
ขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็น 
ตอ (ราง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

เร่ือง ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดเขต
พื้นท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองท่ีอําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง  

อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

1. สภาพปญหาและความจำเปนในการตรากฎหมาย 
 จังหวัดกระบี ่เปนจังหวัดที ่ม ีตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที ่หลากหลายและมีความ                   

อุดมสมบูรณ ทำใหประชาชนในพื ้นท ี ่ม ีรายไดจากการประกอบอาชีพท ี ่หลากหลายตามฐานของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ในพื้นที่ เชน ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรชายฝงทะเลที่อุดมสมบูรณและงดงาม                

ไดแก ปะการัง หญาทะเล ปาชายเลน ปาพรุ เปนตน รวมท้ังอุทยานแหงชาติ น้ำพุรอนเค็ม แหลงโบราณสถาน 

แหลงโบราณคดี ฯลฯ ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีทำใหมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีความโดดเดน 

และไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทำใหทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานหลักของการทองเที่ยวถูกทำลายลงไป 

และมีทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทที่ไมสามารถฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมไดอีก ขณะที่บางประเภทตองใช

เวลานานในการฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิม ท้ังนี้พื้นท่ีในจังหวัดกระบ่ีโดยเฉพาะอยางยิ่ง พื้นท่ีเกาะ เชน เกาะพีพี 

และเกาะลันตามีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เพื ่อรองรับการทองเที่ยว มีการใชประโยชนที ่ดินเพื่อกอสราง                       

ท่ีอยูอาศัย ท่ีพัก โรงแรม รีสอรท เพื่อการทองเท่ียวและบริการ ทำใหเกิดปญหาในดานตางๆ เชน ปญหาน้ำเสีย 

ปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงถูกทำลาย จนถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ดวยความสำคัญ

ของพื้นที่และปญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเปนที่ตองมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน โดยการประกาศ

เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดกระบี่ เพื่ออนุรักษ คุมครองทรัพยากรธรรมชาติ และควบคุมและปองกัน

กิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที ่ เพื ่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมของพื้นที่ทั้งระบบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) จึงไดใชมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนด

เขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม ในทองท่ีอําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอ

คลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศและ

งานทั่วไป ประเภท ง เลม 133 ตอนพิเศษ 76 ง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีผลใชบังคับ 5 ป ตั้งแตวันท่ี  

1 เมษายน 2559 และประกาศกระทรวงดังกลาวไดขยายระยะเวลาการบังคับใช ออกไปอีก ๒ ป                      

ซึ่งจะหมดอายุบังคับใชในวันที่ 31 มีนาคม 2566 สาระสำคัญของการประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม               

คือ การกำหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในเรื่องที่ไมมีการกำหนดในกฎหมายอื่น เชน การควบคุมการ

กอสรางอาคารและความสูงในพื้นท่ีใกลแนวชายฝงทะเลและพื้นท่ีมีความลาดชันสูงเกินรอยละ 35 การกำหนด

หามจับหรือครอบครองปลาสวยงาม การควบคุมการดำเนินกิจกรรมบางประเภทที่อาจสงผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นท่ี การกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่จะตอง

จัดทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน (IEE) และรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)  
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จากการติดตามตรวจสอบสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในจังหวัดกระบ่ี พบวาจังหวัดกระบ่ี 
มีแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มมาก
ข้ึน ทำใหมีการใชประโยชนท่ีดินเพื่อเปนท่ีพักอาศัย โรงแรม รีสอรท และสถานประกอบการเพื่อการทองเท่ียว
เพิ่มขึ ้น ยังพบการบุกรุกพื้นที่ปาไมและพื้นที่ปาชายเลนอยางตอเนื ่อง โดยปจจัยหลักเกิดจากเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกผลไมเปนการปลูกยางพารา ปาลมน้ำมันและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมทั้งการ
สงเสริมใหเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลมน้ำมัน ทำใหประชาชนบุกรุกแผวถางปาเพิ่มขึ้น เพื่อขยายพื้นที่ปลูกยางพารา
และปาลมน้ำม ัน รวมทั ้งแนวโนมคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ สวนใหญอยู  ในระดับดีถ ึงเสื ่อมโทรม                         
ดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในจังหวัดกระบี่พบแหลงหญาทะเลที่อุดมสมบูรณ แตพบปญหาตะกอน            
ทับถม จากการพัดพาจากแผนดินและการฟุงกระจายจากใบพัดเรือ ขณะที่ปะการังมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง 
สาเหตุหลักจากการทองเที่ยว เชน สมอเรือ การเหยียบ ตะกอนฟุงกระจายจากการแลนเรือ การดำน้ำโดย               
ไมผานการเรียนจากหลักสูตร Try Dive ท้ังนี้ ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสำคัญของจังหวัดกระบ่ี ตองไดรับการจัดการ
อยางเรงดวน คือ ปญหานำ้เสียจากอาวตาง ๆ ท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุมาจากระบบบำบัดน้ำ
เสียและบอดักไขมันไมไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
กำหนดพื้นที่ที ่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบ่ี และการกำหนดมาตรการ
คุมครองส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อแกไขปญหาในพื้นท่ีตอไป 
 
๒. ความมุงหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีพึงประสงค 
  เพื่อขยายระยะเวลาการใชบังคับมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม ในทองท่ีอําเภออาวลึก อําเภอ
เมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในระหวางที่สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม (สผ.) ดำเนินการจัดทำรางประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม ในทองท่ีอําเภอ
อาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. .... 
ฉบับใหม ซึ่งเปนรางประกาศเขตพื้นที่ใหใชมาตรการคุ มครองสิ่งแวดลอมที่ไดจากการทบทวนประกาศ
กระทรวงฯ ฉบับป ๒๕59 และปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความตองการของประชาชน
ในพื้นท่ีมากข้ึน โดย สผ. ไดดำเนินการจัดทำรางประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม และรับฟงความคิดเห็นจากทุก
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ทั้งหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ และภาคประชาชน                 
ในพื้นที่แลว ทั ้งโดยการสัมภาษณเชิงลึก การจัดประชุมกลุมยอย การจัดทำแบบสอบถาม และการจัด
ประชุมสัมมนาระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในชวงป 2562 - 2563 อยางไรก็ตาม การดำเนินการออก              
รางประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม จำเปนตองมีการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลที่ไดจากการสำรวจ
สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และจากการรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวนอยาง                         
ละเอียดถ่ีถวน เพื่อใหรางประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม มีมาตรการท่ีสมดุลและเปนธรรมตอทุกภาคสวน อีกท้ัง 
การออกรางประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม ยังตองดำเนินการตามข้ันตอนการดำเนินการทางกฎหมายอีกหลาย
ข้ันตอน จึงมีความจำเปนท่ีจะตองขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2559 
เพื่อใหยังคงมีการคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดกระบ่ีอยางตอเนื่อง และปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
๓. สาระสำคัญของรางกฎหมาย 
  ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือ
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คลอง อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2559 ออกไปอีก 2 ป นับจากวันท่ี                    
๑ เมษายน 2566 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2568  
 
๔. ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตรากฎหมาย 
  ๑. ประชาชนและผู ประกอบการในจังหวัดกระบ่ีจะตองปฏิบัติตามมาตรการคุ มครอง
สิ่งแวดลอมในประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2559 ตอไปอีก 2 ป ซึ ่งเปนมาตรการควบคุมการ
กอสราง การดำเนินการ การกระทำ หรือการประกอบกิจการที่อาจสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หรือสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยโดยรวมของประชาชน เชน หามทำเหมืองแร หามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารเล้ียงนกแอนกินรัง หามจับ ดัก ลอ ฆา นำข้ึนมาจากทะเล 
หรือกระทำการใด ๆ อันเปนอันตรายตอเตาทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตวทะเลหายากอื่น ๆ 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด เปนตน 
  ๒. หนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีและอำนาจเกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กำหนดไวในประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2559  
ตองบังคับใชประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2559 และปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมที่กำหนดไวในประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2559 ตออีก 2 ป อยางไรก็ตามหาก                
รางประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม มีผลบังคับใชกอน ๒ ป ประกาศฉบับนี้จะถูกยกเลิกไป  
  ๓. จังหวัดกระบ่ีมีจุดแข็งและจุดขายท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ และ
มีทัศนียภาพท่ีสวยงามเปนอันดับตน ๆ ของโลก สามารถสรางรายไดจากการทองเท่ียวไดเปนจำนวนมาก ดังนัน้ 
การบังคับใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องจะชวยอนุรักษและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในจังหวัดกระบ่ีและรักษาทัศนียภาพอันสวยงามของจังหวัดกระบ่ีไว ซึ่งจะกอใหเกดิรายไดจากการ
ทองเท่ียวไดอยางยั่งยืนตอไป 


