื่องจากการประมง 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -297- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

ค. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรทางด:าน “การค:าและการบริหารธุรกิจ” เพ่ือผลิตบุคลากรท่ี
มีความเชี่ยวชาญด:านการเงิน การค:า บริหารธุรกิจ ภาษาตBางประเทศ การขนสBงและ
ระบบโลจิสติกส� ในสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดสงขลา 

ง. จัดต้ัง “ศูนย�การศึกษาและพัฒนาด:านการตBอเรือและซBอมเรือ” ท่ีจังหวัดสตูลเพ่ือรองรับ
การพัฒนาทBาเรือน้ําลึกในแนวสะพานเศรษฐกิจตอนลBาง 

2) กลุBมพ้ืนท่ีสะพานเศรษฐกิจสุราษฎร�ธานี-พังงา 
ก. จัดต้ัง “มหาวิทยาลัยอันดามัน” ท่ีจังหวัดภูเก็ต เปHนศูนย�กลางทางด:านการศึกษาด:านการ

ทBองเท่ียวและบริการระดับนานาชาติ มุBงเน:นหลักสูตรท่ีเปHนความต:องการของพ้ืนท่ี ได:แกB 
การทBองเ ท่ียวและบริการ การบริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรม โลจิสติกส� และ
ภาษาตBางประเทศ 

ข. จัดต้ัง “ศูนย�เทคโนโลยีปาล�มน้ํามันและพลังงานทดแทน” ท่ีจังหวัดกระบ่ี เพ่ือสBงเสริม
ศักยภาพด:านอุตสาหกรรมปาล�มน้ํามันและอุตสาหกรรมตBอเนื่อง 

ค. จัดต้ังสถาบันการศึกษาหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
เพ่ือรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเปLาหมาย เชBน อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
การขนสBงและระบบโลจิสติกส� อุตสาหกรรมป̀โตรเคมี 

3) กลุBมพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต: 
ก. จัดต้ัง “ศูนย�กลางอิสลามศึกษา” ท่ีจังหวัดยะลา เพ่ือเปHนการสร:างความเข:าใจและเปHน

สื่อกลางในด:านการศึกษา 
ข. จัดต้ัง “ศูนย�วิจัยอาหารฮาลาล” ท่ีจังหวัดป5ตตานี และจังหวัดนราธิวาส เพ่ือสBงเสริม

ศักยภาพด:านอุตสาหกรรม 
ค. จัดต้ัง “ศูนย�เทคโนโลยีการประมงครบวงจร” ท่ีจังหวัดป5ตตานี เพ่ือสBงเสริมศักยภาพด:าน

อุตสาหกรรมตBอเนื่องจากการประมง 
4) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ก. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการสนับสนุนการวิจัยทางด:าน “การเกษตร” ทางด:าน
วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมชลประทานวิทยาศาสตร�ทางอาหารท่ีสอดคล:องกับความ
ต:องการของภาคการผลิตในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
นครศรีธรรมราช และตรัง 

ข. สนับสนุนการจัดต้ังสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยนานาชาติในสาขาการบริการ ธุรกิการเกษตร 
วิทยาศาสตร�ทางอาหาร และโทรคมนาคมและสารสนเทศอยBางตBอเนื่อง 

ค. สนับสนุนการมีสBวนรBวมและสร:างความเข:มแข็งของชุมชนและองค�กรท:องถ่ินในการจัด
การศึกษาอยBางตBอเนื่อง 

(2) การพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพ่ือสนับสนุนการผลิตกําลังคน ให:สอดรับความต:องการ
ของภาคการผลิต 

1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาคใต:ในสาขาเกษตร การประมง การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาหาร (ฮาลาล) การทBองเท่ียว การตBอเรือ และ โลจิสติกส� 

2) ขยายสาขาและเครือขBายสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต: โดยเน:นหลักสูตรด:าน
วิศวกรรมการเกษตร การชลประทาน การพลังงาน โทรคมนาคมสารสนเทศ 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -298- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

3) พัฒนาศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต: ได:แกB มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� และสBงเสริมบทบาทและสร:าง
ความเข:มแข็งให:วิทยาลัยชุมชน 

4) สนับสนุนการมีสBวนรBวมและสร:างความเข:มแข็งของชุมชนและองค�กรปกครองท:องถ่ินในการจัด
การศึกษาอยBางตBอเนื่อง 

(3) การพัฒนาแรงงานให,สอดคล,องกับกิจกรรมการพัฒนา 

ประชากรของภาคใต:มีการขยายตัวเพ่ิมในอัตราสBวนท่ีลดลง ซ่ึงตรงกันข:ามกับประชากรของประเทศ
ท่ีมีแนวโน:มลดลง โดยประชากรมีการกระจุกตัวหนาแนBนในจังหวัดสงขลา สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช และ
ภูเก็ต ขณะท่ีแรงงานสBวนใหญBของภาคใต: เปHนแรงงานภาคเกษตร สBวนใหญBมีรายได:ท่ีไมBคงท่ีและไมBเพียงพอกับการ
ใช:จBายภายในครัวเรือน และแม:ป5ญหาการวBางงานในภาคใต:จะคลี่คลายไปมากแล:วก็ตาม แตBในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนยังคงมีป5ญหาการวBางงานสูงสุด อันเปHนผลสืบเนื่องมาจากความไมBสงบท่ีเกิดข้ึน การเตรียมประชากรวัย
แรงงานให:มีคุณภาพสามารถยกระดับสูBเศรษฐกิจฐานความรู:ได:อยBางดี โดยเฉพาะอยBางยิ่งในสาขาธุรกิจการค:า 
บริการคุณภาพสูงเทคโนโลยีทางการเกษตร การพลังงาน และการแพทย� นอกจากนั้นต:องเตรียมการเข:าสูBสังคม
ผู:สูงอายุ โดยสBงเสริมการออมและสวัสดิการภาคประชาชน และชุมชนควบคูBกับการจัดสวัสดิการของภาครัฐ 

1) พัฒนาแรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมตBอเนื่องทางการเกษตร เชBน อุตสาหกรรมแปร
รูปยางพารา อุตสาหกรรมน้ํามันปาล�ม ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา และป5ตตานี 
และอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว�น้ํา อาหารทะเลแชBแข็ง ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง พังงา ตรัง สตูล สงขลา และ
ป5ตตานี 

2) พัฒนาแรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญด:านการบริการและการทBองเท่ียวเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต
ของแหลBงทBองเท่ียวชายทะเล เชBน จังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา 

3) ผลิตกําลังคนและฝ£กอบรมทักษะฝjมือแรงงาน รวมท้ังผู:พิการและผู:ด:อยโอกาสให:มีคุณภาพได:
มาตรฐานสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร:างการผลิต ตลาดแรงงาน เทคโนโลยี รวมท้ังฝ£กอาชีพในสาขา
บริการ ซ่ึงเปHนท่ีต:องการของตลาดตBางประเทศ เชBน ธุรกิจ บริการสุขภาพพนักงาน ดูแลเด็กและผู:สูงอายุ            
ผู:ประกอบอาหารไทย ฯลฯ รวมท้ังสBงเสริมให:แรงงานเข:าอบรมในสถาบันพัฒนาฝjมือแรงงานภาค 11 (จังหวัด      
สุราษฎร�ธานี) ภาค 12 (จังหวัดสงขลา) และศูนย�พัฒนาฝjมือแรงงาน ซ่ึงต้ังอยูBในทุกจังหวัดเพ่ือให:เปHนแรงงานฝjมือ
ท่ีมีมาตรฐาน 

(4) การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสนับสนุนการเปqนศูนย�กลางบริการสุขภาพระดับนานาชาติ 

เปHนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขจากโครงสร:างพ้ืนฐานเดิม โดยอาศัยจังหวัดท่ีเปHนศูนย�กลาง
บริการสาธารณสุขเปHนพ้ืนท่ีหลัก ได:แกB จังหวัดท่ีเปHนท่ีต้ังของโรงพยาบาลศูนย�  ได:แกB จังหวัดสงขลา
นครศรีธรรมราช สุราษฎร�ธานี และยะลา พัฒนาความรBวมมือเปHนเครือขBายการบริการผสานกับโรงพยาบาลขนาด
เล็กในชุมชนลําดับรองลงไป โดยการสร:างความเข:มแข็งระบบสBงตBอผสานกับการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข
เฉพาะทางในพ้ืนท่ีศักยภาพ 

1) กระจายสถานบริการสาธารณสุขระดับสูงด:วยการจัดต้ัง “ศูนย�บริการสาธารณสุขระดับ
นานาชาติ” ในพ้ืนท่ีศูนย�กลางหลักของภาคคือหาดใหญB-สงขลาและภูเก็ต 

2) จัดต้ัง “สถานบริการสาธารณสุขเฉพาะทาง” ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช            
สุราษฎร�ธานี และยะลา โดยอาศัยความพร:อมทางโครงสร:างพ้ืนฐานการบริการสาธารณสุขเดิม 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -299- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

3) จัดต้ัง “ศูนย�พักฟ��น” สําหรับให:บริการประชาชนและผู:ป�วยจากตBางประเทศในพ้ืนท่ีทBองเท่ียว
เพ่ือเปHนทางเลือกและสร:างรายได:จากการบริการสุขภาพ 

4) พัฒนาระบบบริการ Excellence Service Center และ Regional Referral Hospital 
แหBงชาติพัฒนาศูนย�ความเปHนเลิศและศูนย�รับสBงตBอใน 3 ด:านคือ (1) หัวใจและหลอดเลือด (2) มะเร็งและ         
(3) อุบัติเหตุในพ้ืนท่ีศูนย�กลางหลักของภาคคือหาดใหญB-สงขลา 

5) กระจายสถานบริการสาธารณสุขให:ครอบคลุมพ้ืนท่ีชนบทโดยกระจายไปยังพ้ืนท่ีท่ียังไมBมี
โรงพยาบาลชุมชน 

6) ยกระดับโรงพยาบาลชุมชนเดิมตามลําดับความสําคัญของชุมชนท่ีกําหนดไว:ในกรอบการพัฒนา 
เพ่ือเปHนการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน 

7) กระจายบุคลากรทางสาธารณสุขโดยเฉพาะแพทย�และพยาบาลให:ท่ัวถึงในระดับโรงพยาบาล
ชุมชน อยBางน:อยท่ีสุดให:ได:เทBากับคBาเฉลี่ยของประเทศให:เทBาเทียมกันทุกจังหวัด 
3.6  วัฒนธรรมและประเพณี 

 หลักการและเหตุผล 

 ความยBอหยBอนด:านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของคนไทย ยังคงเปHนป5ญหาหลักในการพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมไทย โดยอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลกได:สBงผลให:คนไทยโดยเฉพาะคนรุBนใหมBไมBเห็นความสําคัญใน  
อัตลักษณ�ความเปHนไทยและระบบคุณคBาท่ีดีงามในสังคมไทยท่ีมีมาในอดีต อาทิ ความสํานึกรักชาติ และความ   
เอ้ืออาทร ประกอบกับสถาบันครอบครัวยังคงมีความเปราะบาง ไมBสามารถทําหน:าท่ีบBมเพาะสมาชิกในครอบครัว
ให:เปHนทุนมนุษย�ท่ีมีคุณธรรม รู:จักทําประโยชน�เพ่ือสBวนรวม จึงนําไปสูBป5ญหาทางสังคมตBางๆ ตามมา อาทิ การหยBา
ร:าง เด็ก และผู:สูงอายุถูกทอดท้ิงจากครอบครัว ป5ญหาการแพรBระบาดยาเสพติดในกลุBมเด็กและเยาวชน ท่ีมี
แนวโน:มสูงข้ึน และป5ญหาแมBวัยใสมีแนวโน:มสูงข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหBงชาติ, 2557) 
 เปfาประสงค�: 

การดํารงรักษาอัตลักษณ� ลักษณะเดBนทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท:องถ่ิน 
 ดัชนีช้ีวัด และเปfาหมาย 

1) การจัดทําอัตลักษณ�เชิงพ้ืนท่ี 
2) การข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีอนุรักษ�ทางวัฒนธรรม 
แนวทางการดําเนินงาน 

(1) พ้ืนท่ีประวัติศาสตร� และศิลปวัฒนธรรม 

 เปHนพ้ืนท่ีแหลBงโบราณคดี โบราณสถาน ชุมชนโบราณ และสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร�ท่ีควรคBา
แกBการอนุรักษ�และพัฒนาให:เปHนแหลBงทBองเท่ียวและแหลBงการเรียนรู:ของประชาชน พ้ืนท่ีประวัติศาสตร�และ
ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต:ท่ีสําคัญ ได:แกB 

1) แหลBงโบราณคดีเขาสามแก:ว อ.เมือง จ.ชุมพร 
2) เมืองโบราณเวียงสระ อ.บ:านนา จ.สุราษฎร�ธานี 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -300- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

3) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
4) เมืองโบราณยะรัง อ.ยะรัง จ.ป5ตตานี 
5) มัสยิดกรือเซะ อ.เมือง จ.ป5ตตานี 
6) ศาลเจ:าแมBลิ้มกอเหนี่ยว อ.เมือง จ.ป5ตตานี 
7) หัวเขาแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
8) วัดจะท้ิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
9) วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
10) แหลBงโบราณคดีเขาเขียน อ.เมือง จ.พังงา 
11) แหลBงโบราณคดีทุBงตึก อ.ตะก่ัวป�า จ.พังงา 
12) แหลBงโบราณคดีถํ้าผีหัวโต อ.อBาวลึก จ.กระบ่ี 
13) แหลBงโบราณคดีถํ้าเขาไม:แก:ว อ.สิเกา จ.ตรัง 
14) แหลBงโบราณคดีเขาโต�ะนางดํา อ.ทุBงหว:า จ.สตูล 

3.7  ความปกติสุขในสังคม 

หลักการและเหตุผล 

การมีสBวนรBวมครอบคลุมท้ังการมีสBวนรBวมทางการเมืองในการใช:สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง และการมี
สBวนรBวมของครัวเรือนในการเข:ารBวมเปHนสมาชิกของกลุBมองค�กรในชุมชน และการมีจิตอาสารBวมทํากิจกรรมท่ีเปHน
ประโยชน�ตBอชุมชน ซ่ึงจะสะท:อนถึงระดับความเข:มแข็งของชุมชนและเปHนป5จจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศท่ี
มุBงเน:นให:ประชาชนมีความเข:มแข็งสามารถท่ีจะพ่ึงพาตนเองและชBวยเหลือชุมชนได:อยBางยั่งยืน 

การใช:สิทธิเลือกต้ัง เปHนเครื่องหมายแสดงถึงความเปHนประชาธิปไตยการท่ีประชาชนในแตBละพ้ืนท่ีให:
ความสนใจและใช:สิทธิของตนในการเลือกต้ังผู:แทนของตน ยBอมแสดงให:เห็นวBาประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นๆ มีจิตใจรัก
ความเปHนประชาธิปไตยและเข:าใจถึงบทบาทของตนในฐานะเจ:าของประเทศท่ีจะคัดเลือกผู:ท่ีจะเข:ามาบริหาร
ประเทศโดยความเห็นชอบของตน 

การเข:ารBวมเปHนสมาชิกกลุBมองค�กรในชุมชนยBอมทําให:เกิดการเรียนรู:ทักษะการทํางานรBวมกับคนอ่ืน
กBอให:เกิดรายได:เสริมแกBครอบครัวและชุมชน เสริมสร:างความสามัคคีภายในชุมชน รวมท้ัง เพ่ิมพูนความรู: ความ
เชี่ยวชาญในกิจกรรมท่ีทํา นอกจากนี้ การเข:ารBวมทํากิจกรรมท่ีเปHนประโยชน�ตBอชุมชนยังเปHนเครื่องแสดงถึงความมี
จิตใจท่ีกว:างขวางมองเห็นประโยชน�ของสBวนรวมซ่ึงสะท:อนออกมาในลักษณะของความสามัคคีความเปHนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน อันเปHนองค�ประกอบสําคัญของทุนทางสังคมของชุมชน เปHนท่ีนBาสังเกตตัวชี้วัดด:านการมีสBวนรBวมของ
ครัวเรือนในองค�กรชุมชนและกิจกรรมสาธารณะห:าจังหวัดแรกจะอยูBในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงสะท:อนถึง
ลักษณะของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีความผูกพันกันอยBางแนBนแฟLนรักใครBสามัคคีและเอ้ืออาทร
ชBวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 ดัชนีย̀อยด,านการมีส̀วนร`วมเฉพาะจังหวัดในภาคใต, เม่ือเปรียบเทียบความก:าวหน:าของคนด:านการมี
สBวนรBวมเฉพาะจังหวัดในภาคใต:ซ่ึงมีท้ังหมด 14 จังหวัดโดยใช:ดัชนีด:านการมีสBวนรBวมเปHนเกณฑ�ในการประเมิน
สรุปได:ดังนี้ชุมพรมีความก,าวหน,าด,านการมีส̀วนร`วมมากท่ีสุดของภาคใต,จุดเดBนของชุมพรท่ีทําให: มี
ความก:าวหน:าด:านการมีสBวนรBวมสูงสุดของภาค มาจากการท่ีมีจํานวนองค�กรชุมชนตBอประชากรแสนคนคBอนข:าง



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT)

สูงคือ 376 แหBง และครัวเรือนท่ีเปHนสมาชิกกลุBม
ประกอบกับการเข:ารBวมในกิจกรรมท่ีเปHนสาธารณประโยชน�ในหมูBบ:านของครัวเรือนสูงถึงร:
ชุมพรเปHนจังหวัดท่ีมีความก:าวหน:าสูงสุดในด:านการมีสBวนรBวมของภาคใต:
นราธิวาส ยะลามีความก,าวหน,าด,านการมีส̀วนร`วมน,อยท่ีสุดของภาคใต,
องค�กรในท:องถ่ินของครัวเรือนอยูBในระดับ
ประเทศ ในขณะเดียวกันการเข:ารBวมในกิจกรรมท่ีเปHนสาธารณประโยชน�ในหมูBบ:านของครัวเรือนอยูBในระดับตํ่า
เชBนเดียวกันคืออยูBในลําดับท่ี 74 ของประเทศสํา
รองจากยะลาประกอบด:วย ภูเก็ต
ความก:าวหน:าด:านการมีสBวนรBวมน:อยท่ีสุดเปHน
จังหวัดท่ีมีความก:าวหน:าสูงสุดเปHนอันดับ
ความเจริญของความเปHนเมืองและกิจกรรมทางสังคมตBางๆในลักษณะเดียวกับกรุงเทพมหานครจึงทํา
รBวมของครัว เรือนในการเข: ารBวมเปHนสมาชิกกลุB ม
สาธารณประโยชน�มีอยูBในระดับตํ่า 

ตารางท่ี 

 ท่ีมา : ดัชนีความก:าวหน:าของคน ปj 

 เปfาประสงค�: 

 คนในสังคมไมBมีความขัดแย:ง แบBงแยก 
ดัชนีช้ีวัด และเปfาหมาย 

(1) จํานวนกลุBมองค�กรระดับชุมชน
(2) การมีสBวนรBวมของชุมชน 

 แนวทางการดําเนินงาน  

(1) สBงเสริมการมีสBวนรBวมในทุกระดับ
(2) สBงเสริมกิจกรรมท่ีเปHนการเสริมสร:างความเข:มแข็งของชุมชน

  

ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

(COT) -301- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด

และครัวเรือนท่ีเปHนสมาชิกกลุBม/องค�กรในท:องถ่ินสูงเปHนลําดับหนึ่งของภาคใต:คือร:อยละ
ประกอบกับการเข:ารBวมในกิจกรรมท่ีเปHนสาธารณประโยชน�ในหมูBบ:านของครัวเรือนสูงถึงร:
ชุมพรเปHนจังหวัดท่ีมีความก:าวหน:าสูงสุดในด:านการมีสBวนรBวมของภาคใต: รองลงมาคือพัทลุง

ยะลามีความก,าวหน,าด,านการมีส̀วนร`วมน,อยท่ีสุดของภาคใต,เนื่องจากการเข:ารBวมเปHนสมาชิกกลุBม
องถ่ินของครัวเรือนอยูBในระดับตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ โดยถูกจัดอยูBใน

ในขณะเดียวกันการเข:ารBวมในกิจกรรมท่ีเปHนสาธารณประโยชน�ในหมูBบ:านของครัวเรือนอยูBในระดับตํ่า
ของประเทศสําหรับจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีความก:าวหน:าด:านการมีสBวนรBวมน:อยท่ีสุด

ภูเก็ต สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช และป5ตตานี ท้ังนี้ ภูเก็ตเปHนจังหวัดท่ีมี
ความก:าวหน:าด:านการมีสBวนรBวมน:อยท่ีสุดเปHนลําดับท่ี 2 ของภาคใต:ท้ังๆท่ีในภาพรวมของดัชนี

ามก:าวหน:าสูงสุดเปHนอันดับ 2 ของประเทศในปj 2558 รองจากจังหวัดนนทบุรี
ความเจริญของความเปHนเมืองและกิจกรรมทางสังคมตBางๆในลักษณะเดียวกับกรุงเทพมหานครจึงทํา
รBวมของครัว เรือนในการเข: ารBวมเปHนสมาชิกกลุB ม/องค�กรในท:อง ถ่ินหรือการเข:ารB

 
ตารางท่ี 7-4 ดัชนีย̀อยด,านการมีส̀วนร`วมเฉพาะภาคใต, 

ดัชนีความก:าวหน:าของคน ปj 2558, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ

คนในสังคมไมBมีความขัดแย:ง แบBงแยก เสริมสร:างการมีสBวนรวมและความเข:มแข็งในทุกระดับ

จํานวนกลุBมองค�กรระดับชุมชน 
 

สBงเสริมการมีสBวนรBวมในทุกระดับ 
สBงเสริมกิจกรรมท่ีเปHนการเสริมสร:างความเข:มแข็งของชุมชน 

 

ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

หนึ่งของภาคใต:คือร:อยละ 90.6 
ประกอบกับการเข:ารBวมในกิจกรรมท่ีเปHนสาธารณประโยชน�ในหมูBบ:านของครัวเรือนสูงถึงร:อยละ 98.9 จึงทําให:

รองลงมาคือพัทลุง พังงา สตูล และ
เนื่องจากการเข:ารBวมเปHนสมาชิกกลุBม/

โดยถูกจัดอยูBในลําดับท่ี 70 ของท้ัง
ในขณะเดียวกันการเข:ารBวมในกิจกรรมท่ีเปHนสาธารณประโยชน�ในหมูBบ:านของครัวเรือนอยูBในระดับตํ่า

ท่ีมีความก:าวหน:าด:านการมีสBวนรBวมน:อยท่ีสุด
และป5ตตานี ท้ังนี้ ภูเก็ตเปHนจังหวัดท่ีมี

ของภาคใต:ท้ังๆท่ีในภาพรวมของดัชนี HAI ภูเก็ตเปHน
รองจากจังหวัดนนทบุรี ท้ังนี้เพราะภูเก็ตมี

ความเจริญของความเปHนเมืองและกิจกรรมทางสังคมตBางๆในลักษณะเดียวกับกรุงเทพมหานครจึงทําให:การมีสBวน
องค�กรในท:อง ถ่ินหรือการเข:ารBวมกิจกรรมท่ีเปHน

 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ, กันยายน 2558 

เสริมสร:างการมีสBวนรวมและความเข:มแข็งในทุกระดับ 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -302- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

มิติท่ี 4 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา 
หลักการและเหตุผล 
กระแสบริโภคนิยมเกิดข้ึนโดยมีสื่อทางการตลาดและความก:าวหน:าทางเทคโนโลยีเปHนตัวกระตุ:น ซ่ึงป5จจัย

ท้ังสองประการ สBงผลให:กระแสการบริโภคนิยมทวีความรุนแรงข้ึนในอนาคต โดยคBานิยมท่ีเกิดข้ึนจากกระแสการ
บริโภคนิยม คือ การบริโภคท่ีให:ความสําคัญกับรูปลักษณ�ของสินค:าและบริการรวมถึงความสะดวกสบายจากการ
บริโภค/อุปโภค มากกวBาประโยชน�ใช:สอยท่ีแท:จริง ผลท่ีจะตามมาคือปริมาณการใช:ทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความ
ต:องการบริโภคท่ีมากเกินกวBาความจําเปHน รวมถึงปริมาณขยะและมลพิษตกค:างจํานวนมากเกินกวBาขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และความสามารถในการจัดการของหนBวยงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากนี้
ยังจะเพ่ิมภาระงบประมาณของภาครัฐในการฟ��นฟูระบบนิเวศและการบริหารจัดการมลพิษและขยะท่ีเกิดข้ึนอีก
ด:วย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ, 2557) 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยBางเปHนมิตรกับสิ่งแวดล:อมหรือการเติบโตสีเขียว (Green 
Growth) เปHนแนวคิดการพัฒนาประเทศท่ีมุBงสูBการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงเปHนแนวคิดสําคัญท่ีได:รับการยอมรับท่ัวโลก
โดยในบริบทของไทยการเติบโตสีเขียว (Green Growth) หมายถึง“การพัฒนาท่ีมุBงสูBการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยBางยั่งยืนเปHนมิตรตBอสิ่งแวดล:อม โดยกิจกรรมภายใต:แนวทางการพัฒนาดังกลBาวมีการใช:ทรัพยากร
อยBางมีประสิทธิภาพกBอให:เกิดของเสียและก�าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีไมBสBงผลกระทบตBอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อมจนเกิดความเสื่อมโทรมและสูญเสียสมดุลในการคํ้าจุนการดํารงชีพ ตลอดจนสนับสนุนวิถีชีวิตของ
ประชาชนในทุกสาขาการผลิต” โดยให:ความสาคัญกับ 4 องค�ประกอบหลัก ได:แกB 1) ด*านเศรษฐกิจโดยการเปHน
เศรษฐกิจสีเขียวมีการผลิตและบริการท่ีเปHนมิตรกับสิ่งแวดล:อมและใช:ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอยBางมี
ประสิทธิภาพ 2) ด*านสังคมในการสร:างความเปHนธรรมลดความเหลื่อมล้ําและเกิดการกระจายรายได: 3) ด*าน
ส่ิงแวดล*อมโดยการอนุรักษ�และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมให:เกิดความสมบูรณ�ลดการปลBอยก�าซ
เรือนกระจกและลดการเกิดมลพิษและ 4) ด*านการบริหารจัดการและยึดตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร:างความ
โปรBงใส 
 เปfาประสงค�: 

(1) การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน สBงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว/เชิงนิเวศ 
(2) การเข:าถึงเทคโนโลยีและสนับสนุนนวัตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาท:องถ่ิน 

 ดัชนีช้ีวัดและเปfาหมาย: 
(1) แบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
(2) เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาท:องถ่ิน 

 แนวทางการดําเนินงาน 
(1) การปรับโครงสร,างเศรษฐกิจจากการเติบโตบนฐานทรัพยากรไปสู̀การเติบโตบนฐานความรู,โดย

ประเทศไทยได:พัฒนาเศรษฐกิจจากประเทศยากจนสูBประเทศระดับรายได:ปานกลาง บนฐานของการใช:
ทรัพยากรธรรมชาติและสร:างมลภาวะตBอสิ่งแวดล:อม ในข้ันตอนตBอไปของการพัฒนาสูBประเทศโลกท่ีหนึ่งประเทศ
ไทยจําเปHนต:องปรับโครงสร:างเศรษฐกิจให:เติบโตบนฐานความรู:หรือทุนทางป5ญญาแทนทุนธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมมูลคBา
ให:กับสินค:าและบริการบนฐานของการใช:ทรัพยากรน:อยและสBงผลกระทบตBอสิ่งแวดล:อมต่ํา อันจะนําไปสูBการ
ยกระดับคBาจ:างและมาตรฐานการดํารงชีพพร:อมกับการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ความหลาก
ทางชีวภาพ และการมีคุณภาพสิ่งแวดล:อมท่ีดีสําหรับประชาชน โดยควรมีการจัดทํายุทธศาสตร�การเติบโตท่ีเปHน
มิตรกับสิ่งแวดล:อมรายสาขา ท้ังเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทBองเท่ียว ภาคบริการ ภาคพลังงาน และภาคขนสBง 
เปHนต:น 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -303- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

(2) การพัฒนาเศรษฐกิจสร,างสรรค�กิจกรรมนวัตกรรมและมูลค`าเพ่ิมด,านการท̀องเท่ียว 
1) สร:างสรรค�กิจกรรมการทBองเท่ียวรูปแบบใหมBๆ ให:สอดคล:องกับความสนใจของนักทBองเท่ียวและ

ตรงกับความต:องการของกลุBมเปLาหมาย โดยเฉพาะกลุBมนักทBองเท่ียวท่ีสนใจการทBองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) การทBองเท่ียวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การทBองเท่ียวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism)    
การทBองเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) การทBองเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การทBองเท่ียวเชิง
เกษตร กลุBมนักทBองเท่ียวสูงอายุ ครอบครัว และฮันนีมูน เปHนต:น 

2) สBงเสริมเศรษฐกิจสร:างสรรค�และการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด เพ่ือให:เกิดมูลคBาเพ่ิมในสินค:า 
การทBองเท่ียว สBงเสริมการลงทุนเพ่ือการทBองเท่ียวท่ียั่งยืน คํานึงถึงคุณคBา และสิ่งแวดล:อม รวมถึงการสนับสนุน
การเสริมสร:างบรรยากาศการลงทุนในกิจกรรมการทBองเท่ียวใหมBๆท่ีมีศักยภาพ เชBน ธุรกิจบริการ สุขภาพ ธุรกิจ
ด:านนันทนาการ โดยเฉพาะการจัดการการทBองเท่ียวชุมชน การจัดการสินค:า OTOP และของท่ีระลึกเปHนต:น 

3) ผลักดันให:งานเทศกาลประเพณีและกิจกรรมในไทยเปHนงานเทศกาลระดับโลก เชBน สงกรานต�
ลอยกระทง แหBผีตาโขน เทศกาลดนตรี และศิลปะ เปHนต:น 

4) สBงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร�และการถBายทําภาพยนตร�ตBางประเทศในประเทศไทย
รวมถึงการผลักดันให:มีการจัดต้ังหนBวยงานกลางเพ่ือสBงเสริมสนับสนุนธุรกิจการถBายทําภาพยนตร�ตBางประเทศใน
ประเทศ ท้ังภาคการผลิตการบริการ และกิจการท่ีเก่ียวข:อง 

5) สํารวจและคัดสรรเอกลักษณ�และจุดเดBนของจังหวัดกลุBมจังหวัดเพ่ือสร:างและกําหนดภาพลักษณ� 
(Brand Image) ทางการทBองเท่ียวให:เปHนจุดขายแกBนักทBองเท่ียวกลุBมเปLาหมายเฉพาะ 

6) สBงเสริมและจัดการแขBงขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับชาติเพ่ือสนับสนุนการทBองเท่ียวและ
การกระจายรายได:สูBท:องถ่ินและชุมชน 

7) สBงเสริมการจัดประชุมสัมมนาจัดนิทรรศการท้ังระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
(3) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี 

 เปHนการพัฒนาและขยายฐานการศึกษา ท้ังทางด:านจํานวนนักเรียน และหลักสูตรการเรียนรู: ให:มีความ
สอดคล:องกับแนวโน:มของการพัฒนาและบทบาทและหน:าท่ีของแตBละเมืองและชุมชน ท้ังทางด:านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม โดยการจัดต้ังสถาบันการศึกษาข้ึนใหมB หรือการขยายหลักสูตรการศึกษาเพ่ิมเติมใน
สถาบันการศึกษาท่ีมีอยูBในป5จจุบัน มีรายละเอียดจําแนกตามกลุBมพ้ืนท่ี (Cluster) ดังนี้ 

1) กลุBมพ้ืนท่ีสะพานเศรษฐกิจสงขลา-หาดใหญB-สตูล 
ก. จัดต้ัง “ศูนย�วิจัยและพัฒนายางพารา” ท่ีจังหวัดสงขลา เพ่ือตอบสนองบทบาท “เครือขBาย

ศูนย�พัฒนายางพาราโลก” 
ข. จัดต้ัง “ศูนย�เทคโนโลยีการประมงครบวงจร” บริเวณชายฝ56งทะเล จังหวัดสงขลาและสตูล 

เพ่ือสBงเสริมศักยภาพด:านอุตสาหกรรมตBอเนื่องจากการประมง 
ค. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรทางด:าน “การค:าและการบริหารธุรกิจ” เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมี

ความเชี่ยวชาญด:านการเงิน การค:า บริหารธุรกิจ ภาษาตBางประเทศ การขนสBงและระบบ  
โลจิสติกส� ในสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดสงขลา 

ง. จัดต้ัง “ศูนย�การศึกษาและพัฒนาด:านการตBอเรือและซBอมเรือ” ท่ีจังหวัดสตูล เพ่ือรองรับ
การพัฒนาทBาเรือน้ําลึกในแนวสะพานเศรษฐกิจตอนลBาง 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -304- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

2) กลุBมพ้ืนท่ีสะพานเศรษฐกิจสุราษฎร�ธานี-พังงา 
ก. จัดต้ัง “มหาวิทยาลัยอันดามัน” ท่ีจังหวัดภูเก็ต เปHนศูนย�กลางทางด:านการศึกษาด:านการ

ทBองเท่ียวและบริการระดับนานาชาติ มุBงเน:นหลักสูตรท่ีเปHนความต:องการของพ้ืนท่ี ได:แกB 
การทBองเ ท่ียวและบริการ การบริหารธุร กิจ การจัดการโรงแรม โลจิสติกส�  และ
ภาษาตBางประเทศ 

ข. จัดต้ัง “ศูนย�เทคโนโลยีปาล�มน้ํามันและพลังงานทดแทน” ท่ีจังหวัดกระบ่ี เพ่ือสBงเสริม
ศักยภาพด:านอุตสาหกรรมปาล�มน้ํามันและอุตสาหกรรมตBอเนื่อง 

ค. จัดต้ังสถาบันการศึกษาหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
เพ่ือรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเปLาหมาย เชBน อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
การขนสBงและระบบโลจิสติกส� อุตสาหกรรมป̀โตรเคมี 

3) กลุBมพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต: 
ก. จัดต้ัง “ศูนย�กลางอิสลามศึกษา” ท่ีจังหวัดยะลา เพ่ือเปHนการสร:างความเข:าใจและเปHน

สื่อกลางในด:านการศึกษา 
ข. จัดต้ัง “ศูนย�วิจัยอาหารฮาลาล” ท่ีจังหวัดป5ตตานี และจังหวัดนราธิวาส เพ่ือสBงเสริม

ศักยภาพด:านอุตสาหกรรม 
ค. จัดต้ัง “ศูนย�เทคโนโลยีการประมงครบวงจร” ท่ีจังหวัดป5ตตานี เพ่ือสBงเสริมศักยภาพด:าน

อุตสาหกรรมตBอเนื่องจากการประมง 
4) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ก. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการสนับสนุนการวิจัยทางด:าน “การเกษตร” ทางด:าน
วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมชลประทานวิทยาศาสตร�ทางอาหารท่ีสอดคล:องกับความ
ต:องการของภาคการผลิตในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
นครศรีธรรมราช และตรัง 

7.3 ข,อเสนอแนะแนวทางการตัดสินใจพัฒนา การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงแก,ไขเพ่ือ
ประกอบการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม 

 ผลการศึกษาดังรายละเอียดท่ีแสดงต้ังแตBต:นนั้น เปHนเนื้อหาท่ีได:จากการดําเนินงานในข้ันตอนการศึกษา
ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�ตั้งแตBข้ันตอนท่ี 1 ถึงข้ันตอนท่ี 7 ซ่ึงหลังจากหนBวยงานท่ีรับผิดชอบ (กระทรวงคมนาคม) 
ได:นําผลการศึกษานี้เสนอตBอรัฐบาลเพ่ือการตัดสินใจในระดับนโยบายตBอไป ก็จะต:องมีกระบวนการท่ีเก่ียวข:อง
เพ่ือให:การดําเนินงานตามแนวทางของการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�มีความสมบูรณ�ครบถ:วน ดังนี้ 
7.3.1 แนวทางการตัดสินใจพัฒนา 

 การตัดสินใจดําเนินการหรือไมBดําเนินการตามแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: ไมBวBาจะในสBวนของแผน
ท้ังหมดหรือเพียงสBวนใดสBวนหนึ่ง จะไมBได:ข้ึนอยูBกับผลการศึกษาแตBเพียงอยBางเดียว เนื่องจากการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของรัฐบาล จะต:องนําป5จจัยอ่ืนๆ มาพิจารณาควบคูBกันไป อาทิเชBน ความพร:อมทางด:านงบประมาณ 
ลําดับความสําคัญของการพัฒนาเปรียบเทียบกับภาคสBวนหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ความสัมพันธ�ระหวBางประเทศ ตลอดจน
นโยบายทางด:านความม่ันคง ฯลฯ อยBางไรก็ตาม ในข้ันตอนการตัดสินใจนั้นรัฐบาลควรให:ความสําคัญกับแนว
ทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังท่ีได:มีการเสนอแนะไว: และควรกําหนดนโยบายท่ีตัดสินใจแล:วนั้นให:ชัดเจน เพ่ือให:ภาค



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -305- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

สBวนตBางๆ ท้ังหนBวยงานภาครัฐ หนBวยงานภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ได:รับรู:ถึงนโยบายหรือแนวทาง
พัฒนาของภาครัฐอยBางชัดเจนและเปHนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะกBอให:เกิดพลังในการพัฒนาประเทศได:อยBางมี
ประสิทธิภาพ 
7.3.2 แนวทางการติดตามประเมินผล 

 เม่ือได:มีการตัดสินใจดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร�หรือแผนงานใดๆ ดังท่ีได:นําเสนอไว:ในสBวนของการ
จัดทําแผนแมBบทสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: จําเปHนอยBางยิ่งท่ีจะต:องกําหนดแนวทางการติดตาม
ความก:าวหน:าของการดําเนินงานและการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน โดยแตBละหนBวยงานท่ี
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการควรจะกําหนดแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไว:
ต้ังแตBแรกเริ่ม (ต้ังแตBข้ันตอนการของบประมาณ)  

การติดตามความก:าวหน:าและประเมินผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: ควร
กําหนดให:ดําเนินการอยBางน:อยท่ีสุดในทุกๆ ชBวงระยะ 5 ปj โดยสามารถใช:แนวทางการติดตามและประเมินด:วยวิธี
ตBางๆ ตามท่ีหนBวยงานกําหนดไว:ได:ตามความเหมาะสม อยBางไรก็ตามท่ีปรึกษาเสนอแนะให:พิจารณาให:สอดคล:อง
กับหลักเกณฑ�การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (Performance Evaluation) และการประเมินผลความ
คุ:มคBา (Value for Money) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ (สศช.)         
ได:เสนอแนะไว: 
7.3.3 แนวทางการปรับปรุงแก,ไข 

 แผนแมBบทสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: ได:กําหนดชBวงระยะเวลาของการพัฒนาออกเปHน 4 
ชBวงๆ ละ 5 ปj รวมท้ังสิ้น 20 ปj ท้ังนี้โดยในแตBละชBวง 5 ปjนั้น จะมีการกําหนดให:ประเมินผลการดําเนินงานและ
ปรับปรุงแผนไว:แล:ว จึงมีลักษณะเปHน Rolling Plan อยูBในตัว หากผลการติดตามความก:าวหน:าและประเมินผล
ชี้ให:เห็นถึงข:อบกพรBองหรือป5ญหาใดๆ ก็สามารถนํามาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแก:ไขและการดําเนินงานและปรับปรุง
แผนการพัฒนาในระยะตBอไปให:ดียิ่งข้ึน 
  



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -306- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

เอกสารอ,างอิง 
 

กนกพร  สวB า ง แ จ: ง ,  ก า รป ระ เ มิน สิ่ ง แ ว ดล: อม ข้ั นก: า ว หน: า ,  ภ าควิ ช า วิ ท ย าศาส ตร� สิ่ ง แ ว ดล: อม  
คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, ผังภาคใต: ปj พ.ศ.2600, 2551 

กระทรวงการทBองเท่ียวและกีฬา, ยุทธศาสตร�การทBองเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560, 2558 

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกBน, การผลิตซํ้าโครงการขนาดใหญBของรัฐและความบอบช้ําของชุมชน : 
กรณีโครงการทBาเรือน้ําลึกสงขลาแหBงท่ี 2 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และโครงการทBาเรือน้ําลึกปากบารา อําเภอ
ละงู จังหวัดสตูล, 2555 

คณะกรรมการแก:ไขป5ญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหBงราชอาณาจักรไทย, เรื่อง การ
จัดการป5ญหาระยะหBางระหวBางอุตสาหกรรมและชุมชน ในพ้ืนท่ีมาบตาพุด และการเผยแพรBข:อมูลผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการผังเมือง, 2553 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติ, รBางกรอบยุทธศาสตร�ชาติ ระยะ 20 ปj (พ.ศ. 2560-2579), 2559 

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.), เปLาหมายการพัฒนาอยBางยั่งยืน, Trafnidiaeth Canolbarth 
Cymru (TraCC), TraCC Regional Transport Plan Strategic Environmental Assessment,  

คณะกรรมาธิการวิสามัญ, เอกสารประกอบการบรรยาย วิสัยทัศน�และกรอบยุทธศาสตร� 20 ปj, 2558 

คณะสิ่งแวดล:อมและทรัพยากรศาสตร�, การประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร�, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 

จิระพันธ� กัลลประวิทย�, เอกสารประกอบการบรรยาย วิสัยทัศน�ประเทศไทยปj 2570, สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ, 2553 

ชุตินาฏ วงศ�สุบรรณ, ทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต, คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ, 
2558 

นฤท ธิ์  ด ว ง สุ ว ร รณ� ,  ตั ว ชี้ วั ด ค ว าม ยั่ ง ยื น สํ า ห รั บ ก า ร ป ร ะม ง โ ดยก า ร จั บ ใ น ทะ เ ล ส า บส งข ล า ,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 2556 

นุชจรี วงษ�สันต�, เอกสารประกอบการบรรยาย ทิศทางและการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและ
แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ หB ง ช า ติ  ฉ บั บ ท่ี  1 2 ,  สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า 
การเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ, 2559 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด, โครงการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:, 2554 

 



รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -307- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

เอกสารอ,างอิง (ต`อ) 

บริษัท เซ:าท�อ๊ีสท�เอเซียเทคโนโลยี จํากัด บริษัททีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด� แมเนจเมนท� จํากัด, รายงานการ
วิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล:อม โครงการกBอสร:างทBาเทียบเรือน้ําลึกและถมทะเล ระยะท่ี 1 บริเวณปากคลองปาก
บารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล, กรมเจ:าทBา, 2552 

บริษัท เซ:าท�อ๊ีสท�เอเซียเทคโนโลยี จํากัด, แผนปฏิบัติการฟ��นฟูบูรณะแหลBงทBองเท่ียวในพ้ืนท่ีอBาวพังงาน กระบ่ี 
ภูเก็ต และทะเลโดยรอบเกาะสมุย, 2541 

ลดาวัลย� คําภา, แนวทางการพัฒนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและความเชื่อมโยงระหวBางมิติความม่ันคง
ด:านทรัพยากรน้ํา อาหาร และพลังงาน,2557 

ลดาวัลย� คําภา, เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการพัฒนเศรษฐกิจและสังคมไทยกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ, 2557 

ล ด า วั ล ย�  คํ า ภ า ,  เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร บ ร ร ย า ย  เ ว ที ส า ธ า ร ณ ะ น โ ย บ า ย น้ํ า  ส ก ว .  ค รั้ ง ท่ี  7  
เรื่อง การเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การบริหารจัดการน้ํากับยุทธศาสตร�ชาติ “ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปj Sustainable 
Development Goals และแผนฯ 12 ของประเทศ”,  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ, 2559 

วิชิต หลBอจีระชุณห�กุล, จิราวัลย� จิตรถเวช, การพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับภาคของประเทศ
ไทย, คณะสถิติประยุกต� สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 2555 
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รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -308- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

เอกสารอ,างอิง (ต`อ) 

สถาบันพัฒนาภาคและเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง มหาวิทยาลัยแหBงมลรัฐแคลิฟอร�เนีย วิทยาเขต
เบอร�กลี่ย� คณะสถาป5ตยกรรมศาสตร� คณะรัฐศาสตร� สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, การวางแผน
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การประเมินสิ่งแวดล:อมระดับยุทธศาสตร�, 2554 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม, เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
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รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 
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เอกสารอ,างอิง (ต`อ) 
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รายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ'(งทะเลภาคใต, 
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) -310- บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (NAA) 

เอกสารอ,างอิง (ต`อ) 
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