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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 



-2-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 



-3-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
 

สารบัญ 
 

          หน้า 
 
ส่วนที่ ๑ บทนํา           ๑ 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      ๒ 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม     ๓ 

 
ส่วนที่ ๒ ขอบเขตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ๗ 

เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ 
อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม  
และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๓  รายละเอียดและคําอธิบายของมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม    ๑๐ 

 มาตรการข้อ ๑         ๑๐ 
 มาตรการข้อ ๒         ๑๑ 
 มาตรการข้อ ๓         ๑๖ 
 มาตรการข้อ ๔         ๒๑ 
 มาตรการข้อ ๕         ๓๑ 
 มาตรการข้อ ๖         ๓๖ 
 มาตรการข้อ ๗         ๔๑ 
 มาตรการข้อ ๘         ๔๖ 
 มาตรการข้อ ๙ – ๑๐         ๔๗ 
 มาตรการข้อ ๑๑          ๔๘ 
 มาตรการข้อ ๑๒          ๕๒ 
 มาตรการข้อ ๑๓          ๕๓ 
 มาตรการข้อ ๑๔         ๕๔ 
 มาตรการข้อ ๑๕         ๕๖ 
 มาตรการข้อ ๑๖ – ๑๗        ๕๗ 
 มาตรการข้อ ๑๘ – ๒๐        ๕๘    
 มาตรการข้อ ๒๑         ๕๙    

 



-4-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
          หน้า 
 
ส่วนที่ ๔   ภาคผนวก          ๖๐ 

ภาคผนวก ก ขั้นตอนการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม    ๖๐ 
ภาคผนวก ข  บ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย      ๖๖ 
ภาคผนวก ค  การจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)    ๗๑ 
                 หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
                 ในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก ง  หลักเกณฑ์การจัดทําแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึก    ๗๙ 

                 ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ 
                 พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๑- 

ส่วนที่ ๑  
บทนํา 

 

จังหวัดกระบ่ี มีสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดมสมบรูณ์ จึงเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับ
ความสนใจในการพัฒนา ทั้งด้านฐานการผลิต และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ 
ในทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีนิเวศที่เปราะบาง ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ถูกนําไป 
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศ มีมลพิษและสารตกค้างจากขบวนการผลิตที่ปล่อยสู่สาธารณะ อันอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ที่สําคัญ 
ในจังหวัดกระบ่ี อาทิเช่น 

- บริเวณปากแม่นํ้ากระบ่ี พ้ืนที่ ๑๓๓,๑๒๐ ไร่ เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่าง
ประเทศ (Ramsar Site) ลําดับที่ ๑,๑๐๐ ปกคลุมไปด้วยป่าชายเลนเนื้อที่ประมาณ ๖๓,๘๒๕ ไร่ หาดเลน
เนื้อที่ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร หาดเลนระหว่างปากแม่นํ้ากระบี่กับคลองยวน มีขนาดประมาณ ๕,๘๑๒.๕ ไร่ 
บริเวณป่าชายเลนในเขตพื้นที่ปากแม่นํ้ากระบ่ี มีไม้ป่าโกงกางขึ้นอยู่ค่อนข้างหนา คิดเป็นเน้ือที่ร้อยละ ๓๑ 
ของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งหมดในจังหวัดกระบี่ หรือร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่ป่าชายเลนในประเทศไทย บริเวณ 
ปากแม่นํ้ากระบี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นํ้า ซึ่งพันธ์ุปลาพบอย่างน้อย ๕๐ ชนิด เป็นปลาเศรษฐกิจ พ้ืนที่
หาดเลนเป็นแหล่งนกอพยพที่สําคัญของประเทศ นกบางชนิดเป็นนกที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ พบนกอพยพ  
๑๐๗ ชนิด นกชายเลน ๑๓๙ ชนิด และนกประจําถิ่น ๑๓๗ ชนิด และบริเวณรอบเกาะศรีบอยา เป็นแหล่ง
อาศัยของพะยูน โลมา เต่าทะเล มีจํานวนชนิดพันธ์ุหญ้าทะเล คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของชนิดพันธ์ุหญ้าทะเลท่ีพบ
ในประเทศไทย ๑, ๒  

- อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ต้ังอยู่ในท้องที่อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัด
กระบี่ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ รอบ ๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ 
ใต้ทะเลท่ีงดงามและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ ภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาเป็นช้ันๆ ถ้ําที่สวยงาม ตลอดจน
ชายหาดยาวสะอาด สุสานหอย มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ ๒๔๒,๔๓๗.๑๗ ไร่ หรือ ๓๘๗.๙๐ ตาราง
กิโลเมตร ๓ และจากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ๔ พบว่า เป็นแหล่งท่องเท่ียวของไทยที่เป็นที่นิยมของ
ชาวต่างชาติ จากผลการสํารวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๖๙ ประเทศ พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยม ส่วนใหญ่เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางทะเล ซึง่อันดับที่ ๑ คือ หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบ่ี 
 

 
 

 

๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://wetland.onep.go.th/wetlands/KrabiEstuary01.html  
๒ สํานักงานจังหวัดก ะบี่ Hhttp://www.krabi.go.th/krabi2015/m_file/summary/summary58.pdf ร
๓ กรมอุทยานแ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1047 ห่
๔  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news_travel.jsp 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๑- 

ส่วนที่ ๑  
บทนํา 

 

จังหวัดกระบ่ี มีสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดมสมบรูณ์ จึงเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับ
ความสนใจในการพัฒนา ทั้งด้านฐานการผลิต และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ 
ในทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีนิเวศที่เปราะบาง ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ถูกนําไป 
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศ มีมลพิษและสารตกค้างจากขบวนการผลิตที่ปล่อยสู่สาธารณะ อันอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ที่สําคัญ 
ในจังหวัดกระบ่ี อาทิเช่น 

- บริเวณปากแม่นํ้ากระบ่ี พ้ืนที่ ๑๓๓,๑๒๐ ไร่ เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่าง
ประเทศ (Ramsar Site) ลําดับที่ ๑,๑๐๐ ปกคลุมไปด้วยป่าชายเลนเนื้อที่ประมาณ ๖๓,๘๒๕ ไร่ หาดเลน
เน้ือที่ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร หาดเลนระหว่างปากแม่นํ้ากระบ่ีกับคลองยวน มีขนาดประมาณ ๕,๘๑๒.๕ ไร่ 
บริเวณป่าชายเลนในเขตพื้นที่ปากแม่นํ้ากระบ่ี มีไม้ป่าโกงกางขึ้นอยู่ค่อนข้างหนา คิดเป็นเน้ือที่ร้อยละ ๓๑ 
ของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งหมดในจังหวัดกระบ่ี หรือร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่ป่าชายเลนในประเทศไทย บริเวณ 
ปากแม่นํ้ากระบี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นํ้า ซึ่งพันธ์ุปลาพบอย่างน้อย ๕๐ ชนิด เป็นปลาเศรษฐกิจ พ้ืนที่
หาดเลนเป็นแหล่งนกอพยพที่สําคัญของประเทศ นกบางชนิดเป็นนกที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ พบนกอพยพ  
๑๐๗ ชนิด นกชายเลน ๑๓๙ ชนิด และนกประจําถิ่น ๑๓๗ ชนิด และบริเวณรอบเกาะศรีบอยา เป็นแหล่ง
อาศัยของพะยูน โลมา เต่าทะเล มีจํานวนชนิดพันธ์ุหญ้าทะเล คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของชนิดพันธ์ุหญ้าทะเลท่ีพบ
ในประเทศไทย ๑, ๒  

- อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ต้ังอยู่ในท้องที่อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัด
กระบี่ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ รอบ ๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ 
ใต้ทะเลท่ีงดงามและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ ภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาเป็นช้ันๆ ถ้ําที่สวยงาม ตลอดจน
ชายหาดยาวสะอาด สุสานหอย มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ ๒๔๒,๔๓๗.๑๗ ไร่ หรือ ๓๘๗.๙๐ ตาราง
กิโลเมตร ๓ และจากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ๔ พบว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่เป็นที่นิยมของ
ชาวต่างชาติ จากผลการสํารวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ๖๙ ประเทศ พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยม ส่วนใหญ่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งอันดับที่ ๑ คือ หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบ่ี 
 

 
 

 

๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม http://wetland.onep.go.th/wetlands/KrabiEstuary01.html  
๒ สํานักงานจังหวัดก ะบี่ Hhttp://www.krabi.go.th/krabi2015/m_file/summary/summary58.pdf ร
๓ กรมอุทยานแ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1047 ห่
๔  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news_travel.jsp 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๑- 

ส่วนที่ ๑  
บทนํา 

 

จังหวัดกระบ่ี มีสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดมสมบรูณ์ จึงเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับ
ความสนใจในการพัฒนา ทั้งด้านฐานการผลิต และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ 
ในทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีนิเวศที่เปราะบาง ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ถูกนําไป 
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ืองตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศ มีมลพิษและสารตกค้างจากขบวนการผลิตที่ปล่อยสู่สาธารณะ อันอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ที่สําคัญ 
ในจังหวัดกระบ่ี อาทิเช่น 

- บริเวณปากแม่นํ้ากระบ่ี พ้ืนที่ ๑๓๓,๑๒๐ ไร่ เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่าง
ประเทศ (Ramsar Site) ลําดับที่ ๑,๑๐๐ ปกคลุมไปด้วยป่าชายเลนเนื้อที่ประมาณ ๖๓,๘๒๕ ไร่ หาดเลน
เนื้อที่ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร หาดเลนระหว่างปากแม่นํ้ากระบ่ีกับคลองยวน มีขนาดประมาณ ๕,๘๑๒.๕ ไร่ 
บริเวณป่าชายเลนในเขตพื้นที่ปากแม่นํ้ากระบ่ี มีไม้ป่าโกงกางขึ้นอยู่ค่อนข้างหนา คิดเป็นเน้ือที่ร้อยละ ๓๑ 
ของพ้ืนที่ป่าชายเลนท้ังหมดในจังหวัดกระบี่ หรือร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่ป่าชายเลนในประเทศไทย บริเวณ 
ปากแม่นํ้ากระบี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นํ้า ซึ่งพันธ์ุปลาพบอย่างน้อย ๕๐ ชนิด เป็นปลาเศรษฐกิจ พ้ืนที่
หาดเลนเป็นแหล่งนกอพยพที่สําคัญของประเทศ นกบางชนิดเป็นนกที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ พบนกอพยพ  
๑๐๗ ชนิด นกชายเลน ๑๓๙ ชนิด และนกประจําถิ่น ๑๓๗ ชนิด และบริเวณรอบเกาะศรีบอยา เป็นแหล่ง
อาศัยของพะยูน โลมา เต่าทะเล มีจํานวนชนิดพันธ์ุหญ้าทะเล คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของชนิดพันธ์ุหญ้าทะเลท่ีพบ
ในประเทศไทย ๑, ๒  

- อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ต้ังอยู่ในท้องที่อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัด
กระบี่ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ รอบ ๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ 
ใต้ทะเลท่ีงดงามและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ ภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาเป็นช้ันๆ ถ้ําที่สวยงาม ตลอดจน
ชายหาดยาวสะอาด สุสานหอย มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ ๒๔๒,๔๓๗.๑๗ ไร่ หรือ ๓๘๗.๙๐ ตาราง
กิโลเมตร ๓ และจากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ๔ พบว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่เป็นที่นิยมของ
ชาวต่างชาติ จากผลการสํารวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ๖๙ ประเทศ พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยม ส่วนใหญ่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งอันดับที่ ๑ คือ หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบ่ี 
 

 
 

 

๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม http://wetland.onep.go.th/wetlands/KrabiEstuary01.html  
๒ สํานักงานจังหวัดก ะบี่ Hhttp://www.krabi.go.th/krabi2015/m_file/summary/summary58.pdf ร
๓ กรมอุทยานแ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1047 ห่
๔  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news_travel.jsp 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 
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สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากโครงการปรับปรุงและบูรณาการ

ประกาศกระทรวงฯ เรื่องกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี โดย
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๕๕) พบว่า  

๑. สภาพภูมิประเทศของจังหวัดกระบี่ โดยท่ัวไปประกอบด้วย เทือกเขาทอดตัวไปทาง
แนวเหนือใต้สลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาดและลอนชัน ที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกมีสภาพเป็น
ภูเขาหินปูนกระจัดกระจายสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น รวมท้ัง หมู่เกาะใหญ่น้อย จํานวนประมาณ ๑๕๔ 
เกาะ ในทะเลอันดามัน  

๒. สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน (Monsoon Climate) มีฝนตกเฉลี่ยเกือบ
ตลอดทั้งปี เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้
จังหวัดกระบ่ี มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน และฤดูฝน ช่วงเดือน พฤษภาคม-ธันวาคม 

๓. แหล่งนํ้าธรรมชาติของจังหวัดกระบ่ี ส่วนใหญ่เป็นคลองธรรมชาติ ๑๔๔ สาย เป็นลําคลอง
สายสั้น ๆ ไหลไปทางทิศใต้ออกทะเลอันดามัน โดยมีต้นนํ้าที่สําคัญเป็นกลุ่มภูเขาในเทือกเขาพนมเบญจา  
ซึ่งแหล่งนํ้าที่สําคัญของจังหวัดกระบ่ี ได้แก่ คลองสินปุน คลองกระบี่ใหญ่ คลองกระบี่น้อย คลองท่อม 
คลองปกาสัย คอลงจิหลาด คลองแห้ง สําหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ําและโครงการชลประทาน พบว่ามี
โครงการชลประทานขนาดกลาง ๗ แห่ง และโครงการชลประทานขนาดเล็ก ๖๒ แห่ง  

๔. จังหวัดกระบ่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มตามภูเขาสูงที่ประกอบด้วย หินแกรนิต หินโคลนและ
หินทราย โดยเฉพาะเขาพนมเบญจา เป็นพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มเป็นอันดับ ๑ นอกจากน้ัน พ้ืนที่เสี่ยง
ต่อการเกิดดินถล่มยังกระจายตัวอยู่บริเวณพ้ืนที่สูงในพื้นที่อ่าวนาง เกาะพีพี เกาะศรีบอยา และเกาะลันตา 

๕. จากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินในจังหวัดกระบ่ี โดยใช้คลองกระบี่ใหญ่เป็นตัวแทน 
ในช่วงปี ๒๕๔๗-๒๕๕๓ พบว่า คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่ ๒  
ซึ่งอยู่ในระดับดี มีเพียงบางปีที่ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม 
มีค่าสูง สําหรับคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งในพื้นที่ที่สําคัญของจังหวัดกระบ่ี เช่น 

- หาดนพรัตน์ธารา คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งบริเวณใกล้ฝั่ง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่บริเวณ
ไกลฝั่งออกไป อยู่ในเกณฑ์ดี 

- เกาะลันตา คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี 
- เกาะพีพี คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 

๖. พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลของจังหวัดกระบ่ีที่มีการกัดเซาะรุนแรง (๕ เมตรต่อปี) ได้แก่  
บ้านคลองทราย บ้านแหลมโพธ์ิ และบ้านคลองประสงค์ อําเภอเมืองกระบี่ และพื้นที่ชายฝั่งทะเลท่ีมีการกัดเซาะ
ปานกลาง (๑-๕ เมตรต่อปี) ได้แก่ บ้านท่าเลน-เขาทองใต้ แหลมป่อง บ้านคลองม่วง หาดนพรัตน์ธารา- 
หาดพระนาง อําเภอเมืองกระบ่ี และบ้านบ่อม่วง อําเภอคลองท่อม อย่างไรก็ตาม ชายฝั่งทะเลของจังหวัดกระบี่ 
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝ่ังบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ์ 
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 



-4-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
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-๔- 

 

๑. เจตนารมณ์ของการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ เพ่ือแก้ไขและฟื้นฟูปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และความวิกฤต

ของคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
๑.๒ เพ่ือป้องกันเหตุแห่งปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ มิให้กลับมาอีก ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๑.๓ สงวนรักษาพ้ืนที่ต้นน้ําลําธาร พ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะระบบนิเวศเฉพาะ รวมทั้งพ้ืนที่

เกาะต่างๆ  เพ่ือมุ่งให้เป็นแหล่งธรรมชาติโดยแท้จริง 
๑.๔ เป็นกฎหมายและมาตรการเสริมกฎหมาย ระเบียบ ตามกฎหมายอื่น ๆ ในการ

ป้องกัน รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๕ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือในการป้องกันดูแลรักษา

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๒. ข้อกฎหมาย 
  การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ เรื่อง การกําหนดเขต

พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๑ การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
มาตรา ๔๓ บัญญัติว่า “ในกรณีที่ปรากฎว่าพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ําลําธาร 

หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจ
ถูกทําลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพ้ืนที่ที่มี
คุณค่าทางธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพื้นที่น้ันยังมิได้ถูกประกาศกําหนดให้เป็น 
เขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดให้พ้ืนที่น้ันเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม” 

มาตรา ๔๔  บัญญัติว่า “ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๓ ให้กําหนด
มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย 

(๑ )  กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินเ พ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิ ให้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  

(๒) ห้ามการกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่น้ันจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม     

(๓) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการก่อสร้างหรือดําเนินการในพ้ืนที่น้ันให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    



-5-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 
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-๕- 

(๔) กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพ้ืนที่น้ัน รวมทั้งการกําหนดขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่น้ัน   

(๕) กําหนดมาตรการคุ้มครองอื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพ
ของพ้ืนที่น้ัน 

มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า “ในพ้ืนที่ใดที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม 
เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุม
มลพิษตามพระราชบัญญัติน้ีไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต  
ซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที และส่วนราชการที่เก่ียวข้องไม่มีอํานาจตามกฎหมายหรือ 
ไม่สามารถที่จะทําการแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าดําเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามมาตรา ๔๔ ตามความจําเป็นและเหมาะสม เพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่น้ันได้ 

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและกําหนดระยะเวลาที่จะใช้
มาตรการคุ้มครองดังกล่าวในพ้ืนที่น้ัน 

การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองให้กระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทําเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

๒.๒ การดําเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
มาตรา ๓๓ บัญญัติว่า “ในกรณีที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติมีอํานาจกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กําหนดตาม
มาตรา ๓๒ เป็นพิเศษ สําหรับในเขตอนุรักษ์ หรือเขตพ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขต
พ้ืนที่ตามมาตรา ๔๕ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙” 

มาตรา ๓๗ บัญญัติว่า “เมื่อได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ มีหน้าที่จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้แจ้งให้จังหวัดนั้นจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แต่ถ้ามีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจขยายระยะเวลา
ดังกล่าวออกไปได้อีกตามความเหมาะสม 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๖- 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสําหรับ
เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดทําขึ้นตามมาตรา ๖๐ มารวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดด้วย 

ในกรณีที่จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ แต่ประสงค์จะดําเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัด
ของตน ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น อาจจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้” 

๒ .๓ บทกําหนดโทษสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  

มาตรา ๙๙ บัญญัติว่า “ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือเข้าไปกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลาย ทําให้สูญหายหรือเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
ห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๐๐ บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ออกตามมาตรา ๔๔ หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ” 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และ
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้มาตรา ๔๕ เป็นฐานในการกําหนดเขตพ้ืนที่ และใช้มาตรา ๔๔ 
เป็นฐานในการกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายละเอียดข้ันตอนการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมปรากฏในภาคผนวก ก โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในประกาศกระทรวงฯ  
เ ม่ือวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  
ฉบับประกาศและงานท่ัวไป ประเภท ง. เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๖ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจนุเบกษาเป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๗- 

ส่วนที่ ๒  
ขอบเขตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ 
อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลนัตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และ
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครอบคลุมพ้ืนที่ดังนี้ 

 
๑.๑ พื้นที่บนแผ่นดิน ครอบคลุมพ้ืนที่จากแนวถนนทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนน 

เพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกจนสุดแนวชายฝ่ังทะเลของจังหวัดกระบี่ และจากแนวถนนทางหลวง
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออก ๑ กิโลเมตรของจังหวัดกระบ่ี ต้ังแต่ตําบลนาเหนือ 
อําเภออ่าวลึก ไปทางใต้จนถึงตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม ตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่บางแห่งในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง 
และจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะท้องที่ในจังหวัดกระบี่ ยกเว้นพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
อําเภอ พื้นที่

อําเภออ่าวลึก พ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลแหลมสัก ตําบลอ่าวลึกน้อย และพ้ืนที่บางส่วนของ 
ตําบลอ่าวลึกใต้ ตําบลนาเหนือ ตําบลคลองหิน ตําบลอ่าวลึกเหนือ ตําบลเขาใหญ่ 
และตําบลบ้านกลาง 

อําเภอเมืองกระบี่ พ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลเขาทอง ตําบลหนองทะเล ตําบลอ่าวนาง ตําบลไสไทย 
ตําบลคลองประสงค์ และพ้ืนที่บางส่วนของตําบลกระบี่น้อย ตําบลเขาคราม 
ตําบลทับปริก  

อําเภอเหนือคลอง พ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลตลิ่งชัน ตําบลเกาะสีบอยา ตําบลคลองขนาน ตําบลคลองเขม้า 
และพื้นที่บางส่วนของตําบลโคกยาง ตําบลเหนือคลอง ตําบลปกาสัย 

อําเภอคลองท่อม พ้ืนที่บางส่วนของตําบลคลองท่อมใต้ ตําบลคลองพน ตําบลทรายขาว  
ตําบลห้วยนํ้าขาว ตําบลเพหลา 

อําเภอเกาะลันตา พ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลเกาะลันตาใหญ่ ตําบลเกาะลันตาน้อย ตําบลเกาะกลาง
ตําบลคลองยาง ตําบลศาลาด่าน 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๘- 

 
๑.๒ พื้นท่ีน่านน้ําทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เรื่อง กําหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทําการประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุน
ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทําการประมงในท่ีจับสัตว์นํ้าบางแห่งของจังหวัดกระบ่ี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝ่ังทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ต้ังแต่ 
ด้านเหนือของตําบลแหลมสัก อําเภออ่าวลึก ไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝั่งทะเลจนสุดเขต 
ตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และพ้ืนที่น่านน้ําทะเลตามเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลาก
และอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทําการประมงในท่ีจับสัตว์นํ้าบางแห่งของจังหวัดกระบ่ี รวมท้ัง  
พ้ืนที่ตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดบริเวณท่ีดินสุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี 
และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตําบลหนองทะเล ตําบลอ่าวนาง ตําบลไสไทย และตําบลปากน้ํา อําเภอ 
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบ่ี ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖ เฉพาะพ้ืนที่น่านนํ้าทะเล และพ้ืนที่ตาม
พระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติสุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และ
เกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ เฉพาะพ้ืนที่น่านน้ําทะเล 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๙- 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๑๐- 

ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดและคาํอธบิายของมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม 

 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และ
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วยมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวม ๒๑ มาตรา 
ได้แก่ 

วรรคแรก 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ . ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

เป็นการอธิบายถึงฐานกฎหมายในการดําเนินการออกประกาศกระทรวงฉบับนี้ โดยใช้มาตรา 
๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเมื่อพ้ืนที่เข้าข่าย 
ตามมาตรา ๔๕ แล้วการออกประกาศกระทรวงฯ น้ัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต้องนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
จึงออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่น้ันได้ 
 

ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่นํ้าทะเลขึ้นสูงสดุตามปกติทางธรรมชาติ 
“ชายหาด” หมายความว่า พ้ืนที่ภายในแนวท่ีนํ้าทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติจนถึง

แนวที่นํ้าทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ และให้หมายความรวมถึงบริเวณพ้ืนที่ซึ่งอยู่ติดกับชายหาด 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่สงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 

เป็นการกําหนดคํานิยามตามกฎหมายเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและลดการเกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ ดังนี้ 

     “แนวชายฝั่งทะเล” อ้างอิงมาจากกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งได้กําหนด
ความหมาย ไว้ในกฎกระทรวง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภทในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดแนวชายฝั่งทะเล เช่น กฎกระทรวงฯ จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น ประกอบ
กับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ มีการกําหนดในเร่ืองเกี่ยวกับอาคาร ดังน้ัน 
จึงยึดถือความหมายเดียวกับกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ใช้ และหน่วยงาน 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 
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ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๑๑- 

 

ปฏิบัติในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เจ้าท่าภูมิภาค 
สามารถหาแนวชายฝั่งทะเลดังกล่าวได้ โดยตามหลักวิชาการแล้วสามารถคํานวณหาได้จากการใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ เช่น หมุดระดับ และข้อมูลย้อนหลังของระดับนํ้าทะเลในพื้นที่เพ่ือมาหาค่าเฉลี่ย 

“ชายหาด”อ้างอิงมาจากคู่มือการจัดการแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาดและบริเวณ
พ้ืนที่ซึ่งอยู่ติดกับชายหาดซ่ึงเป็นพ้ืนที่สาธารณะท่ีสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

 

ข้อ ๒  ให้พ้ืนที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์และเขตควบคุมอาคารของจังหวัดกระบ่ี
ตามแผนที่ท้ายประกาศ เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินสุสานหอยเจ็ดสิบห้า
ล้านปี หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตําบลหนองทะเล ตําบลอ่าวนาง ตําบลไสไทย 
และตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๒)  พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติสุสานหอย 
เจ็ดสิบห้าล้านปี หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี 
จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๓) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ บังคับในท้องที่บางแห่งในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล 
พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะท้องที่ในจังหวัดกระบ่ี 

(๔) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเขตห้าม
ใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทําการประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะ
บริเวณท่ีวัดจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ต้ังแต่ด้านเหนือของตําบลแหลมสัก 
อําเภออ่าวลึก ไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝั่งทะเลจนสุดเขตตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี    

(๕) พ้ืนที่บางส่วนภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนด
ห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทําการประมงในที่จับสัตว์นํ้าบางแห่งของจังหวัด
กระบ่ี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

เป็นการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นเขตที่มีกฎหมายใช้บังคับอยู่แล้ว  
เพ่ือเป็นฐานในการกําหนดเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม 
เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม เขตควบคุมมลพิษ ซึ่งในประกาศฉบับนี้มีกรอบ 
ในการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากฐานของกฎหมาย ๕ ฉบับ คือ เขตอุทยานแห่งชาติ 
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๑๒- 

 

และเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นฐานกฎหมายในการกําหนดเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบนแผ่นดิน และพ้ืนที่ทะเลบางส่วน เขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งเป็นฐานกฎหมายในการกําหนดเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ทะเล ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดบริเวณท่ีดินสุสานหอยเจ็ดสิบห้า
ล้านปี หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตําบลหนองทะเล ตําบลอ่าวนาง ตําบล
ไสไทย และตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบ่ี ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/160/23.PDF
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๑๓- 

 

(๒) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติสุสานหอยเจ็ดสิบ
ห้าล้านปี หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี 
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/A/065/1.PDF
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๑๔- 

(๓)  พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่บางแห่งในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง และจังหวัด
สตูล พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะท้องที่ในจังหวัดกระบี่ จากแนวถนนทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)  
ไปทางทิศตะวันตกจนสุดแนวชายฝ่ังทะเลของจังหวัดกระบ่ี และจากแนวถนนทางหลวงหมายเลข ๔  
(ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออก ๑ กิโลเมตรของจังหวัดกระบ่ี ต้ังแต่ตําบลนาเหนือ อําเภออ่าวลึก  
ไปทางใต้จนถึงตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม  

 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/02/108_185_221034_142.pdf 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๑๕- 

(๔) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเขตห้าม
ใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุน ที่ใช้กับเรือยนต์ทําการประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ต้ังแต่ด้านเหนือของ
ตําบลแหลมสัก อําเภออ่าวลึก ไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝั่งทะเลจนสุดเขตตําบลทรายขาว อําเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบ่ี 

(๕) พ้ืนที่บางส่วนภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนด
ห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทําการประมงในที่จับสัตว์นํ้าบางแห่งของจังหวัด
กระบี่ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.fisheries.go.th/management/law/PAMONG86.pdf
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๑๖- 

ข้อ ๓  ให้จําแนกพื้นที่ทีใ่ห้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๒ เป็น ๕ บริเวณ 
ดังต่อไปนี้ 

บริเวณท่ี ๑ เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน  ได้แก่  
(๑) พ้ืนที่ป่าชายเลนในที่ดินของรัฐที่จําแนกไว้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๒) พ้ืนที่ที่ได้จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  
(๓) พ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เห็นชอบให้นําพ้ืนที่ 

ป่าชายเลน ที่จําแนกออกเป็นเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ในท้องที่ตําบลอ่าวลึกใต้ ตําบลแหลมสัก ตําบลอ่าวลึกน้อย อําเภออ่าวลึก  
ตําบลเขาคราม ตําบลเขาทอง ตําบลปากน้ํา ตําบลกระบี่ใหญ่ ตําบลกระบ่ีน้อย ตําบลคลองประสงค์  
ตําบลอ่าวนาง ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบี่ ตําบลเหนือคลอง ตําบลคลองเขม้า ตําบลตลิ่งชัน  
ตําบลคลองขนาน ตําบลปกาสัย ตําบลเกาะศรีบอยา อําเภอเหนือคลอง ตําบลเพหลา ตําบลคลองท่อมใต้ 
ตําบลห้วยนํ้าขาว ตําบลคลองพน ตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม และตําบลคลองยาง ตําบลเกาะกลาง 
ตําบลเกาะลันตาน้อย ตําบลศาลาด่าน ตําบลเกาะลันตาใหญ่ อําเภอเกาะลันตา 

 

บริเวณท่ี ๒ เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้  ได้แก่  
(๑) พ้ืนที่ภายในแนวเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  
(๒) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา  
(๓) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี  
(๔) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล และ 
(๕) พ้ืนที่ป่าภายในแนวเขตตามข้อ ๒ ทีม่ีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้ให้เป็นป่า 

เพ่ือการอนุรักษ์และป่าไม้ถาวร 
 

บริเวณที่ ๓ เขตน่านน้ําเพ่ือคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล ประมงและชายฝั่ง ได้แก่ พ้ืนที่
น่านน้ําทะเลภายในแนวเขตตามข้อ ๒ 

 

บริเวณท่ี ๔ เขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ  ได้แก่ 
(๑) พ้ืนที่ชายหาดตลอดแนวชายฝ่ังทะเล ต้ังแต่บ้านอ่าวน้ํา ตําบลแหลมสัก อําเภอ

อ่าวลึก จดแนวเขตด้านใต้ สุดเขตบ้านบ่อม่วง ตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม ยกเว้นบริเวณที่ ๓  
(๒) พ้ืนที่เกาะต่าง ๆ ยกเว้นบริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๒ 
 

บริเวณที่ ๕ ได้แก่ พ้ืนที่นอกจากบริเวณที่ ๑ ถึงบริเวณที ่๔ ยกเว้นพื้นที่ในเขตเทศบาล 
เมืองกระบ่ี 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๑๗- 

 
เน่ืองจากพื้นที่ตามประกาศฯ มีลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางนิเวศน์ ภูมิทัศน์ และการ

พัฒนาพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน จึงได้แบ่งย่อยออกเป็น ๕ บริเวณ เพ่ือกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ควบคุมในแต่ละบริเวณ ดังนี้ 

บริเวณท่ี ๑ เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ที่ได้จําแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓  ที่เห็นชอบให้นําพ้ืนที่ป่าชายเลน ที่จําแนกออกเป็นเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้แก่ 

 

อําเภอ พื้นที่
อําเภออ่าวลึก พ้ืนที่ป่าชายเลนของตําบลอ่าวลึกใต้ ตําบลแหลมสัก ตําบลอ่าวลึกน้อย 

และตําบลเขาใหญ่  
อําเภอเมืองกระบี่ พ้ืนที่ป่าชายเลนของตําบลกระบ่ีน้อย ตําบลเขาคราม ตําบลเขาทอง 

ตําบลไสไทย ตําบลอ่าวนาง ตําบลหนองทะเล และตําบลคลองประสงค์ 
อําเภอเหนือคลอง พ้ืนที่ป่าชายเลนของตําบลเหนือคลอง ตําบลเกาะสีบอยา ตําบลคลอง

ขนาน ตําบลคลองเขม้า ตําบลตลิ่งชัน และตําบลปกาสัย 
อําเภอคลองท่อม พ้ืนที่ ป่าชายเลนของตําบลคลองท่อมใต้ ตําบลคลองพน ตําบล

ทรายขาว ตําบลห้วยนํ้าขาว และตําบลเพหลา 
อําเภอเกาะลันตา พ้ืนที่ป่าชายเลนของตําบลเกาะลันตาใหญ่ ตําบลเกาะลันตาน้อย 

ตําบลเกาะกลาง ตําบลคลองยาง และตําบลศาลาด่าน 
 
บริเวณท่ี ๒ เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่  
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของตําบลอ่าวลึกใต้ ตําบลแหลมสกั 

ตําบลอ่าวลึกน้อย และตําบลอ่าวลึกเหนือ อําเภออ่าวลึก และตําบลเขาทอง อําเภอเมืองกระบ่ี 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ได้แก่ พ้ืนทีบ่างส่วนของตําบลเกาะลันตาใหญ่  

ตําบลเกาะลันตาน้อย และอําเภอเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา 
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของตําบลไสไทย 

ตําบลอ่าวนาง และตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบ่ี 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา 
และพ้ืนที่ป่าภายในแนวเขตตามข้อ ๒ ที่มมีติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้ให้เป็นป่าเพ่ือการ

อนุรักษ์และป่าไม้ถาวร 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๑๘- 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอบเขตอทุยานแห่งชาติธารโบกขรณ ี๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           
ขอบเขตอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ๒ 

 
 

 
 
 

ที่มา : ๑ http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=926
         ๒ http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=927
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๑๙- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ขอบเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 

 
 

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/160/23.PDF  
        http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/A/065/1.PDF 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๒๐- -๒๐- 

 

 
ที่มา : http://www.dnp.go.th/ims/wwwhome/Service2000/HTA43/HTA.html 

 

ขอบเขตเขตหา้มล่าสัตว์ปา่ทุ่งทะเล 
 

บริเวณท่ี ๓ เขตน่านน้ําเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล ประมงและชายฝั่ง ได้แก่ 
พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ เรื่อง กําหนดเขตห้ามใช้

เครื่องมืออวนลากและอวนรุน ที่ใช้กับเรือยนต์ทําการประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะ
บริเวณที่วัดจากแนวชายฝ่ังทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ต้ังแต่ด้านเหนือของตําบลแหลมสัก 
อําเภออ่าวลึก ไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝั่งทะเลจนสุดเขตตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม จังหวัด
กระบ่ี และตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่
ใช้ประกอบเรือยนต์ทําการประมงในที่จับสัตว์นํ้าบางแห่งของจังหวัดกระบ่ี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
รวมท้ัง พ้ืนที่ตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดบริเวณที่ดินสุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี หาดนพรัตน์ธารา  
หมู่เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตําบลหนองทะเล ตําบลอ่าวนาง ตําบลไสไทย และตําบลปากนํ้า 
อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖ และพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกา
ขยายเขตอุทยานแห่งชาติสุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียง  
ในท้องที่ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๒๑- 

 
บริเวณท่ี ๔ เขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ ได้แก่ 
(๑) พ้ืนที่ชายหาดและพื้นที่สาธารณะที่ติดชายหาดตลอดแนวชายฝ่ังทะเล ต้ังแต่บ้านอ่าวนํ้า 

ตําบลแหลมสัก อําเภออ่าวลึก จดสุดเขตบ้านบ่อมะม่วง ตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี 
ยกเว้นบริเวณที่ ๓ (เขตน่านน้ํา) 

 (๒) พ้ืนที่เกาะต่าง ๆ ยกเว้นบริเวณที่ ๑ (เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน) 
และบริเวณที่ ๒ (เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้) 

บริเวณท่ี ๕ บริเวณนอกเหนือจากบริเวณท่ี ๑ ถึง ๔  
ยกเว้น พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองกระบ่ี 

 

ข้อ ๔   ในพ้ืนที่ตามข้อ ๓ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  

(๑) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือมีความลาดชันไม่เกิน 
ร้อยละ ๓๕ เว้นแต่การก่อสร้างตามข้อ ๖ (๑) (จ) 

(๒) พ้ืนที่แนวชายฝั่งทะเลหรือที่ริมตลิ่งของปากแม่นํ้าเข้าไปในแผ่นดิน ที่มีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลางไม่เกิน ๔๐ เมตร และมีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๒๐ เว้นแต่การก่อสร้าง 
ตามข้อ ๖ (๑) (จ) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) ในระยะ ๒๐ เมตรต่อจากพ้ืนที่ตาม (๑) ตลอดแนวชายฝั่งทะเลหรือพ้ืนที่ 
ในเกาะต่าง ๆ เว้นแต่พื้นที่ตาม (๖) ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร และมีพ้ืนที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

(ข) ในระยะ ๑๕๐ เมตรต่อจากพื้นที่ตาม (ก) ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง 
ไม่เกิน ๑๒ เมตร และมีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 
 (ค)  ในระยะต่อจากพ้ืนที่ตาม (ข) ไปจนสุดแนวเขตพื้นที่ตามข้อ ๓ เว้นแต่พ้ืนที่ตาม 
(ง) ให้ทําได้เฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร และมีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของที่ดิน 
แปลงที่ขออนุญาต 

 ในกรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะเป็นบ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถว ความยาวของ
อาคารแต่ละแถวต้องไม่เกิน ๒๕ เมตร และมีพ้ืนที่ว่างระหว่างอาคารแต่ละแถวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร 
 (ง) ในระยะ ๕๐๐ เมตร ทั้งสองฟากตลอดแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔  
(ถนนเพชรเกษม) ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร และมีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐  
ของที่ดินแปลงท่ีขออนุญาต ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดกับข้อกําหนดในการควบคุมอาคารหรือกฎกระทรวงที่ออก 
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
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ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๒๒- 

(๓) พ้ืนที่ว่างตาม (๒) ต้องมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธ์ุไม้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่ว่างนั้น  

(๔) พ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกิน ๔๐ เมตร ให้ทําได้เฉพาะอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร สําหรับอาคารทรงจั่วให้มีความสูงได้ไม่เกิน ๙ เมตร โดยมีความสูงจากพื้นดิน 
ถึงยอดผนังของช้ันสูงสุดต้องไม่เกิน ๖ เมตร  

พ้ืนที่ตามวรรคหน่ึงต้องมีพ้ืนที่ที่มีไม้ยืนต้นปกคลุมดินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของ
ที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

(๕) ในพ้ืนที่ที่ความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๓๕ ให้ทําได้เฉพาะอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และให้ปรับระดับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งได้ในอัตราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑ ส่วน  
และห้ามปรับระดับโดยการขุดดินหรือถมดิน ลึกหรือสูงเกิน ๑ เมตร และมิให้เคลื่อนย้ายหรือทําลาย 
หินดานทั้งที่อยู่ใต้พ้ืนดิน ระดับพ้ืนดิน หรือโผล่เหนือพ้ืนดิน  

พ้ืนที่ตามวรรคหน่ึงต้องมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธ์ุไม้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

(๖) ในพื้นที่เกาะพีพีดอนและเกาะลันตาใหญ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(ก) พ้ืนทีแ่นวชายฝั่งทะเลรอบเกาะเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ ๓๐ เมตร ห้ามก่อสร้าง 

หรือดัดแปลงอาคารใด ๆ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือทดแทนอาคารเดิม ความสูงของ
อาคารไม่เกิน ๙ เมตร และพื้นที่อาคารต้องไม่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม 

(ข) พ้ืนที่ในระยะ ๒๐ เมตร ต่อจากพ้ืนที่ตาม (ก) ตลอดแนวชายฝั่งทะเลเข้าไป 
ในแผ่นดิน ให้ทําได้เฉพาะอาคารอยู่อาศัยที่เป็นอาคารเด่ียว ความสูงไม่เกิน ๙ เมตร และมีพ้ืนที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

(ค) พ้ืนที่ต่อจาก (ข) เข้าไปในแผ่นดินทั้งหมด ยกเว้น (ง) และ (จ) ให้ทําได้เฉพาะ
อาคารอยู่อาศัยที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร และมีพ้ืนที่ ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของท่ีดินแปลง 
ที่ขออนุญาต กรณีที่เป็นการก่อสร้างบ้านแถว ความยาวของบ้านแถวและที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของ 
บ้านแถวให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(ง) พ้ืนที่ที่มีความลาดชันต้ังแต่ร้อยละ ๑๕ ถึงร้อยละ ๓๕ ให้ทําได้เฉพาะอาคาร 
อยู่อาศัยที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร มีระยะห่างจากอาคารข้างเคียงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ขนาดท่ีดินแปลง 
ที่ขออนุญาตต้องมีเน้ือที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา มีพ้ืนที่อาคารคลุมดินแต่ละหลังไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร 
และมีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

 การปรับสภาพพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ให้ปรับตามแนวนอนต่อแนวด่ิงในอัตราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑  
 ๒) มีความลึกหรือสูงไม่เกิน ๑ เมตร เว้นแต่เพ่ือการก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร

ห้องใต้ดิน หรือบ่อเก็บนํ้าใต้ดิน  



-23-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 
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-๒๓- 

  ๓) ไม่เป็นอันตรายต่อรากและลําต้นของต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติที่มีขนาด
ความโตวัดโดยรอบลําต้นต้ังแต่ ๕๐ เซนติเมตรข้ึนไป ซึ่งวัดจากระดับพ้ืนดิน ๑๓๐ เซนติเมตร  และ 

 ๔) ไม่เคลื่อนย้ายหรือทําลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พ้ืนดิน ระดับพ้ืนดิน หรือโผล่เหนือ
พ้ืนดิน 

(จ) พ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ ห้ามปรับสภาพพ้ืนที่ ก่อสร้าง 
หรือดัดแปลงอาคารใด ๆ 

(ฉ) พ้ืนที่ว่างตาม (ข) (ค) และ (ง) ต้องมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่ว่าง 

(๗) การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคารตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพ้ืนดินหรือมีการปรับระดับพ้ืนดินตํ่ากว่าถนนสาธารณะ 
ในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง 
  กรณีที่มีการปรับระดับพ้ืนดินเท่ากับถนนสาธารณะหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ  
ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ 

(ข) กรณีมีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างตาม (ก) 

(ค) กรณีพ้ืนดินเป็นเชิงลาด ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง  
ณ จุดที่ตํ่าที่สุดของอาคารหลังนั้น 

(๘) โครงสร้างที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการสาธารณูปโภคของรัฐ หรือกิจการ
สาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร และไม่
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เร่ืองการควบคุมความสูงของอาคารตามข้อน้ี  

 
เพ่ือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพ้ืนที่ให้คงความสมดุลให้มากท่ีสุด และ

ควบคุมความหนาแน่นของอาคารท่ีเพ่ิมขึ้นมากตามการขยายตัวของการท่องเที่ยว ซึ่งอาจทําให้เกินขีด
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ และสูญเสียภูมิทัศน์ที่สวยงาม ทั้งนี้ มาตรการต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้น  
ได้ปรับให้สอดคล้องกับเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 (๑) สามารถดําเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารได้ ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีระยะห่าง
จากแนวชายฝั่งทะเล ๓๐ เมตรขึ้นไป หรือในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันร้อยละ ๓๕ ขึ้นไป ยกเว้น โรงงานท่ีเป็น
การดําเนินการตามนโยบายเพ่ือความม่ันคงทางด้านพลังงานของประเทศท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี รวมท้ัง สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโรงงานในการผลิต ขนส่ง และระบบจําหน่าย   
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 
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-๒๔- 

โดย ความลาดชันร้อยละ ๓๕ หมายถึง ในระยะทาง ๑๐๐ เมตรทางแนวราบ จะมี
ความสูงทางแนวด่ิง ๓๕ เมตร สามารถคํานวนได้จาก ความสูงทางแนวด่ิง ๓๕ เมตร สามารถคํานวนได้จาก 

ร้อยละของความชัน =      ระยะทางแนวดิ่ง    x ๑๐๐ ร้อยละของความชัน =      ระยะทางแนวดิ่ง    x ๑๐๐ 
     ระยะทางแนวราบ      ระยะทางแนวราบ 

  
เมื่อ นํามาคํานวนค่ามุมเงย จาก เมื่อ นํามาคํานวนค่ามุมเงย จาก 
ค่ามุมเงย (องศา) = arctan   ระยะทางแนวดิ่ง  ค่ามุมเงย (องศา) = arctan   ระยะทางแนวดิ่ง  
               ระยะทางแนวราบ                ระยะทางแนวราบ 
  
ดังนั้น ความชันร้อยละ ๓๕ จะมีค่ามุมเงย = arctan (๐.๓๕) = ๑๙.๓ องศา ดังนั้น ความชันร้อยละ ๓๕ จะมีค่ามุมเงย = arctan (๐.๓๕) = ๑๙.๓ องศา 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

(๒) พ้ืนที่แนวชายฝั่งทะเลหรือที่ริมตลิ่งของปากแม่น้ําเข้าไปในแผ่นดิน ที่มีความสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลางไม่เกิน ๔๐ เมตร และมีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๒๐ สามารถดําเนินการ
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารได้ (ยกเว้น

(๒) พ้ืนที่แนวชายฝั่งทะเลหรือที่ริมตลิ่งของปากแม่น้ําเข้าไปในแผ่นดิน ที่มีความสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลางไม่เกิน ๔๐ เมตร และมีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๒๐ สามารถดําเนินการ
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารได้ (ยกเว้น โรงงานท่ีเป็นการดําเนินการตามนโยบายเพ่ือความมั่นคงทางด้าน
พลังงานของประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน 
ในการผลิต ขนส่ง และระบบจําหน่าย)  ซึ่งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

 

(ก) ในระยะ ๒๐ เมตรต่อจากพ้ืนที่ที่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล ๓๐ เมตร ตลอดแนว
ชายฝ่ังทะเล หรือพ้ืนที่เกาะต่างๆ (ยกเว้น เกาะพีพีดอนและเกาะลันตาใหญ่) การก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารจะต้อง 

  มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร และ 
  มีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต  

ที่มา : http://geomatics-tech.blogspot.com/
2013/12/slope-ratio.html 

๓๕

๑๐๐ 
๑๙.๓o 
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๒๕- 

(ข) ในบริเวณพ้ืนที่ที่วัดต่อจาก (๒) (ก) เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร การก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคารจะต้อง 

มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๑๒ เมตร และ 
มีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

(ค) ในบริเวณพ้ืนที่ที่วัดต่อจาก (๒) (ข) ไปจนสุดแนวเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ในแผ่นดินใหญ่ (ยกเว้น พ้ืนที่ในระยะ ๕๐๐ เมตร ทั้งสองฟากตลอดแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ 
(ถนนเพชรเกษม)) การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารจะต้อง 

มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๑๖ เมตร และ 
มีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

โดยกรณีเป็นการก่อสร้างอาคารบ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว ความยาวของอาคารแต่
ละแถวต้องไม่เกิน ๒๕ เมตร และมีพ้ืนที่ว่างระหว่างอาคารแต่ละแถวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร 
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จาก (ข) จนสุดแนวเขตพ้ืนที่ตามข้อ ๓
(ค) 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๒๖- 

 
(ง) ในบริเวณพ้ืนที่ระยะ ๕๐๐ เมตร ทั้งสองฟากตลอดแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ 

(ถนนเพชรเกษม) การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารจะต้อง 
มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๒๓ เมตร และ 
มีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต  
ไม่ขัดกับข้อกําหนดในการควบคุมอาคารหรือกฎกระทรวงว่าด้วยการผังเมือง 

(๓) พ้ืนที่ว่างตาม (๒) ต้องมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธ์ุไม้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่ว่างนั้น โดย “พ้ืนที่ว่าง” ตามกฏกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายความว่า พ้ืนที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้าง 
ปกคลุม ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อนํ้า สระว่ายนํ้า บ่อพักนํ้าเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย 
หรือที่จอดรถ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจาก
ระดับพ้ืนดินไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับน้ัน  

(๔) พ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มากกว่า ๔๐ เมตร สามารถดําเนินการ
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารได้ โดย 

มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร ในกรณีที่เป็นอาคารทรงจ่ัวให้มีความสูงรวมได้ 
ไม่เกิน ๙ เมตร แต่ความสูงจากพ้ืนดินถึงยอดผนังของช้ันสูงสุดของอาคารต้องไม่เกิน ๖ เมตร   

ต้องมีพ้ืนที่ที่มีไม้ยืนต้นปกคลุมดินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาต 

 

                   
 
(๕) ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดชันร้อยละ ๒๐-๓๕ สามารถดําเนินการก่อสร้างหรือ

ดัดแปลงอาคารได้ โดย 
มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร  
ให้ปรับระดับพ้ืนดินตามแนวนอนต่อแนวดิ่งได้ในอัตราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑ ส่วน 

 

๖ เมตร

๙ เมตร 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๒๗- 

ห้ามปรับระดับโดยการขุดดิน ถมดิน ลึกหรือสูงเกิน ๑ เมตร และมิให้เคลื่อนย้าย 
ทําลาย หินดาน ทั้งที่อยู่ใต้พ้ืนดิน ระดับพ้ืนดิน หรือโผล่เหนือพ้ืนดิน 

มีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นที่เป็นพันธ์ุไม้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 

(๖) พ้ืนที่เกาะพีพีดอนและเกาะลันตาใหญ่ สามารถดําเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(ก) ในบริเวณพ้ืนที่ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  
๓๐ เมตร การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารจะต้อง 

เป็นการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อทดแทนอาคารเดิม 
มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร  
พ้ืนที่อาคารต้องไม่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม 

(ข) ในบริเวณพ้ืนที่ที่วัดต่อจาก (๖) (ก) เป็นระยะ ๒๐ เมตร การก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารจะต้อง 

ให้มีได้เฉพาะอาคารอยู่อาศัยที่เป็นอาคารเด่ียว มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร  
มีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่า ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

(ค) ในบริเวณพ้ืนที่ที่วัดต่อจาก (๖) (ข) เข้าไปในแผ่นดินทั้งหมด (ยกเว้น (๖) (ง) และ 
(จ)) การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารจะต้อง 

ให้มีได้เฉพาะอาคารอยู่อาศัยที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร  
มีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 
กรณีที่เป็นการก่อสร้างบ้านแถว ความยาวของบ้านแถวและท่ีว่างระหว่างแถว

ด้านข้างของบ้านแถวให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 
 
 

๒ 

๑

ความลาดชันร้อยละ ๒๐-๓๕ 

แสดงการปรับระดับพ้ืนดินตามแนวนอนต่อแนวด่ิงได้ในอัตราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 
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-๒๘- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงหลักเกณฑ์ดําเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในพ้ืนที่เกาะพีพีดอนและเกาะลันตาใหญ่ 
 

ทั้งน้ี “อาคารอยู่อาศัย” ตามกฏกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. บย๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวร หรือช่ัวคราว 

(ง) พ้ืนที่ที่มีความลาดชันต้ังแต่ร้อยละ ๑๕ - ๓๕ สามารถดําเนินการก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคารได ้โดย 

ให้มีได้เฉพาะอาคารอยู่อาศัยที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร  
มีระยะห่างจากอาคารข้างเคียงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร  
ขนาดแปลงที่ดินที่ขออนุญาตต้องมีเน้ือที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา  
มีพ้ืนที่อาคารคลุมดินแต่ละหลังไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร  
มีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต  

ทั้งนี้ การปรับระดับพื้นดินบนเกาะพีพีดอนและเกาะลันตาใหญ่ ที่มีความลาดชัน
ต้ังแต่ ๑๕ - ๓๕ เปอร์เซ็นต์ 

ให้ปรับระดับพ้ืนดินตามแนวนอนต่อแนวดิ่งได้ในอัตราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑ ส่วน  
ห้ามปรับระดับโดยการขุดดินหรือถมดิน ลึกหรือสูงเกิน ๑ เมตร  

      ยกเว้น การก่อสร้างระบบฐานรากอาคารห้องใต้ดิน หรือบ่อเก็บนํ้าใต้ดิน  
การปรับระดับพ้ืนดิน การขุดดิน การถมดิน ต้องไม่ทําอันตรายต่อราก ลําต้น

ของต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบลําต้ังแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งวัดจากระดับ
พ้ืนดิน ๑๓๐ เซนติเมตร  

ไม่ให้เคลื่อนย้ายหรือทําลายหินดานท้ังที่อยู่ใต้พ้ืนดิน ระดับพ้ืนดิน โผล่เหนือ
พ้ืนดิน 

แน
วช

าย
ฟฝั่

งท
ะเล

รอ
บเ

กา
ะ 

๓๐ เมตร 
(ก) 

๒๐ เมตร
(ข) 

 
เฉพาะอาคารอยู่

อาศัยที่เป็น
อาคารเด่ียว 

ต่อจาก (ข) เข้าไปในแผ่นดนิ 
(ค) 
 

เฉพาะอาคารอยู่อาศัย ห้ามก่อสร้างหรือ
ดัดแปลง อาคาร ยกเว้น 

ทดแทนอาคารเดิม  
สูงไม่เกิน ๙ เมตร 
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 
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ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
-๒๙- 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

(จ) พ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ ห้ามปรับสภาพพ้ืนที่ ก่อสร้างหรือดัดแปลง 
อาคารใดๆ 

(ฉ) พ้ืนที่ว่างตามข้อ (๖) (ข) (ค) และ (ง) ต้องมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่ว่าง 

 

 (๗) การวัดความสูงของอาคาร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (ก) กรณีที่ ไม่มีการปรับระดับพ้ืนดินหรือมีการปรับระดับพ้ืนดินตํ่ากว่าถนน

สาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 
 กรณีที่มีการปรับระดับพ้ืนดินเท่ากับถนนสาธารณะหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ  

ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 
 

 
 

                  
 
 
 
 

(ข) กรณีมีห้องใต้ดินซึ่งมีค่าระดับเป็นลบ : ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน
ที่ก่อสร้าง เช่นเดียวกับกรณีแรก ถึงส่วนที่สงูที่สุดของอาคาร   

 
 

                    
 
 

 

๒ 

๑
ความลาดชันร้อยละ ๑๕-๓๕ 

กรณีท่ีไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการ
ปรับระดับพ้ืนดินตํ่ากว่าถนนสาธารณะ 

มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับถนนสาธารณะ
หรือสูงกว่าถนนสาธารณะ 

กรณีท่ีไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการ
ปรับระดับพ้ืนดินต่ํากว่าถนนสาธารณะ 

มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับถนนสาธารณะ
หรือสูงกว่าถนนสาธารณะ 

แสดงการปรับระดับพ้ืนดินตามแนวนอนต่อแนวด่ิงได้ในอัตราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓๐- 

 
(ค) กรณีที่ก่อสร้างในพ้ืนที่ลาดแนวเชิงเขา : ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 

ที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ตํ่าที่สุด (หมายถึงพ้ืนดินที่ยังไม่ปรับระดับไม่ใช่พ้ืนดินที่ปรับระดับแล้ว) ถึงส่วนที่สูงท่ีสุด
ของอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 

(๘) โครงสร้างที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการสาธารณูปโภคของรัฐ หรือกิจการ
สาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร และ 
ไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เร่ืองการควบคุมความสูงของอาคารตามข้อน้ี  
 

                 

                                                                                
  

 

 

 
 

 

ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ําที่สดุ 

ระดับส่วนทีสู่งทีส่ดุของอาคาร 

ความสูงของอาคาร

๒๐๐ เมตร

แน
วช

าย
ฟฝั่

งท
ะเล
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓๑- 

ข้อ ๕ ในพ้ืนที่ตามข้อ ๓ ห้ามกระทําการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายในบริเวณ ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริเวณท่ี ๑ 
(ก)  การใช้ประโยชน์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 
(ข)  การกระทําใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน 

หรือสภาพทางธรรมชาติในพ้ืนที่สันดอนหรือปากแม่นํ้า เว้นแต่เป็นกรณีที่ทางราชการกระทําเพ่ือป้องกัน
การกัดเซาะชายฝ่ังหรือเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตามข้อ ๑๓ 

(๒) บริเวณที่ ๒ การก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทําด้วยประการใด ๆ ให้ป่า 
หรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ 
ในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช อธิบดีกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 

(๓) บริเวณท่ี ๓ 
(ก)  ทําการประมงโดยใช้ 

๑)  เครื่องมืออวนลากชนิดมีถุง และเครื่องมืออวนรุน ละวะ ชิบ หรือรุนกุ้ง หรือ
อวนถุง ทุกชนิดและทุกขนาดที่ใช้เรือยนต์ทุกชนิดทําการประมง  

๒)  เครื่องมืออวนล้อม อวนญี่ปุ่น อวนต้อนปลาทุกชนิด และลอบดักปลาทุกขนาด  
ในพื้นที่แนวปะการังและกองหินในทะเล 

๓)  เครื่องมืออวนทับตลิ่ง (อวนชัก) อวนลอยปลาทราย ซึ่งใช้ประกอบกับเคร่ืองมือ
กระทุ้งน้ําทําการประมง อวนถ่วง หรือจมกะเบนในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล  

ความใน (ก) ไม่ใช้บังคับกับการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการ 
ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง 

(ข)  ทําให้เกิดมลพิษ ขยะ สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสารปนเป้ือนจาก 
การเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่มีผลทําให้คุณภาพนํ้าทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภาพ 
ความเป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เช่น ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเล 

(ค)  เก็บ ทําลาย หรือกระทําด้วยประการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบ 
ต่อปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา หรือหญ้าทะเล เว้นแต่เป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ 
ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช อธิบดีกรมประมง  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี  

(ง) ทอดสมอเรือ หรือกระทําการใด ๆ เช่น กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (sea walker) 
เรือท้องกระจก หรือเรือประเภทที่ใช้ความดันอากาศกดนํ้าให้ออกจากเรือเพ่ือดูปลาใต้ท้องทะเล ที่มีผลต่อ
สภาพพ้ืนทะเลในบริเวณที่มีแหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง หินปะการัง และกองหินใต้ทะเลตามธรรมชาติ 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓๒- 

(จ) จับ ดัก ล่อ ฆ่า นําข้ึนมาจากทะเล หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นอันตรายต่อ 
เต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ ที่ทางราชการประกาศกําหนด เว้นแต่  

๑)  เป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช อธิบดีกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือ 

๒)  การกระทําใด ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ของหน่วยงานราชการ 
(ฉ)  กิจกรรมท่ีมีลักษณะก่อความเดือดร้อนรําคาญอันมีผลกระทบต่อประชาชน เช่น  

เล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เจ๊ตสกี หรือกิจกรรมที่ใช้เรือลากทุกชนิด 
(ช)  ทําการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (seismic wave) เว้นแต่การสํารวจโครงสร้าง 

ทางธรณีวิทยาของหน่วยงานราชการท่ีไม่มีผลกระทบต่อสัตว์นํ้าและสัตว์ทะเล โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตามข้อ ๑๓ 

(ซ) กิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม 
(๔) บริเวณท่ี ๔  

(ก)  การกระทําใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน หรือสภาพ
ทางธรรมชาติของชายหาดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือทําให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป 

(ข)  การขับข่ียานพาหนะบริเวณพ้ืนที่ชายหาด ยกเว้นเรือ 
(ค)  ก่อสร้างเพิงพัก ศาลา อาคาร สิ่งปลูกสร้างใด ๆ รวมทั้งการจัดวางร่ม โต๊ะ เตียง  

หรือที่น่ัง บริเวณพ้ืนที่ชายหาด 
(ง)  จับ ดัก ล่อ ฆ่า นําข้ึนมาจากทะเล หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นอันตรายต่อเต่า

ทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ ที่ทางราชการประกาศกําหนด เว้นแต่  
 ๑)  เป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช อธิบดีกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือ 
 ๒)  การกระทําใด ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ของหน่วยงานราชการ 

(จ)  การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
 

เป็นมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องการห้ามกระทําการหรือกิจกรรมใด ๆ ในแต่บริเวณ  
ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่น้ันจากลักษณะ 
ตามธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(๑) บริเวณที่ ๑ เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน เพ่ือให้ทรัพยากรป่าชายเลน 
ที่มีความอ่อนไหวและเปราะบาง เป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์ทะเลหลายชนิด ได้รับการฟ้ืนฟูและ
เพ่ิมพ้ืนที่มากขึ้น และรักษาสภาพป่าชายเลนไว้ สําหรับบริเวณท่ีป่าชายเลนมีสภาพเสื่อมโทรม การปล่อย
ทิ้งไว้ไม่กระทําการใดๆ ที่ส่งผลกระทบ ป่าชายเลนก็จะสามารถฟ้ืนฟูตัวเองได้ จึงไม่สามารถกระทําการหรือ
กิจกรรม ดังนี้ 

 



-33-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓๓- 

 

(ก) การใช้ประโยชน์ไม่ว่าด้วยประการใดๆ  
(ข) การกระทําใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือสภาพ

ทางธรรมชาติในพื้นที่สันดอนหรือปากแม่นํ้า  
ยกเว้น เป็นกรณีที่ทางราชการกระทําเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหรือเพ่ือความ

ปลอดภัยในการเดินเรือ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลและ
ติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี 

ทั้งนี้ “ธรณีสัณฐาน” หมายถึง แบบรูป หรือลักษณะของเปลือกโลก ที่มีรูปพรรณ
สัณฐานต่างๆ กัน เช่น เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอื่นๆ 

(๒) บริเวณที่ ๒ เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือรักษาสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
ให้คงสภาพธรรมชาติ และสามารถฟ้ืนฟูตัวเองให้มีความสมบูรณ์ จึงไม่สามารถก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า 
หรือการกระทําด้วยประการใดๆ ให้ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย  

ยกเว้น เป็นการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช อธิบดีกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 

(๓) บริเวณท่ี ๓ เขตน่านน้ําเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล ประมงและชายฝั่ง เพ่ือ
ให้ทรัพยากกรทางทะเล มีระบบนิเวศท่ีสมดุล สามารถใช้ประโยชน์จากทะเลได้อย่างย่ังยืน จึงไม่สามารถ
กระทําการหรือกิจกรรม ดังนี้  

(ก) การทําประมงที่ใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
 ๑) อวนลากชนิดมีถุง อวนรุน ละวะ ชิบ รุนกุ้ง อวนถุง ทุกชนิด ทุกขนาด ที่ใช้ 

เรือยนต์ทุกชนิดทําการประมง เนื่องจากเป็นเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ทําให้เกิดการทําลาย
สัตว์ทะเลในอัตราที่สูง และในระยะ ๓,๐๐๐ เมตร จากแนวชายฝั่งจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อน  
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งไข่ของสัตว์ต่างๆ มิให้ถูกทําลายลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อคุ้มครองเคร่ืองมือ
ประมงขนาดเล็ก 

 ๒) อวนล้อม อวนญี่ปุ่น อวนต้อนปลาทุกชนิด ลอบดักปลาทุกขนาด ในพ้ืนที่ 
แนวปะการัง กองหินในทะเล เนื่องจากการจับปลาลักษณะนี้ จะเป็นการเหยียบย่ําบนปะการัง เพ่ือไล่ต้อนปลา
เข้าถุงอวน จึงต้องกําหนดมาตรการเพ่ือคุ้มครองปะการัง และปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณแนวปะการัง 

 ๓) อวนทับตลิ่ง (อวนชัก) อวนลอยปลาทราย ซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องมือกระทุ้งนํ้า
ทําการประมง อวนถ่วง การจมกะเบน ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล เพ่ือรักษาแหล่งหญ้าทะเลซ่ึงเป็นอาหาร
ของพะยูนไม่ให้ถูกทําลาย 

 ยกเว้น เป็นการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการ 
สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง    

 



-34-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓๔- 

(ข) กิจกรรมที่ทําให้เกิดมลพิษ ขยะ สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสาร
ปนเป้ือนจากการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง การขนถ่าย ที่ทําให้คุณภาพนํ้าทะเลเสื่อมโทรม เสียสภาพ
ความเป็นธรรมชาติ เน่ืองจากการปล่อยมลพิษส่งผลกระทบในทางลบต่อทรัพยากรทางทะเล ทําให้ระบบ
นิเวศน์ทางทะเลเสียหาย และเสื่อมโทรมเร็วขึ้น 

(ค) การเก็บ ทําลาย กระทําด้วยประการใดๆ ที่อาจเป็นอันตราย ที่มีผลกระทบต่อ
ปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา หญ้าทะเล เพ่ือคุ้มครองปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง 
กัลปังหาและหญ้าทะเล ที่มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลในการเป็นแหล่งอาหาร การอนุบาลสัตว์นํ้า 
รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้าบางชนิดด้วย        

ยกเว้น เป็นการศึกษาวิจัยทางวิชาการ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช อธิบดีกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณี 

(ง) การทอดสมอเรือ หรือกระทําการใด ๆ เช่น กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (sea walker) 
เรือท้องกระจก เรือประเภทท่ีใช้ความดันอากาศกดนํ้าให้ออกจากเรือเพ่ือดูปลาใต้ท้องทะเล ที่มีผลต่อสภาพ
พ้ืนทะเลในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง หินปะการัง กองหินใต้ทะเลตามธรรมชาติ เนื่องจาก 
เป็นกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรทางทะเล 

(จ) การจับ ดัก ล่อ ฆ่า นําขึ้นมาจากทะเล หรือการกระทําใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อ 
เต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ สัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ ที่ทางราชการประกาศกําหนด เพ่ือไม่ให้
ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว หรือการพาณิชย์ 

ยกเว้น 
 ๑) เป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับอนุญาตเป็น

หนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช อธิบดีกรมประมง หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
แล้วแต่กรณี  

 หรือ ๒) เป็นการกระทําใด ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ของหน่วยงานราชการ 
 ทั้งน้ี ตามบัญชีสัตว์ป่าสงวนในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ทั้งหมด ๑๕ ชนิด มีสัตว์ทะเลหายาก ๑ ชนิด ได้แก่ พะยูน ซึ่งขณะน้ี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ได้เสนอรายช่ือสัตว์นํ้าหายากและใกล้สูญพันธ์ุ เพ่ือพิจารณาในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งหมด ๒๔ ชนิด แบ่งเป็น 

- สัตว์สงวน ๔ ชนิด ได้แก่ วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และฉลามวาฬ 
- สัตว์คุ้มครอง ๒๐ ชนิด ได้แก่ กระเบนแมนต้ายักษ์ กระเบนแมนต้าปะการัง 

กระเบนปีศาจครีบสั้น กระเบนปีศาจหางหนาม กระเบนปีศาจครีบโค้ง 
กระเบนปีศาจแคระ โรนิน (กระเบนท้องนํ้า) โรนันเม็ด โรนันหัวไทรจุดขาว
โรนันหัวไทร โรนันหัวไทรยักษ์ โรนันจมูกเรียบ โรนันจุดขาว โรนันจุดขาวใหญ่ 
โรนันหัวจิ้งจก โรนันจมูกกว้าง ฉนากปากแหลม ฉนากเขียว ฉนากยักษ์ และ
กระเบนราหูนํ้าจืด  
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓๕- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัตว์ทะเลหายาก ประเภทสตัว์สงวน ๔ ชนิด  

ที่ถูกเสนอในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
(ฉ) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชน เช่น  

เล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เจ๊ตสกี กิจกรรมท่ีใช้เรือลากทุกชนิด เน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลต่อแนวปะการังนํ้าต้ืน
และหญ้าทะเล และยังก่อให้เกิดตะกอนนํ้าขุ่น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นท้องทะเล 
ซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศน์ และสัตว์ที ่อาศัยบริเวณน้ําตื้น นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบด้านเสียงและ 
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ํา จึงควรกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุม 

(ช) การสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (seismic wave) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล 
ยกเว้น การสํารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหน่วยงานราชการท่ีไม่มีผลกระทบต่อ

สัตว์นํ้าและสัตว์ทะเล สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลและ
ติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี 

ทั้งนี้ “คลื่นไหวสะเทือน (seismic wave)” เกิดจากชั้นหินกระทบกันจากการเคลื่อน
ตัวของแผ่นเปลือกโลก แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ คลื่นในตัวกลาง และ คลื่นพ้ืนผิว 

(ซ) กิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม เพ่ือควบคุม และรักษาสภาพธรรมชาติของ
พ้ืนที่ไว้ ไม่ให้มีการเพิ่มขึ้นของกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม 

(๔) บริเวณที่ ๔ เขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ เพ่ือบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรบริเวณชายฝ่ังทะเลและเกาะ ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเดิม  
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓๖- 

และคุ้มครองสภาพธรรมชาติของชายหาด รวมถึง คุ้มครองเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือ
สัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ ที่ทางราชการประกาศกําหนด จึงไม่สามารถกระทําการหรือกิจกรรม ดังนี้ 

(ก) การกระทําใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน สภาพทาง
ธรรมชาติของชายหาดไปจากเดิม ทําให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป 

(ข) การขับขี่ยานพาหนะบริเวณพ้ืนที่ชายหาด ยกเว้น เรือ สามารถกระทําได้ 
(ค) การก่อสร้างเพิงพัก ศาลา อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และการจัดวางร่ม โต๊ะ เตียง 

ที่น่ัง ในบริเวณพ้ืนที่ชายหาด 
(ง) การจับ ดัก ล่อ ฆ่า นําขึ้นมาจากทะเล หรือการกระทําใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อ   

เต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ สัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ ที่ทางราชการประกาศกําหนด 
ยกเว้น 
๑) เป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับอนุญาตเป็น

หนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช อธิบดีกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณี  

หรือ ๒) การกระทําใด ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ของหน่วยงานราชการ  
(จ) การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ในพื้นที่เกาะต่างๆ  

ทั้งนี้ “การจัดสรรที่ดิน” ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
หมายความว่า การจําหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันต้ังแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่ง
จากท่ีดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกันโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
เป็นค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงการดําเนินการดังกล่าวที่ได้มีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึง
สิบแปลงและต่อมาได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปี เมื่อรวมกันแล้วมีจํานวนตั้งแต่สิบแปลง 
ขึ้นไปด้วย 

 

ข้อ ๖  ในพื้นที่ตามข้อ ๓ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ เป็นอาคาร
หรือประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ 
(ก)  โรงงานจําพวกที่ ๑ ทั้งนี้ ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  

๒๐๐ เมตร 
(ข) โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมท่ี

ให้บริการแก่ชุมชน โรงงานที่เกี่ยวกับกิจการสาธารณูปโภค ตามบัญชี ๑ ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ต้องมี
ระยะห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร และต้องมีการควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓๗- 

(ค) โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชี 
ท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่มีการประกาศเพ่ือบังคับใช้ในพ้ืนที่ตามข้อ ๓ ทั้งนี้ ต้องมีแนวชายฝ่ังทะเล 
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร  

 โรงงานจําพวกที่ ๓ ให้ต้ังได้เฉพาะในพื้นที่ที่มีระยะ ๑ กิโลเมตร จากแนวเขตทาง 
ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) 

(ง) โรงงานที่จําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานท่ีมีอยู่เดิมโดยต้องมีเครื่องจักร 
หรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

(จ) โรงงานที่เป็นการดําเนินการตามนโยบายเพ่ือความมั่นคงทางด้านพลังงานของ
ประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโรงงานในการผลิต ขนส่ง 
และระบบจําหน่าย ในการนี้ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนําผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ ๑๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
ดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และเสนอคณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบต่อไป  
 (๒) ฌาปนสถาน เว้นแต่จําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม โดยต้องมี
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 (๓) สุสาน เว้นแต่ในกรณีที่สุสานเดิมน้ันได้ใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่แล้ว จึงจะก่อสร้าง 
สุสานใหม่ได้โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และมีระยะห่างจาก 
แหล่งนํ้าสาธารณะหรือบ่อน้ําเพ่ือการบริโภคไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร 
 (๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ี
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง เว้นแต่สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ 
ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

(๕) คลังนํ้ามันและสถานที่เก็บรักษานํ้ามันลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือการจําหน่าย เว้นแต่สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(๖) โรงเรือนหรืออาคารท่ีใช้เลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้าหรือเพื่อการท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ หรือที่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เว้นแต่มีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเล
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพ่ือการบริโภคไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร 
โดยต้องมีบ่อกรองและบ่อบําบัดมูลสัตว์และน้ําเสีย ตลอดจนต้องมีมาตรการควบคุมการปล่อยทิ้งของเสีย 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

(๗) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓๘- 

เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านมลภาวะต่อระบบนิเวศ และป้องกันผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาทัศนียภาพของพ้ืนที่ ในบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดที่กําหนดไว้
ในประกาศกระทรวงฯ โดยกําหนด ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ เป็นอาคารหรือ
ประกอบกิจการ ดังนี้ 

(๑) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ เป็นอาคารหรือประกอบกิจการ
โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เน่ืองจากโรงงานบางประเภทจะปล่อยมลพิษ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการให้มีเฉพาะโรงงานที่มีความจําเป็นในพ้ืนที่ 
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และเพ่ือป้องกันการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะ 
ทางกายภาพ และศักยภาพของพ้ืนที่ 

ข้อยกเว้น สามารถก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ เป็นอาคารหรือ
ประกอบกิจการโรงงานบางประเภทได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(ก) โรงงานจําพวกที่ ๑ โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ 
เมตร 

(ข) โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมท่ีให้บริการ 
แก่ชุมชน โรงงานที่เก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค ตามบัญชี ๑ ท้ายประกาศกระทรวงฯ โดย 

ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร  
ต้องมีการควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

(ค) โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้าย
กฎกระทรวงผังเมืองรวม ที่มีการประกาศเพื่อบังคับใช้ในพ้ืนที่น้ี โดย 

ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร 
โรงงานจําพวกที่ ๓ ให้ต้ังได้เฉพาะในพ้ืนที่ระยะ ๑ กิโลเมตร จากแนวเขตทาง
ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) 

(ง) โรงงานที่จําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิม โดย 
ต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด  

(จ) โรงงานที่เป็นการดําเนินการตามนโยบายเพื่อความม่ันคงทางด้านพลังงานของประเทศ             
ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่เก่ียวข้องกับโรงงานในการผลิต ขนส่ง และระบบ
จําหน่าย โดย 

ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนําผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองดังกล่าว เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓๙- 

ทั้งนี้ “โรงงานตามนโยบายเพ่ือความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ” ที่จะเกิดขึ้น 
ในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก่อน และต้องนําผลการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่จังหวัดกระบ่ี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น โดยสามารถดําเนินการควบคู่กับการพิจารณารายงาน EIA , 
EHIA แล้วแต่กรณี ได้ เมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา 
และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วจึงสามารถดําเนินการได้ สําหรับ
ความสูงอาคาร และพื้นที่ว่าง ในการดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มีข้อห้ามตามประกาศน้ี  
แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ เป็นอาคารหรือประกอบกิจการ 
ฌาปนสถาน เน่ืองจากฌาปนสถาน ที่การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์หรืออุณหภูมิไม่สูงพอ ทําให้เกิดสารมลพิษ เช่น  
สารไดออกซิน ฟิวแรนส์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละออง เขม่า และขี้เถ้า  
ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ ทั้งน้ีพิษของสารไดออกซิน และฟิวแรนส์ เมื่อสะสมในร่างกายจะส่งผลให้เกิด 
โรคต่าง ๆ เช่น ตับอักเสบ ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตัวอ่อนหรือทารกผิดปกติ รวมทั้งก่อให้เกิดโรคมะเร็ง 
จึงจําเป็นต้องออกมาตรการควบคุม 

ข้อยกเว้น หากเป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม สามารถกระทําได้ โดย 
ต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

(๓) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ เป็นอาคารหรือประกอบกิจการ
สุสาน เนื่องจากการสร้างสุสาน จะส่งผลให้เกิดการกระจายของสิ่งปฏิกูลปนเป้ือนลงสู่นํ้าใต้ดิน จึงจําเป็น 
ต้องกําหนดมาตรการข้อนี้ขึ้น  
  ข้อยกเว้น หากสุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่แล้ว สามารถก่อสร้างสุสานใหม่ 
ได้โดย 

ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และ 
มีระยะห่างจากแหล่งนํ้าสาธารณะหรือบ่อนํ้าเพ่ือการบริโภคไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร 

(๔) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ เป็นอาคารหรือประกอบกิจการ
คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทห้องบรรจุ และสถานท่ีเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
นํ้ามันเช้ือเพลิง เนื่องจากการสร้างคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานท่ีเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว บริเวณย่านชุมชน 
จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน จึงเป็นต้องกําหนด
มาตรการเพ่ือควบคุม 

ข้อยกเว้น สามารถก่อสร้างสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้
ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซได้ 



-40-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๔๐- 

 

(๕)  การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ เป็นอาคารหรือประกอบกิจการ
คลังนํ้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  
เพ่ือการจําหน่าย เนื่องจากการสร้างคลังนํ้ามันและสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน บริเวณย่านชุมชน จะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน จึงเป็นต้องกําหนดมาตรการเพื่อควบคุม 

ข้อยกเว้น สามารถก่อสร้างสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงได้ 
ทั้งนี้ การกําหนด “สถานที่เก็บรักษานํ้ามันลักษณะท่ีสาม” เป็นไปตามกฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ มี ๓ ลักษณะ ดังน้ี 

๑) ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานที่เก็บนํ้ามันชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด ดังต่อไปนี้ 
(ก) สถานที่เกบ็นํ้ามันชนิดไวไฟมากท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๔๐ ลิตร 
(ข) สถานที่เกบ็นํ้ามันชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริมาณไม่เกนิ ๒๒๗ ลิตร 
(ค) สถานที่เกบ็นํ้ามันชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร 

๒) ลักษณะที่สอง ได้แก่ สถานที่เก็บนํ้ามันชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด ดังต่อไปนี้ 
(ก) สถานที่เกบ็นํ้ามันชนิดไวไฟมากท่ีมีปริมาณเกิน ๔๐ ลติร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร 
(ข) สถานท่ีเก็บนํ้ามันชนิดไวไฟปานกลางท่ีมีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน 

๑,๐๐๐ ลิตร 
(ค) สถานที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร 

๓) ลักษณะที่สาม ได้แก่ สถานที่เก็บนํ้ามันชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด ดังต่อไปนี้ 
(ก) สถานที่เกบ็นํ้ามันชนิดไวไฟมากท่ีมีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตรขึ้นไป 
(ข) สถานที่เกบ็นํ้ามันชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริมาณเกิน ๑,๐๐๐ ลิตรขึน้ไป 
(ค) สถานที่เกบ็นํ้ามันชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 

โดยปริมาณท้ังหมดของนํ้ามันในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สามรวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร 

(๖) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ เป็นอาคารหรือประกอบกิจการ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หรืออาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีลักษณะการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้าหรือเพ่ือการท่องเที่ยว ที่เป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือที่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

 ข้อยกเว้น สามารถก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารใดๆ เป็นอาคารหรือ
ประกอบกิจการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หรืออาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีลักษณะการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้าหรือเพ่ือการ
ท่องเที่ยวได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลมากกว่า ๑,๐๐๐ เมตร 
ต้องห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะ บ่อนํ้าเพ่ือการบริโภคมากกว่า ๓๐๐ เมตร 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๔๑- 

 

ต้องมีบ่อกรองและบ่อบําบัดมูลสัตว์และน้ําเสีย 
ต้องมีมาตรการควบคุมการปล่อยทิ้งของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
กําหนด 

ทั้งน้ี “แหล่งกําเนิดมลพิษ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายถึง ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบ
กิจการใดๆ หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ 

และ “เหตุรําคาญ” หมายความว่า เหตุรําคาญตามบทบัญญัติมาตรา ๒๕ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์ทุกชนิดที่ ๑) สถานที่เลี้ยง 
ไม่เหมาะสม สกปรก มีกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนําโรค เป็นต้น ๒) โดยวิธีการเลี้ยง 
ที่รบกวนความเป็นอยู่ของผู้อาศัยข้างเคียง เช่น การปล่อยให้สัตว์ไปกินพืชผักของคนข้างบ้าน หรือปล่อยให้
ไปถ่ายบ้านข้างเคียง เป็นต้น ๓) เลี้ยงจํานวนมากเกินไป เช่น สถานที่เลี้ยงคับแคบ อยู่ใกล้บ้านข้างเคียง  
แต่ก็เลี้ยงจํานวนมาก จนเกิดเสียงร้องดัง มีกลิ่นสาบ หรือกลิ่นมูลเหม็น เป็นต้น 

(๗) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ เป็นอาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง 
เนื่องจากอาคารเลี้ยงนกสร้างความเดือดร้อนรําคาญจากมูลนก และเสียงเรียกนก ก่อให้เกิดการ
แพร่กระจายของเช้ือโรค เป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุม 

 

ข้อ ๗  ในพ้ืนที่ตามข้อ ๓ ห้ามกระทําหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําเหมือง เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) พ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดพ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(ข) กรณีที่ได้รับคําขออนุญาตประกอบกิจการทําเหมืองแร่ไว้ก่อนวันที่ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบ่ี ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ 

(๒) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง ในลักษณะหรือในบริเวณ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก)  บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ 
(ข)  ความลึกของบ่อจากระดับพ้ืนดินเกิน ๓ เมตร 
(ค)  พ้ืนที่ปากบ่อเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ยกเว้นการขุดบ่อเพ่ือใช้เป็นแหล่งนํ้า

อุปโภคและบริโภค 
(ง) พ้ืนที่สาธารณะหรือบริเวณสําหรับราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๔๒- 

(จ)  บริเวณที่มีความลึกของบ่ออยู่เหนือช้ันน้ําบาดาลช้ันแรกน้อยกว่า ๒ เมตร 
(ฉ)  บริเวณที่อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมหรือทางน้ําธรรมชาติในระยะ ๑๐๐ เมตร 
(ช)  บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สําคัญหายาก และแหล่งที่มีซากดึกดําบรรพ์ 
(ซ)  เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม 
(ฌ)  บริ เวณแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่  

๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๓) การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง เว้นแต่เป็นนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรี 

มีมติเห็นชอบหรือมีความจําเป็นเพ่ือกิจการของส่วนราชการ ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการตามข้อ ๑๓  
ให้ความเห็น และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป   

(๔) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งนํ้าหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบําบัด 
ตามมาตรฐานของทางราชการแล้ว 

(๕) การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลําแม่นํ้า เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๔ 
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และกระชังเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย 
การเดินเรือในน่านนํ้าไทยและกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(๖)  การถม ปรับสภาพ หรือปิดกั้นพรุหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ซึ่งมีผลทําให้ต้ืนเขิน หรือ
เปลี่ยนทิศทางนํ้า หรือทําให้นํ้าไม่อาจไหลได้ตามปกติหรือตามธรรมชาติ 

(๗) การกระทําใด ๆ ที่เป็นการค้นหา เก็บ ทําลาย หรือทําให้เสียหาย ซึ่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เว้นแต่กระทําเพ่ือการศึกษาและวิจัยทางวิชาการหรือเป็นการดําเนินการของทางราชการซึ่งได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากรตามกฎหมายดังกล่าว 

(๘) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี ๒ ท้ายประกาศน้ี เว้นแต่  
(ก) เป็นการกระทําของทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครอง  

การเพาะพันธ์ุ การเพาะเลี้ยง หรือเพ่ือกิจการสวนสัตว์ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  
(ข) เป็นการกระทําของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพ่ือการเพาะพันธ์ุ การเพาะเล้ียง 

หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
(๙) การเพาะเลี้ยงกุ้งเพ่ือการค้า เว้นแต่เป็นการเพาะเลี้ยงในกระชัง หรือเป็นผู้ประกอบ

กิจการก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ และได้จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนบัญชีรายช่ือ ตามระเบียบปฏิบัติ 
หรือหลักเกณฑ์เง่ือนไขและมาตรการท่ีกรมประมงกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะตามจํานวนพ้ืนที่ที่ได้จดทะเบียน
หรือขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 

(๑๐) การครอบครองซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ  
ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ ที่ทางราชการประกาศกําหนด  
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
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-๔๓- 

 

เพ่ือเป็นการป้องกันการกระทําหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ของพื้นที่น้ันจากลักษณะตามธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ จึงห้ามกระทําหรือ
ประกอบกิจกรรม ดังนี้ 

(๑) การทําเหมือง เนื่องจากมีผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า 
และแหล่งนํ้า ก่อให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ถนนชํารุดเสียหาย และเหมืองบางประเภท จะก่อให้เกิด 
สารมลพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

ข้อยกเว้น สามารถทําเหมืองได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
พ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดพ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรม 

ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กรณีที่ได้รับคําขออนุญาตประกอบกิจการทําเหมืองแร่ไว้ก่อนวันที่ประกาศ

กระทรวงฯ จังหวัดกระบ่ี ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ 
(๒) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน 

และการทรุดตัวของพ้ืนดิน ผลกระทบต่อนํ้าผิวดิน และน้ําใต้ดินและเพื่อรักษาสภาพภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ไว้  
ที่มีลักษณะหรือบริเวณ ต่อไปนี้ 

บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ 
ความลึกของบ่อจากระดับพ้ืนดินเกิน ๓ เมตร 
พ้ืนที่ปากบ่อเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  
ยกเว้น การขุดบ่อเพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ําอุปโภคและบริโภค สามารถกระทําได้ 
พ้ืนที่สาธารณะหรือบริเวณสําหรับราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
บริเวณที่มีความลึกของบ่ออยู่เหนือช้ันน้ําบาดาลช้ันแรกน้อยกว่า ๒ เมตร 
บริเวณที่อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมหรือทางน้ําธรรมชาติในระยะ ๑๐๐ เมตร 
บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สําคัญ หายาก และแหล่งที่มีซากดึกดําบรรพ์ 
บริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม  
บริเวณแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 

(๓) การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ณ บริเวณน้ัน และบริเวณต่อเนื่องข้างเคียง หากไม่มีการศึกษาตามหลักวิชาการ และ
พิจารณาอย่างรอบคอบ 

ข้อยกเว้น หากเป็นนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหรือมีความจําเป็น
เพ่ือกิจการของส่วนราชการ สามารถกระทําได้โดยต้องเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผล 
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 
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-๔๔- 

 

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ให้ความเห็น ซึ่งจะต้องดําเนินการขออนุญาตตามกฎหมาย/
ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 

ทั้งนี้ “การถมทะเล” หรือ “การถมท่ีดินในทะเล” ตามท่ีสํานักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ใช้ในการพิจารณากิจกรรมการถมท่ีดินในทะเล ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ หมายถึง กระบวนการสร้างที่ดินใหม่ โดยการถมทราย 
ดิน หรือโคลน หรือวัสดุอ่ืนใดในพ้ืนที่ทะเล รวมไปถึงชายฝั่งทะเล เพ่ือใช้ประโยชน์บนที่ดินนั้นในด้านต่าง ๆ 
ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

(๔) การกระทําหรือกิจกรรมที่ปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งนํ้าหรือทะเล เนื่องจากการ 
ปล่อยมลพิษส่งผลกระทบในทางลบต่อทรัพยากรทางทะเลเพราะทําให้ระบบนิเวศน์ทางทะเลเสียหาย  
และเสื่อมโทรมเร็วขึ้น 

ยกเว้น เป็นของเสียที่ได้ผ่านการบําบัดตามมาตรฐานของทางราชการ 
ทั้งน้ี “มลพิษ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายถึง ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืนๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจาก 
สิ่งเหล่านั้นที่ถูกปล่อยท้ิงจากแหล่งกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรือ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือภาวะท่ีเป็นพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่นๆ 
ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกําเนิดมลพิษด้วย 

(๕) การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลําแม่นํ้า เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นกับระบบนิเวศน์ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และการกัดเซาะชายฝั่ง 

ข้อยกเว้น สามารถกระทําได้ โดย 
ได้รับอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ มี ๗ ประเภท ได้แก่ ๑) ท่าเทียบเรือ ๒) สะพาน
ปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ ๓) สะพานข้ามแม่นํ้าหรือสะพานข้ามคลอง ๔) ท่อหรือสายเคเบิล ๕) เขื่อน 
กันน้ําเซาะ ๖) คานเรือ และ ๗) โรงสูบนํ้า  

กระชังเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วย 
การเดินเรือในน่านนํ้าไทยและกฎหมายว่าด้วยการประมง 

ทั้งน้ี “การล่วงล้ําลําแม่นํ้า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ 
หมายถึง ล่วงล้ําเข้าไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใต้นํ้าของแม่นํ้า ลําคลอง บึง อ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเป็น 
ทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านนํ้าไทย หรือบนชายหาด
ของทะเลดังกล่าว 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๔๕- 

 

(๖) การถม ปรับสภาพ หรือปิดกั้นพรุหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ซึ่งมีผลทําให้ต้ืนเขิน หรือ
เปลี่ยนทิศทางน้ํา หรือทําให้นํ้าไม่อาจไหลได้ตามปกติหรือตามธรรมชาติ เน่ืองจากป่าพรุเป็นระบบนิเวศนํ้าจืด
ที่สําคัญเป็นแหล่งอาหารของทั้งคนและสัตว์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่เก็บกักน้ํายามฤดูแล้ง และรองรับน้ํา 
ในฤดูฝน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการน้ี เพ่ือป้องกันการทําลายสภาพพรุ หรือนําพ้ืนที่พรุ ไปใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง 

ทั้งน้ี “แหล่งนํ้าสาธารณะ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการ
ขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ที่ต้ืนเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมายความว่า ลําราง ห้วย หนอง คลอง บึง บาง 
และแหล่งนํ้าอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงน่านนํ้าตามพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านนํ้าไทย 
พ.ศ. ๒๔๕๖ 

(๗) การกระทําใดๆ ที่เป็นการค้นหา เก็บ ทําลาย หรือทําให้เสียหาย ซึ่งโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  

ยกเว้น เพ่ือการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเป็นการดําเนินการของทางราชการ 
สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร  

ทั้งน้ี “โบราณวัตถุ” ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หมายถึง สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์
หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์์ 
ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์น้ัน  
เป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 

และ “ศิลปวัตถุ” ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายถึง สิ่งที่ทําด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูง
ในทางศิลปะ 

(๘)  การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามที่กําหนดในบัญชี ๒ ท้ายประกาศ
กระทรวงฯ  

ข้อยกเว้น สามารถกระทําได้ โดย 
เป็นการกระทําของทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครอง  

การเพาะพันธ์ุ การเพาะเลี้ยง หรือเพ่ือกิจการสวนสัตว์ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
เป็นการกระทําของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อการเพาะพันธ์ุ การเพาะเลี้ยง 

หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  
ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสวนสัตว์ หรือสวนสัตว์สาธารณะ ได้แก่ 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธ์ุ หรือ 
การเพาะเลี้ยง ได้แก่ พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๔๖- 

(๙)  การเพาะเลี้ยงกุ้งเพ่ือการค้า เน่ืองจากกิจการเพาะเลี้ยงกุ้ง ส่งผลให้เกิดมลพิษ
กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการนํากุ้งทะเลมาเล้ียงบนพ้ืนที่นํ้าจืด เป็นสาเหตุทําให้เกิดการ
แพร่กระจายของดินเค็ม จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการข้อนี้ขึ้น 

ข้อยกเว้น สามารถกระทําได้ โดย 
เป็นการเพาะเลี้ยงในกระชัง  
เป็นผู้ประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ  
จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนบัญชีรายช่ือ ตามระเบียบปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์

เง่ือนไขและมาตรการที่กรมประมงกําหนด ทั้งน้ี เฉพาะตามจํานวนพ้ืนที่ที่ได้จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 
(๑๐) การครอบครองซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลาม

วาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ ที่ทางราชการประกาศกําหนด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการล่าหรือกระทําการใด ๆ 
อันเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ ที่ทางราชการ
ประกาศกําหนด 

 

ข้อ ๘   ในพื้นที่ตามข้อ ๓ การติดต้ังป้ายหรือการก่อสร้างสิ่งใด ๆ เพ่ือติดต้ังป้าย ต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(๑) พ้ืนท่ีที่จะติดต้ังป้ายหรือก่อสร้างต้องมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ไม่เกิน 
๔๐ เมตร หรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๓๕ 

(๒)  ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างดังกล่าวต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพและต้องเป็นไป 
ตามที่กฎหมายกําหนด 

(๓) ถ้าติดต้ังหรือก่อสร้างในพ้ืนที่ของเอกชนต้องมีระยะห่างจากท่ีสาธารณะในแนวราบ 
บนพ้ืนดินและในอากาศไม่น้อยกว่าสองเท่าของความสูงของป้ายในแนวดิ่งนับจากพ้ืนดิน 

 
เพ่ือควบคุมเกี่ยวกับการติดต้ังป้าย การก่อสร้างสิ่งใดๆ เพ่ือติดต้ังป้าย มิให้เกิดอันตราย และ

บดบังทัศนียภาพในพื้นที่ รวมทั้งเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ การติดต้ังป้าย หรือการก่อสร้างสิ่งใด ๆ เพ่ือติดต้ังป้าย ในบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดที่
กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้  

พ้ืนท่ีที่จะติดต้ังป้ายหรือก่อสร้างต้องมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไม่เกิน  
๔๐ เมตร หรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๓๕  

ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 
 



-47-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๔๗- 

 

การติดต้ังหรือก่อสร้าง ในพ้ืนที่เอกชน ต้องมีระยะห่างจากท่ีสาธารณะในแนวราบ 
บนพ้ืนดินและในอากาศไม่น้อยกว่าสองเท่าของความสูงของป้ายในแนวดิ่งนับจากพ้ืนดิน   

 
  

 
 
 
 

 
 

ข้อ ๙  การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ โดยรอบเขตโบราณสถานท่ีได้มีประกาศ 
ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในระยะ  
๑๐๐ เมตร ต้องมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และต้องไม่มีลักษณะบดบังทัศนียภาพ 

 

เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โบราณสถาน ตลอดจนรักษา
ทัศนียภาพของพื้นที่ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดที่กําหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงฯ โดยรอบเขตโบราณสถานที่ได้มีประกาศข้ึนทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในระยะ ๑๐๐ เมตร ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ต้องมีความสูงของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไม่เกนิ ๖ เมตร  
ต้องไม่มีลักษณะบดบังทัศนียภาพของโบราณสถาน  

ทั้งน้ี “โบราณสถาน” ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการ 
ก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์น้ัน เป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์หรือ
โบราณคดี ทั้งน้ี ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย 

 
 

ข้อ ๑๐ การก่อสร้างโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สถานที่พักตากอากาศ อาคาร 
อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ต้องติดต้ังหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อหรือ
ทางน้ําสาธารณะ โดยระบบและน้ําเสียที่บําบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

 
 

ความสูง

ที่สาธารณะ ที่เอกชน

๒ เท่าของความสูง
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๔๘- 

 

เพ่ือลดปริมาณความสกปรกของนํ้าเสียในระดับหน่ึงก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการและแก้ไขปัญหานํ้าเสียของประเทศให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน การก่อสร้าง
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สถานที่พักตากอากาศ อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ในบริเวณ
พ้ืนที่ทั้งหมดที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ สามารถกระทําได้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ต้องติดตั้ง จัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบําบัดนํ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อ          
ทางน้ําสาธารณะ  

ระบบและน้ําเสียที่บําบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด  
ทั้งน้ี รายละเอียดของบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียระบุไว้ในภาคผนวก ข 
 
 

ข้อ ๑๑  ในพ้ืนที่ตามข้อ ๓ นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว 
ก่อนการก่อสร้างอาคาร หรือดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ให้จัดทําและเสนอรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ต่อสํานักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว้ตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
(ก)  โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศ ที่มีจํานวน

ห้องพักต้ังแต่ ๓๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันต้ังแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 
แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 

(ข) อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุด 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจํานวนห้องพักต้ังแต่ ๓๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของ 
ทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 

(ค) กิจการที่นําบ้านพักอาศัย หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ที่อยู่ในที่ดิน 
แปลงเดียวกันหรือติดต่อกันไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้บริการเป็นสถานท่ีพักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงแรม และที่มีจํานวนห้องพักต้ังแต่ ๓๐ ห้องขึ้นไป 

(ง) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนต้ังแต่ ๑๐ เตียง  
ถึง ๕๙ เตียง 

(จ) การจัดสรรที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินที่มีจํานวนแปลงที่ดินต้ังแต่ ๑๐๐ แปลง แต่ไม่ถึง ๕๐๐ แปลง หรือมีเนื้อที่ต้ังแต่  
๑๙ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๔๙- 

(ฉ) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชน หรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัดมูลฝอย  
เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

(ช) ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดต้ังแต่ ๑๐ ตันกรอส แต่ไม่ถึง ๕๐๐ 
ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าท่าต้ังแต่ ๒๐ เมตร แต่ไม่ถึง ๑๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมของท่าเทียบเรือ
ต้ังแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

(ซ) ท่าเทียบเรือสําราญกีฬาที่รองรับเรือได้ต้ังแต่ ๕ ลํา แต่ไม่ถึง ๕๐ ลํา หรือพ้ืนที่
ต้ังแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ก) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   

(ข) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งกําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือเอกชน จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 
๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   

 
เป็นกลไกการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม เพ่ือป้องกัน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีอาจส่งผลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า โดยกําหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่มี
แนวโน้มด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นโครงการที่มีการใช้ทรัพยากรและปล่อยทิ้งของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
หรือเป็นโครงการท่ีเสี่ยงต่อการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีผลกระทบในวงกว้าง โดยให้การดําเนิน
โครงการต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม 
อย่างเหมาะสมก่อน ระหว่าง และหลังการดําเนินการ ตามการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการ 
หรือกิจการท่ีจะต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วแต่กรณี ก่อนการก่อสร้างอาคาร หรือดําเนินโครงการ หรือประกอบกิจการ  
ในบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ เพ่ือนําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว้ตาม 
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (รายละเอียด
ในภาคผนวก ค) ประกอบด้วย 

 
 



-50-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๕๐- 

 

(๑) โครงการหรือกิจกรรม และขนาด รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติในการ
จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 
 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทโครงการ 
หรือกิจการ 

ขนาด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

ผู้พิจารณา
รายงาน 

๑. โรงแรมตามกฎหมาย       
ว่าด้วยโรงแรม หรือ
สถานท่ีพักตากอากาศ 

ท่ีมีจํานวนห้องพักตั้งแต่ 
๓๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง หรือมี
พ้ืนท่ีใช้สอยของทุกอาคาร
ดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ ๑,๕๐๐ 
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

- ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง 
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อ        
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดย        
ไม่ย่ืนขอรับใบอนุญาต ให้เสนอ
รายงาน ในข้ันการแจ้งต่อ         
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน   

- คณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการ
พิจารณารายงาน
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น และ
รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในเขต
เขตพ้ืนท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัด  
กระบี่ จะเป็นผู้
พิจารณารายงานฯ 
ในลําดับท่ี ๑ – ๘    
ท่ีกําหนดไว้
ท้ังหมด 
 

๒. อาคารอยู่อาศัยรวม 
ตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร หรือ
อาคารชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด 

ท่ีมีจํานวนห้องพักตั้งแต่ ๓๐ 
ห้องถึง ๗๙ ห้องหรือมีพ้ืนท่ี
ใช้สอยของทุกอาคาร
ดังกล่าวรวมกันต้ังแต่ 
๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่
ถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 

- ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง 
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืน
ขอรับใบอนุญาต ให้เสนอรายงาน 
ในขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

๓. กิจการท่ีนําบ้านพัก
อาศัย หรือห้องแถว 
ตึกแถว หรือบ้านแถว  

ท่ีมีจํานวนห้องพักตั้งแต่ ๓๐ 
ห้องข้ึนไป ท่ีอยู่ในท่ีดิน
แปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน
ไปให้บริการเป็นสถานท่ีพัก
ในลักษณะโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

- ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง 
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืน
ขอรับใบอนุญาต ให้เสนอรายงาน 
ในข้ันการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน   

๔. โรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
 

ท่ีมีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้าง
คืนต้ังแต่ ๑๐ – ๕๙ เตียง 
 

- ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง 
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืน
ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงาน
ในข้ันแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

๕. การจัดสรรท่ีดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรที่ดิน เพ่ือเป็น      
ท่ีอยู่อาศัยหรือเพ่ือ
ประกอบการพาณิชย์  

ท่ีมีจํานวนท่ีดินแปลงต้ังแต่ 
๑๐๐ แปลง แต่ไม่ถึง ๕๐๐ 
แปลง หรือมีเนื้อท่ีตั้งแต่  
๑๙ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ 

- ให้เสนอในขั้นขออนุญาต    
จดัสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย     
การจัดสรรท่ีดิน 
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทโครงการ 
หรือกิจการ 

ขนาด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

ผู้พิจารณา
รายงาน 

ทุกขนาด - ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการหรือข้ันขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 

๖. โรงงานปรับคุณภาพของ
เสียรวมชุมชน หรือ
สถานท่ีท่ีใช้ในการกําจัด
มูลฝอย  
ยกเว้น โรงงานปรับ
คุณภาพของเสียรวม
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ท่ีไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน 

 

๗. ท่ีสามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ 
๑๐ ตันกรอสไม่ถึง ๕๐๐ ตัน
กรอส หรือมีความยาวหน้า
ท่าต้ังแต่ ๒๐ เมตร แต่ไม่ถึง 
๑๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวม
ของท่าเทียบเรือต้ังแต่ ๒๐๐ 
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

- ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขอ
อนุญาตโครงการ 

ท่าเทียบเรือทุกประเภท 

 
 
 
 
 
 

๘. ท่าเทียบเรือสําราญ  
และกีฬา  

ท่ีรองรับเรือได้ตั้งแต่ ๕ ลํา 
แต่ไม่ถึง ๕๐ ลําหรือพ้ืนท่ี
ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่
ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  

- ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขอ
อนุญาตโครงการ 
 

 

 
(๒) ประเภทโครงการหรือกิจกรรม และขนาด รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ

ในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ (EHIA) 

 

ลําดับท่ี 
ประเภทโครงการ 

หรือกิจการ 
ขนาด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

ผู้พิจารณารายงาน 

๑. ตาม 
มาตรการ 
ข้อ ๑๑ 
วรรคสาม 
ข้อ (ก) 

โครงการหรือกิจการตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท
และขนาดโครงการหรือกิจการ     
ซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 

เป็นไปตามที่ประกาศ
กระทรวงฉบับเดียวกัน 
กําหนด  

เป็นไปตามที่
ประกาศกระทรวง
ฉบับเดียวกัน 
กําหนด 

- 

ยกเว้น โครงการหรือ
กิจการด้านอาคาร 
การจัดสรรท่ีดิน และ
การบริการชุมชน        

 
 

คณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ส่วนกลาง) พิจารณา
แล้วแต่โครงการหรือ
กิจการท่ีดําเนินการ 

-๕๑- 
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๕๒- 

ลําดับท่ี 
ประเภทโครงการ 

หรือกิจการ 
ขนาด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

ผู้พิจารณารายงาน 

(ต่อ) 
๑. ตาม 
มาตรการ 
ข้อ ๑๑ 
วรรคสาม 
ข้อ (ก) 
 
 
 

 

- โครงการท่ียกเว้น       
ผู้พิจารณารายงาน 
เป็นคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในเขต
พ้ืนท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 
กระบี่ 

๒. ตาม 
มาตรการ
ข้อ ๑๑ 
วรรคสาม 
ข้อ (ข) 

โครงการหรือกิจการตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท 
ขนาด และวิธีปฏิบัติ สําหรับ
โครงการหรือกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรง ท้ังทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ ท่ีส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เป็นไปตามที่ประกาศ
กระทรวงฉบับเดียวกัน 
กําหนด 
 

เป็นไปตามที่
ประกาศกระทรวง
ฉบับเดียวกัน 
กําหนด 

- คณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการ 
พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
(ส่วนกลาง) พิจารณา
แล้วแต่โครงการ 
หรือกิจการท่ี
ดําเนินการ 

 
 

ข้อ ๑๒  ให้เจ้าของอาคาร โครงการ หรือกิจการตามข้อ ๑๑ (๑) เว้นแต่ (ช) และ (ซ)  
เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เสนอต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบ่ี 

 



-53-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๕๓- 

เพ่ือให้เจ้าของอาคาร โครงการ หรือกิจการมีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบ
การปล่อยน้ําทิ้งจากอาคาร โครงการ หรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น จึง
กําหนดให้ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 

เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย  
จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
โดยให้เสนอต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบ่ี 

ยกเว้น กรณีโครงการหรือกิจการท่าเทียบเรือทุกประเภท และ ท่าเทียบเรือสําราญกีฬา 
ไม่ต้องดําเนินการ 

 

ข้อ ๑๓  เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
ตามข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  ท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัด  ประมงจังหวัด  พลังงานจังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  อัยการ
จังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานอัยการจังหวัด  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบ่ี  ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ ๑๕  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในพ้ืนที่จํานวนสามคน ผู้แทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่จํานวนห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบ่ี เป็นเลขานุการ  
และให้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอช่ือคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ 

 
เพ่ือให้มีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รับผิดชอบในการกํากับ และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในจังหวัด และเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในพื้นที่คุ้มครอง จึงกําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแล
และติดตามผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้แต่งต้ัง ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๕๔- 

 

๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี      ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดจังหวัดกระบ่ี      กรรมการ 
๓.  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบ่ี     กรรมการ  
๔.  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบ่ี    กรรมการ 
๕.  ประมงจังหวัดกระบ่ี       กรรมการ 
๖.  พลังงานจังหวัดกระบ่ี      กรรมการ   
๗.  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบ่ี    กรรมการ   
๘.  อุตสาหกรรมจังหวัดกระบ่ี     กรรมการ  
๙.  อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานอัยการจังหวัดกระบ่ี กรรมการ 
๑๐.  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล  กรรมการ 
 และชายฝ่ังทะเลอันดามัน        
๑๑. ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบ่ี    กรรมการ 
๑๒. ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕   กรรมการ   
๑๓. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนหนึ่งคน   กรรมการ 
๑๔-๑๖. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 
 และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพ้ืนที่ จํานวน ๓ คน     
๑๗-๒๑. ผู้แทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  กรรมการ 
 อุตสาหกรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพ้ืนที่ จํานวน ๕ คน      
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ   เลขานุการ 
 และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบ่ี        
๒๓-๒๔.  เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเลขานุการ 

 จํานวน ๒ คน         
ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ีเสนอช่ือคณะกรรมการฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ 
 

ข้อ ๑๔  ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๓ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเห็นชอบแผนคุ้มครอง  ฟ้ืนฟู  และสร้ างจิตสํ านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพ่ือให้สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นกลับคืน
สู่สภาวะธรรมชาติเดิมอันจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้
ดําเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู  
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๕๕- 

 

และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด เพ่ือนําไปผนวกเป็น 
ส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  

(๒) ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และจัดทํา
รายงานผลการติดตามตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส่งให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๓)  ให้ความเห็นชอบการนําแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
ในจังหวัดไปปฏิบัติ 

(๔) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
(๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการที่เกี่ยวข้องตามประกาศน้ี 

 

เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันกําหนดแนวทางการอนุรักษ์ สร้างแรงจูงใจ และจิตสํานึกต่อ
ประชาชน และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ รวมถึงการดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการติดตามตรวจสอบ  และเพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงได้
กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด
กระบ่ี ดังนี้ 

 (๑) พิจารณาเห็นชอบแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพื่อให้สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟ้ืนกลับคืนสู่สภาวะ
ธรรมชาติเดิมอันจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ดําเนินงานโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด เพ่ือนําไปผนวกเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  

(๒) ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และจัดทํา
รายงานผลการติดตามตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส่งให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๓)  ให้ความเห็นชอบการนําแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานใน
จังหวัดไปปฏิบัติ 

(๔) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
(๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการที่เกี่ยวข้องตามประกาศน้ี 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๕๖- 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็น และให้ความเห็นชอบ 
เกี่ยวกับการก่อสร้าง การกระทําหรือประกอบกิจกรรม ตามประกาศกระทรวงฯ ดังนี้ 

 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกระทําเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหรือเพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินเรือของทางราชการ ในบริเวณที่ ๑   

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (seismic wave)  
เพ่ือสํารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหน่วยงานราชการที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์นํ้าและสัตว์ทะเล  
ในบริเวณที่ ๓ 

(๓) พิจารณาให้ความเห็นต่อการก่อสร้างโรงงานท่ีเป็นการดําเนินการตามนโยบาย 
เพ่ือความม่ันคงทางด้านพลังงานของประเทศ ในพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไป              

(๔) พิจารณาให้ความเห็นต่อการถมทะเลหรือที่ชายตลิ่งตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
หรือมีความจําเป็นเพ่ือกิจการของส่วนราชการ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ทั้งน้ี ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

ข้อ ๑๕  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดรับผิดชอบในการจัดทําแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และ
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด และแผนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในจังหวัด เสนอคณะกรรมการตามข้อ ๑๓ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ 

 
 
 

ผู้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอความเห็น

ทสจ.กระบ่ี พิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองต้น (๑๔ วัน)

คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็น (๓๐ วัน)

ทสจ.กระบ่ี แจง้ความเห็น (๑๕ วัน)

ข้อมูลไม่ครบถ้วน
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๕๗- 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดให้สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ จัดทําแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด และแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงานในจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และนําเสนอคณะกรรมการ
กํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ทั้งน้ี แผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟูและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฯ ดังกล่าว ควรจะประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ดังภาคผนวก ง 

 
 

ข้อ ๑๖  ในพ้ืนที่ตามข้อ ๓ หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเรื่องใด
ไว้โดยเฉพาะและเป็นมาตรการที่ไม่ตํ่ากว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือมีมาตรการที่ดีกว่าในการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ก็ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ 
ในกฎหมายนั้น   

 

เป็นบทบัญญัติรองรับในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องใดไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว และมาตรการนั้นเป็นมาตรการท่ีดีกว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้ ก็ให้ใช้มาตรการที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการกํากับ
ดูแล หรืออนุญาต จะต้องพิจารณาในการบังคับใช้ในกรณีน้ี 

 

ข้อ ๑๗  ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ  
ในพื้นที่ตามข้อ ๓ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

 

เป็นบทบัญญัติกําหนดให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ที่อนุญาต หรือกํากับควบคุมเก่ียวกับอาคาร หรือ
การประกอบกิจการใดๆ ตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ที่กําหนดไว้ อาทิเช่น  

ด้านอาคาร ได้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ด้านโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ด้านการทําลายปะการัง จับปลาสวยงาม การเพาะเลี้ยงกุ้ง ได้แก่ สํานักงานประมง

จังหวัด สํานักงานประมงอําเภอ หน่วยป้องกันและปราบปรามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ด้านการถมทะเล แหล่งน้ําสาธารณะ ล่วงล้ําลําน้ํา และท่าเทียบเรือ ได้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสํานักงานการขนส่งทางนํ้าจังหวัด เป็นต้น 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๕๘- 

ข้อ ๑๘  การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดท่ีต้องห้ามตามประกาศนี้ ถ้าได้รับอนุญาต 
อยู่ก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ ก็ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต  
ในการน้ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมายหรือประกาศนี้กําหนดไว้ด้วย
โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหน่ึงประสงค์จะขออนุญาตดําเนินการนั้นต่อไปภายหลัง 
สิ้นระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาต ให้ย่ืนคําขอต่ออายุหรือยื่นคําขออนุญาตใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  
แล้วแต่กรณี   

การอนุญาตตามวรรคสอง ให้อนุญาตตามพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม  
 

เป็นบทบัญญัติรองรับสิทธิและกําหนดขอบเขตการดําเนินการต่อไปของการกระทํา กิจกรรม 
หรือกิจการใดท่ีต้องห้ามตามประกาศนี้ ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นกําหนดระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาต แต่ห้ามกระทําหรือประกอบกิจกรรมหรือกิจการใดเพิ่มขึ้นหรือนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว 

สําหรับผู้ได้รับอนุญาตต้องการจะดําเนินการนั้นต่อไป หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาต ให้ยื่นคําขอต่ออายุหรือยื่นคําขออนุญาตใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี แต่จะให้
อนุญาตตามพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมไว้เท่าน้ัน 

 
 

ข้อ ๑๙  อาคารที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ตามข้อ ๓ ก่อนหรือในวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศน้ี แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคาร 
ชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

 
เป็นบทบัญญัติรองรับสิทธิที่มีอยู่แล้วสําหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว  โดยให้อาคารที่มีอยู่

แล้วในพ้ืนที่ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ใช้บังคับ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงฯ ฉบับนี้ แต่จะดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ให้ขัดกับมาตรการที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ 
ฉบับน้ีไม่ได้ 

 
ข้อ ๒๐  อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการน้ันก่อนวันที่
ประกาศน้ีใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศนี้ไม่ได้ 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๕๙- 

 
เป็นบทบัญญัติรองรับสิทธิสําหรับอาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่เป็นอาคารที่ได้รับ

ใบอนุญาต หรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ อยู่ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ใช้บังคับ แต่ยังก่อสร้าง 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในประกาศกระทรวงฯ 
ฉบับน้ี แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศนี้ไม่ได้ 

ส่วนอาคารท่ีได้ย่ืนคําขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันแล้ว ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับน้ี 
ใช้บังคับ การพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามกฎหมายที่มีอยู่ก่อน เช่น กฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

 
 

ข้อ ๒๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และมีระยะเวลาบังคับใช้ห้าปีนับแต่วันที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ 

 
 

ประกาศฉบับนี้มีอายุการใช้บังคับเป็นเวลา ๕ ปี นับจากวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๖๐- 

ส่วนที่ ๔  
ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก : ขั้นตอนการประกาศเขตพืน้ท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม 

 

เมื่อได้มีการศึกษา พิจารณา หรือเป็นนโยบายของรัฐ หรือเป็นข้อเสนอของท้องถิ่น  
ที่จะกําหนดหรือเห็นควรกําหนดพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๓  
หรือมาตรา ๔๕ แล้ว จะเป็นขั้นตอนการกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งเป็น  
๒ ขั้นตอนหลัก ๆ คือ (รูปที่ ๑)  

 

๑. ขั้นตอนการกําหนดพื้นที่และมาตรการ สามารถดําเนินงานได้ ๒ วิธี 
๑.๑ เสนอขอบเขตพ้ืนที่และมาตรการโดยภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยราชการ 

ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ และมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมในการพิจารณา 

๑.๒ คณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กําหนด
นโยบายหรือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้เสนอตามความสําคัญ 
และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ และนําเขตพ้ืนที่และมาตรการไปร่วมพิจารณากับภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่  

วิธีการหลกั ๆ ที่ใช้พิจารณาในข้ันตอนที ่๑ คือ 
๑)  พิจารณาความสําคัญและสภาพปัญหาของพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตพ้ืนที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการพิจารณาประกอบด้วย 

๑.๑) สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
โดยพิจารณาข้อมูลปัญหาจากอดีต ถึงปัจจุบัน 

๑.๒) ข้อมูลกายภาพ (ควรแสดงในแผนที่ประกอบ เช่น เส้นช้ันความสูง  
แนวเขตป่า พ้ืนที่ชุ่มน้ํา ฯลฯ) เศรษฐกิจ และสังคม 

๑.๓) โครงการพิจารณาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ หรืออยู่นอกเขตพ้ืนที่ 
แต่อาจส่งผลกระทบมายังพ้ืนที่ 

๑.๔) การใช้ประโยชน์ที่ ดินและการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน 
ประเภทต่าง ๆ เปรียบเทียบจากอดีต ถึงปัจจุบัน และมีแผนที่ประกอบ 

๑.๕) กฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด ฯลฯ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในพ้ืนที่ และ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด ฯลฯ ดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหา หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดบ้าง 

 



-61-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๖๑- 

๒) พิจารณากําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง ตามมาตรา ๔๔ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

๓) ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงานท้องถ่ิน จังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ซึ่งจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต้ังแต่ขั้นตอนของการพิจารณา
ความสําคัญของพื้นที่และขั้นตอนในการพิจารณาขอบเขตและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๔) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นําข้อมูล 
เขตพ้ืนที่ และมาตรการท่ีได้รับความเห็นชอบจากพื้นที่มาจัดทําร่างประกาศกระทรวงหรือร่างกฎกระทรวง 
และนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณา 
และเมื่อเห็นชอบแล้ว จึงนําเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณา 

 

๒. ขั้นตอนของกฎหมาย  
๑) นําร่างที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบในหลักการ 
๒) เมื่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว โดยระเบียบของ 

การพิจารณาในเรื่องกฎหมายแล้ว มติคณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
ร่างประกาศกระทรวง 

๓) คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาตรวจร่าง โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมช้ีแจงข้อมูล 

๔) คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาเสร็จ จะแจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี นําเข้าคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 

๕) สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
แก่กระทรวงทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ลงนามท้ายกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง 

๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเร่ืองให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือนําร่างประกาศกระทรวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ต่อไป 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๖๒- 

 

 
 

 รูปที่ ๑ ขั้นตอนการกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม 
 
 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบรา่งกฎหมาย
และรา่งอนุบญัญัตทิี่
เสนอคณะรัฐมนตรี 

หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๖๓- 

การดําเนินการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด 
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง 
อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบดําเนินการกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามมาตรา ๔๓-๔๕ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการดําเนินการตามข้ันตอน
ของการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และ
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี สรุปได้ดังนี้ (รูปที่ ๒) 
  ๑. เดิมพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี ได้มีการประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 

๑.๑ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอ
คลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 

๑.๒ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒. ในปี ๒๕๕๔ สผ. ได้ดําเนินการศึกษาปรับปรุงและบูรณาการประกาศกระทรวงฯ ทั้ง 
๒ ฉบับให้เป็นฉบับเดียว โดยนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ี สผ. เสนอ และมอบ
ให้ สผ. ดําเนินการตามข้ันตอนการประกาศเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป 

๓. สผ. ได้ดําเนินการร่างกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่
จังหวัดกระบ่ี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นในพ้ืนที่ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การประชุมกลุ่มอาชีพต่างๆ การประชุมระดับอําเภอ และการประชุมระดับจังหวัด และนําความเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ มาปรับปรุงเป็นร่างประกาศกระทรวงฯ แล้วนําเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา  

๔. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                  
ได้พิจารณาร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และ
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. .... รวมท้ังหมด ๔ ครั้ง ประกอบด้วย ๑) การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๒) การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ๓) การประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ ๔) การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว แล้ว
นําเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติต่อไป 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๖๒- 

 

 
 

 รูปที่ ๑ ขั้นตอนการกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม 
 
 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบรา่งกฎหมาย
และรา่งอนุบญัญัตทิี่
เสนอคณะรัฐมนตรี 

หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๖๔- 

๕. คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี  
อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. .... และมอบให้ สผ.  
นําร่างประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป        
  ๖. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติ 
ในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม  
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้
ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้ 
รับความเห็นของกระทรวงพลังงาน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

๗. คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่ เสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ ๔ ได้ตรวจพิจารณาร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนด 
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง 
อําเภอคลองท่อม อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. .... ต้ังแต่ธันวาคม ๒๕๕๗ – กรกฎาคม ๒๕๕๘  
รวม ๑๓ ครั้ง และต่อมาได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๑/๒๕๕๘ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๕ คณะ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 
จึงทําให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ คณะท่ี ๔ ได้สิ้นสุดลง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่ เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑  
พิจารณาต่อ ซึ่งคณะกรรมการฯ คณะที่ ๑ ได้พิจารณาร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบี่ รวม ๔ ครั้ง 
โดยพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และส่งให้ สผ. ยืนยันร่างประกาศกระทรวงฯ  
ดังกล่าวก่อน และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในประกาศ
กระทรวงฯ เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๘. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลอง
ท่อม อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๙ ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง. เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๖ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้นับแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจนุเบกษาเป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๕ ปี (ต้ังแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ - ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔) 
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 

 
-๖๕- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในท้องที่
อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

• ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณ
พ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สผ. ติดตามตรวจสอบตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จ.กระบี่ และศึกษาปรับปรุงและ 
บูรณาการประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๒ ฉบบั 

ให้เป็นฉบบัเดยีว โดยนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ     
ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ สผ. เสนอ 

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา 
ร่างประกาศกระทรวงฯ จ.กระบี่ พ.ศ. .... ๓ ครั้ง 

(ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๕, ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
วันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๕ และครัง้ที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๗ พ.ย. ๕๕) 

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา 
ร่างประกาศกระทรวงฯ จ.กระบี่ พ.ศ. ....  

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๖ มีมติเห็นชอบ 
ในหลักการของร่างประกาศกระทรวงฯ  

แล้วนําเสนอ กก.วล. ต่อไป ในการประชุม กก.วล. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ 
เม่ือวันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๗ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ

ร่างประกาศกระทรวงฯ จ.กระบี่ พ.ศ. ....  
และมอบให้ สผ. เสนอ ครม. ตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ. สวล. ๒๕๓๕ ต่อไป 

 

ครม. มีมติ เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗       
ได้มีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงฯ   

จ.กระบี่ พ.ศ. .... และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี

ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ 
กระทรวงพลังงาน ไปประกอบการพจิารณาด้วย  

แล้วดําเนนิการตอ่ไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ คณะท่ี ๔ 
ได้ตรวจพิจารณาร่างประกาศกระทรวงฯ จ.กระบี่  

พ.ศ. .... รวม ๑๓ คร้ัง และมีคําสั่ง 
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๑/๒๕๕๘ สลค.จึงส่งเร่ือง

ให้คณะกรรมการฯ คณะท่ี ๑ พิจารณาต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ คณะที ๑ 
ได้พิจารณาร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบ่ี   
รวม ๔ ครัง้ โดยพจิารณาแล้วเสรจ็เมื่อวันท่ี ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๙  และส่งให้ สผ. ยืนยันร่างประกาศ
กระทรวงฯ ดังกลา่วก่อน และสลค. ได้ส่งเรือ่งไปยัง 
ทส. นําเรียนรมว.ทส.ลงนามในประกาศกระทรวงฯ 

เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙ 

รูปที่ ๒ การดําเนินการจัดทําประกาศกระทรวงฯ กําหนดเขตและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เร่ือง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม ในท้องทีอ่ําเภออ่าวลึก อําเภอเมอืงกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง 

อําเภอคลองทอ่ม อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ฉบับประกาศและงานท่ัวไป ประเภท ง. เลม่ ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๖ ง  

ซ่ึงมีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นระยะเวลา ๕ ปี เป็นต้นไป 

สผ. ร่างกําหนดเขตพื้นทีแ่ละมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีจังหวัดกระบี่ โดยผ่านกระบวนการ 

มีสว่นร่วมและรับฟังความคิดเห็นในพ้ืนที่
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๖๖- 

 
ภาคผนวก ข : บ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th) 

 
“นํ้าเสีย” หมายถึง นํ้าที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ําที่ไม่เป็นที่ต้องการ 

และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสําหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลํานํ้าธรรมชาติก็จะ
ทําให้คุณภาพน้ําของธรรมชาติเสียหายได้ โดยนํ้าเสียเกิดจากกิจกรรมหลายประเภท เช่น นํ้าเสียชุมชน นํ้า
เสียอุตสาหกรรม นํ้าเสียเกษตรกรรม เป็นต้น การเลือกใช้ “ระบบบําบัดน้ําเสีย” จําเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัย
หลายอย่างในการเลือกใช้ ทั้งค่าใช้จ่าย ค่าบํารุงรักษา ปริมาณนํ้าเสียที่เข้าระบบ ความสกปรกของน้ําเสีย 
และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย เป็นต้น ซึ่งระบบบําบัดนํ้าเสียที่ปัจจุบันยังคงมีการใช้งานอยู่
มีหลายชนิด อาทิ 

บ่อดักไขมัน (Grease Trap) ใช้สําหรับบําบัดน้ําเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย ห้องอาหาร
หรือภัตตาคาร เน่ืองจากนํ้าเสียดังกล่าวจะมีนํ้ามันและไขมันปนอยู่มาก หากไม่กําจัดออกจะทําให้ท่อระบาย
นํ้าอุดตัน โดยลักษณะนํ้าเสียจากครัวของบ้านพักอาศัยกรณีที่ไม่ผ่านตะแกรงจะมีนํ้ามันและไขมันประมาณ 
๒,๗๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร หากผ่านตะแกรงจะมีนํ้ามันและไขมันประมาณ ๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร สําหรับ
ลักษณะน้ําเสียจากครัวของภัตตาคารจะมีนํ้ามันและไขมันประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร ดังน้ัน บ่อดัก
ไขมันที่ใช้จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกักนํ้าเสียไว้ระยะหน่ึงเพ่ือให้ไขมันและนํ้ามันมีโอกาสลอยตัว
ขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวนํ้า เมื่อปริมาณไขมันและนํ้ามันสะสมมากข้ึนต้องตักออกไปกําจัด เช่น ใส่
ถุงพลาสติกทิ้งฝากรถขยะหรือนําไปตากแห้งหรือหมักทําปุ๋ย บ่อดักไขมันจะสามารถกําจัดไขมันได้มากกว่า
ร้อยละ ๖๐ บ่อดักไขมันมีทั้งแบบสําเร็จรูปที่สามารถซื้อและติดต้ังได้ง่าย หรือสามารถสร้างเองได้ โดยใช้วง
ขอบซีเมนต์หรือถังซีเมนต์หินขัด ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแบบสําเร็จรูป และสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และปริมาณน้ําที่ใช้ โดยมาตราฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคารประเภทต่างๆ  กําหนดให้ค่านํ้ามันและ
ไขมัน มีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัม/ลิตร สําหรับร้านอาหารหรือภัตตาคารขนาดเล็ก ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัม/
ลิตร 

    
 
 
 



-67-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๖๗- 

 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) เป็นระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการ

ก่อสร้างหรือติดต้ังเพ่ือบําบัดน้ําเสียจากอาคารเดี่ยว ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน หรืออาคาร
สถานท่ีทําการ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความสกปรกของน้ําเสียก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม 
ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่สําหรับบ้านพักอาศัยที่นิยมใช้กัน ได้แก่ บ่อดักไขมัน (Grease Trap) ระบบ
บ่อเกรอะ (Septic Tank) ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) เป็นต้น เน่ืองจากเป็นระบบที่
ก่อสร้างได้ง่าย และในปัจจุบันมีเป็นการทําเป็นถังสําเร็จรูปจําหน่ายทําให้สะดวกในการติดต้ัง สําหรับ
อาคารพาณิชย์หรืออาคารสํานักงานขนาดใหญ่ อาจมีการก่อสร้างเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น ระบบแอกติเว
เต็ดสลัดจ์ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถบําบัดน้ําเสียได้ตามมาตราฐานน้ําทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) เป็นระบบบําบัดน้ําเสียที่

อาศัยธรรมชาติในการบําบัดสารอินทรีย์ในน้ําเสีย ซึ่งแบ่งตามลักษณะการทํางานได้ ๓ รูปแบบ คือ บ่อแอน
แอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) และ
หากมีบ่อหลายบ่อต่อเนื่องกัน บ่อสุดท้ายจะทําหน้าที่เป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond) เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพนํ้าทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดลอ้ม บ่อปรับเสถียรสามารถบําบัดน้ําเสียจากชุมชน หรือโรงงานบาง
ประเภท เช่น โรงงานผลิตอาหาร โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น และเป็นระบบที่มีค่าก่อสร้างและค่าดูแลรักษาตํ่า 
วิธีการเดินระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ควบคุมระบบไม่ต้องมีความรู้สูง แต่ต้องใช้พ้ืนที่ก่อสร้างมากจึงเป็น
ระบบที่เหมาะกับชุมชนที่มีพ้ืนที่เพียงพอและราคาไม่แพง ซึ่งโดยปกติระบบบ่อปรับเสถียรจะมีการต่อกัน
แบบอนุกรมอย่างน้อย ๓ บ่อ 
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ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๖๘- 

 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) เป็นระบบบําบัดน้ํา
เสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) ที่ติดต้ังแบบทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ 
เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในนํ้าให้มีปริมาณเพียงพอ สําหรับจุลินทรีย์สามารถนําไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้า
เสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ทําให้ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อเติมอากาศสามารถ
บําบัดนํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ําเสียในรูปของค่าบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand; BOD) ได้ร้อยละ ๘๐-๙๕ โดยอาศัยหลักการทํางานของจุลินทรีย์
ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซ่ึงนอกจากจะทําหน้าเพ่ิมออกซิเจนในน้ํา
แล้วยังทําให้เกิดการกวนผสมของน้ําในบ่อด้วย ทําให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงภายในบ่อ 

                      
 
 

ระบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เป็นระบบบําบัดน้ําเสียที่
อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติกําลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ปรับปรุง
คุณภาพนํ้าท้ิงที่ผ่านการบําบัดแล้ว แต่ต้องการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสก่อนระบายออกสู่แหล่ง
รองรับน้ําทิ้ง นอกจากนี้ระบบบึงประดิษฐ์ก็ยังสามารถใช้เป็นระบบบําบัดน้ําเสียในขั้นที่ ๒ (Secondary 
Treatment) สําหรับบําบัดน้ําเสียจากชุมชนได้อีกด้วย ซึ่งข้อดีของระบบน้ี คือ ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้
เทคโนโลยีในการบําบัดสูง 
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ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๖๙- 

 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) เป็นวิธีบําบัด
นํ้าเสียด้วยวิธีการทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรียพวกที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสีย ระบบเแอกทิเวเต็ดสลัดจ์เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
สามารถบําบัดได้ทั้งน้ําเสียชุมชนและนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่การเดินระบบประเภทน้ีจะมีความ
ยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากจําเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ให้
เหมาะสมแก่การทํางานและการเพ่ิมจํานวนของจุลินทรีย์ เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด 

 

                 
 
 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD) เป็นระบบแอกทิเวเต็ด
สลัดจ์ (Activated Sludge) ประเภทหนึ่ง ที่ใช้แบคทีเรียพวกที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตัว
หลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสีย และเจริญเติบโตเพ่ิมจํานวน ก่อนที่จะถูกแยกออกจากน้ําทิ้งโดย
วิธีการตกตะกอน การเดินระบบบําบัดประเภทนี้จะมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจาก จําเป็นจะต้องมีการ
ควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการทํางานและการเพิ่มจํานวนของ
จุลินทรีย์ เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๗๐- 

 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor; RBC) 

ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีววิทยาให้นํ้าเสียไหลผ่านตัวกลางลักษณะ
ทรงกระบอกซึ่งวางจุ่มอยู่ในถังบําบัด ตัวกลางทรงกระบอกนี้จะหมุนอย่างช้า ๆ เมื่อหมุนขึ้นพ้นน้ําและ
สัมผัสอากาศ จุลินทรีย์ที่อาศัยติดอยู่กับตัวกลางจะใช้ออกซิเจนจากอากาศย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสียที่
สัมผัสติดตัวกลางขึ้นมา และเมื่อหมุนจมลงก็จะนํานํ้าเสียขึ้นมาบําบัดใหม่สลับกันเช่นนี้ตลอดเวลา 

 
 
โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๒ 
ตอนท่ี ๑๒๕ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๒ 
ตอนท่ี ๑๒๕ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-71-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๗๑- 

ภาคผนวก ค : การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้ (IEE) หรือรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดว่า 
มาตรา ๔๖   เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา 
๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙    

ในการประกาศตามวรรคหน่ึงให้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการ
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการ แต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย 

ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดต้ังขึ้นในพื้นที่ใดมีการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานท่ีสามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภทหรือ
ขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้โครงการหรือกิจการในทํานองเดียวกันได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ แต่ทั้งน้ี โครงการหรือกิจการน้ันจะต้องแสดง
ความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กําหนดไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการ
หรือกจิการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ปัจจุบันได้มีการบังคับใช้มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาออกประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวม 
๓ ฉบับ กําหนดให้โครงการหรือกิจกรรมรวม ๓๕ ประเภท ที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และบางประเภทให้จัดทําเป็นรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น ซึ่งโครงการหรือกิจกรรม
ที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการฯ จะต้องย่ืนรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาต ซึ่งในส่วนของ สผ. จะดําเนินการพิจารณาโดย 
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในแต่ละเรื่อง ยกเว้น 
โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และการบริการชุมชน ที่ไม่ใช่อาคารสูง หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังขั้นตอนตามแผนภูมิที่ ๑ และ ๒  
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 



-74-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๗๔- 

 
ในประกาศประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับน้ี ได้กําหนดให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ที่จะจัดทําโครงการหรือกิจกรรม
จะต้องจัดทํารายงานเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดประเภทและขนาดโครงการฯ (๓๕ ประเภท) ซึ่งโครงการที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง 
กําหนดเขตพ้ืนที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับน้ี จะต้องย่ืนรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น 
(IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วแต่กรณี ต่อ สผ. และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจ
อนุญาต ซึ่ง สผ. จะพิจารณาให้ความเห็นเบ้ืองต้นต่อคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบ่ี เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ จะต้องแจ้งมายัง สผ. เพ่ือที่ สผ. จะได้แจ้งมติเห็นชอบ
พร้อมมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่เห็นชอบ ต่อเจ้าของโครงการ  และหน่วยงานอนุญาตต่อไป  
ดังขั้นตอนตามแผนภูมิที่ ๓ (ตัวอย่างขั้นตอนการดําเนินการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๗๕- 

 
แผนภูมิท่ี ๓

ผู้ยื่นขออนุญาต

สผ. ตรวจสอบรายงาน
 (๑๕ วัน)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้ง มติ 
คชก. พร้อมมาตรการลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมายัง สผ.

 ข้ันตอนการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งตน้ หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม แล้วแต่กรณี
 สําหรับโครงการท่ีต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ ท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 เร่ือง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องท่ีฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนท่ี

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คชก.) 
พิจารณา (๔๕ วัน)

สผ.พิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองต้น (๑๕ วัน)

ผู้ย่ืนขอรับอนุญาตเสนอ
รายงานใหม่ตามขั้นตอน

สผ.

รายงานไม่ถูกต้อง/
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจอนุญาต

สผ. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด          
สุราษฎร์ธานี เจ้าของโครงการ 

และหน่วยงานซ่ึงมีอํานาจอนุญาต

หน่วยงานซ่ึงมีอํานาจอนุญาต
พิจารณาอนุญาต โดยมีมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการ

อนุญาตหรือไม่อนุญาต

สามารถเสนอมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบท่ีทําการ
แก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดทําใหม่             
ท้ังฉบับ โดยเสนอกลับเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาใหม่               
ตามมาตรา ๔๘ และ ๔๙          

ของ พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม ๒๕๓๕

รอการอนุญาต

เห็นชอบ

ไม่ให้ความเห็นชอบ

รายงานถูกต้อง/ครบถ้วน

สิ้นสุดกระบวนการ
พิจารณารายงาน

ผู้ยื่นขออนุญาตเสนอ
รายงานฯ ฉบับแก้ไข           

ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คชก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิจารณารายงานฯ  
ภายใน ๓๐ วัน

เห็นชอบ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้ง
หน่วยงานอนุญาต ผู้ยืนขอ
อนุญาต และ สผ. เพ่ือทราบไม่ให้ความเห็นชอบ

กรณีที่เห็นชอบ
กับความเห็น 
คชก. ที่ไม่ให้
ความเห็นชอบ

หมายเหตุ  มาตรการฯ หมายถึง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
              ที่กําหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส่วนท่ี คชก. ให้ความ
              เห็นชอบ 

 

จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบ่ี (คชก.)     

พิจารณา (๔๕ วัน)

ผู้ยื่นขออนุญาตเสนอ
รายงานฯฉบับแก้ไข 
ต่อจังหวัดกระบี่

คชก. จังหวัดกระบี
พิจารณารายงานฯ 
ภายใน ๓๐ วัน

จังหวัดกระบี แจ้ง
หน่วยงานอนุญาต ผู้ยื่นขอ
อนุญาตและ สผ. เพ่ือทราบ

สผ. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ เจ้าของโครงการ 

และหน่วยงานซึ่งมีอํานาจอนุญาต

จังหวัดกระบี แจ้งมติ
คชก. พร้อมมาตรการลด 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมมายัง สผ. 



-75-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๗๕- 

 
แผนภูมิท่ี ๓

ผู้ยื่นขออนุญาต

สผ. ตรวจสอบรายงาน
 (๑๕ วัน)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้ง มติ 
คชก. พร้อมมาตรการลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมายัง สผ.

 ข้ันตอนการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งตน้ หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม แล้วแต่กรณี
 สําหรับโครงการท่ีต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ ท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 เร่ือง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องท่ีฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนท่ี

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คชก.) 
พิจารณา (๔๕ วัน)

สผ.พิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองต้น (๑๕ วัน)

ผู้ย่ืนขอรับอนุญาตเสนอ
รายงานใหม่ตามขั้นตอน

สผ.

รายงานไม่ถูกต้อง/
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจอนุญาต

สผ. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด          
สุราษฎร์ธานี เจ้าของโครงการ 

และหน่วยงานซ่ึงมีอํานาจอนุญาต

หน่วยงานซ่ึงมีอํานาจอนุญาต
พิจารณาอนุญาต โดยมีมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการ

อนุญาตหรือไม่อนุญาต

สามารถเสนอมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบท่ีทําการ
แก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดทําใหม่             
ท้ังฉบับ โดยเสนอกลับเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาใหม่               
ตามมาตรา ๔๘ และ ๔๙          

ของ พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม ๒๕๓๕

รอการอนุญาต

เห็นชอบ

ไม่ให้ความเห็นชอบ

รายงานถูกต้อง/ครบถ้วน

สิ้นสุดกระบวนการ
พิจารณารายงาน

ผู้ยื่นขออนุญาตเสนอ
รายงานฯ ฉบับแก้ไข           

ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คชก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิจารณารายงานฯ  
ภายใน ๓๐ วัน

เห็นชอบ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้ง
หน่วยงานอนุญาต ผู้ยืนขอ
อนุญาต และ สผ. เพ่ือทราบไม่ให้ความเห็นชอบ

กรณีที่เห็นชอบ
กับความเห็น 
คชก. ที่ไม่ให้
ความเห็นชอบ

หมายเหตุ  มาตรการฯ หมายถึง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
              ที่กําหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส่วนท่ี คชก. ให้ความ
              เห็นชอบ 

 

จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบ่ี (คชก.)     

พิจารณา (๔๕ วัน)

ผู้ยื่นขออนุญาตเสนอ
รายงานฯฉบับแก้ไข 
ต่อจังหวัดกระบี่

คชก. จังหวัดกระบี
พิจารณารายงานฯ 
ภายใน ๓๐ วัน

จังหวัดกระบี แจ้ง
หน่วยงานอนุญาต ผู้ยื่นขอ
อนุญาตและ สผ. เพ่ือทราบ

สผ. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ เจ้าของโครงการ 

และหน่วยงานซึ่งมีอํานาจอนุญาต

จังหวัดกระบี แจ้งมติ
คชก. พร้อมมาตรการลด 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมมายัง สผ. 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๗๖- 

 
นอกจากนี้ ตามมาตรา ๔๖ และ ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ บัญญัติว่า 
“การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียก่อน รวมท้ังได้ให้องค์กรอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถานบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว” ซึ่งโครงการหรือ
กิจการที่อาจต่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพดังกล่าว ปัจุบันได้มีการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติ่ม ซึ่ง
ปัจจุบันมี ๑๑ ประเภท โดยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว 
ดังขั้นตอนตามแผนภูมิที่ ๔ และ ๕ 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๗๗- 

 

แผนภูมิที่ ๔

คชก. เห็นว่าข้อมูลเพียงพอ
ให้เสนอ กก.วล.

เสนอความเห็น

พิจารณา

ส่งรายงาน EIA ที่เห็นชอบ ความเห็น คชก. 
และสรุปสาระสําคัญของมาตรการฯ

คชก. เห็นว่า
ข้อมูลไม่เพียงพอ

แก้ไขรายงาน

ข้ันตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สําหรบัโครงการหรอืกจิการที่อาจกอ่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ

กรณีโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ โครงการรว่มกับเอกชน
ซ่ึงต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

รัฐ รัฐวิสาหกิจ

จัดทํารายงาน ตั้งแต่ขั้นศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการ

คณะกรรมการผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานฯ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ

คชก. มอบ สผ. สรุปความเหน็
ของ คชก. เสนอ กก.วล.

สผ. สรุปความเห็นของ คชก.

องค์การอิสระ
ให้ความเห็นประกอบ

สผ.

หน่วยงานของรัฐ
ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
หรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้อนญุาตโครงการจดั
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้ มีส่วน

ได้สว่นเสยี

เสนอความเห็น คชก. ความเห็นองค์การอิสระ
และรายงานการรับฟังความคิดเห็น

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)

คณะรัฐมนตรี บุคคล/สถาบัน ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอความเห็น
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๗๘- 

 
 

แผนภูมิที่ ๕

กรณีไม่เห็นด้วย กับความเห็น 
คชก. ที่ไม่เห็นชอบ

จบกระบวนการ
พิจารณารายงานฯ

ไม่
เห็นชอบส่งรายงาน EIA ที่เห็นชอบ /ความเห็น คชก. 

และสรุปสาระสําคัญของมาตรการฯ

เห็นชอบ
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

รายงานถูกต้อง / ข้อมูลครบถ้วน

รอการอนุญาต

ข้ันตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
สําหรบัโครงการหรอืกจิการที่อาจกอ่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ 

สําหรบัโครงการที่ต้องได้รบัอนุญาตจากทางราชการและโครงการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ผู้ยื่นขอรับอนญุาต

สผ.. เจ้าหน้าที่ซึง่มีอํานาจอนุญาต

สผ. ตรวจสอบรายงาน (๑๕ วนั)

สผ. พิจารณาเสนอความเห็นเบือ้งต้น (๑๕ วนั)

คณะกรรมการผู้ ชํานาญการ (คชก.) พิจารณา (๔๕ วนั)

รายงานไม่ถูกต้อง/
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ผู้ย่ืนขอรับ
อนุญาต

สผ.. คชก. พิจารณา ๓๐ วัน

องค์การอิสระให้ความเห็น
ประกอบ

เจ้าหน้าท่ีซึง่มีอํานาจอนุญาต

ทําคําช้ีแจง และเหตุผล             
ในการตัดสินใจเผยแพร่             

บน website

ผู้ย่ืนขอรับอนุญาต

มีสิทธินําคดีไปสู่ศาลปกครอง
ภายใน ๙๐ วัน

สามารถเสนอมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบที่ทําการแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือจัดทําใหม่

ทั้งฉบับ โดยเสนอกลับเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาใหม่
ตามมาตรา ๔๘ และ ๔๙

หน่วยงานของรัฐผูร้บัผิดชอบ
โครงการหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้อนุญาตโครงการจัดรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชน

และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

กรณีเห็นด้วย
กับความเห็น คชก.

ที่ไม่เห็นชอบ

ส่งผลการพิจารณาของ คชก.

 เสนอรายงานฉบับแก้ไขต่อ สผ.
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๗๙- 

ภาคผนวก ง : หลักเกณฑ์การจัดทําแผนคุ้มครอง ฟื้นฟู และสร้างจิตสํานกึในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 

แผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่จะดําเนินการเสนอต่อคณะกรรมการกํากับและติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นแผนเพ่ือให้สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟ้ืนกลับคืนสู่สภาวะธรรมชาติเดิม 
อันจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ดําเนินงานโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม และนําไปผนวกเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ ๑ บทนํา ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
๑. หลักการและเหตุผล 
๒. วัตถุประสงค์ 
๓. วิสัยทัศน์ 
๔. พันธกิจ 
๕. เป้าหมาย 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

ส่วนที่ ๒ สถานการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
๑. ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด 
๒. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ ๓ แผนคุ้มครอง ฟื้นฟู และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
๑. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง 
๒. การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด 
๕. แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

ส่วนท่ี ๔ กลไกการผลักดันการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล ประกอบด้วยเนื้อหา 
ดังนี้ 
๑. กลไกการผลักดันแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ 
๒. การติดตามประเมินผล 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๗๘- 

 
 

แผนภูมิที่ ๕

กรณีไม่เห็นด้วย กับความเห็น 
คชก. ที่ไม่เห็นชอบ

จบกระบวนการ
พิจารณารายงานฯ

ไม่
เห็นชอบส่งรายงาน EIA ที่เห็นชอบ /ความเห็น คชก. 

และสรุปสาระสําคัญของมาตรการฯ

เห็นชอบ
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

รายงานถูกต้อง / ข้อมูลครบถ้วน

รอการอนุญาต

ข้ันตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
สําหรบัโครงการหรอืกจิการที่อาจกอ่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ 

สําหรบัโครงการที่ต้องได้รบัอนุญาตจากทางราชการและโครงการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ผู้ยื่นขอรับอนญุาต

สผ.. เจ้าหน้าที่ซึง่มีอํานาจอนุญาต

สผ. ตรวจสอบรายงาน (๑๕ วนั)

สผ. พิจารณาเสนอความเห็นเบือ้งต้น (๑๕ วนั)

คณะกรรมการผู้ ชํานาญการ (คชก.) พิจารณา (๔๕ วนั)

รายงานไม่ถูกต้อง/
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ผู้ย่ืนขอรับ
อนุญาต

สผ.. คชก. พิจารณา ๓๐ วัน

องค์การอิสระให้ความเห็น
ประกอบ

เจ้าหน้าท่ีซึง่มีอํานาจอนุญาต

ทําคําช้ีแจง และเหตุผล             
ในการตัดสินใจเผยแพร่             

บน website

ผู้ย่ืนขอรับอนุญาต

มีสิทธินําคดีไปสู่ศาลปกครอง
ภายใน ๙๐ วัน

สามารถเสนอมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบที่ทําการแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือจัดทําใหม่

ทั้งฉบับ โดยเสนอกลับเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาใหม่
ตามมาตรา ๔๘ และ ๔๙

หน่วยงานของรัฐผูร้ับผิดชอบ
โครงการหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้อนุญาตโครงการจัดรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชน

และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

กรณีเห็นด้วย
กับความเห็น คชก.

ที่ไม่เห็นชอบ

ส่งผลการพิจารณาของ คชก.

 เสนอรายงานฉบับแก้ไขต่อ สผ.
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๘๐- 

ทั้งนี้ ขั้นตอนการจัดทําแผนคุ้มครองฯ สรุปได้ดังแผนภูมิขั้นตอนการจัดทําแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู 
และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
ขั้นตอนการการจัดทําแผนคุ้มครอง ฟื้นฟู และสร้างจิตสํานึก 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพืน้ที่คุ้มครองสิง่แวดล้อม  
ที่เสนอต่อคณะกรรมการกํากับดูแลและตดิตามผลการคุม้ครองสิง่แวดล้อม 

( ๑๒๐ วัน นบัจากวันทีป่ระกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 

 (๖๐ วัน) 

ประสานข้อมูลจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิง่แวดล้อม  
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ (ภายใน ๖๐ วัน) 

แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
คุ้มครอง ฟ้ืนฟูฯ 

ร่างแผนคุ้มครอง ฟื้นฟูฯ
และสร้างจิตสาํนึกในการ

อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม  

แผนคุ้มครอง ฟื้นฟูฯและสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แจ้งแผนคุ้มครอง ฟื้นฟูฯ 
ให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนนิการ 

รับฟังความคิดเห็น
จากภาคส่วนต่างๆ   

นําไปผนวกกับแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อมใน

ระดับจังหวัด 



-81-

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
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-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างนํ้าเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
 

 
ชื่อหนังสือ :  คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          

เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อําเภออ่าวลึก              
อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา               
จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ผู้จัดทํา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สํานักสิ่งแวดลอ้มชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มงานพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามท่ี ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
 โทร./โทรสาร : ๐๒–๒๖๕–๖๕๗๒  
 
สถานท่ีพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจํากัด บี.วี.ออฟเซ็ต   โทร. ๐๘ ๑๖๕๒ ๓๗๗๙  
 ๖๙/๕ ซอยวัดราชาธิวาส ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
 พิมพ์ครั้งที่ ๑  จํานวน ๓๕๐ เล่ม 
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คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
-๓- 

 
ยังมีการสะสมตัวของทรายในพื้นที่ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านอ่าวเสี้ยว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ  
๕๐-๑๐๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร หาดบ้านปากหรา-หาดยาว มีการสะสมตัวของทรายกว้างประมาณ 
๑๐-๒๐ เมตร ทอดยาว ๑ กิโลเมตร และชายฝั่งบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนที่อนุรักษ์ ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวม ๓๐๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร 

๘. แนวปะการัง พบได้ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นน้ําต้ืน เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะด้ามหอก  
เกาะด้ามขวาน โดยอยู่บริเวณห่างจากเกาะประมาณ ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก ๕-๑๕ เมตร  
มีแนวปะการังน้ําลึก เพียงบริเวณเดียวที่เกาะรอก ซึ่งอยู่ห่างเกาะออกไป ๓ กิโลเมตร ในระดับน้ําลึก  
๓๐-๕๐ เมตร  

๙. แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู มีสภาพ
สมบูรณ์ บริเวณบ้านเตาถ่าน บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเลน แหลมหางนาค มีสภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง บริเวณหาดนพรัตน์ธารา บ้านบ่อม่วง แหลมไทร บ้านปากคลอง และมีสภาพกระจัดกระจาย
บริเวณอ่าวไร่เลย์ อ่างน้ําเมา อ่าวกระบ่ี 

๑๐. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๓ และ 
๒๕๕๔ พบว่า พ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน 

๑๑. ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๙๒ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ซึ่งมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๓๒๕ แห่ง 

   
การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ

เมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เป็นกลไกทาง
กฎหมายอย่างหน่ึงที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความวิกฤตของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่  เพ่ือให้การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งภาคอันดามัน  
ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมสภาพลงไป 

 
 


