
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 
 
 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่และ
มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) จำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๔ ของพระรำชบัญญัติ
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเผยแพร่และสร้ำง
ควำมเข้ำใจในหลักกำรและสำระส ำคัญของ (ร่ำง) ประกำศกระทรวงฯ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) และรับฟังควำมเห็น
และข้อเสนอแนะ และเพ่ือน ำมำประกอบกำรวิเครำะห์ผลกระทบจำก (ร่ำง) ประกำศกระทรวงฯ พ.ศ. ....  
(ฉบับใหม่) โดยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น ดังนี้ 
 
๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น จ านวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
 ๑.๑ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงเดือน
มีนำคม ๒๕๖๔ จ ำนวน ๑๒ หน่วยงำน  
 ๑.๒ กำรจัดสัมมนำเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) ประกำศกระทรวงฯ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) 
ในระดับอ ำเภอ จ ำนวน ๓ ครั้ง (ครั้ง/พ้ืนที่) ได้แก่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต อ ำเภอกะทู้ และอ ำเภอถลำง ระหว่ำงวันที่ 
๒๓ - ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ตำมล ำดับ มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด ๓๐๑ คน 
 ๑.๓ กำรจัดสัมมนำเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) ประกำศกระทรวงฯ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) 
ในระดับจังหวัด จ ำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด ๑๓๒ คน 
 ๑.๔ กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) ประกำศกระทรวงฯ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) ผ่ำนระบบ
กลำงทำงกฎหมำย (law.go.th) จ ำนวน ๑ ครั้ง ระหว่ำงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๕ 
รวมระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ๓๐ วัน 
 ๑.๕ กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) ประกำศกระทรวงฯ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) ผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนนโยบำยฯ (www.onep.go.th) จ ำนวน ๑ ครั้ง ระหว่ำงวันที่ ๑๕ กันยำยน 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ๓๐ วัน 
  
๒. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ  
กลุ่มอนุรักษ์ ผู้ประกอบกำร และภำคประชำชนต่ำง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
 
๓. ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น 
 ๓.๑ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้น ำเสนอประเด็น
ประโยชน์และควำมจ ำเป็นของกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รำยละเอียดของ
มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรใช้ประโยชน์อำคำร 
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ กำรบังคับใช้มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อกำรปรับปรุงเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ผ่ำนกำร
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สัมภำษณ์เชิงลึกกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต และกำรจัดสัมมนำเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นจำก 
ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอ ำเภอและระดับจังหวัด โดยมีผู้แสดงควำมคิดเห็น สรุปดังนี้ 
  (๑) ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมทั้ง ๓ อ ำเภอ (อ ำเภอเมืองภูเก็ต อ ำเภอกะทู้ และ
อ ำเภอถลำง) เห็นว่ำ กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์อย่ำงมำกในกำร
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๑.๑๑ มีประโยชน์พอสมควร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ และเห็นว่ำกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่และมำตรกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรควบคุมมลภำวะและสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี คิดเป็น 
ร้อยละ ๕๘.๗๓ และมีประโยชน์พอสมควร คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๒ 
  (๒) ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมในระดับจังหวัดภูเก็ต เห็นว่ำ กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่
และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ ๖๔ มีประโยชน์พอสมควร คิดเป็น
ร้อยละ ๒๔ และเห็นว่ำกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำร
ควบคุมมลภำวะและสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๗๒ และมีประโยชน์พอสมควร คิดเป็นร้อยละ 
๘ รวมทั้งเห็นว่ำ มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ควรจะมีกำรประกำศเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คิด
เป็นร้อยละ ๖๐ ควรประกำศต่อ คิดเป็นร้อยละ ๒๘ และไม่ควรประกำศต่อ คิดเป็นร้อยละ ๔ 
 ๓.๒ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้น ำเสนอประเด็น 
เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงประกำศกระทรวงฯ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) ผ่ำนระบบกลำงทำงกฎหมำย 
(law.go.th) และผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนนโยบำยฯ (www.onep.go.th) ดังนี้ 
  (๑) ควำมเห็นต่อการที่จังหวัดภูเก็ต ควรได้รับการก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกัน สงวน รักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรทางทะเล และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมบูรณ์ยั่งยืน และคงไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป  
  (๒) ควำมเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) 
  (๓) ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพิ่มเติมต่อมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของ (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) 
  ทั้งนี้ ภำยหลังจำกครบก ำหนดกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ ผ่ำนระบบกลำงทำงกฎหมำย 
(law.go.th) และผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนนโยบำยฯ (www.onep.go.th) มีผู้แสดง 
ควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) ประกำศกระทรวงฯ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) รวมทั้งหมด ๒๘๙ คน ดังนี้ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย 

(law.go.th) 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

หน่วยงาน (www.onep.go.th) 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

๑. รับรำชกำร ๓ ๓๓.๔ ๔ ๑.๔ 
๒. ลูกจ้ำง/พนักงำนราชการ 
    ในหน่วยงานของรัฐ 

๑ ๑๑.๑ - - 

๓. ข้าราชการบ านาญ - - - - 
๔. พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ - - ๔ ๑.๔ 
๕. พนักงานบริษัทเอกชน ๑ ๑๑.๑ ๓๗ ๑๓.๒ 

http://www.onep.go.th/
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย 

(law.go.th) 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

หน่วยงาน (www.onep.go.th) 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

๖. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ๒ ๒๒.๒ ๒๒๓ ๗๙.๖ 
๗. เกษตรกร ๑ ๑๑.๑ ๑ ๐.๔ 
๘. รับจ้างทั่วไป - -  ๒ ๐.๗ 
๙. นักเรียน/นักศึกษา - - ๑ ๐.๔ 
๑๐. อ่ืน ๆ   ๑ ๑๑.๑ ๘ ๒.๙ 

รวม ๙ ๑๐๐ ๒๘๐ ๑๐๐ 
 
๔. สรุปความคิดเห็นของหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
 ๔.๑ ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอ าเภอ
และระดับจังหวัด เมื่อช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ สรุปไดด้ังนี้ 
  (1) เห็นด้วยกับการมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เพ่ือเป็นกลไกทางกฎหมาย  
ที่จะช่วยอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบนแผ่นดินและทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
  (2) เห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขมาตรการที่ซ้ าซ้อนกับกฎหมายหลัก
ที่มีการบังคับใช้ในพ้ืนที่ รวมทั้ง การก าหนดมาตรการให้มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต 
  (3) สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

มาตรการด้าน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ขอบเขตพ้ืนที่ และการ
จ าแนกพ้ืนที่ที่ให้ใช้
มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

- ควรพิจารณาทบทวนการก าหนดบริเวณที่ 7 ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
การพัฒนาจังหวัด และความต้องการของภาคประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง 
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงฯ พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับอ่ืนๆ ซึ่งบริเวณ
ที่ 7 ได้แก่ พ้ืนที่ที่ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตรขึ้นไป 
ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนที่มีที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ในบริเวณดังกล่าว  
ไม่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการก่อสร้างอาคารใด ๆ ได้ 

- ควรมีการจ าแนกพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับแนวโน้ม
การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต และสอดคล้องกับร่างประกาศกระทรวงฯ ให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับใหม่) 

ค านิยาม - ควรมีการก าหนดเส้นแนวชายฝั่งทะเลและแนวปฏิบัติในการวัดแนวชายฝั่งทะเล
ที่ชัดเจน เพ่ือให้ภาคประชาชนและหน่วยงานอนุญาตสามารถน าไปใช้ในการ
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

หลักเกณฑ์ 
การก่อสร้างอาคาร 

- ควรมีการเพ่ิมมาตรการที่เข้มข้นในบริเวณที่มีระห่างจากแนวชายฝั่งทะเล  
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ที่ห้ามก่อสร้างใด ๆ ยกเว้นพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณท่ีติดกับแนวชายฝั่งทะเล 

http://www.onep.go.th/
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มาตรการด้าน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
- บริเวณที่ 2 (หมายถึง พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้าไปใน

แผ่นดินเป็นระยะ 150 เมตร) เสนอให้มีการก าหนดสัดส่วนที่ว่างของที่ดินแปลง
ที่ขออนุญาตส าหรับอาคารประเภทห้องพัก ห้องแถว เป็น 30 ใน 100 ส่วน  
เพ่ือควบคุมความแออัดหรือความหนาแน่นของอาคารประเภทดังกล่าว 
(กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ก าหนด 10 ใน 100 ส่วน) 

- ควรมีการปรับปรุงมาตรการและการก าหนดความสูงของอาคารในแต่ละบริเวณ 
เพ่ือรองรับแนวโน้มการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต และสอดคล้องกับร่างประกาศ
กระทรวงฯ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับใหม่) 

- เสนอให้มีการก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่ที่ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 
80 เมตรขึ้น ไปได้  โดยต้องมีการก าหนดมาตรการ เ พ่ือการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น สัดส่วนของการใช้ประโยชน์พื้นที่ พ้ืนที่
ว่างน้ าซึมผ่านได้ พื้นที่สีเขียว และการใช้สีของอาคารหรือหลังคา เป็นต้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ รวมทั้ง ควรมีการผ่อนปรนหรือเปิดช่อง
ให้กับลักษณะกิจการของภาคเอกชน กิจการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหรือการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดให้สามารถด าเนินการได้ เช่น กระเช้าลอยฟ้า เคเบิลคาร์ 
เครื่องเล่นต่าง ๆ เป็นต้น โดยต้องมีข้อก าหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม 

- เสนอให้มีการเพ่ิมความสูงในบริเวณที่ 4 (1) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
หรือย่านอาคารเก่า ในช่วงความยาวหลัง 15 เมตรจากแนวถนน ให้ใช้ประโยชน์
หรือมีความสูงได้ 12 เมตร และเสนอให้ปรับเปลี่ยนถ้อยค าจากค าว่า “ชิโนโปร
ตุกีส” เป็น “ชิโนยูโรเปียน” หรือ “รูปแบบสถาปตัยกรรมแบบผสมผสาน” 

- ที่ประชุมเห็นด้วยกับการเพ่ิมมาตรการเกี่ยวกับพ้ืนที่ว่างน้ าซึมผ่านได้ และพ้ืนที่ 
สีเขียวยั่งยืนในบางบริเวณ เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากการพัฒนา 
ในอนาคต 

- ควรมีการก าหนดขนาดอาคารเดี่ยวที่เหมาะสม 
หลักเกณฑ์การก่อสร้าง
อาคารในพ้ืนที่สูงและ
พ้ืนทีล่าดชัน 

- การเปิดให้พ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร 
จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์การก่อสร้าง ประเภทอาคาร ความสูง ขนาดแปลง 
พ้ืนที่คลุมดิน ฯลฯ ที่มีความเข้มข้นกว่าพื้นที่ท่ีอยู่ต่ ากว่า 80 เมตร 

- เสนอให้มีการก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35 ได้  
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 

การวัดความสูงของ
อาคาร 

- ควรมีการปรับปรุงมาตรการเรื่องการวัดความสูงของอาคารให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและไปในทิศทาง
เดียวกัน 

การกระท าหรือการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ  

- ควรมีการทบทวนมาตรการที่ซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับอยู่ 
- ควรมีการทบทวนถ้อยค าในบางมาตรการที่มักมีปัญหาในการตีความทาง

กฎหมาย เช่น มีผลท าให้คุณภาพน้ าทะเลเสื่อมโทรม หรือ เสียสภาพความเป็น
ธรรมชาติ เป็นต้น 

- เสนอให้คงบางมาตรการที่มีความส าคัญและจ าเป็นในพ้ืนที่ เนื่องจากกฎหมาย
อ่ืนที่ใช้บังคับอยู่ยังไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกบริบทของพ้ืนที่ และเพ่ือการ
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มาตรการด้าน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่น การท าการประมงใน
แหล่งหญ้าทะเล การขุดตักดินเพ่ือการค้าในพ้ืนที่ที่ความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 
35 หรือมีความสูงจากระดับน้ าปานกลางเกินกว่า 80 เมตรขึ้นไป 

- เสนอให้เพ่ิมมาตรการเพ่ือการคุ้มครองและดูแลการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล 
เช่น มาตรการเกี่ยวกับไฟส่องสว่างหน้าชายหาดของโรมแรม เป็นต้น 

- เสนอให้โครงการ/กิจการที่ต้องจัดท าข้อก าหนดท้ายประกาศ ให้จัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบ และการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้  ทสจ. 
ทราบ ทุก ๆ 1 ปี 

การจัดท ารายงาน 
IEE/EIA 

- ควรพิจารณาปรับประเภทของโครงการที่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมเบื้ องต้นและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
ให้สอดคล้องกับแนวทางการก าหนดประเภทที่ต้องจัดท า EIA และ EHIA ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ สผ. (ส่วนกลาง) 

- ควรพิจารณากิจการที่มีการดัดแปลงอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ที่เข้าข่าย
ต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ซึ่งประเด็นนี้มักมี
ข้อจ ากัดในการพิจารณาและข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานของ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 

- เสนอให้เพ่ิมประเภท/กิจการที่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้า
ปลีก/ค้าส่ง ซึ่งกิจการประเภทนี้มักมีข้อร้องเรียนจากชุมชน และการประกอบ
กิจกรรมอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพ้ืนที่ได้  

- เสนอให้คงประเภท/กิจการที่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ได้แก่ การขุด ตัก หรือลอก กรวด ดิน หินลูกรัง และทรายบก ที่มีความลึกจาก
ระดับพ้ืนดินเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร 
เนื่องจากลักษณะการด าเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบางพ้ืนที่ 

- ควรเพ่ิมข้อก าหนดการจัดท ารายงาน EIA และ EHIA ของประกาศ ทส. 
ส่วนกลาง ระบุไว้ในร่างประกาศฯ ฉบับนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวทาง
ปฏิบัติ 

แผนที่ท้ายประกาศ - การจัดท าแผนที่ท้ายประกาศ และการก าหนดแนวเส้นชั้นความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ควรอ้างอิงฐานจากแผนที่ของกฎหมายของผังเมือง/
ควบคุมอาคาร เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกัน  

มาตรการอื่นๆ - ควรมีมาตรการส่งเสริมกลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และภาคประชาชนพื้นที่ รวมทั้ง การสนับสนุนงบประมาณ 
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๔.๒ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th) ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ (มีผู้แสดงควำมคิดเห็นทั้งหมด ๙ คน) 
 

ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น ค าชี้แจง 
๑. ท่ำนเห็นด้วยกับการที่จังหวัดภูเก็ต ควรได้รับการ
ก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกัน สงวน รักษา 
และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทาง
ทะเล และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมบูรณ์
ยั่งยืน และคงไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป หรือไม่  
อย่างไร 

มีผู้ตอบเห็นด้วย จ านวน ๗ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๗๗.๘ ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด)  
- เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว
และความอุดมสมบู รณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
ในพ้ืนที่ จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายในการบังคับใช้และการ
ก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือป้องกัน สงวน รักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรทางทะเลในพ้ืนที่  
- ควรมีการก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเมืองภูเก็ต 
และสอดรับกับการเติบโตของภาคธุรกิจ 

จังหวัดภูเก็ตมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท าให้
จังหวัดภูเก็ตได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมีชื่อเสียง
ระดับโลก ดังนั้น การก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ   
พ.ศ. 2535 จึงเป็นกลไกส าคัญในการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน และ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒. ท่ำนเห็นด้วยกับ  (ร่าง) ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ใน
บริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) หรือไม่ 
อย่างไร 

มีผู้ตอบเห็นด้วย จ านวน ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด)  
- เห็นด้วยกับมาตรการข้อ ๑๓ (๒) (ก) ที่ก าหนดให้
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัย
รวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่อยู่ห่าง
จากแนวชายฝั่งเกินกว่า ๕๐ เมตร ซึ่งมีจ านวน
ห้องพักตั้งแต่ 50 ห้องถึง ๗๙ ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้
สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ ๒,๕๐๐ 

ส านักงานนโยบายฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุง
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  และ
สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น ค าชี้แจง 
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
- ร่างประกาศฯ มีความครอบคลุมทั้งเรื่องการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การป้องกัน ดูแล และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมถึง มีการก าหนดโครงการ กิจการ 
หรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๓. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพ่ิมเติมต่อมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของ (ร่าง) ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขต พ้ืนที่ และมาตรการคุ้ มครองสิ่ ง แวดล้ อม  
ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) 

- ควรปรับแก้ไขจ านวนห้องพักในข้อ ๑๓ (๒) (ข) 
กรณีกิจการที่น าบ้านพักอาศัยไปให้บริการเป็น
สถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม จาก “ตั้ งแต่  ๓๐ ห้องถึ ง ๗๙ ห้อง” 
เปลี่ยนเป็น “ตั้งแต่ ๕๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง” เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อ ๑๓ (๒) (ก) โครงการ กิจการ หรือ
การด าเนินการประเภทโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม 
อาคารชุด 
 
-  ควรมีการระบุค านิ ยามหรือบทเฉพาะกาล 
กรณีการตีความการนับจ านวนห้องพัก เช่น ที่พัก
แบบวิลล่า 1 หลัง (ด้านในมี ๓ ห้องพัก) จะนับ
จ านวนห้องพักเป็น ๑ หลัง ๓ ห้องพัก หรือนับเป็น 
๑ หลัง ๑ ห้องพัก เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติ 
ที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- เนื่องจากลักษณะโครงการของกิจการที่น าบ้านพัก
อาศัยไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรม 
มีความแตกต่างจากโครงการ/กิจการประเภท
โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม และอาคารชุด ดังนั้น 
จึงก าหนดจ านวนห้องพักตั้งแต่ ๓๐ ห้องถึง ๗๙ ห้อง 
เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น ซึ่งคงเดิมตามประกาศ ฉบับปี ๒๕๖๐ 
 
 
- ส านักงานนโยบายฯ จะด าเนินการจัดท าคู่มือ
ค าอธิบายประกอบร่างประกาศ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่)  
โดยจะมีรายละเอียดและค าอธิบายของแต่ละ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนและมีแนวทางการปฏิบัติ งานที่ตรงกัน  
ในล าดับต่อไป 
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ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น ค าชี้แจง 
- ไม่ควรก าหนดพ้ืนที่หรือบริเวณ ตามความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 
- ควรปรับแก้ไขมาตรการให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้
ภาคธุรกิจเอกชนสามารถด าเนินงานได้ 
 
- ควรมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เพ่ือเป็นการควบคุม
กิจกรรมที่อาจส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และควรมี
การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอใน
การติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย 

- เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขา
สูง จึงมีความจ าเป็นในการก าหนดพ้ืนที่หรือบริเวณ
ตามความสูงจากระดับน้ าทะเล เพ่ือควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสม  
 
-  การบั งคับ ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการ 
บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการก ากับ ดูแล และติดตาม 

 
๔.๓ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (www.onep.go.th) ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ (มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
ทั้งหมด ๒๘๐ คน) 
 

ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น ค าชี้แจง 
๑. ท่ำนเห็นด้วยกับการที่จังหวัดภูเก็ต ควรได้รับการ
ก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกัน สงวน รักษา 
และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทาง
ทะเล และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมบูรณ์
ยั่งยืน และคงไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป หรือไม่  
อย่างไร 

มีผู้ตอบเห็นด้วย จ านวน ๒๗๒ คน (คิดเป็นร้อยละ 
97.1 ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด)  
-  เนื่ องจากจั งหวัดภู เก็ตมีธรรมชาติที่ สวยงาม  
มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุสมสมบูรณ์ รวมถึง
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศและระดับโลก 
ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงการดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้น การที่

จังหวัดภูเก็ตมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท าให้
จังหวัดภูเก็ตได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมีชื่อเสียง
ระดับโลก ดังนั้น การก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ 
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ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น ค าชี้แจง 
จังหวัดภูเก็ตถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการ
คุ้มครองสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่ งที่ดี 
เพ่ือช่วยป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ได้ 
อย่างยั่งยืน และสามารถส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง 
 
 
มีผู้ตอบไม่เห็นด้วย จ านวน ๕ คน (คิดเป็นร้อยละ 
1.8 ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด) : ไม่ระบุ
ความคิดเห็น 
 
มีผู้ แสดงความคิด เห็น อ่ืน ๆ จ านวน ๓ คน  
(คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของผู้แสดงความคิดเห็น
ทั้งหมด) : ไม่ระบุความคิดเห็น 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ   
พ.ศ. 2535 จึงเป็นกลไกส าคัญในการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน และ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
- 
 
 
 
- 

๒. ท่ำนเห็นด้วยกับ (ร่าง)  ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ใน
บริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) หรือไม่ 
อย่างไร 

มีผู้ตอบเห็นด้วยกับ (ร่าง) ประกาศฯ ทั้งฉบับ 
จ านวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของผู้แสดง
ความคิดเห็นทั้งหมด) : ร่างประกาศฯ พ.ศ. .... 
(ฉบับใหม่) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถคุ้มครอง ดูแล และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ 
 
 
 
 

- ส านักงานนโยบายฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุง
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต และ
สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น ค าชี้แจง 
มีผู้ตอบไม่เห็นด้วยกับ (ร่าง) ประกาศฯ ทั้งฉบับ 
และควรมีการปรับแก้ไขมาตรการ จ านวน 261 
คน (คิดเป็นร้อยละ 93.2 ของผู้แสดงความคิดเห็น
ทั้งหมด)  
- ร่างประกาศฯ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) มีข้อจ ากัดและ
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก 
และธุรกิจของเมืองท่องเที่ยว  
- ไม่เห็นด้วยกับมาตรการที่ก าหนดให้ต้องมีการเว้น
พ้ืนที่ให้น้ าซึมผ่านได้และการเว้นพ้ืนที่ว่าง 
- ร่างประกาศฯ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) เป็นอุปสรรคต่อ
การขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือประกอบกิจการต่าง ๆ 
- บางประเด็นมีข้อขัดแย้งกับกฎหมายอ่ืน ๆ และ
การพัฒนาพ้ืนที่ ไม่ควรถูกจ ากัดโดยกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 
- ควรมีการยืดหยุ่นให้กับการก่อสร้างอาคารของ 
ส่วนราชการ 
- ควรมกีารปรับแก้ไขบางมาตรการให้มีความเหมาะสม 
- ร่างประกาศฯ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) ไม่สอดรับกับ
บริบทของการพัฒนาเมืองและราคาที่ดิน และไม่
สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ตรงประเด็น 
- เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นพ้ืนที่เกาะที่มีบริบท
แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีข้อจ ากัดในเรื่องที่ดิน และ
มีราคาของอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างสูง ดังนั้น การใช้
ประโยชน์ที่ดินต้องให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และ

- ส านักงานนโยบายฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุง
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต และ
สอดคล้องกับกฎหมาย อ่ืน ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง แล้ ว  
อย่างไรก็ตาม ร่างประกาศฯ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) นี้  
เป็นกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อมซึ่ ง เป็นกฎหมาย 
รอนสิทธิ์เพ่ือการควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์และความเหมาะสมสูงสุด และเป็นการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจจะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะมีข้อจ ากัดการพัฒนา
พ้ืนที่และการประกอบธุรกิจบางกิจการ 
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ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น ค าชี้แจง 
ไม่ควรบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเหมือนกับ
จังหวัดอ่ืน ๆ  
มีผู้ แสดงความคิดเห็น อ่ืน ๆ จ านวน 4 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของผู้แสดงความคิดเห็น
ทั้งหมด)  
- เห็นด้วยกับมาตรการบางข้อและไม่เห็นด้วยกับ
มาตรการบางข้อ เช่น การก าหนดค านิยามที่มีความ
เข้าใจยาก ซึ่งอาจส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของ
การปฏิบัติงาน การก าหนดกิจการหรือโครงการที่
ต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 
 
 
 
 
- ส านักงานนโยบายฯ จะด าเนินการจัดท าคู่มือ
ค าอธิบายประกอบร่างประกาศ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่)  
ในล าดับต่อไป โดยจะมีรายละเอียดและค าอธิบาย
ของแต่ละมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนและมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ตรงกัน 

๓. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพ่ิมเติมต่อมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของ (ร่าง) ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขต พ้ืนที่ และมาตรการคุ้ มครองสิ่ ง แวดล้ อม  
ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) 

- ค านิยาม “แนวชายฝั่งทะเล” ควรก าหนดจุดหรือ
ต าแหน่งของแนวที่น้ าทะเลขึ้นสูงสุด รวมถึง การ
ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลที่ชัดเจน 
- ควรเพิ่มเติมข้อมูลการแสดงวิธีการค านวณหรือ
ตัวอย่างของค านิยาม “ลาดเชิงเขา ยอดลาดชัน ตีน
ลาดชัน ระยะเว้น และความสูงลาดเชิงเขา” เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และตรงกัน 
 
- ควรยกเว้นความสูงของการก่อสร้างอาคารของ 
ส่วนราชการ เนื่องจากมีข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
 

- ส านักงานนโยบายฯ จะด าเนินการจัดท าคู่มือ
ค าอธิบายประกอบร่างประกาศ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่)  
ในล าดับต่อไป โดยจะมีรายละเอียดและค าอธิบาย
ของแต่ละมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนและมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ตรงกัน 
 
 
 
 
- ส านักงานนโยบายฯ ได้ก าหนดมาตรการยกเว้น
เรื่องความสูงของอาคาร ไม่น ามาใช้บังคับแก่การ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อใช้ใน
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ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น ค าชี้แจง 
 
 
 
- ไม่ควรก าหนดเรื่องท่ีว่างน้ าซึมผ่านได้ 
 
 
 
 
- ข้อ ๖ (๔) พ้ืนที่บริเวณที่ ๓ ควรปรับแก้ไขการ
ก าหนดพ้ืนที่ว่างให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้
ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ 
ให้มีที่ว่างของอาคารไม่น้อยกว่า ๑๐ ใน ๑๐๐ ส่วน
ของพ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร 
 
 
 
- ควรมีการก ากับดูแลการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเล 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าตอง 
 
 
 

กิจการโทรคมนาคมหรือกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ 
หรือกิจการสาธารณูปโภคท่ีได้รับสัมปทานจากรัฐ 
 
- การก าหนดที่ว่างน้ าซึมผ่านได้เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ตลอดจนเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวเพ่ือช่วยดูดซับน้ าและท าให้เกิดการระบายน้ า 
ได้ตามธรรมชาติ 
 
- ส านักงานนโยบายฯ ได้ก าหนดมาตรการให้มีที่ว่าง
น้ าซึมผ่านได้ เช่น พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนดินเดิม ในสัดส่วน
ร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่ว่างที่ปราศจากหลังคาหรือ
สิ่งก่อสร้างปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร เพ่ือให้เกิดการระบายน้ าได้ตามธรรมชาติ 
และช่วยป้องกันปัญหาดินถล่มและอุทกภัย 
- ส านักงานนโยบายฯ รับไปทบทวนกรณีการก าหนด
ที่ว่ างตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคาร
ประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
- ส านักงานนโยบายฯ ได้ก าหนดมาตรการห้ามปล่อย
ทิ้ งของเสียหรือมลพิษลงสู่ แหล่ งน้ าหรือทะเล  
โดยต้องผ่านการบ าบัดตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด และการก าหนดให้การก่อสร้างโรงแรม 
อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือห้องพักต้อง
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ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น ค าชี้แจง 
 
 
 
- ควรปรับแก้ไขให้ห้องพักท่ีมีจ านวนตั้งแต่ ๑๐ ห้อง 
ถึง ๒๙ ห้อง ต้องจัดท าข้อก าหนดท้ายประกาศ  
ตามประกาศฉบับเดิม (ประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 
 
- ข้อ ๑๓ (๒) (ก) ควรปรับแก้ไขให้จ านวนห้องพัก
ของโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม และอาคารชุด ที่มี
จ านวนตั้งแต่ ๓๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง ต้องจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามประกาศ
ฉบับเดิม (ประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๐) และให้สอดคล้อง
กับจ านวนห้องพักของกิจการที่น าบ้านพักอาศัยไป
ให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรม (ข้อ ๑๓ 
(๒) (ข)) 
 
- ข้อ ๑๓ (๒) (ง) การจัดสรรที่ดิน ควรปรับแก้ไขให้
ขนาดแปลงที่ดินตั้งแต่ ๓๐ - ๕๐๐ แปลง หรือเนื้อที่

ติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ า
เสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อหรือทางน้ าสาธารณะไว้แล้ว 
 
- ส านักงานนโยบายฯ ได้ก าหนดให้จ านวนพักตั้งแต่ 
๑๐ ห้อง ถึง ๔๙ ห้อง ต้องจัดท าข้อก าหนดท้าย
ประกาศ โดยไม่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เบื้ อ ง ต้ น  เ พ่ื อ ใ ห้ ส อดค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต และเป็นการผ่อนปรนและลด
ผลกระทบให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต้องจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ซ่ึงมีข้อจ ากัด
และภาระค่าใช้อย่างมาก 
 
- ส ำนักงำนนโยบำยฯ ได้ก ำหนดจ ำนวนห้องพักของ
โรงแรม อำคำรอยู่อำศัยรวม หรืออำคำรชุด ตั้งแต่ 
๕๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง เข้ำข่ำยต้องจัดท ำรำยงำน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มำตรกำรที่ก ำหนดให้จ ำนวนห้องพักตั้งแต่ ๑๐ ห้อง 
ถึง ๔๙ ห้อง ที่ต้องด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดท้ำย
ประกำศ 
 
 
- ส ำนักงำนนโยบำยฯ ได้ก ำหนดสัดส่วนกำรจัดสรร
ที่ ดิน  ที่ เ ข้ ำข่ ำยต้องจัดท ำรำยงำนผลกระทบ
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ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น ค าชี้แจง 
ตั้งแต่ 2 - ๑๐๐ ไร่ ต้องจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพราะจังหวัดภูเก็ตมีโครงการ
จัดสรรที่ดินค่อนข้างเยอะ และการจัดท าสรรที่ดินจะ
มีผลกระทบเป็นบริเวณกว้างมากกว่าโรงแรม อาคาร
อยู่อาศัยรวม โดยเฉพาะในช่วงการปรับพ้ืนที่และ
ช่วงก่อสร้าง 
 
- ควรปรับแก้ไขให้อาคารเก่าที่จะดัดแปลงเป็น
โรงแรม จ านวน ๑ - ๔๙ ห้อง ไม่ต้องจัดท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และควรก าหนดให้มี
พ้ืนที่ว่าง ๑๐% 

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตำมกำรจัดสรรที่ดินขนำดกลำง 
คือ ตั้งแต่ ๑๐๐ แปลง แต่ไม่ถึง ๕๐๐ แปลง หรือ
ตั้งแต่ ๑๙ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑๐๐ ไร่ 
 
 
 
 
- ส านักงานนโยบายฯ ได้ก าหนดให้จ านวนพักตั้งแต่ 
๑๐ ห้อง ถึง ๔๙ ห้อง ต้องจัดท าข้อก าหนดท้าย
ประกาศ โดยไม่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
- ส านักงานนโยบายฯ รับไปทบทวนกรณีการก าหนด
ที่ว่ างตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคาร
ประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 


