
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม                
ในท้องท่ีอําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา 

จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที ่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี ่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา                 
จ ังหว ัดกระบี ่  พ.ศ. ๒๕๕๙  จากทุกภาคส่วนที ่เก ี ่ยวข ้อง ได ้แก่ หน่วยงานภาคร ัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มอนุรักษ์ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชนต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๑๔ ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำ
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือนำมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบ 
จากร่างประกาศกระทรวงฯ โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ดังนี้ 
 
๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น จำนวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
 ๑.๑ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สำนักงานนโยบายฯ : https://www.onep.go.th ๑ ครั ้ง ระหว่างวันที ่ 15 - 30 มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ๑6 วัน 
 ๑.๒ การจัดทำหนังสือราชการเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ ไปยังทุก
ภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องในพื ้นที ่จังหวัดกระบี่ จำนวน 186 ชุด ระหว่างวันที ่ 15 - 30 มิถุนายน ๒๕๖๕ 
รวมระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ๑6 วัน 
 ๑.๓ การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย 
(law.go.th) จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา  
ในการรับฟังความคิดเห็น ๑๕ วัน 
 
๒. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 ๒.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานนโยบายฯ : www.onep.go.th กลุ่มเป้าหมาย
คือ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
 ๒.๒ หนังสือราชการ จำนวน 186 ชุด กลุ ่มเป้าหมายคือ ทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องและ
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
 ๒.๓ ระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th) กลุ่มเป้าหมายคือ ภาคประชาชนทั่วไป 
 
๓. ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น 
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอประเด็นเพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็น ดังนี้ 

https://www.onep.go.th/
http://www.onep.go.th/


2 
 

 ๓.๑ ความเห็นต่อการที่จังหวัดกระบี่ควรได้รับการกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน สงวน รักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ทรั พยากรทางทะเล และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมบูรณ์ยั่งยืนและคงไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป 
 ๓.๒ ความเห็นต่อการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ 
อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกไปอีก ๒ ปี 
 ๓.๓ ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพิ่มเติมต่อมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประกาศที่ใช้บังคับ 
ในปัจจุบัน คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ทั้งนี้ ภายหลังจากครบกำหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ มีผู้แสดงความ
คิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ รวมทั้งหมด ๕8 หน่วยงาน ดังนี้ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การส่งแบบรับฟังความคิดเห็น 

การตอบแบบรับฟังความคิดเห็น 
ผ่าน www.onep.go.th และระบบกลาง 

(law.go.th) 
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

๑. หน่วยงานราชการ 24 70.59 10 41.67 
2. ผู้ประกอบการ 5 ๑๔.71 8 33.33 
3. สถาบันศึกษา 4 11.76 0 0 
๔. กลุ่มอนุรักษ/์ประชาชน 1 2.94 6 25.00 

รวม 34 ๑๐๐ 24 ๑๐๐ 
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๔. สรุปความคิดเห็นของหน่วยงาน/ผู้ทีเ่กี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ 

๑ ท่านเห็นด้วยกับการที่จังหวัดกระบี่ควรได้รับการ
กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ที ่ให้ใช้มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน สงวน รักษา และคุ้มครอง
ทร ัพยากรธรรมชาติ ทร ัพยากรทางทะเล และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมบูรณ์ยั่งยืน และ
คงไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป หรือไม่ 

- มีผู้ตอบเห็นด้วย ๕8 คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) : เนื่องจากพื้นที่
จ ังหว ัดกระบี ่ ได ้ม ีการพัฒนาทางด้านเศษฐกิจ
ค่อนข้างมาก หากไม่มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเข้า
มาควบคุม อาจจะทำให้มีการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ
และจะส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาตินั ้นเสื ่อม
โทรมมากยิ ่งขึ ้นจนไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้อีก 
ดังนั้น จึงควรมีเครื่องมือหรือกลไกในการควบคุม
และกำกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการ
ขยายตัวด้านการท่องเที ่ยวที ่รวดเร็ว เพิ ่มมากขึ้น 
เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่เกิด
ความสมดุล เช่น การกำหนดเขตพ้ืนที่และการบังคับ
ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะช่วยอนุรักษ์
คุ้มครอง ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที ่รวมถึง เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างรายได้ในการ
ท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ และเกิดความยั่งยืนในอนาคต
ต่อไป 
 

- จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางทรัพยากร 
ธรรมชาติที ่หลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์                 
ทำให้ประชาชนในพื้นที ่มีรายได้จากการประกอบ
อาชีพที่หลากหลายตามฐานของทรัพยากรธรรมชาติ
ที ่มีอยู ่ในพื ้นที ่ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากร
ชายฝ ั ่ งทะเลที ่อ ุดมสมบูรณ์และงดงาม ได ้แก่ 
ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน ป่าพรุ เป็นต้น 
รวมทั ้ งอ ุทยานแห ่งชาต ิ  น ้ำพ ุร ้อนเค ็ม แหล่ง
โบราณสถาน โบราณคดี ฯลฯ ความหลากหลาย              
ของทร ัพยากรธรรมชาติในพื ้นที ่ทำให ้ม ีแหล่ง
ท่องเที ่ยวที ่มีความโดดเด่น และได้รับการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐาน
หล ักของการท ่องเท ี ่ ยวถ ูกทำลายลงไป และ                                 
มีทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทที่ไม่สามารถฟื้นฟู
ให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ขณะที่บางประเภทต้องใช้
เ ว ล านาน ในการฟ ื ้ นฟ ู ให ้ กล ั บส ู ่ ส ภาพ เดิ ม                        
ด้วยความสำคัญของพื้นที่และปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมี
ความจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
เร่งด่วน ดังนั้น การกำหนดเขตพื้นที ่และมาตรการ
ค ุ ้ มครองส ิ ่ งแวดล ้ อม ตามมาตรา 45 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไข
และฟ้ืนฟูความวิกฤตของคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการ
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ 
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศให้เกิดความ
ยั่งยืน และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๒. ท่านเห็นด้วยกับการขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาต ิ และ
สิ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ
เมืองกระบี ่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม 
และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ออกไปอีก ๒ ปี หรือไม่ 

- มีผู้ตอบเห็นด้วย ๕5 คน (คิดเป็นร้อยละ 94.83 
ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)  : เพื ่อให้การ
จัดทำร่างประกาศ (ฉบับใหม่) ที ่อยู ่ระหว่างการ
ปร ับปร ุ ง  ได ้ผ ่ านกระบวนการตามกฎหมาย
ครอบคล ุมท ุกข ั ้นตอน เป ็นไปอย ่างรอบคอบ  
มีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์ ดังนั้น เห็นควร
ที่จังหว ัดกระบี่จำเป ็นท ี ่จะต ้องมีการบ ังค ับใช้
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับเดิม
หรือมีการขยายระยะเวลา เพื ่อจะช่วยอนุร ักษ์
คุ้มครอง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของ
กฎหมายในการบังคับใช้ตามประกาศอีกด้วย 
 
- มีผู้ตอบไม่เห็นด้วย 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.17 
ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด) : ไม่ม ีความ
จำเป็นในการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
ออกไปอีก เนื่องจากมาตรการที่กำหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงฯ พ.ศ. 2559 บางมาตรการส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาพื ้นที่  ขาดโอกาสการพัฒนาที ่ดิน
ประกอบธุรกิจอย่างอ่ืนนอกจากเกษตรกรรม และยัง
มีบางมาตรการทีก่ำหนดไว้ทีม่ีข้อบกพร่องโดยเฉพาะ

- เนื ่องจากการดำเนินการเพื ่อใช้บังคับประกาศ
ก ร ะท ร ว ง ฯ  ฉ บ ั บ ใ ห ม ่  ย ั ง ม ี ก ร ะบ ว น ก า ร 
ทางกฎหมายอีกหลายขั้นตอน ได้แก่ การนำเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี 
และการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎ ีกา ซ ึ ่ งอาจจะต ้องใช ้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการและอาจจะไม่ทันกับประกาศฯ ที่บังคับใช้
อย ู ่ ในป ัจจ ุบันที ่จะส ิ ้นส ุดการใช ้บ ังค ับในว ันที่                    
31 มีนาคม 2566 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาการใช้บ ังคับประกาศที ่ใช ้ในปัจจุบัน 
(ประกาศกระทรวง ปี 59) ออกไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 
เพ่ือให้ยังคงมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด
กระบี่อย่างต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม อย่างไร                   
ก็ตาม หากการดำเนินการตามกระบวนการทาง
กฎหมายของร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ แล้ว
เสร็จก่อนระยะเวลาของร่างประกาศกระทรวงฯ 
ขยายระยะเวลาฯ ก ็จะม ีการใช ้ ร ่ างประกาศ
กระทรวงฯ ฉบับใหม่ 



5 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ 
การพัฒนาด้านโรงงานเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่
นี้ จึงควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ 

3. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพิ ่มเติมต่อมาตรการ
คุ ้มครองสิ ่งแวดล้อมของประกาศที ่ใช ้บ ังคับใน
ปัจจุบัน คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอ
เมืองกระบี ่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม 
และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- เพิ่มเติมมาตรการเกี ่ยวกับการทำเหมืองแร่  ควร
ยกเว ้นกรณีพื ้นที ่ท ี ่ม ีแผนแม่บทบริหารจัดการแร่
กำหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ในพื้นที่
ของประกาศกระทรวงฯ ด้วย 
- เพิ ่มความสูงของอาคารแนวเขตชายฝั ่ง แต่เพ่ิม
มาตรฐาน การป้องกัน ระบบน้ำเสียและการระบาย
น้ำต่างๆ รวมถึง พื้นที่สีเขียวหรือพ้ืนที่โล่งให้มากข้ึน 
- ถือว่าเป็นเรื ่องดีที ่มีประกาศกระทรวงฯ ในการ
กำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่ไม่มี
กฎหมายอื่นกำหนด แต่ต้องการให้ผู้จัดทำปรับปรุง
มาตรการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยวิเคราะห์
และประมวลผลจากการสำรวจ สถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ออกประกาศ 
-  การดำเน ินการปร ับปร ุงมาตรการค ุ ้มครอง
สิ ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี ่ ได้ผ ่านกระบวนการ
ประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่และรับฟังความคิดเห็น
จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่แล้ว 
แต่ยังไม่สามารถดำเนินการออกประกาศฉบับใหม่ได้ 
ดังขอให้ สผ.เร่งดำเนินการโดยเร่งด่วน หากประกาศ

- สำนักงานนโยบายฯ รับไปพิจารณาในการปรับปรุง
ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับใหม่) และการเพิ ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ให้กำกับหน่วยงานปฏิบัติ ประชาชน และเยาวชน  
ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแล รักษา 
สิงแวดล้อม ต่อไป 
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ 
กระทรวงฯ ฉบับใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อน
ประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาใช ้บ ังคับ                   
ก็สามารถใช้ประกาศกระทรวงฯ บังคับใช้ได้ทันที 
- ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
- ควรมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
ระยะยาว เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ และเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืน 
- ต ้องการดำเน ินการค ุ ้มครองส ิ ่ งแวดล ้อมให้
ครอบคลุมทั ้งจ ังหวัด โดยเพิ ่ม อำเภอเขาพนม 
อำเภอปลายพระยา และอำเภอลำทับ เนื่องจากมี
ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและจะ
ถูกทำลาย 
- ประสานงานกับที ่ด ินเพื ่อย ึดค ืนที ่สาธารณะ
ประโยชน์ที ่ถ ูกบุกรุกทำลายมาฟื้นฟูใช้ประยชน์
สาธารณะและคุ้มครอง 
- ประสาน สปก. มิให้ออกสิทธิ์ สปก. ในเขตป่าต้น
น้ำลำธาร 
- มาตรการบังคับใช้ การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้มี
แนวกันชน เช่น ริมฝั่งแม่น้ำ ทะเล ภูเขา เป็นต้น 
- ติตตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่
กำหนด 
- ไม่ควรมีการสร้างโรงงานทุกประเภทในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ 
-  ควรม ีการจ ัดการพ ื ้นท ี ่ ธรรมชาต ิ  หร ือทาง
ประว ัต ิศาสตร ์ ให ้ม ีความเหมาะสมเพื ่อร ักษา
ทรัพยากรเหล่านั้นไว้สืบไป 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชน ใน
ท้องถิ่น ให้เห็นถึงประโยชน์ความสำคัญ ในการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดควมรัก ความหวง
แหนพื ้นที ่ ร ่วมทั ้งปลูกฝังเยาชนในพื ้นที ่ให้เห็น
ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  
- การที่มีมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ดี
ยิ่งแต่ต้องไม่กระทบกับผู้ที่อยู่ในพื้นถิ่นดั้งเดิมนั้นๆ
เพราะมาตรการต่างๆ เพิ่งเกิดขึ้นก็อย่าลืมว่ามีคนใน
พื้นถิ ่นเขารักษาและห่วงแหนเรื่อยมาตราบจนถึง
วันนี้ไม่ใช่อยากรักษา 
- ควรส่งเสริมเมืองรองให้มีการลงทุนเพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ แบ่งเบาปัญหาของเมืองหลัก แต่ก็มี
กฎหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการสร้างและ
การรักษา ควรแบ่งย่อยออกเป็นแต่ละพื ้นที ่เพ่ือ
ความเหมาะสมกับสภาพ 
- ให้ความรู้ กับชุมชน นักเรียน และประชาคมใน
พื้นที่ให้เข้าใจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 
เพ่ือความยั่งยืน 
- ควรทำประชามติใหม่เพื่อการกำหนดแนวทางการ
คุ้มครองทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ให้เข้า
กับความต้องการของคนในพื้นที่นั้นๆ 
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