สารบัญ

คำานำา
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กระทรวงมหาดไทย
โดยการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) ได้ดาำ เนินการ “โครงการสนับสนุนการจัดทำา
แผนการปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศในมิตกิ ารจัดการความเสีย่ งในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน” ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เพื่อบูรณาการ
แผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 25582593 และแผนการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แห่งชาติ สู่การวางแผนพัฒนาภาค อนุภาคหรือกลุ่มจังหวัด
จังหวัด และท้องถิ่น ร่วมกับการวางผังการพัฒนาเชิงพื้นที่
ซึง่ ประกอบด้วยผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด
ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ เพื่อผลต่อการดำาเนินการ
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของกลุม่ จังหวัด จังหวัด
และท้องถิน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
จึ ง ได้ ถ อดบทเรี ย นและจั ด ทำ า “คู่มือ การวางผั ง เพื่อ รองรั บ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ตัวอย่างการนำาไปใช้ในจังหวัด
ชายฝัง่ ทะเลอันดามัน” เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูส้ กู่ ารจัดทำาแผน
การปรับตัวผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
จังหวัดต่าง ๆ ในทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศต่อไป
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
ธันวาคม 2563
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คำานำา
สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนที่
สารบัญแผนผัง
บทที่ 1 บทนำา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขั้นตอนและวิธีดำาเนินการ
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.1 แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.1.1 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593
2.1.2 แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.2.3 แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง
2.2.4 แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค
2.2.5 แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.3 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่
2.3.1 ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่
2.3.2 ผังกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บทที่ 3 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:
กรณีตัวอย่างกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
3.1 ข้อมูลพื้นฐาน
3.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
3.3 การวางแผนผังนโยบายระดับภาค
3.4 การวางแผนผังนโยบายระดับจังหวัด
3.4.1 ผังนโยบายระดับจังหวัดระนอง
3.4.2 ผังนโยบายระดับจังหวัดพังงา
3.4.3 ผังนโยบายระดับจังหวัดภูเก็ต
3.4.4 ผังนโยบายระดับจังหวัดกระบี่
3.4.5 ผังนโยบายระดับจังหวัดตรัง
3.4.6 ผังนโยบายระดับจังหวัดสตูล
3.5 การวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
3.5.1 ผังเมืองรวมเมืองระนอง และผังเมืองเฉพาะชุมชนปากนำ้า จังหวัดระนอง
3.5.2 ผังเมืองรวมเมืองพังงา และผังเมืองเฉพาะชุมชนสามัคคี-ชายค่าย-บริรักษ์บำารุง-ทุ่งเจดีย์ จังหวัดพังงา
3.5.3 ผังเมืองรวมเมืองกะรน และผังเมืองเฉพาะย่านพาณิชยกรรมหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต
3.5.4 ผังเมืองรวมชุมชนอ่าวนาง-ท่าเลน และผังเมืองเฉพาะชุมชนอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
3.5.5 ผังเมืองรวมเมืองตรัง และผังเมืองเฉพาะชุมชนคลองนางน้อย-ควนปริง จังหวัดตรัง
3.5.6 ผังเมืองรวมชุมชนหลีเป๊ะ และผังเมืองเฉพาะชุมชนหาดซันไรซ์ จังหวัดสตูล
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
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สารบัญภาพ
ภาพที่
ภาพ 1 การจัดประชุมหารือเพื่อกำาหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีดำาเนินการโครงการ
ภาพ 2 การจัดประชุมหารือและการสำารวจภาคสนามรายจังหวัด
ภาพ 3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำาผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับภาค
และผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัด
ภาพ 4 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำาผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวม
และผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ
ภาพ 5 การเกิดอุทกภัยในจังหวัดตรัง
ภาพ 6 การเกิดภัยแล้งในจังหวัดตรัง
ภาพ 7 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
7
7
8
8
32
32
38

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
แผนภูมิ 1 องค์ประกอบของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593
แผนภูมิ 2 การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น
แผนภูมิ 3 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
แผนภูมิ 4 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
แผนภูมิ 5 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนภูมิ 6 ปริมาณฝนรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
แผนภูมิ 7 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของยางพาราและปาล์มน้ำามันของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560
แผนภูมิ 8 จำานวนผู้เยี่ยมเยือนของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560
แผนภูมิ 9 รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560
แผนภูมิ 10 จำานวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
แผนภูมิ 11 จำานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
แผนภูมิ 12 พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2515-2560
แผนภูมิ 13 พื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2504-2561

หน้า
12
14
15
20
20
30
35
37
37
39
40
41
42

สารบัญตาราง
ตารางที่
ตาราง 1 ขนาดพืน้ ที่ จำานวนประชากร และความหนาแน่นของประชากรของกลุม่ จังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามัน พ.ศ. 2560
ตาราง 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนุภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2559
ตาราง 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและภูมภิ าค ณ ราคาปัจจุบนั ในอนุภมู ภิ าคชายฝัง่ ทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
ตาราง 4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและภูมภิ าคแบบปริมาณลูกโซ่ในอนุภมู ภิ าคชายฝัง่ ทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
ตาราง 5 ปริมาณฝนและจำานวนวันฝนตกรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
ตาราง 6 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของยางพาราของกลุ่มจังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560
ตาราง 7 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของปาล์มนำ้ามันของกลุ่มจังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560
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หน้า
21
24
27
28
29
33
34

ตารางที่
ตาราง 8 จำานวนผู้เยี่ยมเยือน นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร และรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560
ตาราง 9 จำานวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียและไข้เลือดออกของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
ตาราง 10 พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2516-2560
ตาราง 11 พื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2504-2561

หน้า
36
39
40
41

สารบัญแผนที่
แผนที่ที่
แผนที่ 1 สภาพภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
แผนที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2559
แผนที่ 3 ปริมาณฝนรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
แผนที่ 4 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามัน
แผนที่ 5 ความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มของจังหวัดระนอง
แผนที่ 6 ความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยของจังหวัดตรัง

หน้า
22
23
31
38
43
44

สารบัญแผนผัง
แผนผังที่
แผนผัง 1 (ร่าง) ผังนโยบายระดับประเทศ พ.ศ. 2580
แผนผัง 2 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับภาคกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
แผนผัง 3 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดระนอง
แผนผัง 4 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดพังงา
แผนผัง 5 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดภูเก็ต
แผนผัง 6 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดกระบี่
แผนผัง 7 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดตรัง
แผนผัง 8 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดสตูล
แผนผัง 9 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองระนอง
แผนผัง 10 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนปากนำ้า
แผนผัง 11 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองพังงา
แผนผัง 12 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนสามัคคี-ชายค่าย-บริรักษ์บำารุง-ทุ่งเจดีย์
แผนผัง 13 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองกะรน
แผนผัง 14 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะย่านพาณิชยกรรมหาดกะรน
แผนผัง 15 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมชุมชนอ่าวนาง-ท่าเลน
แผนผัง 16 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนอ่าวนาง
แผนผัง 17 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองตรัง
แผนผัง 18 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนคลองนางน้อย-ควนปริง
แผนผัง 19 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองชุมชนหลีเป๊ะ
แผนผัง 20 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนหาดซันไรซ์
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บทที่ 1: บทนำา
1.1 หลักการและเหตุผล
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กระทรวงมหาดไทย
โดยการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมั น (GIZ) ได้ ดำ า เนิ น การ “โครงการสนั บ สนุ น
การจัดทำาแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศในมิตกิ ารจัดการความเสีย่ งในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน” ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ รวม
6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 และแผนการปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศแห่งชาติ ผ่านการกำาหนด
แนวนโยบายในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 25602564 ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง
และแผนวิสาหกิจขององค์การรัฐวิสาหกิจ สูก่ ารวางแผนพัฒนา
กลุ่ ม จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ร่ ว มกั บ การวางผั ง พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ตามที่ ไ ด้ กำ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยผัง
นโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับ
จังหวัด ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ โดยความร่วมมือ
ระหว่ า งสำ า นั ก งานจั ง หวั ด สำ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จั ง หวั ด ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น เพื่ อ ผล
ต่ อ การบู ร ณาการการดำ า เนิ น การด้ า นการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศของกลุ่ ม จั ง หวั ด และจั ง หวั ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ สู่ ก ารจั ด ทำ า แผน
การปรับตัวผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของจังหวัดต่าง ๆ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศต่อไป

1) เพื่ อ รวบรวมและประมวลข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์
ความเสีย่ งจากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ของจังหวัดนำาร่องกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
2) เพื่ อ บู ร ณาการผลการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเข้าสูก่ ารจัดทำาแผนการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่ม
จังหวัดและจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
3) เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการจัดทำาแผนการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติ
การจัดการความเสีย่ งให้แก่จงั หวัดต่าง ๆ ในทัว่ ทุกภูมภิ าคของ
ประเทศ

1.3 ขั้นตอนและวิธีดำาเนินการ
โครงการสนั บ สนุ น การจั ด ทำ า แผนการปรั บ ตั ว ต่ อ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในมิ ติ
การจัดการความเสีย่ งในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามัน
มีขั้นตอนและวิธีการดำาเนินการดังนี้
1) การประสานการดำาเนินการโครงการกับหน่วยงาน
ส่ ว นกลางที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ สำ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำานักงานจังหวัด สำานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ของจังหวัดนำาร่องกลุ่มจังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อการดำาเนินการ
โครงการ
2) การจัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานส่วนกลางที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับหน่วยงานส่วน
ภูมภิ าคได้แก่ สำานักงานจังหวัด สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
1.2 วัตถุประสงค์
โครงการสนับสนุนการจัดทำาแผนการปรับตัวต่อผล และสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำานักงานโยธาธิการและผังเมือง
กระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในมิตกิ ารจัดการ จังหวัด ของจังหวัดนำาร่องกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
ความเสี่ ย งในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น มี เพื่อกำาหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีดำาเนินการโครงการ
วัตถุประสงค์ดังนี้
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ภาพ 1 การจัดประชุมหารือเพื่อกำาหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีดำาเนินการโครงการ

3) การจั ด ประชุ ม หารื อ รายจั ง หวั ด ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการฯกั บ เจ้ า หน้ า ที่ สำ า นั ก งานจั ง หวั ด สำ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ของจังหวัดนำาร่องกลุ่มจังหวัดชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน เพื่อกำาหนดประเด็นและแนวทางการดำาเนินการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
จังหวัด และการสำารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนั้น ๆ

ภาพ 2 การจัดประชุมหารือและการสำารวจภาคสนามรายจังหวัด

4) การรวบรวม ประมวล และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำาแผนที่การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำาผังแนว
ความคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับภาค และผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัด เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ สำานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคได้แก่ สำานักงานจังหวัด สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ
สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ของจังหวัดนำาร่องกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นและคำาแนะนำา
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8) การถอดบทเรียนและการจัดทำาคู่มือการวางผังเพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ตัวอย่างการนำาไปใช้
ในจังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามัน เพือ่ ขยายผลสูก่ ารดำาเนินการ
จั ด ทำ า แผนการปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศในมิตกิ ารจัดการความเสีย่ งของจังหวัดต่าง ๆ
ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ภาพ 3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำาผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับภาค และผังแนวความคิดการวางและจัดทำา
ผังนโยบายระดับจังหวัด

5) การจัดประชุมหารือรายจังหวัด ระหว่างเจ้าหน้าที่
โครงการฯกั บ เจ้ า หน้ า ที่ สำ า นั ก งานจั ง หวั ด สำ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ของจังหวัดนำาร่องกลุ่มจังหวัด
ชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น เพื่ อ กำ า หนดประเด็ น และแนวทาง
การดำาเนินการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของชุมชนเมือง และการสำารวจภาคสนาม
บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศของชุมชนเมืองในแต่ละจังหวัด
6) การรวบรวม ประมวล และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดทำาแผนที่การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำาผังแนว
ความคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวม และผังแนวความคิด

การวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ เพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และการจั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ได้แก่ สำานักงานจังหวัด สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จั ง หวั ด และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนเมื อ ง
ในจั ง หวั ด นำ า ร่ อ งกลุ่ ม จั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น โดยมี
ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากองค์ ก รความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาเป็น
ผู้ให้ข้อคิดเห็นและคำาแนะนำา

1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำาแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง
ในแต่ละประเด็นสาขาให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
2) การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการวางแผนพัฒนา
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการสนั บ สนุ น การจั ด ทำ า แผนการปรั บ ตั ว ต่ อ ภาคหรือกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในมิ ติ ท้องถิน่ และการวางผังพัฒนาเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ ผลต่อการดำาเนินการ
การจัดการความเสีย่ งในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามัน อย่างเป็นเอกภาพ
มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้

ภาพ 4 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำาผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวม และผังแนวความคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ

7) การจัดนิทรรศการและการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วม
กับหน่วยงานส่วนภูมภิ าคได้แก่ สำานักงานจังหวัด สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด และสำานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของชุมชนเมืองทีเ่ กีย่ วข้องของจังหวัดนำาร่องกลุม่ จังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามัน
เพื่อประมวลและสรุปผลการดำาเนินการโครงการฯ และกำาหนดเป็นแนวนโยบายการสนับสนุนการจัดทำาแผนการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
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ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
และการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่
14 กรกฎาคม 2558 ได้ ร ะบุ ถึ ง แนวทางการดำา เนิ น การ
ประกอบด้วย
1) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยแนวทางและมาตรการใน 6
สาขา ได้แก่
(1) การจััดการน้ำำ�า อุุทกภััย และภััยแล้ง มุ่งเน้น
การจั ด การนำ้า อย่ า งบู ร ณาการเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรนำา้ การสร้างความพร้อม
ในการรับมือและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง
รวมถึงการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง
(2) การเกษตรและความมั�น้ำคงทางอุาหาร มุ่งเน้น
การจัดการความเสี่ยงในภาคเกษตรจากภัยธรรมชาติและ
การเปลีย่ นแปลงของปัจจัยทางภูมอิ ากาศ การสร้างความพร้อม
ในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยมุง่ เน้นการสร้างองค์ความรูแ้ ละศักยภาพของเกษตรกรใน
การปรับตัว รวมถึงการสร้างรายได้เพิ่มจากการพัฒนาสินค้า
เกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และการรักษาความมัน่ คงทาง
อาหารอย่างยั่งยืน
(3) การท่อุงเท่�ยว มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและการท่องเทีย่ วที่ยงั่ ยืน เพื่อรักษาไว้
ซึ่ ง ความสมบู ร ณ์ แ ละขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของระบบนิ เ วศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเทีย่ ว รวมถึงการลดความเสีย่ ง
ของภาคการท่องเทีย่ วต่อปัจจัยทางภูมอิ ากาศทีอ่ าจเปลีย่ นแปลง
ไปในอนาคต
(4) สาธารณสุ ข มุ่ ง เน้ น การเฝ้ า ระวั ง โรคและ
การเปลีย่ นแปลงของปัจจัยทางภูมอิ ากาศทีม่ ผี ลต่อสุขภาพและ
การป้องกันการเกิดและแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการส่งเสริม
การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
(5) การจััดการทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการสงวน
รั ก ษาและฟ้� น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละระบบนิ เ วศให้ ค ง
ความสมบู รณ์ และการกำา กั บดู แ ลและควบคุ ม ให้ มีก ารใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(6) การตัง� ถิ่ิน้ำ� ฐาน้ำและความมัน้ำ� คงขอุงมน้ำุษย์ มุง่ เน้น
การลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของ
ชุมชน

บทที่ 2: การวางแผนผัง
การพัฒนาเชิงพื�นที่
เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การวางแผนผั ง การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ (spatial
development plan) เป็นบทบาทหน้าทีข่ องกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ซึ่่่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางระดับกรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. องค์กร
บริหารส่วนตำาบล หรือ อบต. ตลอดจนการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา ตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562
การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่มีสาระสำาคัญใน
การกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เพื่อผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการสงวน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้เป็นไปตาม
วิ สั ย ทั ศ น์ วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ถ่ายทอดสู่แผนปฏิิบัติ
ราชการของหน่วยงานส่วนกลาง และวิสาหกิจขององค์การ
รัฐวิสาหกิจ และแผนพัฒนาจังหวัด แบบบนสู่ล่าง (top
down) และบูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิน่ ซึ่่ง่ สนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนแบบล่างสูบ่ น (bottom up)
ทั้ ง นี้ การวางแผนผั ง การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
จะต้องพิจารณาร่วมกันระหว่างแผนรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และผัง
การพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีสาระสำาคัญของการวางแผนผัง
ในแต่ละประเภทดังนี้
2.1 แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.1.1 แผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
พ.ศ. 2558-2593 1
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ จั ด ทำา แผนแม่ บ ทรองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 โดยได้รับการพิจารณา

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593.
แหล่งที่มา: https://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2019/07/CCMP_58-93_TH.pdf
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2) การลดก๊าซึ่เรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่
ปล่อยคาร์บอนตำ่า ประกอบด้วยแนวทางและมาตรการใน
8 สาขา ได้แก่
(1) การผลิ ต ไฟฟ้ า มุ่ ง เน้ น การลดสั ด ส่ ว นการใช้
เชือ้ เพลิงฟอสซิลและเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่จะสนับสนุนการเติบโตที่ปล่อย
คาร์บอนตำ่า รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำาไปสู่
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(2) การคมน้ำาคมขน้ำส่ง มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการเดิ น ทางและขนส่ ง การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
การขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยคาร์บอนตำ่า รวมถึง
การจั ด การอุ ป สงค์ ก ารเดิ น ทาง ตามแนวทางการจั ด การ
การคมนาคมขนส่งทีย่ ง่ั ยืน (sustainable transport management)
(3) การใช้พลังงาน้ำภัายใน้ำอุาคาร มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารและ
อนุรักษ์พลังงานโดยการลดการใช้พลังงานภายในอาคาร
(4) ภัาคอุุตสาหกรรม มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่ อ งจั ก รและการจั ด การเพื่ อ ประหยั ด พลั ง งานและลด
ของเสีย การสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
ที่ปล่อยคาร์บอนตำ่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(5) ภัาคขอุงเส่ย มุง่ เน้นการจัดการของเสียอย่างครบ
วงจร โดยคำานึงถึงการจัดการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
และการจัดลำาดับความสำาคัญของแนวทางและมาตรการตาม
หลักการ waste hierarchy โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณของเสีย
จากแหล่งกำาเนิด การลดปริมาณของเสียตามแนวทาง 3Rs
(reduce, reuse, recycle) ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการของเสียและการสนับสนุนการเปลีย่ นของเสียให้เป็น
พลังงาน (waste-to-energy) ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิด
สารพิษอันตราย
(6) ภัาคการเกษตร มุง่ เน้นการจัดการด้านการเกษตร
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตำ่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม
(co-benefits) ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมถึง
การสร้ า งศั ก ยภาพความพร้ อ มของเกษตรกรเพื่ อ รองรั บ
เทคโนโลยีและการจัดการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
(7) ภัาคป่่าไม้ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ การเพิ่มพื้นที่ป่า
และการเร่ ง ฟ้� นฟู พื้นที่ ป่าเสื่ อ มโทรมเพื่อ เป็ นแหล่ ง กั กเก็ บ
คาร์ บ อน ทั้ ง นี้ การดำา เนิ น การที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าควรจัดให้มีการประเมินผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อมและสังคม รวมถึงมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ที่มีการสื่อสารข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใสในระยะเวลาที่

เพียงพอต่อการตัดสินใจโดยอิสระ มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมอย่าง
เท่าเทียม และมีกลไกในการนำาผลจากการรับฟังความคิดเห็น
ไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
(8) การจััดการเมือุง มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ
เป็ น แหล่ ง ดู ด ซั บ มลพิ ษ และแหล่ ง กั ก เก็ บ คาร์ บ อนรวมถึ ง
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนา
ต่างๆ ในเมืองหลักของประเทศ ตามแนวทางการจัดการเมือง
อย่างยั่งยืน (sustainable cities)
3) การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ประกอบด้วยแนวทางและ
มาตรการใน 4 สาขา ได้แก่
(1) การพัฒน้ำาข้อุมูล งาน้ำศึึกษาวิจััย และเทคโน้ำโลย่
มุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลและงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(2) การพัฒน้ำากลไกสน้ำับสน้ำุน้ำการดำาเน้ำิน้ำงาน้ำด้าน้ำการ
เป่ล่� ย น้ำแป่ลงสภัาพภัู มิ อุ ากาศึ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นากลไก
สนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลไกสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
พัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตำ่า และกลไกในการขับเคลื่อนภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
(3) การสร้างความตระหน้ำักรูแ้ ละเสริมศึักยภัาพด้าน้ำ
การเป่ล่ย� น้ำแป่ลงสภัาพภัูมอุิ ากาศึ มุง่ เน้นการพัฒนาคน สร้าง
องค์ความรู้ที่เข้มแข็ง และสร้างวัฒนธรรมของการมีจิตสำานึก
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ โดยมีกลุม่ เป้าหมายทัง้ สถานศึกษา นักวิชาการ
หน่วยงานทุกส่วนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สื่อมวลชน และสาธารณชนในวงกว้าง เพื่อ
ให้เกิดความตระหนักความเข้าใจ สามารถประเมินวิเคราะห์
เกี่ ย วกั บ นโยบายด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
บนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงมีองค์ความรู้และ
ศั ก ยภาพในการมี ส่ ว นช่ ว ยบรรเทาและแก้ ไ ขปั ญ หา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผลตาม
บทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบ
(4) แน้ำวทางความร่วมมือุระหว่างป่ระเทศึท่เ� ก่ย� วข้อุง
กับการเป่ล่�ยน้ำแป่ลงสภัาพภัูมิอุากาศึ มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการเจรจาและการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวทีระหว่างประเทศ
และการบูรณาการความร่วมมือด้านการค้าและสิง่ แวดล้อมเพือ่
ให้เกิดความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายและนำาไปสูก่ ารดำาเนินการ
ที่สมประโยชน์ (win-win)
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การปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Adaptation)

การลดก๊าซึ่เรือนกระจกและ
ส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อย
คาร์บอนตำ่า (Mitigation)

การสร้างขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนภูมิ 1 องค์ประกอบของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593

2.1.2 แผนการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 2
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้จัดทำาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศแห่งชาติ โดยได้กาำ หนดเป้าหมายการดำาเนินการ
จำาแนกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
(1) เป่้าหมายระยะสั�น้ำ (พ.ศึ. 2561-2564) เป็น
การดำาเนินการในประเด็นที่เป็นการเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการดำาเนินการที่ต้องการ
กลไกการผลักดันในระดับนโยบาย
(2) เป่้าหมายระยะกลาง (พ.ศึ. 2565-2569) เป็น
การดำาเนินการทีเ่ ป็นการพัฒนากลไกและสร้างขีดความสามารถ
ตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ
(3) เป่้าหมายระยะยาว (พ.ศึ. 2570-2580) เป็น
การดำาเนินการทีเ่ ป็นการพัฒนากลไกและสร้างขีดความสามารถ
ตามแผนการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศแห่งชาติ
ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินงาน และเป็นการดำาเนินงาน
ในประเด็นที่มีความต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของแผน รวมทั้ง
ภายหลังสิ้นสุดแผน เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศแห่งชาติ
ทัง้ นี้ แผนการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แห่งชาติได้กาำ หนดเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั และแนวทางการดำาเนินการ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำาแนกเป็น
6 สาขา ดังนี้

2

1) การจัดการนำ้า
การจัดการนำ้าซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ เพิม่ ความมัน่ คงด้านนำ้า
ของประเทศ และลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยพิบัติที่
เกิดจากนำ้า ได้กำาหนดตัวชี้วัดได้แก่ ดัชนีความมั่นคงด้านนำ้า
(Water Security Index) และมูลค่าความเสียหายของชีวิต
และทรัพย์สินจากภัยพิบัติที่เกิดจากนำ้า มีแนวทางการดำาเนิน
การประกอบด้วย การพัฒนากลไกและแนวทางขับเคลื่อน
การจัดการนำ้าอย่างบูรณาการ และการสร้างความพร้อมใน
การรับมือและการจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในการจัดการนำ้า
2) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
การเกษตรและความมั่นคงทางอาหารซึ่งมีเป้าหมาย
เพือ่ รักษาผลิตภาพการผลิตและความมัน่ คงทางอาหาร ภายใต้
ความเสีย่ งและผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ได้ กำ า หนดตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ความเสี ย หายของ
ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ทาง
ภูมอิ ากาศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร และความสามารถ
ในการพึ่งตนเองของภาคเกษตรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติจาก
ภูมิอากาศ มีแนวทางการดำาเนินการประกอบด้วย การเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อ และจั ด การความเสี่ ย งจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร และ
การรักษาความมั่นคงทางอาหาร

6) การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
การตัง้ ถิน่ ฐานและความมัน่ คงของมนุษย์ซงึ่ มีเป้าหมาย
ให้ประชาชน ชุมชน และเมือง มีความพร้อมและขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อความเสีย่ งและผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ได้กำาหนด
ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ จำ า นวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต สู ญ หาย และผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยตรงจากภัยธรรมชาติจากภูมอิ ากาศต่อประชากร
100,000 คนเปรียบเทียบจากฐานค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี และ
จำานวนผังเมืองรวมที่มีการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ มีแนวทางการดำาเนินการ
ประกอบด้วย การพัฒนากลไกจัดการความเสีย่ งและผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการสร้างความพร้อม
และขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน

3) การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของภาคการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและรองรับ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้กำาหนด
ตัวชี้วัดได้แก่ ร้อยละความเชื่อมั่นในคุณภาพความปลอดภัย
ของแหล่งท่องเทีย่ วจากภัยธรรมชาติจากภูมอิ ากาศ และมูลค่า
ความเสียหายของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติจากภูมิอากาศ มีแนวทางการดำาเนินการ
ประกอบด้วย การจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบจากภัย
พิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัว
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
4) สาธารณสุข
สาธารณสุขซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้มีระบบสาธารณสุขที่
สามารถจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้
กำ า หนดตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ อั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ยและเสี ย ชี วิ ต ของ
ประชาชนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจจากผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางการดำาเนินการ
ประกอบด้วย การพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง และป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของระบบสาธารณสุ ข และ
ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางสาธารณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพแก่
ประชาชน
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง มี เ ป้ า หมาย
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยัง่ ยืน เพือ่ รองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ได้กำาหนดตัวชี้วัดได้แก่ สัดส่วนของแหล่งที่
อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้ และระบบนิเวศ
ชายฝัง่ ทีไ่ ด้รบั การฟ้น� ฟูตอ่ พืน้ ทีป่ ระเทศ และอัตราการสูญเสีย
ชนิดพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ ทีใ่ กล้สญ
ู พันธุห์ รืออยูใ่ นภาวะถูกคุกคาม
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางการดำาเนิน
การประกอบด้ ว ย การอนุ รั ก ษ์ ฟ้� น ฟู และใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่ ง ยื น เพื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ และการสร้างขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างมีส่วนร่วม

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้
กำาหนดในมาตรา 65 วรรค 1 ให้ “รัฐพึงจัดให้มยี ทุ ธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพือ่ ให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสูเ่ ป้าหมาย
ดังกล่าว” ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง แผน
วิสาหกิจขององค์การรัฐวิสาหกิจ และแผนพัฒนาจังหวัดของ
หน่ ว ยงานส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง เป็ น การถ่ า ยทอดแนวนโยบาย
การพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแบบบนสูล่ า่ ง
(top down) และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น การสนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนในแต่ละท้องถิน่ แบบล่างสูบ่ น (bottom up) จะต้อง
ดำาเนินการให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพือ่ ให้สามารถบรรลุ
ต่อเป้าหมายตามที่กำาหนดในยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวข้างต้น

แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ. แหล่งที่มา: http://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2019/08/nap.pdf
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ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนปฏิิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง
และแผนวิสาหกิจขององค์การรัฐวิสาหกิจ
แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนภูมิ 2 การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและ
เลขานุการ เป็นผู้มบี ทบาทหน้าทีใ่ นการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ
ซึง่ เมือ่ ผ่านการพิจารณาจากและดำาเนินการนำาร่างยุทธศาสตร์
ชาติเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ก่อนนำาขึน้ ทูลเกล้าฯถวายเพือ่ มีพระบรมราชโองการ
ประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติที่ประกาศใช้ในปัจจุบันซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 25612580 ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบุถึงการสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคม
คาร์บอนตำ่า การปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ
และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและ
ปรับตัวเพือ่ ลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พร้อมทัง้ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย
(1) การลดการป่ล่อุยก๊าซเรือุน้ำกระจัก โดยพัฒนารูป
แบบและแนวทางการจัดการเมืองเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนตำ่า
และพืน้ ทีส่ เี ขียวในทุกรูปแบบ รวมทัง้ สนับสนุนการจัดการด้าน
การเกษตรที่มีผลประโยชน์ร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งเร่งฟ้�นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่า
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ การกำาหนดยุทธศาสตร์ชาติ และการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงาน
ส่วนกลาง แผนวิสาหกิจขององค์การรัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ตลอดจนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีกระบวนการและขัน้ ตอน และมีสว่ นทีไ่ ด้ระบุถงึ การดำาเนินการ
ทีเ่ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ดังนี้
2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 3
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 ได้กำาหนดให้มยี ทุ ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ใช้
เป็นกรอบในการจัดทำาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กั น อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น พลั ง ผลั ก ดั น ร่ ว มกั น ไปสู่ เ ป้ า หมาย
ดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
จะต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี ประกอบกับมาตรา 6 ได้กำาหนดให้
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ
(2) เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว กำาหนด
ระยะเวลาทีต่ อ้ งดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชีว้ ดั
การบรรลุเป้าหมาย
(3) ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ
พระราชบัญญัตกิ ารจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
ได้ กำา หนดให้ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ ง มี น ายก
รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีเลขาธิการสำานักงาน

โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีการส่งเสริมสินค้า
และบริการคาร์บอนตำ่า เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศอย่ า งเป็ น ระบบ และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมทัง้ พัฒนารูปแบบ
ทางธุรกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้ง
มีการพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) การพัฒน้ำาและสร้างระบบรับมือุป่รับตัวต่อุโรค
อุุ บั ติ ใ หม่ แ ละโรคอุุ บั ติ ซำ�า ท่� เ กิ ด จัากการเป่ล่� ย น้ำแป่ลง
ภัูมิอุากาศึ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่าย
เตือนภัยและเฝ้าระวังโรคให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุ ม ประชากรกลุ่ ม เสี่ ย งที่ มี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ ปั จ จั ย
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซำ้า
การพัฒนาระบบสาธารณสุขสิง่ แวดล้อมและเวชศาสตร์ปอ้ งกัน
ทั้งระบบ

(2) การป่รับตัวเพือุ� ลดความสูญเส่ยและเส่ยหายจัาก
ภััยธรรมชาติและผลกระทบท่�เก่�ยวข้อุงกับการเป่ล่�ยน้ำแป่ลง
สภัาพภัูมิอุากาศึ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคาดการณ์
สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นยำา
และมีประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง เพื่อ
เตรียมรับมือกับพิบัติภยั ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
ที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศพร้อมทั้งพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคำานึงถึง
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึง
การเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชนและเมือง
ในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(3) การมุง่ เป่้าสูก่ ารลงทุน้ำท่เ� ป่็น้ำมิตรต่อุสภัาพภัูมอุิ ากาศึ
ใน้ำการพัฒน้ำาโครงสร้างพื�น้ำฐาน้ำขอุงภัาครัฐและภัาคเอุกชน้ำ
โดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขา

2
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

1
ความมั่นคง

3
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

6
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

4
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม
ในสังคม

5
การเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

แผนภูมิ 3 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
3

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580). แหล่งที่มา: http://nscr.nesdb.go.th/ยุทธศาสตร์ชาติ/
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• แผนปฏิบตั กิ ารการปรับตัวเพือ่ รองรับกาเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จำาเป็น เช่น การจัดการนำ้า
เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้
• การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้าน
การเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพ การสนับสนุน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ประกอบด้วย
(1) จัดทำาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สามารถรองรับพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้
อย่ า งบู ร ณาการและครอบคลุ ม เพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบการ
รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจัดการภายใต้
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ อีก
ทั้งเอื้ออำานวยต่อการจัดตั้งกลไกใหม่ ๆ ระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลด
ก๊าซึ่เรือนกระจกในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสาขาการผลิต
ไฟฟ้ า การใช้ พ ลั ง งานในภาคขนส่ ง ภาคอุ ต สาหกรรม
ภาคครัวเรือนและอาคาร โดยลดการผลิตและใช้พลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์
พลั ง งาน การผลิ ต พลั ง งานทดแทนจากของเสี ย พั ฒ นา
บุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญด้านพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ
สนับสนุนระบบการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพ
เครือ่ งยนต์และเครือ่ งจักรอุปกรณ์ รวมทัง้ ส่งเสริมการจัดตัง้ กลไก
ทางการเงินที่สนับสนุนการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่สร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน อาทิ กลไกตลาดคาร์บอนเครดิต ภาษีคาร์บอน รวมทัง้
สนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มมากขึ้น
(3) ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มกี ารจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกีย่ ว
กับการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก โดยเริ่มต้นจากข้อมูลการใช้
พลังงาน และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับภาคส่วนต่าง ๆ
ด้านการเก็บรวบรวมและจัดทำาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ที่เป็นปัจจุบัน การขึ้นทะเบียนกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และการประเมินแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในอนาคต

2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้กำาหนดในมาตรา 14 ให้มีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลา
5 ปี โดยต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ
สภาพการณ์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมทั้ ง ของประเทศและ
ของโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศทีเ่ หมาะสม ซึ่งต้องเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบูรณาการการดำาเนินการ
ร่วมกัน และมุ่งตอบสนองความเป็นอยู่ที่มีความผาสุกและ
ยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค
พระราชบัญญัตสิ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2561 ได้กำาหนดให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการกำาหนดกรอบทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ของประเทศและของโลก การจัดทำาร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และการเสนอแนะ ให้คำาปรึกษา และให้
ความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ ต่อนายก
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การเติบโตที่
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการลด
ก๊ า ซเรื อ นกระจกและการปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ
โดยมีเป้าหมายการเพิม่ ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
และขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ มี ก ลไกจั ด การเพื่ อ ลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ หรือในพื้นที่
หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง โดยได้กำาหนด
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้แก่
• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อย
ในกรณีปกติ ภายในปี 2563
• ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
(บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง

4

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีส่ บิ สอง พ.ศ. 2560-2564. แหล่งทีม่ า: https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
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(4) เพิ�มข่ดความสามารถิ่ใน้ำการวิจััยและพัฒน้ำาทาง
วิทยาศึาสตร์ เทคโน้ำโลย่ และน้ำวัตกรรม เพื�อุสน้ำับสน้ำุน้ำ
การป่รับตัวต่อุการเป่ล่ย� น้ำแป่ลงสภัาพภัูมอุิ ากาศึ โดยส่งเสริม
การวิจยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ร่ ว มกั บ การศึ ก ษาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
การปรับตัวในการจัดหาเทคโนโลยีทจี่ ำาเป็นสำาหรับภาคเกษตร
รวมทั้ ง มี ม าตรการสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในกลุ่ ม
เปราะบาง มีความเสีย่ งสูง และมีความสามารถในการปรับตัวตำา่
วางแผนป้องกันเมืองทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากการเพิม่ ขึน้ ของ
ระดับนำ้าทะเล และอาจเผชิญกับฤดูกาลทีร่ นุ แรงและแปรปรวน
โดยวางผังเมืองบนพืน้ ฐานการประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ จั ด ทำา ยุ ท ธศาสตร์
หรือแผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศในระดับประเทศ รายสาขา และระดับพืน้ ที่ ซึง่
มีความเสีย่ งเฉพาะ เพือ่ พัฒนาและขับเคลือ่ นไปสูก่ ารดำาเนินการ
ในระดับท้องถิ่น
5) สร้างความรู้ ความเข้าใจั ความตระหน้ำัก และ
การม่ ส่ ว น้ำร่ ว มขอุงป่ระชาชน้ำ และภัาคส่ ว น้ำต่ า ง ๆ ใน้ำ
การรับมือุกับการเป่ล่ย� น้ำแป่ลงสภัาพภัูมอุิ ากาศึ โดยสนับสนุน
การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและความเสี่ยงของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
และหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น รวม
ทั้งชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับปัญหา
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ ป ล่ อ ยคาร์ บ อนตำ่า และเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม พั ฒ นา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง และบรรจุไว้ในระบบการศึกษาภาคบังคับ

ทั้งนี้ มาตรา 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ได้กำาหนดให้ในวาระเริม่ แรกของการจัดทำาแผนปฏิบตั ริ าชการ
ของส่วนราชการเป็นแผน 5 ปี ให้จัดทำาเป็นแผน 3 ปีโดยมี
ห้วงระยะเวลาตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการใช้แผน
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่อยู่ในกำากับของราชการฝ่าย
บริหารเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดแนวนโยบายต่าง ๆ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซงึ่ เป็น
แผน 5 ปี ไปสู่การดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2.4 แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค
มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2550 กำาหนดให้้จังหวัดต้องจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ใน
การจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดจัด
ให้ มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า งหั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการที่มีสถานที่ตงั้ ทำาการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหาร ส่วนภูมภิ าคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผูบ้ ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทน
ภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ซึง่ เมือ่ ประกาศ
ใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำาเนินกิจการของส่วน
ราชการและหน่วยงานอืน่ ของรัฐทัง้ ปวงทีก่ ระทำาในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว
ทั้งนี้ ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
งานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ได้กำาหนดให้มีคณะ
กรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ซึง่ มีบทบาทหน้าทีใ่ น
การกำาหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค
กลุม่ จังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการ เพือ่ ให้สามารถบริหาร
งาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบ
สนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
การกำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำาแผน
พั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาภาค
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำา ปี ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
การจัดทำาและบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
งบประมาณของส่วนราชการที่จะดำาเนินการตามแผนพัฒนา
ภาค การบูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับ
พื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนในพื้นที่ของกระทรวง กรม
สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในพืน้ ที่ และเชือ่ มโยง

2.2.3 แผนปฏิิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง
มาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้กำาหนดให้
ส่วนราชการซึ่งโดยนิยามตามที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่อยู่ในกำากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งจั ด ทำา แผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
ส่วนราชการนั้นโดยจัดทำาเป็นแผน 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล การให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค
แผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำาปีของกลุม่ จังหวัด คำาของบประมาณของจังหวัด กลุม่ จังหวัด
และงบประมาณของส่วนราชการที่ จะดำาเนินการตามแผน
พัฒนาภาคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ ตลอดจนการกำากับดูแลการดำาเนินการ
ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ� ทั้ ง นี้ ได้ กำา หนดให้ แ ผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
แผนพัฒนากลุม่ จังหวัด และแผนพัฒนาภาค มีระยะเวลา 5 ปี
นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด
ทำาแผนและประสานแผนพัฒนาพืน้ ทีใ่ นระดับอำาเภอและตำาบล
พ.ศ. 2562 ได้กำาหนดแนวทางเพือ่ บูรณาการในการจัดทำาแผน
และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ตำาบล
และอำา เภอ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง
การพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ
ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องวางแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ตา่ ง ๆ ตามทีอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ได้กำาหนดไว้ อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
แผนพัฒนาอำาเภอ แผนพัฒนาตำาบล และแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ตั้งอยู่อีกด้วย
2.3 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่
การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่ในปัจจุบัน เป็น
การดำา เนิ น การโดยอาศั ย อำา นาจแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งกำาหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำาบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ได้ระบุ
ถึงความมุง่ หมายเพือ่ กำาหนดรูปแบบการวางและจัดทำาผังเมือง
ทุ ก ระดั บ พร้ อ มทั้ ง บริ ห ารจั ด การผั ง เมื อ งให้ มี รู ป แบบ
การดำาเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนและขั้นตอนการดำาเนินการปฏิรูป
ประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม โดยการวางกรอบและนโยบายด้านการพัฒนา
พืน้ ทีแ่ ละการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับ
จังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอำานาจ
ในการวางและจัดทำาผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยคำานึงถึงความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือ
การพัฒนาของพืน้ ที่ โดยได้จำาแนกผังเมืองเป็นประเภทต่าง ๆ
ดังนี้

2.2.5 แผนพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยองค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่น ได้ แ ก่ เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำา บล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รูปแบบพิเศษซึง่ ได้แก่เมืองพัทยา ต้องดำาเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
ได้กำาหนดนิยามของ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีก่ ำาหนดวิสยั ทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผน
พัฒนาอำาเภอ แผนพัฒนาตำาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำาหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทำาขึ้นสำาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
2.3.1 ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่
ความต่อเนือ่ งและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึง ผั ง นโยบายการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ คื อ การกำา หนดกรอบ
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้
พื้นที่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำาเนินการ แบ่งเป็น 3 ประเภท
ได้แก่
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(1) ผังน้ำโยบายระดับป่ระเทศึ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำาหนด
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีบทบาทหน้าที่ในการวางและ
จัดทำาผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้พน้ื ที่ การพัฒนา
เมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และชนบท โครงสร้างพื้นฐานหลัก
การพัฒนาพื้นที่พิเศษ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และการอืน่ ๆ ทีจ่ าำ เป็น เสนอต่อคณะกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(2) ผังน้ำโยบายระดับภัาค
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำาหนดให้
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีบทบาทหน้าทีใ่ นการวางและจัดทำา
ผังนโยบายระดับภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
การดำารงรักษาพืน้ ทีท่ มี่ ขี อบเขตเกินหนึง่ จังหวัด ในด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและ
การขนส่งการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ
สาธารณะ รวมทั้งการบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(3) ผังน้ำโยบายระดับจัังหวัด
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำาหนดให้
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีบทบาทหน้าที่ในการวางและ
จัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัด เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และการดำารงรักษาพื้นที่ระดับจังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมทัง้
การบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ได้
กำาหนดให้การวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดจะต้อง
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับผังนโยบายระดับภาค ส่วนการวาง
และจัดทำาผังนโยบายระดับภาคจะต้องสอดคล้องและเชือ่ มโยง
กับผังนโยบายระดับประเทศ

2.3.2 ผังกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผังกำาหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ คือ การกำาหนดกรอบ
แนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีห่ นึง่ พืน้ ทีใ่ ด
เพื่ อ การพั ฒ นาเมื อ งและการดำา รงรั ก ษาเมื อ ง บริ เ วณที่
เกี่ยวข้อง และชนบท แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1) ผังเมือุงรวม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำาหนดให้
กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทหน้าที่ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม เพื่อให้เป็น
แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดย
ทั่วไปในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เมืองและการดำารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท
ในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและ
การขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
โดยการวางและจัดทำาผังเมืองรวมจะต้องสอดคล้องกับผัง
นโยบายระดับภาคและผังนโยบายระดับจังหวัด และต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ
(2) ผังเมือุงเฉพาะ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำาหนดให้
กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทหน้าทีใ่ นการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ เพือ่ ให้เป็น
แผนผังและโครงการดำาเนินการเพื่อพัฒนาหรือดำารงรักษา
บริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมือง บริเวณที่
เกี่ยวข้อง หรือชนบท เพื่อประโยชน์ในการสร้างเมืองใหม่
การพัฒนาเมือง การอนุรักษ์เมือง หรือการฟ้�นฟูเมือง โดย
การวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะต้องให้สอดคล้องกับผังเมือง
รวม และให้คำานึงถึงความคิดเห็นของเจ้าของ ผู้ครอบครอง
หรือผูม้ สี ทิ ธิโดยชอบด้วยกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นและ
การมีสว่ นร่วมของประชาชน และการได้รบั อนุญาตให้กอ่ สร้าง
อาคารภายในระยะเวลาทีไ่ ด้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำาหนด
เขตที่ดินที่จะทำาการสำารวจเพื่อวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ
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ผังนโยบายระดับประเทศ
ผังนโยบายระดับภาค/อนุภาค
ผังนโยบายระดับจังหวัด
ผังเมืองรวม
ผังเมืองเฉพาะ
แผนภูมิ 4 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศย่อมหมายถึง
การวาง จัดทำา และดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนผังต่าง ๆ
ตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
ซึ่งได้แก่ ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค
ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ซึ่ง
มีองค์ประกอบสำาคัญได้แก่ แผนผังการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนผังโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
และสาธารณู ป การ เพื่ อ ให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการรองรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ ภาค จังหวัด
เมือง และย่านหรือชุมชนเมือง ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามลำาดับ

การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

การวางผังพัฒนาเชิงพื้นที่

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และ แผนการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ (NAP)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ผังนโยบายระดับประเทศ
และผังนโยบาย
ระดับภาค/อนุภาค

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

ตาราง 1 ขนาดพืน้ ที่ จำานวนประชากร และความหนาแน่นของประชากรของกลุม่ จังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามัน พ.ศ. 2560

ระนอง
พังงา

พื้นที่
(ตร.กม.)
3,298
4,171

ประชากร
(คน)
258,805
271,958

ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
78.47
65.20

ภูเก็ต

543

611,971

1127.02

กระบี่

4,774

391,792

82.07

ตรัง
สตูล

4,918
2,730

616,115
294,516

125.28
107.88

รวม

20,433

2,445,157

119.67

แผนปฏิิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง
และแผนวิสาหกิจขององค์การรัฐวิสาหกิจ

จังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัด

ผังนโยบายระดับจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

แผนภูมิ 5 การวางแผนผังการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.1 ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่ ม จั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
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 คิ ด เป็ น ความหนาแน่ น ประชากรเฉลี่ ย
120 คน/ตร.กม.

ที่มา: กรมการปกครอง
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กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันมีผืนแผ่นดินที่มีสภาพภูมิประเทศทางทิศตะวันออกเป็นแนวเทือกเขา ต่อเนื่องกับ
ทีร่ าบชายฝัง่ ทะเล และเกาะขนาดต่าง ๆ ทางทิศตะวันตกสภาพภูมปิ ระเทศบนผืนแผ่นดินทีม่ ลี กั ษณะแคบยาวดังกล่าวส่งผลให้
จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันประกอบด้วยลุ่มนำ้าขนาดเล็กที่ครอบคลุมพื้นที่จากแหล่งต้นนำ้าลำาธารลงสู่ทะเลเฉพาะภายในพื้นที่
จังหวัดนั้น ๆ

ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่ป่าไม้ 6,701.40 ตร.กม. พื้นที่ถือ
ครองทางการเกษตร 9,790.99 ตร.กม. และพื้นที่นอกการเกษตร 3,624.59 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 33.31, 48.67 และ
18.02 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันตามลำาดับ

แผนที่ 1 สภาพภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

แผนที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2559
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน
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ตาราง 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนุภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2559
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ (ตร.กม.)

%

จังหวัด

พื้นที่ (ตร.กม.)

%

เนื้อที่ป่าไม้

1,724.82

52.30

กระบี่

881.41

18.72

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

868.31

26.33

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

2,945.61

62.56

1.88

0.06

- ที่นา

9.38

0.20

-

0.00

- ที่พืชไร่

-

0.00

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

813.97

24.68

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

2,843.38

60.39

- ที่สวนผักและไม้ดอก

4.50

0.14

- ที่สวนผักและไม้ดอก

9.60

0.20

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

47.96

1.45

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

83.25

1.77

เนื้อที่นอกการเกษตร

704.91

21.37

เนื้อที่นอกการเกษตร

881.49

18.72

3,298.04

100.00

4,708.51

100.00

เนื้อที่ป่าไม้

1,722.97

41.31

เนื้อที่ป่าไม้

1,073.97

21.84

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

1,806.88

43.32

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

2,925.13

59.48

4.15

0.10

- ที่นา

34.49

0.70

-

0.00

- ที่พืชไร่

-

0.00

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

1,760.84

42.22

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

2,776.39

56.46

- ที่สวนผักและไม้ดอก

0.19

0.00

- ที่สวนผักและไม้ดอก

8.11

0.16

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

41.69

1.00

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

106.15

2.16

เนื้อที่นอกการเกษตร

641.04

15.37

เนื้อที่นอกการเกษตร

918.41

18.68

4,170.89

100.00

4,917.52

100.00

เนื้อที่ป่าไม้

111.21

20.48

เนื้อที่ป่าไม้

1,187.02

47.88

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

175.19

32.26

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

1,069.86

43.16

- ที่นา

0.20

0.04

- ที่นา

77.03

3.11

-

0.00

- ที่พืชไร่

-

0.00

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

166.48

30.66

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

934.77

37.71

- ที่สวนผักและไม้ดอก

1.09

0.20

- ที่สวนผักและไม้ดอก

6.43

0.26

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

7.43

1.37

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

51.63

2.08

256.64

47.26

เนื้อที่นอกการเกษตร

222.10

8.96

543.03

100.00

2,478.98

100.00

จังหวัด
ระนอง

- ที่นา
- ที่พืชไร่

เนื้อที่ทั้งหมด
พังงา

- ที่นา
- ที่พืชไร่

เนื้อที่ทั้งหมด
ภูเก็ต

ตาราง 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนุภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2559 (ต่อ)

- ที่พืชไร่

เนื้อที่นอกการเกษตร
เนื้อที่ทั้งหมด

24

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เนื้อที่ป่าไม้

เนื้อที่ทั้งหมด
ตรัง

เนื้อที่ทั้งหมด
สตูล

เนื้อที่ทั้งหมด

25

ตาราง 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและภูมิภาค ณ ราคาปัจจุบัน ในอนุภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
(หน่วย: ล้านบาท)

ตาราง 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนุภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2559 (ต่อ)
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ (ตร.กม.)

%

เนื้อที่ป่าไม้

6,701.40

33.31

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

9,790.99

48.67

127.13

0.63

-

0.00

- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

9,295.82

46.21

- ที่สวนผักและไม้ดอก

29.92

0.15

- เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ

338.11

1.68

3,624.59

18.02

20,116.98

100.00

จังหวัด
อนุภูมิภาค
ชายฝั่งทะเล
อันดามัน

- ที่นา
- ที่พืชไร่

เนื้อที่นอกการเกษตร
เนื้อที่ทั้งหมด
ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลุม่ จังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามันมีผลิตภัณฑ์จงั หวัดตามราคาประจำาปีในปี 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

จังหวัด

พ.ศ.
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระนอง เกษตรกรรม 8,249
อุตสาหกรรม 2,559
การค้าและ 7,515
บริการ
18,323
รวม
พังงา เกษตรกรรม 14,460
อุตสาหกรรม 2,992
การค้าและ 12,647
บริการ
30,099
รวม
ภูเก็ต เกษตรกรรม 4,926
อุตสาหกรรม 8,260
การค้าและ 55,609
บริการ
68,795
รวม
กระบี่ เกษตรกรรม 19,607
อุตสาหกรรม 5,114
การค้าและ 17,783
บริการ
42,504
รวม
ตรัง เกษตรกรรม 27,248
อุตสาหกรรม 10,148
การค้าและ 21,971
บริการ
59,368
รวม
สตูล เกษตรกรรม 12,809
อุตสาหกรรม 3,535
การค้าและ 8,393
บริการ
24,737
รวม
รวม เกษตรกรรม 87,298
อุตสาหกรรม 32,608
การค้าและ 123,919
บริการ
รวม 243,825

8,666
2,700

9,104
2,850

9,565
3,007

9,411
3,048

9,260
3,089

9,111
3,130

7,979

8,472

8,995

9,306

9,628

9,960 10,304 10,660 12,950 13,723

8,821
3,215

10,645 11,633
2,307 2,678

19,346 20,426 21,568 21,765 21,976 22,202 22,442 22,696 25,902 28,033
15,766 17,190 18,742 17,173 15,735 14,418 13,211 12,105 13,574 17,077
3,169 3,358 3,557 3,665 3,776 3,891 4,009 4,131 3,420 3,281
14,187 15,915 17,853 21,173

25,111 29,781 35,319 41,888 48,322 54,240

33,122 36,462 40,152 42,011 44,622 48,090 52,540 58,124 65,316 74,598
5,004 5,082 5,162 5,105 5,050 4,994 4,940 4,886 6,626 6,163
8,848 9,478 10,152 10,354 10,559 10,768 10,981 11,199 6,332 6,594
63,471 72,445 82,688 93,376 105,447 119,077 134,469 151,852 181,936 199,765
77,322 87,005 98,002 108,835 121,055 134,839 150,391 167,936 194,894 212,522
21,165 22,847 24,662 24,588 24,514 24,440 24,367 24,294 22,651 22,992
5,526 5,971 6,451 6,696 6,950 7,214 7,488 7,772 5,551 5,989
20,338 23,259 26,600 29,806 33,399 37,425 41,937 46,992 53,931 57,859
47,028 52,076 57,713 61,091 64,864 69,080 73,792 79,058 82,133 86,841
29,552 32,051 34,761 30,799 27,288 24,178 21,422 18,980 21,116 20,844
10,778 11,447 12,157 12,329 12,503 12,679 12,858 13,040 11,479 13,720
23,414 24,951 26,590 27,114 27,649 28,194 28,750 29,317 34,898 36,426
63,744 68,449 73,508 70,242 67,440 65,051 63,030 61,337 67,493 70,990
13,529 14,291 15,095 14,731 14,376 14,030 13,692 13,362 13,901 12,535
3,912 4,330 4,792 4,726 4,661 4,597 4,534 4,471 3,301 3,836
8,846

9,323

9,826 10,593

11,421

12,313 13,274

14,311

16,119 16,267

26,288 27,944 29,713 30,051 30,458 30,940 31,500 32,145 33,322 32,638
93,682 100,564 107,987 101,808 96,223 91,172 86,596 82,447 88,513 91,244
34,934 37,433 40,117 40,818 41,538 42,280 43,043 43,828 32,390 36,098
138,235 154,365 172,552 191,370 212,654 236,750 264,054 295,020 348,156 378,280
266,851 292,362 320,656 333,995 350,416 370,202 393,694 421,296 469,059 505,622

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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8,965
3,173
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ตาราง 4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและภูมิภาคแบบปริมาณลูกโซึ่่ในอนุภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
(หน่วย: ล้านบาท)
จังหวัด

พ.ศ.
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระนอง เกษตรกรรม 7,549
อุตสาหกรรม 2,130
การค้าและ 6,351
บริการ
16,031
รวม
พังงา เกษตรกรรม 8,035
อุตสาหกรรม 2,210
การค้าและ 10,741
บริการ
20,986
รวม
ภูเก็ต เกษตรกรรม 4,492
อุตสาหกรรม 7,024
การค้าและ 50,471
บริการ
61,987
รวม
กระบี่ เกษตรกรรม 11,862
อุตสาหกรรม 3,660
การค้าและ 15,145
บริการ
30,668
รวม
ตรัง เกษตรกรรม 14,445
อุตสาหกรรม 7,282
การค้าและ 18,474
บริการ
40,201
รวม
สตูล เกษตรกรรม 10,684
อุตสาหกรรม 2,966
การค้าและ 6,839
บริการ
20,489
รวม
รวม เกษตรกรรม 57,067
อุตสาหกรรม 25,273
การค้าและ 108,022
บริการ
รวม 190,362

7,671
2,199

7,794
2,271

7,919
2,344

7,799
2,262

7,680
2,182

7,564
2,105

7,449
2,031

7,336
1,960

8,277
1,310

8,286
1,456

6,513

6,680

6,851

6,919

6,987

7,056

7,125

7,196

8,423

8,749

16,383 16,744
8,028 8,020
2,243 2,277
11,711

17,114 16,979 16,849 16,725 16,606 16,492 18,145 18,684
8,013 7,789 7,571 7,360 7,154 6,954 7,263 8,688
2,310 2,348 2,387 2,426 2,466 2,506 1,811 1,724

12,768 13,921 16,587 19,762 23,545 28,053 33,424 31,333 33,474

21,982 23,065 24,245 26,724 29,720 33,331 37,673 42,885 36,560 39,807
4,443 4,395 4,347 4,187 4,033 3,884 3,741 3,603 4,435 3,896
7,361 7,715 8,085 8,066 8,046 8,027 8,007 7,988 4,400 4,343
56,427 63,085 70,529 78,278 86,878 96,423 107,017 118,774 136,209 143,278
68,231 75,195 82,961 90,530 98,957 108,334 118,765 130,365 144,978 151,343
11,908 11,954 12,000 12,260 12,526 12,797 13,075 13,358 12,629 13,524
3,777 3,897 4,021 4,220 4,430 4,649 4,880 5,121 3,162 3,302
16,793 18,619 20,645 22,849 25,289 27,989 30,978 34,285 36,171 37,538
32,477 34,470 36,666 39,329 42,244 45,435 48,932 52,765 49,991 52,359
14,272 14,102 13,934 13,483 13,046 12,624 12,215 11,819 12,073 11,040
7,283 7,284 7,284 7,432 7,583 7,737 7,894 8,054 6,447 7,192
18,950 19,438 19,938 19,891 19,844 19,798 19,751

19,704 22,551 23,015

40,505 40,824 41,157 40,806 40,473 40,158 39,860 39,578 40,399 40,541
10,830 10,977 11,126 10,923 10,723 10,527 10,335 10,146 9,847 8,420
3,118 3,278 3,447 3,390 3,334 3,280 3,226 3,173 2,254 2,543
6,906

6,974

7,043

7,477

7,938

8,427

8,947

9,498

9,915

9,769

20,854 21,230 21,616 21,790 21,996 22,234 22,508 22,817 22,191 20,973
57,151 57,241 57,339 56,440 55,579 54,756 53,969 53,217 54,524 53,854
25,982 26,721 27,492 27,718 27,962 28,224 28,504 28,803 19,384 20,560
117,300 127,565 138,928 152,001 166,698 183,238 201,870 222,881 244,602 255,823
200,433 211,528 223,758 236,159 250,240 266,218 284,343 304,901 318,510 330,237

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเล
อันดามันพิจารณาจากส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
และกลุม่ จังหวัด ประกอบกับจำานวนแรงงานรายสาขาการผลิต
มีพนื้ ฐานอยูบ่ นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำาคัญได้แก่ยางพารา และปาล์ม
นำ้ามัน ประกอบกับการทำาประมง โดยมีสาขาการค้าและ
การบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวที่แสดงถึง
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และ
จังหวัดกระบี่อย่างมีนัยยะสำาคัญ
3.2 ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเล
อันดามัน พิจารณาได้จากข้อมูลสถิติซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
ที่ได้มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และที่ได้มี
การรวบรวมโดยสำานักงานสถิตแิ ห่งชาติ เป็นรายงานสถิตริ ายปี
ประเทศไทย และรายงานสถิติจังหวัด ตลอดจนการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการแจงนับในสำามะโนประชากรและเคหะ
สำามะโนเกษตร สำามะโนอุตสาหกรรม และสำามะโนการค้าและ

บริการ นอกจากนี้ยังมีแผนที่การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจัดทำาโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยมีข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศของกลุ่ม
จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ดังนี้
1) การจัดการนำ้า อุทกภัยและภัยแล้ง
กลุม่ จังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามันมีสถานีอตุ นุ ยิ มวิทยา
จำานวน 8 แห่ง โดยมีสถิติปริมาณนำ้าฝนซึ่งระบุถึงปริมาณฝน
รวมและจำานวนวันฝนตก โดยระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560
สถิตดิ งั กล่าวแสดงถึงแนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณฝน และ
การลดลงของจำานวนวันฝนตก ซึง่ ย่อมหมายถึงการเพิม่ ขึน้ ของ
ฝนสูงสุด และเนื่องด้วยกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันมี
สภาพภูมิประเทศทางทิศตะวันออกเป็นแนวเทือกเขาต่อเนื่อง
กับที่ราบชายฝั่งทะเลที่มีความแคบ และมีแม่นำ้าต่าง ๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นแม่นำ้าสายสั้น จึงทำาให้เกิดปัญหานำ้าท่วมหลาก
ในช่วงฤดูฝน และเนือ่ งจากมีขอ้ จำากัดในการก่อสร้างเขือ่ นและ
อ่างเก็บนำ้าเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติและ
ป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ของความต้องการนำ้า
จากจำา นวนประชากรและนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จึ ง ส่ ง ผล
ต่อปัญหาการขาดแคลนนำ้าในช่วงฤดูแล้งที่ค่อนข้างรุนแรง

ตาราง 5 ปริมาณฝนและจำานวนวันฝนตกรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
จังหวัด
ระนอง

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง
ปริมาณฝนรวม (มม.) 4,138.1 3,787.8 4,404.9 3,305.5 4,150.4 5,338.3 4,534.8 4,779.2 3,596.2 4,024.9 4,692.8
จำานวนวันฝนตก (วัน) 186 189 203 197 203 207 193 198 175 201 219
พังงา
สถานีอุตุนิยมวิทยาตะกั่วป่า
ปริมาณฝนรวม (มม.) 4,044.7 3,638.0 3,912.1 3,376.2 4,282.1 4,372.4 4,776.5 3,545.7 3,274.5 5,883.8 4,665.5
จำานวนวันฝนตก (วัน) 199 185 197 200 214 208 183 196 172 200 209
ภูเก็ต
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
ปริมาณฝนรวม (มม.) 2,396.0 2,174.3 2,451.6 2,329.1 2,400.6 2,716.9 2,603.4 2,827.6 2,485.7 2,536.5 2,766.4
จำานวนวันฝนตก (วัน) 181 157 188 178 188 183 176 184 159 178 193
กระบี่
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่
ปริมาณฝนรวม (มม.) 1,369.4 1,808.3 1,690.8 2,029.3 2,473.4 2,647.9 2,523.5 2,318.6 1,976.0 2,348.0 2,711.2
175 187
172 180 185 166 183 137
จำานวนวันฝนตก (วัน) 105 151 167
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ตาราง 5 ปริมาณฝนและจำานวนวันฝนตกรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560 (ต่อ)
จังหวัด

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา
ปริมาณฝนรวม (มม.) 2,329.4 2,458.4 1,668.3 1,876.5 2,038.9 2,158.2 2,750.2 2,517.3 2,183.8 2,600.3 2,705.5
จำานวนวันฝนตก (วัน) 147 149 150 165 163 168 148 156 130 153 173
ตรัง
สถานีอุตุนิยมวิทยาท่าอากาศยานตรัง
ปริมาณฝนรวม (มม.) 2,452.1 1,782.0 2,117.2 2,303.4 2,318.0 2,478.1 2,455.5 2,076.9 1,973.5 2,559.8 3,221.6
171
185 176 176
171 182 168 174 220
จำานวนวันฝนตก (วัน) 175 161
สตูล
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
ปริมาณฝนรวม (มม.) 2,300.2 2,380.3 2,584.2 2,502.5 2,373.7 2,430.2 2,206.3 2,341.2 2,649.3 1,940.0 3,039.0
จำานวนวันฝนตก (วัน) 196 178 176 202 196 181 179 172 169 170 201
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

แผนภูมิ 6 ปริมาณฝนรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560

แผนที่ 3 ปริมาณฝนรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
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ตาราง 6 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของยางพาราของกลุ่มจังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560
พ.ศ.

ยางพารา

ภาพ 5 การเกิดอุทกภัยในจังหวัดตรัง
ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

ภาพ 6 การเกิดภัยแล้งในจังหวัดตรัง
ที่มา: แนวหน้า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

2) เกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
กลุ่ ม จั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น มี ก ารปลู ก พื ช
เศรษฐกิจที่สำาคัญได้แก่ยางพาราและปาล์มนำ้ามัน โดยในปี
พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันมีพื้นที่ปลูก
ยางพารา 5,603.19 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 65.14 และมี
การปลูกปาล์มนำ้ามัน 2,936.45 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 34.14
อย่ า งไรก็ ต าม การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณฝนและอุ ณ หภู มิ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อผลผลิต

ยางพาราที่มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ผลผลิตปาล์มนำ้ามันมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เกษตรกรที่ ป ลู ก ยางพารา ทำา ให้ เ ริ่ ม มี
การปลูกไม้ทดแทนทีเ่ ป็นไม้ผล นอกจากนี้ กลุม่ จังหวัดชายฝัง่
ทะเลอันดามันมีพื้นที่ปลูกข้าวเพียง 62.28 ตร.กม. คิดเป็น
ร้อยละ 0.72 และถึงแม้ว่าผลผลิตข้าวจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
แต่ก็ยังไม่พอเพียงต่อความต้องการบริโภคของประชากรและ
นักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ระนอง
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
พังงา
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ภูเก็ต
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
กระบี่
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ตรัง
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
สตูล
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่

2555

2556

2557

2558

2559

2560

(กก.)

270,397
194,812
44,174
227

269,956
205,867
52,496
255

269,584
212,707
52,964
249

269,840
218,547
48,736
223

313,930
268,079
57,806
216

307,769
275,115
69,227
252

(กก.)

711,970
564,638
145,486
258

709,101
568,257
161,385
284

702,344
580,484
146,282
252

693,146
580,050
139,212
240

688,432
548,997
142,608
260

639,769
543,545
142,797
263

(กก.)

88,528
77,001
20,100
261

88,492
78,254
19,407
248

88,235
78,038
18,729
240

88,259
77,868
17,676
227

67,443
57,298
10,454
182

66,192
58,389
11,624
199

(กก.)

814,167
683,757
187,090
274

809,098
694,624
195,884
282

809,480
698,556
166,955
239

795,991
693,214
158,746
229

597,786
528,886
138,324
262

587,759
509,786
135,008
265

1,546,030
1,253,051
315,519
(กก.)
252

1,542,246
1,275,285
335,400
263

1,541,701
1,298,103
315,439
243

1,543,266
1,321,657
303,981
230

1,500,435
1,209,937
312,553
258

1,480,199
1,240,274
304,770
246

432,364
320,005
81,924
256

436,970
342,004
86,185
252

437,364
355,165
88,081
248

435,727
355,303
84,562
238

432,672
355,243
90,003
253

428,110
356,697
88,047
247

(กก.)

ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ตาราง 7 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของปาล์มน้ำามันของกลุ่มจังหวัดชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560
พ.ศ.

ปาล์มน้ำามัน
ระนอง
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
พังงา
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ภูเก็ต
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
กระบี่
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ตรัง
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
สตูล
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่

2555

2556

2557

2558

2559

2560

(กก.)

87,486
58,583
171,174
2,973

88,888
60,718
201,160
3,313

90,649
68,349
214,889
3,144

99,927
77,837
208,136
2,674

119,517
88,975
268,055
3,013

137,497
101,023
312,890
3,097

(กก.)

167,911
143,790
425,304
2,958

170,555
148,431
480,918
3,240

178,719
160,367
502,268
3,132

195,899
166,602
447,160
2,684

234,801
174,052
507,603
2,916

253,469
209,171
635,250
3,037

(กก.)

1,307
1,250
3,043
2,434

1,657
1,277
3,905
3,058

1,657
1,304
3,921
3,007

1,657
1,657
4,081
2,463

1,785
1,657
3,897
2,352

2,035
1,746
4,531
2,595

989,246
929,690
3,362,687
3,617

984,694
950,506
3,320,117
3,493

987,963
957,002
2,813,586
2,940

103,082
965,112
2,675,684
2,772

1,119,577
1,058,185
3,309,166
3,127

985,285
920,307
3,142,733
(กก.)
3,415

แผนภูมิ 7 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของยางพาราและปาล์มนำ้ามันของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560

(กก.)

154,693
126,340
396,979
3,142

162,775
131,436
407,453
3,100

168,318
149,403
461,505
3,089

170,786
162,661
410,556
2,524

192,640
161,477
464,700
2,878

211,621
179,181
536,827
2,996

(กก.)

106,030
92,283
211,643
2,293

104,069
93,637
249,381
2,444

106,251
98,981
220,233
2,225

105,247
99,940
185,089
1,852

109,738
99,741
241,270
2,419

111,374
105,559
267,831
2,537

3) การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทสี่ ำาคัญโดยมีจำานวนผูเ้ ยีย่ มเยือนทัง้ ทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ วทีพ่ กั ค้างคืนและนักทัศนาจรทีไ่ ม่พกั ค้างคืนเป็นจำานวนมาก
โดยในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันมีจำานวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งสิ้น 29,276,757 คน เป็นนักท่องเที่ยว
21,482,705 คน และนักทัศนาจร 7,794,052 คน ทำารายได้ให้กบั กลุม่ จังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามันเท่ากับ 596,308 ล้านบาท

ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ตาราง 8 จำานวนผู้เยี่ยมเยือน นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร และรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560
พ.ศ.

2555

ผู้เยี่ยมเยือน
นักท่องเที่ยว
นักทัศนาจร
รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)

572,814
452,837
119,977

ผู้เยี่ยมเยือน
นักท่องเที่ยว
นักทัศนาจร
รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)
ผู้เยี่ยมเยือน
นักท่องเที่ยว
นักทัศนาจร
รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)
ผู้เยี่ยมเยือน
นักท่องเที่ยว
นักทัศนาจร
รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)
ผู้เยี่ยมเยือน
นักท่องเที่ยว
นักทัศนาจร
รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)
ผู้เยี่ยมเยือน
นักท่องเที่ยว
นักทัศนาจร
รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)

2,780
1,249,501
596,716
652,785
9,177

2556

2557
ระนอง
659,861
761,715
533,892
629,456
125,968
132,259
3,250

3,323

พังงา
1,811,714
2,711,924
702,398
826,796
1,109,316 1,885,128
15,459

29,330

2558

2559

2560

พ.ศ.

880,989
742,126
138,863

923,243
775,220
148,023

977,472
819,746
157,726

3,727

3,978

4,311

ผู้เยี่ยมเยือน
นักท่องเที่ยว
นักทัศนาจร
รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)

4,176,738
973,225
3,203,513

4,475,223
1,013,078
3,462,145

4,740,683
1,039,451
3,701,232

37,215

42,619

46,758

13,410,658
12,709,415
701,243

14,012,863
13,274,769
738,094

313,006

377,878

423,013

5,575,541
3,557,409
2,018,132

5,803,836
3,673,635
2,130,201

6,588,822
4,127,038
2,461,784

78,336

88,494

105,029

1,414,663
1,161,831
252,832

1,465,811
1,192,408
273,403

1,514,092
1,220,953
293,139

7,710

8,347

9,028

1,328,813
932,911
395,902

1,376,430
962,224
414,206

1,442,825
1,000,748
442,077

7,001

7,560

8,169

7,779,931
7,322,394
457,536

ภูเก็ต
9,278,917 11,067,937 13,203,284
8,756,134 10,470,603 12,520,769
522,783
597,333
682,515

228,985

260,442

3,190,318
2,626,126
564,192

กระบี่
3,768,576 4,534,698
2,905,728 3,215,099
862,848
1,319,599

48,271
1,221,348
1,033,524
187,824
6,231
896,598
591,673
304,925
5,332

259,291

64,979

73,239

ตรัง
1,282,021 1,346,367
1,074,636 1,117,383
207,386
228,984
6,679

6,885

สตูล
1,021,307 1,164,434
688,654
801,532
332,653
362,902
5,905

6,288

36

ตาราง 8 จำานวนผู้เยี่ยมเยือน นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร และรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560 (ต่อ)
2555

2556
2557
2558
2559
2560
กลุ่มจังหวัดอันดามัน
14,910,510 17,822,396 21,587,075 26,580,028 27,455,201 29,276,757
12,623,270 14,661,442 17,060,869 19,888,271 20,325,980 21,482,705
2,287,239 3,160,954 4,526,205 6,691,757 7,129,221 7,794,052
300,776

356,714

378,356

446,995

528,876

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว

แผนภูมิ 8 จำานวนผู้เยี่ยมเยือนของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560

แผนภูมิ 9 รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555-2560
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596,308

อย่างไรก็ตาม กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการเกิดพายุ
คลื่นลมแรง และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2495-2551 กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมี
แนวชายฝัง่ ทะเลยาว 1,093.05 กิโลเมตร มีการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเลรวมเป็นความยาวทัง้ สิน้ 100.05 กิโลเมตร เป็นการกัดเซาะ
ระดับรุนแรง 25.07 กิโลเมตร เป็นการกัดเซาะระดับปานกลาง 74.97 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.29 และ 6.86 ของชายฝั่ง
ทะเลอันดามันตามลำาดับ

4) สาธารณสุข
กลุม่ จังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามันพบการแพร่ระบาดของโรคทีม่ ยี งุ เป็นพาหะได้แก่ มาลาเรีย และไข้เลือดออก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจังหวัดที่มีแนวเขตพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล
ตาราง 9 จำานวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียและไข้เลือดออกของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
พ.ศ.
มาลาเรีย
ระนอง
พังงา
ระนอง
พังงา
ระนอง
พังงา
ไข้เลือดออก
ระนอง
พังงา
ระนอง
พังงา
ระนอง
พังงา

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
511
367

399
259

230
392

532
943

242
271

317
219

305
140

88
60

27
20

32
12

33
7

106
178

104
283

46
190

101
545

435
138

46
70

9
110

8
27

5
4

1
7

0
5

27
35

25
23

245
12

109
35

15
7

21
3

6
6

13
35

4
5

8
10

3
8

131
332

120
288

174
673

178
358

81
284

200
424

300
990

123
132

261
381

120
316

159
248

496
665

784
985

309
874

654
1,681

216
724

346 2,267 559
1,714 2,048 731

816
1,703

458
528

582
430

260
175

585
494

417
193

952 286
1,062 333

1,120
373

484
146

717
327

279
53

679
399

264
142

ที่มา: สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ 4 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามัน
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนภูมิ 10 จำานวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560
ภาพ 7 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ
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ตาราง 10 พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2516-2560 (ต่อ)
พ.ศ.
2549
2551
2554
2556
2557
2558
2559
2560

ระนอง
1,651.72
1,791.80
1,791.80
1,694.99
1,726.43
1,717.54
1,724.82
1,722.75

พังงา
1,688.87
1,930.98
1,930.98
1,754.24
1,733.21
1,725.17
1,722.97
1,721.62

ภูเก็ต
94.33
153.70
153.70
110.50
111.37
110.67
111.21
111.45

กระบี่
861.16
984.64
984.64
894.45
877.84
883.05
881.41
883.64

(หน่วย: ตร.กม.)

ตรัง
1,139.87
1,069.04
1,069.04
1,057.40
1,064.29
1,076.80
1,073.97
1,075.59

สตูล
1,208.79
962.49
962.49
1,191.23
1,173.57
1,182.04
1,187.02
1,192.94

รวม
6,644.74
6,892.65
6,892.65
6,702.81
6,686.71
6,695.27
6,701.40
6,707.98

ที่มา: กรมป่าไม้

แผนภูมิ 11 จำานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2550-2560

5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น มี ก ารขยายพื้ น ที่
เกษตรกรรมและพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ทำาให้มีพื้นที่ป่าไม้
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
มีพื้นที่ป่าชายเลนลดลงจาก 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 การลดลงของพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลน
ของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาพความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในพื้นที่
ผืนแผ่นดินและท้องทะเล ตลอดจนความสามารถในการป้องกัน
และบรรเทาภัยทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นโดยมี
สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตาราง 11 พื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2504-2561

ตาราง 10 พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2516-2560
พ.ศ.
2516
2519
2521
2525
2528
2531
2532
2534
2536
2538
2541
2543
2547
2548

ระนอง
2,526.00
2,079.00
1,781.00
1,544.00
1,439.00
1,393.00
1,390.00
1,159.00
1,132.00
1,095.00
1,064.00
1,775.80
1,704.84
1,670.84

พังงา
1,650.00
1,623.00
1,605.00
1,467.00
1,410.00
1,339.00
1,337.00
1,268.00
1,226.00
1,181.00
1,142.00
1,851.30
1,721.70
1,692.06

ภูเก็ต
137.00
84.00
48.00
46.00
43.00
40.00
40.00
38.00
26.00
24.00
24.00
58.70
96.15
94.48

กระบี่
921.00
708.00
522.00
492.00
453.00
450.00
449.00
447.00
391.00
338.00
319.00
801.40
872.16
865.29

40

ตรัง
1,370.00
1,205.00
1,095.00
1,080.00
1,023.00
1,010.00
1,009.00
1,001.00
957.00
955.00
935.00
1,251.40
1,149.90
1,145.56

แผนภูมิ 12 พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2515-2560

สตูล
1,052.00
921.00
833.00
781.00
745.00
680.00
679.00
582.00
566.00
561.00
528.00
1,053.00
1,248.63
1,242.49

รวม
7,656.00
6,620.00
5,884.00
5,410.00
5,113.00
4,912.00
4,904.00
4,495.00
4,298.00
4,154.00
4,012.00
6,791.60
6,793.38
6,710.73

พ.ศ.
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2541
2543
2547
2552
2557
2561

ระนอง
306.00
258.00
225.92
216.14
211.82
194.7
193.08
192.37
192.37
253.29
250.92
247.12
259.07
165.59

พังงา
574.00
511.00
487.16
364.2
356.26
335.1
307.16
304.42
304.42
453.74
417.11
440.51
439.04
461.54

ภูเก็ต
45.00
31.00
28.48
19.35
17.86
15.54
15.48
15.12
15.12
21.51
22.8
19.72
21.51
33.85

กระบี่
537.00
333.20
317.6
303.12
296.43
319.15
285.27
282.73
282.73
349.2
350.14
349.1
341.83
456.15

ที่มา: กรมป่าไม้
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ตรัง
390.00
340.00
328.64
262.76
250.4
308.49
243.28
240.96
240.95
334.8
330.36
353.56
338.60
327.09

(หน่วย: ตร.กม.)

สตูล
462.00
463.00
393.76
312.39
288.93
310.53
294.2
293.44
293.44
353.36
347.21
357.82
361.42
498.33

รวม
2,314.00
1,936.20
1,781.56
1,477.96
1,421.70
1,483.51
1,338.47
1,329.04
1,329.03
1,765.90
1,718.54
1,767.83
1,761.48
1,942.55

แผนภูมิ 13 พื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2504-2561

6) การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันมีการตั้งถิ่นฐานที่เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมที่มีความเสี่ยง
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม การกัดเซาะชายฝัง่
ทะเล ฯลฯ ที่มีความรุนแรงและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น

แผนที่ 5 ความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มของจังหวัดระนอง
ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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3.3 การวางแผนผังนโยบายระดับภาค
การวางแผนผั ง นโยบายระดั บ ภาคของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ชายฝัง่ ทะเลอันดามัน เป็นการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งกำาหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได้รบั การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม
ผังนโยบายระดับภาคจะต้องสอดคล้องกับผังนโยบายระดับ
ประเทศซึ่งวางและจัดทำาโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
ได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ

แผนที่ 6 ความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยของจังหวัดตรัง
ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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5

นโยบายการผังเมืองแห่งชาติเช่นกัน ทัง้ นี้ กรมโยธาธิการและ
ผั ง เมื อ งกำา ลั ง ดำา เนิ น การวางและจั ด ทำา ผั ง นโยบายระดั บ
ประเทศ พ.ศ. 2580 5 เพื่อให้เป็นกรอบกำากับการวางและ
จัดทำาผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด โดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง และการวางและจัดทำาผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ซึ่ งได้ แก่ เทศบาล องค์ การบริ หาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

(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

การวางผังนโยบายระดับภาคของกลุม่ จังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามัน นอกจากจะต้องสอดคล้องกับผังนโยบายระดับประเทศ
แล้ว ผังนโยบายระดับภาคจะต้องถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีรายละเอียดในแผนพัฒนาภาคใต้พ.ศ. 2560-2565 ตลอดจนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง ภูเก็ต สตูล) พ.ศ.2561-2565 โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้
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แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2560-2565 6 ซึ่งจัดทำาโดย
สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
กำา หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประกอบด้ ว ย การพั ฒ นา
การท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำา
ของโลก การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและ
ปาล์มนำ้ามันแห่งใหม่ของประเทศ การพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก
การอนุรกั ษ์ ฟ้น� ฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่
ตรัง พังงา ระนอง ภูเก็ต สตูล) พ.ศ.2561-2565 7 ได้กำาหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น เป็ น
“การท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของ
ภาคเกษตร และชุมชนอย่างยัง่ ยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเทีย่ ว
ให้มมี าตรฐานอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิม่
ให้สนิ ค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสตั ว์ ทีม่ ศี กั ยภาพในพื้นที่
เพือ่ ให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน และการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพือ่ นำาไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ผังนโยบายระดับภาคกลุม่ จังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามัน
ซึง่ ต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ตามทีก่ ำาหนด ในมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2562 จะระบุถงึ วัตถุประสงค์
ในการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับภาคซึ่งครอบคลุมถึง
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แผนทีแ่ สดงเขตผังนโยบายระดับภาคซึง่ ครอบคลุมกลุม่ จังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีแผนผังที่สำาคัญต่าง ๆ ได้แก่
แผนผั ง แสดงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น แผนผั ง แสดงระบบ
การคมนาคมและการขนส่ง แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค
สาธารณู ป การ และบริ ก ารสาธารณะ แผนผั ง แสดงเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ แผนผังแสดงผังนำ้า ฯลฯ ทั้งนี้
เพื่อการอนุรักษ์และฟ้�นฟูพื้นที่ป่าไม้ ป่าพรุ และป่าชายเลน
การจั ด การนำ้า เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย และ
ภัยแล้ง การอนุรักษ์และฟ้�นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ได้ระบุถงึ การส่งเสริม
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสำาราญทางทะเลและ
ชายฝัง่ และเป็นแหล่งท่องเทีย่ ววัฒนธรรมลุม่ นำา้ ทีม่ เี อกลักษณ์
ที่โดดเด่น เนื่องจากไทยมีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางนำา้ ที่
สวยงามและกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย ทีส่ ามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวผ่านการชื่นชมธรรมชาติ การร้อยเรียงเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยตามเส้นทางท่องเที่ยว
ทางนำา้ ทัง้ เรือสำาราญและเรือยอร์ชตามชายฝัง่ ทะเลทัง้ อันดามัน
และอ่าวไทย เกาะ แก่ง ทีส่ วยงาม รวมทัง้ การท่องเทีย่ วตามแม่นา้ำ
ลำาคลอง นำาไปสูศ่ นู ย์กลางท่องเทีย่ วสำาราญทางนำา้ โดยการปรับ
บทบาทของท่าเรือในประเทศที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือหลัก
การมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของท่าเรือ
มารีนา่ และท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน และการบริหารจัดการ
ท่าเรือทัง้ ในเรือ่ งความสะอาด และการจัดการความปลอดภัยของ
ท่าเรือและมารีนา่ ทีไ่ ด้มาตรฐานสากล รวมทัง้ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวตามแม่นา้ำ
ลำาคลองที่สาำ คัญ และมีมาตรการกำากับดูแลความปลอดภัย
ในการเดินทาง รวมถึงการส่งเสริมการเชือ่ มโยงระบบเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
ทางนำา้ ให้เชื่อมต่อกับการเดินทางทางบกและทางอากาศให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว รวมทัง้ สร้างให้เกิดเส้นทางและแหล่งท่องเทีย่ ว
ใหม่ และการจัดทำาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทางนำา้
นำาเทคโนโลยีมาใช้อาำ นวยความสะดวกในการดำาเนินธุรกิจกับ
กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนา
บุคลากรทุกภาคส่วนให้มคี วามพร้อม รวมถึงการให้ความสำาคัญ
กับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเทีย่ ว โดยคำานึงถึง
ความยัง่ ยืนของพืน้ ทีก่ ารท่องเทีย่ ว
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2564 ได้ระบุถงึ การส่งเสริมและพัฒนาการเชือ่ มโยง
การท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติในพื้นที่
ภาคใต้ฝ่ังอันดามันและอ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยวบนบก
บริเวณพื้นที่ตอนในที่มีศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกใน
บริเวณพื้นที่ตอนในที่มีศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้
ฝัง่ อ่าวไทย รวมทัง้ แหล่งท่องเทีย่ วชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพอืน่ ๆ เพือ่ ให้
เป็นเส้นทางโครงข่ายการท่องเทีย่ ว และกลุม่ พืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
เชือ่ มโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วเดิมทีม่ ชี อ่ื เสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา
กระบี่ และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และแหล่งท่องเทีย่ วทะเลชุมพร ชายทะเลสิชลและขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช
6
7

แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2560-2565. แหล่งที่มา: https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8537
แผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝง่ ั อันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง ภูเก็ต สตูล) พ.ศ.2562-2565. แหล่งทีม่ า: http://www.osmsouth-w.moi.go.th/main/page/28
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ทั้งนี้ ผังนโยบายระดับภาคกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเล
อันดามันจะระบุนโยบาย มาตรการ และวิธดี าำ เนินการเพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามวัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับภาค ซึ่งโดยทั่วไปจะ
ครอบคลุมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย (legal measure)
และมาตรการทางงบประมาณ (fiscal measure) เพื่อให้เป็น
เครือ่ งมือในการบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธปี ฏิบตั ิ และ
ความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ รวม
ทัง้ การระบุถงึ กรอบระยะเวลาในการดำาเนินการ
3.4 การวางแผนผังนโยบายระดับจังหวัด
การวางแผนผังนโยบายระดับจังหวัดของแต่ละจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นการดำาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งกำาหนดให้เป็น
บทบาทหน้ า ที่ข องกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง โดยได้ รับ
การพิจารณาให้ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการผังเมือ ง
อย่างไรก็ตาม ผังนโยบายระดับจังหวัดจะต้องสอดคล้องกับ
ผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาคซึง่ วางและ
จัดทำาโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และได้รบั การพิจารณาให้
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
ทั้งนี้ ผังนโยบายระดับจังหวัดจะเป็นกรอบกำากับการวางและ
จัดทำาผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ โดยกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ เทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา

ผังนโยบายระดับจังหวัดต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ตาม
ทีก่ าำ หนดในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ.
2562 ซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำาผังนโยบาย
ระดับจังหวัด แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัด และ
แผนผังทีส่ าำ คัญต่าง ๆ ได้แก่ แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง แผนผังแสดง
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
แผนผังแสดงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และ
ระบบนิเวศ แผนผังแสดงผังนำา้ แผนผังแสดงเขตการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว ฯลฯ และรายการประกอบแผนผัง ประกอบกับ
การระบุนโยบาย มาตรการ และวิธดี าำ เนินการเพือ่ ปฏิบตั ติ าม
วัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับจังหวัด ซึ่งโดยทั่วไปจะ
ครอบคลุมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย (legal measure)
และมาตรการทางงบประมาณ (fiscal measure) เพื่อให้เป็น
เครือ่ งมือในการบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธปี ฏิบตั ิ และ
ความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ รวม
ทัง้ การระบุถงึ กรอบระยะเวลาในการดำาเนินการ
ทัง้ นี้ การวางผังนโยบายระดับจังหวัดของแต่ละจังหวัด
ในกลุม่ จังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามัน นอกจากจะต้องสอดคล้อง
กับผังนโยบายระดับประเทศ และผังนโยบายระดับภาคแล้ว
ผั ง นโยบายระดั บ จั ง หวั ด จะต้ อ งถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
พ.ศ. 2561-2580 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ซึง่ มีรายละเอียดในแผนพัฒนา
ภาคใต้ พ.ศ. 2560-2565 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝัง่ อันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง ภูเก็ต สตูล) พ.ศ. 25612565 และแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวดนัน้ ๆ โดยมีสาระสำาคัญ
สรุปได้ดงั นี้

แผนผัง 2 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับภาคกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ
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3.4.1 ผังนโยบายระดับจังหวัดระนอง
แผนพัฒนาจังหวัดระนอง พ.ศ. 2561-2565 8 ได้กาำ หนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดระนองเป็น “เมืองท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพชัน้ นำา การเกษตรสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่ ทีป่ ระชาชน
มีสุขภาวะที่ดี และประตูการค้าผ่านฝั่งอันดามัน” โดยมี
ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว
และบริ ก ารสุ ข ภาพเชื่อ มโยงในอาเซี ย น การส่ ง เสริ ม ภาค
การเกษตรแบบครบวงจร การเสริมสร้างความมัน่ คง ปลอดภัย
และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน การจัดการ อนุรกั ษ์
ฟ้�นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ
การส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ผังนโยบายระดับจังหวัดระนองจะระบุถงึ วัตถุประสงค์ในการวาง
และจั ด ทำา ผั ง นโยบายระดั บ จั ง หวั ด ระนองซึ่ง ครอบคลุ ม ถึ ง

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แผนทีแ่ สดงเขต
ผังนโยบายระดับจังหวัดซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัด
ระนอง โดยมีแผนผังทีส่ าำ คัญต่าง ๆ ได้แก่ แผนผังแสดงการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและการขนส่ง
แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ
สาธารณะ แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว แผนผังแสดง
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และระบบนิเวศ แผนผัง
แสดงผังนำา้ ฯลฯ ทัง้ นี้ เพือ่ การอนุรกั ษ์และฟ้น� ฟูพน้ื ทีป่ า่ ไม้ ป่าพรุ
และป่าชายเลน การจัดการนำา้ เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง การอนุรกั ษ์และฟ้น� ฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่ม การรุกลำา้ ของนำา้ เค็ม
การกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล และการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์

แผนผัง 3 ผังแนวคิด
การวางและจัดทำา
ผังนโยบายระดับ
จังหวัดระนอง
ที่มา: ที่ปรึกษา
โครงการฯ
8

ถึงการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แผนทีแ่ สดงเขต ผังนโยบายระดับจังหวัดซึง่ ครอบคลุมเขตพืน้ ที่
จังหวัดพังงา โดยมีแผนผังที่สำาคัญต่าง ๆ ได้แก่ แผนผังแสดง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและ
การขนส่ง แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และบริการสาธารณะ แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศ แผนผังแสดงผังนำ้า ฯลฯ ทัง้ นี้ เพือ่ การอนุรกั ษ์และ
ฟ้�นฟูพื้นที่ป่าไม้ ป่าพรุ และป่าชายเลน การจัดการนำ้าเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การอนุรักษ์และ
ฟ้�นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการรุกลำ้าของนำ้าเค็ม การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3.4.2 ผังนโยบายระดับจังหวัดพังงา
แผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2561-2565 9 ได้กำาหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดพังงาเป็น “ศูนย์กลางการท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่
คุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีประเด็นการพัฒนา ได้แก่ การสร้าง
เสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร การสร้างเสริม
ระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ
ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน การสร้างเสริมระบบ
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพและสมดุล และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงและน่าอยู่
ผังนโยบายระดับจังหวัดพังงาจะระบุถงึ วัตถุประสงค์ใน
การวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดพังงาซึ่งครอบคลุม

แผนผัง 4 ผังแนวคิด
การวางและจัดทำา
ผังนโยบายระดับ
จังหวัดพังงา
ทีม่ า: ทีป่ รึกษาโครงการฯ

แผนพัฒนาจังหวัดระนอง พ.ศ. 2561-2565. แหล่งทีม่ า: http://www.ranong.go.th/
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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 ได้กาำ หนด
วิสยั ทัศน์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็น “ศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว
การศ่กษา นวัตกรรมบริการ ในระดับนานาชาติ และการพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืนมุง่ สูจ่ งั หวัดทีพ่ ฒ
ั นาแล้วภายในปี พ.ศ. 2579” โดย
มีประเด็นการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจ ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ
(value based economy and high value service) การพัฒนา
เมืองเพือ่ รองรับการเติบโตทีท่ นั สมัยและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(smart city) และการพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการ
ความมัน่ คง ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย (human
resource, social development and security management)
ผังนโยบายระดับจังหวัดภูเก็ตจะระบุถงึ วัตถุประสงค์ใน
การวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดภูเก็ตซึง่ ครอบคลุมถึง

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แผนทีแ่ สดงเขต ผังนโยบายระดับจังหวัดซึง่ ครอบคลุมเขตพืน้ ที่
จังหวัดภูเก็ต โดยมีแผนผังทีส่ าำ คัญต่าง ๆ ได้แก่ แผนผังแสดง
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและ
การขนส่ง แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และบริการสาธารณะ แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศ แผนผังแสดงผังนำา้ ฯลฯ ทัง้ นี้ เพือ่ การอนุรกั ษ์และ
ฟ้น� ฟูพน้ื ทีป่ า่ ไม้ ป่าพรุ และป่าชายเลน การจัดการนำา้ เพือ่ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การอนุรักษ์และฟ้�นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดินโคลนถล่ม การรุกลำา้ ของนำา้ เค็ม การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
และการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์

แผนผัง 5 ผังแนวคิด
การวางและจัดทำา
ผังนโยบายระดับ
จังหวัดภูเก็ต
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ
10

3.4.4 ผังนโยบายระดับจังหวัดกระบี่
แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2561-2565 11 ได้
กำาหนดวิสยั ทัศน์การพัฒนาจังหวัดกระบีเ่ ป็น “เมืองท่องเทีย่ ว
คุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคม
น่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง” โดย
มี ป ระเด็ น การพั ฒ นา ได้ แ ก่ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้
เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (green tourism) เพิ่มศักยภาพให้
ได้มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับ
ภู มิ ภ าคและนานาชาติ การยกระดั บ ขี ด ความสามารถใน
การผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร
ควบคูก่ บั การพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัว
เท่าทันต่อบริบท การเปลี่ยนแปลง และการอนุรักษ์และฟ้�นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

ผังนโยบายระดับจังหวัดกระบี่จะระบุถึงวัตถุประสงค์
ในการวางและจั ด ทำา ผั ง นโยบายระดั บ จั ง หวั ด กระบี่ ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ แผนที่แสดงเขต ผังนโยบายระดับจังหวัดซึ่ง
ครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมีแผนผังที่สำาคัญต่าง ๆ
ได้แก่ แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงระบบ
การคมนาคมและการขนส่ง แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค
สาธารณู ป การ และบริ ก ารสาธารณะ แผนผั ง แสดงเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ แผนผังแสดงผังนำ้า ฯลฯ ทั้งนี้
เพื่อการอนุรักษ์และฟ้�นฟูพื้นที่ป่าไม้ ป่าพรุ และป่าชายเลน
การจั ด การนำ้า เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย และ
ภัยแล้ง การอนุรักษ์และฟ้�นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการรุกลำ้าของนำ้าเค็ม การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนผัง 6 ผังแนวคิด
การวางและจัดทำา
ผังนโยบายระดับ
จังหวัดกระบี่
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561-2565. แหล่งทีม่ า: https://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=plan
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แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2561-2565. แหล่งทีม่ า: : http://krabi.thailocallink.com/news_develop_plan
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3.4.5 ผังนโยบายระดับจังหวัดตรัง
แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 12 ได้กำาหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดตรังเป็น “ตรังเมืองแห่งความสุข
บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเทีย่ ว
ทีไ่ ด้มาตรฐานสากล” โดยมีประเด็นการพัฒนา ได้แก่ การสร้าง
ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงนิเวศน์ให้มคี ณ
ุ ภาพเพือ่ สร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/
พื้นที่ และมีความยั่งยืน
ผังนโยบายระดับจังหวัดตรังจะระบุถึงวัตถุประสงค์ใน
การวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดตรังซึง่ ครอบคลุมถึง

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แผนทีแ่ สดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัดซึง่ ครอบคลุมเขตพืน้ ที่
จังหวัดตรัง โดยมีแผนผังที่สำาคัญต่าง ๆ ได้แก่ แผนผังแสดง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและ
การขนส่ง แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และบริการสาธารณะ แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศ แผนผังแสดงผังนำ้า ฯลฯ ทัง้ นี้ เพือ่ การอนุรกั ษ์และ
ฟ้�นฟูพื้นที่ป่าไม้ ป่าพรุ และป่าชายเลน การจัดการนำ้าเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การอนุรักษ์และ
ฟ้�นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการรุกลำ้าของนำา้ เค็ม การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3.4.6 ผังนโยบายระดับจังหวัดสตูล
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561-2565 13 ได้กำาหนด
วิสยั ทัศน์การพัฒนาจังหวัดสตูลเป็น “เมืองท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
อุ ท ยานธรณี โ ลก เศรษฐกิ จ มั่ น คง สั ง คมน่ า อยู่ ป ระตู สู่
อาเซึ่ียน” โดยมีประเด็นการพัฒนา ได้แก่ การเสริมสร้าง
เศรษฐกิ จ และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากอุ ท ยานธรณี โ ลกสตู ล
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ ง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสว่ นร่วม
อย่างสมดุล และยั่งยืน และการเสริมสร้างความมั่นคง สังคม
สั น ติ สุ ข และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต บนฐานปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ผังนโยบายระดับจังหวัดสตูลจะระบุถึงวัตถุประสงค์ใน
การวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดสตูลซึง่ ครอบคลุมถึง

แผนผัง 8 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังนโยบายระดับจังหวัดสตูล
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

แผนผัง 7 ผังแนวคิด
การวางและจัดทำา
ผังนโยบายระดับ
จังหวัดตรัง
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ
12

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แผนทีแ่ สดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัดซึง่ ครอบคลุมเขตพืน้ ที่
จังหวัดสตูล โดยมีแผนผังที่สำาคัญต่าง ๆ ได้แก่ แผนผังแสดง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและ
การขนส่ง แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และบริการสาธารณะ แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และระบบ
นิเวศ แผนผังแสดงผังนำ้า ฯลฯ ทั้งนี้ เพือ่ การอนุรกั ษ์และฟ้�นฟู
พื้นที่ป่าไม้ ป่าพรุ และป่าชายเลน การจัดการนำ้าเพื่อป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย และภั ย แล้ ง การอนุ รั ก ษ์ แ ละ
ฟ้�นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการรุกลำ้าของนำ้าเค็ม การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565. แหล่งทีม่ า: http://www.trang.go.th/trnew/
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แผนพัฒนาจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561-2565. แหล่งทีม่ า: http://www.satun.go.th/news_devpro
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3.5 การวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
การวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะของชุมชนเมือง
ในกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นการดำาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งกำาหนดให้เป็น
บทบาทหน้าทีข่ องกรมโยธาธิการและผังเมือง และ/หรือองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ แ ก่ เทศบาล องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล และองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร และ
เมื อ งพั ท ยา โดยได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการผังเมือง หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
แล้วแต่กรณี
อย่ า งไรก็ ต าม ผั ง เมื อ งรวมจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ผังนโยบายระดับภาคและผังนโยบายระดับจังหวัด และต้อง
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้
ผังเมืองรวมต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ตามทีก่ ำาหนดในมาตรา
22 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งระบุถึง
วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำาผังเมืองรวม แผนทีแ่ สดงเขต
ของผังเมืองรวม แผนผังต่าง ๆ ได้แก่ แผนผังกำาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำาแนกประเภท แผนผังแสดงที่โล่ง
แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง แผนผัง
แสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บริการสาธารณะ แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และแผนผังแสดงผังนำ้า รายการประกอบแผนผัง
ข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีจ่ ะให้ปฏิบตั หิ รือไม่ให้ปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมและแผนผังต่าง ๆ
ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนนโยบาย มาตรการ และวิธดี าำ เนินการ
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมซึ่งอาจ
เป็นแนวทางในการปรับอัตราส่วนพื้นที่อาคาร (floor area
ratio: FAR) แนวทางในการใช้มาตรการด้านการเงิน การคลัง
หรื อ แนวทางที่ เ หมาะสมเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาหรือเพื่อเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ
การวางและจั ด ทำา ผั ง เมื อ งเฉพาะซึ่ ง อาจดำา เนิ น การ
ต่อเนื่องจากการใช้บังคับผังเมืองรวม จะต้องสอดคล้องกับ
ผังเมืองรวม และให้คำานึงถึงความคิดเห็นของเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในที่ดิน
ของผู้อื่น ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน และการได้รบั อนุญาตให้กอ่ สร้างอาคารภายใน
ระยะเวลาทีไ่ ด้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตทีด่ นิ ทีจ่ ะ
ทำาการสำารวจเพือ่ วางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะ โดยมีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ตามที่กำาหนดในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึง่ ระบุถงึ วัตถุประสงค์ในการวางและ
จั ด ทำา ผั ง เมื อ งเฉพาะ แผนที่ แ สดงเขตของผั ง เมื อ งเฉพาะ
แผนผังต่าง ๆ ได้แก่ แผนผังแสดงการกำาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินซึ่งจำาแนกเป็นประเภทกิจการ แผนผังแสดงโครงการ
การคมนาคมและการขนส่ง แผนผังแสดงรายละเอียดของ
กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงการกำาหนดระดับพื้นดิน
แผนผังแสดงบริเวณทีต่ งั้ ของสถานทีห่ รือวัตถุทมี่ ปี ระโยชน์หรือ
คุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดี ทีจ่ ะพึงส่งเสริม ดำารงรักษาหรือบูรณะ แผนผัง
แสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ รวมทั้ง
ต้ น ไม้ เ ดี่ ย วหรื อ ต้ น ไม้ ห มู่ ที่ จ ะพึ ง ส่ ง เสริ ม หรื อ บำา รุ ง รั ก ษา
แผนผั ง แสดงพื้ น ที่ สี เ ขี ย วและพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ รายการและ
คำา อธิ บ ายประกอบแผนผั ง ข้ อ กำา หนดที่ จ ะให้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ
ไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะ
รายละเอียดทีด่ นิ ของเอกชนเพือ่ ใช้เป็นทีอ่ ปุ กรณ์เพือ่ ประโยชน์
ในการดำาเนินการตามผังเมืองเฉพาะ และรายละเอียดและแผนที่
ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น เจ้ า ของ
ผูค้ รอบครอง หรือผูด้ แู ลรักษา ซึง่ จะนำามาใช้เพือ่ ประโยชน์แก่
การผังเมือง
ทัง้ นี้ การวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะของชุมชน
เมืองของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
นอกจากจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ผั ง นโยบายระดั บ ภาคและ
ผังนโยบายระดับจังหวัดแล้ว ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2561-2565
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา
ระนอง ภูเก็ต สตูล) พ.ศ.2561-2565 แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดและชุมชนเมืองนั้น ๆ โดยมี
สาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

3.5.1 ผังเมืองรวมเมืองระนอง และผังเมืองเฉพาะ
ชุมชนปากนำ้า จังหวัดระนอง
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนอง พ.ศ. 2561-2565 14
ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำา และ
เมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต” โดยมียุทธศาสตร์
การพัฒนาต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาการเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวติ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการบริหารการเมืองการบริหาร
การวางผังเมืองรวมเมืองระนองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง

สภาพภูมิอากาศ มีกรอบแนวความคิดในการป้องกันดินโคลน
ถล่มโดยการอนุรกั ษ์ฟน้� ฟูพนื้ ทีป่ า่ ไม้ การปลูกพืชคลุมดิน และ
การก่อสร้างกำาแพงป้องกันดินโคลนถล่มในบริเวณทีม่ คี วามเสีย่ ง
การแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยของเมืองโดยการก่อสร้าง
ช่องทางผันนำา้ (diversion channel) คลองด่าน คลองหาดส้มแป้น
คลองขามป้อม และคลองระนอง และการสร้างพนังป้องกัน
การรุกลำ้าของนำ้าเค็มตามแนวฝั่งคลองด่านและคลองระนอง
ต่อเนื่องกับการวางผังเมืองเฉพาะชุมชนปากนำ้าเพื่อการแก้ไข
และป้องกันปัญหาอุทกภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับนำ้าทะเล
ในบริเวณย่านพาณิชยกรรมสะพานปลาซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจ
ของเมืองระนอง

แผนผัง 9 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองระนอง
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ
14

56

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองระนอง อำาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง. แหล่งทีม่ า: http://www.ranongcity.go.th/strategy?cid=15
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แผนผัง 11 ผังแนวคิดการวาง
และจัดทำาผังเมืองรวมเมืองพังงา
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ
แผนผัง 10 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนปากน้ำา
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

3.5.2 ผังเมืองรวมเมืองพังงา และผังเมืองเฉพาะ
ชุมชนสามัคคี-ชายค่าย-บริรักษ์บำารุง-ทุ่งเจดีย์ จังหวัดพังงา
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองพังงา พ.ศ. 2561-2565 15
ได้กาำ หนดวิสยั ทัศน์ “พังงาน่าอยู่ เชิดชูคณ
ุ ธรรม มีธรรมาภิบาล
การศ่กษาเป็นเลิศ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” โดยมี
เป้าประสงค์ประกอบด้วย การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐานและทัว่ ถึง การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คูค่ ณ
ุ ธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงาม
และคงไว้ซงึ่ เอกลักษณ์ของท้องถิน่ การส่งเสริม อนุรกั ษ์ ฟ้น� ฟู
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุล
ยั่ ง ยื น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ อ ยู่ ดี มี สุ ข
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมการค้า
การลงทุนและการพัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน

15

และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพือ่ สร้างความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้รับบริการ
การวางผังเมืองรวมเมืองพังงาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ มีกรอบแนวความคิดในการอนุรกั ษ์ฟน้� ฟูพนื้ ที่
ป่าไม้และป่าชายเลนในชุมชนเมืองและบริเวณโดยรอบ และ
การเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียว (green linkage) ระหว่างป่าไม้กับ
ป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์ฟ้�นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ต่อเนื่องกับการวางผังเมืองเฉพาะชุมชนสามัคคี-ชายค่ายบริรักษ์บำารุง-ทุ่งเจดีย์เพื่อการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม
และขนส่ง และการเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวระหว่างพื้นที่ป่าไม้
บริเวณเขาล้างบาศทางทิศตะวันตกกับพื้นที่ป่าชายเลนริมฝั่ง
คลองพังงาทางทิศตะวันออกของเมืองพังงา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองพังงา อำาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา. แหล่งทีม่ า: http://www.phangngacity.go.th/strategy/?cid=9

แผนผัง 12 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนสามัคคี-ชายค่าย-บริรักษ์บำารุง-ทุ่งเจดีย์
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ
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3.5.3 ผังเมืองรวมเมืองกะรน และผังเมืองเฉพาะ
ย่านพาณิชยกรรมหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต
แผนพัฒนาเทศบาลตำาบลกะรน พ.ศ. 2561-2565 16
ได้ กาำ หนดวิ สัย ทั ศ น์ ใ นการ “พั ฒ นาให้ เ ป็ น เมื อ งในสวน
(garden village) เป็นทีน่ า่ อยูข่ องประชาชน และน่าพักผ่อน
ของนักท่องเทีย่ วอย่างแท้จริง” โดยมียทุ ธศาสตร์ตา่ ง ๆ ได้แก่
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
การวางผังเมืองรวมชุมชนกะรนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง

สภาพภูมิอากาศ มีกรอบแนวความคิดในการป้องกันดินโคลน
ถล่มโดยการอนุรักษ์ฟ้�นฟูพื้นที่ป่าไม้ การปลูกพืชคลุมดิน
และการก่อสร้างกำาแพงป้องกันดินโคลนถล่มในบริเวณที่มี
ความเสี่ยง การแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยของเมืองโดย
การก่อสร้างช่องทางผันนำ้า (diversion channel) และแก้มลิง
(water retention pond) และการจัดให้มีเส้นทางอพยพ
(evacuation route) จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไปยังพื้นที่หลบภัย
(refugee area) ทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ทีส่ งู ทีม่ คี วามปลอดภัย ต่อเนือ่ ง
กับการวางผังเมืองเฉพาะย่านพาณิชยกรรมหาดกะรนเพื่อ
การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและเส้นทางอพยพ
การก่อสร้างกำาแพงป้องกันดินโคลนถล่ม และการก่อสร้าง
ช่องทางผันนำ้า

แผนผัง 14 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะย่านพาณิชยกรรมหาดกะรน
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

แผนผัง 13 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองกะรน
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

การวางผังเมืองรวมชุมชนอ่าวนาง-ท่าเลนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ มี ก รอบแนวความคิ ด
ในการอนุรักษ์ฟ้�นฟูพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลน การพัฒนา
โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และการจัดให้มีเส้นทางอพยพ
(evacuation route) จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไปยังพื้นที่หลบภัย
(refugee area) การแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยของเมือง
โดยการก่อสร้างช่องทางผันนำ้า (diversion channel) และ
แก้มลิง (water retention pond) และการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ต่อเนื่องกับการวางผังเมืองเฉพาะชุมชนอ่าวนาง
เพือ่ การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและเส้นทางอพยพ
การก่อสร้างช่องทางผันนำ้า และการป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่
ทะเล

3.5.4 ผังเมืองรวมชุมชนอ่าวนาง-ท่าเลน และผังเมือง
เฉพาะชุมชนอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำาบลอ่าวนาง พ.ศ.
2561-2565 17 ได้กำาหนดวิสยั ทัศน์ “ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ี เน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน บนพืน้ ฐานสภาพแวดล้อม
และเมืองน่าอยู่ พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” โดยมี
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำาบลอ่าวนาง อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี.่ แหล่งทีม่ า: http://www.aonang.go.th/
news.php?cat_id=16
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แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำาบลกะรน อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต. แหล่งทีม่ า: http://www.karoncity.go.th/develop_plan

60

61

3.5.5 ผังเมืองรวมเมืองตรัง และผังเมืองเฉพาะชุมชน
คลองนางน้อย-ควนปริง จังหวัดตรัง
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง พ.ศ. 2561-2565 18 ได้
กำาหนดวิสยั ทัศน์ “การศ่กษาก้าวหน้า พัฒนาต่อเนือ่ ง สูน่ คร
ตรังเมืองแห่งความสุข” โดยมียุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ สู่เมืองแห่งความ
สุข การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการพัฒนาเมืองอย่าง
มีคุณภาพ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมสูค่ วามสมดุลอย่าง
ยั่งยืน และการสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

การวางผั งเมื องรวมเมื องตรั งในส่ วนที่ เกี่ย วข้ องกั บ
วัตถุประสงค์ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ มีกรอบแนวความคิดในการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยโดยการก่อสร้างช่องทางผันนำ้า (diversion
channel) ของแม่นำ้าตรังทางทิศตะวันตก และของคลองลำาเลียง
ทางทิศใต้ การยกระดับถนนวงแหวน (ทางหลวงหมายเลข
419) เพือ่ ให้เป็นคันป้องกันนำา้ ท่วม (flood dike) และการควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
ให้อยูภ่ ายในถนนวงแหวนซึง่ ใช้เป็นคันป้องกันนำ้าท่วม ต่อเนือ่ ง
กับการวางผังเมืองเฉพาะชุมชนคลองนางน้อย-ควนปริงเพือ่ แก้ไข
และป้ องกั นปั ญหาอุ ทกภั ยในพื้นที่รองรั บการขยายตั วของ
ย่านที่อยู่อาศัยชานเมืองของเทศบาลนครตรัง

แผนผัง 15 ผังแนวคิด
การวางและจัดทำา
ผังเมืองรวมชุมชน
อ่าวนาง-ท่าเลน
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

แผนผัง 17 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองตรัง
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ
แผนผัง 16 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนอ่าวนาง
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ
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แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครตรัง อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง. แหล่งทีม่ า: http://www.trangcity.go.th/trangcity/index.php/
2017-06-26-11-27-29/3
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แผนผัง 19 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเมืองชุมชนหลีเป๊ะ
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

แผนผัง 18 ผังแนวคิด
การวางและจัดทำา
ผังเมืองเฉพาะชุมชน
คลองนางน้อย-ควนปริง
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

3.5.6 ผังเมืองรวมชุมชนหลีเป๊ะ และผังเมืองเฉพาะ
ชุมชนหาดซึ่ันไรซึ่์ จังหวัดสตูล
ชุมชนหลีเป๊ะซึง่ เป็นเกาะทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วที่สาำ คัญ
ของจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะ
สาหร่าย อำาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำาบลเกาะสาหร่าย พ.ศ. 2561-2565 19 ได้ระบุ
ถึงวิสัยทัศน์ “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ฟื้้�นฟืู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างตำาบลน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี
และรักษาจารีตประเพณีวิถีวัฒนธรรม” โดยมียุทธศาสตร์
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
การพั ฒ นาด้ า นการส่ ง เสริ มคุ ณ ภาพชี วิ ต การพั ฒ นาด้ า น
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบร้อย การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

การวางผังเมืองรวมชุมชนหลีเป๊ะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
วัตถุประสงค์ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ มีกรอบแนวความคิดในการสงวนรักษาพืน้ ที่
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญได้แก่พื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้เป็นพื้นที่
ดูดซับความชุ่มชื้นเพื่อให้มีทรัพยากรนำ้าที่พอเพียงต่อการใช้
ประโยชน์เพื่อการดำารงชีวิตของประชาชนในชุมชน ประกอบ
กั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟ้� น ฟู ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดย
การกำากับควบคุมการพัฒนาย่านที่พักของนักท่องเที่ยวให้อยู่
ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับทางธรรมชาติ ประกอบ
กับการบริหารจัดการโดยระบบสาธารณูปโภคที่สำาคัญได้แก่
การจัดการขยะและนำ้าเสีย การระบายนำ้าและป้องกันนำ้าท่วม
ต่อเนือ่ งกับการวางผังเมืองเฉพาะบริเวณชุมชนหาดซันไรท์เพือ่
การพั ฒ นาการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ช ายหาด และการแก้ ไ ขปั ญ หา
นำ้าท่วมขังบริเวณชุมชนประมง

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะสาหร่าย อำาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล. แหล่งทีม่ า: http://www.kohsarai.go.th/
html/new-plant.asp?typeplant=2
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แผนผัง 20 ผังแนวคิดการวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะชุมชนหาดซันไรซ์
ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวางแผนผังพัฒนาเชิงพื้นที่ (spatial development
plan) โดยอาศั ย อำา นาจแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง
พ.ศ. 2562 ซึง่ ประกอบด้วยผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบาย
ระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวม และผังเมือง
เฉพาะ เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการนำ้า อุทกภัย
และภัยแล้ง เกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การท่องเที่ยว
สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการตัง้ ถิน่ ฐาน
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จะต้ อ งดำา เนิ น การควบคู่ กั บ
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (economic and
social development plan) ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการ
และแผนวิ ส าหกิ จ ของหน่ ว ยงานส่ ว นกลางและองค์ ก าร
รัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนาภาคหรือกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลต่อการขับเคลื่อน
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
2558-2593 และแผนการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้ ง นี้ การถอดบทเรี ย นการดำา เนิ น การ “โครงการ
สนั บ สนุ น การจั ด ทำา แผนการปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง
ในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น ” สามารถสรุ ป
ข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1) การดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง องค์การ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานส่ ว นภู มิ ภ าค และองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการวางแผนปฏิบัติราชการ แผนวิสาหกิจ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของจังหวัดและท้องถิ่นนำาร่อง ในแต่ละประเด็นสาขา
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ที่มีความเด่นชัดในจังหวัดและท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้ทราบ
ถึงแนวทางการบูรณาการแนวตั้ง (vertical integration)
การดำาเนินการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศรายสาขาแบบบนสูล่ า่ ง (top down) และล่าง
สู่บน (bottom up) อย่างเป็นรูปธรรมที่มีความชัดเจน
2) การดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง องค์การ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการวางแผนปฏิบัติราชการ แผนวิสาหกิจ แผน
พัฒนากลุม่ จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิน่

ของจังหวัดและท้องถิน่ นำาร่อง ในแต่ละประเด็นสาขาการปรับตัว
ต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ มี
ความเด่นชัดในจังหวัดและท้องถิ่ นนั้น ๆ เพื่ อให้ทราบถึง
แนวทางการบูรณาการแนวราบ (horizontal integration)
โดยการประประสานการดำาเนินการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขาและระหว่าง
สาขาอย่างเป็นรูปธรรมที่มีความชัดเจน
3) การดำาเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของภาคหรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด
จังหวัด และท้องถิ่น ของกลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น
นำาร่อง ในการวางผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับ
จังหวัด ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ โดยการบูรณาการ
ร่วมกับการวางแผนพัฒนาภาคหรือกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เต็มตามขั้นตอนและ
กระบวนการตามที่ กำา หนดในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง
พ.ศ. 2562 จนมีผลใช้บังคับ
4) การกำาหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดความสามารถใน
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ของเมือง (resilient factor and indicator) จำาแนกเป็น
การวิเคราะห์ภัยและความเสี่ยงระดับภาคและระดับจังหวัด
(regional and provincial hazard and risk analysis) การวาง
จัดทำา และการใช้บังคับผังเมืองรวม (comprehensive plan)
โดยมีองค์ประกอบสำาคัญ ได้แก่ แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แผนผังการคมนาคมและขนส่ง แผนผังสาธารณูปโภค และ
แผนผังสาธารณูปการ การวาง จัดทำา และการใช้บงั คับผังเมือง
เฉพาะ (special project plan) และการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
(disaster and risk management)
5) การเผยแพร่องค์ความรู้ การจัดทำาแผนการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศในมิติ
การจัดการความเสีย่ งในพืน้ ทีภ่ าคหรือกลุม่ จังหวัด จังหวัด และ
ชุมชนเมือง กรณีตัวอย่างกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
โดยการจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้แก่ ชุดนิทรรศการ
เคลื่อนที่ เว็บไซด์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การจัด
การฝึ ก อบรมและการดู ง านให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน
ส่วนกลาง องค์การรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนภูมิภาค และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำาเนินการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขา
ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางต่อไป
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