
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นต่อ (ร่ำง) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับ
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ จำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ กลุ่มอนุรักษ์ ผู้ประกอบกำร และภำคประชำชนต่ำง ๆ  
ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในมำตรำ ๑๔ ของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำ
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือน ำมำประกอบกำรวิเครำะห์ผลกระทบ 
จำก (ร่ำง) ประกำศกระทรวงฯ โดยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ ดังนี้ 
 
๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น จ านวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
 ๑.๑ กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) ประกำศกระทรวงฯ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของส ำนักงำนนโยบำยฯ : www.onep.go.th จ ำนวน ๑ ครั้ง ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
รวมระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ๑๕ วัน 
 ๑.๒ กำรจัดท ำหนังสือรำชกำรเพ่ือส ำรวจควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) ประกำศกระทรวงฯ ไปยังทุก
ภำคส่วนที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  จ ำนวน ๑๗๐ ชุด ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
รวมระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ๑๕ วัน 
 ๑.๓ กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) ประกำศกระทรวงฯ ผ่ำนระบบกลำงทำงกฎหมำย 
(law.go.th) จ ำนวน ๑ ครั้ง ระหว่ำงวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลำ 
ในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ๑๕ วัน 
 
๒. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 ๒.๑ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนนโยบำยฯ : www.onep.go.th กลุ่มเป้ำหมำย
คือ ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชำชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
 ๒.๒ หนังสือรำชกำร จ ำนวน ๑๗๐ ชุด กลุ่มเป้ำหมำยคือ ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องและ
ประชำชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
 ๒.๓ ระบบกลำงทำงกฎหมำย (law.go.th) กลุ่มเป้ำหมำยคือ ภำคประชำชนทั่วไป 
 
๓. ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น 
 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้น ำเสนอประเด็นเพ่ือรับฟัง 
ควำมคิดเห็น ดังนี้ 
 ๓.๑ ควำมเห็นต่อกำรที่จังหวัดภูเก็ตควรได้รับกำรก ำหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มำตรกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกัน สงวน รักษำ และคุ้มครองทรัพยำกรธรรมชำติ ทรัพยำกรทำงทะเล และ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม ให้คงควำมสมบูรณ์ยั่งยืนและคงไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป 
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 ๓.๒ ควำมเห็นต่อการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 
ออกไปอีก ๒ ปี 
 ๓.๓ ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพ่ิมเติมต่อมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประกาศที่ใช้บังคับ 
ในปัจจุบัน คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 
 
 ทั้งนี้ ภำยหลังจำกครบก ำหนดกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ มีผู้แสดงควำม
คิดเห็นต่อ (ร่ำง) ประกำศกระทรวงฯ รวมทั้งหมด ๕๙ หน่วยงำน ดังนี้ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การส่งแบบรับฟังความคิดเห็น 

การตอบแบบรับฟังความคิดเห็น 
ผ่าน www.onep.go.th และระบบกลาง 

(law.go.th) 
จ ำนวน (ร้อยละ) จ ำนวน (ร้อยละ) 

๑. หน่วยงำนรำชกำร ๑๖ ๕๕ ๑๗ ๕๗ 
๒. รัฐวิสำหกิจ ๒ ๗ ๑ ๓ 
๓. ภำคเอกชน ๔ ๑๔ ๖ ๒๐ 
๔. สถำบันศึกษำ - - ๑ ๓ 
๔. ชุมชน/ประชำชน ๗ ๒๔ ๕ ๑๗ 

รวม ๒๙ ๑๐๐ ๓๐ ๑๐๐ 
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๔. สรุปความคิดเห็นของหน่วยงาน/ผู้ทีเ่กี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต ความเห็นของส านักงานนโยบายฯ 

๑ ท่านเห็นด้วยกับการที่จังหวัดภูเก็ตควรได้รับการ
ก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกัน สงวน รักษา และคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเล และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมบูรณ์ยั่งยืน และ
คงไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป หรือไม่ 

- มีผู้ตอบเห็นด้วย ๕๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) : เนื่องจาก
จังหวัดภูเก็ตมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะ มีต้นทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล/สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมที่มีคุณค่า รวมทั้ง มีเอกลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีทัศนียภาพที่
สวยงาม ดังนั้น จึงควรมีเครื่องมือหรือกลไกในการ
ควบคุมและก ากับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
การขยายตัวด้านการท่องเที่ยวที่รวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตเกิด
ความสมดุล เช่น การก าหนดเขตพ้ืนที่และการ
บังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะช่วย
อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ รวมถึง เพ่ือก่อให้เกิดการสร้าง
รายได้ในการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภูเก็ต และเกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
 

- จังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลายของระบบนิเวศ และ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ  
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท าให้จังหวัดภูเก็ต
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาจนเกิน 
ขีดความสามารถของพ้ืนที่ที่จะรองรับได้ ส่งผลกระทบ
และน ามาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ปัญหา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพ้ืนที่สูง 
เป็นต้น ดังนั้น การก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้ มครองสิ่ ง แ วดล้ อม  ตามมาตรา  45  แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงเป็นกลไกส าคัญในการแก้ไข
และฟ้ืนฟูวิกฤติของคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศให้เกิดความ
ยั่ งยื น  และป้ องกันความเสี ยหายที่ จะเกิ ดต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๒. ท่านเห็นด้วยกับการขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. 2560 ออกไปอีก ๒ ปี หรือไม่ 

- มีผู้ตอบเห็นด้วย ๕๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๖ 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)  : เพ่ือให้การ
จัดท าร่างประกาศ (ฉบับใหม่) ที่อยู่ระหว่างการ
ปรั บปรุ ง  ได้ ผ่ านกระบวนการตามกฎหมาย
ครอบคลุมทุกขั้ นตอน เป็น ไปอย่างรอบคอบ  

- เนื่องจากการด าเนินการเพ่ือใช้บังคับประกาศ
ก ร ะ ท ร ว ง ฯ  ฉ บั บ ใ ห ม่  ยั ง มี ก ร ะ บ ว น ก า ร 
ทางกฎหมายอีกหลายขั้นตอน ได้แก่ การน าเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี 
และการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ



4 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต ความเห็นของส านักงานนโยบายฯ 
มีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์ ดังนั้น เห็นควร
ที่ จั งหวัดภู เก็ตจ า เป็นที่ จะต้องมีการบั งคับใช้
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับเดิม
หรือมีการขยายระยะเวลา เ พ่ือการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตยังไม่มีกฎหมายในการ
ควบคุมหรือก าหนดพ้ืนที่เป็นการเฉพาะ และจังหวัด
ภูเก็ตยังประสบปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมในเชิงธุรกิจ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่อาจส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
การก่อสร้างที่พักอาศัย โรงแรม อาคารชุด ในพ้ืนที่
ล าดชัน  หรื อ พ้ืนที่ แนวชายฝั่ งทะ เล  เป็ นต้ น 
นอกจากนี้ การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
ดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่างของกฎหมายในการ
บังคับใช้ตามประกาศอีกด้วย 
 
- มีผู้ตอบไม่เห็นด้วย ๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔ 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) : ไม่มีความ
จ าเป็นในการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
ออกไปอีก เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากมีการขยายระยะเวลาการ
ใช้บังคับประกาศอาจจะท าให้การพัฒนาและการ
ขยายการลงทุนเกิดความล่าช้า และอาจจะส่งผล
กระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจการท่องเที่ ยว 

กฤษฎีกา  ซึ่ งอาจจะต้อง ใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการและอาจจะไม่ทันกับประกาศฯ ที่บังคับใช้
อยู่ในปัจจุบันที่จะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 15 
ธันวาคม 2565 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศที่ใช้ในปัจจุบัน 
(ประกาศกระทรวง ปี 60) ออกไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 
2567 เพ่ือให้ยังคงมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้
เ กิ ดผ ลกร ะทบ ต่ อท รั พย าก ร ธ ร รมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากการด าเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายของร่ า งประกาศ
กระทรวงฯ ฉบับใหม่ แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาของ
ร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯ ก็จะมีการ
ใช้ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ 
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต ความเห็นของส านักงานนโยบายฯ 
ประกอบกับปัจจุบันมูลค่าที่ดินของจังหวัดภูเก็ตเพ่ิม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่
คุ้ มทุ นทา งด้ านร าคาที่ ดิ นกั บค่ า ใ ช้ จ่ า ยที่ จ ะ
ด าเนินการ 

3. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพ่ิมเติมต่อมาตรการ
คุ้มครองสิ่ งแวดล้อมของประกาศที่ ใช้บังคับใน
ปัจจุบัน คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. 2560 

- ควรมีเครื่องมือหรือ Application หรือแผนที่ GIS 
ในการตรวจสอบที่ดินตามพ้ืนที่ประกาศฯ ส าหรับ
หน่วยงานผู้อนุญาตหรือภาคประชาชน 
- ในพ้ืนที่บริเวณที่ ๔ (ก) ควรมีการเพ่ิมมาตรการ
หรือข้อก าหนดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
หรือส่งเสริมการอนุรักษ์มากกว่าประกาศฯ ที่ใช้
บังคับในปัจจุบัน รวมทั้ง ควรมีข้อก าหนดในเรื่อง
การควบคุมความสูง การวัดความสูงที่ชัดเจน และ
ควรมีการปรับปรุงมาตรการที่ให้สามารถติดตั้งลิฟท์
หรือเครื่องปรับอากาศโดยไม่บดบังทัศนียภาพ 
- ควรมีมาตรการในก ากับใช้บังคับประกาศฯ และ
การติดตามอย่างต่อเนื่อง 
- เสนอให้มีการเพ่ิมความสูงของอาคาร แต่ต้องมีการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวควบคุม 
- ควรมีการผ่อนปรนให้ในพ้ืนที่ลาดชันสามารถ
ด าเนินการการก่อสร้างได้ 
- ควรมีการก าหนดค านิยาม “แนวชายฝั่งทะเล” 
และวิธีการตรวจวัดที่มีความชัดเจน เนื่องจากสภาพ
ธรรมชาติในแต่ละช่วงเดือนและเวลาไม่เท่ากัน ท าให้
เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ทั้งนี้ เสนอให้กรณีที่มีที่ดิน

- ส านักงานนโยบายฯ รับไปพิจารณาในการปรับปรุง
ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับใหม่) 
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ติดแนวชายฝั่งทะเลควรก าหนดระยะแนวชายฝั่ง
ทะเลจากหมุดท่ีดินของโครงการเข้าไป 
- ควรมีการปรับมาตรการให้สามารถกระท าการหรือ
ประกอบกิจกรรมเพ่ือการขุด ตัก ดูด ดิน เพ่ือการค้า
ในบริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ ได้ 
และปรับเปลี่ยนข้อก าหนดในพ้ืนที่ที่มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางที่เกินกว่า ๘๐ เมตร เป็น 
๑๕๐ เมตร 
- ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์พ้ืนที่ทะเลชายฝั่ง เช่น 
การปลูกปะการัง การปล่อยสัตว์ทะเลคืนสู่ธรรมชาติ 
เป็นต้น 
- ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้กับภาคประชาชน 
และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที ่
- ควรมีการเพ่ิมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับจ านวน
ห้องพักท่ีต้องจัดท ารายงาน IEE/EIA ที่มีความชัดเจน
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โรงแรม เป็นต้น 
- ควรก าหนดให้หน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
หรือส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 
เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองระยะการก่อสร้าง หรือ
เปอร์เซ็นต์ความลาดเอียง ก่อนที่จะท าการยื่นแบบ
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การขออนุญาตก่อสร้างกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ควรมีการเ พ่ิมความสูงจากระดับน้ าทะเลให้
สามารถด าเนินการก่อสร้างได้มากขึ้น 
- ควรมีการก าหนดบทลงโทษและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง 
- ควรมีการจัดท าแผนที่ท้ายประกาศแยกในแต่ละ
บริเวณต่างๆ และการจัดท าแผนที่แนวชายฝั่งทะเลที่
มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพ่ือจะได้น ามาเป็น
แนวทางในการพิจารณา 

 


