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คำานำา

 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กระทรวงมหาดไทย 

โดยการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ

เยอรมัน (GIZ) ได้ดำาเนินการ “โครงการสนับสนุนการจัดทำา

แผนการปรับตัว ต่อผลกระทบจากการเป ล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเส่ียงในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด

ชายฝ่ังทะเลอันดามัน” ซ่ึงประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ 

ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล เพ่ือบูรณาการ 
แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-

2593 และแผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แห่งชาติ สู่การวางแผนพัฒนาภาค อนุภาคหรือกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด และท้องถ่ิน ร่วมกับการวางผังการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
ซ่ึงประกอบด้วยผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด 

ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ เพ่ือผลต่อการดำาเนินการ 
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัด จังหวัด 

และท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) 

จึงได้ถอดบทเรียนและจัดทำา “คู่มือการวางผังเพ่ือรองรับ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างการนำาไปใช้ในจังหวัด

ชายฝ่ังทะเลอันดามัน” เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การจัดทำาแผน 
การปรับตัวผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

จังหวัดต่าง ๆ ในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศต่อไป

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน	(GIZ)

ธันวาคม	2563
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ภาพที่		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

ภาพ 1 การจัดประชุมหารือเพื่อกำาหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีดำาเนินการโครงการ    7

ภาพ 2 การจัดประชุมหารือและการสำารวจภาคสนามรายจังหวัด      7

ภาพ 3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำาผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับภาค

        และผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัด      8

ภาพ 4 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำาผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวม

        และผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ       8

ภาพ 5 การเกิดอุทกภัยในจังหวัดตรัง         32

ภาพ 6 การเกิดภัยแล้งในจังหวัดตรัง         32

ภาพ 7 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่      38

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

แผนภูมิ 1 องค์ประกอบของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593   12

แผนภูมิ 2 การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น    14

แผนภูมิ 3 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580      15

แผนภูมิ 4 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562    20

แผนภูมิ 5 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 20

แผนภูมิ 6 ปริมาณฝนรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560    30

แผนภูมิ 7 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของยางพาราและปาล์มน้ำามันของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560 35

แผนภูมิ 8 จำานวนผู้เยี่ยมเยือนของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560    37

แผนภูมิ 9 รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560   37

แผนภูมิ 10 จำานวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560   39

แผนภูมิ 11 จำานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560   40

แผนภูมิ 12 พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2515-2560     41

แผนภูมิ 13 พื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2504-2561    42

สารบัญตาราง
ตารางที่		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

ตาราง 1 ขนาดพ้ืนท่ี จำานวนประชากร และความหนาแน่นของประชากรของกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน พ.ศ. 2560 21
ตาราง 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนุภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2559     24

ตาราง 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและภูมิภาค ณ ราคาปัจจุบัน ในอนุภูมิภาคชายฝ่ังทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560 27

ตาราง 4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและภูมิภาคแบบปริมาณลูกโซ่ในอนุภูมิภาคชายฝ่ังทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560 28

ตาราง 5 ปริมาณฝนและจำานวนวันฝนตกรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560 29

ตาราง 6 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของยางพาราของกลุ่มจังหวัด

         ชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560        33

ตาราง 7 พ้ืนท่ีเพาะปลูก พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว ปริมาณผลผลิต และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของปาล์มนำ้ามันของกลุ่มจังหวัด

         ชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560        34

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

ตาราง 8 จำานวนผู้เยี่ยมเยือน นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร และรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

         ชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560        36

ตาราง 9 จำานวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียและไข้เลือดออกของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560  39

ตาราง 10 พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2516-2560     40

ตาราง 11 พื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2504-2561    41

สารบัญแผนที่
แผนที่ที่		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

แผนที่ 1 สภาพภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน      22

แผนที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2559     23

แผนที่ 3 ปริมาณฝนรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560    31

แผนที่ 4 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามัน         38

แผนที่ 5 ความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มของจังหวัดระนอง       43

แผนที่ 6 ความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยของจังหวัดตรัง       44

สารบัญแผนผัง
แผนผังที่	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

แผนผัง 1 (ร่าง) ผังนโยบายระดับประเทศ พ.ศ. 2580       46

แผนผัง 2 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับภาคกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน   48

แผนผัง 3 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดระนอง      50

แผนผัง 4 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดพังงา      51

แผนผัง 5 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดภูเก็ต      52

แผนผัง 6 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดกระบี่      53

แผนผัง 7 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดตรัง      54

แผนผัง 8 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดสตูล      55

แผนผัง 9 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองระนอง       57

แผนผัง 10 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนปากนำ้า      58

แผนผัง 11 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองพังงา       59
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บทที่ 1: บทนำา

	 1.1	หลักการและเหตุผล

 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

รว่มกบั กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง (ยผ.) กระทรวงมหาดไทย 

โดยการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ของเยอรมัน (GIZ) ได้ดำาเนินการ “โครงการสนับสนุน 
การจัดทำาแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเส่ียงในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด

ชายฝั่งทะเลอันดามัน” ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ รวม  
6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล  
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 และแผนการปรับตัว 
ตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิผา่นการกำาหนด

แนวนโยบายในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-

2564 ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง

และแผนวสิาหกจิขององคก์ารรฐัวสิาหกจิ สูก่ารวางแผนพฒันา

กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ร่วมกับการวางผังพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามที่ได้กำาหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยผัง

นโยบายระดบัประเทศ ผงันโยบายระดบัภาค ผงันโยบายระดบั

จังหวัด ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ โดยความร่วมมือ

ระหว่างสำานักงานจังหวัด สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัด ของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อผล 
ต่อการบูรณาการการดำาเนินการด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การจัดทำาแผน 
การปรับตัวผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของจังหวัดต่าง ๆ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศต่อไป

 1.2	วัตถุประสงค์

 โครงการสนับสนุนการจัดทำาแผนการปรับตัวต่อผล 
กระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในมติกิารจดัการ

ความเสี่ยงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน มี

วัตถุประสงค์ดังนี้

 1) เพื่อรวบรวมและประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ 
ความเสีย่งจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ของจังหวัดนำาร่องกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

 2) เพื่อบูรณาการผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่การจัดทำาแผนการปรับตัว

ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่ม

จังหวัดและจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

 3) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำาแผนการปรับตัว

ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติ 
การจดัการความเสีย่งใหแ้กจ่งัหวดัตา่ง ๆ  ในทัว่ทกุภมูภิาคของ

ประเทศ

 1.3	ขั้นตอนและวิธีดำาเนินการ

 โครงการสนับสนุนการจัดทำาแผนการปรับตัวต่อ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติ 
การจดัการความเสีย่งในพืน้ทีก่ลุม่จงัหวดัชายฝัง่ทะเลอนัดามนั 

มีขั้นตอนและวิธีการดำาเนินการดังนี้

 1) การประสานการดำาเนินการโครงการกับหน่วยงาน

ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และ

หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำานักงานจังหวัด สำานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำานักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ของจังหวัดนำาร่องกลุ่มจังหวัด

ชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

โครงการ และรบัฟงัขอ้คดิเหน็และเสนอแนะตอ่การดำาเนนิการ

โครงการ

 2) การจัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานส่วนกลางที่

เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่สำานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิสำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง รว่มกบัหนว่ยงานสว่น

ภมูภิาคไดแ้ก ่สำานกังานจงัหวดั สำานกังานทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัด ของจังหวัดนำาร่องกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 

เพื่อกำาหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีดำาเนินการโครงการ

ภาพ 1 การจัดประชุมหารือเพื่อกำาหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีดำาเนินการโครงการ

ภาพ 2 การจัดประชุมหารือและการสำารวจภาคสนามรายจังหวัด

 3) การจัดประชุมหารือรายจังหวัด ระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการฯกับเจ้าหน้าที่สำานักงานจังหวัด สำานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ของจังหวัดนำาร่องกลุ่มจังหวัดชายฝั่ง

ทะเลอันดามัน เพื่อกำาหนดประเด็นและแนวทางการดำาเนินการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

จังหวัด และการสำารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนั้น ๆ

 4) การรวบรวม ประมวล และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำาแผนที่การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำาผังแนว 
ความคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับภาค และผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัด เพื่อรองรับ 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารระหวา่งหนว่ยงานสว่นกลาง ไดแ้ก ่สำานกังาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการ

และผังเมือง ร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคได้แก่ สำานักงานจังหวัด สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ของจังหวัดนำาร่องกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร 
ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นและคำาแนะนำา
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ภาพ 3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำาผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับภาค และผังแนวความคิดการวางและจัดทำา

ผังนโยบายระดับจังหวัด

ภาพ 4 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำาผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวม และผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ

 5) การจัดประชุมหารือรายจังหวัด ระหว่างเจ้าหน้าที่

โครงการฯกับเจ้าหน้าที่สำ านักงานจังหวัด สำานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำานักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ของจังหวัดนำาร่องกลุ่มจังหวัด

ชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อกำาหนดประเด็นและแนวทาง 
การดำาเนินการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของชุมชนเมือง และการสำารวจภาคสนาม

บริ เวณพื้นที่ ที่ ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศของชุมชนเมืองในแต่ละจังหวัด

 6) การรวบรวม ประมวล และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดทำาแผนที่การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำาผังแนว

ความคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวม และผังแนวความคิด

 7) การจัดนิทรรศการและการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วม

กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคได้แก่ สำานักงานจังหวัด สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด และสำานักงานโยธาธิการ

และผงัเมอืงจงัหวดั และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของชมุชนเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งของจงัหวดันำารอ่งกลุม่จงัหวดัชายฝัง่ทะเลอนัดามนั 

เพื่อประมวลและสรุปผลการดำาเนินการโครงการฯ และกำาหนดเป็นแนวนโยบายการสนับสนุนการจัดทำาแผนการปรับตัวต่อ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 

การวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ เพื่อรองรับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ได้แก่ สำานักงานจังหวัด สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของชุมชนเมือง 
ในจังหวัดนำาร่องกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยมี 
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ

เยอรมัน (GIZ) และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาเป็น 
ผู้ให้ข้อคิดเห็นและคำาแนะนำา

 8) การถอดบทเรียนและการจัดทำาคู่มือการวางผังเพื่อ

รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ตวัอยา่งการนำาไปใช้

ในจงัหวดัชายฝัง่ทะเลอนัดามนั เพือ่ขยายผลสูก่ารดำาเนนิการ

จัดทำาแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภมูอิากาศในมติกิารจดัการความเสีย่งของจงัหวดัตา่ง ๆ  

ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

	 1.4	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 โครงการสนับสนุนการจัดทำาแผนการปรับตัวต่อ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติ 
การจดัการความเสีย่งในพืน้ทีก่ลุม่จงัหวดัชายฝัง่ทะเลอนัดามนั 

มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้

 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเผยแพร่องค์

ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำาแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง

ในแต่ละประเด็นสาขาให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 2) การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเผยแพร่องค์

ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการวางแผนพัฒนา

ภาคหรือกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน และการวางผังพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือผลต่อการดำาเนินการ

อย่างเป็นเอกภาพ
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บทท่ี 2: การวางแผนผัง
การพัฒนาเชิงพื�นท่ี
เพ่ือการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

	 	 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่	 (spatial	 
development	plan)	เป็นบทบาทหนา้ท่ีของกรมโยธาธกิาร

และผังเมือง	ซ่่ึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางระดับกรมในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ได้แก่	

เทศบาล	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	หรือ	อบจ.	องค์กร

บริหารส่วนตำาบล	หรือ	อบต.	ตลอดจนการปกครองส่วน

ท้องถ่ินรูปแบบพิเศษได้แก่	กรุงเทพมหานคร	และเมือง

พัทยา	ตามท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัติผังเมือง	พ.ศ.	2562

	 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีมีสาระสำาคัญใน

การกำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน	และโครงสร้างพ้ืนฐาน	

ด้านการคมนาคมขนส่ง	สาธารณูปโภค	และสาธารณูปการ	

เพ่ือผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	และการสงวน

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	เพ่ือให้เป็นไปตาม

วิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์	และเป้าหมายของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ท่ีถ่ายทอดสู่แผนปฏิิบัติ

ราชการของหน่วยงานส่วนกลาง	และวิสาหกิจขององค์การ

รัฐวิสาหกิจ	และแผนพัฒนาจังหวัด	แบบบนสู่ล่าง	(top	

down)	และบูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน	ซ่่ึ่งสนองตอบ

ต่อความต้องการของประชาชนแบบล่างสู่บน	(bottom	up)		

	 ท้ัง น้ี	 การวางแผนผังการพัฒนาเชิง พ้ืนท่ีเ พ่ือ 
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จะต้องพิจารณาร่วมกันระหว่างแผนรองรับการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	และผัง

การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี	 โดยมีสาระสำาคัญของการวางแผนผัง 
ในแต่ละประเภทดังน้ี

 
	 2.1	แผนรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 2.1.1	แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ.	2558-2593	1

 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม ได้จัดทำาแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 โดยได้รับการพิจารณา

ให้ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 

และการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  
14 กรกฎาคม 2558 ได้ระบุถึงแนวทางการดำาเนินการ 
ประกอบด้วย

	 1)	การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยแนวทางและมาตรการใน 6 

สาขา ได้แก่

 (1) การจััดการน้ำำ�า อุุทกภััย และภััยแล้ง มุ่งเน้น 
การจัดการนำ้าอย่างบูรณาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรนำา้ การสร้างความพร้อม

ในการรับมือและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
รวมถึงการจัดการความเส่ียงจากอุทกภัยและภัยแล้ง

 (2) การเกษตรและความมั�น้ำคงทางอุาหาร มุ่งเน้น

การจัดการความเส่ียงในภาคเกษตรจากภัยธรรมชาติและ 
การเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ การสร้างความพร้อม

ในการรับมือและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และศักยภาพของเกษตรกรใน

การปรับตัว รวมถึงการสร้างรายได้เพ่ิมจากการพัฒนาสินค้า

เกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการรักษาความม่ันคงทาง

อาหารอย่างย่ังยืน

 (3) การท่อุงเท่�ยว มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน เพ่ือรักษาไว้ 
ซ่ึงความสมบูรณ์และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของระบบนิเวศและ

ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงการลดความเส่ียง

ของภาคการท่องเท่ียวต่อปัจจัยทางภูมิอากาศท่ีอาจเปล่ียนแปลง

ไปในอนาคต

 (4) สาธารณสุข มุ่งเน้นการเฝ้าระวังโรคและ 
การเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศท่ีมีผลต่อสุขภาพและ

การป้องกันการเกิดและแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการส่งเสริม

การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ

 (5) การจััดการทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการสงวน

รักษาและฟ้�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คง 
ความสมบูรณ์ และการกำากับดูแลและควบคุมให้มีการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

 (6) การตั�งถิิ่�น้ำฐาน้ำและความมั�น้ำคงขอุงมน้ำษุย์ มุ่งเน้น

การลดความเส่ียงและความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ 
การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของ

ชุมชน

1 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593. 

แหล่งที่มา: https://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2019/07/CCMP_58-93_TH.pdf 

	 2)	การลดก๊าซึ่เรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตท่ี

ปล่อยคาร์บอนตำ่า ประกอบด้วยแนวทางและมาตรการใน  
8 สาขา ได้แก่

 (1) การผลิตไฟฟ้า มุ่งเน้นการลดสัดส่วนการใช้ 
เช้ือเพลิงฟอสซิลและเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและ

พัฒนาพลังงานหมุนเวียนท่ีจะสนับสนุนการเติบโตท่ีปล่อย

คาร์บอนตำ่า รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือนำาไปสู่

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 (2) การคมน้ำาคมขน้ำส่ง มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการเดินทางและขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพสูงและปล่อยคาร์บอนตำ่า รวมถึง

การจัดการอุปสงค์การเดินทาง ตามแนวทางการจัดการ 
การคมนาคมขนส่งท่ีย่ังยืน (sustainable transport management)

 (3) การใช้พลังงาน้ำภัายใน้ำอุาคาร มุ่งเน้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารและ

อนุรักษ์พลังงานโดยการลดการใช้พลังงานภายในอาคาร

 (4) ภัาคอุุตสาหกรรม มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

เคร่ืองจักรและการจัดการเพ่ือประหยัดพลังงานและลด 
ของเสีย การสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนใน

ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

ท่ีปล่อยคาร์บอนตำ่าและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

 (5) ภัาคขอุงเส่ย มุ่งเนน้การจดัการของเสยีอยา่งครบ

วงจร โดยคำานึงถึงการจัดการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

และการจัดลำาดับความสำาคัญของแนวทางและมาตรการตาม

หลักการ waste hierarchy โดยมุ่งเน้นการลดปรมิาณของเสยี

จากแหล่งกำาเนิด การลดปริมาณของเสียตามแนวทาง 3Rs 

(reduce, reuse, recycle) ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการของเสียและการสนับสนุนการเปล่ียนของเสียให้เป็น

พลังงาน (waste-to-energy) ด้วยเทคโนโลยีท่ีไม่ก่อให้เกิด 
สารพิษอันตราย

 (6) ภัาคการเกษตร มุ่งเน้นการจัดการด้านการเกษตร

ท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกตำ่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม 

(co-benefits) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ และการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมถึง

การสร้างศักยภาพความพร้อมของเกษตรกรเพ่ือรองรับ

เทคโนโลยีและการจัดการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

 (7) ภัาคป่่าไม้ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า 

และการเร่งฟ้�นฟูพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บ

คาร์บอน ท้ังน้ี การดำาเนินการท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนท่ี 
อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีป่าควรจัดให้มีการประเมินผลกระทบด้าน 
ส่ิงแวดล้อมและสังคม รวมถึงมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ท่ีมีการส่ือสารข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใสในระยะเวลาท่ี

เพียงพอต่อการตัดสินใจโดยอิสระ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอย่าง

เท่าเทียม และมีกลไกในการนำาผลจากการรับฟังความคดิเห็น

ไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย

 (8) การจััดการเมือุง มุ่งเน้นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือ

เป็นแหล่งดูดซับมลพิษและแหล่งกักเก็บคาร์บอนรวมถึง 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนา

ต่างๆ ในเมืองหลักของประเทศ ตามแนวทางการจัดการเมือง

อย่างย่ังยืน (sustainable cities)

	 3)	การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ประกอบดว้ยแนวทางและ

มาตรการใน 4 สาขา ได้แก่

 (1) การพัฒน้ำาข้อุมูล งาน้ำศึึกษาวิจััย และเทคโน้ำโลย่ 

มุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลและงานศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 (2) การพฒัน้ำากลไกสน้ำบัสน้ำนุ้ำการดำาเน้ำนิ้ำงาน้ำดา้น้ำการ

เป่ล่�ยน้ำแป่ลงสภัาพภัูมิอุากาศึ มุ่งเน้นการพัฒนากลไก

สนับสนุนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลไกสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

พัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตำ่า และกลไกในการขับเคล่ือนภาคี

การพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง

 (3) การสรา้งความตระหน้ำกัรู้และเสรมิศึกัยภัาพดา้น้ำ

การเป่ล่�ยน้ำแป่ลงสภัาพภัมิูอุากาศึ มุ่งเนน้การพฒันาคน สรา้ง

องค์ความรู้ท่ีเข้มแข็ง และสร้างวัฒนธรรมของการมีจิตสำานึก

รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายท้ังสถานศึกษา นักวิชาการ 

หน่วยงานทุกส่วนท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ส่ือมวลชน และสาธารณชนในวงกว้าง เพ่ือ

ให้เกิดความตระหนักความเข้าใจ สามารถประเมินวิเคราะห์

เก่ียวกับนโยบายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ท่ีถูกต้อง รวมถึงมีองค์ความรู้และ

ศักยภาพในการมี ส่ วนช่วยบรรเทาและแก้ ไข ปัญหา 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผลตาม

บทบาทและภารกิจท่ีรับผิดชอบ

 (4) แน้ำวทางความรว่มมอืุระหวา่งป่ระเทศึท่�เก่�ยวขอุ้ง

กับการเป่ล่�ยน้ำแป่ลงสภัาพภูัมิอุากาศึ มุ่งเน้นการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งด้านการเจรจาและการเสริมสร้างความร่วมมือ

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวทีระหว่างประเทศ 

และการบูรณาการความร่วมมือด้านการค้าและส่ิงแวดล้อมเพ่ือ

ให้เกิดความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายและนำาไปสู่การดำาเนินการ

ท่ีสมประโยชน์ (win-win)
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แผนภูมิ 1 องค์ประกอบของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593

	 2 . 1 .2	 แผนการปรับตั วต่อการเปลี่ ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ	2

 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ได้จัดทำาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ โดยได้กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินการ 
จำาแนกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

 (1) เป่้าหมายระยะสั�น้ำ (พ.ศึ. 2561-2564) เป็น 
การดำาเนินการในประเด็นที่เป็นการเตรียมความพร้อมและ 
วางรากฐานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการดำาเนินการที่ต้องการ

กลไกการผลักดันในระดับนโยบาย 

 (2) เป้่าหมายระยะกลาง (พ.ศึ. 2565-2569) เป็น 
การดำาเนินการท่ีเป็นการพัฒนากลไกและสร้างขีดความสามารถ

ตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แห่งชาติ 

 (3) เป่้าหมายระยะยาว (พ.ศึ. 2570-2580) เป็น 
การดำาเนินการท่ีเป็นการพัฒนากลไกและสร้างขีดความสามารถ

ตามแผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินงาน และเป็นการดำาเนินงาน

ในประเด็นท่ีมีความต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาของแผน รวมท้ัง 
ภายหลังสิ้นสุดแผน เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

 ท้ังน้ี แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แห่งชาติได้กำาหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการดำาเนินการ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำาแนกเป็น  
6 สาขา ดังนี้

2 แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ. แหล่งที่มา: http://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2019/08/nap.pdf

 1)	การจัดการนำ้า 
 การจัดการนำ้าซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านนำ้า

ของประเทศ และลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยพิบัติท่ี

เกิดจากนำ้า ได้กำาหนดตัวช้ีวัดได้แก่ ดัชนีความม่ันคงด้านนำ้า 

(Water Security Index) และมูลค่าความเสียหายของชีวิต

และทรัพย์สินจากภัยพิบัติท่ีเกิดจากนำ้า มีแนวทางการดำาเนิน

การประกอบด้วย การพัฒนากลไกและแนวทางขับเคล่ือน 
การจัดการนำ้าอย่างบูรณาการ และการสร้างความพร้อมใน 
การรับมือและการจัดการความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศในการจัดการนำ้า

	 2)	การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

 การเกษตรและความมั่นคงทางอาหารซึ่งมีเป้าหมาย

เพ่ือรักษาผลิตภาพการผลิตและความม่ันคงทางอาหาร ภายใต้

ความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ได้กำาหนดตัวชี้วัดได้แก่ สัดส่วนมูลค่าความเสียหายของ

ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทาง 
ภูมิอากาศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร และความสามารถ

ในการพึ่งตนเองของภาคเกษตรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติจาก 
ภูมิอากาศ มีแนวทางการดำาเนินการประกอบด้วย การเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการรับมือและจัดการความเสี่ยงจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร และ 
การรักษาความมั่นคงทางอาหาร

	 3)	การท่องเที่ยว

 การท่องเที่ยวซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของภาคการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและรองรับ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้กำาหนด

ตัวชี้วัดได้แก่ ร้อยละความเชื่อมั่นในคุณภาพความปลอดภัย

ของแหลง่ทอ่งเทีย่วจากภยัธรรมชาตจิากภมูอิากาศ และมลูคา่

ความเสยีหายของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติจากภูมิอากาศ มีแนวทางการดำาเนินการ

ประกอบด้วย การจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบจากภัย

พิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัว

ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

	 4)	สาธารณสุข

 สาธารณสุขซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้มีระบบสาธารณสุขที่

สามารถจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้

กำาหนดตัวชี้วัดได้แก่ อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของ

ประชาชนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

ความเสยีหายทางดา้นเศรษฐกจิจากผลกระทบตอ่สขุภาพจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางการดำาเนินการ

ประกอบด้วย การพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง และป้องกัน 
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และการเพิ่มขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขและ 
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพแก่

ประชาชน

	 5)	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่ งมี เป้ าหมาย 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชวีภาพอยา่งยัง่ยนื เพือ่รองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ ได้กำาหนดตัวชี้วัดได้แก่ สัดส่วนของแหล่งที่

อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้ และระบบนิเวศ

ชายฝัง่ทีไ่ดร้บัการฟ้�นฟตูอ่พืน้ทีป่ระเทศ และอตัราการสญูเสยี

ชนดิพนัธุข์องสิง่มชีวีติทีใ่กลส้ญูพนัธุห์รอือยูใ่นภาวะถกูคกุคาม

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางการดำาเนิน

การประกอบด้วย การอนุรักษ์ ฟ้�นฟู และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ยั่ งยืน เพื่ อ รองรับผลกระทบจากการ เปลี่ ยนแปลง 
สภาพภมูอิากาศ และการสรา้งขดีความสามารถในการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างมีส่วนร่วม

	 6)	การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

 การตัง้ถิน่ฐานและความมัน่คงของมนษุยซ์ึง่มเีปา้หมาย

ให้ประชาชน ชุมชน และเมือง มีความพร้อมและขีดความสามารถ

ในการปรับตัวต่อความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ได้กำาหนด 
ตัวช้ีวัดได้แก่ จำานวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ได้รับ 
ผลกระทบโดยตรงจากภัยธรรมชาติจากภูมิอากาศต่อประชากร  
100,000 คนเปรียบเทียบจากฐานค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี และ

จำานวนผังเมืองรวมที่มีการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัว

ตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ มแีนวทางการดำาเนนิการ

ประกอบด้วย การพัฒนากลไกจัดการความเส่ียงและผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างความพร้อม

และขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน

	 2.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้

กำาหนดในมาตรา 65 วรรค 1 ให้ “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ

บรูณาการกนัเพือ่ใหเ้กดิเปน็พลงัผลกัดนัรว่มกนัไปสูเ่ปา้หมาย

ดังกล่าว” ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง แผน

วิสาหกิจขององค์การรัฐวิสาหกิจ และแผนพัฒนาจังหวัดของ

หน่วยงานส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแนวนโยบาย 
การพฒันาประเทศใหเ้ปน็ไปตามยทุธศาสตรช์าตแิบบบนสูล่า่ง 

(top down) และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของ

ประชาชนในแตล่ะทอ้งถิน่แบบลา่งสูบ่น (bottom up) จะตอ้ง

ดำาเนนิการใหส้อดคลอ้งและบรูณาการกนัเพือ่ใหส้ามารถบรรลุ

ต่อเป้าหมายตามที่กำาหนดในยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวข้างต้น

การลดก๊าซึ่เรือนกระจกและ

ส่งเสริมการเติบโตท่ีปล่อย

คาร์บอนตำ่า	(Mitigation)

การสร้างขีดความสามารถ

ด้านการบริหารจัดการ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การปรับตัวต่อผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(Adaptation)
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ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง

และแผนวิสาหกิจขององค์การรัฐวิสาหกิจ

แผนภูมิ 2 การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น

แผนภูมิ 3 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

 ท้ังน้ี การกำาหนดยุทธศาสตร์ชาติ และการวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิแผนปฏบัิติราชการของหนว่ยงาน

ส่วนกลาง แผนวิสาหกิจขององค์การรัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดของหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ตลอดจนแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มีกระบวนการและข้ันตอน และมีส่วนท่ีได้ระบุถึงการดำาเนินการ

ท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ี

	 2.2.1	ยุทธศาสตร์ชาติ	3

 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำายุทธศาสตร์

ชาติ พ.ศ. 2560 ได้กำาหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

ในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้

เป็นกรอบในการจัดทำาแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการ

กันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
ดังกล่าว ตามระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซ่ึง 
จะต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี ประกอบกับมาตรา 6 ได้กำาหนดให้

ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 (1) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ

 (2) เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว กำาหนด

ระยะเวลาท่ีตอ้งดำาเนินการเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย และตวัช้ีวัด

การบรรลุเป้าหมาย

 (3) ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ

 พระราชบัญญัติการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 

ได้กำาหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงมีนายก

รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีเลขาธิการสำานักงาน 

สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตเิปน็กรรมการและ

เลขานุการ เป็นผู้มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ 

ซ่ึงเม่ือผ่านการพจิารณาจากและดำาเนนิการนำาร่างยทุธศาสตร์

ชาติเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบ ก่อนนำาข้ึนทูลเกล้าฯถวายเพ่ือมีพระบรมราชโองการ

ประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

 ท้ังน้ี ยุทธศาสตร์ชาติท่ีประกาศใช้ในปัจจุบันซ่ึงเป็น

ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-

2580 ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงระบุถึงการสร้าง 
การเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคม

คาร์บอนตำ่า การปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติท้ังระบบ 

และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรบัมือและ

ปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ

ผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พร้อมท้ังสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นมิตรต่อ

สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย

 (1) การลดการป่ล่อุยก๊าซเรือุน้ำกระจัก โดยพัฒนารูป

แบบและแนวทางการจัดการเมืองเพ่ือมุ่งสู่เมืองคาร์บอนตำ่า 

และพ้ืนท่ีสีเขียวในทุกรูปแบบ รวมท้ังสนับสนุนการจัดการด้าน

การเกษตรท่ีมีผลประโยชน์ร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก  
รวมท้ังเร่งฟ้�นฟูพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรม ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

 (2) การป่รับตัวเพื�อุลดความสูญเส่ยและเส่ยหายจัาก

ภััยธรรมชาติและผลกระทบท่�เก่�ยวข้อุงกับการเป่ล่�ยน้ำแป่ลง

สภัาพภัูมิอุากาศึ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคาดการณ์

สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าท่ีรวดเร็ว แม่นยำา

และมีประสิทธิภาพ และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน

และลดผลกระทบท้ังในเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง เพ่ือ

เตรียมรับมือกับพิบัติภัยท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ท่ีเหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศพร้อมท้ังพัฒนา 
และปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยท้ังระบบ โดยคำานึงถึง

ปัจจัยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึง

การเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชนและเมือง

ในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยท่ีเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 (3) การมุ่งเป้่าสู่การลงทุน้ำท่�เป็่น้ำมิตรต่อุสภัาพภูัมิอุากาศึ

ใน้ำการพัฒน้ำาโครงสร้างพื�น้ำฐาน้ำขอุงภัาครัฐและภัาคเอุกชน้ำ 
โดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขา 

โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการส่งเสริมสินค้า

และบรกิารคารบ์อนตำ่า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขัน

ของประเทศอย่างเป็นระบบ และพัฒนาเคร่ืองมือทาง

เศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ รวมท้ังพัฒนารปูแบบ

ทางธุรกิจด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมท้ัง 
มีการพัฒนากฎหมายเพ่ือขับเคล่ือนการบริหารจัดการด้าน 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

 (4) การพัฒน้ำาและสร้างระบบรับมือุป่รับตัวต่อุโรค

อุุบัติใหม่และโรคอุุบัติซำ�าท่� เ กิดจัากการเป่ล่�ยน้ำแป่ลง 
ภูัมิอุากาศึ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่าย

เตือนภัยและเฝ้าระวังโรคให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมประชากรกลุ่มเส่ียงท่ีมีความอ่อนไหวต่อปัจจัย 
การเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซำ้า 

การพฒันาระบบสาธารณสขุส่ิงแวดลอ้มและเวชศาสตรป้์องกนั

ท้ังระบบ

1

ความมั่นคง

2
ความสามารถ

ในการแข่งขัน

4	

การสร้างโอกาส	

ความเสมอภาคและ

ความเท่าเทียม

ในสังคม

6 
การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ

5	

การเติบโต

บนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

3
	การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

3 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580). แหล่งที่มา: http://nscr.nesdb.go.th/ยุทธศาสตร์ชาติ/
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	 2.2.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	4

 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้กำาหนดในมาตรา 14 ให้มีแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตเิปน็แนวทางในการพฒันาประเทศ

ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเน่ืองในแต่ละช่วงระยะเวลา 

5 ปี โดยต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 

สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังของประเทศและ 
ของโลก ทิศทางการพฒันาประเทศท่ีเหมาะสม ซ่ึงต้องเป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบูรณาการการดำาเนินการ 
ร่วมกัน และมุ่งตอบสนองความเป็นอยู่ท่ีมีความผาสุกและ

ย่ังยืนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับภูมิภาค

 พระราชบญัญติัสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่

ชาติ พ.ศ. 2561 ได้กำาหนดให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ มีบทบาทหน้าท่ีในการกำาหนดกรอบทิศทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท้ัง

ของประเทศและของโลก การจัดทำาร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และการเสนอแนะ ให้คำาปรึกษา และให้

ความเห็นเก่ียวกับการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ รวมท้ัง

การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ี

ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ  ต่อนายก

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

 ท้ังน้ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 
ท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การเติบโตท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถในการลด 
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ 

โดยมีเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก

และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ หรือในพ้ืนท่ี

หรือสาขาท่ีมีความเส่ียงจะได้รับผลกระทบสูง โดยได้กำาหนด

ตัวช้ีวัดต่าง ๆ ได้แก่

 • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน

และคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อย

ในกรณีปกติ ภายในปี 2563

 • ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย 

(บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง

 • แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับกาเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศในรายสาขาท่ีจำาเป็น เช่น การจัดการนำ้า 

เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้

 • การจัดต้ังกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้าน 
การเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพ การสนับสนุน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย

	 (1)	 จัดทำาและปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สามารถรองรับพันธกรณี

ระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้

อย่างบูรณาการและครอบคลุม เพ่ือสนับสนุนระบบการ

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจัดการภายใต้

มาตรการการลดกา๊ซเรอืนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ อีก

ท้ังเอ้ืออำานวยต่อการจัดต้ังกลไกใหม่ ๆ ระหว่างภาครัฐและ

เอกชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 (2)	พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลด

ก๊าซึ่เรือนกระจกในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสาขาการผลิต

ไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม  
ภาคครัวเรือนและอาคาร โดยลดการผลิตและใช้พลังงานจาก 
เช้ือเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์

พลังงาน การผลิตพลังงานทดแทนจากของเสีย พัฒนา 
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ  

สนับสนุนระบบการคมนาคมขนส่งท่ีย่ังยืน เพ่ิมประสิทธิภาพ

เคร่ืองยนต์และเคร่ืองจักรอุปกรณ์ รวมท้ังส่งเสริมการจัดต้ังกลไก

ทางการเงินท่ีสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศท่ีสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและ

เอกชน อาทิ กลไกตลาดคาร์บอนเครดิต ภาษีคาร์บอน รวมท้ัง

สนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพ่ิมมากข้ึน

	 (3)	 ส่งเสริมภาคเอกชน	รัฐวิสาหกิจ	และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเก่ียว

กับการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก โดยเร่ิมต้นจากข้อมูลการใช้

พลังงาน และให้ความชว่ยเหลอืทางวชิาการกบัภาคสว่นตา่ง ๆ  

ด้านการเก็บรวบรวมและจัดทำาข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

ท่ีเป็นปัจจุบัน การข้ึนทะเบียนกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และการประเมินแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในอนาคต

 (4) เพิ�มข่ดความสามารถิ่ใน้ำการวิจััยและพัฒน้ำาทาง

วิทยาศึาสตร์ เทคโน้ำโลย่ และน้ำวัตกรรม เพื�อุสนั้ำบสนุ้ำน้ำ 
การป่รับตัวต่อุการเป่ล่�ยน้ำแป่ลงสภัาพภัมิูอุากาศึ โดยส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ร่วมกับการศึกษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน 
การปรับตัวในการจัดหาเทคโนโลยีท่ีจำาเป็นสำาหรับภาคเกษตร 

รวมท้ังมีมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ม 
เปราะบาง มีความเส่ียงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวตำา่ 

วางแผนปอ้งกนัเมอืงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของ

ระดับนำ้าทะเล และอาจเผชิญกับฤดูกาลท่ีรุนแรงและแปรปรวน 

โดยวางผงัเมอืงบนพ้ืนฐานการประเมนิและวเิคราะหค์วามเส่ียง

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทำายุทธศาสตร์ 
หรือแผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ รายสาขา และระดับพ้ืนท่ี ซ่ึง

มีความเส่ียงเฉพาะ เพ่ือพัฒนาและขับเคล่ือนไปสู่การดำาเนินการ

ในระดับท้องถ่ิน

 5) สร้างความรู้ ความเข้าใจั ความตระหนั้ำก และ 
การม่ส่วน้ำร่วมขอุงป่ระชาชน้ำ และภัาคส่วน้ำต่าง ๆ ใน้ำ 
การรับมือุกับการเป่ล่�ยน้ำแป่ลงสภัาพภูัมิอุากาศึ โดยสนับสนุน

การสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับผลกระทบและความเส่ียงของ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

และหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ท้ังส่วนกลาง และท้องถ่ิน รวม

ท้ังชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับปัญหา 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ และการถา่ยทอดเทคโนโลยี

ท่ีปล่อยคาร์บอนตำ่าและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พัฒนา

หลักสูตรส่ิงแวดล้อมต้ังแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตร

เศรษฐกิจพอเพียง และบรรจุไว้ในระบบการศึกษาภาคบังคับ

 2.2.3	แผนปฏิิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง

 มาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้กำาหนดให้ 
ส่วนราชการซ่ึงโดยนิยามตามท่ีกำาหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ดังกล่าว หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย 
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ท่ีอยู่ในกำากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องจัดทำาแผนปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการน้ันโดยจัดทำาเป็นแผน 5 ปี ซ่ึงต้องสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผน

พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ินโยบายของคณะรฐัมนตรี

ท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

 ท้ังน้ี มาตรา 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

ได้กำาหนดใหใ้นวาระเร่ิมแรกของการจัดทำาแผนปฏิบตัริาชการ

ของส่วนราชการเป็นแผน 5 ปี ให้จัดทำาเป็นแผน 3 ปีโดยมี

ห้วงระยะเวลาต้ังแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการใช้แผน

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการท่ีอยู่ในกำากับของราชการฝ่าย

บริหารเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดแนวนโยบายต่าง ๆ โดย

เฉพาะอย่างย่ิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซ่ึงเป็น

แผน 5 ปี ไปสู่การดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

 
 2.2.4	แผนพัฒนาจังหวัด	กลุ่มจังหวัด	และภาค

 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2550 กำาหนดให้้จังหวัดต้องจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดให้

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ

ชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินในจังหวัด ใน

การจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัด

ให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วน

ราชการท่ีมีสถานท่ีต้ังทำาการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการ

บริหาร ส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหมดในจังหวัด รวมท้ังผู้แทน

ภาคประชาสงัคม และผู้้แทนภาคธรุกจิเอกชน ซ่ึงเม่ือประกาศ

ใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการดำาเนินกิจการของส่วน

ราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐท้ังปวงท่ีกระทำาในพ้ืนท่ีจังหวัด

ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว

 ท้ังน้ี ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร

งานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ได้กำาหนดให้มีคณะ

กรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาค ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีใน

การกำาหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค 

กลุ่มจังหวดั และจงัหวดัแบบบรูณาการ เพ่ือให้สามารถบรหิาร

งาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบ

สนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  
การกำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำาแผน

พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
การจดัทำาและบรหิารงบประมาณจงัหวดัและกลุ่มจังหวดั และ 
งบประมาณของส่วนราชการท่ีจะดำาเนินการตามแผนพัฒนา

ภาค การบรูณาการแผนของสว่นราชการและแผนพฒันาระดบั

พ้ืนท่ี เพ่ือให้การขับเคล่ือนแผนในพ้ืนท่ีของกระทรวง กรม 

สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในพ้ืนท่ี และเช่ือมโยง4 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัทีส่บิสอง พ.ศ. 2560-2564. แหลง่ทีม่า: https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
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ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล การให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 

แผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจำาปีของกลุ่มจังหวัด คำาของบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด 

และงบประมาณของส่วนราชการท่ีจะดำาเนินการตามแผน

พัฒนาภาคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วเสนอ 
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ตลอดจนการกำากับดูแลการดำาเนินการ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ� ท้ังน้ี ได้กำาหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค มีระยะเวลา 5 ปี

 นอกจากน้ี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด

ทำาแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอำาเภอและตำาบล 

พ.ศ. 2562 ได้กำาหนดแนวทางเพ่ือบูรณาการในการจัดทำาแผน

และประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีหมู่บ้าน ชุมชน ตำาบล 

และอำาเภอ ให้เกิดความเช่ือมโยงสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ  
ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.2.5	แผนพัฒนาท้องถ่ิน

 การวางแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำาบล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รูปแบบพิเศษซ่ึงได้แก่เมืองพัทยา ต้องดำาเนินการให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  
ได้กำาหนดนิยามของ “แผนพัฒนาท้องถ่ิน” หมายความว่า  
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีกำาหนดวิสัยทัศน์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และ

กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผน

พัฒนาอำาเภอ แผนพัฒนาตำาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน

ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำาหนดรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาท่ีจัดทำาข้ึนสำาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมี

ความตอ่เน่ืองและเปน็แผนกา้วหนา้ และให้หมายความรวมถงึ

การเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องวางแผนพัฒนา

ท้องถ่ินให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยทุธ์ต่าง ๆ  ตามท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินน้ัน ๆ ได้กำาหนดไว้ อีกท้ังแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนาอำาเภอ แผนพัฒนาตำาบล และแผนพัฒนาหมู่บ้าน

หรือแผนชุมชนต่าง ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ๆ  
ต้ังอยู่อีกด้วย

	 2.3	การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในปัจจุบัน เป็น 
การดำา เ นินการโดยอาศัยอำานาจแห่งพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. 2562 ซ่ึงกำาหนดให้เป็นบทบาทหน้าท่ีของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำาบล องค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดั ตลอดจนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพเิศษ 

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

 ท้ังน้ี พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ได้ระบุ

ถึงความมุ่งหมายเพ่ือกำาหนดรปูแบบการวางและจดัทำาผังเมอืง

ทุกระดับ พร้อมท้ังบริหารจัดการผังเมืองให้มี รูปแบบ 
การดำาเนินการและการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม สอดคล้อง

กับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนและข้ันตอนการดำาเนินการปฏิรูป

ประเทศ สภาพเศรษฐกจิและสงัคม รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม โดยการวางกรอบและนโยบายดา้นการพฒันา

พ้ืนท่ีและการใช้ประโยชนท่ี์ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับ

จังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอำานาจ

ในการวางและจัดทำาผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยคำานึงถึงความสามารถในการรองรับการเปล่ียนแปลงหรือ

การพัฒนาของพ้ืนท่ี โดยได้จำาแนกผังเมืองเป็นประเภทต่าง ๆ  

ดังน้ี

	 2.3.1	ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี

ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี คือ การกำาหนดกรอบ

นโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้

พ้ืนท่ีเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐดำาเนินการ แบ่งเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่

 (1) ผังน้ำโยบายระดับป่ระเทศึ

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำาหนด 
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีบทบาทหน้าท่ีในการวางและ 
จัดทำาผังนโยบายระดับประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้พ้ืนท่ี การพัฒนา

เมือง บริเวณท่ีเก่ียวข้อง และชนบท โครงสร้างพ้ืนฐานหลัก  
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม และการอ่ืน ๆ ท่ีจำาเป็น เสนอต่อคณะกรรมการ

นโยบายการผังเมืองแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 (2) ผังน้ำโยบายระดับภัาค

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำาหนดให้

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีบทบาทหน้าท่ีในการวางและจัดทำา

ผังนโยบายระดับภาค เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ

การดำารงรกัษาพ้ืนท่ีท่ีมขีอบเขตเกนิหน่ึงจังหวดั ในด้านการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและ

การขนส่งการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ

สาธารณะ รวมท้ังการบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง 
แห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 (3) ผังน้ำโยบายระดับจัังหวัด

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำาหนดให้

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีบทบาทหน้าท่ีในการวางและ 
จัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัด เพ่ือใชเ้ปน็แนวทางในการพัฒนา

และการดำารงรักษาพ้ืนท่ีระดับจังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง 

การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมท้ัง

การบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอต่อ

คณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 ท้ังน้ี พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ได้

กำาหนดให้การวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดจะต้อง

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับผังนโยบายระดับภาค ส่วนการวาง

และจัดทำาผังนโยบายระดับภาคจะต้องสอดคล้องและเช่ือมโยง

กับผังนโยบายระดับประเทศ

	 2.3.2	ผังกำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

 ผังกำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน คือ การกำาหนดกรอบ

แนวทางและแผนงานการใช้ประโยชนท่ี์ดินในพ้ืนท่ีหน่ึงพ้ืนท่ีใด

เพ่ือการพัฒนาเมืองและการดำารงรักษาเมือง บริเวณท่ี

เก่ียวข้อง และชนบท แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 (1) ผังเมือุงรวม

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำาหนดให้

กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มีบทบาทหน้าท่ีในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม เพ่ือให้เป็น

แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมท้ังมาตรการควบคุมโดย

ท่ัวไปในพ้ืนท่ีหน่ึงพ้ืนท่ีใด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

เมืองและการดำารงรักษาเมือง บริเวณท่ีเก่ียวข้อง หรือชนบท 

ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและ 
การขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ 

และสภาพแวดล้อม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 

โดยการวางและจัดทำาผังเมืองรวมจะต้องสอดคล้องกับผัง

นโยบายระดับภาคและผังนโยบายระดับจังหวัด และต้อง

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ

 (2) ผังเมือุงเฉพาะ

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำาหนดให้

กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มีบทบาทหนา้ท่ีในการวางและจดัทำาผังเมืองเฉพาะ เพ่ือให้เป็น

แผนผังและโครงการดำาเนินการเพ่ือพัฒนาหรือดำารงรักษา

บริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องในเมือง บริเวณท่ี

เก่ียวข้อง หรือชนบท เพ่ือประโยชน์ในการสร้างเมืองใหม่  
การพัฒนาเมือง การอนุรักษ์เมือง หรือการฟ้�นฟูเมือง โดย 
การวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะต้องให้สอดคล้องกับผังเมือง

รวม และให้คำานึงถึงความคิดเห็นของเจ้าของ ผู้ครอบครอง 

หรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นและ

การมส่ีวนรว่มของประชาชน และการไดรั้บอนญุาตให้ก่อสรา้ง

อาคารภายในระยะเวลาท่ีได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำาหนด

เขตท่ีดินท่ีจะทำาการสำารวจเพ่ือวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ
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 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการปรับตัวต่อ

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศยอ่มหมายถงึ

การวาง จัดทำา และดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนผังต่าง ๆ 

ตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
ซึ่งได้แก่ ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค  
ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ซึ่ง

มอีงคป์ระกอบสำาคญัไดแ้ก ่แผนผงัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ และ

แผนผังโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการรองรับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจน 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ ภาค จังหวัด 

เมอืง และยา่นหรอืชมุชนเมอืง ทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติราชการ  
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามลำาดับ

บทที่ 3: การวางแผนผัง
การพัฒนาเชิงพื�นที่เพื่อ
การปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ: 
กรณีตัวอย่างกลุ่มจังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน

ที่มา: กรมการปกครอง

จังหวัด

ระนอง

ภูเก็ต

ตรัง

พังงา

กระบี่

สตูล

รวม

3,298

543

4,918

4,171

4,774

2,730

20,433

258,805

611,971

616,115

271,958

391,792

294,516

2,445,157

78.47

1127.02

125.28

65.20

82.07

107.88

119.67

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร
(คน)

ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)

ตาราง	1	ขนาดพ้ืนท่ี	จำานวนประชากร	และความหนาแน่นของประชากรของกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2560

 แผนภูมิ 5 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนแม่บทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และ	แผนการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แห่งชาติ	(NAP)

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาจังหวัด ผังนโยบายระดับจังหวัด

ผังนโยบายระดับประเทศ
และผังนโยบาย
ระดับภาค/อนุภาค

แผนพัฒนาท้องถิ่น ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

แผนปฏิิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง
และแผนวิสาหกิจขององค์การรัฐวิสาหกิจ

การวางผังพัฒนาเชิงพื้นที่
การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

 
	 3.1	ข้อมูลพื้นฐาน

 กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งประกอบด้วย

จังหวัดต่าง ๆ จำานวน 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต 

กระบี่ ตรัง และสตูล มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,433 ตารางกิโลเมตร 

และมีประชากรตามทะเบียนราษฎรในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 

2,445,157 คน คิดเป็นความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย  
120 คน/ตร.กม.

ผังนโยบายระดับประเทศ

ผังเมืองรวม

ผังเมืองเฉพาะ

ผังนโยบายระดับภาค/อนุภาค

ผังนโยบายระดับจังหวัด

แผนภูมิ 4 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
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แผนที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2559

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน

 ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ 6,701.40 ตร.กม. พ้ืนท่ีถือ

ครองทางการเกษตร 9,790.99 ตร.กม. และพ้ืนท่ีนอกการเกษตร 3,624.59 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 33.31, 48.67 และ 

18.02 ของพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันตามลำาดับ

แผนที่ 1 สภาพภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

 กลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันมีผืนแผ่นดินท่ีมีสภาพภูมิประเทศทางทิศตะวันออกเป็นแนวเทือกเขา ต่อเน่ืองกับ 
ท่ีราบชายฝ่ังทะเล และเกาะขนาดต่าง ๆ ทางทิศตะวันตกสภาพภูมิประเทศบนผืนแผ่นดินท่ีมีลักษณะแคบยาวดังกล่าวส่งผลให้

จังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันประกอบด้วยลุ่มนำ้าขนาดเล็กท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีจากแหล่งต้นนำ้าลำาธารลงสู่ทะเลเฉพาะภายในพ้ืนท่ี

จังหวัดน้ัน ๆ
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881.41

2,945.61

9.38

-

2,843.38

9.60

83.25

881.49

4,708.51

18.72

62.56

0.20

0.00

60.39

0.20

1.77

18.72

100.00

กระบี่

ตรัง

สตูล

1,073.97

1,187.02

2,925.13

1,069.86

34.49

77.03

-

-

2,776.39

934.77

8.11

6.43

106.15

51.63

918.41

222.10

4,917.52

2,478.98

21.84

47.88

59.48

43.16

0.70

3.11

0.00

0.00

56.46

37.71

0.16

0.26

2.16

2.08

18.68

8.96

100.00

100.00

เนื้อที่ป่าไม้

เนื้อที่ป่าไม้

เนื้อที่ป่าไม้

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

- ที่นา

- ที่นา

- ที่นา

- ที่พืชไร่

- ที่พืชไร่

- ที่พืชไร่

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

- ที่สวนผักและไม้ดอก

- ที่สวนผักและไม้ดอก

- ที่สวนผักและไม้ดอก

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

เนื้อที่นอกการเกษตร

เนื้อที่นอกการเกษตร

เนื้อที่นอกการเกษตร

เนื้อที่ทั้งหมด

เนื้อที่ทั้งหมด

เนื้อที่ทั้งหมด

ตาราง	2	การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนุภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2559	(ต่อ)

จังหวัด

ระนอง

พังงา

ภูเก็ต

1,724.82

1,722.97

111.21

868.31

1,806.88

175.19

1.88

4.15

0.20

-

-

-

813.97

1,760.84

166.48

4.50

0.19

1.09

47.96

41.69

7.43

704.91

641.04

256.64

3,298.04

4,170.89

543.03

52.30

41.31

20.48

26.33

43.32

32.26

0.06

0.10

0.04

0.00

0.00

0.00

24.68

42.22

30.66

0.14

0.00

0.20

1.45

1.00

1.37

21.37

15.37

47.26

100.00

100.00

100.00

เนื้อที่ป่าไม้

เนื้อที่ป่าไม้

เนื้อที่ป่าไม้

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

- ที่นา

- ที่นา

- ที่นา

- ที่พืชไร่

- ที่พืชไร่

- ที่พืชไร่

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

- ที่สวนผักและไม้ดอก

- ที่สวนผักและไม้ดอก

- ที่สวนผักและไม้ดอก

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

เนื้อที่นอกการเกษตร

เนื้อที่นอกการเกษตร

เนื้อที่นอกการเกษตร

เนื้อที่ทั้งหมด

เนื้อที่ทั้งหมด

เนื้อที่ทั้งหมด

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่	(ตร.กม.) %

ตาราง	2	การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนุภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2559

จังหวัด ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่	(ตร.กม.) %
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การค้าและ
บริการ

การค้าและ
บริการ

การค้าและ
บริการ

การค้าและ
บริการ

การค้าและ
บริการ

การค้าและ
บริการ

การค้าและ
บริการ

จังหวัด

ระนอง

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่

ตรัง

สตูล

รวม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

8,249

14,460

4,926

19,607

27,248

12,809

87,298

2,559

2,992

8,260

5,114

10,148

3,535

32,608

18,323

30,099

68,795

42,504

59,368

24,737

243,825

7,515

12,647

55,609

17,783

21,971

8,393

123,919

9,104

17,190

5,082

22,847

32,051

14,291

100,564

2,850

3,358

9,478

5,971

11,447

4,330

37,433

20,426

36,462

87,005

52,076

68,449

27,944

292,362

8,472

15,915

72,445

23,259

24,951

9,323

154,365

9,411

17,173

5,105

24,588

30,799

14,731

101,808

3,048

3,665

10,354

6,696

12,329

4,726

40,818

21,765

42,011

108,835

61,091

70,242

30,051

333,995

9,306

21,173

93,376

29,806

27,114

10,593

191,370

9,111

14,418

4,994

24,440

24,178

14,030

91,172

3,130

3,891

10,768

7,214

12,679

4,597

42,280

22,202

48,090

134,839

69,080

65,051

30,940

370,202

9,960

29,781

119,077

37,425

28,194

12,313

236,750

8,821

12,105

4,886

24,294

18,980

13,362

82,447

3,215

4,131

11,199

7,772

13,040

4,471

43,828

22,696

58,124

167,936

79,058

61,337

32,145

421,296

10,660

41,888

151,852

46,992

29,317

14,311

295,020

8,666

15,766

5,004

21,165

29,552

13,529

93,682

2,700

3,169

8,848

5,526

10,778

3,912

34,934

19,346

33,122

77,322

47,028

63,744

26,288

266,851

7,979

14,187

63,471

20,338

23,414

8,846

138,235

9,565

18,742

5,162

24,662

34,761

15,095

107,987

3,007

3,557

10,152

6,451

12,157

4,792

40,117

21,568

40,152

98,002

57,713

73,508

29,713

320,656

8,995

17,853

82,688

26,600

26,590

9,826

172,552

9,260

15,735

5,050

24,514

27,288

14,376

96,223

3,089

3,776

10,559

6,950

12,503

4,661

41,538

21,976

44,622

121,055

64,864

67,440

30,458

350,416

9,628

25,111

105,447

33,399

27,649

11,421

212,654

8,965

13,211

4,940

24,367

21,422

13,692

86,596

3,173

4,009

10,981

7,488

12,858

4,534

43,043

22,442

52,540

150,391

73,792

63,030

31,500

393,694

10,304

35,319

134,469

41,937

28,750

13,274

264,054

10,645

13,574

6,626

22,651

21,116

13,901

88,513

2,307

3,420

6,332

5,551

11,479

3,301

32,390

25,902

65,316

194,894

82,133

67,493

33,322

469,059

12,950

48,322

181,936

53,931

34,898

16,119

348,156

11,633

17,077

6,163

22,992

20,844

12,535

91,244

2,678

3,281

6,594

5,989

13,720

3,836

36,098

28,033

74,598

212,522

86,841

70,990

32,638

505,622

13,723

54,240

199,765

57,859

36,426

16,267

378,280

พ.ศ.

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ตาราง	3	ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและภูมิภาค	ณ	ราคาปัจจุบัน	ในอนุภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2550-2560	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													(หน่วย:	ล้านบาท)

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

จังหวัด

อนุภูมิภาค

ชายฝั่งทะเล

อันดามัน

6,701.40

9,790.99

127.13

-

9,295.82

29.92

338.11

3,624.59

20,116.98

33.31

48.67

0.63

0.00

46.21

0.15

1.68

18.02

100.00

เนื้อที่ป่าไม้

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

- ที่นา

- ที่พืชไร่

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

- ที่สวนผักและไม้ดอก

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

เนื้อที่นอกการเกษตร

เนื้อที่ทั้งหมด

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่	(ตร.กม.) %

ตาราง	2	การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนุภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2559	(ต่อ)

ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 กลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันมีผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจำาปีในปี พ.ศ. 2560 รวมกันเท่ากับ 505,622 ล้านบาท 

โดยมีส่วนแบ่งในสาขาเกษตรกรรมเท่ากับ 91,244 ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรมเท่ากับ 36,098 ล้านบาท และสาขาการค้า

และการบริการเท่ากับ 378,280 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.05, 7.14 และ 74.81 ของผลิตภัณฑ์จังหวัดตามลำาดับ ทั้งนี้ 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560 กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจคำานวณจากผลิตภัณฑ์จังหวัด  
แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) เฉลี่ยร้อยละ 5.66 ต่อปี โดยสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม และสาขา 
การค้าและการบริการมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยร้อยละ -0.58, -2.04 และ 9.00 ต่อปีตามลำาดับ
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 การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเล

อันดามันพิจารณาจากส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

และกลุ่มจังหวดั ประกอบกบัจำานวนแรงงานรายสาขาการผลติ 

มีพ้ืนฐานอยู่บนพืชเศรษฐกิจท่ีสำาคัญได้แก่ยางพารา และปาล์ม

นำ้ามัน ประกอบกับการทำาประมง โดยมีสาขาการค้าและ 
การบริการโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการท่องเท่ียวท่ีแสดงถึง 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และ

จังหวัดกระบ่ีอย่างมีนัยยะสำาคัญ

 
	 3.2	ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน

 การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเล

อันดามัน พิจารณาได้จากข้อมูลสถิติซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

ท่ีได้มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ และท่ีได้มี

การรวบรวมโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นรายงานสถิติรายปี

ประเทศไทย และรายงานสถิติจังหวัด ตลอดจนการจัดเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการแจงนับในสำามะโนประชากรและเคหะ 

สำามะโนเกษตร สำามะโนอตุสาหกรรม และสำามะโนการคา้และ

บริการ นอกจากน้ียังมีแผนท่ีการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงจัดทำาโดย

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ โดยมีข้อมูลสถิติท่ีเก่ียวข้องกับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่ม

จังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน ดังน้ี

	 1)	การจัดการนำ้า	อุทกภัยและภัยแล้ง

 กลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอนัดามนัมีสถานอุีตุนิยมวิทยา

จำานวน 8 แห่ง โดยมีสถิติปริมาณนำ้าฝนซ่ึงระบุถึงปริมาณฝน

รวมและจำานวนวันฝนตก โดยระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560 

สถิติดังกล่าวแสดงถึงแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของปริมาณฝน และ

การลดลงของจำานวนวนัฝนตก ซ่ึงย่อมหมายถงึการเพ่ิมข้ึนของ

ฝนสูงสุด และเน่ืองด้วยกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันมี

สภาพภูมิประเทศทางทิศตะวันออกเป็นแนวเทือกเขาต่อเน่ือง

กับท่ีราบชายฝ่ังทะเลท่ีมีความแคบ และมีแม่นำ้าต่าง ๆ ซ่ึง 
ส่วนใหญ่เป็นแม่นำ้าสายส้ัน จึงทำาให้เกิดปัญหานำ้าท่วมหลาก 
ในช่วงฤดูฝน และเน่ืองจากมีข้อจำากัดในการก่อสร้างเข่ือนและ 
อ่างเก็บนำ้าเน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติและ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของความต้องการนำ้า

จากจำานวนประชากรและนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน จึงส่งผล 
ต่อปัญหาการขาดแคลนนำ้าในช่วงฤดูแล้งท่ีค่อนข้างรุนแรง

การค้าและ
บริการ

การค้าและ
บริการ

การค้าและ
บริการ

การค้าและ
บริการ

การค้าและ
บริการ

การค้าและ
บริการ

การค้าและ
บริการ

จังหวัด

ระนอง

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่

ตรัง

สตูล

รวม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

7,549

8,035

4,492

11,862

14,445

10,684

57,067

2,130

2,210

7,024

3,660

7,282

2,966

25,273

16,031

20,986

61,987

30,668

40,201

20,489

190,362

6,351

10,741

50,471

15,145

18,474

6,839

108,022

7,794

8,020

4,395

11,954

14,102

10,977

57,241

2,271

2,277

7,715

3,897

7,284

3,278

26,721

16,744

23,065

75,195

34,470

40,824

21,230

211,528

6,680

12,768

63,085

18,619

19,438

6,974

127,565

7,799

7,789

4,187

12,260

13,483

10,923

56,440

2,262

2,348

8,066

4,220

7,432

3,390

27,718

16,979

26,724

90,530

39,329

40,806

21,790

236,159

6,919

16,587

78,278

22,849

19,891

7,477

152,001

7,564

7,360

3,884

12,797

12,624

10,527

54,756

2,105

2,426

8,027

4,649

7,737

3,280

28,224

16,725

33,331

108,334

45,435

40,158

22,234

266,218

7,056

23,545

96,423

27,989

19,798

8,427

183,238

7,336

6,954

3,603

13,358

11,819

10,146

53,217

1,960

2,506

7,988

5,121

8,054

3,173

28,803

16,492

42,885

130,365

52,765

39,578

22,817

304,901

7,196

33,424

118,774

34,285

19,704

9,498

222,881

7,671

8,028

4,443

11,908

14,272

10,830

57,151

2,199

2,243

7,361

3,777

7,283

3,118

25,982

16,383

21,982

68,231

32,477

40,505

20,854

200,433

6,513

11,711

56,427

16,793

18,950

6,906

117,300

7,919

8,013

4,347

12,000

13,934

11,126

57,339

2,344

2,310

8,085

4,021

7,284

3,447

27,492

17,114

24,245

82,961

36,666

41,157

21,616

223,758

6,851

13,921

70,529

20,645

19,938

7,043

138,928

7,680

7,571

4,033

12,526

13,046

10,723

55,579

2,182

2,387

8,046

4,430

7,583

3,334

27,962

16,849

29,720

98,957

42,244

40,473

21,996

250,240

6,987

19,762

86,878

25,289

19,844

7,938

166,698

7,449

7,154

3,741

13,075

12,215

10,335

53,969

2,031

2,466

8,007

4,880

7,894

3,226

28,504

16,606

37,673

118,765

48,932

39,860

22,508

284,343

7,125

28,053

107,017

30,978

19,751

8,947

201,870

8,277

7,263

4,435

12,629

12,073

9,847

54,524

1,310

1,811

4,400

3,162

6,447

2,254

19,384

18,145

36,560

144,978

49,991

40,399

22,191

318,510

8,423

31,333

136,209

36,171

22,551

9,915

244,602

8,286

8,688

3,896

13,524

11,040

8,420

53,854

1,456

1,724

4,343

3,302

7,192

2,543

20,560

18,684

39,807

151,343

52,359

40,541

20,973

330,237

8,749

33,474

143,278

37,538

23,015

9,769

255,823

พ.ศ.

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ตาราง	4	ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและภูมิภาคแบบปริมาณลูกโซึ่่ในอนุภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2550-2560	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													(หน่วย:	ล้านบาท)

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ตาราง	5	ปริมาณฝนและจำานวนวันฝนตกรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2550-2560

จังหวัด

ปริมาณฝนรวม (มม.)

ปริมาณฝนรวม (มม.)

ปริมาณฝนรวม (มม.)

ปริมาณฝนรวม (มม.)

4,138.1

4,044.7

2,396.0

1,369.4

186

199

181

105

3,305.5

3,376.2

2,329.1

2,029.3

197

200

178

172

4,534.8

4,776.5

2,603.4

2,523.5

193

183

176

166

4,024.9

5,883.8

2,536.5

2,348.0

201

200

178

175

3,787.8

3,638.0

2,174.3

1,808.3

189

185

157

151

4,150.4

4,282.1

2,400.6

2,473.4

203

214

188

180

4,779.2

3,545.7

2,827.6

2,318.6

198

196

184

183

4,692.8

4,665.5

2,766.4

2,711.2

219

209

193

187

4,404.9

3,912.1

2,451.6

1,690.8

203

197

188

167

5,338.3

4,372.4

2,716.9

2,647.9

207

208

183

185

3,596.2

3,274.5

2,485.7

1,976.0

175

172

159

137

จำานวนวันฝนตก (วัน)

จำานวนวันฝนตก (วัน)

จำานวนวันฝนตก (วัน)

จำานวนวันฝนตก (วัน)

ระนอง

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่

สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง

สถานีอุตุนิยมวิทยาตะกั่วป่า

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต

สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่

2550 2554 25582552 2556 25602551 2555 25592553 2557
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ตาราง	5	ปริมาณฝนและจำานวนวันฝนตกรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2550-2560	(ต่อ)

จังหวัด

ปริมาณฝนรวม (มม.)

ปริมาณฝนรวม (มม.)

ปริมาณฝนรวม (มม.)

2,329.4

2,452.1

2,300.2

147

175

196

1,876.5

2,303.4

2,502.5

165

185

202

2,750.2

2,455.5

2,206.3

148

171

179

2,600.3

2,559.8

1,940.0

153

174

170

2,458.4

1,782.0

2,380.3

149

161

178

2,038.9

2,318.0

2,373.7

163

176

196

2,517.3

2,076.9

2,341.2

156

182

172

2,705.5

3,221.6

3,039.0

173

220

201

1,668.3

2,117.2

2,584.2

150

171

176

2,158.2

2,478.1

2,430.2

168

176

181

2,183.8

1,973.5

2,649.3

130

168

169

จำานวนวันฝนตก (วัน)

จำานวนวันฝนตก (วัน)

จำานวนวันฝนตก (วัน)

ตรัง

สตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา

สถานีอุตุนิยมวิทยาท่าอากาศยานตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

2550 2554 25582552 2556 25602551 2555 25592553 2557

 ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

แผนภูมิ 6 ปริมาณฝนรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560

แผนที่ 3 ปริมาณฝนรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
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ภาพ 5 การเกิดอุทกภัยในจังหวัดตรัง

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

ภาพ 6 การเกิดภัยแล้งในจังหวัดตรัง

ที่มา: แนวหน้า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

	 2)	เกษตรและความม่ันคงทางอาหาร

 กลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันมีการปลูกพืช

เศรษฐกิจท่ีสำาคัญได้แก่ยางพาราและปาล์มนำ้ามัน โดยในปี 

พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันมีพ้ืนท่ีปลูก

ยางพารา 5,603.19 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 65.14 และมี 
การปลูกปาล์มนำ้ามัน 2,936.45 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 34.14 

อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนและอุณหภูมิ 
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อผลผลิต

ยางพาราท่ีมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีผลผลิตปาล์มนำ้ามันมี 
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซ่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา ทำาให้เร่ิมมี 
การปลูกไม้ทดแทนท่ีเป็นไม้ผล นอกจากน้ี กลุ่มจังหวัดชายฝ่ัง

ทะเลอันดามันมีพ้ืนท่ีปลูกข้าวเพียง 62.28 ตร.กม. คิดเป็น

ร้อยละ 0.72 และถึงแม้ว่าผลผลิตข้าวจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
แต่ก็ยังไม่พอเพียงต่อความต้องการบริโภคของประชากรและ

นักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

ตาราง	6	พื้นที่เพาะปลูก	พื้นที่เก็บเกี่ยว	ปริมาณผลผลิต	และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของยางพาราของกลุ่มจังหวัด

ชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2555-2560	

พ.ศ.

ระนอง

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่

ตรัง

สตูล

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

270,397

 711,970 

88,528

814,167

1,546,030

432,364

194,812

 564,638 

77,001

683,757

1,253,051

320,005

44,174

 145,486 

20,100

187,090

315,519

81,924

227

 258 

261

274

252

256

269,956

 709,101 

88,492

809,098

1,542,246

436,970

205,867

 568,257 

78,254

694,624

1,275,285

342,004

52,496

 161,385

19,407

195,884

335,400

86,185

255

 284 

248

282

263

252

269,584

 702,344 

88,235

809,480

1,541,701

437,364

212,707

 580,484 

78,038

698,556

1,298,103

355,165

52,964

 146,282 

18,729

166,955

315,439

88,081

249

 252 

240

239

243

248

269,840

 693,146 

88,259

795,991

1,543,266

435,727

218,547

 580,050 

77,868

693,214

1,321,657

355,303

48,736

 139,212 

17,676

158,746

303,981

84,562

223

 240 

227

229

230

238

313,930

 688,432 

67,443

597,786

1,500,435

432,672

268,079

 548,997 

57,298

528,886

1,209,937

355,243

57,806

 142,608 

10,454

138,324

312,553

90,003

216

 260 

182

262

258

253

307,769

 639,769 

66,192

587,759

1,480,199

428,110

275,115

 543,545 

58,389

509,786

1,240,274

356,697

69,227

 142,797 

11,624

135,008

304,770

88,047

252

 263 

199

265

246

247

ยางพารา
2555 2556 2557 2558 2559 2560

ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ตาราง	7	พื้นที่เพาะปลูก	พื้นที่เก็บเกี่ยว	ปริมาณผลผลิต	และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของปาล์มน้ำามันของกลุ่มจังหวัดชายฝั่ง

ทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2555-2560		

พ.ศ.

ระนอง

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่

ตรัง

สตูล

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

87,486

167,911

1,307

985,285

154,693

106,030

58,583

 143,790 

1,250

920,307

126,340

92,283

171,174

 425,304 

3,043

3,142,733

396,979

211,643

2,973

2,958

2,434

3,415

3,142

2,293

88,888

 170,555 

1,657

989,246

162,775

104,069

60,718

 148,431

1,277

929,690

131,436

93,637

201,160

 480,918

3,905

3,362,687

407,453

249,381

3,313

 3,240 

3,058

3,617

3,100

2,444

90,649

 178,719

1,657

984,694

168,318

106,251

68,349

160,367

1,304

950,506

149,403

98,981

214,889

 502,268

3,921

3,320,117

461,505

220,233

3,144

 3,132 

3,007

3,493

3,089

2,225

99,927

 195,899

1,657

987,963

170,786

105,247

77,837

166,602

1,657

957,002

162,661

99,940

208,136

447,160

4,081

2,813,586

410,556

185,089

2,674

 2,684

2,463

2,940

2,524

1,852

119,517

 234,801

1,785

103,082

192,640

109,738

88,975

 174,052

1,657

965,112

161,477

99,741

268,055

 507,603

3,897

2,675,684

464,700

241,270

3,013

2,916

2,352

2,772

2,878

2,419

137,497

 253,469 

2,035

1,119,577

211,621

111,374

101,023

209,171

1,746

1,058,185

179,181

105,559

312,890

 635,250 

4,531

3,309,166

536,827

267,831

3,097

3,037

2,595

3,127

2,996

2,537

ปาล์มน้ำามัน
2555 2556 2557 2558 2559 2560

ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แผนภูมิ 7 ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของยางพาราและปาล์มนำ้ามันของกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560

	 3)	การท่องเท่ียว

 กลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันโดยเฉพาะอย่างย่ิงจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดพังงา เป็นแหล่งท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติท่ีสำาคัญโดยมีจำานวนผู้เย่ียมเยือนท้ังท่ีเป็นนักท่องเท่ียวท่ีพักค้างคืนและนักทัศนาจรท่ีไม่พักค้างคืนเป็นจำานวนมาก 

โดยในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันมีจำานวนผู้เย่ียมเยือนท้ังส้ิน 29,276,757 คน เป็นนักท่องเท่ียว 

21,482,705 คน และนักทัศนาจร 7,794,052 คน ทำารายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันเท่ากับ 596,308 ล้านบาท
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ตาราง	8	จำานวนผู้เยี่ยมเยือน	นักท่องเที่ยว	นักทัศนาจร	และรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2555-2560		

ตาราง	8	จำานวนผู้เยี่ยมเยือน	นักท่องเที่ยว	นักทัศนาจร	และรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2555-2560	(ต่อ)	

ระนอง กลุ่มจังหวัดอันดามัน

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่

ตรัง

สตูล

ผู้เยี่ยมเยือน ผู้เยี่ยมเยือน

ผู้เยี่ยมเยือน

ผู้เยี่ยมเยือน

ผู้เยี่ยมเยือน

ผู้เยี่ยมเยือน

ผู้เยี่ยมเยือน

นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว

นักทัศนาจร นักทัศนาจร

นักทัศนาจร

นักทัศนาจร

นักทัศนาจร

นักทัศนาจร

นักทัศนาจร

รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)

รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)

รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)

รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)

รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)

รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)

รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)

572,814 14,910,510

1,249,501

7,779,931

3,190,318

1,221,348

896,598

452,837 12,623,270

596,716

7,322,394

2,626,126

1,033,524

591,673

119,977 2,287,239

652,785

457,536

564,192

187,824

304,925

2,780 300,776

9,177

228,985

48,271

6,231

5,332

659,861 17,822,396

1,811,714

9,278,917

3,768,576

1,282,021

1,021,307

533,892 14,661,442

702,398

8,756,134

2,905,728

1,074,636

688,654

125,968 3,160,954

1,109,316

522,783

862,848

207,386

332,653

3,250 356,714

15,459

260,442

64,979

6,679

5,905

761,715 21,587,075

2,711,924

11,067,937

4,534,698

1,346,367

1,164,434

629,456 17,060,869

826,796

10,470,603

3,215,099

1,117,383

801,532

132,259 4,526,205

1,885,128

597,333

1,319,599

228,984

362,902

3,323 378,356

29,330

259,291

73,239

6,885

6,288

880,989 26,580,028

4,176,738

13,203,284

5,575,541

1,414,663

1,328,813

742,126 19,888,271

973,225

12,520,769

3,557,409

1,161,831

932,911

138,863 6,691,757

3,203,513

682,515

2,018,132

252,832

395,902

3,727 446,995

37,215

313,006

78,336

7,710

7,001

923,243 27,455,201

4,475,223

13,410,658

5,803,836

1,465,811

1,376,430

775,220 20,325,980

1,013,078

12,709,415

3,673,635

1,192,408

962,224

148,023 7,129,221

3,462,145

701,243

2,130,201

273,403

414,206

3,978 528,876

42,619

377,878

88,494

8,347

7,560

977,472 29,276,757

4,740,683

14,012,863

6,588,822

1,514,092

1,442,825

819,746 21,482,705

1,039,451

13,274,769

4,127,038

1,220,953

1,000,748

157,726 7,794,052

3,701,232

738,094

2,461,784

293,139

442,077

4,311 596,308

46,758

423,013

105,029

9,028

8,169

พ.ศ. พ.ศ.2555 25552556 25562557 25572558 25582559 25592560 2560

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว

แผนภูมิ 8 จำานวนผู้เยี่ยมเยือนของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560

แผนภูมิ 9 รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560
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 อย่างไรก็ตาม กลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันประสบปัญหาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการเกิดพายุ 
คล่ืนลมแรง และปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2495-2551 กลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันซ่ึงมี 
แนวชายฝ่ังทะเลยาว 1,093.05  กิโลเมตร มีการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลรวมเป็นความยาวท้ังส้ิน 100.05 กิโลเมตร เป็นการกัดเซาะ

ระดับรุนแรง 25.07 กิโลเมตร เป็นการกัดเซาะระดับปานกลาง 74.97 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.29 และ 6.86 ของชายฝ่ัง

ทะเลอันดามันตามลำาดับ

 4)	สาธารณสุข

 กลุม่จงัหวดัชายฝัง่ทะเลอนัดามนัพบการแพรร่ะบาดของโรคทีม่ยีงุเปน็พาหะไดแ้ก ่มาลาเรยี และไขเ้ลอืดออก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจังหวัดที่มีแนวเขตพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล

แผนที่ 4 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามัน

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ 7 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

แผนภูมิ 10 จำานวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560

ตาราง	9	จำานวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียและไข้เลือดออกของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2550-2560	

พ.ศ.

ระนอง

ระนอง

ระนอง

ระนอง

ระนอง

ระนอง

511

131

106

496

27

260

367

332

178

665

35

175

532

178

101

654

109

952

943

358

545

1,681

35

1,062

305

300

9

2,267

6

1,120

140

990

110

2,048

6

373

32

120

1

458

8

717

12

316

7

528

10

327

399

120

104

784

25

585

259

288

283

985

23

494

242

81

435

216

15

286

271

284

138

724

7

333

88

123

8

559

13

264

60

132

27

731

35

142

33

159

0

582

3

279

7

248

5

430

8

53

230

174

46

309

245

417

392

673

190

874

12

193

317

200

46

346

21

679

219

424

70

1,714

3

399

27

261

5

816

4

484

20

381

4

1,703

5

146

พังงา

พังงา

พังงา

พังงา

พังงา

พังงา

มาลาเรีย

ไข้เลือดออก

2550 2554 25582552 2556 25602551 2555 25592553 2557

ที่มา: สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



40 41

แผนภูมิ 11 จำานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560

แผนภูมิ 12 พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2515-2560

	 5)	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 กลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันมีการขยายพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมและพ้ืนท่ีเพ่ือการอยู่อาศัย ทำาให้มีพ้ืนท่ีป่าไม้ 
ลดลงจาก 7,656 ตร.กม. ในปี พ.ศ. 2516 เป็น 4,012 ตร.กม. 

ในปี พ.ศ. 2541 และลดลงจาก 6,791.60 ตร.กม.ในปี  
พ.ศ. 2543 เป็น 6,707.98 ตร.กม. ในปี พ.ศ. 2560  และ

มีพ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจาก 2,314 ตร.กม. ในปี พ.ศ. 2504 

เป็น 1,329.03 ตร.กม. ในปี พ.ศ. 2541 และลดลงจาก 

1,765.90 ตร.กม.ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 1,942.55 ตร.กม. 

ในปี พ.ศ. 2560  การลดลงของพ้ืนท่ีป่าไม้และป่าชายเลน

ของกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันดังกล่าวได้ก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อสภาพความหลากหลายทางชีวภาพท้ังในพ้ืนท่ี 
ผืนแผ่นดินและท้องทะเล ตลอดจนความสามารถในการป้องกัน

และบรรเทาภัยทางธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึนโดยมี

สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตาราง	10	พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2516-2560

ตาราง	10	พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2516-2560	(ต่อ)

ตาราง	11	พื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน	พ.ศ.	2504-2561

2516

2549

2504

2521

2554

2522

2541

2528

2557

2532

2547

2532

2559

2536

2557

2536

2541

2547

2519

2551

2518

2525

2556

2529

2543

2531

2558

2534

2552

2534

2560

2539

2561

2538

2543

2548

2,526.00

1,651.72

306.00

1,781.00

1,791.80

225.92

192.37

1,439.00

1,726.43

211.82

250.92

1,390.00

1,724.82

193.08

259.07

1,132.00

1,064.00

1,704.84

2,079.00

1,791.80

258.00

1,544.00

1,694.99

216.14

253.29

1,393.00

1,717.54

194.7

247.12

1,159.00

1,722.75

192.37

165.59

1,095.00

1,775.80

1,670.84

1,650.00

1,688.87

574.00

1,605.00

1,930.98

487.16

304.42

1,410.00

1,733.21

356.26

417.11

1,337.00

1,722.97

307.16

439.04

1,226.00

1,142.00

1,721.70

1,623.00

1,930.98

511.00

1,467.00

1,754.24

364.2

453.74

1,339.00

1,725.17

335.1

440.51

1,268.00

1,721.62

304.42

461.54

1,181.00

1,851.30

1,692.06

137.00

94.33

45.00

48.00

153.70

28.48

15.12

43.00

111.37

17.86

22.8

40.00

111.21

15.48

21.51

26.00

24.00

96.15

84.00

153.70

31.00

46.00

110.50

19.35

21.51

40.00

110.67

15.54

19.72

38.00

111.45

15.12

33.85

24.00

58.70

94.48

921.00

861.16

537.00

522.00

984.64

317.6

282.73

453.00

877.84

296.43

350.14

449.00

881.41

285.27

341.83

391.00

319.00

872.16

708.00

984.64

333.20

492.00

894.45

303.12

349.2

450.00

883.05

319.15

349.1

447.00

883.64

282.73

456.15

338.00

801.40

865.29

1,370.00

1,139.87

390.00

1,095.00

1,069.04

328.64

240.95

1,023.00

1,064.29

250.4

330.36

1,009.00

1,073.97

243.28

338.60

957.00

935.00

1,149.90

1,205.00

1,069.04

340.00

1,080.00

1,057.40

262.76

334.8

1,010.00

1,076.80

308.49

353.56

1,001.00

1,075.59

240.96

327.09

955.00

1,251.40

1,145.56

1,052.00

1,208.79

462.00

833.00

962.49

393.76

293.44

745.00

1,173.57

288.93

347.21

679.00

1,187.02

294.2

361.42

566.00

528.00

1,248.63

921.00

962.49

463.00

781.00

1,191.23

312.39

353.36

680.00

1,182.04

310.53

357.82

582.00

1,192.94

293.44

498.33

561.00

1,053.00

1,242.49

7,656.00

6,644.74

2,314.00

5,884.00

6,892.65

1,781.56

1,329.03

5,113.00

6,686.71

1,421.70

1,718.54

4,904.00

6,701.40

1,338.47

1,761.48

4,298.00

4,012.00

6,793.38

6,620.00

6,892.65

1,936.20

5,410.00

6,702.81

1,477.96

1,765.90

4,912.00

6,695.27

1,483.51

1,767.83

4,495.00

6,707.98

1,329.04

1,942.55

4,154.00

6,791.60

6,710.73

พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.
ระนอง

ระนอง

ระนอง
พังงา

พังงา

พังงา
ภูเก็ต

ภูเก็ต

ภูเก็ต
กระบี่

กระบี่

กระบี่
ตรัง

ตรัง

ตรัง
สตูล

สตูล

สตูล
รวม

รวม

รวม

ที่มา: กรมป่าไม้

ที่มา: กรมป่าไม้

(หน่วย: ตร.กม.)

(หน่วย: ตร.กม.)
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แผนภูมิ 13 พื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2504-2561

	 6)	การต้ังถ่ินฐานและความม่ันคงของมนุษย์

 กลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันมีการต้ังถ่ินฐานท่ีเป็นพ้ืนท่ีชุมชนเมืองและพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมท่ีมีความเส่ียง

ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงปัญหาอทุกภยั วาตภยั ดินโคลนถลม่ การกดัเซาะชายฝ่ัง

ทะเล ฯลฯ ท่ีมีความรุนแรงและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน

แผนที่ 5 ความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มของจังหวัดระนอง

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



44 45

แผนที่ 6 ความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยของจังหวัดตรัง

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	 3.3	การวางแผนผังนโยบายระดับภาค

 การวางแผนผังนโยบายระดับภาคของกลุ่มจังหวัด

ชายฝ่ังทะเลอันดามัน เป็นการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. 2562 ซ่ึงกำาหนดให้เป็นบทบาทหน้าท่ีของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการนโยบายการผงัเมอืงแหง่ชาต ิอย่างไรกต็าม 

ผังนโยบายระดับภาคจะต้องสอดคล้องกับผังนโยบายระดับ

ประเทศซ่ึงวางและจัดทำาโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และ

ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

นโยบายการผงัเมอืงแหง่ชาตเิชน่กนั ท้ังน้ี กรมโยธาธกิารและ

ผังเมืองกำาลังดำาเนินการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับ

ประเทศ พ.ศ. 2580 5 เพ่ือให้เป็นกรอบกำากับการวางและ 
จัดทำาผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด โดย

กรมโยธาธิการและผังเมือง และการวางและจัดทำาผังเมืองรวม 

และผังเมืองเฉพาะ โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมือง และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงได้แก่ เทศบาล องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

5 (ร่าง) ผังประเทศไทย พ.ศ. 2580. แหล่งที่มา: http://office.dpt.go.th/nrp/
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แผนผัง 1 (ร่าง) ผังนโยบายระดับประเทศ พ.ศ. 2580

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

 การวางผังนโยบายระดับภาคของกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน นอกจากจะต้องสอดคล้องกับผังนโยบายระดับประเทศ

แล้ว ผังนโยบายระดับภาคจะต้องถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงมีรายละเอียดในแผนพัฒนาภาคใต้พ.ศ. 2560-2565 ตลอดจนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบ่ี ตรัง พังงา ระนอง ภูเก็ต สตูล) พ.ศ.2561-2565 โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังน้ี

 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ได้ระบุถึงการส่งเสริม

ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงสำาราญทางทะเลและ

ชายฝ่ัง และเป็นแหล่งท่องเท่ียววัฒนธรรมลุ่มนำา้ท่ีมีเอกลักษณ์

ท่ีโดดเด่น เน่ืองจากไทยมีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเท่ียวทางนำา้ท่ี

สวยงามและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ท่ีสามารถดึงดูด

นักท่องเท่ียวผ่านการช่ืนชมธรรมชาติ การร้อยเรียงเร่ืองราว

ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยตามเส้นทางท่องเท่ียว 
ทางนำา้ ท้ังเรือสำาราญและเรือยอร์ชตามชายฝ่ังทะเลท้ังอันดามัน

และอ่าวไทย เกาะ แก่ง ท่ีสวยงาม รวมท้ังการท่องเท่ียวตามแม่นำา้

ลำาคลอง นำาไปสู่ศูนย์กลางท่องเท่ียวสำาราญทางนำา้โดยการปรับ

บทบาทของท่าเรือในประเทศท่ีมีศักยภาพให้เป็นท่าเรือหลัก  
การมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคของท่าเรือ  
มารีน่า และท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน และการบริหารจัดการ

ท่าเรือท้ังในเร่ืองความสะอาด และการจัดการความปลอดภัยของ

ท่าเรือและมารีน่าท่ีได้มาตรฐานสากล รวมท้ังพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและส่ิงอำานวยความสะดวกในการท่องเท่ียวตามแม่นำา้

ลำาคลองท่ีสำาคัญ และมีมาตรการกำากับดูแลความปลอดภัย 
ในการเดินทาง รวมถึงการส่งเสริมการเช่ือมโยงระบบเดินทาง 
ท่องเท่ียวภายในประเทศ ท้ังการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียว 
ทางนำา้ให้เช่ือมต่อกับการเดินทางทางบกและทางอากาศให้มี

ความสะดวกรวดเร็ว รวมท้ังสร้างให้เกิดเส้นทางและแหล่งท่องเท่ียว

ใหม่ และการจัดทำาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเท่ียวทางนำา้  
นำาเทคโนโลยีมาใช้อำานวยความสะดวกในการดำาเนินธุรกิจกับ

กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ และพัฒนา

บุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม รวมถึงการให้ความสำาคัญ

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเท่ียว โดยคำานึงถึง

ความย่ังยืนของพ้ืนท่ีการท่องเท่ียว

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
พ.ศ. 2560-2564 ได้ระบุถึงการส่งเสริมและพัฒนาการเช่ือมโยง 
การท่องเท่ียวระหว่างแหล่งท่องเท่ียวระดับนานาชาติในพ้ืนท่ี 
ภาคใต้ฝ่ังอันดามันและอ่าวไทย และแหล่งท่องเท่ียวบนบก

บริเวณพ้ืนท่ีตอนในท่ีมีศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้ 
ฝ่ังอ่าวไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบนบกใน

บริเวณพ้ืนท่ีตอนในท่ีมีศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้ 
ฝ่ังอ่าวไทย รวมท้ังแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีศักยภาพอ่ืน ๆ  เพ่ือให้

เป็นเส้นทางโครงข่ายการท่องเท่ียว และกลุ่มพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว 

เช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวเดิมท่ีมีช่ือเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา 

กระบ่ี และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

และแหล่งท่องเท่ียวทะเลชุมพร ชายทะเลสิชลและขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

6 แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2560-2565. แหล่งที่มา: https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8537

7 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบ่ี ตรัง พังงา ระนอง ภูเก็ต สตูล) พ.ศ.2562-2565. แหล่งท่ีมา: http://www.osmsouth-w.moi.go.th/main/page/28

 แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2560-2565 6 ซ่ึงจัดทำาโดย

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้

กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย การพัฒนา 
การท่องเท่ียวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพช้ันนำา 
ของโลก การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและ

ปาล์มนำ้ามันแห่งใหม่ของประเทศ การพัฒนาการผลิตสินค้า

เกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 

การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเ ท่ียว  
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเช่ือมโยงการค้าโลก  
การอนรัุกษ ์ฟ้�นฟ ูและบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

และการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบ่ี  
ตรัง พังงา ระนอง ภูเก็ต สตูล) พ.ศ.2561-2565 7 ได้กำาหนด 
วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันเป็น  
“การท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพระดบัโลก บนฐานความเขม้แข็งของ

ภาคเกษตร และชุมชนอย่างย่ังยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาประกอบดว้ย การพัฒนาคุณภาพดา้นการทอ่งเท่ียว

ให้มีมาตรฐานอยา่งย่ังยืน การพัฒนาระบบและสรา้งมูลค่าเพ่ิม

ให้สินคา้ภาคเกษตร ประมง และปศสัุตว ์ท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ี 

เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยนื และการเสริมสร้าง

และพฒันาศกัยภาพตน้ทนุมนษุยเ์พ่ือนำาไปสู่การพฒันาท่ีย่ังยืน

 ผังนโยบายระดับภาคกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน

ซ่ึงต้องมีองค์ประกอบตา่ง ๆ  ตามท่ีกำาหนด ในมาตรา 16 แหง่

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 จะระบุถึงวัตถุประสงค์

ในการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับภาคซ่ึงครอบคลุมถึง 
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนท่ีแสดงเขตผงันโยบายระดบัภาคซ่ึงครอบคลมุกลุ่มจังหวัด

ชายฝ่ังทะเลอันดามัน โดยมีแผนผังท่ีสำาคัญต่าง ๆ ได้แก่ 

แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน แผนผังแสดงระบบ 
การคมนาคมและการขนสง่ แผนผงัแสดงระบบสาธารณปูโภค 

สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ แผนผังแสดงเขต

พัฒนาการท่องเท่ียว แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศ แผนผังแสดงผังนำ้า ฯลฯ ท้ังน้ี 

เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้�นฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ ป่าพรุ และป่าชายเลน 

การจัดการนำ้าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ 
ภัยแล้ง การอนุรักษ์และฟ้�นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล และ 
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
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แผนผัง 2 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับภาคกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

 ท้ังน้ี ผังนโยบายระดับภาคกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเล

อันดามันจะระบุนโยบาย มาตรการ และวิธีดำาเนินการเพ่ือปฏิบัติ

ตามวัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับภาค ซ่ึงโดยท่ัวไปจะ

ครอบคลุมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย (legal measure) 

และมาตรการทางงบประมาณ (fiscal measure) เพ่ือให้เป็น

เคร่ืองมือในการบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และ

ความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ รวม

ท้ังการระบุถึงกรอบระยะเวลาในการดำาเนินการ

	 3.4	การวางแผนผังนโยบายระดับจังหวัด

 การวางแผนผังนโยบายระดับจังหวัดของแต่ละจังหวัดใน

กลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน เป็นการดำาเนินการตาม 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซ่ึงกำาหนดให้เป็น

บทบาทหน้าท่ีของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได้รับ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 

อย่างไรก็ตาม ผังนโยบายระดับจังหวัดจะต้องสอดคล้องกับ 
ผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาคซ่ึงวางและ 
จัดทำาโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และได้รับการพิจารณาให้

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 

ท้ังน้ี ผังนโยบายระดับจังหวัดจะเป็นกรอบกำากับการวางและ 
จัดทำาผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ โดยกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงได้แก่ เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

และเมืองพัทยา

 ผังนโยบายระดับจังหวัดต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ตาม

ท่ีกำาหนดในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 

2562 ซ่ึงระบุถึงวัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำาผังนโยบาย

ระดับจังหวัด แผนท่ีแสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัด และ

แผนผังท่ีสำาคัญต่าง ๆ  ได้แก่ แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง แผนผังแสดง

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 

แผนผังแสดงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ

ระบบนิเวศ แผนผังแสดงผังนำา้ แผนผังแสดงเขตการพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ และรายการประกอบแผนผัง ประกอบกับ

การระบุนโยบาย มาตรการ และวิธีดำาเนินการเพ่ือปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับจังหวัด ซ่ึงโดยท่ัวไปจะ

ครอบคลุมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย (legal measure) 

และมาตรการทางงบประมาณ (fiscal measure) เพ่ือให้เป็น

เคร่ืองมือในการบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และ

ความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ รวม

ท้ังการระบุถึงกรอบระยะเวลาในการดำาเนินการ

 ท้ังน้ี การวางผังนโยบายระดับจังหวัดของแต่ละจังหวัด 
ในกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน นอกจากจะต้องสอดคล้อง

กับผังนโยบายระดับประเทศ และผังนโยบายระดับภาคแล้ว  
ผังนโยบายระดับจังหวัดจะต้องถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561-2580 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงมีรายละเอียดในแผนพัฒนา

ภาคใต้ พ.ศ. 2560-2565 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝ่ังอันดามัน (กระบ่ี ตรัง พังงา ระนอง ภูเก็ต สตูล) พ.ศ. 2561-

2565 และแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวดน้ัน ๆ  โดยมีสาระสำาคัญ

สรุปได้ดังน้ี
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แผนผัง 3 ผังแนวคิด

การวางและจัดทำา

ผังนโยบายระดับ

จังหวัดระนอง

ที่มา: ที่ปรึกษา

โครงการฯ

	 3.4.2	ผังนโยบายระดับจังหวัดพังงา

 แผนพฒันาจงัหวดัพังงา พ.ศ. 2561-2565 9 ได้กำาหนด

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดพังงาเป็น “ศูนย์กลางการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศ	เกษตรกรรมย่ังยืน	สังคมแห่งการเรียนรู้	 สู่

คุณภาพชีวิตท่ีดี” โดยมีประเด็นการพัฒนา ได้แก่ การสร้าง

เสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร การสร้างเสริม

ระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ 

ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน การสร้างเสริมระบบ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมให้ มี

ประสิทธิภาพและสมดุล และการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ความม่ันคงปลอดภัยเพ่ือสร้างสังคม ให้ม่ันคงและน่าอยู่

 ผังนโยบายระดบัจงัหวดัพงังาจะระบถึุงวตัถปุระสงคใ์น

การวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดพังงาซ่ึงครอบคลุม

ถึงการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนท่ีแสดงเขต ผังนโยบายระดับจังหวัดซ่ึงครอบคลุมเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดพังงา โดยมีแผนผังท่ีสำาคัญต่าง ๆ  ได้แก่ แผนผังแสดง

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและ 
การขนส่ง แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และบริการสาธารณะ แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเท่ียว 

แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ 
ระบบนิเวศ แผนผังแสดงผังนำ้า ฯลฯ ท้ังน้ี เพ่ือการอนุรกัษ์และ

ฟ้�นฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ ป่าพรุ และป่าชายเลน การจัดการนำ้าเพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การอนุรักษ์และ

ฟ้�นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการรุกลำ้าของนำ้าเค็ม การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล และ 
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

	 3.4.1	ผังนโยบายระดับจังหวัดระนอง	

 แผนพัฒนาจังหวัดระนอง พ.ศ. 2561-2565 8 ได้กำาหนด

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดระนองเป็น “เมืองท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพช้ันนำา	การเกษตรสร้างสรรค์	เมืองน่าอยู่	ท่ีประชาชน

มีสุขภาวะท่ีดี	และประตูการค้าผ่านฝ่ังอันดามัน” โดยมี

ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

และบริการสุขภาพเช่ือมโยงในอาเซียน การส่งเสริมภาค

การเกษตรแบบครบวงจร การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการ อนุรักษ์ 

ฟ้�นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน และ 
การส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

ผังนโยบายระดับจังหวัดระนองจะระบุถึงวัตถุประสงค์ในการวาง

และจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดระนองซ่ึงครอบคลุมถึง 

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนท่ีแสดงเขต

 ผังนโยบายระดับจังหวัดซ่ึงครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ระนอง โดยมีแผนผังท่ีสำาคัญต่าง ๆ ได้แก่ แผนผังแสดงการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและการขนส่ง 

แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ

สาธารณะ แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเท่ียว แผนผังแสดง

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศ แผนผัง

แสดงผังนำา้ ฯลฯ ท้ังน้ี เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้�นฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ ป่าพรุ 

และป่าชายเลน การจัดการนำา้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

และภัยแล้ง การอนุรักษ์และฟ้�นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่ม การรุกลำา้ของนำา้เค็ม 

การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล และการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แผนผัง 4 ผังแนวคิด

การวางและจัดทำา

ผังนโยบายระดับ

จังหวัดพังงา

ท่ีมา: ท่ีปรึกษาโครงการฯ

8 แผนพฒันาจงัหวดัระนอง พ.ศ. 2561-2565. แหลง่ทีม่า: http://www.ranong.go.th/ 9 แผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2561-2565. แหล่งที่มา: http://www.phangnga.go.th/main/index.php/th/phangnga-plan/2016-10-11-07-01-57
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	 3.4.3	ผังนโยบายระดับจังหวัดภูเก็ต

 แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561-2565 10 ได้กำาหนด

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็น “ศูนย์กลางการท่องเท่ียว	

การศ่กษา	นวัตกรรมบริการ	ในระดับนานาชาติ	และการพัฒนา

ท่ีย่ังยืนมุ่งสู่จังหวัดท่ีพัฒนาแล้วภายในปี	พ.ศ.	2579” โดย 
มีประเด็นการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจ ท่ี 
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ 

(value based economy and high value service) การพัฒนา

เมืองเพ่ือรองรับการเติบโตท่ีทันสมัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

(smart city) และการพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการ

ความม่ันคง ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย (human 

resource, social development and security management)

 ผังนโยบายระดับจังหวัดภูเก็ตจะระบุถึงวัตถุประสงค์ใน

การวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดภูเก็ตซ่ึงครอบคลุมถึง

	 3.4.4	ผังนโยบายระดับจังหวัดกระบ่ี

 แผนพัฒนาจังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2561-2565 11 ได้

กำาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดกระบ่ีเป็น “เมืองท่องเท่ียว

คุณภาพระดับนานาชาติ	เกษตรอุตสาหกรรมย่ังยืน	สังคม

น่าอยู่	มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปล่ียนแปลง” โดย

มีประเด็นการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาการท่องเท่ียวให้

เป็นการท่องเท่ียวสีเขียว (green tourism) เพ่ิมศักยภาพให้

ได้มาตรฐานในระดับสากล และเช่ือมโยงการท่องเท่ียวระดับ

ภูมิภาคและนานาชาติ การยกระดับขีดความสามารถใน 
การผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร 

ควบคู่กบัการพฒันาอตุสาหกรรมสะอาดและพลงังานทางเลอืก 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัว

เท่าทันต่อบริบท การเปล่ียนแปลง และการอนุรักษ์และฟ้�นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนท่ีแสดงเขต ผังนโยบายระดับจังหวัดซ่ึงครอบคลุมเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดภูเก็ต โดยมีแผนผังท่ีสำาคัญต่าง ๆ ได้แก่ แผนผังแสดง

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและ 
การขนส่ง แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และบริการสาธารณะ แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเท่ียว 

แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ 
ระบบนิเวศ แผนผังแสดงผังนำา้ ฯลฯ ท้ังน้ี เพ่ือการอนุรักษ์และ

ฟ้�นฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ ป่าพรุ และป่าชายเลน การจัดการนำา้เพ่ือป้องกัน

และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การอนุรักษ์และฟ้�นฟู

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ดินโคลนถล่ม การรุกลำา้ของนำา้เค็ม การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล 

และการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

 ผังนโยบายระดับจังหวัดกระบ่ีจะระบุถึงวัตถุประสงค์ 
ในการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดกระบ่ี ซ่ึง 
ครอบคลุมถึงการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ แผนท่ีแสดงเขต ผังนโยบายระดับจังหวัดซ่ึง

ครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี โดยมีแผนผังท่ีสำาคัญต่าง ๆ 

ได้แก่ แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน แผนผังแสดงระบบ

การคมนาคมและการขนสง่ แผนผงัแสดงระบบสาธารณปูโภค 

สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ แผนผังแสดงเขต

พัฒนาการท่องเท่ียว แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศ แผนผังแสดงผังนำ้า ฯลฯ ท้ังน้ี 

เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้�นฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ ป่าพรุ และป่าชายเลน 

การจัดการนำ้าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ 
ภัยแล้ง การอนุรักษ์และฟ้�นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการรกุลำ้าของนำ้าเคม็ การกดัเซาะ

ชายฝ่ังทะเล และการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แผนผัง 5 ผังแนวคิด

การวางและจัดทำา

ผังนโยบายระดับ

จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

แผนผัง 6 ผังแนวคิด

การวางและจัดทำา

ผังนโยบายระดับ

จังหวัดกระบี่ 

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

10 แผนพฒันาจงัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2561-2565. แหลง่ทีม่า: https://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=plan 11 แผนพฒันาจงัหวดักระบี ่พ.ศ. 2561-2565. แหลง่ทีม่า: : http://krabi.thailocallink.com/news_develop_plan
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	 3.4.5	ผังนโยบายระดับจังหวัดตรัง

 แผนพฒันาจงัหวดัตรงั พ.ศ. 2561-2565 12 ได้กำาหนด

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดตรังเป็น “ตรังเมืองแห่งความสุข	

บนฐานการเกษตร	อุตสาหกรรมการเกษตร	และการท่องเท่ียว

ท่ีได้มาตรฐานสากล” โดยมีประเด็นการพัฒนา ได้แก่ การสร้าง

ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ท่ีม่ันคงและย่ังยืน การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/

พ้ืนท่ี และมีความย่ังยืน

 ผังนโยบายระดับจังหวัดตรังจะระบุถึงวัตถุประสงค์ใน

การวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดตรังซ่ึงครอบคลุมถึง

	 3.4.6	ผังนโยบายระดับจังหวัดสตูล

 แผนพัฒนาจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561-2565 13 ได้กำาหนด

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสตูลเป็น “เมืองท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	

อุทยานธรณีโลก	 เศรษฐกิจม่ันคง	 สังคมน่าอยู่ประตูสู่

อาเซีึ่ยน”	 โดยมีประเด็นการพัฒนา ได้แก่ การเสริมสร้าง

เศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลกสตูล  
การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม 

อย่างสมดุล และย่ังยืน และการเสริมสร้างความม่ันคง สังคม

สันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ผังนโยบายระดับจังหวัดสตูลจะระบุถึงวัตถุประสงค์ใน

การวางและจดัทำาผังนโยบายระดบัจงัหวดัสตลูซ่ึงครอบคลมุถงึ

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนท่ีแสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัดซ่ึงครอบคลุมเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดตรัง โดยมีแผนผังท่ีสำาคัญต่าง ๆ ได้แก่ แผนผังแสดง

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและ 
การขนส่ง แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และบริการสาธารณะ แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเท่ียว 

แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ 
ระบบนิเวศ แผนผังแสดงผังนำ้า ฯลฯ ท้ังน้ี เพ่ือการอนุรกัษ์และ

ฟ้�นฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ ป่าพรุ และป่าชายเลน การจัดการนำ้าเพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การอนุรักษ์และ

ฟ้�นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการรุกลำ้าของนำา้เค็ม การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล และ 
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนท่ีแสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัดซ่ึงครอบคลุมเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดสตูล โดยมีแผนผังท่ีสำาคัญต่าง ๆ ได้แก่ แผนผังแสดง

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและ 
การขนส่ง แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และบริการสาธารณะ แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเท่ียว 

แผนผงัแสดงแหลง่ทรพัยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดลอ้ม และระบบ

นิเวศ แผนผังแสดงผงันำ้า ฯลฯ ท้ังน้ี เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้�นฟู

พ้ืนท่ีป่าไม้ ป่าพรุ และป่าชายเลน การจัดการนำ้าเพ่ือป้องกัน

และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การอนุรักษ์และ 
ฟ้�นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการรุกลำ้าของนำ้าเค็ม การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล และ 
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แผนผัง 7 ผังแนวคิด

การวางและจัดทำา

ผังนโยบายระดับ

จังหวัดตรัง

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

แผนผัง 8 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดสตูล

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

12 แผนพฒันาจงัหวดัตรงั พ.ศ. 2561-2565. แหลง่ทีม่า: http://www.trang.go.th/trnew/ 13 แผนพฒันาจงัหวดัสตลู พ.ศ. 2561-2565. แหลง่ทีม่า: http://www.satun.go.th/news_devpro
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 3.5	การวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

 การวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะของชุมชนเมือง

ในกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน เป็นการดำาเนินการตาม 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซ่ึงกำาหนดให้เป็น

บทบาทหน้าท่ีของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ/หรอืองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงได้แก่ เทศบาล องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ 
เมืองพัทยา โดยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการผังเมือง หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 
แล้วแต่กรณี 

 อย่างไรก็ตาม ผังเมืองรวมจะต้องสอดคล้องกับ 
ผังนโยบายระดับภาคและผังนโยบายระดับจังหวัด และต้อง

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังน้ี 

ผังเมืองรวมตอ้งมีองค์ประกอบตา่ง ๆ  ตามท่ีกำาหนดในมาตรา 

22 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซ่ึงระบุถึง

วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม แผนท่ีแสดงเขต

ของผังเมืองรวม แผนผังต่าง ๆ ได้แก่ แผนผังกำาหนดการใช้

ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีได้จำาแนกประเภท แผนผังแสดงท่ีโล่ง 

แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง แผนผัง

แสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ

บริการสาธารณะ แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม และแผนผังแสดงผังนำ้า รายการประกอบแผนผัง 

ข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีจะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมและแผนผังต่าง ๆ 

ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนนโยบาย มาตรการ และวิธีดำาเนินการ

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมซ่ึงอาจ

เป็นแนวทางในการปรับอัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคาร (floor area 

ratio: FAR) แนวทางในการใช้มาตรการด้านการเงิน การคลัง 

หรือแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ี 
เกิดข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาหรือเพ่ือเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบ

 การวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะซ่ึงอาจดำาเนินการ 
ต่อเน่ืองจากการใช้บังคับผังเมืองรวม จะต้องสอดคล้องกับ

ผังเมืองรวม และให้คำานึงถึงความคิดเห็นของเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองท่ีดินหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในท่ีดิน

ของผู้อ่ืน ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม

	 3.5.1	 ผังเมืองรวมเมืองระนอง	และผังเมืองเฉพาะ

ชุมชนปากนำ้า	จังหวัดระนอง

 แผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนอง พ.ศ. 2561-2565 14 
ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ “เมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพช้ันนำา	และ

เมืองน่าอยู่ท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิต” โดยมียุทธศาสตร์ 
การพัฒนาต่าง ๆ  ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา 
การศึกษา การพัฒนาการเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว การพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และการบริหารการเมืองการบริหาร 

 การวางผังเมืองรวมเมืองระนองในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

วัตถุประสงค์ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ของประชาชน และการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารภายใน

ระยะเวลาท่ีได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะ

ทำาการสำารวจเพ่ือวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ โดยมีองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ตามท่ีกำาหนดในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ 
การผงัเมอืง พ.ศ. 2562 ซ่ึงระบถึุงวตัถปุระสงคใ์นการวางและ

จัดทำาผังเมืองเฉพาะ แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ 

แผนผังต่าง ๆ  ได้แก่ แผนผังแสดงการกำาหนดการใช้ประโยชน์

ท่ีดินซ่ึงจำาแนกเป็นประเภทกิจการ แผนผังแสดงโครงการ 
การคมนาคมและการขนส่ง แผนผังแสดงรายละเอียดของ

กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 

แผนผังแสดงท่ีโล่ง แผนผังแสดงการกำาหนดระดับพ้ืนดิน 

แผนผังแสดงบริเวณท่ีต้ังของสถานท่ีหรือวัตถุท่ีมีประโยชน์หรือ

คุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์

หรือโบราณคดี ท่ีจะพึงส่งเสริม ดำารงรักษาหรือบูรณะ แผนผัง

แสดงบริเวณท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือ

ภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ รวมท้ัง

ต้นไม้เด่ียวหรือต้นไม้หมู่ท่ีจะพึงส่งเสริมหรือบำารุงรักษา 

แผนผังแสดงพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีอนุรักษ์ รายการและ 
คำาอธิบายประกอบแผนผัง ข้อกำาหนดท่ีจะให้ปฏิบัติหรือ 
ไม่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะ  
รายละเอียดท่ีดินของเอกชนเพ่ือใช้เป็นท่ีอุปกรณ์เพ่ือประโยชน์

ในการดำาเนินการตามผังเมืองเฉพาะ และรายละเอียดและแผนท่ี

ระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน หรือซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ  
ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลรักษา ซ่ึงจะนำามาใช้เพ่ือประโยชน์แก่

การผังเมือง

 ท้ังน้ี การวางผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะของชมุชน

เมืองของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

นอกจากจะต้องสอดคล้องกับผังนโยบายระดับภาคและ 
ผังนโยบายระดับจังหวัดแล้ว ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2561-2565 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบ่ี ตรัง พังงา 

ระนอง ภูเก็ต สตูล) พ.ศ.2561-2565 แผนพฒันาจงัหวดัและ

แผนพัฒนาท้องถ่ินของจังหวัดและชุมชนเมืองน้ัน ๆ โดยมี

สาระสำาคัญสรุปได้ดังน้ี

สภาพภูมิอากาศ มีกรอบแนวความคิดในการป้องกันดินโคลน

ถล่มโดยการอนุรักษ์ฟ้�นฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ การปลกูพืชคลุมดิน และ

การก่อสร้างกำาแพงป้องกันดินโคลนถล่มในบริเวณท่ีมีความเส่ียง 

การแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยของเมืองโดยการก่อสร้าง

ช่องทางผันนำา้ (diversion channel) คลองด่าน คลองหาดส้มแป้น 

คลองขามป้อม และคลองระนอง และการสร้างพนังป้องกัน

การรุกลำ้าของนำ้าเค็มตามแนวฝ่ังคลองด่านและคลองระนอง  
ต่อเน่ืองกับการวางผังเมืองเฉพาะชุมชนปากนำ้าเพ่ือการแก้ไข

และป้องกันปัญหาอุทกภัยจากการเพ่ิมข้ึนของระดับนำ้าทะเล 
ในบริเวณย่านพาณิชยกรรมสะพานปลาซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจ

ของเมืองระนอง

แผนผัง 9 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองระนอง

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

14 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองระนอง อำาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง. แหล่งท่ีมา: http://www.ranongcity.go.th/strategy?cid=15
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แผนผัง 10 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนปากน้ำา

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

	 3.5.2	ผังเมืองรวมเมืองพังงา	และผังเมืองเฉพาะ

ชุมชนสามัคคี-ชายค่าย-บริรักษ์บำารุง-ทุ่งเจดีย์	จังหวัดพังงา

 แผนพัฒนาเทศบาลเมืองพังงา พ.ศ. 2561-2565 15 
ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ “พังงาน่าอยู่	เชิดชูคุณธรรม	มีธรรมาภิบาล	

การศ่กษาเป็นเลิศ	 เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” โดยมี

เป้าประสงค์ประกอบด้วย การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ใหไ้ดม้าตรฐานและทัว่ถงึ การเสรมิสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู้

คูค่ณุธรรม รกัษาขนบธรรมเนยีมประเพณวีฒันธรรมอนัดงีาม 

และคงไวซ้ึง่เอกลกัษณข์องทอ้งถิน่ การสง่เสรมิ อนรุกัษ ์ฟ้�นฟ ู

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุ

ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการพัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน 

และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความพึงพอใจ

และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้รับบริการ

 การวางผังเมืองรวมเมืองพังงาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

วตัถปุระสงคใ์นการปรบัตวัตอ่ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ มกีรอบแนวความคดิในการอนรุกัษฟ์้�นฟพูืน้ที่

ป่าไม้และป่าชายเลนในชุมชนเมืองและบริเวณโดยรอบ และ

การเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียว (green linkage) ระหว่างป่าไม้กับ

ป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์ฟ้�นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ  
ต่อเนื่องกับการวางผังเมืองเฉพาะชุมชนสามัคคี-ชายค่าย-

บริรักษ์บำารุง-ทุ่งเจดีย์เพื่อการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม

และขนส่ง และการเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวระหว่างพื้นที่ป่าไม้

บริเวณเขาล้างบาศทางทิศตะวันตกกับพื้นที่ป่าชายเลนริมฝั่ง

คลองพังงาทางทิศตะวันออกของเมืองพังงา

แผนผัง 12 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนสามัคคี-ชายค่าย-บริรักษ์บำารุง-ทุ่งเจดีย์

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

แผนผัง 11 ผังแนวคิดการวาง

และจัดทำาผังเมืองรวมเมืองพังงา

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

15 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองพังงา อำาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา. แหล่งท่ีมา: http://www.phangngacity.go.th/strategy/?cid=9



60 61

	 3.5.3	 ผังเมืองรวมเมืองกะรน	และผังเมืองเฉพาะ

ย่านพาณิชยกรรมหาดกะรน	จังหวัดภูเก็ต

 แผนพัฒนาเทศบาลตำาบลกะรน พ.ศ. 2561-2565 16 
ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ในการ “พัฒนาให้เป็นเมืองในสวน	 
(garden	village)	เป็นท่ีนา่อยู่ของประชาชน	และนา่พกัผอ่น 
ของนักท่องเท่ียวอย่างแท้จริง” โดยมียุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ได้แก่ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ การพัฒนา

ด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

 การวางผังเมืองรวมชุมชนกะรนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

วัตถุประสงค์ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ มีกรอบแนวความคิดในการป้องกันดินโคลน

ถล่มโดยการอนุรักษ์ฟ้�นฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ การปลูกพืชคลุมดิน  
และการก่อสร้างกำาแพงป้องกันดินโคลนถล่มในบริเวณท่ีมี

ความเส่ียง การแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยของเมืองโดย 
การก่อสร้างช่องทางผันนำ้า (diversion channel) และแก้มลิง 

(water retention pond) และการจัดให้มีเส้นทางอพยพ 

(evacuation route) จากพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลไปยังพ้ืนท่ีหลบภัย 

(refugee area) ท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีสูงท่ีมคีวามปลอดภยั ต่อเน่ือง

กับการวางผังเมืองเฉพาะย่านพาณิชยกรรมหาดกะรนเพ่ือ 
การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและเส้นทางอพยพ  
การก่อสร้างกำาแพงป้องกันดินโคลนถล่ม และการก่อสร้าง 
ช่องทางผันนำ้า

16 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำาบลกะรน อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต. แหล่งท่ีมา: http://www.karoncity.go.th/develop_plan

17 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำาบลอ่าวนาง อำาเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี. แหล่งท่ีมา: http://www.aonang.go.th/

news.php?cat_id=16

แผนผัง 13 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองกะรน

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

แผนผัง 14 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะย่านพาณิชยกรรมหาดกะรน

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

	 3.5.4	ผังเมืองรวมชุมชนอ่าวนาง-ท่าเลน	และผังเมือง

เฉพาะชุมชนอ่าวนาง	จังหวัดกระบ่ี

 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำาบลอ่าวนาง พ.ศ. 

2561-2565 17 ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี	เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน	บนพ้ืนฐานสภาพแวดล้อม

และเมืองน่าอยู่		พร้อมเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน” โดยมี

ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ได้แก่ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านการส่งเสริม

การทอ่งเท่ียว การพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชมุชน การรกัษา

ความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 การวางผังเมืองรวมชุมชนอ่าวนาง-ท่าเลนในส่วนท่ี

เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ในการปรับตัวต่อผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกรอบแนวความคิด 
ในการอนุรักษ์ฟ้�นฟูพ้ืนท่ีป่าไม้และป่าชายเลน การพัฒนา 
โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และการจัดให้มีเส้นทางอพยพ  
(evacuation route) จากพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลไปยังพ้ืนท่ีหลบภัย 

(refugee area) การแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยของเมือง

โดยการก่อสร้างช่องทางผันนำ้า (diversion channel) และ 
แก้มลิง (water retention pond) และการปอ้งกันการกดัเซาะ

ชายฝ่ังทะเล ต่อเน่ืองกับการวางผังเมืองเฉพาะชุมชนอ่าวนาง

เพ่ือการพัฒนาโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่และเสน้ทางอพยพ 

การก่อสร้างช่องทางผันนำ้า และการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง

ทะเล
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แผนผัง 15 ผังแนวคิด

การวางและจัดทำา

ผังเมืองรวมชุมชน

อ่าวนาง-ท่าเลน

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

แผนผัง 16 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนอ่าวนาง

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

แผนผัง 17 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองตรัง

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

	 3.5.5	ผังเมืองรวมเมืองตรัง	และผังเมืองเฉพาะชุมชน

คลองนางน้อย-ควนปริง	จังหวัดตรัง

 แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง พ.ศ. 2561-2565 18 ได้

กำาหนดวิสัยทัศน์ “การศ่กษาก้าวหน้า	พัฒนาต่อเน่ือง	สู่นคร

ตรังเมืองแห่งความสุข” โดยมียุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่  
การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความ

สุข การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่าง

มีคุณภาพ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวและอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่าง

ย่ังยืน และการสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล

 การวางผังเมืองรวมเมืองตรังในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

วัตถุประสงค์ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ มีกรอบแนวความคิดในการแก้ไขและป้องกัน

ปัญหาอุทกภัยโดยการก่อสร้างช่องทางผันนำ้า (diversion 

channel) ของแม่นำ้าตรังทางทิศตะวันตก และของคลองลำาเลียง

ทางทิศใต้ การยกระดับถนนวงแหวน (ทางหลวงหมายเลข 

419) เพ่ือให้เป็นคันป้องกันนำา้ท่วม (flood dike) และการควบคุม

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัย 
ให้อยู่ภายในถนนวงแหวนซ่ึงใช้เป็นคันป้องกันนำ้าท่วม ต่อเน่ือง

กับการวางผังเมืองเฉพาะชุมชนคลองนางน้อย-ควนปริงเพ่ือแก้ไข

และป้องกันปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของ 
ย่านท่ีอยู่อาศัยชานเมืองของเทศบาลนครตรัง

18 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครตรัง อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง. แหล่งท่ีมา: http://www.trangcity.go.th/trangcity/index.php/

2017-06-26-11-27-29/3



64 65

แผนผัง 18 ผังแนวคิด

การวางและจัดทำา

ผังเมืองเฉพาะชุมชน

คลองนางน้อย-ควนปริง 

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

	 3.5.6	ผังเมืองรวมชุมชนหลีเป๊ะ	และผังเมืองเฉพาะ

ชุมชนหาดซัึ่นไรซ์ึ่	จังหวัดสตูล

 ชุมชนหลีเป๊ะซ่ึงเป็นเกาะท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำาคัญ

ของจังหวัดสตูล ต้ังอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะ

สาหร่าย อำาเภอเมืองสตูล จังหวดัสตลู โดยแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำาบลเกาะสาหร่าย พ.ศ. 2561-2565 19 ได้ระบุ

ถึงวิสัยทัศน์ “เมืองท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์	 ฟ้ื้�นฟูื้การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ	สร้างตำาบลน่าอยู่	 คู่คุณภาพชีวิตท่ีดี	

และรักษาจารีตประเพณีวิถีวัฒนธรรม” โดยมียุทธศาสตร์

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียว  
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบร้อย การพัฒนา

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การพฒันาด้านการบริหาร

จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

 การวางผังเมืองรวมชุมชนหลีเป๊ะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

วัตถุประสงค์ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ มีกรอบแนวความคิดในการสงวนรักษาพ้ืนท่ี

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำาคัญได้แก่พ้ืนท่ีป่าไม้ เพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ี

ดูดซับความชุ่มช้ืนเพ่ือให้มีทรัพยากรนำ้าท่ีพอเพียงต่อการใช้

ประโยชน์เพ่ือการดำารงชีวิตของประชาชนในชุมชน ประกอบ

กับการอนุรักษ์ฟ้�นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังโดย 
การกำากับควบคุมการพัฒนาย่านท่ีพักของนักท่องเท่ียวให้อยู่

ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับทางธรรมชาติ ประกอบ

กับการบริหารจัดการโดยระบบสาธารณูปโภคท่ีสำาคัญได้แก่ 

การจัดการขยะและนำ้าเสีย การระบายนำ้าและป้องกันนำ้าท่วม 

ต่อเน่ืองกับการวางผังเมืองเฉพาะบริเวณชุมชนหาดซันไรท์เพ่ือ

การพัฒนาการเข้าถึงพ้ืนท่ีชายหาด และการแก้ไขปัญหา 
นำ้าท่วมขังบริเวณชุมชนประมง

19 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะสาหร่าย อำาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล. แหล่งท่ีมา: http://www.kohsarai.go.th/

html/new-plant.asp?typeplant=2

แผนผัง 19 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองชุมชนหลีเป๊ะ

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

แผนผัง 20 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนหาดซันไรซ์

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ
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	 4.	บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 การวางแผนผังพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (spatial development 

plan) โดยอาศัยอำานาจแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2562 ซ่ึงประกอบด้วยผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบาย

ระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวม และผังเมือง

เฉพาะ เพ่ือการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการนำ้า อุทกภัย 

และภัยแล้ง เกษตรและความม่ันคงทางอาหาร การท่องเท่ียว 

สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการต้ังถ่ินฐาน

และความม่ันคงของมนุษย์ จะต้องดำาเนินการควบคู่กับ 
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (economic and  
social development plan) ซ่ึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการ

และแผนวิสาหกิจของหน่วยงานส่วนกลางและองค์การ

รัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนาภาคหรือกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา

จังหวัด และแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือผลต่อการขับเคล่ือน 
แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 

2558-2593 และแผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 ท้ังน้ี การถอดบทเรียนการดำาเนินการ “โครงการ

สนับสนุนการจัดทำาแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเส่ียง

ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน” สามารถสรุป 
ข้อเสนอแนะได้ดังน้ี

 1) การดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง องคก์าร

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ในการวางแผนปฏิบัติราชการ แผนวิสาหกิจ  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน ของจังหวัดและท้องถ่ินนำาร่อง ในแต่ละประเด็นสาขา

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ท่ีมีความเด่นชัดในจังหวัดและท้องถ่ินน้ัน ๆ เพ่ือให้ทราบ 
ถึงแนวทางการบูรณาการแนวต้ัง (vertical integration)  
การดำาเนินการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศรายสาขาแบบบนสู่ล่าง (top down) และล่าง

สู่บน (bottom up) อย่างเป็นรูปธรรมท่ีมีความชัดเจน

 2) การดำาเนินการรว่มกับหน่วยงานสว่นกลาง องคก์าร

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ในการวางแผนปฏิบัติราชการ แผนวิสาหกิจ แผน

พัฒนากลุ่มจังหวดั แผนพฒันาจงัหวดั และแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ของจังหวัดและท้องถ่ินนำาร่อง ในแต่ละประเด็นสาขาการปรับตัว

ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมี 
ความเด่นชัดในจังหวัดและท้องถ่ินน้ัน ๆ เพ่ือให้ทราบถึง

แนวทางการบูรณาการแนวราบ (horizontal integration)  
โดยการประประสานการดำาเนินการปรับตัวต่อผลกระทบ 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขาและระหว่าง

สาขาอย่างเป็นรูปธรรมท่ีมีความชัดเจน

 3) การดำาเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของภาคหรือกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด และท้องถ่ิน ของกลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถ่ิน

นำาร่อง ในการวางผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับ

จังหวัด ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ โดยการบูรณาการ

ร่วมกับการวางแผนพัฒนาภาคหรือกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา

จังหวัด และแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือการปรับตัวต่อผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เต็มตามข้ันตอนและ

กระบวนการตามท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2562 จนมีผลใช้บังคับ

 4) การกำาหนดเกณฑ์และตัวช้ีวัดความสามารถใน 
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของเมือง (resilient factor and indicator) จำาแนกเป็น 
การวิเคราะห์ภัยและความเส่ียงระดับภาคและระดับจังหวัด 

(regional and provincial hazard and risk analysis) การวาง 

จัดทำา และการใช้บังคับผังเมืองรวม (comprehensive plan) 

โดยมีองค์ประกอบสำาคัญ ได้แก่ แผนผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

แผนผังการคมนาคมและขนส่ง แผนผังสาธารณูปโภค และ

แผนผังสาธารณปูการ การวาง จัดทำา และการใช้บังคับผังเมือง

เฉพาะ (special project plan) และการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(disaster and risk management) 

 5) การเผยแพร่องค์ความรู้ การจัดทำาแผนการปรับตัว

ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติ 
การจัดการความเส่ียงในพ้ืนท่ีภาคหรือกลุ่มจังหวัด จังหวัด และ

ชุมชนเมือง กรณีตัวอย่างกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

โดยการจัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้แก่ ชุดนิทรรศการ

เคล่ือนท่ี เว็บไซด์ และเอกสารส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ การจัด 
การฝึกอบรมและการดูงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
ส่วนกลาง องค์การรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนภูมิภาค และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินการปรับตัว

ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขา

ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางต่อไป




