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แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต� 
1. บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ด:วยตําแหน>งทางภูมิศาสตร�ของประเทศไทยเปEนศูนย�กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต: ซ่ึงอยู>
ระหว>างซีกโลกฝ56งตะวันตกและซีกโลกฝ56งตะวันออก ท่ีเชื่อมโยงระหว>างประเทศท่ีสําคัญ (Strategic landscape of 
the region) จึงมีความได:เปรียบในการเปEนส>วนหนึ่งของเส:นทางการขนส>งสินค:าหลักของโลกเปรียบเสมือนประตู
ในการขนส>งและแลกเปลี่ยนสินค:าไปยังประเทศต>างๆ ในภูมิภาค ซ่ึงเปEนโอกาสท่ีจะพัฒนาไปสู>การเปEนศูนย�กลาง
การขนส>งสินค:า โลจิสติกส� การค:า และการลงทุนท่ีสําคัญท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลกได:ในอนาคต อีกท้ัง
ภาคใต:ยังมีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท>องเท่ียว โดยเปEนแหล>งผลิตสินค:า
เกษตรและอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ อาทิ ยางพารา ปาล�มน้ํามัน และการประมง ซ่ึงนํามาเปEนวัตถุดิบในการผลิตและ
การแปรรูปเพ่ือบริโภคทางนิเวศวิทยา เปEนแหล>งท>องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญในฝ56งอ>าวไทยและฝ56งอันดามัน อีกท้ังยังมี
แหล>งท>องเท่ียวทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปEนรายได:ท่ีสําคัญของประเทศ 

การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:จึงเปEนนโยบายสําคัญของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ซ่ึงให:ความสําคัญกับ
การกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: เพ่ือให:เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีสอดคล:องกับ
ศักยภาพ แต>ยังคงไม>สามารถผลักดันการพัฒนาให:ไปสู>ระดับการปฏิบัติได:อย>างเปEนรูปธรรม เนื่องจากประสบ
ป5ญหาความไม>สอดคล:องของแผนงานในระดับต>างๆ ซ่ึงถึงแม:ว>าจะดําเนินการตามทิศทางนโยบายการพัฒนา
ภายใต:แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ในการจัดทําแผนงานในระดับต>างๆ ได:แก> ระดับภาค ระดับกลุ>ม
จังหวัด และระดับจังหวัด ก็มิอาจบูรณาการการพัฒนาระหว>างหน>วยงานของภาครัฐได: ทําให:ไม>สามารถมองเห็น
ภาพรวมของการพัฒนาภาคใต:ได:อย>างแท:จริง อีกท้ังการเสนอภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ต>อผู:มี     
ส>วนได:ส>วนเสียท่ีเก่ียวข:อง ขาดกระบวนการเรียนรู:ร>วมกันระหว>างภาครัฐและผู:มีส>วนได:ส>วนเสีย ผู:มีส>วนได:ส>วนเสีย
ไม>ได:รับข:อมูลและข:อเท็จจริงในการพัฒนา จึงไม>ทราบถึงประโยชน�หรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ทําให:ไม>สามารถ
พิจารณาถึงประโยชน� ต:นทุนจากการสูญเสียวิถีชีวิตและความเปEนอยู> แหล>งประกอบอาชีพ รวมถึงแหล>ง
ทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยม่ันคงในชีวิตจากการพัฒนาได:อย>างถูกต:อง จึงก>อให:เกิดการต>อต:านจาก    
ผู:มีส>วนได:ส>วนเสียในท่ีสุด 

อย>างไรก็ตามการแก:ไขอุปสรรคป5ญหาในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: จําเปEนต:องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการพัฒนา เพ่ือวิเคราะห�ถึงผลกระทบในทุกมิติท่ีอาจเกิดจากการพัฒนาดังกล>าว 
ได:แก> มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล:อม มิติสังคม และมิติเทคโนโลยี เพ่ือให:การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:เปEนไป
อย>างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถสร:างความได:เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ (Potential economic 
advantage) มีความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ยกระดับผลิตภาพท้ังภาคการผลิต 
ภาคการขนส>งและภาคบริการ ซ่ึงจะเปEนป5จจัยสําคัญท่ีทําให:เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค:า การลงทุน  

ท้ังนี้การพัฒนาจําต:องพิจารณาถึงผลกระทบจากการพัฒนาในภาพรวมร>วมกับการมีส>วนร>วมของทุกภาคส>วน 
เพ่ือร>วมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: เพ่ือให:การพัฒนาเปEนไปอย>างยั่งยืน (Sustainable 
Development) บนความสมดุลระหว>างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล:อม 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

1.2 วัตถุประสงค,การจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต� 

ในการจัดทําแผนแม>บทเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: มีวัตถุประสงค�ดังนี้ 

(1) เพ่ือเปEนกรอบแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ในระยะยาวเพ่ือให:เกิดการพัฒนาท่ีมี
ความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการพัฒนาอย>างมีประสิทธิภาพ สามารถสร:างความได:เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ ท่ีเกิดจาก
ความร>วมมือกันในการกําหนดทิศทางการพัฒนาจากทุกภาคส>วน 

(2) เพ่ือใช:เปEนกรอบในเชิงนโยบาย (Policy Framework) ท่ีจะนําไปสู>การสร:างกลไกและเครื่องมือใน
การร>วมกันพัฒนาของภาคส>วนต>างๆ เพ่ือให:เกิดสัมฤทธิผลในการพัฒนา 

1.3 กระบวนการจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต� 

แผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:มุ>งเน:นการนําเสนอทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคล:องกับความ
ต:องการของประเทศ ศักยภาพของพ้ืนท่ี ความคิดเห็นจากผู:มีส>วนได:ส>วนเสีย โดยผ>านการวิเคราะห�ใน 4 มิติท่ี
สําคัญของกระบวนการการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) 
ได:แก> มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล:อม มิติสังคม และมิติเทคโนโลยี ตลอดจนการมีส>วนร>วมของผู:มีส>วนได:ส>วนเสียทุก
ภาคส>วน เพ่ือให:การพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเปEนไปอย>างมีความสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน โดยกระบวนการ
จัดทําแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:เริ่มจากการนําเสนอทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 3 
ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน (BaseGrowth Case) ทางเลือกท่ี 2 กรณีใช:ศักยภาพเต็มท่ี (Full-Potential 
Growth Case) และทางเลือกท่ี 3 กรณีเร>งอัตราการเติบโต (Accelerated Growth Case) จากนั้นทําการ
วิเคราะห�ความสอดคล:องของแผนพัฒนา 7 สาขาเศรษฐกิจ ได:แก> 1) คมนาคมขนส>งและโลจิสติกส� 2) พลังงาน 3) 
อุตสาหกรรม 4) เกษตรกรรม 5) ท>องเท่ียว 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม และ 7) ความม่ันคง กับ
ทางเลือกการพัฒนาท่ีนําเสนอและวิเคราะห�ความสอดคล:องของแผนพัฒนาระหว>างสาขาเศรษฐกิจเพื่อ
บูรณาการร>วมกันในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: การคัดกรองกลุ>มโครงการและพิจารณาตามทางเลือก 

จากนั้นนํากลุ>มโครงการท่ีคัดกรองเข:าสู>กระบวนการ SEA เพ่ือวิเคราะห�ใน 4 มิติ ได:แก> มิติด:านเศรษฐกิจ 
มิติด:านสิ่งแวดล:อม มิติด:านสังคม และมิติด:านเทคโนโลยี ซ่ึงจากการวิเคราะห�ทําให:ทราบว>ามีกลุ>มโครงการใดท่ี
ผ>าน/ไม>ผ>านการพิจารณา และมีการนําเสนอมาตรการลดผลกระทบ (Option) ต>อผู:มีส>วนได:ส>วนเสียเพ่ือรับฟ5ง
ความคิดเห็นของผู:มีส>วนได:ส>วนเสียในวงกว:าง ไม>ว>าจะเปEนผู:กําหนดนโยบาย หน>วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค�กร
อิสระ สถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชนโดยท่ัวไป จากการจัดประชุมสัมมนารับฟ5งความคิดเห็นและนําความเห็น
ดังกล>าวมาปรับปรุงก>อนจัดทําเปEนแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ดังแสดงรายละเอียดกระบวนการ
จัดทําแผนแม>บทดังรูปท่ี 1-1 

 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

 
รูปท่ี 1-1 กระบวนการจัดทําแผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต� 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

2. สภาพป�จจุบันและยุทธศาสตร,การพัฒนาภาคใต� 

2.1 สภาพป�จจุบันของภาคใต� 

ภาคใต:มีการจําแนกเปEนกลุ>มจังหวัดตามการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร�แบบบูรณาการ ออกเปEน 3 กลุ>ม 
ดังตารางท่ี 2-1 

ตารางท่ี 2-1 การแบ�งกลุ�มจังหวัดในภาคใต�ตามการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร,แบบบูรณาการ 

กลุ�มจังหวัด จังหวัดในกลุ�มดังกล�าว ท่ีต้ังศูนย,ปฏิบัติการกลุ�ม 

ภาคใต:ฝ56งอ>าวไทย ชุมพร สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร�ธานี 

ภาคใต:ฝ56งอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง ภูเก็ต 

ภาคใต:ชายแดน สงขลา สตูล ป5ตตานี ยะลา นราธิวาส  สงขลา 

2.1.1 ภูมิศาสตร,และกายภาพ 

ภาคใต:ของประเทศไทยมีภูมิศาสตร�ท่ีสําคัญ คือ เปEนพ้ืนท่ีเปmดสู>ทะเลท้ังสองด:าน ได:แก> ฝ56งทะเลอันดามัน 
ซ่ึงมีความยาวประมาณ 700 กิโลเมตร และฝ56งทะเลอ>าวไทย มีความยาวประมาณ 900 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีทางบก 
ประมาณ 44.2 ล:านไร> คิดเปEนร:อยละ 13.8 ของประเทศ เปEนพ้ืนท่ีเกษตรร:อยละ 49.3 และปrาไม:ร:อยละ 26.4
ภาคใต:เปEนแหล>งทรัพยากรประมงและปmโตรเลียมท่ีสําคัญของประเทศนอกจากนี้ยังมีเขตแดนติดต>อกับประเทศ
มาเลเซียยาวประมาณ 500 กิโลเมตร ซ่ึงเปEนช>องทางการค:าชายแดนสําคัญท่ีสุดของประเทศ ดังแสดงในรูปท่ี 2-1 

ด:านโครงสร:างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส>งของภาคได:รับการพัฒนาให:มีความเชื่อมโยงท้ังภายในภาค ระหว>าง
ภาค และสามารถเชื่อมโยงสู>ต>างประเทศได:อย>างสะดวกท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ดังนี้ (ดังแสดงในรูปท่ี 
2-2 และรูปท่ี 2-3) 

(1) การคมนาคมทางบก  

1) ถนน ภาคใต:มีถนนสายหลักเชื่อมแนวเหนือ-ใต:และแนวตะวันออก-ตะวันตก ท่ีได:รับการ
พัฒนาอย>างสะดวก ได:แก> (1) ถนนแนวเหนือ-ใต:มีทางหลวงหมายเลข 4 เชื่อมโยงจังหวัดชุมพร-ระนอง-พังงา-
ภูเก็ต-กระบ่ี-ตรัง-พัทลุง และทางหลวงหมายเลข 41 42 และ 43 เชื่อมโยงจังหวัดชุมพร-สุราษฎร�ธานี-
นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา-ป5ตตานี-ยะลา-นราธิวาส (2) ถนนแนวตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมโยงพ้ืนท่ีฝ56งอันดามัน           
กับฝ56งอ>าวไทย มีทางหลวงหมายเลข 44 เชื่อมโยงจังหวัดกระบ่ี-นครศรีธรรมราช และทางหลวงหมายเลข 406 
เชื่อมโยงจังหวัดสตูล-สงขลา อย>างไรก็ตามทางหลวงสายหลักของภาคใต:ในบางช>วง โดยเฉพาะท่ีผ>านจังหวัดท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ได:แก> ภูเก็ต กระบ่ี สุราษฎร�ธานี และสงขลา มีความหนาแน>นของจราจรมากกว>าพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ เนื่องจากเปEนเมืองท>องเท่ียวหลักของภาค 

2) รถไฟ มีแนวเส:นทางหลักท่ีเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร-ภาคใต: ได:แก> 1) เส:นทางกรุงเทพฯ-
ชุมพร-สุราษฎร�ธานี-นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา-ป5ตตานี-ยะลา-นราธิวาส และเชื่อมต>อกับเส:นทางรถไฟ
ประเทศมาเลเซียท่ีอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 2) เส:นทางแยกจากชุมทางหาดใหญ>-ปาดังเบซาร� เชื่อมต>อ
กับเส:นทางรถไฟประเทศมาเลเซียท่ีอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 3) เส:นทางแยกจากชุมทางทุ>งสง-ตรัง เชื่อมโยง
การขนส>งสินค:าและประชาชนจากทางรถไฟสายหลักท่ีชุมทางรถไฟทุ>งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังฝ56งอันดา



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

มันท่ีสถานีกันตังจังหวัดตรัง โดยโครงข>ายทางรถไฟในภาคใต:เปEนทางเด่ียวท้ังหมด ทําให:ไม>สามารถรองรับปริมาณ
ความต:องการเดินทางขนส>งได:อย>างมีประสิทธิภาพ 
 
  

รูปท่ี 2-1 ลักษณะภูมิประเทศภาคใต� 
 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

รูปท่ี 2-2 ภาพรวมระบบโครงข�ายทางถนนในภาคใต� 
 
 
 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-3 ภาพรวมระบบโครงข�ายทางรางในภาคใต� 
 

(2) การคมนาคมทางน้ํา 

มีท>าเรือสําหรับการขนส>งสินค:าเชื่อมโยงกับท>าเรือแหลมฉบัง บริเวณพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลตะวันออก 
และเชื่อมโยงกับท>าเรือของประเทศเพ่ือนบ:าน ได:แก> มาเลเซีย สิงคโปร� และอินโดนีเซีย โดยท�าเรือฝ��งอ�าวไทย ซ่ึง
ประกอบด:วย 1) ท�าเรือน้ําลึกสงขลาจังหวัดสงขลา เปEนท>าเรือระหว>างประเทศท่ีมีปริมาณการขนส>งสินค:าสูง
ท่ีสุดของภาคใต:และป5จจุบันมีปริมาณสินค:า 1.8 ล:านตัน รองรับเรือขนาดไม>เกิน 10,000 เดทเวทตัน ป5จจุบัน
ประสบป5ญหาความแออัดอย>างมาก 2) ท�าเรือขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปEนท>าเรือเอกชนท่ีใช:สําหรับขน
ถ>าย   แร>ยิปซ่ัมและแร>โดโลไมต�ไปประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และญ่ีปุrน ส>วนท�าเรือฝ��งอันดามัน ประกอบด:วย          
1) ท�าเรือน้ําลึกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปEนท>าเรือท>องเท่ียวระหว>างประเทศ  2)  ท�าเรือกันตัง จังหวัดตรัง  เปEนท>าเรือหลัก
ในการขนถ>ายถ>านหินลิกไนต�ท่ีขนส>งจากอินโดนีเซียเพ่ือส>งต>อไปยังโรงงานปูนซีเมนต�ในอําเภอทุ>งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 3) ท�าเรือระนอง ยังมีการใช:ประโยชน�ค>อนข:างน:อย 4) ท�าเรือตํามะลัง จังหวัดสตูล ป5จจุบันยังไม>มีการ
ใช:ประโยชน�มากนัก ดังแสดงในรูปท่ี 2-4 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ คือ ท>าเรือ

   คือ ท>าเรือนํ้าลึก

รูปท่ี

 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 8 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

คือ ท>าเรือชายฝ56ง 

คือ ท>าเรือนํ้าลึก 

รูปท่ี 2-4 ภาพรวมระบบโครงข�ายทางน้ําในภาคใต� 

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

(3) การคมนาคมทางอากาศ

ภาคใต:มีท>าอากาศยา
1) ท>าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ> จังหวัดสงขลา 
3) ท>าอากาศยานนานาชาติสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานีและ
ท>าอากาศยานภายในประเทศ 
นครศรีธรรมราช ป5ตตานีและนราธิวาสโดย
บริการมากท่ีสุด ส>วนท>าอากาศยานสมุย และกระบ่ีเริ่มมีผู:ใช:บริการเพ่ิมสูงข้ึน
ศักยภาพท้ังนี้ ท>าอากาศยานในประเทศ
ยานในจังหวัดชุมพรและระนอง เปEนต:น
เพ่ือรองรับปริมาณนักท>องเท่ียวท่ีคาดว>าจะเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากพ้ืนท่ีต้ังอยู>ใกล:อุทยานธรรมชาติ และแหล>งชุมชน
ดังแสดงในรูปท่ี 2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 2
 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 9 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

การคมนาคมทางอากาศ 

ภาคใต:มีท>าอากาศยานทั้งสิ้น 11 แห>ง เปEนท>าอากาศยานนานาชาติ
ท>าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ> จังหวัดสงขลา 2) ท>าอากาศยานนานาชาติภูเ ก็ต
ท>าอากาศยานนานาชาติสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานีและ 4) ท>าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี

ท>าอากาศยานภายในประเทศ ม ีจ ํา น วน7  แห >ง  อยู >ใ น จ ังห ว ัดช ุมพร  ร ะนอง
นครศรีธรรมราช ป5ตตานีและนราธิวาสโดยมีท>าอากาศยานภูเก็ตและหาดใหญ> เปEนท>าอากาศยานท่ีมีผู:มาใช:

ส>วนท>าอากาศยานสมุย และกระบ่ีเริ่มมีผู:ใช:บริการเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากมีแหล>งท>องเท่ียวท่ีมี
ท>าอากาศยานในประเทศบางแห>งมีการใช:ประโยชน�ไม>เต็มศักยภาพของสนามบิน

ยานในจังหวัดชุมพรและระนอง เปEนต:น ในขณะท่ีท>าอากาศยานหลายแห>งมีข:อจํากัดไม>สามารถ
เพ่ือรองรับปริมาณนักท>องเท่ียวท่ีคาดว>าจะเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากพ้ืนท่ีต้ังอยู>ใกล:อุทยานธรรมชาติ และแหล>งชุมชน

2-5 ภาพรวมระบบโครงข�ายทางอากาศในภาคใต� 
 

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

นานาชาติ 4 แห>ง ประกอบด:วย 
ท>าอากาศยานนานาชาติภูเ ก็ต จังหวัดภู เ ก็ต                  

ท>าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี จังหวัดกระบ่ีสําหรับ
จ ังห ว ัดช ุมพร  ร ะนอง  ส ุร าษฎร �ธ าน ี ต ร ัง 

และหาดใหญ> เปEนท>าอากาศยานท่ีมีผู:มาใช:
เนื่องจากมีแหล>งท>องเท่ียวท่ีมี

ไม>เต็มศักยภาพของสนามบิน เช>น ท>าอากาศ
ในขณะท่ีท>าอากาศยานหลายแห>งมีข:อจํากัดไม>สามารถขยายขนาดทางวิ่ง

เพ่ือรองรับปริมาณนักท>องเท่ียวท่ีคาดว>าจะเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากพ้ืนท่ีต้ังอยู>ใกล:อุทยานธรรมชาติ และแหล>งชุมชน



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ท้ังนี้ภาคใต:มีการจําแนกเปEนกลุ>มจังหวัดตามการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร�แบบบูรณาการท่ีสําคัญ 
ออกเปEน 3 กลุ>ม ดังนี้ 

กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอ�าวไทย (East Coast Southern Sub-region) ต้ังอยู>ทางทิศตะวันออก
ของภาคหรือด:านชายฝ56งอ>าวไทย มีลักษณะเปEนแนวทอดยาว ประกอบไปด:วย 4 จังหวัด ได:แก> 1) จังหวัดชุมพร          
2) จังหวัดสุราษฎร�ธานี 3) จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 4) จังหวัดพัทลุง เปEนกลุ>มจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันมากท่ีสุด
ในภาคใต: คือ ร:อยละ 45.63 ของพ้ืนท่ีท้ังภาค โดยมีจังหวัดสุราษฎร�ธานีท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คือ 8.06 ล:านไร> 
รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร และพัทลุง ตามลําดับ ลักษณะภูมิประเทศของกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56ง
อ>าวไทยเปEนท่ีราบชายทะเล มีพ้ืนท่ีเชิงเขาอยู>ตอนกลางของคาบสมุทร ได:แก> เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขา
นครศรีธรรมราช และเทือกเขาภูเก็ต มีชายทะเลทอดยาวประมาณ 600 กิโลเมตร และมีพ้ืนท่ีชุ>มน้ําท่ีสําคัญ ได:แก> 
ทะเลสาบสงขลา ทะเลน:อย จังหวัดพัทลุง หมู>เกาะอ>างทอง ซ่ึงพ้ืนท่ีภาคใต:ฝ56งอ>าวไทยจะได:รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ>านอ>าวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต:จากคาบสมุทรอินเดีย ภูมิประเทศโดยท่ัวไป
เปEนแบบร:อนชื้น มีฝนตกยาวนานโดยอยู>ระหว>างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมกราคมของทุกปu 

กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอันดามัน ต้ังอยู>ทางทิศตะวันตกของภาคใต: หรือด:านชายฝ56งทะเลอันดามัน 
ประกอบไปด:วย 5 จังหวัด ได:แก> 1) จังหวัดระนอง 2) จังหวัดพังงา 3) จังหวัดภูเก็ต 4) จังหวัดกระบ่ี และ 5) จังหวัดตรัง    
มีพ้ืนท่ีรวมกันคิดเปEนร:อยละ 24 ของพ้ืนท่ีภาคใต: โดยจังหวัดตรังเปEนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คือ 3.09 ล:านไร> 
รองลงมา คือ จังหวัดกระบ่ี พังงา ระนอง และภูเก็ต ตามลําดับ ลักษณะภูมิประเทศของกลุ>มจังหวัดภาคใต:         
ฝ56ง   อันดามันมีพ้ืนท่ีเปEนแนวทอดยาวตามชายฝ56งทะเลอันดามันซ่ึงอยู>ทางทิศตะวันตกของประเทศ ด:านตะวันตก    
มีแนวเทือกเขาพาดผ>านจากจังหวัดระนองลงมาถึงจังหวัดพังงา มีชายฝ56งทะเลท่ีมีอ>าวและเกาะเล็กๆ เปEนจํานวน
มาก จึงมีความเหมาะสมในการเปEนแหล>งท>องเท่ียวทางธรรมชาติ 

กลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน ต้ังอยู>ทางทิศใต:สุดของภาค มีพ้ืนท่ีติดกับประเทศมาเลเซีย ประกอบ
ไปด:วย 5 จังหวัด ได:แก> 1) จังหวัดสงขลา 2) จังหวัดสตูล 3) จังหวัดป5ตตานี 4) จังหวัดยะลา และ 5) จังหวัด
นราธิวาส มีพ้ืนท่ีรวมกันประมาณ 12.97 ล:านไร> โดยจังหวัดสงขลามีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คือ 4.62 ล:านไร> รองลงมาคือ 
จังหวัดยะลา นราธิวาส สตูลและป5ตตานี โดยกลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีลักษณะภูมิประเทศด:วยกัน 3 ลักษณะ 
คือ 1) พ้ืนท่ีราบชายฝ56งทะเล 2) พ้ืนท่ีราบลุ>ม และ 3) พ้ืนท่ีภูเขา มีพ้ืนท่ีส>วนใหญ>เปEนพ้ืนท่ีการเกษตร คิดเปEนร:อยละ 52.9 
ของพ้ืนท่ี 
2.1.2 สภาพเศรษฐกิจของภาคใต� 

ในปu พ.ศ.2557 ขนาดเศรษฐกิจของภาคใต:มีสัดส>วนร:อยละ 8.6 ของผลิตภัณฑ�มวลรวมท้ังประเทศ และมี
รายได:เฉลี่ยต>อหัวของภาค 123,684 บาทต>อคนต>อปu ซ่ึงตํ่ากว>าระดับประเทศ แต>สูงกว>าภาคเหนือ (100,088 บาทต>อคน             
ต>อปu) และภาคอีสาน (71,286 บาทต>อคนต>อปu) โดยจังหวัดภูเก็ตมีรายได:เฉลี่ยต>อหัวสูงท่ีสุดของภาคใต: คือ 258,817 บาท
ซ่ึงสูงกว>าค>าเฉลี่ยของประเทศ รองลงมาคือ จังหวัดกระบ่ี มีรายได:เฉลี่ยต>อหัวต>อภาค162,329 บาท สําหรับ
จังหวัดท่ีมีรายได:เฉลี่ยต>อหัวตํ่าท่ีสุดของภาคใต: คือ จังหวัดนราธิวาส คือ 55,601 บาท 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใต� 
ในช>วงปu พ.ศ.2553-2557 เศรษฐกิจของภาคใต:มีการเติบโตอย>างต>อเนื่อง แต�ยังคงมีอัตราการขยายตัวท่ี

ต่ํากว�าระดับประเทศ โดยภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการค:า มีภาวการณ�หดตัวในบางช>วง ในขณะท่ี
ภาคบริการมีการเติบโตได:อย>างต>อเนื่องโดยขยายตัวในอัตราท่ีชะลอตัวลงในปu พ.ศ.2556 ต>อเนื่องจนถึงปu พ.ศ.2557 แสดง
ดังตารางท่ี 2-2 และแสดงการเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศและภาคใต�และ
มูลค�าการผลิตด�านการเกษตร ระหว�างปWพ.ศ 2553-2557 ดังแสดงในรูปท่ี 2-6 และ 2-7 ตามลําดับ 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใต�

Growth 2553

เกษตร -5.0

อุตสาหกรรม 11.6

การค�า 13.7

บริการ 9.3

GRP ภาคใต� 5.4

ฝ��งอ�าวไทย 5.1

ฝ��งอันดามัน 3.9

ชายแดน 6.8

GDP 7.5

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงท่ี
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ
 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ 

รูปท่ี 2-6 เปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศและภาคใต�

 

 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 11 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใต� ระหว�างปW พ.ศ

2553 2554 2555 2556 

0 -4.7 4.5 5.7 

6 -3.9 0.7 1.9 

7 2.9 -14.2 -6.3 

3 6.6 5.7 0.7 

4 1.0 4.2 2.0 

1 -2.5 7.0 1.6 

9 5.8 5.0 3. 9 

8 1.0 0.6 0.9 

5 0.8 7.2 2.7 

ผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงท่ี 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ (สศช.) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ (สศช.) 

เปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศและภาคใต�
ระหว�างปW พ.ศ.2553-2557 

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ศ.2553-2557 

หน�วย : ร:อยละ 

 2557 

0.9 

0.4 

-2.4 

-0.9 

-0.3 

-0.9 

2.6 

-2.0 

0.8 

 
 

เปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศและภาคใต� 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

หมายเหตุ:ผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปu
ท่ีมา:สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ 

รูปท่ี 2-7 มูลค�า GRP 
 

ภาคเกษตร ในปuพ.ศ.2557 ภาคเกษตรของภาคใต:
GRP หรือร:อยละ 22.4 ของ GDP 
ประมง โดยมีผลผลิตยางพารา และปาล�มน้ํา
ตามลําดับ ในด:านการผลิตยางพาราและปาล�มน้ํา
ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า โดยผลผลิตต>อไร>
ปาล�มน้ํามัน เริ่มมีแนวโน:มเพ่ิมข้ึนจากช>วงท่ีผ>านมา

ตารางท่ี 2

ประเทศ/ภาคใต�/ 

กลุ�มจังหวัด 

ประเทศ 

ภาคใต� 

กลุ�มจังหวัดฝ��งอ�าวไทย 

- ชุมพร 

- สุราษฎร�ธานี 

- นครศรีธรรมราช 

- พัทลุง 
กลุ�มจังหวัดฝ��งอันดามัน 

- ระนอง 

- ภูเก็ต 

- กระบ่ี 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 12 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

ผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปu 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ (สศช.) 

GRP และ Growth ภาคเกษตร ระหว�างปW พ.ศ.2553

ภาคเกษตรของภาคใต:มีมูลค>าการผลิตอยู>ท่ี 3.0 แสนล:านบาท คิดเปEนร:อยละ
GDP ภาคเกษตร ซ่ึงสินค:าเกษตรสําคัญของภาค ได:แก> ยางพารา ปาล�มน้ํา

ผลผลิตยางพารา และปาล�มน้ํามันคิดเปEน ร:อยละ 71.7 และ 91.4 ของผลผลิตรวมท้ังประเทศ 
การผลิตยางพาราและปาล�มน้ํามันยังคงเปEนรูปแบบการผลิตและแปรรูปข้ันต:น 

โดยผลผลิตต>อไร>ของยางพารามีแนวโน:มลดลงจากช>วงท่ีผ>านมา ขณะท่ีผลผลิตต>อไร>
เริ่มมีแนวโน:มเพ่ิมข้ึนจากช>วงท่ีผ>านมาดังตารางท่ี 2-3 

2-3 พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจหลักและผลผลิตต�อไร� ปWพ

ยางพารา ปาล,มน้ํามนั

พ้ืนท่ีให�ผลผลิต ผลผลิต/ไร� พ้ืนท่ีให�ผลผลิต

17,217,529 257 4,148,168

11,740,116 274 3,655,964

2,940,856 279 2,111,384

515,208 285 781,170

2,006,992 290 999,434

1,569,779 280 305,325

654,877 262 25,455
2,735,581 266 1,359,970

188,319 265 77,785

78,417 250 1,304

551,638 274 967,095

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 

 
2553-2557 

แสนล:านบาท คิดเปEนร:อยละ 26.7 ของ 
ได:แก> ยางพารา ปาล�มน้ํามัน และ

ของผลผลิตรวมท้ังประเทศ 
รูปแบบการผลิตและแปรรูปข้ันต:น ซ่ึงทําให:

ยางพารามีแนวโน:มลดลงจากช>วงท่ีผ>านมา ขณะท่ีผลผลิตต>อไร>

พ.ศ.2557 

ปาล,มน้ํามนั 

พ้ืนท่ีให�ผลผลิต ผลผลิต/ไร� 

4,148,168 3,014 

3,655,964 3,127 

2,111,384 2,794 

781,170 3,009 

999,434 3,118 

305,325 3,075 

25,455 1,975 
1,359,970 3,138 

77,785 3,080 

1,304 2,949 

967,095 3,477 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

ประเทศ/ภาคใต�/ 

กลุ�มจังหวัด 

- พังงา 

- ตรัง 
กลุ�มจังหวัดชายแดนใต� 

- สงขลา 

- สตูล 

- ป5ตตานี 

- ยะลา 

- นราธิวาส 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ 

ภาคอุตสาหกรรมของภาคใต�
GDP โดยสาขาอุตสาหกรรมมีมูลค>ามาจากอุตสาหกรรมยางพาราท่ีมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนต้ังแต>ปu 
อุตสาหกรรมในภาคใต:ส>วนใหญ>เปEนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรข้ันต:น ได:แก> ผลิตภัณฑ�อาหารและเครื่องด่ืม
คิดเปEนร:อยละ 26.9 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ�ยาง ร:อยละ 
ธรรมชาติร:อยละ 20.5 แสดงสัดส>วนมูลค>าการ
ท่ี 2-8 และ 2-9 

กราฟแสดงมูลค�า 

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปu

ท่ีมา:สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ 

รูปท่ี 2-8 มูลค�า 

 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 13 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

ยางพารา ปาล,มน้ํามนั

พ้ืนท่ีให�ผลผลิต ผลผลิต/ไร� พ้ืนท่ีให�ผลผลิต

605,973 281 164,303

1,311,234 260 149,483
4,257,679 260 184,610

1,728,252 284 19,349

341,661 252 103,085

290,307 250 17,660

1,054,359 270 4,235

843,100 245 40,281

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ (สศช.)  

ภาคอุตสาหกรรมของภาคใต� มีมูลค>าปuละ 1.7 แสนล:านบาท คิดเปEนร:อยละ 15.9 ของ 
โดยสาขาอุตสาหกรรมมีมูลค>ามาจากอุตสาหกรรมยางพาราท่ีมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนต้ังแต>ปu 

ในภาคใต:ส>วนใหญ>เปEนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรข้ันต:น ได:แก> ผลิตภัณฑ�อาหารและเครื่องด่ืม
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ�ยาง ร:อยละ 23.4 และการขุดเจาะน้ํามันปmโตรเลียมและ

มูลค>าการผลิตอุตสาหกรรมและโครงสร:างอุตสาหกรรมของภาคใต: ปu

กราฟแสดงมูลค�า GRP และ Growth ภาคอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปu 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ (สศช.)

มูลค�า GRP และ Growth ภาคอุตสาหกรรมของภาคใต�

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ปาล,มน้ํามนั 

พ้ืนท่ีให�ผลผลิต ผลผลิต/ไร� 

164,303 3,094 

149,483 3,089 
610 1,918 

19,349 2,248 

103,085 2,458 

17,660 1,701 

4,235 1,518 

40,281 1,668 

ของ GRP หรือร:อยละ 4.3 ของ            
โดยสาขาอุตสาหกรรมมีมูลค>ามาจากอุตสาหกรรมยางพาราท่ีมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนต้ังแต>ปu พ.ศ.2553 

ในภาคใต:ส>วนใหญ>เปEนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรข้ันต:น ได:แก> ผลิตภัณฑ�อาหารและเครื่องด่ืม            
และการขุดเจาะน้ํามันปmโตรเลียมและกxาซ

หกรรมของภาคใต: ปu พ.ศ.2557 ดังรูป

 

 

ภาคอุตสาหกรรมของภาคใต� 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

 
ท่ีมา:สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ (สศช.) 

รูปท่ี 2-9 โครงสร�างอุตสาหกรรมภาคใต� พ.ศ.2557 

 การท�องเท่ียว ภาคใต:มีนักท>องเท่ียวเดินทางมาท>องเท่ียวประมาณปuละ40 ล:านคน คิดเปEนร:อยละ 17.8 
ของประเทศ ซ่ึงนักท>องเท่ียวส>วนใหญ>เปEนนักท>องเท่ียวต>างชาติโดยเฉพาะยุโรปและจีน เปEนนักท>องเท่ียวกลุ>มใหม>
ท่ีมีแนวโน:มเพ่ิมมากข้ึน ในส>วนนักท>องเท่ียวท่ีเข:ามาท>องเท่ียวในกลุ>มภาคใต:ชายแดนจะมาจากมาเลเซียและ
สิงคโปร� โดยการท>องเท่ียวสร:างรายได:ให:กับภาคใต:ปuละ 4.9 แสนล:านบาท คิดเปEนร:อยละ 30.9 ของรายได:จาก
การท>องเท่ียวท้ังประเทศ โดยร:อยละ 71.7 เปEนรายได:มาจากนักท>องเท่ียวต>างชาติและส>วนใหญ>มาจากแหล>ง
ท>องเท่ียวสําคัญในกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2-4 

ตารางท่ี 2-4 ผู�มาเย่ียมเยือน และรายได�ด�านการท�องเท่ียวระหว�างปW 2556-2557 

กลุ�มจังหวัด ผู�มาเย่ียมเยือน (ล�านคน) รายได�ปW 2557 
(ล�านบาท) 

สัดส�วนรายได� / 
ภาคใต� (ร�อยละ) 2556 2557 อัตราการเติบโต 

(ร�อยละ) 
ภาคใต�ฝ��งอ�าวไทย 9.5 10.4 9.4 78,740 15.8 
๐ ชาวไทย 6.6 7.3 9.9 31,015 6.2 
๐ ชาวต>างชาต ิ 2.9 3.1 8.3 47,725 9.6 
ภาคใต�ฝ��งอันดามัน 19.9 21.5 7.9 364,164 73.2 
๐ ชาวไทย 8.0 8.4 4.8 78,381 15.8 
๐ ชาวต>างชาต ิ 11.9 13.1 9.9 285,783 57.4 
ภาคใต�ชายแดน 8.2 8.8 6.6 54,751 11.0 
๐ ชาวไทย 5.1 5.5 7.6 31,253 6.3 
๐ ชาวต>างชาต ิ 3.1 3.3 4.9 23,498 4.7 
ภาคใต� 37.6 40.6 7.9 497,656 100.0 
ประเทศ 217.1 227.6 4.9 1,605,701 - 
ท่ีมา:กรมการท>องเท่ียว 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

 การค�าชายแดน ไทย-มาเลเซีย มีมูลค>าการค:าชายแดนมูลค>า 5 แสนล:านบาท คิดเปEนมูลค>าร:อยละ 55 
ของมูลค>าการค:าชายแดนท้ังประเทศ โดยร:อยละ 98 เปEนการค:าชายแดนผ>านด>านสะเดา และด>านปาดังเบซาร�    
ในจังหวัดสงขลา สินค:าสําคัญในการค:าผ>านชายแดน ส>งออก ได:แก> ยางพารา คอมพิวเตอร�และอุปกรณ� ผลิตภัณฑ�
ยางอ่ืนๆ และไม:แปรรูป นําเข:า ได:แก> เครื่องจักรท่ีใช:ในอุตสาหกรรม แม>เหล็ก อุปกรณ�เครื่องคอมพิวเตอร� และ
ส>วนประกอบคอมพิวเตอร� 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอ�าวไทย 

มีฐานการผลิตจากภาคเกษตร โดยมูลค>าการเกษตรส>วนใหญ>มาจากพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได:แก> ยางพารา 
ปาล�มน้ํามัน ไม:ผล และสินค:าประมง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

ยางพารา เปEนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของกลุ>มจังหวัด เนื่องจากมีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราและพ้ืนท่ีให:
ผลผลิตมากท่ีสุดในภาคใต: โดยผลผลิตส>วนใหญ>ของกลุ>มจังหวัดมาจากจังหวัดสุราษฎร�ธานี ซ่ึงมีปริมาณผลผลิต
มากเปEนอันดับ 1  คิดเปEนร:อยละ 45.80 ของผลผลิตของกลุ>ม รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเปEนร:อยละ 30.29 
จังหวัดพัทลุงและจังหวัดชุมพร คิดเปEนร:อยละ 13.16 และ 10.75 ตามลําดับ 

ผลผลิตยางพาราของกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทยนํามาใช:ในประเทศร:อยละ 10 ที่เหลือร:อยละ 90
ทําการส>งออกไปยังต>างประเทศ ในรูปแบบต>างๆ ได:แก> ยางแท>ง ยางเครพ และผลิตภัณฑ�ยางพาราอ่ืนๆ อย>างไร     
ก็ดีในช>วงท่ีผ>านมาประสบป5ญหาราคายางตกตํ่า ซ่ึงป5จจัยท่ีส>งผลต>อราคายางมาจากราคาน้ํามันและค>าเงินบาท             
ท่ีผันผวนทําให:การใช:ยางสังเคราะห�มีความเสี่ยงด:านราคาน:อยกว>ายางธรรมชาติ 

ปาล,มน้ํามัน กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล�มน้ํามันเพ่ิมข้ึนอย>างต>อเนื่องและปลูก
มากท่ีสุดในประเทศไทย เนื่องจากในช>วงท่ีผ>านมารัฐบาลให:การส>งเสริมการปลูกปาล�มน้ํามันเพ่ือผลิตไบโอดีเซล 
โดยผลผลิตรวมท้ังกลุ>มจังหวัดมีประมาณ 5.5 ล:านตัน คิดเปEนร:อยละ 57.67 โดยผลผลิตส>วนใหญ>ของกลุ>มมาจาก
จังหวัดสุราษฎร�ธานี คิดเปEนร:อยละ 51.50 รองลงมาคือ จังหวัดชุมพร คิดเปEนร:อยละ 38.94 ท้ังนี้ผลผลิต      
ปาล�มน้ํามันโดยเฉลี่ยร:อยละ 95 นํามาใช:บริโภคภายในประเทศ ซ่ึงบางปuท่ีผลผลิตไม>เพียงพอต>อความต:องการ
จําต:องนําเข:าจากต>างประเทศ 

ทุเรียน กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทยมีผลผลิตมากเปEนอันดับ 1 ของภาค โดยผลผลิตส>วนใหญ>มาจาก
จังหวัดชุมพร ซ่ึงคิดเปEนร:อยละ 57.53 ของกลุ>มจังหวัด รองลงมา ได:แก> จังหวัดสุราษฎร�ธานี คิดเปEนร:อยละ 22.90 และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเปEนร:อยละ 18.50 โดยผลผลิตทุเรียนของกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทยนํามาใช:สําหรับ
บริโภคภายในประเทศ คิดเปEนร:อยละ 40 ท่ีเหลือร:อยละ 60 เพ่ือส>งออกไปยังต>างประเทศ 

มังคุด กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทยมีผลผลิตรวมเปEนอันดับ 1 ของภาคใต: คิดเปEนร:อยละ 47.73
โดยผลผลิตส>วนใหญ>มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคิดเปEนร:อยละ 56.05 รองลงมา ได:แก> จังหวัดพัทลุง จังหวัดชุมพร 
และจังหวัดสุราษฎร�ธานี คิดเปEนร:อยละ 19.11, 16.06 และ 8.77 ตามลําดับ ผลผลิตมังคุดของกลุ>มจังหวัดภาคใต:
ฝ56งอ>าวไทย ใช:เพ่ือบริโภคภายในประเทศร:อยละ 65 ท่ีเหลือร:อยละ 35 เพ่ือการส>งออก 

การประมง ในอดีตอาชีพประมงเคยเปEนอาชีพท่ีทํารายได:สูงและมีประชากรจํานวนมากท่ีพ่ึงพาการทํา
ประมง ท้ังประมงชายฝ56งและประมงน้ําลึก แต>ระยะหลังความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรประมงมีแนวโน:มลดลง 
ส>งผลต>อต:นทุนการผลิต ทําให:ปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนสู>ท>าลดลงเรื่อยๆ โดยจังหวัดในกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทยท่ีมี
มูลค>าสัตว�น้ําสูงท่ีสุด ได:แก> จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร�ธานี มีมูลค>า 181,118 และ 
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32 ล:านบาทตามลําดับ นอกจากนี้กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทยยังเปEนแหล>งเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําท่ีสําคัญ ได:แก> กุ:งทะเล    
โดยมีศักยภาพการผลิตกุ:งทะเลเท>ากับ 2,271 กิโลกรัมต>อไร> 

สําหรับอุตสาหกรรมพบว>า อุตสาหกรรมที่ม ีมากที ่ส ุดในกลุ >มจังหวัดภาคใต:ฝ5 6งอ>าวไทย คือ 
อุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงส>วนใหญ>เปEนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย>อม โดยอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค>าเงินลงทุน
และมีการจ:างงานสูงท่ีสุด ได:แก> อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงมีมูลค>าเงินลงทุนรวมสูงสุด 167.44 ล:านบาท และจ:างงาน 
14,692 คน 

ด:านการท�องเท่ียว กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทย มีทรัพยากรท่ีเปEนแหล>งท>องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศท่ี
มีความโดดเด>นและมีชื่อเสียงระดับโลก ท้ังแหล>งท>องเท่ียวทางทะเล ทางประวัติศาสตร�และวัฒนธรรม ทําให:มี
รายได:จากการท>องเท่ียวในระดับท่ีสูง อันเนื่องมาจากค>าใช:จ>ายเฉลี่ยต>อคนต>อวันท่ีสูง โดยเฉพาะอย>างยิ่งจังหวัด         
สุราษฎร�ธานี 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอันดามัน 

เศรษฐกิจสําคัญของกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันมาจากสาขาการผลิตนอกภาคเกษตรกรรมท่ีเก่ียวข:อง
กับการท>องเท่ียว ได:แก> โรงแรมและภัตตาคาร รองลงมา คือ สาขาค:าปลีก-ค:าส>ง สําหรับภาคการเกษตรท่ีสําคัญ 
ได:แก> ยางพารา ปาล�มน้ํามัน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของกลุ>มจังหวัดท่ีได:รับปริมาณน้ําฝนจํานวนมากจากลม
มรสุมท่ีพัดผ>าน โดยมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรรวมกันท้ังสิ้นประมาณ 5 ล:านไร> อย>างไรก็ตามโครงสร:างการผลิตของ
กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันยังคงพ่ึงพิงภาคเกษตรเปEนหลัก ยกเว:นจังหวัดภูเก็ต 

อุตสาหกรรมท�องเท่ียวของกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันท่ีสร:างรายได:มหาศาลให:กับประเทศ 
โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี ซ่ึงเปEนศูนย�กลางการท>องเท่ียวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
สามารถทํารายได:รวมกันสูงถึงร:อยละ 83 ของรายได:การท>องเท่ียวท้ังภาคใต: และเกือบร:อยละ 80 เปEนรายได:ท่ีมา
จากนักท>องเท่ียวต>างชาติ อย>างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวของกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน ยังคงกระจุก
ตัวอยู>ในจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบ่ี ยังไม>กระจายตัวไปสู>จังหวัดตรัง และระนองมากนัก 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน 

กลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีเกษตรกรรมเปEนสาขาการผลิตหลักท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รองลงมาคือ สาขา
อุตสาหกรรม มีขนาดเศรษฐกิจใหญ>เปEนอันดับ 2 ของภาค รองจากกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทย ซ่ึงโครงสร:าง
เศรษฐกิจภาคการเกษตรของกลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดน ประกอบไปด:วยสาขาเกษตรกรรม ร:อยละ 89 และสาขาประมง 
ร:อยละ 11 โดยภาคการเกษตรมีบทบาทสําคัญในการเปEนแหล>งวัตถุดิบเพ่ือการผลิตสินค:าของภาคอุตสาหกรรม 
ซ่ึงส>วนใหญ>เปEนการผลิตเพ่ือส>งออกไปยังต>างประเทศ วัตถุดิบจากภาคเกษตรของกลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดน 
ได:แก> ยางพารา ไม:ยางพารา สัตว�น้ําตามธรรมชาติ และสัตว�น้ําเลี้ยง สําหรับสินค:าอุตสาหกรรมของกลุ>ม ได:แก> 
ประเภทยางแผ>น ยางก:อน และผลิตภัณฑ�ยาง สินค:าไม:และผลิตภัณฑ�จากไม:ยางพารา และสินค:าอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป ซ่ึงสินค:าอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปนี้ยังคงต:องนําเข:าวัตถุดิบจากต>างประเทศ 
โดยเฉพาะปลาทูน>า เนื่องจากมีวัตถุดิบไม>เพียงพอต>อความต:องการของภาคอุตสาหกรรม 
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2.1.3 สังคม / ประชากร 
เนื่องจากภาคใต:มีลักษณะภูมิประเทศเปEนคาบสมุทรและชายฝ56งทะเล จึงมีหลายชนชาติเข:ามาค:าขายและ

ต้ังถ่ินฐานทําให:ประชากรภาคใต:มีหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม และพัฒนาจนกลายเปEนวัฒนธรรมท่ีมี
เอกลักษณ�ของภาคใต:ในป5จจุบัน  นอกจากนี้สภาพสังคมโดยรวมของภาคใต: เปEนสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส>วน
ใหญ>ประกอบอาชีพทํานา ทําสวนผลไม: สวนยางพารา สวนปาล�มน้ํามัน  และประมงพ้ืนบ:าน ทําให:ชุมชนมีความ
เข:มแข็ง ช>วยเหลือเก้ือกูลกัน ดังนั้นการประกอบอาชีพหรือการดําเนินธุรกิจของคนในพ้ืนท่ีส>วนใหญ>จะเก้ือกูล    
กันภาคใต:มีประชากรรวมกัน 9.3 ล:านคน (ปu 2558) คิดเปEนร:อยละ 14.1 ของประเทศ จังหวัดท่ีมีประชากรสูงสุด 
ได:แก> จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร�ธานี โดย 3 จังหวัดมีประชากรรวมกันคิดเปEน
ร:อยละ 43.2 ของภาค โดยประชากรส>วนใหญ>นับถือศาสนาพุทธ ยกเว:น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต: มีผู:นับถือ
ศาสนาอิสลามร:อยละ 83 จึงมีลักษณะสังคมวัฒนธรรมแตกต>างจากพ้ืนท่ีอ่ืน 

กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอ�าวไทย 
ประชาชนส>วนใหญ>ในกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทยนับถือศาสนาพุทธ และมีวิถีชีวิตเปEนสังคม

เกษตรกรรมเหมือนกับวิถีชีวิตโดยท่ัวไปของประชาชนภาคใต: กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทย ส>วนใหญ>จะมีลักษณะ
ภูมิศาสตร�เปEนพ้ืนท่ีราบเชิงเขา ท่ีราบระหว>างเขา และท่ีราบลุ>ม ซ่ึงเหมาะแก>การทําเกษตรกรรม ประชาชนส>วน
ใหญ>ในกลุ>มจังหวัดอ>าวไทยจึงประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกพืชเศรษฐกิจ (เช>น ยางพารา ปาล�มน้ํามัน กาแฟ 
เปEนต:น) ทําสวนผลไม: (เช>น เงาะ มังคุด ทุเรียน เปEนต:น) ทํานาข:าวโดยเฉพาะในลุ>มน้ําปากพนังและลุ>มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา และทําปศุสัตว� รองลงมาประกอบอาชีพทําประมงพ้ืนบ:าน และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
การเกษตร นอกจากนี้กลุ>มจังหวัดนี้ยังมีทรัพยากรการท>องเท่ียวด:านวัฒนธรรมและอารยธรรมท่ีโดดเด>นและมี
เอกลักษณ� 

กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอันดามัน 
 ประชาชนส>วนใหญ>ในกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันนับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม
และศาสนาคริสต� มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง>ายและพ่ึงพาธรรมชาติเปEนหลัก ส>วนใหญ>จึงประกอบอาชีพทําการประมง 
นอกจากนี้กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันยังเปEนกลุ>มจังหวัดท่ีมีศักยภาพโดดเด>นด:านการท>องเท่ียวเนื่องจากมี
แหล>งท>องเท่ียวท่ีสวยงาม เช>น หมู>เกาะพีพี หมู>เกาะสิมิลัน หมู>เกาะสุรินทร� เปEนต:น  ซ่ึงเปEนรายได:ส>วนใหญ>ท่ีได:
จากท>องเท่ียวของประเทศไทย ถ:าไม>รวมกรุงเทพฯ โดยมีจังหวัดภูเก็ตเปEนศูนย�กลาง ทําให:ประชาชนส>วนใหญ>ใน
จังหวัดภูเก็ตประกอบอาชีพค:าขายและให:บริการนักท>องเท่ียว นอกจากนี้กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันยังข้ึนชื่อ
เรื่องการทําเหมืองแร>โดยเฉพาะในจังหวัดระนอง ท่ีมีผลิตภัณฑ�หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� (OTOP) ท่ีเปEนท่ีข้ึนชื่อ
อย>างไข>มุก เปEนต:น 

กลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน 
 ประชาชนส>วนใหญ>ในกลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดนนับถือศาสนาอิสลามและพูดภาษามลายูท:องถ่ิน ทําให:
สภาพสังคมความเปEนอยู> วิถีชีวิต สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม เปEนไปตามหลักศาสนาอิสลาม รูปแบบสังคมจึง
แตกต>างจากสภาพสังคมโดยท่ัวไปของประชาชนภาคใต: โดยประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามมักจะต้ังบ:านเรือนอยู>
กันเปEนกลุ>มเฉพาะ ไม>ปะปนกับชุมชนท่ีนับถือศาสนาอ่ืน  กลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีภูมิประเทศท่ีติดต>อกับ
ประเทศมาเลเซียจึงมีมูลค>าการค:าผ>านแดนสูงถึงร:อยละ 75 ของมูลค>าการค:าผ>านแดนของประเทศ (TISIC: 
Thammasat Institute for Study of International Cooperation) โดยเฉพาะด>านสะเดาและด>านปาดังเบซาร� 
จังหวัดสงขลา ประชาชนส>วนใหญ>ในพ้ืนท่ีกลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดนประกอบอาชีพทําการเกษตรโดยเฉพาะการ
ปลูกยางพารา และเลี้ยงสัตว� นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเปEนแหล>งอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรม
แปรรูปไม:ยางพารา และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

2.1.4 ส่ิงแวดล�อม 

จําแนกออกได:เปEนพ้ืนท่ีท่ีเปEนปrาอนุรักษ� เช>น ปrาสงวนแห>งชาติ อุทยานแห>งชาติ เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปrา 
เขตห:ามล>าสัตว�ปrา ปrาชายเลน แนวปะการัง รวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ เช>น ทรัพยากรทางทะเล ทางดิน      
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอ�าวไทย 

เปEนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรทางทะเล มีชายฝ56งทะเลติดกับทะเลอ>าวไทยยาวประมาณ 600 กิโลเมตร             
มีลักษณะเปEนท่ีราบลุ>ม ปrาชายเลน หาดเลน และโขดหิน ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาให:เปEนแหล>งท>องเท่ียวทาง
ทะเลในระดับหนึ่ง โดยมีทรัพยากรท่ีสําคัญดังตารางท่ี 2-5 

ตารางท่ี 2-5 ทรัพยากรต�างๆ ในบริเวณกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอ�าวไทย 

ทรัพยากรทางทะเล 

กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทย มีความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลสูง เปEนพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมต>อการเปEนแหล>งกําเนิดอาหารสูง เน่ืองจากกลุ>มภาคใต:ฝ56งอ>าวไทยน้ันมีสภาพท่ีเปEนอ>าวท่ี
เหมาะสม โดยเฉพาะอ>าวบ:านดอน เน่ืองจากเปEนแหล>งประมงช้ันดี ท้ังสามารถทําประมงได:ท้ังนํ้า
จืด และนํ้าเค็ม 

ทรัพยากรแหล�งน้ํา 
มีโครงการชลประทานท่ีสร:างสําเร็จแล:วในปuงบประมาณ 2555 รวมท้ังเน้ือท่ีโครงการชลประทาน 
ได:แบ>งออกเปEน ขนาดใหญ> ขนาดกลาง และขนาดเล็กซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได:รับประโยชน�สําหรับ
การเกษตร 

ทรัพยากรปaาไม� 

กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทย มีทรัพยากรปrาไม:รวม 7,976.79 ตารางกิโลเมตร เฉลี่ยร:อยละ 
31.98 และมีนโยบายด:านปrาไม:ท่ีกําหนดให:พ้ืนท่ีโดยรวมของประเทศไทย จะต:องมีปrาไม:ถึงร:อยละ 
40 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศ นอกจากน้ียังมีทรัพยากรปrาชายเลนท่ีเช่ือมโยงกันท้ังสิ้น 
192,993.02 ไร>  

กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอันดามัน 

พ้ืนท่ีกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน เปEนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรทางทะเลท่ีสวยงามและโดดเด>น มีชายฝ56งทะเล
ติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 828 กิโลเมตร มีลักษณะเปEนแผ>นดินยุบตัว ทําให:ชายฝ56งทะเลมีลักษณะเว:าๆ 
แหว>งๆ ขรุขระ ชายฝ56งมักจะแคบและลึกชัน มีหมู>เกาะน:อยใหญ>ประมาณ 349 เกาะ อ>าวท่ีสวยงาม หาดทราย    
ปrาชายเลน หาดเลน และโขดหิน ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาให:เปEนแหล>งท>องเท่ียวทางทะเลในระดับนานาชาติได:
ในอนาคต โดยมีทรัพยากรท่ีสําคัญดังตารางท่ี 2-6 

ตารางท่ี 2-6 ทรัพยากรต�างๆ ในบริเวณกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอันดามัน 

ทรัพยากรทางทะเล เกาะแหล>งปะการังแหล>งหญ:าทะเลทรัพยากรปrาชายเลนทรัพยากรปrาชายหาด และสัตว�ทะเล      
หายาก เปEนต:น 

ทรัพยากรดิน ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันมีลักษณะท่ีหลากหลาย อันประกอบ
ไปด:วย ภูเขา แหล>งนํ้า ชายฝ56งทะเล และฝ56งทะเลท่ีมีนํ้าท>วมถึง จึงก>อให:เกิดลักษณะดินประเภท
ต>างๆ โดยท่ัวไป ประเภทดินในพ้ืนท่ีกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันมักเปEนดินทรายและดินตะกอนท่ี
ค>อนข:างเปEนกรด ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ�ปานกลางถึงค>อนข:างต่ํา 

ทรัพยากรแหล�งน้ํา แหล>งนํ้าผิวดิน เช>น แม>นํ้ากระบุรี แม>นํ้าปะเหลียนและแม>นํ้าตรัง ในส>วนของแหล>งนํ้าใต:ดินภายใน
พ้ืนท่ีจะมีศักยภาพในการพัฒนาค>อนข:างต่ํา โดยมีความสามารถในการให:นํ้าน:อยกว>า 2 ลูกบาศก�เมตรต>อช่ัวโมง
ครอบคลุมพ้ืนท่ีการให:นํ้าประมาณ 6,234 ตารางกิโลเมตร 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ทรัพยากรปaาไม� ทรัพยากรปrาไม:ภายในพ้ืนท่ีกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน สามารถแบ>งออกเปEน 3 ประเภทใหญ>ๆ 
ได:แก>  
1) ปrาชายเลน (Mangrove Forest) ซ่ึงมักจะพบตามท่ีดินเลน ริมทะเล 
2) ปrาชายหาด (Beach Forest) จะข้ึนอยู>ตามชายทะเลท่ีไม>ได:รับอิทธิพลของนํ้าข้ึนนํ้าลง และ

ชายเขาริมทะเล 
3) ปrาดิบช้ืน (Tropical Evergreen Forest) มักพบในบริเวณท่ีมีอากาศชุ>มช้ืนตามหุบเขา    

4) ริมแม>นํ้า 
นอกจากน้ัน พ้ืนท่ีกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามันยังมีพ้ืนท่ีปrาเพ่ือการอนุรักษ�ภายในพ้ืนท่ี      

ซ่ึงประกอบด:วย พ้ืนท่ีปrาสงวนแห>งชาติ 207 แห>ง อุทยานแห>งชาติ 17 แห>งวนอุทยาน 4 แห>ง 
เขตห:ามล>าสัตว�ปrา 5 แห>ง และเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปrา 8 แห>ง 

พ้ืนท่ีชุ�มน้ํา พ้ืนท่ีกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน มีพ้ืนท่ีชุ>มนํ้าครอบคลุมพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด 2,751.041      
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร:อยละ 16 ของพ้ืนท่ีกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน โดยพ้ืนท่ีชุ>มนํ้า
ส>วนใหญ>กระจายตัวอยู>ในจังหวัดตรัง ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณร:อยละ 42 ของพ้ืนท่ี 

กลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน 

พ้ืนท่ีกลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดน เปEนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรท่ีมีลักษณะเปEนดินทรายปนดินร>วนซ่ึงสามารถ
พัฒนาท่ีดินได: ท้ังยังมีจังหวัดสงขลา ซ่ึงมีขอบเขตติดชายฝ56งอ>าวไทยทําให:มีความสําคัญและอุดมสมบูรณ�ในเรื่อง
ของการประมง และมีทรัพยากรหลากหลายท่ีสําคัญ ดังตารางท่ี 2-7 

ตารางท่ี 2-7 ทรัพยากรต�างๆ ในบริเวณกลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน 
ทรัพยากรทางทะเล กลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดนน้ัน มีทรัพยากรทางทะเลท่ีสําคัญคือ แหล>งทําประมงช้ันดี ซ่ึงสามารถ

จับปลาได:หลากหลาย ท้ังประมงนํ้าจืด และประมงนํ้าเค็ม อีกท้ังยังเปEนแหล>งแปรรูปอาหารทะเลท่ี
สําคัญของประเทศ 

ทรัพยากรดิน กลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีการใช:พ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร จํานวน 7,363,178 ตารางกิโลเมตร ปrาไม:  
2,530,936 ตารางกิโลเมตร ชุมชน 180,149 ตารางกิโลเมตร และอ่ืนๆ 2,889,816 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีดินหลายชนิดด:วยกัน เช>น ดินภูเขา ดินนา ดินตื้น เปEนต:น 

ทรัพยากรแหล�งน้ํา กลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีแม>นํ้าและคลองท่ีสําคัญหลายสาย ไหลลงสู>อ>าวไทย ทะเลสาบสงขลา 
และทะเลอันดามัน ประกอบด:วย แม>นํ้าย>อย 11 ลุ>มนํ้า คือ แม>นํ้าป5ตตานี แม>นํ้าสายบุรี แม>นํ้าสุไหงโกลก 
เปEนต:น 

ทรัพยากรปaาไม� ปrาไม:ของพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต:ชายแดน ประกอบด:วย ปrาดงดิบ มีอยู>ท้ังในท่ีราบ  และท่ีเขาเน่ืองจาก
มีฝนตกชุกมากกว>าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ จึงมีต:นไม:ชนิดต>างๆ ข้ึนปะปนกันมากชนิดและแน>นทึบ โดยพ้ืนท่ีปrา
ในปu พ.ศ.2549 ตามรายงานของกรมอุทยานแห>งชาติ สัตว�ปrา และพันธุ�พืช (2550) ในท:องท่ี
รับผิดชอบของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 6 มีจํานวนท้ังสิ้น 4,536.29 ตารางกิโลเมตร 

ทรัพยากรแหล�งแร� กลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดนเปEนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางแร>หลายชนิด แหล>งแร>ท่ีสําคัญท่ีตรวจพบใน
เขตพ้ืนท่ีอนุภาคได:แก> ดีบุก หินปูน บอลล�เคลย� แมงกานีส หินอ>อน โดโลไมต�โครไมต� ทรายแก:ว 
แกรนิต ถ>านหิน แบไรต� พลวง กรวด ทราย เปEนต:น 

 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

2.2 ยุทธศาสตร,การพัฒนาภาคใต� 
2.2.1 แนวทางการพัฒนาภาคใต�ท่ีผ�านมาและทิศทางในอนาคต 

จากการศึกษา เป}าหมายและแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติเพ่ือนํามาใช:
ในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: และการศึกษาแผนพัฒนาของสาขาเศรษฐกิจ 7 สาขา 
ได:แก> 1) คมนาคมขนส>งและโลจิสติกส� 2) พลังงาน 3) อุตสาหกรรม 4) เกษตรกรรม 5) ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อม 6) ท>องเท่ียว และ 7) ความม่ันคง เพ่ือนํามาวิเคราะห�ถึงความสอดคล:องของแผนพัฒนาสาขา
เศรษฐกิจกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห>งชาติ (สศช.) ได: กําหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาภาคใต:ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ                
สังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 11 และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 12 ดังนี้ 

(1) การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 
แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 11 ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเล

ภาคใต: มีดังนี้ 
1) ภาคใต�เปcนฐานการผลิตยางพาราและปาล,มน้ํามันครบวงจร 

ภาคใต:มีผลผลิตยางพาราร:อยละ 86 และน้ํามันปาล�มร:อยละ 93 ของประเทศ ซ่ึงเปEนปริมาณ
ผลผลิตท่ีสูง จึงควรส>งเสริมให:มีการพัฒนาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค>าผลิตภัณฑ�แบบครบวงจร โดยยางพารามีฐาน
การผลิตท่ีสําคัญอยู>ในกลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทย และภาคใต:ชายแดน สําหรับปาล�มน้ํามันมีฐานการผลิตอยู>ใน
กลุ>มจังหวัดภาคใต:ท้ังฝ56งอ>าวไทยและฝ56งอันดามัน 

2) ภาคใต�เปcนฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูป 
ภาคใต:เปEนแหล>งทรัพยากรทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ�และมีทักษะทางประมง โดยมีฐาน

อุตสาหกรรมประมงท่ีสําคัญอยู>ในกลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดน เปEนผู:ผลิตอาหารทะเลแปรรูปท่ีได:รับการยอมรับ
จากประเทศผู:นําเข:าสินค:า นอกจากนี้ความได:เปรียบทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและมีสังคมเชื่อมโยงกับประเทศ
มุสลิมทําให:กลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดนมีศักยภาพในการพัฒนาเปEนแหล>งอาหารฮาลาลท่ีสําคัญ 

3) ภาคใต�เปcนฐานการท�องเท่ียวทางทะเลช้ันนําของโลก 
ภาคใต:มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงในระดับโลกและได:รับความนิยมในระดับ

นานาชาติโดยเฉพาะกลุ>มภาคใต:ฝ56งอันดามัน ได:แก> จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดพังงา สําหรับภาคใต:ฝ56งอ>าวไทย 
ได:แก> เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

4) ภาคใต�เปcนประตูการค�าและการขนส�งเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านและนานาชาติ 
ภาคใต:มีพ้ืนท่ีท่ีเปEนยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญ คือ การติดทะเลท้ังสองฝ56ง ได:แก> ทะเลฝ56งอันดามัน

และทะเลในฝ56งอ>าวไทย ทําให:มีศักยภาพในการพัฒนาท>าเรือเพ่ือเชื่อมโยงการค:าและการคมนาคมขนส>งระหว>าง             
ฝ56งตะวันออกและฝ56งตะวันตก เช>น จีน ญ่ีปุrน อินเดีย ยุโรป การเชื่อมโยงขนส>งและท>องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ:าน
ผ>านชายแดน ได:แก> ประเทศมาเลเซียต>อเนื่องไปยังประเทศสิงคโปร� 

เพ่ือให:ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปEนอยู>ท่ีดี มีโอกาสและความเท>าเทียมในการเข:าถึง
บริการของรัฐได:อย>างท่ัวถึง ท้ังในด:านการศึกษาและสาธารณสุข ชุมชนเกิดความเข:มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สิน ทรัพยากรธรรมชาติได:รับการดูแล อนุรักษ� และฟ��นฟู มีการบริหารจัดการอย>างยั่งยืนมี
ความสามารถในการรองรับภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห>งชาติ (สศช.) จึงได:กําหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต:ออกเปEน 3 หัวข:อสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ก. พัฒนาความเข�มแข็งของฐานการผลิตหลักและขยายฐานออกไปเพ่ือสร�างรายได�ใหม�
ให�แก�ภาคใต� 

เพ่ือสร:างรายได:ให:ม่ันคงและยั่งยืนใน ภาคการเกษตร ภาคการท>องเท่ียว ซ่ึงเปEนสาขา
การผลิตหลักของภาค และขยายฐานการผลิตให:เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ด:วยการพัฒนาและใช:ประโยชน�
ทรัพยากรพ้ืนฐานด:านการเกษตรให:เต็มศักยภาพ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรในพืชเศรษฐกิจหลัก
ของภาค ได:แก> ยางพารา ปาล�มน้ํามัน ไม:ผลจําพวก ลองกองมังคุด และทุเรียน พร:อมไปกับการพัฒนาการผลิต
และพืชเศรษฐกิจใหม>ๆ ส>งเสริมเกษตรกรให:มีศักยภาพด:วยการส>งเสริมการเรียนรู:วิทยาการด:านการผลิตและ
การตลาดสมัยใหม>เพ่ือพัฒนาสินค:าให:สอดคล:องต>อความต:องการของผู:บริโภค ส>งเสริมอุตสาหกรรมท่ีทําให:เกิด
ความเชื่อมโยงกับฐานวัตถุดิบในท:องถ่ินและมีระบบการผลิตท่ีเปEนมิตรกับสิ่งแวดล:อม 

ในด:านการท>องเท่ียว พัฒนาแหล>งท>องเท่ียวหลักของภาค ได:แก> ภูเก็ต กระบ่ี พังงา และ
เกาะสมุย ให:เปEนแหล>งท>องเท่ียวชั้นนําของโลกบนพ้ืนฐานความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี (Carrying 
Capacity) ส>งเสริมการท>องเท่ียวในรูปแบบใหม>ท่ีก>อให:เกิดความยั่งยืนและสอดคล:องกับกระแสโลกควบคู>ไปกับ
การพัฒนาธุรกิจบริการท>องเท่ียวตามแนวคิดเศรษฐกิจสร:างสรรค� 

ข. พัฒนาความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ�านในการเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจภาคใต� 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข>งขันและความร>วมมือด:านการค:าและการลงทุนกับ
ประเทศเพ่ือนบ:านและนานาชาติให:สอดคล:องและเปmดรับการค:าเสรีและการเข:าสู>ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
โดยใช:ประโยชน�จากความร>วมมือกับประเทศเพ่ือนบ:านในการเสริมสร:างความเข:มแข็งของระบบเศรษฐกิจภาคใต: 
การพัฒนาด>านชายแดน เมืองชายแดนและเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย อํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับ
การค:า การขนส>งและการท>องเท่ียวให:เพียงพอและได:มาตรฐาน ประกอบกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเปEนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ือเปEนศูนย�กลางการค:าและการลงทุนบริเวณชายแดน นอกจากนี้การพัฒนาระบบโครงสร:างพ้ืนฐานด:าน
การคมนาคมขนส>งเชื่อมโยงสู>นานาชาติ ท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 

ค. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมเพ่ือเปcนฐานการผลิตอย�างย่ังยืน 

สร:างความสมดุลของระบบนิเวศและรักษาความหลากหลายของระบบชีวภาพ เพ่ือเปEน
ฐานการผลิตอย>างยั่งยืน สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติให:มีมาตรฐานและคุณภาพและมีความพร:อมในการ
รองรับภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนได: ด:วยการบังคับใช:กฎหมายอย>างเข:มงวด จัดพ้ืนท่ีอย>างเปEนระเบียบเพ่ือใช:
ประโยชน�พ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลให:สอดคล:องกับความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity) การแก:ไข
ป5ญหาน้ําเสียและขยะชุมชนท่ีเปEนศูนย�กลางทางเศรษฐกิจและแหล>งท>องเท่ียวหลักของภาคใต: และเพ่ือลดป5ญหา
สิ่งแวดล:อมจึงควรส>งเสริมการพัฒนาและการใช:พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอย>างจริงจัง 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

โดยทิศทางการพัฒนากลุ�มจังหวัด แบ>งออกเปEน 3 กลุ>มสําคัญ ได:แก> 

กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ�� งอ�าวไทย ประกอบด:วย 4 จั งหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร�ธานี 
นครศรีธรรมราช และพัทลุง เปEนแหล>งผลิตพืชทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปท่ีสําคัญหลายชนิด ซ่ึงมีทิศทางการ
พัฒนาดังนี้ พัฒนาชุมพร-สุราษฎร�ธานี-นครศรีธรรมราช เปEนฐานอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร พัฒนาแหล>งปลูก
ข:าวท่ีสําคัญบริเวณลุ>มน้ําปากพนังและทะเลสาบสงขลา และพัฒนาแหล>งท>องเท่ียวชายฝ56งทะเลบริเวณชุมพร -    
สุราษฎร�ธานี – นครศรีธรรมราช เชื่อมโยงกับแหล>งท>องเท่ียวระดับนานาชาติตามแนวเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ� 
(Royal Coast) โดยเฉพาะการพัฒนาเกาะสมุยและเกาะพงันให:มีบริการท่ีได:มาตรฐานสากล โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการรองรับได:ของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity) เพ่ือรักษาสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอันดามัน ประกอบด:วย 5 จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง 
ให:เปEนแหล>งท>องเท่ียวทางทะเลระดับโลก โดยรักษาชื่อเสียงของการเปEนศูนย�กลางการท>องเท่ียวทางทะเลระดับ
โลก ภูเก็ต-พังงา-กระบ่ี ท่ีมีภูเก็ตเปEนศูนย�กลางหลักของธุรกิจการท>องเท่ียวให:สามารถสร:างรายได:ได:อย>างยั่งยืน 
ทําการพัฒนากิจกรรมการท>องเท่ียวให:เกิดความหลากหลาย โดยเฉพาะด:านมาตรฐานบริการพ้ืนฐานด:าน ICT เพ่ือ
รองรับกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรม Software ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับธุรกิจบริการ
และการท>องเท่ียวกลุ>ม MICE และ Marina 

กลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน ประกอบด:วย 5 จังหวัด คือ สงขลา สตูล ป5ตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ท่ีเปEนแหล>งอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ไม:ยางพารา และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลท่ีสําคัญ
ของภาคเสริมสร:างความเชื่อม่ันในอํานาจรัฐและเสริมภูมิคุ:มกันแก>คนกลุ>มเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสร:าง
สังคมสันติสุข ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร ควบคู>ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค:า
เกษตร บริเวณพ้ืนท่ี ป5ตตานี-ยะลา-นราธิวาส ท้ังยางพารา ปาล�มน้ํามัน ทุเรียน ลองกอง การประมง และเชื่อมโยง
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจสงขลา-สตูลให:เปEนศูนย�กลางการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ:านและนานาชาติ 

(2) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 

ได:กําหนดวิสัยทัศน�ต>อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 11 ยึดคนเปEน
ศูนย�กลางการพัฒนาอย>างมีส>วนร>วม สมดุล ยั่งยืน มุ�งเน�นการเปล่ียนจากประเทศท่ีมีรายได�ปานกลางไปสู�
ประเทศท่ีมีรายได�สูงมีการกระจายรายได�และพัฒนาอย�างเท�าเทียม สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข นําไปสู� 
“ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” โดยได:กําหนดตําแหน>งยุทธศาสตร�ของประเทศ (Country Strategic Positioning) ดังนี้ 

1) ให:ประเทศไทยเปEนประเทศรายได:สูงมีการกระจายรายได:อย>างเปEนธรรม  

2) เปEนศูนย�กลางการคมนาคมขนส>งและโลจิสติกส�ของภูมิภาคเข:าสู>การเปEนชาติการค:าและ
บริการ (Trading and Service Nation)  

3) ผลิตสินค:าเกษตรกรรมท่ียั่งยืน  

4) มีอุตสาหกรรมสร:างสรรค�ใช:นวัตกรรมท่ีเปEนมิตรต>อสิ่งแวดล:อม  
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

โดยมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือให:เปEนไปตามยุทธศาสตร�ของประเทศ ดังนี้ 
1) การลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคมขนส�งและระบบโลจิสติกส,ของประเทศ  

พัฒนาและปรับปรุงโครงข>ายรถไฟให:เปEนโครงข>ายหลักในการเดินทางและขนส>งของประเทศ
สามารถเชื่อมโยงระหว>างฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรของประเทศไปยังประตูการค:าท้ังภายในประเทศ
และประเทศเพ่ือนบ:าน ขยายขีดความสามารถและส>งเสริมการใช:ประโยชน�ท>าอากาศยานและท>าเรือภูมิภาค 
ส>งเสริมให:เกิดการลงทุนให:เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข:องกับการขนส>ง เพ่ือยกระดับของเทคโนโลยีและ
ระดับขีดความสามารถของบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชน ส>งเสริมและเร>งรัดการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของ
ประเทศให:มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพลดการใช:พลังงานและผลักดันการใช:พลังงานทดแทน ตลอดจน
พัฒนาและปรับปรุงโครงข>ายการสื่อสารโทรคมนาคมบรอดแบนด� สนับสนุนให:มีการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต�ใช:ในการประกอบธุรกิจ 

2) สนับสนุนการเปcนฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม�เพ่ือเปcนแรง
ขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมท้ังเปcนแหล�งถ�ายทอดเทคโนโลยีและสร�างความเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีอยู�ในป�จจุบัน 

การรองรับอุตสาหกรรมอากาศยาน ระบบราง อิเล็กทรอนิกส� ท่ีใช: เทคโนโลยี ข้ันสูง 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมวัสดุในกลุ>ม Carbon Fiber และพ้ืนท่ีสําหรับรองรับการขับเคลื่อนให:
ไทยเปEนศูนย�กลางของภูมิภาคด:านการเปEนท่ีต้ังของสํานักงานใหญ>ของธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา การบริการทาง
การแพทย�และการบริการด:านโลจิสติกส� 

3) การลงทุนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

ภายใต:ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการน้ํา ปu พ.ศ.2558-2569 แบ>งออกเปEน 3 ระยะ คือ ระยะ
เร>งด>วน (พ.ศ.2558-2559) ระยะปานกลาง (พ.ศ.2560-2564) และระยะยาว (พ.ศ.2565-2569) ประกอบไปด:วย
ยุทธศาสตร�ในการบริหารจัดการด:วย 6 ยุทธศาสตร�หลัก ได:แก> 1) ฟ��นฟูปrาต:นน้ําท่ีเสื่อมโทรม 2) แก:ไขป5ญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 3) แก:ไขป5ญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการผลิต 4) ป}องกันบรรเทาป5ญหาอุทกภัย 
5) การจัดการคุณภาพน้ํา และ 6) การบริหารจัดการ 

4) การใช�ประโยชน,จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปgดเสรีทางการค�าและการลงทุน 

การลดข:อจํากัดขนาดของตลาดในประเทศ พัฒนาขีดความสามารถในการแข>งขันกับ
ผู:ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการให:มีความเข:มแข็ง พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และถ>ายทอด
เทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ลดต:นทุนทางการเงิน ส>งเสริมการลงทุนของผู:ประกอบการไทยใน
ต>างประเทศเพ่ือเพ่ิมรายได:ประชาชาติ (GNI) ลดความเหลื่อมล้ําระหว>างพ้ืนท่ีและสาขาอาชีพ 

การพัฒนาภาคใต�ตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 

1) เสริมสร�างความเข�มแข็งภาคเกษตรให�เติบโตอย�างเต็มศักยภาพของห�วงโซ�คุณค�าเพ่ือสร�าง
รายได�ให�กับพ้ืนท่ีอย�างต�อเนื่องและย่ังยืน ด:วยการรักษาฐานการผลิตยางพาราและปาลม�น้ํามันให:เกิดความ
เข:มแข็งและยั่งยืน การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและความพร:อมโครงสร:างพ้ืนฐานสําหรับเปEนฐานอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร การยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ:งและสัตว�น้ําชายฝ56งให:เปEนมิตรกับสิ่งแวดล:อม และส>งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อศรีวิชัยในพ้ืนท่ีกลุ>มภาคใต:ฝ56งอ>าวไทย 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

2)  ยกระดับรายได�จากการท�องเท่ียวให�เติบโตอย�างต�อเนื่องและกระจายรายได�สู�ชุมชนและ
ท�องถ่ินอย�างท่ัวถึง ด:วยการสนับสนุนการท>องเท่ียวท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี (ภูเก็ต 
พังงา กระบ่ี เกาะสมุย) การพัฒนาการเชื่อมโยงการท>องเท่ียวระหว>างแหล>งท>องเท่ียวหลักทางทะเลและแหล>ง
ท>องเท่ียวตอนในท่ีมีศักยภาพส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวชุมชน และพัฒนาเมืองท>องเท่ียวท่ีมีศักยภาพเพ่ือ
สร:างมูลค>าเพิ่มให:กับภาคต>างๆ เช>น การท>องเที่ยวสุขภาพ การท>องเที่ยวเชิงเกษตร และการท>องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร� เปEนต:น 

3)  วางระบบปhองกันและแก�ไขป�ญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให�เกิดความย่ังยืน ด:วยการส>งเสริมกระบวนการมีส>วนร>วมในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีปrาต:นน้ํา การนําระบบสารสนเทศมาใช:ในการบริหารจัดการทรัพยากรฯ การสร:างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ�และฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการบังคับใช:กฎหมายด:านสิ่งแวดล:อมและผังเมืองอย>างจริงจัง 

4)  การพัฒนาเมืองภูเก็ตและหาดใหญ�ให�เปcนเมืองน�าอยู�และเอ้ือต�อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
รวมท้ังพัฒนาการขนส>งระบบรางในพ้ืนท่ีขนส>งมวลชนบริเวณชุมทาง เช>น ทุ>งสงและบริเวณชายแดนท่ีมีศักยภาพ
รวมท้ังบริเวณใกล:เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช>น เบตง สะเดา เปEนต:น สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปEนมิตรกับ
สิ่งแวดล:อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก อีกทั้งยังต:องส>งเสริมและอํานวยความสะดวกสําหรับการลงทุนใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจท่ีสอดคล:องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยโครงการ
พัฒนาสําคัญ (Flagship Project) ได:แก>  

ก. โครงการพัฒนาและส>งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ�ยางพาราภาคใต: 
ข. พัฒนาและส>งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ�ยางพาราให:มีรูปแบบท่ีหลากหลายมีมูลค>าเพ่ิมสูง 

และสอดคล:องกับความต:องการของตลาด เพ่ือสร:างรายได:ให:กับเกษตรกรและ
ผู:ประกอบการ โครงการป}องกันและแก:ไขป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56งทะเลภาคใต:       
แบบมีส>วนร>วม 

ค. สร:างความร>วมมือระหว>างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และอปท. ในการบริหารจัดการ
เพ่ือป}องกันและ แก:ไขป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56ง โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ง. พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนด:านการผลิตและโลจิสติกส� 

5)  การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานสําคัญของภาคใต�  
ก. โครงสร�างพ้ืนฐานการขนส�งทางถนน ป5จจุบันระบบโครงข>ายการคมนาคมขนส>งทาง

ถนนของภาคใต:สามารถเชื่อมโยงพ้ืนท่ีท้ังในแนวเหนือ ใต: ชายฝ56งทะเลอ>าวไทย และอันดามัน รวมถึงประเทศเพ่ือนบ:านได:
อย>างสะดวก ซ่ึงจากปริมาณการจราจรบนเครือข>ายทางหลวงในภาคใต: พ.ศ.2553 พบว>า ทางหลวงหลักหมายเลข 
4 รองรับปริมาณจราจรสูงตามแนวทางหลวงท่ีผ>านจังหวัดต>างๆ ของภาคใต: อย>างไรก็ตาม ทางหลวงหลักใน
ภาคใต:บางช>วง โดยเฉพาะจังหวัดพังงา กระบ่ี ภูเก็ต สุราษฎร�ธานี และสงขลา มีค>าดัชนี ความหนาแน>นจราจรสูง
มาก เนื่องจากจังหวัดเหล>านี้เปEนเมืองท>องเท่ียวหลักของประเทศทําให:มีผู:ใช:ปริมาณจราจรหนาแน>นกว>าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ     
ของภาค  
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

แนวทางการพัฒนาโครงข�ายทางถนน คือ  
- การพัฒนาโครงข>ายเพ่ือเชื่อมโยงแหล>งท>องเท่ียวท่ีสําคัญระหว>างฝ56งอ>าวไทยและ      

ฝ56งทะเลอันดามัน 
- การพัฒนาโครงข>ายถนนในแนวเหนือ-ใต: ด:วยการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว>าง

เมือง เพ่ือยกระดับมาตรฐานโครงข>ายทางถนนในภูมิภาค ได:แก> ทางพิเศษสาย
กระทู:-ปrาตอง จังหวัดภูเก็ต และทางพิเศษระหว>างเมืองหาดใหญ>-ชายแดน       
ไทย-มาเลเซีย ซ่ึงจะช>วยเพ่ิมความปลอดภัยและความเร็วในการเดินทางและสามารถ
รองรับปริมาณการเดินทางท่ีจะเพ่ิมข้ึนจาก AEC 

- การพัฒนาจุดพักรถและเพ่ิมขีดความสามารถของจุดผ>านแดน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกทางการค:าระหว>างประเทศและเปEนการเพ่ิมความปลอดภัยในการขับข่ีบนท:องถนน 

ข. โครงสร�างพ้ืนฐานทางการขนส�งทางราง ป5จจุบันโครงข>ายระบบรางของภาคใต: มีทาง
รถไฟสายใต:เส:นทางหลักผ>านจังหวัดนครปฐม ปลายทางท่ีอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และมีทางแยก
ออกไปจากชุมทางหาดใหญ>ไปประจบกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซียท่ีสถานีปาดังเบซาร� ซ่ึงโครงข>ายรถไฟใน
ภาคใต:เปEนทางเด่ียวท้ังหมด ทําให:การรถไฟแห>งประเทศไทย (รฟท.) ไม>สามารถรองรับปริมาณความต:องการใน
การเดินทาง/ขนส>งอย>างมีประสิทธิภาพได:  

แนวทางในการพัฒนาโครงข�ายรถไฟของภาคใต� คือ รฟท. ต:องเร>งดําเนินการลงทุน
โครงสร:างพ้ืนฐานของการรถไฟแห>งประเทศไทย ระยะเร>งด>วน พ.ศ.2553-2557 โดยมีการลงทุนท่ีสําคัญ ได:แก>การ
เพ่ิมความม่ันคงแข็งแรงของทาง ก>อสร:างรถไฟทางคู> เส:นทาง 1) ประจวบคีรีขันธ�-ชุมพร 2) ชุมพร-สุราษฎร�ธานี และ        
3) สุราษฎร�ธานี-ปาดังเบซาร� รวมท้ังการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด:านการขนส>งสินค:าเพ่ิมเติม (Multimodal 
Facility) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการรองรับปริมาณความต:องการเดินทางและขนส>งสินค:าทางราง ซ่ึงจะช>วยลดต:นทุน
ระบบโลจิสติกส�ของประเทศโดยรวมในอนาคต 

ค. โครงสร�างพ้ืนฐานทางการขนส�งทางอากาศ ป5จจุบันภาคใต:มีท>าอากาศยาน 11 แห>ง 
ต้ังอยู>ท่ี ชุมพร ระนอง สมุย สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง หาดใหญ> ป5ตตานี นราธิวาส         
ซ่ึงหลายแห>งยังไม>ได:มีการใช:ประโยชน�เต็มท่ี และมีท>าอากาศยานภูเก็ตและหาดใหญ>เปEนท>าอากาศยานนานาชาติ 
และเปEนสนามบินท่ีมีผู:ใช:บริการมากท่ีสุด ส>วนท>าอากาศยานสมุยและกระบ่ี มีผู:ใช:บริการสูงข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากมี
แหล>งท>องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ อย>างไรก็ตามพ้ืนท่ีต้ังของท>าอากาศยานอยู>ใกล:แหล>งอุทยานธรรมชาติและเขตชุมชน 
ทําให:เปEนอุปสรรคต>อการพัฒนาการขนส>งทางอากาศในภาคใต: 

แนวทางในการพัฒนาการขนส�งทางอากาศของภาคใต� และขยายสนามบินซ่ึงอยู>ใน
แหล>งท>องเท่ียวท่ีสําคัญ ได:แก> สนามบินภูเก็ต ให:สามารถรองรับการเติบโตของนักท>องเท่ียวท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย>าง
ต>อเนื่อง ในขณะเดียวกันพัฒนาประสิทธิภาพของสนามบินในพ้ืนท่ีให:เกิดการใช:ประโยชน�อย>างเต็มท่ี รวมท้ัง
เชื่อมโยงเครือข>ายการขนส>งกับรูปแบบการขนส>งอ่ืนๆ เพ่ือให:เกิดความสะดวกในการเดินทาง 

ง. โครงสร�างพ้ืนฐานทางการขนส�งทางน้ํา ป5จจุบันภาคใต:มีท>าเรือในการขนส>ง 3 แห>ง   
ได:แก> ท>าเรือระนอง ท>าเรือภูเก็ต และท>าเรือน้ําลึกสงขลา  

แนวทางการพัฒนาการขนส�งทางน้ําในภาคใต� ได:แก> 1) ท>าเรือน้ําลึกสงขลา ให:มี
ความสามารถในการรองรับการขนส>งสินค:าด:วยตู:และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส>งสินค:าทางถนน
เปEนการขนส>งทางน้ําท่ีมีต:นทุนตํ่า 2) ท>าเรือน้ําลึกภูเก็ต เพ่ือเปEนท>าเรือท>องเท่ียวระหว>างประเทศ และ 3) ท>าเรือ
ปากบารา (ระยะท่ี 1) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสถานีขนส>งสินค:าเมืองชายแดนท่ีจังหวัดสงขลาและนราธิวาส และ
สถานีขนส>งสินค:าเมืองหลักท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

6)  ความร�วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝaาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-
Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) 

ก>อต้ังเม่ือปu พ.ศ.2536 จากความเห็นชอบร>วมกันของ 3 ประเทศ เพ่ือการอํานวยความ
สะดวกทางด:านโครงสร:างพ้ืนฐานและปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือกระตุ:นความร>วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ป5จจุบันกรอบ IMT-GT มีความร>วมมือ 6 สาขา ประกอบด:วย 1) การพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานและคมนาคมขนส>ง 
2) การค:าและการลงทุน 3) การท>องเท่ียว 4) ผลิตภัณฑ�และบริการฮาลาล 5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย� และ                 
6) อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและสิ่งแวดล:อม โดยแผนการดําเนินการระหว>างปu พ.ศ.2555-2559 ประกอบด:วย
โครงการสําคัญ เช>น โครงการเชื่อมโยงด:านการคมนาคมท่ีสําคัญเร>งด>วนและโครงการสําคัญอ่ืนๆ ใน 6 สาขา
ความร>วมมือดังกล>าวข:างต:น 

7)  กรอบคณะกรรมการว�าด�วยยุทธศาสตร,ร�วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย
(Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas : JDS)  

เป}าหมายเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนท้ังสองประเทศเพ่ือลดความแตกต>างของสภาพเศรษฐกิจและสังคม    
โดยบูรณาการศักยภาพของท้ังสองประเทศร>วมกัน โดยกําหนดกรอบในความร>วมมือ 8 สาขา ได:แก> 1) การพัฒนา
โครงสร:างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงทางการขนส>ง 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (รวมท้ังการศึกษา) 3) การท>องเท่ียว             
4) วัฒนธรรมและการส>งเสริมความเชื่อมโยงระหว>างประชาชน 5) การค:าและการลงทุน 6) การเกษตร (การประมง ปศุสัตว� 
และการชลประทาน) 7) ด:านการเงินการคลัง มุ>งเน:นการจัดต้ังธนาคารอิสลามในประเทศไทย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต: และ 8) ด:านพลังงาน 

2.2.2 ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต� 3 ทางเลือก 
จากการทบทวนและวิเคราะห�ความสอดคล:องของแผนพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจท่ีมีต>อแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 11 และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 12       
ดังหัวข�อ 2.2.1 แนวทางการพัฒนาภาคใต:ท่ีผ>านมาและทิศทางในอนาคต ท่ีปรึกษาจึงได:เสนอแนะแนวทางเลือก
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: ด:วยกัน 3 ทางเลือก ดังนี้ 

(1)  ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน (Base Growth Case) 
เศรษฐกิจของภาคใต:เติบโตตามสภาพท่ีเปEนอยู>เดิม ซ่ึงดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปEนมาต้ังแต>

ในอดีตในช>วงเวลา 20 ปuท่ีผ>านมา ได:แก> ภาคการเกษตรมีการเติบโตท่ีจํากัด และภาคอุตสาหกรรมท่ีเติบโตใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข:องกับผลิตผลทางการเกษตรในพ้ืนท่ีแบบค>อยเปEนค>อยไป การเติบโตของภาคการท>องเท่ียว 
การขนส>งและโลจิสติกส� และภาคพลังงานในอัตราเดิม ไม>มีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม>ๆ ท่ีทําให:เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร:างทางเศรษฐกิจอย>างมีนัยสําคัญ ซ่ึงการพัฒนาตามทางเลือกนี้จะเน:นการพัฒนาภาคใต:ให:
เปEนศูนย�กลางแปรรูปผลิตภัณฑ�เพ่ือการเกษตร และการเปEนจุดหมายปลายทางการท>องเท่ียวหลักของประเทศ     
ซึ่งผลการวิเคราะห�ทางเศรษฐกิจในทางเลือกที่ 1 นี้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมของภาคใต:
(Gross Regional Product Growth : GRP) อยู>ท่ีเฉลี่ยร:อยละ 2.5 ต>อปu 

(2)  ทางเลือกท่ี 2 กรณีใช�ศักยภาพเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case) 
การพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ีซ่ึงภาคใต:มีศักยภาพทางด:านการท>องเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตร      

แปรรูป โดยการสร:างกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม>ที่มุ>งเน:นศักยภาพด:านการท>องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป โดยทางเลือกท่ี 2 นี้เปEนไปตามทิศทางการพัฒนาภาคใต:ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ    
ฉบับท่ี 11 ดังนี้ 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

1) พัฒนาความเข:
ด:านการเกษตรอย>างเต็มศักยภาพเพ่ือให:เกิดประสิทธิภาพด:านการผลิต พัฒนาให:เปEน
อุตสาหกรรมเพ่ือสร:างมูลค>าเพ่ิม และพัฒนาด:านการท>องเท่ียว

2) พัฒนาความร>วมมือกับประเทศเพ่ือนบ:านในการเสริมสร:างความเข:มแข็งของเศรษฐกิจ
โดยพัฒนาด>านชายแดนและส>งเสริมความร>วมมือกับประเทศเพ่ือนบ:าน พัฒนาระบบ
โครงสร:างพ้ืนฐานเละเตรียมความพร:อมเพ่ือรองรับการเปmดการค:าเสรี

3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมเพ่ื
จากการใช:ศักยภาพของภาคการผลิตและการบริการอย>างเต็มท่ีจะทําให:อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจรวมของภาคใต: (Gross Regional Product Growth 
ต>อปuในทางเลือกท่ี 1 เปEนเฉลี่ยร:อยละ 
แปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวท่ีคาดว>ายังใช:ศักยภาพไม>เต็มท่ี แต>จะคงอัตราการเติบโตของผลผลิต
ภาคการเกษตรไว:ในระดับเดียวกันกับแนวทางเลือกท่ี 

(3)  ทางเลือกท่ี 3 กรณีเร�งอัตราการเติบโต 
การพัฒนาที่ต:องการให:บรรลุเป}าหมายที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมของภาคใต:อยู>ท่ี

อัตราร:อยละ 5 ต>อปuตามท่ีทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 
ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศต>อหัว 
โครงสร:างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของภาคใต:ด:วยการเพ่ิมฐานการผลิตในด:า
มูลค>าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในอัตราท่ีสูง ในกรณีนี้อัตราการเ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต>ละทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ท่ีมา: ท่ีปรึกษา 

รูปท่ี 2-10 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต�ละทางเลือก
 

2560-2564

2.5
3.

หน�วย : ร�อยละ ต�อปW

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 27 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

พัฒนาความเข:มแข็งของฐานการผลิตหลักและขยายการสร:างรายได:ใหม> โดยใช:ทรัพยากร
ด:านการเกษตรอย>างเต็มศักยภาพเพ่ือให:เกิดประสิทธิภาพด:านการผลิต พัฒนาให:เปEน
อุตสาหกรรมเพ่ือสร:างมูลค>าเพ่ิม และพัฒนาด:านการท>องเท่ียว 
พัฒนาความร>วมมือกับประเทศเพ่ือนบ:านในการเสริมสร:างความเข:มแข็งของเศรษฐกิจ
โดยพัฒนาด>านชายแดนและส>งเสริมความร>วมมือกับประเทศเพ่ือนบ:าน พัฒนาระบบ
โครงสร:างพ้ืนฐานเละเตรียมความพร:อมเพ่ือรองรับการเปmดการค:าเสรี
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมเพ่ือเปEนฐานการผลิตอย>างยั่งยืน

จากการใช:ศักยภาพของภาคการผลิตและการบริการอย>างเต็มท่ีจะทําให:อัตราการขยายตัวทาง
Gross Regional Product Growth : GRP) ปรับขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก

ร:อยละ 3.4 ต>อปu โดยทางเลือกท่ี 2 จะเน:นการเติบโตเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวท่ีคาดว>ายังใช:ศักยภาพไม>เต็มท่ี แต>จะคงอัตราการเติบโตของผลผลิต
ภาคการเกษตรไว:ในระดับเดียวกันกับแนวทางเลือกท่ี 1 เนื่องจากพ้ืนท่ีการเกษตรถูกใช:เต็มท่ีแล:ว

กรณีเร�งอัตราการเติบโต (Accelerated Growth Case
การพัฒนาที่ต:องการให:บรรลุเป}าหมายที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมของภาคใต:อยู>ท่ี

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 12 
ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศต>อหัว (GDP per capita) ซ่ึงการพัฒนาตามทางเลือกนี้จําเปEนจะต:องมีการปรับ
โครงสร:างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของภาคใต:ด:วยการเพ่ิมฐานการผลิตในด:านอุตสาหกรรม
มูลค>าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในอัตราท่ีสูง ในกรณีนี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต:จะปรับเพ่ิมเปEน
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต>ละทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: ดังแสดงใน

บโตทางเศรษฐกิจของแต�ละทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต�
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อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต�ละ
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต�

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3
ร�อยละ ต�อปW 

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

มแข็งของฐานการผลิตหลักและขยายการสร:างรายได:ใหม> โดยใช:ทรัพยากร
ด:านการเกษตรอย>างเต็มศักยภาพเพ่ือให:เกิดประสิทธิภาพด:านการผลิต พัฒนาให:เปEน

พัฒนาความร>วมมือกับประเทศเพ่ือนบ:านในการเสริมสร:างความเข:มแข็งของเศรษฐกิจ      
โดยพัฒนาด>านชายแดนและส>งเสริมความร>วมมือกับประเทศเพ่ือนบ:าน พัฒนาระบบ
โครงสร:างพ้ืนฐานเละเตรียมความพร:อมเพ่ือรองรับการเปmดการค:าเสรี 

อเปEนฐานการผลิตอย>างยั่งยืน 
จากการใช:ศักยภาพของภาคการผลิตและการบริการอย>างเต็มท่ีจะทําให:อัตราการขยายตัวทาง

ปรับขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร:อยละ 2.5
จะเน:นการเติบโตเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรม    

แปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวท่ีคาดว>ายังใช:ศักยภาพไม>เต็มท่ี แต>จะคงอัตราการเติบโตของผลผลิต
เนื่องจากพ้ืนท่ีการเกษตรถูกใช:เต็มท่ีแล:ว 
Accelerated Growth Case) 

การพัฒนาที่ต:องการให:บรรลุเป}าหมายที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมของภาคใต:อยู>ท่ี
12 กําหนดไว:  เพ่ือยกระดับ

ซ่ึงการพัฒนาตามทางเลือกนี้จําเปEนจะต:องมีการปรับ
นอุตสาหกรรมขนาดใหญ>ท่ีสามารถสร:าง

ติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต:จะปรับเพ่ิมเปEนเฉลี่ยร:อยละ 4.8 ต>อปu 
ดังแสดงในรูปท่ี 2-10 
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แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

2.2.3 การพัฒนาภาคใต� เ ชิงบูรณาการ 4 มิติ  ตามกระบวนการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร,           
(Strategic Environmental Assessment : SEA) 

การกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: เพ่ือให:เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี
สอดคล:องกับศักยภาพเปEนนโยบายท่ีภาครัฐให:ความสําคัญ แต>จากป5ญหาความไม>สอดคล:องของแผนงานในระดับ
ต>างๆ ได:แก> ระดับภาค ระดับกลุ>มจังหวัด และระดับจังหวัด ทําให:ไม>สามารถบูรณาการการพัฒนาระหว>าง
หน>วยงานของภาครัฐได: ซ่ึงส>งผลให:ภาพรวมของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ไม>ชัดเจน อีกท้ังการขาด
กระบวนการเรียนรู:ร>วมกันเพ่ือการพัฒนาระหว>างภาครัฐด:วยกันและผู:มีส>วนได:ส>วนเสีย ไม>ได:รับข:อมูลและ
ข:อเท็จจริงท่ีเพียงพอ ยิ่งส>งผลให:เกิดความไม>เข:าใจ จึงก>อให:เกิดการต>อต:านจากผู:มีส>วนได:ส>วนเสียในท่ีสุด 

จากป5ญหาในการพัฒนาท่ีกล>าวมาข:างต:น จึงเปEนท่ีมาของการวิเคราะห�ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) โดยการวิเคราะห�พิจารณาใน 4 มิติ ได:แก> 1) มิติด:านเศรษฐกิจ 

2) มิติด:านสิ่งแวดล:อม 3) มิติด:านสังคม และ 4) มิติด:านเทคโนโลยี เพ่ือให:เกิดการพัฒนาภาคใต:อย>างบูรณาการ 
ดังนี้ 

(1)   มิติด�านเศรษฐกิจ 

ท่ีปรึกษานําเสนอความเปEนไปได:ของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไว: 3 แนวทางในส>วนก>อนหน:า 
คือ แนวทางการพัฒนากรณีฐาน แนวทางการพัฒนากรณีใช:ศักยภาพเต็มท่ี และแนวทางการพัฒนากรณีเร>งอัตรา
การเติบโต และนํามิติทางสิ่งแวดล:อมและมิติทางสังคมมาพิจารณาประกอบการเลือกแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท่ีเหมาะสมและสมดุลสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

(2)    มิติด�านส่ิงแวดล�อม และเทคโนโลยี 

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�ทางด:านสิ่งแวดล:อมของพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: ซ่ึงกําหนด
ขอบเขต (Scoping) และประเด็นหลักของการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ�ในการพัฒนา คือ ประเด็นสิ่งแวดล:อม
ท่ีสําคัญในแต>ละพ้ืนท่ี แต>ละกลุ>มโครงการ และแต>ละทางเลือก ซ่ึงอาจแตกต>างกัน เพ่ือให:มีมุมมองหลายมิติและ
เชื่อมโยงอย>างเปEนระบบ ด:วยค>ามาตรฐานในระดับประเทศ ประกอบกับดัชนีชี้วัดและเป}าหมายของการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 3 ส>วน ควบคู>กัน ดังนี้ 

1) การพัฒนาท่ีสอดคล:องตามศักยภาพและขีดจํากัดของระบบสิ่งแวดล:อมหรือพ้ืนท่ี (Carrying 
Capacity) รวมถึงเป}าหมายการใช:ประโยชน�ของพ้ืนท่ีท่ีเปEนเป}าหมายของการพัฒนา เช>น พ้ืนท่ีท่ีมุ>งเน:นด:านการ
ท>องเท่ียวและการประมง มีขีดความสามารถในการรองรับมวลสารน:อยกว>าพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเปEนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
เปEนต:น ซ่ึงสอดคล:องกับแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร�หลักของพ้ืนท่ี โดยการพัฒนาจะพิจารณาถึงเป}าประสงค�หลัก
ของพ้ืนท่ีและขีดความสามารถของพ้ืนท่ีในการรองรับการพัฒนา 

2) ผลกระทบท่ีพ้ืนท่ีได:รับจากการพัฒนาในการพัฒนาท่ียั่งยืนพิจารณาด:วยตัวชี้วัดในรูปแบบ
ของข:อมูลทุติยภูมิท่ีหน>วยงานราชการได:จัดเก็บเปEนประจํา เพ่ือรายงานสถานการณ�ต>างๆ ตามหน:าท่ีความ
รับผิดชอบหลักของหน>วยงานนั้นๆ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ (สศช.) 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม (สผ.) เปEนต:น 

3) การพัฒนาท่ีเลือกใช:เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล:อมของท:องถ่ินและเปEนเทคโนโลยีท่ี
เปEนมิตรต>อสิ่งแวดล:อมท่ีได:รับการยอมรับในระดับสากล 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

กรอบแนวทางการพัฒนามีด:วยกัน 2 ส>วน ได:แก>  
1) การพัฒนาสาขาเศรษฐกิจหลักและโครงสร:างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข:องในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 3 

ทางเลือก  
2) แรงกดดันท้ังจากภายนอกและภายในของประเทศต>อการพัฒนาในมิติต>างๆ 

ประเด็นสําคัญจากการพิจารณาประเด็นทางทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล�อมและเทคโนโลยี 
1) มีการพัฒนาบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ต:องไม>เกินขีดความสามารถในการใช:ประโยชน�ใน

ระยะยาว 
2) มีระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค>า ความหลากหลายทางชีวภาพได:รับการสงวน

ดูแลให:มีความอุดมสมบูรณ� 
3) คุณภาพสิ่งแวดล:อมทางน้ํา อากาศ ดิน ฯลฯ มีความปลอดภัยและเหมาะสม สําหรับการ

ดํารงชีวิต เปEนแหล>งผลิตอาหาร การพัฒนาทางการเกษตรและการท>องเท่ียว 
ประเด็นสําคัญจากการพิจารณาตามแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 
1) กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง) มีแนวทางการพัฒนา คือ  

ก. ฟ��นฟูและรักษามนต�เสน>ห�ของความเปEนศูนย�กลางการท>องเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณภาพ
ระดับโลกอย>างยั่งยืน (Andaman Paradise) ให:สามารถสร:างรายได:อย>างยั่งยืน 

ข. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการพ้ืนฐานด:าน ICT และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเปEนเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการท>องเท่ียวของเกาะภูเก็ต เช>น        
กลุ>ม MICE/Marina  

ค. พัฒนาแหล>งท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ� ท่ีมีศักยภาพและการเข:าถึงให:มีความสะดวกปลอดภัย 
เช>น ถํ้า น้ําตก ในจังหวัดกระบ่ี ตรัง  

ง. พัฒนาบุคลาการ ด:านการผลิต การค:าและบริการ เตรียมพร:อมรับการเปmดการค:าเสรี  
จ. พัฒนาบริการพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให:เพียงพอและได:มาตรฐาน ได:แก> 

พัฒนาถนน 4 ช>องจราจรช>วง ชุมพร-ระนอง-พังงา / กระบ่ี-ตรัง พัฒนาท>าเรือท>องเท่ียว 
เช>น ท>าเรือ Marina เกาะภูเก็ต/กระบ่ี  

ฉ. เพ่ิมประสิทธิภาพยกระดับมาตรฐานสู>ระดับสากล ควบคู>ไปกับการศึกษาความสามารถ
ในการรองรับ Carrying Capacity เพ่ือการพัฒนาการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน  

ช. สร:างระบบเตือนภัยและการเตรียมการรองรับกรณีเกิดภัยท่ีได:มาตรฐาน มีการตรวจสอบ
ความพร:อมและการประชาสัมพันธ�เพ่ือสร:างความเชื่อม่ันแก>นักท>องเท่ียวอย>างท่ัวถึงและ
ต>อเนื่อง  

ซ. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด:านการเกษตรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาล�ม 
ให:สามารถแข>งขันกับกลุ>มจังหวัดอ่ืน 

2) กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอ�าวไทย (ชุมพร สุราษฎร,ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) 
 มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

ก. ใช:โอกาสจากความก:าวหน:าของเทคโนโลยีการเกษตรและมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค>าและศักยภาพของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (ยางพาราและ
ปาล�มน้ํามัน) ของประเทศ  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ข. ใช:ความหลากหลายของทรัพยากรการท>องเท่ียว และกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและ
สินค:า OTOP อันเปEนเอกลักษณ�ของพ้ืนท่ี สร:างโอกาสจากกระแสการท>องเท่ียว        
เชิงอนุรักษ�และเชิงสุขภาพ  

ค. สร:างโอกาสจากกระแสนิยมอาหารปลอดภัย ในการรุกสู>การเปEนแหล>งผลิตอาหาร
ปลอดภัยและมีคุณภาพ (ทะเลและไม:ผล)  

ง. ใช:ทําเลท่ีตั้งท่ีได:เปรียบสร:างโอกาสจากนโยบายภาครัฐและการลงทุนโครงสร:างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ>ในการพัฒนาโครงข>ายคมนาคมขนส>งและศูนย�โลจิสติกส�เพ่ือรองรับการเข:าสู>
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3) กลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน (สงขลา สตูล ยะลา ป�ตตานี นราธิวาส) 
 มีแนวทางในการพัฒนา คือ 

ก. มุ>งเน:นการเพ่ิมมูลค>าให:กับศักยภาพหลักของกลุ>มจังหวัด ได:แก> ยางพารา สินค:าฮาลาล 
และการท>องเท่ียว (การท>องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ� (สตูล) และ
การเชื่อมโยงการท>องเท่ียวในกลุ>มจังหวัด) 

ข. เสริมสร:างความเข:มแข็งภาคการผลิตหลักให:เจริญเติบโตได:อย>างต>อเนื่องและยั่งยืน    
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการ
ผลิตสินค:าอาหาร พัฒนาการท>องเท่ียว 

ค. ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล>งสร:างรายได:และการจ:างงาน
ภายในกลุ>มจังหวัด เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของ
ประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนส>งทางทะเลเพ่ือเชื่อมโยงกับภูมิภาคต>างๆ 

ง. พัฒนาคนและสังคมให:มีคุณภาพและมีภูมิคุ:มกันท่ีดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา     
โดยการพัฒนาความรู: คุณธรรม และสุขภาวะ การสร:างความม่ันคงในการดํารงชีวิตของ
คนจน คนด:อยโอกาสให:สามารถพ่ึงตนเองได: การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตและเพ่ิมโอกาสด:านอาชีพและรายได: และการอํานวยความเปEนธรรมและสร:าง
ภูมิคุ:มกันแก>คนกลุ>มเสี่ยงเพ่ือแก:ป5ญหาความไม>สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต: 

จ. เสริมสร:างความเข:มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร:างกระบวนการ
เรียนรู: เพ่ือสร:างความเข:มแข็งของชุมชนสู>การพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการ
เพ่ิมโอกาสการมีรายได:จากทรัพยากรในท:องถ่ิน และส>งเสริมการใช:กระบวนการชุมชน
เข:มแข็งเพ่ือสร:างสันติสุข โดยเฉพาะการใช:กระบวนการชุมชนเข:มแข็งแก:ไขป5ญหายาเสพติด 

ฉ. ฟ��นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศ
อย>างยั่งยืน  โดยฟ��นฟูและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศ 
สร:างความอุดมสมบูรณ�ทรัพยากรธรรมชาติให:เปEนฐานการผลิตอย>างยั่งยืน และควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล:อมเพ่ือลดผลกระทบด:านคุณภาพชีวิต 

ช. เสริมสร:างความเข:มแข็งท้ังด:านเศรษฐกิจและสังคม โดยใช:ประโยชน�จากความร>วมมือ
กับต>างประเทศ และการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต: 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

(3)  มิติด�านสังคม 

มุ>งเน:นกระบวนการการมีส>วนร>วมจากผู:มีส>วนได:ส>วนเสียในวงกว:าง ไม>ว>าจะเปEนผู:กําหนดนโยบาย 
หน>วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค�กรอิสระ สถาบันการศึกษา ตลอดจน ประชาชนในพ้ืนท่ี ด:วยการจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นในรูปแบบต>างๆ ซึ่งประกอบไปด:วย การจัดประชุมกลุ>มย>อย Focus Group รวม 8 ครั้ง  
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบ่ี การสัมมนารับฟ5งความคิดเห็น (Public Seminar)    
2 ครั้ง ท่ีจังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานคร ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2-8 เพ่ือให:กระบวนการจัดทําแผน
แม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:มีความสมบูรณ� สามารถตอบโจทย�ได:ตรงกับป5ญหาและบริบทการพัฒนา
ในอนาคต 

 ตารางท่ี 2-8 สรุปการจัดประชุม/สัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกภาคส�วน 
รูปแบบ 

การประชุม 
หัวข�อการประชุม กลุ�มเปhาหมาย รายละเอียดอ่ีนๆ 

ประชุมกลุ>ม
ย>อย 

Focus Group 

- นําเสนอทางเลือกในการพัฒนา 
- ผลการศึกษา และวิเคราะห�        

ตามทางเลือกในการพัฒนา 
- มาตรการลดผลกระทบจากการ

พัฒนา 

ผู:มีส>วนได:ส>วนเสียทุกภาคส>วนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสตลู สงขลา กระบ่ี
นครศรีธรรมราช ชุมพร และ
ระนอง 

- จํานวน 8 ครั้ง 
- จํานวนผู:เข:าร>วมครั้งละ

ประมาณ 60 คน 
 

สัมมนาระดม
ความคิดเห็น 
(Seminar) 

- นําเสนอผลการปรับปรุงจากการ
ประชุมกลุ>มย>อย Focus Group 

- ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56ง  ทะเล
ภาคใต: 

- แผนแม>บทเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

ผู:มีส>วนได:ส>วนเสียทุกภาคส>วนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสตลู สงขลา กระบ่ี
นครศรีธรรมราช ชุมพรระนอง
และผู:เก่ียวข:องจากส>วนกลาง 

- จํานวน 2 ครั้ง 
- จํานวนผู:เข:าร>วมครั้งละ 

ประมาณ 150-200 คน 

โดยสามารถสรุปผลการประชุมกลุ>มย>อย Focus Group และสัมมนาระดมความคิดเห็น แสดงดัง
ตารางท่ี 2-9 

ตารางท่ี 2-9 ผลสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุมกลุ�มย�อย Focus Group แยกรายสาขาเศรษฐกิจ 
สาขา ผลสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม 

1. คมนาคมขนส>งและ 
โลจิสติกส� 

- ควรพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานท่ีจําเปEนในทุกโหมด คือ ทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ซ่ึงจะทําให:
เกิดการพัฒนาอ่ืนๆ ตามมา 

- ควรพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานฝ56งอ>าวไทย เพ่ือรองรับการขนส>งสินค:าไปยังท่ีต>างๆ 
- สนับสนุนให:พัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาด:านการท>องเท่ียว เช>น การพัฒนาท>าเรือ

นํ้าลึก ต:องการให:พัฒนาเปEนท>าเรือท>องเท่ียว (เรือขนาดใหญ>) และพัฒนาด:านการคมนาคมท้ังทาง
ถนนและทางราง ให:มีความสะดวกมากข้ึน อีกท้ังการพัฒนาสนามบินให:สามารถรองรับ
นักท>องเท่ียวได:มากข้ึน 

- ประชาชนสนับสนุนให:เปEนศูนย�กลางการขนส>งทางทะเล เน่ืองจากมีการค:าขายชายฝ56งตะวันออก
ประมาณร:อยละ 15 เน่ืองจากท>าเรือทวายยังไม>มีความคืบหน:า และจังหวัดระนองมีท>าเรือระนอง 
ซ่ึงมีร>องนํ้าลึกท่ีเรือขนาดใหญ>สามารถเทียบท>าได: แต>เน่ืองจากการบริหารงานจึงไม>ประสบ
ความสําเร็จมากนัก 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

สาขา ผลสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม 
- การบริหารจัดการของภาครัฐขาดประสิทธิภาพ เช>น ท>าเรือก>อสร:างโดยกรมเจ:าท>า แต>ผู:บริหาร

จัดการเปEนหน>วยงานในท:องถ่ินซ่ึงขาดประสบการณ�ทําให:เกิดป5ญหาในการบริหาร การบริการ และ
ป5ญหาสิ่งแวดล:อมตามมา 

- ในกรณีท่ีต:องทําท>าเรืออยากให:สร:างฝ56งอ>าวไทย เพราะป5จจุบันอุตสาหกรรมเฟอร�นิเจอร�ส>งออกไป
ประเทศจีนต:องส>งท่ีท>าเรือแหลมฉบังเท>าน้ัน 

2. พลังงาน - การมีโรงไฟฟ}าถ>านหินเปEนเรื่องท่ีอ>อนไหวต>อการท>องเท่ียว 
3. อุตสาหกรรม - ไม>สนับสนุนให:มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ> เน่ืองจากท่ีผ>านมา 10 ปu ระบบนิเวศน�และปrาโกงกางได:

เสื่อมหายไปเปEนจํานวนมากจากการพัฒนาอุตสาหกรรม เช>น นํ้าเสียจากโรงงาน มลพิษ ดินตะกอน 
เปEนต:น หากจะพัฒนาอุตสาหกรรมควรพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

4. เกษตรกรรม - ควรส>งเสริมภาคการเกษตรขนาดเล็กและขนาดกลาง เน่ืองจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรมีน:อย 
- ควรส>งเสริมเทคโนโลยี กระบวนการ เครื่องมือทางการเกษตร และส>งเสริมให:เกษตรกรในจังหวัดมี

ความรู:ในการใช:งาน 
5. ท>องเท่ียว - ควรส>งเสริมการท>องเท่ียวโดยชุมชน 

- เห็นด:วยกับการพัฒนาศักยภาพให:เต็มท่ีของการท>องเท่ียวและการเกษตร แต>ยังขาดการท>องเท่ียวท่ี
มีมูลค>าสูงมากทางภาคใต: คือ การท>องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ท้ังน้ีเพราะภาคใต:มี
ศักยภาพ  ในการเปEน Medical Hub  

- เพ่ิมโอกาสสร:างแรงดึงดูดนักท>องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตามชายหาดให:เข:าไปท>องเท่ียวยังแหล>งท>องเท่ียว      
ท่ีอยู>ภายใน 

- ภาคใต:ควรมุ>งไปทางด:านการท>องเท่ียวท่ีสามารถกระจายรายได:ให:กับคนในพ้ืนท่ี รวมท้ังพัฒนา     
สิ่งอํานวย  ความสะดวกเพ่ือการท>องเท่ียว เช>น สนามบิน ต:องขยายการรองรับนักท>องเท่ียว ปรับ
ลดขนาดโรงไฟฟ}า  ให:เหมาะสมกับการพัฒนาด:านการท>องเท่ียว 

- อยากให:ชุมชนเปEนผู:จัดการการท>องเท่ียวในพ้ืนท่ีตนเอง  
- สิ่งท่ีเปEนป5จจัยสําคัญของผู:นํา คือ ต:องตอบโจทย�ความร>วมมือในชุมชนได: และส>งเสริมให:เกิดการ

บริหารจัดการการท>องเท่ียวโดยการมีส>วนร>วม 
- ควรเน:นการพัฒนาด:านการท>องเท่ียว ภายใต:กรอบของการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล:อม ทําลายทรัพยากรน:อย แต>ได:เงินมาก  
- ควรพัฒนาการท>องเท่ียว ใช:ศักยภาพเต็มท่ีและจัดทําแนวทางยกระดับการท>องเท่ียวในทุกพ้ืนท่ี 

6. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล:อม 

- ต:องการให:มีการพัฒนาระบบปล>อยนํ้าเสียจากโรงแรม เน่ืองจากไม>มีการพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสีย 
อีกท้ังการพัฒนาการกําจัดขยะ เน่ืองจากจังหวัดกระบ่ียังไม>มีระบบการกําจัดขยะท่ีดี โดยประชาชน
ปรารถนาให:จังหวัดกระบ่ีเปEนเมืองสีเขียว (Green City) คือ มีความปลอดภัยและสะอาด  

- มีความต:องการในการแก:ป5ญหาขยะมูลฝอย เน่ืองจากไม>มีโรงงานกําจัดขยะ (ซ่ึงประชาชนส>วนใหญ>
ไม>สนับสนุน) จึงต:องการให:รัฐบาลสร:างความเข:าใจกับประชาชน และแก:ป5ญหาเรื่องมลพิษ 

- มีความวิตกกังวลถึงผลกระทบต>อคุณภาพนํ้าทะเล การทําประมง และแนวปะการัง ท่ีเกิดจาก
โครงการก>อสร:างท>าเรือและโรงไฟฟ}า 

7. ความมั่นคง - ควรมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีดีรองรับเพ่ือสร:างความสนใจให:แรงงานกลับมาพัฒนาพ้ืนท่ี 
- ป5ญหาในเรื่องของการครอบครองท่ีดินซ่ึงส>วนใหญ>เปEนของคนต>างชาติ ทําให:ประชาชนในท:องถ่ิน

สูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ อีกท้ังยังมีแรงงานของต>างชาติซ่ึงเข:ามาแย>งงานประชากรใน
พ้ืนท่ี 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

สาขา ผลสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม 

ภาพรวมท้ังหมด - Road Map ในการพัฒนาควรชัดเจน ว>าจะพัฒนาไปในทิศทางใด 

- ควรนําทางเลือกท่ีประชาชนได:เลือกมาพิจารณาด:วย 
- ควรให:ความสําคัญในการพัฒนาคนเปEนอันดับแรก 

- ควรทบทวน ต:นทุนทางสังคมมาพิจารณาประกอบการพัฒนา 
- ควรเน:นการพัฒนาฐานเดิมท่ีมีอยู>เพ่ือใช:ให:เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะทําให:ห>วงโซ>การผลิตน้ันเกิดการ

ขยายออกไป 
- ภาคใต:จะเริ่มเข:าสู>สังคมผู:สูงอายุในไม>ช:า จึงควรรีบสร:างฐานรายได: เพราะถ:าสร:างไม>ทันสวัสดิการ

ของภาครัฐจะไม>สามารถรองรับได: 
- สนับสนุนให:พัฒนาโครงการท่ีมีอยู>เดิมให:เต็มศักยภาพก>อน 
- ควรพิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาจากการพัฒนา ได:แก> นํ้าเสีย ขยะ การกัดเซาะชายฝ56ง 

- ต:องการให:มียุทธศาสตร�ท่ีชัดเจน ท่ีจะไปใช:ในแต>ละกลุ>ม เน่ืองจากภาคใต:มีทรัพยากรท่ีหลากหลาย 
เช>น ยุทธศาสตร�การท>องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รัฐบาลจัดสรรงบประมาณได:ถูกต:อง เช>น จังหวัด
นครศรีธรรมราช อยากให:ทุ>มงบในด:านการท>องเท่ียว (การเกษตรและท>องเท่ียวเปEนจุดขาย) 

- ต:องการให:ดูการใช:ประโยชน�ของพ้ืนท่ีจากผังเมืองในการพัฒนา เพ่ือจัด Zoning ท่ีชัดเจน        
และต>อยอดจากสิ่งท่ีมีในพ้ืนท่ีน้ัน ให:ชาวบ:านมีรายได:เพ่ิมมากข้ึน 

- ต:องการให:การพัฒนาต>างๆ สอดคล:องกับผังเมืองจังหวัด 

- ควรฝ�กอาชีพให:กับประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ ดูแลผู:พิการ และผู:ด:อยโอกาส 

- ชาวบ:านเปEนผู:เสียสละ ก็ควรจะได:รับผลประโยชน�บ:าง ไม>ใช>ผลประโยชน�ตกอยู>กับคนนอกพ้ืนท่ี 

- ปรับปรุงกฎหมายท่ีอาจขัดแย:งกับ Road Map ในกรณีท่ีมีการพัฒนา 

- จะดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีใด ควรจะสอบถามชาวบ:านในพ้ืนท่ีน้ันๆ ก>อนว>าเห็นด:วยหรือไม>       
หากชาวบ:านในพ้ืนทีโครงการเห็นด:วย จึงค>อยสอบถามพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ชาวบ:านไม>อยากทะเลาะกันเอง 
เน่ืองจากมีคนนอกพ้ืนท่ีเข:ามาคัดค:านการพัฒนา 

- ต:องการให:ภาครัฐทําการศึกษาและช้ีแจงชาวบ:านท้ังผลประโยชน�และผลกระทบท่ีชาวบ:านจะได:รับ
จากการมีโครงการ เปรียบเทียบให:ชัดเจนว>าระหว>างผลประโยชน�กับผลกระทบอย>างไหนมากกว>า
กัน 

- การให:ข:อมูลของภาครัฐหลายจุดยังไม>มีความชัดเจน ทําให:เกิดความสับสนอยากให:ภาครัฐนํา
ข:อเท็จจริงมาแจ:งชาวบ:าน โดยผ>านองค�การบริหารส>วนจังหวัด และองค�การบริหารส>วนตําบลเพ่ือ
ชาวบ:านจะได:รับข:อมูลท่ีถูกต:องจากภาครัฐโดยตรง 

- การมีส>วนร>วมของประชาชน ยังไม>ได:รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย>างจริงจัง 

- นําเทคโนโลยีมาใช:ในการดูแล ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

2.3 ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต� การพัฒนาตามทางเลือกสองบวก (2+) 

จากแนวทางการศึกษาในการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: ใน 4 มิติ ได:แก> มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล:อม มิติ
สังคมและมิติเทคโนโลยี ตลอดจนการมีส>วนร>วมกับผู:มีส>วนได:ส>วนเสียทุกภาคส>วนนั้น ได:ร>วมกันกําหนดทิศทางการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: แสดงดังรูปท่ี 2-11การศึกษา วิเคราะห, แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเล
ภาคใต�แบบสมดุลแบบย่ังยืน 
  
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-11 การศึกษา วิเคราะห, แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต�แบบสมดุลและย่ังยืน 

 ท้ังนี้ท่ีปรึกษาได:พิจารณาแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:แบบสมดุลและยั่งยืนให:สอดคล:อง
ตามร>างกรอบยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปu โดยจากผลการศึกษาได:กําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:
เปEนไปตามทางเลือกท่ี 2 คือ กรณีใช:ศักยภาพเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case) ซ่ึงทําให:ภาคใต:มีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจร:อยละ 3.5 ต>อปu ซ่ึงการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 นี้ จะพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ีภาคใต:ท่ี
มีอยู>ในป5จจุบัน ได:แก> ศักยภาพด:านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการท>องเท่ียว โดยเปEนการพัฒนา
ให:เต็มศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีอยู>เดิม 

 อย>างไรก็ตามเพ่ือให:บรรลุเป}าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร:อยละ 5 ดังท่ีทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 12 ได:ระบุไว:และสอดคล:องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับพ้ืนท่ี
ชายฝ56งทะเลภาคใต:ใน 4 มิติ ท่ีปรึกษาจึงได:เสนอให:มีการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 กรณีใช:ศักยภาพเต็มท่ี        
(Full-Potential Growth Case) คือ การพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ได:แก> ศักยภาพด:านการท>องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยผนวกเข:ากับการพัฒนาศักยภาพด:านการท>องเท่ียวท่ีมีอยู>เดิมให:สูงข้ึน ได:แก> การ
สร:างแหล>งท>องเท่ียวแห>งใหม>เพ่ือดึงดูดนักท>องเท่ียว การเพ่ิมนักท>องเท่ียวและการใช:จ>ายต>อหัวของนักท>องเท่ียว 
การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล และ การเปEนศูนย�กลางการขนส>งและโลจิสติกส� ซ่ึงภายใต:ทางเลือกดังกล>าวท่ี
ปรึกษา เรียกว>า ทางเลือกสองบวก (2+) ซ่ึงเปEนทิศทางท่ีนําไปจัดทําแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 
  

ปรับปรุง

โครงการจาก 3 ทางเลือก 

ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิให�

เหมาะสมกับทางเลือก 

พิจารณาความ

เหมาะสมมิติเศรษฐกิจ 
ทุกโครงการ 
ทุกแนวทาง 

พิจารณาความเหมาะสม 

มิติสิ่งแวดล�อม 

พิจารณาความเหมาะสม 

มิติสังคม 

พิจารณาความเหมาะสม 

มิติเทคโนโลย ี

ปรับปรุง (Option) 

ปรับปรุง

ยกเลิก / ชะลอ 

เหมาะสมไม�ครบทุกมติ ิ

 

ทางเลือกที่เหมาะสม

แนวทางการพัฒนาที่

สมดุลและยั่งยืน 

แผนแม�บทการพัฒนา

พ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

2.4 กับดักรายได�ปานกลาง และการหลุดพ�นจากระดับรายได�ปานกลาง 

2.4.1  นิยาม 
กับดักรายได:ปานกลาง คือ ปรากฎการณ�ท่ีประเทศท่ีเคยยกระดับรายได:จากการเปEนประเทศท่ียากจนมา

เปEนประเทศรายได:ปานกลาง แต>หลังจากนั้นกลับไม>สามารถก:าวข้ึนมาเปEนประเทศท่ีมีรายได:สูงจึงเปรียบเสมือน
การติดอยู>ในกับดักรายได:ปานกลาง และไม>สามารถก:าวข:ามไปเปEนประเทศท่ีพัฒนาแล:วได: ซ่ึงภาคใต:ของประเทศ
ไทยก็ตกอยู>ในสถานการณ�ดังกล>าว ซ่ึงกําลังพยายามท่ีจะก:าวข:ามวังวนกับดักรายได:ปานกลางอยู> ซ่ึงท่ีปรึกษาได:
ทําการศึกษาเกณฑ�การจําแนกระดับรายได:ของประเทศของธนาคารโลก ดังตารางท่ี 2-10 

ตารางท่ี 2-10 การจําแนกระดับรายได�ของประเทศตามเกณฑ,ของธนาคารโลก (บาทต�อคน) 

รายได�ตํ่า รายได�ตํ่า-ปานกลาง รายได�ปานกลาง-สูง รายได�สูง 

38,857 85,568 288,943 436,625 

หมายเหตุ: คํานวณท่ีอัตราแลกเปลี่ยน 35 บาทต>อดอลลาร�สหรัฐ 

จากตารางท่ี 2-10 แสดงการจําแนกระดับรายได:ของประเทศตามเกณฑ�ของธนาคารโลก ซ่ึงระดับรายได:
ตํ่าท่ีสุดจะเท>ากับ 38,857 บาทต>อคน รายได:ตํ่า-ปานกลางจะเท>ากับ 85,568 บาทต>อคน รายได:ปานกลาง-สูงจะ
เท>ากับ 288,943 บาทต>อคน และระดับรายได:สูงจะเท>ากับ 436,625 บาทต>อคน 

โดย ณ ปuฐาน พ.ศ.2556 ประชากรในภาคใต:มีระดับรายได: 123,270 บาทต>อคน ทําให:ประชากรใน
ภาคใต:จัดอยู>ในกลุ>ม “รายได:ปานกลาง-สูง” ตามมาตรฐานของธนาคารโลก 
2.4.2  การพัฒนาตามทางเลือกสองบวก (2+) 

ท่ีปรึกษาได:ประมาณการ Real Per Capita GDP ของภาคใต:ในแต>ละทางเลือกการพัฒนา แสดงดัง
ตารางท่ี 2-11 

ตารางท่ี 2-11 การประมาณการ Real Per Capita GDP (ราคาคงท่ีปW พ.ศ.2559) 
ของภาคใต�ในแต�ละทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต� (บาทต�อคน) 

ทางเลือกการพัฒนา ระยะท่ี 1* 

(2560-2564) 

ระยะท่ี 2* 

(2565-2569) 

ระยะท่ี 3* 

(2570-2574) 

ระยะท่ี 4* 

(2574-79) 

ทางเลือกท่ี 1 135,413 148,486 163,761 180,716 

ทางเลือกท่ี 2 137,013 156,757 181,707 211,366 

ทางเลือกท่ี 2+ และ 3 139,874 171,623 213,709 266,216 

หมายเหตุ: * ตัวเลขปลายระยะ 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

จากตารางท่ี 2-11 ท่ีปรึกษาได:นําเสนอตัวเลขประมาณการเปEนไปตามการพัฒนา 3 ทางเลือก ดังนี้ 

หากภาคใต:เลือกการพัฒนาตามทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงจะเปEนการพัฒนาตามสภาพป5จจุบันโดยไม>มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจใหม> เศรษฐกิจของภาคใต:จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยราว 2.5 ร:อยละ ซ่ึงจะทําให:ภาคใต:ไม>มี
โอกาสท่ีจะก:าวข:ามไปสู>ระดับประเทศท่ีมีรายได:สูงได: เพราะในอีก 20 ปuข:างหน:า ระดับรายได:เฉลี่ยของประชากร
ของภาคใต:จะอยู>ท่ีเพียง 180,716 บาทต>อคน ซ่ึงตํ่ากว>าระดับท่ีกําหนดไว:สําหรับประเทศโลกท่ี 1 หรือประเทศท่ีมี
รายได:สูงเปEนอันมาก 

หากภาคใต:เลือกท่ีจะพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 คือแม:จะไม>มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม> แต>จะใช:ศักยภาพ
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู>ในป5จจุบันอย>างเต็มท่ี ภายในระยะเวลา 20 ปu ภาคใต:ยังจะมีรายได:ต>อหัวของ
ประชากรเพียง 211,366 บาทต>อคน ซ่ึงอาจเปEนตัวเลขท่ีน>าพอใจ แต>การพัฒนารูปแบบนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจาก
ศักยภาพทางเศรษฐกิจจะถูกจํากัดโดยข:อจํากัดทางกายภาพ เช>น พ้ืนท่ีการเกษตร แหล>งท>องเท่ียว และ
ความสามารถในการรองรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม ซ่ึงอาจทําให:ไม>สามารถบรรลุเป}าหมายของอัตรา
การเติบโตทางทฤษฎีได: 

ในทางเลือกท่ี 3 จะนําให:ภาคใต:ใกล:สู>ระดับประเทศท่ีพัฒนาแล:วหรือประเทศท่ีมีรายได:สูงได: หากแต>ใน
ทางเลือกของการพัฒนานี้จําเปEนจะต:องมีการสร:างกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม> เช>น อุตสาหกรรมปmโตรเคมี 
อุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมขนาดใหญ> กล>าวคือ ภาคใต:จะพัฒนาตามแนวทาง 3.0 ท่ีเน:นอุตสาหกรรม
หนัก หากแต>การพัฒนารูปแบบนี้ไม>เปEนท่ีต:องการของประชาชน 

ท้ังนี้ ตามการพัฒนาทางเลือกสองบวก (2+) สามารถให:อัตราการเติบโตในระดับเดียวกับทางเลือกท่ี 3 
คือจะมีอัตราการขยายตัวของ GDP ประมาณ 5.0% ต>อปu แต>จะหลีกเลี่ยงอุตสาหกรรมหนัก โดยในช>วง 10 ปuแรก
ของแผนการพัฒนาจะเน:นการพัฒนาการท>องเท่ียว การเปEนศูนย�การคมนาคมขนส>ง และอุตสาหกรรมฮาลาล           
ซ่ึงนับว>าเปEนการพัฒนาแบบ 2.0 (อุตสาหกรรมเบา) แต>ในระยะ 10 ปuหลังของการพัฒนาภาคใต:จะก:าวกระโดด
จากรูปแบบ 2.0 เปEนรูปแบบ 4.0 ท่ีเน:นการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมซ่ึงจะประกอบไปด:วย 

• อุตสาหกรรมอาหารชีวภาพ (Bio-Based Industry) 
• อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก (Renewable Energy Industry) 
• อุตสาหกรรมการออกแบบและพัฒนา (Engineering and Design Industry) 
• อุตสาหกรรมการท>องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Industry) 
• อุตสาหกรรมสร:างสรรค� (Creative Industry) 

เพ่ือให:บรรลุเป}าประสงค�ของอุตสาหกรรม 4.0 ข:างต:น ภาคใต:จะต:องนําเงินทุนและเทคโนโลยีท่ีสะสมใน
ระยะ10 ปuแรกเพ่ือพัฒนาทางด:านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มีระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพระบบอุดมศึกษาต:อง
เข:มแข็ง สําหรับอุตสาหกรรม 4.0  การศึกษาเปEนป5จจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญอย>างมาก เพ่ือยกระดับให:ประชากรใน
ภาคใต:เปEนนักคิด นักวิจัยคุณภาพระดับสากล ท่ีสามารถคิดค:นและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยด:วยตัวเองสามารถ
ผลิตสินค:าท่ีมีมูลค>าเพ่ิมทางป5ญญาได:เอง 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

3. แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

 จากทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: ตามทางเลือกสองบวก (2+)  ได:นํามาจัดทําแผนแม>บทการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ56 งทะเลภาคใต:  ซ่ึงมีระยะเวลาในการพัฒนา 20 ปu  ตามร>างกรอบยุทธศาสตร�ชาติ คือ ระหว>าง                        
ปu พ.ศ.2560–2579 ก>อให:เกิดการพัฒนาอย>างสมดุลและยั่งยืน โดยสาระสําคัญของแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเล
ภาคใต: มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1  การวิเคราะห,สภาพแวดล�อมของพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต� (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห�สภาพแวดล:อมของพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: (SWOT Analysis) เปEนองค�ประกอบสําคัญใน
การจัดทําแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: โดยจากการศึกษาทําให:พบจุดแข็ง (Strength) จุดด:อย 
(Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของภาคใต: จึงนํามาใช:เปEนแนวทางในการจัดทํา
แผนแม>บทฯ ซ่ึงสามารถสรุปได: ดังนี้ (ดังแสดงในรูปท่ี 3-1) 

(1) จุดแข็ง (Strengths) 
1) เปEนแหล>งเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ� และสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรต>อเนื่อง 
2) มีทรัพยากรทางการท>องเท่ียวท่ีสวยงาม มีความหลากหลายท้ังทางบกและทางทะเล 
3) มีวัฒนธรรมท:องถ่ินท่ีแข็งแกร>ง และเปEนเอกลักษณ� 
4) มีภูมิประเทศท่ีเหมาะสมเปEนศูนย�กลางการขนส>งในระดับภูมิภาคและระดับสากล 

(2) จุดอ�อน (Weaknesses) 
1) ขาดการบูรณาการแผนการพัฒนาการท>องเท่ียวในระดับต>างๆ 
2) การคมนาคมเชื่อมต>อท้ังทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และทางราง ยังไม>สมบูรณ� 
3) โครงสร:างพ้ืนฐานไม>พอเพียงท่ีจะรองรับการพัฒนาในอนาคตและการท>องเท่ียวรูปแบบใหม> 
4) ความพอเพียงของพลังงานท่ีสอดคล:องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(3) โอกาส (Opportunities) 
1) การเติบโตของอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวโลก โดยเฉพาะการท>องเที่ยวรูปแบบใหม> เช>น

การท>องเท่ียวทางเรือสําราญ การท>องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
2) ค>าใช:จ>ายต>อหัว/จํานวนวันท่ีพักของนักท>องเท่ียวของภาคใต:ยังตํ่ากว>าค>าเฉลี่ยของประเทศมาก 
3) มีประชากรเปEนมุสลิมในสัดส>วนท่ีสูงทําให:เหมาะกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเหมาะกับหลัก

ศาสนา เช>น อุตสาหกรรมฮาลาล และอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวท่ีเก่ียวเนื่องกับประชากร
มุสลิมโลก 

4) มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียซ่ึงประชากรมีรายได:ต>อหัวสูง ทําให:สามารถเพ่ิมท้ังโอกาส
ด:านการค:าและการท>องเท่ียว 

(4) อุปสรรค (Threats) 
1) อุตสาหกรรมการท>องเท่ียวเปEนอุตสาหกรรมท่ีมีการแข>งขันสูง 
2) ทรัพยากรทางทะเลอ>อนไหวต>อการขนส>ง การท>องเท่ียว และอุตสาหกรรม 
3) ประชากรมีจํานวนน:อย มีความเสี่ยงต>อการขาดแคลนแรงงาน 
4) มีการเกษตรท่ีกระจุกตัวและพ่ึงพาการส>งออกทําให:เสี่ยงต>อการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-1 การวิเคราะห,สภาพแวดล�อมของพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต� (SWOT Analysis) 

 

3.2  วิสัยทัศน, 

“มุ�งสู�การเติบโตอย�างสมดุลและย่ังยืน บนฐานทรัพยากรท่ีมีอยู�  

ร�วมกับการเสริมสร�างศักยภาพใหม�” 

3.3  พันธกิจ 
(1) การพัฒนาท่ีมีความสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล:อม และสังคม 
(2) มุ>งเน:นการพัฒนาตามกําลังของภาคใต:เปEนหลักโดยพ่ึงพาทรัพยากร เงินทุน และเทคโนโลยี 

ต>างชาติในระดับตํ่า 
(3) เสริมสร:างศักยภาพทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติมของฐานทรัพยากรท่ีมี 
(4) พัฒนาภาคใต:สู>เป}าหมาย Thailand 4.0 ในระยะยาว 

- อุตสาหกรรมการท>องเท่ียวเปEนอุตสาหกรรมท่ีมีการ
แข>งขันสูง 

- ทรัพยากรทางทะเลอ>อนไหวต>อการขนส>ง การ
ท>องเท่ียว และอุตสาหกรรม 

- ประชากรมีจาํนวนน:อย มีความเส่ียงต>อการขาด
แคลนแรงงาน 

- มีการเกษตรท่ีกระจกุตัวและพึ่งพาการส>งออกทําให:
เส่ียงต>อการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

T :Threats 

- การเติบโตของอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวโลก โดยเฉพาะ
การท>องเท่ียวรูปแบบใหม>  

- ค>าใช:จ>ายต>อหัว/จํานวนวันท่ีพักของนักท>องเท่ียวของ
ภาคใต:ยังตํ่ากว>าค>าเฉล่ียของประเทศมาก 

- มีประชากรเปEนมุสลิมในสัดส>วนท่ีสูงทําให:เหมาะกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ี เหมาะกับหลักศาสนา เช>น 
อุตสาหกรรมฮาลาล และอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับประชากรมุสลิมโลก 

- มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียซ่ึงประชากรมีรายได:
ต>อหัวสูง ทําให:สามารถเพิ่มท้ังโอกาสด:านการค:าและการ
ท>องเท่ียว 

O :Opportunities 

- เปEนแหล>งเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ� และสามารถ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรต>อเน่ือง 

- มีทรัพยากรทางการท>องเท่ียวท่ีสวยงาม มีความ
หลากหลายท้ังทางบกและทางทะเล 

- มีวัฒนธรรมท:องถิ่นท่ีแข็งแกร>ง และเปEนเอกลักษณ� 
- มีภูมิประเทศท่ีเหมาะสมเปEนศูนย�กลางการขนส>งใน

ระดับภูมิภาคและระดับสากล 

 

- ขาดการบูรณาการระหว>างแผนการพัฒนาการ
ท>องเท่ียวในระดับต>างๆ 

- การคมนาคมเช่ือมต>อท้ังทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ 
และทางราง ยังไม>สมบูรณ� 

- โครงสร:างพื้นฐานไม>พอเพียงท่ีจะรองรับการพัฒนาใน
อนาคตและการท>องเท่ียวรูปแบบใหม> 

- ความพอเพยีงของพลังงานท่ีสอดคล:องกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 
 

SWOT 
ANALYSIS 

S :Strengths W :Weakness 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร, 

จําแนกประเด็นยุทธศาสตร� ออกเปEน 7 สาขาเศรษฐกิจดังนี้ 

(1) คมนาคมขนส�งและโลจิสติกส, 

เปhาประสงค,: สนับสนุนและสร:างความเชื่อมโยงการคมนาคมขนส>งและโลจิติกส�ให:เกิดเปEน
โครงข>ายในพ้ืนท่ีต>างๆ ของภาคใต: 

เนื่องจากการพัฒนาตามทางเลือกสองบวก (2+) มุ>งเน:นการพัฒนาให:เต็มศักยภาพของพ้ืนท่ี ซ่ึง
ได:แก> การท>องเท่ียว เกษตรกรรม และเกษตรแปรรูป  ดังนั้นการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานด:านคมนาคมขนส>ง
และโลจิสติกส�จะเปEนป5จจัยสนับสนุน (Supporting Infrastructures) เพ่ือให:ประสบความสําเร็จตามกรอบ
เป}าหมายท่ีกําหนดไว:  โดยมีแผนเชิงยุทธ� (Strategic Plan) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร,ท่ี 1 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงข�ายด�านการคมนาคมขนส�งทางบก 

1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือขยายปรับปรุงโครงข>ายด:านการคมนาคมขนส>งทางบกในป5จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต: 

ข. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเชื่อมต>อระหว>างแหล>งท>องเท่ียวในป5จจุบันและท่ีจะเปmด
ใหม>ในอนาคต 

ค. เพ่ือเพ่ิมระดับในการเข:าถึง (Accessibility) ในพ้ืนท่ีภาคใต: โดยเฉพาะโครงข>ายในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือเชื่อมฝ56งอ>าวไทยและอันดามัน 

2) กลยุทธ, 

การจัดทําแผนงานเพ่ือปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงข>ายด:านการคมนาคมขนส>งทางบกดังนี้ 

ก. แผนการพัฒนาโครงข�ายทางพิเศษและถนนสายประธาน จากชายแดนไทย/มาเลเซีย 
มายังหาดใหญ> และจากหาดใหญ>จะเปEนชุมทางเพ่ือเชื่อมโยงไปยังฝ56งอันดามันและฝ56งอ>าว
ไทยตามถนนสายหลักต>างๆ  รวมท้ังมีการปรับปรุงถนนต>อเชื่อมในแนวตะวันออก-
ตะวันตก เพ่ือเชื่อมโยงฝ56งอันดามันและฝ56งอ>าวไทยเปEนระยะๆ เช>น ระหว>างสงขลา-สตูล 
นครศรีธรรมราช-กระบ่ี สุราษฎร�ธานี-พังงา และชุมพร-ระนอง เปEนต:น 

ข. แผนการพัฒนาระบบโครงข�ายถนนสายหลัก เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีท>องเท่ียวหลักต>างๆ 
เช>น ภูเก็ต และกระบ่ี  รวมท้ังเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีท>องเท่ียวเปmดใหม> เช>น พังงา และระนอง 
เปEนต:น 

ค. แผนการพัฒนาระบบโครงข�ายถนนสายรอง เพ่ือรองรับท้ังความต:องการด:านการ
ท>องเท่ียวไปยังพ้ืนท่ีเปmดใหม> และการขนส>งสินค:าเกษตรและเกษตรแปรรูปจากสวนไป
ยังโรงงานแปรรูป ตลาดกลางสินค:าเกษตร 

ง. แผนการพัฒนาระบบโครงข�ายถนนภายในเมืองหลักด�านการท�องเท่ียว เพ่ือแก:ไข
ป5ญหาการจราจรติดขัดในเมืองท>องเท่ียวหลัก เช>น ภูเก็ต หาดใหญ> และเกาะสมุย เปEนต:น 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ยุทธศาสตร,ท่ี 2 การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส�งทางอากาศ 
1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือขยายปรับปรุงโครงสร:างพ้ืนฐานด:านการคมนาคมขนส>งทางอากาศในป5จจุบันของ
พ้ืนท่ีภาคใต: 

ข. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเชื่อมต>อระหว>างแหล>งท>องเท่ียวในป5จจุบันและท่ีจะเปmด
ใหม>ในอนาคต 

ค. เพ่ือเพ่ิมระดับในการเข:าถึงในแหล>งท>องเท่ียวเปmดใหม>ในภูมิภาค 
ง. เพ่ือเชื่อมต>อการคมนาคมขนส>งกับโหมดอ่ืนๆ เพ่ือสะดวกต>อการเดินทางท>องเท่ียว และ

การขนส>ง 
2) กลยุทธ, 

การจัดทําแผนงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส>งทางอากาศ ดังนี้ 
ก. แผนการปรับปรุงและพัฒนาท�าอากาศยานนานาชาติในเมืองหลักด�านการท�องเท่ียว 

เช>น ภูเก็ต หาดใหญ> กระบ่ี และเกาะสมุย เปEนต:น 
ข. แผนการปรับปรุงและพัฒนาท�าอากาศยานในเมืองท�องเท่ียวเปgดใหม� เช>น การ

แก:ป5ญหาท>าอากาศยานท่ีใช:ประโยชน�ไม>เต็มศักยภาพ เช>น ท>าอากาศยานระนอง และ             
ท>าอากาศยานชุมพร เปEนต:น 

ยุทธศาสตร,ท่ี 3 การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส�งทางน้ํา 
1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือขยายปรับปรุงโครงสร:างพ้ืนฐานด:านการคมนาคมขนส>งทางน้ําในป5จจุบันของพ้ืนท่ี
ภาคใต: 

ข. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเชื่อมต>อระหว>างแหล>งท>องเท่ียวในป5จจุบันและท่ีจะเปmด
ใหม>ในอนาคต 

ค. เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข>งขันของประเทศ 
ง. เพ่ือเสริมสร:างความม่ันคงและกระจายความเสี่ยงในการส>งออกสินค:าของประเทศใน

ระยะยาว 
2) กลยุทธ, 

ทําการปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส>งทางน้ําดังนี้ 
ก. แผนการพัฒนาท�าเรือสําราญ (Cruise) ในเมืองหลักด�านการท�องเท่ียว เช>น ภูเก็ต     

และสมุย เปEนต:น  รวมถึงการเชื่อมโยงเส:นทางเดินเรือเพ่ือการท>องเท่ียวไปยังมาเลเซีย 
สิงคโปร� และเมียนมาร� (Andaman Heart Away) 

ข. แผนการพัฒนาท�าเรือขนส�งสินค�าฝ��งอ�าวไทย เช>น ท>าเรือสงขลา 2 
ค. แผนการพัฒนาท�าเรือขนส�งสินค�าฝ��งอันดามัน  เปEนการพัฒนาท>าเรือขนส>งสินค:า

ระหว>างประเทศ เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข>งขัน เสริมสร:างความม่ันคง และ
กระจายความเสี่ยงในการส>งออกสินค:าของประเทศไทยในระยะยาว 

ยุทธศาสตร,ท่ี 4 การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส�งทางราง 
1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือปรับปรุงและขยายโครงสร:างพ้ืนฐานด:านการคมนาคมขนส>งทางรางในป5จจุบันให:
เชื่อมต>อแหล>งท>องเท่ียวในป5จจุบันและท่ีจะเปmดใหม>ในอนาคต 

ข. เพ่ือลดต:นทุนการขนส>งสินค:ามายังท>าเรือเพ่ือการส>งออก 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

2) กลยุทธ, 
ทําการปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส>งทางราง ดังนี้ 
ก.  แผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบราง เพ่ือรองรับการเดินทางและขนส>งจากเมืองหลัก

ท้ังการท>องเท่ียวและการขนส>งสินค:าให:เชื่อมต>อกับการขนส>งทางถนนและทางน้ําเกิด
เปEนโครงข>าย 

(2) พลังงาน 
เปhาประสงค,: (1)  ให:มีแหล>งผลิตกําลังไฟฟ}าให:เพียงพอต>อความต:องการใช:  

 (2)  ให:มีต:นทุนค>าไฟฟ}าท่ีสะท:อนตามต:นทุนท่ีแท:จริง  
 (3)  ส>งเสริมการลดผลกระทบจากกxาซเรือนกระจก 

การพัฒนาตามทางเลือกสองบวก (2+) มุ> งเน:นการพัฒนาให: เต็มศักยภาพของพ้ืนท่ี ซ่ึงได:แก>                   
การท>องเท่ียว เกษตรกรรม และเกษตรแปรรูปโดยให:พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรเพ่ิมเติมจากระดับท่ีมีอยู>ให:สูงข้ึน 
โดยเฉพาะศักยภาพทางด:านการท>องเท่ียว อุตสาหกรรมฮาลาล และการเปEนศูนย�กลางการขนส>งและโลจิสติกส�                 
ซ่ึงเปEนป5จจัยสนับสนุน (Supporting Infrastructures) โดยจําเปEนจะต:องมีแหล>งผลิตกําลังไฟฟ}าให:เพียงพอ                     
ต>อความต:องการใช: การมีต:นทุนค>าไฟฟ}าท่ีสะท:อนตามต:นทุนท่ีแท:จริง และการลดผลกระทบจากกxาซเรือนกระจก            
ซ่ึงจากการศึกษาตามแผน PDP2015 กระทรวงพลังงานได:วางแผนเพ่ือรับมือไว: ดังนั้นท่ีปรึกษาขอเสนอแนวคิด                 
ในการพัฒนาสาขาพลังงานในพ้ืนท่ีภาคใต: โดยมีแผนเชิงยุทธ� (Strategic Plan) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร,ท่ี 1 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงข�ายด�านพลังงาน 
1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือสร:างและปรับปรุงระบบการผลิตพลังงานไฟฟ}าในป5จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต:           
ให:เพียงพอต>อความต:องการใช:งาน 

ข. เพ่ือขยายปรับปรุงโครงข>ายด:านสายส>งไฟฟ}าในป5จจุบันของพ้ืนท่ีภาคใต: 
ค. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสนับสนุนทางด:านพลังงานให:แก>แหล>งท>องเท่ียว           

ในป5จจุบันและท่ีจะเปmดใหม>ในอนาคต 
ง. เพ่ือเพ่ิมระดับในการเข:าถึงการใช:ไฟฟ}า (Accessibility) ในพ้ืนท่ีภาคใต: เพ่ือประโยชน�

ของประชาชนในพ้ืนท่ี และเพ่ือรองรับนักท>องเท่ียวท่ีจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนในป5จจุบันและ
อนาคต 

2) กลยุทธ, 
ก. จัดทําแผนการพัฒนาโรงไฟฟ}ากระบ่ีขนาด 800 เมกะวัตต� เพ่ือเสริมสร:างกําลังการผลิต

ไฟฟ}าให:เพียงพอต>อความต:องการใช:งานในป5จจุบัน  
ข. จัดทําแผนการพัฒนาระบบสายส>งไฟฟ}าให:มีประสิทธิภาพเพ่ือความม่ันคงของระบบ

ไฟฟ}า 
ค. จัดทําแผนการพัฒนาโครงการระบบส>งไฟฟ}าเพ่ือรองรับการเชื่อมต>อจากโรงไฟฟ}า และ

รองรับการซ้ือไฟฟ}าจาก IPP, SPP และการซ้ือไฟฟ}าต>างประเทศ 
ง. จัดทําแผนการพัฒนาระบบจําหน>ายไฟฟ}ารายพื้นที่ ซึ่งคือพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต:

ท้ัง 14 จังหวัด 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ยุทธศาสตร,ท่ี 2 การปรับปรุง พัฒนาด�านต�นทุนค�าไฟฟhา 
1) เปhาหมาย 

ก.  เพ่ือสะท:อนต:นทุนท่ีแท:จริง 
ข. เพ่ือให:ประชาชนไม>แบกรับภาระในเรื่องค>าใช:ไฟฟ}ามากเกินไป 
ค. เพ่ือไม>ให:เปEนอุปสรรคในด:านการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซ่ึงอาจจําเปEนจะต:องมี

ไฟฟ}าท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนา 
2) กลยุทธ, 

ก. จัดทําแผนปรับปรุงและทบทวนแผนอนุรักษ�พลังงาน โดยให:ราคาเปEนไปตามกลไกตลาด 
ใน 4 ภาคเศรษฐกิจ ได:แก> บ:านท่ีอยู>อาศัย, อุตสาหกรรม, อาคารธุรกิจ และขนส>ง 

ข. จัดทําแผนการสนับสนุนอุปกรณ�ท่ีมีการใช:พลังงานอย>างมีประสิทธิภาพ เช>น การใช:
มาตรการทางภาษี 

ค. จัดทําแผนพัฒนาด:านประสิทธิภาพการใช:พลังงาน ด:วยการกําหนดมาตรฐาน
ประสิทธิภาพการใช:พลังงานในอาคาร (Building Energy Code) และโรงงาน          
โดยกระทรวงพลังงานประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม  

ง. แผนพัฒนาการใช:พลังงานอย>างมีประสิทธิภาพด:วยการรณรงค�ด:านพฤติกรรมและ                
ปลูกจิตสํานึกในการใช:พลังงานให:เปEนวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร,ท่ี 3 การพัฒนาด�านพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 
1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือส>งเสริมการผลิตไฟฟ}าโดยใช:พลังงานทดแทน 
ข. เพ่ือให:เกิดการประหยัดพลังงาน และใช:พลังงานอยากมีประสิทธิภาพ 
ค. เพ่ือช>วยลดโลกร:อน โดยลดปริมาณการปลดปล>อย CO2 จากการผลิตและการใช:

พลังงานไฟฟ}า 
2) กลยุทธ, 

ก. จัดทําแผนเพ่ือลําดับความสําคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ}าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล 
และกxาซชีวภาพ ให:ได:เต็มศักยภาพ ซ่ึงเปEนการบูรณาการร>วมกับสาขาเกษตรกรรม  

ข. จัดทําแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตามรายภูมิภาค โดยพัฒนาให:สอดคล:องกับ     
ความต:องการใช:ไฟฟ}า และศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน 

ค. จัดทําแผนส>งเสริมการผลิตไฟฟ}าจากพลังงานหมุนเวียน ด:วยวิธีการแข>งขันด:านราคา 
(Competitive Bidding) เพ่ือให:เกิดความเปEนธรรมท้ังผู:ผลิตและผู:บริโภค 

(3) อุตสาหกรรม 
เปhาประสงค,: ให:มีการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานและมีแผนเชิงกลยุทธ�ท่ีสามารถบูรณาการความ

ร>วมมือทางด:านอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร,ท่ี 1 การปรับโครงสร�างการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม 
1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือส>งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล:องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเล
ภาคใต: 

ข. เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐานการผลิต ให:ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการ
แข>งขันสูงข้ึน  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

2) กลยุทธ, 

ก. แผนการพัฒนาเสริมสร:างประสิทธิภาพการจัดการด:านโลจิสติกส� และโซ>อุปทานของ
ภาคอุตสาหกรรมให:มีความได:เปรียบในการแข>งขัน 

ข. พัฒนาส>งเสริมให:ผู:ประกอบการ และบุคลากรภาคอุตสาหกรรมมีความรู:ความสามารถ
มากข้ึน 

ค. มีนโยบายในการส>งเสริมอุตสาหกรรมการรวมกลุ>ม (คลัสเตอร�) ของภาคอุตสาหกรรม
เป}าหมาย 

ง. พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุมกํากับดูแล เพ่ือความปลอดภัย
ของภาคประชนชน และพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมให:มีความสามารถ
ในการแข>งขัน 

ยุทธศาสตร,ท่ี 2 สนับสนุนป�จจัยท่ีเอ้ือต�อการลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือสร:างโอกาส และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยปรับปรุง
กฎหมายให:เอ้ือต>อการลงทุน 

ข. เพ่ือตอบสนองต>อการพัฒนาประเทศ ให:หลุดจากกับดักรายได:ปานกลาง 

2) กลยุทธ, 

ก. แผนการกําหนดทิศทางเพ่ือการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาด:านระบบข:อมูล 
เชิงลึก ทางด:านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือการบูรณาการทํางาน และประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุน  

ข. แผนสร:างความเข:าใจในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ให:แก>ภาคประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให:เกิด
ความถูกต:องตรงกันท้ังสองฝrาย 

ค. แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือส>งเสริมการลงทุน และ        
การพัฒนาอุตสาหกรรม 

ง. แผนการกําหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคใต:ให:เปEนท่ียอมรับ และ      
ทันต>อการเปลี่ยนแปลง 

 ยุทธศาสตร,ท่ี 3 พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล โดยเน�นเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคใต� 

1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือสร:างมูลค>าเพ่ิมกับผลผลิตด:านการเกษตรในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 

ข. เพ่ือสร:างรายได:และการจ:างงานในท:องถ่ิน โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต:       
ท่ีศักยภาพด:านการท>องเท่ียวน:อยกว>าพ้ืนท่ีอ่ืน 

ค. เปEนอุตสาหกรรมเพ่ือการส>งออกเปEนหลักจึงสามารถสร:างรายได:ให:แก>ประเทศ 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

2) กลยุทธ, 
ก. สร:างแรงจูงใจด:านการลงทุนเปEนพิเศษในอุตสาหกรรมฮาลาล 
ข. สร:างโครงสร:างพ้ืนฐานท่ีจําเปEน โดยเฉพาะการคมนาคมเชื่อมต>อระหว>างแหล>งวัตถุดิบ

แหล>งผลิตและการส>งออก 
ค. สนับสนุนการลงทุนในระดับ SME ในท:องท่ี โดยเฉพาะด:านแหล>ง เ งินทุนและ          

การฝ�กอบรมแรงงาน 
(4) เกษตรกรรม 

เปhาประสงค,: พัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานด:านคมนาคมขนส>งและโลจิสติกส�เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ทางด:านเกษตรกรรม 

สาขาเกษตรกรรมถือเปEนฐานท่ีสําคัญต>อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซ่ึงเปEนการ    
บูรณาการร> วมกันของสองสาขา นอกจากนี้  เกษตรกรรมยั งต:องการป5จจัยสนับสนุน (Supporting 
Infrastructures) ทางด:านโครงสร:างพ้ืนฐานจากคมนาคมขนส>งและโลจิสติกส� โดยมีแผนเชิงยุทธ� (Strategic 
Plan) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร,ท่ี 1 การพัฒนาโลจิสติกส,และโซ�อุปทานภาคการเกษตร 
1) เปhาหมาย 

ก. เพื่อการพัฒนาการบริหารการจัดการระบบโลจิสติกส�และโซ>อุปทานสินค:าเกษตร 
สู>ผู:บริโภคท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ทําให:เกิดโซ>คุณค>าในระบบ  

ข. เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐานการผลิต ให:สามารถสนับสนุนการเกษตรแปรรูป          
ได:อย>างเต็มประสิทธิภาพ 

2) กลยุทธ, 
ก. แผนการพัฒนาทักษะการบริหารการจัดการทางด:านโลกจิสติกส�การเกษตร 
ข. การพัฒนาและสร:างระบบห>วงโซ>คุณค>าในโซ>อุปทานการเกษตร 
ค. แผนพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของโลจิสติกส�การเกษตร 
ง. การพัฒนาระบบเครือข>ายเชื่อมโยงข:อมูลและการอํานวยความสะดวกทางการค:าและ

การบริการด:านเกษตรกรรม 
ยุทธศาสตร,ท่ี 2 การพัฒนากิจกรรมทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางด�านพลังงาน 
1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือสร:างโอกาสในการต>อยอดสินค:าทางการเกษตร ให:สามารถผลิตพลังงานทดแทนได: 
อีกท้ังยังเปEนการพัฒนาต>อยอดไปสู>อุตสาหกรรมใหม>ๆ เช>น อุตสาหกรรมไบโอดีเซล 

ข. เพ่ือตอบสนองต>อการพัฒนาประเทศ ให:หลุดจากกับดักรายได:ปานกลาง 
ค. เพ่ือพัฒนาไปสู>การเกษตรสมัยใหม> เช>น การปลูกพืชพลังงาน โดยการตัดต:นยาง          

ท่ีเสื่อมสภาพหรือหมดอายุ 
2) กลยุทธ, 

ก. จัดทําแผนการส>งเสริมการปลูกพืชพลังงาน เช>น ปาล�มน้ํามัน ในช>วงปu พ.ศ.2564-2574 
เนื่องจากต:นปาล�มน้ํามันท่ีให:ผลผลิตท่ีดีจําเปEนจะต:องมีอายุอยู> ในช>วง 7-10 ปu           
จึงจะนํามาใช:ในการผลิตพลังงานทดแทนได: 

ข. จัดทําแผนพัฒนาทางการเกษตรเพ่ือต>อยอดไปสู>อุตสาหกรรมใหม>ๆ เช>น อุตสาหกรรม 
ไบโอดีเซล และเปEนการสร:างมูลค>าเพ่ิมให:สินค:าทางการเกษตร 

ค. ส>งเสริมให:เกิดความเข:าใจในการปลูกพืชพลังงานแทนยางพารา เนื่องจากนโยบาย      
ในแผนพลังงานปลายปu พ.ศ.2574 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

(5) ท�องเท่ียว 

เปhาประสงค,: พัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานด:านการท>องเท่ียวและการพัฒนาแหล>งท>องเท่ียว 

การท>องเท่ียวเปEนฐานท่ีจําเปEนต>อการพัฒนาและสามารถสร:างรายได:ให:แก>ประเทศได:เปEน       
อย>างมาก จําเปEนจะต:องสร:างการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการท>องเท่ียวเปEนหลัก ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาแหล>งท>องเท่ียว
การพัฒนารูปแบบของการท>องเท่ียว การพัฒนาและโครงสร:างพ้ืนฐานท่ีสอดคล:องการพัฒนาพลังงานท่ีให:พอเพียง
กับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท>องเท่ียว ฯลฯ ท้ังนี้ท่ีปรึกษาได:จัดทําร>างประเด็นของแผนแม>บทการ
ท>องเท่ียวภาคใต:ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก 

ยุทธศาสตร,ท่ี 1 จัดให�มีแผนแม�บทการท�องเท่ียวท่ีครอบคลุมอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวทุกมิติ 
และเปcนแผนแม�บทท่ีสร�างความสมดุลระหว�างอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว การอนุรักษ,ส่ิงแวดล�อม และความ
ต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน 

1) เปhาหมาย 
ก. เ พ่ื อสร: างรายได: อย> างยั่ งยื นให: แก> ภาคใต: และเปE นการพั ฒนาท่ี สอดคล: องกั บ                    

ยุทธศาสตร�ชาติ 20  ปu 
ข. เพ่ืออนุรักษ�สิ่งแวดล:อมควบคู>ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท>องเท่ียว 
ค. เพ่ือเสนอแนะโครงสร:างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท>องเท่ียว 

2) กลยุทธ, 

ก. จัดทําแผนแม>บทการท>องเท่ียวภาคใต: 20  ปu โดยมีการปรับปรุงทุก 5 ปu 

ข. จัดทําแผนยุทธศาตร�การพัฒนาอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวภาคใต: โดยมีระยะเวลา
ครอบคลุมช>วงละ 5 ปu เพ่ือให:แผนสอดคล:องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแห>งชาติ 
และสอดคล:องกับการทบทวนแผนแม>บทการท>องเท่ียว 

ยุทธศาสตร,ท่ี 2 การอนุรักษ,และฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียวให�มีความย่ังยืน 

1) เปhาหมาย 
ก. เพ่ือการอนุรักษ�ทรัพยากรแหล>งท>องเท่ียวให:มีความยั่งยืน และไม>ให:เกิดความเสียหาย    

จนไม>สามารถซ>อมแซมได: 
ข. เพ่ือฟ��นฟูแหล>งท>องเท่ียวท่ีมีสภาพเสื่อมโทรมให:ดีข้ึน 
ค. เพ่ือเสริมสร:างวินัย ปลูกฝ5งจิตสํานึกให:เกิดการท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ� และสร:าง

นักท>องเท่ียวคุณภาพ 
2) กลยุทธ, 

ก. จัด ต้ั ง/ปรับปรุ งองค�กร ท่ี มีอยู> เ พ่ือทําหน:า ท่ีฟ�� น ฟูและการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมควบคุมไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท>องเท่ียว 
เพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน�อย>างยั่งยืน  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ข. จัดทําแผนควบคุมจํานวนนักท>องเท่ียวต>อจํานวนแหล>งท>องเท่ียว (Carrying Capacity)
เ พ่ือป}อง กันแหล>งท>องเ ท่ียวเสื่ อมโทรมเร็ ว  และควบคุมคุณภาพสิ่ งแวดล:อม               
เพ่ือลดผลกระทบด:านคุณภาพชีวิต 

ค. จัดทําแผนการพัฒนาคนและสังคมให:มีคุณภาพและมีภูมิคุ:มกันท่ีดี เพ่ือเสริมสมรรถนะ 

(6) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

เปhาประสงค,: เตรียมพร:อมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมสําหรับรองรับ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจด:านต>างๆ 

การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรเพ่ิมเติมจากระดับท่ีมีอยู>ให:สูงข้ึน โดยเฉพาะศักยภาพทางด:าน
การท>องเท่ียว ซ่ึงเปEนการพัฒนาท่ีใช:ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ีโดยตรงจึงควรมีการเตรียมพร:อม การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม ภายในการพัฒนาตามทางเลือก 

ยุทธศาสตร,ท่ี 1 ยุทธศาสตร,การสงวน อนุรักษ, ฟ��นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งอย�างย่ังยืน 

1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ โดยร>วมกับประชาชนในพ้ืนท่ีเป}าหมายช>วยกัน
รณรงค�ให:มีการอนุรักษ� ปรับปรุง ฟ��นฟู ให:ใช:ทรัพยากรอย>างคุ:มค>าและยั่งยืน 

ข. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง และปrาชายเลนได:รับการอนุรักษ� ฟ��นฟูและบริหาร
จัดการอย>างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56งได:รับการป}องกัน
และแก:ไขอย>างบูรณาการ 

ค. เ พ่ือสร: างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส> วนร> วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

2) กลยุทธ, 

ก. แผนการอนุรักษ� ฟ��นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือรักษาสมดุลและเปEนฐานท่ีม่ันคง
ของการพัฒนาประเทศ 

ข. สร:างความม่ันคงของนิเวศพ้ืนท่ีท่ีตอบสนองต>อการพัฒนาท่ียั่งยืน และสอดคล:องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค. พัฒนาและฟ��นฟูแหล>งน้ําเพ่ือเพ่ิมน้ําต:นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ํา บูรณาการ
น้ําผิวดิน น้ําใต:ดินและกําหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้ําสะอาด 

ยุทธศาสตร,ท่ี 2 ยุทธศาสตร,การดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล�อมและจัดการมลพิษ เพ่ือรองรับ      
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1)   เปhาหมาย 

ก. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล:อมและการจัดการ
มลพิษและเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ข. เพ่ือพัฒนาองค�ความรู: กลไกและบุคลากรในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อมให:มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ 

ค. เพ่ือให:มีคุณภาพสิ่งแวดล:อมท่ีดีข้ึน 

2) กลยุทธ, 

ก. จัดทําแผนการรณรงค�เพ่ือสร:างจิตสํานึกสาธารณะให:แก>ประชาชนในการอนุรักษ� ฟ��นฟู 
และร>วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

ข. จัดทําแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู>สังคมคาร�บอนตํ่าท่ีเปEนมิตรกับ
สิ่งแวดล:อม 

ค. จัดทําแผนการส>งเสริมการมีส>วนร>วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อม และพัฒนาองค�ความรู: ศักยภาพคนในทุกภาคส>วน พร:อมปรับปรุง พัฒนา 
และบังคับใช:กฎหมาย รวมท้ังระบบความร>วมมือกับต>างประเทศให:เหมาะสมและ
ทันสมัย 

ยุทธศาสตร,ท่ี 3 ยุทธศาสตร,การเสริมสร�างขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิบัติภัย และ
ระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย 

1)  เปhาหมาย 
ก. เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย�สิน 
ข. เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติท่ีคาดไม>ถึงหรือไม>ได:คาดคิดมาก>อน 

2) กลยุทธ, 
ก. แผนพัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการพิบัติภัยอย>างมีประสิทธิภาพ 
ข. แผนสร:างเครือข>ายในการติดตาม และเฝ}าระวังภัยพิบัติโดยความร>วมมือจากภาค

ประชาชนและเครือข>ายองค�กรท่ีเก่ียวข:อง 
ค. การพัฒนาระบบการพยากรณ�ความเสี่ยงและเตือนภัยพิบัติล>วงหน:าในระดับพ้ืนท่ี       

ท่ีเชื่อมโยงกันหลายมิติให:สามารถรองรับกับสภาพอากาศและโอกาสภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีรุนแรง 

ง. สร:างความตระหนัก เตรียมพร:อมบรรเทาป5ญหาและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สิ่งแวดล:อม โดยการใช:มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม 

(7) ความม่ันคง 
เปhาประสงค,: รักษาผลประโยชน�และความมีเสถียรภาพของประเทศชาติ   
ความม่ันคง เปEนนโยบายระดับชาติท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงส>งผลต>อความเปEนอยู>รอดปลอดภัยของชาติ

และส>งผลกระทบต>อการพัฒนาในด:านต>างๆ ดังนั้นจึงต:องได:รับการขับเคลื่อนไปพร:อมกันกับการพัฒนาในด:าน
อ่ืนๆ เพ่ือรักษาผลประโยชน� เสถียรภาพ มีจุดยืนท่ีชัดเจน เหมาะสม เพ่ือความมีเสถียรภาพของประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร,ท่ี 1 ยุทธศาสตร,ความม่ันคงชายแดนและชายฝ��งทะเล 
1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือแก:ไขป5ญหาชายแดนและชายฝ56งทะเล ได:แก> ป5ญหาการลักลอบเข:าเมือง ป5ญหา
แรงงานข:ามชาติ ป5ญหาการก>อการร:าย และป5ญหาการค:ามนุษย�และสิ่งผิดกฎหมาย      
โรคระบาด และโรคติดต>อร:ายแรง  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ข. เพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการระเบียบการเข:าเมือง 
ค. เพ่ือรักษาผลประโยชน�ทางด:านเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีให:มีความสอดคล:องกับการรักษา

ความม่ันคงของชาติ 
2) กลยุทธ, 

ก. พัฒนาความร>วมมือกับประเทศเพ่ือนบ:าน เสริมสร:างความสัมพันธ�ความเปEนหุ:นส>วน
ด:านความม่ันคง  

ข. เสริมสร:างความสัมพันธ�อันดีทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ:าน พัฒนาความเข:มแข็ง
ของพ้ืนท่ีชายแดนร>วมกัน 

ค. ปรับปรุงกลไก พัฒนาระบบฐานข:อมูลและตรวจสอบการเข:าเมืองโดยผิดกฎหมายอย>าง
เข:มงวด 

ง. กําหนดหลักเกณฑ�และกระบวนการขออนุญาตสําหรับการจ:างงานแรงงานต>างด:าวให:
เข:าสู>ระบบโดยให:ความคุ:มครอง สิทธิและผลประโยชน�ของแรงงานต>างด:าวตามหลัก
มนุษยชนข้ันพ้ืนฐานและกติกาสากล 

ยุทธศาสตร,ท่ี 2 ยุทธศาสตร,การปhองกันและแก�ไขป�ญหาการคุกคามข�ามชาติ 
1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือป}องกันและแก:ไขป5ญหาการก>อการร:ายทุกรูปแบบ ลดป5จจัยท่ีเก้ือกูลให:เกิด         
การคุกคามจากกลุ>มผู:ก>อการร:ายข:ามชาติ โดยมุ>งเน:นการป}องกันและรักษาความ
ปลอดภัยของสถานท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ ได:แก> เขตเมือง สถานท่ีท>องเท่ียวและ
ศูนย�กลางทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

ข. เ พ่ือเสริมสร:างศักยภาพของหน>วยงานภาครัฐ ให: มีความเข:มแข็งและเกิดการ
ประสานงานระหว>างภาครัฐ ภาคเอกชนและท:องถ่ินให:มีเอกภาพ 

2) กลยุทธ, 
ก. จัดทําแผนป}องกันและแก:ไขป5ญหาการคุกคามข:ามชาติ โดยมุ>งเน:นการลดป5จจัยท่ีจะ

ก>อให:เกิดการคุกคามของกลุ>มผู:ก>อการร:ายในการใช:ประเทศไทยเปEนแหล>งพักพิง      
แหล>งป5จจัยเพ่ือสนับสนุนการก>อเหตุ 

ข. กําหนดท>าทีและจุดยืนในความร>วมมือกับองค�กรในภู มิภาคในการแก:ไขป5ญหา           
การก>อการร:ายอาชญากรรมข:ามชาติ 

ยุทธศาสตร,ท่ี 3 ยุทธศาสตร,ความม่ันคงแห�งชาติทางทะเล 
1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุ:มครองการใช:ประโยชน�ทางทะเล 
ข. เพ่ือสร:างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมทางทะเล 

2) กลยุทธ, 
ก. พัฒนากองกําลังทางเรือในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือป}องกันภัยคุกคามในรูปแบบของ       

การป}องกันและปราบปราม 
ข. พัฒนาขีดความสามารถเพ่ือปกป}องคุ:มครองภัยคุกคามทางความม่ันคง 
ค. พัฒนาระบบเตือนภัย ป}องกันและจัดการกับภัยพิบัติ สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ง. พัฒนาเชื่อมโยงเส:นทางขนส>งทางทะเล สนับสนุนกิจการพาณิชย�นาวี ดําเนินกิจกรรม
ทางทะเลอย>างมีประสิทธิภาพ ด:วยการกําหนดพ้ืนท่ีปกครองทางทะเลให:ชัดเจนสามารถ
บังคับใช:กฎหมายได: 

ยุทธศาสตร,ท่ี 4 ยุทธศาสตร,ปhองกันและแก�ไขป�ญหาความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต� 
1) เปhาหมาย 

ก. เพ่ือขจัดความขัดแย:ง ลดความรุนแรงด:วยสันติวิธี 
ข. เพ่ือเสริมสร:างสันติสุขและพัฒนาให:เกิดความยั่งยืนด:วยการมีส>วนร>วมของทุกภาคส>วน 

2) กลยุทธ, 
ก. ฟ��นฟูความเชื่อม่ัน ลดความหวาดระแวงระหว>างภาครัฐและประชาชนในพ้ืนท่ี      

เคารพหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 
ข. สร:างการยอมรับของคนในสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต:ให:เปEนสังคมพหุวัฒนธรรม  

ท่ีมีความเข:มแข็ง 
ค. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปEนอยู>ของประชาชนในพ้ืนท่ีให:สอดคล:องกับศักยภาพ 

ความต:องการ โดยคํานึงถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของแต>ละพ้ืนท่ีเปEนสําคัญ 
3.5 แผนปฏิบัติการ 20 ปW (พ.ศ.2560-2579) 

เพ่ือให:ผู:จัดทํานโยบายสามารถนําแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ไปปฏิบัติให:เปEนรูปธรรม
ได: ท่ีปรึกษาจึงเสนอแนะแผนปฏิบัติการครอบคลุมตลอดระยะเวลาของแผนแม>บท โดยเสนอแนะแผนปฏิบัติการ
ดังกล>าวจาก 

(1) (ร>าง) กรอบยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปu 
(2) แผนยุทธศาสตร�  20 ปu  ของกระทรวงท่ีเ ก่ียวข:องกับรายสาขาเศรษฐกิจ 7 สาขา หรือ                

แผนยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข:อง ได:แก> 
1) แผนพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐาน ด:านคมนาคมขนส>งของไทย พ.ศ.2558 - 2565 
2) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ}าของประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2579 (PDP2015) 
3) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปu พ.ศ.2555 - 2574 
4) แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาแหล>งน้ําขนาดใหญ> พ.ศ.2555 - 2565 
5) ยุทธศาสตร�การท>องเท่ียวไทย พ.ศ.2558 - 2560 
6) ยุทธศาสตร�กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล:อม พ.ศ.2556 - 2561 
7) นโยบายความม่ันคงแห>งชาติ พ.ศ.2558 - 2564 

(3) แผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: (SEA) 
(4) แผนปฏิบัติการท่ีมีอยู>ในป5จจุบันของ 7 สาขาเศรษฐกิจ 
โดยแผนปฏิบัติการนี้จะแบ>งออกเปEน 2 ช>วง ดังนี้ 
ช�วงระยะเวลา 10 ปWแรก (พ.ศ.2560-2569) ท่ีปรึกษาได:นําเสนอแผนปฏิบัติการไว:ใน ภาคผนวก ข  ซ่ึงจัดแบ>ง

ออกเปEน 4 กลุ>ม ดังนี้  
กลุ>มท่ี 1 โครงการพัฒนาท่ีควรเร>งรัด 
กลุ>มท่ี 2 โครงการพัฒนาท่ีควรดําเนินตามแผนงานเดิม 
กลุ>มท่ี 3 โครงการพัฒนาท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม 
กลุ>มท่ี 4 โครงการพัฒนาใหม>ท่ีควรมีตามแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ช�วงระยะเวลา 10 ปWหลัง (พ.ศ.2570-2579) ท่ีปรึกษานําเสนอแนวคิดของแผนปฏิบัติการ ซ่ึงเปEน
แนวทางท่ีจัดทําเพ่ือให:หน>วยงานต>างๆ สามารถนําแนวคิดไปประยุกต�ใช:ในการจัดทําแผนงานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ56งทะเลภาคใต:ในช>วงระยะเวลาดังกล>าว ดังตารางท่ี 3-1 

ตารางท่ี 3-1 เปhาหมายทางเศรษฐกิจ (Economic Target) 

ของทางเลือกสองบวก (2+) แยกตามระยะเวลาของยุทธศาสตร, 
 

เปhาหมายทางเศรษฐิจ 

ระยะท่ี 1 

(2560-2564) 

ระยะท่ี 2 

(2565-2569) 

ระยะท่ี 3 

(2570-2574) 

ระยะท่ี 4 

(2575-2579) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต�  

(ร�อยละ) 
3.7 4.8 4.9 5.1 

รายได�เพ่ิมเฉลี่ยต�อปWจากการท�องเท่ียวของภาคใต� 

(ล�านบาท) 
39,139 192,969 409,515 651,715 

รายได�เพ่ิมเฉลี่ยต�อปWจากอุตสาหกรรมฮาลาล  

(ล�านบาท) 
4,893  24,121  108,403  125,876  

รายได�เพ่ิมเฉลี่ยต�อปWจากศูนย,กลางการขนส�ง

และโลจสิติกส, (ล�านบาท)* 
4,892 24,121 42,857 134,810 

หมายเหตุ: *เฉพาะส>วนท่ีกระทบ GDP ส>วนเพ่ิมของทางเลือกสองบวก (2+) 

ท่ีมา: การคาดการณ�โดยท่ีปรึกษา 

3.5.1  การพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 กรณีใช�ศักยภาพเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case) มีการพัฒนาใน
สาขาเศรษฐกิจท้ัง 7 สาขา ดังตารางท่ี 3-2 

ตารางท่ี 3-2 การพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 กรณีใช�ศักยภาพเต็มท่ี 

สาขา โครงการ 
1. คมนาคมขนส>ง
และโลจิสติกส� 

1. โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล:อมระบบขนส>งมวลชนจังหวัด
ภูเก็ต ในเส:นทางท>าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต-ห:าแยกฉลอง (โครงการรถไฟรางเบา)  

2. โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู>ขับเคลื่อนด:วยพลังงานไฟฟ}า ช>วงหาดใหญ>-ปาดังเบซาร� 
3. โครงการพัฒนาสถานีขนส>งสินค:า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทางทางถนน ด:วยรถบรรทุก จังหวัด      

สุราษฎร�ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส 
4. โครงการพัฒนาโครงข>ายทางหลวงชนบทเช่ือมต>อด:านการท>องเท่ียว (Royal Coast) 
5. โครงการเร>งรัดก>อสร:างขยาย 4 ช>องจราจร และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ระยะท่ี 2 
6. โครงการทางพิเศษสายกะทู:-ปrาตอง จังหวัดภูเก็ต 
7. การศึกษาความเหมาะสมทางด:านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล:อมเบ้ืองต:น โครงการทาง

หลวงแนวใหม> สายบ:านสาคู-เกาะแก:ว 
8. โครงการทางหลวงพิเศษระหว>างเมืองแนวใหม>อําเภอหาดใหญ>-ชายแดนไทย-มาเลเซีย 
9. โครงการทางหลวงพิเศษระหว>างเมือง หมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอํา* (โครงการทางหลวงพิเศษ 
    สายชะอํา-ชุมพร) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

สาขา โครงการ 
10. โครงการโครงข>ายเช่ือมโยง อําเภอย>านตาขาว-อําเภอปะเหลยีน-อําเภอทุ>งหว:า-อําเภอละงู 
11. โครงการถนนเลีย่งเมืองหาดใหญ> ฝ56งตะวันออก 
12. โครงการถนนเลีย่งเมืองหาดใหญ> ฝ56งตะวันตก 
13. โครงการก>อสร:างสะพานข:ามแม>นํ้าโกลก แห>งท่ี 2 (สะพานสไุหง-โกลก) 
14. โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร� (กรุงเทพฯ-หัวหิน-สุราษฎร�ธานี-ปาดังเบซาร�) 
15. โครงการก>อสร:างรถไฟทางคู> สายชุมพร-สุราษฎร�ธานี 
16. โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟเพ่ือการท>องเท่ียว เส:นทางจังหวัดสุราษฎร�ธานี-พังงา-ภูเก็ต 
17. โครงการท>าเรือนํ้าลึกสงขลาแห>งท่ี 2  
18. โครงการก>อสร:างท>าเรือ จังหวัดชุมพร 
19. โครงการก>อสร:างท>าเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล และโครงข>ายทางรถไฟจากสถานีชุมทาง        

อําเภอหาดใหญ> – ปากบาราเพ่ือเช่ือมโยงการขนส>งทางรางไปยังท>าเรือ 
2. พลังงาน 1. โครงการปรับปรุงระบบส>งไฟฟ}าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต:เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ}า 

2. โครงการปรับปรุงระบบส>งไฟฟ}าบริเวณภาคใต:เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ}า (สรุาษฎร�ธานี-สงขลา) 
3. โครงการพัฒนาระบบเคเบ้ิลใต:ทะเลไปยังบริเวณอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี เพ่ือเสริมความ  

มั่นคงของระบบไฟฟ}า 
4. โครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ}าในพ้ืนท่ีภาคใต: จาก 33 เควี เปEน 22 เควี ระยะท่ี 1 
5. โครงการโรงไฟฟ}าถ>านหินกระบ่ี 
6. โครงการท>าเทียบเรือคลองรั้ว 
7. โครงการโรงไฟฟ}าถ>านหินเทพาฯ 1, 2 และท>าเทียบเรือ 

3. อุตสาหกรรม 1. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2 จังหวัดของภาคใต: คือ สงขลา และนราธิวาส) 
2. โครงการเมืองยาง 
3. โครงการส>งเสรมิและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต: 
4. โครงการส>งเสรมิและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมรายได:และการลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต: 
5. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 
6. โครงการฝ�กอบรมฝuมือแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

4. เกษตรกรรม 1. โครงการระบบส>งนํ้าอ>างเก็บนํ้าคลองแห:ง ตําบลกระบ่ีน:อย อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี  
2. โครงการพัฒนาลุ>มนํ้าตาปu-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
3. โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ> (ระยะท่ี 2) จังหวัดสงขลา 
4. โครงการเพ่ิมศักยภาพด>านสินค:าเกษตรชายแดน เพ่ือรองรับการเข:าสู>ประชาคมอาเซียน 
5. โครงการส>งเสรมิอาชีพด:านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต: 
6. โครงการอ>างเก็บนํ้าท>าแซะ จังหวัดชุมพร 
7. โครงการอ>างเก็บนํ้าลํารูใหญ> จังหวัดพังงา 
8. โครงการระบบระบายนํ้าปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา 
9. โครงการศึกษาความเหมาะสมการลงทุน วางท>อส>งนํ้าดิบ จากเข่ือนรัชชประภาไปจังหวัดภเูก็ต 

5. ท>องเท่ียว 1. โครงการพัฒนาการท>องเท่ียวอารยะธรรม ประเพณีรองรับการท>องเท่ียวอาเซียนและนานาชาต ิ
2. โครงการพัฒนาการท>องเท่ียวเพ่ือการกีฬา สัมมนา สุขภาพ และกิจกรรมระดบันานาชาต ิ
3. โครงการพัฒนาแหล>งท>องเท่ียว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต: 
4. โครงการพัฒนาและเช่ือมโยงเครือข>ายแหล>งท>องเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิงเกษตร/วิถีชีวิตและภูมิป5ญญา 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

สาขา 
5. โครงการพัฒนาแหล>งท>องเท่ียว 
6. โครงการส>งเสรมิสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมรายได:จากการท>องเท่ียว
7. โครงการส>งเสรมิศักยภาพด:านการท>องเท่ียวและกีฬา

6. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อม 

1. โครงการก>อสร:างศูนย�กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดกระบ่ี
2. โครงการความร>วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เพ่ือรองรับการเข:าสู>ประชาคม

อาเซียน 
3. โครงการบูรณาการการจัดการป}องกันและแก:ไขป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56งทะเล 
4. โครงการถ>ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

7. ความมั่นคง 1. โครงการจัดตั้งศูนย�บริการแบบเบ็ดเสร็จด:านแรงงานต>างด:าว
หมายเหตุ: *โครงการทางหลวงพิเศษระหว>างเมือง
สายนครปฐม-ชะอํา ซ่ึงเปEนจุดเริ่มต:นของโครงการ

จากตารางท่ี 3-2 แสดงถึงโครงการ 
สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการท>องเท่ียว สาขาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล:อม และสาขาความ
ม่ันคง ตามการพัฒนาในทางเลือกท่ี 
การจําแนกโครงการตามยุทธศาสตร�ในระยะ 
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข และ

3.5.2  ข�อเสนอแนะแผนปฏิบัติการสําหรับการเพ่ิมศักยภาพ
 การพัฒนาตามทางเลือกท่ี 

แม:การพัฒนาตามทางเลือก
เหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: แต>ยังไม>สามารถทําให:บรรลุเป}าหมายทางเศรษฐกิจได:ตามท่ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพ ซ่ึง
พัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพนั้น ประกอบไปด:วย 
ท>องเ ท่ียว 2) อุตสาหกรรมฮาลาล และ 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) การเพ่ิมศักยภาพทางด:านการท>องเท่ียว
(2) การเพ่ิมศักยภาพทาง
(3) การเพ่ิมศักยภาพทาง

รูปท่ี 3-2 การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมตามทางเลือกสองบวก 
 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 52 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

โครงการ 
โครงการพัฒนาแหล>งท>องเท่ียว Green & UnseenAndaman 
โครงการส>งเสรมิสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมรายได:จากการท>องเท่ียว
โครงการส>งเสรมิศักยภาพด:านการท>องเท่ียวและกีฬา เพ่ือรองรบัการเปmดประชาคมอาเซียน
โครงการก>อสร:างศูนย�กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดกระบ่ี 
โครงการความร>วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เพ่ือรองรับการเข:าสู>ประชาคม

โครงการบูรณาการการจัดการป}องกันและแก:ไขป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56งทะเล 
โครงการถ>ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล:อมในระดับจังหวัด
โครงการจัดตั้งศูนย�บริการแบบเบ็ดเสร็จด:านแรงงานต>างด:าว เพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

งพิเศษระหว>างเมือง หมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอํา จะเริ่มต:นการก>อสร:างในระยะ
ชะอํา ซ่ึงเปEนจุดเริ่มต:นของโครงการทางหลวงพิเศษในภาคใต:  

ถึงโครงการ 7 สาขาเศรษฐกิจ ได:แก> สาขาคมนาคมและโลจิสติกส� สาขาพลังงาน 
สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการท>องเท่ียว สาขาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล:อม และสาขาความ

ทางเลือกท่ี 2 กรณีศักยภาพเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case
ธศาสตร�ในระยะ 10 ปuแรก และแนวคิดการพัฒนาในระยะ 

และภาคผนวก ค เล�มท่ี 4 แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต�

ข�อเสนอแนะแผนปฏิบัติการสําหรับการเพ่ิมศักยภาพ  
การพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 กรณีการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมบวก (+) 
แม:การพัฒนาตามทางเลือกท่ี 2 กรณีใช:ศักยภาพเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case

เหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: แต>ยังไม>สามารถทําให:บรรลุเป}าหมายทางเศรษฐกิจได:ตามท่ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 12 ระบุไว: คือ การเติบโตร:อยละ 5 ดังนั้นท่ีปรึกษาจึงได:เสนอ

พ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพ ซ่ึงท่ีปรึกษาเรียกการพัฒนาดังกล>าวว>า “บวก (+)” โดยนํามาผนวกเข:ากับการ
ซ่ึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพนั้น ประกอบไปด:วย 3 สาขาสําคัญ ได:แก>  

อุตสาหกรรมฮาลาล และ 3) การเปEนศูนย�กลางการขนส>งและโลจิสติกส�  

ศักยภาพทางด:านการท>องเท่ียว 
ทางด:านอุตสาหกรรมฮาลาล 
ทางด:านการเปEนศูนย�กลางการขนส>งและโลจิสติกส� 

การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมตามทางเลือกสองบวก (2
 

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

โครงการส>งเสรมิสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมรายได:จากการท>องเท่ียว 
เพ่ือรองรบัการเปmดประชาคมอาเซียน 

โครงการความร>วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เพ่ือรองรับการเข:าสู>ประชาคม

โครงการบูรณาการการจัดการป}องกันและแก:ไขป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56งทะเล 23 จังหวัด 
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล:อมในระดับจังหวัด 

เพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จะเริ่มต:นการก>อสร:างในระยะท่ี 1           

ได:แก> สาขาคมนาคมและโลจิสติกส� สาขาพลังงาน 
สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการท>องเท่ียว สาขาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล:อม และสาขาความ

Potential Growth Case) ท้ังนี้ในรายละเอียด
ปuแรก และแนวคิดการพัฒนาในระยะ 10 ปuหลัง ท่ีปรึกษาได:

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต� 

Potential Growth Case) จะมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: แต>ยังไม>สามารถทําให:บรรลุเป}าหมายทางเศรษฐกิจได:ตามท่ี

ดังนั้นท่ีปรึกษาจึงได:เสนอ    
โดยนํามาผนวกเข:ากับการ
สาขาสําคัญ ได:แก>  1) การ

การเปEนศูนย�กลางการขนส>งและโลจิสติกส�  ดังรูปท่ี 3-2                    

 
2+) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

(1) การเพ่ิมศักยภาพทางด�านการท�องเท่ียว 

อุตสาหกรรมการท>องเท่ียวนับวันก็จะมีความสําคัญเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันก็พบว>า         
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจโลกจะมีการเคลื่อนตัวจากสิ่งท่ีเรียกว>า Heavy Industry ไปสู> Soft Industry เพ่ิมมาก
ข้ึนเช>นกัน ซ่ึงอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวและบริการก็เปEนส>วนหนึ่งของ Soft Industry และสาเหตุท่ี Soft 
Industry เข:ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังท่ีปรากฏว>าในหลายประเทศ เช>น ญ่ีปุrน เกาหลี 
มาเลเซีย สิงคโปร� ฯลฯ ล:วนแต>ให:ความสําคัญกับ Soft Industry เพราะมีต:นทุนท่ีตํ่าในการผลิตสินค:าและบริการ
ด:านการท>องเท่ียว ในขณะเดียวกันทรัพยากรการท>องเท่ียวต>างๆ ไม>ว>าจะเปEนสิ่งดึงดูดใจ (tourism attractions) 
ท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย�สร:างข้ึน ต>างก็มีพร:อมในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต:ของประเทศไทย ซ่ึงมีสิ่ง
ดึงดูดนักท>องเท่ียวจากนานาประเทศให:เข:ามาท>องเท่ียวและใช:บริการด:านการท>องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

1) เปhาหมายทางเศรษฐกิจ 

ในการพัฒนาด:านการท>องเท่ียว ท่ีปรึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเปEนอย>างยิ่ง 
โดยเฉพาะการพัฒนาตามแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: ซ่ึงจากศักยภาพเดิมในทางเลือกท่ี 2 ของ
การพัฒนาสามารถระบุได:ว>า ภาคใต: มีศักยภาพในด:านการท>องเท่ียวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม 
ท้ังยังมีแหล>งท>องเท่ียวมากมายท่ีพร:อมจะดึงดูดนักท>องเท่ียวจากนานาประเทศ ซ่ึงท่ีปรึกษาขอเสนอเป}าหมายดัง
ตารางท่ี 3-3 

ตารางท่ี 3-3 เปhาหมายทางเศรษฐกิจ (Economic Target) ในการท�องเท่ียว 

เปhาหมายทางเศษฐกิจในด�านการท�องเท่ียว ระยะท่ี 1 

(2560-2564) 

ระยะท่ี 2 

(2565-2569) 

ระยะท่ี 3 

(2570-2574) 

ระยะท่ี 4 

(2575-2579) 

รายได�เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยต�อปW (ล�านบาท) 39,139 192,969 409,515 651,715 

จํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้นต�อปW (ล�านคน) 1.17 3.52 5.07 5.46 

วันพักแรมเฉลี่ย (วัน) 4.72 5.72 6.72 7.72 

ค�าใช�จ�ายนักท�องเท่ียว (วัน/คน) 5,540 7,886 10,065 12,845 

ท่ีมา: การคาดการณ�โดยท่ีปรึกษา 

จากตารางท่ี 3-3ท่ีปรึกษาคาดการณ�ว>า เป}าหมายทางเศรษฐกิจในด:านการท>องเท่ียวท้ัง 4 
ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ตามเป}าหมายทางเศรษฐกิจ จะมีรายได:จากนักท>องเท่ียวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 5 ปu ปuละ 
39,139 ล:านบาท โดยจํานวนนักท>องเท่ียวจะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 5 ปu ปuละ 1.17 ล:านคน ส>วนวันพักแรมของ
นักท>องเท่ียวจะเพ่ิมวันพักข้ึนจากเดิม 1 วันเฉลี่ย 5 ปu และนักท>องเท่ียวจะมีค>าใช:จ>าย 5,540 ต>อวันต>อคน  

ระยะท่ี 2 รายได:จะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 5 ปu ปuละ 192,969 ล:านบาท จํานวนนักท>องเท่ียวจะเพ่ิม
เฉลี่ย 5 ปu ปuละ 3.52 ล:านคน โดยวันพักแรมของนักท>องเท่ียวจะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 1 วัน และค>าใช:จ>ายของ
นักท>องเท่ียวในระยะท่ี 2 จะเท>ากับ 7,886 บาท ต>อวันต>อคน 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ระยะท่ี 3 รายได:จะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 5 ปu ปuละ 409,515 ล:านบาท ซ่ึงจํานวนนักท>องเท่ียว จะ
เพ่ิมข้ึนเปEน 5.07 ล:านคนต>อปu ในระยะนี้ โดยเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีน:อยลงหากเทียบกับระยะท่ี 2 เนื่องจากตาม
แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:นั้น รายได:ท่ีได:รับจากการท>องเท่ียวในภาคใต:จะลดลงเหลือเพียงร:อยละ 
50 จากเดิมร:อยละ 80 เนื่องจากการพัฒนาทางด:านการท>องเท่ียวเต็มประสิทธิภาพแล:ว ซ่ึงในระยะท่ี 3 นี้ 
นักท>องเท่ียวจะต:องมีค>าใช:จ>าย 10,065 ต>อวันต>อคน 

ระยะท่ี 4 ซ่ึงเปEนระยะสุดท:ายในแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 20 ปu ตามเป}าหมายทาง
เศรษฐกิจในด:านการท>องเท่ียวนั้น รายได:เฉลี่ย 5 ปu จะเพ่ิมข้ึนปuละ 651,715 ล:านบาท ในขณะท่ีนักท>องเท่ียว
จะต:องมีค>าใช:จ>าย 12,845 บาท ต>อวันต>อคน 

ซ่ึงนอกจากเป}าหมายทางเศรษฐกิจในด:านการท>องเท่ียวแล:วนั้น ท่ีปรึกษายังจําเปEนจะต:องบรรลุ
เป}าหมายทางด:านการท>องเท่ียวจากนักท>องเท่ียวท่ีต:องการเพ่ิมข้ึน โดยพิจารณาจากจํานวนนักท>องเท่ียว 

2) การบรรลุเปhาหมายนักท�องเท่ียว 

ท่ีปรึกษาจึงขอเสนอจํานวนนักท>องเท่ียวท่ีต:องการเพ่ือบรรลุเป}าหมาย นักท>องเท่ียวเรือสําราญใน
ป5จจุบันตามเป}าหมาย และจํานวนนักท>องเท่ียวท้ังจากตลาดเดิมและตลาดใหม>ดังตารางท่ี 3-4 ถึงตารางท่ี 3-6 
ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3-4 การบรรลุเปhาหมายนักท�องเท่ียว 
หน�วย : ล:านคน 

เปhาหมายนักท�องเท่ียว ระยะท่ี 1 
(2560-2564) 

ระยะท่ี 2 
(2565-2569) 

ระยะท่ี 3 
(2570-2574) 

ระยะท่ี 4 
(2575-2579) 

นักท�องเท่ียวท่ีต�องการเพ่ิม (ปW,ล�านคน) 1.17 3.52 5.07 5.46 
- จากการท�องเท่ียวเรือสําราญ 0.04 0.95 1.50 2.30 
- จากตลาดนักท�องเท่ียวใหม� 1.13 2.57 3.57 3.15 
ท่ีมา: การคาดการณ�โดยท่ีปรึกษา 

ตารางท่ี 3-5 จํานวนนักท�องเท่ียวเรือสําราญ 
หน�วย : ล:านคน 

ท�าเรือ ระยะท่ี 1 
(2560-2564) 

ระยะท่ี 2 
(2565-2569) 

ระยะท่ี 3 
(2570-2574) 

ระยะท่ี 4 
(2575-2579) 

ท�าเทียบเรือสําราญจังหวัดภูเก็ตป�จจุบัน 0.01 0.09 0.16 0.24 
ท�าเทียบเรือสําราญจังหวัดภูเก็ตแบบ Home Port -- 0.61 0.98 1.58 
ท�าเทียบเรือสําราญเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร,ธานี 0.02 0.16 0.19 0.24 
ท�าเทียบเรือสําราญจังหวัดกระบ่ี 0.01 0.09 0.16 0.24 
ท่ีมา: การคาดการณ�โดยท่ีปรึกษา 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ตารางท่ี 3-6 จํานวนนักท�องเท่ียวจากตลาดใหม�และ/หรือกระตุ�นนกัท�องเท่ียวประเภทใหม�จากตลาดเดิม 
หน�วย : ล:านคน 

นักท�องเท่ียว ระยะท่ี 1 
(2560-2564) 

ระยะท่ี 2 
(2565-2569) 

ระยะท่ี 3 
(2570-2574) 

ระยะท่ี 4 
(2575-2579) 

ยุโรปและยุโรปตะวันออก 0.45 1.03 1.43 1.26 
เอเชียใต� 0.23 0.51 0.71 0.63 
ตะวันออกกลาง 0.17 0.39 0.54 0.47 
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด, 0.11 0.26 0.36 0.32 
อ่ืนๆ 0.17 0.39 0.54 0.47 
ท่ีมา: การคาดการณ�โดยท่ีปรึกษา 

จากข:อมูลข:างต:นแสดงถึงจํานวนนักท>องเท่ียวท่ีต:องการเพ่ือบรรลุเป}าหมาย นักท>องเท่ียวเรือ
สําราญในป5จจุบันตามเป}าหมาย และจํานวนนักท>องเท่ียวจากตลาดเดิมและตลาดใหม>และ/หรือ กระตุ:น
นักท>องเท่ียวประเภทใหม>จากตลาดเดิมให:หันมาท>องเท่ียวในตลาดใหม>มากยิ่งข้ึน ซ่ึงด:วยศักยภาพของภาคใต:ท้ัง 
14 จังหวัด ต>างมีแหล>งท>องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดให:เกิดการท>องเท่ียวอย>างมีคุณภาพ โดยต:องการจํานวน
นักท>องเท่ียวยุโรปและยุโรปตะวันออกเพ่ิมข้ึนร:อยละ 0.45 นักท>องเท่ียวเอเชียใต:ร:อยละ 0.23 นักท>องเท่ียว
ตะวันออกกลางร:อยละ 0.17 นักท>องเท่ียวออสเตรเลีย/นิวซีแลนด�ร:อยละ 0.11 และนักท>องเท่ียวจากแหล>งอ่ืนๆ 
ร:อยละ 0.17 ซ่ึงเปEนเป}าหมายในระยะท่ี 1 และจะเพ่ิมข้ึนในระยะต>อๆ ไป 

ท่ีปรึกษาได:ทําการวิเคราะห� การเพ่ิมศักยภาพด:านการท>องเท่ียวใน 14 จังหวัดภาคใต: อาจกล>าวได:
ว>าเปEนการพัฒนาการท>องเท่ียวโดยแบ>งออกเปEนกลุ>มจังหวัด ซ่ึงในภาคใต:สามารถแบ>งออกได:เปEน 3 กลุ>มจังหวัด 
คือ กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทย กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน และกลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดน ซ่ึงการเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข>งขันของอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวใน 3 กลุ>มจังหวัด รวมท้ังเพ่ือให:
สามารถปรับสภาพแวดล:อมและโครงสร:างของอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวใน 3 กลุ>มจังหวัดภาคใต:ให:เอ้ือต>อ      
การพัฒนาการท>องเท่ียวท่ียั่งยืนในอนาคตได: โดยมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพดังนี้  

ก)  กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอ>าวไทย ประกอบด:วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช 
และพัทลุง เน:นการพัฒนาด:านแหล>งท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ�บริเวณชายฝ56งทะเล  

ข)  กลุ>มจังหวัดภาคใต:ฝ56งอันดามัน ประกอบด:วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี และตรัง โดยเน:น
การรักษาความมีมนต�เสน>ห�ของศูนย�กลางการท>องเท่ียวทางทะเล  เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการท>องเท่ียว
และการบริการ  พัฒนาแหล>งท>องเท่ียวชายฝ56งทะเลและบนบก  และพัฒนาบุคลากรเพ่ือให:รองรับการท>องเท่ียวได:
อย>างมีประสิทธิภาพ   

ค)  กลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดน ประกอบด:วย สงขลา สตูล ป5ตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเน:น
การพัฒนาแหล>งท>องเท่ียวชายฝ56งทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรเพ่ือให:รองรับการท>องเท่ียวได:อย>างมี
ประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาจะกล>าวถึงกิจกรรมเพ่ือบรรลุเป}าหมายนักท>องเท่ียวเรือสําราญจะนําไปสู>การพัฒนา
แหล>งท>องเท่ียวแห>งใหม> และกิจกรรมการท>องเท่ียวใหม> ดังนี้ 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

1.1) กิจกรรมท่ีควรกระทําเพ่ือบรรลุเปhาหมายนักท�องเท่ียวเรือสําราญ 

1.1.1) การท�องเท่ียวทางเรือสําราญ (Cruise Tourism) 

- ท>าเทียบเรือสําราญ จังหวัดภูเก็ตป5จจุบัน 
- ท>าเทียบเรือสําราญ จังหวัดภูเก็ต แบบ Home Port 
- ท>าเทียบเรือสําราญเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
- ท>าเทียบเรือสําราญ จังหวัดกระบ่ี 

1.1.2) ความต�องการเดินทางท�องเท่ียวด�วยเรือสําราญ 
อุตสาหกรรมเรือสําราญมีอัตราการเติบโตผู:โดยสารประจําปuประมาณร:อยละ 6.55 

จากปu พ.ศ.2533 - 2562 โดยได:รับแรงหนุนจากกําลังการผลิตใหม>ท่ีมีขนาดใหญ>และการสร:างท>าเรือกระจาย
พอร�ตในท:องถ่ินมากข้ึน รวมท้ังสถานท่ีท>องเท่ียวอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีตรงกับความต:องการของผู:บริโภค โดยในปu 
พ.ศ.2558 มีผู:โดยสารท่ีท>องเท่ียวโดยเรือสําราญท่ัวโลก 24 ล:านคน โดยในทวีปเอเชียมี 2.17 ล:านคน คิดเปEน
สัดส>วนประมาณร:อยละ 9 ของจํานวนนักท>องเท่ียวเรือสําราญท้ังหมด  ซ่ึงเปEนสัดส>วนท่ีสูงเม่ือเทียบกับหลายปuท่ี
ผ>านมาจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนเท่ียวและการนําเรือสําราญเข:ามาให:บริการเพ่ิมข้ึน ดังรูปท่ี 3-3 สําหรับประเทศ
ไทยมีสัดส>วนอยู>ประมาณร:อยละ 2.08 โดยมีจํานวนเรือสําราญท่ีเข:าสู>ประเทศไทย 62 ลํา มีจํานวนเท่ียวเรือท่ีแวะ
เทียบท>าท้ังหมด 313 ครั้ง เปEน  ฝ56งอันดามันท่ี จังหวัดภูเก็ต 140 ครั้ง ฝ56งอ>าวไทยท่ี อําเภอเกาะสมุย จังหวัด             
สุราษฎร�ธานี 54 ครั้ง ท>าเรือกรุงเทพฯ 31 ครั้ง และท>าเรือแหลมฉบัง 88 ครั้ง รวมจํานวนผู:โดยสารท้ังสิ้น 
459,551 คนในปu พ.ศ.2558 

 

ท่ีมา : cruisemarketwatch.com 

รูปท่ี 3-3 แนวโน�มการเจริญเติบโตของธุรกิจเรือสําราญ 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ในอนาคตธุรกิจเรือสําราญของโลกมีแนวโน:มการเติบโตท่ีสดใส โดยคาดว>าจะมี
ผู:โดยสารเรือสําราญเพ่ิมข้ึนเปEน 29.7 ล:านคน ในปu พ.ศ.2563 และเพ่ิมเปEน 36.4 ล:านคนในปu พ.ศ.2568 หาก
คาดการณ�ปริมาณนักท>องเท่ียวโดยเรือสําราญในภูมิภาคและในประเทศไทยจะมีจํานวนผู:โดยสารท่ีเดินทางโดยเรือ
สําราญดังแสดงในตารางท่ี 3-7 

ตารางท่ี 3-7 การคาดการณ,จํานวนผู�โดยสารท่ีเดินทางท�องเท่ียวโดยเรือสําราญ (ล�านคน) 
 ปW พ.ศ.2558 ปW พ.ศ.2563 ปW พ.ศ.2568 

ท่ัวโลก 24.00 29.70 36.40 
เอเชีย 2.17 2.69 3.29 

สิงคโปร� 1.03 1.27 1.56 

นอกจากนี้ จากรายงานประจําปuของสมาคมสายการเดินเรือสําราญระหว>างประเทศ 
(Cruise Lines International Association, 2015) ได:ระบุว>า ระหว>างปu พ.ศ.2558 ถึง ปu พ.ศ.2563 จะมีการ
ให:บริการเรือสําราญลําใหม>กว>า 55 ลํา โดยในปu พ.ศ.2558 จะมีบริการเรือลําใหม> จํานวน 6 ลํา 

และจากการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบท>าเทียบเรือ
รองรับเรือสําราญขนาดใหญ> (Cruise) ท่ีจังหวัดกระบ่ี และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี ของกรมเจ:าท>า1  
จากการสํารวจนักท>องเท่ียวเรือสําราญท่ีเดินทางมาท>องเท่ียวยังแหล>งท>องเท่ียวในประเทศไทย มีรายละเอียดท่ี
น>าสนใจ ดังนี้ 

1)  มีอายุมากกว>าหรือเท>ากับ 55 ปu มีรายได:เฉลี่ย 1.85 ล:านบาทต>อปu หรือเดือนละ 
154,000 บาท 

2)  นักท>องเท่ียวมีการใช:จ>ายระหว>างการท>องเท่ียวในประเทศไทยเฉลี่ยรวมประมาณ 
5,000 บาทต>อคน 

3)  นิยมแหล>งท>องเท่ียวทางประวัติศาสตร�และศาสนสถาน แหล>งท>องเท่ียวตาม
ธรรมชาติ แหล>งท>องเท่ียวเพ่ือสันทนาการและบันเทิง เช>น สวนสัตว� สวนสนุก และการเท่ียวชมสถานท่ีท>องเท่ียว 
(Sightseeing) เช>น การปuนเขา การเดินสํารวจธรรมชาติ ซ่ึงจังหวัดในภาคใต:มีสถานท่ีท>องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเปEนท่ี
รู:จักดังกล>าวท่ีสามารถดึงดูดให:นักท>องเท่ียวเข:ามาเท่ียวได:มากข้ึน 

จากความต:องการท>องเท่ียวด:วยเรือสําราญและผลการสํารวจความต:องการ
นักท>องเท่ียวจะเห็นได:ว>าพ้ืนท่ีในจังหวัดภาคใต:มีศักยภาพและความได:เปรียบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและ
สถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงในหมู>นักท>องเท่ียว จึงเปEนโอกาสสําคัญในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสามารถผลักดัน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคจากการพัฒนาการท>องเท่ียวด:วยเรือสําราญ 

1.2) การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหม� 
การพัฒนาแหล>งท>องเท่ียวใหม>ๆ นั้น ท่ีปรึกษาเห็นว>า แหล>งท>องเท่ียวใหม>จะมีความสําคัญ

ในการดึงดูดนักท>องเท่ียวท้ังนักท>องเท่ียวจากตลาดเดิมและนักท>องเท่ียวจากตลาดใหม> ให:เข:ามาท>องเท่ียวและใช:
บริการเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงท่ีปรึกษาสามารถแบ>งลักษณะของแหล>งท>องเท่ียวออกเปEน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  

                                                           

1 รายงานความก:าวหน:า คร้ังท่ี 2 รายงานหลัก (ฉบบัแก:ไข), มิถุนายน 2559 กรมเจ:าท>า 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

1.2.1) แหล�งท�องเท่ียวเชิงพาณิชย, 
แหล>งท>องเท่ียวเชิงพาณิชย� คือ แหล>งท>องเท่ียวท่ีมุ>งเน:นในการสร:างเม็ดเงินให:กับ

ชาวบ:านในพ้ืนท่ี ซ่ึงท่ีปรึกษาเสนอแนะการพัฒนาแหล>งท>องเท่ียวตามศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ เช>น บ>อ
น้ําแร>ธรรมชาติ หรือ แหล>งท>องเท่ียวแห>งใหม>ท่ีมนุษย�สร:างข้ึน เช>น ชิงช:าสวรรค�ภูเก็ต (Phuket Eyes) เปEนต:น เพ่ือ
สร:างรายได:ให:กับประเทศ และชุมชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ อาจเปEนการพัฒนาการท>องเท่ียวเชิงการแพทย� (Medical 
Tourism) ได: เช>น ธุรกิจการรักษาพยาบาล การส>งเสริมสุขภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑ�จากสมุนไพรธรรมชาติ เปEนต:น 

1.2.2) แหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ, 
แหล>งท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ� คือ แหล>งท>องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีจะก>อให:เกิดการ

ท>องเท่ียวในลักษณะมุ>งเน:นในด:านการท>องเท่ียวควบคู>กับการดูแลรักษาให:คงไว:ซ่ึงคุณภาพภายในพ้ืนท่ีของ
สิ่งแวดล:อมและทรัพยากรธรรมชาติของแหล>งท>องเท่ียว รวมท้ังการเพ่ิมพูนประสบการณ�ท่ีมีคุณค>าให:แก>
นักท>องเท่ียว โดยพัฒนาควบคู>ไปพร:อมกันกับการพัฒนาจิตสํานึกและความเข:าใจของนักท>องเท่ียว ตลอดจนการ
ส>งเสริมให:นักท>องเท่ียวได:รู:จักกับการท>องเท่ียวท่ีเก่ียวข:องกับวิถีชีวิต ความเปEนอยู>ของท:องถ่ินด้ังเดิม 

ซ่ึงการท>องเ ท่ียวท้ัง 2 ลักษณะท่ีได:กล>าวมาข:างต:นนั้น จะสามารถดึงดูด
นักท>องเท่ียวท่ีชื่นชอบความแปลกใหม> ความท:าทาย รวมท้ังสร:างนักท>องเท่ียวคุณภาพให:เกิดข้ึนกับการท>องเท่ียว
ในเมืองไทยเพ่ือการพัฒนาอย>างยั่งยืนต>อไป  

1.3) การพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวใหม� 
ในการพัฒนากิจกรรมท>องเท่ียวใหม>นั้น ท่ีปรึกษาได:ทําการศึกษาและวิเคราะห� โดย

พิจารณาว>าการพัฒนากิจกรรมการท>องเท่ียวแบบใหม>นั้น ความสําคัญต>อการเพ่ิมของนักท>องเท่ียว เช>น ในอนาคต 
ตลาดนักท>องเท่ียวจีนจะมีความสําคัญต>ออุตสาหกรรมการท>องเท่ียวของภาคใต:มากท่ีสุด เนื่องจากเปEนตลาดท่ีมี
กําลังซ้ือสูงและจีนมีประชากรมากเปEนอันดับหนึ่งของโลก โดยจากสถิตินักท>องเท่ียวจีนท่ีเพ่ิมข้ึนถึงร:อยละ 69 ในปu 
2015 เม่ือเปรียบเทียบกับปu 2014 ท่ีมีจํานวนมากเปEนอันดับสองคือ 2.8 ล:านคน (เปEนท่ีสองรองลงมาจาก
มาเลเซียท่ีมีจํานวน 3.4 ล:านคน) ตลาดนักท>องเท่ียวท่ีนิยมมาเท่ียวทางภาคใต:รองลงมาจากจีนได:แก>นักท>องเท่ียว
ชาวไต:หวัน และฮ>องกงท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนร:อยละ 19 และร:อยละ 16 ตามลําดับ ในปu พ.ศ.2558 เม่ือ
เปรียบเทียบกับปu พ.ศ.2557 ดังตารางท่ี 3-8 

ตารางท่ี 3-8 สถิตินักท�องเท่ียวท่ีมาภาคใต� เปรียบเทียบระหว�างปW พ.ศ. 2557-2558 

Nationality 
สถิตินักท�องเท่ียว (คน) พ.ศ.2557-2558 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร�อยละ) 

Thai 15,529,734  14,324,863  +8.41 
Brunei 4,447  5,007  -11.18 
Cambodia 4,521  4,125  +9.60 
Indonesia 107,327  104,566  +2.64 
Laos 9,593  9,250  +3.71 
Malaysia 3,423,066  3,171,989  +7.92 
Myanmar 35,078  40,924  -14.29 
Philippines 39,881  35,346  +12.83 
Singapore 531,050  492,940  +7.73 
Vietnam 27,350  24,746  +10.52 
China 2,814,429  1,661,782  +69.36 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

Nationality 
สถิตินักท�องเท่ียว (คน) พ.ศ.2557-2558 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร�อยละ) 

Hong Kong 106,355  91,669  +16.02 
Japan 369,161  334,625  +10.32 
Korea 322,490  302,405  +6.64 
Taiwan 45,046  37,821  +19.10 
Austria 287,282  278,355  +3.21 
Belgium 102,979  98,665  +4.37 
Denmark 317,344  334,099  -5.01 
Finland 285,148  296,339  -3.78 
France 635,813  600,888  +5.81 
Germany 1,240,540  1,170,555  +5.98 
Italy 225,955  208,199  +8.53 
Netherlands 222,648  208,567  +6.75 
Norway 208,999  204,304  +2.30 
Russia 843,284  931,430  -9.46 
Spain 273,838  309,097  -11.41 
Sweden 430,003  438,868  -2.02 
Switzerland 436,505  453,032  -3.65 
United Kingdom 814,295  757,999  +7.43 
East Europe 472,968  440,584  +7.35 
Canada 154,411  150,224  +2.79 
USA 408,533  407,482  +0.26 
India 203,413  180,461  +12.72 
Australia 956,232  924,513  +3.43 
New Zealand 319,254  371,515  -14.07 
Middle East 192,255  183,131  +4.98 
Israel 185,948  174,348  +6.65 
Africa 88,352  87,743  +0.69 
Others 704,194  752,430  -6.41 

Grand Total 33,379,721 30,604,886 +9.07 

โดยสรุป นักท>องเท่ียวท่ีมาท>องเท่ียวภาคใต:ในปu พ.ศ 2557 – 2558 มีจํานวนท้ังสิ้น 30,604,886 
คน และ 33,379,721 คน ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3-9 

ตารางท่ี 3-9 จํานวนนักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในภาคใต� ปW พ.ศ. 2557-2558 

Nationality 
สถิตินักท�องเท่ียว (คน) พ.ศ.2557-2558 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร�อยละ) 

Thai 15,529,734           14,324,863  +8.41 
Foreigners 17,849,987           16,280,023  +9.64 
รวม 33,379,721 30,604,886 +9.07 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได:ว>า จําเปEนจะต:องพัฒนากิจกรรมใหม>ๆ ให:เกิดข้ึน และสามารถดึงดูด
นักท>องเท่ียวเข:ามาท>องเท่ียว และการใช:บริการท>องเท่ียว ซ่ึงท่ีปรึกษาเล็งเห็นถึงแนวโน:มในการส>งผลให:เกิดการ
พัฒนาแหล>งท>องเท่ียวแห>งใหม> ท่ีสามารถดึงดูดนักท>องเท่ียวจากประเทศต>างๆ ได:ดังนี้  

1.3.1) การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

กิจกรรมท่ีท่ีปรึกษาขอเสนอในการท>องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือ การท>องเท่ียวใน
ลักษณะการเยี่ยมชม ศึกษาถึงวัฒนธรรมของหมู>บ:านต>างๆ หรือชุมชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนการท>องเท่ียวในบริเวณวัด
ท่ีเปEนโบราณสถานเก>าแก> หรือปูชนียสถานของจังหวัดในภาคใต: เช>น วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช, วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร�ธานี เปEนต:น  

ท้ังนี้ จากการท>องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้น จะสามารถดึงดูดนักท>องเท่ียวในลักษณะ 
Homestay เช>น ในจังหวัดพังงา จะมีท่ีพักแบบธรรมชาติ เพ่ือให:นักท>องเท่ียวได:สัมผัสและเรียนรู:วิถีชีวิตของ
ชาวประมง พร:อมกับพักผ>อนในบรรยากาศท่ีล:อมรอบไปด:วยธรรมชาติทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ� อีกท้ังลิ้มรสอาหาร
ทะเลสดๆ และร>วมทํากิจกรรมอนุรักษ�ธรรมชาติ ตลอดจนนั่งเรือชมทัศนียภาพของอ>าวพังงาท่ีสวยงาม  หรือท่ี
จังหวัดกระบ่ี จะเปEนท่ีพักท่ีตอบโจทย�นักท>องเท่ียวท่ีสนใจแลกเปลี่ยนความรู: ตลอดจนต:องการเรียนรู:วัฒนธรรม
ความเปEนอยู> การประกอบอาชีพ อาหารท:องถ่ิน ภาษาท:องถ่ิน และวิถีชีวิตชุมชน 

1.3.2) การท�องเท่ียวเชิงผจญภัย/อนุรักษ, 

จากแนวทางการพัฒนากิจกรรมท>องเท่ียวใหม>นั้น ท่ีปรึกษาจึงได:เสนอกิจกรรมท่ี
สร:างความท:าทายในเชิงผจญภัยและอนุรักษ� เช>น การเดินปrา และการส>องนก โดยเปEนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในบริเวณท่ี
เปEนอุทยานเพ่ือสร:างรายได:ให:กับประเทศ ซ่ึงกิจกรรมดังกล>าว เปEนการท>องเท่ียวท่ีเปEน Niche Market หรือเปEน
ตลาดสําหรับนักท>องเท่ียวรายได:สูงท่ีเปEนกลุ>มเฉพาะ ท่ีมีความสนใจซ่ึงเรียกว>า (Special Interest Tourism) 
ส>วนมากจะเปEนนักท>องเท่ียวท่ีมาจากประเทศแถบยุโรป (Austria, UK, Germany, Scandinavian countries) 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด� อเมริกา มักเปEนนักท>องเท่ียวท่ีค>อนข:างมีอายุ รักธรรมชาติ ชอบท>องเท่ียวแบบสงบ         
ไม>อึกทึกครึกโครม ซ่ึงกิจกรรมดูนกนี้ จึงถือได:ว>า เปEนกิจกรรมท่ีทําให:เกิดนักท>องเท่ียวคุณภาพ (Quality tourist) 
เพราะมีกําลังซ้ือสูงกว>านักท>องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ทุกชนิด และเปEนการซ้ือ package tour ท่ีมีราคาแพง เช>น 
กิจกรรมดูนกจําเปEนต:องต:องอาศัย Tour guide ท่ีต:องเปEนผู:เชี่ยวชาญเรื่องนกต>างๆ ให:เปEนผู:นําเท่ียว ซ่ึงมี
ค>าใช:จ>ายท่ีต:องจ>ายเพ่ิมข้ึนในกิจกรรมนี้  

ท้ังนี้ สถานท่ีดูนกท่ีท่ีปรึกษาเสนอแนะ เช>น 1) อุทยานนกน้ําทะเลน�อย พัทลุง       
2) ปaาโกงกางและชายทะเลหน�าเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 3) เขตรักษาพันธุ,สัตว,ปaาเขาประ-บางคราม หรือ 
เขานอจู�จี้ จังหวัดกระบ่ี 4) เขตห�ามล�าสัตว,ปaาหมู�เกาะลิบง จังหวัดตรัง และ 5) อุทยานแห�งชาติทะเลบัน 
จังหวัดสตูล เปEนต:น 

1.3.3) การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

จากการดําเนินนโยบายการเปEนศูนย�กลางสุขภาพของเอเชีย หรือ "เมดิคอลฮับ"     
ในประเทศไทย โดยมีพ้ืนท่ีนําร>องในปu พ.ศ.2547 คือ จังหวัดกรุงเทพฯ เชียงใหม> ภูเก็ต และเกาะสมุย              
(สุราษฎร�ธานี) ตามแผนยุทธศาสตร�ของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปEนพ้ืนท่ีท>องเท่ียวหลักของไทยนั้น ในป5จจุบัน



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

การลงทุนในธุรกิจท>องเท่ียวเชิงสุขภาพยังคงหนาแน>นอยู>ในพ้ืนท่ีท>องเท่ียวหลักเช>นเดิม ท้ังนี้รวมถึงพ้ืนท่ีท>องเท่ียว
หลักท่ีพัทยา (ชลบุรี) และ หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ�) ท่ีมีชาวต>างประเทศเข:ามาท>องเท่ียวและใช:บริการด:านสุขภาพ
จํานวนมาก 

ในพ้ืนท่ีท>องเท่ียวหลักท่ีได:กล>าวข:างต:นนั้น มีโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีศักยภาพต้ังอยู>
มากถึง 92 แห>ง หรือคิดเปEนสัดส>วนร:อยละ 70 ของโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพท้ังหมด โดยมีสัดส>วนการลงทุนจาก
ต>างชาติในพ้ืนท่ีท>องเท่ียวหลักมากท่ีสุด ขณะท่ีพ้ืนท่ีท>องเท่ียวชายแดนยังไม>มีการลงทุนจากต>างชาติ 

จากข:อมูลของสํานักงานคณะกรรมการส>งเสริมการลงทุน (BOI) พบว>า มีโรงพยาบาล
ท่ีได:รับการส>งเสริมการลงทุน ต้ังแต>ปu พ.ศ.2540 ถึงป5จจุบัน รวม 21 ราย มีมูลค>าการลงทุนรวมท้ังสิ้น 9,696.74 
ล:านบาท โดยในปu พ.ศ.2547 มีมูลค>าการลงทุนสูงท่ีสุดถึง 3,147.10 ล:านบาท คิดเปEนอัตราเติบโตมากกว>าร:อยละ 
300 ท้ังนี้เนื่องจากเปEนปuท่ีรัฐบาลเริ่มจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาให:ประเทศไทยเปEนศูนย�กลางสุขภาพของ
เอเชีย โดยในร:อยละ 80 ของมูลค>าการลงทุนรวมของโรงพยาบาลเอกชนท่ีได:รับการส>งเสริมการลงทุนอยู>ในพ้ืนท่ี
ท>องเท่ียวหลัก ส>วนท่ีเหลือร:อยละ 20 อยู>ในพ้ืนท่ีท>องเท่ียวรองขณะท่ีพ้ืนท่ีท>องเท่ียวชายแดนยังไม>มีโรงพยาบาล
เอกชนใดได:รับการส>งเสริมการลงทุน ดังนั้น นี้จึงเปEนโอกาสสําคัญท่ีจะส>งผลให:เกิดกิจกรรมการท>องเท่ียวเชิง
สุขภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต:ท้ัง 14 จังหวัด 

2) เครื่องมือเพ่ือให�บรรลุเปhาหมายทางด�านการท�องเท่ียว 

2.1)  สําหรับการเช่ือมต�อภาคใต�กับตลาดนักท�องเท่ียว 
(1) ท>าอากาศยานนานาชาติ 
(2) ท>าอากาศยานท:องถ่ิน 
(3) รถไฟความเร็วสูง 
(4) รถไฟทางคู> 

2.2)  สําหรับการท�องเท่ียวทางเรือสําราญ (Cruise tourism) 
(1) ท>าเทียบเรือสําราญแบบ Home Port ท่ีจังหวัดภูเก็ต 
(2) ท>าเทียบเรือสําราญเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
(3) ท>าเทียบเรือสําราญจังหวัดกระบ่ี 

2.3)  สําหรับการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหม� 
(1) ท>าเทียบเรือสําราญแบบ Home Port ท่ีจังหวัดภูเก็ต 
(2) ท>าเทียบเรือสําราญเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
(3) ท>าเทียบเรือสําราญจังหวัดกระบ่ี 
(4) พัฒนาธุรกิจบริการกลุ>ม Mice และ Marina จังหวัดภูเก็ต  
(5) พัฒนาศูนย�ประชุมนานาชาติในจังหวัดหลักๆของ 3 กลุ>มจังหวัดภาคใต:  
(6) การจัดเทศกาลด:านการท>องเท่ียวในด:านวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินใน 3 กลุ>มจังหวัดภาคใต:  
(7) การสร:างพิพิธภัณฑ�ท:องถ่ินเพ่ือการเรียนรู: การศึกษาแก>นักท>องเท่ียว  
(8) การส>งเสริมการท>องเท่ียวแบบพํานักระยะยาว (Long-stay Tourism)   
(9) การพัฒนาแหล>งท>องเท่ียวเชิงผจญภัย/อนุรักษ�เพ่ือสนับสนุนการท>องเท่ียว เช>น ส>องนก 

เดินปrา เปEนต:น 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

3) การคมนาคมเช่ือมต�อแหล>งท>องเท่ียว 

ในป5จจุบันนี้ ด:วยภาคใต:เปEนจุดยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมการท>องเท่ียว ไม>ว>าจะเปEน
แหล>งท>องเท่ียวเดิม หรือแหล>งท>องเท่ียวแห>งใหม> ต>างจําเปEนต:องมีโครงสร:างพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงจากแหล>ง
ท>องเท่ียวต>างๆ ไปจนถึงแหล>งท่ีพักตามเมืองสําคัญ เช>น การเชื่อมต>อเส:นทาง Royal Coast เพ่ือการท>องเท่ียว 
เปEนต:น นอกจากนั้น ยังจําเปEนต:องร>วมกันพัฒนาเพ่ือให:เกิดการคมนาคมเชื่อมต>อไปยังแหล>งท>องเท่ียวใหม> เพ่ือให:
เกิดการกระจายการท>องเท่ียว ไม>ให:กระจุกตัวอยู>ในบริเวณจังหวัดท่ีมีจํานวนนักท>องเท่ียวจํานวนมาก เช>น จังหวัด
ภูเก็ต เพ่ือให:เกิดการกระจายรายได: ไปสู>แหล>งท>องเท่ียวอ่ืนๆ 

4) แหล�งเงินทุนสําหรับท�องถ่ิน/ชาวบ�านในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 

การพัฒนาแหล>งท>องเท่ียวใหม> หรือการพัฒนากิจกรรมแหล>งท>องเท่ียว จําเปEนต:องมีการจัดหา
เงินทุนมาใช:เพ่ือการพัฒนา ซ่ึงท่ีปรึกษาเห็นควรว>าควรมีการจัดต้ังกองทุนในท:องถ่ิน เพ่ือมุ>งเน:นการพัฒนาท่ี
เก่ียวข:องกับการท>องเท่ียวสําหรับท:องถ่ินของตน เพ่ือให:ท:องถ่ินได:รับประโยชน�อย>างเต็มท่ี เช>น การร>วมมือกับ
กรมการพัฒนาชุมชนในจังหวัดต>างๆ โดยร>วมมือกับหน>วยงานภาครัฐในชุมชนเพ่ือให:เกิดการร>วมมือกันในการ
พัฒนาแหล>งท>องเท่ียวใหม> เปEนต:น 

5) กฎระเบียบและกฎหมาย:  ต้ังทีมทํางาน (Working Committee) เพ่ือศึกษากฎระเบียบหรือข:อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข:อง 

6) การจัดตั้งองค,กร: ต้ังคณะขับเคลื่อนการทํางาน (Steering Committee) ประกอบด:วยตัวแทน
จาก สถาบันการศึกษาท:องถ่ิน องค�กรปกครองส>วนท:องถ่ิน สภาหอการค:าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
กระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬา และหน>วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข:อง  

(2) การเพ่ิมศักยภาพทางด�านอุตสาหกรรมฮาลาล 

ประเทศมาเลเซียซ่ึงมีภูมิประเทศและลักษณะทางประชากรศาสตร�ใกล:เคียงกับภาคใต:ของ     
ประเทศไทย มีการส>งออกของอุตสาหกรรมฮาลาลถึง 32.8 พันล:านริงกิต (อัตราแลกเปลี่ยน 9 บาท ต>อริงกิต 
เท>ากับ 295 พันล:านบาท) ในปu พ.ศ.2554 อุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซียเกิดจากการสนับสนุนอย>างจริงจังของ
รัฐบาลซ่ึงประกอบไปด:วยการสนับสนุนให:มีการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร� การสนับสนุน
ทางด:านการเงิน ลอจิสติก การฝ�กอบรม และมาตรการทางภาษีและการอํานวยความสะดวกทางด:านกฎหมาย
ต>างๆ รวมถึงการจัดต้ังสถาบันในการรับรองมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ�ฮาลาลให:เปEนท่ีน>าเชื่อถือกับประเทศผู:
นําเข:าต>างๆ 

ประเทศไทยเปEนแหล>งผลิตอาหารป}อนตลาดโลก และยังมีความชํานาญในการผลิตอาหารแปรรูป
และสําเร็จรูปต>างๆเพ่ือการส>งออกเปEนจํานวนมากในแต>ละปu อีกท้ังยังมีพ้ืนทีทางการเกษตรกรรมมากกว>าของ
ประเทศมาเลเซียมาก แต>อุปสรรคของอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยเนื่องจากยังไม>มีการส>งเสริมอย>าง
จริงจัง โดยในปu พ.ศ.25562 มีการส>งออกสินค:าอาหารไปยังกลุ>มประเทศมุสลิม 57 ประเทศ (ประเทศท่ีเปEนสมาชิก 
OIC: Organization of Islamic Cooperation) มีมูลค>าประมาณ 5,752.88 ล:านบาท โดยประเทศไทยส>งออก
สินค:าอาหารไปยังกลุ>มประเทศมุสลิม OIC มีมูลค>ากว>า 0.179 ล:านบาท หรือคิดเปEนร:อยละ 17.14 ของมูลค>าการ

                                                           
2ข:อมูลที่ใช:เปEนข:อมูลล>าสุด ซ่ึงข:อมูลในหลังจากปu 2556 ไปแล:วนัน้ ยังไม>มีการจัดทําข:อมูลการส>งออกไปกลุ>มประเทศ OIC (จากการติดต>อสอบถามกลุ>มสถาบันอาหาร 
และกลุ>มอุตสาหกรรมอาหาร) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
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บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 63 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ส>งออกสินค:าอาหารไทย โดยตลาดส>งออกสินค:าฮาลาลขนาดใหญ> 5 อันดับแรก ได:แก> ประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ไนจีเรีย เบนิน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส� (สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห>งประเทศไทย,2559) 

1) เปhาหมายทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมฮาลาล 

การต้ังเป}าหมายทางเศรษฐกิจสําหรับอาหารฮาลาลคํานึงความเปEนไปได:และความจําเปEนท่ี
ต:องมีภาคอุตสาหกรรมท่ีจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสนับสนุนเพ่ือให:บรรลุเป}าหมายการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคใต:ให:บรรลุเป}าหมายรวมร:อยละ 5 ต>อปu ภายในระยะเวลา 20 ปu ตามแผน ซ่ึงในช>วงท:ายแผนจะ
ทําให:การส>งออกอาหารและผลิตภัณฑ�ฮาลาลของประเทศไทยมีสัดส>วนส>งออกเม่ือเทียบกับตลาดโลกใกล:เคียงกับ
สัดส>วนการส>งออกของประเทศมาเลเซียคือประมาณร:อยละ 0.793 (มาเลเซียเท>ากับร:อยละ 0.83 ในปu 2012) 
ท้ังนี้สัดส>วนการส>งออกของประเทศไทยจะข้ึนไปสู>ระดับสูงสุดท่ีร:อยละ 1.15 ในช>วง 5 ปuท่ี 3 จากนั้นๆ จะค>อยๆ 
ลดลง เนื่องจากในช>วง 5 ปuท่ี 3 และ 5 ปuท่ี 4 แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและของภาคใต: จะมุ>งเน:น
การพัฒนาภาคเศรษฐกิจบนฐานความรู:ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีได:ระบุไว:ใน (ร>าง) กรอบยุทธศาสตร�ชาติ 
20 ปu ดังตารางท่ี 3-10 และรูปท่ี 3-4 

ตารางท่ี 3-10 เปhาหมายทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการส�งออกอาหารและผลิตภัณฑ,ฮาลาล 
เปhาหมายทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม 

การส�งออกอาหารและผลิตภัณฑ,ฮาลาล 

ระยะท่ี 1 

(2560-2564) 

ระยะท่ี 2 

(2565-2569) 

ระยะท่ี 3 

(2570-2574) 

ระยะท่ี 4 

(2575-2579) 

มูลค�าการส�งออกเพ่ิมเฉลี่ยต�อปW (ล�านบาท)  4,893   24,121   108,403   125,876  

มูลค�าส�งออกเฉลี่ยต�อปW (ล�านบาท) 12,231 78,649 382,865 849,661 

มูลค�าส�งออกปWท�าย (ล�านบาท) 24,462 145,067 687,080 1,316,457 

มูลค�าส�งออกตลาดโลก (ล�านบาท) 7,625,846 21,295,110 59,466,410 166,059,436 

คิดเปcนสัดส�วน (ร�อยละ) 0.321% 0.681% 1.155% 0.793% 

 

 
รูปท่ี 3-4 เปhาหมายมูลค�าการส�งออกส�วนเพ่ิมของอุตสาหกรรมการส�งออกอาหารและผลิตภัณฑ,ฮาลาล 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

2) ขนาดของตลาด/สัดส�วนของตลาด 
อาหารฮาลาลมีมูลค>าในตลาดโลกสูงถึง 2.3 ล:านล:านดอลลาร�สหรัฐ ในปu พ.ศ.2555 (ท่ีอัตรา

แลกเปลี่ยน 35 บาทต>อดอลล>าร�สหรัฐ หรือเท>ากับ 80.5 ล:านล:านบาท) ในขณะท่ีประชากรมุสลิมโลกมีจํานวนมาก
ถึง 2.1 พันล:านคน และมีอัตราการเพ่ิมของประชากรค>อนข:างสูง เนื่องจากการคุมกําเนิดขัดต>อหลักการทาง
ศาสนาจึงทําให:มีอัตราการเกิดสูง อีกท้ังอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมุสลิมมีอัตราสูงกว>าอัตราการเติบโต
อัตราการเติบโตเฉลี่ยของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงในระหว>างปu พ.ศ.2533-2553 ประเทศมุสลิมมีอัตราการเติบโตสะสม
เฉลี่ยเท>ากับร:อยละ 6.8 ในขณะท่ีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเฉลี่ยเท>ากับร:อยละ 5.0 อีกท้ังการเติบโต
ของตลาดอาหารฮาลาลในประเทศนอกกลุ>มประเทศมุสลิมโดยเฉพาะประเทศท่ีมีประชากรมากเช>น จีน และ
อินเดีย มีอัตราสูง เช>น การเติบโตของการนําเข:าอาหารฮาลาลของประเทศจีน มีมูลค>าถึง 2.1 พันล:านเหรียญ
สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยร:อยละ 10.0 ต>อปu   

การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในภาคใต:ของไทย มีเป}าหมายให:สัดส>วนการส>งออกของไทยใน
ตลาดโลกเพ่ิมข้ึนจนมีสัดส>วนใกล:เคียงกับการส>งออกอาหารฮาลาลของประเทศมาเลเซีย โดยสัดส>วนการส>งออก
ผลิตภัณฑ� ฮาลาลของประเทศมาเลเซียในปu พ.ศ.2554 เท>ากับร:อยละ 0.83 (โดยประมาณการอัตราการเติบโตของ
ตลาดโลกเท>ากับร:อยละ 22.8 ต>อปu) เนื่องจากในป5จจุบันประเทศไทยยังคงมีสัดส>วนการส>งออกอาหารและ
ผลิตภัณฑ�ฮาลาลน:อยมาก การเพ่ิมข้ึนของการส>งออกจึงต:องมีอัตราเพ่ิมข้ึน โดยในช>วง 5 ปuแรกจะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปu
ละ 4,893 ล:านบาท และในช>วง 5 ปuท่ีสองจะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปuละ 24,121 ล:านบาท สําหรับช>วง 5 ปuท่ีสามจะเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยปuละ 108,403 ล:านบาท และช>วงระยะท่ี 4 จะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปuละ 125,876 ล:านบาท ตามลําดับ 

3) กิจกรรมท่ีควรกระทําเพ่ือบรรลุเปhาหมาย 

ผลิตภัณฑ�ฮาลาล แบ>งออกเปEนประเภทต>างๆ ดังนี้ 

(1) อาหารและเครื่องดื่ม (Foods and Beverages) ประกอบไปด:วย อาหารสด อาหาร
แช>แข็ง อาหารบรรจุกระป�อง อาหารก่ึงสําเร็จรูป เครื่องด่ืมสําเร็จรูปท่ีบรรจุภาชนะถนอมอาหาร และเครื่องด่ืมก่ึง
สําเร็จรูปเพ่ือผสมน้ําหรือนม 

(2) ส�วนประกอบอาหาร (Ingredients)  ประกอบไปด:วย ผลิตภัณฑ�เกษตรแปรรูป     
เพ่ือวัตถุประสงค�ในการนําไปประกอบอาหารในรูปแบบต>างๆ เครื่องปรุงรสต>างๆ 

(3) ผลิตภัณฑ,จากน้ํามันปาล,ม (Palm Oil Derivatives) เปEนผลิตภัณฑ�ท่ีเกิดจากการ
แปรรูปท้ังหมดหรือบางส>วนจากน้ํามันปาล�มเพ่ือใช:เปEนอาหาร ส>วนประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางและ
การดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ�ทางเภสัชกรรม 

(4) เคมีภัณฑ,อุตสาหกรรม (Industrial Chemicals) คือผลิตภัณฑ�ทางเคมีเพ่ือการใช:ใน
การประกอบอาหาร เครื่องด่ืม หรือใช:ผสมกับสารอ่ืนๆท่ีจําต:องใช:สัมผัสกับร>างกาย 

(5) ผลิตภัณฑ,เครื่องสําอางและการดูแลสุขภาพ (Cosmetic and Personal Care) 
ประกอบไปด:วยเครื่องสําอางสําหรับสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ เช>น ลิปสติก แป}งฝุrน น้ําหอม เครื่องสําอางอ่ืนท่ีใช:
ตกแต>งใบหน:า ยาทาเล็บและสีเพ:นท�ตามร>างกายต>างๆ และผลิตภัณฑ�บํารุงสุขภาพ เช>น โลชั่นทาผิว ลิปมัน ครีม
และเจลเพ่ือบํารุงผิว ยาสระผม ครีมนวดผม และอ่ืนๆ 

(6) ผลิตภัณฑ,เภสัชกรรม (Pharmaceuticals) ได:แก> ยาท้ังเพ่ือรับประทาน และเพ่ือฉีด
เข:าสู>ร>างกาย น้ําเกลือ เกลือแร> รวมถึงอุปกรณ�ทางการแพทย�ท่ีต:องสัมผ:สกับร>างกาย เช>น มาส�กปmดหน:า สําลี เข็ม 
และอ่ืนๆ 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

โดยในปu 2012 ประเทศมาเลเซียมีสัดส>วนการส>งออกเท>ากับร:อยละ 37.3, 35.5, 15.4, 5.4, 
5.3 และ   ร:อยละ 1.1 ตามลําดับ โดยแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมส>งออกอาหารฮาลาลของมาเลเซียน>าจะมี
สัดส>วนใกล:เคียงกันแต>ของไทยควรจะมีสัดส>วนของ อาหารและเครื่องด่ืม และส>วนประกอบอาหารสูงกว>าเล็กน:อย 
เนื่องจากประเทศไทยสามารถนําวัตถุดิบจากส>วนอ่ืนของประเทศมาป}อนเข:าสู>อุตสาหรรมฮาลาลในภาคใต:ได:ดีกว>า 
ในขณะท่ีสัดส>วนผลิตภัณฑ�จากน้ํามันปาล�มน>าจะน:อยกว>าของประเทศมาเลเซียเพียงเล็กน:อย เนื่องจากพ้ืนท่ี
เพาะปลูกของไทยมีปริมาณน:อยกว>าและผลิตภัณฑ�ส>วนหนึ่งจะนําไปป}อนอุตสาหกรรมไบโอดีเซล 

สําหรับด:านเคมีภัณฑ�อุตสาหกรรมของประเทศไทยจะตํ่ากว>าของประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก
ตามทางเลือกสองบวก (2+) แนวทางการพัฒนาภาคใต:จะไม>เน:นอุตสาหกรรมหนักประเภทเคมีภัณฑ� ซ่ึงรวมถึง
ผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางและการดูแลสุขภาพ ดังนั้น โครงสร:างสัดส>วนท่ีเหมาะสมของอุตสาหกรรมฮาลาล เพ่ือการ
ส>งออกท่ีเหมาะสมของภาคใต:ควรจะเท>ากับร:อยละ 45.0, 40.0, 10.0, 2.0, 2.0 และร:อยละ 1.0 ตามลําดับ แสดง
ดังรูปท่ี 3-5 ถึง 3-7 

 

 

รูปท่ี 3-5 สัดส�วนการส�งออกของมาเลเซีย ปW พ.ศ.2555 
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สัดส�วนการส�งออกของมาเลเซีย ปW พ.ศ.2555

อาหารและเคร่ืองด่ืม ส�วนประกอบอาหาร

ผลิตภัณฑ,จากน้ํามันปาล,ม เคมีภัณฑ,อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ,เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑ,เภสชักรรม



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

 

รูปท่ี 3-6 สัดส�วนการส�งออกของจังหวัดภาคใต�ของไทย 

 

รูปท่ี 3-7 เปhาหมายการส�งออกของภาคใต� มูลค�าและสัดส�วน 
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อาหารและเครื่องดื่ม ส�วนประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ,จากนํ้ามันปาล,ม

เคมีภัณฑ,อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ,เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ,เภสัชกรรม



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

4) เครื่องมือเพ่ือให�บรรลุเปhาหมาย 

4.1)  โครงสร�างพ้ืนฐาน 

4.1.1)  นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพ้ืนท่ี 
1) สามจังหวัดชายแดนภาคใต� 

การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลควรเริ่มจัดต้ังข้ึนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต:ก>อน โดยท่ีทางราชการได:มีแผนการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในจังหวัดป5ตตานีอยู>แล:ว แต>ได:ระงับไป 
จึงควรนํามาพิจารณาใหม> ท้ังนี้สามจังหวัดชายแดนภาคใต:มีประชากรส>วนใหญ>เปEนมุสลิม และมีชุมชนท่ีเข:มแข็ง 
อีกท้ังยังเปEนการส>งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเปEนป5จจัยสนับสนุนเป}าหมายทางด:านความม่ันคง
อีกด:วย เนื่องจากการส>งเสริมให:ประชาชนในพ้ืนท่ีมีงานทําและมีแหล>งรายได:จะช>วยให:การสนับสนุนท้ังทางด:าน
จํานวนคน และทางด:านความชอบธรรมต>อขบวนการก>อความไม>สงบในพ้ืนท่ีภาคใต:ลดลง เนื่องจากเป}าหมายของ
อุตสาหกรรมฮาลาลมีปริมาณมาก จํานวนนิคมอุตสาหกรรมจึงมีหลายนิคมท่ีเน:นความชํานาญในแต>ละด:านใน
ลักษณะของคลัสเตอร� และมีการเชื่อมโยงประสานกันในลักษณะห>วงโซ>อุปทาน 

2) จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 

ในระยะท่ีสองเ ม่ือศักยภาพในการผลิตของสามจังหวัดชายแดนภาคใต:         
ใกล:เต็มแล:ว ควรจะขยายนิคมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข:องกับอาหารและผลิตภัณฑ�ฮาลาลไปยังจังหวัดข:างเคียง ซ่ึง
จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาเปEนจังหวัดท่ีเปEนเขตติดต>อและยังเปEนจังหวัดท่ีมีประชากรมุสลิมเปEนจํานวนมาก   

3) จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดตรัง 
ในช>วงท:ายของระยะท่ีสองเพ่ือให:สามารถสนับสนุนเป}าหมายทางเศรษฐกิจ

ข:างต:นควรจะขยายนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลไปยังจังหวัดเปEนเขตติดต>อกับจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ซ่ึงได:แก> 
จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดตรัง เนื่องจากเปEนจังหวัดท่ีมีประชากรมุสลิมอาศัยอยู>เปEนจํานวนมาก 

4) จังหวัดอ่ืนๆ 
ในระยะต>อมาอาจจะพิจารณาจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลเพ่ิมเติมในจังหวัด

อ่ืนๆ โดยเฉพาะจังหวัดท่ีมีประชาชากรและชุมชนมุสลิมท่ีมีความเข:มแข็ง 

4.1.2) การส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมเพ่ือผลิตวัตถุดิบฮาลาล 
เนื่องจากมาตรฐานของอาหารและผลิตภัณฑ�ฮาลาลของแต>ละประเทศผู:นําเข:ามี

ความเข:มข:นแตกต>างกัน ภายใต:มาตรฐานแบบเข:มข:น จําเปEนต:องมีการควบคุม ต้ังแต>ป5จจัยการผลิตทาง
เกษตรกรรม กระบวนการผลิตทางด:านการเกษตร การเก็บเก่ียว การจัดเก็บ กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
การบรรจุภัณฑ� และการขนส>ง ดังนั้น จึงต:องมีการส>งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีหรือกิจกรรมทางการเกษตรกรรมข้ึนมา
ใหม>เพ่ือให:สอดคล:องกับกฎระเบียบและมาตรฐานดังกล>าว ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ�จําเปEนจะต:องมีแผน
เพ่ือให:บรรลุวัตถุประสงค�ดังกล>าวในด:านต>างๆดังต>อไปนี้ 

1) พัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรกรรม 
2) ส>งเสริมการปศุสัตว� 
3) ส>งเสริมทางด:านการประมง 
4) ส>งเสริมการเกษตรกรรมอ่ืนๆ 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

4.2)  กฎระเบียบและกฎหมาย 

4.2.1)  สิทธิประโยชน,ทางภาษีและการศุลกากร 
จําเปEนต:องมีมาตรการทางด:านส>งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี เพ่ือดึงดูดนักลงทุนท้ัง

ภายในและภายนอกให:มาลงทุนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมาตรการดังกล>าวได:แก> การยกเว:นภาษีเงินได:ในช>วงระยะเวลาหนึ่ง 
(ประเทศมาเลเซียยกเว:นภาษีให: 10 ปu) การให:นํารายการค>าใช:จ>ายบางรายการมาลดหย>อนภาษี การยกเว:นอากร
ส>งออกและนําเข:าเปEนต:น 

4.2.2)  การอํานวยความสะดวกในด�านต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการส�งออกและการนําเข�า 
มาตรการท่ีประกอบกับมาตรการทางภาษีอากรข:างต:น ได:แก>การอํานวยความ

สะดวกด:านพิธีการส>งออกและนําเข:าเพ่ือลดต:นทุนและข:อยุ>งยากต>างๆ ในกระบวนการผลิต 

4.2.3)  มาตรการการรักษาความปลอดภัยภายนอกและภายในนิคมอุตสาหกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต:และจังหวัดข:างเคียงยังคงมีป5ญหาการก>อความไม>สงบท่ี

กระทบต>อความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน การท่ีจะสามารถดึงดูดนักลงทุนให:ไปลงทุนใน
พ้ืนท่ีได: รัฐจะต:องสร:างคามม่ันใจในการรักษาความปลอดภัยท้ังภายนอกและภายในนิคมอุตสาหกรรมดังกล>าว 

4.2.4)  มาตรการในการส�งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย�อม 
อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ�ฮาลาลโดยธรรมชาติจะประกอบไปด:วย

ผู:ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย>อมเปEนจํานวนมาก ดังนั้นจึงต:องกําหนดมาตรการสนับสนุนและ
ส>งเสริมให:ผู:ประกอบการดังกล>าวดําเนินธุรกิจได: ซ่ึง กระทรวงอุตสาหกรรมโดย สํานักงานส>งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย>อมจะต:องกําหนดแผนงานและงบประมาณเปEนการเฉพาะ 

5) การจัดตั้งองค,กร 

5.1)  องค,กรเพ่ือกําหนดและรับรองมาตรฐาน 

การท่ีอาหารและผลิตภัณฑ�ฮาลาลจะสามารถส>งออกได: และได:รับความเชื่อถือจากประเทศ
ผู:นําเข:าท่ีมีมาตรฐานแตกต>างกัน จําเปEนต:องมีสถาบันท่ีได:รับความเชื่อถือทําการรับรองอาหารและผลิตภัณฑ�
ดังกล>าว เรื่องนี้เปEนเรื่องใหญ>และจริงจัง เนื่องจากเปEนเรื่องของความเชื่อทางศาสนา ซ่ึงป5จจุบันการรับรองอาหาร
และผลิตภัณฑ�ฮาลาลเปEนอํานาจหน:าท่ีของคณะกรรมการกลางอิสลามแห>งประเทศไทย  โดยการสนับสนุนจาก
ศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาลของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะเปEนผู:ตรวจทางวิทยาศาสตร�และห:องปฏิบัติการ ส>วน
การกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ�ฮาลาลนั้น เปEนอํานาจหน:าท่ีของสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห>งประเทศไทย ซ่ึง
อยู>ภายใต:คณะกรรมการกลางอิสลามแห>งประเทศไทย   

ในป5จจุบันการท่ีผู:ผลิตอาหารฮาลาลจะได:รับตราฮาลาลนั้นจะต:องขอให:คณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดให:เข:าไปตรวจสอบ โดยท่ีทางคณะกรรมการจังหวัดจะดําเนินการร>วมกับศูนย�วิทยาศาสตร�   
ฮาลาล ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยในการทดสอบทางวิทยาศาสตร� เม่ือได:ผลเปEนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย
สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห>งประเทศไทยแล:ว คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะรายงานไปยังคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห>งประเทศไทยเพ่ือออกใบรับรองมาตรฐานฮาลาลต>อไป ซ่ึงลงนามโดยจุฬาราชมนตรี ผู:ผลิตดังกล>าว
จึงมีสิทธิใช:ตราอาหารฮาลาล หากจังหวัดใดไม>มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด คณะกรรมการกลางอิสลาม
แห>งประเทศไทยจะเปEนผู:ส>งเจ:าหน:าท่ีเข:าไปตรวจสอบแทน ซ่ึงในป5จจุบันท้ัง 14 จังหวัดของภาคใต: ล:วนแต>มี
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดท้ังสิ้น  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

อย>างไรก็ตามควรมีการส>งเสริมโดยการให:มีการจัดงบประมาณให:กับหน>วยงานดังกล>าว
ข:างต:นเพ่ือให:การดําเนินการรับรองมาตรฐานมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดย
หน>วยงานท่ีเก่ียวข:องคือ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ 

5.2)  องค,กรเพ่ือส�งเสริม สนันสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล 

องค�กรดังกล>าวนี้ มีภารกิจในการส>งเสริมให:เกิดสภาพแวดล:อมท่ีเหมาะสมในการดําเนิน
ธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ�ฮาลาล การหาตลาดและเพ่ิมอุปสงค� และการส>งเสริมความแน>นอนของอุปทานใน
ประเทศ ซ่ึงควรจะมีภาระหน:าท่ีและกิจกรรมดังต>อไปนี้ 

5.2.1) การส�งเสริมศักยภาพในการผลิต 
5.2.2) การสนับสนุนทางด�านองค,ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการผลิตและการขาย 
5.2.3) การฝ�กอบรมบุคลากรและการให�บริการท่ีปรึกษา 
5.2.4) การส�งเสริมและสนับสนุนการลงทุน 
5.2.5) การส�งเสริมการค�า 
5.2.6) การสร�างตราผลิตภัณฑ,และตําแหน�งทางการตลาด 

ซ่ึ งหน> วยงาน ท่ี เ ก่ียวข: อ ง คือ กระทรวง อุตสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย�  และ
กระทรวงวิทยาศาสตร� 

6) แหล�งเงินทุนและการสนับสนุนการลงทุน 

6.1)  การสนับสนุนในรูปการร�วมลงทุนและพัฒนาวิสาหกิจ 

6.1.1) วิสาหกิจชุมชน 
6.1.2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อม 
6.1.3) การจัดต้ังและเงินทุนสําหรับวิสาหกิจท่ีพ่ึงเริ่มจัดต้ัง 

6.2)  การสนับสนุนจากสถาบันการเงินของรัฐ 

6.2.1) ธนาคารอิสลามแห>งประเทศไทย 
6.2.2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร 
6.2.3) ธนาคารเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อมแห>งประเทศไทย 
6.2.4) ธนาคารเพ่ือการส>งออกและนําเข:าแห>งประเทศไทย 
6.2.5) โครงการและงบประมาณภายใต:แผนปฏิบัติงานการส>งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ธุรกิจสินค:าและบริการฮาลาล (พ.ศ.2559-2563) 
ในการแปลงแผนยุทธศาสตร�การส>งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค:าและบริการฮาลาล 

(พ.ศ.2559-2563) ไปสู>การปฏิบัติจะให:ความสําคัญกับหลักการบูรณาการการทํางานของหน>วยงานต>างๆ           
ท่ีเก่ียวข:อง เพ่ือให:สามารถสัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว:ในแต>ละประเด็นยุทธศาสตร�ในระยะ 5 ปu ดังนั้น ใน
แต>ละโครงการสนับสนุนการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ฯ จึงประกอบด:วย หน>วยงานหลัก หน>วยดําเนินงาน 
และ/หรือหน>วยร>วม  
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

หน>วยงานหลักท่ีเก่ียวข:องในแผนปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร�ฯ
ประกอบด:วยกระทรวงการต>างประเทศ กระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กระทรวง
พาณิชย�  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม และศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต: 

องค�กรภาคศาสนาและภาคเอกชนมีบทบาทร>วมดําเนินงานในฐานะหน>วยดําเนินงานและ/
หรือหน>วยร>วมดําเนินงาน อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห>งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด สํานักจุฬาราชมนตรี สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห>งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห>ง
ประเทศไทย สภาหอการค:าแห>งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท>องเท่ียวแห>งประเทศไทย เปEนต:น ภายใต:
แผนปฏิบัติงานระยะ 5 ปuตามยุทธศาสตร�ฯ มีจํานวนกลุ>มโครงการท้ังสิ้น 9 กลุ>ม ซ่ึงประกอบด:วย 57 โครงการ ใน
กรอบวงเงิน 7,903.671 ล:านบาท โดยสามารถแยกรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร�ได:ดังนี้ 

ยุทธศาสตร,ท่ี 1 การเสริมสร�างศักยภาพการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล 
ประกอบด:วย 3 กลุ>มโครงการ ได:แก> การจัดทํามาตรฐานฮาลาลสาขาต>าง ๆ การพัฒนา

ศักยภาพการรับรองฮาลาล และการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาลในภาคการเกษตรโครงการภายใต:
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 มีรวม 15 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 3,266.5 ล:านบาท 

ยุทธศาสตร�การส>งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค:าและบริการฮาลาล (พ.ศ.2559-
2563) 19 หน>วยงานหลักได:แก> กระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส>งเสริมอุตสาหกรรมและสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ�โดยสํานักงานมาตรฐานสินค:าเกษตรและอาหารแห>งชาติ 

ยุทธศาสตร,ท่ี 2 การเสริมสร�างศักยภาพการผลิตสินค�าและบริการฮาลาล 
ประกอบด:วย 2 กลุ>มโครงการ ได:แก> การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพสินค:าฮาลาล และ

การพัฒนาป5จจัยสนับสนุนและระบบบริหารเพ่ิมศักยภาพและสร:างเครือข>ายอุตสาหกรรมฮาลาล ประกอบด:วย
โครงการรวม 21 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 3,136.896 ล:านบาท หน>วยงานหลัก ได:แก> กระทรวงการ
ท>องเท่ียวและกีฬา โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ�โดยกรม     
ปศุสัตว� กระทรวงมหาดไทยโดยงบกลุ>มจังหวัดภาคใต:ชายแดน กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบันอาหาร) และกรมส>งเสริม
อุตสาหกรรม และศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต: 

ยุทธศาสตร,ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู�สากล 
ประกอบด:วย 3 กลุ>มโครงการ ได:แก> การสร:างภาพลักษณ�สินค:าและบริการฮาลาล การ

ส>งเสริมการส>งออกสินค:าฮาลาลไปยังกลุ>มประเทศเป}าหมาย และการสนับสนุนด:านการตลาดอุตสาหกรรมฮาลาล
ไทยสู>สากล มียอดรวมโครงการ 18 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 951.65 ล:านบาทหน>วยงานหลักได:แก> 
กระทรวงการต>างประเทศ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการต>างประเทศ กระทรวงพาณิชย�โดยกรมส>งเสริมการค:า
ระหว>างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และกระทรวง
อุตสาหกรรมโดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ) 

ยุทธศาสตร,ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร,ฮาลาล เพ่ือสร�างความ
เข�มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ประกอบด:วย 1 กลุ>มโครงการ คือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ฮาลาล ประกอบด:วย       
3 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 548.625 ล:านบาท หน>วยงานหลักได:แก> กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห>งชาติ กระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส>งเสริมอุตสาหกรรม 

(3) การเพ่ิมศักยภาพทางด�านการเปcนศูนย,กลางการขนส�งและโลจิสติกส, 

1)  เปhาหมายทางเศรษฐกิจ 

ท่ีปรึกษาได:พิจารณาและกําหนดเป}าหมายทางด:านเศรษฐกิจของการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด:าน
การเปEนศูนย�กลางการขนส>งและโลจิสติกส� ดังตารางท่ี 3-11 

ตารางท่ี 3-11 เปhาหมายทางเศรษฐกิจทางด�านการเปcนศูนย,กลางการขนส�งและโลจิสติกส, 
เปhาหมายทางเศรษฐกิจทางด�านการเปcน

ศูนย,กลางการขนส�งและโลจิสติกส, 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 ระยะท่ี 4 

(2560-2564) (2565-2569) (2570-2574) (2575-2579) 
เปhาหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ภาคใต� (ร�อยละเฉลี่ยต�อปW) 

3.70 4.80 4.90 5.10 

รายได�เพ่ิมเฉลี่ยต�อปWท่ีมาจากสาขาคมนาคมขนส�ง
และโลจสิติกส, (ล�านบาท)* 

4,892 24,121 42,857 134,810 

หมายเหตุ: *เฉพาะส>วนท่ีกระทบ GDP ส>วนเพ่ิมของทางเลือกสองบวก (2+) 

1.1) ขนาดของตลาด/สัดส�วนของตลาด 

ภายใต:แผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:(SEA)  แผนปฏิบัติการสาขาคมนาคม
ขนส>งและโลจิสติกส�จะทําให:มูลค>าผลิตภัณฑ�ภาคใต:ขยายตัวเพ่ิมข้ึน ประมาณ 2.611 ล�านล�านบาท  โดยสามารถ
สรุปตามช>วงระยะเวลาของแผนได: ดังนี้ 

(1) ช>วงระหว>างปu พ.ศ.2560-2564 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 12) 
ผลิตภัณฑ�ภาคใต:จะเติบโตจากสาขาคมนาคมขนส>งและโลจิสติกส� เท>ากับ 436,393.46 ล:านบาท หรือคิดเปEน
ค>าเฉลี่ยปuละ 87,278.69 ล:านบาท 

(2) ช>วงระหว>างปu พ.ศ.2565-2569 (แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13) ผลิตภัณฑ�ภาคใต:จะเติบโต
จากสาขาคมนาคมขนส>งและโลจิสติกส� เท>ากับ 556,959.15 ล:านบาท หรือคิดเปEนค>าเฉลี่ยปuละ 111,391.83   
ล:านบาท 

(3) ช>วงระหว>างปu พ.ศ.2570-2574 (แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 14) ผลิตภัณฑ�ภาคใต:จะเติบโต
จากสาขาคมนาคมขนส>งและโลจิสติกส� เท>ากับ 710,804.47 ล:านบาท หรือคิดเปEนค>าเฉลี่ยปuละ 142,160.89 ล:าน
บาท 

(4) ช>วงระหว>างปu พ.ศ.2575-2579 (แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 15) ผลิตภัณฑ�ภาคใต:จะเติบโต
จากสาขาคมนาคมขนส>งและโลจิสติกส� เท>ากับ 906,780.75 ล:านบาท หรือคิดเปEนค>าเฉลี่ยปuละ 181,356.15  
ล:านบาท 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

2)  กิจกรรมท่ีควรกระทําเพ่ือบรรลุเปhาหมาย 

แผนปฏิบัติการสาขาคมนาคมขนส>งและโลจิสติกส�มีมูลค�าการลงทุนรวมประมาณ 676,494 
ล�านบาท (รวมตลอดระยะเวลา 20 ปu ของแผน)  โดยสามารถแบ>งออกได:เปEน 4 แผนเชิงยุทธ� ดังต>อไปนี้ 

 2.1)  การบูรณาการการขนส�ง (Transport Integration Strategy) 

การบูรณาการทางด:านคมนาคม ทําให:เกิดการเชื่อมโยงต>างๆ ท่ีช>วยสนับสนุนการพัฒนาใน
ด:านอ่ืนๆ เช>น การเชื่อมโยงแหล>งท>องเท่ียวกับตัวเมืองในหลายจังหวัดภาคใต: การเชื่อมโยงแหล>งท>องเท่ียวเพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทางและเอ้ือประโยชน�ให:เกิดการกระจายการท>องเท่ียวสู>จังหวัดอ่ืน ท้ังนี้ท่ีปรึกษาได:
นําเสนอโครงการสําคัญเพ่ือเชื่อมโยงในรูปแบบต>างๆ ท้ังการคมนาคมขนส>งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และทาง
รางเข:าไว:ด:วยกัน แสดงให:เห็นถึงการทําให:เกิดการบูรณาการร>วมกันในภาคคมนาคม เพ่ือให:เกิดการเชื่อมต>ออย>าง
มีประสิทธิภาพ และเปEนแนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ยุทธศาสตร�บูรณาการการขนส>งท่ีสําคัญ มีมูลค>าการลงทุนรวม 131,327 ล:านบาท  โดยจะ
ให:มูลค>าเพ่ิมแก>ระบบเศรษฐกิจของภาคใต: ประมาณ 679,770 ล:านบาท  ประกอบด:วย แผนงาน/โครงการท่ี
สําคัญ ดังนี้ 

(1) โครงการเร>งรัดก>อสร:างขยาย 4 ช>องจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ระยะท่ี 2 
(2) โครงการทางหลวงพิเศษระหว>างเมืองแนวใหม>อําเภอหาดใหญ>-ชายแดนไทย-มาเลเซีย 
(3) โครงการทางหลวงพิเศษระหว>างเมือง หมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอํา* 
(4) โครงการพัฒนาสถานีขนส>งสินค:า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทางทางถนนด:วย 

รถบรรทุก จังหวัดสุราษฎร�ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส 
(5) โครงการพัฒนาโครงข>ายทางหลวงชนบทเชื่อมต>อด:านการท>องเท่ียว (Royal Coast) 
(6) โครงการโครงข>ายเชื่อมโยง อําเภอย>านตาขาว-อําเภอปะเหลียน-อําเภอทุ>งหว:า-อําเภอละงู 
(7) โครงการถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ> ฝ56งตะวันออก และฝ56งตะวันตก 
(8) โครงการก>อสร:างสะพานข:ามแม>น้ําโก-ลก แห>งท่ี 2 (สะพานสุไหง-โกลก) 
(9) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษ สายสุราษฎร�-ภูเก็ต (สาย M83) 
(10) การพัฒนาทางเลียบชายฝ56งทะเลอันดามัน สายระนอง-กะเปอร�-สุขสําราญ-คุระบุรี–ทับละมุ 
(11) โครงการขยายปรับปรุงท>าอากาศยานระนอง 

หมายเหตุ: *โครงการทางหลวงพิเศษระหว>างเมือง หมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอํา จะเริ่มต:นการ
ก>อสร:างในระยะท่ี 1 สายนครปฐม-ชะอํา ซ่ึงเปEนจุดเริม่ต:นของโครงการทางหลวงพิเศษในภาคใต: 

โดยสามารถสรุปการบูรณาการได:ดังตารางท่ี 3-12 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ตารางท่ี 3-12 แสดงการบูรณาการตามโครงการทางด�านการขนส�ง 
โครงการ การบูรณาการ 

(1) โครงการเร>งรัดก>อสร:างขยาย 4 ช>องจราจรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง ระยะท่ี 2 

เช่ือมโยงระหว>างเมืองหลักและระหว>างฐานการผลิตหลัก 

(2) โครงการทางหลวงพิเศษระหว>างเมืองแนวใหม> 
อําเภอหาดใหญ>-ชายแดนไทย-มาเลเซีย 

เพ่ิมประสิทธิภาพการสัญจรบนโครงข>ายทางหลวงสายหลักและ      
ลดป5ญหาคอขวดในจุดต>างๆ 

(3) โครงการทางหลวงพิเศษระหว>างเมือง หมายเลข 8 
สายนครปฐม-ชะอํา* 

สนับสนุนการเช่ือมโยงโครงข>ายการเดินทางขนส>งสินค:าระหว>างเมือง
หลักในภูมิภาค 

(4) โครงการทางพิเศษสายกระทู:-ปrาตอง จังหวัดภูเก็ต บูรณาการกับทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณบ:านยางงาม 
(5) โครงการ พัฒนาสถา นีขนส> งสิ นค: า  เ พ่ือ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพการเดินทางทางถนนด:วยรถบรรทุก 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัด
นราธิวาส 

เช่ือมต>อแนวตะวันตกและตะวันออก บริเวณทางแยกต>างระดับ
สนามบินหาดใหญ> และด>านชายแดนสะเดา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต: การขนส>งสินค:ามีความสะดวก
รวดเร็ว 

(6) โครงการพัฒนาโครงข>ายทางหลวงชนบทเช่ือมต>อ
ด:านการท>องเท่ียว (Royal Coast) 

รองรับปริมาณจราจรจากทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม  

(7) โครงการโครงข>ายเช่ือมโยง อําเภอย>านตาขาว-
อําเภอปะเหลียน-อําเภอทุ>งหว:า-อําเภอละงู 

กําหนดแนวเส:นทางเสริมเพ่ือเช่ือมโยงการเดินทางไปยังแหล>ง
เศรษฐกิจและแหล>งท>องเท่ียว ตลอดจนด>านชายแดน 

(8) โครงการถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ> ฝ56งตะวันออก       
และฝ56งตะวันตก 

สนับสนุนยุทธศาสตร�ด:านการท>องเท่ียวในการพัฒนากลุ>มจังหวัด
สามเหลี่ยมอันดามัน (ภูเก็ต-กระบ่ี-พังงา) เพ่ือเปEนศูนย�กลางการ
ท>องเท่ียวระดับโลกและประตูเช่ือมโยงเอเชียใต: 

(9) โครงการก>อสร:างสะพานข:ามแม>นํ้าโก-ลก แห>งท่ี 2  
(สะพานสุไหง-โกลก) 
 

เพ่ือติดตามสภาวะเศรษฐกิจและบรรยากาศการค:าท่ีตลาดชายแดน 
ตลอดจนสํารวจราคาสินค:าในพ้ืนท่ี และพัฒนาความสัมพันธ�กับ
หน>วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และในพ้ืนท่ี อ.สุไหงโก-ลก และให:เกิด
การพัฒนาทางการค:ากับประเทศมาเลเซีย 

(10) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษ  
สายสุราษฎร�ธานี-ภูเก็ต (สาย M83) 

บูรณาการสถานีขนส>งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส>งทางถนนไปยัง
ศูนย�กลางการค:าและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(11) การพัฒนาทางเลียบชายฝ56งทะเลอันดามัน 
สายระนอง-กะเปอร�-สุขสําราญ-คุระบุรี–ทับละมุ 

เ ช่ือมโยงเส:นทางเลียบชายทะเลใน 4 จังหวัด ได:แก> เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ� ชุมพร และระนอง เพ่ือเปEนเส:นทางการท>องเท่ียว
ระดับสากลบริเวณชายฝ56ง 

(12) โครงการขยายปรับปรุงท>าอากาศยานระนอง ปรับปรุงอุปกรณ�สนับสนุนสนามบินเพ่ือรองรับนักท>องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

หมายเหตุ: *โครงการทางหลวงพิเศษระหว>างเมือง หมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอํา จะเริ่มต:นการก>อสร:างในระยะท่ี 1 สาย
นครปฐม-ชะอํา ซ่ึงเปEนจุดเริ่มต:นของโครงการทางหลวงพิเศษในภาคใต: 
 

ซ่ึงท่ีปรึกษาได:แสดงให:เห็นการเชื่อมต>อของโครงการเชิงบูรณาการ ดังรูปท่ี 3-8 ถึงรูปท่ี 3-10 คือ 
โครงการ Royal Coast โครงการพัฒนาสถานีขนส>งสินค:าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทางทางถนน และ
โครงข>ายคมนาคมโครงสร:างพ้ืนฐานในป5จจุบัน และท่ีคาดว>าจะเกิดข้ึนในอนาคต ตามลําดับ 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 74 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

รูปท่ี 3-8 โครงการ Royal Coast 

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

รูปท่ี 3-9 โครงการพัฒนาสถานีขนส�งสินค�าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทางทางถนน 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 75 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

โครงการพัฒนาสถานีขนส�งสินค�าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทางทางถนน 

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 
โครงการพัฒนาสถานีขนส�งสินค�าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทางทางถนน (เฉพาะภาคใต�) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

 
รูปท่ี 3-10 โครงข�ายคมนาคมภาคใต�ในป�จจุบันและในอนาคต 

 

 2.2) ศูนย,กลางขนส�งทางทะเล (Maritime Strategy) 
ยุทธศาสตร�ศูนย�กลางขนส>งทางทะเล ดังแสดงในรูปท่ี 3-11 มีมูลค>าการลงทุนรวม 20,161 

ล:านบาท  โดยจะให:มูลค>าเพ่ิมแก>ระบบเศรษฐกิจของภาคใต: ประมาณ 67,604 ล:านบาท ประกอบด:วย แผนงาน/
โครงการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

(1) ท>าเทียบเรือสําราญเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
(2) ท>าเทียบเรือสําราญ จังหวัดภูเก็ต แบบ Home Port 
(3) ท>าเทียบเรือสําราญ จังหวัดกระบ่ี 
(4) ท>าเรือเฟอรี่กระบ่ี-ภูเก็ต 
(5) ท>าเรือเฟอรี่สมุย–ขนอม 
(6) โครงการท>าเรือน้ําลึกสงขลา แห>งท่ี 2 จังหวัดสงขลา 
(7) โครงการก>อสร:างท>าเรือน้ําลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) และระบบคมนาคมขนส>ง        

ท่ีเก่ียวข:องดําเนินการในช>วงปu พ.ศ.2560-2564 โดยมีเง่ือนไขว>า ต:องมีความเปEนไปได:ทางด:านเศรษฐกิจ-สังคม
และผลกระทบด:านสิ่งแวดล:อม พร:อมมาตรการในการแก:ไข/เยียวยา/ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด:าน
สิ่งแวดล:อม อย>างไรก็ตามควรมีการพัฒนาโครงข>ายทางรถไฟจากสถานีชุมทางอําเภอหาดใหญ> – ปากบาราเพ่ือ
เชื่อมโยงการขนส>งทางรางไปยังท>าเรือ 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

รูปท่ี 

  
 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 77 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

รูปท่ี 3-11 แสดงการเช่ือมโยงการขนส�งทางน้ํา 

 

 

 

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

 2.3) ศูนย,กลางขนส�งทางอากาศ 

ยุทธศาสตร�ศูนย�กลางขนส>งทางอากาศ ดังแสดงใน
ลงทุนรวม 10,133 ล:านบาท  โดยจะให:มูลค>าเพ่ิมแก>ระบบเศรษฐกิจของภาคใต: ประมาณ 
ประกอบด:วยแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ ดังนี้

(1) โครงการพัฒนาท>าอากาศยานภูเก็ตเพ่ือรองรับผู:โดยสาร
(2) โครงการขยายพ้ืนท่ีให:บริการผู:โดยสารสําหรับท>าอากาศยานภูเก็ต

 

รูปท่ี 3-1

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 78 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

ศูนย,กลางขนส�งทางอากาศ (Aviation Hub Strategy) 

ยุทธศาสตร�ศูนย�กลางขนส>งทางอากาศ ดังแสดงในรูปท่ี 3-12 และ 
ล:านบาท  โดยจะให:มูลค>าเพ่ิมแก>ระบบเศรษฐกิจของภาคใต: ประมาณ 
โครงการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

โครงการพัฒนาท>าอากาศยานภูเก็ตเพ่ือรองรับผู:โดยสาร 
โครงการขยายพ้ืนท่ีให:บริการผู:โดยสารสําหรับท>าอากาศยานภูเก็ต

12 แสดงโครงการการขนส�งทางอากาศของภาคใต� 

 

 

 

 

 

 

 

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

และ 3-13 ซ่ึงมีมูลค>าการ
ล:านบาท  โดยจะให:มูลค>าเพ่ิมแก>ระบบเศรษฐกิจของภาคใต: ประมาณ 35,877 ล:านบาท 

โครงการขยายพ้ืนท่ีให:บริการผู:โดยสารสําหรับท>าอากาศยานภูเก็ต 

 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

รูปท่ี 3-

 2.4) การเพ่ิมขีดความสามารถ

ยุทธศาสตร�การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข>งขันมีมูลค>าการลงทุนรวม 
บาท โดยจะให:มูลค>าเพ่ิมแก>ระบบเศรษฐกิจของภาคใต: ดังแสดงใน
ประกอบด:วย แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ ดังนี้

(1) โครงการก>อสร:างรถไฟทางคู> ช>วงประจวบคีรีขันธ�
(2) โครงการก>อสร:างรถไฟทางคู> ช>วงชุมพร 
(3) โครงการก>อสร:างรถไฟทางคู> ช>วงสุราษฎร�ธานี 
(4) โครงการก>อสร:างรถไฟทางคู> ชุมทางหาดใหญ> 
(5) โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ
(6) โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟเพ่ือการท>องเท่ียวเส:นทางจังหวัดสุราษฎร�ธานี

พังงา-ภูเก็
(7) โครงการรถไฟทางคู> สายชุมทางหาดใหญ> 
(8) โครงการรถไฟทางคู> สายชุมทางหาดใหญ> 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 79 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

 

 

-13 แสดงเส�นทางการบินจากท�าอากาศยานภูเก็ต 

เพ่ิมขีดความสามารถการขนส�งทางราง (Increase of National Competitiveness

ยุทธศาสตร�การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข>งขันมีมูลค>าการลงทุนรวม 
บาท โดยจะให:มูลค>าเพ่ิมแก>ระบบเศรษฐกิจของภาคใต: ดังแสดงในรูปท่ี 3-14 ประมาณ 

โครงการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
โครงการก>อสร:างรถไฟทางคู> ช>วงประจวบคีรีขันธ�-ชุมพร 
โครงการก>อสร:างรถไฟทางคู> ช>วงชุมพร – สุราษฎร�ธาน ี
โครงการก>อสร:างรถไฟทางคู> ช>วงสุราษฎร�ธานี – ชุมทางหาดใหญ>
โครงการก>อสร:างรถไฟทางคู> ชุมทางหาดใหญ> – ปาดังเบซาร�
โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร� 
โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟเพ่ือการท>องเท่ียวเส:นทางจังหวัดสุราษฎร�ธานี

ภูเก็ต 
โครงการรถไฟทางคู> สายชุมทางหาดใหญ> – ปากบารา 
โครงการรถไฟทางคู> สายชุมทางหาดใหญ> – จะนะ 

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 

 

Increase of National Competitiveness) 

ยุทธศาสตร�การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข>งขันมีมูลค>าการลงทุนรวม 514,873 ล:าน
ประมาณ 1.828 ล�านล�านบาท 

ชุมทางหาดใหญ> 
ปาดังเบซาร� 

โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟเพ่ือการท>องเท่ียวเส:นทางจังหวัดสุราษฎร�ธานี-
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หมายเหตุ : 5)โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร� และ 6) โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟเพ่ือการ 

ท>องเท่ียวเส:นทางจังหวัดสรุาษฎร�ธานี-พังงา-ภูเก็ตไม>ปรากฏในรูปท่ี 3-14 เน่ืองจากยังไม>มีการกําหนดแนวเส:นทาง 

รูปท่ี 3-14 โครงการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน 
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 2.5) ยุทธศาสตร,การขนส�งท่ีเปcนมิตรต�อส่ิงแวดล�อม (Green Transport) 

ยุทธศาสตร�การขนส>งท่ีเปEนมิตรต>อสิ่งแวดล:อม เปEนแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว:ในแผนปฏิบัติ
การ ระยะท่ี 3 และ 4 (พ.ศ.2570-2579) ประกอบด:วย กิจกรรมลดการปล>อยมลพิษและภาวะโลกร:อนจากภาค
การขนส>ง (ตัวอย>างเช>น เพ่ิมสัดส>วนการใช:ระบบขนส>งทางรางและทางน้ําท่ีมีต:นทุนในการขนส>งและการ
ปลดปล>อยมลพิษน:อยกว>าการขนส>งทางถนนให:มากข้ึน) การบริหารจัดการความต:องการในการขนส>ง 
(Transportation Demand Management: TDM) ตัวอย>างเช>น การทํางานท่ีบ:าน (Telecommuting) โดย
ประยุกต�ใช:การติดต>อสื่อสารและอินเตอร�เน็ตเข:ามาช>วย และการจัดเก็บภาษีการใช:ถนน (Road Congestion 
Pricing) เปEนต:น 

(1) เครื่องมือเพ่ือให�บรรลุเปhาหมาย 

เนื่องจากโครงการโครงสร:างพ้ืนฐานด:านคมนาคมขนส>งและโลจิสติกส�มักจะมีมูลค>า
การลงทุนค>อนข:างสูง  โดยจะให:ผลตอบแทนด:านเศรษฐกิจ-สังคมต>อประเทศและพ้ืนท่ีในภาพรวมสูง (มีความ
เปEนไปได:ทางด:านเศรษฐกิจ) แต>ตัวโครงการเองมักจะไม>ค>อยมีรายได:เปEนตัวเงินกลับมาท่ีตัวโครงการ จึงทําให:ไม>มี
ความเปEนไปได:ทางด:านการเงิน (ยกเว:นโครงการทางด>วนหรือทางพิเศษในเมือง)  ในทางทฤษฎีสามารถอธิบายได:
ว>า การเดินทางและขนส>ง เปEน “Derived Demand” หรือ ความต:องการในการเดินทางและขนส>งเปEนความ
ต:องการท่ีเกิดจากความต:องการในการดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เช>น ไปทํางาน สถานศึกษา ส>งสินค:า เปEนต:น           
แต>คงจะไม>ค>อยมีใครเดินทางไปโดยไม>มีวัตถุประสงค�และจุดหมายในการเดินทาง  แม:แต>การเดินทางเพ่ือการ
ท>องเท่ียวก็ยังมีวัตถุประสงค�เพ่ือการผ>อนคลายและพักผ>อนหย>อนใจ เปEนต:น 

ดังนั้น เครื่องมือสําคัญท่ีจะทําให:แผนปฏิบัติการสาขาคมนาคมขนส>งและโลจิสติกส�
บรรลุเป}าหมายได: คือ แหล�งเงินทุนและการสนับสนุนการลงทุนจากรัฐ  เนื่องจากโครงการด:านคมนาคมขนส>ง
และโลจิสติกส�ให:ผลตอบแทนด:านเศรษฐกิจ-สังคมสูง แต>มักจะไม>ค>อยมีความเปEนไปได:ทางด:านการเงินเท>าใดนัก 
รวมท้ังมีระยะเวลาคืนทุนนาน  โดยแนวทางการลงทุนท่ีเปEนไปได:และรวดเร็วท่ีสุด ควรจะเปEนการจัดสรรจาก
งบประมาณประจําปuของรัฐเปEนหลัก 

ส>วนแนวทางท่ีสอง ควรพิจารณาจากความเปEนไปได:ทางด:านการเงินของโครงการ  
หากโครงการใดมีความเปEนไปได:เชิงพาณิชย� ควรให:เอกชนเข:ามามีส>วนร>วมในการดําเนินการ (PPP-Net Cost) แต>
หากความเปEนไปได:ทางด:านการเงินดังกล>าวมีอัตราผลตอบแทนตํ่ากว>าท่ีเอกชนคาดหวัง รัฐก็ควรให:การสนับสนุน
เพ่ือให:โครงการสามารถดําเนินการต>อไปได: เช>น รัฐเปEนผู:รับภาระความเสี่ยงในเรื่องอุปสงค�และรายได: หรือการให:
การสนับสนุนในการก>อสร:างงานโยธา เปEนต:น 

นอกจากนี้ รัฐควรพิจารณาใช:ช>องทางในการหาแหล>งเงินทุนสนับสนุน เช>น เงินกู:
ดอกเบ้ียตํ่า หรือกองทุนโครงสร:างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต (Thailand Future Fund) เปEนต:น 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

4. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� (Road Map)  

4.1 หลักการในการจัดทําแผนพัฒนา 

การจัดทําแผนพัฒนามีอยู>ด:วยกัน 3 ระดับคือ 
(1) แผนแม�บท (Master Plan) เปEนแนวทางของการพัฒนาเชิงแนวคิดท่ีนําไปสู>การเปลี่ยนแปลง    

ในระดับโครงสร:าง อาทิเช>น แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปuท่ีต:องการเปลี่ยนโครงสร:างของระบบเศรษฐกิจไทยไปสู> 
Thailand 4.0 ท่ีประกอบด:วยอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม แผนแม>บทจึงมักจะมีระยะเวลายาว 20 ปu เพ่ือให:
เพียงพอต>อระยะเวลาท่ีใช:ในการปรับโครงสร:าง 

(2) แผนยุทธศาสตร, (Strategic Plan) เปEนการนําแผนแม>บทมาจัดทําเปEนหลักปฏิบัติ โดยจะ
กําหนดกลยุทธ� เป}าหมาย กิจกรรม และเครื่องชี้วัดในระดับมหภาค แผนยุทธศาสตร�นี้จะไม>กําหนดโครงการท่ีจะ
มารองรับอย>างชัดเจน แต>อาจกําหนดโครงการในรูปแบบมหภาค โดยปกติแล:วแผนยุทธศาสตร�จะมีระยะเวลา
ครอบคลุม 5 ปu เช>น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ 

(3) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เปEนการนําแผนยุทธศาสตร�มาปฏิบัติ ซ่ึงมีการกําหนดโครงการ 
งบประมาณ และเครื่องชี้วัดในระดับโครงการท่ีชัดเจน โดยแผนปฏิบัติการจะครอบคลุมระยะเวลา1-2 ปu 

4.2 ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร,และแผนท่ีนําทาง 

แม:งานศึกษาจะกําหนดให:จัดทําแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: แต>ท่ีปรึกษาขอนําเสนอ
แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคใต:ในรูปแบบของแผนท่ีนําทาง (Road Map) เพ่ือให:มีแนวทางในการนําแผนแม>บท
ไปปฏิบัติต>อได: โดยแบ>งช>วงของการพัฒนาออกเปEน 4 ระยะให:สอดคล:องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 12 ถึง 15 ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 พ.ศ.2560–2564  ซ่ึงสอดคล:องกับช>วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ
ฉบับท่ี 12 

ระยะท่ี 2 พ.ศ.2565–2569  ซ่ึงสอดคล:องกับช>วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ 
ฉบับท่ี 13 

ระยะท่ี 3 พ.ศ.2570–2574  ซ่ึงสอดคล:องกับช>วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ 
ฉบับท่ี 14 

ระยะท่ี 4 พ.ศ.2575– 2579 ซ่ึงสอดคล:องกับช>วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ 
ฉบับท่ี 15 
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บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

4.3 เปhาหมายทางเศรษฐกิจ (Economic Targets

เป}าหมายและเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจของแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 
(1) สอดคล:องกับยุทธศาสตร�ชาติ 

ผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศเติบโตมากกว>าร:อยะ
(2) ใช:ทรัพยากรในท:องถ่ินเปEนหลัก และไม>ใช:ทรัพยากรเกินขีดความสามารถ
(3) มีความสมดุลระหว>าง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล:อม และสังคม
(4) มีการกระจายรายได:และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมเพ่ือให: 

มาตรฐาน OECD 

รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 

ตารางท่ี 4-1 เปhาหมายทางเศรษฐกิจของภาคใต� จําแนกตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร,

ระยะท่ี อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (ร�อยละต�อปW

1 3.7 

2 4.8 

3 4.9 

4 5.1 

ท่ีมา: จากการประมาณการของท่ีปรึกษา

รูปท่ี 4-1 การประมาณการตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต� ระหว�างปW 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 83 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

Economic Targets) 

เป}าหมายและเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจของแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 
สอดคล:องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปuท่ีกําหนดให:ประเทศไทยเปEนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง จึงต:องมี

ผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศเติบโตมากกว>าร:อยะ 5 ต>อปu 
ใช:ทรัพยากรในท:องถ่ินเปEนหลัก และไม>ใช:ทรัพยากรเกินขีดความสามารถ
มีความสมดุลระหว>าง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล:อม และสังคม 
มีการกระจายรายได:และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมเพ่ือให: GINI Coefficient 

ตารางท่ี 4-1 และรูปท่ี 4-1 

เปhาหมายทางเศรษฐกิจของภาคใต� จําแนกตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร,

อัตราการเติบโตทาง
ร�อยละต�อปW) 

รายได�เพ่ิมเฉลี่ยต�อปWจากการ
ท�องเท่ียว (ล�านบาท) 

รายได�เพ่ิมเฉลี่ยต�อปWทีไม�ใช�การ
ท�องเท่ียว 

39,139 

192,969 

409,515 

651,715 

จากการประมาณการของท่ีปรึกษา 

การประมาณการตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต� ระหว�างปW 

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

เป}าหมายและเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจของแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: คือ 
ปuท่ีกําหนดให:ประเทศไทยเปEนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง จึงต:องมี 

ใช:ทรัพยากรในท:องถ่ินเปEนหลัก และไม>ใช:ทรัพยากรเกินขีดความสามารถ 

GINI Coefficient เปEนไปตาม 

เปhาหมายทางเศรษฐกิจของภาคใต� จําแนกตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร, 

รายได�เพ่ิมเฉลี่ยต�อปWทีไม�ใช�การ
ท�องเท่ียว (ล�านบาท) 

9,785 

48,242 

216,805 

651,715 

 

การประมาณการตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต� ระหว�างปW พ.ศ.2560-2579 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

จะเห็นว>าการพัฒนาชายฝ56งทะเลภาคใต:ไม>ได:ข้ึนอยู>กับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวแต>เพียง
อย>างเดียว ต:องอาศัยการขยายตัวของอุตสาหกรรมอ่ืนประกอบด:วย ซ่ึงแผนแม>บทได:เสนอแนะให:มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตร โดยพัฒนาจากเกษตรเพ่ือการส>งออกและมีพืชเศรษฐกิจน:อยประเภท เปEนการเกษตรท่ีมี
ความหลากหลายและพ่ึงพาตลาดภายในประเทศเปEนหลัก อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะผลิตภัณฑ�        
ฮาลาลและการเปEนศูนย�การคมนาคมเชื่อมต>อในระดับภูมิภาคและระดับสากล 

4.4 ตารางเวลาของกิจกรรม (Timetable) 

เพ่ือให:บรรลุเป}าหมายตามท่ีกําหนดไว:ในหัวข:อ 4.3 ตารางเวลาของกิจกรรมการพัฒนาจะแบ>งตาม
ระยะเวลา ดังแสดงในรูปท่ี 4-2 

 
รูปท่ี 4-2 ตารางเวลากิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต� 

ระยะเวลาของการพัฒนาจะแบ>งออกเปEน 2 ช>วงชัดเจนคือ ช>วง 10 ปuแรก ซ่ึงครอบคลุมแผนยุทธศาสตร�
ระยะท่ี 1 และ 2 และช>วง 10 ปuท่ี 2 ซ่ึงครอบคลุมแผนยุทธศาสตร�ระยะท่ี 3 และ 4 เหตุท่ีต:องแบ>งระยะเวลาของ
การพัฒนาเปEน 2 ช>วง ด:วยช>วงแรกการพัฒนาภาคใต:จะพ่ึงพาทรัพยากรการท>องเท่ียวเปEนหลัก โดยร:อยละ 80 
ของรายได:เพ่ิมจะมาจากอุตสาหกรรมการท>องเท่ียว และเม่ืออุตสาหกรรมการท>องเท่ียวใช:เต็มศักยภาพและทํา
ให:ผลกระทบต>อสิ่งแวดล:อมสูงเกินกว>าท่ีสามารถยอมรับได: พัฒนาจะต:องพัฒนาอุตสาหกรรมอ่ืน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมตามกรอบ Thailand 4.0 ดังนั้นรายได:เพ่ิมจากการท>องเท่ียวจึงจะเปEนเพียงร:อยละ 50 ของรายได:
เพ่ิมรวมในช>วง 10 ปuหลัง 

ระยะที่ 1
( 2560-2564) 

ระยะที่ 2 
(2565-2569) 

ระยะที่ 3
(2570-2574)

 

ระยะที่ 4
(2575-2579) 

2 ปW

3 ปW
2560-2561

วางแผน

2562-2564
ลงทุน

5 ปW

2565-2569
ปฏิบัติตามแผน

2570-2571
ทบทวนและ

วางแผน

2572-2574
ลงทุน

2575-2579
ปฏิบัติตามแผน

5 ปW

2 ปW

3 ปW

 ร�อยละ 80 ของรายได�เพ่ิมมาจากอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว
ร�อยละ 20 ของรายได�ที่เพิ่มมาจากอุตสาหกรรเบา เช�น แปรรูปเกษตร

ร�อยละ 50 ของรายได�เพิ่มมาจากอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว
ร�อยละ 50 ของรายได�เพ่ิมมาจากอุตสาหกรรมตามกรอบ Thailand 4.0



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ในแต>ละช>วงของการพัฒนา จะแบ>งออกเปEน 2 ระยะ ระยะแรกเปEนระยะของการวางแผนและการลงทุน 
ส>วนระยะท่ีสองเปEนระยะของการปฏิบัติการตามแผนเพ่ือให:บรรลุเป}าประสงค�ท่ีกําหนดไว: โดยใน 2 ปuแรกของ
ระยะแรกจะเปEนการวางแผน ส>วนใน 3 ปuหลังจะเปEนระยะของการลงทุนตามแผน 
4.5 ประเภทของกิจกรรม (Activities) และตัวช้ีวัด (Indicators) 

กิจกรรมท่ีควรจะทําให:สําเร็จของแต>ละระยะมีดังนี้ 
ระยะท่ี 1 
2 ปuแรก 

- แผนแม>บทการท>องเท่ียวภาคใต: 20 ปu 
- แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคใต: 5 ปuระยะท่ี 1 

3 ปuหลัง 
- จัดต้ัง/ปรับปรุงองค�กรตามแผนแม>บทและแผนยุทธศาสตร� 
- จัดทํา Zoning ให:สอดคล:องกับแผน 
- ปรับปรุง/แก:ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข:อง 
- ลงทุนในโครงสร:างพ้ืนฐานตามแผน 

ระยะท่ี 2 
- ทบทวนแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ให:สอดคล:องกับประเด็นป5ญหาและอุปสรรค

และสภาพแวดล:อม 
- จัดทําแผนยุทธศาสตร�พัฒนาภาคใต:ระยะท่ี 2 
- ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว: 
- วัดผลของการปฏิบัติ 

o ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
o ผลกระทบทางสิ่งแวดล:อม 
o ผลกระทบทางสังคม 

ระยะท่ี 3 

2 ปuแรก 
- ทบทวนแผนแม>บทต>างๆ 
- แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคใต: 5 ปuระยะท่ี 3 ท่ีจะเน:นการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมต>างๆ ท่ี

จะสามารถสร:างรายได:ตามเป}าประสงค�ของแผนแม>บท 
3 ปuหลัง 

- จัดต้ัง/ปรับปรุงองค�กรตามแผนแม>บทและแผนยุทธศาสตร� 
- จัดทํา Zoning ให:สอดคล:องกับแผน 
- ปรับปรุง/แก:ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข:อง 
- ลงทุนในโครงสร:างพ้ืนฐานตามแผน 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ระยะท่ี 4 
- ทบทวนแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ให:สอดคล:องกับประเด็นป5ญหาและอุปสรรค

และสภาพแวดล:อม 
- จัดทําแผนยุทธศาสตร�พัฒนาภาคใต:ระยะท่ี 4 
- ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว: 
- วัดผลของการปฏิบัติ 

o ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
o ผลกระทบทางสิ่งแวดล:อม 
o ผลกระทบทางสังคม 

4.6 โครงการพัฒนาแยกตามสาขาเศรษฐกิจ 
ดังท่ีกล>าวมา แผนแม>บทและแผนยุทธศาสตร�เปEนการวางแผนในระดับมหภาค ไม>มีการกําหนดในระดับ

โครงการพัฒนาท่ีเก่ียวข:อง แต>เพ่ือให:เปEนการนําทาง (Guideline) ในการจัดทําโครงการประกอบแผนแม>บทการ
พัฒนาชายฝ56งทะเลภาคใต:และแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคใต: ท่ีปรึกษาจึงนําเสนอตัวอย>างโครงการท่ีจําเปEน
เพ่ือให:ผู:นําแผนแม>บทไปแปลงสู>การปฏิบัติ โดยเฉพาะในการจัดทําแผนปฏิบัติการรายสาขาเพ่ือรองรับ          
แผนแม>บทและแผนยุทธศาสตร� จึงนําเสนอโครงการพัฒนาแยกตามรายสาขาเศรษฐกิจ 7 สาขา ดังนี้ 

(1) คมนาคมขนส�งและโลจิสติกส, 
ในช>วงการพัฒนา 10 ปuแรก (พ.ศ.2560-2569) ของแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ตามทางเลือกสองบวก (2+)มีเป}าหมายว>าร:อยละ 80 ของรายได:ท่ีเพ่ิมข้ึนจะมาจากการท>องเท่ียว ส>วนอีกร:อยละ 
20 มาจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ คือ 1) การขนส>ง 2) อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป 3) 
อุตสาหกรรมฮาลาล ซ่ึงจําเปEนต:องมีโครงสร:างพ้ืนฐาน ด:านคมนาคมขนส>งท่ีเพียงพอรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เหล>านั้น เพ่ือการพัฒนา ดังนั้นการพิจารณาโครงสร:างพ้ืนฐานคมนาคมขนส>งท่ีเปEนเครือข>ายท่ีเปEนระบบ จึงเปEน
เรื่องสําคัญต>อการพัฒนา โดยในระยะ 10 ปuแรกของการพัฒนานั้น ทางด:านคมนาคมจะต:องมีโครงสร:างพ้ืนฐาน
เพ่ือเชื่อมโยงแหล>งท>องเท่ียว การขนส>งสินค:าเกษตร และเกษตรแปรรูป เข:าด:วยกัน ดังตารางท่ี 4-2 

ตารางท่ี 4-2 โครงการพัฒนาด�านคมนาคมขนส�งและโลจิสติกส,ในช�วง 10 ปW แรก (พ.ศ.2560 - 2569) 

ลําดับที ่ โครงการพัฒนา 

1 พัฒนาด:านโลจิสติกส� โดยบูรณาการขนส>งต>อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) 
ทั้งทางน้ํา ทางราง ทางบก และทางอากาศ  

2 ส>งเสริมการจัดตั้งศูนย�รับ-ส>ง กระจายสินค:าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม  

3 พัฒนาระบบรางควบคู>กับระบบห>วงโซ>อุปทาน 

4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด:านโลจิสติกส�และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพทั้งปริมาณและคุณภาพ 

ส>วนการพัฒนาในช>วง 10 ปuหลัง (พ.ศ.2570-2579) รายได:จากการท>องเท่ียวจะลดลงจากร:อยละ 80
เหลือเพียงร:อยละ 50 ดังนั้นจําเปEนต:องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม>ๆ โดยเน:นการเปEนศูนย�กลางการขนส>งท่ีสําคัญ
ของภูมิภาคและระดับสากลดังตารางท่ี 4-3 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ตารางท่ี 4-3 โครงการพัฒนาด�านคมนาคมขนส�งและโลจิสติกส,ในช�วง 10 ปWหลัง (พ.ศ.2570 - 2579) 

ลําดับที ่ โครงการพัฒนา 

1 เปEนศูนย�กลางการขนส>งทางทะเลที่สําคัญของภูมิภาค (Transshipment) 

2 พัฒนาการเชื่อมโยงขนส>งระหว>างฝ56งตะวันตกและฝ56งตะวันออกของภาคใต: 

(2) พลังงาน 
การพัฒนาจะสอดคล:องกับกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห>งชาติของกระทรวงพลังงาน 20 ปu   

ตามแผน PDP2015 ซ่ึงจะให:ความสําคัญใน 3ประเด็นดังนี้  
1) ด:านความม่ันคงทางด:านพลังงาน (Security) ต:องตอบสนองปริมาณความต:องการไฟฟ}า    

เพ่ือรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ โดยจะสอดคล:องกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
2) ด:านเศรษฐกิจ (Economy) ต:องคํานึงถึงต:นทุนการผลิตไฟฟ}าท่ีเหมาะสม โดยท่ีประชาชน   

ในประเทศและภาคธุรกิจ สามารถยอมรับได:และไม>เปEนอุปสรรคต>อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ในระยะยาว  

3) ด:านสิ่งแวดล:อม (Ecology) ซ่ึงต:องใช:การลดผลกระทบด:านสิ่งแวดล:อม โดยลดกxาซ
คาร�บอนไดออกไซด�ต>อหน>วยการผลิตไฟฟ}า 

ในช>วงการพัฒนา 10 ปuแรก (พ.ศ.2560-2569) ของแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:
ตามทางเลือกสองบวก (2+)มีเป}าหมายว>าร:อยละ 80 ของรายได:ท่ีเพ่ิมข้ึนจะมาจากการท>องเท่ียว ส>วนอีกร:อยละ 
20 มาจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ คือ 1)การขนส>ง 2)อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป                 
3)อุตสาหกรรมฮาลาล ซ่ึงจําเปEนต:องมีพลังงานไฟฟ}าท่ีเพียงพอรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล>านั้น เพ่ือการ
พัฒนา ดังนั้นการพิจารณาเรื่องของความม่ันคงของระบบไฟฟ}าในภาคใต: จึงเปEนเรื่องสําคัญต>อการพัฒนา ทาง
กระทรวงพลังงานจึงมีความจําเปEนต:องพัฒนาโรงไฟฟ}าเพ่ิมเติมซ่ึงสอดคล:องกับการพัฒนาในช>วง 10 ปuแรก ดัง
ตารางท่ี 4-4 

ตารางท่ี 4-4 โครงการพัฒนาด�านพลังงานในช�วง 10 ปW แรก (พ.ศ.2560-2569) 

ลําดับท่ี โครงการพัฒนา 

1 โครงการโรงไฟฟ}าถ>านหินกระบ่ี กําลังผลิตไฟฟ}าสุทธิ 800 เมกะวัตต� ในปu พ.ศ.2562 

2 โครงการโรงไฟฟ}าถ>านหินเทพา เครื่องท่ี 1 กําลังผลิตไฟฟ}าสุทธิ 1,000 เมกะวัตต� ในปu พ.ศ.2564 

3 โครงการโรงไฟฟ}าถ>านหินเทพา เครื่องท่ี 2 กําลังผลิตไฟฟ}าสุทธิ 1,000 เมกะวัตต� ในปu พ.ศ.2567 

4 โครงการปรับปรุงระบบส>งไฟฟ}าบริเวณภาคใต: เพ่ือส>งเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ}า 

5 โครงการพัฒนาระบบเคเบ้ิลใต:ทะเลไปยังบริเวณอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

ส>วนการพัฒนาในช>วง 10 ปuหลัง (พ.ศ.2570-2579) รายได:จากการท>องเท่ียวจะลดลงจากร:อยละ 
80เหลือเพียงร:อยละ 50 ดังนั้นจําเปEนต:องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม>ๆ โดยเน:นไปท่ีอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน ซ่ึงได:แก> อุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรมพลังงานชีวมวล ซ่ึงใช:ผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต:
เปEนวัตถุดิบ โดยจะต:องมีการสนับสนุนให:เกษตรกรปลูกพืชท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล>าว ได:แก> ปาล�มน้ํามัน 
หรือพืชพลังงานชนิดอ่ืนๆ เปEนต:น  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ในช>วงเวลา 10 ปuหลัง จะยังไม>มีโครงการการพัฒนาท่ีชัดเจน เนื่องจากยังไม>มีการกําหนดและ
ได:รับอนุมัติงบประมาณอย>างไรก็ตามโครงการในสาขาพลังงานต>างจําเปEนต>อการสนับสนุนการพัฒนาในภาคสาขา
อ่ืนๆ และความต:องการด:านพลังงานมีความจําเปEนท่ีจะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคใต:ในช>วงเวลา
ดังกล>าวจะต:องสอดคล:องกับทิศทางการพัฒนาท่ีเน:นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากผลิตผลการเกษตรของ
ภาคใต:ดังตารางท่ี 4-5 

ตารางท่ี 4-5 โครงการพัฒนาด�านพลังงานในช�วง 10 ปW หลัง (พ.ศ.2570 - 2579) (แนวทาง) 
ลําดับท่ี โครงการพัฒนา 

1 โครงการพัฒนาสายส>งพลังงานไฟฟ}าเพ่ิมในภาคใต: 

2 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนไบโอดีเซล,ชีวมวล 

3 โครงการส>งเสริมและพัฒนาโรงไฟฟ}าพลังงานชนิดอ่ืนๆ 

4 โรงไฟฟ}าเพ่ิมเติม 1,000 เมกะวัตต� ในปu พ.ศ.2571 

5 โรงไฟฟ}าเพ่ิมเติม 1,000 เมกะวัตต� ในปu พ.ศ.2575 

6 โรงไฟฟ}าเพ่ิมเติม 1,000 เมกะวัตต� ในปu พ.ศ.2579 

สาขาพลังงานได:แบ>งออกเปEน 2 ช>วงการพัฒนา คือ ช>วง 10 ปuแรก ซ่ึงเน:นไปท่ีการพัฒนาในด:าน
ความม่ันคงทางด:านพลังงาน (ความต:องการใช:ไฟฟ}า) และในช>วง 10 ปuหลัง ซ่ึงเน:นไปท่ีการพัฒนาเพ่ือส>งเสริม
อุตสาหกรรมพลังงานใหม> (อุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรมพลังงานชีวมวล) โดยการศึกษาทบทวนเหล>านี้ 
จัดทําเพ่ือใช:เปEนแนวทางในการแผนพัฒนาฯ ซ่ึงสามารถสรุปเปEนแผนแม>บทภาคพลังงาน 20 ปu ดังนี้ 

ในปu 2557 ภาคใต:มีความต:องการใช:ไฟฟ}า 2,563 เมกะวัตต� โดยมีกําลังการผลิตไฟฟ}า 2,898      
เมกะวัตต� ส>วนในปu 2558 ภาคใต:มีความต:องการใช:ไฟฟ}า 2,709 เมกะวัตต� โดยมีกําลังการผลิตไฟฟ}า 2,910 เมกะ
วัตต� ป5จจุบันกําลังผลิตตามสัญญาของภาคใต:เท>ากับ 3,059 เมกะวัตต� ประกอบด:วยโรงไฟฟ}าต>างๆ ดังตารางท่ี 4-6 

ตารางท่ี 4-6 โรงไฟฟhาท่ีป�จจุบันกําลังผลิตตามสัญญาของภาคใต� 

โรงไฟฟhา กําลังผลิตตามสัญญา (เมกะวัตต,) 

โรงไฟฟ}าพลังนํ้าเข่ือนรัชชประภา  240 

โรงไฟฟ}าพลังนํ้าเข่ือนบางลาง   72 

โรงไฟฟ}าพลังความร:อนร>วมจะนะ ชุดท่ี 1   710 

โรงไฟฟ}าพลังความร:อนร>วมจะนะ ชุดท่ี 2  (เดินเครื่อง ก.ค. 57)  766 

โรงไฟฟ}าพลังความร:อนร>วมขนอม   678 

โรงไฟฟ}าพลังความร:อนร>วมขนอม เครื่องท่ี 2   70.2 

โรงไฟฟ}าพลังความร:อนกระบ่ี   315 

อ่ืนๆ (เข่ือนบ:านสันติ+แหลมพรมเทพ) 1.5 

รับซ้ือไฟฟ}าจาก SPP  29 

รับซ้ือไฟฟ}าจาก VSPP  177.4 

รวมกําลังผลิตตามสัญญา (เมกะวัตต,) 3,059.1 

ท่ีมา: ท่ีปรึกษา 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

จากอัตราการเพ่ิมของ GDP ทําให:ต:องเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ}าตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
มากกว>าการประเมินตามแผนกําลังผลิตไฟฟ}า PDP2015ซ่ึงกําหนดการเติบโตเฉลี่ยร:อยละ 2.67 ทําให:ต:องมี
โรงไฟฟ}า เพ่ิมอีก 5,000 MW ใน 20ปu หรือ ทุกๆ 2 ปu ต:องมีแผนเพ่ิมกําลังกําลังผลิตไฟฟ}าเพ่ิม 500 MW 

ในช>วง 10 ปuหลัง (พ.ศ.2570-2579) รายได:จากการท>องเท่ียวจะลดลงเหลือเพียงร:อยละ 50 และ
ไม>สามารถเพ่ิมกิจกรรมทางด:านท>องเท่ียวได: จึงต:องเพ่ิมการผลิตและผลผลิตเกษตรแปรรูป ปลูกพืชน้ํามัน เช>น 
ปาล�มเพ่ือผสมน้ํามันเชื้อเพลิงตามนโยบายรัฐ อาจดําเนินการโดย ลดพ้ืนท่ีปลูกยางหรือต:นยางท่ีหมดอายุแล:ว แล:ว
เปลี่ยนเปEนปลูกปาล�มหรือพืชพลังงานอ่ืนๆ ทดแทน ซ่ึงต:องเริ่มในปuพ.ศ. 2565 เพ่ือจะได:ทันการใช:งานใน 10 ปu
ถัดไป โดยท่ีปรึกษาจะแสดงข:อมูลความต:องการใช:ไฟฟ}าออกเปEน 2 ช>วง คือ ช>วงระยะเวลา 10 ปuแรก (พ.ศ.2560-
2569) และ 10 ปuหลัง (พ.ศ.2570-2579) ดังตารางท่ี 4-7 และตารางท่ี 4-8 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4-7 แสดงอัตราความต�องการไฟฟhาในช�วงระยะ 10 ปWแรก (พ.ศ.2560 - 2569) 
หน�วย :เมกะวัตต� (MW) 

 
หมายเหตุ:  หมายถึง กําลังการผลิตไฟฟ}าท่ีเพ่ิมขึ้นจากโรงไฟฟ}าท่ีสร:างเสร็จ 

 หมายถึง วางแผนปลูกพืชพลังงาน 

ท่ีมา: ท่ีปรึกษา 

จากตารางท่ี 4-7 สามารถอธิบายได:ว>า ในช>วงระยะเวลา 10 ปuแรก (พ.ศ.2560-2569) ภาคใต:มี
ความต:องการใช:ไฟฟ}า (Elctrical Demand) ในปu พ.ศ.2558 อยู>ท่ี 2,709 เมกะวัตต� ซ่ึงในป5จจุบันสามารถผลิตได: 
3,059 เมกะวัตต� แต>ความต:องการใช:ไฟฟ}าจะเพ่ิมข้ึนทุกปu ซ่ึงในช>วงหลังสิ้นสุดระยะเวลา 10 ปuแรก จําเปEนท่ี
จะต:องมีโรงไฟฟ}าเพ่ือสนับสนุนความต:องการใช:ไฟฟ}า ท้ังจากการท>องเท่ียวท่ีมีนักท>องเท่ียวเพ่ิมข้ึน และสนับสนุน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ จํานวน 4,207 เมกะวัตต� ซ่ึงตามแผน PDP2015 ของกระทรวงพลังงาน ได:มีการวางแผน
รองรับความต:องการไฟฟ}าไว:แล:ว โดยมีความจําเปEนจะต:องมีโรงไฟฟ}า ขนาด 800 เมกะวัตต� ในปu พ.ศ.2562 และ
ในปu พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2567 จําเปEนต:องมีโรงไฟฟ}าเพ่ิมข้ึนอีก 2 โรง ขนาดกําลังผลิตโรงละ 1,000 เมกะวัตต� 

โดยในส>วนของพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน ทางกระทรวงพลังงานจะต:องได:รับการสนับสนุน
จากภาคการเกษตร ให:ส>งเสริมการปลูกพืชพลังงาน (ปาล�มน้ํามัน) ให:สามารถทันใช:ได:ในช>วงระยะเวลา 10 ปuหลัง 
ตามทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 2+ (สองบวก) 
  

year(s) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

electrical demand(MW) 2,709.0      2,776.7      2,866.0      2,958.9      3,076.3      3,199.1      3,327.7      3,487.4      3,653.7      3,828.4      4,012.6      4,207.0      

demand + reverse15% (MW)  3,193.2      3,295.9      3,402.8      3,537.7      3,678.9      3,826.9      4,010.5      4,201.7      4,402.6      4,614.5      4,838.1      

electrical plant (add completed) 3,059.0      3,859.0      4,859.0      5,859.0      

electrical plant (add completed) +800MW +1000MW +1000MW

palm plant for biofuel

agro processing



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางท่ี 4-8 แสดงอัตราความต�องการไฟฟhาในช�วงระยะ 

หมายเหตุ:  หมายถึง กําลังการผลิตไฟฟ}าท่ีเพ่ิมขึ้นจากโรงไฟฟ}าท่ีสร:างเสร็จ
  หมายถึง วางแผนปลูกพืชพลังงาน

 หมายถึง การนําพืชพลังงานท่ีปลูกในช>วง 
 หมายถึง พลังงานในการสนับสนุน

ท่ีมา: ท่ีปรึกษา 

จากตารางท่ี 4-8 แสดงให:เห็นถึงความต:องการใช:ไฟฟ}า ในช>วงระยะเวลา 
ความต:องการใช:ไฟฟ}าจะเพ่ิมมากข้ึนเปEน 
แผนรองรับ คือ มีความจําเปEนจะต:องมีโรงไฟฟ}า 

(3) อุตสาหกรรม 

การพัฒนาตามทางเลือก
การเกษตรแปรรูป ซ่ึงอุตสาหกรรมจะเปEนท่ีรอ
แรกของการพัฒนา ผลิตผลการเกษตรของภาคใต:จะไม>แตกต>
ยางพารา ปาล�มน้ํามัน และผลผลิตทางการประมง ในช>วง 
ภาคใต:มีเป}าหมายว>าร:อยละ 80 ของรายได:ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการท>องเท่ียว ส>วน
อ่ืนๆ คือ 1) การขนส>ง 2) อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป 
พัฒนาในช>วง 10 ปuแรกด:านอุตสาหกรรม จะมุ>งเน:นการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานท่ีสําคัญและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4-9 โครงการพัฒนา

ลําดับท่ี 

1 โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขต

2 โครงการเมืองยาง 

3 โครงการส>งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต:

4 โครงการส>งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

5 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

6 โครงการฝ�กอบรมฝuมือแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 
 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 90 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

แสดงอัตราความต�องการไฟฟhาในช�วงระยะ 10 ปWหลัง (พ.ศ

หมายถึง กําลังการผลิตไฟฟ}าท่ีเพ่ิมขึ้นจากโรงไฟฟ}าท่ีสร:างเสร็จ 
หมายถึง วางแผนปลูกพืชพลังงาน 
หมายถึง การนําพืชพลังงานท่ีปลูกในช>วง พ.ศ.2565 – 2574 มาใช:ในการผลิตพลังงานไฟฟ}าทดแทน
หมายถึง พลังงานในการสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลและอาหารอื่นๆ 

แสดงให:เห็นถึงความต:องการใช:ไฟฟ}า ในช>วงระยะเวลา 10 
ความต:องการใช:ไฟฟ}าจะเพ่ิมมากข้ึนเปEน 6,860 เมกะวัตต�ในสิ้นปu พ.ศ.2579 ซ่ึงกระทรวงพลังงานจําเปEนจะต:องมี
แผนรองรับ คือ มีความจําเปEนจะต:องมีโรงไฟฟ}า ซ่ึงมีกําลังผลิตไฟฟ}าได:เพ่ิมข้ึนเปEน 7,888 

การพัฒนาตามทางเลือกสองบวก (2+) เน:นการพัฒนาในสาขาอุตสาหกรรมท่ี
ปรรูป ซ่ึงอุตสาหกรรมจะเปEนท่ีรองรับของผลผลิตการเกษตรกรรมท่ีปลูกกันในภาคใต: ในระยะ 

ผลิตผลการเกษตรของภาคใต:จะไม>แตกต>างจากป5จจุบันมากนัก 
น้ํามัน และผลผลิตทางการประมง ในช>วง 10 ปu แรก (พ.ศ.2560 - 2569

ของรายได:ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการท>องเท่ียว ส>วนอีกร:อยละ
อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป 3) อุตสาหกรรมฮาลาล

ปuแรกด:านอุตสาหกรรม จะมุ>งเน:นการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานท่ีสําคัญและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ดังแสดงในตารางท่ี 4-9 

โครงการพัฒนาด�านอุตสาหกรรมในช�วง 10 ปW แรก (พ.ศ.2560 

โครงการพัฒนา 

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2 จังหวัดของภาคใต: คือสงขลา นราธิวาส

โครงการส>งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต: 

โครงการส>งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมรายได:และการลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต:

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

โครงการฝ�กอบรมฝuมือแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ศ.2570-2579) 
หน�วย :เมกะวัตต� (MW) 

 

มาใช:ในการผลิตพลังงานไฟฟ}าทดแทน 

10 ปuหลัง ซ่ึงคาดการณ�ว>า 
ซ่ึงกระทรวงพลังงานจําเปEนจะต:องมี

88 เมกะวัตต�  

เน:นการพัฒนาในสาขาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับ
องผลผลิตการเกษตรกรรมท่ีปลูกกันในภาคใต: ในระยะ 10 ปu 

างจากป5จจุบันมากนัก โดยผลิตผลหลักได:แก> 
2569) ของแผนการพัฒนา

อีกร:อยละ 20 มาจากอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมฮาลาล ดังนั้นการ

ปuแรกด:านอุตสาหกรรม จะมุ>งเน:นการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานท่ีสําคัญและการพัฒนา

2560 - 2569) 

จังหวัดของภาคใต: คือสงขลา นราธิวาส) 

อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมรายได:และการลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต: 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

สําหรับการพัฒนาในช>วง 10 ปu หลัง (พ.ศ.2570 - 2579) รายได:จากการท>องเท่ียวจะลดลงเหลือ
ร:อยละ 50 และจําเปEนต:องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม>ๆ โดยเน:นไปท่ีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซ่ึงได:แก> 
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซ่ึงใช:ผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต:เปEนวัตถุดิบ ซ่ึงได:แก> ปาล�มน้ํามัน เปEนต:น 
โครงการพัฒนาในช>วง 10 หลังนั้น ยังไม>มีการกําหนดและได:รับอนุมัติงบประมาณ อย>างไรก็ตาม โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมของภาคใต:ในช>วงเวลาดังกล>าวจะต:องสอดคล:องกับทิศทางการพัฒนาท่ีเน:นอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนจากผลิตผลการเกษตรของภาคใต: และจะต:องยังคงพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ซ่ึงสอดคล:องกับ
ยุทธศาสตร�ระดับชาติ “ครัวไทยสู>ครัวโลก” ด:วย ซ่ึงจะส>งผลให:เปEนการเพ่ิมมูลค>าการส>งออก และยังเปEน
อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค>าเพ่ิมสูงอีกด:วย ดังแสดงในตารางท่ี 4-10 

ตารางท่ี 4-10 โครงการพัฒนาด�านอุตสาหกรรมในช�วง 10 ปW หลัง (พ.ศ.2570 - 2579) (แนวทาง) 

ลําดับท่ี โครงการพัฒนา 

1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในเขต 5 จังหวัดของภาคใต: คือ นราธิวาส ยะลา สตูล ป5ตตานีและสงขลา 

2 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนไบโอดีเซล 

3 โครงการส>งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต: (ต>อเน่ือง) 

4 โครงการฝ�กอบรมฝuมือแรงงานในพ้ืนท่ี 

5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและถนอมอาหาร 

(4) เกษตรกรรม 

ผลผลิตการเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีเพาะปลูกในภาคใต:มีข:อจํากัดท่ีไม>สามารถจะขยายเพ่ิมข้ึนได:มาก
กว>าเดิมมากนัก แต>อย>างไรก็ตาม การพัฒนาท่ีดินและแหล>งน้ําก็ยังคงสามารถท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตผล
ของภาคเกษตรกรรมได: แผนพัฒนาในช>วง 10 ปuแรกจึงเน:นไปท่ีการพัฒนาแหล>งน้ําเปEนหลัก ดังตารางท่ี 4-11 

ตารางท่ี 4-11 โครงการพัฒนาด�านเกษตรกรรมในช�วง 10 ปWแรก (พ.ศ.2560 - 2569) 

ลําดับท่ี โครงการพัฒนา 

1 โครงการระบบส>งนํ้าอ>างเก็บนํ้าคลองแห:ง ต.กระบ่ีน:อย อ.เมือง จ.กระบ่ี 

2 โครงการพัฒนาลุ>มนํ้าตาปu-พุ>มดวง จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

3 โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ> (ระยะท่ี 2) จังหวัดสงขลา 

4 โครงการเพ่ิมศักยภาพด>านสินค:าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข:าสู>ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5 โครงการส>งเสริมอาชีพด:านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต: 

6 โครงการอ>างเก็บนํ้าท>าแซะ จ.ชุมพร 

7 โครงการอ>างเก็บนํ้าลํารูใหญ> จังหวัดพังงา 

8 โครงการระบบระบายนํ้าปลักปลิง – จะนะ จ.สงขลา 

9 โครงการศึกษาความเหมาะสมการลงทุนวางท>อส>งนํ้าดิบจากเข่ือนรัชชประภาไปเกาะภูเก็ต 
 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ในการพัฒนาช>วง 10 ปu หลัง (พ.ศ.2570 - 2579) โครงการพัฒนาการเกษตรกรรมในช>วง 10 หลังนั้น 
จะต:องสอดคล:องและสนับสนุนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล>าว  อย>างไรก็ตาม โครงการพัฒนาการ
เกษตรกรรมของภาคใต:ของช>วงเวลาดังกล>าวยังไม>ได:มีการกําหนดและอนุมัติงบประมาณ จึงต:องคํานึงถึง
สภาพแวดล:อมทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากแผนหลักของการพัฒนา ในช>วง 10 ปuหลัง ผลิตผลของภาค
เกษตรกรรมจะมีสัดส>วนท่ีนํามาป}อนภาคอุตสาหกรรมของภาคใต:เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีสัดส>วนการส>งออกลดลง ดังนั้น
จึงต:องมีการเก็บรักษาและจัดเตรียมผลผลิตเพ่ือนําไปใช:ในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ในขณะเดียวกัน รายได:ต>อหัว
ของประชากรในภาคใต:จะเพ่ิมสูงข้ึนค>อนข:างมาก ซ่ึงจะทําให:เกษตรกรจะต:องมีรายได:โดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนด:วย       
เม่ือผลิตผลต>อพ้ืนท่ีมีข:อจํากัดไม>สามารถเพ่ิมข้ึนได:มากนัก ดังนั้น เกษตรกรจะต:องทําการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีใหญ>ข้ึน 
และจะต:องมีการใช:เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมากข้ึนรวมถึงการเน:นไปท่ีการผลิตพืชเพ่ือพลังงาน
ทดแทนตารางท่ี 4-12 

ตารางท่ี 4-12 โครงการพัฒนาด�านเกษตรกรรมในช�วง 10 ปW หลัง (พ.ศ.2570 - 2579) (แนวทาง) 

ลําดับท่ี โครงการพัฒนา 

1 โครงการพัฒนาแหล>งนํ้า (เพ่ิมเติม) 

2 โครงการพัฒนาท่ีดิน (เพ่ิมเติม) 

3 โครงการส>งเสริมและพัฒนาการใช:เครื่องจักรและเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ิมผลผลิต 

4 โครงการพัฒนาพืชผลและสายพันธุ�ทางการเกษตร 

5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

6 โครงการพัฒนาพืชพรรณและพ้ืนท่ีการเพาะปลูกพืชเพ่ือการผลิตพลังงานทดแทน 

(5) การท�องเท่ียว 

ด:านการท>องเท่ียวมีเป}าหมายในการพัฒนาสูง เนื่องด:วยภาคใต:นั้นมีศักยภาพด:านการท>องเท่ียวซ่ึง
เปEนจุดแข็งในเรื่องของการท>องเท่ียวท่ีสําคัญและติดอันดับโลกหลายประเภท เช>น ด:านทรัพยากรธรรมชาติ (อันดับ 
16 จาก 141 ประเทศ) ด:านการให:บริการ (อันดับ 21 จาก 41 ประเทศ) ด:านทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม 
(อันดับ 34 จาก 141 ประเทศ) และด:านราคาสินค:าและบริการทางการท>องเท่ียว (อันดับ 36 จาก 141 ประเทศ)  

ป5จจุบันอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวแม:มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค>อนข:างสูงแล:ว แต>
ความสามารถในการแข>งขันของไทยยังอยู>ในระดับตํ่า ซ่ึงท่ีปรึกษาได:ทําการทบทวนแหล>งข:อมูลต>างๆ และสามารถ
สรุปป5ญหาต>างๆ ดังนี้ 

1) แหล>งท>องเท่ียวมีไม>เพียงพอต>อการรองรับนักท>องเท่ียว (Full Capacity) โดยจากการทบทวน
แหล>งข:อมูลต>างๆ พบว>า นักท>องเท่ียวในป5จจุบันเพ่ิมมากข้ึนอย>างรวดเร็ว ประกอบกับการฟ��นตัวของแหล>ง
ท>องเท่ียวต>างๆ นั้น เปEนไปได:ช:า ทําให:แหล>งท>องเท่ียวธรรมชาติต>างๆ (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม) มี
ความเสื่อมโทรม อีกท้ังการบริหารจัดการแนวทางในการแก:ป5ญหาในเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล:อมยังขาดประสิทธิภาพ 

2) การคมนาคมและการเข:าถึงแหล>งท>องเท่ียวยังขาดคุณภาพและมาตรฐาน โดยป5จจุบันคุณภาพ
ของเครือข>ายการขนส>งทางบกอยู>ในอันดับท่ี 94 จาก 141 ประเทศ ซ่ึงเห็นได:ชัดเจนว>าภาคใต:ยังขาดการคมนาคม
ท่ีได:มาตรฐาน  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

3) สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานทางการท>องเท่ียวมีไม>เพียงพอ เช>น ห:องน้ําสะอาด ป}ายบอก
ทางท่ีชัดเจน ข:อมูลของการท>องเท่ียว แม:ในป5จจุบันหน>วยงานทางการท>องเท่ียวได:ดําเนินการแก:ไขแล:ว แต>อาจยัง
ไม>เพียงพอต>อนักท>องเท่ียว 

4) บริการด:านการท>องเท่ียวท่ีไม>มีมาตรฐาน และประสบป5ญหากับดักด:านราคา เนื่องด:วย
นักท>องเท่ียวท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม ทําให:การบริการนักท>องเท่ียวมีไม>เพียงพอ อีกท้ังยังขาดการกํากับดูแล
ในส>วนของบริการการท>องเท่ียวอย>างถูกต:อง แม:ว>าจะมีการกําหนด "มาตรฐานการท>องเท่ียวไทย" ซ่ึงจัดทําโดย
กรมการท>องเท่ียวซ่ึงเปEนท้ังผู:กํากับมาตรฐานและผู:ตรวจรับรองมาตรฐาน ดังนั้นจึงเกิดการขัดแย:งทางผลประโยชน� 
นอกจากนี้ยังพบป5ญหาการไม>ปฏิบัติตามกฎหมายของผู:ประกอบการเพ่ือเลี่ยงภาระภาษี ซ่ึงส>งผลให:เกิดกับดัก
ทางด:านราคา 

5) บุคลากรทางด:านการท>องเท่ียวไม>เพียงพอ ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด:วยความท่ีไทยยัง
ไม>มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ� และทักษะท่ีจําเปEนต>อการพัฒนาการท>องเท่ียว โดยเฉพาะ ทักษะทางด:านภาษา
และการให:บริการ นอกจากนี้ จํานวนบุคลากรยังมีแนวโน:มลดลงและอาจขาดแคลนในอนาคตอันสั้น ซ่ึงส>วนหนึ่ง
เปEนผลจากรายได:เฉลี่ยท่ีค>อนข:างจะตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับค>าตอบแทนในสาขาอ่ืนๆ 

6) ป5ญหาเรื่องความไม>ปลอดภัยในการท>องเท่ียว รวมถึงป5ญหาเรื่องการหลอกลวงนักท>องเท่ียว 
ล:วนเปEนป5ญหาท่ีสําคัญท่ีส>งผลให:นักท>องเท่ียวขาดความเชื่อม่ันในการเข:ามาท>องเท่ียวในประเทศไทย ท้ังยังส>งผล
ต>อภาพลักษณ�ของประเทศ  

ท้ังนี้ จากป5ญหาต>างๆ ดังกล>าวอาจจะเปEนเหตุผลหลักท่ีส>งผลให:การพัฒนาในด:านการท>องเท่ียว
ไม>สามารถพัฒนาได:อย>างเต็มท่ี ท่ีปรึกษาจึงขอเสนอแนะการพัฒนาตามทางเลือกสองบวก (2+) ซ่ึงแบ>งช>วงการ
พัฒนาออกเปEนช>วงระยะเวลา 10 ปuแรก (พ.ศ.2560-2569) และช>วงระยะเวลา 10 ปuหลัง (พ.ศ.2570-2579) เน:น
การพัฒนาเปEนกลุ>มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค� คือ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข>งขันของอุตสาหกรรม
การท>องเท่ียวใน 3 กลุ>มจังหวัดภาคใต: และเพ่ือปรับสภาพแวดล:อมและโครงสร:างของอุตสาหกรรมการท>องเท่ียว
ใน 3 กลุ>มจังหวัดภาคใต:ให:เ อ้ือต>อการพัฒนาการท>องเท่ียวท่ียั่งยืนในอนาคต  ดังตารางท่ี 4-13 และ          
ตารางท่ี 4-14 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4-13 โครงการพัฒนาในช�วง 10 ปWแรก (พ.ศ.2560 - 2569) 

ลําดับท่ี โครงการพัฒนา 
1 โครงการสนับสนุนการกระจายการท>องเท่ียว 
2 โครงการพัฒนาการท>องเท่ียวเชิงพาณิชย� และเชิงอนุรักษ� 
3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาสินค:าและผลิตภัณฑ�ทางด:านการท>องเท่ียวให:ได:มาตรฐาน 
4 โครงการปฏิรูปจัดระเบียบพ้ืนท่ีแหล>งท>องเท่ียวอย>างมีประสิทธิภาพ 
5 โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ>ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
6 โครงการพัฒนาศูนย�ประชุมนานาชาติในจังหวัดหลักๆ ของ 3 กลุ>มจังหวัดภาคใต: 
7 โครงการจัดเทศกาลด:านการท>องเท่ียวในด:านวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินท่ีมีเสน>ห�ใน 3 กลุ>มจังหวัดภาคใต: 
8 โครงการสร:างพิพิธภัณฑ�ท:องถ่ินเพ่ือการเรียนรู: การศึกษาแก>นักท>องเท่ียว 
9 โครงการส>งเสริมการท>องเท่ียวแบบพํานักระยะยาว (Long-stay Tourism) 

 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

ตารางท่ี 4-14 โครงการพัฒนาในช�วง 10 ปWหลัง (พ.ศ.2570 - 2579) (แนวทาง) 
ลําดับท่ี โครงการพัฒนา 

1 โครงการพัฒนาสถานท่ีท>องเท่ียวแหล>งใหม> 

2 โครงการพัฒนาการท>องเท่ียวเชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม 

3 โครงการพัฒนาให:เกิดความคิดสร:างสรรค�ในการผลิตสินค:า เพ่ือสร:างมูลค>าเพ่ิม 

4 โครงการพัฒนากลไกบริหารการจัดการให:เกิดความมีประสิทธิภาพของหน>วยงานของรัฐ 

5 โครงการฟ��นฟูศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน ใน 3 กลุ>มจังหวัดภาคใต: 

นอกจากนี้ ในการพัฒนาการท>องเท่ียวสู>ความยั่งยืนนั้น จะมีมิติท่ีเก่ียวข:องในการพัฒนาท่ีต:อง
จัดการให:เกิด “ความสมดุล” ท่ีสําคัญอยู> 4 ด:าน คือ มิติเจ:าบ:าน/อุปทาน (Host) มิติผู:มาเยือน (Guest) กลไกการ
บริหารจัดการการท>องเท่ียว (Tourism Mechanism) และมิติด:านคุณภาพของการบริการ (Service Quality) 
ป5ญหาการพัฒนาการท>องเท่ียวของไทยต้ังแต>อดีตจนถึงป5จจุบันพบว>า ป5ญหาของการท>องเท่ียวของประเทศไทย
ไม>ได:อยู>ท่ี “จํานวน” ของผู:มาเยือน (นักท>องเท่ียว-Demand) สังเกตได:จากจํานวนของนักท>องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนอย>าง
ต>อเนื่อง แม:ประเทศได:เผชิญกับวิกฤติต>างๆมากมาย หากแต>ป5ญหาคือ “คุณภาพ” ของนักท>องเท่ียว  

อย>างไรก็ตาม ป5ญหาสําคัญท่ีถูกมองข:ามมาโดยตลอดและส>งผลกระทบโดยตรงต>อการได:มาซ่ึง
นักท>องเท่ียวคุณภาพ คือการจัดการฐานทรัพยากรและผลิตภัณฑ�การท>องเท่ียว (Supply) ท่ีขาดประสิทธิภาพ 
เนื่องจากอํานาจในการพัฒนาและจัดการ Supply กระจายไปยังหน>วยงานต>างๆ มากมาย อาทิ องค�กรปกครอง
ส>วนท:องถ่ิน (อปท.) กระทรวงและหน>วยงานต>างๆ ส>งผลให:การจัดการอุปทาน ทางการท>องเท่ียวไร:ทิศทาง ไม>มี
เอกภาพเท>าท่ีควร รวมท้ังป5ญหาท่ีเกิดจากการกระจายตัวของอํานาจในการบริหารจัดการ ซ่ึงสวนทางกับนโยบาย
การพัฒนาและการตลาดของหน>วยงานด:านการท>องเท่ียวของรัฐ จึงสะท:อนภาพของการพัฒนาและการจัดการท่ี
ไม>ต>อเนื่อง (Interrupted) ขาดองค�รวม (Holistic) และขาดการบูรณาการ (Integration) ของภาคส>วนต>างๆ      
ท่ีเก่ียวข:องท้ังภาครัฐและเอกชน 

ดังนั้นการพัฒนาตามทางเลือกสองบวก (2+) จะเปEนแนวทางในการส>งเสริมการมุ>งเน:นการดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือดึงดูด/รักษา นักท>องเท่ียวคุณภาพ พร:อมกับการรณรงค�ส>งเสริมพฤติกรรมการท>องเท่ียว
แบบรับผิดชอบให:กับนักท>องเท่ียวกลุ>มท่ีมีความเสี่ยงต>อการสร:างผลกระทบสูงผ>านทางช>องทางต>างๆ เพ่ือสร:าง
สํานึกในการอนุรักษ�แหล>งท>องเท่ียวให:ยั่งยืน ท้ังยังช>วยเพ่ิมจํานวนนักท>องเท่ียวกลุ>มใหม>ท่ีมีคุณภาพ และทําให:เกิด
การท>องเท่ียวอย>างยั่งยืนต>อไป 

(6) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
การจัดการพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:อย>างยั่งยืน ระยะ 20 ปu (ปu พ.ศ.2560–2579) แบ>งการ

ดําเนินงานเปEน 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะท่ี 1  แนวทางการดําเนินงาน ระยะ 10 ปWแรก (พ.ศ.2560-2569) 
1) การกําหนดเขตการใช:ประโยชน�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ แหล>งท่ีอยู>อาศัยและแหล>งอาหารของสัตว�ทะเลหายากและใกล:สูญพันธุ� ได:รับการสงวนดูแลและ
คุ:มครองให:มีความอุดมสมบูรณ� 

2) การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท>องเท่ียวของเกาะและชายหาดท่ีสําคัญตาม
ศักยภาพและขีดความสามารถของการใช:ประโยชน�ร>วมกันในระยะยาว 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

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

3) กําหนดการใช:ประโยชน�ท่ีดินตามศักยภาพและความเหมาะสม เพ่ือรักษาความยั่งยืนของท่ีดิน
และระบบนิเวศบนบก มีการจัดการปrาไม:และพ้ืนท่ีต:นน้ํา เพ่ือหยุดยั้งและฟ��นฟูความเสื่อมโทรมของท่ีดิน รวมถึง 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

4) จัดทําระบบตรวจสอบทรัพยากรทางทะเลและดัชนีชี้วัดการปฏิบัติหน:าท่ีและวางแผนรับมือการ
ท>องเท่ียว 

5) ปฏิรูประบบบําบัดน้ําเสียตามแหล>งท>องเท่ียวขนาดใหญ> เช>น ปrาตอง อ>าวนางและเกาะพีพี 
พร:อมท้ังกําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนและตรวจสอบอย>างเข:มงวดกับผู:กระทําความผิด 

ระยะท่ี 2  แนวทางการดําเนินงาน ระยะ 10 ปWหลัง (พ.ศ.2570-2579) 
1)   แบ>งการใช:ประโยชน�ทางทะเลอย>างเปEนระบบ โดยมีมาตรการแบ>งเขตพ้ืนท่ีใช:ประโยชน�ทาง

ทะเลด:านเขตความม่ันคงในเขตพลังงาน ด:านเขตความม่ังค่ัง ในเขตท>องเท่ียว ประมงและการพัฒนาการขนส>ง 
รวมถึงด:านเขตความยั่งยืน ในเขตสงวนรักษาและเขตอนุรักษ�จัดการ 

2)  ดําเนินตามแผนการต>างๆ เพ่ืออนุรักษ�ช>วยเหลือสัตว�ทะเลหายาก เสี่ยงต>อการสูญพันธุ� และ
พัฒนาการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน 

(7) ความม่ันคง 

การดําเนินการนโยบายด:านความม่ันคงสําหรับพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: มีระยะการพัฒนา 20 ปu 
เช>นเดียวกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ คือ พ.ศ.2560-2579 โดยแบ>งการพัฒนาออกเปEน 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 แนวทางการพัฒนาระยะ 10 ปW แรก (พ.ศ.2560-2569) 
1) ทบทวนพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือเตรียมพร:อมในการบริหารจัดการความ

ม่ันคงมุ>งเน:นประเด็นท่ีมีความสําคัญต>อการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ให:สามารถขับเคลื่อนได:ตามเป}าหมายท่ี
กําหนดไว:  

2) จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการดําเนินงานของหน>วยงานท่ีเก่ียวข:องให:มี
ความสอดคล:อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร�การพัฒนาท้ังท่ีมีอยู>เดิม และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ให:เกิดความเก้ือหนุนกัน 

3) เชื่อมโยงเครือข>ายประชาคมเพ่ือสนับสนุนให:เกิดความม่ันคงครอบคลุมท้ังหน>วยงานในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ชุมชน องค�กรปกครองส>วนท:องถ่ิน  เพ่ือร>วมมือกันแก:ไขป5ญหาความม่ันคงจากทุก
ภาคส>วน 

4) สร:างเครือข>ายและความร>วมมือกับองค�กรในต>างประเทศให:กว:างขวาง เพ่ือพร:อมรับความ
ม่ันคงท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

5) ติดตามประเมินผลความสําเร็จและผลกระทบ อย>างเปEนรูปธรรมด:วยการกําหนดดัชนีชี้วัดท่ี
สําคัญในการประเมินสถานการณ�ท่ีคาดว>าจะส>งผลต>อความม่ันคงในพ้ืนท่ี 

ระยะท่ี 2 แนวทางการดําเนินงาน ระยะ 10 ปWหลัง (พ.ศ.2570-2579) 
1) เสริมสร:างความม่ันคง ความสงบเรียบร:อยและคุ:มครองการใช:ประโยชน�ทางทะเล เกิดการ

อํานวยความสะดวก เกิดความร>วมมือกันเปEนเครือข>ายคมนาคมขนส>ง การประมง และการท>องเท่ียวทางทะเล      
มีการใช:ประโยชน�ทางทะเลอย>างมีประสิทธิภาพ 

2) ส>งเสริมความร>วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร:างความม่ันคงทุกด:าน และการจัดการ
ภัยพิบัติ 

3) จัดทําแผนงาน โครงการ ด:านความม่ันคงให:สอดคล:องกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ของพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:  

4) ติดตามประเมินผลความสําเร็จและผลกระทบในการพัฒนา 
 ท้ังนี้ภาพรวมของแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 20 ปu (พ.ศ.2560-2579) แสดงในรูปท่ี 4-3 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท�ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 96 -    บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4-3 ภาพรวมแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�

กรอบยุทธศาสตร,ชาติระยะ 20 ปW (พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนปฏิบัติการ  
7 สาขาเศรษฐกิจ 

แผนยุทธศาสตร,  
7 สาขาเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร, 7 สาขาเศรษฐกจิ 

แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ภาคใต� 20 ปW (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ยุทธศาสตร, :  
- การปรับปรุง 
พัฒนา และขยาย
โครงข�ายคมนาคม
ขนส�งทางบก, ทาง
อากาศ, ทางน้ําและ
ทางราง 

ยุทธศาสตร, :  
- การปรับปรุง 
พัฒนา และขยาย
โครงข�ายด�าน
พลังงาน 
- ปรับปรุงพัฒนา
ต�นทุน  
- พัฒนาพลังงาน
ทดแทน 

ยุทธศาสตร, :  
- การปรับโครงสร�าง
ทางการผลิต 
-สนับสนุนป�จจัยที่
เอื้อต�อการลงทุน  
- พัฒนา
อุตสาหกรรมฮาลาล 

ยุทธศาสตร, :  
- การพัฒนาโลจิ
สติกส,และโซ�อุปทาน
ภาคการเกษตร  
- การพัฒนากิจกรรม
ทางการเกษตรเพื่อ
สนับสนุนทางด�าน
พลังงาน 

ยุทธศาสตร, : 
- การจัดทําแผน
แม�บทการท�องเทีย่ว 
โดยสร�างความสมดุล
ระหว�างอุตสาหกรรม 
การท�องเที่ยวและ
สิ่งแวดล�อม 
- การอนุรักษ,ฟ��นฟู
แหล�งท�องเทีย่ว 

ยุทธศาสตร, :  
- การสงวน อนุรักษ, 
ฟ��นฟู และบริหาร 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมและจัดการ
มลพิษ 
- การเสริมสร�างขีด
ความสามารถในการ
บริหารภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตร, : 
- ความมั่นคงชายแดน
และชายฝ��งทะเล 
- การปhองกันการ
คุกคาม 
-ความมั่นคงแห�งชาติ
ทางทะเล 
- การแก�ไขความไม�
สงบในจังหวัดชายแดน 

สาขาคมนาคม
และโลจสิติกส, 

สาขา
พลังงาน 

สาขา
อุตสาหกรรม 

สาขา
เกษตรกรรม 

สาขาการ
ท�องเที่ยว 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

สาขา 
ความมั่นคง 

แผนปฏิบัติการ/แผนงาน 7 สาขาเศรษฐกิจ 2 ช�วงๆ ละ 10 ปW (พ.ศ. 2560-2569 และ พ.ศ. 2570-2579) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 97 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

4.7 การแบ�งเขตพ้ืนท่ีเพ่ือใช�วางแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลภาคใต� (Zoning) 

 การแบ>งเขตพ้ืนท่ีในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: (Zoning) แบ>งออกเปEน 4 พ้ืนท่ีสําคัญ ได:แก>           
1) พ้ืนท่ีกันออก 2) พ้ืนท่ีศักยภาพด:านการท>องเท่ียว 3) พ้ืนท่ีศักยภาพด:านเกษตรกรรม และ 4) พ้ืนท่ีศักยภาพ
ด:านอุตสาหกรรม โดยแต>ละพ้ืนท่ีมีรายละเอียดดังนี้ 
4.7.1 พ้ืนท่ีกันออก 

 ได:แก> ชั้นคุณภาพลุ>มน้ําชั้น 1 เขตอุทยานแห>งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปrา เขตห:ามล>าสัตว�ปrา 
เขตปrาสงวนแห>งชาติ (เขตปrาอนุรักษ� โซน C) เขตปrาชายเลน พ้ืนท่ีชุ>มน้ําและแหล>งน้ํา พ้ืนท่ีคุ:มครองสิ่งแวดล:อม 
เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สปก.)พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติรุนแรง 

(1) ช้ันคุณภาพลุ�มน้ําช้ันท่ี 1 เปEนพ้ืนท่ีสงวนและอนุรักษ�พ้ืนท่ีลุ>มน้ําชั้นดี รักษาไว:เปEนต:นน้ําลําธาร    
(รูปท่ี 4-7) 

(2) อุทยานแห�งชาติ มีอุทยานแห>งชาติจํานวน 34 แห>ง มีพ้ืนท่ีรวม 11,233.46 ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท้ังบนบกและในทะเล ต:องสงวนไว:เพ่ือคุ:มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปrาไม:และสัตว�ปrา ตลอดจน
ทิวทัศน�ธรรมชาติท่ีสวยงาม เพ่ือให:คงสภาพธรรมชาติด้ังเดิม เพ่ือรักษาสมบัติทางธรรมชาติให:อนุชนรุ>นหลังได:ชม
และศึกษาค:นคว:า 

(3) วนอุทยาน มีวนอุทยาน 8 แห>ง มีพ้ืนท่ีรวม 39.77ตร.กม. ต:องสงวนไว:เ พ่ือคุ:มครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีทิวทัศน�ธรรมชาติสวยงาม มีความเด>นในระดับท:องถ่ิน ซ่ึงจัดไว:เปEนท่ีพักผ>อนหย>อนใจของ
ประชาชน มีการปรับปรุงตกแต>งสถานท่ีได:โดยไม>ทําให:ธรรมชาติต:องเสียไป เพ่ืออํานวยความสะดวกให:เหมาะสม 

(4) เขตรักษาพันธุ,สัตว,ปaา มีเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปrา 13 แห>ง มีพ้ืนท่ีรวม 6,349.24 ตร.กม. เปEนพ้ืนท่ีท่ี
กําหนดข้ึนเพ่ือให:เปEนท่ีอยู>อาศัยของสัตว�ปrาโดยปลอดภัย เพ่ือรักษาไว:ซ่ึงพันธุ�สัตว�ปrา ให:สัตว�ปrาในพ้ืนท่ีดังกล>าวได:มี
โอกาสสืบพันธุ�และขยายพันธุ�ตามธรรมชาติได:มากข้ึน  

(5) เขตห�ามล�าสัตว,ปaา พ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:มีเขตห:ามล>าสัตว�ปrา 17 แห>ง มีพ้ืนท่ีรวม 2,507.89    
ตร.กม. เปEนพ้ืนท่ีท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือให:เปEนท่ีอยู>อาศัยของสัตว�ปrาโดยปลอดภัย เพ่ือรักษาไว:ซ่ึงพันธุ�สัตว�ปrาเปEน
บริเวณท่ีราชการใช:ในราชการ หรือใช:เพ่ือสาธารณประโยชน� หรือประชาชนใช:ประโยชน�ร>วมกัน การกําหนดเขต
ห:ามล>าสัตว�ปrาจะประกาศข้ึนเปEนราชกิจจานุเบกษา กําหนดให:เปEนเขตห:ามล>าสัตว�ปrา 

(6) เขตปaาสงวนแห�งชาติ (เขตปaาอนุรักษ,โซน C) ในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:มีเขตปrาสงวนแห>งชาติ    
(เขตปrาอนุรักษ�โซน C) พ้ืนท่ีรวม 15,350.66 ตร.กม. เปEนเขตพ้ืนท่ีท่ีมีนโยบายและมีข:อจํากัดด:านการใช:ประโยชน�
ท่ีดินอย>างชัดเจนท่ีจําเปEนต:องเก็บรักษาหรือสงวนเอาไว: เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล:อม
ตามธรรมชาติ เพ่ือเปEนแหล>งต:นน้ําลําธารท่ีสําคัญ หากมีการบุกรุกทําลายหรือนําพ้ืนท่ีมาใช:ประโยชน� หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีท่ีจะก>อให:เกิดความเสียหายอย>างรุนแรงต>อระบบนิเวศ  อันจะส>งผลกระทบและก>อให:เกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  สังคม และความเปEนอยู>ของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรวม จึงสมควรรักษาให:คงอยู>ใน
สภาพสมบูรณ� และไม>ควรนําพ้ืนท่ีไปใช:ประโยชน�ท่ีก>อให:เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ 
และคุณภาพสิ่งแวดล:อม  
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 98 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

(7) เขตปaาชายเลน ในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:มีเขตปrาชายเลน มีพ้ืนท่ีรวม 2,029.47 ตร.กมพ้ืนท่ีปrา
ชายเลนเหล>านี้อยู>ภายใต:การคุ:มครองของกฎหมายหลายฉบับ โดยมีกฎหมายท่ีสําคัญ คือ พระราชบัญญัติ 
ปrาไม: พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติปrาสงวนแห>งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห>งชาติ พ.ศ.2504
พระราชบัญญัติสงวนและคุ:มครองสัตว�ปrา พ.ศ.2535 ซ่ึงปrาชายเลนจัดเปEนปrาสงวนและได:รับการคุ:มครองเพราะ
เปEนแหล>งท่ีอยู>อาศัยของสัตว�ปrาในรายชื่อสัตว�ปrาคุ:มครองจากเขตห:ามล>าสัตว�ปrาและเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปrา พ้ืนท่ี
ปrาไม:ตามข:อ (2)-(7) แสดงในรูปท่ี 4-5 

(8) พ้ืนท่ีชุ�มน้ําและแหล�งน้ําต�างๆ เปEนพ้ืนท่ีสงวนไว:ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีพ้ืนท่ีชุ>มน้ําท่ีมี
ความสําคัญระหว>างประเทศ (Ramsar Site) รวม 7 แห>ง (3,263.58 ตร.กม.) ระดับนานาชาติรวม 18 แห>ง (3,475.41 
ตร.กม.) และระดับชาติรวม 4 แห>ง (22.31 ตร.กม.) (รูปท่ี 4-6) 

(9) พ้ืนท่ีคุ�มครองส่ิงแวดล�อม ตามพระราชบัญญัติส>งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล:อม พ.ศ.2535 
เพ่ือปกป}องพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางธรรมชาติ พ้ืนท่ีต:นน้ําลําธารหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ีแตกต>างจาก
พ้ืนท่ีอ่ืนโดยท่ัวไป หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ีอาจถูกทําลายหรืออาจได:รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรม
ต>างๆ ของมนุษย�โดยง>าย หรือเปEนพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค>าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรค>าแก>การอนุรักษ� สําหรับ
พ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ฯ มีพ้ืนท่ีคุ:มครองสิ่งแวดล:อมท่ีประกาศแล:ว จํานวน 4 แห>ง คือ (1) จังหวัดภูเก็ต รวมท้ัง
เกาะต>าง ๆ และน>านน้ําโดยรอบ (2) จังหวัดสุราษฎร�ธานี  ในบริเวณท:องท่ีตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ>อผุด ตําบล
มะเร็ด ตําบลแม>น้ํา ตําบลหน:าเมือง ตําบลอ>างทอง และตําบลลิปะน:อย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน 
ตําบลบ:านใต: และตําบลเกาะเต>า อําเภอเกาะพะงัน (3) จังหวัดกระบ่ี ในบริเวณท:องท่ีอําเภออ>าวลึก อําเภอเมือง
กระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท>อม และอําเภอเกาะลันตาและ (4) จังหวัดพังงา ในบริเวณท:องท่ีอําเภอคุ
ระบุรี อําเภอตะก่ัวปrา อําเภอท:ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุ>ง และอําเภอเกาะยาว 
สําหรับ 1 แห>งท่ีอยู>ระหว>างการเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล:อมแห>งชาติเพ่ือพิจารณา ได:แก> จังหวัดชุมพร ใน
บริเวณท:องท่ี ตําบลปากคลอง ตําบลชุมโค ตําบลบางสน และตําบลสะพลี อําเภอปะทิว  

(10) เขตปฎิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สปก.) ตามวัตถุประสงค�ของกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการ
เกษตรกรรมนี้ ให:ใช:ประโยชน�เพ่ือปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน�เท>านั้น เพราะฉะนั้นจึง
เปEนข:อจํากัดของการขยายพ้ืนท่ีเมืองและการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีจะต:องสงวนรักษา พ้ืนท่ีดินประเภทปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมนี้ไว:เพ่ือการเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน�เท>านั้น ในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:
มีพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีรวม 9,295.18 ตร.กม. (รูปท่ี 4-7) 

(11) พ้ืนท่ีเส่ียงภัยธรรมชาติรุนแรง (น้ําท�วมและดินถล�ม) ส>วนใหญ>จะอยู>บริเวณเทือกเขาภูเก็ต 
เทือกเขานครศรีธรรมราช เทือกเขาสันกาลาคีรีและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา ซ่ึงมีลักษณะพ้ืนท่ีภูเขาสูงชัน และลักษณะ
พ้ืนท่ีราบน้ําท>วมถึงเดิมท่ีบริเวณลุ>มน้ําปากพนัง สาเหตุมาจากการเกิดพายุ ฝนตกหนักติดต>อกันและมีปริมาณ
น้ําฝนต>อวันมาก ทําให:น้ําไหลบ>าลงมาจากท่ีสูงสู>พ้ืนราบอย>างรวดเร็วท้ังยังนําพาดินโคลนและเศษไม:มาด:วย 
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงการใช:ประโยชน�จากพ้ืนท่ีปrาไม:เปEนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทําให:ความสามารถในการดูด
ซับน้ําของปrาไม:บนท่ีสูงมีน:อย และเกิดน้ําทะเลหนุนทําให:ระดับน้ําในแม>น้ําสูงข้ึนไม>สามารถระบายลงสู>ทะเลได: 
เกิดการเอ>อล:นท>วมบริเวณริมฝ56งแม>น้ําได: อีกท้ังมีการต้ังถ่ินฐานของชุมชนกีดขวางทางน้ําทําให:การระบายน้ําไม>
สะดวก เกิดน้ําเอ>อท>วมพ้ืนท่ีเมืองเปEนประจํา เช>น เขตเมืองจังหวัดสุราษฎร�ธานี  อําเภอพุนพิน ท่ีเปEนจุดบรรจบ แม>
น้ําตาปuและพุมดวง เปEนต:น (รูปท่ี 4-8)  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 99 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-4 พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ�มน้ํา 
 
 
 
 
 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 100 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4-5 พ้ืนท่ีปaาไม� 
 
 
 
 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 101 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-6 พ้ืนท่ีชุ�มน้ําและแหล�งน้ํา 
 
 
 
 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 102 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-7 พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม 
 
 
 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 103 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดินและกรมทรัพยากรธรณี 

 

 

 

รูปท่ี 4-8 พ้ืนท่ีเส่ียงภัยธรรมชาติ 
 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 104 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

4.7.2 พ้ืนท่ีศักยภาพด�านการท�องเท่ียว 

การจําแนกเขตการท>องเท่ียวนําหลักการช>วงชั้นโอกาสด:านนันทนาการ (ROS) มาเปEนกรอบในการจําแนก
เขตการท>องเท่ียว โดยกําหนดให:สอดคล:องกับสภาพทางกายภาพ การใช:ท่ีดิน และลักษณะการท>องเท่ียว          
ซ่ึงจะพิจารณาป5จจัยด:านกายภาพ การเข:าถึง สภาพของเส:นทางคมนาคม และด:านการจัดการพ้ืนท่ี การใช:ท่ีดิน 
ขนาดของพ้ืนท่ีธรรมชาติ เปEนสําคัญ ในการวิเคราะห�นี้จะครอบคลุมพ้ืนท่ีบนบก และพ้ืนท่ีทะเล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) เขตการท�องเท่ียวทางบก 

 วิเคราะห�จากลักษณะการใช:ท่ีดินและความสามารถในการเข:าถึงของพ้ืนท่ีพิจารณาจากบริเวณท่ีมี
ลักษณะของการใช:ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีเมือง ซ:อนทับกับพ้ืนท่ีมีความยากง>าย
ในการเข:าถึงตามระยะห>างจากถนน แล:วแบ>งพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมีขนาดต>อเนื่องมากกว>า 10 ตารางกิโลเมตรเปEน
พ้ืนท่ีสันโดษ พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมีขนาดต>อเนื่องน:อยกว>า 10 ตารางกิโลเมตร เปEนพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษโดยไม>ใช:
ยานยนต� และพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีนอกเหนือจาก 2 เขตดังกล>าวเปEนพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษโดยใช:ยานยนต�และพ้ืนท่ี
ธรรมชาติท่ีมนุษย�สร:างข้ึน พ้ืนท่ีเมืองในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลซ:อนทับกับระยะห>างจากถนนตามระดับ
ความยากง>าย จะเปEนพ้ืนท่ีเมืองส>วนพ้ืนท่ีเมืองท่ีเหลือรวมกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด จะเปEนพ้ืนท่ีชนบท แล:วนํา
พ้ืนท่ีเขตการท>องเท่ียวท้ังหมดซ:อนทับแหล>งท>องเท่ียวเพ่ือจัดกลุ>มประเภทการท>องเท่ียวของแหล>งท>องเท่ียวต>างๆ 
ตามเขตการท>องเท่ียวโดยจะแบ>งเขตการท>องเท่ียวออกเปEน 6 เขต ดังนี้ 

1) พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษ (Semi-primativenonmotorized, SPNM) เปEนพ้ืนท่ีท่ียังมีปrา
ธรรมชาติและสภาพธรรมชาติท่ีไม>ถูกเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย� ไม>มีสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ค>อนข:างยากต>อการเข:าถึง 

2) พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษโดยใช:ยานยนต� (Semi-primative motorized, SPM) เปEนพ้ืนท่ีท่ียัง
มีปrาธรรมชาติและสภาพธรรมชาติท่ีไม>ถูกเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย� ง>ายต>อการเข:าถึง 

3) พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย�สร:างข้ึน (Roaded natural-modifield, RN-M) เปEนพ้ืนท่ีมีสภาพเปEน
ธรรมชาติหรือเลียนแบบธรรมชาติและง>ายต>อการเข:าถึง 

4) พ้ืนท่ีชนบท (Rural, R) เปEนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีบ:านเรือน ท่ีอยู>อาศัยไม>หนาแน>น การเข:าถึงสะดวก 

5) พ้ืนท่ีเมือง (Urban, U) เปEนพ้ืนท่ีเมือง เทศบาลหรือบริเวณชุมชนท่ีอยู>อาศัย การเข:าถึงสะดวกมาก 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 105 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ซ่ึงสามารถแสดงในตารางท่ี 4-15 และรูปท่ี 4-9 
ตารางท่ี 4-15 การแบ�งเขตการท�องเท่ียวทางบก 

เขตการท�องเท่ียว ประสบการณ,ท�องเท่ียว การพบปะ
ผู�คน 

 

ขนาดของ
กลุ�ม 

ประเภทการท�องเท่ียว 

ความสงบ/
สันโดษ 

การพ่ึงพา
ตนเอง 

ความ
สะดวกสบาย 

พ้ืนท่ีธรรมชาติสันโดษ (P) สูงมาก 

 

สูงมาก 

 

น:อยมาก ไม>มีถึงน:อย
มาก 

ไม>เกิน 

3 คน 

การท>องเท่ียวเชิงนิเวศ 

พ้ืนท่ีธรรมชาติกึ่งสันโดษ 
(SPNM) 

สูง 

 

สูง 

 

น:อย น:อย 

 

ไม>เกิน 

5 คน 

การท>องเท่ียวเชิงนิเวศ 

พ้ืนท่ีธรรมชาติกึ่งสันโดษ
โดยใช:ยานยนต� (SPM) 

สูง ปาน
กลาง - สูง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง น:อย 

 

ไม>เกิน 

15 คน 

การท>องเท่ียวเชิงนิเวศ 

พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย�
สร:างขึ้น (RN-M) 

น:อย - ปาน
กลาง 

น:อย - ปาน
กลาง 

สูง ปานกลาง 

 

ไม>เกิน  

30 คน 

การท>องเท่ียวธรรมชาติ 

พ้ืนท่ีชนบท (R) น:อย น:อย บริบทวิถีชนบท สูง 

 

ไม>จํากัด การท>องเท่ียวเกษตร 

การท>องเท่ียววิถีชีวิต 
วัฒนธรรมชนบท 

พ้ืนท่ีเมือง (U) น:อยมาก น:อยมาก สูงมาก สูงมาก ไม>จํากัด - 

 

 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 106 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-9 พ้ืนท่ีศักยภาพด�านการท�องเท่ียวทางบก  

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 107 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

(2) เขตการท�องเท่ียวทางทะเล 
การจําแนกเขตพ้ืนท่ีท>องเท่ียวทางทะเล วิเคราะห�จากระยะทางจากชายฝ56งเปEนสําคัญพิจารณาจาก

บริเวณชายหาด เขตน้ําข้ึนน้ําลง และพ้ืนท่ีในทะเล ซ:อนทับกับพ้ืนท่ีมีความยากง>ายในการเข:าถึงตามระยะห>างจาก
ชายฝ56ง โดยพ้ืนท่ีอยู>ใกล:หรือติดเมือง ชายหาดและเขตน้ําข้ึนน้ําลง จะเปEนพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 ง>ายมากต>อการเข:าถึง 
ระยะทางจากชายฝ56งต้ังแต> 0 -100 เมตร เปEนพ้ืนท่ีชั้นท่ี 2 ง>ายต>อการเข:าถึง ระยะทางต้ังแต> 100 - 1,000 เมตร 
เปEนพ้ืนท่ีชั้นท่ี 3 ยากต>อการเข:าถึง ระยะทางต้ังแต> 1 - 50 กิโลเมตร เปEนพ้ืนท่ีชั้นท่ี 4 ค>อนข:างห>างไกล และ
ระยะทางต้ังแต> 50 กิโลเมตรข้ึนไป เปEนพ้ืนท่ีชั้นท่ี 5 ห>างไกลมาก โดยจะแบ>งเขตการท>องเท่ียวออกเปEน 5 เขต 
ดังนี้ 

พ้ืนท่ีช้ันท่ี 1 ง�ายมากต�อการเข�าถึง อยู>ใกล:หรือติดเมือง มีสิ่งก>อสร:างมาก 
พ้ืนท่ีช้ันท่ี 2 ง�ายต�อการเข�าถึง  ถัดออกจากชายฝ56งไปถึงระยะ 100 เมตร มีสิ่งก>อสร:างและพบ

เห็นได:ใกล: 
พ้ืนท่ีช้ันท่ี 3 ยากต�อการเข�าถึง  ระยะ 100 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จากชายฝ56 ง พบเห็น

สิ่งก>อสร:างได:บ:าง 
พ้ืนท่ีช้ันท่ี 4 ค�อนข�างห�างไกล 1-50 กิโลเมตรจากชายฝ56งมีความเปEนธรรมชาติสูง 
พ้ืนท่ีช้ันท่ี 5 ห�างไกลมาก  นอกชายฝ56งต้ังแต> 50 กิโลเมตรออกไปมีความเปEนธรรมชาติสูง

มาก 
ซ่ึงสามารถแสดงในตารางท่ี 4-16 และรูปท่ี 4-10 

ตารางท่ี 4-16 การแบ�งเขตการท�องเท่ียวทางทะเล 

เขตการท�องเท่ียว ประสบการณ, สิ่งแวดล�อม กิจกรรม 

พ้ืนท่ีช้ันท่ี 1  
ง>ายมากต>อการเข:าถึง 

มีการพบปะผู:อ่ืนมาก 
มีบริการและสิ่งรองรับผู:คนได:
มาก ปกติจะมผีู:คนมาก 

มีสิ่งก>อสร:างและอิทธิพลของ
มนุษย�มากสิ่งแวดล:อมทาง
ธรรมชาตเิหลือน:อย 

อาบแดด  เฝ}ามองผู:คน 
ว>ายนํ้าเล>นเกม 
รับประทาน  ชมทิวทัศน� 
เล>นสเก็ตบอร�ด 

พ้ืนท่ีช้ันท่ี 2 
ง>ายต>อการเข:าถึง 

มีการพบปะผู:อ่ืนพอสมควร มีสิ่งก>อสร:างของมนุษย�และพบ
เห็นได:ใกล: 
 

ว>ายนํ้าดํานํ้าตื้นตกปลา                
เจ็ทสกีกระดานโต:คลื่น   วินด�เซิฟ
เล>นพาราเซิฟริ่ง 
เล>นเรือท่ีไม>ใช:เครื่องยนต� 

พ้ืนท่ีช้ันท่ี 3 
ยากต>อการเข:าถึง 

มีการพบปะผู:อ่ืนบ:าง มีสิ่งก>อสร:างของมนุษย�ไม>มาก
พบเห็นได:บ:าง 

ใช:เรือเปEนฐานเรือใบ 
ตกปลา ดํานํ้าตื้น/นํ้าลึก 

พ้ืนท่ีช้ันท่ี 4  
ค>อนข:างห>างไกล 

สงบเงียบ ปmดล:อมโดยธรรมชาติ
มีความปลอดภัยและการกู:ภัย 
มีโอกาสพบปะผู:อ่ืนได: 

ปรากฏกิจกรรมของมนุษย�บ:าง
เช>น แสงสว>างบนชายฝ56งทุ>น
จอดเรือ 

ดํานํ้าลึกเรือดํานํ้า 
เรือยนต�สําหรับนอกชายฝ56ง 
เรือใบขนาดใหญ> 

พ้ืนท่ีช้ันท่ี 5 
ห>างไกลมาก 

ความสันโดษสงบเงียบ 
ใกล:ชิดกับธรรมชาต ิ
พ่ึงพาตนเอง 

เอกเทศ 
มีสิ่งก>อสร:างของมนุษย�น:อย 

เรือใบขนาดใหญ> 
เรือตกปลานอกชายฝ56ง 
ชายฝ56งท่ีห>างไกล-พายเรือคายัค 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 108 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-10 พ้ืนท่ีศักยภาพด�านการท�องเท่ียวทางทะเล 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 109 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

4.7.3 พ้ืนท่ีศักยภาพด�านเกษตรกรรม 

การจัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีมีศักยภาพสําหรับเกษตรกรรม เปEนการนําข:อมูลบริเวณท่ีมีลักษณะของพ้ืนท่ีหรือดิน
ท่ีดีเหมาะสมต>อการทําเกษตรกรรม ชุดดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ�และมีศักยภาพการผลิตทางเกษตรค>อนข:างสูงมาก
ซ:อนทับกับพ้ืนท่ีชลประทาน (บริเวณท่ีสามารถจัดสรรน้ําใช:เพ่ือการเกษตร) แล:วแบ>งพ้ืนท่ีออกเปEนพ้ืนท่ีควรรักษา
อย>างยิ่งไว:เพ่ือการเกษตรหรือพ้ืนท่ีมีศักยภาพสูงสุด และเขตควรรักษาไว:เพ่ือการเกษตรท่ีมีเพียงดินหรือน้ําท่ีดีหรือ
พ้ืนท่ีคุ:มครองสูง และเขตท่ัวไปท่ีอาจใช:เพ่ือประโยชน�อ่ืนๆ ได: ซ่ึงเปEนพ้ืนท่ีกําหนดข้ึนจัดเปEนพ้ืนท่ีท่ีอยู>
นอกเหนือจากพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดินท่ีได:รับการคุ:มครองทางกฎหมายอยู>แล:ว 
โดยพ้ืนท่ีมีศักยภาพเพ่ือการเกษตรกรรมจําแนกระดับความเหมาะสม 5 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง 
ระดับตํ่า พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีกันออก ดังแสดงในรูปท่ี 4-11 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพสูง คือ พ้ืนท่ีท่ีมีคุณภาพดินดี และมีระบบชลประทานอยู>ในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีในบริเวณนี้ควร
สงวนรักษาไว:เพ่ือกิจกรรมทางด:านเกษตรเท>านั้น 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพปานกลาง คือ พ้ืนท่ีท่ีควรพิจารณากันไว:เพ่ือการเกษตร ได:แก> พ้ืนท่ีท่ีมีคุณภาพของดินดี
หรือเปEนพ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีเหล>านี้มีศักยภาพปานกลางซ่ึงอาจได:รับการพัฒนาให:เปEนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูงด:าน
การเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะดินดีอาจมีการจัดระบบชลประทานเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพให:กลายเปEนพ้ืนท่ี
ท่ีมีศักยภาพสูงในอนาคตต>อไป 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพต่ํา คือ พ้ืนท่ีมีศักยภาพตํ่าท้ังในเชิงคุณภาพของดินและแหล>งน้ํา ซ่ึงถือว>าเปEนพ้ืนท่ีท่ัวไป
ท่ีไม>มีศักยภาพสําหรับการเกษตรกรรม อย>างไรก็ตามพ้ืนท่ีบริเวณดังกล>าวสามารถปรับปรุงให:มีคุณภาพดีข้ึนได:
ด:วยการปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาหน:าดินและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ�ของอินทรียวัตถุในดินหรือนําไปใช:ประโยชน�
สําหรับการพัฒนาด:านอุตสาหกรรม รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 110 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-11 พ้ืนท่ีศักยภาพด�านเกษตรกรรม 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 111 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

4.7.4 พ้ืนท่ีศักยภาพด�านอุตสาหกรรม 

(1) พ้ืนท่ีไม�เหมาะสมสําหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เปEนพ้ืนท่ีอ>อนไหวต>อสิ่งแวดล:อมสูงมากหรือ
พ้ืนท่ีท่ีไม>ควรต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมลพิษสูง ได:แก> 

1) พ้ืนท่ีพักอาศัย (หมู>บ:าน ตัวเมืองและย>านการค:า สถานท่ีราชการ สถาบันต>างๆ สนามบิน ) 
และพ้ืนท่ีโดยรอบรัศมี 100 เมตร 

2) เขตอุทยานแห>งชาติและพ้ืนท่ีโดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร 

3) พ้ืนท่ีปrาอนุรักษ�ในเขตปrาสงวนแห>งชาติและพ้ืนท่ีโดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร 

4) พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ>มน้ํา 1 และพ้ืนท่ีโดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร 

5) พ้ืนท่ีมีความลาดชันมากกว>าร:อยละ 35 

6) พ้ืนท่ีชุ>มน้ําท่ีมีความสําคัญระหว>างประเทศ (Ramsar Site) ระดับนานาชาติรวม และ
ระดับชาติ 

7) แหล>งโบราณสถาน (ท่ีข้ึนทําเนียบ) กรมศิลปากร และพ้ืนท่ีโดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร 

8) พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตร (สปก.) 

9) พ้ืนท่ีผังเมืองรวม 

(2) พ้ืนท่ีท่ีสามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได�แต�ต�องมีมาตรการท่ีเข�มงวด ได:แก> 

1) พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ>มน้ํา 2A 2B (มติ ครม. เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุ>มน้ํา เม่ือ 21 ก.พ. 2538) 

2) พ้ืนท่ีปrาเศรษฐกิจ (มติ ครม. เรื่อง การจําแนกการใช:ประโยชน�ทรัพยากรดินปrาไม: เม่ือ 17  
มี.ค. 2535) 

3) พ้ืนท่ีแหล>งน้ําและแม>น้ําท่ีมีน้ําไหลตลอดปu และพ้ืนท่ีโดยรอบรัศมี 300 เมตร จากริมฝ56งแหล>ง
น้ํา หรือแม>น้ําข้ึนสูงสุดตามปกติในฤดูแล:ง (เนื่องจากข:อมูลแหล>งน้ําได:จากแผนท่ีภูมิประเทศ 
กรมแผนท่ีทหาร ชุด L7018 มาตราส>วน 1 ต>อ 50,000) 

4) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมชั้นดี 

5) พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําท>วมสูง 

6) พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเปEนปrาในป5จจุบัน 

7) พ้ืนท่ีชลประทานขนาดใหญ> 

8) พ้ืนท่ีมีศักยภาพน้ําบาดาล 

(3) พ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเปEนพ้ืนท่ีอ>อนไหวต>อสิ่งแวดล:อมปานกลาง-ตํ่า 
ได�แก� พ้ืนท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีท่ีห�ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีอ�อนไหวด�านส่ิงแวดล�อมสูง ดังแสดงใน
รูปท่ี 4-12 
 
 
 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 112 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-12 พ้ืนท่ีศักยภาพด�านอุตสาหกรรม 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 113 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

4.7.5 พ้ืนท่ีความต�องการใช�พลังงาน 

 จากสถิติการใช:ไฟฟ}าในพ้ืนท่ีภาคใต: ซ่ึงมีจํานวนผู:ใช:ไฟฟ}า 2,893,307 ราย ปริมาณการใช:ไฟฟ}าสูงสุด 
เท>ากับ 14,618 ล:านกิโลวัตต�ต>อชั่วโมง โดยมีการใช:ไฟฟ}าในกลุ>มท่ีอยู>อาศัยมากท่ีสุด ปริมาณ 4,917 ล:านกิโลวัตต�
ต>อชั่วโมง รองลงมากลุ>มกิจการขนาดใหญ> ปริมาณการใช: 3,462 ล:านกิโลวัตต�ต>อชั่วโมง หากพิจารณารายจังหวัด 
พบว>าจังหวัดสงขลามีปริมาณการใช:ไฟฟ}าสูงสุด เท>ากับ 3,187 ล:านกิโลวัตต�ต>อชั่วโมง โดยมีการใช:ไฟฟ}าในกลุ>ม
ของกิจการขนาดใหญ>มากท่ีสุด คิดเปEนร:อยละ 42.82 ของปริมาณการใช:ไฟฟ}าท้ังจังหวัด รองลงมา ได:แก>  จังหวัด
สุราษฎร�ธานี มีปริมาณการใช:ไฟฟ}าสูงสุด เท>ากับ 2,563 ล:านกิโลวัตต�ต>อชั่วโมง โดยมีการใช:ไฟฟ}าในกลุ>มท่ีอยู>
อาศัยมากท่ีสุด คิดเปEนร:อยละ 30.54 ของปริมาณการใช:ไฟฟ}าท้ังจังหวัด จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณการใช:ไฟฟ}าสูงสุด 
เท>ากับ 2,281 ล:านกิโลวัตต�ต>อชั่วโมง โดยมีการใช:ไฟฟ}าในกลุ>มท่ีอยู>อาศัยมากท่ีสุด คิดเปEนร:อยละ 25.55 ของ
ปริมาณการใช:ไฟฟ}าท้ังจังหวัด และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีปริมาณการใช:ไฟฟ}าสูงสุด เท>ากับ 1,512 ล:าน
กิโลวัตต�ต>อชั่วโมง โดยมีการใช:ไฟฟ}าในกลุ>มท่ีอยู>อาศัยมากท่ีสุด คิดเปEนร:อยละ 47.39 

ข:อมูลการใช:ไฟฟ}าในพ้ืนท่ีภาคใต:ข:างต:น สามารถจัดกลุ>มพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต:ตามปริมาณการใช:ไฟฟ}า 
ได:เปEน 2 กลุ>ม ดังนี้  

พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณการใช�ไฟฟhาสูง พบในจังหวัดเมืองท>องเท่ียวหลักและจังหวัดศูนย�กลางทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคทางชายฝ56งทะเลอ>าวไทย ประกอบด:วย จังหวัดท่ีมีการใช:ไฟฟ}าสูงมาก (มากกว>า 400 เมกะวัตต�)  ได:แก> 
ภูเก็ตและสงขลา จังหวัดท่ีมีการใช:ไฟฟ}าสูง (301-400 เมกะวัตต�)  ได:แก> สุราษฎร�ธานีและนครศรีธรรมราช  

พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณการใช�ไฟฟhาต่ํา ส>วนใหญ>อยู>ในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลอันดามันและจังหวัดชายแดนภาคใต: 
ประกอบด:วย จังหวัดท่ีมีการใช:ไฟฟ}าค>อนข:างตํ่า (101-200 เมกะวัตต�) ได:แก> ชุมพร กระบ่ี ตรัง และยะลา จังหวัด
ท่ีมีการใช:ไฟฟ}าตํ่า (ไม>เกิน 100 เมกะวัตต�) ประกอบด:วย ระนอง พังงา พัทลุง สตูล ป5ตตานี และนราธิวาส 

เม่ือพิจารณาร>วมกับข:อมูลแหล>งผลิตไฟฟ}าในพ้ืนท่ีภาคใต: พบว>าแหล>งผลิตไฟฟ}าหลักในพ้ืนท่ีภาคใต:
กระจายตัวอยู>ในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ฝ56งตะวันออก ส>วนทางภาคใต:ฝ56งตะวันตก มีเพียงโรงไฟฟ}ากระบ่ี ซ่ึงทําให:
ภาคใต:ฝ56งตะวันตก โดยเฉพาะเมืองท>องเท่ียวหลัก เช>น ภูเก็ต ประสบป5ญหาในเรื่องไฟดับไฟตกบ>อยครั้ง  

ดังแสดงในรูปท่ี 4-13 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 114 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 
รูปท่ี 4-13 พ้ืนท่ีความต�องการใช�พลังงาน 

 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 115 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

การแบ�งเขตพ้ืนท่ีตามข�อจํากัดทางด�านส่ิงแวดล�อมและสังคม 
ท่ีปรึกษาได:ทบทวนข:อมูลและจัดกลุ>มเขตพ้ืนท่ีทะเลและชายฝ56งของแต>ละจังหวัด (Zoning) ตามระดับ

ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการใช:ประโยชน�เพ่ือใช:ข:อจํากัดสิ่งแวดล:อมเปEนกรอบพิจารณากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจให:เหมาะสม ดังแสดงใน รูปท่ี 4-17 โดยการพิจารณาจําแนกความสําคัญและข:อจํากัดด:าน
สิ่งแวดล:อมของพ้ืนท่ีใช:หลักเกณฑ�ดัง ตารางท่ี 4-14 ซ่ึงอาศัยข:อมูลพ้ืนฐานจากรายงานการประเมินผลกระทบเชิง
ยุทธศาสตร� 2 มิติ คือ (1) ความสําคัญในมิติของความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาติ และ (2) ความสําคัญ
ในมิติของผลกระทบต>อการใช:ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ สรุปได:ดังนี้ 

(1) ความสําคัญในมิติของความอุดมสมบูรณ,ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ข:อมูลท่ีใช:ในการพิจารณา ประกอบด:วย 
- ข:อมูลพ้ืนท่ีคุ:มครองสิ่งแวดล:อม ตามพระราชบัญญัติส>งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล:อม

แห>งชาติ พ.ศ.2535 
- ข:อมูลพ้ืนท่ีชุ>มน้ําท่ีมีความสําคัญระหว>างประเทศหรือแรมซาร�ไซต� ท่ีมีความสําคัญระดับ

นานาชาติและระดับชาติ โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม  
- ข:อมูลการประกาศเขตอุทยานแห>งชาติท่ีเปEนหมู>เกาะและชายฝ56งทะเล ของกรมอุทยานแห>งชาติ 

สัตว�ปrา และพันธุ�พืช  
- ข:อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง ได:แก> แหล>งท่ีอยู>อาศัยและเพาะพันธุ�สัตว�หายากหรือ

ใกล:สูญพันธุ� (หญ:าทะเล แนวปะการัง เต>าทะเล พะยูน โลมา และวาฬ) 
- ข:อมูลรายงานสภาพการกัดเซาะชายฝ56งทะเลไทย ของกรมทรัพยากรธรณี  
- ข:อมูลคุณภาพน้ําทะเลชายฝ56ง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง และกรมควบคุมมลพิษ 
จากข:อมูลข:างต:น สามารถจัดกลุ>มพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเล ในมิติของความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาติ 

ได:เปEน 3 ระดับ คือ (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในเชิงของการอนุรักษ� มีระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล:อม 
หรือสิ่งมีชีวิตท่ีหายาก ใกล:สูญพันธุ� ท่ีต:องสงวนรักษา มีความสําคัญระดับชาติและนานาชาติ (2) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ
หรือมีคุณค>าเชิงอนุรักษ�ในระดับความสําคัญท่ีรองลงมาในระดับท:องถ่ินหรือภูมิภาค และ (3) พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค>าเชิง
อนุรักษ�เล็กน:อย เปEนระบบนิเวศพบได:ท่ัวไปรวมถึงมีแนวโน:มของความเสื่อมโทรม  

(2) ความสําคัญในมิติของผลกระทบต�อการใช�ประโยชน,จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ข:อมูลท่ีใช:ในการพิจารณา ประกอบด:วย  
- เขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ�  
- ข:อมูลการท>องเท่ียวแห>งประเทศไทย เกาะและชายหาดท>องเท่ียวท่ีสําคัญของภาคใต: สถิติ

นักท>องเท่ียว การจัดลําดับความสําคัญของเมืองท>องเท่ียวในภาคใต: 
จากข:อมูลข:างต:น สามารถจัดกลุ>มพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลในมิติของผลกระทบจากการใช:ประโยชน�จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือกล>าวอีกนัยหนึ่งได:ว>า หากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีมีการสูญเสีย/เสื่อมโทรม จะส>งผล
กระทบต>อวิถีชีวิตและความเปEนอยู>ของคนในพ้ืนท่ีในระดับใด ซ่ึงข้ึนอยู>กับระดับความสําคัญของการใช:ประโยชน�
และพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ ท้ังนี้ จําแนกได:เปEน 3 ระดับ คือ (1) ระดับสูง:ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อมเปEนฐานในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตท่ีส>งผลต>อคนในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ       
(2) ระดับปานกลาง: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมเปEนฐานในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตท่ีส>งผลต>อคน
ในระดับพ้ืนท่ีหรืออําเภอ และ (3) ระดับตํ่า:การพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมในการประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตตํ่า 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 116 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-17 หลักเกณฑ,การจําแนกความสําคัญและข�อจํากัดด�านส่ิงแวดล�อม 
เกณฑ,การจัดลําดับความสําคัญ 

ของพ้ืนท่ีใน 2 มิติ 

ความสําคัญในมิติของความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาต ิ
พื้นท่ีเส่ือมโทรม มีคุณค>าเชิง
อนุรักษ�เล็กน:อย ระบบนิเวศ

พบได:ทั่วไป 

มีศักยภาพหรือมีคุณค>าเชิง
อนุรักษ� เปEนแหล>งทรัพยากรฯ 

ระดับท:องถิ่น/ภาค 

เปEนพื้นท่ีอนุรักษ� ทรัพยากรฯ
ส่ิงมีชีวิตหายาก ใกล:สูญพันธุ� 

ระดับชาติ/นานาชาติ 
ความสําคัญในมิติของ
ผลกระทบต>อการใช:
ประโยชน�จากทรัพยากรฯ: 
ท:องถ่ินมีการใช:ประโยชน� 
และพ่ึงพิงทรัพยากร 
ธรรมชาตเิปEนฐานในการ
ประกอบอาชีพและ 
ดํารงชีวิต 

ตํ่า C: ข:อจํากัดตํ่า 

การพัฒนาท่ัวไปปกติ 

C: ข:อจํากัดตํ่า 

การพัฒนาท่ัวไปปกติ 

B: ข:อจํากัดปานกลาง 

หลีกเล่ียงบริเวณท่ีอ>อนไหว 
ปานกลาง C: ข:อจํากัดตํ่า 

การพัฒนาท่ัวไปปกติ 

B: ข:อจํากัดปานกลาง 

หลีกเล่ียงบริเวณท่ีอ>อนไหว 

A: ข:อจํากัดสูง 
เน:นการพัฒนาเชิงอนุรักษ� 

สูง B:ข:อจํากัดปานกลาง 

หลีกเล่ียงบริเวณท่ีอ>อนไหว 

A: ข:อจํากัดสูง 

เน:นการพัฒนาเชิงอนุรักษ� 

A: ข:อจํากัดสูง 
เน:นการพัฒนาเชิงอนุรักษ� 

 

ซ่ึงท่ีปรึกษา: สามารถสรุปพ้ืนท่ีโซนนิ่งได: ดังรูปท่ี 4-14 และตารางท่ี 4-18 ถึงตารางท่ี 4-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

รูปท่ี 4-14 การแบ�งเขตพ้ืนท่ี 

 จากรูปท่ี 4-14 แสดงถึงการแบ>งเขตพ้ืนท่ีตามข:อจํากัดทางด:านสิ่งแวดล:อม โดยท่ีปรึกษา ได:จัดพ้ืนท่ี
สําหรับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: เพ่ือให:สามารถพัฒนาได:ตาม
แผนท่ีนําทาง (Road Map) ระยะ 20 

แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 
Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:

ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 117 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

การแบ�งเขตพ้ืนท่ี (Zoning) ตามข�อจํากัดทางด�านส่ิงแวดล�อม

แสดงถึงการแบ>งเขตพ้ืนท่ีตามข:อจํากัดทางด:านสิ่งแวดล:อม โดยท่ีปรึกษา ได:จัดพ้ืนท่ี
สําหรับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: เพ่ือให:สามารถพัฒนาได:ตาม

20 ปu (พ.ศ.2560-2579) โดยแสดงเปEนตารางดังนี้ 

 
ารพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

 
ตามข�อจํากัดทางด�านส่ิงแวดล�อม 

แสดงถึงการแบ>งเขตพ้ืนท่ีตามข:อจํากัดทางด:านสิ่งแวดล:อม โดยท่ีปรึกษา ได:จัดพ้ืนท่ี
สําหรับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: เพ่ือให:สามารถพัฒนาได:ตาม



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 118 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ตารางท่ี 4-18 โซนA: พ้ืนท่ีเชิงอนุรักษ, 
ข�อจํากัดในการใช�พ้ืนท่ี กิจกรรมท่ีสามารถกระทําได� 

- มีการกําหนด carrying capacity ของพ้ืนท่ี 
- มีงบประมาณในการดูแล/รักษา/ฟ��นฟูพ้ืนท่ี 
- มีการจัดการบรหิารทรัพยากรอย>างเปEน

ระบบ 

- การท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 
o มีการจํากัดจํานวนนักท>องเท่ียว 
o มีการกําหนดประเภทและรูปแบบของกิจกรรม 
o ไม>มีท่ีพักแรมถาวร 

- โครงสร:างพ้ืนฐานท่ีจําเปEนต>อการท>องเท่ียว เช>น ท>าเรือขนาดเล็กเพ่ือการ
ท>องเท่ียว 

ตารางท่ี 4-19 โซนB: พ้ืนท่ีอ�อนไหวทางส่ิงแวดล�อม 

ข�อจํากัดในการใช�พ้ืนท่ี กิจกรรมท่ีสามารถกระทําได� 

- มีการกําหนดกรอบนโยบายและแนวทางใน
การใช:พ้ืนท่ีอย>างชัดเจน 

- มีมาตรการควบคุมผลกระทบต>อสิง่แวดล:อม
รอบด:าน เช>น ต>อทรัพยากรทางทะเล ต>อ
ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรดิน และต>อ
ทรัพยากรอากาศ  

- มีระบบการกําจัดขยะมลูฝอยท่ีถูกต:อง 

- พัฒนาเปEนแหล>งท>องเท่ียวใหม> 
- พัฒนากิจกรรมการท>องเ ท่ียวใหม>  เช>น การท>องเ ท่ียวเรือสําราญ           

การท>องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท>องเท่ียวเชิงผจญภัย ฯลฯ 
- การท>องเท่ียวเชิงพาณิชย�ท่ีควบคุมกิจกรรมและจํากัดจํานวนนักท>องเท่ียว 
- วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเบา ซ่ึงรวมถึงอุตสาหกรรม

การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปขนาดเล็ก 
- อุตสาหกรรมนวัตกรรมท่ีมีผลกระทบต>อสิ่งแวดล:อมต่ํา เช>น อุตสาหกรรม

การออกแบบ อุตสาหกรรมสร:างสรรค� ฯลฯ 
- สถานศึกษา 
- ชุมชนขนาดเล็ก 
- โครงสร:างพ้ืนฐานท่ีสามารถควบคุมผลกระทบต>อสิ่งแวดล:อมและชุมชน 

ตารางท่ี 4-20 โซนC: พ้ืนท่ีปกติท่ัวไป 

ข�อจํากัดในการใช�พ้ืนท่ี กิจกรรมท่ีสามารถกระทําได� 

- มีข:อจํากัดด:านสิ่งแวดล:อมเหมือนพ้ืนท่ีปกติ 
- สามารถใช:กฎหมายสิ่งแวดล:อมและฝ5งเมือง

ท่ีมีอยู>ในการบริหารจัดการได: 

- การท>องเท่ียวเชิงพาณิชย� 
- ศูนย�กลางด:านการค:า 

- อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปขนาดใหญ> รวมถึงโรงงานแปรรูป
อาหารฮาลาลขนาดใหญ> 

- อุตสาหกรรมหนัก 
- อุตสาหกรรมนวัตกรรมท่ีมีผลกระทบต>อสิ่งแวดล:อมสูง เช>น อุตสาหกรรม

พลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรม Biomedical ฯลฯ 

- โครงสร:างพ้ืนฐานขนาดใหญ> รวมถึงโครงสร:างพ้ืนฐานด:านพลังงาน 

 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 119 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

4.8 แนวทางการดําเนินงานด�านกฎหมายและองค,กร 

4.8.1 ภาพรวมในบริบทด�านกฎหมายและองค,กร 

จากผลการศึกษาทางด:านกฎหมายและองค�กรดําเนินการเพ่ือรองรับและดําเนินงานตามเป}าหมายการ
พัฒนาท่ีแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 20 ปu (พ.ศ.2560-2579) ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง              
(ท:ายเล>ม) นั้น พบว>าในด:านกฎหมายและองค�กรบังคับใช:กฎหมายท่ีศึกษาและมีอยู>ในป5จจุบันมีเพียงพอท่ีจะ
รองรับการดําเนินการพัฒนาตามแผนแม>บท ดังนี้ 

(1) การดําเนินงานเพ่ือส>งเสริมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมของแหล>งท>องเท่ียว 
ประกอบด:วย 

1) พระราชบัญญัติปrาไม: พุทธศักราช 2484 โดยกรมปrาไม: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อม 

2) พระราชบัญญัติอุทยานแห>งชาติ พ.ศ.2504 โดยกรมอุทยานแห>งชาติ สัตว�ปrา และพันธุ�พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

3) พระราชบัญญัติปrาสงวนแห>งชาติ พ.ศ.2507 โดยกรมปrาไม: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อม 

4) พระราชบัญญัติสงวนและคุ:มครองสัตว�ปrา พ.ศ.2535 โดยกรมอุทยานแห>งชาติ สัตว�ปrา และ
พันธุ�พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

5) พระราชบัญญัติส>งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล:อมแห>งชาติ พ.ศ.2535 โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

6) พระราชบัญญัติส>งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง พ.ศ.2558          
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

7) พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
8) พระราชบัญญั ติ โบราณสถาน โบราณวั ตถุ  ศิลปวั ตถุ  และพิ พิธภัณฑสถานแห> งชาติ                      

พ.ศ.2504 โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
9) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
10) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
11) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน>านน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 โดยกรมเจ:าท>า กระทรวง

คมนาคม 
12) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรงมหาดไทย 

(2) การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาทางด:านอุตสาหกรรม ประกอบด:วย 

1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

2) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย พ.ศ.2522 โดยการนิคมอุตสาหกรรม
แห>งประเทศไทย (กนอ.) ซ่ึงเปEนรัฐวิสาหกิจในการกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม 

(3) การดําเนินงานเพ่ือส>งเสริมการท>องเท่ียวประกอบด:วยพระราชบัญญัตินโยบายการท>องเท่ียว
แห>งชาติ พ.ศ.2551 โดยกระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬา 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 120 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

กฎหมายท่ีกล>าวมาต:น จะเห็นได:ว>ากฎหมายในแต>ละฉบับจะมีมาตรการต>างๆ ท่ีเพียงพอต>อการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในแหล>งท>องเท่ียว ป}องกันและควบคุมมลพิษท่ีอาจส>งผลกระทบต>อ
ทรัพยากรธรรมชาติในแหล>งท>องเท่ียว และมีมาตรการในการควบคุมและส>งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม
เจตนารมณ�ของกฎหมายแต>ละฉบับ แต>เม่ือจะนํามาบังคับใช:ร>วมกันอย>างสอดประสานกันได:นั้นก็ไม>จําเปEนท่ี
จะต:องปรับปรุงแก:ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรการบังคับใช:แต>อย>างใดท้ังสิ้น ก็สามารถท่ีจะรองรับและผลักดันให:มี
การดําเนินงานไปในทิศทางท่ีแผนแม>บทกําหนดได: 

นอกจากนั้น กฎหมายเหล>านี้ยังมีกลไกองค�กรในการบังคับใช:กฎหมายในรูปของคณะกรรมการ
ระดับชาติ คณะกรรมการระดับปฏิบัติการ หรือพนักงานเจ:าหน:าท่ีท่ีเปEนองค�กรระดับปฏิบัติการในหน:างานท่ีจะ
ขับเคลื่อนการบังคับใช:กฎหมายแต>ละฉบับให:ดําเนินไปอย>างมีประสิทธิภาพ และบางฉบับยังได:มีการกระจาย
อํานาจไปให:แก>องค�กรปกครองส>วนท:องถ่ินในลักษณะท่ีเปEนองค�กรบังคับใช:กฎหมายนั้นๆ โดยตรง หรือเข:ามามี
ส>วนร>วมดําเนินงานกับราชการส>วนกลางหรือราชการส>วนภูมิภาค เช>น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติส>งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ56ง พ.ศ.2558  ดังรายละเอียดผลการศึกษาทางด:านกฎหมายและองค�กรท่ีกล>าวมาแล:วเพียงแต>ขาดกลไกใน
การประสานการทํางานระหว>างการพัฒนาการท>องเท่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมให:ดําเนินการควบคู>หรือสอด
ประสานสัมพันธ�ไปในทิศทางเดียวกันเท>านั้น กลไกองค�กรท่ีใช:แก:ไขป5ญหาการบังคับใช:กฎหมายท่ีอยู>ในความ
รับผิดชอบของหน>วยงานหลายหน>วยงานในกลุ>มกฎหมายท่ีศึกษาในครั้งนี้จะมีเฉพาะในพระราชบัญญัติส>งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล:อมแห>งชาติ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัตินโยบายการท>องเท่ียวแห>งชาติ พ.ศ.2551ท่ี
มุ>งเน:นภารกิจไปท่ีการจัดการส>งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล:อม กับการบริหารจัดการการท>องเท่ียวอย>างมี
เอกภาพตามลําดับเท>านั้น  

ท:ายท่ีสุด แม:ว>าในป5จจุบันจะกล>าวได:ว>ามีท้ังกฎหมายและองค�กรท่ีจะรองรับการดําเนินงานตาม
แผนแม>บทท่ีศึกษาได:ก็ตาม แต>หากผู:บังคับใช:ไม>เคร>งครัดในการปฏิบัติหน:าท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงอาจจะเกิด
เพราะเหตุขาดธรรมาภิบาลในการบังคับใช:กฎหมาย หรืออาจเปEนเพราะขาดกําลังคน อุปกรณ�เครื่องมือ และ
งบประมาณสนับสนุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต>อการปฏิบัติงานในหน:าท่ีก็ตาม ไม>ว>าจะเกิดด:วยเหตุใดก็จะส>งผลให:
การดําเนินการตามแผนแม>บทไม>ไปตามเป}าหมายได:ท้ังสิ้น 
4.8.2 ข�อเสนอแนะทางด�านกฎหมายและองค,กร 

จากข:อสรุปท่ีกล>าวมาป5ญหาทางด:านกฎหมายในเชิงของความพอเพียงของมาตรการทางกฎหมายท่ีจะ
รองรับการดําเนินการตามแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 20 ปu (พ.ศ.2560 – 2579) นั้น พบว>ามี
เพียงพออยู>แล:ว แต>ทางด:านกลไกการดําเนินงานท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม>บทท้ังในส>วนของการ
พัฒนาการท>องเท่ียวและการพัฒนาอุตสาหกรรมให:ดําเนินการควบคู>หรือสอดประสานสัมพันธ�ไปไปในทิศทาง
เดียวกันนั้นยังคงมีป5ญหาอยู> 

ดังนั้น เ พ่ือแก:ไขป5ญหาดังกล>าวท่ีปรึกษาทางด:านกฎหมายและองค�กรจึงเสนอให: มีการจัดต้ัง 
“คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:” ซ่ึงเปEนคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือประสานการดําเนินงาน
ระหว>างส>วนราชการท่ีเก่ียวข:องให:มีการดําเนินการบังคับใช:กฎหมายให:ได:ตามเป}าหมายท่ีแผนแม>บทกําหนด และ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม>บทอย>างต>อเนื่อง โดยการจัดต้ังคณะกรรมการในลักษณะ
นี้เพ่ือแก:ไขป5ญหาในเชิงของการบริหารราชการแผ>นดิน จึงอาศัยกลไกทางด:านกฎหมายตามความในมาตรา 11 (8) 
แห>งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ>นดิน พ.ศ.2534 ซ่ึงนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีวางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให:การบริหารราชการแผ>นดินเปEนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เท>าท่ีไม>ขัดหรือแย:งกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ>นดิน พ.ศ.2534 หรือกฎหมายอ่ืนได: โดยออกเปEน
กฎหมายลําดับรองท่ีเรียกว>า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว>าด:วยการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:พ.ศ.....” 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) - 121 - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

สําหรับเนื้อหาหลักๆ ท่ีควรจะมีในระเบียบสํานักนายกฉบับนี้ ประกอบด:วย  

(1) “คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: (ก.พ.ต.)” ท่ีควรประกอบด:วย นายกรัฐมนตรีเปEน
ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่งหรือหลายคนเปEนรองประธาน
กรรมการ  รัฐมนตรีว>าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว>าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว>าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ�  รัฐมนตรีว>าการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีว>าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว>าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม  รัฐมนตรีว>าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รัฐมนตรีว>าการกระทรวงการ
ท>องเท่ียวและกีฬา รัฐมนตรีว>าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว>าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม ปลัดกระทรวงการท>องเท่ียวและ
กีฬา  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ  เลขาธิการสภาความม่ันคงแห>งชาติ ผู:อํานายการสํานักงบประมาณ     
ผู:ว>าราชการจังหวัดภาคใต:ทุกจังหวัด ผู:ว>าการการนิคมอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย ผู:ทรงคุณวุฒิทางด:านต>างๆ        
ท่ีเหมาะสม จํานวน ..... คน เปEนกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปEนกรรมการและเลขานุการ  และให:
คณะกรรมการแต>งต้ังผู:ช>วยเลขานุการตามจํานวนท่ีจําเปEน 

(2) อํานาจหน:าท่ีของ ก.พ.ต. เช>น  
1) จัดทําและปรับปรุงแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ต>อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 
2) อนุมัติแผนงานหรือโครงการ และให:ความเห็นเก่ียวกับวงเงินลงทุนของหน>วยราชการเพ่ือ

ดําเนินงานตามแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 
3) กําหนดแนวทางการประสานงานพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 
4) เปEนศูนย�กลางประสานงานกับคณะกรรมการอ่ืนท่ีแต>งต้ังข้ึนตามกฎหมายหรือตามมติ

คณะรัฐมนตรี และมีหน:าท่ีเก่ียวข:องกับแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 
5) เร>งรัด  ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการของหน>วยราชการท่ีได:รับมอบหมายให:

ดําเนินการตามแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:เพ่ือให:การดําเนินงานเปEนไป
ด:วยความรวดเร็ว เรียบร:อยและมีประสิทธิภาพ 

6) ควบคุม อํานวยการ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ56งทะเลภาคใต:  

7) แต>งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย>างหนึ่งอย>างใดตามท่ี ก.พ.ต.
มอบหมายได: และ 

8) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปEนเพ่ือให:บรรลุการตามท่ีแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:
กําหนด 

(3) หลักเกณฑ�และวิธีการประชุม คุณสมบัติ การเข:าสู>ตําแหน>ง วาระดํารงตําแหน>ง และการพ:นจาก
ตําแหน>งของกรรมการผู:ทรงคุณวุฒิ 

(4) รายละเอียดของหลักเกณฑ�และวิธีการดําเนินการตามอํานาจหน:าท่ีท่ีกําหนดใน (2.2) ตลอดจนการ
จัด ต้ั งสํ านักงาน ก.พ.ต .  ในหน>วยงาน ท่ี เหมาะสม (ถ: าจํ า เปEนต:อง มีหน>วยงานธุ รการเฉพาะ)  เช>น                  
สํานักนายกรัฐมนตรี เปEนต:น 



 



แผนแม�บทการพฒันาการท�องเทีย่วแผนแม�บทการพฒันาการท�องเทีย่วแผนแม�บทการพฒันาการท�องเทีย่วแผนแม�บทการพฒันาการท�องเทีย่ว

พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!

ภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก ก

พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!



 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ก - 1 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ภาคผนวก ก 
แผนแม�บทการพัฒนาการท�องเที่ยวพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 

ประเด็นท่ีควรจะศึกษาในการร@างแผนแม@บทการพัฒนาการท@องเท่ียวพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 
1. หลักการและเหตุผล 

(1) อุตสาหกรรมท@องเท่ียวจะเปEนอุตสาหกรรมหลักในการผลักดันให: แผนแม@บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56ง
ทะเลภาคใต: ให:บรรลุเปFาหมายท้ังทางด:านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล:อม และสังคมตามท่ีกําหนดไว:ในแผนแม@บทฯโดยท่ี
ช@วง 10 ปLแรกของระยะเวลาการพัฒนา (พศ.2560-2559) อุตสาหกรรมการท@องเท่ียวจะต:องสร:างมูลค@าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ (เม่ือเทียบกับกรณีฐาน) ปLละ 1.45 แสนล:านบาท 

(2) แม:การท@องเท่ียวจะถูกกําหนดให:เปEนป5จจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต: แต@อุตสาหกรรม
การท@องเท่ียวยังขาดแผนแม@บทระยะยาวท่ีจะกําหนดแนวทางของการพัฒนาและบริหารการท@องเท่ียวอย@างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให:บรรลุเปFาหมายของการพัฒนาตามแผนแม@บทการพัฒนาภาคใต: 
2. เป*าหมายของการพัฒนา 

แผนแม@บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ได:กําหนดเปFาหมายของการพัฒนาไว:ชัดเจน 
(1) เป*าหมายด�านเศรษฐกิจ 

เป*าหมายด�านเศรษฐกิจ 2560-64 2565-69 2570-74 2575-79 

จํานวนนักท@องเท่ียวเพ่ิมข้ึน  
(เฉลี่ยต@อปL, ล:านคน) 

1.17 3.52 5.07 5.46 

จํานวนวันพักแรมเฉลี่ยต@อคน 4.72 5.72 6.72 7.72 

ค@าใช:จ@ายของนักท@องเท่ียวต@อวัน/คน (บาท) 5,540 7,886 10,065 12,845 

(2) เป*าหมายด�านส่ิงแวดล�อม  

ก. การพัฒนาท่ีสอดคล:องตามศักยภาพและขีดจํา กัดของระบบสิ่ งแวดล:อมและพ้ืน ท่ี       
(Carrying Capacity) 

ข. เปEนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ค. มีการใช:เทคโนโลยีท่ีเปEนมิตรต@อสิ่งแวดล:อม 

(3) เป*าหมายด�านสังคม 

ก. มุ@งเน:นกระบวนการการมีส@วนร@วมจากผู:มีส@วนได:ส@วนเสียในวงกว:าง 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ก - 2 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

3. ประเด็นป�ญหาและข�อจํากัดของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในภาคใต�ป�จจุบัน 

(1) ขาดการวางแผนเชิงบูรณาการ (Integrated Planning) 

1) เปEนการวางแผนระดับจังหวัด ขาดการเชื่อมต@อระหว@างจังหวัด ซ่ึงทําให:เปFาหมายของการ
พัฒนาการท@องเท่ียวไม@สอดคล:องกันและเกิดการแข@งขันด:านการท@องเท่ียวระหว@างจังหวัด 

2) เปEนการวางแผนการพัฒนาการท@องเท่ียวท่ีขาดการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาอ่ืน เช@น แผนพัฒนา
ระบบคมนาคม แผนพัฒนาพลังงาน แผนอนุรักษ�สิ่งแวดล:อม ฯลฯ ทําให:บ@อยครั้งเกิดการ
ขัดแย:งกันระหว@างแผนพัฒนาการท@องเท่ียวและแผนพัฒนาอ่ืน 

(2) การท�องเท่ียวในภาคใต�มีระดับรายได�ต่ํากว�าค�าเฉล่ียของประเทศและมีการกระจุกตัวสูง 

1) จากการประเมินข:อมูลสถิติการท@องเท่ียวปL 2554 และปL 2556 พบว@านักท@องเท่ียวในภาคใต:มี
ระยะเวลาการท@องเท่ียวและการใช:จ@ายต@อวันตํ่ากว@าค@าเฉลี่ยของประเทศมาก 

รายละเอียด ภาคใต� ค�าเฉลี่ยประเทศ 

ค@าใช:จ@ายต@อวัน (บาท) 3,630 4.616 

จํานวนวันพักแรม 3.72 9.85 

2) การท@องเท่ียวในภาคใต:กระจุกตัวอยู@ใน 4 จังหวัดคือ ภูเก็ต สงขลา กระบ่ี และสุราษฎร�ธานี      
มีสัดส@วนของจํานวนนักท@องเท่ียวรวมถึงร:อยละ 73.1 ทําให:ขาดการกระจายรายได:ท่ีดีและมี
การใช:ทรัพยากรการท@องเท่ียวอย@างไม@สมดุล 

(3) ขาดการบริหารจัดการส่ิงแวดล�อม เพ่ิมสร�างความสมดุลระหว�างการอนุรักษNและการท�องเท่ียว 

1) พ้ืนท่ีการท@องเท่ียวจํานวนมากอยู@ในเขตอนุรักษ� ทําให:เกิดความขัดแย:งในการใช:พ้ืนท่ีอย@าง
ต@อเนื่อง ทําให:เกิดประเด็นทางด:านกฎหมายและสร:างผลกระทบต@อความเปEนอยู@ของประชาชน 

2) ขาดการจัดการระบบขยะมูลฝอย การบริหารจัดการน้ําจืด และการควบคุมปริมาณและวิธีการ
ท@องเท่ียวอย@างเปEนระบบ ทําให:ประสิทธิภาพของการจัดการไม@เปEนมาตรฐาน ข้ึนอยู@กับ
ความสามารถในการจัดการของท:องถ่ิน 

(4) ขาดความหลากหลายของประเภทการท�องเท่ียว 

1) ประเภทของการท@องเท่ียวถูกผลักดันโดยสภาพตลาด (Market Driven) ทําให:การท@องเท่ียว
อาจสอดคล:องหรือไม@สอดคล:องกับสภาพแวดล:อมและความพร:อมของท:องถ่ิน 

2) ขาดพัฒนารูปแบบการท@องเท่ียวใหม@อย@างเปEนระบบ เช@น การท@องเท่ียวทางเรือสําราญ และ
การท@องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

(5) ขาดโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเปPนและการคมนาคมเช่ือมต�อระหว�างแหล�งท�องเท่ียวเนื่องจาก 

แผนการพัฒนาการท@องเท่ียวเปEนแผนระดับจังหวัดแต@แผนพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานจะเปEนแผน
ระดับประเทศ ทําให:บ@อยครั้งเกิดความขัดแย:งกัน และทําให:อุตสาหกรรมการท@องเท่ียวไม@มีโครงสร:างพ้ืนฐานท่ี
จําเปEน 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ก - 3 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

1) ระบบคมนาคมเชื่อมต@อสําหรับการท@องเท่ียว 

ก. Markets to Destinations 

ข. Destinations to Destinations 

2) โครงสร:างพ้ืนฐานด:านพลังงานท่ีเหมาะสม 

ก. ระดับจังหวัด 

ข. ระดับพ้ืนท่ีท@องเท่ียว 

3) ขาดงบประมาณสนับสนุนท่ีจะทําให:สามารถบริหารจัดการท@องเท่ียวและสิ่งแวดล:อม รวมถึง
ป5ญหาด:านสังคมอย@างเปEนระบบ ตัวอย@างเช@น ไม@มีระบบงบประมาณกลางสําหรับจัดการเรื่อง
ขยะมูลฝอยและการบําบัดน้ําเสียของแหล@งท@องเท่ียวตามเกาะต@างๆ  

4. กลยุทธN 

(1) ศึกษาศักยภาพของการท�องเท่ียวของภาคใต� (New Potentials) 

1) ประเภทของการท@องเท่ียวและผลกระทบของการท@องเท่ียว Type of Activities) อาทิเช@น เรือ
สําราญ(แบบแวะพัก) เรือสําราญ (แบบ Home Port) การท@องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท@องเท่ียว
เชิงผจญภัย การท@องเท่ียวแบบโฮมเสตย� ฯลฯ  

2) ปรับปรุง/ขยายศักยภาพของแหล@งท@องเท่ียวท่ีมีอยู@ในป5จจุบัน 

3) แหล@งท@องเท่ียวแห@งใหม@ (New Destinations) 

4) ตลาดการท@องเท่ียวใหม@ (New Markets and Clients) 

(2) มีการศึกษาศักยภาพและขีดจํากัดของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity)เพ่ือให:ทราบถึงความสามารถ
ในการรองรับจํานวนนักท@องเท่ียว/ประเภทของการท@องเท่ียว/การคมนาคมเชื่อมต@อท่ีเหมาะสมของแต@ละพ้ืนท่ี      
เพ่ือกําหนดการบริหารการท@องเท่ียวไม@ให:มีการใช:พ้ืนท่ีเกินศักยภาพ 

(3) วางแผนและจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรการท�องเท่ียวแบบย่ังยืน 
1) แบ@งการท@องเท่ียวเปEน 2 ประเภทคือ การท@องเท่ียวเชิงพาณิชย� (Commercial Tourism)    

และการท@องเท่ียวเชิงอนุรักษ� (Conservation Tourism) โดยกําหนดพ้ืนท่ี ประเภทของการ
ท@องเท่ียว ข:อกําหนดด:านการพัฒนา ปริมาณนักท@องเท่ียวท่ีสามารถรองรับได:รวมถึงแหล@งท่ีมา
ของเงินทุนเพ่ือการบริหารจัดการ 

2) กําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีอนุรักษ�ถาวร (Restricted Conservation Area) และพ้ืนท่ีอนุรักษ�
เพ่ือการท@องเท่ียว (Tourism Conservation Area) อย@างชัดเจน ซ่ึงการกําหนดขอบเขตนี้จะ
รวมถึงช@วงเวลาและระยะเวลาด:วย 

3) จัดต้ังองค�กรมหาชนเพ่ือบริหารการท@องเท่ียวอย@างยั่งยืน (Sustainable Tourism 
Management Organization) องค�กรนี้ควรจะเปEนการบริหารแบบไตรภาคีคือ รัฐ เอกชน 
และนักวิชาการ 

4) แก:ไขกฎหมายและกฎระเบียบ รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการท@องเท่ียวแบบยั่งยืน 
5) จัดทําและแก:ไข Zoning เพ่ือกําหนดเขตพ้ืนท่ีของการท@องเท่ียว  



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ก - 4 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

(4) จัดทําโปรแกรมการท�องเท่ียว (Tour Package) ซ่ึงสามารถจัดทําได:ตามประเภทการท@องเท่ียว 
(Activities Based) และพ้ืนท่ี (Area Based) เพ่ือให:กระจายรายได:ของการท@องเท่ียวและกระจาย
การใช:ทรัพยากรการท@องเท่ียว 
1) จัดทําแผนพัฒนาโครงสร:างคมนาคมเชื่อมต@อสําหรับการท@องเท่ียวอย@างยั่งยืน 

ก. Market to Destinations 
ข. Destinations to Destinations 

(5) แหล�งท่ีมาของเงินทุน 

1) การลงทุนโครงสร:างพ้ืนฐาน 
2) การลงทุนด:านการท@องเท่ียว 
3) การลงทุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล:อม 

5. แผนท่ีนําทางการพัฒนาการท�องเท่ียวภาคใต�แบบย่ังยืน (Road Map) 

โดยแยกเปEนยุทธศาสตร�การพัฒนา 4 ช@วง ช@วงละ 5 ปL เพ่ือให:สอดคล:องกับแผนแม@บทการพัฒนาชายฝ56ง
ทะเลภาคใต:เพ่ือให:บรรลุเปFาหมายของการพัฒนาท่ีกําหนดไว: 

 



แผนปฏบิตัิการเพื่อการพฒันาแผนปฏบิตัิการเพื่อการพฒันาแผนปฏบิตัิการเพื่อการพฒันาแผนปฏบิตัิการเพื่อการพฒันา
พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!

ภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข

พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!พื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต!



 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท�ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 1 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ภาคผนวก ข 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 

ท่ีปรึกษานําเสนอแผนปฏิบัติการระยะ 10 ปAแรก (พ.ศ.2560-2569) โดยพิจารณาบนฐานของแผน
ยุทธศาสตร� 3 แผน ได:แกP 

1. (รPาง) กรอบยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปA 
2. แผนยุทธศาสตร� 20 ปA ของกระทรวงท่ีเก่ียวข:องกับรายสาขาเศรษฐกิจ 7 สาขา หรือแผนยุทธศาสตร�

ท่ีเก่ียวข:อง แผนดังกลPาวคือ 
2.1 แผนพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐาน ด:านคมนาคมขนสPงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 
2.2 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟVาของประเทศไทยพ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) 
2.3 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปA พ.ศ. 2555 - 2574 
2.4 แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาแหลPงน้ําขนาดใหญP พ.ศ. 2555 - 2565 
2.5 ยุทธศาสตร�การทPองเท่ียวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 
2.6 ยุทธศาสตร�กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล:อม พ.ศ. 2556 – 2561 
2.7 นโยบายความม่ันคงแหPงชาติพ.ศ. 2558 - 2564 

3. แผนแมPบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: (SEA) 
4. แผนปฏิบัติการรายสาขาท่ีอยูPในป5จจุบัน 

โดยเสนอแนะแผนปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาตามแผนแมPบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: ของ
ยุทธศาสตร� 7 สาขาเศรษฐกิจ และในแตPละแผนปฏิบัติการ ได:จัดแบPงโครงการพัฒนาออกเป]น 4 กลุPม ดังนี้ 

กลุPมท่ี 1 โครงการพัฒนาท่ีควรเรPงรัด 

กลุPมท่ี 2 โครงการพัฒนาแผนงานท่ีควรดําเนินตามแผนปฏิบัติการเดิม 

กลุPมท่ี 3 โครงการพัฒนาแผนงานท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม 

กลุPมท่ี 4 โครงการพัฒนาใหมPตามแผนแมPบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

โดยมีรายละเอียดดังตารางต�อไปนี้ 

 

 

 

 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 2 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

1. สาขาคมนาคมขนส�งและโลจิสติกส0 

• โครงการที่ควรเร�งรัด 

o ยุทธศาสตร�ที่ 1 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงขPายด:านการคมนาคมขนสPงทางบก 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล 
ป5เริ่มต�น - 

สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการทางหลวงพิเศษระหวPางเมือง สาย
หาดใหญP-ชายแดนมาเลเซีย 

กPอสร:างทางมาตรฐานชั้นพิเศษ ขนาด 6 ชPองจราจรไป-กลับ จาก
หาดใหญP ถึง ดPานสะเดา (เป]นเส:นทางแนวใหมP) 

พ.ศ. 2560-
พ.ศ. 2564 

35,400 กระทรวงคมนาคม 

 
o ยุทธศาสตร�ที่ 2 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงขPายด:านการคมนาคมขนสPงทางอากาศ 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล 
ป5เริ่มต�น - 

สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาทPาอากาศยานภูเก็ตเพื่อ
รองรับผู:โดยสาร 

เพิ่มประสิทธิภาพ/ความจุทPาอากาศยานภูเก็ต (อยูPระหวPางการศึกษา
และพิจารณาอนุมัติโดย ทอท.) 

พ.ศ. 2560-
พ.ศ. 2564 

2,851.49 กระทรวงคมนาคม 

 

 

 

 

 

 

 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 3 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

• โครงการที่ควรดําเนินการตามแผน 

o ยุทธศาสตร�ที่ 1 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงขPายด:านการคมนาคมขนสPงทางบก 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล 
ป5เริ่มต�น - 

สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการเรPงรัดกPอสร:างขยาย 4 ชPองจราจร 
และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ระยะที่ 2 

ปรับปรุง 
- ทางด:านกายภาพและเรขาคณิตของเส:นทาง 
- ขยายเป]น 4 ชPองจราจรไป-กลับ จากสี่แยกปฐมพร จ.ชุมพร ถึง         
จ.ระนอง ระยะทาง 32.4 กม. 

พ.ศ. 2560-
พ.ศ. 2564 

1,590 กระทรวงคมนาคม 

2. โครงการทางพิเศษสายกระทู:-ปcาตอง 
จังหวัดภูเก็ต 

กPอสร:างทางยกระดับ ระยะทาง 2.13 กม. และอุโมงค�ยาว 1.85 กม. 
จากกระทู: ถึง หาดปcาตอง 

พ.ศ. 2560-
พ.ศ. 2564 

10,496.65 กระทรวงคมนาคม 

3. โครงการพัฒนาสถานีขนสPงสินค:า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเดินทางทางถนนด:วย
รถบรรทุก 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดนราธิวาส 

เป]นการพัฒนาสถานีขนสPงสินค:าเพื่อทําหน:าที่เป]นศูนย�รวบรวมสินค:า 
และปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสPง รวมถึงเป]นศูนย�กระจายสินค:าในพื้นที่
ภูมิภาคที่เชื่อมตPอกับดPานชายแดนหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

กPอสร:าง ปA 
2559-2560 

- สถานีขนสPง
สินค:าสรุาษฎร�
ธานี 1,008.18  
-สถานีขนสPง
สินค:าสงขลา 
838.05  
-สถานีขนสPง
สินค:า
นราธิวาส 
548.70 

กระทรวงคมนาคม 

4. โครงการพัฒนาโครงขPายทางหลวงชนบท
เชื่อมตPอด:านการทPองเที่ยว (Royal Coast) 

จํานวนทั้งสิ้น 22 โครงการ ครอบคลุม 4 จังหวัด ได:แกP เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ� ชุมพร (จํานวน 10 เส:นทาง ระยะทางรวม 159.606 
กม.) และระนอง 
- กPอสร:างถนนขนาด 2 ชPองทางจราจร พร:อมทางจักรยาน 2 ข:าง       
ชนิดมีสี เพื่อเตือนผู:ขับขี่ในชPองจราจรปกติให:ระมัดระวังผู:ขี่จักรยาน 
- กPอสร:างจุดพักรถขนาดใหญP ประกอบด:วย Information Center 
ห:องน้ํา ห:องสุขา ร:านค:าผลิตภัณฑ�ท:องถิ่น และลานจอดพักรถ 

เริ่มปA 2557-
2560 

4,192.06 กรมทางหลวงชนบท 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 4 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล 
ป5เริ่มต�น - 

สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

5. การศึกษาความเหมาะสมทางด:าน
เศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล:อมเบื้องต:น โครงการทางหลวง
แนวใหมP สาย บ:านสาคู-บ:านเกาะแก:ว 

จุดเริ่มต:นอยูPในเขตตําบลสาคู อําเภอถลาง มุPงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต: 
ซ:อนทับทางหลวงหมายเลข 4031 กPอนมุPงลงทิศใต: ไปถึงจุดสิ้นสุดที่ทาง
หลวงหมายเลข 402 อยูPในเขตตําบลเกาะแก:ว อําเภอเมืองภูเก็ต       
จังหวัดภูเก็ต ระยะทางรวม 22.1 กิโลเมตร 
- กม. 2+300 ถึง กม.5+500 จะปรับปรุงขยายถนนเพิ่มเติมจากเดิม      
10 เมตร (ทางหลวง 4031 จากเดิม 2 ชPองจราจร เป]น 4 ชPองจราจร) 
- กม.0+000 (จุดเริ่มโครงการ) ถึง กม.2+300 และ กม.5+500 ถึง      
กม.22+096 (จุดปลายทาง) จะปรับถนนเป]น 4 ชPองจราจร 

เริ่มกPอสร:าง
ประมาณปA 
2564 

9,760.69 กรมทางหลวง 

6. โครงการทางหลวงพิเศษสายชะอํา-
นราธิวาส (ระยะที่ 1 ชะอํา-ชุมพร) 

ด:วยลักษณะพื้นที่ภาคใต:มีภูมิประเทศเป]นแนวยาว จึงกําหนดโครงขPาย
ทางหลวงพิเศษระหวPางเมืองรูปแบบแกนกระดูก ให:มีเส:นทางหลักเพียง
เส:นเดียว โดยยังคงมาตรฐานของทางหลวงพิเศษระหวPางเมือง ซึ่งต:องมี
สัดสP วนของแนวเส:นทาง ที่ เป]นทางตรงตP อ เ นื่อง ในระยะแรก               
ได:ดําเนินการในชPวงอําเภอชะอํา-จังหวัดชุมพร ระยะทาง 298 กม. 

กPอสร:างปA 
2565-2569 

52,850 กรมทางหลวง 

7. โครงการถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญP ฝ56ง
ตะวันออก และฝ56งตะวันตก 

ป5จจุบันโครงขPายทางหลวงที่ใช:เป]นเส:นทางคมนาคมติดตPอระหวPางอําเภอ
หาดใหญP อําเภอรัตภูมิ และอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมถึงจังหวัด
ป5ตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ประกอบด:วย ทางหลวง
หมายเลข 4 , 43 ,407 และมีสภาพป5ญหาการจราจรหนาแนPน ติดขัด 
และคับคั่ง ทั้งในเขตเมืองหาดใหญPและพื้นที่โดยรอบ 

แล:วเสร็จในปA 
2565 

- กรมทางหลวง 

8. โครงการสะพานข:ามแมPน้ําโก-ลก แหPงที่ 2 
(สะพานสไุหง-โกลก) 

- เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด:านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
ตPอสิ่งแวดล:อม ของโครงการกPอสร:างสะพานข:ามแมPน้ําโกลกที่อําเภอ    
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
- ศึกษาวิเคราะห�โครงขPายทางหลวงที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขPงขันของภาคใต: และยุทธศาสตร�การพัฒนา
จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล:เคียงที่เกี่ยวข:องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค:าและการลงทุนของประเทศไทย โดยมีระยะทาง 10.60 กิโลเมตร 

- 4,010 กรมทางหลวง 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 5 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

o ยุทธศาสตร�ที่ 2 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงขPายด:านการคมนาคมขนสPงทางอากาศ 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล 
ป5เริ่มต�น - 

สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการขยายพื้นที่ให:บริการผู:โดยสาร
สําหรับทPาอากาศยานภเูก็ต 

ขยาย/ปรับปรุงทPาอากาศยานภูเก็ต (อยูPระหวPางการศึกษาและพิจารณา
อนุมัติโดย ทอท.) 

พ.ศ.2560-
พ.ศ.2564 

4,342 กระทรวงคมนาคม 

 
o ยุทธศาสตร�ที่ 4 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงขPายด:านการคมนาคมขนสPงทางราง 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล 
ป5เริ่มต�น - 

สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการกPอสร:างรถไฟทางคูP ชPวง
ประจวบคีรีขันธ�-ชุมพร 

ขยายปรับปรุงเส:นทางรถไฟเป]นทางคูP ชPวงประจวบคีรี ขันธ�-ชุมพร 
ระยะทาง 167 กม. 

พ.ศ. 2560-
พ.ศ. 2564 

17,292.53 กระทรวงคมนาคม 

2. โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ 
และวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล:อมระบบ
ขนสPงมวลชนจังหวัดภเูก็ต ในเส:นทางทPา
อากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต-ห:าแยก
ฉลอง (โครงการรถไฟฟVารางเบา) 

การรองรับการเชื่อมโยงการเดินทางคมนาคมระหวPางเมืองภูเก็ตกับ
สนามบินภูเก็ต โดยระบบขนสPงมวลชนที่มีความเหมาะสม ในเส:นทางทPา
อากาศยานภูเก็ต-ห:าแยกฉลอง คือ ระบบ LRT/Tramway หรือรถไฟฟVา
รางเบาที่วิ่งบนผิวดิน หรือเกาะกลางถนน โดยมีการออกแบบให:รองรับ
ความเร็วสูงสุด 100 กิโลเมตรตPอชั่วโมง มีระยะทางโดยประมาณ 60 
กิโลเมตร มีจํานวน 20 สถานี 

คาดวPาจะเริ่ม
กPอสร:างปA 
2564 

23,498.74 กระทรวงคมนาคม 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 6 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล 
ป5เริ่มต�น - 

สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

3. โครงการศึกษาและออกแบบระบบไฟฟVา
ทางคูPขับเคลื่อนด:วยพลังงานไฟฟVา ชPวง
หาดใหญP-ปาดังเบซาร� 

โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟทางคูPขับเคลื่อนด:วยพลังงานไฟฟVา
เส:นทางหาดใหญP-ปาดังเบซาร� ระยะทาง 48 กิโลเมตร แนวเส:นทางรถไฟ
ทางคูPเริ่มจากชุมทางหาดใหญPผPานสถานีคลองแงะและสิ้นสุดที่จุดหยุดรถ
ที่ชายแดนฝ56งไทย เพื่อขยายโครงขPายจากสถานีดPานปาดังเบซาร� ชายแดน
ด:านสาธารณรัฐ มาเลเซีย ซึ่งจะเชื่อมตPอกับระบบรถไฟทางคูPที่ขับเคลื่อน
ด:วยพลังงานไฟฟVา สายอิโปห�-ปาดังเบซาร� ระยะทาง 329 กิโลเมตร 

 8,730 กระทรวงคมนาคม 

4. โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรงุเทพฯ-
ปาดังเบซาร� 

ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 211 กม. ปAเปqดให:บริการ (พ.ศ.
2567) 
ระยะที่ 2 หัวหิน-สุราษฎร�ธานี ระยะทาง 424 กม.ปAเปqดให:บริการ (พ.ศ.
2570) 
ระยะที่ 3 สุราษฎร�ธานี-ปาดังเบซาร� ระยะทาง 335 กม.ปAเปqดให:บริการ 
(พ.ศ.2587) 

เปqดโครงการ
ชPวง 2567 

รวม 3 ระยะ 
กรุงเทพฯ-ปา
ดังเบซาร� 
428,152.20 

กระทรวงคมนาคม 

5. โครงการกPอสร:างรถไฟทางคูP สายชุมพร – 
สุราษฎร�ธานี 

เริ่มจากสถานีประจวบคีรีขันธ� สถานีบ:านกรูด สถานีบางสะพานใหญP 
สถานีปะทิว และสิ้นสุดที่สถานีชุมพร ระยะทางรวม 167.5 กม.ผPานพื้นที่ 
2 จังหวัด 9 อําเภอสถานี ในโครงการ 21 สถานี (ไมPรวมสถานีชุมพร ซึ่ง
ได:ออกแบบไว:ในโครงการรถไฟทางคูPชPวงประจวบคีรีขันธ�-ชุมพรแล:ว) 
กPอสร:างเป]นทางคูPขนาดทาง 1 เมตร (Meter Gauge) ขนานไปกับทาง
รถไฟเดิมยกเว:นในบางพื้นที่ที่ต:องปรับแนวเส:นทาง 

 48,268.9 กระทรวงคมนาคม 

6. โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟเพื่อ
การทPองเที่ยวเส:นทางจังหวัดสุราษฎร�ธานี-
พังงา-ภูเก็ต 

พัฒนาทางรถไฟสายใหมPเพื่อการทPองเที่ยว เส:นทางจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
– พังงา – ภูเก็ต เพื่อขยายและเชื่อมโยงโครงขPายทางรถไฟ ระหวPางฝ56ง
ทะเลด:านอPาวไทยกับพื้นที่ฝ56งทะเลอันดามัน เป]นอีกหนึ่งโครงการภายใต:
ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร:างพื้นฐาน 

อยูPระหวPาง
การศึกษา 

36,128.25 กระทรวงคมนาคม 

 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 7 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

• โครงการที่ควร ศึกษาเพิ่มเติม 

o ยุทธศาสตร�ที่ 3 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงขPายด:านการคมนาคมขนสPงทางน้ํา 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล 
ป5เริ่มต�น - 

สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. ทPาเรือน้ําลึกปากบารา จ.สตลู ควรศึกษาผลกระทบจากปริมาณเรือสินค:าเข:าออก ผลกระทบตPอชุมชน/
สิ่งแวดล:อมจากการพัฒนาที่ตPอเนื่องจากการพัฒนาทPาเรือ เชPน การเกิด
ของชุมชนเมือง การเกิดของการพัฒนาอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นของการ
ใช:พลังงาน ฯลฯ ผลประโยชน�ที่ท:องถิ่นจะได:รับโดยตรงและโดยอ:อม และ
ศึกษาการชดเชยผู:ที่ได:รับผลกระทบทางลบ 

  กรมเจ:าทPา 

• โครงการใหม�ตามแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 

o ยุทธศาสตร�ที่ 2 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงขPายด:านการคมนาคมขนสPงทางอากาศ 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล 
ป5เริ่มต�น - 

สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการขยายปรับปรุงทPาอากาศยาน
ระนอง 

ขยายและปรับปรุงทางวิ่ง/ทางขับทPาอากาศยานระนอง เพื่อให:สามารถ
รองรับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญPได: 

พ.ศ.2560-
พ.ศ.2564 

 
กระทรวงคมนาคม 

 

 

 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 8 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

o ยุทธศาสตร�ที่ 3 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงขPายด:านการคมนาคมขนสPงทางน้ํา 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล 
ป5เริ่มต�น - 

สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการปรับปรุงอุปกรณ�ยกขนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ทPาเรือสงขลา 1 

เป]นการจัดหาอุปกรณ�ยกขนหน:าทPา เชPน Rail Mounted Crane, Gantry 
Crane, etc. พร:อมจัดหาผู:ประกอบการใหมP โดยมีสัญญาระยะยาว 

พ.ศ.2560- 
พ.ศ.2564 

มอบหมายให:
เอกชนเข:ามา
มีสPวนรPวมใน
การ
ดําเนินการ 
(PPP) 

กระทรวงคมนาคม 

2. ทPาเรือสําราญสมุย ทPาจอดเรือสําราญเพื่อการทPองเที่ยว   กระทรวงคมนาคม 

3. ทPาเรือสําราญภูเก็ต ทPาจอดเรือสําราญเพื่อการทPองเที่ยว   กระทรวงคมนาคม 

4. ทPาเรือสําราญกระบี่ ทPาจอดเรือสําราญเพื่อการทPองเที่ยว   กระทรวงคมนาคม 

5. ทPาเรือเฟอรีส่มุย - ขนอม    กระทรวงคมนาคม 

6. ทPาเรือเฟอรี่กระบี่-ภูเก็ต    กระทรวงคมนาคม 

7. โครงการทPาเรือน้ําลึกสงขลาแหPงที่ 2 ตั้งอยูPบริเวณชายฝ56งอPาวไทยตอนลPาง ในเขตบ:านนาเสมียนและบ:านสวนกง 
ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พื้นที่โครงการเป]นที่ดินสาธารณะ
ประโยชน�ติดกับชายทะเล “ปลักจาก” โดยจะใช:พื้นที่ประมาณ 675 ไรP 
ทางด:านติดทะเลยาวประมาณ 1,200 เมตร ลึก 900 เมตร 

ศึกษาแล:ว
เสร็จแตPยัง
ไมPได:ดําเนิน 
โครงการ 

11,381.45 กระทรวงคมนาคม 

 

 

 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 9 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

2. สาขาพลังงาน 

• โครงการที่ควรเร�งรัด 

o ยุทธศาสตร�ที่ 1 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงขPายด:านพลังงาน 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล 
ป5เริ่มต�น - 

สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการโรงไฟฟVาถPานหินกระบี่ กําลัง
ผลิตไฟฟVา 800 เมกะวัตต� 

เป]นโรงไฟฟVาพลังงานความร:อน โดยใช:ใช:เชื้อเพลิงถPานหินคุณภาพดีมีคPา
กํามะถันไมPเกิน 1% ประเภทถPานหินซับบิทูมินัสหรือบิทูมินัสประมาณ 
7,260 ตันตPอวันนําเข:าจากประเทศอินโดนีเซียหรือออสเตรเลีย 

คาดวPาจะ
แล:วเสร็จ 
พ.ศ.2562 

 การไฟฟVาฝcายผลิตแหPง
ประเทศไทย 

2. โครงการทPาเรือคลองรั้ว ทPาเรือถPานหิน เพื่อใช:เป]นทPาสําหรับขนถPานหิน (วัตถุดิบในการผลิตไฟฟVา) 
สําหรับโรงไฟฟVากระบี่ 

คาดวPาจะ
แล:วเสร็จ
พ.ศ.2562 

 การไฟฟVาฝcายผลิตแหPง
ประเทศไทย 

o ยุทธศาสตร�ที่ 2 การปรับปรุง พัฒนาด:านต:นทุนคPาไฟฟVา 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย ลักษณะโครงการที่ควรดําเนินตามแผน 
ป5เริ่มต�น - 

สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการปรับปรุงระบบสPงไฟฟVาบริเวณ
ภาคใต: เพื่อสPงเสรมิความมั่นคงของ
ระบบไฟฟVา 

สายสPงไฟฟVาภาคใต: เพื่อกPอให:เกิดความมีเสถียรภาพ ในการจPายไฟฟVา 
ตลอดจนรักษาความสามารถในการจPายไฟฟVา ให:แกPภาคใต:เป]นหลัก  

ระยะที่ 1 แล:ว
เสร็จปA 2559 
ระยะที่ 2 แล:ว
เสร็จปA 2566 

123,200 (เป]น
งบประมาณ
รวมกับ
โครงการ
ปรับปรุงระบบ
สPงไฟฟVาอื่นๆ) 

การไฟฟVาฝcายผลิตแหPง
ประเทศไทย 

 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 10 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

• โครงการที่ควรดําเนินการตามแผน 

o ยุทธศาสตร�ที่ 1 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงขPายด:านพลังงาน 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด 
งบประมาณ  

(ล�านบาท) 
หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการโรงไฟฟVาถPานหินเทพา 1 
กําลังผลติไฟฟVา1,000 เมกะวัตต� 

เป]นโรงไฟฟVาพลังงานความร:อน โดยใช:ถPานหินเป]นเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟVา และมีทPาเทียบเรือตั้งอยูPหPางจากริมชายฝ56งประมาณ 3
กิโลเมตร ความกว:างหน:าทPา 22 เมตร มีความยาวประมาณ 300 เมตร 
ความลึกไมPน:อยกวPา 7 เมตร จัดทําจุดให:เรือประมงลอดผPานได: 

คาดวPาจะแล:ว
เสร็จ พ.ศ.2564 

- การไฟฟVาฝcายผลิตแหPง
ประเทศไทย 

2. โครงการปรับปรุงระบบสPงไฟฟVา
บริเวณภาคตะวันตกและภาคใต:เพื่อ
เสรมิความมั่นคงระบบไฟฟVา 

ปรับปรุงระบบสPงไฟฟVาให:มีความสามารถสPงกําลังไฟฟVาจากภาคตะวันตก
ภาคกลางไปยังภาคใต:ได:เพิ่มมากขึ้น แบPงออกเป]น 2 ระยะ คือ ประมาณ
ปA 2562 และปA 2565 

ระยะที่ 1 แล:ว
เสร็จปA 2562 
ระยะที่ 2 แล:ว
เสร็จปA2565 
 

63,200 การไฟฟVาฝcายผลิตแหPง
ประเทศไทย 

3. โครงการพัฒนาระบบเคเบิ้ลใต:ทะเลไป
ยังบริเวณอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร�ธานี เพื่อเสรมิความมั่นคงของ
ระบบไฟฟVา 

พัฒนาระบบไฟฟVาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงในการจPาย
ไฟฟVา ในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตPา ซึ่งเป]นแหลPงทPองเที่ยว
ที่สําคัญ และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจคPอนข:างสูง และเพื่อลด
ความเสียหายเนื่องจากไฟฟVาดับ (Outage Cost) 

กPอสร:างในปA พ.ศ. 
2559-2560 

2,130 การไฟฟVาสPวนภูมภิาค 

 
 
 
 
 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 11 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

o ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด:านพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. การศึกษาปรับปรุงโครงสร:าง
อุตสาหกรรมเพื่อดุลยภาพทางพลงังาน 
และการสPงเสริมการปรับเปลีย่น
อุปกรณ�เครื่องจักรในโรงงาน 

ชPวยสPงเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ�พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม   กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ�
พลังงาน 

• โครงการใหม�ตามแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 

o ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด:านพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. (ใหมP) โครงการโรงไฟฟVาจากพลังงาน
หมุนเวียน รวม 200 MW 

โรงไฟฟVาเพื่อผลิตกําลังไฟฟVาสํารองร:อยละ 25 ของโรงไฟฟVากระบี่ พ.ศ.2560-พ.ศ.
2562 

เอกชนเป]นผู:
กPอสร:าง-
โรงไฟฟVารับซื้อ 

การไฟฟVาฝcายผลิตแหPง
ประเทศไทย 

2. (ใหมP) โครงการโรงไฟฟVาจากพลังงาน
หมุนเวียน รวม 250 MW 

โรงไฟฟVาเพื่อผลิตกําลังไฟฟVาสํารองร:อยละ 25 ของโรงไฟฟVาเทพา 1 พ.ศ.2560-พ.ศ.
2564 

เอกชนเป]นผู:
กPอสร:าง-
โรงไฟฟVารับซื้อ 

การไฟฟVาฝcายผลิตแหPง
ประเทศไทย 

 

 

 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 12 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

3. สาขาอุตสาหกรรม 

• โครงการที่ควรดําเนินการตามแผน 

o ยุทธศาสตร�ที่ 1 การปรับโครงสร:างการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการสPงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได:และการ
ลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต: 

แก:ไขป5ญหาการใช:ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต: โดยนํา
ยุทธศาสตร�การเข:า ถึง เข:าใจ และพัฒนามาใช:ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี 

พ.ศ.2558–พ.ศ. 
2559 

124.5 สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

o ยุทธศาสตร�ที่ 2 สนับสนุนป5จจัยที่เอื้อตPอการลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด 
งบประมาณ (ล�าน

บาท) 
หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (สงขลา 
นราธิวาส) 

ออกแบบการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในเขตเศรษฐกิจชายแดนให:
สามารถเอื้อ ประโยชน�ตPอการค:า การลงทุน การขนสPง การตลาด 
ผPานระบบการให:บริการที่จุดเดียวในระดับระหวPางประเทศ 
วิเคราะห�ความ เป]นไปได:ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใน
10 จังหวัดเปVาหมายที่ระบุไว: โดยครอบคลุมมิติในเชิงบูรณาการ 
(Integrated Approach) กลPาวคือ ความเป]นไปได:ทางด:าน 
กายภาพของทรัพยากร (Physical Aspect) ความคุ:มคPาในการ
ลงทุนทาง เศรษฐศาสตร� (Economic Aspect) การวางแผนลด
ผลกระทบทางด:านสิ่งแวดล:อม (Environmental Aspect) และ
การมีสPวนรPวม ของภาคสPวนสังคมที่เกี่ยวข:องในพื้นที่ (Social 
Aspect) 

พ.ศ.2559-พ.ศ.2562 135 การนิคมอุตสาหกรรม
แหPงประเทศไทย (กนอ.) 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 13 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด 
งบประมาณ (ล�าน

บาท) 
หน�วยงานรับผิดชอบ 

2. โครงการเมืองยาง พื้นที่เปVาหมายที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต: จ.สงขลา พื้นที่ประมาณ 
755 ไรP เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางพาราสําหรับแนวทางในการ 
พัฒนา "โครงการเมืองยาง" ภายใต:แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศ (Eco-Industrial Estate) อาศัยหลักการใช:
เทคโนโลยี ในการผลิตทางอุตสาหกรรม ที่ปลดปลPอยของเสีย
ออกมาน:อยที่สุด และการนําของเสียกลับมาใช:ประโยชน�ใหมP โดย
ใช:เทคโนโลยีการ ผลิตที่สะอาด (Cleaner Production 
Technology) ที่สามารถประหยัดทรัพยากรน้ํา พลังงาน และ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศไว: 

พ.ศ.2556 - พ.ศ.
2561 

1,133 การนิคมอุตสาหกรรม
แหPงประเทศไทย (กนอ.) 

3. โครงการสPงเสริมและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต: 

แก:ไขป5ญหาการใช:ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต: โดยใช:
ยุทธศาสตร�การเข:าถึง เข:าใจและพัฒนามาใช:ตามแนวทาง 
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี 

พ.ศ.2558 – พ.ศ.
2559 

20 สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

o ยุทธศาสตร�ที่ 3 พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยเน:นเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต: 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด 
งบประมาณ (ล�าน

บาท) 
หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร สPงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล:องกับศักยภาพพื้นฐาน ของ
ประเทศ เชPน สPงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตP
ต:นน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให:
มีคุณภาพ ได:มาตรฐาน และเป]นมิตรกับสิ่งแวดล:อม สPงเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร:างมูลคPาเพิ่มให:แกPอาหารไทย บนฐานความรู: 
ความคิดสร:างสรรค� และภูมิป5ญญา สPงเสริมการ วิจัยเกษตรแปรรูป 
เพื่อเพิ่มมูลคPาสินค:าเกษตร และแก:ไขป5ญหาที่สําคัญของประเทศ 
เป]นต:น 

พ.ศ.2558–พ.ศ.
2559 

327 สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม/กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม/สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 14 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

• โครงการใหม�ตามแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 

o ยุทธศาสตร�ที่ 1 การปรับโครงสร:างการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด 
งบประมาณ (ล�าน

บาท) 
หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 

สPงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลผลิตพลังงานทดแทนจาก
ผลผลิตเกษตรกรรมในพื้นที่ 

เริ่มกPอสร:าง พ.ศ. 
2560 

 กระทรวงอุตสาหกรรม/ 
กระทรวงพลังงาน 

2. โครงการฝ�กอบรมฝAมือแรงงานใน
พื้นที่ 

เพื่อพัฒนาฝAมือแรงงานในพื้นที่ เพื่อตอบสนองตPอแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่ 

เริ่มกPอสร:าง พ.ศ. 
2560 

 กรมการพัฒนาฝAมือ
แรงงานงาน กระทรวง
แรงงาน 

o ยุทธศาสตร�ที่ 2 สนับสนุนป5จจัยที่เอื้อตPอการลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการสPงเสริมและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต: 
(ตPอเนื่อง) 

แก:ไขป5ญหาการใช:ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต: โดยนํา
ยุทธศาสตร�การเข:าถึง เข:าใจและพัฒนามาใช:ตามแนวทาง 
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี 

เริ่มต:น พ.ศ.2560  สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 15 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

o ยุทธศาสตร�ที่ 3 พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยเน:นเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต: 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาลในเขต 5 จังหวัด
ของภาคใต: คือสงขลา นราธิวาส 
ยะลา สตลู ป5ตตานี) 

สPงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อการสPงออกไป
ยังประเทศในกลุPมเปVาหมาย สร:าง กําหนด และถPายทอด
มาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล เพื่อให:ได:รับการเป]นที่ยอมรับ 

เริ่มต:น พ.ศ.2560  กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. โ คร งการ พัฒนา เทค โน โล ยี     
การผลิตและถนอมอาหาร 

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและถนอมอาหารจากผลผลิต
การเกษตรในพื้นที่ 

เริ่มต:นพ.ศ.2560  กระทรวงอุตสาหกรรม / 
กระทรวงเกษตร / 
กระทรวงวิทยาศาสตร� 

 

4. สาขาเกษตรกรรม 

• โครงการที่ควรดําเนินการตามแผน 

o ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาโลจิสติกส�และโซPอุปทานภาคการเกษตร 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการระบบสPงน้ําอPางเก็บน้ํา
คลองแห:ง ต.กระบี่น:อย อ.เมือง จ.
กระบี่ 

เพื่อจัดหาแหลPงน้ําให:กับพื้นที่อุตสาหกรรม และการอุปโภค
บริโภค อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ชลประทาน 
4,300 ไรP 

พ.ศ.2558 400 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ�/กรมชลประทาน 

2. โครงการพัฒนาลุPมน้ําตาปA- 
พุมดวง จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรแหลPงน้ํา ในพื้นที่ลุPมน้ําตาปA-พุมดวง 
เพิ่มพื้นที่ชลประทานได:ประมาณ 73,980 ไรP  
2. เสริมปริมาณน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

พ.ศ.2552 - พ.ศ.
2559 

3,330 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ�/กรมชลประทาน 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 16 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

3. โครงการบรรเทาอุทกภยัอําเภอ
หาดใหญP (ระยะที่ 2) จังหวัด
สงขลา 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปVองกันและบรรเทาป5ญหา
อุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญP  
2. เก็บกักน้ําไว:สําหรับการเพาะปลูกด:านการเกษตร  
3. ผลิตน้ําประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม สนอง
ความต:องการใช:น้ําในด:านตPางๆ ในเขตจังหวัดสงขลาที่กําลัง
ขยายตัว 

พ.ศ.2558 – พ.ศ.
2561 

6,500 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ�/กรม
ชลประทาน/สํานักพัฒนา
แหลPงน้ําขนาดใหญP 

4. โครงการเพิ่มศักยภาพดPานสินค:า
เกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข:า
สูPประชาคมอาเซียน 

เพื่อพัฒนาสินค:าเกษตรชายแดน ให:มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค:าเกษตรที่จะนําเข:า
ประเทศ ไทย และอํานวยความสะดวกการเคลื่อนย:ายสินค:า
เกษตรที่ผPานดPานชายแดนให:มีความสะดวกรวดเร็ว 

พ.ศ.2557 – พ.ศ.
2563 

732.62 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� 

 
o ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนากิจกรรมทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด:านพลังงาน 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการสPงเสริมอาชีพด:าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต: 

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร:างในจังหวัดป5ตตานี นราธิวาส ยะลา 
และจังหวัดสงขลา ให:สามารถกลับมาใช:ประโยชน�ในการปลูก
พืช เศรษฐกิจได:อยPางมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อชPวยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให:มี
รายได:และความเป]นอยูPที่ดีขึ้น 

พ.ศ.2549 – พ.ศ.
2562 

3,805.4 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� 

 

 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 17 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

• โครงการใหม�ตามแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 

o ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาโลจิสติกส�และโซPอุปทานภาคการเกษตร 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาแหลPงน้ํา 
(เพิ่มเติม) 

เพื่อพัฒนาแหลPงสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก อุตสาหกรรม และการ
บริการ 

เริ่มต:น พ.ศ.2560  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� 

2. โครงการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มเติม) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพที่ดินเพื่อการเพาะปลูก เริ่มต:น พ.ศ.2560  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� 

3. โครงการพัฒนาพืชผลและสาย
พันธุ�ทางการเกษตร 

เพื่อสPงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตด:านการเกษตร
โดยการพัฒนาสายพันธุ�พืชผลทางการเกษตร 

เริ่มต:น พ.ศ.2560  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� 

4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
หลักการเก็บเกี่ยว 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให:สามารถเพิ่มมูลคPาจากการ
ถนอมและยืดอายุการจับเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

เริ่มต:น พ.ศ.2560  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ�/
กระทรวงวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี 

 
o ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนากิจกรรมทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด:านพลังงาน 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการสPงเสริมและพัฒนาการใช:เครื่องจักร
และเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มผลผลิต 

เพื่อสPงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
ด: า น ก า ร เ ก ษ ต ร โ ด ย ก า ร ใ ช: เ ท ค โ น โ ล ยี
เครื่องจักรกลการเกษตร 

เริ่มต:น พ.ศ.2560  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� 

2. โครงการพัฒนาพืชพรรณและพื้นที่การเพาะปลูก
พืชเพื่อการผลติพลังงานทดแทน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตของพืชพลังงาน
ทดแทน เพื่อปVอนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

เริ่มต:น พ.ศ.2560  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� 

 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 18 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

5. สาขาท�องเที่ยว 

• โครงการที่ควรเร�งรัด 

o ยุทธศาสตร�ที่ 1 จัดให:มีแผนแมPบทการทPองเที่ยวที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการทPองเที่ยวทุกมิติ และเป]นแผนแมPบทที่สร:างความสมดุลระหวPาง
อุตสาหกรรมการทPองเที่ยว การอนุรักษ� สิ่งแวดล:อม และความต:องการของประชาชนในท:องถิ่น 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาการทPองเที่ยวและเชื่อมโยง
เครือขPายแหลPงทPองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงเกษตร/วิถี
ชีวิตและภมูิป5ญญาพื้นถิ่น 

1. เพื่อเชื่อมโยงแหลPงทPองเที่ยว และสะดวก    
ตPอการทPองเที่ยวแกPนักทPองเที่ยว 
2. เพื่อเป]นการกระจายรายได:ให:แกPชุมชน
ท:องถิ่นอยPางทั่วถึง และเป]นการเผยแพรP      
ภู มิ ป5 ญญ า / ศิ ล ป วั ฒ น ธร ร ม พื้ น บ: า น แ กP
นักทPองเที่ยว 

พศ. 2560-พ.ศ.
2564 

 กระทรวงการทPองเที่ยว
และกีฬา 

2. โครงการพัฒนาการทPองเที่ยวเชิงอารยธรรม 
ประเพณีเพื่อรองรับการทPองเที่ยวอาเซียนและ
นานาชาติ 

การเข:าสูPประชาคมอาเ ซียนหรือ ASEAN 
Economic Community (AEC) จะทําให:การ
ทPองเที่ยวของคนใน 10 ประเทศสมาชิกของ 
AEC เป]นไปอยPางสะดวกและเพิ่มจํานวน
นักทPอง เ ที่ยวมาก ขึ้น  ซึ่ งการ พัฒนาการ
ทPองเที่ยวเชิงอารยธรรมและประเพณีของ
ภาคใต:ที่มีความหลากหลายด:านทรัพยากรด:าน
ก า ร ทP อ ง เ ที่ ย ว  ( Tourism 
resources/attractions)  ยั งจะสามารถนํา
รายได:และจํานวนนักทPองเที่ยวตPางๆ ทั่วโลก
เข:าสูP 14 จังหวัดภาคใต:เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

พ.ศ.2560-พ.ศ.
2564 

 กระทรวงการทPองเที่ยว
และกีฬา 

 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 19 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

• โครงการที่ควรดําเนินการตามแผน 

o ยุทธศาสตร�ที่ 2 การอนุรักษ�และฟ��นฟูแหลPงทPองเที่ยวให:มีความยั่งยืน 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาการทPองเที่ยว Green & 
Andaman 

การพัฒนาการทPองเที่ยว Green & Andaman 
จะชPวยลดผลกระทบเชิงลบด:านสิ่งแวดล:อม 
(Environmental negative impacts) จาก
การทPองเที่ยว และเป]นการสร:างจิตสํานึก     
ด: านสิ่ ง แวดล: อมแกP ผู: มี สP วน ได: -สP วน เสี ย 
(Tourism stakeholders) เชPน ประชาชนใน
พื้นที่ ผู:ประกอบการด:านการทPองเที่ยว นัก
ทPองเที่ยวฯ 

พ.ศ.2560-พ.ศ.
2564 

 กระทรวงการทPองเที่ยว
และกีฬา 

2. โครงการสPงเสริมศักยภาพด:านการทPองเที่ยวและ
กีฬาเพื่อรองรับการเปqดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

จะทําให:สามารถดึงดูดนักทPองเที่ยวที่เป]นตลาด
เฉพาะ (Niche Market) ให:หันมาทPองเที่ยว
เพื่อการกีฬาทั้งทางน้ําและทางบกเพิ่มมากขึ้น 
หากได:มีการสPงเสริมศักยภาพด:านนี้อยPางจรงิจัง 

พ.ศ.2560-พ.ศ.
2564 

 กระทรวงการทPองเที่ยว
และกีฬา 

 
 
 
 
 
 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 20 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

• โครงการที่ควรชะลอ / ศึกษาเพิ่มเติม 

o ยุทธศาสตร�ที่ 1 จัดให:มีแผนแมPบทการทPองเที่ยวที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการทPองเที่ยวทุกมิติ และเป]นแผนแมPบทที่สร:างความสมดุลระหวPาง
อุตสาหกรรมการทPองเที่ยว การอนุรักษ� สิ่งแวดล:อม และความต:องการของประชาชนในท:องถิ่น 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาการทPองเที่ยว 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต: 

เนื่องจากป5จจัยด:านเศรษฐกิจ-การเมืองยังมีความคลุมเครือ
และผลกระทบยังไมPได:มีการศึกษาสรุปได:อยPางชัดเจน ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม 

พ.ศ.2560-พ.ศ.
2564 

  

 
o ยุทธศาสตร�ที่ 2 การอนุรักษ�และฟ��นฟูแหลPงทPองเที่ยวให:มีความยั่งยืน 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการสPงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได:จาก
การ 

ควรมีผลการวิจัยรองรับถึงความคุ:มคPาและความเป]นไปได:
จากการดําเนินมาตรการตPางๆ ดังกลPาว  รวมทั้งผลกระทบ
จากการทPองเ ที่ยวด:านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล:อม 
วัฒนธรรม รวมทั้งขีดความสามารถในการรองรับด:านการ
ทPองเที่ยว (Tourism Carrying Capacity) และแนวทาง
แก:ไข ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดัง นั้นจึงควรมี
การศึกษาเพิ่มเติม 

พ.ศ.2560-พ.ศ.
2564 

  

 

 

 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 21 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

• โครงการใหม�ตามแผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 

o ยุทธศาสตร�ที่ 2 การอนุรักษ�และฟ��นฟูแหลPงทPองเที่ยวให:มีความยั่งยืน 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. การสร:างพิพิธภัณฑ�พื้นบ:าน เพื่อสะท:อนประวัติศาสตร�เชิงมิติตPางๆ ในรูปแบบการแสดง 
(Display) เกี่ยวกับความเป]นมาในทุกๆ ด:านที่เกี่ยวกับ พัฒนาการ
จากอดีต-ป5จจุบัน-อนาคตในด:านตPางๆ เชPน ด:านชีวิตความเป]นอยูP
ของผู:คน ด:านวัฒนธรรมประเพณีฯ  ด:านเศรษฐกิจ สังคม เกษตร 
อุตสาหกรรมฯลฯ  ซึ่ ง นักทP อง เ ที่ ย วจะ ได: ทั้ งความรู: แ ละ
ประสบการณ�ที่มีคุณคPาจากการมาทPองเที่ยว 

พ.ศ.2560-พ.ศ. 
2564 

 กระทรวงการทPองเที่ยว
และกีฬา 

2. การพัฒนาศูนย�บริการ
นักทPองเที่ยวแบบดิจิตอล 
หรือ DTIC (Digital Tourist 
Information Centre) 

เพื่อให:ข:อมูลที่เกี่ยวข:องกับการทPองเที่ยวที่ทันสมัย (updated) 
และทันที-ทันใด (Real time) ในรูปแบบดิจิตอล เพื่อให:ความ
สะดวกและเป]นประโยชน� แกPนักทPองเที่ยวในยุคป5จจุบัน-อนาคต 
ทั้งในด:านที่พัก แหลPงทPองเที่ยว สภาพภูมิอากาศ แผนที่ตPางๆที่
เกี่ยวข:องกับแหลPงทPองเที่ยว โรงพยาบาล สถานีตํารวจฯลฯ 
เนื่องจากความก:าวหน:าอยPางรวดเร็วของเทคโนโลยีในป5จจุบันนี้ 

พ.ศ.2560-พ.ศ.
2564 

 กระทรวงการทPองเที่ยว
และกีฬา/หนPวยงานใน
ท:องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 22 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

6. สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 

• โครงการที่ควรดําเนินการตามแผน 

o ยุทธศาสตร�ที่ 1 การสงวน อนุรักษ� ฟ��นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง อยPางยั่งยืน 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการบูรณาการการจัดการ
ปVองกันและแก:ไขป5ญหาการกัด
เซาะชายฝ56งทะเล 23 จังหวัด 

- เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล:อม สํารวจ ออกแบบการ
ปVองกันและแก:ไขป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56งทะเล 
- เพื่อแก:ไขป5ญหาและปVองกันบรรเทาความเดือดร:อนของ
ชุมชนในพื้นที่ประสบป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56งทะเล 
- เพื่อฟ��นฟูพื้นที่ชายฝ56ง ระบบนิเวศชายฝ56ง และระบบนิเวศ
ทางทะเลที่ได:รับผลกระทบ 
- เพื่อเสริมสร:างองค�ความรู:และการมีสPวนรPวมของทุกภาคสPวน
ที่เกี่ยวข:องในการปVองกันและแก:ไขป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56ง 

โครงการอยูPระหวPาง
การดําเนินการ 

318.73 กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ56ง 

 
o ยุทธศาสตร�ที่ 2 การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล:อมและจัดการมลพิษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการกPอสร:างศูนย�กําจัดขยะมลู
ฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัด
กระบี่ 

- พัฒนาศูนย�กําจัดขยะมูลฝอยรวม สําหรับกําจัดขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ โดยมีความสามารถในการกําจัดขยะ
มูลฝอยไมPต่ํากวPา 300 ตันตPอวัน 

อยูPระหวPางการขอ
งบประมาณจากรัฐบาล 

1,131.66  

 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 23 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

o ยุทธศาสตร�ที่ 3 การเสิรมสร:างขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิบัติภัย และระบบเตือนภัยทางธรรมชาติ และสาธารณภัย 

ลําดั
บ 

ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด งบประมาณ (ล�านบาท) หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการถPายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิ บัติ การ เ พื่อการ จัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล:อมในระดับจังหวัด 

- สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให:แกPองค�กร
ปกครองสPวนท:องถิ่น เพื่อดําเนินการแก:ไขป5ญหาด:าน
สิ่งแวดล:อมในท:องเฉพาะป5ญหาทางด:านการจัดการขยะและ
น้ําเสีย ตามแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล:อมใน
ระดับจังหวัด 
 

โครงการอยูPระหวPางการ
ดําเนินการ 

12,499.37  

2. โครงการความรPวมมือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 
เพื่อรองรับการเข:าสูPประชาคม
อาเซียน 

จัดการป5ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมและการ
รับมือ กับป5ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติ โดยการพัฒนาฐานข:อมูล องค�ความรู: ในการบริหาร
จัดการจัดการป5ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม
และการรับมือกับป5ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ 

โครงการอยูPระหวPางการ
ดําเนินการ 

8,871  

 
 
 
 
 
 
 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 24 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

7. สาขาความมั่นคง 

• โครงการที่ควรดําเนินการตามนโยบาย 

o ยุทธศาสตร�ที่ 1 ยุทธศาสตร�ความมั่นคงชายแดนและชายฝ56งทะเล 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด 
งบประมาณ (ล�าน

บาท) 
หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. เป]นนโยบายที่จําเป]นตPอการรักษา
ความมั่นคงชายแดน และชายฝ56 ง
ทะเล ควรดําเนินการในชPวงระยะ     
5 ปA แรก ตามแผนที่นําทาง 

เป]นนโยบายที่จําเป]นตPอการรักษาความมั่นคงชายแดน 
และชายฝ56งทะเล ควรดําเนินการในชPวงระยะ 5 ปA แรก 
ตามแผนที่นําทาง 

   

o ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การปVองกันและแก:ไขป5ญหาการคุกคามข:ามชาติ 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด 
งบประมาณ (ล�าน

บาท) 
หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. เป]นนโยบายที่จาํเป]นตPอการสร:าง
ความรPวมมือในการปVองกันและแก:ไข
ป5ญหาการคุกคาม 

สร:างเครือขPายและความรPวมมือกับองค�กรในตPางประเทศ
ให:กว:างขวาง เพื่อพร:อมรับความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป 

   

 
 
 
 
 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 25 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

o ยุทธศาสตร�ที่ 3 ยุทธศาสตร�ความมั่นคงแหPงชาติทางทะเล 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด 
งบประมาณ (ล�าน

บาท) 
หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. 
 

เป]นนโยบายที่จาํเป]นตPอความมั่นคง
ของประเทศในเรื่องทPาเรือฝ56งอันดา
มัน 

เสริมสร:างความมั่นคงทางทะเล เพื่อเชื่อมโยงเส:นทางการ
ขนสPง ด:วยการพัฒนาทPาเรือหลักแหPงใหมPของประเทศ 
สนับสนุนกิจการพาณิชย�นาวี ให:ดําเนินกิจกรรมทางทะเล
อยPางมีประสิทธิภาพ 

   

สPงเสริมความรPวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร:าง
ความมั่นคงทุกด:าน และการจัดการภัยพิบัติ 

   

 
o ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�ปVองกันและแก:ไขป5ญหาความไมPสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต: 

ลําดับ ชื่อโครงการ/นโยบาย กิจกรรม/ข�อเสนอแนะ/เหตุผล ป5เริ่มต�น - สิ้นสุด 
งบประมาณ (ล�าน

บาท) 
หน�วยงานรับผิดชอบ 

1. เป]นนโยบายที่จาํเป]นตPอการแก:ไข
ป5ญหา และรักษาความสัมพันธ�อันดี
ระหวPางสPวนกลางและสPวนภมูิภาค 

เชื่อมโยงเครือขPายประชาคมเพื่อสนับสนุนให:เกิดความ
มั่นคงครอบคลมุทั้งหนPวยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนประชาชน ชุมชน องค�กรปกครองสPวนท:องถิ่น  
เพื่อรPวมมือกันแก:ไขป5ญหาความมัน่คงจากทุกภาคสPวน 

   

 

 

 

  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 26 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

จากตารางที่ได�แสดงดังข�างต�น ที่ปรึกษาสามารถจัดทําตารางสรุปแผนปฏิบัติการของทั้ง 7 สาขาเศรษฐกิจ ได�ดังนี้ 

ตารางสรุปภาพรวมของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ/แผนงาน ในช�วงระยะเวลา 10 ป5 (พ.ศ. 2560-2569) ดังนี้ 

สาขา โครงการ 
ลักษณะโครงการ 

เร�งรัด 
ตามแผน

ดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา
พื้นชายฝ��งทะเล 

ที่ควรชะลอ / 
ศึกษาเพิ่มเติม 

คมนาคม 
 

โครงการทางหลวงพิเศษระหวPางเมืองสายหาดใหญP-ชายแดนมาเลเซีย �    
โครงการพัฒนาทPาอากาศยานภูเก็ตเพื่อรองรับผู:โดยสาร �    
โครงการเรPงรัดกPอสร:างขยาย 4 ชPองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ระยะที่ 2  �   
โครงการทางพิเศษสายกระทู:-ปcาตอง จังหวัดภูเก็ต  �   
โครงการพัฒนาสถานีขนสPงสินค:า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางทางถนนด:วยรถบรรทุก 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส) 

 �   

โครงการพัฒนาโครงขPายทางหลวงชนบทเชื่อมตPอด:านการทPองเที่ยว (Royal Coast)  �   
การศึกษาความเหมาะสมทางด:านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล:อมเบื้องต:น 
โครงการทางหลวงแนวใหมP สาย บ:านสาคู-บ:านเกาะแก:ว 

 �   

โครงการทางหลวงพิเศษ สายชะอํา–นราธิวาส (ระยะที่ 1 ชะอํา–ชุมพร)  �   
โครงการถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญP ฝ56งตะวันออกและฝ56งตะวันตก  �   
โครงการสะพานข:ามแมPน้ําโก-ลก แหPงที่ 2 (สะพานสไุหง-โกลก)  �   
โครงการขยายพื้นที่ให:บริการผู:โดยสารสําหรับทPาอากาศยานภูเก็ต  �   
ทPาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตลู    � 
โครงการกPอสร:างรถไฟทางคูP ชPวงประจวบคีรีขันธ�-ชุมพร  �   
โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล:อมระบบขนสPงมวลชน
จังหวัดภูเก็ต ในเส:นทางทPาอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต-ห:าแยกฉลอง (โครงการรถไฟฟVาราง
เบา) 

 �   

โครงการศึกษาและออกแบบระบบไฟฟVาทางคูPขับเคลื่อนด:วยพลังงานไฟฟVา ชPวงหาดใหญP-ปาดังเบ
ซาร� 

 �   

โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรงุเทพฯ-ปาดังเบซาร�  �   



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 27 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

สาขา โครงการ 
ลักษณะโครงการ 

เร�งรัด 
ตามแผน

ดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา
พื้นชายฝ��งทะเล 

ที่ควรชะลอ / 
ศึกษาเพิ่มเติม 

โครงการกPอสร:างรถไฟทางคูP สายชุมพร – สุราษฎร�ธานี  �   
โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟเพื่อการทPองเที่ยวเส:นทางจังหวัดสุราษฎร�ธานี-พังงา-ภูเก็ต  �   
โครงการขยายปรับปรุงทPาอากาศยานระนอง   �  
โครงการปรับปรุงอุปกรณ�ยกขนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทPาเรือสงขลา 1   �  
ทPาเรือสําราญสมุย จังหวัดสรุาษฎร�ธานี   �  
ทPาเรือสําราญภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   �  
ทPาเรือสําราญกระบี่ จังหวัดกระบี่   �  
ทPาเรือเฟอรีส่มุย-ขนอม   �  
ทPาเรือเฟอรี่กระบี่-ภูเก็ต   �  
โครงการทPาเรือน้ําลึกสงขลาแหPงที่ 2  (ที่ปรึกษาเสนอแนะ)   �  

พลังงาน 
 

โครงการโรงไฟฟVาถPานหินกระบี่ กําลังผลติไฟฟVา 800 เมกะวัตต� �    
โครงการทPาเรือคลองรั้ว �    
โครงการปรับปรุงระบบสPงไฟฟVาบริเวณภาคใต: เพื่อสPงเสรมิความมั่นคงของระบบไฟฟVา �    
โครงการโรงไฟฟVาถPานหินเทพา 1 กําลังผลติไฟฟVา 1,000 เมกะวัตต�  �   
โครงการปรับปรุงระบบสPงไฟฟVาบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต:เพื่อเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟVา  �   
โครงการพัฒนาระบบเคเบิ้ลใต:ทะเลไปยังบริเวณอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี เพื่อเสรมิ
ความมั่นคงของระบบไฟฟVา 

 �   

การศึกษาปรับปรุงโครงสร:างอุตสาหกรรมเพื่อดุลยภาพทางพลังงาน และการสPงเสริมการ
ปรับเปลีย่นอุปกรณ�เครื่องจักรในโรงงาน 

 �   

(ใหมP) โครงการโรงไฟฟVาจากพลังงานหมุนเวียน รวม 200 MW   �  
(ใหมP) โครงการโรงไฟฟVาจากพลังงานหมุนเวียน รวม 250 MW   �  

อุตสาหกรรม โครงการสPงเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได:และการลงทุนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต: 

 �   

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สงขลา นราธิวาส)  �   
โครงการเมืองยาง  �   



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 28 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

สาขา โครงการ 
ลักษณะโครงการ 

เร�งรัด 
ตามแผน

ดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา
พื้นชายฝ��งทะเล 

ที่ควรชะลอ / 
ศึกษาเพิ่มเติม 

โครงการสPงเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต:  �   
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร  �   
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนไบโอดเีซล   �  
โครงการฝ�กอบรมฝAมือแรงงานในพื้นที่   �  
โครงการสPงเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต: (ตPอเนื่อง)   �  
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในเขต 5 จังหวัดของภาคใต: คือสงขลา นราธิวาส ยะลา 
สตูล ป5ตตานี) 

  �  

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลติและถนอมอาหาร   �  

เกษตรกรรม โครงการระบบสPงน้ําอPางเก็บน้ําคลองแห:ง ต.กระบี่น:อย อ.เมือง จ.กระบี่  �   
โครงการพัฒนาลุPมน้ําตาปA-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร�ธานี  �   
โครงการบรรเทาอุทกภยัอําเภอหาดใหญP (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา  �   
โครงการเพิ่มศักยภาพดPานสินค:าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข:าสูPประชาคมอาเซียน  �   
โครงการสPงเสริมอาชีพด:านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต:  �   
โครงการพัฒนาแหลPงน้ํา (เพิ่มเตมิ)   �  
โครงการพัฒนาทีดิน (เพิ่มเติม)   �  
โครงการพัฒนาพืชผลและสายพันธ�ทางการเกษตร   �  
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีหลักการเก็บเกี่ยว   �  
โครงการสPงเสริมและพัฒนาการใช:เครื่องจักรและเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มเพิ่มผลผลิต   �  
โครงการพัฒนาพืชพรรณและพื้นที่การเพาะปลูกพืชเพื่อการผลิตพลังงานทดแทน   �  

ท�องเที่ยว โครงการพัฒนาการทPองเที่ยวและเชื่อมโยงเครือขPายแหลPงทPองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงเกษตร/วิถีชีวิต
และภมูิป5ญญาพื้นถิ่น 

�    

โครงการพัฒนาการทPองเที่ยวเชิงอารยธรรม ประเพณเีพื่อรองรับการทPองเที่ยวอาเซียนและ
นานาชาติ 

�    

โครงการพัฒนาการทPองเที่ยว Green & Andaman  �   



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ข - 29 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

สาขา โครงการ 
ลักษณะโครงการ 

เร�งรัด 
ตามแผน

ดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา
พื้นชายฝ��งทะเล 

ที่ควรชะลอ / 
ศึกษาเพิ่มเติม 

โครงการสPงเสริมศักยภาพด:านการทPองเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปqดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 �   

การสร:างพิพิธภัณฑ�พื้นบ:าน   �  
การพัฒนาศูนย�บริการนักทPองเที่ยวแบบดิจิตอล หรือ DTIC (Digital Tourist Information 
Centre) 

  �  

โครงการพัฒนาการทPองเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต:    � 
โครงการสPงเสริม สนับสนุนการดําเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได:จากการ 
 

   � 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

โครงการบูรณาการการจัดการปVองกันและแก:ไขป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56งทะเล 23 จังหวัด  �   
โครงการกPอสร:างศูนย�กําจัดขยะมลูฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดกระบี่  �   
โครงการถPายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล:อมในระดับจังหวัด  �   
โครงการความรPวมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เพื่อรองรับการเข:าสูP
ประชาคมอาเซียน 

 �   

มั่นคง ทบทวน พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบเพื่อเตรียมพร:อมในการบริหารจัดการความมั่นคง 
มุPงเน:นประเด็นที่มีความสําคัญตPอการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต:ให:สามารถขับเคลื่อนได:ตาม  
เปVาหมายที่กําหนดไว: 

 �   

สร:างเครือขPายและความรPวมมือกับองค�กรในตPางประเทศให:กว:างขวาง เพื่อพร:อมรับความมั่นคงที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 �   

เสรมิสร:างความมั่นคงทางทะเล เพื่อเชื่อมโยงเส:นทางการขนสPง ด:วยการพัฒนาทPาเรือหลักแหPง
ใหมPของประเทศ สนับสนุนกิจการพาณิชย�นาวี ให:ดําเนินกิจกรรมทางทะเลอยPางมีประสิทธิภาพ 

 �   

สPงเสริมความรPวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร:างความมั่นคงทุกด:าน และการจัดการภัย
พิบัติ 

 �   

 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) 

 โดยโครงการในแผนปฏิบัติการที่ที่ปรึกษาเสนอตามทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: โดยมีทั้งสิ้น 
เพิ่มเติมทั้งสิ้น 23 โครงการ คิดเป]นร:อยละ 31.94 ดังแสดงตPอไปนี้
 

สาขา จํานวน

โครงการ

คมนาคมขนสPงและโลจิสติกส� 8 
พลังงาน 2 
อุตสาหกรรม 5 
เกษตรกรรม 6 
ทPองเที่ยว 2 

รวม 23 

 

 

Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

ข - 30 

โดยโครงการในแผนปฏิบัติการที่ที่ปรึกษาเสนอตามทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: โดยมีทั้งสิ้น 72 โครงการ เป]นโครงการที่ที่ปรึกษาเสนอแนะ
ดังแสดงตPอไปนี้ 

โครงการ 

ร�อยละ 

(%) 

11.11% 
2.78% 
6.94% 
8.33% 
2.78% 

31.94% 

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

โครงการ เป]นโครงการที่ที่ปรึกษาเสนอแนะ



กรอบแนวทางแผนปฏบิตัิการกรอบแนวทางแผนปฏบิตัิการกรอบแนวทางแผนปฏบิตัิการกรอบแนวทางแผนปฏบิตัิการ
เพือ่การพฒันาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต"เพือ่การพฒันาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต"เพือ่การพฒันาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต"เพือ่การพฒันาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต"

ภาคผนวก คภาคผนวก คภาคผนวก คภาคผนวก ค

เพือ่การพฒันาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต"เพือ่การพฒันาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต"เพือ่การพฒันาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต"เพือ่การพฒันาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต"



 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  

การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท�ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ค - 1 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ภาคผนวก ค 
กรอบแนวทางแผนปฏิบัตกิารสําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต� 

ระยะ 10 ป,หลงั (พ.ศ.2570-2579 

 
ท่ีปรึกษานําเสนอแนวคิดแผนปฏิบัติการระยะ 10 ปCหลัง (พ.ศ. 2570-2579) แนวคิดนี้สังเคราะห�มาจาก 

(1) (รLาง) กรอบยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปC 
(2) แผนยุทธศาสตร� 20 ปC ของกระทรวงท่ีเก่ียวข:องกับรายสาขาเศรษฐกิจ 7 สาขา หรือแผนยุทธศาสตร�ท่ี

เก่ียวข:อง แผนดังกลLาวคือ 
2.1 (รLาง)ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบคมนาคมขนสLงของไทย ระยะ 20 ปC (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2.2 แผนพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐาน ด:านคมนาคมขนสLงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 
2.3 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟVาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579(PDP2015) 
2.4 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปC พ.ศ. 2555 - 2574 
2.5 แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาแหลLงน้ําขนาดใหญL พ.ศ. 2555 - 2565 
2.6 ยุทธศาสตร�การทLองเท่ียวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 
2.7 ยุทธศาสตร�กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล:อม พ.ศ. 2556 – 2561 
2.8 นโยบายความม่ันคงแหLงชาติพ.ศ. 2558 - 2564 

 
แผนแมLบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: (SEA) 
โดยมีรายละเอียดดังตารางต�อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ค - 2 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

1. สาขาคมนาคมขนส�งและโลจิสติกส9 
ลําดับ ยุทธศาสตร9 สาระสําคัญ กิจกรรมหลัก หน�วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การขนสLง ที่ปลอดภัย
แ ล ะ เ ป[ น มิ ต ร ตL อ
สิ่งแวดล:อม  
(Green Transport) 

จัดสร:างระบบคมนาคมเชื่อมตLอ
ระหวLางเมืองและภายในเมืองที่ 
- ล ด ก า ร ป ลL อ ย ก_ า ซ เ รื อ น

กระจก 
- ไมLเป[นผลลบตLอสิ่งแวดล:อม

ตามหลักการ SEA 
- ให:ประชาชนมีสLวนรLวมในการ

จัดทําโครงการด:านคมนาคม
ตามหลักการของ SEA 

- ลดการพึ่งพาแหลLงพลังงาน
จากตLางประเทศ 

- จัดทําแผนยุทธศาสตร�คมนาคมตาม
หลักการของ SEA 

- เพิ่มสัดสLวนการขนสLงทางรางและการ
ขนสLงทางน้ํา 

- เ ลื อ ก ใ ช: เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ป[ น มิ ต ร ตL อ
สิ่งแวดล:อม 

- มีมาตรการจูงใจให:เกิด Mode Shift ไปสูL
การขนสLงทางรางและทางน้ํา 

- มีมาตรการจูงใจให:ลดการพึ่งพาแหลLง
พลังงานจากนอกประเทศสําหรับการ
ขนสLง 

- สํานักนโยบายและแผนการ
ขนสL งและจราจร กระทรวง
คมนาคม (สนข) 
- สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 
- กรมทางหลวง 

ระบบการขนสLงที่เป[น
มิตรตLอ สิ่งแวดล:อม
เป[นป5จจัยสําคัญที่จะ
ชL ว ย สL ง เ ส ริ ม
อุ ต ส า ห กร ร ม ก า ร
ทL อ ง เ ที่ ย ว ซึ่ ง เ ป[ น
อุตสาหกรรมหลักของ
ภาคใต: 

2. เพิ่มความสามารถใน
การแขLงขัน 

- เพื่อลดต:นทุนด:านโลจิสติกส�
ให:ทัดเทียมประเทศในโลกที่ 1 
- เสริมสร:างความสามารถใน
การแขLงขันในระยะยาว 

พัฒนาโครงสร:างพื้นฐานด:านการขนสLงและโล
จิสติกส�ที่มีประสิทธิภาพ เชLน การขนสLงระบบ
ราง การขนสLงทางน้ํา และทางทLอ ที่มีต:นทุน
ตLอหนLวยต่ํากวLาการขนสLงทางถนน โดยมี 
Benchmarking กับต:นทุนการขนสLงตLอ GDP 
ของประเทศโลกที่ 1 

- การรถไฟแหLงประเทศไทย 
- กรมเจ:าทLา 
- การทLาเรือแหLงประเทศไทย 
- สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

 

3. การขนสLงเชื่อมตLอครบ
วงจร 

- พัฒนาและสLงเสริมรูปแบบ
การเดินทางให:สามารถเชื่อมตLอ
ได:โดยสะดวก ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 
- พัฒนาอัตราคLาบริการและ
ระบบจัดเก็บคLาบริการแบบองค�
รวม (Integrated Services 
and Fees) 

- วางแผนการพัฒนาระบบการคมนาคมแบบ
องค�รวมที่เน:นการเชื่อมตLอระหวLางระบบ 

- สL ง เ ส ริ ม ก า ร เ ดิ นท า ง แ ละ ขน สL ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยใช:มาตรการด:านราคา
เป[นเครื่องจูงใจ 

- สLงเสริมการพัฒนาโครงขLายที่จําเป[นตLอการ
เชื่อมโยงแหลLงทLองเที่ยว 

- สนับสนุนการสร:างโครงขLายเชื่อมโยงกับ
พื้นที่พัฒนาตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- สนข. 
- การรถไฟแหLงประเทศไทย 
- กรมเจ:าทLา 
- การทLาเรือแหLงประเทศไทย 
- กรมการขนสLงทางบก 
- กรมทางหลวง 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ค - 3 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ลําดับ ยุทธศาสตร9 สาระสําคัญ กิจกรรมหลัก หน�วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
4. ภาคใต:เป[นศูนย�การการ

เชื่อมตLอการขนสLงทาง
ทะเลระหวLางภูมิภาค
เอเซียและตะวันออก
กลาง ยุโรป และอาฟ
ริกา 

- ใช:ประโยชน�จากที่ภาคใต:ของ
ไ ทย เ ป[ น จุ ด เ ชื่ อม ระ หวL า ง
ม ห า ส มุ ท ร แ ป ซิ ฟl ก แ ล ะ
มหาสมุทรอินเดีย 

- ศึกษา/ทบทวนระบบการเชื่อมตLอระหวLาง 
2 มหาสมุทร เชLน Land Bridge  

- สนข. 
- การรถไฟแหLงประเทศไทย 
- กรมเจ:าทLา 

การขนสLงทางทะเล
ผLานชLองแคบมะละกา
อ า จ เ ต็ ม  มี ผ ล ใ ห:
ต:นทุนเพิ่ม ขึ้นทําให:
โ ค ร ง ก า ร ส ะ พ า น
เศร ษฐ กิจ อาจ เ ริ่ ม
คุ:มคLาทางการเงิน 

5. ภาคใต:เป[นศูนย�การการ
เ ชื่ อ ม ตL อ ข อ ง ก า ร
คมนาคมทางอากาศ
ระหวL า งท วีป ยุ โ รป/
ตะวันออกกลางและ
ท วี ป อ อ ส เ ต ร เ ลี ย /
นิวซีแลนด� 

- ใช:ประโยชน�จากการที่ภาคใต:
เป[นจุดกึ่งกลางระหวLางทวีป
ยุโรปและทวีปออสเตรเลีย 

- พัฒนาสนามบินในภาคใต:ให:มีศักยภาพ
ร อ ง รั บ เ ที่ ย วบิ น ร ะ ห วL า ง ยุ โ ร ปแล ะ
ออสเตรเลีย  

- สนข 
- กรมทLาอากาศยาน 

 

 
2. สาขาพลังงาน 

ลําดับ ยุทธศาสตร9 สาระสําคัญ กิจกรรมหลัก หน�วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. โรงไฟฟVาขนาด 
1000 MW ในปC พ.ศ. 
2571 

ขยายกําลังผลิตตาม GDP โรงไฟฟVา - การไฟฟVาฝpายผลิตแหLง
ประเทศไทย 

ขยายกําลังผลิตเพื่อการทLองเที่ยว
และอุตสาหกรรมอาหาร 

2. โรงไฟฟVาขนาด 
1000 MW ในปC พ.ศ. 
2575 

ขยายกําลังผลิตตาม GDP โรงไฟฟVา - การไฟฟVาฝpายผลิตแหLง
ประเทศไทย 

ขยายกําลังผลิตเพื่อการทLองเที่ยว
และอุตสาหกรรมอาหาร 

3. โรงไฟฟVาขนาด 
1000 MW ในปC พ.ศ. 
2579 
 

ขยายกําลังผลิตตาม GDP โรงไฟฟVา - การไฟฟVาฝpายผลิตแหLง
ประเทศไทย 

ขยายกําลังผลิตเพื่อการทLองเที่ยว
และอุตสาหกรรมอาหาร 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ค - 4 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ลําดับ ยุทธศาสตร9 สาระสําคัญ กิจกรรมหลัก หน�วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

4. โรงไฟฟVาพลังงาน
ทดแทน 

- กําลังไฟฟVาสํารอง 25% 
- ลดการเกิดก_าซเรือนกระจก 

โรงไฟฟVา solar ขยะ 
biomass biogas 

- บริษัทเอกชน กําลังผลิตเพิ่ม ปCละ 75 MWx10ปC 

5. ผลผลิตปาล�มเป[น
เชื้อเพลิงชีวะ 
(biofuel) 

เป[นกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่ม GDP biofuel จากปาล�ม 
เชLน bio-diesel 

- เกษตรกร 
- บริษัทเอกชน 

น้ํามันปlโตรเลี่ยมราคาสูง 
ลดการพึ่งพาแหลLงพลังงานจาก
ตLางประเทศ 

 
3. สาขาอุตสาหกรรม 

ลําดับ ยุทธศาสตร9 สาระสําคัญ กิจกรรมหลัก หน�วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร�ด: านการ
สร:างความสามารถใน
การแขLงขัน 

- สL ง เสริ มการลง ทุน  ให:สอดคล:อง กับ
ยุทธศาสตร�ประเทศ และยุทธศาสตร�จังหวัด
ที่สะท:อนความต:องการและศักยภาพของ
พื้นที่  
- พัฒ น า ทั ก ษะ แ ล ะ อ ง ค� ค ว า ม รู: ข อ ง
ผู:ประกอบการไทย  
- ยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขLงขันของประเทศ 
พัฒนา SME สูLสากล  
- การรวมกลุLมเป[น Cluster และพัฒนา
ป5จจัยแวดล:อมให:เอื้อตLอการดําเนินธุรกิจ 
และเสริมสร:างการตLอยอดของอุตสาหกรรม
และบริการเพื่อเป[นศูนย�กลางอุตสาหกรรม
ด:านตLางๆ  
- ลงทุนด:านพลังงานให:เพียงพอ กระจาย
ประเภทเชื้อเพลิง สLงเสริมพลังงานทดแทน
ตามศักยภาพชองพื้นที่  

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ในเขต 5 จังหวัดของภาคใต: คือสงขลา 
นราธิวาส ยะลา สตูล ป5ตตานี) โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนไบโอ
ดีเซล โครงการฝxกอบรมฝCมือแรงงานใน
พื้นที่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และถนอมอาหาร 

- กระทรวงอุตสาหกรรม  

- กระทรวงการคลัง  

- กระทรวงแรงงาน  

- กระทรวงวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ค - 5 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ลําดับ ยุทธศาสตร9 สาระสําคัญ กิจกรรมหลัก หน�วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

2. ยกระดับอุตสาหกรรม
เ ดิ ม  แ ล ะ พั ฒ น า
อุตสาหกรรมอนาคตให:
เป[นฐานรายได:ใหมL 

- เพิ่มผลิตภาพทางด:านการผลิต โดยเน:น
การลดต:นทุน การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ�  

- เพิ่มทักษะฝCมือแรงงาน  

- พัฒนาอุตสาหกรรมใหมL ให:สอดคล:องกับ
ศักยภาพของประเทศ และพื้นที่ 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ในเขต 5 จังหวัดของภาคใต: คือสงขลา 
นราธิวาส ยะลา สตูล ป5ตตานี โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนไบโอ
ดีเซล  

- กระทรวงอุตสาหกรรม  

3. มุL ง สูL ก า ร เ ป[ น ศู น ย�
อุตสาหกรรมตLางๆ  

- พัฒนาศูนย�การผลิตรถยนต�และชิ้นสLวน  

- ศูนย� พัฒนาและทดสอบรถยนต�และ
ชิ้นสLวนของเอเชีย  

- ศูนย�การผลิตพลังงานและวัสดุชีวภาพของ
เอเชีย  

- ศูนย�กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิทัล 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ในเขต 5 จังหวัดของภาคใต: คือสงขลา 
นราธิวาส ยะลา สตูล ป5ตตานี) โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน     
ไบโอดีเซล  

- กระทรวงอุตสาหกรรม   

4. การสร:างภาพลักษณ�
ประเทศไทยทางด:าน
ตราสินค:าไทยก:าวไกล
ตลาดโลก  

- พัฒนามาตรฐานของสินค:าตLางๆ ให:เป[นที่
ยอมรับของนานาชาติ  

- สร: างตราสินค:า ให: เป[น ที่ยอมรับของ
ตลาดโลก 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ในเขต 5 จังหวัดของภาคใต: คือสงขลา 
นราธิวาส ยะลา สตูล ป5ตตานี)  

- สํ า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
อุตสาหกรรม  

- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กระทรวงพาณิชย� 

 

 
  



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ค - 6 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

4. สาขาเกษตรกรรม 

ลําดับ ยุทธศาสตร9 สาระสําคัญ กิจกรรมหลัก หน�วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ยุทธศาสตร�ด: านการ

สร:างความสามารถใน
การแขLงขัน 

- เสริมสร:างฐานการผลิตการเกษตรให:เข:มแข็ง
ยั่งยืน  
- เพิ่มขีดความสามารถในการแขLงขันของภาค
เกษตร  
- สLงเสริมเกษตรกรรายยLอยให:ปรับไปสูLรูปแบบ
เกษตรยั่งยืนที่เป[นมิตรตLอสิ่งแวดล:อม และ
รวมกลุLมเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ  
- พัฒนาสินค:าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพใน
การแขLงขัน  

โครงการพัฒนาแหลLงน้ํา โครงการพัฒนา
ที่ดิน และโครงการสLงเสริมและพัฒนาการใช:
เครื่องจักรและเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มเพิ่ม
ผลผลิต  

- กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมชลประทาน 
- กรมวิชาการเกษตร 
- ก ระทรวง เกษตรและ
สหกรณ� 

 

2. ยุทธศาสตร�ด: านการ
สร: า ง การ เ ติบ โตบน
คุณภาพชีวิตที่เป[นมิตร
ตLอสิ่งแวดล:อม 

- วางระบบการจัดการน้ําให:มีประสิทธิภาพ  
- ปรับระบบการจัดการอุทกภัยอยLางบูรณาการ 
ให:มีแหลLงกักเก็บน้ําต:นทุนและแหลLงชะลอน้ําที่
เพียงพอ  
- เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ํา และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการการระบายน้ําและการ
ผันน้ํา  
- การสร:างการมีสLวนรLวมในการจัดการน้ํา   

โครงการพัฒนาแหลLงน้ํา - กรมชลประทาน 
- ก ระทรวง เกษตรและ
สหกรณ� 

 

3. การพัฒนาการเกษตรสูL
ค ว า ม เ ป[ น เ ลิ ศ ด: า น
อาหาร 

- เพิ่มมูลคLาสินค:าทางการเกษตร  
- มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่เพียงพอและ
หลากหลาย  
- เกษตรกรสามารถพี่งพาตนเองด:านอาหาร มี
หลักประกันที่ดีด:านอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการพัฒนาแหลLงน้ํา โครงการพัฒนา
ที่ดิน และโครงการสLงเสริมและพัฒนาการใช:
เครื่องจักรและเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มเพิ่ม
ผลผลิต โครงการพัฒนาพืชผลและสายพันธ�
ทางการเกษตร โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
หลักการเก็บเกี่ยว 

- กรมชลประทาน 
- ก ระทรวง เกษตรและ
สหกรณ� 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ค - 7 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ลําดับ ยุทธศาสตร9 สาระสําคัญ กิจกรรมหลัก หน�วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
4. การเป[นฐานการผลิต 

Bio-Based ที่สําคัญ 
ผ ลิ ต ภ า พ ท า ง
ก า ร เ ก ษ ต ร สู ง 
เกษตรกรมีความมั่นคง
ด:านรายได:  

- พัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร  
- พัฒนาเทคโนโลยีทางด:านการเกษตร  
- พัฒ นาและ ปรั บปรุ ง สา ย พันธ�  ร วม ถึ ง
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

โครงการพัฒนาแหลLงน้ํา โครงการพัฒนา
ที่ดิน และโครงการสLงเสริมและพัฒนาการใช:
เครื่องจักรและเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มเพิ่ม
ผลผลิต โครงการพัฒนาพืชผลและสายพันธ�
ทางการเกษตร โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
หลักการเก็บเกี่ยว โครงการพัฒนาพืชพรรณ
และพื้นที่การเพาะปลูกพืชเพื่อการผลิต
พลังงานทดแทน 

- กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมชลประทาน 
- กรมวิชาการเกษตร 
- ก ระทรวง เกษตรและ
สหกรณ� 

 

 
5. สาขาการท�องเที่ยว 

ลําดับ ยุทธศาสตร9 สาระสําคัญ กิจกรรมหลัก หน�วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. การสLงเสริมด:านการ

ทL อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ก า ร แ พ ท ย� / เ ชิ ง
สุขภาพ 

ป5จจุบันการทLองเที่ยวเชิงการแพทย�สร:างรายได:ให:ไทย
ปCละกวLา 1 แสนล:านบาท และแนวโน:มจะมี
นักทLองเที่ยวมาเพื่อเหตุผลด:านการแพทย�หรือเพื่อ
ฟ{|นฟูสุขภาพ มากยิ่งขึ้นในอนาคต 

การพัฒนาจังหวัดทLองเที่ยว
หลักๆของภาคใต: ให: เป[น 
Regional Medical Hub 

- กระทรวงการทLองเที่ยวและ
กีฬา   
- กระทรวงสาธารณสุข  
- สภาหอการค:าจังหวัด  
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
- องค�การบริหารสLวนจังหวัด 
- องค�การบริหารสLวนตําบล 

เมื่อประสบผลสําเร็จ
ใ น เมื อ ง ทL อ ง เ ที่ ย ว
หลักๆ แล:ว จึงขยาย
ไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่มี
ศั กยภาพ เ พี ย งพอ
ตLอไป 

2. การสLงเสริมด:านการ
ทLองเที่ยวแบบชุมชนมี
สL ว น รL ว ม  ห รื อ
Community-based 
Tourism 
Development 
(CBTD) 

โดยทั่วไปแล:ว การทLองเที่ยวทุกรูปแบบจะเกิดความ
ยั่งยืนได:นั้น ต:องทําให:คนในชุมชนท:องถิ่นมีสLวนรLวม
อยLางทั่วถึง เชLน ในด:านการวางแผนและพัฒนาด:าน
การทLองเ ที่ยว โดยเฉพาะในการมีสLวนรLวมด:าน
ผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจจากการทLองเที่ยว 

ก า ร พัฒนาและสL ง เ สริ ม
ผู:ประกอบการ SMEs ด:าน
การทLองเที่ยวชุมชน    

- กระทรวงการทLองเที่ยวและกีฬา   
- พาณิชย�จังหวัด  
- สภาหอการค:าจังหวัด  
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
- องค�การบริหารสLวนจังหวัด 
- องค�การบริหารสLวนตําบล 

เมื่อประสบผลสําเร็จ
ใ น เมื อ ง ทL อ ง เ ที่ ย ว
หลักๆ แล:ว จึงขยาย
ไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่มี
ศั กยภาพ เ พี ย งพอ
ตLอไป 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ค - 8 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ลําดับ ยุทธศาสตร9 สาระสําคัญ กิจกรรมหลัก หน�วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
3. การพัฒนาเทคโนโลยี 

Digital เพื่อการ
ทLองเที่ยว 

จากป5จจุบันจะเห็นได:วLาความก:าวหน:าของสมาร�ทโฟน
และเทคโนโลยีอินเตอร�เน็ตแบบไร:สายเป[นไปแบบก:าว
กระโดด นักทLองเที่ยวทั้ง Gen Y, Gen Z ในอนาคต
ต:องการการเข:าถึงข:อมูลตLางๆ ที่เกี่ยวข:องกับการ
ทLองเที่ยวอยLางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป[น
กลุLมที่มีกําลังซื้อสูง ดังนั้น กLอนไปทLองเที่ยวที่ใดหรือ 
ระหวLางอยูLในแหลLง/จังหวัดทLองเที่ยว จะต:องสามารถ
เข: า ถึ ง  ( access)  ข: อมู ล ที่ หลากหลายด: านการ
ทLองเที่ยวได:ตลอดเวลา ทั้งในเรือง website ของ
แหลLงทLองเที่ยวตLางๆ มีบริการฟรีด:านสัญญานWi-Fi 
ในบริเวณภาคใต: 

การพัฒนาจังหวัดทLองเที่ยว
หลักๆของภาคใต: ให: เป[น 
Smart Tourism City 

- กระทรวงการทLองเที่ยวและ
กีฬา  
- กระทรวงวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี  
- องค�การบริหารสLวนจังหวัด 
- องค�การบริหารสLวนตําบล 

เมื่อประสบผลสําเร็จ
ใ น เมื อ ง ทL อ ง เ ที่ ย ว
หลักๆ แล:ว จึงขยาย
ไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่มี
ศั กยภาพ เ พี ย งพอ
ตLอไป 

 
6. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ลําดับ ยุทธศาสตร9 สาระสําคัญ กิจกรรมหลัก หน�วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การแบLงแยกเขตการใช:
พื้นที่อยLางเป[นระบบ 

เพื่อความเป[นระบบในการใช:
พื้นที่ เชLน เขตพื้นที่ในด:านตLางๆ 

แบLงการใช:ประโยชน�ทางทะเลอยLางเป[นระบบ 
โดยมีมาตรการแบLงเขตพื้นที่ใช:ประโยชน�ทาง
ทะเล ด:านเขตความมั่นคงในเขตพลังงาน ด:าน
เขตความมั่งคั่ง ในเขตทLองเที่ยว ประมงและการ
พัฒนาการขนสLง รวมถึงด:านเขตความยั่งยืน ใน
เขตสงวนรักษาและเขตอนุรักษ�จัดการ 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อม 
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง 
- หนLวยงานในท:องถิ่น 

 

2. การอนุรักษ�ชLวยเหลือสัตว�
ทะเลหายาก 

เพื่อปVองกันการสูญพันธุ�แกLสัตว�
ทะเลหายาก  

ดําเนินตามแผนการตLาง ๆ เพื่ออนุรักษ�ชLวยเหลือ
สัตว�ทะเลหายาก เสี่ยงตLอการสูญพันธุ�  และ
พัฒนาการทLองเที่ยวอยLางยั่งยืน 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อม 
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง 
- กรมอุทยานแหLงชาติ สัตว�ปpา และ
พันธุ�พืช 

 



แผนแม�บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ค - 9 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

7. สาขาความมั่นคง 
ลําดับ ยุทธศาสตร9 สาระสําคัญ กิจกรรมหลัก หน�วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. เสริมสร:างความมั่นคง ความสงบเรียบร:อยและ
คุ:มครองการใช:ประโยชน�ทางทะเล เกิดการ
อํานวยความสะดวก เกิดความรLวมมือกันเป[น
เครือขLายคมนาคมขนสLง การประมง และการ
ทLองเที่ยวทางทะเล มีการใช:ประโยชน�ทางทะเล
อยLางมีประสิทธิภาพ 

เ พื่อความมั่นคง และความสงบ
เรียบร:อยทางทะเล 

 กระทรวงกลาโหม 
กองทัพเรือ 

เพื่อสนับสนุนให:
ภ า ค ใ ต: เ ป[ น จุ ด
เชื่อมตLอของการ
ขนสLงทางทะเล
ร ะ ห วL า ง  2 
มหาสมุทร 

2. เสริมสร: างความมั่ นคงด: านอาหาร (Food 
Security) 

ให:ประเทศสามารถผลิตอาหารให:
เ พี ย ง พอ แล ะ มี อ า ห า ร สํ า ร อ ง
เพียงพอเพื่อรองรับเหตุการณ�ที่ไมL
คาดหมาย 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

3. เ ส ริ ม ค วา ม มั่ นค ง ด: า นพ ลั ง ง า น  ( Energy 
Security) 

ให:ประ เทศลดการ พึ่งพาแหลL ง
พลังงานจากตLางประเทศ 

 กระทรวงพลังงาน  

4. สLงเสริมความรLวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติใน
การสร:างความมั่นคงทุกด:าน รวมทั้งการจัดการ
ภัยพิบัติ (Disaster Management) 

เ พื่อความมั่ นคงในทุกด:านของ
ประเทศ เชLน ความมั่นคงทางทะเล 
ความมั่นคงทางพลังงาน ความ
มั่นคงทางแรงงาน เป[นต:น 

 กระทรวงกลาโหม 
ศูนย�เตือนภัยพิบัติแหLงชาติ 

 

 
 

 



 



รายละเอยีดการศกึษาทางด�านกฎหมายรายละเอยีดการศกึษาทางด�านกฎหมายรายละเอยีดการศกึษาทางด�านกฎหมายรายละเอยีดการศกึษาทางด�านกฎหมาย
และองค�กรและองค�กรและองค�กรและองค�กร

ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง

และองค�กรและองค�กรและองค�กรและองค�กร



 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 1 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ภาคผนวก ง 
รายละเอียดการศึกษาทางด�านกฎหมายและองค+กร 

จากแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 20 ปB (พ.ศ.2560 – 2579) ท่ีกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร�ของแผนออกเปMน 7 สาขาเศรษฐกิจ ประกอบด:วย สาขาคมนาคมขนส>งและโลจิสติกส� สาขาพลังงาน 
สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาท>องเท่ียว สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม และสาขาความ
ม่ันคง ท่ีกําหนดกรอบระยะเวลาการพัฒนาออกเปMน 2 ช>วง โดยในช>วงท่ี 1 (พ.ศ.2560-2569) มีประมาณการ
รายได:จากอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวไว:ร:อยละ 80 และจากอุตสาหกรรมเบาร:อยละ 20 และในช>วงท่ี 2         
(พ.ศ.2570-2579) มีประมาณการรายได:จากอุตสาหกรรมการท>องเท่ียวไว:ร:อยละ 50 และจากอุตสาหกรรมตาม
กรอบ Thailand 4.0 ร:อยละ 50 นั้น จะเห็นได:ว>าการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:มีเปZาหมายมุ>งเน:นท่ีสาขา
ท>องเท่ียว ซ่ึงการท>องเท่ียวเกือบท้ังหมดของภาคใต:จะเปMนการท>องเท่ียวในแหล>งท>องเท่ียวด:านทรัพยากรธรรมชาติ
ท้ังทางบกและทางทะเล ซ่ึงมีระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ีมีความอ>อนไหวและเปราะบางจากผลกระทบทางด:าน
มลพิษท่ีติดตามมาจากการพัฒนาด:านการท>องเท่ียวและการพัฒนาอุตสาหกรรมทุกรูปแบบแทบท้ังสิ้น 

การพัฒนาตามแผนแม>บทท่ีมุ>งสร:างรายได:จากการท>องเท่ียวพร:อมๆ กับการพัฒนาทางด:านอุตสาหกรรม
ไปตามกรอบ Thailand 4.0 จะต:องควบคุมหรือลดผลกระทบต>อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมให:น:อยท่ีสุด
ด:วยเช>นกัน มิฉะนั้น หากแหล>งท>องเท่ียวเสื่อมโทรมก็ไม>อาจสร:างรายได:ตามประมาณการของแผนแม>บทได: การท่ี
จะควบคุมให:เปMนไปตามเปZาหมายท่ีแผนแม>บทกําหนดไว:จึงต:องอาศัยกฎหมายและองค�กรบังคับใช:กฎหมายเปMน
เครื่องมือบังคับใช:ดําเนินการไปควบคู>ไปกัน โดยกฎหมายและองค�กรบังคับใช:กฎหมายเหมาะสมและเก่ียวข:องกับ
การดําเนินการตามแผนแม>บทตามการศึกษาวิจัยนี้ เพ่ือส>งเสริมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมของ
แหล>งท>องเท่ียวและพัฒนาทางด:านอุตสาหกรรม ตลอดจนส>งเสริมการท>องเท่ียวในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:จําแนก
ออกได: 4 กลุ>ม ดังนี้ 

1. กฎหมายและองค+กรเพ่ือการคุ�มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

กฎหมายเพ่ือการคุ:มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมเปMนกลุ>มกฎหมายท่ีมุ>งคุ:มครองและ
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอันเปMนถ่ินท่ีอยู>อาศัยของพืชและสัตว�ท่ีควรค>าแก>การอนุรักษ� สงวน 
และคุ:มครองท้ังทางบกและทางทะเล ด:วยการกําหนดพ้ืนท่ีใดๆ ท่ีมีความเหมาะสมให:เปMนเขตเพ่ือการอนุรักษ� 
สงวน หรือคุ:มครอง พร:อมๆ กับการกําหนดมาตรการท่ีผู:ใช:ประโยชน�หรือเข:าไปในเขตอนุรักษ� สงวน หรือคุ:มครอง 
จะต:องปฏิบัติตามโดยเคร>งครัด ซ่ึงมีกฎหมายท่ีสําคัญดังต>อไปนี้ 

1.1  พระราชบัญญัติป3าไม� พุทธศักราช 2484 

พระราชบัญญัติปcาไม: พุทธศักราช 2484 เปMนกฎหมายท่ีอยู>ในความรับผิดชอบของกรมปcา
ไม: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม อันมีมาตรการท่ีใช:ในการปZองกันการบุกรุกหรือเข:าไปทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมในท่ีปcา1  ซ่ึงท่ีปcาตามความหมายท่ีกําหนดไว:ในพระราชบัญญัตินี้ มีความหมาย
กว:างขวางครอบคลุมท่ีดินท้ังหมดท่ียังมิได:มีบุคคลได:มาตามกฎหมายท่ีดินหากท่ีปcาบริเวณใดมีความงดงามตาม
ธรรมชาติ มีความสําคัญในระดับท:องถ่ิน หรือ จุดเด>นทางธรรมชาติ เช>น น้ําตก หุบเหว หน:าผา ถํ้า หรือหาดทราย 
เหมาะสมแก>การเปMนสถานท่ีพักผ>อนหย>อนใจหรือเปMนแหล>งศึกษาค:นคว:าทางกรมปcาไม:ในช>วงก>อนท่ีจะย:ายมา

                                                           

1“ป3า” หมายความว>า ท่ีดินท่ียังมิได:มีบุคคลได:มาตามกฎหมายท่ีดิน (พระราชบัญญัติปcาไม: พุทธศักราช 2484, มาตรา 4 (1)) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 2 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมก็จะทําการประกาศกําหนดให:เปMนวนอุทยาน สวนพฤษศาสตร�
หรือสวนรุกขชาติ ก็ได: เขตอนุรักษ�ในลักษณะนี้จัดว>าเปMนปcาเพ่ือการอนุรักษ�ตามนโยบาย ในป5จจุบันพ้ืนท่ีท่ีได:มีการ
ประกาศกําหนดให:เปMนวนอุทยานท้ังหมดจะอยู>ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห>งชาติ สัตว�ปcา และพันธุ�พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม ในส>วนของพ้ืนท่ีท่ีได:รับการประกาศให:เปMนวนอุทยานในพ้ืนท่ีชายฝ56ง
ทะเลภาคใต:มีท้ังสิ้น 8 แห>ง พ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ�รวมท้ังสิ้น39.77 ตร.กม. 

สําหรับมาตรการในเชิงของการอนุรักษ�และใช:ประโยชน�ในท่ีปcาและท่ีปcาท่ีประกาศกําหนดให:เปMน
วนอุทยานจะเปMนมาตรการในการควบคุมการเก็บหาของปcาหวงห:ามตามท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดตามมาตรา 
27 ซ่ึงผู:เข:าไปเก็บหาของปcาหวงห:ามหรือทําอันตรายด:วยประการใดๆ แก>ของปcาหวงห:ามในปcา จะต:องได:รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ:าหน:าท่ี และต:องเสียค>าภาคหลวง กับท้ังต:องปฏิบัติตามข:อกําหนดในกฎกระทรวงหรือใน
การอนุญาตตามมาตรา 28 นอกจากนั้น ยังมีในมาตรา 54 มาตรการควบคุมการแผ:วถางปcาท่ีบัญญัติห:ามมิให:ผู:ใด 
ก>อสร:าง แผ:วถาง หรือเผาปcา หรือกระทําด:วยประการใดๆ อันเปMนการทําลายปcา หรือเข:ายึดถือหรือครอบครองปcา
เพ่ือตนเองหรือผู:อ่ืน เว:นแต>จะกระทําภายในเขตท่ีได:จําแนกไว:เปMนประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได:ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได:รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ:าหน:าท่ี โดยผู:ท่ีฝcาฝgนหรือไม>ปฏิบัติตามข:อห:ามใน
ลักษณะท่ีกล>าวมาข:างต:นจะมีความผิดและต:องรับโทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:ในบทกําหนดโทษแห>ง
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากท่ีกล>าวมาแล:วในกรณีท่ีเขตวนอุทยานกําหนดข้ึนในเขตปcาสงวนแห>งชาติมาตรการใน
เชิงของการอนุรักษ� การใช:ประโยชน� และบทกําหนดโทษก็จะเปMนไปตามท่ีกําหนดไว:ในพระราชบัญญัติปcาสงวน
แห>งชาติ พ.ศ.2507 ท่ีจะได:กล>าวต>อไป 

1.2  พระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2504  

พระราชบัญญัติอุทยานแห>งชาติ พ.ศ. 2504 เปMนกฎหมายท่ีกําหนดเขตอนุรักษ�ท่ีเรียกว>า 
“อุทยานแห>งชาติ”2 ป5จจุบันพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:มีอุทยานแห>งชาติท้ังทางบกและทางทะเลรวม 34  แห>ง       
มีพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ�รวมท้ังสิ้น 11,233.46 ตร.กม. ซ่ึงองค�กรบังคับใช:กฎหมายหลักตามท่ีกฎหมายกําหนดไว: คือ 
รัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม โดยมีคณะกรรมการอุทยานแห>งชาติ3เปMนองค�กรท่ีให:
คําปรึกษาแก>รัฐมนตรีฯ ตามท่ีกําหนดในมาตรา 15 ในเรื่องท่ีมีความสําคัญ 3 ประการ คือ (1) การกําหนดท่ีดินให:
เปMนอุทยานแห>งชาติ และการขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห>งชาติ (2) การคุ:มครองและดูแลรักษาอุทยาน
แห>งชาติ และ (3) เรื่องท่ีรัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมปรึกษาโดยมีกรมอุทยาน
แห>งชาติ สัตว�ปcา และพันธุ�พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เปMนหน>วยงานผู:รับผิดชอบการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายฉบับนี้ 

สําหรับมาตรการในเชิงของการอนุรักษ�และใช:ประโยชน�ในเขตอุทยานแห>งชาติ รวมถึงการ
ใช:ประโยชน�เพ่ือการท>องเท่ียวด:วยนั้น กฎหมายฉบับนี้ได:กําหนดไว:ในมาตรา 16 – 22 ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้จะ
กําหนดในลักษณะเปMนข:อห:ามมิให:กระทํา เช>น  
  

                                                           

2“อุทยานแห�งชาติ” หมายความว>า ท่ีดินท่ีได:กําหนดให:เปMนอุทยานแห>งชาติตามพระราชบัญญัติน้ี (พระราชบัญญัติอุทยาน
แห>งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 4 (2)) 
3คณะกรรมการอุทยานแห�งชาติประกอบด:วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมเปMนประธาน อธิบดีกรมอุทยาน
แห>งชาติ สัตว�ปcา และพันธุ�พืช ผู:แทนกรมมหาดไทย ผู:แทนกรมท่ีดิน และกรรมการอ่ืนไม>เกิน 11 คนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต>งตั้ง 
(พระราชบัญญัติอุทยานแห>งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 9) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 3 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ก. ห:ามยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน รวมตลอดถึงก>อสร:าง แผ:วถาง หรือเผาปcา  
ข. ห:ามเก็บหา นําออกไปทําด:วยประการใดๆ ให:เปMนอันตราย หรือทําให:เสื่อมสภาพ ซ่ึง

ไม: ยางไม: น้ํามันยาง น้ํามันสน แร>หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  
ค. ห:ามนําสัตว�ออกไป หรือทําด:วยประการใดๆ ให:เปMนอันตรายแก>สัตว� 
ง. ห:ามทําด:วยประการใด  ๆให:เปMนอันตรายหรือทําให:เสื่อมสภาพแก>ดิน หิน กรวด หรือทราย 
จ. ห:ามเข:าไปดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือหาผลประโยชน� เว:นแต>จะได:รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ:าหน:าท่ี 
ฉ. ห:ามส>งเสียงอ้ือฉาวหรือกระทําการอ่ืนอันเปMนการรบกวน หรือเปMนท่ีเดือดร:อนรําคาญ

แก>คนหรือสัตว� 
ช. ห:ามท้ิงขยะมูลฝอยหรือสิ่งต>างๆ ในท่ีท่ีมิได:จัดไว:เพ่ือการนั้นหากมีผู:ใดฝcาฝgนหรือไม>

ปฏิบัติตามข:อห:ามในลักษณะท่ีกล>าวมาข:างต:นจะมีความผิดและต:องรับโทษทางอาญา
ตามท่ีกําหนดไว:ในบทกําหนดโทษแห>งพระราชบัญญัตินี้ 

1.3  พระราชบัญญัติป3าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 

พระราชบัญญัติปcาสงวนแห>งชาติ พ.ศ.2507 เปMนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีมีการประกาศ
กําหนดเขตอนุรักษ�ท่ีเรียกว>า “ปcาสงวนแห>งชาติ”4  โดยในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:มีพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ�ท่ีเปMนปcา
สงวนแห>งชาติรวมท้ังสิ้น 15,350.66 ตร.กม. ซ่ึงเปMนกฎหมายท่ีอยู>ในความรับผิดชอบของกรมปcาไม: กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม โดยมีรัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมเปMนผู:
รักษาการตามพระราชบัญญัติและเปMนผู:ออกกฎกระทรวงกําหนดหรือยกเลิกเขตปcาสงวนแห>งชาติ นอกจากนั้น    
ในการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ในปB พ.ศ.2559 โดยพระราชบัญญัติปcาสงวนแห>งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 ได:มี
การเพ่ิมองค�กรบังคับใช:กฎหมายในรูปของคณะกรรมการอีก 2 ชุด คือ “คณะกรรมการควบคุมและรักษาปcาสงวน
แห>งชาติประจําจังหวัด ” และ “ คณะกรรมการพิจารณาการใช:ประโยชน�ในเขตปcาสงวนแห>งชาติ” ซ่ึงแต>ละชุดมี
บทบาทและอํานาจหน:าท่ีท่ีสําคัญดังนี้  

คณะกรรมการควบคุมและรักษาปcาสงวนแห>งชาติประจําจังหวัด5 เปMนคณะกรรมการท่ีจัดต้ัง
ข้ึนตามมาตรา 10 ซ่ึงจะมีเฉพาะในจังหวัดท่ีมีปcาสงวนแห>งชาติเท>านั้น สําหรับเหตุผลประการสําคัญท่ีต:อง
กําหนดให:มีคณะกรรมการชุดนี้ก็เพ่ือแก:ไขป5ญหากรณีท่ีบุคคลใดๆ กล>าวอ:างว>ามีสิทธิหรือได:ทําประโยชน�ในเขตปcา
สงวนแห>งชาติใดอยู>ก>อนวันท่ีกฎกระทรวงกําหนดปcาสงวนแห>งชาตินั้นใช:บังคับ (มาตรา 12) และเพ่ือให:เปMนองค�กร
ในการกําหนดมาตรการท่ีจําเปMนในการควบคุมดูแล การส>งเสริมการปลูกปcา และการฟglนฟูสภาพปcาสงวนแห>งชาติ
ฉะนั้น ในมาตรา 11 จึงได:กําหนดให:คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจหน:าท่ีเรื่องดังต>อไปนี้ 

                                                           
4 “ป3าสงวนแห�งชาติ” หมายความว>า ปcาท่ีได:กําหนดให:เปMนปcาสงวนแห>งชาติตามพระราชบัญญัติน้ี (พระราชบัญญัติปcาสงวนแห>งชาติ พ.ศ. 2507, 
มาตรา 4) 
5 คณะกรรมการควบคุมและรักษาป3าสงวนแห�งชาติประจําจังหวัดประกอบด:วย ผู:ว>าราชการจังหวัด เปMนประธานกรรมการ อัยการจังหวัด 
ผู:อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อมจังหวัด เกษตรและสหกรณ�จังหวัด เจ:าพนักงานท่ีดินจังหวัด ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู:
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นายกองค�การบริหารส>วนจังหวัด ผู:แทนเทศบาลแห>งท:องท่ีท่ีปcาสงวนแห>งชาติต้ังอยู>จํานวนหน่ึงคน และผู:แทนองค�การ
บริหารส>วนตําบลแห>งท:องท่ีท่ีปcาสงวนแห>งชาติต้ังอยู>จํานวน 3 คน เปMนกรรมการ โดยมีผู:อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปcาไม:แห>งท:องท่ีท่ีปcาสงวน
แห>งชาติต้ังอยู> หรือผู:ที่อธิบดีกรมปcาไม:มอบหมาย เปMนกรรมการและเลขานุการ  
สําหรับในจังหวัดใดท่ีมีพื้นท่ีซ่ึงอยู>ในอํานาจหน:าท่ีของกรมอุทยานแห>งชาติ สัตว�ปcา และพันธุ�พืช ให:มีผู:แทนกรมอุทยานแห>งชาติ สัตว�ปcา และ     พันธุ�
พืชเปMนกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน และจังหวัดใดท่ีมีพื้นท่ีซ่ึงอยู>ในอํานาจหน:าท่ีของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง ให:มีผู:แทนกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ56งเปMนกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน (พระราชบัญญัติปcาสงวนแห>งชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 10) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 4 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

(1) กําหนดมาตรการในการควบคุมดูแล และการส>งเสริมการปลูกปcา รวมท้ังการฟglนฟู
สภาพปcาสงวนแห>งชาติ ให:สอดคล:องกับแนวทางท่ีอธิบดีกําหนด ท้ังนี้ แนวทางดังกล>าวต:องกําหนดเก่ียวกับการมี
ส>วนร>วมของประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ีด:วย 

(2) ควบคุมการจัดให:มีหลักเขตและปZายหรือเครื่องหมายอ่ืนแสดงแนวเขตปcาสงวน
แห>งชาติตามมาตรา 8 และการปmดประกาศสําเนากฎกระทรวงและแผนท่ีท:ายกฎกระทรวงกําหนดปcาสงวน
แห>งชาติ ตามมาตรา 9 

(3) ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคําร:องกรณีท่ีมีบุคคลมีสิทธิหรือได:ทําประโยชน�ในเขต
ปcาสงวนแห>งชาติใดอยู>ก>อนวันท่ีกฎกระทรวงกําหนดปcาสงวนแห>งชาติใช:บังคับตามมาตรา 13 

(4) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให:ถ:อยคําหรือให:ส>งเอกสารท่ีเก่ียวข:องในการสอบสวนตาม
มาตรา 13 

(5) มีหนังสือเรียกเจ:าพนักงานปกครองแห>งท:องท่ีหรือเจ:าพนักงานอ่ืนท่ีเก่ียวข:องมาให:
ข:อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดมาตรการตาม (1) 

(6) แต>งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย>างหนึ่งอย>างใดตามท่ี
มอบหมาย 

คณะกรรมการพิจารณาการใช:ประโยชน�ในเขตปcาสงวนแห>งชาติ6เปMนคณะกรรมการท่ีจัดต้ัง
ข้ึนตามมาตรา 13/2 เพ่ือเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช:ประโยชน�ในเขตปcาสงวนแห>งชาติซ่ึงมีอํานาจ
หน:าท่ีท่ีสําคัญตามท่ีบัญญัติไว:ในมาตรา 13/8 ดังต>อไปนี้ 

(1) เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช:ประโยชน�ในเขตปcาสงวนแห>งชาติต>อ
รัฐมนตรีฯ 

(2) พิจารณาให:ความเห็นชอบให:ใช:พ้ืนท่ีในเขตปcาสงวนแห>งชาติในกรณีท่ีส>วนราชการและ
หน>วยงานของรัฐมีความประสงค�จะใช:พ้ืนท่ีบางแห>งภายในเขตปcาสงวนแห>งชาติเปMนสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพ่ือ
ประโยชน�ของรัฐอย>างอ่ืน (มาตรา13/1) กรณีอนุญาตให:บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข:าทําประโยชน�หรืออยู>อาศัยในเขต   
ปcาสงวนแห>งชาติ (มาตรา 16) และกรณีอนุญาตบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการบํารุงปcาหรือปลูกสร:างสวนปcาหรือ     
ไม:ยืนต:นในเขตปcาเสื่อมโทรมของปcาสงวนแห>งชาติ (มาตรา 20) 

(3) กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการใช:พ้ืนท่ีในเขตปcาสงวนแห>งชาติของส>วน
ราชการหรือหน>วยงานของรัฐ การขออนุญาตและการอนุญาตให:เข:าทําประโยชน�หรืออยู>อาศัยในเขตปcาสงวน
แห>งชาติ และการบํารุงปcาหรือปลูกสร:างสวนปcาหรือไม:ยืนต:นในเขตปcาเสื่อมโทรม 

(4) เสนอแนะการกําหนดค>าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 20 ต>อรัฐมนตรีฯ 
(5) แต>งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย>างหนึ่งอย>างใดตามท่ี

มอบหมาย 
(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไว:ในพระราชบัญญัตินี้  หรือดําเนินการอ่ืนตามท่ี

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
                                                           
6 คณะกรรมการพิจารณาการใช�ประโยชน+ในเขตป3าสงวนแห�งชาติ ประกอบด:วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม เปMนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมอุทยานแห>งชาติ สัตว�ปcา และพันธุ�พืช ผู:แทนกระทรวงกลาโหม 
ผู:แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ผู:แทนกระทรวงมหาดไทย และกรรมการผู:ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต>งต้ังจากผู:ซ่ึงมีความรู: ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ�เปMนท่ีประจักษ�ในด:านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม จํานวน 4 คน เปMนกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมปcาไม:
เปMนกรรมการและเลขานุการ (พระราชบัญญัติปcาสงวนแห>งชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 13/2) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 5 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

สําหรับมาตรการในเชิงของการอนุรักษ�และใช:ประโยชน�พ้ืนท่ีในเขตปcาสงวนแห>งชาติ รวมถึง
การใช:ประโยชน�เพ่ือการท>องเท่ียวด:วยนั้น กฎหมายฉบับนี้ได:กําหนดไว:ในมาตรา 14 – มาตรา 30 ซ่ึงจะกําหนดใน
ลักษณะเปMนข:อห:ามมิให:กระทํา พร:อมๆ กับการกําหนดอํานาจหน:าท่ีในการควบคุมกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต>อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมในเขตปcาสงวนแห>งชาติท่ีผู:ฝcาฝgนหรือไม>ปฏิบัติตามจะมีความผิดและต:องรับ
โทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:ในบทกําหนดโทษแห>งพระราชบัญญัตินี้ เช>น  

(1) การห:ามมิให:บุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน�หรืออยู>อาศัยในท่ีดิน ก>อสร:าง   
แผ:วถาง เผาปcา ทําไม: เก็บหาของปcา หรือกระทําด:วยประการใดๆ อันเปMนการเสื่อมเสียแก>สภาพปcาสงวนแห>งชาติ
(มาตรา 14) 

(2) การทําไม:หรือการเก็บหาของปcาในเขตปcาสงวนแห>งชาติให:กระทําได:เม่ือได:รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ:าหน:าท่ี หรือเม่ือพนักงานเจ:าหน:าท่ีได:ประกาศอนุญาตไว:เปMนคราวๆ ในเขตปcาสงวน
แห>งชาติแห>งหนึ่งแห>งใดโดยเฉพาะ (มาตรา 15) 

(3) อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช:ประโยชน�ในเขตปcาสงวน
แห>งชาติมีอํานาจอนุญาตให:บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข:าทําประโยชน�หรืออยู>อาศัยในเขตปcาสงวนแห>งชาติได:ภายใต:
เง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา 16) 

(4) อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใช:ประโยชน�ในเขตปcาสงวนแห>งชาติ โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องการเข:าไป การผ>าน หรือการใช:ทาง และการนําหรือปล>อยสัตว�เลี้ยงเข:าไป (มาตรา 18)  

(5) ให:อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบเก่ียวกับการเก็บ
ค>าบริการหรือค>าตอบแทนสําหรับการท่ีพนักงานเจ:าหน:าท่ีได:ให:บริการหรือให:ความสะดวกต>างๆ แก>ประชาชนใน
เขตปcาสงวนแห>งชาติ (มาตรา 19/1) 

(6) พนักงานเจ:าหน:าท่ีมีอํานาจยึดหรืออายัดบรรดาไม: ของปcา อุปกรณ� เครื่องมือ 
เครื่องใช: สัตว�พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ท่ีบุคคลได:มาหรือได:ใช:ในการกระทําความผิดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว>าได:ใช:ในการกระทําความผิด หรือเปMนอุปกรณ�ให:ได:รับผลในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ (มาตรา 26/1) 

1.4  พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว+ป3า พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ:มครองสัตว�ปcา พ.ศ.2535 เปMนกฎหมายท่ีสงวนและคุ:มครองสัตว�
ปcา7และถ่ินท่ีอยู>อาศัยของสัตว�ปcา โดยในส>วนท่ีเก่ียวข:องกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปMนในส>วนของการสงวนและ
คุ:มครองถ่ินท่ีอยู>ของสัตว�ปcาท่ีกฎหมายฉบับนี้กําหนดเปMนเขตอนุรักษ�ท่ีเรียกว>า “เขตรักษาพันธ�สัตว�ปcา” และ   
“เขตห:ามล>าสัตว�ปcา” อันเปMนท้ังสถานท่ีท>องเท่ียวและศึกษาทางธรรมชาติท่ีมีความสําคัญและดึงดูดการท>องเท่ียว
เชิงอนุรักษ� ซ่ึงในป5จจุบันพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:มีเขตรักษาพันธ�สัตว�ปcารวม 13 แห>ง  มีพ้ืนท่ีเพ่ือสงวนและ   
รักษารวมท้ังสิ้น 6,342.24 ตร.กม. และมีเขตห:ามล>าสัตว�ปcารวม17 แห>ง มีพ้ืนท่ีเพ่ือสงวนและรักษารวมท้ังสิ้น 
2,507.89 ตร.กม. 

                                                           
7 “สัตว+ป3า” หมายความว>า สัตว�ทุกชนิดไม>ว>าสัตว�บก สัตว�น้ํา สัตว�ปBก แมลงหรือแมง ซ่ึงโดยสภาพธรรมชาติย>อมเกิดและดํารงชีวิตอยู>ในปcาหรือในนํ้า 
และให:หมายความรวมถึงไข>ของสัตว�ปcาเหล>าน้ันทุกชนิดด:วย แต>ไม>หมายความรวมถึงสัตว�พาหนะท่ีได:จดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณตามกฎหมายว>าด:วยสัตว�
พาหนะแล:ว และสัตว�พาหนะท่ีได:มาจากการสืบพันธุ�ของสัตว�พาหนะดังกล>าว (พระราชบัญญัติสงวนและคุ:มครองสัตว�ปcา พ.ศ. 2535, มาตรา 4) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 6 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ในส>วนขององค�กรบังคับใช:กฎหมายหลักตามท่ีกฎหมายกําหนดไว: คือ คณะรัฐมนตรีเปMน
องค�กรท่ีมีอํานาจตามมาตรา 338ในการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดการ ขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ�
สัตว�ปcา และรัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมเปMนผู:มีอํานาจตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง9 
ในการออกประกาศกระทรวงกําหนดเขตห:ามล>าสัตว�ปcา โดยมีคณะกรรมการสงวนและคุ:มครองสัตว�ปcาแห>งชาติ10

เปMนองค�กรท่ีให:ท่ีมีบทบาทในการกําหนดเขตอนุรักษ� ซ่ึงเปMนอํานาจหน:าท่ีตามท่ีกําหนดไว:ในมาตรา 15 ดังนี้ 

(1)  ให:ความเห็นชอบในการกําหนดเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปcาตามมาตรา 33 การกําหนดเขต
ห:ามล>าสัตว�ปcาและการกําหนดชนิดหรือประเภทของสัตว�ปcาท่ีจะห:ามล>าในเขตนั้นตามมาตรา 42 

(2)  ควบคุมให:การเปMนไปตามมาตรา 35 

(3)  กําหนดกิจการอันพึงกระทําเพ่ือประโยชน�ในการบํารุงรักษาเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปcาและ
เขตห:ามล>าสัตว�ปcา 

(4)  ให:ความเห็นชอบเก่ียวกับการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบ เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(5)  กําหนดหลักเกณฑ�ในการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติการให:เปMนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(6)  ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนดให:เปMนหน:าท่ีของคณะกรรมการ 

กฎหมายฉบับนี้มีกรมอุทยานแห>งชาติ สัตว�ปcา และพันธุ�พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล:อม เปMนหน>วยงานผู:รับผิดชอบการปฏิบัติการตามกฎหมายฉบับนี้และสําหรับในส>วนมาตรการในเชิง
ของการสงวนและคุ:มครองสัตว�ปcาในเขตอนุรักษ�รวมถึงการใช:ประโยชน�เพ่ือการท>องเท่ียวด:วยนั้น กฎหมายฉบับนี้
ได:กําหนดไว:ในมาตรา 33 – มาตรา  42 ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้จะกําหนดในลักษณะเปMนข:อห:ามมิให:กระทํา เช>น การ
ห:ามมิให:ผู:ใดล>าสัตว�ปcา ไม>ว>าจะเปMนสัตว�ปcาสงวนหรือสัตว�ปcาคุ:มครองหรือมิใช> หรือเก็บหรือทําอันตรายแก>รังของ
สัตว�ปcาในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปcา (มาตรา 36) และการห:ามยึดถือครอบครองท่ีดิน หรือตัด โค>น แผ:วถาง เผา 
ทําลายต:นไม: หรือพฤกษชาติอ่ืน หรือขุดหาแร> ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว� หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําให:น้ําในลํา
น้ํา ลําห:วย หนอง บึง ท>วมท:น เหือดแห:ง เปMนพิษ หรือเปMนอันตรายต>อสัตว�ปcา เว:นแต>ได:รับอนุญาตเปMนหนังสือ
จากอธิบดี หรือเม่ืออธิบดีได:ประกาศอนุญาตไว:เปMนคราวๆ ในเขตห:ามล>าแห>งหนึ่งแห>งใดโดยเฉพาะ (มาตรา 42 

                                                           
8 มาตรา 33  เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดบริเวณท่ีดินแห>งใดให:เปMนท่ีอยู>อาศัยของสัตว�ปcาโดยปลอดภัยเพื่อรักษาไว:ซ่ึงพันธุ�สัตว�ปcา ก็ให:กระทํา
ได:โดยตราเปMนพระราชกฤษฎีกา และให:มีแผนท่ีแสดงแนวเขตแห>งบริเวณท่ีกําหนดน้ันแนบท:ายพระราชกฤษฎีกาด:วย บริเวณท่ีกําหนดน้ีเรียกว>า “เขต
รักษาพันธุ�สัตว�ปcา”ท่ีดินท่ีกําหนดให:เปMนเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปcาน้ัน ต:องเปMนท่ีดินท่ีมิได:อยู>ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินของ
บุคคลใดซ่ึงมิใช>ทบวงการเมือง 
9 มาตรา 42 วรรคหน่ึง  บริเวณสถานท่ีท่ีใช:ในราชการหรือใช:เพื่อสาธารณประโยชน�หรือประชาชนใช:ประโยชน�ร>วมกันแห>งใด รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจะกําหนดให:เปMนเขตห:ามล>าสัตว�ปcาชนิดหรือประเภทใดก็ได: โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
10 คณะกรรมการสงวนและคุ�มครองสัตว+ป3าแห�งชาติ ประกอบด:วย รัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อมเปMนประธาน 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการต>างประเทศ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมท่ีดิน 
อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว� อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมการค:าต>างประเทศ เปMนกรรมการโดยตําแหน>ง และกรรมการผู:ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม>
น:อยกว>า 5 คนแต>ไม>เกิน 11 คนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต>งต้ัง และอธิบดีกรมอุทยานแห>งชาติ สัตว�ปcา และพันธุ�พืชเปMนกรรมการและเลขานุการ 
(พระราชบัญญัติสงวนและคุ:มครองสัตว�ปcา พ.ศ. 2535, มาตรา 9) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 7 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

วรรคสอง (3)) เปMนต:นโดยผู:ท่ีฝcาฝgนหรือไม>ปฏิบัติตามจะมีความผิดและต:องรับโทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:ในบท
กําหนดโทษแห>งพระราชบัญญัตินี้ 

1.5 พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล�อมแห�งชาติ พ.ศ.2535  

พระราชบัญญัติส>งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล:อมแห>งชาติ พ.ศ.2535 เปMนกฎหมายอีก
ฉบับหนึ่งท่ีมีการกําหนดเขตอนุรักษ�ท่ีเรียกว>า “เขตพ้ืนท่ีคุ�มครองส่ิงแวดล�อม”ซ่ึงตามกฎหมายมาตรา 43 
กําหนดให:รัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล:อมแห>งชาติ11เปMนผู:มีอํานาจออกฎกระทรวงกําหนดให:พ้ืนท่ีใดๆ ท่ีมีลักษณะเปMนพ้ืนท่ีต:นน้ําลําธาร หรือมี
ระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ีแตกต>างจากพ้ืนท่ีอ่ืนโดยท่ัวไป หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ีอาจถูกทําลาย หรือ
อาจได:รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต>างๆ ของมนุษย�ได:โดยง>าย หรือเปMนพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค>าทางธรรมชาติหรือ
ศิลปกรรมอันควรแก>การอนุรักษ� และพ้ืนท่ีนั้นยังมิได:ถูกประกาศกําหนดให:เปMนเขตอนุรักษ�เปMนเขตพ้ืนท่ีคุ:มครอง
สิ่งแวดล:อมโดยในกฎกระทรวงท่ีกล>าวมามาตรา 44 บัญญัติให:กําหนดมาตรการคุ:มครองอย>างใดอย>างหนึ่ง หรือ
หลายอย>างดังต>อไปนี้ไว:ในกฎกระทรวงด:วย 

(1)  กําหนดการใช:ประโยชน�ในท่ีดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติ หรือมิให:กระทบกระเทือน
ต>อระบบนิเวศตามธรรมชาติ หรือคุณค>าของสิ่งแวดล:อมศิลปกรรม 

(2)  ห:ามการกระทําหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจเปMนอันตราย หรือก>อให:เกิดผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนท่ีนั้นจากลักษณะตามธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบต>อคุณค>าของสิ่งแวดล:อม
ศิลปกรรม 

(3)  กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส>วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนท่ีจะทําการก>อสร:างหรือดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ให:มีหน:าท่ีต:องเสนอรายงานการวิเคราะห�ผลกระทบ
สิ่งแวดล:อม 

(4)  กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพ้ืนท่ีนั้น รวมท้ังการกําหนดขอบเขตหน:าท่ีและ
ความรับผิดชอบของส>วนราชการท่ีเก่ียวข:อง เพ่ือประโยชน�ในการร>วมมือและประสานงานให:เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือคุณค>าของสิ่งแวดล:อมศิลปกรรมใน
พ้ืนท่ีนั้น 

(5)  กําหนดมาตรการคุ:มครองอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแก>สภาพของพ้ืนท่ีนั้น 

สําหรับพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ท่ีเปMนแหล>งท>องเทียวส>วนใหญ>จะมีการกําหนดเปMนเขต
อนุรักษ�ตามกฎหมายอ่ืนๆ เช>น อุทยานแห>งชาติ ปcาสงวนแห>งชาติ เขตรักษาพันธ�สัตว�ปcา หรือ เขตห:ามล>าสัตว�ปcา 
ต้ังแต>ก>อนท่ีจะมีการใช:บังคับกฎหมายว>าด:วยส>งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล:อมแห>งชาติในปB พ.ศ.2535 แต>

                                                           
11   คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ ประกอบด:วย นายกรัฐมนตรีเปMนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปMนรอง
ประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง รัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม เปMนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง รัฐมนตรีว>าการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว>าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว>าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� รัฐมนตรีว>าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว>าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว>าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว>าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว>าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส>งเสริมการลงทุน ผู:อํานวยการสํานักงบประมาณ และกรรมการ
ผู:ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับส่ิงแวดล:อมไม>เกินแปดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต>งต้ัง เปMนกรรมการ ในจํานวนน้ีจะต:องมีผู:แทนภาคเอกชนร>วมอยู>ด:วยไม>น:อยกว>ากึ่ง
หน่ึง และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อมเปMนกรรมการและเลขานุการ (พระราชบัญญัติส>งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล:อมแห>งชาติ 
พ.ศ. 2535, มาตรา 12) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 8 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ปรากฏว>าเขตอนุรักษ�เหล>านั้นมีสภาพป5ญหาคุณภาพสิ่งแวดล:อมรุนแรงเข:าข้ันวิกฤตซ่ึงจําเปMนจะต:องได:รับการ
แก:ไขโดยทันทีและส>วนราชการท่ีเก่ียวข:องไม>มีอํานาจตามกฎหมาย หรือไม>สามารถท่ีจะทําการแก:ไขป5ญหาได: 
มาตรา 45 จึงได:บัญญัติให:อํานาจแก>รัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล:อมแห>งชาติเสนอต>อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติเข:าดําเนินการเพ่ือใช:มาตรการ
คุ:มครองอย>างใดอย>างหนึ่ง หรือหลายอย>างตามมาตรา 44 ตามความจําเปMนและเหมาะสม เพ่ือควบคุมและแก:ไข
ป5ญหาในพ้ืนท่ีนั้นๆ ได: และเม่ือได:รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล:วรัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล:อมจึงจะมีอํานาจออกประกาศกระทรวงกําหนดเขตพ้ืนท่ี รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการคุ:มครอง และ
กําหนดระยะเวลาท่ีจะใช:มาตรการคุ:มครองท่ีกล>าวมาได: ซ่ึงปรากฏว>าพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ได:มีการใช:กลไกตาม
มาตรา 45 ใน 4 จังหวัด (ประกอบด:วย ภูเก็ต สุราษฎร�ธานี กระบ่ี และพังงา) ดังนี้ 

(1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ
มาตรการคุ:มครองสิ่งแวดล:อมในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ
มาตรการคุ:มครองสิ่งแวดล:อมในบริเวณท:องท่ีตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ>อผุด ตําบลมะเร็ด ตําบลแม>น้ํา ตําบลหน:า
เมือง ตําบลอ>างทอง ตําบลลิปะน:อย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ:านใต: ตําบลเกาะเต>า อําเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร�ธานี พ.ศ.2557 

(3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ
มาตรการคุ:มครองสิ่งแวดล:อม ในท:องท่ีอําเภออ>าวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท>อม และ
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ.2559 

(4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ
มาตรการคุ:มครองสิ่งแวดล:อม ในท:องท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปcา อําเภอท:ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอ
เมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุ>ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ.2559 

นอกจากมาตรการกําหนดเขตพ้ืนท่ีคุ:มครองสิ่งแวดล:อม และการกําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือนํา
มาตรการคุ:มครองสิ่งแวดล:อมไปบังคับใช:แล:วในมาตรา 42 ยังกําหนดให:การคุ:มครองและจัดการพ้ืนท่ีในเขต
อุทยานแห>งชาติ และเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปcา ให:ต:องเปMนไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล:อมตามมาตรา 3512 
ด:วย และสําหรับผู:ท่ีฝcาฝgนหรือไม>ปฏิบัติตามจะมีความผิดและต:องรับโทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:ในบทกําหนด
โทษมาตรา 9913 และมาตรา 10014 แห>งพระราชบัญญัตินี้ 
  

                                                           
12  มาตรา 35  ให:รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล:อมแห>งชาติจัดทําแผนปฏิบัติการเรียกว>า “แผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล:อม” เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส>งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล:อมแห>งชาติ ซ่ึงกําหนดขึ้นตามมาตรา 13 (1) แผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล:อมตามวรรคหน่ึง ให:ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให:ส>วนราชการท่ีเกี่ยวข:องมีหน:าท่ีดําเนินการตามอํานาจหน:าท่ีเพื่อปฏิบัติการให:เปMนไปตาม
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล:อม และเพื่อให:การดําเนินการเปMนไปโดยบรรลุวัตถุประสงค�และเปZาหมายท่ีกําหนด ให:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล:อมมีหน:าท่ีให:คําแนะนําแก>ส>วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข:อง เพื่อจัดทําแผนงานหรือดําเนินการอย>างใดอย>างหน่ึงตามแผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล:อมน้ัน 
13   มาตรา 99 ผู:ใดบุกรุกหรือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม>ชอบด:วยกฎหมายหรือเข:าไปกระทําด:วยประการใดๆ อันเปMนการทําลาย ทําให:สูญหายหรือ
เสียหายแก>ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก>การอนุรักษ� หรือก>อให:เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต>อคุณภาพส่ิงแวดล:อมในเขตพื้นท่ีคุ:มครอง
ส่ิงแวดล:อมท่ีกําหนดตามมาตรา 43 ต:องระวางโทษจําคุกไม>เกินห:าปB หรือปรับไม>เกินห:าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
14   มาตรา 100 ผู:ใดฝcาฝgนหรือไม>ปฏิบัติตามข:อกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 44 หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 45 ต:องระวาง     
โทษจําคุกไม>เกินหน่ึงปB หรือปรับไม>เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 9 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

1.6  พระราชบัญญัติส�งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง พ.ศ.2558 
พระราชบัญญัติส>งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง พ.ศ.2558 เปMน

กฎหมายท่ีมุ>งคุ:มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง15 และปZองกันแก:ไขป5ญหาการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
พ้ืนท่ีเพ่ือใช:ประโยชน�จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง พร:อมๆ กับการฟglนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งและ
การปZองกันการกัดเซาะชายฝ56ง โดยให:ประชาชนและชุมชนในท:องถ่ินได:มีส>วนร>วมในการปลูก การบํารุงรักษา การ
อนุรักษ� และการฟglนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งอย>างสมดุลและยั่งยืน อันเปMนกฎหมายโดยตรงฉบับหนึ่งท่ี
เก่ียวข:องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ในหลายด:าน โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมเปMนหน>วยงานผู:รับผิดชอบการปฏิบัติการตามกฎหมายฉบับนี้ 

ในส>วนขององค�กรเพ่ือการบังคับใช:กฎหมายท่ีสําคัญ ประกอบด:วย  
(1)  รัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมเปMนผู:รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให:มีอํานาจแต>งต้ังพนักงานเจ:าหน:าท่ี กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 4)  

(2) คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง
แห>งชาติ16 มีอํานาจหน:าท่ีตามท่ีกําหนดไว:ในมาตรา 9 เช>น 

ก. เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งแห>งชาติ
ต>อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให:ความเห็นชอบ 

ข. ให:ความเห็น ข:อเสนอแนะ และคําปรึกษาแก>หน>วยงานของรัฐเพ่ือดําเนินการตาม
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งแห>งชาติ 

ค. พิจารณาให:ความเห็นชอบเขตพ้ืนท่ีท่ีจะใช:มาตรการในการปZองกันการกัดเซาะ
ชายฝ56ง 

(3) คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งจังหวัด17 คณะกรรมการชุดนี้จะมีเฉพาะ
ในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเพ่ือการปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ� และการฟglนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งเท>านั้น 
โดยมีอํานาจหน:าท่ีตามท่ีกําหนดไว:ในมาตรา 13 เช>น 

                                                           
15 “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง” หมายความว>า ส่ิงท่ีมีอยู>หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝ56ง รวมถึงพรุชายฝ56ง พื้นท่ีชุ>มนํ้าชายฝ56ง 
คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นท่ีปากแม>น้ําท่ีมีพื้นท่ีติดต>อกับทะเลหรืออิทธิพลของนํ้าทะเลเข:าถึง เช>น ปcาชายเลน ปcาชายหาด หาดท่ีชายทะเล 
เกาะ หญ:าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว�ทะเล หรือส่ิงท่ีมนุษย�สร:างขึ้นเพื่อประโยชน�แก>ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ56ง เช>น ปะการังเทียม    
แนวลดแรงคล่ืน และการปZองกันการกัดเซาะชายฝ56ง (พระราชบัญญัติส>งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง พ.ศ.2558, มาตรา 3) 
16 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งแห�งชาติ ประกอบด:วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปMนประธานกรรมการ รัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม เปMนรองประธานกรรมการ ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต>างประเทศ ปลัดกระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ� ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย� 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ เลขาธิการสภาความม่ันคง
แห>งชาติ ผู:บัญชาการทหารเรือ และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห>งชาติ เปMนกรรมการโดยตําแหน>ง และกรรมการผู:ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แต>งต้ังจํานวนไม>เกิน 12คน โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งเปMนกรรมการและเลขานุการ (พระราชบัญญัติส>งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง พ.ศ.2558, มาตรา 5) 
17 คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งจังหวัด ประกอบด:วย ผู:ว>าราชการจังหวัด เปMนประธานกรรมการ ผู:อํานวยการสํานักงานเจ:าท>า
ภูมิภาคสาขาจังหวัด ผู:แทนกรมปcาไม: ผู:แทนกรมอุทยานแห>งชาติ สัตว�ปcา และพันธุ�พืช ผู:อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อมจังหวัด 
ประมงจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู:แทนกองทัพเรือ ผู:บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นายกองค�การบริหารส>วนจังหวัด เปMนกรรมการโดย
ตําแหน>ง และกรรมการผู:ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผู:ว>าราชการจังหวัดแต>งต้ังจากผู:แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝ56งในจังหวัดน้ันซ่ึงเปMนผู:มีความรู:และ



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 10 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ก. จัดทําและเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง
จังหวัดต>อคณะกรรมการเพ่ือกําหนดไว:เปMนส>วนหนึ่งของนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งแห>งชาติ 

ข. เสนอความเห็นต>อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวงกําหนดให:พ้ืนท่ีปcาชาย
เลนบริเวณหนึ่งบริเวณใดในจังหวัดเปMนพ้ืนท่ีปcาชายเลนอนุรักษ�ตามมาตรา 18 หรือ
ออกกฎกระทรวงกําหนดพ้ืนท่ีคุ:มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งตามมาตรา 20 

ค. เสนอความเห็นต>อคณะกรรมการในการพิจารณาให:ความเห็นชอบพ้ืนท่ีท่ีจะใช:
มาตรการในการปZองกันการกัดเซาะชายฝ56ง 

ง. ดําเนินการร>วมกับภาคประชาชน ชุมชนชายฝ56ง และองค�กรปกครองส>วนท:องถ่ินใน
การปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ� การฟglนฟู และการใช:ประโยชน�จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งในจังหวัด 

จ. เสนอความเห็นต>อคณะกรรมการหรืออธิบดีเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามท่ี
เห็นสมควรในกรณีท่ีปรากฏว>าทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งภายในบริเวณจังหวัด
ได:รับความเสียหายหรือจําเปMนต:องได:รับการปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ� หรือ
การฟglนฟู 

สําหรับมาตรการบังคับใช:กฎหมายในส>วนการอนุรักษ�และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ56งจะเปMนในเชิงของการกําหนดเขตอนุรักษ�และกําหนดพ้ืนท่ีท่ีควรจะต:องนํามาตรการคุ:มครองตาม
กฎหมายนี้ไปบังคับใช: โดยผู:ท่ีฝcาฝgนหรือไม>ปฏิบัติตามจะมีความผิดและต:องรับโทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:ใน
บทกําหนดโทษแห>งพระราชบัญญัตินี้ โดยมาตรการท่ีสําคัญและเก่ียวข:องการการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 
ประกอบด:วย  

(1)  การกําหนด “พ้ืนท่ีปcาชายเลนอนุรักษ�” อันเปMนเขตอนุรักษ�ตามมาตรา 18 เพ่ือ
ประโยชน�ในการสงวน การอนุรักษ� และการฟglนฟูพ้ืนท่ีปcาชายเลนให:คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล:อมและ
ระบบนิเวศท่ีมีความสมบูรณ� กําหนดโดยออกกฎกระทรวง ซ่ึงในกฎกระทรวงท่ีกําหนดพ้ืนท่ีนี้กฎหมายบังคับให:มี
การกําหนดมาตรการคุ:มครองตามมาตรา 2318 ด:วย 
                                                                                                                                                                                           

ประสบการณ�เปMนท่ีประจักษ�หรือเปMนท่ียอมรับด:านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง ด:านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ56ง ด:าน
ส่ิงแวดล:อม ด:านการท>องเท่ียว หรือด:านการประมง จํานวนไม>เกิน 8 คน 

สําหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด:วยผู:ว>าราชการกรุงเทพมหานคร เปMนประธานกรรมการ ผู:แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม     
ผู:แทนกรมเจ:าท>า ผู:แทนกรมประมง ผู:แทนกรมปcาไม: ผู:แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู:แทนกรมอุทยานแห>งชาติ สัตว�ปcา และพันธุ�พืช ผู:แทน
กองทัพเรือ ผู:แทนสํานักงานตํารวจแห>งชาติ ผู:แทนสภากรุงเทพมหานคร เปMนกรรมการโดยตําแหน>ง และกรรมการผู:ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู:ว>าราชการ
กรุงเทพมหานครแต>งต้ังจากผู:แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝ56งในกรุงเทพมหานครซ่ึงเปMนผู:มีความรู:และประสบการณ�เปMนท่ีประจักษ�หรือเปMนท่ี
ยอมรับด:านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง ด:านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ56ง ด:านส่ิงแวดล:อม ด:านการท>องเท่ียว หรือด:านการ
ประมง จํานวนไม>เกิน 8 คน 
ให:คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งจังหวัดแต>งต้ังข:าราชการในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งตามท่ีอธิบดีเสนอจํานวนหน่ึงคน เปMน
กรรมการและเลขานุการ(พระราชบัญญัติส>งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง พ.ศ. 2558, มาตรา 12) 
18  มาตรา 23  การกําหนดมาตรการคุ:มครองตามมาตรา 18 มาตรา 20 และมาตรา 22 ให:กําหนดในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดดังต>อไปน้ี 

(1)  ห:ามดําเนินกิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ท่ีอาจเปMนอันตรายหรือก>อให:เกิดผลกระทบต>อทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง 
(2)  กําหนดมาตรการในการสงวน การอนุรักษ� การฟglนฟู และการใช:ประโยชน�จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งตามความเหมาะสมแก>สภาพ

พื้นท่ีนั้น 
(3)  กําหนดการใช:ประโยชน�ที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให:กระทบกระเทือนต>อระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
(4)  กําหนดมาตรการในการคุ:มครองชายหาดเพื่อประโยชน�สาธารณะ 
(5)  กําหนดมาตรการคุ:มครองอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแก>สภาพพื้นท่ีนั้น 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 11 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

(2)  การกําหนด “พ้ืนท่ีคุ:มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง” อันเปMนเขตอนุรักษ�ตาม
มาตรา 20เพ่ือประโยชน�ในการสงวน การอนุรักษ� และการฟglนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งท่ีมิใช>พ้ืนท่ีปcาชาย
เลนอนุรักษ� ให:คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล:อมและระบบนิเวศท่ีมีความสมบูรณ�ซ่ึงในกฎกระทรวงท่ี
กําหนดพ้ืนท่ีนี้กฎหมายบังคับให:มีกําหนดมาตรการคุ:มครองตามมาตรา 23 ด:วย 

(3)  “พ้ืนท่ีท่ีจะใช:มาตรการในการปZองกันการกัดเซาะชายฝ56ง” อันเปMนเขตอนุรักษ�ตาม
มาตรา 21 เพ่ือปZองกันป5ญหาการกัดเซาะชายฝ56ง และปZองกันความเสียหายต>อชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนซ่ึง
ในกฎกระทรวงท่ีกําหนดพ้ืนท่ีนี้กฎหมายบังคับให:มีกําหนดมาตรการในการปZองกันการกัดเซาะชายฝ56ง ดังต>อไปนี้ 

ก. ห:ามดําเนินกิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ท่ีอาจส>งผลหรือก>อให:เกิดป5ญหาในการ
กัดเซาะชายฝ56งเพ่ิมข้ึน 

ข. กําหนดหลักเกณฑ�ในการดําเนินการกับสิ่งก>อสร:างหรือกิจกรรมท่ีได:ดําเนินการ
ภายในเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดก>อนท่ีจะมีการออกกฎกระทรวง โดยจะกําหนดให:
สามารถดําเนินการต>อไปได: หรือให:ระงับการดําเนินกิจกรรม หรือรื้อถอน
สิ่งก>อสร:างท่ีส>งผลกระทบต>อการปZองกันการกัดเซาะชายฝ56งโดยได:รับค>าชดเชย
ตามความเหมาะสม 

ค. กําหนดหลักเกณฑ�ในการใช:ประโยชน�ในท่ีดินท่ีอยู>ภายในแนวเขตพ้ืนท่ีท่ีประกาศ
กําหนด 

ง. กําหนดมาตรการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือปZองกันการกัดเซาะชายฝ56ง 
(4)  การกําหนดพ้ืนท่ีท่ีสมควรจําต:องนํามาตรการคุ:มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง

ตามมาตรา 23 ไปบังคับใช: ซ่ึงพ้ืนท่ีเช>นว>านี้อาจเปMนเขตอนุรักษ�ตามกฎหมายหรือไม>ก็ได: โดยประกาศกระทรวงท่ี
กําหนดนี้กฎมายมาตรา 22 บัญญัติให:กําหนดประเภทของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง รายละเอียดเก่ียวกับ
มาตรการคุ:มครอง และกําหนดระยะเวลาท่ีจะใช:มาตรการคุ:มครองไว:ด:วย  

นอกจากมาตรการควบคุมในส>วนการอนุรักษ�และบริหารจัดการท่ีกล>าวมาแล:วกฎหมายนี้ยังมี
กลไกเพ่ือส>งเสริมการมีส>วนร>วมและสนับสนุนชุมชนชายฝ56งและองค�กรปกครองส>วนท:องถ่ิน ในการบริหารจัดการ 
การปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ� การฟglนฟู และการใช:ประโยชน�จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งด:วย โดย
ในมาตรา 16 กําหนดให:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งพิจารณาให:ความช>วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่อง
ดังต>อไปนี้ 

(1) สนับสนุนการมีส>วนร>วมของชุมชนและองค�กรปกครองส>วนท:องถ่ินในการแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งแห>งชาติ
และจังหวัด 

(2) ให:คําปรึกษาแก>ชุมชนและองค�กรปกครองส>วนท:องถ่ินในการบริหารจัดการ การปลูก 
การบํารุงรักษา การอนุรักษ� การฟglนฟู และการใช:ประโยชน�จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง รวมท้ังช>วยเหลือ
และสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล>าว 

(3) เผยแพร>ความรู:หรือข:อมูลข>าวสารเก่ียวกับการบริหารจัดการ การปลูก การบํารุงรักษา 
การอนุรักษ� การฟglนฟู และการใช:ประโยชน�จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56ง 

(4) เรื่องอ่ืนท่ีเปMนประโยชน�ต>อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งตามท่ี
กําหนดไว:ในกฎกระทรวง 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 12 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

สําหรับการสนับสนุนและช>วยเหลือชุมชนชายฝ56งและองค�กรปกครองส>วนท:องถ่ินจะเปMนไปตามท่ี
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ56งกําหนด 

1.7  พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 

พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 เปMนกฎหมายท่ีมุ>งคุ:มครองทรัพยากรสัตว�น้ํา19     และ
ระบบนิเวศท่ีเปMนถ่ินท่ีอยู>ของสัตว�น้ําด:วยการกําหนดเปMนเขตอนุรักษ�ท่ีเรียกว>า “เขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุ�สัตว�น้ํา” 
นอกจากนั้น การประกาศใช:พระราชกําหนดฉบับนี้ยังมีความมุ>งหมายเปMนการท่ัวไปตามท่ีบัญญัติไว:ในมาตรา 4 คือ 
เพ่ือการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน>านน้ําท่ัวไป เพ่ือปZองกันมิให:มีการทําการประมงโดยไม>ชอบ
ด:วยกฎหมาย เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว�น้ําให:อยู>ในภาวะท่ีเปMนแหล>งอาหารของมนุษยชาติอย>างยั่งยืน และรักษา
สภาพสิ่งแวดล:อมให:ดํารงอยู>ในสภาพท่ีเหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ� และมาตรฐานท่ีเปMนท่ียอมรับนับถือใน
นานาประเทศ รวมท้ังคุ:มครองสวัสดิภาพของคนประจําเรือ และปZองกันการใช:แรงงานผิดกฎหมายในภาคการ
ประมง โดยมีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ�เปMนหน>วยงานผู:รับผิดชอบการปฏิบัติการตามกฎหมายฉบับนี้ 

ในส>วนขององค�กรเพ่ือการบังคับใช:กฎหมายท่ีสําคัญ ประกอบด:วย  

(1)  รัฐมนตรีว>าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�เปMนผู:รักษาการตามพระราชกําหนดมี
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค>าอากรและค>าธรรมเนียมไม>เกินอัตราท:ายพระราชกําหนดนี้ ลดหรือยกเว:นค>า
อากรและค>าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชกําหนด (มาตรา 6)  

(2)  คณะกรรมการนโยบายการประมงแห>งชาติ20 มีอํานาจหน:าท่ีกําหนดนโยบาย และ
กํากับการบริหารจัดการการประมงตามท่ีกําหนดไว:ในมาตรา 19 เช>น   

ก. กําหนดนโยบายการพัฒนาการประมงในน>านน้ําไทยให:สอดคล:องกับปริมาณของ
ทรัพยากรสัตว�น้ํา และขีดความสามารถในการทําการประมง โดยคํานึงถึง
จุดอ:างอิงเปMนสําคัญ 

ข. กําหนดปริมาณสูงสุดของสัตว�น้ําท่ีจะทําการประมงในน>านน้ําไทย 
ค. กําหนดแนวทางและเปZาหมายในการพัฒนาการประมงของประเทศให:สอดคล:อง

กับการอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําและสิ่งแวดล:อม 
ง. กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว�น้ําให:อยู>ในภาวะท่ีเหมาะสม

และสามารถทําการประมงได:อย>างยั่งยืน 

(3)  คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด21 จะมีเฉพาะในบางจังหวัดท่ีรัฐมนตรีว>าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ�มีประกาศกําหนดจัดต้ังเท>านั้น สําหรับจังหวัดท่ีไม>มีคณะกรรมการชุดนี้กฎหมาย

                                                           
19 “สัตว+นํ้า” หมายความว>า สัตว�ที่อาศัยอยู>ในนํ้าเปMนปกติ สัตว�จําพวกสะเทินนํ้าสะเทินบก สัตว�ท่ีอาศัยอยู>ในบริเวณนํ้าท>วมถึง สัตว�ท่ีมีการดํารงชีวิต
ส>วนหน่ึงอยู>ในนํ้า สัตว�ท่ีมีวงจรชีวิตช>วงหน่ึงท่ีอาศัยอยู>ในนํ้าเฉพาะช>วงชีวิตท่ีอาศัยอยู>ในนํ้า รวมท้ังไข>และนํ้าเช้ือของสัตว�นํ้า และสาหร>ายทะเล ซาก 
หรือส>วนหน่ึงส>วนใดของสัตว�น้ําเหล>าน้ัน และให:หมายความรวมถึงพันธุ�ไม:น้ําตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด และซากหรือส>วนหน่ึงส>วนใดของพันธุ�ไม:นํ้า
น้ันด:วย (พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558, มาตรา 5) 
20   คณะกรรมการนโยบายการประมงแห�งชาติ ประกอบด:วย นายกรัฐมนตรี เปMนประธานกรรมการ รัฐมนตรีว>าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เปMน
รองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต>างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล:อม ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู:บัญชาการทหารเรือ ผู:บัญชาการตํารวจแห>งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง ประธานสภาเกษตรกรแห>งชาติ 
ประธานสภาหอการค:าแห>งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย เปMนกรรมการ และผู:ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต>งต้ังจํานวนไม>เกิน 10 คน เปMน
กรรมการ โดยมีอธิบดีกรมประมงเปMนกรรมการและเลขานุการ(พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558, มาตรา 13) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 13 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

กําหนดให:เปMนอํานาจหน:าท่ีของประมงจังหวัดหรือผู:ซ่ึงอธิบดีกรมประมงมอบหมาย โดยการใช:อํานาจหน:าท่ีนี้ต:อง
หารือกับผู:ว>าราชการจังหวัดและหน>วยงานท่ีเก่ียวข:อง และรับฟ5งความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข:อง
ประกอบด:วยคณะกรรมการชุดนี้จะมีอํานาจหน:าท่ีตามท่ีกําหนดไว:ในมาตรา 28 เช>น 

ก. รวบรวมข:อเสนอแนะและเสนอแนวทางในการส>งเสริมอาชีพการประมง         
การจัดการการบํารุงรักษา การอนุรักษ� การฟglนฟู และการใช:ประโยชน�จาก
ทรัพยากรสัตว�น้ําขององค�กรชุมชนประมงท:องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเสนอ
ต>อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาจัดทํานโยบายตามมาตรา 19 (1) 

ข. พิจารณาและเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแก:ไขป5ญหาการประมง หรือการ
จัดการการบํารุงรักษา การอนุรักษ� การฟglนฟู และการใช:ประโยชน�ในท่ีจับสัตว�น้ํา
ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเสนอต>อรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรืออธิบดี 

ค. ออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุ�สัตว�น้ําตามมาตรา56  

สําหรับมาตรการบังคับใช:กฎหมายในส>วนการอนุรักษ�และบริหารจัดการให:เกิดความสมดุล
ทางธรรมชาติ และรักษาทรัพยากรสัตว�น้ําและระบบนิเวศไว:อย>างยั่งยืนตามหลักการปZองกันล>วงหน:า จะกําหนดไว:
ในหมวด 5 มาตรา 55 – มาตรา 72 ซ่ึงจะกําหนดในลักษณะของห:ามมิให:กกระทําการ พร:อมๆ กับการกําหนด
อํานาจหน:าท่ีท่ีจําเปMนต>อการบังคับใช:กฎหมายอย>างมีประสิทธิภาพ โดยผู:ท่ีฝcาฝgนหรือไม>ปฏิบัติตามจะมีความผิด
และต:องรับโทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:ในบทกําหนดโทษแห>งพระราชกําหนดนี้ เช>น  

ก. ห:ามจับสัตว�น้ําในเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุ�สัตว�น้ํา (มาตรา 56) 
ข. ห:ามจับสัตว�น้ําหรือนําสัตว�น้ําท่ีมีขนาดเล็กกว>าท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดข้ึนเรือประมง

(มาตรา 57) 
ค. ห:ามปล>อย เท ท้ิง ระบาย หรือทําให:วัตถุอันตรายตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดลงสู>ท่ี

จับสัตว�น้ํา22 (มาตรา 58 (1)) 
ง. ห:ามกระทําการใดๆ อันทําให:สัตว�น้ําในท่ีจับสัตว�น้ํามึนเมา (มาตรา 58 (2)) 
จ. ห:ามปล>อย เท ท้ิง ระบาย หรือทําให:สิ่งใดลงสู>ท่ีจับสัตว�น้ําในลักษณะท่ีเปMนอันตรายแก>

สัตว�น้ํา (มาตรา 58 (3)) 
ฉ. ห:ามทําให:ท่ีจับสัตว�น้ําเกิดมลพิษในลักษณะท่ีเปMนอันตรายแก>สัตว�น้ํา (มาตรา 58 (4)) 
ช. ห:ามทําการแก:ไขเปลี่ยนแปลงท่ีจับสัตว�น้ําท่ีเปMนสาธารณสมบัติของแผ>นดินให:ผิดไปจาก

สภาพท่ีเปMนอยู> เว:นแต>จะได:รับอนุญาตเปMนหนังสือจากพนักงานเจ:าหน:าท่ี (มาตรา 62) 
ซ. ห:ามติดต้ัง วาง หรือสร:างเข่ือน ฝาย ทํานบ รั้ว สิ่งปลูกสร:าง เครื่องมือท่ีเปMนตาข>าย 

หรือเครื่องมือทําการประมงอ่ืนใด หรือกระทําการใดในท่ีจับสัตว�น้ําอันเปMนการก้ัน
ทางเดินของสัตว�น้ําหรือเปMนอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว�น้ํา เว:นแต>จะได:รับ
อนุญาตเปMนหนังสือจากพนักงานเจ:าหน:าท่ี (มาตรา 63) 

                                                                                                                                                                                           
21   คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด ประกอบด:วย ผู:ว>าราชการจังหวัด เปMนประธานกรรมการ ผู:แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม 
ผู:แทนกรมเจ:าท>า อัยการจังหวัดซ่ึงเปMนหัวหน:าท่ีทําการอัยการจังหวัด พาณิชย�จังหวัด นายอําเภอในเขตท:องท่ีท่ีมีการประมง นายกองค�การบริหารส>วน
จังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เปMนกรรมการโดยตําแหน>ง และผู:ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู:ว>าราชการจังหวัดแต>งต้ังจํานวนไม>เกิน 13 คน เปMนกรรมการ โดย
มีประมงจังหวัดเปMนกรรมการและเลขานุการ และสําหรับจังหวัดใดท่ีมีอาณาเขตติดต>อกับชายฝ56งทะเลหรือแม>น้ําโขงต:องมีผู:แทนกองทัพเรือเปMนกรรมการ
โดยตําแหน>งเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน (พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558, มาตรา 26) 
22  “ที่จับสัตว+นํ้า” หมายความว>า ท่ีท่ีมีนํ้าขังหรือไหล และหาดท้ังปวงท่ีเปMนสาธารณสมบัติของแผ>นดิน รวมท้ังปcาไม:และพื้นดินท่ีมีน้ําท>วมตาม
ธรรมชาติ ไม>ว>าจะเปMนสาธารณสมบัติของแผ>นดินหรือท่ีดินของเอกชน รวมท้ังทะเลด:วย (พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558, มาตรา 5) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 14 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

นอกจากมาตรการควบคุมในส>วนการอนุรักษ�และบริหารจัดการท่ีกล>าวมาแล:วกฎหมายนี้ยัง
มีกลไกเพ่ือส>งเสริมการมีส>วนร>วมและสนับสนุนชุมชนประมงท:องถ่ินในการจัดการการบํารุงรักษา การอนุรักษ� การ
ฟglนฟู และการใช:ประโยชน�อย>างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว�น้ําภายในท่ีจับสัตว�น้ําในเขตประมงน้ําจืดหรือเขตทะเล
ชายฝ56งด:วย ซ่ึงในมาตรา 25 กําหนดให:กรมประมงดําเนินการให:ความช>วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่อง ดังต>อไปนี้ 

(1) สนับสนุนการมีส>วนร>วมของชุมชนประมงท:องถ่ินในการจัดทํานโยบายตามมาตรา 19 (1) 
(2) สนับสนุนให:มีการรวมกลุ>ม และจัดให:มีการข้ึนทะเบียนองค�กรชุมชนประมงท:องถ่ิน

ตามหลักเกณฑ�ท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
(3) ให:คําปรึกษาแก>ชุมชนประมงท:องถ่ินในการจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ�      

การฟglนฟู และการใช:ประโยชน�จากทรัพยากรสัตว�น้ํา รวมท้ังช>วยเหลือและสนับสนุน
การดําเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล>าว 

(4) เผยแพร>ความรู:หรือข:อมูลข>าวสารเก่ียวกับการจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ�    
การฟglนฟู และการใช:ประโยชน�จากทรัพยากรสัตว�น้ํา 

1.8  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ พ.ศ. 2504 

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห>งชาติ พ.ศ. 
2504 เปMนกฎหมายอีกฉบับท่ีมีการกําหนดเขตอนุรักษ�ท่ีเรียกว>า “เขตของโบราณสถาน” เพ่ือคุ:มครองสิ่งแวดล:อม
ศิลปกรรมท่ีเปMนโบราณสถาน23โดยมีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปMนหน>วยงานผู:รับผิดชอบการปฏิบัติการ
ตามกฎหมายฉบับนี้ 

การประกาศกําหนดเขตโบราณสถานตามมาตรา 7 บัญญัติให:เปMนอํานาจอธิบดีกรมศิลปากร
ในการพิจารณารับข้ึน เพิกถอน หรือแก:ไขเพ่ิมเติมทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรและมีอํานาจ
กําหนดเขตท่ีดินตามท่ีเห็นสมควรเปMนเขตของโบราณสถาน โดยให:ถือว>าเปMนโบราณสถานด:วยก็ได: เพ่ือประโยชน�
ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให:เปMนไปตามพระราชบัญญัตินี้ สําหรับมาตรการท่ีใช:ในการดูแล
รักษาและการควบคุมโบราณสถานจะกําหนดไว:ในมาตรา 7 ทวิ – 13 ทวิ ซ่ึงจะมีลักษณะเปMนข:อห:ามท่ีมีความ
เข:มงวดมาก โดยผู:ท่ีฝcาฝgนหรือไม>ปฏิบัติตามจะมีความผิดและต:องรับโทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:ในบทกําหนด
โทษแห>งพระราชบัญญัตินี้ เช>น  

(1) ห:ามมิให:ผู:ใดปลูกสร:างอาคารตามกฎหมายว>าด:วยการควบคุมการก>อสร:างอาคาร 
ภายในเขตของโบราณสถาน ซ่ึงอธิบดีกรมศิลปากรได:ประกาศข้ึนทะเบียน เว:นแต>จะได:รับอนุญาตเปMนหนังสือจาก
อธิบดีกรมศิลปากร ในกรณีท่ีมีการปลูกสร:างอาคารโดยมิได:รับอนุญาต อธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจสั่งระงับการ
ก>อสร:างและให:รื้อถอนอาคารหรือส>วนแห>งอาคารนั้นภายในกําหนด60 วันนับแต>วันได:รับคําสั่งและหากเกิดกรณี
ขัดขืนคําสั่งท่ีกล>าวมาก็จะมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจ:าพนักงาน และอธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจเข:ารื้อถอนอาคาร
หรือส>วนแห>งอาคารนั้นได: โดยเจ:าของผู:ครอบครองหรือผู:ปลูกสร:างไม>มีสิทธิเรียกร:องค>าเสียหายหรือดําเนินคดีแก>ผู:
รื้อถอนไม>ว>าด:วยประการใดท้ังสิ้นโดยสัมภาระที่รื้อถอนถ:าเจ:าของไม>ขนย:ายออกไปจากเขตโบราณสถานภายใน
กําหนด 15 วันนับแต>วันรื้อถอนเสร็จ อธิบดีกรมศิลปากรก็มีอํานาจจัดการขายทอดตลาดสัมภาระนั้นได:ด:วย 
(มาตรา 7 ทวิ) 

                                                           
23  “โบราณสถาน” หมายความว>า อสังหาริมทรัพย�ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแห>งการก>อสร:าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย�
น้ัน เปMนประโยชน�ในทางศิลป ประวัติศาสตร� หรือโบราณคดี  ท้ังน้ี ให:รวมถึงสถานท่ีท่ีเปMนแหล>งโบราณคดี แหล>งประวัติศาสตร� และอุทยาน
ประวัติศาสตร�ด:วย (พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห>งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 4) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 15 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

(2) ห:ามมิให:ผู: ใดซ>อมแซม แก:ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต>อเติม ทําลาย เคลื่อนย:าย
โบราณสถานหรือส>วนต>างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค:นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร:างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว:น
แต>จะกระทําตามคําสั่งของอธิบดีกรมศิลปากรหรือได:รับอนุญาตเปMนหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร และถ:าหนังสือ
อนุญาตนั้นกําหนดเง่ือนไขไว:ประการใดก็ต:องปฏิบัติตามเง่ือนไขนั้นด:วย (มาตรา 10) 

(3) เพ่ือประโยชน�ในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และความเปMนระเบียบ
เรียบร:อยของโบราณสถานท่ีได:ข้ึนทะเบียนแล:ว ให:รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดให:ผู:เข:าชมปฏิบัติในระหว>างเข:าชมได: และจะกําหนดให:ผู:เข:าชมเสียค>าเข:าชมหรือค>าบริการอ่ืนด:วยก็ได: 
และในการจัดให:เข:าชมโบราณสถานท่ีมีเจ:าของหรือผู:ครอบครองโดยชอบด:วยกฎหมาย โดยเรียกเก็บค>าเข:าชมหรือ
ค>าบริการอ่ืน ต:องแจ:งเปMนหนังสือให:อธิบดีกรมศิลปากร ทราบก>อนและต:องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมศิลปากรประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาด:วย (มาตรา 13) 

2. กฎหมายและองค+กรเพ่ือการควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดมลพิษและส�งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
กฎหมายเพ่ือการควบคุมมลพิษทางน้ํา อากาศ ดิน ขยะ และของเสียอันตรายจากแหล>งกําเนิด

มลพิษต>างๆ (เช>น ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก>อสร:าง ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใดๆ หรือ
สิ่งอ่ืนใด ซ่ึงเปMนแหล>งท่ีมาของมลพิษ) เพ่ือคุ:มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม ตลอดจนนํามาบังคับใช:
เพ่ือควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดล:อมจากโครงการหรือกิจกรรมทางด:านการพัฒนาท่ีอาจเกิดกับแหล>งท>องเท่ียว
ทางบกและทางทะเลในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ในป5จจุบันมีด:วยกันหลายฉบับ และกฎหมายในกลุ>มนี้มีอยู> 2 ฉบับ
ท่ีมีท้ังมาตรการควบคุมมลพิษและส>งเสริมการประกอบกิจการโรงงาน คือ กฎว>าด:วยโรงงานกับกฎหมายว>าด:วย
การนิคมอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทยสําหรับกฎหมายและองค�กรบังคับใช:กฎหมายแต>ละฉบับท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาครั้งนี้มีดังนี้ 

2.1  พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล�อมแห�งชาติ พ.ศ.2535 
นอกจากมาตรการพ้ืนท่ีคุ:มครองสิ่งแวดล:อมตามท่ีกล>าวมาในข:อ 1. แล:ว กฎหมายฉบับนี้ยัง

มีมาตรการทางกฎหมายท่ีสามารถนํามาใช:ควบคุมป5ญหามลพิษทุกด:านท่ีอาจส>งผลกระทบต>อเขตอนุรักษ�และ
แหล>งท>องเท่ียวทางธรรมชาติได: ซ่ึงผู:ท่ีฝcาฝgนหรือไม>ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมท่ีกฎหมายกําหนดจะมีความผิด
และต:องรับโทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:ในบทกําหนดโทษแห>งพระราชบัญญัตินี้สําหรับมาตรการควบคุมมลพิษท่ี
สําคัญและเปMนประโยชน�ต>อการควบคุมมลพิษตามแผนแม>บทพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: มีดังนี้ 

(1)  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล:อม (มาตรา 32 – มาตรา 34) หรือท่ีเรียกว>า
มาตรฐานสิ่งแวดล:อมโดยรอบ (Ambient Standard) เปMนมาตรฐานท่ีเปMนดัชนีชี้วัดสถานการณ�สิ่งแวดล:อมในพ้ืนท่ี
หนึ่งๆ ท่ีมีความสําคัญต>อการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล:อมเพ่ือควบคุมมลพิษอย>างยิ่ง ซ่ึงกําหนดมาตรฐานนี้
กฎหมายกําหนดให:เปMนอํานาจของคณะกรรมการสิ่งแวดล:อมแห>งชาติในการออกประกาศกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล:อมในเรื่องต>อไปนี้ 

ก. มาตรฐานคุณภาพน้ําในแม>น้ํา ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ>างเก็บน้ํา และ
แหล>งน้ําสาธารณะอ่ืนๆ ท่ีอยู>ภายในผืนแผ>นดิน โดยจําแนกตามลักษณะการใช:
ประโยชน�บริเวณพ้ืนท่ีลุ>มน้ําในแต>ละพ้ืนท่ี 

ข. มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝ56งรวมท้ังบริเวณพ้ืนท่ีปากแม>น้ํา 
ค. มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล 
ง. มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
จ. มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยท่ัวไป 
ฉ. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล:อมในเรื่องอ่ืนๆ 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 16 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

2. การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล:อม (มาตรา 35 –มาตรา 41) เปMนแผนปฏิบัติการ
ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องท่ีมีความสําคัญต>อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล:อม 7 เรื่อง คือ (ก) การจัดการคุณภาพ
อากาศ น้ํา และคุณภาพสิ่งแวดล:อมในเรื่องอ่ืนๆ (ข) การควบคุมมลพิษจากแหล>งกําเนิด (ค) การอนุรักษ�
สิ่งแวดล:อมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล:อมศิลปกรรม (ง) การประมาณการเงินงบประมาณแผ>นดิน 
และเงินกองทุนท่ีจําเปMนสําหรับการดําเนินงานตามแผน (จ) การจัดองค�กรและระเบียบการบริหารงานเพ่ือ
เสริมสร:างความร>วมมือและประสานงานระหว>างส>วนราชการท่ีเก่ียวข:อง และระหว>างส>วนราชการกับเอกชน 
รวมท้ังการกําหนดอัตรากําลังพนักงานเจ:าหน:าท่ีท่ีจําเปMนสําหรับการดําเนินงานตามแผน (ฉ) การตรากฎหมายและ
ออกกฎข:อบังคับ ข:อบัญญัติท:องถ่ิน ระเบียบ คําสั่ง และประกาศท่ีจําเปMนสําหรับการดําเนินงานตามแผน และ     
(ช) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห�คุณภาพสิ่งแวดล:อม เพ่ือประโยชน�ในการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน และการบังคับใช:กฎหมายท่ีเก่ียวข:อง 

โดยกฎหมายกําหนดให:รัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล:อมแห>งชาติเปMนองค�กรผู:จัดทําท่ีสําคัญ คือ แผนนี้เม่ือได:ประกาศใช:
ในราชกิจจานุเบกษาแล:วจะมีผลผูกพันให:ส>วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข:องมีหน:าท่ีดําเนินการตามท่ีแผน
กําหนด และยังมีผลผูกพันให:ผู:ว>าราชการจังหวัดในท:องท่ีเขตพ้ืนท่ีคุ:มครองสิ่งแวดล:อม หรือเขตควบคุมมลพิษ      
มีหน:าท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล:อมในระดับจังหวัดด:วย ซ่ึงในกรณีท่ีการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล:อมเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต:องดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีคาบเก่ียวกันระหว>างพ้ืนท่ีของ 2 จังหวัดข้ึนไป
เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร�หรือระบบนิเวศตามธรรมชาติของพ้ืนท่ีนั้น หรือเพ่ือประโยชน�ในการจัดการอย>าง
เปMนระบบตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล:อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกต:องและเหมาะสม กฎหมายเปmด
ช>องให:ผู:ว>าราชการจังหวัดท่ีเก่ียวข:องร>วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการนี้ได:เช>นกัน  

(3) การทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล:อม (มาตรา 46 – มาตรา 51)       
เปMนมาตรการในเชิงของการปZองกันล>วงหน:าเพ่ือควบคุมผลกระกระทบทางสิ่งแวดล:อมจากการดําเนินโครงการ 
หรือกิจการทางด:านการพัฒนาท้ังของส>วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยการกําหนดให:ประเภทและขนาด
ของโครงการ หรือกิจการของส>วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีกฎหมายฉบับนี้ประกาศกําหนดให:มีหน:าท่ี
จัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล:อมก>อนการดําเนินโครงการ หรือกิจการนั้นๆ ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ได:
กําหนดผลผูกพันทางด:านกฎหมายให:หน>วยงานท่ีมีอํานาจในการอนุญาตรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือ
กิจการไว:ก>อนจนกว>าจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล:อมจากสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

(4) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ24 (มาตรา 52 – มาตรา 54) เปMนองค�กรหลักท่ีมีบทบาท
และอํานาจหน:าท่ีในการควบคุมมลพิษท่ัวราชอาณาจักร ซ่ึงกฎหมายกําหนดให:มีอํานาจและหน:าท่ีท่ีสําคัญหลาย
ประการดังต>อไปนี้ 

ก. เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือปZองกันหรือแก:ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร>กระจาย
ของมลพิษหรือภาวะมลพิษต>อคณะกรรมการสิ่งแวดล:อมแห>งชาติ 

ข. เสนอความเห็นเก่ียวกับการให:มีการดําเนินการแก:ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย
ท่ีเ ก่ียวข:องกับการควบคุม ปZองกัน ลด หรือขจัดมลพิษต>อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล:อมแห>งชาติ 

                                                           
24   คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ประกอบด:วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม*เปMนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง 
อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมการขนส>งทางบก อธิบดีกรมเจ:าท>า อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร> 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส>งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล:อม เลขาธิการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู:ทรงคุณวุฒิไม>เกิน 5 คนซ่ึงคณะกรรมการส่ิงแวดล:อมแห>งชาติแต>งต้ัง เปMนกรรมการ 
โดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปMนกรรมการและเลขานุการ(พระราชบัญญัติส>งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล:อมแห>งชาติ พ.ศ.2535, มาตรา 52) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 17 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ค. เสนอความเห็นเก่ียวกับการกําหนดมาตรการส>งเสริมด:านภาษีอากรและการลงทุน
ของเอกชนเก่ียวกับการควบคุมมลพิษ และการส>งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล:อมต>อคณะกรรมการสิ่งแวดล:อมแห>งชาติ 

ง. เสนอแนะการกําหนดอัตราค>าบริการสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบ
กําจัดของเสียรวมของทางราชการต>อคณะกรรมการสิ่งแวดล:อมแห>งชาติ 

จ. ให:คําแนะนําแก>รัฐมนตรีในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล>งกําเนิด
ตามมาตรา 55 

ฉ. ให:คําแนะนําแก>รัฐมนตรีในการกําหนดประเภทของแหล>งกําเนิดมลพิษท่ีจะต:อง
ปฏิบัติตามมาตรา 68 และมาตรา 69 

ช. ให:คําแนะนําในการออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตราย
ตามมาตรา 79 

ซ. ประสานงานระหว>างส>วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพ่ือควบคุม ปZองกัน ลด 
หรือขจัดมลพิษ 

ฌ. จัดทํารายงานเก่ียวกับสถานการณ�มลพิษเสนอต>อคณะกรรมการสิ่งแวดล:อม
แห>งชาติปBละหนึ่งครั้ง 

ญ. พิจารณาวินิ จ ฉัยการ คัดค: านคําสั่ งของ เจ: าพนักงานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ฎ. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว:ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนให:เปMนอํานาจ
หน:าท่ีของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

ฏ. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล:อมแห>งชาติมอบหมาย 

(5) มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล>งกําเนิด (มาตรา 55–มาตรา 58) หรือมาตรฐาน    
ปลายปล>อง (Effluent Standard) ซ่ึงกฎหมายกําหนดให:เปMนอํานาจของรัฐมนตรีว>าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล:อมแห>งชาติในการออกประกาศกระทรวงกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล>งกําเนิด 
สําหรับควบคุมการระบายน้ําท้ิง การปล>อยท้ิงอากาศเสีย การปล>อยท้ิงของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล>งกําเนิด
ออกสู>สิ่งแวดล:อม เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล:อมให:ได:มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล:อมตามท่ีกําหนดไว:ใน
พระราชบัญญัตินี้โดยมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล>งกําเนิดตามกฎหมายนี้เปMนค>ามาตรฐานกลางท่ีค>ามาตรฐาน
ในเรื่องเดียวกันตามกฎหมายอ่ืนจะกําหนดให:ต่ํากว>ามิได: นอกจากท่ีกล>าวมาแล:วเปMนท่ีน>าสนใจว>าในกรณีท่ีจังหวัด
ใดมีเขตควบคุมมลพิษอยู> กฎหมายฉบับนี้ให:ผู:ว>าราชการจังหวัดนั้นๆ มีอํานาจประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล>งกําเนิดสูงกว>ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล>งกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานซ่ึง
กําหนดตามกฎหมายอ่ืน และมีผลใช:บังคับตามมาตรา 56 เปMนพิเศษได: แต>ในทางปฏิบัติยังไม>มีจังหวัดใดใช:กลไก
ควบคุมมลพิษนี้แต>อย>างใด 

(6)  เขตควบคุมมลพิษ (มาตรา 59 – มาตรา 63) ซ่ึงกฎหมายกําหนดให:เปMนอํานาจของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล:อมแห>งชาติประกาศในการออกประกาศกําหนดให:ท:องท่ีใดๆ ท่ีมีป5ญหามลพิษซ่ึงมีแนวโน:ม
ท่ีจะร:ายแรงถึงขนาดเปMนอันตรายต>อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก>อให:เกิดผลกระทบเสียหายต>อ
คุณภาพสิ่งแวดล:อมเปMนเขตควบคุมมลพิษเพ่ือดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได: เม่ือได:ประกาศกําหนดให:
ท:องท่ีใดเปMนเขตควบคุมมลพิษแล:วเจ:าพนักงานท:องถ่ินจะมีหน:าท่ีต:องจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษเพ่ือเสนอประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ>นดินและเงินกองทุน สําหรับ



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 18 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ก>อสร:างหรือดําเนินการเพ่ือให:มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการท่ีจําเปMน 
สําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น 

(7) การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง ตามกฎหมายนี้มีกลไกการควบคุม 2 กรณี คือ 
กรณียานพาหนะท่ีจะนํามาใช:จะต:องไม>ก>อให:เกิดมลพิษเกินกว>ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล>งกําเนิดท่ีกําหนด
ตามมาตรา 55 (มาตรา 64 – มาตรา 67) และกรณีแหล>ง กําเนิดมลพิษท่ีรัฐมนตรีว> าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษออกประกาศกระทรวง
กําหนดให:เปMนแหล>งกําเนิดมลพิษท่ีจะต:องถูกควบคุม การปล>อยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอ่ืนใดท่ีอยู>ในสภาพ
เปMนควัน ไอ กxาซ เขม>า ฝุcน ละออง เถ:าถ>าน หรือมลพิษอากาศ ในรูปแบบใดออกสู>บรรยากาศไม>เกินมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล>งกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา 55 (มาตรา 68)ซ่ึงจะมีผลให:เจ:าของหรือผู:ครอบครอง
แหล>งกําเนิดมลพิษดังกล>าวมีหน:าท่ีต:องติดต้ัง หรือจัดให:มีระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ� หรือเครื่องมืออ่ืนใด 
สําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษซ่ึงอาจมีผลกระทบต>อคุณภาพอากาศตามท่ีเจ:าพนักงานควบคุม
มลพิษกําหนด  

(8)  การควบคุมมลพิษทางน้ํา (มาตรา 69–มาตรา 77) เปMนการควบคุมแหล>งกําเนิดมลพิษ
ท่ีรัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษออก
ประกาศกระทรวงกําหนดให:เปMนแหล>งกําเนิดมลพิษที่จะต:องถูกควบคุมการปล>อยน้ําเสีย หรือของเสียลงสู>แหล>ง
น้ําสาธารณะ หรือออกสู>สิ่งแวดล:อมนอกเขตท่ีต้ังแหล>งกําเนิดมลพิษไม>เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล>งกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา 55 ซ่ึงจะมีผลให:เจ:าของหรือผู:ครอบครองแหล>งกําเนิดมลพิษดังกล>าวมีหน:าท่ี
ต:องก>อสร:าง ติดต้ัง หรือจัดให:มีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียตามท่ีเจ:าพนักงานควบคุมมลพิษ
กําหนด หรือต:องจัดส>งน้ําเสีย หรือของเสียท่ีเกิดจากการดําเนินกิจการของตนไปทําการบําบัด หรือกําจัดโดยระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการเสียค>าบริการตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

นอกจากท่ีกล>าวมาแล:วในกรณีท่ีเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตท:องท่ีใดท่ีทางราชการ
ได:จัดให:มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมไว:แล:ว กฎหมายกําหนดให:เจ:าของหรือผู:ครอบครอง
แหล>งกําเนิดมลพิษทุกประเภท เว:นแต>เจ:าของหรือผู:ครอบครองแหล>งกําเนิดมลพิษท่ีมีระบบบําบัดของตนเองท่ีได:
มาตรฐานตามกฎหมาย มีหน:าท่ีต:องจัดส>งน้ําเสีย หรือของเสียท่ีเกิดจากแหล>งกําเนิดมลพิษของตนไปทําการบําบัด 
หรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวม โดยเสียค>าบริการตามท่ีกฎหมายกําหนดด:วย แต>ถ:าในเขตควบคุมมลพิษใด 
หรือเขตท:องท่ีใดท่ีทางราชการยังมิได:จัดให:มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวม และไม>มีผู:ได:รับ
ใบอนุญาตรับจ:างให:บริการบําบัดน้ําเสีย หรือกําจัดของเสียอยู>ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท:องท่ีนั้น กฎหมาย
กําหนดให:เจ:าพนักงานท:องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ:าพนักงานควบคุมมลพิษอาจกําหนดวิธีการชั่วคราวสําหรับการ
บําบัดน้ําเสีย หรือกําจัดของเสียซ่ึงเกิดจากแหล>งกําเนิดมลพิษได:ตามท่ีจําเปMนจนกว>าจะได:มีการก>อสร:าง ติดต้ัง 
และเปmดดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท:องท่ีนั้น 

(9)  การควบคุมมลพิษอ่ืนและของเสียอันตราย (มาตรา 78 –มาตรา 79) ตามท่ีกําหนดใน
กฎหมายนี้ กําหนดให:การเก็บรวบรวม การขนส>ง และการจัดการด:วยประการใดๆ เพ่ือบําบัดและขจัดขยะมูลฝอย
และของเสียอ่ืนท่ีอยู>ในสภาพเปMนของแข็ง การปZองกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากหรือมีท่ีมาจากการทําเหมืองแร>
ท้ังบนบกและในทะเล การปZองกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากหรือมีท่ีมาจากการสํารวจ และขุดเจาะน้ํามัน กxาซ
ธรรมชาติ และสารไฮโดรคาร�บอนทุกชนิดท้ังบนบกและในทะเล หรือการปZองกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากหรือ
มีท่ีมาจากการปล>อยท้ิงน้ํามัน และการท้ิงเทของเสียและวัตถุอ่ืนๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกน้ํามัน และเรือ
ประเภทอ่ืนเปMนไปตามกฎหมายว>าด:วยการนั้น แต>ในกรณีท่ีไม>มีกฎหมายใดบัญญัติไว:โดยเฉพาะ รัฐมนตรีว>าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงจะมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิต การใช:สารเคมี หรือวัตถุอันตรายใน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุข และกิจการอย>างอ่ืนให:อยู>ในความควบคุม   



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 19 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ในการนี้ กฎหมายให:กําหนดหลักเกณฑ� มาตรการ และวิธีการเพ่ือควบคุมการเก็บรวบรวม 
การรักษาความปลอดภัย การขนส>งเคลื่อนย:าย การนําเข:ามาในราชอาณาจักร การส>งออกไปนอกราชอาณาจักร 
และการจัดการ บําบัด และกําจัดของเสียอันตรายดังกล>าวด:วยวธิีการท่ีเหมาะสม และถูกต:องตามหลักวิชาท่ีเก่ียวข:องด:วย 

2.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เปMนกฎหมายท่ีใช:ควบคุมโรงงาน25และป5ญหามลพิษทุก

ด:านไม>ว>าจะเปMนน้ําเสีย อากาศเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม>ใช:แล:ว และของเสียอันตรายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน26 อันส>งผลกระทบต>อสิ่งแวดล:อมท้ังภายในและภายนอกโรงงานกฎหมายนี้มีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเปMนหน>วยงานผู:รับผิดชอบการปฏิบัติการตามกฎหมายฉบับนี้ซ่ึงผู:ท่ีฝcาฝgน
หรือไม>ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมท่ีกฎหมายกําหนดจะมีความผิดและต:องรับโทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:ใน
บทกําหนดโทษแห>งพระราชบัญญัตินี้  

สําหรับประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานท่ีอยู>ภายใต:การควบคุมดูแล การปZองกันเหตุ
เดือดร:อนรําคาญ การปZองกันความเสียหาย และการปZองกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะมี
ต>อประชาชนหรือสิ่งแวดล:อมตามกฎหมายนี้ แบ>งออก 3 จําพวกดังนี้ 

(1) โรงงานจําพวกท่ี 1 ได:แก>โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีสามารถประกอบกิจการ
โรงงานได:ทันทีตามความประสงค�ของผู:ประกอบกิจการโรงงาน 

(2) โรงงานจําพวกท่ี 2 ได:แก>โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีเม่ือจะประกอบกิจการ
โรงงานต:องแจ:งให:ผู:อนุญาตทราบก>อน 

(3) โรงงานจําพวกท่ี 3 ได:แก>โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีการต้ังโรงงานจะต:องได:รับ
ใบอนุญาตก>อนจึงจะดําเนินการได: 

โดยมาตรการหลักท่ีใช:ควบคุมดูแลผลกระทบทางสิ่งแวดล:อมสําหรับโรงงานท้ัง 3 จําพวก
ตามมาตรา 8 กําหนดให:เปMนอํานาจของรัฐมนตรีว>าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเปMนผู: รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงเพ่ือให:โรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่งหรือทุกจําพวก 
มีหน:าท่ีต:องปฏิบัติตามในเรื่องดังต>อไปนี้ 

(1) กําหนดหลักเกณฑ�เก่ียวกับท่ีตั้งของโรงงาน สภาพแวดล:อมของโรงงาน ลักษณะอาคาร
ของโรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน 

(2) กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ�หรือสิ่งท่ีต:องนํามาใช:
ในการประกอบกิจการโรงงาน 

(3) กําหนดให:มีคนงานซ่ึงมีความรู:เฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพ่ือ
ปฏิบัติหน:าท่ีหนึ่งหน:าท่ีใดประจําโรงงาน 

(4) กําหนดหลักเกณฑ�ท่ีต:องปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดให:มีอุปกรณ�หรือเครื่องมือ
อ่ืนใด เพ่ือปZองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร:อนท่ีอาจเกิดแก>บุคคลหรือ
ทรัพย�สินท่ีอยู>ในโรงงานหรือท่ีอยู>ใกล:เคียงกับโรงงาน 

                                                           
25   “โรงงาน” หมายความว>า อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใช:เคร่ืองจักรมีกําลังรวมต้ังแต>ห:าแรงม:าหรือกําลังเทียบเท>าต้ังแต>ห:าแรงม:าขึ้นไป หรือ
ใช:คนงานต้ังแต>เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช:เคร่ืองจักรหรือไม>ก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ>อม ซ>อมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา 
หรือทําลายส่ิงใดๆ  ท้ังน้ี ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 5) 
26   “ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความว>า การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ>อม ซ>อมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายส่ิงใดๆ 
ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต>ไม>รวมถึงการทดลองเดินเคร่ืองจักร (พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 5) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 20 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

(5) กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล>อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต>อสิ่งแวดล:อมซ่ึงเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 

(6) กําหนดการจัดให:มีเอกสารท่ีจําเปMนประจําโรงงานเพ่ือประโยชน�ในการควบคุมหรือ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(7) กําหนดข:อมูลท่ีจําเปMนเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงานท่ีผู:ประกอบกิจการโรงงาน
ต:องแจ:งให:ทราบเปMนครั้งคราวหรือตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว: 

(8) กําหนดการอ่ืนใดเพ่ือคุ:มครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน เพ่ือปZองกันหรือระงับ
หรือบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

นอกจากมาตรการข:างต:น เพ่ือประโยชน�ในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ�สิ่งแวดล:อม ความ
ม่ันคง ความปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณชน มาตรา 32 ยังบัญญัติให:รัฐมนตรีว>าการกระทรวง
อุตสาหกรรมโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกระทรวงกําหนดในเรื่องดังต>อไปนี้ 

(1) กําหนดจํานวนและขนาดของโรงงานแต>ละประเภทหรือชนิดท่ีจะให:ต้ังหรือขยาย หรือ
ท่ีจะไม>ให:ตั้งหรือขยายในท:องท่ีใดท:องท่ีหนึ่ง 

(2) กําหนดชนิด คุณภาพ อัตราส>วนของวัตถุดิบ แหล>งกําเนิดของวัตถุดิบและหรือป5จจัย
หรือชนิดของพลังงานท่ีจะนํามาใช:หรือผลิตในโรงงาน 

(3) กําหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ�ท่ีผลิตในโรงงานท่ีจะให:ตั้งหรือขยาย 
(4) กําหนดให:นําผลผลิตของโรงงานท่ีจะให:ต้ังหรือขยายไปใช:ในอุตสาหกรรมบางประเภท 

หรือให:ส>งผลผลิตออกนอกราชอาณาจักรท้ังหมดหรือบางส>วน 
สําหรับกลไกในการบังคับใช:ให:โรงงานทุกจําพวกปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และวิธีการควบคุม

ทางด:านสิ่งแวดล:อมท่ีกล>าวมาข:างต:น กฎหมายฉบับนี้ได:มีบทบัญญัติกําหนดเปMนหน:าท่ีให:โรงงานทุกจําพวกปฏิบัติ
ตามพร:อมกับกําหนดอํานาจหน:าท่ีให:แก>เจ:าพนักงานท่ีเปMนข:าราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเข:าไปควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย>างเคร>งครัดไม>ว>าจะเปMนการตรวจสอบ หรือการออก
คําสั่งทางปกครองเพ่ือระงับยับยั้งหรือปรับปรุงแก:ไขการประกอบกิจการโรงงานท่ีไม>เปMนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติด:วย 

นอกจากมาตรการในเชิงของการควบคุมมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงานแล:ว 
กฎหมายนี้ยังมีมาตรการท่ีเปMนประโยชน�ต>อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด:านเกษตรตามแผนแม>บทพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ56งทะเลภาคใต:ด:วย โดยเฉพาะการกําหนดเขตประกอบการอุตสาหกรรม ซ่ึงมาตรา 30 ให:อํานาจแก>
รัฐมนตรีว>าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดให:ท:องท่ีใดท:องท่ีหนึ่งเปMน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมได:ซ่ึงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 หรือโรงงานจําพวกท่ี 3 ภายในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว>าด:วยการนิคมอุตสาหกรรม       
จะได:รับยกเว:นไม>ต:องแจ:งให:พนักงานเจ:าหน:าท่ีทราบตามมาตรา 11 หรือได:รับอนุญาตตามมาตรา 12 แล:วแต>
กรณี แต>อย>างไรก็ตาม การประกอบกิจการโรงงานดังกล>าวยังคงต:องปฏิบัติตามตามมาตรา 8 มาตรา 32 (1) และ
บทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให:ถือเสมือนเปMนผู:แจ:ง
หรือผู:รับใบอนุญาต แล:วแต>กรณี 

เม่ือได:กําหนดให:ท:องท่ีใดเปMนเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมข้ึน
ตามกฎหมายว>าด:วยการนิคมอุตสาหกรรมแล:ว รัฐมนตรีว>าการกระทรวงอุตสาหกรรมอาจออกกฎกระทรวง
กําหนดให:บริเวณโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมภายในระยะท่ีกําหนดเปMนเขตห:าม
ประกอบกิจการโรงงานโดยเด็ดขาดหรือจะอนุญาตให:ประกอบกิจการได:เฉพาะโรงงานบางประเภท ชนิดหรือขนาด
ใดก็ได:อันช>วยให:การกํากับดูแลโรงงานเพ่ือควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดล:อมจากการประกอบกิจการโรงงานต>อ
แหล>งท>องเท่ียวทางธรรมชาติทําได:ง>ายข้ึน 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 21 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

2.3  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ.2522 

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย พ.ศ.2522 เปMนกฎหมายอีกฉบับ
หนึ่งท่ีใช:ควบคุมโรงงานพร:อมการส>งเสริมการประกอบกิจการโรงงานท่ีต้ังอยู>ในนิคมอุตสาหกรรม27 กลไกท่ีใช:ใน
การควบคุมมลพิษจากประกอบกิจการโรงงานเปMนกลไกเดียวกับท่ีกําหนดไว:ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
ท่ีได:กล>าวมา เพราะโรงงานท่ีอยู>ในนิคมอุตสาหกรรมก็คือโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 นั่นเอง 
เพ่ือแต>ได:สิทธิประโยชน�ทางด:านกฎหมายในเชิงของการส>งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (เช>น สิทธิ
ประโยชน�ทางด:านคนเข:าเมือง และภาษีศุลกากร เปMนต:น) เท>านั้น กฎหมายนี้มีการนิคมอุตสาหกรรมแห>งประเทศ
ไทย (กนอ.) ซ่ึงเปMนรัฐวิสาหกิจในการกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมเปMนหน>วยงานผู:รับผิดชอบการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายฉบับนี้ 

สําหรับนิคมอุตสาหกรรมท่ีจะจัดต้ังตามกฎหมายนี้ มี 2 ประเภท (มาตรา 36) คือ            
“เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป”28 และ “เขตประกอบการเสรี”29 ซ่ึงการจัดต้ัง การเปลี่ยนแปลงเขต และการยุบนิคม
อุตสาหกรรม กฎหมายกําหนดให:เปMนอํานาจของคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย30 ประกาศ
กําหนดเปMนเขตนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ในตามมาตรา 23 ยังกําหนดบทบาทให:คณะกรรมการชุดนี้มี
อํานาจวางระเบียบหรือข:อบังคับเพ่ือการดําเนินงานและควบคุมดูแลการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
หลายประการท่ีสามารถนํามาใช:ในการปZองกันหรือควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดล:อมจากนิคมอุตสาหกรรมได:โดย
ผู:ท่ีฝcาฝgนหรือไม>ปฏิบัติตามระเบียบหรือข:อบังคับท่ีออกมาจะมีความผิดและต:องรับโทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:
ในบทกําหนดโทษแห>งพระราชบัญญัติด:วย เช>น  

(1) การสํารวจ วางแผน ออกแบบ ก>อสร:าง และบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ให:บริการแก>ผู:ประกอบอุตสาหกรรม ผู:ประกอบพาณิชยกรรม และผู:ประกอบกิจการอ่ืนท่ีเปMนประโยชน�หรือ
เก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม แล:วแต>กรณี 

(2) การกําหนดประเภทและขนาดของกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจการอ่ืนท่ี
เปMนประโยชน�หรือเก่ียวเนื่องท่ีพึงอนุญาตให:ประกอบในนิคมอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

(3) การตรวจตราความเปMนอยู>ของคนงานในนิคมอุตสาหกรรม 
(4) การควบคุมการดําเนินงานของผู:ประกอบอุตสาหกรรม ผู:ประกอบพาณิชยกรรม ผู:

ประกอบกิจการอ่ืนท่ีเปMนประโยชน�หรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม 
และผู:ใช:ท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมให:เปMนไปตามระเบียบ ข:อบังคับ และกฎหมายรวมท้ังการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับ
การสาธารณสุขหรือท่ีกระทบกระเทือนต>อคุณภาพสิ่งแวดล:อม 
                                                           
27 “นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว>า เขตอุตสาหกรรมท่ัวไปหรือเขตประกอบการเสรี (พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย พ.ศ. 
2522, มาตรา 4) 
28 “เขตอุตสาหกรรมทั่วไป” หมายความว>า เขตพื้นท่ีท่ีกําหนดไว:สําหรับการประกอบอุตสาหกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นท่ีเปMนประโยชน�หรือ
เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ (พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย พ.ศ. 2522, มาตรา 4) 
29 “เขตประกอบการเสรี” หมายความว>า เขตพื้นท่ีท่ีกําหนดไว:สําหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการ
ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพื่อประโยชน�ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความม่ันคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการด:าน
ส่ิงแวดล:อม หรือความจําเปMนอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยของท่ีนําเข:าไปในเขตดังกล>าวจะได:รับสิทธิประโยชน�ทางภาษี อากร และค>าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ(พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย พ.ศ. 2522, มาตรา 4) 
30   คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ประกอบด:วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม>เกิน 10 คน รวมท้ังผู:ว>าการการนิคม
อุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย ซ่ึงเปMนกรรมการโดยตําแหน>ง (พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย พ.ศ. 2522, มาตรา 18) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 22 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

นอกจากท่ีกล>าวมาท้ังหมดแล:ว จากข:อเสนอหนึ่งของการศึกษาท่ีเสนอรูปแบบพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมฮาลาลนั้น ก็สามารถนํากฎหมายฉบับนี้ไปใช:จัดต้ังและดําเนินการใน
รูปของนิคมอุตสาหกรรมได: ซ่ึงในอดีตประมาณปB พ.ศ.2547 ก็เคยมีการจัดต้ังเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป นิคม
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตําบลบ:านน้ําบ>อ อําเภอปะนาเระ จังหวัดป5ตตานี มาแล:ว แต>มีป5ญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินโครงการให:สําเร็จตามวัตถุประสงค� เอกชนผู:ร>วมดําเนินงานจึงแจ:งความประสงค�ขอยุติการดําเนิน
โครงการดังกล>าว ทําให:การนิคมอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทยต:องยุติสัญญาร>วมดําเนินงานโครงการนิคม
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลกับเอกชนดังกล>าวไปในปB พ.ศ.2558  

2.4  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เปMนกฎหมายโดยตรงท่ีใช:เพ่ือควบคุมและจัดการ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล:อมไม>ว>าจะเปMนน้ําเสียและอากาศเสียจากสิ่งปลูกสร:างท่ีเปMนอาคารตามท่ีกฎหมายนี้กําหนด 
ซ่ึงอาคารตามความหมายท่ีกําหนดไว:ในมาตรา 4 จะมีความหมายท่ีกว:างครอบคลุมอาคารและส>วนต>างๆ ของ
อาคารด:วยทุกประเภท ไม>ว>าอาคารนั้นจะเปMน ตึก บ:าน เรือน โรง ร:าน แพ คลังสินค:า สํานักงาน และสิ่งท่ีสร:าง
ข้ึนอย>างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข:าอยู>หรือเข:าใช:สอยได: และหมายความรวมถึง 

(1)  อัฒจันทร�หรือสิ่งท่ีสร:างข้ึนอย>างอ่ืนเพ่ือใช:เปMนท่ีชุมนุมของประชาชน 

(2)  เข่ือน สะพาน อุโมงค� ทางหรือท>อระบายน้ํา อู>เรือ คานเรือ ท>าน้ํา ท>าจอดเรือ รั้ว 
กําแพง หรือประตู ท่ีสร:างข้ึนติดต>อหรือใกล:เคียงกับท่ีสาธารณะหรือสิ่งท่ีสร:างข้ึนให:บุคคลท่ัวไปใช:สอย 

(3)  ปZายหรือสิ่งท่ีสร:างข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปZาย 

(4)  พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร:างข้ึนเพ่ือใช:เปMนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข:าออกของรถสําหรับ
อาคารท่ีกําหนดตามมาตรา 8 (9) 

(5)  สิ่งท่ีสร:างข้ึนอย>างอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
กฎหมายฉบับนี้มีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เปMนหน>วยงานผู:รับผิดชอบ

โดยมีรัฐมนตรีว>าการกระทรวงมหาดไทยเปMนผู:รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจในการออก
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงเพ่ือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกฎกระทรวงท่ีมีความสําคัญต>อรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล:อม คือ กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 ซ่ึงรัฐมนตรีว>าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร31 สามารถวางกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ หรือ
รายละเอียดทางด:านเทคนิคในเรื่องดังต>อไปนี้ได:  

(1)  ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส>วน ขนาด เนื้อท่ี และท่ีตั้งของอาคาร 
(2)  การรับน้ําหนัก ความต:านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช: 
(3)  การรับน้ําหนัก ความต:านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคาร 

                                                           
31    คณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด:วย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปMนประธานกรรมการ ผู:แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู:แทนกระทรวง
อุตสาหกรรม ผู:แทนกรมการปกครอง ผู:แทนกรมทางหลวง ผู:แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู:แทนสํานักผังเมือง ผู:แทนสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม ผู:แทนกรุงเทพมหานคร ผู:แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู:แทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาป5ตยกรรม แห>งละหน่ึงคน และผู:ทรงคุณวุฒิอีกไม>เกิน 4 คนซ่ึงรัฐมนตรีแต>งต้ัง เปMนกรรมการ และให:หัวหน:าสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร เปMนกรรมการและเลขานุการ (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา  14) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 23 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

(4)  แบบและวิธีการเก่ียวกับการติดต้ังระบบประปา กxาซ ไฟฟZา เครื่องกล ความปลอดภัยเก่ียวกับ
อัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย>างอ่ืน และการปZองกันอันตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุ>นวาย 

(5)  แบบและจํานวนของห:องน้ําและห:องส:วม 
(6)  ระบบการจัดการเก่ียวกับสภาพแวดล:อมของอาคาร เช>น ระบบการจัดแสงสว>าง การระบาย

อากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
(7)  ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อท่ีของท่ีว>างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
(8)  ระยะหรือระดับระหว>างอาคารกับอาคารหรือเขตท่ีดินของผู:อ่ืน หรือระหว>างอาคารกับถนน 

ตรอก ซอย ทางเท:า ทาง หรือท่ีสาธารณะ 
(9)  พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร:างข้ึนเพ่ือใช:เปMนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข:าออกของรถสําหรับอาคาร

บางชนิด หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร:างข้ึนดังกล>าว 
(10)  บริเวณห:ามก>อสร:าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย:าย และใช:หรือเปลี่ยนการใช:อาคารชนิดใด

หรือประเภทใด 
(11) หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการก>อสร:าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย:าย ใช:หรือเปลี่ยน

การใช:อาคาร 
(12) หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต>ออายุใบอนุญาต         

การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(13) หน:าท่ีและความรับผิดชอบของผู:ออกแบบ ผู:ควบคุมงาน ผู:ดําเนินการผู:ครอบครองอาคาร 

และเจ:าของอาคาร 
(14) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต:องห:ามของผู:ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ� วิธีการ และ

เง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน และการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเปMนผู:ตรวจสอบ 

(15) หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดต้ังและตรวจสอบอุปกรณ�ประกอบ
ของอาคาร 

(16) ชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจ:าของอาคาร หรือผู:ครอบครองอาคาร หรือผู:ดําเนินการต:อง
ทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต>อชีวิต ร>างกาย และทรัพย�สินของบุคคลภายนอก 

ในส>วนของกลไกหลักในการบังคับให:ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้จะกําหนดเปMนบทบาทขององค�กร
ปกครองส>วนท:องถ่ิน ซ่ึงจะเปMนท้ังองค�กรในการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจน
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงผู:ท่ีฝcาฝgนหรือไม>ปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมท่ีกฎหมายกําหนดจะมีความผิดและต:องรับโทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:ในบทกําหนดโทษแห>ง
พระราชบัญญัตินี้  

นอกจากนั้น เปMนท่ีน>าสนใจว>าหากเกิดกรณีกฎหมายลําดับรอง (กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
และข:อบัญญัติท:องถ่ิน) ท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ มีเนื้อหาการบังคับใช:ขัดหรือแย:งกับกฎหมายว>าด:วยการผัง
เมืองแล:ว ในมาตรา 12 บัญญัติให:บังคับตามกฎหมายว>าด:วยการผังเมืองและในกรณีท่ีสมควรจะห:ามการก>อสร:าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย:าย และใช:หรือเปลี่ยนการใช:อาคารชนิดใดหรือประเภทใด ในบริเวณหนึ่งบริเวณใด     
แต>ยังไม>มีกฎกระทรวงหรือข:อบัญญัติท:องถ่ินกําหนดการตามมาตรา 8 (10) กฎหมายมาตรา 13 ก็บัญญัติให:
อํานาจแก>รัฐมนตรีว>าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ:าพนักงาน
ท:องถ่ิน แล:วแต>กรณี ออกประกาศกระทรวง ห:ามการก>อสร:าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย:าย และใช:หรือเปลี่ยน



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 24 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

การใช:อาคารในบริเวณนั้นเปMนการชั่วคราวได: และให:ดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือข:อบัญญัติท:องถ่ินภายใน 1 
ปB นับแต>วันท่ีประกาศนั้นมีผลใช:บังคับซ่ึงมาตรการตามมาตรา 13 สามารถนํามาปรับใช:เพ่ือควบคุมอาคารในพ้ืนท่ี
แหล>งท>องเท่ียวท่ีมีความเปาะบางของระบบนิเวศได:เปMนอย>างดี 

2.5  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เปMนกฎหมายโดยตรงท่ีใช:ในการจัดการป5ญหา
ปฏิกูล 32 และมูลฝอย33 ท่ีมีผลกระทบทางสิ่งแวดล:อมท่ีจะเกิดกับแหล>งท>องเท่ียวทางบกและทางทะเลในพ้ืนท่ี
ชายฝ56งทะเลภาคใต: กฎหมายฉบับนี้มีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเปMนหน>วยงานผู:รับผิดชอบ โดยมี
รัฐมนตรีว>าการกระทรวงสาธารณสุขเปMนผู:รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจในการออกกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงเพ่ือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สําหรับกลไกหลักในการบังคับให:ปฏิบัติตามกฎหมาย
ฉบับนี้จะกําหนดเปMนบทบาทขององค�กรปกครองส>วนท:องถ่ิน ซ่ึงจะเปMนท้ังองค�กรท่ีมีอํานาจหน:าท่ีโดยตรงในการ
ควบคุมและการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซ่ึงผู:ท่ีฝcาฝgนหรือไม>ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมท่ีกฎหมายกําหนดจะ
มีความผิดและต:องรับโทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:ในบทกําหนดโทษแห>งพระราชบัญญัตินี้ 

ในส>วนของมาตรการควบคุมและการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามกฎหมายนี้บัญญัติไว:
ในมาตรา 18 – 20 โดยกําหนดให:การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค�กรปกครองส>วนท:องถ่ิน
ใดให:เปMนอํานาจขององค�กรปกครองส>วนท:องถ่ินนั้นซ่ึงองค�กรปกครองส>วนท:องถ่ินอาจร>วมกับหน>วยงานของรัฐ 
หรือองค�กรปกครองส>วนท:องถ่ินอ่ืนภายใต:ข:อตกลงร>วมกันก็ได: แต>ในกรณีจําเปMนเพ่ือประโยชน�สาธารณะโดย
ส>วนรวม รัฐมนตรีว>าการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สาธารณสุข34กําหนดหลักเกณฑ�วิธีการ และเง่ือนไขของการดําเนินการร>วมกันได: 

นอกจากการดําเนินการเองหรือร>วมกับหน>วยงานของรัฐท่ีกล>าวมาแล:วในกรณีท่ีมีเหตุอัน
สมควรองค�กรปกครองส>วนท:องถ่ินอาจมอบให:บุคคลใดดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยแทน
ภายใต:การควบคุมดูแลขององค�กรปกครองส>วนท:องถ่ิน หรืออาจอนุญาตให:บุคคลใดเปMนผู:ดําเนินกิจการรับทําการ
เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปMนธุรกิจหรือโดยได:รับประโยชน�ตอบแทนด:วยการคิดค>าบริการก็ได: 

เปMนท่ีน>าสังเกตว>าอํานาจหน:าท่ีในการการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของแต>ละองค�กรปกครองส>วนท:องถ่ินนั้น กฎหมายฉบับนี้กําหนดห:ามมิให:ใช:บังคับกับการจัดการ
ของเสียอันตรายตามกฎหมายว>าด:วยโรงงาน แต>ผู:ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผู:ดําเนินกิจการรับ
ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล>าว มีหน:าท่ีต:องแจ:งการดําเนินกิจการเปMนหนังสือต>อเจ:าพนักงาน

                                                           
32   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว>า อุจจาระหรือป5สสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซ่ึงเปMนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น (พระราชบัญญัติการ       
สาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 4) 
33    “มูลฝอย” หมายความว>า เศษกระดาษ เศษผ:า เศษอาหาร เศษสินค:า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส>อาหาร เถ:า มูลสัตว� ซากสัตว� หรือส่ิงอื่นใด
ท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว� หรือท่ีอื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเปMนพิษหรืออันตรายจากชุมชน (พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 4) 
34 คณะกรรมการสาธารณสุข ประกอบด:วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปMนประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� อธิบดีกรมส>งเสริมการปกครอง
ท:องถิ่น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ:มครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล:อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห>งประเทศไทย นายกสมาคมองค�การบริหารส>วนจังหวัดแห>งประเทศไทย นายก
สมาคมองค�การบริหารส>วนตําบลแห>งประเทศไทย และผู:ทรงคุณวุฒิอีกไม>เกิน 4 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต>งต้ังจากผู:มีความรู:ความสามารถหรือประสบการณ�ใน
ด:านกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยส่ิงแวดล:อม และการคุ:มครองผู:บริโภค เปMนกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมอนามัยเปMนกรรมการและเลขานุการ 
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 9) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 25 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ท:องถ่ิน35 นอกจากนั้นเพ่ือประโยชน�ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย กฎหมายฉบับนี้ยังให:อํานาจแก>องค�กรปกครองส>วนท:องถ่ินในการออกข:อบัญญัติท:องถ่ินในเรื่อง
ดังต>อไปนี้ 

(1)  ห:ามการถ>าย เท ท้ิง หรือทําให:มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 
นอกจากในท่ีท่ีราชการส>วนท:องถ่ินจัดไว:ให: 

(2)  กําหนดให:มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน 
(3)  กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให:เจ:าของหรือผู:ครอบครอง

อาคารหรือสถานท่ีใดๆ ปฏิบัติให:ถูกต:องด:วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช:อาคารหรือสถานท่ีนั้นๆ 

(4)  กําหนดอัตราค>าธรรมเนียมในการให:บริการของราชการส>วนท:องถ่ิน หรือบุคคลอ่ืนท่ี
ราชการส>วนท:องถ่ินมอบให:ดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม>เกินอัตราท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง ท้ังนี้ การจะกําหนดอัตราค>าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการส>วนท:องถ่ินนั้น
จะต:องดําเนินการให:ถูกต:องด:วยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(5)  กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เพ่ือให:ผู:รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราค>าบริการข้ันสูงตามลักษณะการให:บริการท่ี
ผู:รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได: 

(6)  กําหนดการอ่ืนใดท่ีจําเปMนเพ่ือให:ถูกต:องด:วยสุขลักษณะ 
จากท่ีกล>าวมาแล:วท้ังหมดจะเห็นได:ว>ามาตรการท่ีใช:ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม

พระราชบัญญัตินี้มีเพียงพอท่ีจะใช:ปZองกันป5ญหาผลกระทบทางด:านสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต>อแหล>งท>องเท่ียวท่ีอยู>ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค�กรปกครองส>วนท:องถ่ิน นอกจากนั้น ในการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร:อยโดยรวมของ
ถนน ทางน้ํา ท่ีหรือทางสาธารณะท่ีอยู>ในเขตรับผิดชอบขององค�กรปกครองส>วนท:องถ่ินนั้น องค�กรปกครองส>วน
ท:องถ่ินยังสามารถนํามาตรการควบคุมดูแลตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปMนระเบียบเรียบร:อย
ของบ:านเมือง พ.ศ.2535 มาบังคับใช:เพ่ือรักษาความสะอาดและความเปMนระเบียบเรียบร:อยของบ:านเมืองได:ด:วย 
ซ่ึงกฎหมายนี้จะมีส>วนสําคัญต>อการจัดระเบียบความสะอาดของแหล>งท>องเท่ียวอย>างมาก แต>สําหรับในพ้ืนท่ีท่ีเปMน
เขตอนุรักษ�ตามกฎหมายเฉพาะไม>ว>าจะเปMนอุทยานแห>งชาติ เขตปcาสงวนแห>งชาติ เขตรักษาพันธ�สัตว�ปcา และเขต
ห:ามล>าสัตว�ปcา หากมีป5ญหาในด:านของการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือการจัดการท่ีไม>เปMนระเบียบเรียบร:อย
ในพ้ืนท่ีแล:วก็จะไม>อยู>ในความรับผิดชอบขององค�กรปกครองส>วนท:องถ่ิน เพราะองค�กรปกครองส>วนท:องถ่ินไม>
สามารถนําพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปMน
ระเบียบเรียบร:อยของบ:านเมือง พ.ศ.2535 ไปบังคับใช:ในเขตอนุรักษ�ดังกล>าวได: จึงเปMนหน:าท่ีของหน>วยงาน
ผู:รับผิดชอบตามกฎหมายท่ีจัดต้ังเขตอนุรักษ�นั้นๆ ท่ีจะต:องดําเนินการแก:ไขป5ญหาท่ีเกิดข้ึนเอง 
  

                                                           
35 “เจ�าพนักงานท�องถ่ิน” หมายความว>า นายกองค�การบริหารส>วนจังหวัดสําหรับในเขตองค�การบริหารส>วนจังหวัด นายกเทศมนตรีสําหรับในเขต
เทศบาล นายกองค�การบริหารส>วนตําบลสําหรับในเขตองค�การบริหารส>วนตําบล ผู:ว>าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นายก
เมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา และหัวหน:าผู:บริหารท:องถิ่นขององค�กรปกครองส>วนท:องถิ่นอื่นท่ีกฎหมายกําหนดให:เปMนราชการส>วนท:องถิ่น 
สําหรับในเขตราชการส>วนท:องถิ่นน้ัน (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 4) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 26 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

2.6 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน>านน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 เปMนกฎหมายท่ีอยู>ใน

ความรับผิดชอบของกรมเจ:าท>า กระทรวงคมนาคม ท่ีใช:ควบคุมดูแลรักษาทางน้ําและจัดระเบียบการสัญจรของ
เรือ36 ในน>านน้ําไทย37 ท้ังหมด นอกนั้น กฎหมายนี้ยังมีมาตรการท่ีใช:ควบคุมการปลูกสร:างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด
ล>วงล้ําเข:าไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใต:น้ํา ของแม>น้ํา ลําคลอง บึง อ>างเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปMนทางสัญจรของ
ประชาชนหรือท่ีประชาชนใช:ประโยชน�ร>วมกัน หรือทะเลภายในน>านน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเล และ
มาตรการท่ีใช:จัดการกับป5ญหามลพิษทางน้ําหรือน้ําเสียจากเรือและแหล>งกําหนดมลพิษอ่ืนๆ ท่ีปล>อยมลพิษหรือ
น้ําเสียลงสู>ทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช:ประโยชน�ร>วมกันหรือทะเลภายในน>านน้ําไทย ซ่ึงจะมีส>วน
สําคัญอย>างต>อการดูแลรักษาสิ่งแวดล:อมของแหล>งท>องเท่ียวทางทะเลในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:  

สําหรับมาตรการท่ีใช:ในการดูและรักษาสิ่งแวดล:อมและจัดการป5ญหามลพิษท่ีผู:ฝcาฝgนหรือไม>
ปฏิบัติจะมีความผิดและต:องรับโทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:พระราชบัญญัตินี้ท่ีสําคัญ ประกอบด:วย 

(1)  การควบคุมการล>วงล้ําลําแม>น้ํา (มาตรา 117 – มาตรา 118 ตรี) ซ่ึงตามกฎหมายนี้
ห:ามมิให:ผู:ใดปลูกสร:างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล>วงล้ําเข:าไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใต:น้ํา ของแม>น้ํา ลําคลอง บึง อ>างเก็บ
น้ํา ทะเลสาบ อันเปMนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช:ประโยชน�ร>วมกัน หรือทะเลภายในน>านน้ําไทย
หรือบนชายหาดของทะเลดังกล>าว เว:นแต>จะได:รับอนุญาตจากเจ:าท>าโดยผู:รับอนุญาตจะต:องเสียค>าตอบแทนเปMน
รายปB ตามวิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงต:องไม>น:อยกว>าตารางเมตรละ50 บาท และถ:าเปMนอาคาร
หรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงมีลักษณะหรือวัตถุประสงค�เพ่ือใช:ในการประกอบธุรกิจให:เสียเปMน 2 เท>าของอัตราดังกล>าว ในกรณี
ท่ีอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดดังกล>าวถูกปลูกสร:างข้ึนโดยมิได:รับอนุญาตหรือไม>เปMนไปตามท่ีได:รับอนุญาตให:เสีย
ค>าตอบแทนเปMน  3 เท>าของอัตราดังกล>าว ซ่ึงค>าตอบแทนท่ีเก็บได:นี้กฎหมายกําหนดให:เปMนรายได:ขององค�กร
ปกครองส>วนท:องถ่ินท่ีอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นอยู>ในเขตซ่ึงผู:ท่ีฝcาฝgนหรือไม>ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมท่ีกฎหมาย
กําหนดจะมีความผิดและต:องรับโทษทางอาญาตามท่ีกําหนดไว:ในบทกําหนดโทษแห>งพระราชบัญญัตินี้ 

(2)  การห:ามมิให:ผู:ใดเท ท้ิง หรือทําด:วยประการใดๆ ให:หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา 
สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใดๆ ยกเว:นน้ํามันและเคมีภัณฑ�ลงในแม>น้ํา ลําคลอง บึง อ>างเก็บน้ํา หรือทะเลสาบ อันเปMน
ทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช:ประโยชน�ร>วมกันหรือทะเลภายในน>านน้ําไทย อันจะเปMนเหตุให:เกิด
การต้ืนเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เว:นแต>จะได:รับอนุญาตจากเจ:าท>า (มาตรา 119)   

(3)  การห:ามมิให:ผู:ใดเท ท้ิง หรือทําด:วยประการใดๆ ให:น้ํามันและเคมีภัณฑ�หรือสิ่งใดๆ ลงใน
แม>น้ํา ลําคลอง บึง อ>างเก็บน้ํา หรือทะเลสาบอันเปMนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช:ประโยชน�ร>วมกัน 
หรือทะเลภายในน>านน้ําไทยอันอาจจะเปMนเหตุให:เกิดเปMนพิษต>อสิ่งมีชีวิตหรือต>อสิ่งแวดล:อมหรือเปMนอันตรายต>อการ
เดินเรือในแม>น้ํา ลําคลอง บึง อ>างเก็บน้ํา หรือทะเลสาบดังกล>าว (มาตรา 119 ทวิ)  

(4)  การห:ามมิให:ผู:ใดขุดลอก แก:ไข หรือทําด:วยประการใดๆ อันเปMนการเปลี่ยนแปลงร>องน้ํา 
ทางเรือเดิน แม>น้ํา ลําคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน>านน้ําไทย เว:นแต>จะได:รับอนุญาตจากเจ:าท>า (มาตรา 120) 

(5)  การห:ามมิให:ผู:ใดเท ท้ิง หรือปล>อยให:น้ํามันปmโตรเลียมหรือน้ํามันท่ีปนกับน้ํารั่วไหลด:วย
ประการใดๆ ลงในเขตท>า แม>น้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในน>านน้ําไทย (มาตรา 204) 
                                                           
36   “เรือ”หมายความว>า ยานพาหนะทางนํ้าทุกชนิด ไม>ว>าจะใช:เพื่อบรรทุกลําเลียง โดยสาร ลาก จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมท้ังยานพาหนะอย>างอื่นท่ี
สามารถใช:ในนํ้าได:ทํานองเดียวกัน(พระราชบัญญัติการเดินเรือในน>านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456, มาตรา 3) 
37“น�านนํ้าไทย” หมายความว>า บรรดาน>านนํ้าท่ีอยู>ภายใต:อํานาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย และในกรณีตามมาตรา 17 มาตรา 119 มาตรา 119 
ทวิ มาตรา 120 มาตรา 121 มาตรา 133 มาตรา 204 และมาตรา 220 แห>งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน>านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ให:
หมายความรวมถึงน>านนํ้าท่ีอยู>ในเขตต>อเน่ืองของราชอาณาจักรไทยด:วย (พระราชบัญญัติการเดินเรือในน>านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456, มาตรา 3) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 27 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

3. กฎหมายเพ่ือการควบคุมการใช�ประโยชน+ท่ีดิน 

กฎหมายท่ีใช:ควบคุมการใช:ประโยชน� ท่ีดินเพ่ือรองรับการพัฒนาท้ังทางด:านเกษตรกรรม       
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม และจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในท:องท่ีต>างๆ ของประเทศในป5จจุบัน คือ 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 อันเปMนกฎหมายท่ีอยู>ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว>าการกระทรวงมหาดไทยเปMนผู:รักษาการตามกฎหมาย และมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ฉะนั้น การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ตามแผนแม>บทท้ัง
ทางด:านการท>องเท่ียวและอุตสาหกรรมจะต:องคํานึงถึงการผังเมือง38ตามท่ีกําหนดไว:ในพระราชบัญญัตินี้ด:วย 

โดยผังเมืองตามท่ีกําหนดไว:ตามกฎหมายฉบับนี้มี 2 ลักษณะ แต>ละลักษณะมีรายละเอียดท่ี
น>าสนใจ ดังนี้  

3.1 ผังเมืองรวม39 

การวางและจัดทําผังเมืองรวมมีข้ันตอน หลักเกณฑ�และวิธีการดําเนินการดังนี้ 

(1)  การสํารวจเพ่ือวางและจัดทําผังเมืองรวม (มาตรา 14–มาตรา 16) กฎหมายกําหนดให:
ต:องตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจ เพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองรวมซ่ึงจะทําให:เจ:า
พนักงานการผังมีอํานาจดําเนินการในเขต เช>น เข:าไปทําการอันจําเปMนเพ่ือการสํารวจ กําหนดเขตท่ีดินท่ีประสงค�
จะให:เปMนเขตผังเมืองรวม และกําหนดหลักเกณฑ�การใช:ประโยชน�ในทรัพย�สิน เพ่ือประโยชน�ในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม ท้ังนี้ เม่ือได:รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง40แล:ว เปMนต:น 

(2)  การวางและจัดทําผังเมืองรวม (มาตรา 17 – มาตรา 25) การวางและจัดทําผังเมือง
รวมในท:องท่ีใดๆ ของประเทศ กฎหมายกําหนดให:ริเริ่มดําเนินการได:ท้ังกรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ:า
พนักงานท:องถ่ินและเม่ือมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมข้ึนในท:องท่ีของจังหวัดใด กฎหมายกําหนดให:ผู:ว>าราชการ

                                                           
38 “การผังเมือง”หมายความว>า การวาง จัดทําและดําเนินการให:เปMนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวข:องหรือ
ชนบท เพื่อสร:างหรือพัฒนาเมืองหรือส>วนของเมืองขึ้นใหม>หรือแทนเมืองหรือส>วนของเมืองท่ีได:รับความเสียหายเพื่อให:มีหรือทําให:ดียิ่งขึ้นซ่ึงสุขลักษณะ 
ความสะดวกสบาย ความเปMนระเบียบ ความสวยงาม การใช:ประโยชน�ในทรัพย�สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส>งเสริม
การเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล:อม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชน�หรือคุณค>าในทางศิลปกรรม สถาป5ตยกรรม 
ประวัติศาสตร� หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณค>าในทางธรรมชาติ (พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518, มาตรา 4) 
39 “ผังเมืองรวม”หมายความว>า แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมท้ังมาตรการควบคุมโดยท่ัวไป เพื่อใช:เปMนแนวทางในการพัฒนา และการดํารง
รักษาเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวข:องหรือชนบทในด:านการใช:ประโยชน�ในทรัพย�สิน การคมนาคมและการขนส>ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดล:อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค�ของการผังเมือง (พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 4) 
40 คณะกรรมการผังเมือง ประกอบด:วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปMนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน>ง (ได:แก> ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส>งเสริมการลงทุน และผู:อํานวยการสํานักงบประมาณ) กรรมการผู:ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แต>งต้ังจากผู:มีความรู:ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ�เปMนท่ีประจักษ�ในด:านการผังเมือง สถาป5ตยกรรมศาสตร� วิศวกรรมศาสตร� 
นิติศาสตร� เศรษฐศาสตร� ส่ิงแวดล:อม ประวัติศาสตร�หรือโบราณคดี หรือสังคม จํานวนไม>เกิน 9 คน (ในจํานวนน้ีจะต:องแต>งต้ังจากผู:มีประสบการณ�ด:าน
การสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับการผังเมืองในสถาบันอุดมศึกษาอย>างน:อย 1 คน) กรรมการซ่ึงเปMนผู:แทนสภาวิศวกร ผู:แทนสภาสถาปนิก ผู:แทนสภา
หอการค:าแห>งประเทศไทย ผู:แทนสภาอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย และผู:แทนสภาอุตสาหกรรมท>องเท่ียวแห>งประเทศไทย กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แต>งต้ังจากผู:แทนสถาบันหรือองค�การอิสระ และบุคคลอื่นท่ีมีความเกี่ยวข:องกับการผังเมือง จํานวนไม>เกิน 4 คน โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เปMนกรรมการและเลขานุการในกรณีที่เปMนการวาง จัดทํา แก:ไข หรืออนุมัติผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครให:ปลัด
กรุงเทพมหานครเข:าร>วมเปMนกรรมการ หรือในเขตพ้ืนที่ที่เก่ียวกับความมั่นคงทางทหารให:ปลัดกระทรวงกลาโหมเข:าร>วมเปMนกรรมการด:วย 
(พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 6) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 28 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

จังหวัดแห>งจังหวัดนั้นแต>งต้ังคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม41 เพ่ือให:คําปรึกษาและความคิดเห็นเก่ียวกับผังเมืองรวมท่ี
กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ:าพนักงานท:องถ่ินวางและจัดทําข้ึนด:วยนอกจากนั้น ผังเมืองรวมอาจวางและ
จัดทําผังเมืองรวมข้ึนในท:องท่ีคาบเก่ียวกันต้ังแต> 2 จังหวัดข้ึนไป โดยในกรณีนี้คณะกรรมการผังเมืองจะเปMนผู:
แต>งต้ังคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม 

สําหรับผังเมืองรวมท่ีมีการวางและจัดทํานี้กฎหมายกําหนดให:ต:องมีสาระสําคัญในเรื่อง
ดังต>อไปนี้ 

(2.1)  วัตถุประสงค�ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมให:กําหนดโดยคํานึงถึงความเปMน 
ระเบียบ ความสวยงาม การใช:ประโยชน�ในทรัพย�สิน ความปลอดภัยของ
ประชาชน การเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การดํารงรักษาสถานท่ีท่ีมี
คุณค>าทางศิลปกรรม สถาป5ตยกรรม ประวัติศาสตร�หรือโบราณคดี และการ
จัดสภาพแวดล:อมท่ีทุกคนสามารถเข:าถึงและใช:ประโยชน�ร>วมกันได:อย>างเท>า
เทียมกัน 

(2.2)  แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข:อมูลภูมิประเทศและระดับชั้น
ความสูง 

(2.3)  แผนผังซ่ึงทําข้ึนเปMนฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญทุกประการ
หรือบางประการ ดังต>อไปนี้ 
(ก)  แผนผังกําหนดการใช:ประโยชน�ท่ีดินตามท่ีได:จําแนกประเภท 
(ข)  แผนผังแสดงท่ีโล>ง 
(ค)  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส>ง 
(ง)  แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

(2.4)  รายการประกอบแผนผัง 
 (2.5)  ข:อกําหนดท่ีจะให:ปฏิบัติหรือไม>ให:ปฏิบัติเพ่ือให:เปMนไปตามวัตถุประสงค�ของ

ผังเมืองรวมทุกประการ ดังต>อไปนี้ 
(ก) ประเภทและขนาดกิจการท่ีจะอนุญาตหรือไม>อนุญาตให:ดําเนินการ 
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคารท่ีจะอนุญาต

หรือไม>อนุญาตให:สร:าง 
(ค) อัตราส>วนพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต>อพ้ืนท่ีแปลง

ท่ีดินท่ีใช:เปMนท่ีตั้งอาคาร 
(ง) อัตราส>วนพ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดินต>อพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ีใช:เปMนท่ีตั้งอาคาร 
(จ) อัตราส>วนพ้ืนท่ีว>างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงท่ีดินท่ีอาคารต้ังอยู>

ต>อพ้ืนท่ีใช:สอยรวมของอาคาร 
(ฉ) ระยะถอยร>นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตท่ีดิน อาคาร หรือสถานท่ี

อ่ืนๆ ท่ีจําเปMน 

                                                           
41 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมประกอบด:วยผู:แทนองค�การปกครองส>วนท:องถิ่น ผู:แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองผู:แทนส>วนราชการต>างๆ ในท:องท่ีท่ี
วางผังเมืองรวมน้ัน และบุคคลอื่นท่ีเห็นสมควร มีจํานวนรวมท้ังส้ินไม>น:อยกว>า 15 คนและไม>เกิน 21 คน(พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 
21) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 29 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

(ช) ขนาดของแปลงท่ีดินท่ีจะอนุญาตให:สร:างอาคาร 
(ซ) ข:อกําหนดอ่ืนท่ีจําเปMนโดยรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการผังเมือง 

ในกรณีท่ีผังเมืองรวมไม>มีข:อกําหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) 
(ช) และ (ซ) จะต:องได:รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง โดยมีเหตุผลอันสมควร 

(2.6)  นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงค�ของผังเมืองรวม 

(3)  การใช:บังคับผังเมืองรวม (มาตรา 26 – มาตรา 27) การใช:บังคับผังเมืองรวมกฎหมาย
กําหนดให:กระทําโดยกฎกระทรวง โดยผู:วางและจัดทําผังเมืองรวมดังกล>าวมีหน:าท่ีจัดทํารายงานการประเมินผล
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ�และสิ่งแวดล:อมการใช:บังคับผังเมืองรวม (การเปลี่ยนแปลงการใช:ประโยชน�ท่ีดิน 
ความหนาแน>นของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล สภาวการณ�ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล:อม 
การคมนาคมและขนส>ง การปZองกันการเกิดภัยพิบัติ ความม่ันคงของประเทศ และป5จจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข:องกับการผัง
เมือง) ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการผังเมืองกําหนด แต>ไม>เกิน 5 ปBนับแต>วันท่ีกฎกระทรวงให:ใช:บังคับผังเมือง
รวมใช:บังคับ หรือนับแต>วันท่ีคณะกรรมการผังเมืองพิจารณารายงานการประเมินผลครั้งท่ีผ>านมาเสร็จสิ้น และ
ก>อนครบกําหนดระยะเวลาการบังคับใช:ผังเมืองรวมอาจทําการการแก:ไขเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส>วนหนึ่งส>วนใด
ให:เหมาะสมกับสภาพการณ�และสิ่งแวดล:อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชน�สาธารณะก็ได: 

นอกจากนั้น ในเขตท่ีได:มีกฎกระทรวงให:ใช:บังคับผังเมืองรวมแล:ว กฎหมายห:ามมิให:
บุคคลใดใช:ประโยชน�ท่ีดินผิดไปจากท่ีได:กําหนดไว:ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใดๆ ซ่ึงขัดกับข:อกําหนดของผัง
เมืองรวมนั้นยกเว:นกรณีเจ:าของหรือผู:ครอบครองท่ีดินได:ใช:ประโยชน�ท่ีดินมาก>อนท่ีจะมีกฎกระทรวงให:ใช:บังคับผัง
เมืองรวมและจะใช:ประโยชน�ท่ีดินเช>นนั้นต>อไปเม่ือมีกฎกระทรวงให:ใช:บังคับผังเมืองรวมแล:ว แต>อย>างไรก็ตาม ถ:า
คณะกรรมการผังเมืองเห็นว>าการใช:ประโยชน�ท่ีดินเช>นนั้นต>อไปเปMนการขัดต>อนโยบายของผังเมืองรวมใน
สาระสําคัญท่ีเก่ียวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมี
อํานาจกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจ:าของหรือผู:ครองครองท่ีดินจะต:องแก:ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับ
การใช:ประโยชน�ท่ีดินเช>นนั้นต>อไปภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรก็ได: 

3.2 ผังเมืองเฉพาะ42 
การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะมีข้ันตอน หลักเกณฑ�และวิธีการดําเนินการดังนี้ 
(1)  การสํารวจเพ่ือวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ (มาตรา 14–มาตรา 16) กฎหมาย

กําหนดให:ต:องตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจ เพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
ซ่ึงจะทําให:เจ:าพนักงานการผังมีอํานาจดําเนินการ เช>น เข:าไปทําการอันจําเปMนเพ่ือการสํารวจ กําหนดเขตท่ีดินท่ี
ประสงค�จะให:เปMนเขตผังเมืองเฉพาะ และกําหนดหลักเกณฑ�การใช:ประโยชน�ในทรัพย�สิน เพ่ือประโยชน�ในการวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะ ท้ังนี้ เม่ือได:รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล:ว เปMนต:น 

(2)  การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ (มาตรา 28 – มาตรา 40) 
 เม่ือได:มีกฎกระทรวงให:ใช:บังคับผังเมืองรวม ณ ท:องท่ีใดแล:ว ถ:าเจ:าพนักงานท:องถ่ิน

ของท:องท่ีนั้นเห็นสมควรจะจัดให:มีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะข้ึน หรือจะขอให:กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                           
42  “ผังเมืองเฉพาะ”หมายความว>า แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแห>ง หรือกิจการท่ีเกี่ยวข:อง ในเมืองและ
บริเวณท่ีเกี่ยวข:องหรือชนบท เพื่อประโยชน�แก>การผังเมือง(พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 4) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 30 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

เปMนผู:วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได: โดยผังเมืองเฉพาะท่ีวางหรือจัดทํานี้ต:องสอดคล:องกับผังเมืองรวม แต>ถ:า
ท:องท่ีใดยังไม>มีกฎกระทรวงให:ใช:บังคับผังเมืองรวม รัฐมนตรีว>าการกระทรวงมหาดไทยจะสั่งให:กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือเจ:าพนักงานท:องถ่ินวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได: 

สําหรับผังเมืองเฉพาะท่ีมีการวางและจัดทํานี้กฎหมายกําหนดให:ต:องมีสาระสําคัญใน
เรื่องดังต>อไปนี้ 

(2.1)  วัตถุประสงค�ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
(2.2)  แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ 
(2.3)  แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซ่ึงทําข้ึนเปMนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ      

โดยมีสาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ ดังต>อไปนี้ 
(ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใช:ประโยชน�ท่ีดินซ่ึงจําแนกเปMนประเภท

กิจการ พร:อมท้ังแนวเขตการแบ>งท่ีดินออกเปMนประเภทและย>าน 
(ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส>ง พร:อมท้ังรายละเอียดแสดง

แนวและขนาดทางสาธารณะ 
(ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค 
(ง) แผนผังแสดงท่ีโล>ง 
(จ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพ้ืนดิน 
(ฉ) แผนผังแสดงบริเวณท่ีต้ังของสถานท่ีหรือวัตถุท่ีมีประโยชน� หรือคุณค>า

ในทางศิลปกรรม สถาป5ตยกรรม ประวัติศาสตร�หรือ โบราณคดีท่ีจะพึง
ส>งเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ 

(ช) แผนผังแสดงบริเวณท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศท่ีงดงาม
หรือมีคุณค>าในทางธรรมชาติ รวมท้ังต:นไม:เด่ียวหรือต:นไม:หมู>ท่ีจะ     
พึงส>งเสริมหรือบํารุงรักษา 

(2.4)  รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (2.3) รวมท้ังประเภทและชนิด
ของอาคารท่ีจะอนุญาตหรือไม>อนุญาตให:ก>อสร:าง 

(2.5)  ข:อกําหนดท่ีจะให:ปฏิบัติหรือไม>ให:ปฏิบัติเพ่ือให:เปMนไปตามวัตถุประสงค�ของ
ผังเมืองเฉพาะทุกประการหรือบางประการ ดังต>อไปนี้ 
ก. แนวทางและขนาดของท่ีอุปกรณ� 
ข. ประเภท ชนิด ขนาด และจํานวนของอาคารท่ีจะอนุญาตหรือไม>อนุญาต

ให:สร:าง 
ค. ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารท่ีชํารุดทรุดโทรม 

หรืออยู>ในสภาพอันเปMนท่ีน>ารังเกียจ หรือน>าจะเปMนอันตรายแก>ผู:อาศัย
หรือสัญจรไปมา ซ่ึ งจะถูกสั่ ง ให: รื้ อหรือย: ายตามคําสั่ งของคณะ
กรรมการบริหารการผังเมืองส>วนท:องถ่ินตามมาตรา 55 

ง. การใช:ประโยชน�ของอาคารท่ีอนุญาตให:สร:างข้ึนใหม> หรืออนุญาตให:
เปลี่ยนแปลง อันผิดไปจากการใช:ประโยชน�ตามท่ีได:ขอไว:เม่ือขออนุญาต
ก>อสร:าง ซ่ึงจะต:องได:รับอนุญาตจากเจ:าพนักงานท:องถ่ิน 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 31 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

จ. ขนาดและแปลงท่ีดินท่ีจะอนุญาตให:เปMนท่ีสร:างอาคารท่ีใช:เพ่ือประโยชน�
ต>างๆ ตามท่ีได:ระบุไว:ในผังเมืองเฉพาะ รวมท้ังบริเวณของท่ีดินท่ี
กําหนดให:เปMนท่ีโล>งเพ่ือประโยชน�ตามท่ีระบุไว: 

ฉ. การส>งเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีหรือวัตถุท่ีมีประโยชน�หรือ
คุณค>าในทางศิลปกรรม สถาป5ตยกรรม ประวัติศาสตร� หรือโบราณคดี 

ช. การดํารงรักษาท่ีโล>ง 
ซ. การส>งเสริมหรือบํารุงรักษาต:นไม:เด่ียวหรือต:นไม:หมู> 
ฌ. การรื้อ ย:าย หรือดัดแปลงอาคาร 
ญ. การอ่ืนท่ีจําเปMนเพ่ือให:เปMนไปตามวัตถุประสงค�ของผังเมืองเฉพาะ 

(2.6)  รายละเอียดระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย�อย>างอ่ืนท่ีต:องเวนคืนพร:อมท้ัง
รายชื่อเจ:าของหรือผู:ครอบครองทรัพย�สินโดยชอบด:วยกฎหมาย โดยมีแผนท่ี
แสดงเขตท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย�อย>างอ่ืนท่ีเวนคืนเพ่ือประโยชน�แก>การ    
ผังเมือง สําหรับใช:เปMนทางหลวงตามมาตรา 43 (1) 

(2.7)  รายละเอียดระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย�อย>างอ่ืนท่ีต:องเวนคืนพร:อมท้ัง
รายชื่อเจ:าของหรือผู:ครอบครองทรัพย�สินโดยชอบด:วยกฎหมาย โดยมีแผนท่ี
แสดงเขตท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย�อย>างอ่ืนท่ีเวนคืน เพ่ือประโยชน�แก>การ     
ผังเมืองอย>างอ่ืนตามมาตรา 43 (2) 

(2.8)  รายละเอียดและแผนท่ีระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย�อย>างอ่ืนซ่ึงเปMน         
สาธารณสมบัติของแผ>นดิน หรือซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค�การ
ปกครองส>วนท:องถ่ิน หรือองค�การของรัฐ เปMนเจ:าของ ผู:ครอบครองหรือผู:ดูแล
รักษา ซ่ึงจะนํามาใช:เปMนทางหลวง หรือใช:เพ่ือประโยชน�แก>การผังเมืองอย>าง
อ่ืน 

(2.9)  แผนท่ี แผนผังหรือรายละเอียดอ่ืนๆ ตามความจําเปMน 
(3)  การใช:บังคับผังเมืองเฉพาะ (มาตรา 41 – มาตรา 69) การใช:บังคับผังเมืองเฉพาะ

กฎหมายกําหนดให:กระทําโดยตราเปMนพระราชบัญญัติท่ีใช:บังคับได:ไม>เกิน 5 ปBซ่ึงเม่ือครอบกําหนดระยะเวลาใช:
บังคับแล:วอาจขยายระยะเวลาการใช:บังคับโดยตราเปMนพระราชบัญญัติขยายระยะเวลาการใช:บังคับผังเมืองเฉพาะ
ต>อไปก็ได: หรือก>อนครบกําหนดจะปรับปรุงผังเมืองเฉพาะเสียให:เหมาะสมกับสภาพการณ�และสิ่งแวดล:อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปก็ได:เช>นกัน โดยการบังคับใช:ผังเมืองรวมนี้จะมีรายละเอียดการดําเนินงานท่ีค>อนข:างยุ>งยากและซับ
ซ:องเนื่องมีผลกระทบต>อกรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในท่ีดินของประชาชนค>อนข:างมาก ทําให:นับแต>ท่ีกฎหมายฉบับนี้มีผล
ใช:บังคับจึงยังไม>เคยมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในท:องท่ีใดๆ ของประเทศเลย 

จากท่ีกล>าวมาแล:วท้ังหมดจะพบว>าการผังเมืองท่ีมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะมี
เฉพาะในส>วนของผังเมืองรวมเท>านั้น ซ่ึงพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ก็มีผังเมืองรวมใช:บังคับเปMนส>วนใหญ>แล:ว แต>ก็ไม>
สามารถจัดการป5ญหาการใช:ประโยชน�ท่ีดินท่ีมีผลกระทบต>อแหล>งท>องเท่ียวสําคัญๆ ได: ฉะนั้น ในการดําเนินการท่ี
จําเปMนท่ีสมควรจะบรรจุอยู>ในแผนแม>บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 20 ปB (พ.ศ.2560 – 2579)      เพ่ือ
คุ:มครองแหล>งท>องเท่ียว หรือปZองกันผลกระทบทางสิ่งแวดล:อมจากการพัฒนาหรือใช:ประโยชน�ท่ีดินโดยรอบเขต
อนุรักษ�ท่ีเปMนแหล>งท>องเท่ียวสําคัญ หรือแหล>งท>องเท่ียวท่ีเปMนเกาะ เช>น ภูเก็ต เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะลันตา 
หรือแหล>งท>องเท่ียวอ่ืนท่ีมีการพัฒนาเปMนเมืองท>องเท่ียวขนาดใหญ>ให:มีความสมบูรณ�และมีระบบการจัดการเมืองท่ี



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 32 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

ดีและยั่งยืนแล:ว ในแผนควรกําหนดให:รัฐบาลและหน>วยงานท่ีเก่ียวข:องมีการพิจารณาริเริ่มดําเนินการวางและ
จัดทําผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายนี้ เพ่ือให:แหล>งท>องเท่ียวสําคัญในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:เปMนแหล>งท>องเท่ียว    
ท่ีสร:างรายได:จากการท>องท>องเท่ียวอย>างต>อเนื่องและยั่งยืน 

4. กฎหมายเพ่ือการส�งเสริมการท�องเท่ียว  

กฎหมายท่ีใช:เพ่ือการส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวโดยรวมของประเทศในป5จจุบัน คือ 
พระราชบัญญัตินโยบายการท>องเท่ียวแห>งชาติ พ.ศ. 2551 ซ่ึงหมายฉบับนี้มีข้ึนเพ่ือกําหนดนโยบายและการ
บริหารและพัฒนาการท>องเท่ียว43ของประเทศท่ีกระจัดกระจายอยู>ตามหน>วยงานของรัฐท้ังหลายให:มีเอกภาพและ
มีระบบสอดรับเชื่อมโยงกันท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท:องถ่ิน โดยจัดระบบการบริหารจัดการแหล>ง
ท>องเท่ียวท่ีถูกต:องและเหมาะสมมิให:เสื่อมโทรมและด:อยคุณภาพ โดยกฎหมายฉบับนี้อยู>ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬา ซ่ึงมีรัฐมนตรีว>าการกระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬาเปMนผู:รักษาการและมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงและปฏิบัติการตามท่ีบัญญัติไว:ในพระราชบัญญัตินี้ นอกจากนั้น ยังมีองค�กรในรูปคณะกรรมการ 
คือ “คณะกรรมการนโยบายการท>องเท่ียวแห>งชาติ (ท.ท.ช.)”44 เปMนผู:ขับเคลื่อนโยบายการท>องเท่ียวของประเทศ 
ซ่ึงกฎหมายมาตรา 10 กําหนดให:คณะกรรมการมีอํานาจและหน:าท่ีท่ีสําคัญ ดังต>อไปนี้ 

(1)  จัดทําและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร� หรือมาตรการเพ่ือส>งเสริมการบริหารและพัฒนาการ
ท>องเท่ียวต>อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(2)  จัดทําแผนพัฒนาการท>องเท่ียวแห>งชาติเสนอต>อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(3)  เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทําความร>วมมือระหว>างประเทศเก่ียวกับการท>องเท่ียวต>อ
คณะรัฐมนตรี 

(4)  ดําเนินการเพ่ือให:มีการกําหนดเขตพัฒนาการท>องเท่ียว 
(5)  พิจารณาให:ความเห็นชอบและกํากับดูแลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการ

ท>องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท>องเท่ียว 
(6)  กําหนดและจัดให:มีการรับรองมาตรฐานเก่ียวกับแหล>งท>องเท่ียวหรืออุตสาหกรรมท>องเท่ียว 

                                                           
43 “การบริหารและพัฒนาการท�องเที่ยว” หมายความว>า การจัดสร:างและพัฒนาปรับปรุงแหล>งท>องเท่ียว การบริหารจัดการแหล>งท>องเท่ียว การ
รักษาคุณภาพแหล>งท>องเท่ียว การจัดกิจกรรมการท>องเท่ียว การพัฒนาบริการท>องเท่ียว การพัฒนาบุคลากรการท>องเท่ียว การสร:างและเผยแพร>องค�
ความรู:ทางการท>องเท่ียว การสร:างสินค:าทางการท>องเท่ียว การรักษาความปลอดภัยทางการท>องเท่ียว หรือการอื่นใดท่ีเกี่ยวข:องกับแหล>งท>องเท่ียว 
นักท>องเท่ียวหรืออุตสาหกรรมท>องเท่ียว ไม>ว>าโดยทางตรงหรือทางอ:อมอันเปMนการสนับสนุนให:เกิดการท>องเท่ียวอย>างยั่งยืน (พระราชบัญญัตินโยบาย
การท>องเท่ียวแห>งชาติ พ.ศ. 2551, มาตรา 3) 
44 คณะกรรมการนโยบายการท�องเที่ยวแห�งชาติ ประกอบด:วย นายกรัฐมนตรีเปMนประธานกรรมการ รัฐมนตรีว>าการกระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬา
เปMนรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว>าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม รัฐมนตรีว>าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว>าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต>างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย� ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ผู:อํานวยการสํานัก
งบประมาณ ผู:บัญชาการตํารวจแห>งชาติ นายกสมาคมองค�การบริหารส>วนจังหวัดแห>งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห>งประเทศไทย 
นายกสมาคมองค�การบริหารส>วนตําบลแห>งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท>องเท่ียวแห>งประเทศไทย และผู:ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต>งต้ัง
ไม>เกิน 9 คน เปMนกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬาเปMนกรรมการและเลขานุการ และผู:อํานวยการสํานักงานพัฒนาการท>องเท่ียว 
และผู:ว>าการการท>องเท่ียวแห>งประเทศไทยเปMนกรรมการและผู:ช>วยเลขานุการ (พระราชบัญญัตินโยบายการท>องเท่ียวแห>งชาติ พ.ศ. 2551, มาตรา 5) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 33 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

(7)  อํานวยการ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินงานของหน>วยงานของรัฐให:
เปMนไปตามแผนพัฒนาการท>องเท่ียวแห>งชาติ และนโยบายหรือมาตรการเพ่ือการส>งเสริมการบริหารและ
พัฒนาการท>องเท่ียว 

(8)  กํากับการจัดการและบริหารกองทุน 
(9)  ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให:เปMนอํานาจหน:าท่ีของคณะกรรมการ หรือตามท่ี

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
สําหรับมาตรการหลักท่ีใช:ในการพัฒนาการท>องเท่ียวตามกฎหมายฉบับนี้ มี 2 มาตรการ 

ประกอบด:วย  

(1) แผนพัฒนาการท>องเท่ียวแห>งชาติ (มาตรา 15 – มาตรา 16) ซ่ึงกฎหมายกําหนดให: ท.ท.ช. 
เพ่ือเสนอให:คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยแผนพัฒนาการท>องเท่ียวแห>งชาติท่ีมีผลใช:บังคับในป5จจุบัน คือ 
“แผนพัฒนาการท>องเท่ียวแห>งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559” ซ่ึงแผนฉบับนี้เปMนแผนท่ีกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการ
บริหารและพัฒนาการท>องเท่ียว วิธีปฏิบัติ และความร>วมมือของหน>วยงานท่ีเก่ียวข:อง รวมท้ังระยะเวลาในการ
ดําเนินการท่ีชัดเจน สําหรับผลผูกพันทางด:านกฎหมายเม่ือได:มีการประกาศใช:บังคับแผนพัฒนาการท>องเท่ียว
แห>งชาติในราชกิจจานุเบกษาแล:ว กฎหมายฉบับนี้กําหนดให:หน>วยงานของรัฐมีหน:าท่ีดําเนินการตามอํานาจหน:าท่ี
เพ่ือปฏิบัติการให:เปMนไปตามแผนพัฒนาการท>องเท่ียวแห>งชาติ และให:กระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬามีหน:าท่ีให:
คําแนะนําแก>หน>วยงานของรัฐ เพ่ือจัดทําแผนงานหรือดําเนินการอย>างใดอย>างหนึ่งตามแผนพัฒนาการท>องเท่ียว
แห>งชาติกําหนด 

(2) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท>องเท่ียว (มาตรา 17 – มาตรา 21) เปMนแผนระดับปฏิบัติการใน
พ้ืนท่ีเพ่ือประโยชน�ในการรักษา ฟglนฟูแหล>งท>องเท่ียว หรือการบริหารและพัฒนาการท>องเท่ียวให:สอดคล:องกับ
แผนพัฒนาการท>องเท่ียวแห>งชาติ โดยกฎหมายมาตรา 17 ให:อํานาจ ท.ท.ช. กําหนดให:เขตพ้ืนท่ีใดๆ เปMนเขต
พัฒนาการท>องเท่ียว ซ่ึงการกําหนดเขตนี้ต:องพิจารณาร>วมกับหน>วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข:องและผู:ว>าราชการจังหวัด
ในเขตพ้ืนท่ี และให:มีการรับฟ5งความคิดเห็นและความต:องการของชุมชนในพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการพิจารณาด:วย  
นอกจากนั้น เขตพัฒนาการท>องเท่ียวนี้อาจจะกําหนดเปMนกลุ>มจังหวัด จังหวัด หรือพ้ืนท่ีเฉพาะก็ได:โดยกฎหมาย
กําหนดให:ทําเปMนกฎกระทรวง สําหรับกฎกระทรวงท่ีออกมาตามมาตรา 17 และมีผลใช:บังคับในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเล
ภาคใต:ท่ีศึกษา คือ “กฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการท>องเท่ียวฝ56งทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการท>องเท่ียวฝ56ง
ทะเลตะวันออก เขตพัฒนาการท>องเท่ียวอันดามัน เขตพัฒนาการท>องเท่ียวอารยธรรมล:านนา และเขตพัฒนาการ
ท>องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต: พ.ศ. 2558” ซ่ึงในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ได:รับการกําหนดเปMน2 เขต คือ 

ก. “เขตพัฒนาการท>องเท่ียวฝ56งทะเลตะวันตก” ประกอบด:วย เขตท:องท่ีจังหวัดชุมพร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระนอง โดยมีจังหวัดเพชรบุรีเปMน
ศูนย�ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท>องเท่ียว  

ข. “เขตพัฒนาการท>องเท่ียวอันดามัน” ประกอบด:วย เขตท:องท่ีจังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง 
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสตูล โดยมีจังหวัดภูเก็ตเปMนศูนย�ปฏิบัติการของ
เขตพัฒนาการท>องเท่ียว 

สําหรับผลผูกพันทางด:านกฎหมายเม่ือมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการท>องเท่ียวท่ี
กล>าวมาแล:ว กฎหมายให:รัฐมนตรีว>าการกระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬาแต>งต้ังคณะกรรมการประจําเขตท่ีเรียกว>า 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 34 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

“คณะกรรมการพัฒนาการท>องเท่ียว”45 เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการท>องเท่ียวภายในเขต
พัฒนาการท>องเท่ียวของตนท่ีมีความสอดคล:องกับกฎหมายท่ีใช:บังคับอยู>ภายในเขตและแผนพัฒนาการท>องเท่ียว
แห>งชาติท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับแผนงานในการบริหารและพัฒนาการท>องเท่ียวภายในเขตของตน หน>วยงานท่ีมี
หน:าท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังระยะเวลาในการดําเนินการเพ่ือเสนอให: ท.ท.ช. พิจารณาอนุมัติและประกาศใช:ต>อไป 
และเม่ือแผนปฏิบัติการดังกล>าวมีผลใช:บังคับแล:วหน>วยงานของรัฐท่ีอยู>ภายในเขตต:องดําเนินการบริหารและ
พัฒนาการท>องเท่ียวท่ีอยู>ในความรับผิดชอบของตนให:สอดคล:องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการท>องเท่ียว          
โดยกระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬาอาจพิจารณาให:การสนับสนุนตามท่ีเห็นสมควร และให:คณะกรรมการ
พัฒนาการท>องเท่ียวติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการดังกล>าวด:วยในส>วนของการใช:บังคับ
กฎหมายภายในเขตพัฒนาการท>องเท่ียวตามมาตรา 21 กําหนดให:บังคับใช:โดยสอดคล:องกับแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการท>องเท่ียว โดยมีคณะกรรมการพัฒนาการท>องเท่ียวเปMนผู:ดําเนินการประสานงานให:สอดคล:องกัน 

ป5จจุบันเขตพัฒนาการท>องเท่ียวของพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ท้ัง 2 เขตท่ีกล>าวมาข:างต:นได:จัดทํา
แผนปฏิบัติการท่ีผ>านการพิจารณาอนุมัติของ ท.ท.ช.ซ่ึงมีผลใช:บังคับแล:ว ดังนี้ 

ก. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท>องเท่ียวประจําเขตพัฒนาการท>องเท่ียวอันดามัน        
เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท>องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท>องเท่ียวอันดามัน พ.ศ. 2559 
– 2563 และ 

ข. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท>องเท่ียวประจําเขตพัฒนาการท>องเท่ียวอันดามัน        
เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท>องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท>องเท่ียวฝ56งทะเลตะวันตก 
พ.ศ.2559 – 2563 

นอกจากสําหรับมาตรการหลักท่ีใช:ในการพัฒนาการท>องเท่ียวท่ีกล>าวมาแล:ว กฎหมายฉบับนี้ยังมี
มาตรการส>งเสริมภายใต:ระบบกองทุนท่ีเรียกว>า “กองทุนเพ่ือส>งเสริมการท>องเท่ียวไทย”(มาตรา 22 -28) ซ่ึงมี
วัตถุประสงค�เพ่ือใช:เปMนทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท>องเท่ียว การสร:างขีดความสามารถในการแข>งขันให:
อุตสาหกรรมท>องเท่ียว การพัฒนาทักษะด:านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ�ทรัพยากรท>องเท่ียวในชุมชน 
รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหล>งท>องเท่ียว และการส>งเสริมสินค:าทางการท>องเท่ียวใหม>ๆ ในท:องถ่ิน มาตรา 24 
บัญญัติให:ใช:จ>ายเงินกองทุนเพ่ือกิจการ ดังต>อไปนี้ 

ก. เปMนเงินอุดหนุนหรือเงินให:กู:ยืมแก>หน>วยงานของรัฐ เพ่ือนําไปใช:ดําเนินงานตามนโยบายหรือ
แผนพัฒนาการท>องเท่ียวแห>งชาติ รวมท้ังแผนปฏิบัติการพัฒนาการท>องเท่ียว 

ข. เปMนค>าใช:จ>ายในการช>วยเหลือหรือสนับสนุนการท>องเท่ียว รวมท้ังเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
การค:นคว:า การวิจัย การฝzกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ�และการเผยแพร>ข:อมูล 

ค. เปMนค>าใช:จ>ายในการบริหารกองทุน 

จากท่ีกล>าวมาแล:วท้ังหมดแม:ว>ากลไกนโยบายหรือแผนพัฒนาการท>องเท่ียวแห>งชาติ และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท>องเท่ียวท่ีมีตามกฎหมายฉบับนี้จะค>อนข:างมีประสิทธิภาพในด:านการประสานการ
ทํางานร>วมกันในภารกิจทางด:านการท>องเท่ียวท่ีอยู>ในความรับผิดชอบของหน>วยงานของรัฐหลายหน>วยงานให:มี

                                                           
45   คณะกรรมการพัฒนาการท�องเที่ยวประกอบด:วย ผู:ว>าราชการจังหวัด ผู:แทนหน>วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข:อง ผู:แทนองค�กรปกครองส>วนท:องถิ่น 
ประธานหอการค:าจังหวัด ผู:แทนสภาอุตสาหกรรมท>องเท่ียวแห>งประเทศไทย และผู:ทรงคุณวุฒิด:านการท>องเท่ียวจํานวนไม>เกิน 30 คนในสัดส>วนท่ี
ใกล:เคียงกันเปMนกรรมการ โดยมีผู:แทนกระทรวงการท>องเท่ียวและกีฬาเปMนกรรมการและเลขานุการ (พระราชบัญญัตินโยบายการท>องเท่ียวแห>งชาติ 
พ.ศ. 2551, มาตรา 18) 



แผนแม�บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ��งทะเลภาคใต�  
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (COT) ง - 35 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (NAA) 

เอกภาพมากข้ึนได:ก็ตาม แต>ก็จะเปMนประโยชน�แต>เฉพาะการสร:างรายได:จากการท>องเท่ียวตามแผนแม>บทการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 20 ปB (พ.ศ.2560 – 2579) ได:ระดับหนึ่งเท>านั้น เนื่องกลไกภายใต:กฎหมายนี้ไม>มี
มิติในด:านการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปMนสัดส>วนรายได:รองของภาคใต:อีกส>วนหนึ่ง นอกจากนั้น หากมีการ
พัฒนาการท>องเท่ียวของภาคใต:ตามกลไกเขตพัฒนาการท>องเท่ียวอันดามัน และเขตพัฒนาการท>องเท่ียวฝ56งทะเล
ตะวันตกแล:วก็ยังไม>สามารถสร:างรายได:จากการท>องเท่ียวให:ครอบคลุมในทุกจังหวัดของพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต: 
ฉะนั้น ควรท่ีจะมีการปรับปรุงการกําหนดเขตพัฒนาการท>องเท่ียวและจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการท>องเท่ียว
ใหม>ให:ครอบคลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีชายฝ56งทะเลภาคใต:ท้ังหมดก็จะเปMนประโยชน�ต>อการดําเนินการตามแผนแม>บท
ของการศึกษานี้ยิ่งข้ึน 

 



 



 




