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    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    1111    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

การศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตร� การศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตร� การศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตร� การศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตร� ((((Strategic Environmental Assessment Strategic Environmental Assessment Strategic Environmental Assessment Strategic Environmental Assessment : : : : SEASEASEASEA) ) ) ) สาํหรบัสาํหรบัสาํหรบัสาํหรบั
การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�    

1111....    ความเปNนมาของโครงการความเปNนมาของโครงการความเปNนมาของโครงการความเปNนมาของโครงการ    
1111....1111    หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล    

ป8ญหาความไมQสอดคล�องของแผนและการยอมรับของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต�ของภาครัฐเปNน
ป8ญหาสําคัญ ซ่ึงถึงแม�วQารัฐบาลจะให�ความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต�โดยให�หนQวยงานตQางๆ ของภาครัฐท่ี
เก่ียวข�องดําเนินการตามทิศทางนโยบายการพัฒนาท่ีมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติ ฉบับท่ี 11 เปNน
กรอบในการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนพัฒนาในระดับตQางๆ ลงมาตามลําดับ ได�แกQ ระดับภาค ระดับกลุQม
จังหวัด และระดับจังหวัด ในขณะท่ีกระทรวง หนQวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจตQางๆ ก็จะจัดทําแผนพัฒนาระดับ
สาขาเศรษฐกิจตามทิศทางการพัฒนาตามสาขาของตนเปNนสําคัญ การเสนอภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต�ตQอผู�มีสQวนได�
สQวนเสียท่ีเก่ียวข�องยังขาดกระบวนการเรียนรู�รQวมกันระหวQางภาครัฐ และผู�มีสQวนได�สQวนเสีย (Stakeholder) ทําให�
ผู�มีสQวนได�สQวนเสียไมQได�รับข�อมูลและข�อเท็จจริงในการพัฒนาซึ่งอาจทําให�เกิดความไมQเชื่อมโยงประสานขาด
การบูรณาการรQวมกันระหวQางหนQวยงานของภาครัฐ ทําให�ไมQสามารถมองเห็นภาพรวมของศักยภาพในการพัฒนา
พ้ืนท่ีภาคใต�ได�อยQางแท�จริง และยังจะกQอให�เกิดการตQอต�านจากผู�มีสQวนได�สQวนเสียในท่ีสุด 

การดําเนินการพัฒนาของภาครัฐและความจําเปNนในการพัฒนา จึงควรทําการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบในระดับภาพรวมและ
การมีสQวนรQวมของทุกภาคสQวนหรือผู�มีสQวนได�สQวนเสียเพ่ือรQวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนา โดยสามารถเสนอ
ทางเลือกเพ่ือให�การพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต�เปNนการพัฒนาอยQางยั่งยืน (Sustainability Development) บนฐานความ
สมดุลระหวQางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม การประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร�จึงเปNนเครื่องมือท่ีสําคัญ
ท่ีจะนํามาใช�ในการแก�ป8ญหาในหลายมิติ เชQน ความไมQสอดคล�องและบูรณาการของนโยบาย ความไมQสอดคล�อง
ของนโยบายและเป̀าประสงค�ด�านสิ่งแวดล�อม การมีสQวนรQวมของผู�มีสQวนได�สQวนเสีย และความเข�าใจและการ
ยอมรับของชุมชน และเพ่ือให�หนQวยงานท่ีมีสQวนเก่ียวข�องสามารถนําไปใช�กําหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีซ่ึงเปNน
แนวทางท่ีได�รับการยอมรับจากทุกฝaาย 

1111....2222    วัตถุประสงค�ของการศึกวัตถุประสงค�ของการศึกวัตถุประสงค�ของการศึกวัตถุประสงค�ของการศึกษาษาษาษา    
(1) เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental 

Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� ตามแนวทางการศึกษาของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

(2) เพ่ือศึกษา วิเคราะห� และจัดทําแผนแมQบทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� สําหรับใช�เปNน
กรอบการพิจารณาตัดสินใจของรัฐบาลในการพัฒนาโครงการขนาดใหญQในพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� อยQางเหมาะสม 
สมดุล และยั่งยืน คํานึงถึงมิติด�านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม และเทคโนโลยี โดยใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปNนกรอบแนวคิดในการพัฒนา 

(3) เพ่ือสQงเสริมกระบวนการเรียนรู�รQวมกันกับผู�มีสQวนได�สQวนเสียตลอดการศึกษาในการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ89งทะเลภาคใต� ประกอบด�วย ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนท่ัวไป ภาคราชการ ภาคการเมือง ได�รQวมรับรู�และมี
สQวนรQวมในกระบวนการศึกษา เพ่ือรQวมตัดสินใจแนวทางการพัฒนาไปพร�อมกัน 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    2222    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

1111....3333    พื้นที่ศึกษาพื้นที่ศึกษาพื้นที่ศึกษาพื้นที่ศึกษา    
พ้ืนท่ีศึกษาได�กําหนดให�ครอบคลุมฝ89งอQาวไทยและฝ89งอันดามัน โดยในเบ้ืองต�นได�กําหนดพ้ืนท่ีศึกษา 3 แนว 

ครอบคลุม 6 จังหวัด ได�แกQพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสงขลา 
และจังหวัดสตูลโดยในข้ันตอนการศึกษาจะพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาด�านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พลังงาน ทQองเท่ียว คมนาคม และความม่ันคงท่ีจะกQอให�เกิดความสมดุลและยั่งยืนมาวิเคราะห�เชิงลึกให�
ครอบคลุมมิติด�านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม และเทคโนโลยี 

1111....4444    ขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษา    
ขอบเขตการการศึกษาโครงการโดยสังเขป มีดังนี้ 
((((1111)))) ศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะะะะห�ข�อมูลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�ห�ข�อมูลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�ห�ข�อมูลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�ห�ข�อมูลการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�    

1) ทบทวนและสังเคราะห�เอกสาร รายงานการศึกษา นโยบาย และยุทธศาสตร�ของหนQวยงาน
ตQางๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

2) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห�ความเปNนไปได� และความเหมาะสมของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 
ในพ้ืนท่ีศึกษา 3 แนว ท่ีมีเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมทางด�านกายภาพและด�านเศรษฐกิจตQอนโยบายสะพานเศรษฐกิจ 

3) ศึกษา วิเคราะห�ความเปNนไปได�และความเหมาะสมของโครงการตQางๆ ท่ีมีแนวโน�มจะเกิดข้ึน
จากการมีทQาเรือและสะพานเศรษฐกิจ 

4) ศึกษา วิเคราะห�ทางเลือกของการลงทุนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคมขนสQงในพ้ืนท่ี
ชายฝ89งทะเลภาคใต� 

((((2222)))) จัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร�พื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�จัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร�พื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�จัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร�พื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�จัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร�พื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�    
1) ศึกษา ทบทวน และสังเคราะห�เอกสารทางวิชาการ หรือ รายงานการศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับการ

ประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) ของหนQวยงานตQางๆ 
2) ศึกษา สํารวจ และประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร� (Strategic Environmental 

Assessment : SEA) ของพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� จากการมีทQาเรือ สะพานเศรษฐกิจ กิจกรรมด�านโลจิสติกส� และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจข�างต�น 

3) ศึกษา วิเคราะห� และจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร� (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) ของพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

((((3333)))) การเรียนรู�รQวมกับผู�มีสQวนได�สQวนเสียการเรียนรู�รQวมกับผู�มีสQวนได�สQวนเสียการเรียนรู�รQวมกับผู�มีสQวนได�สQวนเสียการเรียนรู�รQวมกับผู�มีสQวนได�สQวนเสีย    
1) จัดทําแผนและดําเนินการประชาสัมพันธ�โครงการ 
2) จัดทํากิจกรรมการเรียนรู�รQวมกับผู�มีสQวนได�สQวนเสียตามท่ีกฎหมายกําหนด 
3) งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด�านขQาวสาร I/O (Information operations) 

((((4444)))) จัดทําแผนแมQบทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�จัดทําแผนแมQบทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�จัดทําแผนแมQบทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�จัดทําแผนแมQบทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�    
1) จัดทําข�อเสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� เ พ่ือใช�เปNนข�อมูล

ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย 
2) นําเสนอแผนทางเลือกท่ีเหมาะสมแกQสQวนราชการและรัฐบาลไทยในการดําเนินการตQางๆ            

ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� และการขับเคลื่อนการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ 
3) เสนอแนะกลไกในการผลักดันโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�ไปสูQการปฏิบัติอยQาง

เปNนรูปธรรม 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    3333    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

2222....    แนวทางและแผนการดาํเนนิงานแนวทางและแผนการดาํเนนิงานแนวทางและแผนการดาํเนนิงานแนวทางและแผนการดาํเนนิงาน    
2222....1111    แแแแนวทางกนวทางกนวทางกนวทางการดําเนินงานารดําเนินงานารดําเนินงานารดําเนินงาน    

แนวทางท่ีท่ีปรึกษาได�นํามาใช�เพ่ือการศึกษามีดังนี้    
(1) กระบวนการพิจารณาความสอดคล�องของนโยบายและแผนในระดับตQางๆ รวมถึงแนวคิดสําคัญของ

นโยบายและแผนงาน ท่ีไมQสอดคล�องตQอเป̀าประสงค�ด�านสิ่งแวดล�อม 
(2) นําแนวคิดสําคัญของนโยบายและแผนในระดับชาติมาคัดกรองโครงการตามประเด็นสาํคัญแล�ว

บูรณาการโครงการเข�าด�วยกัน เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของโครงการในทุกมิติ 
(3) นําเสนอแนวทางในการดําเนินโครงการ มาตรการลดผลกระทบของโครงการ (Option) กําหนด

รูปแบบเบ้ืองต�นของโครงการ (Pre-Think)  
(4) นําเสนอแผนการพัฒนาโครงการในระดับภาพรวมและในระดับท�องถ่ินอยQางเปNนลําดับ 
(5) จัดทําแผนแมQบทและข�อเสนอแนะการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 
(6) กระบวนการศึกษา SEA ตามข้ันตอนและขอบเขตการศึกษาท่ีสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) กําหนดไว� 
โดยจัดแบQงกิจกรรมการดําเนินงานออกเปNน 4 กลุQม 
กิจกรรมกลุQมท่ี 1 เปNนกระบวนการศึกษา วิเคราะห�นโยบาย/แผน การศึกษาความเหมาะสมโครงการ  

โดยในข้ันต�นจะทําการศึกษาทบทวนความเหมาะสมโครงการท่ีคัดกรองจากแผน/นโยบายในมิติตQางๆ เพ่ือเปNน
ข�อมูลสําหรับการทํา Screening ของกิจกรรมกลุQมท่ี 2  

กิจกรรมกลุQมท่ี 2 เริ่มจากการศึกษาทบทวนรายงาน SEA ท่ีเก่ียวข�อง และนําข�อมูลท่ีได�จากการศึกษา
ทบทวนทางด�านแผน/นโยบายตQางๆ มาทําการ Screening จากนั้นก็จะเข�าสูQข้ันตอนในรายละเอียดของการ
ประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�ตามข้ันตอนท่ีเสนอแนะโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม (สผ.) โดยมุQงเน�นการมีสQวนรQวมของภาคสQวนท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด 

กิจกรรมกลุQมท่ี 3 เปNนกระบวนการเรียนรู�รQวมกับผู�มีสQวนได�สQวนเสีย ประกอบด�วยการจัดประชุมกลุQมเล็ก
จํานวน 60 ครั้ง การจัดสัมมนากลุQมยQอยจํานวน 8 ครั้ง จัดสัมมนากลุQมใหญQ 2 ครั้ง (ระดับภาคใต� 1 ครั้ง และ
ระดับประเทศ 1 ครั้ง) และได�การจัดกิจกรรมรQวมกับสื่อประชาสัมพันธ� 3 ครั้ง (ท่ีจังหวัดระนอง สงขลา และ
นครศรีธรรมราช) 

กิจกรรมกลุQมท่ี 4 เปNนการจัดทําแผนแมQบทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� กิจกรรมในกลุQมนี้จะเปNน
การบูรณาการผลของการศึกษาในสQวนตQางๆ เข�าด�วยกันไมQวQาจะเปNนกระบวนการศึกษา วิเคราะห�นโยบาย/แผน 
การศึกษาความเหมาะสมโครงการ  การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�ด�านสิ่งแวดล�อม รวมถึงกระบวนการเรียนรู�
รQวมกับผู�มีสQวนได�สQวนเสีย เพ่ือให�ผลลัพธ�คือแผนแมQบทในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� เปNนผลลัพธ�ท่ีได�มา
จากการพิจารณาข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด    
    
2222....2222    แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน    

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานคือ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2559 ท่ีปรึกษาได�วางแผนการดําเนินงานให�สอดคล�องกับระยะเวลาท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงความเปNนไป
ได�ในทางปฏิบัติจริง และคุณภาพของงานแตQละงานท่ีได�มาตรฐานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และได�ปฏิบัติงานตาม
ขอบเขตงานท่ีกําหนดได�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนงาน 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    4444    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่2222----1 1 1 1 ผังแนวคดิของการศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตร� ผังแนวคดิของการศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตร� ผังแนวคดิของการศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตร� ผังแนวคดิของการศกึษาผลกระทบเชงิยทุธศาสตร� (SEA) (SEA) (SEA) (SEA) ของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�ของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�ของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�ของการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต� 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    5555    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

3333....    ผลการศกึษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะห�ข�อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�ผลการศกึษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะห�ข�อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�ผลการศกึษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะห�ข�อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�ผลการศกึษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะห�ข�อมลูการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�    
3333....1111    ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�    

 ท่ีปรึกษานําเสนอทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� เพ่ือตอบสนองตQอแนวคิดท่ีมีความ
หลากหลายของผู�มีสQวนได�สQวนเสีย (Stakeholders) แบQงออกเปNน 3 ทางเลือก ดังนี้ 

 

 ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1 1 1 1 กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน กรณีฐาน ((((Base Growth CaseBase Growth CaseBase Growth CaseBase Growth Case))))    
    ดําเนินการตามสภาพป8จจุบันท่ีเปNนอยูQของภาคใต� ไมQมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมQเกิดข้ึน ยังคงโครงสร�าง

ทางเศรษฐกิจของภาค คือ การเติบโตของภาคเกษตรท่ีจํากัด ภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตรแบบคQอยเปNนคQอยไป 
การทQองเท่ียว การคมนาคมขนสQงและโลจิสติกส�มีการเติบโตในอัตราคงท่ี โดยคาดการณ�วQาการเติบโตในทางเลือกท่ี 1 นี้ 
จะมีผลิตภัณฑ�มวลรวมภาค (GRP Growth) ระหวQางปu พ.ศ. 2560-2574 อยูQท่ีร�อยละ 2.5 ตQอปu 

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช�ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช�ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช�ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช�ศักยภาพเต็มที่ ((((FullFullFullFull----Potential Growth CasePotential Growth CasePotential Growth CasePotential Growth Case))))    
 การพัฒนาทรัพยากรในท�องถ่ินเปNนหลัก แตQมีการใช�ศักยภาพของภาคใต� ได�แกQ การเกษตร อุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป และการทQองเท่ียว ซ่ึงเปNนกิจกรรมท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติ ฉบับท่ี 11 
เพ่ิมอัตราการเติบโตของผลผลิตทางการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคการทQองเท่ียว เพ่ือใช�ศักยภาพการผลิต
และภาคบริการอยQางเต็มท่ี จะทําให�ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาค (GRP Growth) ระหวQางปu พ.ศ.2560-2574 เพ่ิมข้ึน
จากร�อยละ 2.5 ในทางเลือกท่ี 1 เปNนร�อยละ 3.5 ตQอปu 

 

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3 3 3 3 กรณีเรQงอัตราการเติบโต กรณีเรQงอัตราการเติบโต กรณีเรQงอัตราการเติบโต กรณีเรQงอัตราการเติบโต ((((Accelerated Growth CaseAccelerated Growth CaseAccelerated Growth CaseAccelerated Growth Case))))    
    การพัฒนาสอดคล�องกับเป̀าประสงค�ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีกําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหQงชาติ ฉบับท่ี 12 ซ่ึงให�อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูQท่ีร�อยละ 5 ตQอปu ทําให�การพัฒนาตาม
ทางเลือกนี้ จําต�องพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญQท่ีสร�างมูลคQาเพ่ิมทางเศรษฐกิจระดับสูง เพ่ือให�สามารถบรรลุ
เป̀าประสงค�ทางเศรษฐกิจ โดยในทางเลือกท่ี 3 นี้ ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาค (GRP Growth) ระหวQางปu พ.ศ.2560-2564
จะปรับเพ่ิมข้ึนเปNนร�อยละ 4 ตQอปu เนื่องมาจากเปNนระยะเวลาของการลงทุนเพื่อสร�างฐานเศรษฐกิจเพิ่มเติม 
ทําให�ผลผลิตมีไมQเต็มท่ีกQอนจะปรับข้ึนเปNนร�อยละ 5 ตQอปu ระหวQางปu พ.ศ.2565-2574 

 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----1 1 1 1 เปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ เปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ เปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ เปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ 3 3 3 3 ทางเลือกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�ทางเลือกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�ทางเลือกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�ทางเลือกการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�    

ทางเลอืกการพฒันาทางเลอืกการพฒันาทางเลอืกการพฒันาทางเลอืกการพฒันา    
ปuฐาน ปuฐาน ปuฐาน ปuฐาน 
2556255625562556    

แผนพฒันาฯ แผนพฒันาฯ แผนพฒันาฯ แผนพฒันาฯ     
ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ 12121212    

((((พพพพ....ศศศศ....2560256025602560----2564256425642564))))    
ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ 13131313    

((((พพพพ....ศศศศ....2565256525652565----2525252569696969))))    
ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ 14141414    

((((พพพพ....ศศศศ....2570257025702570----2574257425742574))))    
ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน 2.0 2.5 2.5 2.5 
ทางเลือกท่ี 2 กรณีใช�ศักยภาพเต็มท่ี 2.0 3.37 3.37 3.5 
ทางเลือกท่ี 3 กรณีเรQงอัตราการเติบโต 2.0 4.0 5.0 5.0 

    ที่มาที่มาที่มาที่มา: การประมาณการณ�โดยท่ีปรึกษา 
 
 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    6666    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

3333....2222    การวิเคราะห�ความสอดคล�องของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจกับทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลการวิเคราะห�ความสอดคล�องของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจกับทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลการวิเคราะห�ความสอดคล�องของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจกับทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลการวิเคราะห�ความสอดคล�องของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจกับทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเล
ภาคใต�ภาคใต�ภาคใต�ภาคใต�    
 ท่ีปรึกษาคัดเลือกแผนพัฒนาในแตQละสาขาเศรษฐกิจ ซ่ึงมีด�วยกัน 7 สาขา ได�แกQ คมนาคมขนสQงและ          

โลจิสติกส� พลังงาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทQองเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และความม่ันคงเพ่ือ
นํามาวิเคราะห�ความสอดคล�องของแผนท่ีมีตQอทางเลือกการพัฒนา 3 ทางเลือก แตQเนื่องจากแผนพัฒนานั้นมี
ลักษณะเปNนนามธรรม ท่ีปรึกษาจึงกําหนดสาระสําคัญของแผนให�อยูQในรูปของเกณฑ�เพ่ือให�แผนมีความเปNน
รูปธรรมจากนั้นนําเกณฑ�ดังกลQาวมาพิจารณาโดยผู�เชี่ยวชาญ 7 สาขาเศรษฐกิจ ด�วยการประชุมรQวมกัน (Round Table)
เพ่ือระดมความคิดเห็นในการตัดสินผลการวิเคราะห� ซ่ึงมีผลการวิเคราะห� ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----2222    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----2222    สรุปผลการวเิคราะห�ความสอดคล�องของแผนพัฒนาระหวQางสาขาเศรษฐกจิสรุปผลการวเิคราะห�ความสอดคล�องของแผนพัฒนาระหวQางสาขาเศรษฐกจิสรุปผลการวเิคราะห�ความสอดคล�องของแผนพัฒนาระหวQางสาขาเศรษฐกจิสรุปผลการวเิคราะห�ความสอดคล�องของแผนพัฒนาระหวQางสาขาเศรษฐกจิ    
สาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิ    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 1111    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 2222    ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ 3333    

คมนาคมขนสQงและโลจิสติกส� 

ส นับสนุน/สQ ง เสริ ม ทุกสาขา
เศรษฐกิจ 

 

สนับสนุน/สQง เสริมสาขาพลังงาน  
ส าข าอุ ต ส าห กร ร ม  แล ะส าข า
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม   

สนับสนุน/สQงเสริมทุกสาขา
เศรษฐกิจ 

พลังงาน 

สนับสนุน/สQงเสริมทุกสาขาเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม 
ทQองเท่ียว 
ทรั พย าก ร ธ รรมชา ติ และ
ส่ิงแวดล�อม 
ความม่ันคง สนับสนุน/สQงเสริมสาขาพลังงาน  

สาขาอุตสาหกรรม และสาขา
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดล�อม   

สนับสนุน/สQง เสริมสาขาพลังงาน  
และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม   

ส นั บส นุน /สQ ง เ ส ริ ม ส าข า
พลังงาน  สาขาอุตสาหกรรม 
สาขาเกษตรกรรม และสาขา
ทรั พย าก ร ธ รรมชา ติ และ
ส่ิงแวดล�อม   

3333....3333    การคัดกรองโครงการเบื้องต�นตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� การคัดกรองโครงการเบื้องต�นตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� การคัดกรองโครงการเบื้องต�นตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� การคัดกรองโครงการเบื้องต�นตามทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�     
 เพ่ือให�ได�โครงการท่ีเปNนตัวแทนในภาพรวมท่ีจะพัฒนาในอนาคต ตามแตQละทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ี

ชายฝ89งทะเลภาคใต� ซ่ึงท่ีปรึกษาคัดกรองจากแผนยุทธศาสตร� แผนพัฒนา แผนกลุQมจังหวัด แผนจังหวัด ตลอดจน
แผนงานของหนQวยงานท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาในพ้ืนท่ีภาคใต� ใน 7 สาขาเศรษฐกิจ โดยจากการคัดกรอง
มีโครงการเบ้ืองต�น 53 โครงการ นอกจากนี้ท่ีปรึกษายังพิจารณาเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือให�บรรลุตามเป̀าหมายทาง
เศรษฐกิจท่ีได�กําหนดไว�ซ่ึงเปNนโครงการท่ีเคยมีการศึกษาหรืออยูQในแผนการศึกษาของหนQวยงานตQางๆ อีก 4 โครงการ
สําหรับทางเลือกท่ี 3 ได�แกQ 1) โครงการทQาเทียบเรือเพื่อรองรับ Energy Bridge 2) โครงการโรงกลั่นน้ํามัน 
3) โครงการทQอสQงน้ํามัน และ 4) โครงการปyโตรเคมีคอมเพล็กซ� ทําให�มีโครงการท้ังสิ้น 57 โครงการ 

    
 

 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    7777    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

3333....4444    การศึกษา วิเคราะห�ความเหมาะสมและความเปNนไปได�ในการขนสQงสินการศึกษา วิเคราะห�ความเหมาะสมและความเปNนไปได�ในการขนสQงสินการศึกษา วิเคราะห�ความเหมาะสมและความเปNนไปได�ในการขนสQงสินการศึกษา วิเคราะห�ความเหมาะสมและความเปNนไปได�ในการขนสQงสินค�าผQานสะพานเศรษฐกิจ ค�าผQานสะพานเศรษฐกิจ ค�าผQานสะพานเศรษฐกิจ ค�าผQานสะพานเศรษฐกิจ                     
((((Land BridgeLand BridgeLand BridgeLand Bridge) ) ) ) ในพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�ในพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�ในพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�ในพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� 
ท่ีปรึกษาได�พิจารณาความเหมาะสมและความเปNนไปได�ของสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ใน 3 ประเด็น 

ได�แกQ 1) การศึกษาปริมาณสินค�า 2) การศึกษาอัตราคQาบริการตQอตู�สินค�าสําหรับการขนสQงผQานสะพานเศรษฐกิจ 
และ 3) ผลตอบแทนทางการเงินท่ีจะได�รับจากการพัฒนาโครงการ ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาได�ทบทวนรายงานการศึกษาท่ี
เก่ียวข�องกับการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจท่ีได�มีการศึกษาไว�กQอนหน�านี้ และวิเคราะห�การประหยัดเวลาและต�นทุน
ในการเดินเรือ โดยหยิบยกตัวอยQางการพัฒนาคลองลัดท่ีประสบความสําเร็จของโลก ได�แกQ คลองปานามา
(Panama Canal) ท่ีชQวยยQนระยะเวลาท่ีต�องไปอ�อมชQองแคบเดรกและแหลมฮอร�นของทวีปอเมริกาใต� และคลองสุเอซ 
(Suez Canal) ท่ีชQวยยQนการเดินทางท่ีต�องไปอ�อมแหลมกู}ดโฮป ทวีปแอฟริกา จากนั้นจึงนํามาเปรียบเทียบกับการ
พัฒนาคลองไทย/สะพานเศรษฐกิจซ่ึงจากการวิเคราะห� พบวQา ในเส�นทางตะวันออกไกล-ตะวันออกกลาง สะพาน
เศรษฐกิจสามารถยQนระยะทางได�ประมาณ 635 กิโลเมตร (342.8 ไมล�ทะเล) ซ่ึงไมQเพียงพอท่ีจะทําให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Divert) ให�สินค�าขนสQงผQานสะพานเศรษฐกิจ และสามารถประหยัดคQาเชื้อเพลิงของเรือขนสQงสินค�า
ได�ประมาณ 4,683,038 บาท (ขาไป-ขากลับ) ซ่ึงการประหยัดนี้ไมQมีนัยสําคัญสําหรับเรือขนสQงสินค�าคอนเทนเนอร�
ขนาดใหญQ และเม่ือพิจารณาคQาธรรมเนียมท่ีสะพานเศรษฐกิจสามารถเรียกเก็บได� จะต�องไมQเกินต�นทุนการ
ประหยัดเชื้อเพลิงดังกลQาว โดยสามารถจัดเก็บได�เพียง 585.38 บาท1ตQอTEU2 สQงผลให�รายได�รวมจากการ
ให�บริการขนสQงตู�สินค�าของการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจนั้นไมQคุ�มคQากับคQาใช�จQายในการดําเนินการและการ
บํารุงรักษา ซ่ึงไมQคุ�มคQาท่ีจะลงทุน ดังนั้นควรชะลอการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจออกไปกQอน 

จากผลการวิเคราะห�ข�างต�น ท่ีปรึกษาจึงเสนอแนะให�พัฒนาเฉพาะโครงการทQาเรือ โดยเฉพาะทQาเรือฝ89ง
อQาวไทย ซ่ึงอาจพิจารณาทบทวนโครงการทQาเรือสงขลา 2 เพ่ือรองรับสินค�าสQงออกท่ีเกินขีดความสามารถของ
ทQาเรือสงขลา 1 และพัฒนาเปNนทQาเรือน้ําลึกระหวQางประเทศ โดยเพ่ิมความจุให�สามารถเปNนทQาเรือเปลี่ยนถQาย 
(Transshipment Port) โดยอาศัยฐานการผลิตและนําเข�าในภาคใต� สําหรับทQาเรือในฝ89งอันดามันนั้นยังคงมี
ความสําคัญในการขนสQงของประเทศไปยังฝ89งมหาสมุทรอินเดีย โดยป8จจุบันต�องผQานชQองแคบมะละกาเพียงเส�นทาง
เดียวซ่ึงเสี่ยงตQอระบบเศรษฐกิจของไทย นอกจากนี้หากเกิดสถานการณ�ท่ีเปNนภัยคุกคามตQอทQาเรือหลักท่ีมีอยูQใน
ป8จจุบัน ได�แกQ ทQาเรือกรุงเทพ ทQาเรือแหลมฉบัง ทQาเรือมาบตะพุด จําต�องใช�ทQาเรือฝ89งอันดามันเปNนทQาเรือหลักเพ่ือ
การขนสQงจึงควรมีการวางแผนเพ่ือรองรับสถานการณ�ดังกลQาวท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
    

 

 

 

 

 

                                           
 

1จากการศึกษา วิเคราะห� เปรียบเทียบการประหยัดเวลาและต�นทุนในการเดินเรือกรณีมีสะพานเศรษฐกิจ (4,683,038 ล�านบาท/ 
เรือขนสQงขนาด 8,000 TEU = 585.38 บาทตQอ TEU) 
2 TEU ยQอมาจาก Twenty-foot คือ หนQวยนับสินค�าท่ีบรรจุในตู�คอนเทนเนอร�ความยาว 20 ฟุต 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    8888    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

3333....5555    การศึกษา วิเคราะห�ความเปNนไปได�และความเหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ การศึกษา วิเคราะห�ความเปNนไปได�และความเหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ การศึกษา วิเคราะห�ความเปNนไปได�และความเหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ การศึกษา วิเคราะห�ความเปNนไปได�และความเหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ 6 6 6 6 จังหวัด ชายฝ89งทะเลภาคใต�จังหวัด ชายฝ89งทะเลภาคใต�จังหวัด ชายฝ89งทะเลภาคใต�จังหวัด ชายฝ89งทะเลภาคใต�    
พบวQา จังหวัดระนอง เหมาะสมแกQการเปNนพ้ืนท่ีอนุรักษ�และควรพิจารณาความม่ันคงจากป8ญหาแรงงาน

ตQางด�าว จังหวัดชุมพร มีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรและคมนาคมขนสQงและโลจิสติกส�จังหวัดกระบ่ีและ
จังหวัดสตูล มีศักยภาพในการพัฒนาด�านการทQองเท่ียวและมีพ้ืนท่ีเหมาะแกQการอนุรักษ� ในขณะท่ีจังหวัดสงขลา
และนครศรีธรรมราช มีศักยภาพสูงเหมาะแกQการพัฒนาด�านคมนาคมขนสQงและโลจิสติกส� พลังงาน และ
อุตสาหกรรม 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----3333    ผลการวเิคราะห�ศักยภาพการพฒันาในพืน้ที่ศกึษารายสาขาเศรษฐกจิผลการวเิคราะห�ศักยภาพการพฒันาในพืน้ที่ศกึษารายสาขาเศรษฐกจิผลการวเิคราะห�ศักยภาพการพฒันาในพืน้ที่ศกึษารายสาขาเศรษฐกจิผลการวเิคราะห�ศักยภาพการพฒันาในพืน้ที่ศกึษารายสาขาเศรษฐกจิ    

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั    
สาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิสาขาเศรษฐกจิ    

คมนาคมขนสQงคมนาคมขนสQงคมนาคมขนสQงคมนาคมขนสQง
และโลจสิตกิส�และโลจสิตกิส�และโลจสิตกิส�และโลจสิตกิส�    

พลังงานพลังงานพลังงานพลังงาน    อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม    เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    การทQองเทีย่วการทQองเทีย่วการทQองเทีย่วการทQองเทีย่ว    
ทรพัยากรธรรมชาติทรพัยากรธรรมชาติทรพัยากรธรรมชาติทรพัยากรธรรมชาติ    

สิ่งแวดล�อมสิ่งแวดล�อมสิ่งแวดล�อมสิ่งแวดล�อม    
ความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คง    

ระนอง     ���� oooooooo ******** 

ชุมพร ����   ��������  oooo **** 

กระบ่ี  ����  ���� �������� oooooooo **** 

นครศรีธรรมราช ���� �������� �������� ��������  oooo **** 

สงขลา �������� �������� �������� �������� ���� oooo ****    

สตูล                 ����    oooooooo    ****    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ::::    ��������    หมายถึง  เปNนพื้นท่ีที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง  

����    หมายถึง  เปNนพื้นท่ีที่มีศักยภาพในการพัฒนารองลงมา 
oo หมายถึง  เปNนพื้นท่ีที่เหมาะสมในการเปNนพื้นท่ีอนุรักษ�ในระดับสูง 
o หมายถึง  เปNนพื้นท่ีที่เหมาะสมในการเปNนพื้นท่ีอนุรักษ�รองลงมา 
**     หมายถึง  เปNนพื้นท่ีที่ข�อพิจารณาทางด�านความม่ันคง (จากป8ญหาแรงงานตQางด�าวในระดับสูง) 
*      หมายถึง เปNนพื้นท่ีที่มีข�อพิจารณาทางด�านความม่ันคงในระดับรองลงมา 

    
3333....6666    ทิศทางทิศทางทิศทางทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�การพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�การพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�การพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�    

จากการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment: SEA) เพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 4 มิติอยQางบูรณาการ ได�แกQ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล�อม มิติสังคมและมิติ
เทคโนโลยี ตลอดจนการมีสQวนรQวมกับผู�มีสQวนได�สQวนเสียทุกภาคสQวนนั้น ได�รQวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ89งทะเลภาคใต� 

ท้ังนี้ท่ีปรึกษาได�พิจารณาแนวทางการพัฒนาแบบสมดุลและยั่งยืนให�สอดคล�องตาม (รQาง) กรอบยุทธศาสตร�
ชาติ 20 ปu (พ.ศ.2560-2579) โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได�ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 3333----4444 
        



    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่3333----4 4 4 4 สรุปผลการประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร�เพื่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�สรุปผลการประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร�เพื่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�สรุปผลการประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร�เพื่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�สรุปผลการประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร�เพื่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�

ทางเลอืกกาทางเลอืกกาทางเลอืกกาทางเลอืกการรรรพฒันาพฒันาพฒันาพฒันา    
ทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืก

กรณฐีานกรณฐีานกรณฐีานกรณฐีาน

เศรษฐกิจ 
(อัตราการเติบโตร�อยละ 

สิ่งแวดล�อม  
และเทคโนโลย ี

สังคม 

จากผลการศึกษาได�กําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�เปNนไปตามทางเลือกท่ี 
ศักยภาพเต็มท่ี (Full-Potential Growth Case
ซึ่งการพัฒนาตามทางเลือกที่ ซึ่งการพัฒนาตามทางเลือกที่ ซึ่งการพัฒนาตามทางเลือกที่ ซึ่งการพัฒนาตามทางเลือกที่ 2 2 2 2 นี้ จะพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่นี้ จะพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่นี้ จะพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่นี้ จะพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทQองเที่ยว โดยเปNนการพฒันาศกัยภาพทีม่อียูQเดมินีใ้ห�เตม็ศกัยภาพ  การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทQองเที่ยว โดยเปNนการพฒันาศกัยภาพทีม่อียูQเดมินีใ้ห�เตม็ศกัยภาพ  การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทQองเที่ยว โดยเปNนการพฒันาศกัยภาพทีม่อียูQเดมินีใ้ห�เตม็ศกัยภาพ  การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทQองเที่ยว โดยเปNนการพฒันาศกัยภาพทีม่อียูQเดมินีใ้ห�เตม็ศกัยภาพ  

อยQางไรก็ตามเพื่อให�บรรลุเป`าหมายการเติบโตทางเศรษฐกจิร�อยละ อยQางไรก็ตามเพื่อให�บรรลุเป`าหมายการเติบโตทางเศรษฐกจิร�อยละ อยQางไรก็ตามเพื่อให�บรรลุเป`าหมายการเติบโตทางเศรษฐกจิร�อยละ อยQางไรก็ตามเพื่อให�บรรลุเป`าหมายการเติบโตทางเศรษฐกจิร�อยละ 
แหQงชาติ ฉบับที่ แหQงชาติ ฉบับที่ แหQงชาติ ฉบับที่ แหQงชาติ ฉบับที่ 12 12 12 12 ได�ระบุไว�และสอดคล�องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับพื้นที่ชายฝ89งทะเลได�ระบุไว�และสอดคล�องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับพื้นที่ชายฝ89งทะเลได�ระบุไว�และสอดคล�องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับพื้นที่ชายฝ89งทะเลได�ระบุไว�และสอดคล�องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับพื้นที่ชายฝ89งทะเล
ภาคใต�ใน ภาคใต�ใน ภาคใต�ใน ภาคใต�ใน 4 4 4 4 มิติ จึงได�เสนอให�มีการพัฒนาตามทางเลือกที่ มิติ จึงได�เสนอให�มีการพัฒนาตามทางเลือกที่ มิติ จึงได�เสนอให�มีการพัฒนาตามทางเลือกที่ มิติ จึงได�เสนอให�มีการพัฒนาตามทางเลือกที่ 
CaseCaseCaseCase) ) ) ) คือ การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ได�แกQ คือ การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ได�แกQ คือ การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ได�แกQ คือ การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ได�แกQ 
โดยผนวกเข�ากับการโดยผนวกเข�ากับการโดยผนวกเข�ากับการโดยผนวกเข�ากับการเพิ่มเติมศักยภาพใน เพิ่มเติมศักยภาพใน เพิ่มเติมศักยภาพใน เพิ่มเติมศักยภาพใน 
และศูนย�กลางการขนสQงและโลจิสติกส�และศูนย�กลางการขนสQงและโลจิสติกส�และศูนย�กลางการขนสQงและโลจิสติกส�และศูนย�กลางการขนสQงและโลจิสติกส�
จัดทําแผนแมQจัดทําแผนแมQจัดทําแผนแมQจัดทําแผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�
พัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�พัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�พัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�พัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�    
     

Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�

COTCOTCOTCOT))))        ----    9999    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั 

สรุปผลการประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร�เพื่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�สรุปผลการประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร�เพื่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�สรุปผลการประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร�เพื่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�สรุปผลการประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร�เพื่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�
และการมสีQวนรQวมกับผู�มสีQวนได�สQวนเสยีทกุภาคสQวนและการมสีQวนรQวมกับผู�มสีQวนได�สQวนเสยีทกุภาคสQวนและการมสีQวนรQวมกับผู�มสีQวนได�สQวนเสยีทกุภาคสQวนและการมสีQวนรQวมกับผู�มสีQวนได�สQวนเสยีทกุภาคสQวน    

ทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืกทางเลอืกที ่ที ่ที ่ที ่1111    
กรณฐีานกรณฐีานกรณฐีานกรณฐีาน    

ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่2222    
กรณใีช�ศกัยภาพเตม็ที่กรณใีช�ศกัยภาพเตม็ที่กรณใีช�ศกัยภาพเตม็ที่กรณใีช�ศกัยภาพเตม็ที่    

 
อัตราการเติบโตร�อยละ 2.5) 

 
(อัตราการเติบโต ร�อยละ3.5) 

 
  

 
  

จากผลการศึกษาได�กําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�เปNนไปตามทางเลือกท่ี 
Potential Growth Case) ซ่ึงทําให�ภาคใต�มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร�อยละ 

นี้ จะพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่นี้ จะพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่นี้ จะพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่นี้ จะพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ภาคใต�ที่มีอยูQในป8จจุบัน ได�แกQ ศักยภาพด�านภาคใต�ที่มีอยูQในป8จจุบัน ได�แกQ ศักยภาพด�านภาคใต�ที่มีอยูQในป8จจุบัน ได�แกQ ศักยภาพด�านภาคใต�ที่มีอยูQในป8จจุบัน ได�แกQ ศักยภาพด�าน
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทQองเที่ยว โดยเปNนการพฒันาศกัยภาพทีม่อียูQเดมินีใ้ห�เตม็ศกัยภาพ  การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทQองเที่ยว โดยเปNนการพฒันาศกัยภาพทีม่อียูQเดมินีใ้ห�เตม็ศกัยภาพ  การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทQองเที่ยว โดยเปNนการพฒันาศกัยภาพทีม่อียูQเดมินีใ้ห�เตม็ศกัยภาพ  การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทQองเที่ยว โดยเปNนการพฒันาศกัยภาพทีม่อียูQเดมินีใ้ห�เตม็ศกัยภาพ  

อยQางไรก็ตามเพื่อให�บรรลุเป`าหมายการเติบโตทางเศรษฐกจิร�อยละ อยQางไรก็ตามเพื่อให�บรรลุเป`าหมายการเติบโตทางเศรษฐกจิร�อยละ อยQางไรก็ตามเพื่อให�บรรลุเป`าหมายการเติบโตทางเศรษฐกจิร�อยละ อยQางไรก็ตามเพื่อให�บรรลุเป`าหมายการเติบโตทางเศรษฐกจิร�อยละ 5 5 5 5 ดงัทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดงัทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดงัทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดงัทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ได�ระบุไว�และสอดคล�องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับพื้นที่ชายฝ89งทะเลได�ระบุไว�และสอดคล�องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับพื้นที่ชายฝ89งทะเลได�ระบุไว�และสอดคล�องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับพื้นที่ชายฝ89งทะเลได�ระบุไว�และสอดคล�องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับพื้นที่ชายฝ89งทะเล

มิติ จึงได�เสนอให�มีการพัฒนาตามทางเลือกที่ มิติ จึงได�เสนอให�มีการพัฒนาตามทางเลือกที่ มิติ จึงได�เสนอให�มีการพัฒนาตามทางเลือกที่ มิติ จึงได�เสนอให�มีการพัฒนาตามทางเลือกที่ 2 2 2 2 กรณีใช�ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช�ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช�ศักยภาพเต็มที่ กรณีใช�ศักยภาพเต็มที่ ((((
คือ การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ได�แกQ คือ การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ได�แกQ คือ การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ได�แกQ คือ การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ได�แกQ ศักยภาพด�านการทQองเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ศักยภาพด�านการทQองเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ศักยภาพด�านการทQองเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ศักยภาพด�านการทQองเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

เพิ่มเติมศักยภาพใน เพิ่มเติมศักยภาพใน เพิ่มเติมศักยภาพใน เพิ่มเติมศักยภาพใน 3 3 3 3 สาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ ได�แกQ สาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ ได�แกQ สาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ ได�แกQ สาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ ได�แกQ ด�านการทQองเที่ยวด�านการทQองเที่ยวด�านการทQองเที่ยวด�านการทQองเที่ยว
และศูนย�กลางการขนสQงและโลจิสติกส�และศูนย�กลางการขนสQงและโลจิสติกส�และศูนย�กลางการขนสQงและโลจิสติกส�และศูนย�กลางการขนสQงและโลจิสติกส�โดยเรียกทิศทางดังกลQาววQา โดยเรียกทิศทางดังกลQาววQา โดยเรียกทิศทางดังกลQาววQา โดยเรียกทิศทางดังกลQาววQา ““““ทางเลือกสองบวก ทางเลือกสองบวก ทางเลือกสองบวก ทางเลือกสองบวก 

บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�    โดยรายละเอียดจะแสดงอยูQในเลQมแผนแมQบทเพื่อการโดยรายละเอียดจะแสดงอยูQในเลQมแผนแมQบทเพื่อการโดยรายละเอียดจะแสดงอยูQในเลQมแผนแมQบทเพื่อการโดยรายละเอียดจะแสดงอยูQในเลQมแผนแมQบทเพื่อการ

    

รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

สรุปผลการประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร�เพื่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�สรุปผลการประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร�เพื่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�สรุปผลการประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร�เพื่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�สรุปผลการประเมนิผลกระทบเชงิยุทธศาสตร�เพื่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�    
    

ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่ทางเลอืกที ่3333    
กรณเีรQงอตัราการเตบิโตกรณเีรQงอตัราการเตบิโตกรณเีรQงอตัราการเตบิโตกรณเีรQงอตัราการเตบิโต    

 
(อัตราการเติบโต ร�อยละ 5) 

 

 

จากผลการศึกษาได�กําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�เปNนไปตามทางเลือกท่ี 2 คือ กรณีใช�
ซ่ึงทําให�ภาคใต�มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร�อยละ 3.5 ตQอปu 

ภาคใต�ที่มีอยูQในป8จจุบัน ได�แกQ ศักยภาพด�านภาคใต�ที่มีอยูQในป8จจุบัน ได�แกQ ศักยภาพด�านภาคใต�ที่มีอยูQในป8จจุบัน ได�แกQ ศักยภาพด�านภาคใต�ที่มีอยูQในป8จจุบัน ได�แกQ ศักยภาพด�าน
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทQองเที่ยว โดยเปNนการพฒันาศกัยภาพทีม่อียูQเดมินีใ้ห�เตม็ศกัยภาพ  การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทQองเที่ยว โดยเปNนการพฒันาศกัยภาพทีม่อียูQเดมินีใ้ห�เตม็ศกัยภาพ  การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทQองเที่ยว โดยเปNนการพฒันาศกัยภาพทีม่อียูQเดมินีใ้ห�เตม็ศกัยภาพ  การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทQองเที่ยว โดยเปNนการพฒันาศกัยภาพทีม่อียูQเดมินีใ้ห�เตม็ศกัยภาพ      

ดงัทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดงัทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดงัทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดงัทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ได�ระบุไว�และสอดคล�องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับพื้นที่ชายฝ89งทะเลได�ระบุไว�และสอดคล�องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับพื้นที่ชายฝ89งทะเลได�ระบุไว�และสอดคล�องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับพื้นที่ชายฝ89งทะเลได�ระบุไว�และสอดคล�องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับพื้นที่ชายฝ89งทะเล

((((FullFullFullFull----Potential Growth Potential Growth Potential Growth Potential Growth 
ศักยภาพด�านการทQองเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ศักยภาพด�านการทQองเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ศักยภาพด�านการทQองเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ศักยภาพด�านการทQองเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

ด�านการทQองเที่ยวด�านการทQองเที่ยวด�านการทQองเที่ยวด�านการทQองเที่ยว    อุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมฮาลาล 
ทางเลือกสองบวก ทางเลือกสองบวก ทางเลือกสองบวก ทางเลือกสองบวก ((((2222+)+)+)+)””””ซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษานําไปนําไปนําไปนําไป

โดยรายละเอียดจะแสดงอยูQในเลQมแผนแมQบทเพื่อการโดยรายละเอียดจะแสดงอยูQในเลQมแผนแมQบทเพื่อการโดยรายละเอียดจะแสดงอยูQในเลQมแผนแมQบทเพื่อการโดยรายละเอียดจะแสดงอยูQในเลQมแผนแมQบทเพื่อการ



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    10101010    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

4444....    ประเมนิผลกระทบเชงิยทุธศาสตร� ประเมนิผลกระทบเชงิยทุธศาสตร� ประเมนิผลกระทบเชงิยทุธศาสตร� ประเมนิผลกระทบเชงิยทุธศาสตร� ((((SEASEASEASEA))))    
4444....1111    หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล    

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมเชิงยุทธศาสตร�ในสQวนหนึ่งกระบวนการจัดทําแผนแมQบทในการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ89งทะเลภาคใต� ท่ีมีความสมดุลและยั่งยืน (Sustainability Development) โดยป8จจัยท่ีเก่ียวข�องในมิติตQางๆ 
ได�ถูกนํามาพิจารณาอยQางมีประสิทธิภาพท้ังด�านสิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการและเทคโนโลยี    
มีทางเลือกตQางๆ ในการพิจารณาเปรียบเทียบ มีความสอดคล�องกับความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการมี
สQวนรQวมของทุกภาคสQวนนโยบายแผนและแผนงาน ในมุมมองท่ีลึกลงไปโดยนําประเด็นท่ีเก่ียวข�องหลายๆ เรื่อง  
มาพิจารณาในภาพรวม (cross-cutting perspectives) วิเคราะห�เชื่อมโยงเปNนระบบท้ังผลกระทบสะสมและ
ผลกระทบท่ีเสริมกันตามขีดความสามารถและข�อจํากัดของพ้ืนท่ี ซ่ึงจะชQวยลดความไมQครอบคลุมการพิจารณา
ผลกระทบระดับโครงการ ทําให�แนQใจวQาประเด็นทางสิ่งแวดล�อมและผลกระทบท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ัง แนวทางเลือก
ตQางๆ และเป̀าหมายของการพัฒนาได�นํามาพิจารณาในแผนแมQบทในการพัฒนาฯ ซ่ึงทําให�เกิดความเข�าใจใน
ประเด็นเหลQานั้นอยQางแท�จริง รวมถึง มุQงเน�นการสื่อสารและเปyดโอกาสให�ผู�มีสQวนได�สQวนเสียได�มีสQวนรQวมในการ
เสนอความคิดเห็นและข�อเสนอแนะตQอแผนแมQบทในการพัฒนาฯ เพ่ือนํามาพิจารณาผลกระทบท่ีมีศักยภาพจะ
เกิดข้ึนจากการพัฒนาในมิติและมุมมองท่ีหลากหลาย 
4444....2222    แนวทางแนวทางแนวทางแนวทางการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�    

การประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร� จะพิจารณาในภาพรวมท้ังในเชิงพ้ืนท่ี และรายสาขาการพัฒนา 
การประเมินจะพิจารณาแบQงออกตามพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกล�เคียง ซ่ึงมีแนวโน�มได�รับผลกระทบ โดยท่ีปรึกษา
จะดําเนินการตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมเชิงยุทธศาสตร�ท่ีจัดทําโดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ประกอบด�วย 10 ข้ันตอนหลัก ได�แกQ (1) การกลั่นกรองประเภทโครงการ
(2) การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ (3) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) (4) การเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ิมเติม 
(5) การวิเคราะห�และประเมินข�อมูล (6) การนําเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม (7) การนําเสนอหลักการป̀องกันไว�
ลQวงหน�า (Precautionary Principle) ท้ังนี้ ผลการศึกษาในข้ันตอนท่ี (8) การตัดสินใจพัฒนา (9) การติดตาม
ประเมินผลและ (10) การปรับปรุงแก�ไขทางท่ีปรึกษาจะนําเสนอไว�ในสQวนของข�อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาตQอไป 
4444....3333    ขอบเขตการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ขอบเขตการศึกษา SEA SEA SEA SEA ((((SEA ScopingSEA ScopingSEA ScopingSEA Scoping))))    
  จากการศึกษาความเปNนไปได�ของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� โดยการทบทวนโครงการพัฒนาในสาขา
เศรษฐกิจตQางๆ ท่ีมีอยูQในแผนพัฒนาของภาครัฐ และวิเคราะห�ความเปNนไปได�ของแนวทางเลือกอ่ืนๆ ในการเพ่ิมอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต� โดยในทุกข้ันตอนได�เน�นถึงการเรียนรู�รQวมกันกับผู�มีสQวนได�สQวนเสียจากการพัฒนา
ท้ังทางตรงและทางอ�อม พบวQาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� แนวทางการ
พัฒนา ตามทางเลือกท่ีสองบวก (2+) มุQงเน�นการพัฒนาศักยภาพด�านการทQองเท่ียวของภาคใต�และเพ่ิมรายได�จากการ
ทQองเท่ียว ควบคูQไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในสาขาเกษตรกรรม เพ่ือป̀อน
ภาคอุตสาหกรรมและการสQงออก โดยแผนแมQบทการพัฒนา ระยะ 20 ปu (ปu พ.ศ. 2560–2579) แบQงการดําเนินงาน
เปNน 2 ระยะ ดังนี้ 
  



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    11111111    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ระยะท่ี 1 แนวการพัฒนา “ทางเลือกสองบวก (2+)” มุQงเน�นการพัฒนาศักยภาพด�านการทQองเท่ียวของ
ภาคใต�และเพ่ิมรายได�จากการทQองเท่ียว ควบคูQไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใน
สาขาเกษตรกรรมเพ่ือป̀อนภาคอุตสาหกรรมและการสQงออก รวมท้ัง สาขาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องจากการเกษตร
แปรรูป ซ่ึงรองรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีภาคใต� ได�แกQ ยางพารา ปาล�มน้ํามัน รวมถึง ผลผลิต
ทางการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา ซ่ึงในชQวง 10 ปu แรก (พ.ศ. 2560-2569) ของแผนการพัฒนาภาคใต�กําหนด
เป̀าหมายของรายได�เพ่ิมข้ึนจากสาขาการทQองเท่ียวร�อยละ 80 สQวนท่ีเหลือร�อยละ 20 มีท่ีมาจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ได�แกQ 1) การขนสQง 2) อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป และ 3) อุตสาหกรรมฮาลาล 

ระยะท่ี 2 ในการพัฒนาชQวง 10 ปuหลัง (พ.ศ. 2570 - 2579) รายได�จากการทQองเท่ียวจะลดลงเหลือเพียง   
ร�อยละ 50 และจําเปNนต�องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมQๆ โดยเน�นไปท่ีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซ่ึงได�แกQ 
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซ่ึงใช�ผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต�เปNนวัตถุดิบ ซ่ึงได�แกQ ปาล�มน้ํามัน เปNนต�น 

 การศึกษาแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�จําเปNนต�องนําประเด็นท่ีเก่ียวข�องหลายๆ เรื่องมาพิจารณาใน
ภาพรวม (cross-cutting perspectives) เปNนองค�ประกอบของการพัฒนาในสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องตามเป̀าหมายการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาการลงทุนของพ้ืนท่ี ซ่ึงพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�ในอดีตท่ีผQานมาถึงป8จจุบัน 
มีโครงสร�างเศรษฐกิจอยูQในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการค�าและการทQองเท่ียว ตามลําดับ ซ่ึงในแตQละภาคสQวน
ยังมีขีดความสามารถและศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาให�สูงมากข้ึนได�  

 ท้ังนี้ ได�มีการนําประเด็นอ่ืนๆ มาพิจารณารQวมด�วย ได�แกQ (1) นโยบายและแผนงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวข�องกับ
การสQงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี เชQน ยุทธศาสตร�การทQองเท่ียว การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขต
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร� (2) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ี เชQน การจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ89ง การใช�ท่ีดิน และการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ� และ (3) การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เชQน แผนการจัดหา
แหลQงพลังงาน การจัดการทรัพยากรน้ํา เปNนต�น 
4444....4444        การนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมการนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมการนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมการนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสม    

ท่ีปรึกษาได�ดําเนินการศึกษาตามกระบวนการของการศึกษา SEA เริ่มต้ังแตQการกลั่นกรองประเภท
โครงการ การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) การเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ิมเติม 
การวิเคราะห�และประเมินข�อมูล จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห�และนําเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม ซ่ึงจากการศึกษาความ
เปNนไปได�ของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� โดยการทบทวนโครงการพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจตQางๆ ท่ีมีอยูQใน
แผนพัฒนาของภาครัฐ และวิเคราะห�ความเปNนไปได�ของแนวทางเลือกอ่ืนๆ ในการเพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของภาคใต� พบวQาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม ได�แกQ ทางเลือกสองบวก (2+) ซ่ึงมุQงเน�นการพัฒนาศักยภาพด�านการ
ทQองเท่ียวของภาคใต�และเพ่ิมรายได�จากการทQองเท่ียว ควบคูQไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตในสาขาเกษตรกรรม เพ่ือป̀อนภาคอุตสาหกรรมและการสQงออก โดยแผนแมQบทการพัฒนา 
ระยะ 20 ปu (ปu พ.ศ. 2560–2579) แบQงการดําเนินงานเปNน 2 ระยะ ดังกลQาวแล�วในหัวข�อกQอนหน�านี้ 

 ในการสร�างสมดุลระหวQางการอนุรักษ�และใช�ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือให�เกิดดุลย
ภาพท้ังด�านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล�อมนําไปสูQการพัฒนาท่ียั่งยืนและได�คํานึงถึงหลักการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยคํานึงถึงความสัมพันธ�เชิงระบบหรือองค�รวม “การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ” 
(Ecosystem Approach) และมุQงเน�นการจัดการเชิงรุกเพ่ือป̀องกันผลกระทบลQวงหน�าตามหลักการ“การระวังไว�กQอน”
(Precautionary Principle) เปNนสําคัญ 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    12121212    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ท้ังนี้ แนวทางการดําเนินงานท่ีได�จากการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� ได�ถูกนําไปผนวกเปNนสQวนหนึ่งใน
การจัดทําแผนแมQบทเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�อยQางยั่งยืน ระยะ 20 ปu (ปu พ.ศ. 2560–2579) ซ่ึง
สามารถจําแนกได�เปNน 4 มิติ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และดัชนีชี้วัด เพ่ือเปNนกรอบในการบรรลุเป̀าหมาย
ด�านความยั่งยืนท่ีได�จากกระบวนการการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�และการมีสQวนรQวมของทุกภาคสQวนเปNนท่ี
เรียบร�อยแล�ว    
4444....5555    แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว�กQอน แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว�กQอน แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว�กQอน แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว�กQอน ((((Precautionary PrinciplePrecautionary PrinciplePrecautionary PrinciplePrecautionary Principle))))    

การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� จะต�องสอดคล�องกับเป̀าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงกําหนดดัชนีชี้วัด 
วัตถุประสงค� และเป̀าหมายในแตQละมิติ ดังนี้ 
มิติที่ มิติที่ มิติที่ มิติที่ 1111    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่ยั่งยืนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่ยั่งยืนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่ยั่งยืนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่ยั่งยืน    
1111....1111 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ89งการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ89งการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ89งการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ89ง    

เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�: 
อนุรักษ�และใช�ประโยชน�จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล ตามศักยภาพและขีดความสามารถ

ของการใช�ประโยชน�รQวมกันในระยะยาว 
ดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมาย    
1) การกําหนดเขตการใช�ประโยชน�ทางทะเล 
2) จํานวนชายหาดทQองเท่ียวและเกาะท่ีมีการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทQองเท่ียว 
แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน     
1) การกําหนดเขตการใช�ประโยชน�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ89งโดยแบQงออกเปNน 4 เขตดังนี้ 

1.1)  เขตความม่ันคง ประกอบด�วย เขตทหาร เขตพลังงาน เชQน พ้ืนท่ีปyโตรเลียม สายสQงพลังงาน 
1.2) เขตความม่ังค่ัง ประกอบด�วย เขตทQองเท่ียว เขตประมง เชQน ประมงพ้ืนบ�าน ประมงพาณิชย�

เพาะเลี้ยง เขตการพัฒนาด�านตQางๆ เชQน อุตสาหกรรมขนสQง 
1.3)  เขตความยั่งยืนการกําหนดเขตอนุรักษ�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ89ง มีวัตถุประสงค�ท่ีจะเปNน

การฟ��นฟูและอนุรักษ�ทรัพยากรทางทะเลท่ีสําคัญของประเทศและภาคให�กลับคืนสภาพความสมบูรณ� เพ่ือให�มี
ศักยภาพในการเปNนแหลQงหากินสร�างอาชีพสQงเสริมระบบนิเวศและคุณภาพสิ่งแวดล�อม สามารถบรรเทาความ
รุนแรงจากภัยพิบัติธรรมชาติทางคลื่นลมท่ีเข�าปะทะชายฝ89ง และท่ีสําคัญคือสQงเสริมบทบาทการพ่ึงตนเองของคนใน
ภาคใต�  

1.4)  เขตพิเศษ ประกอบด�วย ต�นแบบการจัดการ เชQน เกาะทQองเท่ียว เขตจัดการป8ญหาเฉพาะด�าน       
เชQน กัดเซาะชายฝ89ง 

2) การใช�ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพ่ือการทQองเท่ียวอยQางยั่งยืน โดยการกําหนดขีด
ความสามารถในการรองรับนักทQองเท่ียวของเกาะและชายหาดท่ีสําคัญ  
1111....2222 การป`องกันภัยธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงภัยการป`องกันภัยธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงภัยการป`องกันภัยธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงภัยการป`องกันภัยธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงภัย    

เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�    
1)  สามารถบรรเทาภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีมีป8ญหารุนแรงเรQงดQวนในทุกพ้ืนท่ี 
2)  ควบคุมแผนการประโยชน�ใช�ท่ีดินได�อยQางเปNนรูปธรรม ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจในแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ตลอดจนการปรับตัวให�เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและความเปNนอยูQในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    13131313    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัด    และเป`าหมายและเป`าหมายและเป`าหมายและเป`าหมาย    
1) จํานวนประชากรท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิต และมูลคQาความเสียหายภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2) จํานวนและสัดสQวนของหมูQบ�านท่ีประสบป8ญหาพิบัติทางธรรมชาติ 
แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
1)  การป̀องกันภัยน้ําทQวมน้ําหลากในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
2)  การป̀องกันภัยแล�งในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
3)  การป̀องกันและแก�ไขป8ญหาดินถลQม 
4)  การบรรเทาและป̀องกันภัยจากคลื่นใต�น้ําขนาดใหญQ (Tsunami) 
5)  การป̀องกันและแก�ไขป8ญหาการกัดเซาะชายฝ89งทะเล 

1111....3333 ระบบนิเวศบนบกและปaาไม�ระบบนิเวศบนบกและปaาไม�ระบบนิเวศบนบกและปaาไม�ระบบนิเวศบนบกและปaาไม�    
เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:    
การใช�ประโยชน�ท่ีดินตามศักยภาพและความเหมาะสม เพ่ือรักษาความยั่งยืนของท่ีดินและระบบนิเวศบน

บก มีการจัดการปaาไม�และพ้ืนท่ีต�นน้ํา เพ่ือหยุดยั้งและฟ��นฟูความเสื่อมโทรมของท่ีดิน รวมถึง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมาย    
1) อนุรักษ�พ้ืนท่ีเกษตรกรรมชั้นดีเพ่ือเปNนแหลQงผลิตอาหารท่ีสําคัญของภาคให�ได�ประมาณ 3  ล�านไรQ

หรือประมาณร�อยละ 7 ของพ้ืนท่ีภาค 
2) ฟ��นฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการต้ังถ่ินฐานในชนบทให�ประชาชนสQวนใหญQสามารถ

ดํารงชีวิตได�อยQางมีคุณภาพในพ้ืนท่ีประมาณ 21 ล�านไรQ หรือประมาณร�อยละ 49 ของพ้ืนท่ีภาค 
3) ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือใช�ประโยชน�เพ่ือการเกษตรกรรมประมาณ 0.7 ล�านไรQ หรือประมาณร�อยละ 2 ของ

พ้ืนท่ีภาค 
4) สงวนพ้ืนท่ีปaาไม�เพ่ือเปNนแหลQงต�นน้ําลําธารและระบบนิเวศปaาบกท่ีสําคัญให�ได�ประมาณ 12 ล�านไรQ

หรือประมาณร�อยละ 7 ของพ้ืนท่ีภาค 
5) ฟ��นพ้ืนท่ีปaาไม�ท่ีเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทําลายให�ได�ประมาณ 2 ล�านไรQ หรือประมาณร�อยละ 5 

ของพ้ืนท่ีภาค 
6) สงวนพ้ืนท่ีปaาชายเลน พ้ืนท่ีชุQมน้ํา และพ้ืนท่ีสําคัญทางระบบนิเวศวิทยาท่ีมีความอQอนไหวให�ได�

ประมาณ 3 ล�านไรQ หรือประมาณร�อยละ 6 ของพ้ืนท่ีภาค 
7) อนุรักษ�พ้ืนท่ีแหลQงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภครวมถึงพ้ืนท่ีตามแนวชายฝ89งในระยะ 3 กิโลเมตร เพ่ือการ

ประมง 
8) พัฒนาพ้ืนท่ีอยูQอาศัยในเขตเมืองให�มีความสวยงามมีความเปNนระเบียบเรียบร�อยนQาอยูQ อาศัยให�ครบ

ทุกเมืองในภาค 
9) พัฒนาพ้ืนท่ีสQงเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีศักยภาพให�ครบในทุกพ้ืนท่ี 
10) อนุรักษ�พ้ืนท่ีประวัติศาสตร�และศิลปวัฒนธรรมให�ครบในทุกพ้ืนท่ี 

        



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    14141414    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
กําหนดเขตการใช�ประโยชน�ท่ีดินท่ีสอดคล�องกับเป̀าหมายการใช�ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือเปNนการจัดระเบียบ

และควบคุมการใช�ประโยชน�ท่ีดินในอนาคตดังนี้ 
1) พ้ืนท่ีอนุรักษ�ปaา 
2) พ้ืนท่ีฟ��นฟูสภาพปaาไม� 
3) พ้ืนท่ีสงวนไว�เพ่ือการรักษาสภาพปaาชายเลนและนิเวศวิทยา 
ได�แกQ พ้ืนท่ีชุQมน้ํา พ้ืนท่ีปaาชายเลน พ้ืนท่ีสวนปaาเศรษฐกิจ ปaาชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีโลQง  

เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม การประมง และการทQองเท่ียวและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
1111....4444 ทรัพยากรน้ําทรัพยากรน้ําทรัพยากรน้ําทรัพยากรน้ํา    

เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:    
การอนุรักษ�พ้ืนท่ีต�นน้ํา พัฒนาแหลQงน้ําและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยQางมีประสิทธิภาพ  
ดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมาย    
1) ร�อยละของพ้ืนท่ีต�นน้ําท่ีได�รับการอนุรักษ� 
2) ขนาดพ้ืนท่ีชลประประทาน 
3) สัดสQวนการได�รับบริการอยQางเพียงพอ (อุปสงค�-อุปทาน) ของผู�ใช�น้ําแตQละภาคสQวน 
แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
1) ควบคุมแผนการประโยชน�ใช�ท่ีดินในพ้ืนท่ีใช�น้ําตQางๆ อยQางเครQงครัด 
2) ฟ��นฟูปaาต�นน้ําให�มีความอุดมสมบูรณ�และให�ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสQวนรQวมในการฟ��นฟูและใช�ประโยชน�

จากปaา    
3) การจัดหาและพัฒนาแหลQงน้ําอยQางมีประสิทธิภาพ เปNนการพัฒนาแหลQงน้ําต�นทุนท่ีมีอยูQเดิมให�มี

ประสิทธิภาพ พัฒนาแหลQงน้ําต�นทุนเพ่ิมเติมให�สอดคล�องกับศักยภาพและความต�องการในอนาคต รวมถึงกระจาย
และจัดสรรน้ําจากแหลQงน้ําต�นทุนไปยังพ้ืนท่ีเป̀าหมายให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ท้ังพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ชุมชน และพ้ืนท่ี
พัฒนาอ่ืนๆ    
        



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    15151515    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

1111....5555 คุณภาพสิ่งแวดล�อมคุณภาพสิ่งแวดล�อมคุณภาพสิ่งแวดล�อมคุณภาพสิ่งแวดล�อม    ((((อากาศและเสียงอากาศและเสียงอากาศและเสียงอากาศและเสียง))))    
เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:    

   สภาพแวดล�อมมีความปลอดภัยและเหมาะสมตQอการใช�ประโยชน� 
ดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมาย    
1) คQาดัชนีคุณภาพอากาศอยูQในระดับท่ีไมQเปNนอันตรายตQอสุขภาพ 
2) ระดับเสียงในพ้ืนท่ีชุมชนมีคQาตํ่ากวQามาตรฐาน 
3) สถิติการร�องเรียนป8ญหาด�านสิ่งแวดล�อม 
แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน     
1) การจําแนกเขตการใช�ประโยชน�พ้ืนท่ี และสQงเสริมให�แหลQงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเข�าไป

อยูQในนิคมอุตสาหกรรมหรือพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเขตไว�แล�ว 
2) การควบคุมและจัดทําบัญชีแหลQงกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ี 
3) การสร�างจิตสํานักป8ญหาด�านสิ่งแวดล�อม 
4) การสร�างกระบวนการมีสQวนรQวมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

1111....6666 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:    
มีการดําเนินการท่ีเปNนไปเพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมาย    
1) สัดสQวนเฉลี่ยการปลQอยก}าซเรือนกระจก หมายถึง สัดสQวนเฉลี่ยปริมาณการปลQอยก}าซเรือนกระจก          

รายจังหวัดตQอจํานวนประชากรในจังหวัดนั้น โดยมีหนQวยเปNนตันก}าซเรือนกระจกตQอคน 
2) สัดสQวนพ้ืนท่ีปaาไม�ตQอขนาดพ้ืนท่ีจังหวัด โดยมีหนQวยเปNนร�อยละ 
แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
1) ดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวQาด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 

Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) การจัดทําบัญชีก}าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย (GHG Inventory) การจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหQงชาติระยะสั้น-กลาง-ยาว และการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานในการลดก}าซเรือนกระจกท่ี
เหมาะสมของประเทศไทย (NAMAs) เปNนต�น 

2) เทคโนโลยีท่ีนํามาใช�ได�คํานึงถึงการลดการปลดปลQอยก}าซเรือนกระจก 
        



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    16161616    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

มิติที่ มิติที่ มิติที่ มิติที่ 2222    การเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางยั่งยืนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางยั่งยืนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางยั่งยืนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางยั่งยืน    
2222....1111        การเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางมีเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางมีเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางมีเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจอยQางมีเสถียรภาพ    

เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:    
มีการกระจายรายได� ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา 
ดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมาย    
1) รายได�เฉลี่ยของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ท่ีครัวเรือนได�รับจากการทํางานหรือผลิตเอง

หรือจากทรัพย�สินหรือได�รับความชQวยเหลือจากผู�อ่ืน 
2) สัดสQวนประชากรยากจน หมายถึง ร�อยละของประชากรท่ีมีรายจQายเพ่ือการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตQอ

คนตQอเดือนตํ่ากวQาเส�นความยากจน ซ่ึงตํ่ากวQาเส�นความยากจนสะท�อนถึงการดํารงชีพของคนท่ีอยูQในระดับท่ีตํ่ากวQา
มาตรฐานการครองชีพข้ันตํ่า (Minimum standard of living) ของสังคมไทย 

3) ร�อยละของครัวเรือนท่ีมีหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภค หมายถึง ร�อยละของจํานวนครัวเรือนท่ีมีหนี้ใน
ระบบและ/หรือนอกระบบท่ีกู�ยืมเพ่ือใช�อุปโภคบริโภคของครัวเรือนตQอจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 

4) คQาดัชนีความไมQเสมอภาคของรายได� (ดัชนีจีนี) เปNนดัชนีท่ีสะท�อนการกระจายรายได�หรือความ
เหลื่อมล้ําด�านรายได�ของคนในสังคมโดยใช�คQาสัมประสิทธิ์ความไมQเสมอภาค (Gini Coefficient) เปNนตัวบQงชี้ความ
เหลื่อมล้ําของรายได� ซ่ึงคQาสัมประสิทธิ์ความไมQเสมอภาคของรายได�หรือคQาสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) มี
คQาอยูQระหวQาง 0 และ 1 โดยคQายิ่งมากข้ึนแสดงวQาความไมQเทQาเทียมกันของรายได�หรือความเหลื่อมล้ําของรายได�     
ยิ่งมากข้ึนถ�ามีคQาเทQากับ 0 แสดงถึงการกระจายรายได�มีความเทQาเทียมกันอยQางสมบูรณ� แตQถ�ามีคQาเทQากับ 1 แสดง
ถึงการกระจายรายได�มีความไมQเทQาเทียมกันอยQางสมบูรณ� ท้ังนี้ดัชนีจีนี (Gini Index) คือ สัมประสิทธิ์จีนีท่ีแสดง
เปNนเปอร�เซ็นต� 

แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
1) นโยบายการขยายผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนท่ี 
2) นโยบายระบบการเงินระดับฐานรากเพ่ือการเข�าถึงแหลQงเงินทุนอยQางท่ัวถึง 
3) นโยบายการจัดสรรงบประมาณบนพ้ืนฐานของความไมQเทQาเทียมกันการจัดสรรงบประมาณราย

จังหวัดของไทยเปNนอีกป8จจัยหนึ่งท่ีสQงผลตQอระดับความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนท่ี เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณราย
จังหวัดเปNนผลโดยตรงจากการทํางานของภาครัฐท่ีแสดงให�เห็นโครงสร�างอํานาจของผู�มีอิทธิพลในกระบวนการ
ดําเนินงาน ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดจึงกลายเปNนเครื่องมือสําคัญของภาครัฐในการควบคุมและ
ดําเนินการเพ่ือแก�ไขป8ญหาตQางๆ ในสังคมได�อยQางเหมาะสม 
        



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    17171717    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

2222....2222        การประกอบอาชีพการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพ    
วัตถุประสงค�วัตถุประสงค�วัตถุประสงค�วัตถุประสงค�:  
สQงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจ�างงานของท�องถ่ิน 
ดัชนีชี้วัดัชนีชี้วัดัชนีชี้วัดัชนีชี้วัด และเป`าหมายด และเป`าหมายด และเป`าหมายด และเป`าหมาย    
1111))))    อัตราการวQางงานอัตราการวQางงานอัตราการวQางงานอัตราการวQางงาน: : : : ร�อยละของผู�วQางงานรวมตQอกําลังแรงงานรวม โดยกําลังแรงงานรวมคือผู�ท่ีมีอายุ 

15 ปuข้ึนไปท่ีมีงานทําและท่ีวQางงาน ผู�วQางงานรวมคือผู�ท่ีมีอายุ 15 ปuข้ึนไป ซ่ึงไมQมีงานทําแตQพร�อมท่ีจะทํางาน 
2222) ) ) )     ร�อยละของแรงงานที่มีประกันสังคมร�อยละของแรงงานที่มีประกันสังคมร�อยละของแรงงานที่มีประกันสังคมร�อยละของแรงงานที่มีประกันสังคม หมายถึง ร�อยละของผู�ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ

มาตรา 40 ตQอผู�มีงานทํา (ข�อมูลผู�ประกันตนเดือนธันวาคมของปu)  
แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
1) การพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล�องกับวิถีชีวิตของท�องถ่ิน 
2)  การพัฒนาการศึกษาและความพร�อมของสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให�สอดคล�องกับการจ�างงาน 

มิติที่ มิติที่ มิติที่ มิติที่ 3333    สังคมที่สร�างเสริมสุขภาวะและเปNนสุขสังคมที่สร�างเสริมสุขภาวะและเปNนสุขสังคมที่สร�างเสริมสุขภาวะและเปNนสุขสังคมที่สร�างเสริมสุขภาวะและเปNนสุข    
3333....1111        ประชากร ประชากร ประชากร ประชากร และการตั้งถิ่นฐานและการตั้งถิ่นฐานและการตั้งถิ่นฐานและการตั้งถิ่นฐาน    

เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:  
การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการเติบโตของเมือง/ชุมชน เปNนไปอยQางสมดุล มีสภาพแวดล�อมท่ีสQงเสริมสุข

ภาวะในการดํารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัด    และและและและเป`าหมายเป`าหมายเป`าหมายเป`าหมาย:    
1)  เพ่ือปรับระบบชุมชนเมืองของภาคใต�ให�มีสมดุลมากข้ึน 
2)  เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�ศูนย�กลางชุมชนเมืองลําดับรองท่ีมีศักยภาพให�มีบทบาทสQงเสริมระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของภาคใต�สูงข้ึน 
3)  เพ่ือพัฒนาชุมชนเมืองในลักษณะกลุQม (Cluster) ภายใต�ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีพ่ึงพากันและกัน 

และแบQงหน�าท่ีกันตามศักยภาพ 
แนวทางการดําเนินงแนวทางการดําเนินงแนวทางการดําเนินงแนวทางการดําเนินงาน าน าน าน     
1111) ) ) )     พัฒนาเมืองศูนย�กลางความเจริญให�เปNนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย พัฒนาเมืองศูนย�กลางความเจริญให�เปNนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย พัฒนาเมืองศูนย�กลางความเจริญให�เปNนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย พัฒนาเมืองศูนย�กลางความเจริญให�เปNนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย เตรียมความพร�อมรองรบัความเปNน

เมืองท้ังด�านการบริหารจัดการการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมือง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุข ท่ีได�มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอตQอ
ความต�องการของคนในเมือง    

2222) ) ) )     พัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนย�กลางความเจริญในภูมิภาคพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนย�กลางความเจริญในภูมิภาคพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนย�กลางความเจริญในภูมิภาคพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนย�กลางความเจริญในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การเข�าถึงตลาดและบริการสาธารณะด�วยต�นทุนตํ่า รวมท้ังบรรเทาป8ญหาจราจรติดขัด โดยให�ความสําคัญตQอระบบ
รถโดยสารสาธารณะ ระบบทางจักรยานและทางเท�าโดยเน�นความปลอดภัยและความสะดวกในเชื่อมตQอการ
เดินทาง 
        



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    18181818    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

3333) ) ) )     เพิ่มประสิทธิภาพและความโปรQงใสในการบริหารจัดการเมืองด�วยการรวมองค�กรปกครองสQวนเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรQงใสในการบริหารจัดการเมืองด�วยการรวมองค�กรปกครองสQวนเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรQงใสในการบริหารจัดการเมืองด�วยการรวมองค�กรปกครองสQวนเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรQงใสในการบริหารจัดการเมืองด�วยการรวมองค�กรปกครองสQวน
ท�องถิ่นท�องถิ่นท�องถิ่นท�องถิ่น และให�ประชาชนมีสQวนรQวมและกํากับทิศทางการพัฒนารวมท้ังเสริมสร�างความสามารถขององค�กร
ปกครองสQวนท�องถ่ินในการบริหาร เพ่ือให�จัดการป8ญหาได�อยQางทันทQวงทีรองรับการเปลี่ยนแปลงได�อยQางเหมาะสม
โดยเฉพาะอยQางยิ่งด�านการผังเมืองการจัดการสิ่งแวดล�อม และการจัดระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมือง 

4444))))    การพัฒนากลุQการพัฒนากลุQการพัฒนากลุQการพัฒนากลุQมเมืองศูนย�กลางหลักของภาคมเมืองศูนย�กลางหลักของภาคมเมืองศูนย�กลางหลักของภาคมเมืองศูนย�กลางหลักของภาค    เพ่ือให�เกิดการพัฒนาเมืองและชุมชนของภาค ได�
กําหนดการพัฒนาเฉพาะเมืองศูนย�กลางความเจริญทางเศรษฐกิจหลักของภาค  
3333....2222        คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต    

เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:  
การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการเติบโตของเมือง/ชุมชน เปNนไปอยQางสมดุล มีสภาพแวดล�อมท่ีสQงเสริมสุข

ภาวะในการดํารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัด    และและและและเป`าหมายเป`าหมายเป`าหมายเป`าหมาย:    
1) พ้ืนท่ีสีเขียวควรมีไมQควรตํ่ากวQา 9 ตารางเมตรตQอคน (เกณฑ�ท่ีองค�การอนามัยโลก, WHO)  
2) เมืองศูนย�กลางความเจริญในภูมิภาคได�รับการพัฒนาให�เปNนเมืองนQาอยูQและปลอดภัยมีการจัดการ

สิ่งแวดล�อมเมืองตามมาตรฐาน และมีการพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองอยQางท่ัวถึง ควบคูQกับการรวม
องค�กรปกครองสQวนท�องถ่ิน เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานและการกํากับดูแล 

แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน     
1111)))) พัฒนาเมืองศูนย�กลางความเจริญให�เปNนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย พัฒนาเมืองศูนย�กลางความเจริญให�เปNนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย พัฒนาเมืองศูนย�กลางความเจริญให�เปNนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย พัฒนาเมืองศูนย�กลางความเจริญให�เปNนเมืองนQาอยูQและปลอดภัย เตรียมความพร�อมรองรบัความเปNน

เมืองท้ังด�านการบริหารจัดการ การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมือง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขท่ีได�มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอตQอ
ความต�องการของคนในเมือง    

2222)))) พัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนย�กลางความเจริญในภูมิภาคพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนย�กลางความเจริญในภูมิภาคพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนย�กลางความเจริญในภูมิภาคพัฒนาระบบขนสQงสาธารณะในเขตเมืองศูนย�กลางความเจริญในภูมิภาค    เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การเข�าถึงตลาดและบริการสาธารณะด�วยต�นทุนตํ่า รวมท้ังบรรเทาป8ญหาจราจรติดขัด โดยให�ความสําคัญตQอระบบ
รถโดยสารสาธารณะ ระบบทางจักรยานและทางเท�า โดยเน�นความปลอดภัยและความสะดวกในเชื่อมตQอการ
เดินทาง 
3333....3333        ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร     

เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:  
การมีแหลQงอาหารท่ีปลอดภัย ดูแลและรักษาแหลQงผลิตอาหารท่ีสําคัญ สQงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน  
ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัด    และเป`าหมายและเป`าหมายและเป`าหมายและเป`าหมาย:    
1) การกําหนดเขตแหลQงอาหารท่ีปลอดภัย 
2) ขนาดพ้ืนท่ีแหลQงผลิตอาหารท่ีสําคัญ  
แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน     
1) การอนุรักษ�ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือสนับสนุนฐานการผลิตการเกษตรท่ีเข�มแข็ง

และยั่งยืนโดยการรักษาระบบนิเวศต้ังแตQต�นน้ํา การคุ�มครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและขยายโอกาสในการเข�าถึงป8จจัย
การผลิต เชQน สิทธิในการเข�าถึงพ้ืนท่ีทํากินของเกษตรกรให�มากข้ึน 

2) การกําหนดเขตและขนาดพ้ืนท่ีทํากินท่ีเหมาะสมตามสภาพความแตกตQางของพ้ืนท่ีการพัฒนาพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพอยQางเหมาะสม 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    19191919    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

3) การพัฒนาแหลQงน้ําเพ่ือการเกษตรโดยปรับโครงสร�างระบบน้ําให�เอ้ือตQอการทําการเกษตรซ่ึงจะทําให�
เกษตรกรมีรายได�เพ่ิมข้ึน การจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในภาคเกษตรระดับลุQมน้ํา และการเรQงรัดการปลูกปaาและ
การพัฒนารูปแบบการทําการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและปริมาณน้ําในแตQละแหQง 

4) การจัดระบบการผลิตให�สอดคล�องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต�องการของตลาดต้ังแตQต�นน้ําถึงปลาย
น้ําท้ังด�านกายภาพและเศรษฐกิจ ซ่ึงจะสQงผลถึงการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจะสนับสนุนในแตQละพ้ืนท่ี 

5) การสร�างโอกาสในการเข�าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือชQวยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร รวมถึงสQงเสริมการคัดเลือกและพัฒนาพันธุ�พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลQงน้ํา โดยอาศัย
เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม 

6) การเพ่ิมมูลคQาผลผลิตภาคเกษตรจากการผลิตสินค�าเกษตรข้ันปฐมเปNนสินค�าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคQา
สูง มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร�างความเชื่อมโยงทางด�านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ�านและลดระดับ
การผลิตสินค�าข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขQงขันลงสูQระดับท่ีจําเปNนสําหรับการสร�างความม่ันคง
ทางด�านอาหารและพลังงาน ให�ความสําคัญกับการผลิตอาหารและสินค�า 

7) สินค�าเกษตรให�เพียงพอตQอความต�องการในระยะ 10 ปuข�างหน�า สQงเสริมการผลิตและพัฒนาภาค
เกษตรเพ่ือสร�างมูลคQาเพ่ิมสQงเสริมการสร�างศักยภาพของหQวงโซQคุณคQา (Value Chain) ในการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

8) คุณภาพชีวิตของเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได� สQงเสริมการเข�าถึงแหลQงเงินทุนเพ่ือการพัฒนา
กระบวนการผลิต รวมท้ัง สQงเสริมการวิจัยพัฒนาแบบมีสQวนรQวมจากภาคีท่ีเก่ียวข�อง และการใช�ประโยชน�จากการ
วิจัยและนวัตกรรมใหมQๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรในระยะยาว 

9) การเรQงพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย�อยQางจริงจัง โดยยกระดับราคาสินค�าเกษตร
อินทรีย�ให�แตกตQางจากสินค�าเกษตรท่ีใช�สารเคมี สQงเสริมการตลาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ�และการสร�างมูลคQาเพ่ิม
ให�แกQสินค�าเกษตรอินทรีย� รวมท้ังสร�างความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�องเก่ียวกับสินค�าเกษตรอินทรีย�แกQกลุQมผู�บริโภค
พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและการพิสูจน�ตรวจสอบคุณภาพสินค�าเกษตรอินทรีย�เพ่ือสร�างความม่ันใจแกQ
กลุQมผู�บริโภค และจัดทําโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย�อยQางเปNนรูปธรรมรQวมกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยจัดให�มี
จังหวัดนํารQองท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม หรือในพ้ืนท่ีเขตชลประทานท่ีมีความพร�อม รวมถึงการพัฒนาตQอยอดในรูปแบบ
ของเกษตรทQองเท่ียวหรือการทQองเท่ียววิถีไทยเพ่ือสามารถสร�างรายได�เสริมได�ตลอดท้ังปu 
3333....4444    สาธารณูปโภคพื้นฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานสาธารณูปโภคพื้นฐาน    

เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:    
มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความเสมอภาคในการเข�าถึงบริการ 
ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัด    และเป`าหมายและเป`าหมายและเป`าหมายและเป`าหมาย:    
1) ภาคใต�เปNนศูนย�กลางขนสQงทางทะเลท่ีสําคัญแหQงหนึ่งของประเทศและภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาการ

ขนสQงหลายรูปแบบเพ่ือการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ผQานโครงขQายระบบคมนาคม
ท่ีครอบคลุมท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 

2) ภาคใต�มีความม่ันคงทางพลังงานเปNนพ้ืนท่ีต�นแบบสําหรับการพัฒนาพลังงานทดแทน และสามารถ
กระจายชนิดและรูปแบบการใช�ทรัพยากรในการผลิตพลังงานอยQางเหมาะสม 
        



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    20202020    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
1) การพัฒนาโครงขQายระบบถนนให�มีประสิทธิภาพ 
2) การพัฒนาโครงขQายระบบรางให�มีประสิทธิภาพ 
3) การเสริมสร�างสมรรถนะการขนสQงทางทะเล เพ่ือสนับสนุนการเปNนประตูสูQภูมิภาค 
4) การพัฒนาการขนสQงทางอากาศ เพ่ือสนับสนุนการเปNนศูนย�กลางทางการบินของภูมิภาค 
5) การสนับสนุนการขนสQงตQอเนื่องหลายรูปแบบ และการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ให�มีประสิทธิภาพ 
6) การสร�างความม่ันคงทางด�านพลังงาน เพ่ือการพัฒนาอยQางยั่งยืน 
7) การสQงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนอยQางมีประสิทธิภาพ 

3333....5 5 5 5         บริการสังคมบริการสังคมบริการสังคมบริการสังคม    
เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:    
บริการทางการศึกษา/สาธารณสุข ท่ีได�คุณภาพอยQางเทQาเทียมและท่ัวถึง สอดคล�องกับการพัฒนาพ้ืนท่ี

พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง    
1) ประชาชนเขตเมืองและชนบทได�รับโอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุขเทQาเทียมกัน 
2) สถานบริการ มีการกระจายตัวครอบคลุมพ้ืนท่ีอยQางมีประสิทธิภาพ 
3) มีสัดสQวนระหวQางประชากรและบุคลากรทางการศึกษาและสาธารณสุขท่ีสมดุลตQอกัน ท้ังในชุมชน

เมืองและชนบท ตามเกณฑ�มาตรฐานทางประเทศไทย 
ดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมาย    
1) ประชาชนทุกคนได�รับการบริการข้ันพ้ืนฐาน 
2) แรงงานมีคุณภาพและมีทักษะฝuมือแรงงานเพ่ิมสูงข้ึน มีทักษะตรงกับความต�องการของตลาด         

มีปริมาณสอดรับกับความต�องการของภาคการผลิต 
3) ประชาชนทุกเพศวัยทุกพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีระบบสุขภาพท่ีดี และสามารถเข�าถึงบริการ

รักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพได�สะดวก 
4) การบริการด�านสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ 
แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน 
1) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการผลิตกําลังคนให�สอดรับความต�องการของ

การพัฒนาพ้ืนท่ี 
2) การพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพ่ือสนับสนุนการผลิตกําลังคนให�สอดรับความต�องการของ

ภาคการผลิต 
3) การพัฒนาแรงงานในสอดคล�องกับกิจกรรมการพัฒนา 

        



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    21212121    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

3333....6666    ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม    
เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:    
การดํารงรักษาอัตลักษณ� ลักษณะเดQนทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท�องถ่ิน 
ดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมาย    
1) การจัดทําอัตลักษณ�เชิงพ้ืนท่ี 
2) การข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีอนุรักษ�ทางวัฒนธรรม 
แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน 
พื้นที่ประวัติศาสตร� และศิลปวัฒนธรรมพื้นที่ประวัติศาสตร� และศิลปวัฒนธรรมพื้นที่ประวัติศาสตร� และศิลปวัฒนธรรมพื้นที่ประวัติศาสตร� และศิลปวัฒนธรรม    เปNนพ้ืนท่ีแหลQงโบราณคดี โบราณสถาน ชุมชนโบราณ          

และสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร�ท่ีควรคQาแกQการอนุรักษ�และพัฒนาให�เปNนแหลQงทQองเท่ียวและแหลQงการเรียนรู�
ของประชาชนพ้ืนท่ีประวัติศาสตร�และศิลปวัฒนธรรมของภาคใต�ท่ีสําคัญ  
3333....7 7 7 7     ความปกติสุขในสังคมความปกติสุขในสังคมความปกติสุขในสังคมความปกติสุขในสังคม    

เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:    
คนในสังคมไมQมีความขัดแย�ง แบQงแยก เสริมสร�างการมีสQวนรวมและความเข�มแข็งในทุกระดับ 
ดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมายดัชนีชี้วัด และเป`าหมาย 
1) จํานวนกลุQมองค�กรระดับชุมชน 
2) การมีสQวนรQวมของชุมชน 
แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน     
1) สQงเสริมการมีสQวนรQวมในทุกระดับ 
2) สQงเสริมกิจกรรมท่ีเปNนการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

มิติที่ มิติที่ มิติที่ มิติที่ 4444    เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนา    
เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:    
1) การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน สQงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว/เชิงนิเวศ    
2) การเข�าถึงเทคโนโลยีและสนับสนุนนวัตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 
ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัด    และเป`าหมายและเป`าหมายและเป`าหมายและเป`าหมาย:    
1) แบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
2) เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 
แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน    
1) การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจจากการเติบโตบนฐานทรัพยากรไปสูQการเติบโตบนฐานความรู� 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรค�กิจกรรมนวัตกรรมและมูลคQาเพ่ิมด�านการทQองเท่ียว 
3) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี    

    



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    22222222    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555....    การจดัทาํการจดัทาํการจดัทาํการจดัทาํแผนแมQบทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต�    
จากการวิเคราะห�ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ ผลกระทบของการพัฒนาตQอสิ่งแวดล�อม และการรับฟ8งผู�มีสQวน

ได�สQวนเสียในพ้ืนท่ี สามารถสรุปได�วQา ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�ท่ีเหมาะสมและสามารถสร�าง
ความสมดุล คือ “ทางเลือกสองบวก (2+)” คือ การพัฒนาตามศักยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยูQของภาคใต� ได�แกQ
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทQองเท่ียว หากแตQจะต�องพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมของทรัพยากรท่ีมี
อยูQ โดยเฉพาะการทQองเท่ียว การเกษตรแปรรูป และการขนสQง ได�แกQ การพัฒนาแหลQงทQองเท่ียวแหQงใหมQและ
ประเภทของการทQองเท่ียว การสร�างโครงขQายคมนาคมเชื่อมตQอเพ่ือให�ภาคใต�เปNนศูนย�กลางของการขนสQง และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล โดย “ทางเลือกสองบวก (2+)”นํามาเปNนทิศทางในการจัดทําเปNนแผนแมQบทการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

จากทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชจากทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชจากทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชจากทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� ตามทางเลือกสองบวก ายฝ89งทะเลภาคใต� ตามทางเลือกสองบวก ายฝ89งทะเลภาคใต� ตามทางเลือกสองบวก ายฝ89งทะเลภาคใต� ตามทางเลือกสองบวก ((((2222+)+)+)+)    ได�นํามาจัดทาํแผนแมQบทการได�นํามาจัดทาํแผนแมQบทการได�นํามาจัดทาํแผนแมQบทการได�นํามาจัดทาํแผนแมQบทการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� ซึ่งมีระยะเวลาในการพัฒนา ใต� ซึ่งมีระยะเวลาในการพัฒนา ใต� ซึ่งมีระยะเวลาในการพัฒนา ใต� ซึ่งมีระยะเวลาในการพัฒนา 20 20 20 20 ปu ตามรQาปu ตามรQาปu ตามรQาปu ตามรQางกรอบยุทธศาสตร�ชาติ คือ ระหวQางงกรอบยุทธศาสตร�ชาติ คือ ระหวQางงกรอบยุทธศาสตร�ชาติ คือ ระหวQางงกรอบยุทธศาสตร�ชาติ คือ ระหวQางปu ปu ปu ปu 
พพพพ....ศศศศ....2560 2560 2560 2560 ––––    2579 2579 2579 2579 โดยแบQงการพัฒนาออกเปNน โดยแบQงการพัฒนาออกเปNน โดยแบQงการพัฒนาออกเปNน โดยแบQงการพัฒนาออกเปNน 4 4 4 4 ระยะ ระยะละ ระยะ ระยะละ ระยะ ระยะละ ระยะ ระยะละ 5 5 5 5 ปu ได�แกQ ระยะที่ ปu ได�แกQ ระยะที่ ปu ได�แกQ ระยะที่ ปu ได�แกQ ระยะที่ 1 1 1 1 ปu พปu พปu พปu พ....ศศศศ. . . . 2560256025602560----2564 2564 2564 2564 ระยะระยะระยะระยะ
ที่ ที่ ที่ ที่ 2 2 2 2 พพพพ....ศศศศ....2565256525652565----2569 2569 2569 2569 ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ 3 3 3 3 พพพพ....ศศศศ....2570257025702570----2574 2574 2574 2574 และระยะที่ และระยะที่ และระยะที่ และระยะที่ 4 4 4 4 พพพพ....ศศศศ....2575257525752575----2579257925792579    โดยสาระสําคัญขโดยสาระสําคัญขโดยสาระสําคัญขโดยสาระสําคัญของแผนแมQบทองแผนแมQบทองแผนแมQบทองแผนแมQบท
มีรายละเอียดดังนี้มีรายละเอียดดังนี้มีรายละเอียดดังนี้มีรายละเอียดดังนี้    
5555....1111    แผนแมQบทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�    
5555....1111....1111    การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมของพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมของพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมของพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมของพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� ((((SWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT Analysis))))    

การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมของพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� (SWOT Analysis) เปNนองค�ประกอบสําคัญใน
การจัดทําแผนแมQบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� โดยจากการศึกษาทําให�พบจุดแข็ง (Strength) จุดด�อย 
(Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของภาคใต� จึงนํามาใช�เปNนแนวทางในการจัดทํา
แผนแมQบทฯ ซ่ึงสามารถสรุปโดยสังเขปได�ดังนี้ 
        



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    23232323    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่5555----1 1 1 1 การวเิคราะห�สภาพแวดล�อมของพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต� การวเิคราะห�สภาพแวดล�อมของพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต� การวเิคราะห�สภาพแวดล�อมของพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต� การวเิคราะห�สภาพแวดล�อมของพืน้ทีช่ายฝ89งทะเลภาคใต� ((((SWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT Analysis))))    

จดุแขง็ จดุแขง็ จดุแขง็ จดุแขง็ ((((StrengthsStrengthsStrengthsStrengths))))    จดุอQอน จดุอQอน จดุอQอน จดุอQอน ((((WeaknessesWeaknessesWeaknessesWeaknesses))))    โอกาส โอกาส โอกาส โอกาส ((((OpportunitiesOpportunitiesOpportunitiesOpportunities))))    อปุสรรค อปุสรรค อปุสรรค อปุสรรค ((((ThreatsThreatsThreatsThreats))))    
1) เปNนแหลQงเกษตรกรรมท่ี
อุดมสมบูรณ� และสามารถ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรตQอเน่ือง 
2) มีทรัพยากรทางการ
ทQองเท่ียวท่ีสวยงาม มีความ
หลากหลายท้ังทางบกและทาง
ทะเล 
3) มีวัฒนธรรมท�องถ่ินท่ี
แข็งแกรQง และเปNนเอกลักษณ� 
4) มีภูมิประเทศท่ีเหมาะสม
เปNนศูนย�กลางการขนสQงใน
ระดับภูมิภาคและระดับสากล 

1) ขาดการบูรณาการระหวQาง
แผนการพัฒนาการทQองเท่ียว
ในระดับตQางๆ 
2) การคมนาคมเช่ือมตQอยังไมQ
สมบูรณ� 
3) โครงสร�างพ้ืนฐานไมQ
พอเพียงท่ีจะรองรับการ
พัฒนาในอนาคตและการ
ทQองเท่ียวรูปแบบใหมQ 
4) ความพอเพียงของพลังงาน
ท่ีสอดคล�องกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 

1) การเติบโตของ
อุตสาหกรรมการทQองเท่ียว
โลก โดยเฉพาะการทQองเท่ียว
รูปแบบใหมQ เชQน การ
ทQองเท่ียวทางเรือสําราญ การ
ทQองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
2) คQาใช�จQายตQอหัว/จํานวน
วันท่ีพักของนักทQองเท่ียวของ
ภาคใต�ยังต่ํากวQาคQาเฉลีย่ของ
ประเทศมาก 
3) มีประชากรเปNนมสุลิมใน
สัดสQวนท่ีสูงทําให�เหมาะกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
เหมาะกับหลักศาสนา เชQน 
อุตสาหกรรมฮาลาล และ
อุตสาหกรรมการทQองเท่ียวท่ี
เก่ียวเน่ืองกับประชากรมุสลิม
โลก 
4) มีชายแดนติดกับประเทศ
มาเลเซียซ่ึงประชากรมรีายได�
ตQอหัวสูง ทําให�สามารถเพ่ิมท้ัง
โอกาสด�านการค�าและการ
ทQองเท่ียว 

1) อุตสาหกรรมการทQองเท่ียว
เปNนอุตสาหกรรมท่ีมีการ
แขQงขันสูง 
2) ทรัพยากรทางทะเล
อQอนไหวตQอการขนสQง การ
ทQองเท่ียว และอุตสาหกรรม 
3) ประชากรมีจํานวนน�อย   
มีความเสี่ยงตQอการขาดแคลน
แรงงาน 
4) มีการเกษตรท่ีกระจุกตัว
และพ่ึงพาการสQงออก        
ทําให�เสี่ยงตQอการผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก 

5555....1111....2222    วิสัยทัศน�วิสัยทัศน�วิสัยทัศน�วิสัยทัศน�และพันธกิจและพันธกิจและพันธกิจและพันธกิจ    
วสิยัทัศน�วสิยัทัศน�วสิยัทัศน�วสิยัทัศน�    

““““มุQงสูQการเตบิโตอยQางสมดลุและยัง่ยนื บนฐานทรพัยากรทีม่ีอยูQ มุQงสูQการเตบิโตอยQางสมดลุและยัง่ยนื บนฐานทรพัยากรทีม่ีอยูQ มุQงสูQการเตบิโตอยQางสมดลุและยัง่ยนื บนฐานทรพัยากรทีม่ีอยูQ มุQงสูQการเตบิโตอยQางสมดลุและยัง่ยนื บนฐานทรพัยากรทีม่ีอยูQ     
รQวมกบัการเสริมสร�างศักยภาพใหมQรQวมกบัการเสริมสร�างศักยภาพใหมQรQวมกบัการเสริมสร�างศักยภาพใหมQรQวมกบัการเสริมสร�างศักยภาพใหมQ””””    

พันธกจิพันธกจิพันธกจิพันธกจิ    
(1) การพัฒนาท่ีมีความสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และสังคม 
(2) มุQงเน�นการพัฒนาตามกําลังของภาคใต�เปNนหลักโดยพ่ึงพาทรัพยากร เงินทุน และเทคโนโลยีตQางชาติ

ในระดับตํ่า 
(3) เสริมสร�างศักยภาพทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติมของฐานทรัพยากรท่ีมี 
(4) พัฒนาภาคใต�สูQเป̀าหมาย Thailand 4.0 ในระยะยาว  



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    24242424    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555....1111....3333    ประเด็นยุทธศาสตร�ประเด็นยุทธศาสตร�ประเด็นยุทธศาสตร�ประเด็นยุทธศาสตร�จําแนกประเด็นยุทธศาสตร� ออกเปNน 7 สาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 
((((1111)))) คมนาคมขนสQงและโลจิสติกส�คมนาคมขนสQงและโลจิสติกส�คมนาคมขนสQงและโลจิสติกส�คมนาคมขนสQงและโลจิสติกส�    

เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค� : สนับสนุนและสร�างความเชื่อมโยงการคมนาคมขนสQงและโลจิสติกส� ให�เกิด                 
เปNนโครงขQายในพ้ืนท่ีตQางๆ ของภาคใต� 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงขQายด�านการคมนาคมขนสQง 

ทางบก 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนสQงทางอากาศ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนสQงทางน้ํา 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนสQงทางราง 

((((2222)))) พลังงานพลังงานพลังงานพลังงาน    
เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�: (1) ให�มีแหลQงผลิตกําลังไฟฟ̀าให�เพียงพอตQอความต�องการใช�  
 (2) ให�มีต�นทุนคQาไฟฟ̀าท่ีสะท�อนตามต�นทุนท่ีแท�จริง  
 (3) สQงเสริมการลดผลกระทบจากก}าซเรือนกระจก 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การปรับปรุง พัฒนา และขยายโครงขQายด�านพลังงาน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การปรับปรุง พัฒนาด�านต�นทุนคQาไฟฟ̀า 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาด�านพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 

((((3333)))) อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม    
เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�: ให�มีการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและมีแผนเชิงยุทธ�ท่ีสามารถบูรณาการความรQวมมือ

ทางด�านอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร� า ง ก า ร ผ ลิ ต  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พ ข อ ง

ภาคอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 สนับสนุนป8จจัยท่ีเอ้ือตQอการลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล โดยเน�นเขตพ้ืนท่ี 4 จังหวัดภาคใต� 

((((4444)))) เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    
เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�:  พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคมขนสQงและโลจิสติกส� เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ทางด�านเกษตรกรรม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาโลจิสติกส�และโซQอุปทานภาคการเกษตร 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนากิจกรรมทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางด�าน 

พลังงาน 
        



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    25252525    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

((((5555)))) ทQองเที่ยวทQองเที่ยวทQองเที่ยวทQองเที่ยว    
เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�: พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการทQองเท่ียวและการพัฒนาแหลQงทQองเท่ียว 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 จัดให�มีแผนแมQบทการทQองเท่ียวท่ีครอบคลุมอุตสาหกรรมการ
ทQองเท่ียวทุกมิติ และเปNนแผนแมQบทท่ีสร�างความสมดุลระหวQาง
อุตสาหกรรมการทQองเท่ียว การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม และความ
ต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การอนุรักษ�และฟ��นฟูแหลQงทQองเท่ียวให�มีความยั่งยืน 
((((6666)))) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม    

เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�: เตรียมพร�อมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมสําหรับรองรับ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจด�านตQางๆ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ยุทธศาสตร�การสงวน อนุรั กษ�  ฟ�� น ฟู  และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝ89งอยQาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยุทธศาสตร�การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมและจัดการมลพิษ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ยุทธศาสตร�การเสริมสร�างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติและระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย 

((((7777)))) ความมั่นคง ความมั่นคง ความมั่นคง ความมั่นคง     
เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�เป`าประสงค�: รักษาผลประโยชน�และความมีเสถียรภาพของประเทศชาติ   

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ยุทธศาสตร�ความม่ันคงชายแดนและชายฝ89งทะเล 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยุทธศาสตร�การป̀องกันและแก�ไขป8ญหาการคุกคามข�ามชาติ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ยุทธศาสตร�ความม่ันคงแหQงชาติทางทะเล 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ยุทธศาสตร�ป̀องกันและแก�ไขป8ญหาความไมQสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต� 

5555....2222                        แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ 20 20 20 20 ปu ปu ปu ปu ((((พพพพ....ศศศศ. . . . 2560256025602560----2579257925792579)))) แบQงปฏิบัติการนี้จะแบQงออกเปNน 2 ชQวง ดังนี้    
(1) ชQวงระยะเวลา 10 ปuแรก (พ.ศ. 2560-2569) ท่ีปรึกษาได�นําเสนอแผนปฏิบัติการไว�ใน ภาคผนวก คภาคผนวก คภาคผนวก คภาคผนวก ค 

ของของของของรายงานเลQมที่ รายงานเลQมที่ รายงานเลQมที่ รายงานเลQมที่ 4 4 4 4 แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� ซ่ึงจัดแบQงออกเปNน 4 กลุQม ดังนี้  
 กลุQมท่ี 1  โครงการพัฒนาท่ีควรเรQงรัด 
 กลุQมท่ี 2  โครงการพัฒนาท่ีควรดําเนินตามแผนงานเดิม 
 กลุQมท่ี 3  โครงการพัฒนาท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 กลุQมท่ี 4  โครงการพัฒนาใหมQท่ีควรมีตามแผนแมQบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 
 
 
 



    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT

(2) ชQวงระยะเวลา 10 ปuหลัง 
ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง ของรายงานเลQมที่ ของรายงานเลQมที่ ของรายงานเลQมที่ ของรายงานเลQมที่ 4 4 4 4 
เพ่ือให�หนQวยงานตQางๆ สามารถนําแนวคิดไปประยุกต�ใช�ในการจัดทําแผนงานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเล
ภาคใต�ในชQวงระยะเวลาดังกลQาว โดยโครงการท่ีสําคัญตามทางเลือกสองบวก 

รปูที ่รปูที ่รปูที ่รปูที ่5555----1111    โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก 
 

Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�

COTCOTCOTCOT))))        ----    26262626    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั 

ปuหลัง (พ.ศ. 2570-2579) ท่ีปรึกษานําเสนอแนวคิดของแผนปฏิบัติการใน 
4 4 4 4 แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�

สามารถนําแนวคิดไปประยุกต�ใช�ในการจัดทําแผนงานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเล
โดยโครงการท่ีสําคัญตามทางเลือกสองบวก (2+) แสดงดัง

โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก 

รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ท่ีปรึกษานําเสนอแนวคิดของแผนปฏิบัติการใน 
แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� ซ่ึงเปNนแนวทางท่ีจัดทํา

สามารถนําแนวคิดไปประยุกต�ใช�ในการจัดทําแผนงานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเล
แสดงดังรูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 5555----1111 

    
โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก โครงการสาํคญัในการพฒันาตามทิศทางการพฒันาทางเลอืกสองบวก ((((2222+)+)+)+)    



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    27272727    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555....3333    แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� ((((Road MapRoad MapRoad MapRoad Map))))    
5555....3333....1 1 1 1     ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร�และแผนที่นําทางระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร�และแผนที่นําทางระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร�และแผนที่นําทางระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร�และแผนที่นําทาง    

การพัฒนาแบQงออกเปNน 4 ระยะให�สอดคล�องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติ 
ฉบับท่ี 12 ถึง 15 ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2560 – 2564  สอดคล�องกับชQวงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหQงชาติ ฉบับท่ี 12  

ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2565 – 2569  สอดคล�องกับชQวงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหQงชาติ ฉบับท่ี 13 

ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2570 – 2574  สอดคล�องกับชQวงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหQงชาติ ฉบับท่ี 14 

ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2575 – 2579  สอดคล�องกับชQวงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหQงชาติ ฉบับท่ี 15 

5555....3333....2222    เป`าหมายทางเศรษฐกิจเป`าหมายทางเศรษฐกิจเป`าหมายทางเศรษฐกิจเป`าหมายทางเศรษฐกิจ    ((((Economic TargetsEconomic TargetsEconomic TargetsEconomic Targets)))) 
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่5555----2 2 2 2 เปา̀หมายทางเศรษฐกจิของภาคใต� จาํแนกตามระยะเวลาของแผนยทุธศาสตร�เปา̀หมายทางเศรษฐกจิของภาคใต� จาํแนกตามระยะเวลาของแผนยทุธศาสตร�เปา̀หมายทางเศรษฐกจิของภาคใต� จาํแนกตามระยะเวลาของแผนยทุธศาสตร�เปา̀หมายทางเศรษฐกจิของภาคใต� จาํแนกตามระยะเวลาของแผนยทุธศาสตร�    

ระยะที่ระยะที่ระยะที่ระยะที่    อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
((((ร�อยละตQอปuร�อยละตQอปuร�อยละตQอปuร�อยละตQอปu))))    

รายได�เพิม่เฉลีย่ตQอปuจากการรายได�เพิม่เฉลีย่ตQอปuจากการรายได�เพิม่เฉลีย่ตQอปuจากการรายได�เพิม่เฉลีย่ตQอปuจากการ
ทQองเทีย่ว ทQองเทีย่ว ทQองเทีย่ว ทQองเทีย่ว ((((ล�านบาทล�านบาทล�านบาทล�านบาท))))    

รายได�เพิม่เฉลีย่ตQอปuที่รายได�เพิม่เฉลีย่ตQอปuที่รายได�เพิม่เฉลีย่ตQอปuที่รายได�เพิม่เฉลีย่ตQอปuที่ไมQใชQการไมQใชQการไมQใชQการไมQใชQการ
ทQองเทีย่ว ทQองเทีย่ว ทQองเทีย่ว ทQองเทีย่ว ((((ล�านบาทล�านบาทล�านบาทล�านบาท))))    

1 3.7 39,139 9,785 
2 4.8 192,969 48,242 
3 4.9 409,515 216,805 
4 5.1 651,715 651,715 

เป̀าหมายและเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจของแผนแมQบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� เปNนเป̀าหมายท่ี 
(1) สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปuท่ีกําหนดให�ประเทศไทยเปNนประเทศท่ีพัฒนาแล�ว (ประเทศใน

โลกท่ีหนึ่ง) จึงต�องมีผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศเติบโตมากกวQาร�อยละ 5 ตQอปu 
(2) ใช�ทรัพยากรในท�องถ่ินเปNนหลัก และไมQใช�ทรัพยากรเกินขีดความสามารถ 
(3) มีความสมดุลระหวQาง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม และสังคม 
(4) มีการกระจายรายได�และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมเพ่ือให� GINI Coefficient เปNนไปตามมาตรฐาน

ของ องค�การเพ่ือความรQวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(Organisation for Economic 
Cooperation and Development - OECD) 

การพัฒนาชายฝ89งทะเลภาคใต�ไมQได�ข้ึนกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทQองเท่ียวแตQเพียงอยQางเดียว 
ต�องอาศัยการขยายตัวของอุตสาหกรรมอ่ืนประกอบด�วย ซ่ึงแผนแมQบทได�เสนอแนะให�มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร โดยพัฒนาจากเกษตรเพ่ือการสQงออกและมีพืชเศรษฐกิจน�อยประเภท เปNนการเกษตรท่ีมีความ
หลากหลายและพ่ึงพาตลาดภายในประเทศเปNนหลัก อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะอาหารฮาลาลและการ
เปNนศูนย�การคมนาคมเชื่อมตQอในระดับภูมิภาคและระดับสากล 

 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    28282828    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555....3333....3333    ตารางเวลาของกจิกรรมตารางเวลาของกจิกรรมตารางเวลาของกจิกรรมตารางเวลาของกจิกรรม    ((((TimetableTimetableTimetableTimetable))))    ประเภทของกิจกรรมประเภทของกิจกรรมประเภทของกิจกรรมประเภทของกิจกรรม    ((((ActivitiesActivitiesActivitiesActivities))))    และตวัชีว้ดั และตวัชีว้ดั และตวัชีว้ดั และตวัชีว้ดั ((((IndicatorsIndicatorsIndicatorsIndicators)))) 
ระยะเวลาของการพัฒนาจะแบQงออกเปNน 2 ชQวงชัดเจน คือ ชQวง 10 ปuแรก (พ.ศ. 2560-2569) ซ่ึง

ครอบคลุมแผนยุทธศาสตร�ระยะท่ี 1 และ 2 และชQวง 10 ปuท่ี 2 (พ.ศ. 2570-2579) ซ่ึงครอบคลุมแผนยุทธศาสตร�
ระยะท่ี 3 และ 4 เหตุท่ีต�องแบQงระยะเวลาของการพัฒนาเปNน 2 ชQวงด�วย ชQวงแรกการพัฒนาภาคใต�จะพ่ึงพา
ทรัพยากรการทQองเท่ียวเปNนหลัก โดยร�อยละ 80 ของรายได�เพ่ิมจะมาจากอุตสาหกรรมการทQองเท่ียว และเม่ือ
อุตสาหกรรมการทQองเท่ียวใช�เต็มศักยภาพและทําให�ผลกระทบตQอสิ่งแวดล�อมสูงเกินกวQาท่ีสามารถยอมรับได� 
จะต�องพัฒนาอุตสาหกรรมอ่ืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมตามกรอบ Thailand 4.0 ดังนั้นรายได�เพ่ิมจากการ
ทQองเท่ียวจึงจะเปNนเพียงร�อยละ 50 ของรายได�เพ่ิมรวมในชQวง 10 ปuหลัง โดยในแตQละชQวงของการพัฒนา จะแบQง
ออกเปNน 2 ระยะ ระยะแรกเปNนระยะของการวางแผนและการลงทุน สQวนระยะท่ีสองเปNนระยะของการปฏิบัติการ
ตามแผนเพ่ือให�บรรลุเป̀าประสงค�ท่ีกําหนดไว� โดยใน 2 ปuแรกของระยะแรกจะเปNนการวางแผน สQวนใน 3 ปuหลัง
จะเปNนระยะของการลงทุนตามแผน ซ่ึงกิจกรรมท่ีควรจะทําให�สําเร็จของแตQละระยะมีดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 5555----3333 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่5555----3 3 3 3 กจิกรรมทีค่วรจะทาํให�สาํเรจ็ของแตQละระยะกจิกรรมทีค่วรจะทาํให�สาํเรจ็ของแตQละระยะกจิกรรมทีค่วรจะทาํให�สาํเรจ็ของแตQละระยะกจิกรรมทีค่วรจะทาํให�สาํเรจ็ของแตQละระยะ    
ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่1111    

((((พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252560606060----2525252564646464))))    
ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่2222    

((((พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252565656565----2525252566669999))))    
ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่3333    

((((พพพพ....ศศศศ. . . . 2570257025702570----2572572572574444))))    
ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่4444    

((((พพพพ....ศศศศ. . . . 2572572572575555----2579257925792579))))    
2 ปuแรก 
- แผนแมQบทการทQองเท่ียว

ภาคใต� 20 ปu  
- แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา

ภาคใต� 5 ปuระยะท่ี 1 
3 ปuหลัง 
- จัดตั้ง/ปรับปรุงองค�กรตาม

แผนแมQบทและแผน
ยุทธศาสตร� 

- จัดทํา Zoning ให�
สอดคล�องกับแผน 

- ปรับปรุง/แก�ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง
ลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐาน
ตามแผน 

- ทบทวนแผนแมQบทการ 
- พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเล

ภาคใต�ให�สอดคล�องกับ
ประเด็นป8ญหาอุปสรรคและ
สภาพแวดล�อม 

- จัดทําแผนยุทธศาสตร�
พัฒนาภาคใต�ระยะท่ี 2 

- ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว� 
- วัดผลของการปฏิบัต ิ
• ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
• ผลกระทบทางสิ่งแวดล�อม 
• ผลกระทบทางสังคม 

2 ปuแรก 
- ทบทวนแผนแมQบทตQางๆ  
- แผนยุทธศาสตร�การ พัฒนา

ภาคใต� 5 ปu ระยะท่ี 3 จะ
เน�นการพัฒนาอุตสาหกรรม
นวัตกรรมตQางๆ ท่ีจะ
สามารถสร�างรายได�ตาม
เป̀าประสงค�ของแผนแมQบท 

3 ปuหลัง 
- จัดตั้ง/ปรับปรุงองค�กรตาม

แผนแมQบทและแผน
ยุทธศาสตร� 

- จัดทํา Zoning ให�
สอดคล�องกับแผน 

- ปรับปรุง/แก�ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

- ลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐาน 
- แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา

ภาคใต� 5 ปuระยะท่ี 3 ท่ีจะ
เน�นการพัฒนาอุตสาหกรรม
นวัตกรรมตQางๆ ท่ีจะ
สามารถสร�างรายได�ตาม
เป̀าประสงค�ของแผนแมQบท 

- ทบทวนแผนแมQบทการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเล
ภาคใต�ให�สอดคล�องกับ
ประเด็นป8ญหาและอุปสรรค
และสภาพแวดล�อม 

- จัดทําแผนยุทธศาสตร�
พัฒนาภาคใต�ระยะท่ี 4 

- ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว� 
- วัดผลของการปฏิบัต ิ
• ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
• ผลกระทบทางสิ่งแวดล�อม 
• ผลกระทบทางสังคม 

  



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    29292929    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555....3333....4444    การพัฒนาแยกตามสาขาเศรษฐกิจการพัฒนาแยกตามสาขาเศรษฐกิจการพัฒนาแยกตามสาขาเศรษฐกิจการพัฒนาแยกตามสาขาเศรษฐกิจ 
แผนแมQบทและแผนยุทธศาสตร�เปNนการวางแผนในระดับมหภาค ไมQมีการกําหนดในระดับโครงการพัฒนา

ท่ีเก่ียวข�อง แตQเปNนการนําทาง (Guideline) ในการจัดทําโครงการประกอบแผนแมQบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเล
ภาคใต�และแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคใต� โดยเฉพาะการจัดทําแผนปฏิบัติการรายสาขาเพ่ือรองรับแผนแมQบท
และแผนยุทธศาสตร� จึงนําเสนอการพัฒนาแยกตามรายสาขาเศรษฐกิจ 7 สาขา ดังนี้ 

((((1111) ) ) )     คมนาคมขนสQงและโลจิสติกส�คมนาคมขนสQงและโลจิสติกส�คมนาคมขนสQงและโลจิสติกส�คมนาคมขนสQงและโลจิสติกส�    
การพัฒนา 10 ปuแรก (พ.ศ. 2560-2569) ของแผนแมQบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�ตาม

ทางเลือกสองบวก (2+) มีเป̀าหมายวQาร�อยละ 80 ของรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึนจะมาจากการทQองเท่ียว สQวนอีกร�อยละ 20 
มาจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ คือ 1) การขนสQง 2) อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป 3) อุตสาหกรรม
ฮาลาล ซ่ึงจําเปNนต�องมีโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านคมนาคมขนสQงท่ีเพียงพอรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลQานั้น เพ่ือ
การพัฒนา ดังนั้นการพิจารณาโครงสร�างพ้ืนฐานคมนาคมขนสQงท่ีเปNนเครือขQายท่ีเปNนระบบ จึงเปNนเรื่องสําคัญตQอ
การพัฒนา โดยในระยะ 10 ปuแรกของการพัฒนานั้น ทางด�านคมนาคมจะต�องมีโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยง
แหลQงทQองเท่ียว การขนสQงสินค�าเกษตร และเกษตรแปรรูป เข�าด�วยกัน 

สQวนการพัฒนาในชQวง 10 ปuหลัง (พ.ศ. 2570-2579) รายได�จากการทQองเท่ียวจะลดลงจาก      
ร�อยละ 80 เหลือเพียงร�อยละ 50 ดังนั้นจําเปNนต�องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมQๆ โดยเน�นการเปNนศูนย�กลางการ
ขนสQงท่ีสําคัญของภูมิภาคและระดับสากล 

((((2222) ) ) )     พลังงพลังงพลังงพลังงานานานาน    
การพัฒนา 10 ปuแรก (พ.ศ. 2560-2569) ควรพิจารณาในเรื่องของความม่ันคงของระบบไฟฟ̀าใน

ภาคใต� มีความจําเปNนต�องพัฒนาโรงไฟฟ̀าเพ่ิมเติม สําหรับการพัฒนาในชQวง 10 ปuหลัง (พ.ศ. 2570-2579) มุQงเน�น
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ได�แกQ อุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรมพลังงานชีวมวล ซ่ึงใช�ผลผลิตทาง
การเกษตรของภาคใต�เปNนวัตถุดิบ โดยจะต�องมีการสนับสนุนให�เกษตรกรปลูกพืชท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกลQาว 
ได�แกQ ปาล�มน้ํามัน หรือพืชพลังงานชนิดอ่ืนๆ เปNนต�น โดยพลังงานไฟฟ̀าจําเปNนตQอการสนับสนุนการพัฒนาในภาค
สาขาอ่ืนๆ และความต�องการด�านพลังงานมีความจําเปNนท่ีจะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคใต�ในชQวงเวลา
ดังกลQาวจะต�องสอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาท่ีเน�นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากผลผลิตการเกษตรของ
ภาคใต� โดยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรด�วยการปลูกพืชน้ํามัน เชQน ปาล�ม เพ่ือใช�ผสมน้ํามันเชื้อเพลิงตามนโยบายรัฐ 
ซ่ึงอาจดําเนินการลดพ้ืนท่ีปลูกยาง หรือถางพ้ืนท่ีของต�นยางท่ีหมดอายุแล�วไปใช�ปลูกปาล�มหรือพืชพลังงานอ่ืนๆ 
ทดแทน โดยเริ่มในปu พ.ศ. 2565 เพ่ือจะได�ใช�งานใน 10 ปuถัดไป 

((((3333) ) ) )     อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม    
 เน�นการพัฒนาในสาขาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องจากการเกษตรแปรรูป ซ่ึงเปNนท่ีรองรับของผลผลิต

การเกษตรกรรมท่ีปลูกกันในภาคใต� โดยในระยะ 10 ปu แรกของการพัฒนา ผลิตผลการเกษตรของภาคใต�จะไมQ
แตกตQางจากป8จจุบันมากนัก ซ่ึงผลิตผลหลัก ได�แกQ ยางพารา ปาล�มน้ํามัน และผลผลิตทางการประมงจึงมุQงเน�นการ
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสําคัญและการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

  
  



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    30303030    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

สําหรับการพัฒนาในชQวง 10 ปu หลัง (พ.ศ. 2570 - 2579) จําเปNนต�องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมQๆ 
โดยเน�นไปท่ีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ได�แกQ อุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซ่ึงใช�ผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต�
เปNนวัตถุดิบ ได�แกQ ปาล�มน้ํามัน อยQางไรก็ตาม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคใต�ในชQวงเวลาดังกลQาวจะต�อง
สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาท่ีเน�นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากผลิตผลการเกษตรของภาคใต� และจะต�อง
ยังคงพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ซ่ึงสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ระดับชาติ “ครัวไทยสูQครัวโลก” ด�วย ซ่ึงจะสQงผลให�
เปNนการเพ่ิมมูลคQาการสQงออก และยังเปNนอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคQาเพ่ิมสูงอีกด�วย 

((((4444))))        เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม    
ผลผลิตการเกษตรและพ้ืนท่ีเพาะปลูกในภาคใต�มีข�อจํากัดท่ีไมQสามารถจะขยายเพ่ิมข้ึนได�มาก

กวQาเดิมมากนัก แตQอยQางไรก็ตามการพัฒนาท่ีดินและแหลQงน้ํายังสามารถท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตผลของ
ภาคเกษตรกรรมได� ดังนั้นแผนพัฒนาในชQวง 10 ปuแรกจึงเน�นไปท่ีการพัฒนาแหลQงน้ําเปNนหลัก 

 ในการพัฒนาชQวง 10 ปu หลัง (พ.ศ. 2570 - 2579) โครงการพัฒนาการเกษตรกรรมจะต�อง
สอดคล�องและสนับสนุนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาการเกษตรกรรมของภาคใต�ของชQวงเวลา
ดังกลQาวจึงต�องคํานึงถึงสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากแผนหลักของการพัฒนา โดยในชQวง 10 
ปuหลัง ผลิตผลของภาคเกษตรกรรมจะมีสัดสQวนท่ีนํามาป̀อนภาคอุตสาหกรรมของภาคใต�เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีสัดสQวน
การสQงออกลดลง ดังนั้นจึงต�องมีการเก็บรักษาและจัดเตรียมผลผลิตเพ่ือนําไปใช�ในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน เม่ือ
ผลิตผลตQอพ้ืนท่ีมีข�อจํากัดไมQสามารถเพ่ิมข้ึนได�มากนัก ดังนั้น เกษตรกรจะต�องทําการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีใหญQข้ึน และ
จะต�องมีการใช�เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมากข้ึน รวมถึงการเน�นไปท่ีการผลิตพืชเพ่ือพลังงาน
ทดแทน 

((((5555) ) ) )         การทQองเที่ยวการทQองเที่ยวการทQองเที่ยวการทQองเที่ยว    
 ภาคใต�นั้นมีศักยภาพซ่ึงเปNนจุดแข็งในเรื่องของการทQองเท่ียวท่ีสําคัญและติดอันดับโลกหลาย

ประเภท เชQน ด�านทรัพยากรธรรมชาติ (อันดับ 16 จาก 141 ประเทศ) ด�านการให�บริการ (อันดับ 21 จาก 41 
ประเทศ) ด�านทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม (อันดับ 34 จาก 141 ประเทศ) และด�านราคาสินค�าและบริการ
ทางการทQองเท่ียว (อันดับ 36 จาก 141 ประเทศ) จากทิศทางการพัฒนา ซ่ึงแบQงชQวงการพัฒนาออกเปNนชQวง
ระยะเวลา 10 ปuแรก และชQวงระยะเวลา 10 ปuหลัง เน�นการพัฒนาเปNนกลุQมจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค� คือ เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขQงขันของอุตสาหกรรมการทQองเท่ียวใน 3 กลุQมจังหวัดภาคใต� และเพ่ือปรับ
สภาพแวดล�อมและโครงสร�างของอุตสาหกรรมการทQองเท่ียวใน 3 กลุQมจังหวัดภาคใต�ให�เอ้ือตQอการพัฒนาการ
ทQองเท่ียวท่ียั่งยืนในอนาคต 

 โดยในการพัฒนาการทQองเท่ียวสูQความยั่งยืนนั้น มีมิติท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนาท่ีต�องจัดการให�เกิด 
“ความสมดุล” ท่ีสําคัญอยูQ 4 ด�าน คือ (1) มิติเจ�าบ�าน/อุปทาน (Host)  (2) มิติผู�มาเยือน (Guest) (3) กลไกการ
บริหารจัดการการทQองเท่ียว (Tourism Mechanism) และ (4) มิติด�านคุณภาพของการบริการ (Service Quality) 
ป8ญหาการพัฒนาการทQองเท่ียวของไทยต้ังแตQอดีตจนถึงป8จจุบันพบวQาไมQได�อยูQ ท่ี “จํานวน” ของผู�มาเยือน 
(นักทQองเท่ียว-Demand) สังเกตได�จากจํานวนของนักทQองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนอยQางตQอเนื่อง แม�ประเทศได�เผชิญกับ
วิกฤติตQางๆ มากมาย หากเปNนเรื่องของ “คุณภาพ” ของนักทQองเท่ียว  

  
  



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    31313131    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

อยQางไรก็ตาม ป8ญหาสําคัญท่ีถูกมองข�ามมาโดยตลอดและสQงผลกระทบโดยตรงตQอการได�มาซ่ึง
นักทQองเท่ียวคุณภาพ คือ การจัดการฐานทรัพยากรและผลิตภัณฑ�การทQองเท่ียว (Supply) ท่ีขาดประสิทธิภาพ 
เนื่องจากอํานาจในการพัฒนาและจัดการ Supply กระจายไปยังหนQวยงานตQางๆ มากมาย อาทิ องค�กรปกครอง
สQวนท�องถ่ิน (อปท.) กระทรวงและหนQวยงานตQางๆ สQงผลให�การจัดการอุปทาน ทางการทQองเท่ียวไร�ทิศทาง ไมQมี
เอกภาพเทQาท่ีควร รวมท้ังป8ญหาท่ีเกิดจากการกระจายตัวของอํานาจในการบริหารจัดการ ซ่ึงสวนทางกับนโยบาย
การพัฒนาและการตลาดของหนQวยงานด�านการทQองเท่ียวของรัฐ จึงสะท�อนภาพของการพัฒนาและการจัดการท่ีไมQ
ตQอเนื่อง (Interrupted) ขาดองค�รวม (Holistic) และขาดการบูรณาการ (Integration) ของภาคสQวนตQางๆ         
ท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน 

 ดังนั้นการพัฒนาควรเปNนการสQงเสริมและมุQงเน�นการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือดึงดูด/รักษา 
นักทQองเท่ียวคุณภาพ พร�อมกับการรณรงค�สQงเสริมพฤติกรรมการทQองเท่ียวแบบรับผิดชอบให�กับนักทQองเท่ียวกลุQม
ท่ีมีความเสี่ยงตQอการสร�างผลกระทบสูงผQานทางชQองทางตQางๆ เพ่ือสร�างสํานึกในการอนุรักษ�แหลQงทQองเท่ียวให�
ยั่งยืน ท้ังยังชQวยเพ่ิมจํานวนนักทQองเท่ียวกลุQมใหมQท่ีมีคุณภาพ และทําให�เกิดการทQองเท่ียวอยQางยั่งยืนตQอไป 

((((6666) ) ) )     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม    
 การจัดการพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�อยQางยั่งยืน ระยะ 20 ปu (ปu พ.ศ. 2560–2579) แบQงการ

ดําเนินงานเปNน 2 ระยะ ดังตารางตารางตารางตารางที่ ที่ ที่ ที่ 5555----4444    
ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่5555----4444    การดาํเนนิงานจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อมการดาํเนนิงานจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อมการดาํเนนิงานจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อมการดาํเนนิงานจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม 

ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่1 1 1 1 ((((พพพพ....ศศศศ. . . . 2560256025602560----2569256925692569))))    ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่2 2 2 2 ((((พพพพ....ศศศศ. . . . 2570257025702570----2579257925792579))))    

1) การกําหนดเขตการใช�ประโยชน�ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ89งระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ แหลQงท่ี
อยูQอาศัยและแหลQงอาหารของสัตว�ทะเลหายากและใกล�สูญ
พันธุ�  ได�รับการสงวนดูแลและคุ�มครองให�มีความอุดม
สมบูรณ� 

2) การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทQองเท่ียวของ
เกาะและชายหาด ท่ีสํ า คัญ  ตาม ศักยภาพและ ขี ด
ความสามารถของการใช�ประโยชน�รQวมกันในระยะยาว 

3) กําหนดการใช�ประโยชน� ท่ีดินตามศักยภาพและความ
เหมาะสม เพ่ือรักษาความยั่งยืนของท่ีดินและระบบนิเวศบน
บก มีการจัดการปaาไม�และพ้ืนท่ีต�นนํ้า เพ่ือหยุดยั้งและฟ��นฟู
ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน รวมถึงการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

4) จัดทําระบบตรวจสอบทรัพยากรทางทะเลและดัชนีช้ีวัดการ
ปฏิบัติหน�าท่ีและวางแผนรับมือการทQองเท่ียวปฏิรูประบบ
บําบัดนํ้าเสียตามแหลQงทQองเท่ียวขนาดใหญQ เชQน ปaาตอง 
อQาวนาง และเกาะพีพี พร�อมท้ังกําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน
และตรวจสอบอยQางเข�มงวดกับผู�กระทําความผิด 

1) แบQงการใช�ประโยชน�ทางทะเลอยQางเปNนระบบ โดยมี
มาตรการแบQงเขตพ้ืนท่ีใช�ประโยชน�ทางทะเล ด�านเขต
ความมั่นคงในเขตพลังงาน ด�านเขตความมั่งค่ัง ในเขต
ทQองเท่ียว ประมงและการพัฒนาการขนสQง รวมถึงด�านเขต
ความยั่งยืน ในเขตสงวนรักษาและเขตอนุรักษ�จัดการ 

2) ดําเนินตามแผนการตQางๆ เพ่ืออนุรักษ�ชQวยเหลือสัตว�ทะเล
หายาก เสี่ยงตQอการสูญพันธุ� และพัฒนาการทQองเท่ียวอยQาง
ยั่งยืน 

    



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    32323232    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

((((7777) ) ) )     ความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คง    

 การดําเนินการนโยบายด�านความม่ันคงสําหรับพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� มีระยะการพัฒนา 20 ปu 
เชQนเดียวกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ คือ พ.ศ.2560-2579 โดยแบQงการพัฒนาออกเปNน 2 ระยะ ดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 5555----5555    

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่5555----5 5 5 5 การพฒันาความมั่นคงการพฒันาความมั่นคงการพฒันาความมั่นคงการพฒันาความมั่นคง    
ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่1 1 1 1 ((((พพพพ....ศศศศ. . . . 2560256025602560----2569256925692569))))    ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่ระยะที ่2 2 2 2 ((((พพพพ....ศศศศ. . . . 2570257025702570----2579257925792579))))    

1) ทบทวนพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือเตรียมพร�อมในการ
บริหารจัดการความมั่นคงมุQงเน�นประเด็นท่ีมีความสําคัญตQอการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�ให�สามารถขับเคลื่อนได�ตามเป̀าหมายท่ี
กําหนดไว�  

2) จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการดําเนินงานของ
หนQวยงานท่ีเก่ียวข�องให�มีความสอดคล�อง เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร�การ
พัฒนาท้ังท่ีมีอยูQเดิม และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ให�เกิดความเก้ือหนุน
กัน 

3) เ ช่ือมโยงเครือขQายประชาคมเพ่ือสนับสนุนให� เ กิดความมั่นคง
ครอบคลุมท้ังหนQวยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน 
ชุมชน องค�กรปกครองสQวนท�องถ่ิน  เพ่ือรQวมมือกันแก�ไขป8ญหาความ
มั่นคงจากทุกภาคสQวน 

4) สร�างเครือขQายและความรQวมมือกับองค�กรในตQางประเทศให�กว�างขวาง 
เพ่ือพร�อมรับความมั่นคงท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

5) ติดตามประเมินผลความสําเร็จและผลกระทบ อยQางเปNนรูปธรรมด�วย
การกําหนดดัชนีช้ีวัดท่ีสําคัญในการประเมินสถานการณ�ท่ีคาดวQาจะ
สQงผลตQอความมั่นคงในพ้ืนท่ี 

1) เสริมสร�างความมั่นคงทางทะเล เพ่ือเช่ือมโยง
เส�นทางการขนสQงด�วยการพัฒนาทQาเรือหลักแหQง
ใหมQของประเทศ สนับสนุนกิจการพาณิชย�นาวี 
ให�ดําเนินกิจกรรมทางทะเลอยQางมีประสิทธิภาพ 

2) สQงเสริมความรQวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติใน
การสร�างความมั่นคงทุกด�าน และการจัดการภัย
พิบัติ 

3) จัดทําแผนงาน โครงการ ด�านความมั่นคงให�
สอดคล�องกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ของพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�  

4) ติดตามประเมินผลความสําเร็จและผลกระทบใน
การพัฒนา 

    
  



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    33333333    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555....4444    การแบQงเขตพื้นที่เพื่อใช�วางแผนการแบQงเขตพื้นที่เพื่อใช�วางแผนการแบQงเขตพื้นที่เพื่อใช�วางแผนการแบQงเขตพื้นที่เพื่อใช�วางแผนการการการการพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� พื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� พื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� พื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� ((((ZoningZoningZoningZoning)))) 
การแบQงเขตพ้ืนท่ีในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� (Zoning) แบQงออกเปNนพ้ืนท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 

    
รปูที่รปูที่รปูที่รปูที่    5555----2222    การแบQงเขตพืน้ที ่การแบQงเขตพืน้ที ่การแบQงเขตพืน้ที ่การแบQงเขตพืน้ที ่((((ZoningZoningZoningZoning))))    ตามข�อจาํกดัทางด�านสิง่แวดล�อมตามข�อจาํกดัทางด�านสิง่แวดล�อมตามข�อจาํกดัทางด�านสิง่แวดล�อมตามข�อจาํกดัทางด�านสิง่แวดล�อม    

    จากรูปที่รูปที่รูปที่รูปที่    5555----2222 แสดงถึงการแบQงเขตพ้ืนท่ีตามข�อจํากัดทางด�านสิ่งแวดล�อม โดยท่ีปรึกษาได�จัดพ้ืนท่ีสําหรับ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� เพ่ือให�สามารถพัฒนาได�ตามแผนท่ีนํา
ทาง (Road Map) ระยะ 20 ปu (พ.ศ. 2560-2579) โดยแสดงดังตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 5555----6 6 6 6 ถึงตารตารตารตารางที่ างที่ างที่ างที่ 5555----8 8 8 8 ตามลําดับ 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    34343434    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่5555----6 6 6 6 การพฒันาการพฒันาการพฒันาการพฒันาพืน้ทีเ่ชงิอนรุักษ�พืน้ทีเ่ชงิอนรุักษ�พืน้ทีเ่ชงิอนรุักษ�พืน้ทีเ่ชงิอนรุักษ�    ((((พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่AAAA))))    

ข�อจาํกดัในการใช�พืน้ที่ข�อจาํกดัในการใช�พืน้ที่ข�อจาํกดัในการใช�พืน้ที่ข�อจาํกดัในการใช�พืน้ที่    กจิกรรมทีส่ามารถกระทาํได�กจิกรรมทีส่ามารถกระทาํได�กจิกรรมทีส่ามารถกระทาํได�กจิกรรมทีส่ามารถกระทาํได�    

- มีการกําหนด carrying capacity ของพ้ืนท่ี 

- มีงบประมาณในการดูแล/รักษา/ฟ��นฟูพ้ืนท่ี 
- มีการจัดการบรหิารทรัพยากรอยQางเปNนระบบ 

- การทQองเท่ียวเชิงอนุรักษ� 
o มีการจํากัดจํานวนนักทQองเท่ียว 
o มีการกําหนดประเภทและรูปแบบของกิจกรรม 
o ไมQมีท่ีพักแรมถาวร 

- โครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเปNนตQอการทQองเท่ียว เชQน ทQาเรือขนาดเล็กเพ่ือ
การทQองเท่ียว 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่5555----7777    การพฒันาการพฒันาการพฒันาการพฒันาพืน้ทีอ่Qอนไหวทางสิง่แวดล�อมพืน้ทีอ่Qอนไหวทางสิง่แวดล�อมพืน้ทีอ่Qอนไหวทางสิง่แวดล�อมพืน้ทีอ่Qอนไหวทางสิง่แวดล�อม    ((((พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่BBBB))))    

ข�อจาํกดัในการใช�พืน้ที่ข�อจาํกดัในการใช�พืน้ที่ข�อจาํกดัในการใช�พืน้ที่ข�อจาํกดัในการใช�พืน้ที่    กจิกรรมทีส่ามารถกระทาํได�กจิกรรมทีส่ามารถกระทาํได�กจิกรรมทีส่ามารถกระทาํได�กจิกรรมทีส่ามารถกระทาํได�    

- มีการกําหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการ
ใช�พ้ืนท่ีอยQางชัดเจน 

- มีมาตรการควบคุมผลกระทบตQอสิง่แวดล�อม
รอบด�าน เชQน ตQอทรัพยากรทางทะเล          
ตQอทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรดิน และตQอ
ทรัพยากรอากาศ  

- มีระบบการกําจัดขยะมลูฝอยท่ีถูกต�อง 

- พัฒนาเปNนแหลQงทQองเท่ียวใหมQ 
- พัฒนากิจกรรมการทQองเท่ียวใหมQ เชQน การทQองเท่ียวเรือสําราญ      

การทQองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทQองเท่ียวเชิงผจญภัย ฯลฯ 
- การทQองเท่ียวเชิงพาณิชย�ท่ีควบคุมกิจกรรมและจํากัดจํานวน

นักทQองเท่ียว 
- วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเบา ซ่ึงรวมถึงอุตสาหกรรม

การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปขนาดเล็ก 
- อุตสาหกรรมนวัตกรรมท่ีมีผลกระทบตQอสิ่งแวดล�อมต่ํา เชQน 

อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมสร�างสรรค� ฯลฯ 
- สถานศึกษา 
- ชุมชนขนาดเล็ก 
- โครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสามารถควบคุมผลกระทบตQอสิ่งแวดล�อมและชุมชน 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่5555----8888    การพฒันาพืน้ทีป่กติทัว่ไปการพฒันาพืน้ทีป่กติทัว่ไปการพฒันาพืน้ทีป่กติทัว่ไปการพฒันาพืน้ทีป่กติทัว่ไป    ((((พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่CCCC))))    

ข�อจาํกดัในการใช�พืน้ที่ข�อจาํกดัในการใช�พืน้ที่ข�อจาํกดัในการใช�พืน้ที่ข�อจาํกดัในการใช�พืน้ที่    กจิกรรมทีส่ามารถกระทาํได�กจิกรรมทีส่ามารถกระทาํได�กจิกรรมทีส่ามารถกระทาํได�กจิกรรมทีส่ามารถกระทาํได�    

- มีข�อจํากัดด�านสิ่งแวดล�อมเหมือนพ้ืนท่ีปกติ 
- สามารถใช�กฎหมายสิ่งแวดล�อมและผังเมืองท่ีมี

อยูQในการบริหารจัดการได� 

- การทQองเท่ียวเชิงพาณิชย� 
- ศูนย�กลางด�านการค�า 
- อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปขนาดใหญQ รวมถึงโรงงานแปรรูป

อาหารฮาลาลขนาดใหญQ 
- อุตสาหกรรมหนัก 
- อุตสาหกรรมนวัตกรรมท่ีมีผลกระทบตQอสิ่งแวดล�อมสูง เชQน 

อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรม 
Biomedical ฯลฯ 

- โครงสร�างพ้ืนฐานขนาดใหญQ รวมถึงโครงสร�างพ้ืนฐานด�านพลังงาน 

    

    

    



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    35353535    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

5555....5555    แนวทางแนวทางแนวทางแนวทางการดําเนินงานการดําเนินงานการดําเนินงานการดําเนินงานด�านกฎหมายและองค�กรด�านกฎหมายและองค�กรด�านกฎหมายและองค�กรด�านกฎหมายและองค�กร    
5555....5555....1111    ภาพรวมในบริบทด�านกฎหมายและองค�กรภาพรวมในบริบทด�านกฎหมายและองค�กรภาพรวมในบริบทด�านกฎหมายและองค�กรภาพรวมในบริบทด�านกฎหมายและองค�กร    

จากผลการศึกษาทางด�านกฎหมายและองค�กรดําเนินการเพ่ือรองรับและดําเนินงานตามเป̀าหมายการ
พัฒนาท่ีรQางแผนแมQบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 20 ปu (พ.ศ.2560-2579) ดังรายละเอียดในภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง    ของของของของ
รายงานเลQมที่ รายงานเลQมที่ รายงานเลQมที่ รายงานเลQมที่ 4444    แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต�แผนแมQบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ89งทะเลภาคใต� พบวQาในด�านกฎหมายและองค�กรบังคับใช�
กฎหมายท่ีศึกษาและมีอยูQในป8จจุบันมีเพียงพอท่ีจะรองรับการดําเนินการพัฒนาตามแผนแมQบทฯ  
5555....5555....2222    ข�อเสนอแนะทางด�านกฎหมายและองค�กรข�อเสนอแนะทางด�านกฎหมายและองค�กรข�อเสนอแนะทางด�านกฎหมายและองค�กรข�อเสนอแนะทางด�านกฎหมายและองค�กร    

ท่ีปรึกษาขอเสนอให�มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�” ซ่ึงเปNนคณะกรรมการ
ระดับชาติเพ่ือประสานการดําเนินงานระหวQางสQวนราชการท่ีเก่ียวข�องให�มีการดําเนินการบังคับใช�กฎหมายให�ได�
ตามเป̀าหมายท่ีแผนแมQบทกําหนด และติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมQบทอยQางตQอเนื่อง 
โดยการจัดต้ังคณะกรรมการในลักษณะนี้เพ่ือแก�ไขป8ญหาในเชิงของการบริหารราชการแผQนดิน จึงอาศัยกลไก
ทางด�านกฎหมายตามความในมาตรา 11 (8) แหQงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผQนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให�การบริหารราชการแผQนดิน
เปNนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เทQาท่ีไมQขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผQนดิน    
พ.ศ. 2534 หรือกฎหมายอ่ืนได� โดยออกเปNนกฎหมายลําดับรองท่ีเรียกวQา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวQาด�วย
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� พ.ศ. ....” 

6666. . . .     การเรียนรู�รQวมกนักับผู�มีสQวนได�สQการเรียนรู�รQวมกนักับผู�มีสQวนได�สQการเรียนรู�รQวมกนักับผู�มีสQวนได�สQการเรียนรู�รQวมกนักับผู�มีสQวนได�สQวนเสยีวนเสยีวนเสยีวนเสยี    
    การเรียนรู�รQวมกับผู�มีสQวนได�สQวนเสียประกอบด�วยงาน 3 งานท่ีหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน ได�แกQ (1) งานจัด
กิจกรรมเรียนรู�รQวมกับผู�มีสQวนได�สQวนเสีย (2) งานประชาสัมพันธ� และ (3) งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด�านขQาวสาร 
(Information Operation : I/O) เพ่ือให�ความรู� สร�างความเข�าใจ และรับฟ8งความเห็นจากผู�มีสQวนได�สQวนเสียท่ีจะ
นําไปใช�ประกอบการศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�ท่ีเหมาะสมและเปNนท่ียอมรับ
ตQอไป  

 งานจัดกิจกรรมเรียนรู�รQวมกับผู�มีสQวนได�สQวนเสียเปNนการจัดประชุมในพ้ืนท่ีหลักของการศึกษารวม          
6 จังหวัด ได�แกQ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสงขลา และจังหวัด
สตูลเพ่ือให�ข�อมูลของโครงการและรับฟ8งความเห็นจากผู�เข�ารQวมประชุมซ่ึงมีท้ังผู�มีสQวนได�สQวนเสียทางตรง 
(Primary Stakeholder) และผู�มีสQวนได�สQวนเสียทางอ�อม (Secondary Stakeholder) โดยเริ่มจากการเข�าพบ
ผู�บริหารระดับสูงของท้ัง 6 จังหวัดเพ่ือแนะนําโครงการ และขอรับทราบข�อมูลด�านศักยภาพ ข�อจํากัด โอกาส และ
นโยบาย แผนงาน/โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวเนื่องกับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การทQองเท่ียว พลังงาน 
คมนาคมขนสQง และความม่ันคง รวมท้ังความคิดเห็น และข�อเสนอแนะตQอโครงการข�อมูล ความเห็นและ
ข�อเสนอแนะท้ังหมดท่ีได�รับแสดงให�เห็นวQาแตQละจังหวัดมีแนวคิดพัฒนาพ้ืนท่ีจากศักยภาพท่ีมีอยูQ เชQน จังหวัด
ระนองท่ีมีทQาเรือน้ําลึกอยูQในพ้ืนท่ีจึงคาดหวังให�จังหวัดเปNนเมืองทQาขนสQงสินค�าและแหลQงทQองเท่ียวเชิงสุขภาพ  
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีอําเภอทุQงสงอยูQในตําแหนQงท่ีเปNนศูนย�กลางของภาคใต�จึงมีการพัฒนาสร�างศูนย�กระจาย
สินค�าในอําเภอดังกลQาวโดยมีเป̀าหมายเปNนศูนย�กระจายสินค�าด�วยระบบราง ในขณะท่ีจังหวัดกระบ่ีได�กําหนดให�
เปNนแหลQงทQองเท่ียวเชิงอนุรักษ�  สQวนจังหวัดสตูลมีแนวคิดจะพัฒนาเส�นทางเชื่อมโยงพ้ืนท่ีชายฝ89งของจังหวัดกับ
รัฐเปอร�ลิสในประเทศมาเลเซีย เปNนต�น อยQางไรก็ดี ในพ้ืนท่ีภาคใต�ยังมีป8ญหาด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมในหลายด�าน เชQน การกัดเซาะชายฝ89งซ่ึงมีมากในจังหวัดชุมพร  นครศรีธรรมราช และสงขลา ป8ญหา
ขยะมูลฝอย  ป8ญหาน้ําเสียจากโรงงานน้ํามันปาล�ม เปNนต�น ในสQวนของการดําเนินงานของท่ีปรึกษาท่ีจะจัดประชุม



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    36363636    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

กลุQมเล็กกับชาวบ�านในพ้ืนท่ีตQางๆ นั้น ได�มีข�อเสนอแนะให�ระมัดระวังมิให�เกิดความแตกแยกในพ้ืนท่ี รวมท้ังควรให�
ข�อมูลท่ีชัดเจนและทําความเข�าใจกับกลุQมแกนนําในพ้ืนท่ีท่ีแท�จริง 

          กิจกรรมเรียนรู�รQวมกับผู�มีสQวนได�สQวนเสียของโครงการในลําดับตQอมาเปNนการจัดประชุมซ่ึงแยกเปNน 3 
ระดับได�แกQ 

((((1111) ) ) )     การประชุมกลุQมเล็กการประชุมกลุQมเล็กการประชุมกลุQมเล็กการประชุมกลุQมเล็ก เปNนกิจกรรมท่ีท่ีปรึกษาเสนอเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกิจกรรมตQางๆ ท่ีระบุไว�ใน
ขอบเขตงาน (TOR) ของโครงการ โดยจะจัดประชุมอยQางไมQเปNนทางการในระดับพ้ืนท่ี เชQน ตําบล หมูQบ�าน ชุมชน 
หรือท่ีทําการของกลุQมอาชีพตQางๆ เปNนต�น จํานวน 60 ครั้ง เพ่ือเพ่ิมโอกาสให�ผู�มีสQวนได�สQวนเสียของโครงการต้ังแตQ
ระดับประชาชน ผู�นําชุมชน/หมูQบ�าน/กลุQมอาชีพ องค�กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ี  เปNนต�นได�เข�ารQวมกับโครงการ 
ต้ังแตQเริ่มต�นจนสิ้นสุดโครงการอันจะทําให�ผลการศึกษา (SEA) และแผนแมQบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�
เปNนท่ียอมรับจากภาคสQวนตQางๆ มากท่ีสุด โดยจัดประชุมในพ้ืนท่ีท่ีเคยมีการคัดค�านโครงการพัฒนาตQางๆ เปNน
ลําดับแรก เนื่องจากคาดวQาการสร�างความเข�าใจกับกลุQมคัดค�านดังกลQาวจะไมQสามารถทําได�งQายนัก การเริ่มต�นใน
พ้ืนท่ีดังกลQาวเปNนลําดับแรกจะทําให�มีเวลามากพอในการทําความเข�าใจกับกลุQมคัดค�านเหลQานั้น  

((((2222))))    การประชุมกลุQมยQอยลักษณะ การประชุมกลุQมยQอยลักษณะ การประชุมกลุQมยQอยลักษณะ การประชุมกลุQมยQอยลักษณะ Focus GroupFocus GroupFocus GroupFocus Group เปNนการประชุมระดับจังหวัดรวม 8 ครั้ง (จัดประชุม
เพ่ิมจากท่ีกําหนดไว�ใน TOR รวม 2 ครั้ง) เพ่ือให�มีผู�มีสQวนได�สQวนเสียท้ังหลายในแตQละจังหวัด เชQน ผู�ท่ีเข�ารQวม
ประชุมกลุQมเล็ก นายอําเภอ หนQวยราชการระดับจังหวัด ภาคเอกชน องค�กรพัฒนาเอกชน เปNนต�น เข�ารQวม
รับทราบข�อมูลและให�ความเห็นกับโครงการ 

((((3333) ) ) )     การสัมการสัมการสัมการสัมมมมมนานานานา เปNนการประชุมท่ีขยายวงกว�างข้ึนมาเปNนการประชุมระดับภาคซ่ึงจะมีผู�มีสQวนได�สQวน
เสียจากการประชุมกลุQมเล็ก การประชุมกลุQมยQอยลักษณะ Focus Group ข�างต�นเข�ารQวมประชุมกับภาคสQวนระดับ
ภาคตQางๆ เชQน สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต� สํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 15 (ภูเก็ต) สํานักงานเจ�าทQา
ภูมิภาคท่ี 4 สงขลา สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุQมจังหวัดภาคใต�ฝ89งอันดามัน เปNนต�น   

ผลการประชุมในแตQละระดับสรุปได�ดังนี้ 
((((1111)  )  )  )      การประชุมกลุQมเล็ก การประชุมกลุQมเล็ก การประชุมกลุQมเล็ก การประชุมกลุQมเล็ก     
      การประชุมกลุQมเล็กเริ่มดําเนินการต้ังแตQประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2558 ตQอเนื่องตลอด

ระยะเวลาโครงการ รวมการประชุมท้ังสิ้น 60 ครั้ง สรุปข�อมูล ความเห็น และข�อเสนอแนะโดยรวมได�ดังนี้   
       1)   ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี ควรพัฒนาโดยใช�ศักยภาพท่ีมีอยูQเดิมของพ้ืนท่ีให�เต็มท่ีกQอน สําหรับการ
พัฒนาโครงการสร�างทQาเรือน้ําลึกท่ีอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต�องมีการสร�างความเข�าใจและข�อตกลงในการ
ชดเชย เยียวยาสําหรับทุกฝaายท่ีให�การยอมรับ  
       2)   ด�านเศรษฐกิจ-สังคม ยังมีความต�องการคงวิถีชีวิตเดิม คือ การประกอบอาชีพอิสระท่ีมีรายได�
ตรงจากกิจกรรมเหลQานั้น เชQน ทQองเท่ียวชุมชน เกษตรกรรม และประมง 
       3)   ด�านสิ่งแวดล�อม ไมQเห็นด�วยกับการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยการมีอุตสาหกรรมหนัก กQอมลพิษ/    
ปyโตรเคมี 

    
    
    
    
    



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    37373737    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

((((2222))))    การประชุมสัมมนากลุQมยQอยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุQมยQอยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุQมยQอยลักษณะ การประชุมสัมมนากลุQมยQอยลักษณะ Focus GroupFocus GroupFocus GroupFocus Group    
ตลอดระยะเวลาการศึกษาท่ีปรึกษาได�จัดประชุมสัมมนากลุQมยQอยลักษณะ Focus Group รวม

ท้ังสิ้น 8 ครั้ง โดยการประชุม 6 ครั้งแรกเปNนการจัดประชุมระดับจังหวัด สQวนการประชุมอีก 2 ครั้ง (เปNนการจัด
ประชุมเพ่ิมเติมจากTOR) เปNนการประชุมรวมจังหวัดท่ีอยูQชายฝ89งทะเลอันดามันและฝ89งอQาวไทยฝ89งละ 1 ครั้ง 
ตามลําดับ การประชุมทุกครั้งมีจํานวนผู�เข�ารQวมประชุมกวQา 60 คน โดยเปNนผู�แทนจากหนQวยงานภาครัฐมากท่ีสุด 
นอกจากนั้นเปNนผู�แทนจากภาคเอกชน องค�กรพัฒนาเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เปNนต�น 

การประชุมสัมมนากลุQมยQอยลักษณะ Focus Group 6 ครั้งแรกจัดข้ึนภายใต�วัตถุประสงค�เดียวกัน
คือเพ่ือแนะนําโครงการและรับฟ8งความเห็นตQอทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� โดยจัดประชุมครั้งท่ี 
1-3 ระหวQางวันท่ี 16-18 กุมภาพันธ� 2559 ในจังหวัดสตูล สงขลา และนครศรีธรรมราช ตามลําดับ สQวนการ
ประชุมครั้งท่ี 4-6 จัดข้ึนระหวQางวันท่ี 23-25 มีนาคม 2559 ในจังหวัดชุมพร ระนอง และกระบ่ี ตามลําดับ ผลจาก
การประชุมดังกลQาวสามารถสรุปโดยรวมได�ดังนี้ 

1) ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�: ควรอยูQบนพ้ืนฐานของทรัพยากรท่ีมีอยูQ การพัฒนา
จึงควรมุQงไปท่ีด�านการทQองเท่ียว ประมง เกษตร และอุตสาหกรรมแปรูปผลผลิตทางการเกษตร  โดยไมQต�องการมี
อุตสาหกรรมท่ีกQอมลพิษ อีกท้ังควรเปNนการพัฒนาท่ียั่งยืน ไมQมุQงไปท่ีด�านเศรษฐกิจเพียงด�านเดียว รวมท้ังควร
สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนและให�ชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับผลกระทบได�รับการชดเชย 
เยียวยาและได�ประโยชน�โดยตรงจากโครงการตQางๆ โดยเฉพาะด�านการสร�างรายได�และอาชีพ 

2) ด�านการทQองเท่ียว: ควรสQงเสริมการทQองเท่ียวชุมชน รวมถึงพัฒนาระบบคมนาคมทางบก  
ทางน้ํา และทางอากาศเชื่อมโยงแหลQงทQองเท่ียวควบคูQไปกับการพัฒนาแหลQงทQองเท่ียว และคํานึงถึงผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึน เชQน ป8ญหาขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึนการพัฒนาการทQองเท่ียว 

3) ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม: ป8ญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต�ขณะนี้ เชQน การบุก
รุกพ้ืนท่ีปaาไม�เพ่ือทําเกษตรกรรม  การกัดเซาะชายฝ89ง  น้ําเสียและขยะชุมชน เปNนต�น 

4) ด�านสังคม: ควรปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพ่ือประสิทธิภาพในการทําประมงและ
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี 

สQวนการประชุมสัมมนากลุQมยQอยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 7 และ 8 มีวัตถุประสงค�เพ่ือรับฟ8ง
ความเห็นตQอแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�ท่ีเลือกให�เปNนแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด การประชุมจัดข้ึน
เม่ือวันท่ี 22 และ 23 มิถุนายน 2559 ท่ีจังหวัดกระบ่ี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลําดับ ผลจากการประชุม
ดังกลQาวสรุปโดยรวมได�ดังนี้ 

1) ด�านแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� : เห็นด�วยกับแนวทางการพัฒนาสองบวก
(2+) ซ่ึงเปNนการพัฒนาด�านการทQองเท่ียวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให�เต็มศักยภาพท่ีมีอยูQ 

2) ด�านการคมนาคมขนสQง : มีความเห็นสนับสนุนให�มีการกQอสร�างทQาเรือน้ําลึกปากบาราและไมQ
ควรยกเลิกสะพานเศรษฐกิจ (LandBridge) แตQควรพิจารณาทบทวนเส�นทางรถไฟท่ีจะเชื่อมโยงไปยังอําเภอ
หาดใหญQอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้การมีทQาเรือจะชQวยสนับสนุนการขนสQงอาหารฮาลาลท่ีผลิตในภาคใต�ไปยัง
ตะวันออกกลางด�วย 

3) ด�านอุตสาหกรรม : สนับสนุนการผลิตอาหารฮาลาล ท้ังนี้อาจเปNนการผลิตโดยชุมชนตQางๆ  
ซ่ึงจะทําให�ผลิตภัณฑ�มีความหลากหลาย 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    38383838    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

4) ด�านการทQองเท่ียว : มีข�อเสนอให�ยกระดับจังหวัดกระบ่ีเปNน Landmark และเปNน Hub ของ
เส�นทางทQองเท่ียวฝ89งอันดามันแล�วเชื่อมโยงการทQองเท่ียวกับพ้ืนท่ีอ่ืน รวมท้ังควรยกระดับอันดามันให�เปNนมรดกโลก
เพ่ือใช�เปNนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาการทQองเท่ียวอยQางยั่งยืน สQวนในด�านการบริหารจัดการมีข�อเสนอแนะ 
เชQน ให�มีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือการทQองเท่ียว เพ่ือการบริหารอยQางบูรณาการ  กําหนดเขตพ้ืนท่ีคุ�มครอง
พิเศษของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ืออนุรักษ�โลมาสีชมพู เปNนต�น 

5) ด�านพลังงาน : มีความเห็นท่ีไมQยอมรับโรงไฟฟ̀าถQานหิน และโรงไฟฟ̀านิวเคลียร� โดยสนับสนุน       
ให�ใช�พลังงานทางเลือกแทน 

 6)    ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม: ป8ญหาสําคัญคือการกัดเซาะชายฝ89ง ซ่ึงเกิดมากท่ี              
อําเภอหัวไทร และอําเภอปากพนัง ควรแก�ไขป8ญหาด�วยการปรึกษาหารือกับชาวบ�านท่ีอาจมีภูมิป8ญญาท่ีเหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนท่ี  

((((3333))))    การสัมมนาการสัมมนาการสัมมนาการสัมมนา    
  การสัมมนาได�กําหนดจัดข้ึนรวม 2 ครั้ง สําหรับการสัมมนาครั้งท่ี 1 จัดข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี      
28 เมษายน 2559 ในอําเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค�เพ่ือนําเสนอและรับฟ8งความคิดเห็นตQอแนว
ทางเลือกสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�ท่ีได�รับการปรับปรุงตามความเห็นจากท่ีประชุมสัมมนากลุQม
ยQอยลักษณะ Focus Group ครั้งท่ี 1-6 โดยมีผู�เข�ารQวมสัมมนา รวมท้ังสิ้น 230 คน จากทุกจังหวัดของภาคใต�    
(14 จังหวัด) โดยสQวนใหญQเปNนผู�แทนจากหนQวยงานราชการ นอกจากนั้นเปNนภาคเอกชน องค�กรพัฒนาเอกชน         
ภาคประชาชน สื่อมวลชน เปNนต�นผลจากการอภิปรายและการเปyดเวทีรับฟ8งความคิดเห็น สรุปได�ดังนี้    

1) ด�านแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�เห็นวQาควรพัฒนาใช�ศักยภาพท่ีมีอยูQในพ้ืนท่ีให�
เต็มท่ี และกระจายรายได�ให�กับประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ด�านการทQองเท่ียวควรสQงเสริมการทQองเท่ียวชุมชน ตลอดจน
การทQองเท่ียวเชิงสุขภาพ สQวนการต้ังโรงกลั่นน้ํามันและปyโตรเคมีนั้นยังไมQเปNนท่ียอมรับของคนในพ้ืนท่ี 

2) ด�านการคมนาคมขนสQงมีความเห็นหลากหลาย ดังนี้    
- ทQาเรือสงขลาป8จจุบันควรปรับปรุงให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยการติดต้ังเครนจํานวน    

3 ตัว สQวนทQาเรือน้ําลึกสงขลาแหQงท่ี 2 นั้น สมควรกQอสร�างเพ่ือสนับสนุนการสQงออก 
- ทQาเรือน้ําลึกปากบารา มีความเห็นท้ังสนับสนุนให�เปNนทQาเรือน้ําลึก ลดขนาดเปNนทQาเรือ

ขนาดกลาง และพัฒนาทQาเรือทQองเท่ียวท่ีมีอยูQแทนการกQอสร�างทQาเรือใหมQ 
- ทQาเรือชุมพร มีความเห็นวQาควรมีสําหรับเชื่อมโยงและสนับสนุนการใช�ทQาเรือระนอง 
- ทQาเรือสําราญ ควรมีเพ่ือชQวยสนับสนุนการพัฒนาการทQองเท่ียว ซ่ึงควรพัฒนาท่ีทQาเรือน้ํา

ลึกภูเก็ต ไมQควรสร�างในพ้ืนท่ีใหมQ เพ่ือไมQให�มีผลกระทบตQอสิ่งแวดล�อมเพ่ิมใหมQ 
- ควรพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทQองเท่ียวท้ังถนน สถานีรถไฟ สนามบินให�มี

ความสะดวกสบายสําหรับการทQองเท่ียว 
3) ด�านพลังงาน ควรลดกําลังการผลิตของโรงไฟฟ̀าเทพาให�สอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาท่ีมุQง

ไปท่ีการทQองเท่ียว 
4) ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมีป8ญหาท่ีควรต�องแก�ไข ได�แกQ ป8ญหาการกัดเซาะ

ชายฝ89ง รวมท้ังขยะมูลฝอยและน้ําเสียของแหลQงทQองเท่ียวโดยเฉพาะแหลQงท่ีมีชื่อเสียง เชQน เกาะพีพี เกาะลันตา 
เปNนต�น 



    รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�รายงานสรุปสําหรับผู�บริหารบริหารบริหารบริหาร    
การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� 

บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�บรษิทั คอนซลัแทนท�    ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดัออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั    ((((COTCOTCOTCOT))))        ----    39393939    ----    บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั บรษิทั นวิแอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกดั ((((NAANAANAANAA)))) 

   5) ด�านสังคมเห็นวQาการพัฒนาควรพิจารณาถึงการเปNนสังคมผู�สูงอายุท่ีจะเกิดข้ึนด�วย    
การสัมมนาครั้งท่ี 2 จัดข้ึนในวันจันทร�ท่ี 19 กันยายน 2559 ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค�

เพ่ือนําเสนอและรับฟ8งความคิดเห็นตQอรQางรายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝ89งทะเลภาคใต� (ประกอบด�วยผลการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร�และรQางแผนแมQบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89ง
ทะเลภาคใต�) โดยมีผู�เข�ารQวมสัมมนารวม 211 คน ในจํานวนนี้เปNนผู�แทนจากหนQวยงานราชการสQวนกลางท่ี
เก่ียวข�องเปNนสQวนใหญQ นอกจากนั้นเปNนผู�แทนจากหนQวยงานภูมิภาคหรือสQวนท�องถ่ิน ตลอดจนประชาชนจาก
ภาคใต� และสื่อมวลชน เปNนต�น สQวนความเห็น และข�อเสนอแนะตQอรQางรายงานฉบับดังกลQาวจากเวทีเสวนาและเวที 
รับฟ8งความคิดเห็น สรุปได�ดังนี้ 

1)    ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต� เห็นวQาต�องเปNนแนวทางท่ีทําให�รายได�กระจายไปสูQ
ภาคสQวนตQางๆ ในภาคใต� ไมQใชQไปท่ีศูนย�กลางคือกรุงเทพมหานครหรือออกไปนอกประเทศ 

2)    ด�านการคมนาคม ขนสQง ควรพัฒนาเพ่ือสQงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตQางๆ มากกวQาการพัฒนา
ไปกQอนท่ีจะมีกิจกรรมเกิดข้ึน ท้ังนี้ควรให�ความสําคัญกับถนนสายรองท่ีจะใช�ขนสQงผลผลิตทางการเกษตรและการ
ทQองเท่ียวชุมชน นอกจากนี้ควรเพ่ิมโครงการทQาเรือชุมพรซ่ึงสามารถใช�เชื่อมโยงกับฝ89งทะเลอันดามัน        
ทางด�านจังหวัดระนองไว�ในการศึกษาครั้งนี้ด�วย 

3)    ด�านอุตสาหกรรม  ควรเปลี่ยนจากคําวQา “อุตสาหกรรมฮาลาล”เปNน “อุตสาหกรรมฮาลาล”
เพราะฮาลาลไมQใชQเฉพาะเรื่องอาหารเทQานั้น แตQยังมีผลิตภัณฑ�อ่ืนอีก เชQน ยารักษาโรค เครื่องสําอาง ตลอดจนการ
ทQองเท่ียวฮาลาล โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลควรมุQงไปในรูปแบบ SME หรือเศรษฐกิจฐานรากท่ีจะสร�างงาน 
สร�างอาชีพและความม่ันคงของชุมชน  ท้ังนี้คาดวQาความต�องการบริโภคผลิตภัณฑ�ฮาลาลในอนาคตจะเพ่ิมข้ึน
เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรมุสลิมท่ีมีอัตราการเจริญพันธุ�อยูQท่ีประมาณ 3.1  สําหรับพ้ืนท่ีท่ีควรพัฒนาเปNน
แหลQงอุตสาหกรรม คือ นิคมอุตสาหกรรมป8ตตานี สQวนท่ีจังหวัดสตูล และสงขลา ตามท่ีเสนอไว�ในผลการศึกษาควร
เปNนสQวนท่ีตามมาและพ้ืนท่ีท่ีจะสQงเสริมการทQองเท่ียวฮาลาลควรเปNนจังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง  ตรัง และสตูล ซ่ึง
มีประชากรมุสลิมจํานวนมาก  

4)    ด�านการทQองเท่ียว เห็นวQาการทQองเท่ียวในป8จจุบันเปNนการทQองเท่ียวกระแสหลัก สQงผลให�
ทรัพยากรการทQองเท่ียวตQางๆ ได�รับผลกระทบ รวมท้ังขาดการบูรณาการหรือความรQวมมือของภาคสQวนตQางๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน นักวิชาการเพ่ือขับเคลื่อนการทQองเท่ียว นอกจากนี้การพัฒนาและ
สQงเสริมการทQองเท่ียวยังต�องการบุคลากรท่ีมีความพร�อมด�วย ในสQวนของการสร�างรายได�จากการทQองเท่ียวนั้นควร
เน�นไปท่ีนักทQองเท่ียวคุณภาพและการผลิตของท่ีระลึกเพ่ือขายนักทQองเท่ียว 

5)    ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีการกลQาวถึงความสําคัญของ SEA ท่ีจะชQวยให�
ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจกQอนมีการพัฒนาในพ้ืนท่ี จะลดการตQอต�านเม่ือพัฒนาในระดับโครงการให�น�อยลง
สQวนท่ีเปNนความเห็นเพ่ิมเติมได�แกQ  

- ควรมีการทํา SEA ของแตQละสาขาภายหลังจากการศึกษาครั้งนี้เชQน SEA ด�านการคมนาคม 
- เพ่ือเชื่อมโยงหรือบูรณาการเข�าด�วยกัน ไมQมอง SEA แยกสQวน 
- ควรมียุทธศาสตร�ด�านสิ่งแวดล�อมควบคูQไปกับยุทธศาสตร�อ่ืนๆ ต้ังแตQระยะแรกของแผนแมQบท 
- เม่ือมีการพัฒนาในระดับโครงการ ชุมชนต�องเปNนผู�ดูแลสิ่งแวดล�อมของตนเอง 

นอกจากการจัดประชุมข�างต�นแล�ว โครงการยังได�มีการหนุนเสริมการเรียนรู�รQวมกับผู�มีสQวนได�สQวน
เสียด�วยการประชาสัมพันธ� โดยใช�สื่อท่ีหลากหลาย เชQน แผQนพับ เว็บไซต� การจัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรม
ยQอยรQวมกับสื่อมวลชน (Press Tour) เปNนต�น และจัดต้ัง “ศูนย�เรียนรู�รQวมกันเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ89งทะเลภาคใต�” 
ในจังหวัดสงขลาเพ่ือเปNนแหลQงให�และรับข�อมูลจากผู�มีสQวนได�สQวนเสียตQางๆ ตลอดระยะเวลาโครงการด�วย 



 



 




