
เปดรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง  
ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ี 
และมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม ในบริเวณทองท่ีตําบลตล่ิงงาม ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแมน้ํา 

ตําบลหนาเมือง ตําบลอางทอง ตําบลลิปะนอย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบานใต  
ตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
***************************** 

 
 พ้ืนท่ีเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตา ท้ังบนแผนดินและนานน้ําโดยรอบ เปนแหลง
ทองเท่ียวสําคัญในระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึงมีฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีหลากหลายมีความ
เชื่อมโยง ท้ังระบบนิเวศบนบกและทางทะเล ทําใหเปนปจจัยผลักดันใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีในดานตาง ๆ จนทํา
ใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา โดยเฉพาะในเรื่องการใชประโยชนท่ีดินท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีการใชพ้ืนท่ีและบุกรุก
ใชประโยชนจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีควรรักษาไว โดยเฉพาะแหลงพ้ืนท่ีตนน้ํา ปาพรุ ปาชายเลน  
ปามะพราว พ้ืนท่ีชายฝงทะเลเพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกันการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการ
พัฒนาเมือง ยังไมสามารถปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนแกไข
ปญหาการทําลายระบบนิเวศ ปญหามลพิษและการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดโดยตรง  
จึงมีความจําเปนตองใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเขามาเสริมมาตรการทางกฎหมายท่ีมีและใชบังคับในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการพัฒนาควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
จึงไดออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณทองท่ีตําบลตลิ่งงาม ตําบลบอผุด 
ตําบลมะเร็ต ตําบลแมน้ํา ตําบลหนาเมือง ตําบลอางทอง ตําบลลิปะนอย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน 
ตําบลบานใต ตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศและงานท่ัวไป ประเภท ง. เลม ๑๓1 ตอนพิเศษ 91 ง ลงวันท่ี ๓0 พฤษภาคม ๒๕๕7 มีผลใช
บังคับ ๕ ป นับตั้งแตวันท่ี 3๑ พฤษภาคม ๒๕๕7 ถึงวันท่ี ๓0 พฤษภาคม ๒๕๖2 โดยสาระสําคัญของการออก
ประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดสุราษฎรธานี คือ เพ่ือการอนุรักษและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตา ท้ังบนแผนดินและนานน้ําโดยรอบใหเกิด
ความยั่งยืน โดยการกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในเรื่องท่ีไมมีการกําหนดในกฎหมายอ่ืน เชน การ
กําหนดมาตรการหามกระทําการหรือการประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม คือ การ
สรางสนามบินพาณิชย การสรางสนามกอลฟ การกําหนดมาตรการเพ่ือการกอสรางในลักษณะการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต ๘๐ เมตรข้ึนไป รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีความ
ลาดชันตั้งแตรอยละ 35 ถึงรอยละ ๕๐ ใหกอสรางไดภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดเพ่ือควบคุมมิใหมีการกอสราง  
บนพ้ืนท่ีสูงมากเกินไป การควบคุมการใชประโยชนเก่ียวกับการกอสรางและประกอบกิจการโรงแรมหรือ
สถานท่ีพักตากอากาศบริเวณเกาะขนาดเล็กในบริเวณนานน้ําโดยรอบ และการกําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการท่ีจะตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) และรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เปนตน 
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   ตอมา สผ. ไดดําเนินการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกไปอีก ๒ ป โดยขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช ๒ ครั้ง ซ่ึงประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงฯ 
ครั้งท่ี ๒ ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา มีผลใชบังคับ ๒ ป ตั้งแตวันท่ี ๓1 พฤษภาคม 25๖๔ ถึงวันท่ี 3๐ 
พฤษภาคม 256๖ แตเนื่องจากยังมีความจําเปนตองใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตอไปอีกระยะหนึ่ง ท้ังนี้ 
ในป ๒๕๖๑ เปนตนมา สผ. ไดดําเนินการปรับปรุงมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดสุราษฎรธานี และการ
จัดทํารางประกาศกระทรวงฯ จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. .... ฉบับใหมมาอยางตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนท้ังการจัดประชุมรายเกาะในบริเวณพ้ืนท่ีเกาะสมุย บริเวณพ้ืนท่ีเกาะพะงัน บริเวณพ้ืนท่ีเกาะเตา 
และศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี รวมถึงการนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ในเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมเพ่ือพิจารณาอยางตอเนื่อง จํานวน 8 ครั้ง แตการดําเนินการเพ่ือการใชบังคับ
ประกาศกระทรวงฯ จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. .... ฉบับใหม ท่ีปรับปรุงตามความเห็นจากการรับฟงความเห็น 
ในพ้ืนท่ีแลว ยังมีการดําเนินงานเพ่ิมเติม อาทิ การทบทวนหรือปรับแกไขมาตรการในรางประกาศฯ ใหเปนไป
ตามขอคิดเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและไมขัดแยงกับมาตรการในกฎหมายอ่ืน ๆ รวมท้ัง ยังมี
กระบวนการทางกฎหมายอีกหลายข้ันตอน กลาวคือ การนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะรัฐมนตรี และการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงอาจจะตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการและอาจจะไมทันกับประกาศกระทรวงฯ ท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันท่ีจะสิ้นสุดการใชบังคับในวันท่ี ๓0 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น เพ่ือเปนการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีเกาะสมุย 
เกาะพะงัน เกาะเตา และนานน้ําโดยรอบ และการกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมใหเกิดความตอเนื่อง
เพ่ือการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี สผ. จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณทองท่ีตําบล
ตล่ิงงาม ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแมน้ํา ตําบลหนาเมือง ตําบลอางทอง ตําบลลิปะนอย อําเภอ
เกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบานใต ตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ขยายครั้งท่ี 3) โดยมีสาระสําคัญ คือ การขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศท่ีใชในปจจุบัน (ประกาศ
กระทรวง ป ๕7) ออกไปอีก ๒ ป นับตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพ่ือให
ยังคงมีการคุมครองสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี อยางตอเนื่องและปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม หากการดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย     ของ
รางประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม แลวเสร็จกอนระยะเวลาของรางประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯ   ก็
จะมีการใชรางประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม โดยยกเลิกประกาศกระทรวงฯ ฉบับขยายระยะเวลา 

 เพ่ือใหการรับฟงความคิดเห็นครอบคลุมทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ และเปนขอมูลประกอบการ
จัดทํารางประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯ ดังกลาว ใหครบถวนและสมบูรณ ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 77 
แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทําราง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 สผ. จึงขอเปดรับฟงความคิดเห็นจากทานผาน
ทางเว็บไซต www.onep.go.th ในระหวางวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดย
ทานสามารถพิจารณาเอกสารท่ีเก่ียวของ รายละเอียดปรากฎตามไฟลท่ีแนบ และขอไดโปรดแสดงความคิดเห็น
ไปท่ี E-mail : Protect@onep.go.th หรือ แบบสํารวจความคิดเห็นออนไลน หรือ ทางไปรษณีย ท่ีอยู 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 118/1 อาคารทิปโก 2 ถนนพระรามท่ี 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

mailto:Protect@onep.go.th

