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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 
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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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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

สารบัญ 
 

           หน้า 
 
ส่วนที่ ๑  บทนํา           ๑ 

 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      ๒ 
 การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม     ๓ 

 

ส่วนที่ ๒  ขอบเขตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ๗ 
 เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ 
 อําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด  
 อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว  
 จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ส่วนที่ ๓  รายละเอียดและคําอธิบายของมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๑๐ 
 มาตรการข้อ ๑ ๑๐ 
 มาตรการข้อ ๒ ๑๑

 มาตรการข้อ ๓ ๑๕
 มาตรการข้อ ๔ ๒๑ 

 มาตรการข้อ ๕ ๒๗
 มาตรการข้อ ๖ ๓๑ 

 มาตรการข้อ ๗ ๓๗ 
 มาตรการข้อ ๘ ๓๘ 
 มาตรการข้อ ๙ – ๑๐ ๓๙ 
 มาตรการข้อ ๑๑ – ๑๒ ๔๕ 
 มาตรการข้อ ๑๓  ๔๗ 
 มาตรการข้อ ๑๔ ๔๙ 

 มาตรการข้อ ๑๕ – ๑๗ ๕๐ 
 มาตรการข้อ ๑๘ – ๑๙ ๕๑ 

 มาตรการข้อ ๒๐ ๕๒ 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 

           หน้า 
 
ส่วนที่ ๔   ภาคผนวก         ๕๓   

ภาคผนวก ก ข้ันตอนการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ๕๓    
ภาคผนวก ข  บ่อดักไขมนัและระบบบําบดัน้ําเสีย    ๕๙    
ภาคผนวก ค  การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE)   ๖๔   
                 หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)   
                 ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก ง  หลักเกณฑ์การจัดทําแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู     ๗๒ 

                 และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ พ้ืนที่คุ้มครอง 
 ส่ิงแวดล้อม 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

 

จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ ๗๘๘ กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา  
มีเนื้อที่ประมาณ ๔,๑๗๑ ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ที่เป็นป่าชายเลนและป่าดงดิบคิดเป็นร้อยละ ๕๗ 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยจังหวัดพังงาถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนมากท่ีสุดในประเทศไทย 
อีกทั้งยังมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจํานวนมาก ประมาณ ๑๕๕ เกาะ นับเป็นจังหวัดที่มีจํานวน 
เกาะมากที่สุดในประเทศไทยเช่นกัน ทําให้จังหวัดพังงายังคงมีสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่มี 
ความอุดมสมบูรณ์ และจากคําขวัญประจําจังหวัดพังงาที่ว่า “แร่หม่ืนล้าน บ้านกลางน้ํา ถ้ํางามตา 
ภูผาแปลก แมกไม้จําปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร” ๑ ยังแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ 
ในความสวยงามและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ จึงทําให้จังหวัดพังงาเป็นพ้ืนที่
หนึ่งที่มีศักยภาพด้านการลงทุนและการท่องเท่ียวสูง โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ในทะเลและตาม 
แนวชายฝั่งทะเล ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่มีนิเวศท่ีเปราะบาง ทั้งน้ี ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของจังหวัดพังงามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
ถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศมีแนวโน้มของการ
สูญเสียสมดุล มีมลพิษและสารตกค้างจากขบวนการผลิตที่ปล่อยลงสู่สาธารณะ รวมทั้ง สถานการณ์
ภาวะโลกร้อนท่ีทวีความรุนแรงข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มมากข้ึน  

 

ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ที่สําคัญในจังหวัดพังงา เช่น  
- อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา๒ เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา มีเนื้อที่

ทั้งหมดประมาณ ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์คงสภาพ
ธรรมชาติด้ังเดิมอยู่มาก เป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ กว้างใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย  
ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ มีความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ทั้งชายหาด ปากแม่นํ้า หาดเลน หน้าผา หาดหิน และแหล่งหญ้าทะเล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ 
ชนิดพันธุ์ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างย่ิง ได้แก่ พะยูน เนื่องด้วยอ่าวพังงามีธรรมชาติท่ีสวยงาม
แปลกจากที่อ่ืน ๆ ประกอบด้วย เกาะน้อยใหญ่ประมาณ ๔๒ เกาะ เช่น เกาะเขาเต่า เกาะพระอาตเฒ่า 
เกาะโบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะปันหยี เขาพิงกัน เป็นต้น จึงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติและยังมีแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
 

๑ ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพังงา 
๒ ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง๑ พ้ืนที่เป็นหาดโคลนปากแม่น้ํา มีลําคลอง

หลายสายไหลลงมาบริเวณดังกล่าว เป็นคลองยาวมีสาขามากมายก่อนเปดิออกสู่ทะเลมีความสมบูรณ์
ของธาตุอาหารในตะกอนดิน มีภูเขาสูงชันและเกาะต่าง ๆ วางในแนวเหนือใต้ ได้แก่ เกาะระพื้นที่เป็น
เขาสูงและชัน เกาะพระพ้ืนท่ีเป็นที่ราบ เกาะคอเขาพ้ืนที่เป็นที่ราบส่วนใหญ่มีภูเขาสลับ และจาก 
เกาะบริวารเล็ก ๆ อีก เช่น เกาะปลิง เกาะตาชัย และเขาบ่อไทร 

- หมู่ เกาะสุ รินทร์ และหมู่ เกาะสิมิลัน๒ เป็นกลุ่มเกาะที่นับว่าเป็นแหล่งที่ มี 
แนวปะการังขนาดใหญ่ท่ีสําคัญที่สุดในประเทศไทย มีชนิดปะการังที่หลากหลาย และเป็นแหล่งที่มี
แนวปะการังที่มีพัฒนาการมากที่สุด สําหรับในประเทศไทยแล้วเป็นแหล่งจําเพาะที่มีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปะการังประเภทเขากวางแปรงล้างขวด นอกจากน้ี ยังเป็นแหล่งที่
พบปะการังชนิดใหม่ของโลก คือ ปะการังเขากวางที่มีลักษณะแบบพุ่มพาน ช่ือ Acropora kosurini 
(Wallace, 1994) ซ่ึงถือได้ว่ามีความสมบูรณ์มากและมีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง  

 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๓  
๑. การใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่าในช่วงระยะเวลา ๕ ปี (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒-

๒๕๕๖) พบว่ามีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพ้ืนที่ป่าบกและป่าชายเลนเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม และพ้ืนที่ชุมชนเพิ่มมากข้ึน เนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองและการท่องเท่ียว ทําให้
มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตร สร้างที่อยู่อาศัยและที่พักเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  

๒. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
 ๒.๑ ปะการัง ตามเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ในเนวเขตห่างจากชายฝ่ังจังหวัดพังงา ได้แก่ 

หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย และกาบอน เป็นแหล่งที่แนวปะการังก่อตัวได้ดีที่สุดของ
ประเทศ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม จากการสํารวจสถานภาพแนวปะการัง ในช่วงป ี 
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ พบว่ามีแนวปะการังเสียหายมากเกือบทุกบริเวณในพ้ืนที่หมู่เกาะสุรินทร์  
และหมู่เกาะสิมิลัน และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ยังเห็นการฟื้นตัวของปะการังค่อนข้างน้อย 
ซ่ึงการฟื้นตัวข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งปัจจัยจากธรรมชาติ เช่น พายุ คล่ืนทะเล การเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิน้ําทะเล และปัจจัยจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ัง การท่องเท่ียว  
การประมง เป็นต้น 

 
 
--------- 
๑ ที่มา: http://www.dooasia.com/phangnga/066m007.shtml 
๒ ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕, ๒๕๕๕. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔. 
๓ ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๕ และ 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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๒.๒ แหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะพระทองและพ้ืนที่ใกล้เคียง จังหวัดพังงา  
เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ สําคัญของฝ่ังทะเลอันดามันอีกแห่งหนึ่ง  จากการสํารวจในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ พบว่าจังหวัดพังงามีพ้ืนท่ีแหล่งหญ้าทะเลทั้งหมด ๒๙,๐๗๖ ไร่ มีสถานภาพ
สมบูรณ์ปานกลาง-ดี สาเหตุการเสื่อมโทรมเป็นผลมาจากมีการเคลื่อนย้ายของแนวสันทราย 
ตามธรรมชาติ การกัดเซาะจากคลื่นยักษ์สึนามิ และมีร่องรอยการทําลายโดยเครื่องมือประมง เช่น 
อวนลากอวนรุน เป็นต้น 

๒.๓ สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ในปัจจุบันพบว่าประชากรสัตว์ทะเลหายาก
มีจํานวนน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่น พะยูน โลมาปากขวด ปลาวาฬบลูด้า  
เป็นต้น โดยเฉพาะเต่ามะเฟือง เต่ากระ เต่าหญ้า และเต่าตนุ ซ่ึงพบบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะ
สุรินทร์ เกาะตาชัย เกาะพระทอง และเกาะคอเขา มีแนวโน้มการวางไข่ลดลง สาเหตุจากภาวะ
คุกคามต่าง ๆ เช่น เครื่องมือประมง ความเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัย  

๒.๔ สถานภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ซ่ึงเป็น
ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เช่น การฟอกขาวของปะการัง 
การลดลงของหญ้าทะเลและป่าชายเลน ทําให้แหล่งอนุบาลตัวอ่อน แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่ง
อาหารของสัตว์น้ําทะเลชายฝั่งลดจํานวนลงด้วย สําหรับคุณภาพน้ําชายฝ่ังบริเวณจังหวัดพังงา 
พบว่าในบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่น เช่น บ้านน้ําเค็ม จะพบปัญหาน้ําท้ิงจากฝั่งทําให้ปริมาณ
สารอาหารในน้ําทะเลสูง ส่งผลต่อคุณภาพน้ําทะเล 

๒.๕ การกัดเซาะและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน 
เนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน มีการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดพังงามี 
แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะในระดับปานกลาง รวมพ้ืนที่ ๑๗.๑๖ กิโลเมตร 
 

การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อําเภอคุระบุรี อําเภอ

ตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุ่ง และอําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงาเป็นกลไกทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและฟื้นฟู 
สภาพความวิกฤตของคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่าง ๆ  
อันจะเกิดข้ึนในจังหวัดพังงา เพื่อให้การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพส่ิงแวดล้อม
เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งภาคอันดามัน ส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เส่ือมสภาพลงไป  
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๑. เจตนารมณ์ของการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และความ

วิกฤตของคุณภาพส่ิงแวดล้อม          
๑.๒ เพ่ือป้องกันเหตุแห่งปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ มิให้กลับมาอีก ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๑.๓ สงวนรักษาพื้นที่ต้นน้ําลําธาร พ้ืนที่ซ่ึงมีลักษณะระบบนิเวศเฉพาะ รวมทั้งพ้ืนที่

เกาะต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้เป็นแหล่งธรรมชาติโดยแท้จริง 
๑.๔ เป็นกฎหมายและมาตรการเสริมกฎหมาย ระเบียบ ตามกฎหมายอื่น ๆ ในการ

ป้องกัน รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๕ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือในการป้องกันดูแล

รักษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
 

๒. ข้อกฎหมาย 
การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ เรื่อง การกําหนด

เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

๒.๑ การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
มาตรา ๔๓ บัญญัติว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ํา 

ลําธาร หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติท่ีแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ 
ตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้
โดยง่ายหรือเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพ้ืนที่นั้น 
ยังมิได้ถูกประกาศกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม” 

มาตรา ๔๔ บัญญัติว่า “ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๓ ให้กําหนด
มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย 

(๑) กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณคา่ของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  

(๒) ห้ามการกระทําหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบ
ต่อคุณค่าของส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 

(๓) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการก่อสร้างหรือดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

(๔) กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพ้ืนที่นั้น รวมทั้งการกําหนด
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือและ
ประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตาม
ธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพ้ืนที่นั้น   

(๕) กําหนดมาตรการคุ้มครองอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 
แก่สภาพของพ้ืนที่นั้น” 

มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า “ในพื้นที่ใดที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์  
เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การน้ัน หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ีไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมรุนแรงเข้าข้ันวิกฤต ซ่ึงจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง
ไม่มีอํานาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถท่ีจะทําการแก้ไขปัญหา ได้ให้รัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าดําเนินการเพื่อใช้มาตรการ
คุ้มครองอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามมาตรา ๔๔ ตามความจําเป็นและเหมาะสม เพ่ือควบคุม
และแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่นั้นได้ 

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพ้ืนที่รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและกําหนดระยะเวลา 
ที่จะใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าวในพ้ืนที่นั้น 

การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองให้กระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทําเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 

๒.๒ การดําเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
มาตรา ๓๓ บัญญัติว่า “ในกรณีที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติมีอํานาจกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่
กําหนดตามมาตรา ๓๒ เป็นพิเศษ สําหรับในเขตอนุรักษ์ หรือเขตพ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมตาม
มาตรา ๔๓ หรือเขตพื้นที่ตามมาตรา ๔๕ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙” 

มาตรา ๓๗ บัญญัติว่า “เมื่อได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องท่ีเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ 
หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ มีหน้าท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติภายใน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้แจ้งให้จังหวัดนั้นจัดทําแผนปฏิบัติการ 

เพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด แต่ถ้ามีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีกตามความเหมาะสม 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด

สําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดทําข้ึนตามมาตรา ๖๐ มารวมเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดด้วย 

ในกรณีที่จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือ
เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ แต่ประสงค์จะดําเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ในเขตจังหวัดของตน ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น อาจจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอ 
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้” 

 

๒.๓ บทกําหนดโทษสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  

มาตรา ๙๙ บัญญัติว่า “ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลาย ทําให้สูญหายหรือเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ” 

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

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ
มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด 
อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้มาตรา ๔๕ 
เป็นฐานในการกําหนดเขตพ้ืนที่ และใช้มาตรา ๔๔ เป็นฐานในการกําหนดมาตรการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงรายละเอียดขั้นตอนการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมปรากฏในภาคผนวก ก 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการ เมื ่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในประกาศกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๕๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ฉบับประกาศและ
งานทั่วไป ประเภท ง. เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๖ ง ซ่ึงมีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

ส่วนที่ ๒  
ขอบเขตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวป่า  
อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกัว่ทุ่ง และอําเภอเกาะยาว 

จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอ
ตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ ครอบคลุมพ้ืนท่ีดังนี้ 

 
๑. พื้นที่บนแผ่นดิน ครอบคลุมพ้ืนที่จากแนวถนนทางหลวงหมายเลข ๔  

(ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกจนสุดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงา และจากแนวถนนทาง
หลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออก ๑ กิโลเมตรของจังหวัดพังงา ตั้งแต่ 
ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี ไปตลอดตามแนวถนนทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) จนถึง 
แนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดกระบี่ บริเวณตําบลทับปุด อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
ตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่บางแห่ง 
ในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะท้องท่ี
ในจังหวัดพังงา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

อําเภอ ครอบคลุมพืน้ที่ 
อําเภอคุระบุรี - พ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลเกาะพระทอง   

- พ้ืนที่บางส่วนของตําบลคุระ ตําบลแม่นางขาว และตําบลบางวัน  
อําเภอตะก่ัวป่า - พ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลเกาะคอเขา   

- พ้ืนที่บางส่วนของตําบลตะกั่วป่า ตําบลบางนายสี ตาํบลโคกเคียน 
ตําบลบางม่วง และตําบลคึกคัก 

อําเภอท้ายเหมือง - พ้ืนที่บางส่วนของตําบลนาเตย ตําบลท้ายเหมือง ตาํบลทุ่งมะพร้าว  
และตําบลลําแก่น 

อําเภอทับปุด - พ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลบ่อแสน และตําบลมะรุย่ 
- พ้ืนที่บางส่วนของตําบลทับปุด ตําบลถ้ําทองหลาง และตําบลโคกเจริญ 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
อําเภอ ครอบคลุมพืน้ที่ 

อําเภอเมืองพังงา - พ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลเกาะปันหยี ตาํบลบางเตย และตําบลท้ายช้าง 
- พ้ืนที่บางส่วนของตําบลนบปริง ตําบลป่ากอ ตําบลตากแดด              
และตําบลถ้ําน้ําผุด   

อําเภอตะก่ัวทุ่ง - พ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลคลองเคียน  
- พ้ืนที่บางส่วนของตําบลกะโสม ตําบลกะไหล ตําบลท่าอยู่ ตําบลหล่อยูง 
และตําบลโคกกลอย 

อําเภอเกาะยาว - พ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลเกาะยาวน้อย ตําบลเกาะยาวใหญ่               
และตําบลพรใุน 

 
๒. พื้นที่น่านนํ้าทะเล ได้แก่ 

พ้ืนที่น่านน้ําทะเลบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ 
๓,๐๐๐ เมตร ตั้งแต่ด้านเหนือของตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี ไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝั่งทะเล
จนสุดเขตตําบลมะรุ่ย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา และพ้ืนที่น่านน้ําทะเลภายในเขตห้ามใช้เครื่องมือ
อวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทําการประมงในบริเวณอ่าวพังงา ตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทําการประมง  
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเขต
ห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนทําการประมงในบริเวณอ่าวพังงา ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดและคําอธิบายของมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม 

  

 วรรคแรก  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

เป็นการอธิบายถึงฐานกฎหมายในการดําเนินการออกประกาศกระทรวงฉบับน้ี โดยใช้
มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
โดยเมื่อพ้ืนท่ีเข้าข่ายตามมาตรา ๔๕ แล้วการออกประกาศกระทรวงฯ นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต้องนําเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ และ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมในท้องที่นั้นได้ 
   

ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
“ชายหาด” หมายความว่า พ้ืนท่ีภายในแนวที่น้ําทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ

จนถึงแนวที่น้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ และให้หมายความรวมถึงบริเวณพ้ืนที่ซ่ึงอยู่ติด
กับชายหาดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่สงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 

“แนวชายฝั่งทะเล” อ้างอิงมาจากกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซ่ึงได้กําหนด
ความหมาย ไว้ในกฎกระทรวง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดแนวชายฝั่งทะเล เช่น กฎกระทรวงฯ จังหวัดกระบี่ 
พ .ศ . ๒๕๔๗ และ ฉบับที ่ ๒ พ .ศ . ๒๕๕๐ ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น ประกอบกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงฉบับน้ี มีการ
กําหนดในเรื่องเกี่ยวกับอาคาร ดังนั้น จึงยึดถือความหมายเดียวกับกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ใช้ และหน่วยงานปฏิบัติ ในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น องค์การ บริหารส่วนตําบล 
เทศบาล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เจ้าท่าภูมิภาค สามารถหาแนวชายฝั่งทะเลดังกล่าวได้  
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
โดยตามหลักวิชาการแล้วสามารถคํานวณหาได้จากการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น หมุดระดับ และ
ข้อมูลย้อนหลังของระดับน้ําทะเลในพ้ืนที่เพื่อมาหาค่าเฉลี่ย 

“ชายหาด” อ้างอิงมาจากคู่มือการจัดการแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาดและบริเวณ
พ้ืนที่ ซ่ึงอยู่ติดกับชายหาดซ่ึงเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่สงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ 
 

ข้อ ๒  ให้พ้ืนที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์และเขตควบคุมอาคารของ 
จังหวัดพังงาตามแผนที่ท้ายประกาศน้ี เป็นเขตพ้ืนที่ ที่ ให้ใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าอ่าวพังงา 
ในท้องที่ตําบลกระโสม ตําบลกะไหล ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุ่ง ตําบลเกาะปันหยี อําเภอ
เมืองพังงา และตําบลเกาะยาวน้อย ตําบลเกาะยาวใหญ่ กิ่งอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ให้เป็น
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 (๒)  พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่บางแห่งในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และ
จังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะท้องที่ในจังหวัดพังงา 
 (๓) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
กําหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ ใ ช้กับเรือยนต์ทําการประมง ลงวันที่  
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝ่ังทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ  
๓,๐๐๐ เมตร ตั้งแต่ด้านเหนือของตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี ไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝั่งทะเล 
จนสุดเขตตําบลมะรุ่ย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา  

(๔) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
กําหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนทําการประมงในบริเวณอ่าวพังงา ลงวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  

 
เป็นการกําหนดขอบเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงเป็นเขตที่มีกฎหมายใช้บังคับอยู่แล้ว
เพื่อเป็นฐาน ในการกําหนดเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม
เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม เขตควบคุมมลพิษ 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

ซ่ึงในประกาศฉบับน้ีมีกรอบในการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมจากฐาน
ของกฎหมาย ๔ ฉบับ คือ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร ซ่ึงเป็นฐานกฎหมายในการกําหนดเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมบนแผ่นดิน  
เขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเป็นฐานกฎหมายในการกําหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ทะเล ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าอ่าวพังงา ในท้องที่
ตําบลกระโสม ตําบลกะไหล ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุ่ง ตําบลเกาะปันหยี อําเภอเมืองพังงา 
และตําบลเกาะยาวน้อย ตําบลเกาะยาวใหญ่ กิ่งอําเภอเกาะยาว อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://www.mratchakitcha.soc.go.th/search_result.php (วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(๒) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่บางแห่งในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 
และจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะท้องที่ในจังหวัดพังงา จากแนวถนนทางหลวงหมายเลข ๔  
(ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกจนสุดแนวชายฝ่ังทะเลของจังหวัดพังงา และจากแนวถนน 
ทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออก ๑ กิโลเมตรของจังหวัดพังงา ตั้งแต่
ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี ไปตลอดตามแนวถนนทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) จนถึง 
แนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดกระบี่ บริเวณตําบลทับปุด อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

 

 
 

         ที่มา: http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/02/108_185_221034_142.pdf (วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(๓) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเขต
ห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทําการประมงลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร 
ตั้งแต่ด้านเหนือของตําบลคุระ อําเภอคุระบุรีไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝ่ังทะเลจนสุดเขต 
ตําบลมะรุ่ย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

 

(๔) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเขต
ห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนทําการประมงในบริเวณอ่าวพังงาลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๑  

 

     
ที่มา: http://www.fisheries.go.th/law/pdf/PAMONG75.pdf (วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

  ข้อ ๓  ให้จําแนกพ้ืนที่ทีใ่ห้ใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามข้อ ๒ เปน็ ๖ บริเวณ 
ดังต่อไปนี้ 

บรเิวณที่ 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 เห็นชอบให้นํา

พ้ืนที่ป่าชายเลน ที่จําแนกออกเป็นเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ในท้องที่ตําบลคุระ ตําบลแม่นางขาว ตําบลบางวัน ตําบล 
เกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี ตําบลเกาะคอเขา ตําบลบางนายสี ตําบลบางม่วง อําเภอตะกั่วป่า 
ตําบลลําแก่น ตําบลทุ่งมะพร้าว ตําบลท้ายเหมือง อําเภอท้ายเหมือง ตําบลโคกกลอย ตําบลหล่อยูง 
ตําบลคลองเคียน ตําบลท่าอยู่ ตําบลกระโสม ตําบลกะไหล อําเภอตะกั่วทุ่ง ตําบลตากแดด ตําบล
ถ้ําน้ําผุด ตําบลท้ายช้าง ตําบลเกาะปันหยี ตําบลบางเตย อําเภอเมืองพังงา ตําบลบ่อแสน ตําบลมะรุ่ย 
อําเภอทับปุด และตําบลเกาะยาวใหญ่ ตําบลเกาะยาวน้อย ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว   

 

 บรเิวณที่ ๒ เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่  
 (๑) เขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน                
 (๒) เขตอุทยานแห่งชาติศรีพังงา  
 (๓) เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง  
 (๔) เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่  
 (๕) เขตอุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง  
 (๖) เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
 

บริเวณที่ ๓ เขตน่านนํ้าเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล ประมงและชายฝั่ง 
ได้แก่  

(๑) พ้ืนท่ีทะเลบริเวณท่ีวัดจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ ๓,๐๐๐ 
เมตร ตั้งแต่ด้านเหนือของตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี ไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝั่งทะเลจนสุดเขต
ตําบลมะรุ่ย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

(๒) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนด
เขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนทําการประมงในบริเวณอ่าวพังงา ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๑   
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

บรเิวณที่ ๔ เขตคุ้มครองแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ได้แก่ 
(๑) พ้ืนทีบ่ริเวณชายหาดด้านตะวันตกของเกาะพระทอง ตาํบลเกาะพระทอง 

อําเภอคุระบรุีเริ่มจากหมู่ที ่๔ บ้านปากจก ไปทางทิศใต้จนสุดเขตหมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งดาบ 
(๒) พ้ืนที่บริเวณชายหาดตลอดเขตอําเภอท้ายเหมือง เริ่มจากเขาหน้ายักษ์ ไปทาง

ทิศใต้จนจดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต 
 

บรเิวณที่ ๕ เขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ ได้แก่ 
(๑) พ้ืนทีช่ายหาดตลอดแนวชายฝ่ังทะเลของจังหวัดพังงา ยกเว้นพ้ืนทีใ่นบริเวณที ่๔ 
(๒)  พ้ืนที่เกาะต่าง ๆ ยกเว้นบริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๔ 
 

บรเิวณที่ ๖ ได้แก่ พื้นที่นอกจากบริเวณที่ ๑ ถึงบริเวณที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เนื่องจากมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมควบคุมในแต่ละบริเวณ ซ่ึงมีลักษณะทาง
กายภาพ ลักษณะทางนิเวศน์ ภูมิทัศน์ และการพัฒนาพ้ืนที่ ฯลฯ ที่แตกต่างกัน ประกาศกระทรวง
ฉบับนี้จึงได้แบ่งย่อยออกเป็น ๖ บริเวณ ดังนี้ 

 

บริเวณที่ ๑ เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ที่ได้จําแนกพ้ืนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่เห็นชอบให้นําพ้ืนที่ป่าชายเลน ที่จําแนกออกเป็นเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ี 
ป่าชายเลนตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

อําเภอ ครอบคลุมพืน้ที่ 
อําเภอคุระบุรี พื้นท่ีป่าชายเลนของตําบลคุระ ตําบลแม่นางขาว ตําบลบางวัน  

และตําบลเกาะพระทอง 

อําเภอตะก่ัวป่า พื้นท่ีป่าชายเลนของตําบลเกาะคอเขา ตําบลบางนายสี  และตําบลบางม่วง  

อําเภอท้ายเหมือง พื้นท่ีป่าชายเลนของตําบลลําแก่น ตําบลทุ่งมะพร้าว และตําบลท้ายเหมือง  

อําเภอทับปุด พื้นท่ีป่าชายเลนของตําบลบ่อแสน และตําบลมะรุย่  

อําเภอเมืองพังงา พื้นท่ีป่าชายเลนของตําบลตากแดด ตําบลถ้ําน้ําผุด ตําบลท้ายช้าง                
ตําบลเกาะปันหยี และตําบลบางเตย  

อําเภอตะก่ัวทุ่ง พื้นท่ีป่าชายเลนของตําบลโคกกลอย ตําบลหล่อยูง ตําบลคลองเคียน              
ตําบลท่าอยู่ ตําบลกะไหล และตําบลกะโสม 

อําเภอเกาะยาว พื้นท่ีป่าชายเลนของตําบลเกาะยาวน้อย ตําบลเกาะยาวใหญ่ และตําบลพรุใน 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

-17-

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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

บริเวณที่ ๒ เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ 
(๑) เขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี   
(๒) เขตอุทยานแห่งชาติศรีพังงา ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของตําบลคุระ ตําบลแม่นางขาว 

ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี ตําบลบางนายสี อําเภอตะกั่วป่า  
(๓) เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ได้แก่ พ้ืนที่ทั้งหมดของ 

ตําบลเกาะพระทอง และพื้นที่บางส่วนของตําบลแม่นางขาว ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี 
(๔) เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่ ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของตําบลคึกคัก อําเภอ 

ตะกั่วป่า และพื้นที่บางส่วนตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง 
(๕) เขตอุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนตําบล 

ทุ่งมะพร้าว และตําบลท้ายเหมือง อําเภอท้ายเหมือง 
(๖) เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนตําบลคลองเคียน ตําบลท่าอยู่           

ตําบลกะไหล ตําบลกะโสม อําเภอตะกั่วทุ่ง และพ้ืนที่บางส่วนตําบลตําบลเกาะยาวน้อย ตําบล 
เกาะยาวใหญ่ อําเภอเกาะยาว 

 

 
 

เขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน 
(ที่มา: http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/1046map170109_83007.png (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

  

 
 

เขตอุทยานแห่งชาติศรีพังงา 
และ 

เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง 
(ที่มา  http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/1056map170109_55647.png (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙)) :

 

 
 

เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่ 
(ที่มา: http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1066 (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙)) 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

เขตอุทยานแห่งชาติเขาลาํปี-หาดท้ายเหมือง  
(ที่ม : http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/1052map170109_51707.png (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙)) า

 

 
 

เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา  
(ที่ม : http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/1025map170109_83149.png (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙)) า
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
บรเิวณที่ ๔ เขตคุ้มครองแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ได้แก่ 
(๑) พ้ืนที่บริเวณชายหาดด้านตะวันตกของเกาะพระทอง ตําบลเกาะพระทอง อําเภอ 

คุระบุรี เริ่มจากหมู่ที่ ๔ บ้านปากจก ไปทางทิศใต้จนสุดเขตหมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งดาบ 
(๒) พ้ืนที่บริเวณชายหาดตลอดเขตอําเภอท้ายเหมือง เริ่มจากเขาหน้ายักษ์ ไปทาง 

ทิศใต้ จนจดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณที่ ๕  เขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ ได้แก่ 
(๑) พ้ืนที่ชายหาดตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงา  

ยกเว้น  พ้ืนที่ในบริเวณที่ ๔ เขตคุ้มครองแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล 
(๒) พ้ืนที่เกาะต่างๆ  

ยกเว้น  บริเวณที่ ๑ เขตอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลน  
บริเวณที่ ๒ เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ 
บริเวณที่ ๔ เขตคุ้มครองแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล 

 

บรเิวณที่ ๖ ได้แก่ พื้นที่นอกเหนือจากบรเิวณที่ ๑ ถึง 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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

ข้อ ๔  ในพื้นทีต่ามข้อ ๓ ห้ามกระทําการหรือกิจกรรมใด ๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริเวณที่ ๑ 
  (ก) การใช้ประโยชน์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 
  (ข) การกระทําใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือ
สภาพทางธรรมชาติในพื้นที่สันดอนหรือปากแม่น้ํา เว้นแต่เป็นกรณีที่ทางราชการกระทําเพ่ือป้องกัน
การกัดเซาะชายฝ่ังหรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตามข้อ ๑๒ 
 (๒) บริเวณที่ ๒ การก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทําด้วยประการใด ๆ ให้ป่า
หรือทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมสภาพหรือเสียหาย เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมป่าไม้ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 
 (๓) บริเวณที่ ๓   

 (ก) ทําการประมงโดยใช้ 
  ๑) เครื่องมืออวนลากชนิดมีถุง และเครื่องมืออวนรุน ละวะ ชิบ หรือรุนกุ้ง 

หรืออวนถุง ทุกชนิดและทุกขนาดที่ใช้เรือยนต์ทุกชนิดทําการประมง   
  ๒) เครื่องมืออวนล้อม อวนญ่ีปุ่น อวนต้อนปลาทุกชนิด และลอบดักปลา 

ทุกขนาด  ในพ้ืนที่แนวปะการังและกองหินในทะเล  
๓) เครื่องมืออวนทับตล่ิง (อวนชัก) อวนลอยปลาทราย ซ่ึงใช้ประกอบกับ

เครื่องมือกระทุ้งน้ําทําการประมง อวนถ่วง หรือจมกะเบนในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล  
 ความใน (ก) ไม่ใช้บังคับกับการดําเนินการของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ในทาง

วิชาการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง 
 (ข) ทําให้เกิดมลพิษ ขยะ สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสาร
ปนเปื้อนจากการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่มีผลทําให้คุณภาพน้ําทะเลเส่ือม
โทรมหรือเสียสภาพความเป็นธรรมชาติ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เช่น 
ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเล 
 (ค) เก็บ ทําลาย หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบ 
ต่อปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา หรือหญ้าทะเล เว้นแต่เป็นการศึกษาและวิจัย 
ทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
อธิบดีกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี  
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 (ง) ทอดสมอเรือ หรือกระทําการใด ๆ เช่น กิจกรรมเดินท่องเท่ียวใต้ทะเล  
(sea walker) เรือท้องกระจก หรือเรือประเภทท่ีใช้ความดันอากาศกดนํ้าให้ออกจากเรือเพื่อดูปลาใต้
ท้องทะเล ที่มีผลต่อสภาพพ้ืนทะเลในบริเวณท่ีมีแหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง หินปะการัง และกอง
หินใต้ทะเลตามธรรมชาติ 

 (จ) จับ ดัก ล่อ ฆ่า นําข้ึนมาจากทะเล หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นอันตรายต่อ 
เต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ ที่ทางราชการประกาศ
กําหนด เว้นแต่  

 ๑) เป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณี หรือ 

 ๒) การกระทําใด ๆ เพื่อการอนุรักษ์ของหน่วยงานราชการ 
 (ฉ) กิจกรรมที่ มีลักษณะก่อความเดือดร้อนรําคาญอันมีผลกระทบต่อ

ประชาชน เช่น เล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เจ๊ตสกี หรือกิจกรรมที่ใช้เรือลากทุกชนิด 
 (ช) ทําการสํารวจวัดคล่ืนไหวสะเทือน (seismic wave) เว้นแต่การสํารวจ

โครงสร้างทางธรณีวิทยาของหน่วยงานราชการท่ีไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ําและสัตว์ทะเล โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๒ 
 (๔) บรเิวณที่ ๔  

 (ก) การกระทําใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือ 
สภาพทางธรรมชาติของชายหาดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือทําให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป 

 (ข) การขับข่ียานพาหนะบริเวณพ้ืนที่ชายหาด ยกเว้นเรือ  
 (ค) เก็บ หา นําออกไป หรือกระทําด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายต่อไข่เต่า

ทะเล เต่าทะเล และซากเต่าทะเล เว้นแต่  
 ๑)  เป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซ่ึงได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณี หรือ 

 ๒)  การกระทําใด ๆ เพื่อการอนุรักษ์ของหน่วยงานราชการ 
(๕) บรเิวณที่ ๕  

 (ก) การกระทําใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน หรือ
สภาพทางธรรมชาติของชายหาดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือทําให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป 

 (ข) การขับข่ียานพาหนะบริเวณพ้ืนที่ชายหาด ยกเว้นเรือ 
 (ค) ก่อสร้างเพิงพัก ศาลา อาคาร ส่ิงปลูกสร้างใด ๆ รวมทั้งการจัดวางร่ม 

โต๊ะ เตียง หรือที่นั่งบริเวณพ้ืนที่ชายหาด 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 (ง) การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ในบริเวณที่ ๕ (๒)  
 (จ) ก่อสร้างและประกอบกิจการโรงแรมหรือสถานท่ีพักตากอากาศ อาคาร 

อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  
ที่มีจํานวนห้องมากกว่า ๓๐ ห้อง ในพื้นที่อําเภอเกาะยาว 

 

เป็นมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องการห้ามกระทําการหรือกิจกรรมใดๆ  
ในแต่บริเวณ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของ 
พ้ืนที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(๑) บริเวณท่ี ๑ เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน เพ่ือให้ทรัพยากรป่าชายเลน 
ที่มีความอ่อนไหวและเปราะบาง เป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์ทะเลหลายชนิด ได้รับการฟื้นฟู
และเพิ่มพ้ืนที่มากข้ึน และรักษาสภาพป่าชายเลนไว้ สําหรับบริเวณท่ีป่าชายเลนมีสภาพเส่ือมโทรม 
การปล่อยทิ้งไว้ไม่กระทําการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบ ป่าชายเลนก็จะสามารถฟ้ืนฟูตัวเองได้ จึงไม่สามารถ
กระทําการหรือกิจกรรม ดังนี้  

(ก) การใช้ประโยชน์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  
(ข) การกระทําใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือ

สภาพทางธรรมชาติในพื้นที่สันดอนหรือปากแม่น้ํา เว้นแต่เป็นกรณีที่ทางราชการกระทําเพ่ือป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งหรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตามข้อ ๑๒  

ยกเว้น เป็นกรณีที่ทางราชการกระทําเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหรือ 
เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดพังงา 

ทั้งน้ี “ธรณีสัณฐาน” หมายถึง แบบรูป หรือลักษณะของเปลือกโลก ที่มี
รูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน เช่น เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอ่ืน ๆ 

 

(๒)  บริเวณที่ ๒ บริเวณเขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรักษาสภาพ
พ้ืนที่ป่าไม้ให้คงสภาพธรรมชาติ และสามารถฟื้นฟูตัวเองให้มีความสมบูรณ์ จึงไม่สามารถก่อสร้าง 
แผ้วถาง เผาป่า หรือการกระทําด้วยประการใดๆ ให้ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือ
เสียหาย  

ยกเว้น เป็นการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ในการ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อธิบดีกรมป่าไม้ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

(๓) บริเวณที่ ๓ เขตน่านนํ้าเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล ประมงและ
ชายฝั่ง เพื่อให้ทรัพยากกรทางทะเล มีระบบนิเวศที่สมดุล สามารถใช้ประโยชน์จากทะเลได้อย่าง
ยั่งยืน จึงไม่สามารถกระทําการหรือกิจกรรม ดังนี้  

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

เรือยนต์ทุกชนิดทําการประมง เนื่องจากเป็นเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ทําให้เกิดการ
ทําลายสัตว์ทะเลในอัตราที่สูง และในระยะ ๓,๐๐๐ เมตร จากแนวชายฝั่งจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์
น้ําวัยอ่อน ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจรวมท้ังไข่ของสัตว์ต่างๆ มิให้ถูกทําลายลงอย่างรวดเร็ว และเพ่ือ
คุ้มครองเครื่องมือประมงขนาดเล็ก 

  ๒) อวนล้อม อวนญ่ีปุ่น อวนต้อนปลาทุกชนิด ลอบดักปลาทุกขนาด ใน
พ้ืนที่แนวปะการัง กองหินในทะเล เนื่องจากการจับปลาลักษณะน้ี จะเป็นการเหยียบยํ่าบนปะการัง 
เพื่อไล่ต้อนปลาเข้าถุงอวน จึงต้องกําหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองปะการัง และปลาที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณแนวปะการัง 

 ๓) อวนทับตล่ิง (อวนชัก) อวนลอยปลาทราย ซ่ึงใช้ประกอบกับเครื่องมือ
กระทุ้งน้ําทําการประมง อวนถ่วง การจมกะเบน ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล เพ่ือรักษาแหล่งหญ้า
ทะเลซ่ึงเป็นอาหารของพะยูน (สัตว์ทะเลหายาก) ไม่ให้ถูกทําลาย 

 ยกเว้น เป็นการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ในทาง
วิชาการ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง    

(ข) กิจกรรมที่ทําให้เกิดมลพิษ ขยะ สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมล
สารปนเปื้อนจากการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง การขนถ่าย ที่ทําให้คุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรม 
เสียสภาพความเป็นธรรมชาติ เนื่องจากการปล่อยมลพิษส่งผลกระทบในทางลบต่อทรัพยากรทาง
ทะเลเพราะทําให้ระบบนิเวศน์ทางทะเลเสียหาย และเส่ือมโทรมเร็วข้ึน 

(ค) การเก็บ ทําลาย กระทําด้วยประการใดๆ ที่อาจเป็นอันตราย ที่มีผลกระทบ
ต่อปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา หญ้าทะเล เพื่อคุ้มครองปะการัง ซากปะการัง หิน
ปะการัง กัลปังหาและหญ้าทะเล ที่มีความสําคัญต่อส่ิงมีชีวิตในท้องทะเลในการเป็นแหล่งอาหาร 
การอนุบาลสัตว์น้ํา รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําบางชนิดด้วย        

 ยกเว้น เป็นการศึกษาวิจัยทางวิชาการ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมประมง หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 

(ง) การทอดสมอเรือ หรือกระทําการใด ๆ เช่น กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล 
(sea walker) เรือท้องกระจก เรือประเภทที่ใช้ความดันอากาศกดน้ําให้ออกจากเรือเพ่ือดูปลา 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

ใต้ท้องทะเล ที่มีผลต่อสภาพพ้ืนทะเลในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง หินปะการัง กองหิน 
ใต้ทะเลตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรทางทะเล 

(จ) การจับ ดัก ล่อ ฆ่า นําข้ึนมาจากทะเล หรือการกระทําใด ๆ ที่เป็นอันตราย
ต่อเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ สัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ ที่ทางราชการประกาศกําหนด 
เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว หรือการพาณิชย์ 

ยกเว้น 
๑) เป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมประมง หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี  

หรือ ๒) เป็นการกระทําใด ๆ เพื่อการอนุรักษ์ของหน่วยงานราชการ 
ทั้งน้ี ตามบัญชีสัตว์ป่าสงวนในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งหมด ๑๕ ชนิด มีสัตว์ทะเลหายาก ๑ ชนิด ได้แก่ พะยูน ซ่ึงขณะน้ี กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอรายชื่อสัตว์น้ําหายากและใกล้สูญพันธุ์ เพ่ือพิจารณาในพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งหมด ๒๔ ชนิด แบ่งเป็น 

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

กระเบนปีศาจครีบส้ัน กระเบนปีศาจหางหนาม กระเบนปีศาจครีบโค้ง 
กระเบนปีศาจแคระ โรนิน (กระเบนท้องน้ํา) โรนันเม็ด โรนันหัวไทรจุดขาว
โรนันหัวไทร โรนันหัวไทรยักษ์ โรนันจมูกเรียบ โรนันจุดขาว โรนันจุดขาวใหญ่ 
โรนันหัวจ้ิงจก โรนันจมูกกว้าง ฉนากปากแหลม ฉนากเขียว ฉนากยักษ์ และ
กระเบนราหูน้ําจืด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัตว์ทะเลหายาก ประเภทสัตว์สงวน ๔ ชนิด  
ที่ถูกเสนอในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

(ฉ) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญซ่ึงมีผลกระทบต่อประชาชน 
เช่น เล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เจ๊ตสกี กิจกรรมที่ใช้เรือลากทุกชนิด เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลต่อแนว
ปะการังน้ําตื้นและหญ้าทะเล และยังก่อให้เกิดตะกอนน้ําขุ่น ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปล่ียนแปลง
สภาพพ้ืนท้องทะเล ซ่ึงมีผลต่อระบบนิเวศน์ และสัตว์ที่อาศัยบริเวณน้ําตื้น นอกจากน้ียังส่งผล
กระทบด้านเสียงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ํา จึงควรกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุม 

(ช) การสํารวจวัดคล่ืนไหวสะเทือน (seismic wave) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
สัตว์ทะเล 

ยกเว้น การสํารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหน่วยงานราชการที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสัตว์น้ํ าและสัตว์ทะเล สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดพังงา 

ทั้งน้ี “คล่ืนไหวสะเทือน (seismic wave)” เกิดจากชั้นหินกระทบกันจากการ
เคล่ือนตัวของแผ่นเปลือกโลก แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ คลื่นในตัวกลาง และ คลื่นพื้นผิว 
      

(๔) บริเวณท่ี ๔ เขตคุ้มครองแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล เพ่ือคุ้มครองสภาพ
ธรรมชาติของชายหาด และการคุ้มครองไข่เต่าทะเล เต่าทะเล และซากเต่าทะเล จึงไม่สามารถ
กระทําการหรือกิจกรรม ดังนี้ 

(ก) การกระทําใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือ 
สภาพทางธรรมชาติของชายหาดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือทําให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป 

(ข) การขับข่ียานพาหนะบริเวณพ้ืนที่ชายหาด ยกเว้น เรือ สามารถกระทําได้  
(ค) เก็บ หา นําออกไป หรือกระทําด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายต่อไข่เต่า

ทะเลเต่าทะเล และซากเต่าทะเล 
ยกเว้น 
เป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับอนุญาต

เป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมประมง หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือการกระทําใด ๆ เพื่อการอนุรักษ์ของหน่วยงานราชการ  

 

(๕) บริเวณที่ ๕ เขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ เพื่อบริหารจัดการ 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบริเวณชายฝ่ังทะเลและเกาะ ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมเดิม และคุ้มครองสภาพธรรมชาติของชายหาด รวมถึง คุ้มครองเต่าทะเล พะยูน 
โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ ที่ทางราชการประกาศกําหนด จึงไม่สามารถ
กระทําการหรือกิจกรรม ดังนี้ 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

(ก) การกระทําใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน สภาพ
ทางธรรมชาติของชายหาดไปจากเดิม ทําให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป 

(ข) การขับข่ียานพาหนะบริเวณพ้ืนที่ชายหาด ยกเว้น เรือ สามารถกระทําได้ 
(ค) การก่อสร้างเพิงพัก ศาลา อาคาร ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ และการจัดวางร่ม โต๊ะ 

เตียง ที่นั่ง ในบริเวณพื้นที่ชายหาด 
(ง) การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ในพ้ืนที่เกาะต่างๆ  

ทั้งนี้ “การจัดสรรที่ดิน” ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หมายความว่า การจําหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลง

ข้ึนไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันโดย
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงการดําเนินการดังกล่าวที่ได้
มีการแบ่งท่ีดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้แบ่งท่ีดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามป ี
เมื่อรวมกันแล้วมีจํานวนตั้งแต่สิบแปลงข้ึนไปด้วย 

(จ) ก่อสร้างและประกอบกิจการโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ อาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่มี
จํานวนห้องมากกว่า ๓๐ ห้อง ในพ้ืนที่อําเภอเกาะยาว เพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ข้อ ๕   ในพ้ืนท่ีตามข้อ ๓ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ 
เป็นอาคารหรือประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

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

กว่า ๒๒๕ เมตร 
 (ข) โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรม 

ที่ให้บริการแก่ชุมชน โรงงานที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค ตามบัญชี ๑ ท้ายประกาศน้ี  ทั้งน้ี ต้อง
มีระยะห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลไม่น้อยกว่า ๒๒๕ เมตร และต้องมีการควบคุมมลพิษให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด 

 (ค) โรงงานท่ีจําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานท่ีมีอยู่ เ ดิมโดยต้องมี
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
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 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

(๒)  ฌาปนสถาน เว้นแต่จําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานท่ีมีอยู่ เดิม  
โดยต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

(๓)  สุสาน เว้นแต่ในกรณีที่สุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่แล้ว จึงจะก่อสร้าง
สุสานใหม่ได้โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และมีระยะห่างจาก
แหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร 

(๔)  คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง ร้าน
จําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) โรงเรือนหรืออาคารที่ใช้เล้ียงสัตว์เพื่อการค้าหรือเพ่ือการท่องเที่ยว ที่เป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติหรือที่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เว้นแต่มี
ระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ํา
เพ่ือการบริโภคไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร โดยต้องมีบ่อกรองและบ่อบําบัดมูลสัตว์และน้ําเสีย 
ตลอดจนต้องมีมาตรการควบคุมการปล่อยทิ้งของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

(๖) กิจการที่นําบ้านพักอาศัยที่อยู่ ในที่ ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันไปใช้
ประโยชน์เพ่ือให้บริการที่พักเป็นการช่ัวคราวสําหรับบุคคลอ่ืนใดไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาวโดยมี
ค่าตอบแทนในลักษณะที่ไม่เข้าข่ายโรงแรม และมีจํานวนห้องพักรวมทั้งหมดตั้งแต่ ๓๐ ห้องข้ึนไป 
ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณที่ ๖ 

(๗) อาคารเล้ียงนกแอ่นกินรัง 
 
เ พ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านมลภาวะต่อระบบนิเวศ และป้องกัน

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาทัศนียภาพของพ้ืนที่ ใน
บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ โดยกําหนด ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ เป็นอาคารหรือประกอบกิจการ ดังนี้ 

(๑) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ เป็นอาคารหรือประกอบ
กิจการโรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เนื่องจากโรงงานบางประเภท 
จะปล่อยมลพิษ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการให้มีเฉพาะโรงงาน 
ที่มีความจําเป็นในพ้ืนที่ และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เพ่ือป้องกันการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
ที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ และศักยภาพของพื้นที่ 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
ข้อยกเว้น สามารถก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ เป็นอาคาร

หรือประกอบกิจการโรงงานบางประเภทได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(ก) โรงงานจําพวกที่ ๑ โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 

๒๒๕ เมตร 
(ข) โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

แก่ชุมชน โรงงานที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค ตามบัญชี ๑ ท้ายประกาศกระทรวงฯ โดย 
ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลไม่น้อยกว่า ๒๒๕ เมตร  
ต้องมีการควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

(ค) โรงงานที่จาํเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิม โดย 
ต้องมีเครื่องจกัรหรืออุปกรณ์เพ่ือควบคมุมลพิษหรือแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด  

 

(๒) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารใดๆ เป็นอาคารหรือประกอบ
กิจการฌาปนสถาน เนื่องจากฌาปนสถาน ที่การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์หรืออุณหภูมิไม่สูงพอทําให้เกิด
สารมลพิษ เช่น สารไดออกซิน ฟิวแรนส์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
ฝุ่นละออง เขม่า และข้ีเถ้า ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ ทั้งน้ีพิษของสารไดออกซิน และฟิวแรนส์  
เมื่อสะสมในร่างกายจะส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น ตับอักเสบ ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตัวอ่อนหรือ
ทารกผิดปกติ รวมทั้งก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จึงจําเป็นต้องออกมาตรการควบคุม 

 
ยกเว้น หากเป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานท่ีมีอยู่เดิม สามารถกระทําได้ โดย 

ต้องมีเครื่องจกัรหรืออปุกรณ์เพื่อควบคมุมลพิษหรือแก้ไขปญัหา
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายกําหนด 

(๓) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ เป็นอาคารหรือประกอบ
กิจการสุสาน เนื่องจากการสร้างสุสาน จะส่งผลให้เกิดการกระจายของส่ิงปฏิกูลปนเปื้อนลงสู่ 
น้ําใต้ดิน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการข้อนี้ข้ึน  
  ยกเว้น หากสุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนท่ีแล้ว สามารถก่อสร้างสุสานใหม่
ได้โดย 

ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และ 
มีระยะห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 
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 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

(๔) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ เป็นอาคารหรือประกอบ
กิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานท่ีเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง เนื่องจากการสร้างคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ 
และสถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว บริเวณย่านชุมชน จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน จึงเป็นต้องกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุม 

ข้อยกเว้น สามารถก่อสร้างสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง ร้านจําหน่ายก๊าซ 
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซได้ 

 

(๕) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ เป็นอาคารหรือประกอบ
กิจการโรงเรือนเล้ียงสัตว์ หรืออาคารเล้ียงสัตว์ที่มีลักษณะการเล้ียงสัตว์เพ่ือการค้าหรือเพื่อการ
ท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ หรือที่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 

 ข้อยกเว้น สามารถก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ เป็นอาคาร
หรือประกอบกิจการโรงเรือนเล้ียงสัตว์ หรืออาคารเล้ียงสัตว์ที่มีลักษณะการเล้ียงสัตว์เพื่อการค้า
หรือเพื่อการท่องเที่ยวได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลมากกว่า ๑,๐๐๐ เมตร 
ต้องห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะ บ่อน้ําเพื่อการบริโภคมากกว่า               
๓๐๐ เมตร  
ต้องมีบ่อกรองและบ่อบําบัดมูลสัตว์และน้ําเสีย 
ต้องมีมาตรการควบคุมการปล่อยท้ิงของเสียให้เปน็ไปตามมาตรฐาน                  
ที่กฎหมายกําหนด 

 

ทั้งนี้ “แหล่งกําเนิดมลพิษ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายถึง ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส่ิงก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานท่ี
ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอ่ืนใด ซ่ึงเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ 

และ “เหตุรําคาญ” หมายความว่า เหตุรําคาญตามบทบัญญัติมาตรา ๒๕ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์ทุกชนิดที่ ๑) สถานที่เล้ียง
ไม่เหมาะสม สกปรก มีกล่ินเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนําโรค เป็นต้น ๒) โดยวิธีการเล้ียง 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

 
ที่รบกวนความเป็นอยู่ของผู้อาศัยข้างเคียง เช่น การปล่อยให้สัตว์ไปกินพืชผักของคนข้างบ้าน  
หรือปล่อยให้ไปถ่ายบ้านข้างเคียง เป็นต้น ๓) เล้ียงจํานวนมากเกินไป เช่น สถานที่เล้ียงคับแคบ  
อยู่ใกล้บ้านข้างเคียง แต่ก็เล้ียงจํานวนมาก จนเกิดเสียงร้องดัง มีกลิ่นสาบ หรือกล่ินมูลเหม็น เป็นต้น 

(๖) การนําบ้านพักอาศัยที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อให้บริการที่พักเป็นการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไม่ว่าระยะส้ันหรือระยะยาวโดยมีค่าตอบแทน          
ในลักษณะที่ไม่เข้าข่ายโรงแรม และมีจํานวนห้องพักรวมทั้งหมดตั้งแต่ ๓๐ ห้องข้ึนไป ยกเว้นพ้ืนที่ 
ในบริเวณที่ ๖ เพื่อเป็นการควบคุมกิจการที่มีการใช้ทรัพยากรและปล่อยท้ิงของเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อม
เป็นจํานวนมาก หรือเป็นกิจการที่เส่ียงต่อการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๗) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ เป็นอาคารเล้ียงนกแอ่น
กินรัง เนื่องจากอาคารเลี้ยงนกสร้างความเดือดร้อนรําคาญจากมูลนก และเสียงเรียกนก ก่อให้เกิด
การแพร่กระจายของเช้ือโรค เป็นการดําเนินการท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการ
เพื่อควบคุม 

 

ข้อ ๖  ในพื้นที่ตามข้อ ๓ ห้ามกระทําหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําเหมือง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) พ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดพ้ืนท่ีแหล่งหิน
อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ เรื่อง กําหนดพ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

 (ข) กรณีที่ได้รับคําขออนุญาตประกอบกิจการทําเหมืองแร่ไว้ก่อนวันที่
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมในท้องที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมือง
พังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ 

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

 (ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ 
 (ข) ความลึกของบ่อจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร 
 (ค) พ้ืนทีป่ากบ่อเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ยกเว้นการขุดบ่อเพื่อใช้เป็น

แหล่งน้ําอุปโภคและบริโภค 
 (ง) พ้ืนที่สาธารณะหรือบริเวณสําหรับราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 (จ) บริเวณที่มีความลึกของบ่ออยู่เหนือชั้นน้ําบาดาลชั้นแรกน้อยกว่า ๒ 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 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

 (ฉ) บริเวณที่อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมหรือทางน้ําธรรมชาติในระยะ ๑๐๐ เมตร 
 (ช) บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สําคัญหายาก และแหล่งที่มี 

ซากดึกดําบรรพ์ 
 (ซ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณทีม่ีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

ศิลปกรรม 
 (ฌ) บริเวณแหล่งธรรมชาติอันควรอนรุักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  

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

มีมติเห็นชอบหรือมีความจําเป็นเพ่ือกิจการของส่วนราชการ ทั้งน้ี ให้เสนอคณะกรรมการตามข้อ ๑๒ 
ให้ความเห็น และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป   

(๔) การปล่อยท้ิงมลพิษลงสู่แหล่งน้ําหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบําบัด 
ตามมาตรฐานของทางราชการแล้ว 

(๕) การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลําแม่นํ้า เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาต
ตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และกระชังเล้ียงสัตว์น้ําที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยและกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(๖) การถม ปรับสภาพ หรือปิดกั้นพรุหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ซ่ึงมีผลทําให้ตื้นเขิน 
หรือเปล่ียนทิศทางน้ํา หรือทําให้น้ําไม่อาจไหลได้ตามปกติหรือตามธรรมชาติ  

(๗)  การกระทําใด ๆ ที่เป็นการค้นหา เก็บ ทําลาย หรือทําให้เสียหาย ซ่ึงโบราณสถาน 
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เว้นแต่เพ่ือการศึกษาและวิจัยทางวิชาการหรือเป็นการดําเนินการของทาง
ราชการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากรตามกฎหมายดังกล่าว 

(๘)  การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี ๒ ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่   
 (ก) เป็นการกระทําของทางราชการเพ่ือการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครอง 

การเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยง หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์ซ่ึงได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  
 (ข) เป็นการกระทําของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อการเพาะพันธุ์  

การเพาะเลี้ยง หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซ่ึงได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  
(๙)  การเพาะเล้ียงกุ้งเพ่ือการค้า เว้นแต่เป็นการเพาะเล้ียงในกระชัง หรือเป็น 

ผู้ประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ และได้จดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนบัญชีรายชื่อ  
ตามระเบียบปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์เง่ือนไขและมาตรการท่ีกรมประมงกําหนด ทั้งน้ี เฉพาะตาม
จํานวนพ้ืนที่ที่ได้จดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนไว้แล้ว 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

(๑๐) การครอบครองซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ 
ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ ที่ทางราชการประกาศกําหนด  
 (๑๑) ตัด เก็บ ขุด นําข้ึนมา หรือกระทําการที่ทําให้ต้นหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของ
พลับพลึงธารในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติได้รับความเสียหายหรือการดําเนินการท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางธรณีสัณฐาน หรือสภาพทางธรรมชาติในลําน้ํา ที่ดินชายตลิ่งในเขตอําเภอคุระบุรี 
ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งพลับพลึงธารเว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัยทางวิชาการ 
ซ่ึงได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือเพ่ือการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ต้นพลับพลึงธารและ
แหล่งพลับพลึงธาร 

 

เพื่อเป็นการป้องกันการกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติ หรือเกิด 
ผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดที่กําหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงฯ จึงห้ามกระทําหรือประกอบกิจกรรม ดังนี้ 

(๑) การทําเหมือง เนื่องจากมีผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้  
สัตว์ป่า และแหล่งน้ําก่อให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ถนนชํารุดเสียหาย และเหมืองบางประเภท  
จะก่อให้เกิดสารมลพิษปนเปื้อนสู่ส่ิงแวดล้อม 

ข้อยกเว้น สามารถทําเหมืองได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
พ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดพ้ืนที่แหล่งหิน

อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ เรื่อง กําหนดพ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กรณีที่ได้รับคําขออนุญาตประกอบกิจการทําเหมืองแร่ไว้ก่อนวันที่
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมในท้องที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมือง
พังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ  

(๒) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดิน และการทรุดตัวของพ้ืนดิน ผลกระทบต่อนํ้าผิวดินและน้ําใต้ดิน และเพ่ือรักษาสภาพภูมิทัศน์
ของพื้นที่ไว้ที่มีลักษณะหรือบริเวณ ต่อไปนี้ 

บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ 
ความลึกของบ่อจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร 
พ้ืนที่ปากบ่อเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  

ยกเว้น การขุดบ่อเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําอุปโภคและบริโภค สามารถกระทําได้ 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

พ้ืนที่สาธารณะหรือบริเวณสําหรับราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
บริเวณที่มีความลึกของบ่ออยู่เหนือช้ันน้าํบาดาลชั้นแรกน้อยกว่า ๒ เมตร 
บริเวณที่อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมหรือทางน้ําธรรมชาติในระยะ ๑๐๐ เมตร 
บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สําคัญ หายาก และแหล่งที่มี         
ซากดึกดําบรรพ์ 
บริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม  
บริเวณแหล่งธรรมชาติอันควรอนรุักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่             
๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 

 

(๓) การถมทะเลหรือที่ชายตล่ิง เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ชายฝัง่ ณ บริเวณนั้น และบริเวณต่อเนื่องข้างเคียง หากไม่มีการศึกษาตาม
หลักวิชาการ และพิจารณาอย่างรอบคอบ 

ยกเว้น หากเป็นนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหรือมีความ
จําเป็นเพื่อกิจการของส่วนราชการ สามารถกระทําได้โดยต้องเสนอคณะกรรมการกํากับดูแล 
และติดตามผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงาให้ความเห็น ซึ่งจะต้องดําเนินการ 
ขออนุญาตตามกฎหมาย/ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 

ทั้งน้ี “การถมทะเล” หรือ “การถมท่ีดินในทะเล” ตามที่สํานักวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ใช้ในการพิจารณากิจกรรมการถมท่ีดินในทะเล ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ 
ซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
หมายถึง กระบวนการสร้างที่ดินใหม่ โดยการถมทราย ดิน หรือโคลน หรือวัสดุอ่ืนใดในพ้ืนท่ีทะเล 
รวมไปถึงชายฝ่ังทะเล เพ่ือใช้ประโยชน์บนท่ีดินนั้นในด้านต่าง ๆ ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง  

(๔) การกระทําหรือกิจกรรมที่ปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ําหรือทะเล เนื่องจากการ
ปล่อยมลพิษส่งผลกระทบในทางลบต่อทรัพยากรทางทะเลเพราะทําให้ระบบนิเวศน์ทางทะเลเสียหาย 
และเส่ือมโทรมเร็วข้ึน 

ยกเว้น เป็นของเสียที่ได้ผ่านการบําบัดตามมาตรฐานของทางราชการ 
ทั้งน้ี “มลพิษ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายถึง ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือ 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

ส่ิงตกค้างจากส่ิงเหล่าน้ันที่ถูกปล่อยท้ิงจากแหล่งกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในส่ิงแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือภาวะท่ีเป็นพิษ
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง 
กล่ิน ความส่ันสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกําเนิดมลพิษด้วย 

(๕) การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา เพ่ือป้องกันการเปล่ียนแปลง
ที่จะเกิดข้ึนกับระบบนิเวศน์ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และการกัดเซาะชายฝ่ัง 

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

ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ มี ๗ ประเภท ได้แก่   
๑) ท่าเทียบเรือ ๒) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ ๓) สะพานข้ามแม่น้ําหรือสะพานข้ามคลอง 
๔) ท่อหรือสายเคเบิล ๕) เข่ือนกันน้ําเซาะ ๖) คานเรือ และ ๗) โรงสูบน้ํา  

กระชังเล้ียงสัตว์น้ําที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยและกฎหมายว่าด้วยการประมง 

ทั้งน้ี “การล่วงล้ําลําแม่น้ํา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  
พ.ศ. ๒๔๕๖ หมายถึง ล่วงล้ําเข้าไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใต้น้ําของแม่นํ้า ลําคลอง บึง อ่างเก็บน้ํา 
ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายใน
น่านน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว 

(๖) การถม ปรับสภาพ หรือปิดกั้นพรุหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ซ่ึงมีผลทําให้ต้ืนเขิน 
หรือเปลี่ยนทิศทางนํ้า หรือทําให้น้ําไม่อาจไหลได้ตามปกติหรือตามธรรมชาติ เนื่องจากป่าพรุเป็น
ระบบนิเวศน์น้ําจืดที่สําคัญเป็นแหล่งอาหารของทั้งคนและสัตว์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่เก็บกักน้ํา
ยามฤดูแล้ง และรองรับน้ําในฤดูฝน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการน้ี เพ่ือป้องกันการทําลายสภาพพรุ 
หรือนําพ้ืนที่พรุ ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง 

ทั้งน้ี “แหล่งน้ําสาธารณะ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
เกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งนํ้าสาธารณประโยชน์ที่ต้ืนเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมายความว่า ลําราง ห้วย 
หนอง คลอง บึง บาง และแหล่งนํ้าอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงน่านน้ําตาม
พระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ 

(๗) การกระทําใด ๆ ที่เป็นการค้นหา เก็บ ทําลาย หรือทําให้เสียหาย ซ่ึงโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ  

ยกเว้น เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเป็นการดําเนินการของทางราชการ 
สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร  
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

 
ทั้งน้ี “โบราณวัตถุ” ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หมายถึง สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็น
ส่ิงประดิษฐ์หรือเป็นส่ิงที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของโบราณสถาน  
ซากมนุษย์หรือซากสัตว ์ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับ
ประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 

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

(๘) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามที่กําหนดในบัญชี ๒ ท้ายประกาศ
กระทรวงฯ  

ยกเว้น สามารถกระทําได้ โดย 
เป็นการกระทําของทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ 

การคุ้มครอง การเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยง หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์ซ่ึงได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
เป็นการกระทาํของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อการเพาะพันธุ ์ 

การเพาะเลี้ยง หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะซ่ึงได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย  
ทั้งน้ี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสวนสัตว์ หรือสวนสัตว์สาธารณะ ได้แก่ 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์ 
หรือการเพาะเล้ียง ได้แก่ พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

(๙) การเพาะเล้ียงกุ้งเพ่ือการค้า เนื่องจากกิจการเพาะเล้ียงกุ้ง ส่งผลให้เกิดมลพิษ
กระจายออกสู่ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการนํากุ้งทะเลมาเล้ียงบนพ้ืนที่น้ําจืด เป็นสาเหตุทําให้เกิดการ
แพร่กระจายของดินเค็ม จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการข้อนี้ข้ึน 

ข้อยกเว้น สามารถกระทําได้ โดย 
เป็นการเพาะเล้ียงในกระชัง  
เป็นผู้ประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  
จดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนบัญชีรายช่ือ ตามระเบียบปฏิบัติ หรือ

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรการที่กรมประมงกําหนด ทั้งน้ี เฉพาะตามจํานวนพ้ืนที่ที่ได้จดทะเบียน 
หรือข้ึนทะเบียนไว้แล้ว 
 
 
 



-36-

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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
(๑๐) การครอบครองซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ 

ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ ที่ทางราชการประกาศกําหนด เพ่ือป้องกันมิให้เกิด 
การล่าหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือ 
สัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ ที่ทางราชการประกาศกําหนด 

(๑๑) ตัด เก็บ ขุด นําข้ึนมา หรือกระทําการที่ทําให้ต้นหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของ
พลับพลึงธารในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติได้รับความเสียหายหรือการดําเนินการท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางธรณีสัณฐาน หรือสภาพทางธรรมชาติในลําน้ํา ที่ดินชายตลิ่งในเขตอําเภอคุระบุรี 
ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งพลับพลึงธาร เพ่ือการฟื้นฟู อนุรักษ์ และคุ้มครอง 
ต้นพลับพลึงธารและแหล่งพลับพลึงธาร ซ่ึงเป็นพืชนํ้าที่สวยงามและหายากมากที่สุดชนิดหนึ่ง  
และได้ข้ึนเป็นบัญชีพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก (IUCN Redlist)  

ข้อยกเว้น เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการซ่ึงได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง  

 

ข้อ ๗  ในพ้ืนที่ตามข้อ ๓ การติดตั้งป้ายหรือการก่อสร้างสิ่งใด ๆ เพ่ือติดตั้งป้าย 
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(๑) พ้ืนที่ที่จะติดตั้งป้ายหรือก่อสร้างต้องมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  
ไม่เกิน ๔๐ เมตร หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๓๕ 

(๒) ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างดังกล่าวต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพและต้อง
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

(๓) ถ้าติดตั้งหรือก่อสร้างในพ้ืนท่ีของเอกชนต้องมีระยะห่างจากที่สาธารณะ 
ในแนวราบบนพ้ืนดินและในอากาศไม่น้อยกว่าสองเท่าของความสูงของป้ายในแนวดิ่งนับจากพ้ืนดิน 

 

เพื่อควบคุมเก่ียวกับการติดตั้งป้าย การก่อสร้างสิ่งใด ๆ เพ่ือติดตั้งป้าย มิให้เกิดอันตราย 
และบดบังทัศนียภาพในพ้ืนที่ รวมทั้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนท่ี ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ การติดตั้งป้าย หรือการก่อสร้างส่ิงใด ๆ เพ่ือติดตั้งป้าย ในบริเวณ
พ้ืนท่ีทั้งหมดที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

พ้ืนที่ที่จะติดตั้งป้ายหรือก่อสร้างต้องมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไม่เกิน  
๔๐ เมตร หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๓๕  
ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
การติดต้ังหรือก่อสร้าง ในพ้ืนที่เอกชน ต้องมีระยะห่างจากที่สาธารณะ 
ในแนวราบบนพ้ืนดินและในอากาศไม่น้อยกว่าสองเท่าของความสูงของป้าย 
ในแนวด่ิงนับจากพ้ืนดิน   

 
 
 
 ความสูง

๒ เท่าของความสูง

 
 

ที่สาธารณะ ที่เอกชน 
 

 

ข้อ ๘  การก่อสร้างอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างใด ๆ โดยรอบเขตโบราณสถานที่ได้มี
ประกาศข้ึนทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ในระยะ ๑๐๐ เมตร ต้องมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และต้องไม่มีลักษณะบดบังทัศนียภาพ 

 

เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โบราณสถาน ตลอดจน
รักษาทัศนียภาพของพ้ืนท่ี การก่อสร้างอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีทั้งหมด 
ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ โดยรอบเขตโบราณสถานที่ได้มีประกาศข้ึนทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในระยะ ๑๐๐ เมตร  
ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ต้องมีความสูงของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไม่เกิน ๖ เมตร  
 ต้องไม่มีลักษณะบดบังทัศนียภาพของโบราณสถาน  

ทั้งน้ี “โบราณสถาน” ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะ 
แห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทาง 
ศิลปประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์
และอุทยานประวัติศาสตร์ ด้วย 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

ข้อ ๙  การก่อสร้างโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สถานที่พักตากอากาศ 
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร
ชุด หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ํา
เสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อหรือทางนํ้าสาธารณะ โดยระบบและน้ําเสียที่บําบัดแล้วต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

 

เพ่ือลดปริมาณความสกปรกของน้ําเสียในระดับหนึ่งก่อนปล่อยลงสู่ส่ิงแวดล้อมและ
ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ําเสียของประเทศให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน 
การก่อสร้างโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สถานที่พักตากอากาศ อาคารอยู่อาศัยรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือหอพักตาม
กฎหมายว่าด้วยหอพัก ในบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ สามารถกระทําได้ 
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 

ต้องติดตั้ง จัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อ 
ทางน้ําสาธารณะ  
ระบบและน้ําเสียที่บําบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด  

ทั้งนี้ รายละเอียดของบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียระบุไว้ในภาคผนวก ข 
 
 

ข้อ ๑๐  ในพ้ืนที่ตามข้อ ๓ นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในประกาศน้ีแล้ว ก่อนการก่อสร้างอาคาร หรือดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ให้จัดทําและ
เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
แล้วแต่กรณี ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
  (ก)  โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศ ที่มี
จํานวนห้องพักตั้งแต่ ๓๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกัน 
ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร  
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

  (ข) อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ ๓๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอย 
ของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 
  (ค) กิจการที่นําบ้านพักอาศัย หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ที่อยู่ใน 
ที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริการเป็นสถานท่ีพักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงแรม และที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ ๓๐ ห้องข้ึนไป 
  (ง) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่  
๑๐ เตียง ถึง ๕๙ เตียง 
  (จ) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือประกอบการพาณิชย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินที่มีจํานวนแปลงที่ดินตั้งแต่ ๑๐๐ แปลง แต่ไม่ถึง ๕๐๐ แปลง หรือมี
เนื้อที่ตั้งแต่ ๑๙ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่  
  (ฉ) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชน หรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัด 
มูลฝอย เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 
  (ช) ทา่เทียบเรือทุกประเภทท่ีสามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอส แต่ไม่ถึง 
๕๐๐ ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ ๒๐ เมตร แต่ไม่ถึง ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมของ 
ท่าเทียบเรือตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  
  (ซ) ท่าเทียบเรือสําราญกีฬาที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ ๕ ลํา แต่ไม่ถึง ๕๐ ลําหรือ
พ้ืนที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 (ก) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   

 (ข) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงกําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  
ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

เป็นกลไกการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
เพื่อป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมที่อาจส่งผลในอนาคตที่จะเกิดข้ึนไว้ล่วงหน้า โดยกําหนดประเภท
โครงการหรือกิจการที่มีแนวโน้มด้านปัญหาส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีการใช้ทรัพยากรและ
ปล่อยท้ิงของเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อม หรือเป็นโครงการที่เส่ียงต่อการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
หรือมีผลกระทบในวงกว้าง โดยให้การดําเนินโครงการต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ต้องมีมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมก่อน ระหว่าง และหลังการดําเนินการ 
ตามการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการท่ีจะต้องจัดทํารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วแต่กรณี  
ก่อนการก่อสร้างอาคาร หรือดําเนินโครงการ หรือประกอบกิจการ ในบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดที่กําหนด
ไว้ในประกาศกระทรวงฯ เ พ่ือนําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๔๖  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (รายละเอียด 
ในภาคผนวก ค) ประกอบด้วย 

 

(๑) โครงการหรือกิจกรรม และขนาด รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
ในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 
 

ลําดับ
ที่ 

ประเภท 
โครงการหรือกิจการ 

ขนาด 
หลักเกณฑ์  

วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
ผู้พิจารณารายงาน 

๑. โรงแรมตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม หรือ
สถานที่พักตากอากาศ 

ท่ีมีจํานวนห้องพัก
ตั้งแต่ ๓๐ ห้อง     
ถึง ๗๙ ห้อง หรือมี
พื้นที่ใช้สอยของ       
ทุกอาคารดังกล่าว
รวมกันตั้งแต่  
๑,๕๐๐ ตารางเมตร     
แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

- ให้เสนอในขัน้ขอ
อนุญาตก่อสร้าง หรือ
หากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืน
ขอรับใบอนุญาต        
ให้เสนอรายงาน            
ในขั้นการแจ้งต่อ           
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

- คณะกรรมการ
ผูชํ้านาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพังงา จะเป็น     
ผู้พิจารณารายงานฯ     
ในลําดับท่ี ๑ – ๘         
ท่ีกําหนดไว้ท้ังหมด 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 

อาคารอยู่อาศัยรวม
ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 
หรืออาคารชุดตาม
กฎหมายว่าด้วย 
อาคารชุด 

ท่ีมีจํานวนห้องพัก
ตั้งแต่ ๓๐ ห้อง     
ถึง ๗๙ ห้อง หรือมี
พื้นที่ใช้สอยของ        
ทุกอาคารดังกล่าว
รวมกันตั้งแต่         

- ให้เสนอในขัน้  ขอ
อนุญาตก่อสร้าง หรือ
หากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

ลําดับ
ที่ 

ประเภท 
โครงการหรือกิจการ 

ขนาด 
หลักเกณฑ์  

วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
ผู้พิจารณารายงาน 

 

๒. 
(ต่อ) 

 
 

๑,๕๐๐ ตารางเมตร 
แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

 

ย่ืนขอรับใบอนุญาต        
ให้เสนอรายงาน ในขัน้
การแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

 

- คณะกรรมการ
ผูชํ้านาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพังงา จะเป็น     
ผู้พิจารณารายงานฯ     
ในลําดับท่ี ๑ – ๘         
ท่ีกําหนดไว้ท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. กิจการท่ีนําบา้นพักอาศัย 
หรือห้องแถว ตึกแถว  
หรือบ้านแถว  

ท่ีมีจํานวนห้องพัก
ตัง้แต่ ๓๐ ห้องขึน้ไป 
ท่ีอยู่ในท่ีดินแปลง
เดยีวกันหรือตดิตอ่กัน
ไปให้บริการเป็น
สถานที่พักในลักษณะ
โรงแรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม 

- ให้เสนอในขัน้ขอ
อนุญาตก่อสร้าง หรือ
หากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่
ย่ืนขอรับใบอนุญาต     
ให้เสนอรายงาน ในขัน้
การแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น   

๔. โรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาล       
ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
 

ท่ีมีเตียงสําหรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ตั้งแต่ ๑๐ – ๕๙ 
เตียง 
 

- ให้เสนอในขัน้        
ขออนุญาตก่อสร้าง  
หรือหากใช้วิธีการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่
ย่ืนขอรับใบอนุญาตให้
เสนอรายงานในขัน้แจง้ต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

๕. การจัดสรรที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรที่ดิน เพื่อเป็น ท่ี
อยู่อาศัยหรือเพื่อ
ประกอบการพาณิชย์  

ท่ีมีจํานวนที่ดินแปลง
ตั้งแต่ ๑๐๐ แปลง 
แต่ไม่ถึง ๕๐๐ แปลง 
หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่ 
๑๙ ไร่ แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ ไร่ 

- ให้เสนอในขั้น              
ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดสรรที่ดิน 
 

๖. 
 
 
 
 
 

โรงงานปรับคุณภาพ
ของเสียรวมชุมชน หรือ
สถานที่ท่ีใช้ในการ
กําจัดมูลฝอย  
 
 
 

ทุกขนาด - ให้เสนอในขัน้ขอ
อนุญาตก่อสร้าง เพื่อ
ประกอบกิจการหรือ  
ขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

ลําดับ
ที่ 

ประเภท 
โครงการหรือกิจการ 

ขนาด 
หลักเกณฑ์  

วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
ผู้พิจารณารายงาน 

 

๖. 
(ต่อ) 

 

 

ยกเว้น โรงงานปรับ
คุณภาพของเสียรวม
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 

- คณะกรรมการ
ผูชํ้านาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพังงา จะเป็น     
ผู้พิจารณารายงานฯ     
ในลําดับท่ี ๑ – ๘         
ท่ีกําหนดไว้ท้ังหมด 
 
 
 

๗. ท่าเทียบเรือ                 
ทุกประเภท 

ท่ีสามารถรับเรือ
ขนาดตัง้แต ่๑๐     
ตันกรอส ไมถึ่ง ๕๐๐ 
ตันกรอส หรือมี 
ความยาวหนา้ท่า
ตัง้แต่ ๒๐ เมตร     
แตไ่มถ่งึ ๑๐๐ เมตร 
หรือมพืีน้ท่ีรวมของ
ท่าเทียบเรือตัง้แต ่
๒๐๐ ตารางเมตร       
แตไ่มถ่งึ ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

- ให้เสนอในขั้นขออนุมัต ิ
หรือขออนุญาตโครงการ 
 
 
 
 
 
 

๘. ท่าเทียบเรือสําราญ 
และกีฬา  

ท่ีรองรับเรือได้ตั้งแต่ 
๕ ลํา แตไ่มถ่งึ ๕๐ ลํา 
หรือพื้นที่ตั้งแต่          
๑๐๐ ตารางเมตร      
แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร  

- ให้เสนอในขั้นขออนุมัต ิ
หรือขออนุญาตโครงการ 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
(๒) ประเภทโครงการหรือกิจกรรม และขนาด รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ

ปฏิบัติในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ 
(EHIA) 

 

ลําดับที่ 
ประเภท 

โครงการหรือกิจการ 
ขนาด 

หลักเกณฑ์ 
วิธีการ  

ระเบียบปฏิบัติ 
ผู้พิจารณารายงาน 

๑. ตาม 
มาตรการ 
ข้อ ๑๑ 
วรรคสาม 
ข้อ (ก) 

โครงการหรือกิจการตาม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนด
ประเภทและขนาดโครงการ
หรือกิจการซึ่งต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ ์วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัต ิและแนวทางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

เป็นไปตามที่
ประกาศ
กระทรวงฉบับ
เดียวกัน กําหนด  
ยกเว้น โครงการ
หรือกิจการ    
ด้านอาคาร      
การจัดสรรที่ดิน 
และการบริการ
ชุมชน ท่ีไม่ใช่
อาคารสูง หรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ      
ตามกฎหมาย      
ว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร 

เป็นไปตามที่
ประกาศ
กระทรวงฉบับ
เดียวกัน กําหนด 

- คณะกรรมการ
ผูชํ้านาญการ พิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ส่วนกลาง) พิจารณา
แล้วแต่โครงการ 
หรือกิจการที่ดําเนินการ 
- โครงการที่ยกเว้น          
ผู้พิจารณารายงาน        
เป็นคณะกรรมการ
ผูชํ้านาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น        
และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม        
ในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 

๒. ตาม 
มาตรการ 
ข้อ ๑๑ 
วรรคสาม 
ข้อ (ข) 
 
 
 
 

โครงการหรือกิจการตาม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนด
ประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัต ิ
สําหรับโครงการหรือกิจการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ท้ังทาง    
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เป็นไปตามที่
ประกาศ
กระทรวงฉบับ
เดียวกัน กําหนด 
 

เป็นไปตามที่
ประกาศ
กระทรวงฉบับ
เดียวกัน กําหนด 

- คณะกรรมการ
ผูชํ้านาญการ พิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
(ส่วนกลาง) พิจารณา
แล้วแต่โครงการหรือ
กิจการ ท่ีดําเนินการ 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

ลําดับที่ 
ประเภท 

โครงการหรือกิจการ 
ขนาด 

หลักเกณฑ์ 
วิธีการ  

ระเบียบปฏิบัติ 
ผู้พิจารณารายงาน 

 

(ต่อ) 
๒. ตาม 
มาตรการ 
ข้อ ๑๑ 
วรรคสาม 
ข้อ (ข) 
 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ท่ีส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
จะต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

   

 

ข้อ ๑๑  ให้เจ้าของอาคาร โครงการ หรือกิจการตามข้อ ๑๐ (๑) เว้นแต่ (ช) และ (ซ) 
เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เสนอต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 

 
เพื่อให้เจ้าของอาคาร โครงการ หรือกิจการมีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบ

การปล่อยน้ําทิ้งจากอาคาร โครงการ หรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
จึงกําหนด ให้ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 

เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย  
จัดทํารายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
โดยให้เสนอต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 

ยกเว้น กรณีโครงการหรือกิจการท่าเทียบเรือทุกประเภท และ ท่าเทียบเรือสําราญ
กีฬา ไม่ต้องดําเนินการ 

 

ข้อ ๑๒  เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ตามข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัด  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  ประมงจังหวัด  พลังงานจังหวัด  โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  อัยการจังหวัดซ่ึงเป็นหัวหน้าสํานักงานอัยการจังหวัด  ผู้อํานวยการ 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน  ผู้อํานวยการสํานักงาน 
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ ผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินจํานวนหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่อยู่ในพ้ืนที่
จํานวนสามคน  ผู้แทนภาคเอกชนซ่ึงมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่จํานวนห้าคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้ อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดพังงา  
เป็นเลขานุการ และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวนสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอช่ือคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต่อรัฐมนตรีภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

 
เพ่ือให้มีคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ

คุ้มครองส่ิงแวดล้อม และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รับผิดชอบในการกํากับ 
และติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ในพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในจังหวัด และเพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานตามมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานในพ้ืนท่ีคุ้มครอง จึงกําหนดให้มี
คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แต่งตั้ง ซ่ึงมีองค์ประกอบดังนี้ 

๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา     ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดจังหวัดพังงา      กรรมการ 
๓.  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา     กรรมการ  
๔.  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา    กรรมการ 
๕.  ประมงจังหวัดพังงา        กรรมการ 
๖.  พลังงานจังหวัดพังงา      กรรมการ   
๗.  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา    กรรมการ   
๘.  อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา     กรรมการ  
๙.  อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานอัยการจังหวัดพังงา กรรมการ 
๑๐.  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล  กรรมการ 
 และชายฝ่ังทะเลอันดามัน        
๑๑.  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา    กรรมการ 
๑๒.  ผู้อํานวยการสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ ๑๕   กรรมการ   
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

-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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
๑๓.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๑ คน   กรรมการ 
๑๔-๑๖. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 
  และส่ิงแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ จํานวน ๓ คน     
๑๗-๒๑. ผู้แทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกีย่วข้องกับ  กรรมการ 
  การท่องเทีย่วอุตสาหกรรม และการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และส่ิงแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ จํานวน ๕ คน     
๒๒.  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ   เลขานุการ 
 และส่ิงแวดล้อมจังหวัดพังงา        
๒๓-๒๔.  เจ้าหน้าทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเลขานุการ 

   จํานวน ๒ คน         
 

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เสนอช่ือคณะกรรมการฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

 

ข้อ ๑๓  ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๒ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเห็นชอบแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพ่ือให้สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ฟ้ืนกลับคืนสู่สภาวะธรรมชาติเดิมอันจะนํามาซ่ึงความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
โดยส่งเสริมให้ดําเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของจังหวัด เพื่อนําไปผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ในระดับจังหวัด  

(๒) ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และจัดทํา
รายงานผลการติดตามตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมส่งให้คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๓) ให้ความเห็นชอบการนําแผนงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมของ
หน่วยงานในจังหวัดไปปฏิบัติ 

(๔) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ในจังหวัด 

(๕) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเ พ่ือดําเนินการที่ เ กี่ยวข้อง 
ตามประกาศนี้ 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันกําหนดแนวทางการอนุรักษ์ สร้างแรงจูงใจ และจิตสํานึก
ต่อประชาชน และผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี รวมถึงการดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการติดตามตรวจสอบ  และเพื่อให้การดําเนินงานของ
คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ เกิดความ
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผล
การคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาเห็นชอบแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพ่ือให้สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ฟ้ืนกลับคืนสู่สภาวะธรรมชาติเดิม อันจะนํามาซ่ึงความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
โดยส่งเสริมให้ดําเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของจังหวัด 
เพื่อนําไปผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  

(๒) ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และจัดทํา
รายงานผลการติดตามตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมส่งให้คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๓)  ให้ความเห็นชอบการนําแผนงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมของ
หน่วยงานในจังหวัดไปปฏิบัติ 

(๔) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ในจังหวัด 

(๕) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเ พ่ือดําเนินการที่ เ กี่ยวข้อง 
ตามประกาศนี้ 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็น และให้ความ
เห็นชอบ เกี่ยวกับการก่อสร้าง การกระทําหรือประกอบกิจกรรม ตามประกาศกระทรวงฯ ดังนี้ 

 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกระทาํเพื่อป้องกนัการกัดเซาะชายฝ่ังหรือ 
เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือของทางราชการ ในบริเวณที่ ๑   

(๒) พิจารณาให้ความเหน็ชอบในการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (seismic wave)  
เพื่อสํารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหน่วยงานราชการทีไ่ม่มีผลกระทบต่อสตัว์น้ําและสตัว์ทะเล  
ในบริเวณที่ ๓ 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
(๓) พิจารณาให้ความเหน็ต่อการก่อสร้างโรงงานทีเ่ปน็การดําเนินการตามนโยบาย 

เพื่อความมัน่คงทางด้านพลังงานของประเทศ ในพื้นทีต่ามประกาศกระทรวงฯ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิและคณะรัฐมนตรีต่อไป              

(๔) พิจารณาให้ความเห็นต่อการถมทะเลหรือที่ชายตลิ่งตามที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติเหน็ชอบหรือมีความจาํเป็นเพื่อกิจการของส่วนราชการ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

ทั้งนี้ ข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ข้อ ๑๔  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดรับผิดชอบในการจัดทําแผนคุ้มครอง 
ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด และแผนงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานในจังหวัด เสนอคณะกรรมการตามข้อ ๑๒ เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดให้สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกระบี่ จัดทําแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของจังหวัด และแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานในจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ 
และนําเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ทั้งน้ี แผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟูและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฯ ดังกล่าว ควรจะ
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังภาคผนวก ง 

 

ผู้ยื่นเรื่องเพื่อขอความเห็น 

ทสจ.พังงา พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น (๑๔ วัน) 

คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็น (๓๐ วัน) 

ทสจ.พังงา แจ้งความเห็น (๑๕ วัน) 

ข้อมูลไม่ครบถว้น 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

ข้อ ๑๕  ในพ้ืนที่ตามข้อ ๓ หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เรื่องใดไว้โดยเฉพาะและเป็นมาตรการท่ีไม่ต่ํากว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือมีมาตรการ 
ที่ดีกว่าในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ก็ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น 

 

เป็นบทบัญญัติรองรับในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว และมาตรการน้ันเป็นมาตรการที่ดีกว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ก็ให้ใช้มาตรการที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้นได้ ซ่ึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องในการกํากับดูแล หรืออนุญาต จะต้องพิจารณาในการบังคับใช้ในกรณีนี้ 

 

ข้อ ๑๖  ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการ
ใด ๆ ในพ้ืนที่ตามข้อ ๓ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้ 

 

เป็นบทบัญญัติกําหนดให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ที่อนุญาต หรือกํากับควบคุมเกี่ยวกับอาคาร 
หรือการประกอบกิจการใดๆ ตามที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม ที่กําหนดไว้ อาทิเช่น  

ด้านอาคาร ได้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ด้านโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ด้านการทําลายปะการัง จับปลาสวยงาม การเพาะเล้ียงกุ้ง ได้แก่ สํานักงาน

ประมงจังหวัด สํานักงานประมงอําเภอ หน่วยป้องกันและปราบปรามทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
ด้านการถมทะเล แหล่งน้ําสาธารณะ ล่วงล้ําลําน้ํา และท่าเทียบเรือ ได้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํานักงานการขนส่งทางน้ําจังหวัด เป็นต้น 
 

ข้อ ๑๗  การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศนี้ ถ้าได้รับ
อนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ ก็ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะส้ินกําหนดระยะเวลาท่ี
ได้รับอนุญาตในการนี้ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายหรือ
ประกาศน้ีกําหนดไว้ด้วยโดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงค์จะขออนุญาตดําเนินการนั้นต่อไป
ภายหลังส้ินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่ออายุหรือยื่นคําขออนุญาตใหม่ตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี   

การอนุญาตตามวรรคสอง ให้อนุญาตตามพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม  
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

เป็นบทบัญญัติรองรับสิทธิและกําหนดขอบเขตการดําเนินการต่อไปของการกระทํา 
กิจกรรม หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศนี้ ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นกําหนด
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต แต่ห้ามกระทําหรือประกอบกิจกรรมหรือกิจการใดเพิ่มข้ึนหรือ
นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว 

สําหรับผู้ได้รับอนุญาตต้องการจะดําเนินการนั้นต่อไป หลังจากส้ินสุดระยะเวลาท่ี
ได้รับอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่ออายุหรือยื่นคําขออนุญาตใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันแล้วแต่กรณี 
แต่จะให้อนุญาตตามพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมไว้เท่านั้น 

 

ข้อ ๑๘  อาคารที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ตามข้อ ๓ ก่อนหรือในวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ  
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศน้ี แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

 
เป็นบทบัญญัติรองรับสิทธิที่มีอยู่แล้วสําหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว  โดยให้อาคาร

ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับน้ีใช้บังคับ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับน้ี แต่จะดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้ให้ขัดกับมาตรการท่ีกําหนดไว้ 
ในประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ไม่ได้ 

 
ข้อ ๑๙  อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ

เปล่ียนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่า
ด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ 
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศน้ี แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็น
การขัดต่อประกาศนี้ไม่ได้ 

 
เป็นบทบัญญัติรองรับสิทธิสําหรับอาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่เป็นอาคารที่

ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ อยู่ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับน้ีใช้บังคับ 
แต่ยังก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
ในประกาศกระทรวงฯ ฉบับน้ี แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ
ประกาศนี้ไม่ได้ 



-52-

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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 
ส่วนอาคารที่ได้ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใช้ตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว ก่อนวันที่ประกาศ
กระทรวงฯ ฉบับน้ีใช้บังคับ การพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามกฎหมายที่มีอยู่ก่อน 
เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

 
 

ข้อ ๒๐  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป และมีระยะเวลาบังคับใช้ห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

 
 

ประกาศฉบับนี้มีอายุการใช้บังคับเป็นเวลา ๕ ปี นับจากวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 
 

 
 



-52-

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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

-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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

ส่วนที่ ๔  
ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก : ขั้นตอนการประกาศเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
  

เมื่อได้มีการศึกษา พิจารณา หรือเป็นนโยบายของรัฐ หรือเป็นข้อเสนอของท้องถ่ิน  
ที่จะกําหนดหรือเห็นควรกําหนดพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๓  
หรือมาตรา ๔๕ แล้ว จะเป็นข้ันตอนการกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ ข้ันตอนหลัก ๆ คือ (รูปที่ ๑)  

๑. ขั้นตอนการกําหนดพื้นที่และมาตรการ สามารถดําเนินงานได้ ๒ วิธี 
๑.๑ เสนอขอบเขตพ้ืนที่และมาตรการโดยภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยราชการ 

ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่ และมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมในการพิจารณา 

๑.๒ คณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้
กําหนดนโยบายหรือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้เสนอ 
ตามความสําคัญและสภาพปัญหาในพ้ืนที่ และนําเขตพ้ืนที่และมาตรการไปร่วมพิจารณากับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่  

วิธีการหลัก ๆ ทีใ่ช้พิจารณาในข้ันตอนที่ ๑ คือ 
๑) พิจารณาความสําคัญและสภาพปัญหาของพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตพ้ืนที่

คุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการพิจารณา
ประกอบด้วย 

๑.๑) สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน 
ในพ้ืนที่ โดยพิจารณาข้อมูลปัญหาจากอดีต ถึงปัจจุบัน 

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

๑.๓) โครงการพิจารณาต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในพ้ืนที่ หรืออยู่นอกเขตพ้ืนท่ี 
แต่อาจส่งผลกระทบมายังพื้นที่ 

๑.๔) การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ประเภทต่าง ๆ เปรียบเทียบจากอดีต ถึงปัจจุบัน และมีแผนที่ประกอบ 

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

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

๒) พิจารณากําหนดมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ตามมาตรา ๔๔ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

๓) ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานท้องถ่ิน จังหวัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ซ่ึงจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ข้ันตอนของการ
พิจารณาความสําคัญของพ้ืนที่และข้ันตอนในการพิจารณาขอบเขตและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 

๔) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม นําข้อมูล 
เขตพ้ืนที่ และมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากพ้ืนที่มาจัดทําร่างประกาศกระทรวงหรือร่าง
กฎกระทรวง และนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ี
คุ้มครองส่ิงแวดล้อมพิจารณา และเมื่อเห็นชอบแล้ว จึงนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เพื่อพิจารณา 

 

๒. ขั้นตอนของกฎหมาย  
๑) นําร่างที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เสนอ

คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการ 
๒) เมื่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว โดยระเบียบ

ของการพิจารณาในเรื่องกฎหมายแล้ว มติคณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาร่างประกาศกระทรวง 

๓) คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่ เสนอ
คณะรัฐมนตรี หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาตรวจร่าง โดยเชิญผู ้แทน
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมช้ีแจงข้อมูล 

๔) คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ ที่ เสนอ
คณะรัฐมนตรี หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาเสร็จ จะแจ้งผลการพิจารณา 
ให้สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําเข้าคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 

๕) สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
แก่กระทรวงทรัพยากรชาติและส่ิงแวดล้อม และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ลงนามท้ายกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง 

๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งเร่ืองให้เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อนําร่างประกาศกระทรวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ 
ตามกฎหมายต่อไป 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

-55-

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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

 

 
 

 รปูที่ ๑ ขั้นตอนการกําหนดเขตพื้นทีแ่ละมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

 

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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

การดําเนินการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวป่า 
อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบดําเนินการกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามมาตรา ๔๓-๔๕  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการ
ดําเนินการตามข้ันตอนของการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  
กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า  
อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในพ้ืนที่จังหวัดพังงา สรุปได้ดังนี้ (รูปที่ ๒) 
  ๑. ในปี ๒๕๕๔ สผ. ได้ดําเนินการร่างกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม ในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประชุมระดับอําเภอ และการ
ประชุมระดับจังหวัด และนําความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ มาปรับปรุงเป็น
ร่างประกาศกระทรวงฯ แล้วนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขต
พ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม พิจารณา  

๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม ได้พิจารณาร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขต
พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง 
อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. .... 
รวมทั้งหมด ๔ ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ
กระทรวงฯ ดังกล่าว แล้วนําเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติต่อไป 

๓. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ได้เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อําเภอคุระบุรี อําเภอ
ตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุ่ง และอําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา พ.ศ. .... และมอบให้ สผ. นําร่างประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรี
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

  ๔. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติ 
ในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ี 
และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง  
อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงาน 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

๕. คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ ๔ ได้ตรวจพิจารณาร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง  
กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอ
ท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
พ .ศ . . . . . ตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๕๗ – กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวม ๓ ครั้ง และต่อมาได้มีคําสั่ง 
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ 
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๕ คณะ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ จึงทําให้ 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ คณะที่ ๔ ได้ส้ินสุดลง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ 
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑  
พิจารณาต่อ ซ่ึงคณะกรรมการฯ คณะที่ ๑ ได้พิจารณาร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา  
รวม ๔ ครั้ง โดยพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และส่งให้ สผ. ยืนยันร่างประกาศ
กระทรวงฯ  ดังกล่าวก่อน  และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเ รื่องไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมลงนามในประกาศกระทรวงฯ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๖. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่
และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง  
อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง. 
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๖ ง ซ่ึงมีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจนุเบกษา 
เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๕ ป ี(ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 



-58-

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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา 
ร่างประกาศกระทรวงฯ จ.พังงา พ.ศ. ....  

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๖  
มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศกระทรวงฯ 

แล้วนําเสนอ กก.วล. ต่อไป 
ในการประชุม กก.วล. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันที่

๒๕ ก.ย. ๕๗ ได้มีมติเห็นชอบในหลกัการร่างประกาศ
กระทรวงฯ จ.พังงา พ.ศ. .... และมอบให้ สผ. เสนอ 
ครม. ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ. 

รักษาคุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ
ร่างประกาศกระทรวงฯ จ.พังงา  พ.ศ. ....  

เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ 
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 

โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงาน ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ 
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
คณะท่ี ๔ ไดต้รวจพจิารณาร่างประกาศกระทรวงฯ 

จ.พังงา พ.ศ. .... รวม ๓ คร้ัง และมีคําสั่ง 
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๑/๒๕๕๘ แต่งตั้งให้ 

คณะกรรมการฯ คณะท่ี ๑ พจิารณาต่อ 

คณะกรรมการฯ คณะท่ี ๑ ไดพ้ิจารณา
ร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพงังา รวม ๔ คร้ัง  

โดยพิจารณาแล้วเสร็จเม่ือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙  
และส่งให้ สผ. ยนืยันร่างประกาศกระทรวงฯ  

ดังกล่าวก่อน และสํานกัเลขาคณะรัฐมนตรีได้ส่งเร่ือง
ไปยัง ทส. นําเรียน รมว.ทส. ลงนามในประกาศ
กระทรวงฯ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

รูปที่ ๒ การดําเนินการจัดทําประกาศกระทรวงฯ กําหนดเขตและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.พังงา พ.ศ. ๒๕๕๙  

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อาํเภอคุระบุรี อาํเภอตะกั่วป่า อาํเภอท้ายเหมือง 

อําเภอทับปุด อาํเภอเมอืงพงังา อาํเภอตะกั่วทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ฉบับประกาศและงานท่ัวไป ประเภท ง. เลม่ ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๖ ง  
ซ่ึงมีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นระยะเวลา ๕ ปี เป็นต้นไป 

๒๕๕๘

๒๕๕๗ 

๒๕๕๖

๒๕๕๔

สผ. ศึกษาและปรับปรุงประกาศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ือง 
กําหนดเขตพื้นทีแ่ละมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมฯ 

จังหวัดพงังา 

๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา 
ร่างประกาศกระทรวงฯ จ.พังงา 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) 

๒๕๕๕
สผ. ร่างกําหนดเขตพื้นทีแ่ละมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา โดยผ่านกระบวนการ
มีสว่นร่วมและรับฟังความคิดเห็นในพ้ืนที ่
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

ภาคผนวก ข : บ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย (ที่มา : กรมควบคุมมลพษิ www.pcd.go.th) 
 
“น้ําเสีย” หมายถึง น้ําที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ําที่ไม่เป็น 

ที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสําหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่
ลําน้ําธรรมชาติก็จะทําให้คุณภาพน้ําของธรรมชาติเสียหายได้ โดยน้ําเสียเกิดจากกิจกรรมหลาย
ประเภท เช่น น้ําเสียชุมชน น้ําเสียอุตสาหกรรม น้ําเสียเกษตรกรรม เป็นต้น การเลือกใช้ “ระบบ
บําบัดน้ําเสีย” จําเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัยหลายอย่างในการเลือกใช้ ทั้งค่าใช้จ่าย ค่าบํารุงรักษา 
ปริมาณน้ําเสียท่ีเข้าระบบ ความสกปรกของน้ําเสีย และความเชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
เป็นต้น ซ่ึงระบบบําบัดน้ําเสียที่ปัจจุบันยังคงมีการใช้งานอยู่มีหลายชนิด อาทิ 

บ่อดักไขมัน (Grease Trap) ใช้สําหรับบําบัดน้ําเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย 
ห้องอาหารหรือภัตตาคาร เนื่องจากน้ําเสียดังกล่าวจะมีน้ํามันและไขมันปนอยู่มาก หากไม่กําจัด
ออกจะทําให้ท่อระบายน้ําอุดตัน โดยลักษณะน้ําเสียจากครัวของบ้านพักอาศัยกรณีที่ไม่ผ่านตะแกรง
จะมีน้ํามันและไขมันประมาณ ๒,๗๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร หากผ่านตะแกรงจะมีน้ํามันและไขมัน
ประมาณ ๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร สําหรับลักษณะน้ําเสียจากครัวของภัตตาคารจะมีน้ํามันและไขมัน
ประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น บ่อดักไขมันที่ใช้จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกักน้ําเสีย
ไว้ระยะหนึ่งเพ่ือให้ไขมันและน้ํามันมีโอกาสลอยตัวข้ึนมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ํา เมื่อปริมาณไขมัน 
และน้ํามันสะสมมากข้ึนต้องตักออกไปกําจัด เช่น ใส่ถุงพลาสติกท้ิงฝากรถขยะหรือนําไปตากแห้ง
หรือหมักทําปุ๋ย บ่อดักไขมันจะสามารถกําจัดไขมันได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ บ่อดักไขมันมีทั้งแบบ
สําเร็จรูปที่สามารถซ้ือและติดตั้งได้ง่าย หรือสามารถสร้างเองได้ โดยใช้วงขอบซีเมนต์หรือถังซีเมนต์
หินขัด ซ่ึงประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแบบสําเร็จรูป และสามารถปรับให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และปริมาณ 
น้ําที่ใช้ โดยมาตราฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากอาคารประเภทต่าง ๆ กําหนดให้ค่าน้ํามันและไขมัน มีค่า 
ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัม/ลิตร สําหรับร้านอาหารหรือภัตตาคารขนาดเล็ก ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) เป็นระบบบําบัดน้ําเสียที่มี
การก่อสร้างหรือติดต้ังเพ่ือบําบัดน้ําเสียจากอาคารเด่ียว ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน 
หรืออาคารสถานท่ีทําการ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสกปรกของนํ้าเสียก่อนระบาย
ออกสู่ส่ิงแวดล้อม ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่สําหรับบ้านพักอาศัยที่นิยมใช้กัน ได้แก่  
บ่อดักไขมัน (Grease Trap) ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) 
เป็นต้น เนื่องจากเป็นระบบท่ีก่อสร้างได้ง่าย และในปัจจุบันมีเป็นการทําเป็นถังสําเร็จรูปจําหน่าย 
ทําให้สะดวกในการติดตั้ง สําหรับอาคารพาณิชย์หรืออาคารสํานักงานขนาดใหญ่ อาจมีการก่อสร้าง
เป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถบําบัดน้ําเสียได้ตาม
มาตราฐานน้ําทิ้งก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดล้อม 

 

  
 
 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) เป็นระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัดสารอินทรีย์ในน้ําเสีย ซ่ึงแบ่งตามลักษณะการทํางานได้ ๓ รูปแบบ คือ 
บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) 
และหากมีบ่อหลายบ่อต่อเนื่องกัน บ่อสุดท้ายจะทําหน้าที่เป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond)  
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดล้อม บ่อปรับเสถียรสามารถบําบัดน้ําเสีย 
จากชุมชน หรือโรงงานบางประเภท เช่น โรงงานผลิตอาหาร โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น และเป็นระบบที่มี
ค่าก่อสร้างและค่าดูแลรักษาต่ํา วิธีการเดินระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ควบคุมระบบไม่ต้องมีความรู้สูง 
แต่ต้องใช้พ้ืนท่ีก่อสร้างมากจึงเป็นระบบที่เหมาะกับชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีเพียงพอและราคาไม่แพง  
ซ่ึงโดยปกติระบบบ่อปรับเสถียรจะมีการต่อกันแบบอนุกรมอย่างน้อย ๓ บ่อ 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) เป็นระบบ
บําบัดน้ําเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือ 
ยึดติดกับแท่นก็ได้ เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในน้ําให้มีปริมาณเพียงพอ สําหรับจุลินทรีย์สามารถนําไปใช้
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาต ิทําให้ระบบบําบัด
น้ําเสียแบบบ่อเติมอากาศสามารถบําบัดน้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณ 
ความสกปรกของน้ําเสียในรูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ได้ร้อยละ  
๘๐-๙๕ โดยอาศัยหลักการทํางานของจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) โดยมี 
เครื่องเติมอากาศซ่ึงนอกจากจะทําหน้าเพ่ิมออกซิเจนในนํ้าแล้วยังทําให้เกิดการกวนผสมของน้ํา 
ในบ่อด้วย ทําให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงภายในบ่อ 

 

                      
 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เป็นระบบบําบัดน้ํา
เสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติกําลังเป็นที่นิยมมากข้ึนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้
ปรับปรุงคุณภาพน้ําท้ิงที่ผ่านการบําบัดแล้ว แต่ต้องการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
ก่อนระบายออกสู่แหล่งรองรับน้ําท้ิง นอกจากน้ีระบบบึงประดิษฐ์ก็ยังสามารถใช้เป็นระบบบําบัด 
น้ําเสียในขั้นที่ ๒ (Secondary Treatment) สําหรับบําบัดน้ําเสียจากชุมชนได้อีกด้วย ซ่ึงข้อดีของ 
ระบบนี้ คือ ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการบําบัดสูง 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) เป็นวิธี
บําบัดน้ําเสียด้วยวิธีการทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรียพวกท่ีใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็น 
ตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าเสีย ระบบเแอกทิเวเต็ดสลัดจ์เป็นระบบบําบัดน้ําเสีย 
ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถบําบัดได้ทั้งน้ําเสียชุมชนและน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
แต่การเดินระบบประเภทนี้จะมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากจําเป็นจะต้องมีการควบคุม 
สภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่การทํางานและการเพิ่มจํานวนของ
จุลินทรีย์ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด 

 

                 
 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD) เป็นระบบแอกทิเวเต็ด
สลัดจ์ (Activated Sludge) ประเภทหนึ่ง ที่ใช้แบคทีเรียพวกท่ีใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็น 
ตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสีย และเจริญเติบโตเพิ่มจํานวน ก่อนที่จะถูกแยกออก
จากน้ําท้ิงโดยวิธีการตกตะกอน การเดินระบบบําบัดประเภทน้ีจะมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจาก 
จําเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อ 
การทํางานและการเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย์ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor; 
RBC) ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพเป็นระบบบําบัดน้ําเสียทางชีววิทยาให้นํ้าเสียไหลผ่านตัวกลาง
ลักษณะทรงกระบอกซ่ึงวางจุ่มอยู่ในถังบําบัด ตัวกลางทรงกระบอกนี้จะหมนุอย่างช้า ๆ เมื่อหมุนข้ึน
พ้นน้ําและสัมผัสอากาศ จุลินทรีย์ท่ีอาศัยติดอยู่กับตัวกลางจะใช้ออกซิเจนจากอากาศย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน้ําเสียท่ีสัมผัสติดตัวกลางข้ึนมา และเมื่อหมุนจมลงก็จะนําน้ําเสียข้ึนมาบําบัดใหม่
สลับกันเช่นนี้ตลอดเวลา 

 
 
โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภท 

 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม  
การระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ 
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่ ส่ิงแวดล้อม ลงวันที่  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๔๘ 
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

ภาคผนวก ค :  การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น (IEE) หรือ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กําหนดว่า 

มาตรา ๔๖  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีมี
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอ 
ขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙    

ในการประกาศตามวรรคหนึ่งให้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  
แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงต้อง
เสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการ แต่ละ
ประเภทและแต่ละขนาดด้วย 

ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งข้ึนในพ้ืนที่ใด 
มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานท่ีสามารถใช้กับโครงการหรือกิจการ
ประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพ้ืนท่ีลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้โครงการหรือกิจการ
ในทํานองเดียวกันได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้  
แต่ทั้งนี้ โครงการหรือกิจการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กําหนด 
ไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

ปัจจุบันได้มีการบังคับใช้มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาออกประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวม ๓ ฉบับ กําหนดให้โครงการหรือกิจกรรมรวม ๓๕ ประเภท ที่ต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และบางประเภทให้จัดทําเป็นรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น ซ่ึงโครงการหรือกิจกรรมที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการฯ จะต้องยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเจ้าหน้าที่ 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

-65-

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 

 
 

คู่มอืคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
-๗๒- 

ซ่ึงมีอํานาจอนุญาต ซ่ึงในส่วนของ สผ. จะดําเนินการพิจารณาโดย คณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในแต่ละเรื่อง ยกเว้น โครงการหรือกิจการ
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และการบริการชุมชน ที่ไม่ใช่อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังข้ันตอนตามแผนภูมิที่ 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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

ในประกาศประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับน้ี ได้กําหนดให้มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีต้องจัดทํารายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ที่จะจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมจะต้องจัดทํารายงานเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดโครงการฯ (๓๕ ประเภท)  
ซ่ึงโครงการที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่ และมาตรการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมฉบับนี้ จะต้องยื่นรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วแต่กรณี ต่อ สผ. และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาต ซึ่ง สผ.  
จะพิจารณาให้ความเห็นเบ้ืองต้นต่อคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพังงา เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ จะต้องแจ้งมายัง สผ. เพ่ือที่ สผ. จะได้แจ้งมติเห็นชอบพร้อม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่เห็นชอบ ต่อเจ้าของโครงการ และหน่วยงานอนุญาต
ต่อไป ดังข้ันตอนตามแผนภูมิที่ ๓  
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ ๓

ผู้ย่ืนขออนุญาต

สผ. ตรวจสอบรายงาน
 (๑๕ วัน)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้ง มติ 
คชก. พร้อมมาตรการลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมายงั สผ.

 ข้ันตอนการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม แล้วแต่กรณี
 สําหรับโครงการทีต้่องได้รับอนุญาตจากทางราชการ ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ในเขตพืน้ที่

คุ้มครองสิ่งแวดลอ้มจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คชก.) 
พิจารณา (๔๕ วัน)

สผ.พิจารณาเสนอความเห็นเบือ้งตน้ (๑๕ วัน)

ผู้ยื่นขอรับอนญุาตเสนอ
รายงานใหม่ตามข้ันตอน

สผ.

รายงานไม่ถูกต้อง/
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอํานาจอนญุาต

สผ. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด          
สุราษฎร์ธานี เจ้าของโครงการ 

และหน่วยงานซ่ึงมีอํานาจอนญุาต

หน่วยงานซ่ึงมอํีานาจอนญุาต
พิจารณาอนุญาต โดยมีมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการ

อนุญาตหรือไมอ่นญุาต

สามารถเสนอมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบท่ีทําการ
แก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดทําใหม่             
ทั้งฉบับ 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
หน่วยงานอนญุาต ผู้ยืนขอ
อนุญาต และ สผ. เพื่อทราบไม่ให้ความเห็นชอบ

กรณีที่เห็นชอบ
กับความเห็น 
คชก. ที่ไม่ให้
ความเห็นชอบ

หมายเหตุ  มาตรการฯ หมายถึง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม
              ที่กําหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ คชก. ให้ความ
              เห็นชอบ 

 

จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา (คชก.)     

พิจารณา (๔๕ วัน)

ผู้ยื่นขออนุญาตเสนอ
รายงานฯ ฉบับแก้ไข 

ต่อจังหวัดพังงา

คชก. จังหวัดพังงา
พิจารณารายงานฯ 
ภายใน ๓๐ วัน

จังหวัดพังงา แจ้งหน่วยงาน
อนุญาต ผู้ยื่นขออนุญาต     
และ สผ. เพ่ือทราบ

สผ. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ เจ้าของโครงการ 

และหน่วยงานซึ่งมีอํานาจอนุญาต

จังหวัดพังงา 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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ ๓

ผู้ย่ืนขออนุญาต

สผ. ตรวจสอบรายงาน
 (๑๕ วัน)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้ง มติ 
คชก. พร้อมมาตรการลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมายงั สผ.

 ข้ันตอนการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม แล้วแต่กรณี
 สําหรับโครงการทีต้่องได้รับอนุญาตจากทางราชการ ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ในเขตพืน้ที่

คุ้มครองสิ่งแวดลอ้มจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คชก.) 
พิจารณา (๔๕ วัน)

สผ.พิจารณาเสนอความเห็นเบือ้งตน้ (๑๕ วัน)

ผู้ยื่นขอรับอนญุาตเสนอ
รายงานใหม่ตามข้ันตอน

สผ.

รายงานไม่ถูกต้อง/
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอํานาจอนญุาต

สผ. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด          
สุราษฎร์ธานี เจ้าของโครงการ 

และหน่วยงานซ่ึงมีอํานาจอนญุาต

หน่วยงานซ่ึงมอํีานาจอนญุาต
พิจารณาอนุญาต โดยมีมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการ

อนุญาตหรือไมอ่นญุาต

สามารถเสนอมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบท่ีทําการ
แก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดทําใหม่             
ทั้งฉบับ 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
หน่วยงานอนญุาต ผู้ยืนขอ
อนุญาต และ สผ. เพื่อทราบไม่ให้ความเห็นชอบ

กรณีที่เห็นชอบ
กับความเห็น 
คชก. ที่ไม่ให้
ความเห็นชอบ

หมายเหตุ  มาตรการฯ หมายถึง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม
              ที่กําหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ คชก. ให้ความ
              เห็นชอบ 

 

จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา (คชก.)     

พิจารณา (๔๕ วัน)

ผู้ยื่นขออนุญาตเสนอ
รายงานฯ ฉบับแก้ไข 

ต่อจังหวัดพังงา

คชก. จังหวัดพังงา
พิจารณารายงานฯ 
ภายใน ๓๐ วัน

จังหวัดพังงา แจ้งหน่วยงาน
อนุญาต ผู้ยื่นขออนุญาต     
และ สผ. เพ่ือทราบ

สผ. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ เจ้าของโครงการ 

และหน่วยงานซึ่งมีอํานาจอนุญาต

จังหวัดพังงา แจ้งมติ
คชก. พร้อมมาตรการลด 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมมายัง สผ. 
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นอกจากน้ี ตามมาตรา ๔๖ และ ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
บัญญัติว่า “การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้ 
มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระ 
ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถานบันอุดมศึกษา 
ที่จัดการการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ 
ก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว” ซ่ึงโครงการหรือกิจการที่อาจต่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรนุแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพดังกล่าว ปัจุบันได้มีการบังคับใช้
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม ซึ่งปัจจุบันมี  
๑๑ ประเภท โดยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการดังกล่าว  
ดังข้ันตอนตามแผนภูมิที่ ๔ และ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-70-
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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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
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แผนภูมิที่ ๔

คชก. เห็นว่าข้อมูลเพียงพอ
ให้เสนอ กก.วล.

เสนอความเห็น

พิจารณา

ส่งรายงาน EIA ที่เห็นชอบ ความเห็น คชก. 
และสรุปสาระสําคัญของมาตรการฯ

คชก. เห็นว่า
ข้อมูลไม่เพียงพอ

แก้ไขรายงาน

ข้ันตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สําหรบัโครงการหรอืกจิการที่อาจกอ่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ

กรณีโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ โครงการรว่มกับเอกชน
ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

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

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)

คณะรัฐมนตรี บุคคล/สถาบัน ผู้เช่ียวชาญ
เสนอความเห็น
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แผนภูมิที่ ๕

กรณีไม่เห็นด้วย กับความเห็น 
คชก. ที่ไม่เห็นชอบ

จบกระบวนการ
พิจารณารายงานฯ

ไม่
เห็นชอบส่งรายงาน EIA ที่เห็นชอบ /ความเห็น คชก. 

และสรุปสาระสําคัญของมาตรการฯ

เห็นชอบ
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

รายงานถูกต้อง / ข้อมูลครบถ้วน

รอการอนุญาต

ข้ันตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
สําหรบัโครงการหรอืกจิการที่อาจกอ่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ 

สําหรบัโครงการที่ต้องได้รบัอนุญาตจากทางราชการและโครงการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ผู้ยื่นขอรับอนญุาต

สผ.. เจ้าหนา้ท่ีซึง่มีอํานาจอนุญาต

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

เจ้าหน้าที่ซึง่มีอํานาจอนุญาต

ทําคําช้ีแจง และเหตุผล             
ในการตัดสินใจเผยแพร่             

บน website

ผู้ย่ืนขอรับอนุญาต

มีสิทธินําคดีไปสู่ศาลปกครอง
ภายใน ๙๐ วัน

สามารถเสนอมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบท่ีทําการแก้ไข
เพิ่มเติม หรือจัดทําใหม่

ทั้งฉบับ โดยเสนอกลับเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาใหม่
ตามมาตรา ๔๘ และ ๔๙

หน่วยงานของรัฐผูร้ับผิดชอบ
โครงการหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้อนุญาตโครงการจัดรับฟัง
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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

 
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.. เจ้าหนา้ท่ีซึง่มีอํานาจอนุญาต

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

เจ้าหน้าที่ซึง่มีอํานาจอนุญาต

ทําคําช้ีแจง และเหตุผล             
ในการตัดสินใจเผยแพร่             

บน website

ผู้ย่ืนขอรับอนุญาต

มีสิทธินําคดีไปสู่ศาลปกครอง
ภายใน ๙๐ วัน

สามารถเสนอมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบท่ีทําการแก้ไข
เพิ่มเติม หรือจัดทําใหม่

ทั้งฉบับ โดยเสนอกลับเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาใหม่
ตามมาตรา ๔๘ และ ๔๙

หน่วยงานของรัฐผูร้บัผิดชอบ
โครงการหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้อนุญาตโครงการจัดรับฟัง
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 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

ภาคผนวก ง : หลักเกณฑ์การจัดทําแผนคุ้มครอง ฟื้นฟู และสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

 

แผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่จะดําเนินการเสนอต่อคณะกรรมการกํากับและติดตาม
ผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมจะต้องเป็นแผนเพ่ือให้สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ฟ้ืนกลับคืนสู่สภาวะธรรมชาติเดิม อันจะนํามาซ่ึงความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
โดยส่งเสริมให้ดําเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม และนําไปผนวกเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 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. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 
๒. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ ๓ แผนคุ้มครอง ฟืน้ฟู และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยเนื้อหา ดังน้ี 
๑. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง 
๒. การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
๓. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
๕. แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
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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 และชายฝ่ังบริเวณปากคลองศิลามาดและไม้งามใต้ มีการสะสมตัว
กระจัดกระจายในระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

๗. พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณ ๑-๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ี พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ๔ พ้ืนท่ี 
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 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 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 

 
 

คู่มือคําอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่อําเภอคุระบุร ีอําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง่ และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
-๘๐- 

ส่วนท่ี ๔ กลไกการผลักดันการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย
เนื้อหา ดังน้ี 
๑. กลไกการผลักดันแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ 
๒. การติดตามประเมินผล 
 

ทั้งน้ี ข้ันตอนการจัดทําแผนคุ้มครองฯ สรุปได้ดัง แผนภูมิขั้นตอนการจัดทําแผน
คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ข้ันตอนการการจัดทําแผนคุ้มครอง ฟื้นฟู และสร้างจิตสํานึก 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ที่เสนอต่อคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

( ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 

 (๖๐ วนั) 

ประสานข้อมูลจาก
หน่วยงาน 

คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ภายใน ๖๐ วนั) 

แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํา
แผนคุ้มครอง ฟื้นฟูฯ 

ร่างแผนคุ้มครอง ฟื้นฟูฯและ
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

แผนคุ้มครอง ฟื้นฟูฯและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แจ้งแผนคุ้มครอง ฟื้นฟฯู 
ให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ 

รับฟังความคดิเห็น
จากภาคส่วนต่างๆ   

นําไปผนวกกับแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

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 
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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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