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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 แนวชายฝังทะเลของประเทศไทยมีระยะทางประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพืนที 
23 จงัหวดั แยกเป็นชายฝังทะเลดา้นอ่าวไทย ระยะทางประมาณ 2,055 กิโลเมตร และชายฝังทะเลดา้น
อนัดามนัระยะทางประมาณ 1,093 กิโลเมตร (รวมแนวชายฝังรอบเกาะภูเก็ต)  พืนทีชายฝังทะเลมี
ศกัยภาพและบทบาทสาํคญั โดยเป็นทุนทางเศรษฐกิจและสังคม เนืองจากมีประชาชนอยูอ่าศยัทาํกิน
ประมาณ 20 ล้านคน เป็นฐานการผลิตและการบริการทีสําคัญจึงมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์
หลากหลาย อาทิเช่น เป็นพืนทีเพือการอุตสาหกรรมการท่องเทียว การประมง และแหล่งสาํรวจขุด
เจาะพลงังาน เป็นตน้ ตลอดจนเป็นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพราะว่าเป็นแหล่ง
ทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์โดยเป็นพืนทีต่อเนืองระหว่างระบบนิเวศทางบกและทางทะเล (Ecotone) 
ซึงมีความสาํคญัต่อระบบนิเวศชายฝังทะเล มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  

 กระบวนการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังทะเล  ทังโดยกิจกรรมของมนุษย์และ
กระบวนการตามธรรมชาติเกิดขึนอยา่งต่อเนือง ทาํใหเ้กิดการสูญเสียพืนทีชายฝังทะเลและปัญหาการ
กดัเซาะชายฝังทะเล  รวมถึงปัญหาการทบัถมของตะกอนและเกิดการตืนเขินซึงสถานการณ์นบัวนัจะ
ทวีความรุนแรงและมีการขยายตวัมากขึน ทงันี ขอ้มูลการสาํรวจศึกษาและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดผ้ลสรุปว่า แนวชายฝังทะเลของประเทศไทยประสบปัญหาการกดัเซาะชายฝัง
ในระดบัปานกลางถึงรุนแรง คิดเป็นระยะทาง 830 กิโลเมตร หรือร้อยละ 26.34 ของระยะทางแนว
ชายฝังทะเลทงัประเทศ จากการศึกษาการพฒันาเครืองมือการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล ได้
รวบรวมองคค์วามรู้ทางวิชาการเกียวกบัหลกัการ วิธีการ รูปแบบการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การกดัเซาะชายฝังประกอบดว้ย แนวทางหลกั / วิธีการ 4 แนวทาง คือ  (1) การไม่ดาํเนินการใด ๆ (2) 
การอพยพเคลือนยา้ยไปยงัพืนทีอืนหรือการถอยร่นจากแนวชายฝังทะเล (3) การสร้างเสถียรภาพของ
ชายฝังทะเลโดยไม่ใชโ้ครงสร้าง (Soft Stabilization) (4) การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยใช้
โครงสร้าง (Hard Stabilization)  

 ทีผ่านมา แมว้่าจะมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานทีมีพนัธกิจเกียวขอ้งกบัการจดัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล  แต่การดาํเนินงานมีลกัษณะขาดการประสานและ
บูรณาการการทาํงานทีเชือมโยง ส่งผลให้การบริหารจดัการเพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝังยงัเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติทีสําคญัเมือวนัที 26 
สิงหาคม 2551 เมือวนัที 22 กนัยายน 2552 และเมือวนัที 20 เมษายน 2553 โดยสาระสําคญัของมติ
คณะรัฐมนตรีดงักล่าวครอบคลุมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ แนวทางการบูรณาการ
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จดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจดัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล โดยมอบหมายใหก้รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบประสานการดําเนินงาน ดังนัน เพือให้การขับเคลือนภารกิจทีได้รับ
มอบหมายตามนโยบายมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ รายงานการศึกษาฉบบันี จึงไดเ้สนอ
ขอ้เสนอการพฒันาศกัยภาพและความพร้อมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง (ทช.) ในการ                              
เป็นหน่วยงานหลกัประสานและบูรณาการการบริหารจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝังทะเลไว ้3 ส่วน ดงันี  

 ส่วนที 1 ดา้นโครงสร้างการบริหารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง โดยการ
ปรับอาํนาจหน้าทีตามกฎกระทรวงให้ครอบคลุมภารกิจดา้นจดัการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง และ
จดัตงั “สาํนกัการจดัการป้องกนัการกดัเซาะชายฝังทะเล” ทาํหนา้ทีเป็นหน่วยงานรับผดิชอบ ประสาน
การดาํเนินงานดา้นการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลให้เป็นไปอยา่งบูรณา
การและสอดคลอ้งกบันโยบาย แผนยทุธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนปฏิบติัการหรือแผนการจดัการเชิง
พืนที รวมทงัเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลและองคค์วามรู้ดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล ตลอดจนส่งเสริมการ
สร้างศกัยภาพและขีดความสามารถเพือเพิมประสิทธิภาพการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ                  
กดัเซาะชายฝังทะเลของทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้ง ทงันี โดยจดัสรรอตัรากาํลงับุคลากรใหค้รอบคลุมกบั
สาขาวิชาการทีจาํเป็นสาํหรับรองรับการดาํเนินงาน   

 ส่วนที 2   ดา้นกลไกและกระบวนการผลกัดนัขบัเคลือนการดาํเนินงานเชิงบูรณาการ 
ซึงเชือมโยงตงัแต่ระดบันโยบายถึงระดบัปฏิบติัการ อาทิเช่น การทบทวน ปรับปรุงพฒันาบทบาทของ
กลไกระดบันโยบาย ไดแ้ก่ คณะอนุกรรมการกาํกบัการดาํเนินกิจกรรมและจดัทาํแผนหลกัป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง  และกลไกทางวิชาการ ไดแ้ก่ คณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม  (ดา้นคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการ
ร่วมกบัเอกชน และดา้นโครงสร้างพืนฐานและอืนๆ) ซึงอยูภ่ายใตค้ณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ให้มีความเชือมโยงและหนุนเสริมการดาํเนินงานของหน่วยงานปฏิบติัทงัในส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ทอ้งถิน รวมถึงการจดัตงัคณะกรรมการทีปรึกษาทางวิชาการภายในหน่วยงาน   ให้เป็นทีปรึกษาเพือ
ทาํหนา้ทีกลนักรองความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ/เทคนิค ฯลฯ และใหค้าํปรึกษา แนะนาํทาง
วิชาการแก่หน่วยงานปฏิบติั หน่วยงานกาํกับ ตรวจสอบ รวมทงัภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชน 
ตลอดจนดา้นการพฒันาเครืองมือ/หลกัเกณฑ/์แนวทาง ไดแ้ก่ การเร่งรัดร่างพระราชบญัญติัส่งเสริม
การบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง พ.ศ. .... การพิจารณาปรับปรุง แกไ้ขกฎระเบียบให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการบงัคบัใช ้การประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มในระดบัยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมและยกระดบัการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูที้เกียวขอ้ง เป็นตน้   
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 ส่วนที 3  ดา้นความร่วมมือระหว่างประเทศและพนัธกรณีดา้นการจดัการชายฝังและ
ทะเล/ดา้นการกดัเซาะชายฝัง โดยการพฒันาศกัยภาพและทกัษะบุคลากรทงัในระดบับริหาร และระดบั
ปฏิบติัการในสาขาทีประเทศไทยยงัขาดความพร้อมการพฒันากลไกและกระบวนการแลกเปลียนขอ้มูล
และองคค์วามรู้ การสาํรวจ ศึกษา วิจยัในระดบัองคก์รและระดบันกัวิชาการ ความร่วมมือและการเป็น
พนัธมิตรในการขบัเคลือนอนุสญัญา/พนัธกรณี เช่น อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทางทะเล  
(United Nations Convention on the Law of the Sea)  อนุสัญญาว่าดว้ยการป้องกนัมลภาวะจากเรือ 
(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) เป็นตน้ 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบบันี สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งสูงของคณะ
อาจารยที์ปรึกษา ซึงประกอบดว้ย ดร.สมพร แสงชยั ดร.จิตริยา ปินทอง และ ศ.ดร.สุรชยั ศิริไกร               
ทีไดใ้ห้คาํแนะนาํ ชีแนะ ปรับปรุง เพิมเติมเกียวกบัขอบเขตของเนือหาสาระของรายงานให้มีความ
สมบูรณ์ และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ รวมทงัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรนักบริหารการทูตอย่าง
ครอบคลุมมากยงิขึน  

 โดยทีข้อมูลในการศึกษาและจัดทาํรายงานครังนี ได้รับความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานทงัภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะขอ้มูลจากผลการศึกษาและขอ้มูลพืนฐาน
จากการตอบแบบสอบถามของหน่วยงานทีดําเนินการด้านการกัดเซาะชายฝังทะเลของ
สถาบนัการศึกษาวิจยั และส่วนราชการต่างๆ ทงัในและนอกสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม รวมถึงส่วนราชการในภูมิภาคและท้องถิน ตลอดจนสถาบันทางทะเลแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Maritime Institute : KMI) ทีไดเ้พิมพนูองคค์วามรู้ดา้นนโยบายทางทะเล
และสิงแวดลอ้ม การแลกเปลียนเรียนรู้สถานการณ์และการจดัการระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค ซึงสามารถนาํมาเปรียบเทียบและประยกุตใ์ชใ้นการเตรียมพฒันาการจดัการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝังของประเทศไทยและของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังต่อไป ผูจ้ดัทาํรายงาน      
จึงใคร่ขอแสดงความขอบคุณไว ้ณ โอกาสนี 

 สุดทา้ยนี ขอขอบคุณเพือนร่วมรุ่นนักบริหารการทูต รุ่น 3 ทีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ
ดว้ยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณเจา้หนา้ทีสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ กระทรวง
การต่างประเทศทุกท่าน ทีใหค้วามอนุเคราะห์ในระหวา่งการฝึกอบรม 
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                    สิงหาคม 2554 
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บทท ี1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 แนวชายฝังทะเลของประเทศไทยมีระยะทางประมาณ 3,148 กิโลเมตร1 ครอบคลุม
พืนที 23 จงัหวดั แยกเป็นชายฝังทะเลดา้นอ่าวไทย ระยะทางประมาณ 2,055 กิโลเมตร และชายฝัง
ทะเลดา้นอนัดามนัระยะทางประมาณ 1,093 กิโลเมตร (รวมแนวชายฝังรอบเกาะภูเก็ต)  พืนที ชายฝัง
ทะเลมีศกัยภาพและบทบาทสาํคญัทงัในเชิงเศรษฐกิจ สงัคมและสิงแวดลอ้ม โดยมีประชาชนอยูอ่าศยั
ทาํกินประมาณ 13 ลา้นคน เป็นพืนทีเพือการอุตสาหกรรมการท่องเทียว การประมง และเป็นแหล่ง
ทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์โดยเป็นพืนทีต่อเนืองระหว่างระบบนิเวศทางบกและทางทะเล (Ecotone) 
ซึงมีความสําคญัต่อระบบนิเวศชายฝังทะเล มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นฐานการผลิตที
สาํคญัจึงมีกิจกรรมการใชป้ระโยชน์หลากหลาย กระบวนการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังทะเลทงัโดย
กิจกรรมของมนุษยแ์ละกระบวนการตามธรรมชาติซึงเกิดขึนอยา่งต่อเนืองทาํใหเ้กิดการสูญเสียพืนที
ชายฝังทะเลและปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลรวมถึงปัญหาการทบัถมของตะกอนและเกิดการตืน
เขินซึงสถานการณ์ดงักล่าวนบัวนัจะทวีความรุนแรงและและมีการขยายตวัมากขึน 
 จากการประมวลผลการสาํรวจและวิเคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษาต่าง ๆ พบว่า ชายฝัง
ทะเลของประเทศไทยมีปัญหาถูกกดัเซาะประมาณ 830 กิโลเมตร โดยมีประเด็นปัญหาและ สาเหตุ
หลกัจาก (1) กระบวนการตามธรรมชาติ  (2) กิจกรรมมนุษย ์(3) กฎหมายและการบริหารจดัการ  
ทงันี ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลส่งผลกระทบทงัทางตรงและทางออ้ม ดงันี 
 1.1.1 ดา้นระบบนิเวศชายฝังทะเลต่าง ๆ  ไดรั้บผลกระทบทงัในแง่ความอุดมสมบูรณ์ของ
สิงมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพและห่วงโซ่อาหาร ซึงส่งผลใหผ้ลผลิตสตัวน์าํและประมงลดลง 
 1.1.2 ดา้นเศรษฐกิจ การสูญเสียพืนทีชายฝังและความสวยงามตามธรรมชาติส่งผลกระทบต่อ
การลงทุนทงัภาคอุตสาหกรรม การท่องเทียว  ฯลฯ ทาํใหรั้ฐตอ้งใชง้บประมาณใน การแกไ้ขปัญหาจาํนวนมาก 
 1.1.3 ดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต ชุมชนทีตงัถินฐานในพืนทีชายฝังทะเลทีมีปัญหา
กดัเซาะตอ้งสูญเสียทีดิน ทีทาํกิน ทีอยูอ่าศยันาํมาซึงความไม่มนัคงในการดาํรงชีวิต ตอ้งเปลียนวิถี
ชีวิตหรือการประกอบอาชีพ หรือตอ้งอพยพยา้ยถินทีอยู ่  
                                                                    
1  ผลจากการวิเคราะห์โดยวิธี digitize ขอ้มูลจากแผนทีภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ของ                 
 กรมแผนทีทหาร อา้งอิงระบบพิกดั WGS84 
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 ทีผ่านมาแมว้่า จะมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยทีมีพนัธกิจเกียวขอ้งกบัการจดัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล   แต่การดําเนินงานทีผ่านมามีลกัษณะ           
“ต่างคนต่างทาํ”  ขาดการประสานและบูรณาการการทาํงานทีเชือมโยงตังแต่การกาํหนด
นโยบาย  – การแปลงไปสู่การปฏิบตัิ – การติดตามประเมินผลกระทบอย่างสอดคลอ้งและ
ประสานกนัเป็นระบบ ส่งผลให้การบริหารจดัการเพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝังยงัเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร ในการนี  คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติทีสําคญั 
จาํนวน 3 ครัง คือ เมือวนัที 26 สิงหาคม 2551 และเมือวนัที 22 กนัยายน 2552 และเมือวนัที 20 
เมษายน 2553 โดยสาระสําคญัของมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวขา้งตน้ครอบคลุมในเรืองการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝังทะเล แนวทาง
การบูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล กรอบแผนบูรณาการ 
งบประมาณการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล โดยมอบหมายให้กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบประสานการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม
กรอบแผนบูรณาการฯ 

 อย ่างไรก็ตาม   เ นืองจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง  (ทช . )  เ ป็น
หน่วยงานใหม่ ซึงตามโครงสร้าง/อาํนาจหน้าที/อตัรากาํลงัเดิมทีมีอยู่ยงัไม่ครอบคลุมถึง
ภารกิจด ้านการจดัการป้องก ันและแก ้ไขปัญหาการก ัด เซาะชายฝัง  ด ังนัน  เพือให้การ
ขบัเคลือนภารกิจทีได้รับมอบหมายตามนโยบายซึงเป็นมติคณะรัฐมนตรีขา้งตน้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ จึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาวิเคราะห์เพือเสนอแนะแนวทาง 
การพฒันาศกัยภาพและความพร้อมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง (ทช.) ในการเป็น
หน่วยงานหลกัประสานและบูรณาการการบริหารจดัการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝังทะเล 
 
1.2  วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 เพือรวบรวม ประมวลปัญหาและสาเหตุการกัดเซาะชายฝังทะเล รวมทัง
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา จากกรณีศึกษาทงัภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน
ข้อจาํกัดของการขับเคลือนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล             
ในภาพรวม 
 1.2.2 เพือเสนอแนะแนวทางพฒันาศกัยภาพและความพร้อมของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝังในการเป็นหน่วยงานหลกัประสานและบูรณาการการจดัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา วธีิการดําเนินการศึกษา และระเบียบวธีิการศึกษา 
 1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
  1.3.1.1 การศึกษาสาเหตุของปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลในภาพรวมของ
ประเทศไทยและขอ้เสนอแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ทีได้มีการศึกษา หรือ
ดาํเนินการในพืนทีต่าง ๆ  
  1.3.1.2  การศึกษาวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการด้านการกัดเซาะชายฝัง 
ประกอบดว้ย 
   (1 )  การศึกษาวิ เคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ                        
ทีเกียวขอ้งกับการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลในช่วงแผนพฒันาฯ                  
ฉบบัที 10 – ทิศทางในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที 11 ตลอดจนขอ้เสนอแนะในการประสานความ
ร่วมมือทางวิชาการกบัต่างประเทศ 
   (2) การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) โดยการ
วิเคราะห์จุดแขง็-จุดอ่อน โดยการวิเคราะห์ปัจจยัภายในดว้ยหลกั 7S’s  (Mc Kinsey)  และการ
วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกดว้ยหลกั C-PEST 
   (3)  การศึกษาวิเคราะห์องคก์รและการบริหารจดัการภารกิจการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลของหน่วยงานภาครัฐทีมีหนา้ทีรับผดิชอบและทีเกียวขอ้งในปัจจุบนั 
 1.3.2  วิธีการและระเบียบวิธีการศึกษา 
  1.3.2.1 ประเภทการวิจยัเชิงคุณภาพ 
  1.3.2.2 แหล่งขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษา 
   (1) ขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการทบทวนขอ้มูลจากเอกสารนโยบาย  แผน ผล
การศึกษาวิจยัและบทความทางวิชาการ ตลอดจนผลการประชุมสมัมนาดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล 
   (2 )   ข้อมูลปฐมภู มิ  โดยการจัดทําแบบสอบถามข้อมูลและ                     
ความคิดเห็น  (ภาคผนวก ก) จากผูแ้ทนของภาคส่วนต่าง ๆ ทีมีส่วนไดเ้สียและทีเกียวขอ้ง รวมทงั
การปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายหลกั (Key Persons) ซึงมีประสบการณ์
หรือมีความเชียวชาญดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล 
  1.3.2.3 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประมวลสรุปผลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิและปฐมภูมิตามขอ้ 1.3.2.2 (1)  และ (2) เพือนาํเสนอร่าง
แนวทางการพฒันาศกัยภาพกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังในการเป็นหน่วยงานหลกัประสาน
และบูรณาการการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล พร้อมทงัจดักระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรหลกัของกรมและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
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1.4  ประโยชน์ทจีะได้รับจากการศึกษา 
 1.4.1 นาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นเครืองมือและ/หรือเป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคลเพือรองรับการจดัโครงสร้าง อตัรากาํลงั และภารกิจของสาํนกัการจดัการป้องกนั
การกดัเซาะชายฝังทะเล ในสงักดักรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 
 1.4.2 นาํผลการศึกษาไปประกอบการทบทวนและจดัทาํแผนงาน/โครงการของ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ทีจะเสนอคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี รวมถึงการใช้
ประกอบในการจัดทาํแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการด้านการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา                
การกดัเซาะชายฝัง 5 ปี ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 
 1.4.3 ภาคส่วนต่าง ๆ ทงัภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีความรู้ ความ
เขา้ใจเกียวกบับทบาทหน้าทีและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ดา้นการจดัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

บทท ี 2 
แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

 

2.1  แนวคดิทฤษฎ ี
 2.1.1 การบริหารจดัการ : หลกัการ ทฤษฎี 
  “การบริหารจดัการ” (Management) หมายถึง ชุดของหนา้ทีต่าง ๆ (A set of 
functions) ทีกาํหนดทิศทางในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทงัหลายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพือให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร  การใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) 
หมายถึง การใชท้รัพยากรอยา่งเฉลียวฉลาดและคุม้ค่า (Cost-effective)  ส่วนการใชท้รัพยากรอยา่ง      
มีประสิทธิผล (Effective) หมายถึง การตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง (Right decision) และมีการ 
ปฏิบัติการได้สําเร็จตามแผนทีกาํหนดไว  ้ดังนัน ผลสําเร็จของการบริหารจัดการจึงต้องมีทัง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กนั (Griffin, 1997: 4) 
  “การบริหารจดัการ” หมายถึง กระบวนการมุ่งสู่เป้าหมายขององคก์ารจากการ
ทาํงานร่วมกนั โดยใชบุ้คคลและทรัพยากรอืน ๆ (Carto, 2000: 555) หรือเป็นกระบวนการออกแบบ
และรักษาสภาพแวดลอ้มทีบุคคลทาํงานร่วมกนัในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไวไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

ภาพท ี 1 แสดงกระบวนการบริหารจัดการซึงประกอบด้วยหน้าททีสัีมพนัธ์กนั 4 ประการ  

  “ศาสตร์ในการบริหารจดัการ” (Science) คือ ความรู้ทีไดจ้ดัระบบมาแลว้ 
คุณลกัษณะทีสาํคญัของศาสตร์แขนงใดก็ตาม คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (อาศยัหลกัเหตุผล) ใน
การพฒันาความรู้ ดงันัน ศาสตร์จึงประกอบดว้ย  (1) แนวความคิดทีชดัเจน (Clear concepts)                         
(2) ทฤษฎี (Theory) (3) ความรู้ทีสะสมไวโ้ดยพฒันาจากสมมติฐาน (Accumulated Knowledge)                   
(4) การทดลอง (Experimentation)  (5) การวิเคราะห์ (Analysis) 
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  “วิวฒันาการของแนวคิดในการบริหารจดัการ”  แนวทางการบริหารจดัการใน
ปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับแนวคิดของทฤษฎีการบริหารจัดการทีมีวิว ัฒนาการมาหลายยุค                   
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2002)  ดงัแสดงใน ภาพท ี2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท ี2 แสดงววิฒันาการของแนวคดิในการบริหารจัดการ 
   (Management perspectives over time)  

  แนวคดิท ี1  แนวคดิแบบดังเดิม 
  1.1) การบริหารจดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific management)  
   1.1.1) แนวคิดของ Frederick W. Taylor : การบริหารจดัการแบบวิทยาศาสตร์ 
   1.1.2) แนวคิดของ Henry L. Gantt : สิงจูงใจดา้นค่าตอบแทน 
   1.1.3) แนวคิดของ Frank and Lillian Gilbreth : การศึกษาเวลาและการ
    เคลือนไหวในการทาํงาน 
   1.1.4) แนวคิดของ Harrington Emerson :  ประสิทธิภาพขององคก์าร 
  1.2) ทฤษฎีองคก์ารแบบดงัเดิม (Classical organization theory) 
   1.2.1) แนวคิดของ Henri Fayol : ทฤษฎีการบริหารจดัการปฏิบติัการ และ
    หลกัการบริหาร 
   1.2.2) แนวคิดของ Max Weber : การบริหารจดัการแบบระบบราชการ 
  แนวคดิท ี2  แนวคดิการบริหารจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
  2.1) แนวคิดของ Hugo Munsterberg : การศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
  2.2) แนวคิดของสงัคมวิทยาไปสู่การบริหารจดัการ 
  2.3) Elton Mayo, F.J. Roethlisberger และคณะ : การศึกษาที Hawthorne 
  2.4) แนวคิดของ Chester Barnard : แนวคิดระบบสงัคมในการบริหาร จดัการ 
   และทฤษฎีระบบสงัคม 
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  2.5) การเคลือนไหวทางดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 
  2.6) แนวคิดของ Abraham Maslow : ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการหรือ 
   ทฤษฎีจูงใจของมาสโลว ์
  2.7) แนวคิดของ Douglas McGrogor : ทฤษฎี X และทฤษฎี Y 
  แนวคดิท ี3  แนวคดิการบริหารจัดการเชิงปริมาณ 
  3.1) แนวคิดวิทยาการการจดัการหรือการวิจยัการปฏิบติัการ 
  3.2) การจดัการการปฏิบติัการ 
  3.3) ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 
  แนวคดิท ี4  ทฤษฎรีะบบ 

  แนวคดิท ี5  ทฤษฎกีารบริหารจัดการเชิงสถานการณ์ 

  แนวคดิท ี6  ทฤษฎกีารบริหารจัดการแบบญปุ่ีน 

  แนวคดิท ี7  ทฤษฎ ีZ ของ Ouchi 

  แนวคดิท ี8  การค้นหาความเป็นเลศิขององค์การ 

  แนวคดิท ี9  องค์การการเรียนรู้ 

  แนวคดิท ี10  การรือปรับระบบ 

  แนวคดิท ี11  การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม   

  จากสรุปภาพรวมของแนวคิดการบริหารจดัการขา้งตน้  ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า  
มีแนวคิดทีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบบริหารจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
กดัเซาะชายฝังทะเล อาทิเช่น 
  1) แนวคิดดา้นการบริหารจดัการแบบดงัเดิม (Classical organization theory) 
เป็นทศันะการบริหารโดยมุ่งทีประสิทธิภาพขององคก์าร ซึงจะเพิมความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 2 แนวคิด 
คือ  (1) การบริหารจดัการแบบวิทยาศาสตร์  (2)  ทฤษฎีองคก์ารแบบดงัเดิม 
   1.1)  การบริหารจดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific management) เป็น
ทศันะการจดัการซึงจะเกียวขอ้งกบัการพฒันาความรู ้ (ศาสตร์) โดยใชห้ลกัเหตุผลและ
วิทยาศาสตร์เพือปรับปรุงประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากร ความเชียวชาญในการทาํงาน 
และการผลิตจาํนวนมาก ประกอบดว้ย (1) แนวคิดของ Frederick W. Taylor : การบริหารจดัการ
แบบวิทยาศาสตร์  (2)  แนวคิดของ Henry L. Grantt : สิงจูงใจดา้นค่าตอบแทน (3) แนวคิดของ 
Frank and Lillian Gilbreth :  การศึกษาเวลาและการเคลือนไหวในการทาํงาน  (4) แนวคิดของ 
Harrington Emerson : ประสิทธิภาพขององคก์าร 
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   1.2) ทฤษฎีองคก์ารแบบดงัเดิม (Classical organization theory)  เป็นแนวคิดการ
บริหารจดัการ ซึงมุ่งทีองคก์ารส่วนรวมและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลทงัหมด 
  2) แนวคิดการบริหารจดัการเชิงปริมาณ (The quantitative management 
approach)  เป็นแนวคิดการบริหารจดัการซึงนาํเทคนิคทางคณิตศาสตร์ เครืองมือสถิติและขอ้มูลเพือ
ช่วยในการแกปั้ญหาการบริหารจดัการประกอบดว้ยวิทยาการทีสาํคญั 3 ประการ คือ (1) แนวคิด
วิทยาการการจัดการหรือการวิจัยการปฏิบัติการ  (2) การจัดการการปฏิบัติการ  (3) ระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการ 
  3) ทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงสถานการณ์  (Contingency theory of 
management) เป็นทศันะการบริหารจดัการ ซึงผูจ้ดัการจะปฏิบติัโดยขึนกบัสถานการณ์ 
  4) องคก์ารการเรียนรู้ (Learning organization)  หมายถึง องคก์ารซึง
ปฏิบติัการอยา่งดีในการริเริมสร้างสรรค ์(Creating) การไดม้าหรือครอบครอง (Acquiring) และการ
ถ่ายทอด (Transferring) ความรู้และการปรับพฤติกรรมเพือตอบสนองต่อความรู้ใหม่ ๆ (New 
knowledge) ปัจจยัทีสาํคญัสาํหรับองคก์ารการเรียนรู้มี 5 ประการ คือ (1) การคิดอย่างเป็นระบบ 
(Systems thinking)  (2) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared vision)  (3) ความทา้ทายของโมเดลระดบั
ความสามารถของสมอง (Challenging of  mental models) ในการแกปั้ญหา  (4) การเรียนรู้เป็นทีม 
(Team learning)  (5) ความเชียวชาญส่วนตวั (Personal mastery) 

 2.1.2 การจดัการองคก์าร (Organizing)  
  เป็นการแบ่งงานและการจัดการทรัพยากรเพือให้งานบรรลุผลสําเร็จ 
(Schermerhorn, Hunt and Osborn  2000: G-8) หรือเป็นหนา้ทีในการรวบรวมและการประสาน
ทรัพยากรมนุษย ์การเงิน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ขอ้มูลและทรัพยากรต่างๆ ทีจาํเป็นตอ้งใช้
เพือใหบ้รรลุเป้าหมาย (Bateman and snell 1998: G-4) หรือเป็นกระบวนการทีกาํหนด กฎ ระเบียบ 
แบบแผนในการปฏิบติังานขององคก์รซึงรวมถึงวิธีการทาํงานรวมกนัเป็นกลุ่ม  
  ภาพรวมของโครงสร้างองคก์าร (Organization structure) และการออกแบบ
องคก์าร (Organization design) มีดงันี 
  1) องคก์ารแบบเป็นทางการและองคก์ารแบบไม่เป็นทางการ 
  2) การจดัโครงสร้างองคก์ารตามแนวดิงและแนวนอน และแผนภูมิองคก์าร 
  3) สายการบงัคบับญัชา 
   3.1) ตาํแหน่งการจดัการตามสายงาน (Line positions) 
   3.2) ตาํแหน่งการจดัการฝ่ายทีปรึกษา (Staff positions) 
  4) การมอบหมายอาํนาจหนา้ที / การมอบหมายงาน 
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  5) การรวมอาํนาจและการกระจายอาํนาจ 
  6) ขนาดของการจดัการ / ขนาดของการควบคุม : แบบแคบและแบบกวา้ง 
  7) การประสานงานในแนวนอน 
  8) การออกแบบองคก์าร 
   8.1) การออกแบบองคก์ารตามหนา้ที (Functional organization) 
   8.2) การออกแบบองคก์ารตามพืนทีหรือภูมิศาสตร์ (Territorial or  
    geographic organization) 
   8.3) การออกแบบองคก์ารตามลูกคา้ (Customer organization) 
   8.4) การออกแบบองคก์ารตามกระบวนการหรืออุปกรณ์ (Process or 
    equipment organization) 
   8.5) การออกแบบองคก์ารตามผลิตภณัฑ ์(Product organization) 
   8.6) การออกแบบองคก์ารแบบแยกกลุ่มธุรกิจ (Conglomerate organization) 
   8.7) การออกแบบองคก์ารแบบแมททริกซ์ (Matrix organization) 
   8.8) การออกแบบองคก์ารแบบผสม (Hybrid organization) 
  9) แนวคิดของทฤษฎีในการออกแบบองคก์าร 
   9.1) แนวคิดแบบดงัเดิม (The classical approach) 
   9.2) แนวคิดเชิงพฤติกรรม (The behavioral approach) 
   9.3) แนวคิดเชิงสถานการณ์ (The contingency approach) 
   9.4) การออกแบบองคก์ารตามทฤษฎีของ Henry Mintzberg 
  10) ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการออกแบบองคก์าร 

 นอกจากการออกแบบองคก์ารดงักล่าวขา้งตน้  ยงัมีการออกแบบองคก์ารรูปแบบ 
อืน ๆ ไดแ้ก่  
 ทฤษฎีของ Henry Mintzberg (1993) ซึงไดเ้สนอการออกแบบองคก์ารออกเป็น 5 ส่วน 
คือ  (1) ส่วนกลยุทธ์ เป็นกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงทีรับผดิชอบกาํหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์ร (2) ส่วนกลาง 
เป็นกลุ่มผูบ้ริหารระดบักลางทีประสานงานระหวา่งส่วนกลยทุธ์กบัส่วนดาํเนินงาน  (3) ส่วนดาํเนินงาน 
เป็นกลุ่มบุคคลขององคก์ารทีมีหนา้ทีดาํเนินงาน  (4) ส่วนเทคนิค  เป็นกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีทาํหนา้ทีเพิม
มาตรฐานการดาํเนินงานให้สูงขึน  (5) ส่วนสนับสนุน  เป็นกลุ่มบุคคลทีจะช่วยสนับสนุนส่วนอืน ๆ 
โดยการใหบ้ริการเพือสนบัสนุนใหง้านต่าง ๆ ขององคก์ารบรรลุผลสาํเร็จดีขึน  โดยส่วนประกอบทงั            
5 ส่วน สามารถนาํมาออกแบบองคก์ารได ้5 แบบ ดงัแสดงไวใ้นตารางท ี1 
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ตารางท ี1   แสดงการเปรียบเทยีบลกัษณะของการออกแบบองค์การ 5 แบบ 

ลกัษณะ 

องค์การแบบ 
เรียบง่าย 
(Simple 

Structure) 

องค์การแบบ
ราชการจักรกล 

(Machine 
Bureaucracy) 

องค์การแบบ
ราชการวชิาชีพ 
(Professional 
Bureaucracy) 

องค์การแบบ
หน่วยงานอสิระ 
(Divisionlized 

Form) 

องค์การแบบ
ชัวคราว 

(Adhocracy) 

1. การใชอ้าํนาจ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบัสูง 
และผูอ้อกแบบงาน 

ผูเ้ชียวชาญ ผูบ้ริหาร 
ระดบัแผนก 

ผูบ้ริหาร
ระดบักลาง 

2. กลไกการทาํงาน สงังานโดยตรง งานมาตรฐาน ทกัษะมาตรฐาน ผลผลิต
มาตรฐาน 

ปรับใหพ้ึงพอใจ
ร่วมกนั 

3. ปัจจยัดา้นอายแุละ
ขนาด 

ใหม่และมีขนาด
เลก็ 

เก่าแก่และมี
ขนาดใหญ่ 

มีความแตกต่าง เก่าแก่และมี
ขนาดใหญ่มาก 

ใหม่และมีขนาด
ปานกลาง 

4. การแบ่งงานกนัทาํ
เฉพาะดา้น 

มีนอ้ย มีมาก มีมาก มีมาก มีมาก 

5. ความเป็นระเบียบ
แบบแผน 

มีนอ้ย มีมาก มีนอ้ย มีมาก มีนอ้ย 

6. การรวมอาํนาจ มาก มาก นอ้ย นอ้ย นอ้ย 
7. ใชก้บัสภาพ 

แวดลอ้ม 
คงทีและ
เปลียนแปลงบ่อย ๆ  

คงที คงที คงที เปลียนแปลงบ่อย ๆ  
และซบัซอ้น 

8. ประเภทโครงสร้าง แบบมีชีวติ แบบจกัรกล แบบจกัรกล แบบจกัรกล แบบมีชีวติ 

 
 Ricky W. Griffin (1997) ไดเ้สนอการออกแบบองคก์ารเป็น 4 ลกัษณะ ดงันี (1) การ
ออกแบบองคก์ารตามหน้าที (U-form หรือ Functional U-form)  (2) การออกแบบองคก์ารแบบ
รวมกลุ่มแต่ไม่สัมพนัธ์กัน (H-form)  (3) การออกแบบองค์การตามแผนก (M-form) (4) การ
ออกแบบองคก์ารแบบแมททริกซ์ (Matrix design)  (5) การออกแบบองคก์ารแบบผสมผสาน 
(Hybrid design) 

การจัดองค์การตามหน้าที  
(U-form) 

การจัดองค์การแบบรวมกลุ่ม        
แต่ไม่สัมพนัธ์กนั (H-form) 

การจัดองค์การตามแผนก 
 (M-form) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท ี3   ตัวอย่างการออกแบบองค์การ 3 แบบ 
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 2.1.3 แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

  สืบเนืองจากมติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบแผน
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ซึงประกอบดว้ย  (1) แผนการปรับเปลียนบทบาทภารกิจและวิธีการ
บริหารงานของภาครัฐ  (2) แผนการปรับเปลียนระบบงบประมาณ การเงินและการพสัดุ  (3) 
แผนการปรับเปลียนระบบบริหารบุคคล  (4) แผนการปรับเปลียนกฎหมาย   (5) แผนการ
ปรับเปลียนวฒันธรรมและค่านิยม  นบัตงัแต่นันเป็นตน้มาไดม้ีการขบัเคลือนการปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐมาโดยลาํดบั โดยมีการนาํเครืองมือบริหารจดัการใหม่ ๆ มาใชใ้นระบบราชการ
จาํนวนมาก (อาทิเช่น การจดัการเชิงยุทธศาสตร์ แผนทียุทธศาสตร์ : Strategic map การจดัทาํ
แผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ระดบัความสําเร็จของการดาํเนินงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ : 
PART  นโยบายการกาํกบัดูแลองคก์รทีดี  การบริหารการเปลียนแปลง  การพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ : PMQA การควบคุมภายใน การบริหารความเสียง เป็นตน้) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือให้ภาครัฐสามารถนาํบริการทีดีมีคุณภาพสูงไปสู่ประชาชน มีระบบการทาํงาน
และเจา้หนา้ทีทีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีการใชท้รัพยากร
อย่างคุม้ค่า ทังนี แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ทีจะนาํมาใชป้ระกอบ
การศึกษาสาํหรับงานวิจยัครังนี ไดแ้ก่ 

  “การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์” (Strategic Management) เป็น
เครืองมือบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ทีทุกส่วนราชการใชเ้ป็นเครืองมือในการบริหารงานและ
ปฏิบตัิราชการในปัจจุบนั  อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรืองการจดัการเชิงกลยุทธ์ทงัในหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานธุรกิจ ภาคเอกชน ไดม้ีการพฒันาคู่ขนานกนัมาตงัแต่ช่วงปี พ.ศ. 2493 – 
2503 ซึง World Bank และ USAID ไดเ้สนอแนวความคิดโดยให้ ความสาํคญัต่อ การเชือมโยง
ระหว่าง แผนระยะยาว และ แผนประจาํปี  และนบัแต่นันเป็นตน้มา แนวความคิดเกียวกบั             
“การจดัการกระบวนการดาํเนินงาน” เพือให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนไดรั้บความสนใจมากขึน
เรือย ๆ โดยตลอด และเป็นทีมาของการศึกษาเรืองการจดัการเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานของ
ภาครัฐ2  ทงันี กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ และความเชือมโยงระหว่างยทุธศาสตร์ระดบัต่าง ๆ 
แสดงไวใ้น ภาพที 4 และ ภาพที 5  
 
                                                                    
2 รศ.ดร.วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน์. 2551.  หลกัการและแนวทางปฏิบัติในการวางแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานภาครัฐในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน. พิมพ์ครังที 2 กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
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ภาพท ี4  กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) 

ภาพท ี5  การเชือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และผลผลติ 
 

  “การวางแผนยุทธศาสตร์”  (Strategic Planning) คือ การวิเคราะห์และกาํหนด
แนวทางทีดีทีสุด ภายใตส้ภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เพือบรรลุวิสัยทศัน์ทีตอ้งการ โดยจะตอ้งศึกษาขอ้มูล 
สภาพแวดลอ้ม ทงัภายในและภายนอกอย่างรอบด้านมาประกอบการพิจารณาในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ มีหลกัการและแนวคิด คือ การวางแผนยุทธศาสตร์ ควรจะเป็นไปในลกัษณะของ
กระบวนการทีเกิดขึนอย่างต่อเนืองและไม่มีวนัสินสุด  ทงันีเนืองจากยุทธศาสตร์และแนวทางใน
การปฏิบติัทีไดพ้ฒันาขึนมาในช่วงเวลาหนึงอาจจะไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ อีกช่วงเวลาหนึง  



 

 

 
ต่อเนืองตลอ
ต่อเนืองตลอ
ความเชือมโย
แผนการบริห
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 2.1.4 แนวคิด ทฤษฎีการจดัการการกดัเซาะชายฝังทะเล 
  1)  หลกัการและแนวคิดประกอบการพิจารณาก่อนการตดัสินใจเลือกวิธีการ
และรูปแบบในการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลทีสําคญัมี 4 ประการ 
(นวรัตน์, 2001;  Silvester and Hsu, 1997;  Pilkey and Hume, 2001;  Pilkey and Young, 2009)  ดงันี 
   1.1) สมมติฐานของวิศวกรรมชายฝังในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
กดัเซาะชายฝังทะเลก็คือ จะตอ้งก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรม แต่หลกัการและแนวคิดทีดีทีสุดคือ 
ควรเริมตน้การแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการหรือรูปแบบทีไม่ตอ้งก่อสร้างโครงสร้างใด ๆ ก่อน แลว้จึง
พิจารณาความจาํเป็นทีจะตอ้งก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรมเป็นลาํดบัต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิงใน
กรณีทีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพือตอ้งการจะสงวนรักษาหรือฟืนฟูแนวชายฝังทะเลไม่ใช่ตอ้งการจะ
ป้องกนัอาคารและสิงก่อสร้างทีอยูบ่ริเวณนนั 
   1.2) ถ้าพิจารณาแล้ว เ ห็นว่า  ควรใช้วิ ธีการหรือรูปแบบการสร้าง
เสถียรภาพใหแ้ก่ชายหาดโดยไม่ใช่โครงสร้างวิศวกรรม (Soft stabilization) เช่น การถมทราย เสริม
ชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดว้ยการเสริมทรายแลว้ ตอ้งพิจารณาต่อไปวา่ เมือดาํเนินการไปแลว้
จะคุม้ทุนหรือไม่? เพราะเป็นทางเลือกทีตอ้งมีการลงทุนสูงและตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนือง
ติดต่อกนัเป็นเวลานาน  นอกจากนี หากจาํเป็นตอ้งดาํเนินการร่วมกบัวิธีการและรูปแบบอืนจะ                 
มีความเป็นไปไดห้รือไม่? 
   1.3) ควรทาํการพิจารณาให้ลึกซึงว่า สิงทีต้องการจะสงวนรักษาหรือ
ป้องกนัไวคื้ออะไร? เช่น กรณีชายหาดของอุทยานแห่งชาติซึงมีสภาพเป็นชายหาดธรรมชาติ ไม่มี
ชุมชนอาศยัอยู่ หรือไม่เป็นทีตงัของสถานทีสาํคญั หากถูกกดัเซาะและไม่ดาํเนินการป้องกนัหรือ
แกไ้ขปัญหาจะทาํให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึนหรือไม่? รือถอนอาคารและสิงปลูกสร้างดงักล่าว
ออกไปจากพืนทีจะกระทาํไดห้รือไม่? และหากไม่สามารถเคลือนยา้ยหรือรือถอนออกไปได้
จาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรมหรือไม่? 
   1.4) เมือการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล โดย
ใชโ้ครงสร้างวิศวกรรมเริมดาํเนินการแลว้ ส่วนใหญ่จะตอ้งมีการดาํเนินการต่อเนืองต่อไป ดงันนั 
กรณีทีมีการก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรมขึนแลว้จะไม่มีการรือถอนโครงสร้างดงักล่าว ในทาง
ตรงกนัขา้มจะตอ้งก่อสร้างให้ใหญ่ขึนหรือไม่ก็เพิมจาํนวนมากขึน แต่ประเด็นทีสําคญัก็คือ การ
ก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรมเพือจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลในบริเวณ
หนึงมกัเป็นสาเหตุใหเ้กิดการกดัเซาะในอีกบริเวณหนึงทีอยูใ่กลเ้คียง จึงทาํใหเ้กิดความจาํเป็นตอ้งมี
การก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรมหรือการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการและรูปแบบอืนเพิมเติมเป็นลูกโซ่
ตลอดแนวชายฝังทะเล 
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  2) วิธีการและรูปแบบ  โดยทวัไปเมือพิจารณาตามหลกัการและแนวทาง
ขนัตน้แลว้ การจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล สามารถดาํเนินการไดโ้ดย
วิธีการและรูปแบบอยา่งหนึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งประกอบกนัได ้ดงันี 
   2.1) การไม่ดาํเนินการใด ๆ 
   2.2) การอพยพเคลือนยา้ยไปยงัพืนทีอืนหรือการถอยร่น 
   2.3) การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยไม่ใช้โครงสร้าง ได้แก่          
(1) การถมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดว้ยการเสริมทราย  (2) การควบคุมระดบันาํใตดิ้น  
(3) การปลูกพืช  (4) การปักไมไ้ผ่ชะลอคลืน  (5) การวางไส้กรอกทราย  (6) การปูดว้ยผา้ใยสังเคราะห์ 
และ (7) การวางกระสอบหรือถุงใยสงัเคราะห์ 
   2.4) การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยใช้โครงสร้าง  ได้แก่                   
(1) กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาด  (2) กาํแพงป้องกนัคลืนใกลช้ายฝังแบบหินทิงหรือหินเรียง                   
(3) เขือนป้องกนัคลืนนอกชายฝัง  (4) แนวปะการังเทียมและลานป้องกนัคลืนนอกชายฝังแบบจมนาํ  
(5) รอดกัทราย  (6) เขือนกนัทรายและคลืน  (7) หัวแหลมหรือหัวหาด  (8) กล่องกระชุหินหรือ 
กล่องเกเบียน และ (9) เสาคอนกรีตหรือเสาเขม็  
   การจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 4 วิธีดงักล่าว มี
ทงัขอ้ดีขอ้เสียอยูใ่นตวัเอง เช่น การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยการใชโ้ครงสร้างอาจจะเป็น
วิธีทีดีทีสุดทีจะช่วยป้องกนัอาคารหรือสิงปลูกสร้างใหค้งอยูต่่อไปไดอ้ยา่งปลอดภยั แต่มีผลใหช้ายฝัง
ทะเลเปลียนสภาพไป ส่วนการเคลือนยา้ยอาคารหรือสิงปลูกสร้างออกจากบริเวณชายฝังทะเลทีอยูใ่น
ภาวะเสียงไปยงัพืนทีอืนทีปลอดภยักว่าหรือการถอยร่นจะเป็นวิธีทีดีทีสุดในการช่วยรักษาสภาพ
ชายฝังทะเลให้คงสภาพตามธรรมชาติไวไ้ด ้แต่ชายฝังทะเลยงัคงมีการสูญเสียพืนทีต่อไป เป็นตน้ 
(Pilkey and Dixon, 1996; Pilkey and Hume, 2001) ทงันี รูปแบบในการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การกัดเซาะชายฝังทะเลอาจใช้เพียงรูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบประกอบกันได้เพือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดขึนอยูก่บัสภาพพืนทีและสาเหตุของ ปัญหา (นวรัตน์, 2001) 
  3) Charlier et al (1998) ไดเ้สนอการจดัการการกดัเซาะชายฝัง โดยหลกัการ
เลือกมาตรการการปรับตวั หรือป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง (Adaptive Measures) ขึนกบัหลายปัจจยั 
ได้แก่ ด้านกายภาพ (พืนทีกัดเซาะสูญหายไปแล้วกีไร่ มีอัตราการกัดเซาะทีรุนแรงหรือเปล่า 
ระยะทางกัดเซาะยาวเท่าไร) ด้านสังคม (ผลกระทบดา้นสังคมจากการกัดเซาะ) ด้านเศรษฐกิจ 
(ความสูญเสียและการลงทุนป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง) ดา้นการเมือง (ในประเทศ หรือระหว่าง
ประเทศ) และดา้นสิงแวดลอ้ม โดยการปรับตวัหรือป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง (Adaptive Measures) 
บางครังก็อาจตอ้งพิจารณาเป็นกรณี ๆไป เช่น แรงกดดนัจากชุมชนก็ไดรั้บผลกระทบจากการกดั
เซาะชายฝัง สูญเสียพืนทีทาํกินและทีดิน หรือแกไ้ขปัญหาการขดัแยง้ของความตอ้งการใชพ้ืนทีติด
ทะเลเพือการพฒันาเป็นตน้  
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  อยา่งไรกต็ามหลกัการของวตัถุประสงคข์องการจดัการชายฝังทีสอดคลอ้งกบั
การจัดการการกัดเซาะทีสําคัญมี 3 หลักการ คือ (1) หลีกเลียงการพัฒนาพืนทีชายฝังทีเอือ 
(Vulnerable) ต่อการกดัเซาะและนาํท่วม (2) แน่ใจว่าระบบธรรมชาติชายฝังยงัคงทาํงานต่อไป                 
(3) ปกป้องชีวิตและทรัพยสิ์นทีสําคญั รวมทงักิจกรรมทีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทงันี ในการวาง
ยทุธศาสตร์และโครงการพฒันาพืนทีชายฝังควบคู่ไปกบัการป้องกนัการกดัเซาะชายฝังควรพิจารณา
ใหมี้หลกัการทงัสามประการดงักล่าว สาํหรับการตอบสนองหรือแนวปฏิบติั (Response) ต่อการกดัเซาะ                       
ตามหลกัการแลว้ แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบัคือ 
  1) การถอยร่น (Retreat) ละทิงพืนทีๆมีการกดัเซาะและตงัถินฐานใหม่ ใน
หลกัการแลว้ไม่ควรมีการพฒันาในพืนทีทีถูกกดัเซาะนี เพราะเสียงต่อการสูญเสียทีดิน บางครังอาจมี
การพฒันา ไดแ้ต่การพฒันาตอ้งยอม (abandon) รับความเสียหาย หรือ ถอนการพฒันานนัออกจากพืนที
ได ้บทบาทของรัฐในพืนทีลกัษณะนี ควรยติุและไปส่งเสริมกิจกรรมและการพฒันาต่างๆ และประกาศ
ถึงความเสียงต่อการกดัเซาะชายฝังทีจะเกิดขึน ซึงรวมไปถึง การไม่ช่วยเหลือพืนทีทีเสียหาย กาํหนดผงั
เมืองให้สอดคลอ้งกับพืนที บางประเทศได้เวนคืนหรือซือทีดินเป็นพืนทีกวา้งและกาํหนดให้เป็น
อุทยานแห่งชาติ (National and Regional Park) การบงัคบัไม่ใหมี้การพฒันาในพืนทีนี จะลดค่าใชจ่้ายใน
การป้องกนัเมือมีการกดัเซาะเกิดขึน ในประเทศอินเดีย ประเทศออสเตรเลีย , สหรัฐอเมริกา และประเทศ
ฝังตะวนัตก กาํหนดใหสิ้งปลูกสร้างใหม่ใหถ้อยหลงั (Set back) ออกไปจากพืนทีมีการกดัเซาะ ในบาง
กรณีรัฐอาจปล่อยให้เอกชนเจา้ของทีดินตดัสินใจเกียวกับการพฒันาในทีดินของเอกชนเอง แต่รัฐ
จาํเป็นตอ้งมีมาตรการสาํหรับความปลอดภยัของสาธารณชนทีใชพ้ืนทีนนัดว้ย 
  2) การปรับตวัหรือการอยูใ่นพืนทีกดัเซาะอยา่งเหมาะสม (Accommodation)  
การอยูใ่นพืนทีกดัเซาะตอ้งมีการปรับตวั เช่น สิงก่อสร้างอาจยกสูงเพือป้องกนัการกดัเซาะ กิจกรรม
ทีเพิมความเสียงต่อการกดัเซาะ เช่น การขดุทราย (Sand dune) การถมพืนทีชุ่มนาํป่าชายเลนตอ้งมี
การยุติโดยเด็ดขาด ไม่ให้พืนทีมีความเสียงต่อการกดัเซาะเพิมขึน การซ่อมแซมความเสียหายจาก
การกดัเซาะทีมีมากขึน อาจทาํใหเ้จา้ของทีดินละทิงหรือถอยร่นออกจากทีดินได ้
  3) การป้องกนั (Protection)  การป้องกนัดว้ยโครงสร้างแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
คือ แบบแขง็ (Hard Measures) และ แบบอ่อน (Soft Measures) โดยโครงสร้างแขง็เป็นวิธีคิดดงัเดิม
ของวิศวกรรมชายฝัง เพือป้องกนัชายฝังไม่ใหสู้ญหายไป ส่วนวิธีแบบอ่อนคือ การเสริมทรายทดแทน
ชายหาดทีหายไป หรือ การปลูกตน้ไมรั้กษาแนวชายฝัง แต่ในบางกรณีมีความจาํเป็นตอ้งใช้วิธี
ผสมผสาน เช่น สร้างโครงสร้างแต่พอสมควรเพือรักษาชายหาดเดิมทีถมไวไ้ม่ให้สูญเสียไป มิฉะนนั
ตอ้งมีการถมหาดเสริมทุกปี การลงทุนสําหรับการป้องกนัมีมูลค่าสูง ดงันัน บางครังจาํเป็นตอ้งมี
การศึกษาและเสนอแนวทางเลือกทีเหมาะสมกบัสภาพพืนทีและสภาพชายฝังก่อนลงมือดาํเนินการ 
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2.2  วรรณกรรมและผลงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

 2.2.1 รายงานผลการศึกษาดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล 

  จากการตรวจสอบ ทบทวนเอกสารรายงานผลการศึกษาวิจยัทีเกียวกบัการกดั

เซาะชายฝังทะเลและพืนทีชายฝังทะเลของหน่วยงานต่าง ๆ ดาํเนินการร่วมกบัสถาบนัการศึกษา 

ระหว่างปี 2542 – 2552  ซึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซดก์รม จาํนวน 17

เรือง (รายชือรายงานผลการศึกษาอยู่ในภาคผนวก ข.) โดยการศึกษาดงักล่าวเป็นการศึกษาในเชิง

ภาพรวม 2 เรือง ไดแ้ก่ เรืองที 1 โครงการศึกษาวิจยัเรืองมาตรการทางกฎหมายเกียวกบัการนาํทีดินที

ถูกนาํทะเลกดัเซาะกลบัมาใชป้ระโยชน์ (Land Reclamation)  เรืองที 17  โครงการศึกษาวิเคราะห์

ผลกระทบจากการเพิมขึนของระดบันาํทะเลต่อสภาพการใชป้ระโยชน์ทีดินชายฝังของประเทศไทย  

นอกจากนัน อีก 15 เรืองเป็นการศึกษาในเชิงพืนที (การศึกษาในพืนทีชายฝังอ่าวไทย 12 เรือง 

การศึกษาพืนทีชายฝังอนัดามนั 1 เรือง และการศึกษาในพืนทีชายฝังอ่าวไทย-ชายฝังอนัดามนั 2 เรือง) 

โดยสามารถจาํแนกประเภทของการศึกษาดงักล่าวออกเป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่ 

  ประเภทที 1  การศึกษามาตรการทางกฎหมายมี 1 โครงการ คือ เรืองที 1 

โครงการศึกษาวิจยั เรือง มาตรการทางกฎหมายเกียวกบัการนาํทีดินทีถูกนาํทะเลกดัเซาะกลบัมาใช้

ประโยชน์ (Land Reclamation)  

  ประเภทที 2 การศึกษาจัดทําแผนแม่บท / ผังแม่บท  มี 2 โครงการ คือ                     

เรืองที 2 โครงการศึกษาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล ตงัแต่ปากแม่นํา

เพชรบุรี  จ.เพชรบุรี ถึงปากแม่นาํปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ และ เรืองที 3 โครงการศึกษาวางผงั

แม่บทการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังและวางผงัท่าเรือเพือรองรับการขยายพืนทีอุตสาหกรรม

ชายฝังตะวนัออก (จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จนัทบุรี จ.ตราด) 

  ประเภทที 3  การศึกษาจัดทําแผนหลัก แผนปฏิบัติ และออกแบบเบืองต้น                    

มี 3 โครงการ คือ  เรืองที 4 โครงการจดัทาํแผนหลกัและแผนปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง

ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน (จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา)  เรืองที 5 

โครงการศึกษาจดัทาํแผนหลกัและออกแบบเบืองตน้ในการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝังอ่าวไทย

ตอนล่างตงัแต่แหลมตะลุมพกุ ถึงปากนาํทะเลสาบสงขลา และ เรืองที 6 โครงการศึกษาแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลจงัหวดัปัตตานี และการออกแบบโครงสร้างป้องกนัเบืองตน้  
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  ประเภทที 4 การสาํรวจศึกษาวิจยับูรณาการเชิงพืนทีและออกแบบรายละเอียด
โครงสร้างป้องกนัปัญหาการกดัเซาะชายฝังมี 3 โครงการ คือ เรืองที 7 โครงการศึกษาวิจยัและ
สาํรวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง บริเวณตาํบลแหลมฟ้าผา่ อาํเภอ
พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ  เรืองที 8 โครงการศึกษาบูรณาการเชิงพืนทีเพือการแกไ้ข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล จงัหวดัสมุทรปราการ : กรณีศึกษานาํร่องเพือการออกแบบ ณ บา้น
ขนุสมุทรจีน  ต.แหลมฟ้าผา่ อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ และ เรืองที 9 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

  ประเภทที 5  การสาํรวจศึกษาสาเหตุการกดัเซาะชายฝังทะเลมี 2 โครงการ คือ 
เรืองที 10 โครงการศึกษาหาสาเหตุการกดัเซาะชายฝังทะเลและแนวทางการแกไ้ขป้องกนัชายฝัง
ทะเล ทีไดรั้บผลกระทบบริเวณพืนทีลุ่มนาํปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช และ เรืองที 11 โครงการ
สาํรวจและศึกษาการกดัเซาะชายฝังทะเลบริเวณอ่าวไทย (จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช 
และสงขลา) 

  ประเภทที 6  การศึกษาการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังทะเลมี 2 โครงการ คือ
เรืองที 12 รายงานวิชาการการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังทะเลดา้นอ่าวไทย และ เรืองที 13 รายงาน
วิชาการการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังดา้นทะเลอนัดามนั 

  ประเภทที 7  การศึกษาการเปลียนแปลงของตะกอนชายฝังทะเล มี 2โครงการ 
คือ เรืองที 14 โครงการสํารวจและศึกษาการเปลียนแปลงของตะกอนชายฝังทะเลพืนทีจงัหวดั
ระยองและจงัหวดัจนัทบุรี  และ เรืองที 15 โครงการสาํรวจและศึกษาการเปลียนแปลงของตะกอน
ชายฝังทะเล 

  ประเภทที 8  การศึกษาการเปลียนแปลงและวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เพิมขึนของระดบันาํทะเล มี 2 โครงการ คือ เรืองที 16 โครงการสาํรวจและศึกษาการเปลียนแปลง
ระดบันาํทะเล และ เรืองที 17 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิมขึนของระดบันาํทะเล
ต่อสภาพการใชที้ดินชายฝังของประเทศไทย 
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ตารางท ี2  ขอบเขตการศึกษาวจิัยด้านการกดัเซาะชายฝังทะเลของงานวจิัย 17 เรือง 

ขอบเขตการศึกษา 
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 ประเภท 6 ประเภท 7 ประเภท 8 

เรืองท ี 
1 

เรืองท ี 
2 

เรืองท ี
 3 

เรืองท ี 
4 

เรืองท ี 
5 

เรืองท ี 
6 

เรืองท ี 
7 

เรืองท ี 
8 

เรืองท ี 
9 

เรืองท ี 
10 

เรืองท ี 
11 

เรืองท ี 
12 

เรืองท ี 
13 

เรืองท ี 
14 

เรืองท ี 
15 

เรืองท ี
16 

เรืองท ี
17 

(1)  ศึกษาธรณีสัณฐานชายฝัง                   

(2)  สาํรวจองคป์ระกอบทางสมุทรศาสตร์ / 
การเปลียนแปลงของระดบันาํทะเล 

                 

(3)  สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต 

                 

(4)  ทบทวนการศึกษาหรือโครงการ    
ที ผา่นมาในพืนทีศึกษา 

                 

(5)  จดัทาํแผนที / GIS / แบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์แสดงการเปลียนแปลง
และติดตามเฝ้าระวงั 

                 

(6)  ดาํเนินการดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน/ชุมชน 

                 

(7)  ออกแบบรายละเอียดโครงสร้าง
ป้องกนั 

                 

(8) จัดทําแผนแม่บท /แผนหลักและ
แผนปฏิบตัิการ  

                 

(9)  เสนอแนะแนวทาง / กลยุทธ์ และ
มาตรการ 

                 

(10) จดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้อม (EIA) หรือรายงาน
ผลกระทบสิงแวดลอ้มเบืองตน้ (IEE) 
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ตารางท ี3  ผลการศึกษาวจิัยด้านการกดัเซาะชายฝังทะเลของงานวจิัย 17 เรือง 

ผลการศึกษา 

ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 ประเภท 6 ประเภท 7 ประเภท 8 

เรืองท ี 
1 

เรืองท ี 
2 

เรืองท ี 
3 

เรืองท ี 
4 

เรืองท ี 
5 

เรืองท ี 
6 

เรืองท ี 
7 

เรืองท ี 
8 

เรืองท ี 
9 

เรืองท ี 
10 

เรืองท ี 
11 

เรืองท ี 
12 

เรืองท ี 
13 

เรืองท ี 
14 

เรืองท ี 
15 

เรืองท ี 
16 

เรืองท ี 
17 

(1)  ผลการจัดลําดับความสําคัญ
รุนแรงของพืนทีประสบปัญหา  

                 

(2)  รูปแบบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในพืนทีศึกษา  

                 

(3 )   เ ค รื อ ง มื อ ติ ด ต า ม ก า ร
เปลียนแปลง เช่น แบบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร์  แผนที  GIS 

                 

(4)  ขอ้เสนอแนวทางเชิงนโยบาย / 
กลยทุธ์ และมาตรการ 

                 

(5) แผนหลกัและแผนปฏิบตัิการ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ 

                 

(6) แบบรายละเอียดโครงสร้าง
ป้ อ ง กั น  ( TOR/ แ บ บ
รายละเอียด/ประมาณราคา)  

                 

(7)  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดลอ้ม (EIA) หรือรายงาน
ผลกระทบสิงแวดลอ้มเบืองตน้ 
(IEE) 
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 2.2.2 แนวทางการศึกษาแบบบูรณาการองคค์วามรู้ (ดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล) 
  ภายใตโ้ครงการศึกษาวิจยั เรืองที 10 โครงการศึกษาหาสาเหตุการกดัเซาะ
ชายฝังทะเลและแนวทางการแก้ไขป้องกันชายฝังทะเลทีได้รับผลกระทบบริเวณพืนทีลุ่มนํา                 
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เสนอแนวทางการศึกษาแบบบูรณาการองค์ความรู้ 
(Knowledge integration) โดยอาศยัรูปแบบการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มแบบบูรณาการ  
(Integrated environmental management) ดงัแสดงในภาพท ี8 ซึงประกอบดว้ย 3 ขนัตอน ดงันี 
  ขนัตอนที 1 การบูรณาการองคค์วามรู้ (Knowledge integration) เป็น
การศึกษาโดยมีการนาํความรู้และความชาํนาญของนักวิจยัสาขาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการศึกษานี 
ครอบคลุมตงัแต่นกัธรณีวิทยา นกัอุตุ-อุทกวิทยา นกัสมุทรศาสตร์ นกัเศรษฐศาสตร์ วิศวกรชายฝัง
ทะเล นกัเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์และขอ้มูลระยะไกล มาร่วมกนัศึกษาตามความชาํนาญ
และ วิธีการศึกษาของแต่ละศาสตร์ โดยกาํหนดใหข้อบเขตการศึกษาใชพ้ืนทีลุ่มแม่นาํปากพนงัเป็น
กรอบพืนทีการศึกษา โดยเน้นขนัตอนการบูรณาการองค์ความรู้จะมีผลผลิต (Outputs) ของ
การศึกษา ดงันี 
  -  ลกัษณะทางธรณีสณัฐานชายฝังทะเล 
  - ภาพตดัขวางชายฝัง (Beach profile) และชนิดตะกอน 
  - องคป์ระกอบทางสมุทรศาสตร์สกายะของคลืน ลม ระดบันาํขึน-นาํลง และ
ความเร็วของกระแสนาํ 
  - สภาพอุตุ-อุทกวิทยาของพืนทีลุ่มแม่นํา  ปริมาณนําท่า  และตะกอน
แขวนลอยปากแม่นาํ 
  - ระบบขอ้มูลฐานทีจาํเป็นในการติดตามเฝ้าระวงั การกดัเซาะชายฝัง โดยใช้
ขอ้มูลระยะไกล (RS) และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
  - ขอ้มูลการมีมาตรการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง (Existing shore 
protection measure) 
  - การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจอนัเนืองจากการกดัเซาะชายฝัง 
  ขนัตอนที 2  การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic analysis) เป็นการ
วิเคราะห์โดยใส่ขอ้มูลผลผลิตในขนัตอนการบูรณาการองคค์วามรู้ มีการกาํหนดยทุธศาสตร์ร่วมกนั
ของผูเ้ชียวชาญในแต่ละศาสตร์ทีชดัเจน มีการอา้งอิงแบบจาํลองสามมิติ (DEM) ของพืนที และ
ขอ้มูลแบบจาํลองคณิตศาสตร์ (Mathematical modeling) ทีมีการศึกษาไวแ้ลว้ ผลผลิตของ การ
วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์จะไดข้อ้มูลการลาํดบัความสาํคญัของพืนทีวิกฤตและพืนทีเสียงทีประสบ
ปัญหาและแนวโนม้การเปลียนชายฝังทะเลบริเวณนี 
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  ขนัตอนที 3 การกําหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา  (Intervention 
strategies) เป็นขนัตอนสุดทา้ยทีนกัวิจยัทุกคนช่วยกนัระดมสมองในการกาํหนดยทุธศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลพร้อมทังมี
ทางเลือก ไม่นอ้ยกว่า 2 แนวทาง และเสนอแนะร่างแผนปฏิบติัการทีกาํหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
และกรอบงบประมาณดาํเนินการ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท ี8 การศึกษาแบบบูรณาการองค์ความรู้ (Knowledge integration) ของโครงการวจัิย 
 การกดัเซาะชายฝัง 
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 2.2.3 รายงานผลการสมัมนาวิชาการนานาชาติดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล  
  (International Symposium on Sea Level Rise and Coastal Erosion)  
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง โดยความร่วมมือกับ United Nations 
Environment Programme / Coordinating Body on the Seas of East Asia (UNEP / COBSEA)  จดัการ
สมัมนาวิชาการนานาชาติดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล เป็นครังแรกในประเทศไทย ระหว่างวนัที 27 – 
29 เมษายน 2554 ซึงในการสัมมนาครังนีมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 250 คน ประกอบด้วยผูเ้ชียวชาญ 
ผูแ้ทนองคก์าร/หน่วยงานในระดบันานาชาติ รวมทงั ผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ชียวชาญ นกัวิชาการ เจา้หนา้ที
ของส่วนราชการและสถาบนัการศึกษาวิจยัทงัในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และผูแ้ทนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินทีอยูใ่นพืนทีชายฝังทะเล ตลอดจนภาคประชาชนและสือสารมวลชน 
  การสัมมนาครังนีประกอบด้วยการสัมมนาภาพรวมซึงผูเ้ชียวชาญระดับ
นานาชาติจากภูมิภาคต่าง ๆ และผูเ้ชียวชาญของสถาบนัการศึกษาภายในประเทศ ได้นําเสนอ
สถานการณ์/แนวโนม้ทีเกียวกบัการกดัเซาะชายฝังในพืนทีต่าง ๆ และกรอบทิศทางของยทุธศาสตร์  
แนวทาง/มาตรการ เครืองมือ/เทคนิคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล  
นอกจากนี ในการสัมมนากลุ่มไดด้าํเนินการระดมความคิดเห็นจากผูแ้ทนของทุกภาคส่วนทีเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียและผูเ้กียวขอ้งหรือผูที้ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลในประเทศไทย 
โดยสรุปผลการสมัมนามีสาระสาํคญั  ดงัต่อไปนี 
  2.2.3.1 ผลการนาํเสนอของผูเ้ชียวชาญนานาชาติ  : 
   1) Dr. Hak-So Kim, President, Korea Maritime Institute – KMI  :  
ปัญหาการเพิมขึนของระดบันาํทะเลและการกดัเซาะชายฝังเป็นประเด็นที KMI ให้ความสาํคญัเป็น
อย่างยิง เนืองจากผลกระทบทีเกิดขึนต่อประเทศเกาหลีและประเทศทีมีชายฝังทะเลทวัโลก ทงันี 
คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (IPCC) ไดร้ายงานว่าภาวะ
โลกร้อนไดส่้งผลทาํให้ระดบันาํทะเลสูงขึนเฉลีย 1.8 มิลลิเมตรต่อปี ตงัแต่ปี ค.ศ.1961 และสูงขึน
เฉลีย 3.1 มิลลิเมตรต่อปี โดยตงัแต่ปี ค.ศ. 1993 เป็นตน้มา ทงันี ปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อ           
ร้อยละ 41 ของประชากรโลกทีอาศยัอยูริ่มชายฝังและ 2 ใน 3 ของเมืองขนาดใหญ่ทีมีผูอ้ยูอ่าศยั
มากกว่า 8 ลา้นคน นอกจากนี ในเชิงเศรษฐกิจยงัพบว่าพืนทีบริเวณชายฝังสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจ
กวา่ร้อยละ 70 ของเศรษฐกิจโลก ดงันนั การสร้างความเขา้ใจในปัญหาระดบันาํทะเลทีสูงขึนและการ
กัดเซาะชายฝัง จึงมีความสําคญัต่อการพฒันาอย่างยงัยืนทงัในระดับทอ้งถินและระดับประเทศ 
ประเทศต่าง ๆ ไดมี้การเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา รวมทงัสถาบนั KMI จะนาํเสนอแนวคิดการเพิม
ภูมิคุม้กนั (Resilience) การปรับยทุธศาสตร์เพือรองรับปัญหาโลกร้อน รวมทงัเสนอให้มีการกาํหนด
แนวกนัชน/ถอยร่นในพืนทีชายฝัง (Coastal Buffer Zone) เพือป้องกนัพืนทีชายฝัง 
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   2) Dr. Ellik Adler, UNEP/COBSEA Coordinator  :  ปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝังมีความสาํคญัเนืองจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกมีชายฝังทะเลยาวกว่า 2.2 แสนกิโลเมตร และ
เป็นทีอยูอ่าศยัของประชากรกว่า 2 พนัลา้นคน  ปัญหาการกดัเซาะชายฝังเกิดขึนจากปัจจยัหลาย
อย่างรวมทงัการเพิมขึนของระดบันาํทะเลและพฤติกรรมของมนุษย ์ เช่น การก่อสร้างในพืนที
ชายฝัง การถมทีดิน การสร้างเขือน การเกษตร เป็นตน้ ซึงส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม รวมทงั
ปัญหาโลกร้อนทาํให้ระดับนําทะเลสูงขึน ดังนันเพือการแก้ไขปัญหาเราตอ้งมีการแลกเปลียน
ประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ทงัจากประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคยโุรป 
   3) Dr. Larry Hildebrand, Canada  :  ในปัจจุบนันีหลายประเทศ
กาํลงัเผชิญความเสียงกบัปัญหาการกดัเซาะชายฝัง และปัญหาการเพิมขึนของระดบันาํทะเล แต่การ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังในปัจจุบนัยงัมีลกัษณะของการแกไ้ขปัญหาแบบเชิงรับมากกว่าการ
แกไ้ขปัญหาในเชิงรุก มุมมองเพือเป็นการแกไ้ขปัญหาในระยะยาวแนวทางการแกไ้ขปัญหาควร
คาํนึงถึงระดับของปัญหาว่าเป็นระดับทอ้งถินระดับประเทศ และภูมิภาค สําหรับภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกนนัควรมีการพฒันาโปรแกรมระดบัภูมิภาคการจดัการการกดัเซาะอยา่งยงัยืนบนพืนฐานความรู้
ของระบบนิเวศวิทยา โดยไม่เพียงแต่ คาํนึงถึงลกัษณะทางกายภาพเท่านัน แต่ควรพิจารณาถึง
ความสาํคญั ผลกระทบ และพลวตัรของการเกิดการกดัเซาะชายฝัง เนืองจากกระบวนการต่างๆ       
มีปัจจยัทีเกียวขอ้งหลายดา้น แมแ้ต่ในระดบัภูมิภาคยอ่ยของประเทศไทยบริเวณพืนทีชายฝังอ่าวไทย
และอนัดามนัยงัมีความแตกต่างกนั การแกไ้ขปัญหาเชิงพืนทีในระดบัทอ้งถิน เช่น การปลูกป่าชาย
เลน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยดูแลแกไ้ขปัญหา ส่วนในระดบัประเทศควรมีการระบุ
พืนทีทีมีปัญหาการกดัเซาะชายฝัง การใชภู้มิปัญญารวมถึงวสัดุในทอ้งถินเพือลดหรือป้องกนัปัญหา 
และการพฒันาแผนยทุธศาสตร์เพือการเผชิญปัญหาการกดัเซาะชายฝังซึงนบัวนัจะทวีความรุนแรง
และมีความสําคญัมากขึนในอนาคต โดยเฉพาะภายใตส้ถานการณ์โลกร้อน และระดบันาํทะเลที
สูงขึน 
   ความทา้ทายในอนาคต คือ (1) การตอบสนองต่อปัญหาอย่าง
ทนัท่วงที (2) เขา้ใจถึงระดบัความรุนแรงและสาเหตุของการกดัเซาะชายฝัง (3) ทราบว่าปัญหาเกิด
จากทงัสาเหตุทางธรรมชาติ และจากการกระทาํของมนุษย ์(4) กาํหนดนโยบายแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
ในอนาคตจะมีประเด็นสาํคญัต่างๆ ทีผูก้าํหนดนโยบายจะตอ้งพิจารณา เช่น (1) อะไรคือระดบัการ
พฒันาพืนทีชายฝังทะเลทีตอ้งการ (2) ผลกระทบของการกดัเซาะชายฝังทีมีต่อเป้าหมายการพฒันา
พืนทีชายฝังทะเล ดงันนั รัฐบาลตอ้งมีแผนบริหารจดัการชายฝังทะเลอย่างบูรณการทีตอ้งอาศยั
บทบาทของภาครัฐในทุกระดบั องคก์รต่างๆ และคาํนึงถึงมิติในดา้นต่างๆทีเกียวขอ้งทงัเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม และสิงแวดลอ้ม 
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   แนวทางการกาํหนดนโยบายแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง ตอ้ง
คาํนึงถึงประเด็นคาํถามต่างๆ (1) อะไรทีได้รับผลกระทบ (2) สถานทีทีได้รับผลกระทบ (3) 
ใครได้รับผลกระทบ  (4) ได้รับผลกระทบอย่างไร   (5) แนวทางการแก้ไขปัญหาทีถูกตอ้ง 
แนวทางการกําหนดกรอบนโยบายจํา เ ป็นตอ้งมีการตัง เ ป้ าหมายเชิงย ุทธศาสตร์  เช่น 
เป้าหมายการพฒันาอย่างยงัยืนในพืนทีชายฝัง ซึงตอ้งประกอบด้วยแผนปฏิบติัการ เช่น การ
ปรับต วัให ้เข า้ก ับปัญหา  โดยการถอยร่นออกห่างจากแนวเขตพืนทีก ัด เซาะหรือการ
เคลือนยา้ยสิงปลูกสร้าง การป้องกันและลดผลกระทบ เช่น การเติมทรายในพืนทีชายหาด 
   สรุปในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังของประเทศไทย
ซึงจะทวีความรุนแรงขึนในอนาคตจาํเป็นจะตอ้งมีการกาํหนดบทบาทและทิศทางของ
นโยบายรัฐบาลให้ชัดเจน และควรนาํขอ้มูลการศึกษาการเปลียนแปลงของระดับนาํทะเล
และลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพืนทีมาร่วมในการพิจารณา  รวมทังตอบสนองต่อ
ปัญหาทีเกิดขึนในทอ้งถินอย่างเร่งด่วน 
   4) Dr. Pete Zuzek, Canada  :  นาํเสนอเกียวกับเครืองมือด้าน 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเพือการบริหารจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลในระดบัโลก โดย
ครอบคลุมหัวขอ้ต่าง ๆ ดังนี   
     4.1) การเฝ้าสังเกตและการเก็บขอ้มูล เป็นกระบวนการซึงทาํให้
เราเขา้ใจสภาพปัญหาและกลไกการก ัดเซาะชายฝัง  ซึงจาํ เป็นตอ้งมองภาพในมุมกวา้ง 
(Global Scale)  มีการเฝ้าติดตามทงัเชิงเวลา และพืนที และเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถิน เพือ
ใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาแบบจาํลองในการประเมินทิศทางการกัดเซาะชายฝัง  เพือการ
ตดัสินใจทีถูกตอ้งในการเลือกใช้เครืองมือและเพือการบริหารจ ัดการปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝังทะเล 
    4.2) เครืองมือในการศึกษาการก ัดเซาะชายฝัง  จาํเป็นตอ้ง
ประกอบด้วย (1) การสาํรวจพืนทีชายฝัง (2) การจัดเก็บขอ้มูลต่างๆ ในภาคสนาม (3) การ
ติดตามขอ้มูลการเปลียนแปลงด้วยเครืองมือซึงตอ้งดาํเนินการให้ครอบคลุมทังเชิงเวลาและ
พืนที (4) การศึกษาแบบจาํลองของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยตอ้งคาํนึงถึงปัจจัยทาง
ธรรมชาติหลายประการซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการกัดเซาะชายฝัง เช่น พายุไซโคลน 
อิทธิพลของลมและคลืน  
    4.3) กรณีศึกษาทีไดด้าํเนินการสาํเร็จแลว้ในหลายพืนที เช่น 
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      (1) Kaumalapau Harbor ทีเกาะฮาวาย ซึงแสดงถึง

ความสามารถในการใชแ้บบจาํลองคอมพิวเตอร์เพือเขา้ใจกลไกในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง

บริเวณท่าเทียบเรือ  Kaumalapau 

 
 
 
 
 
         

   (2) Dyke Breach Simulation ซึงแสดงถึงความสามารถในการ
ใชแ้บบจาํลองคอมพิวเตอร์ทีสามารถแสดงถึงระดบันาํท่วมพืนทีเกษตรกรรมไดภ้ายในสถานการณ์
ต่างๆ ทีสูงกวา่แนวเขือนกนันาํ 
 
 

 

 

 

 

 

    (3) ชายหาดบริเวณเมือง Cancun ประเทศเมก็ซิโก ซึงเป็น
แนวหาดทรายยาว มีโรงแรมมากมายก่อสร้างใกลแ้นวชายหาดตลอดแนว ทงันีปัจจุบนัชายหาด
ดงักล่าวกาํลงัเผชิญหนา้กบัการกดัเซาะชายฝังทงัจากผลกระทบของพายุเฮอร์ริเคน และกาํลงัผลิต
ทรายตามกระบวนการธรรมชาติทีลดลงอนัเป็นผลมาจากความเสียหายของแนวปะการังใกลฝั้งที
เกิดปัญหาความสกปรกของอุตสาหกรรมท่องเทียว โดยแนวทางการแกไ้ขประกอบดว้ยการสร้าง
เติมทรายเพือเพิมพืนทีชายหาด และโครงการฟืนฟสูภาพแนวปะการัง   
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    5) Dr. Antony S. Micallef, Malta  :  นาํเสนอสถานการณ์การ                   
กดัเซาะชายฝังในภูมิภาคยโุรป ครอบคลุมในเรืองความเสียงทีเกิดขึนจากการกดัเซาะชายฝังทีสาํคญั 
ไดแ้ก่ (1) การสูญเสียพืนทีทีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (2) การพงัทลายของปราการทางธรรมชาติทีช่วย
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง (3) การจมตวัของสิงก่อสร้างทีใชป้้องกนัการกดัเซาะชายฝัง ซึงอาจทาํให้
เกิดการเพิมความเสียงต่อการเกิดนาํท่วม ทงันีมีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจพบว่าพืนทีภายใน
ระยะ 500 เมตรจากชายฝังใน 237 พืนทีของภูมิภาคยโุรป มีมูลค่าประมาณ 500 – 1,000 พนัลา้นยโูร 
ซึงในการจดัการกบัปัญหาตอ้งพิจารณาถึงความคุม้ค่าในการดาํเนินการ ประเมินความเสียงต่อการ
กดัเซาะชายฝังในยโุรปพบวา่มีพืนทีประมาณ 2% อยูต่าํกว่าระดบันาํทะเล 5 เมตร ซึงในสัดส่วนนีมี
มากกวา่ครึงหนึงทีอยูใ่นระยะ 10 กิโลเมตรจากชายฝัง พนืทีทีมีความเสียงมากต่อการกดัเซาะชายฝัง 
เช่น ประเทศเนเธอร์แลนดแ์ละประเทศอิตาลี  
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     สํ าห รับสา เหตุ ของก ารกัด เซาะชาย ฝั ง  2  ประการ  คื อ                       
(1) ปัจจยัทางธรรมชาติ เช่น การเกิดพาย ุกระแสนาํใกลฝั้ง และการเพิมขึนของระดบันาํทะเล และ                 
(2) ปัจจยัทีมาจากกิจกรรมของมนุษย ์ เช่น การสร้างสิงปลูกสร้างในทะเล การขดุเจาะก๊าซ และการ
ถมทะเล เป็นตน้ นอกจากนี ความถีและความรุนแรงของพายุและคลืนชายฝัง ซึงเพิมระดบัความ
รุนแรงจากการเปลียนแปลงระดบัของนาํทะเล และส่งผลกระทบหลากหลายมิติ ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อ
รูปแบบของการกดัเซาะ ทาํให้เกิดความสูญเสียของทรัพยากรทางชีวภาพ การสูญเสียระบบนิเวศทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศชายหาด และมีผลต่อการเพิมความเคม็ของนาํบาดาลและ/หรือระดบันาํใตดิ้น 
หรือมีการพงัทลายของสิงก่อสร้างบริเวณชายฝัง รวมไปถึงลดประสิทธิภาพของระบบบาํบดันาํเสีย

     ในส่วนของการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝังในภูมิภาคยโุรป 
พบว่ามีพืนทีประมาณร้อยละ 5 ของชายฝังทะเลทีมีการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง อยา่งไรก็ตามมี
พืนทีร้อยละ 3 ทียงัไม่สามารถหยดุยงัการกดัเซาะชายฝังได ้ทงันี การสร้างสิงก่อสร้างบริเวณชายฝัง
ในยโุรป ไดแ้ก่ สิงก่อสร้างเพือป้องกนัชายฝังและท่าเทียบเรือ พืนทีประมาณร้อยละ 10 ของชายฝัง
ทะเลในยโุรปมีการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง และพืนทีประมาณร้อยละ 20 ของชายฝังทะเลมีความ
เสียงต่อการกดัเซาะชายฝังทะเล ในการดาํเนินการจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจทีเกียวขอ้งต่อปัญหาที
เกียวขอ้งกบัการจดัการการกดัเซาะชายฝัง เช่น (1) การลดลงของขอบเขตชายฝังอนัเป็นผล
เกียวเนืองจากการตงัถินฐานของชุมชน การก่อสร้างสิงป้องกนัชายฝังทีไม่ถูกตอ้ง ทาํให้เกิดการ            
กดัเซาะชายฝังหรือสูญเสียการตกทบัถมของตะกอน (2) การประเมินผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและ
สิงแวดลอ้ม (3) การประเมินความเสียงทีเกิดจากการกดัเซาะชายฝังซึงมกัจะไม่มีการผนวกไวใ้น
กระบวนการการตดัสินใจด้านโยบายในระดับทอ้งถินและมักไม่มีการนําเสนอสู่สาธารณชน                   
(4) การลดผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝังและ/หรือวิธีการในการแกไ้ขปัญหาในพืนทีใดพืนที
หนึงหากส่งผลกระทบต่อพืนทีขา้งเคียงหรือนาํไปสู่ปัญหาผลกระทบสิงแวดลอ้มอืนๆ (5) การ
จดัการขอ้มูลทีแมจ้ะมีขอ้มลูทีเกียวขอ้งอยูม่ากแต่มกัมีความจาํกดัในการประมวลและนาํไปใชอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยเฉพาะในระดบัภูมิภาคและทอ้งถิน 
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   สําหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบด้วย (1) การเพิม
ภูมิคุม้กนัให้กบัพืนทีชายฝังทะเลโดยการสร้างสมดุลของตะกอนขึนมาใหม่ และกาํหนดขอบเขต
พืนทีเพือให้กระบวนการทางกายภาพของพืนทีชายฝังเป็นไปตามธรรมชาติ (2) ผูไ้ดรั้บประโยชน์
และผูล้งทุนควรเป็นผูรั้บผิดชอบในความเสียงทีจะทาํให้เกิดการกัดเซาะชายฝังจากกิจกรรมที
กระทาํ ไม่ควรนาํภาษีสาธารณมาใช ้ (3) สร้างความรับผิดชอบต่อนโยบายการแกไ้ขปัญหาการ                
กดัเซาะชายฝัง (4) เพิมความเขม้แขง็ดา้นองคค์วามรู้เชิงนโยบายในการบริหารจดัการชายฝังทะเล 
    6) Dr. Klaus Schwarzer, Germany : ไดเ้ปรียบเทียบปัญหาของการ
กดัเซาะชายฝัง ระหว่างภูมิภาคเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีปัจจยัหลายอยา่งทีตอ้งนาํมาพิจารณา ซึงมี
ทงัความแตกต่างและคลา้ยคลึงกนัระหว่างภูมิภาค เช่น มีหาดทรายเหมือนกนั แต่มีความแตกต่าง
ของปริมาณฝน และอุณหภูมิ ความแตกต่างและคลา้ยคลึงของสิงแวดลอ้มทางทะเลในพืนทีเขตร้อน
และเขตอบอุ่น สามารถจาํแนกตามลกัษณะของชายฝัง เช่น (1) ลกัษณะของชายฝังและความลาดชนั  
(2) สนัทรายและหาดทราย  (3) ชวากทะเล และสันดอนปากแม่นาํ (4) ป่าชายเลน และป่าชายฝัง (5) 
แนวโครงสร้างหินปูน  แนวปะการัง  
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   โดยทีการกดัเซาะชายฝัง คือ การหายไปของมวลสาร อนัเกิดจาก
การเคลือนยา้ยหรือพัดพาไปตกตะกอนในอีกทีหนึง เรียกว่า พลวัตรของสัณฐาน  (Morpho 
dynamic) ซึงเราตอ้งทราบว่าภายใตส้ภาวการณ์แบบใดทีก่อให้เกิดการพดัพาของตะกอน 
กระบวนการเกิดตะกอนเกิดขึนเมือไหร่ และตะกอนถูกพดัพาไปทีไหน ลกัษณะของชายฝังทะเลซึง
จดัแบ่งไดเ้ป็นชายฝังทะเลแบบเปิด (Open System) และชายฝังทะเลแบบกึงปิด (Semi–Closed 
System) มีความสาํคญัและมีผลต่อต่อขบวนการกดัเซาะของพืนทีชายฝัง นอกจากนีหน่วยสัณฐาน
ทางธรณี (Geomorphological Unit) ก็มีความสาํคญัทีตอ้งนาํมาพิจารณา เนืองจากส่งผลต่อการ
เพิมขึนหรือหายไปของตะกอน นอกจากนี ภาวะสมดุลของการพดัพาตะกอน ขึนอยู่กบัความลาด
ชนัของชายฝัง ความสูงของคลืน และขนาดอนุภาคดิน ซึงการเคลือนยา้ยตวั และพดัพาของตะกอน 
มีความสัมพนัธ์กบัฤดูกาล ดงันนั การตดัสินใจหรือหรือการดาํเนินการใดๆ ควรมีขอ้มูลการศึกษา
ครบรอบปี โดยทวัไปพืนทีชายฝังทีไดรั้บผลกระทบจากการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติทีรุนแรง 
เช่น พายุ ไซโคลน เฮอร์ริเคน และสึนามิ จะสามารถฟืนตวัไดเ้องตามธรรมชาติ ในช่วงเวลาที
แตกต่างกนั ถา้หากมีปริมาณตะกอนเพียงพอ ผลการศึกษาในแม่นาํเจา้พระยาพบว่ามีปริมาณ
ตะกอนทีลดลง เนืองจากการสร้างเขือนทาํใหเ้กิดการดกัตะกอนบริเวณตอนบนของแม่นาํ 
   ขอ้มูลจากสถาบนั NOAA ระบุว่า นาํทะเลมีแนวโนม้เพิมสูงขึน
เฉลีย 2.8±0.4 มิลลิเมตรต่อปี ภายใตส้ภาวการณ์ทีนาํทะเลสูงขึน ระบบนิเวศขายฝังจะมีการปรับตวั 
เคลือนยา้ย หรือถอยร่นไปในพืนทีใหม่ในแผน่ดินได ้แต่สิงทีมนุษยส์ร้างขึนเช่น ชุมชน สิงก่อสร้าง 
ไม่สามารถปรับตวัเช่นนนัได ้ดงันนัจึงเป็นประเด็นของปัญหาผลกระทบทีตอ้งแกไ้ขหรือตอ้งมีการ
ปรับตวัในการรับมือกบัปัญหาดงักล่าวต่อไป 
   มาตรการการป้องกันชายฝังโดยใช้โครงสร้างมีหลายวิธี เช่น 
กาํแพงกนันาํ กาํแพงป้องกนัคลืนชายหาด กาํแพงป้องกนัคลืนนอกชายฝัง การถมทรายเสริมชายฝัง 
เป็นตน้ ซึงในการดาํเนินการควรมีขอ้มูลพืนฐานให้เพียงพอ เช่น ขอ้มูลแผนภูมิชันความลึก 
(Bathymetrical Chart) ขอ้มูลการเปลียนแปลงของชายฝัง การผนัแปรตามฤดูกาล คุณสมบติัของดิน
ตะกอน รวมทังแหล่งทีมาของตะกอน การพดัพาเคลือนยา้ย และทับถมของตะกอน สําหรับ
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (Model) ทีจะนาํมาใชต้อ้งครอบคลุมพืนทีบริเวณกวา้ง และตอ้งมีการ
ตรวจสอบความน่าเชือถือของแบบจาํลองและความถูกตอ้งของขอ้มูลทีจะนาํมาใชใ้นแบบจาํลอง  
ในบางกรณีการป้องกนัโดยใชโ้ครงสร้างแบบแขง็ (Hard Structure) ไม่ไดเ้ป็นการแกปั้ญหาทีดี
ทีสุดเสมอไป หากแต่กลบัเป็นการเพิมพลงังานของคลืนและก่อให้เกิดผลกระทบในพืนทีใกลเ้คียง 
สาํหรับตวัอยา่งการดาํเนินการทีบริเวณ Sylt Island, Kampen มีการป้องกนัชายฝังโดยใชถุ้งดกัทราย 
(Geotextile) และการถมทะเล ถึงแมว้่าจะมีค่าใชจ่้ายสูงแต่สามารถป้องกนัคลืนลมพายุ (Storm 
Surge) ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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    7) Dr. Jung-Ho Nam, Republic of Korea  :  ไดเ้สนอการจดัการ
พืนทีชายฝังทะเลในปัจจุบนัโดยการจดัการในลกัษณะ Adaptive Management โดยเฉพาะประเด็น
ปัญหาใหม่ เช่น ปัญหาความเสือมโทรมชายฝัง การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภยัพิบติัที
เกิดขึนในพืนทีชายฝัง และเนน้การสร้างแผนนโยบายจากทอ้งถิน (Bottom Up)  การดาํเนินการไปสู่
ความยงัยืนและความมนัคงของสังคมมีประเด็นปัญหาทีตอ้งให้ความสาํคญัเร่งด่วนหลายประการ 
เช่น การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และภยัพิบติัทางธรรมชาติ ซึงในการรับมือกบั
เรืองดงักล่าวซึงจาํเป็นตอ้งอาศยัการดาํเนินการในลกัษณะของ Precautionary Approach ซึงไดมี้การ
วางแนวทางในการกาํหนดนโยบายการจดัการชายฝังอยา่งบูรณาการของชาติฉบบัที 2 แนวทางการ
วางแผนนโยบาย ระยะที 2 ซึงเนน้ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการและป้องกนัความเสียงโดย (1) ใช้
เทคโนโลยีวิศวกรรมแบบโครงสร้างเบา (soft engineering) (2) การสร้างชายฝังสีเขียว โดยการ
รักษาสภาพใหค้งสภาพป่าชายฝัง (green coasts) (3) การสนบัสนุนการประเมินความเปราะบางของ
ชายฝัง (4) ใหค้วามสาํคญักบันโยบายบูรณการดา้นวิทยาศาสตร์มากยิงขึน (5) เพิมความเขม้แขง็
ภายหลงัภยัพิบติัทางธรรมชาติ (6) ลดปริมาณพืนทีความเป็นเจา้ของของภาคเอกชนเพือป้องกนั
ความเสียงไดอ้ย่างเต็มที (7) บริหารความเสียง นอกจากนียงัเนน้ถึงความสาํคญัและความจาํเป็นที
ตอ้งมีเครืองมือทีทนัสมยั เพือสนบัสนุนการจดัการใชใ้นการวางแผนนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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    การปลูกตน้โกงกางเพือป้องกนัการกดัเซาะ เป็นทีทราบกนัดีว่า
แนวป่าชายเลนสามารถป้องกันการพงัทลายของชายฝังได้ ทังนี ต้นโกงกางสามารถป้องกัน
ผลกระทบจากพายหุรือสึนามิทีมีคลืนตาํกว่า 4 เมตรได ้ ทงันีการนาํศาสตร์ทางวิศวกรรมมาใชใ้น
การปลูกตน้โกงกาง (Mangrove Engineering) เป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ ยกตวัอยา่งเช่นการผสม
วิธีการปักไมไ้ผ่ชะลอคลืนร่วมกบัการปลูกตน้โกงกาง ซึงสามารถป้องกนัการกดัเซาะของชายฝัง
สิงคโปร์ได ้
    การถอยร่นเป็นอีกแนวทางในการรับมือต่อการเพิมขึนของ
ระดับนําทะเล แนวทางในการรับมือต่อการเพิมขึนของระดับนําทะเลในแต่ละพืนทีมีความ                
แตกต่างกนั ตามแต่สภาพพืนที เช่น การรับมือของประเทศเนเธอร์แลนด ์สามารถใชว้ิธีการถอยร่น
ไปสู่พืนทีสูง  หรือการป้องกนัโดยใชเ้ขตกนัแนวปิด (Closed Version) หรือการป้องกนัภายใต ้              
แนวเปิด (Open Version) เป็นตน้ 

  2.2.3.2 ผลการสมัมนากลุ่ม 
   กลุ่มย่อยที 1 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายในการจดัการการ             
กดัเซาะชายฝังทะเล 
   1) ควรมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพือ
ช่วยเหลือประชาชนในพืนทีทีไดรั้บผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝัง ในระหว่างการจดัทาํการศึกษา 
ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 
   2) ควรให้มีการจดัทาํ กาํหนดเขตการใช้ประโยชน์ทีดิน (Zoning) 
ของพืนทีวิกฤติ เพือใหมี้การจดัการเชิงพืนทีทีเหมาะสม เช่นการกาํหนดระยะถอยร่น 
   3) ควรศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการประกาศเขต
พืนทีและมาตรการคุม้ครองสิงแวดลอ้มบริเวณพืนทีชายฝังทะเล 23 จงัหวดั ตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 เพือปกป้องและคุม้ครองระบบนิเวศชายฝังทะเลที
อาจไดรั้บผลกระทบจากการใชม้าตรการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลทีไม่เหมาะสม
หรือการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ 
   กลุ่มยอ่ยที 2 การแกไ้ขการกดัเซาะชายฝังดว้ย Hard Structure 
   1) ควรให้มีการจําแนกการใช้ประโยชน์พืนทีชายฝัง  (Zoning) 
เพือให้การตัดสินใจเลือกรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝัง โดยเฉพาะการเลือก
โครงสร้างแขง็ ให้เหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์พืนทีชายฝังก่อนการก่อสร้าง โครงสร้างป้องกนั
การกดัเซาะชายฝังดว้ยโครงสร้างแข็ง ตอ้งมีการสํารวจ ศึกษาการจดัเก็บขอ้มูลทางกายภาพ และ
ขอ้มูลสมุทรศาสตร์ รวมทงัการเคลือนทีของตะกอนชายหาด ใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง 
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   2) การก่อสร้างโครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง ตอ้งมีการศึกษา
ผลกระทบสิงแวดลอ้ม (EIA) ก่อน ดงันนัตอ้งใชร้ะยะเวลาระหว่าง 3-5 ปี ในการดาํเนินโครงการ 
ดงันนัพืนทีชุมชนหรือหมู่บา้นทีประสบปัญหา ควรไดรั้บการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ เช่นการเติม
ทรายชายหาด เป็นตน้ 
   3) งบประมาณทีจะแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ควรให้มีการประกาศ
เป็นเขตภยัพิบติั และใชง้บประมาณจากจงัหวดัในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
   กลุ่มย่อยที 3 การแกไ้ขการกดัเซาะชายฝังดว้ยโครงสร้างอ่อน (Soft 
Structure) และวิธีผสมผสาน 
   1) ควรแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับทีมีอยู่ให้สอดคล้องกับความ
สมดุลของการถ่ายเททรายในธรรมชาติ กาํหนดมาตรการการจดัการกบัมูลดินหินทราย ตงัแต่ตน้นาํ
จนถึงพืนทีขดุลอกและมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
   2) ให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถินเรืองการกดัเซาะชายฝัง แนวทางการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ ใหเ้หมาะสมกบัพืนที วิธีการ
ปลูกป่าชายเลนทีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
   3) จําแนกพืนทีทีปัญหาการกัดเซาะชายฝังทีใกล้เคียงกันเพือที
เลือกใชว้ิธีการทีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา และหามาตรการหรือปรับปรุงขอ้มูลทีเกียวขอ้งและ
นาํไปใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างสิงป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง 
   4) การแต่งตงักรรมการประจาํชายฝังในแต่ละพืนที (Coastal Cell 
Committee) หรืออาจปรับเปลียนหนา้ทีของคณะกรรมการลุ่มนาํหรือกลไกรัฐประจาํทอ้งถิน มา
กาํกบัดูแลกิจกรรมเกียวกบัการดาํเนินการใด ๆ บนพืนทีชายฝัง 
   5) การปลูกจิตสํานึกให้กบัชุมชนประมงชายฝังเพือปรับเปลียนจาก
การประมงทีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชายฝัง รวมถึงการหาอาชีพทดแทน   
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2.3  สรุปกรอบแนวคดิ 

 2.3.1 การจดัการชายฝังแบบบูรณาการ :  ทีผา่นมาชายฝังทะเลของไทยตอ้งประสบปัญหา
มากมาย ทงัทีเกิดจากธรรมชาติและทีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์โดยปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลเป็น
อีกปัญหาหนึงทีเกิดขึนอย่างรุนแรงและเกิดขึนต่อเนืองมานานหลายปี แมมี้หน่วยงานทีเกียวขอ้งหลาย
หน่วยงานพยายามใชม้าตรการป้องกนัแกไ้ขมานาน แต่ก็ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีควร ในอดีตทีผา่น
มาการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังจะดาํเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐทีมีอาํนาจหน้าที                         
ทีเกียวข้อง ซึงส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมชายฝังในการแก้ไขปัญหา  
โดยเฉพาะอยา่งยงิ การใชม้าตรการแบบแขง็ซึงจะส่งผลกระทบใน หลาย ๆ  ดา้น ทงัในระยะสนัและระยะยาว  
  เมือพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีผลการศึกษาวิจัยและ
กรณีศึกษาทีเกียวขอ้งตามทีไดน้าํเสนอไวใ้นหวัขอ้ 2.1 และ ขอ้ 2.2 ตลอดจนบทเรียนทงัหลายทีไดรั้บ
มาจากอดีต จึงทาํใหท้ราบวา่การใชค้วามรู้ดา้นวิศวกรรมชายฝังอยา่งเดียวอาจไม่สามารถ            ทาํให้
เกิดการจดัการชายฝังทะเล ซึงรวมไปถึงการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะไดดี้ จึงมีแนวคิดทีเรียกว่า 
การจัดการชายฝังแบบบูรณาการ หรือ Integrated Coastal Zone Management – ICZM เกิดขึน  โดย
นอกจากความรู้ดา้นวิศวกรรมชายฝังแลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ในดา้นอืน ๆ ประกอบดว้ย เช่น 
การบริหารขอ้ขดัแยง้ เศรษฐศาสตร์สิงแวดลอ้ม สิงแวดลอ้ม และการศึกษาดา้นนโยบาย เป็นตน้ 
  “การจัดการชายฝังอย่างบูรณาการ”  เป็นกระบวนการจดัการให้บริเวณ
ชายฝังมีความยงัยืน โดยครอบคลุมการจดัการหลายมิติ เป็นพลวตั และมีวิวฒันาการ ภายใตก้าร
ร่วมมือขององคก์ร / กลุ่มคนทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการชายฝัง ทงัหน่วยงานภาครัฐทีมีอาํนาจ
หนา้ทีเกียวขอ้ง ประชาชน / กิจการเอกชนทีใชป้ระโยชน์จากพืนทีชายฝังและในทะเล สถาบนัทาง
วิชาการทีทาํการศึกษาเกียวขอ้งกับการจัดการชายฝังในแต่ละด้าน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ  ที
เกียวขอ้ง โดยครอบคลุมตงัแต่การรวบรวมขอ้มูล ประเด็นปัญหา การวางแผน การตดัสินใจ การ
ดาํเนินการ และการติดตามประเมินผล การจดัการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และเปิด
ให้มีโอกาสเขา้ร่วมในการจดัการทงักระบวน ตงัแต่การกาํหนดเป้าหมายร่วมทางสังคม จนถึงการ
ดาํเนินการเพือใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว การจดัการอยา่งบูรณาการมีเป้าหมายทีจะก่อใหเ้กิดสมดุล
ระหว่างเป้าหมายทางสิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการนนัทนาการ ภายใตขี้ดจาํกดั
ทีกาํหนดโดยพลวตัของธรรมชาติในพืนที การจดัการลกัษณะนีจึงบูรณาการทงัดา้นวตัถุประสงค ์
และดา้นเทคนิควิธีในการจดัการ บูรณาการทงัมิติของพืนทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและองคก์รระดบั    
ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งในพืนที บูรณาการทงัองค์ประกอบบนบกและในทะเล รวมทงัการบูรณาการ                 
ในมิติของเวลาและมิติของพืนที 
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 2.3.2 การพฒันาศกัยภาพากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังในการเป็นหน่วย
ประสานและบูรณาการการจัดการภารกิจด้านการกัดเซาะชายฝังทะเลให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนนัจะทาํการศึกษาวิเคราะห์โดยใชเ้ครืองมือบริหารจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ โดยผสมผสานกบัแนวคิด / ทฤษฎีการบริหารจดัการทีมีความยืดหยุน่ ทงันี โดยคาํนึงถึง
สภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอก รวมทงัขอ้จาํกดัในเชิงกฎหมาย / เชิงนโยบาย ตลอดจนความ
เป็นไปไดใ้นเชิงงบประมาณและระบบสนบัสนุนอืน ๆ 

 



 
 

 

 

 

บทท ี 3 
การบริหารจดัการด้านการกดัเซาะชายฝังทะเล 

(กรณศึีกษา : การพฒันาศักยภาพกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง) 
 

3.1  สถานการณ์การกดัเซาะชายฝังทะเลในประเทศไทย 
 3.1.1 สาเหตุของปัญหาและผลกระทบ 
  3.1.1.1 สาเหตุของประเดน็ปัญหา   
   ชายฝังทะเลของประเทศไทยอยู่ในพืนที 23 จงัหวดั ประกอบดว้ย 
ชายฝังทะเลดา้นอ่าวไทย 17 จงัหวดั และชายฝังทะเลดา้นอนัดามนั 6 จงัหวดั  ระบบนิเวศชายฝัง
ทะเลเป็นพืนทีต่อเนืองระหว่างระบบนิเวศบกและทะเล (Ecotone) ซึงมีลกัษณะกายภาพของ
โครงสร้างระบบนิเวศทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย ์รวมทงัมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง           
จึงเป็นฐานการผลิตทีสาํคญั ดงันนั พืนทีชายฝังทะเลจึงมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง โดยมี
กิจกรรมการใช้ประโยชน์หลากหลายและขยายตัวอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
เปลียนแปลงสภาพพืนทีชายฝังทะเล ทงัโดยกระบวนการตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย ์
นอกจากจะส่งผลกระทบและทาํให้เกิดการสูญเสียแนวกาํแพงธรรมชาติแลว้ยงัเป็นสาเหตุสําคญั
ของปัญหาและก่อใหเ้กิดภาวะสูญเสียพืนทีชายฝังทะเล หรือชายหาด อีกทงัยงัอาจทาํใหพ้ืนทีชายฝัง
ทะเลบางแห่งเกิดการทบัถมของตะกอนและเกิดการตืนเขิน ซึงสถานการณ์ดงักล่าวนับวนัจะทวี
ความรุนแรงและขยายตวัมากขึน โดยมีสาเหตุทีสาํคญั ดงันี 
   1) กระบวนการตามธรรมชาติ เป็นปัจจัยทีมีความเกียวข้องกับ
ลกัษณะทางธรณีวิทยาของชายฝัง และสมุทรศาสตร์ ไดแ้ก่ ลมมรสุมและพาย ุกระแสนาํ และภาวะ
นาํขึน-นาํลง ลกัษณะทางกายภาพของชายฝัง การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปัจจยัเหล่านีจะ
มีอิทธิพลร่วมกนัต่อกระบวนการเคลือนยา้ยดินตะกอน และมวลทรายชายฝังทะเล ทาํให้เกิดการ
เปลียนแปลงแนวชายฝังทงัการงอก และการกดัเซาะ โดยปัจจยัตามธรรมชาติทีเกียวขอ้งการกดัเซาะ
ชายฝัง มีดงันี 
   1.1) ลมมรสุมและพายุ ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือมีอิทธิพล
ต่อชายฝังอ่าวไทยระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ โดยก่อให้เกิดคลืนขนาดใหญ่และ
กระแสลมแรง เคลือนเขา้ปะทะชายฝังทะเลและพดัพาทรายออกจากพืนทีชายฝังทะเล ส่วนอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต  ้(ลมว่าวหรือลมตะเภา) ซึงพดัระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือน
เมษายน จะพดันาํมวลทรายกลบัคืนสู่ชายฝัง สาํหรับลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ะก่อให้เกิดฝนตก
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ชุกบริเวณชายฝังทะเลดา้นอนัดามนัมากกว่าดา้นอ่าวไทย ดงันนั การเปลียนแปลงแนวชายฝังตาม
ธรรมชาติในลกัษณะดงักล่าวจึงเกิดขึนเป็นปกติในรอบปี ดงัเช่น การเปลียนแปลงของแนวชายฝัง
ในจงัหวดัจนัทบุรี ทีเกิดจากอิทธิพลจากลมมรสุมเป็นหลกั โดยพบว่าปริมาตรของทรายตามแนว
ชายฝังจะลดลงในช่วงลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และจะเพิมขึนในช่วงมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
(สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2007) 
    นอกจากนี พายทีุก่อตวัในทะเลจีนใตจ้ะเคลือนทีเขา้สู่อ่าวไทย
และส่งผลกระทบต่อชายฝังทะเลอ่าวไทยทางภาคใตที้เปิดโล่งบริเวณจงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และสงขลา พายเุหล่านีจะพดัผา่นและสลายตวัทางชายฝังทะเลดา้นอนัดามนั ลมพายุ
ดังกล่าวมีผลทาํให้เกิดคลืนขนาดใหญ่พดัเขา้สู่ชายฝังอ่าวไทย ซึงเป็นสาเหตุทีทาํให้เกิดการ
เปลียนแปลงแนวชายฝังเช่นกนั ดงัเช่นการเกิดพายุลมแรง ในระหว่างวนัที 18-25 ธนัวาคม 2549  
ทาํให้เกิดคลืนขนาดใหญ่สูงกว่า 5 เมตร เคลือนเขา้ไปปะทะชายฝังตงัแต่ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ครอบคลุม 16 อาํเภอ 41 ตาํบล ทาํให้ประชาชน
ไดรั้บความเดือดร้อน 5,491 ครัวเรือน 19,155 คน (สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม, 2007) 
    1.2)  กระแสนาํ กระแสนาํในบริเวณอ่าวไทยมีอิทธิพลต่อ
พืนทีชายฝังทะเลมากกว่าในบริเวณกลางอ่าว โดยในช่วงนาํขึน-นาํลงชนิดนาํเดียวมีการไหลแรง
กว่าชนิดนาํคู่ สําหรับในทะเลอนัดามนั กระแสนาํในแนวทิศเหนือ-ใต  ้จะมีความรุนแรงกว่า
กระแสนาํในแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก โดยในฤดูลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต  ้และลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ กระแสนาํในช่วงนาํลงจะมีความรุนแรงกว่ากระแสนาํในช่วงนาํขึน จึงทาํให้
เกิดตะกอนมากกวา่โดยตะกอนจะถูกพดัพาไปสะสมตวัตามทิศทางการไหลของกระแสนาํ 
    1.3) ภาวะนาํขึน-นาํลง ในอ่าวไทยมีการขึนลงของนาํทะเล               
3 ชนิด คือนาํเดียว (diurnal) นาํผสมชนิดนาํคู่ (mixed, semidiurnal dominant) และนาํผสมชนิด                 
นาํเดียว (mixed, diurnal dominant) โดยบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีค่าของช่วงความแตกต่างระหว่าง
นาํขึน-นาํลงเฉลียประมาณ 1.5 เมตร ขณะทีชนิดนาํขึน-นาํลงฝังอนัดามนั เป็นแบบนาํผสมชนิดนาํ
คู่ และมีค่าของช่วงความแตกต่างระหว่างนาํขึน-นาํลงเฉลียแต่ละแห่งไม่เท่ากนั ทงันีชนิดและค่า
ของช่วงความแตกต่างระหว่างนาํขึน-นาํลงมีผลต่อการเคลือนตวัของตะกอนเลน และมวลทราย
บริเวณชายฝังทะเล ซึงในภาวะสมดุลกระแสนาํ และการเกิดนาํขึน-นาํลง จะเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการ
นาํพามวลทรายและตะกอนเลนเคลือนตวัไปตามแนวชายฝังทะเล และเขา้ออกจากแนวชายฝัง                 
ซึงเป็นผลทาํใหบ้างพืนทีเกิดการงอก บางพืนทีเกิดการกดัเซาะในแต่ละช่วงเวลา 
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    1.4) ลกัษณะทางกายภาพของชายฝังทะเล ในลกัษณะทีเป็น
ทะเลเปิด อ่าว แหลม เป็นหาดทราย และหาดโคลน จะมีผลต่อการเปลียนแปลงแนวชายฝังทะเล               
มากนอ้ยแตกต่างกนั ดงัเช่น บริเวณชายฝังทะเลอ่าวไทยฝังตะวนัตกตอนล่างซึงเป็นทะเลเปิด จะ
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เมือเกิดพายุทีก่อตัวในทะเลจีนใต้พดัเข้าสู่อ่าวไทยช่วงเดือน
กรกฎาคม-กนัยายน ของทุกปี โดยคลืนขนาดใหญ่จะเคลือนตวัเขา้กระทบชายฝังทะเลโดยตรง เป็น
ผลให้ชายฝังทะเลของจงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เกิดการกดัเซาะ
ชายฝังอย่างรุนแรง นอกจากนี พบว่า ความลาดชนัของชายฝังมีผลต่อการเปลียนแปลงแนวชายฝัง
แตกต่างกัน โดยบริเวณชายฝังทะเลทีมีความลาดชันน้อยจะประสบกับปัญหาการกัดเซาะหรือ
เปลียนแปลงชายฝังทะเลมากกวา่ชายฝังทะเลทีมีความลาดชนัสูง 
    1.5) การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเรืองทีปัจจุบนั
เชือว่าเป็นสาเหตุทาํให้เกิดการเปลียนแปลงสภาพธรรมชาติของโลก โดยมีผลมาจากปรากฏการณ์
ภาวะโลกร้อน ซึงนกัวิชาการไดศึ้กษาพบว่าสภาพภูมิอากาศทีมีการเปลียนแปลงส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศชายฝังและแนวปะการัง ดงัทีเกิดปรากฏการณ์แนวปะการังฟอกขาวบ่อยครังขึน รวมถึง
ทาํใหอุ้ณหภูมิของโลกเพิมสูงขึน สภาพอากาศแปรปรวน ช่วงเวลาของฤดูกาลเกิดการเปลียนแปลง 
เกิดลมพายุบ่อยครังและมีความรุนแรงมากขึน ตลอดจนทาํให้ระดบันาํทะเลเพิมสูงขึน ซึงการเพิม
สูงขึนของระดบันาํทะเลจะส่งผลกระทบต่อชายฝังทะเลในพืนที 23 จงัหวดั ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูล
จากการศึกษาของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  (2009) ทีได้
ศึกษา วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบจากการเพิมขึนของระดบันาํทะเล (Sea level rise)               
ต่อสภาพการใช้ทีดินและระบบนิเวศชายฝังทะเลในพืนที 23 จังหวดัด้วยระบบภูมิสารสนเทศ 
(Geographic Information System: GIS) พร้อมประเมินมูลค่าความเสียหายเบืองตน้เป็นตวัเงินของ
ผลกระทบต่อกิจกรรมหลกัทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ เช่น ท่าเรือ ถนน เขตอุตสาหกรรม พืนที
เพาะปลูก นาขา้ว พืนทีนากุง้ ชุมชนเมือง ในกรณีทีระดบันาํทะเลเพิมขึน 1, 2, 3 และ 5 เมตร เหนือ
ระดบันาํทะเลปานกลาง พบว่า มีจาํนวนพืนทีทีไดรั้บผลกระทบจาํนวน 25, 33, 35 และ 36 จงัหวดั 
ตามลาํดบั โดยมีมูลค่าของพืนทีทีไดรั้บความเสียหายเป็นจาํนวน 2.1, 14.1, 17.9 และ 22.7 ลา้นลา้นบาท 
ซึงไม่อาจปฏิเสธไดว้่าหากเกิดปัญหาการเพิมขึนของระดบันาํทะเลดงักล่าวก็จะส่งผลให้เกิดปัญหา
การกดัเซาะชายฝังติดตามมาดว้ย 
   2) กิจกรรมของมนุษย์ จากการมุ่งเนน้พฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานการผลิต และในขณะเดียวกันให้ความสําคญักับการ
อนุรักษแ์ละฟืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มนอ้ยเกินไป ทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติรวมทงั
สิงแวดลอ้มในพืนทีชายฝังทะเลเกิดการเปลียนแปลง และการเร่งให้กระบวนการกดัเซาะชายฝัง
ทะเลเกิดความรุนแรงมากขึน ซึงกิจกรรมการพฒันาทีสาํคญั มีดงันี 
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    2.1) การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในพืนทีชายฝังทะเล                   
การตอบสนองและการขบัเคลือนเศรษฐกิจของประเทศในดา้นการคมนาคมขนส่งและภาคอุตสาหกรรม 
ส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงทางกายภาพของชายฝังทะเลอยา่งชดัเจน ดงัเช่น การสร้างท่าเรือนาํลึก 
การสร้างถนนเลียบชายฝังทะเล และการถมทะเลเพือสร้างสิงก่อสร้างต่างๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม              
มาบตาพุด และการสร้างถนนเลียบชายฝังบริเวณบา้นปึก ต.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา ซึงแมจ้ะมีการศึกษา
ผลกระทบในดา้นต่างๆ รวมถึงการคาํนวณทางดา้นวิศวกรรมโดยการใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์เพือ
การป้องกนัการกดัเซาะชายฝังทะเลแลว้ก็ตาม แต่สิงทีปรากฏอยู่ในปัจจุบนั คือ การกดัเซาะชายฝังทะเล
ยงัคงเกิดขึนอย่างรุนแรง ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลจากโครงการศึกษาวางผงัแม่บทการแกไ้ขปัญหาการ                  
กดัเซาะชายฝังและวางผงัท่าเรือเพือรองรับการขยายพืนทีอุตสาหกรรมชายฝังตะวนัออก พบว่า ถนนเลียบ
ตามแนวชายฝังทะเลในพืนทีศึกษาทาํใหต้ะกอนทรายบนบกไม่สามารถเคลือนตวัลงสู่ชายหาดไดท้าํใหมี้
ปริมาณทรายในพืนทีชายฝังลดลง  นอกจากนี ปริมาณมวลทรายทีเคลือนทีตามแนวชายฝังทะเลหากมี
โครงสร้างหรือดกัตะกอนทรายก็จะทาํให้มวลทรายชายฝังทะเลขาดความสมดุลและก่อให้เกิดปัญหา
การกดัเซาะชายฝังติดตามมา (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 2009)  

    2.2) การพฒันาแหล่งท่องเทียวทางทะเลและชายฝัง ในช่วงที
ผ่านมาพืนทีชายฝังทะเลได้มีสิงก่อสร้างรุกลาํลงไปในทะเลเพือกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้การใช้
ประโยชน์ทีดินเนน้ไปทีการรองรับกิจกรรมการท่องเทียว เช่น การสร้างโรงแรม สถานตากอากาศ
ใกลช้ายฝังทะเล การขยายตวัของร้านคา้เพือการพาณิชย ์การใชป้ระโยชน์ทีดินทีไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพพืนที และรุกลาํแนวสันทรายเขา้ไปใกลช้ายฝังทะเล รวมถึงเส้นทางคมนาคมเพือเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเทียว ตลอดจนสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ท่าเรือ ถนนเลียบชายฝัง สิงเหล่านีเป็นส่วน
หนึงทีทาํให้สภาพชายฝังเกิดการเปลียนแปลงอนัเนืองจากการเปลียนแปลงทิศทางของคลืน การ
ขาดทรายทดแทน ทาํให้ชายฝังจาํเป็นตอ้งปรับเขา้สู่ความสมดุลธรรมชาติ ก่อให้เกิดการเปลียนแปลง
ของชายฝัง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 2008) 

    2.3) การสร้างเขือน ฝายและอ่างเก็บนาํ บริเวณตน้นาํ และแม่นาํ
ลาํคลองต่างๆ ซึงโครงสร้างเหล่านีมีความเกียวขอ้งกบัการเติมตะกอนใหก้บัระบบนิเวศปากแม่นาํและ
ชายฝังทะเล โดยทาํใหก้ารไหลของกระแสนาํเกิดการชะลอตวัและตะกอนแขวนลอยจะตกตะกอนอยูใ่น
ลาํนาํ รวมถึงมีบางส่วนถูกกกัไวบ้ริเวณเหนือเขือน ส่งผลให้ปริมาณตะกอนทีไหลลงไปสะสมตวั
บริเวณปากแม่นาํนอ้ยลง เป็นผลใหข้าดตะกอนทีจะถูกเติมเขา้ไปแทนทีตะกอนในบริเวณชายฝังทะเลที
ถูกพดัพาออกไปยงับริเวณอืน ดงัตวัอยา่งเช่น การสร้างเขือนภูมิพลและเขือนสิริกิติ มีส่วนเกียวขอ้งกบั
การลดลงของตะกอนดินบริเวณชายฝังทะเลบางขุนเทียน โดยพบว่าภายหลงัการสร้างเขือนทงัสอง ทาํ
ให้อตัราการตกตะกอนทีปากแม่นาํเจา้พระยาลดลงจาก 25.3 ตนัต่อปี เหลือเพียงประมาณ 6.6 ตนัต่อปี 
ซึงเป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้ชายฝังทะเลบางขนุเทียนประสบกบัปัญหาการกดัเซาะอยา่งต่อเนือง และทวี
ความรุนแรงมากขึน (สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2007) 
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     นอกจากนี ผลจากการศึกษาโครงการศึกษาแผนแม่บท
การแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลตงัแต่ปากแม่นาํเพชรบุรีถึงปากแม่นาํปราณบุรี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (2003) พบว่า 
การสร้างเขือนแก่งกระจานในจงัหวดัเพชรบุรี และ เขือนปราณบุรี ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ก็
ส่งผลใหป้ริมาณตะกอนถูกกกัไวเ้หนือเขือนถึงประมาณ 65,438 ตนัต่อปี และประมาณ 54,856 ตนัต่อปี 
ตามลาํดับ เป็นผลให้ชายฝังทะเลของทงัสองจงัหวดัเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงในหลายพืนที 
ดงัเช่น บริเวณแหลมผกัเบีย อ.บา้นแหลม และพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี 
รวมถึงการกดัเซาะดา้นเหนือของบา้นเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เช่นกนั 
    2.4) การบุกรุกทาํลายพืนทีป่าชายเลน เพือพฒันาเป็นพืนที
เพาะเลียงสัตวน์าํ โดยเฉพาะอย่างยิงการทาํนากุง้ ทาํให้เกิดการกัดเซาะชายฝังทะเลไดง่้ายและ
รุนแรง เนืองจากป่าชายเลนเป็นเสมือนกาํแพงป้องกนักระแสลม และคลืน และระบบรากไมข้อง
พรรณพืชในป่าชายเลนยงัช่วยดกัตะกอนเลนทีฟุ้ งกระจายใหต้กตะกอน ตลอดจนช่วยใหดิ้นเลนยดึ
รวมตวักนั ยากต่อการพงัทลาย จากการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง (2008) พบว่า 
การเปลียนแปลงการใชป้ระโยชน์ทีดินในพืนทีชายฝังทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนเห็นไดช้ดัเจน
เมือเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2545 โดยพบป่าชายเลนเปลียนเป็นนากุง้
และบ่อเลียงปลา นาเกลือ บ่อเพาะเลียงสัตวน์าํ ชุมชน และอุตสาหกรรมเพิมขึน จากการศึกษาการ
ใชป้ระโยชน์ทีดินพบว่าป่าชายเลนลดลงจาก 13,027 ไร่ เหลือเพียง 7,925 ไร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2532 
ถึง พ.ศ. 2545 ตามลาํดบั อยา่งไรกดี็ จากการศึกษาดา้นการเปลียนแปลงชายฝังดว้ยระบบสารสนทศ
ภูมิศาสตร์ พบว่า ป่าชายเลนถูกเปลียนเป็นพืนทีนากุ้งในช่วงปี พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2517 และ
ต่อเนืองถึงปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2538 การใชป่้าชายเลนเพือการเพาะเลียงสัตวน์าํโดยเฉพาะการทาํ
นากุง้นอกจากจะเป็นการสูญเสียพืนทีป่าชายเลนในส่วนทีทาํการเพาะเลียงทงัหมดแลว้ กิจกรรมที
เกียวขอ้งกับการเพาะเลียง เช่น การตดัทาํลายพนัธุ์ไมป่้าชายเลนทาํให้กาํแพงปราการป้องกัน      
แนวชายฝังทะเลถูกทาํลาย การขุดลอกร่องนํา การยกคนัดิน และอืนๆ จะทาํให้เกิดการชะลา้ง
ตะกอนไปสู่บริเวณขา้งเคียงซึงเป็นปัจจยัทีส่งผลใหเ้กิดปัญหาการกดัเซาะชายฝังได ้
    2.5) การขุดลอกตะกอนดินออกนอกพืนที  เป็นกิจกรรมที
ต่อเนืองจากการใชป้ระโยชน์ทีดินชายฝังทะเลเพือเป็นพืนทีเลียงกุง้แต่ภายหลงัจากการประกอบอาชีพ
ดงักล่าวมีตน้ทุนสูงซึงไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนจึงไดเ้ปลียนแปลงการใชป้ระโยชน์พืนทีนากุง้เป็นพืนทีดกั
ตะกอนดินไวใ้นนากุง้ เพือให้ตะกอนดินมาตกและทบถมเป็นดินเลนและรอให้ตะกอนดินแขง็ จากนนั 
จึงขดุดินไปขาย ถึงแมว้่าการขดุตะกอนดินออกนอกพืนทีนนัมิใช่สาเหตุโดยตรงของการกดัเซาะ แต่หาก
เกิดการกัดเซาะในพืนทีทีมีการกระทาํดังกล่าวจะทาํให้ผลการเกิดการกดัเซาะทวีความรุนแรงยิงขึน 
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เนืองจากตะกอนเลนทีจะมาเติมใหแ้ก่ระบบนิเวศชายฝังทะเลถูกกกัเก็บออกไปจากระบบ ซึงพืนทีทีมีการ
ขุดลอกตะกอนดินออกนอกพืนทีและก่อให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรง ได้แก่ พืนทีชายฝัง ต.บ้านบ่อ             
ต.บางหญา้แพรก ต.นาโคก ต.บางกระเจา้ ต.โคกขาม  ต.กาหลง ต.บางโทรัด และ ต.พนัทา้ยนรสิงห์              
จ. สมุทรสาคร และ ต.บางแกว้ จ.สมุทรสงคราม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 2008) โดยเฉพาะใน
พืนที ต.พนัทา้ยนรสิงห์ พบปัญหาการทรุดตวัของถนนเนืองจากการขุดลอกตะกอนดินในบ่อเลียง                  
สตัวน์าํทีอยูติ่ดกนั และหากเกิดเหตุการณ์เช่นนีบริเวณทีเป็นคนัดินกนับ่อกุง้กบัป่าชายเลนหรือทะเลดา้น
นอก จะส่งผลให้นาํทะเลรุกเขา้มาในแผ่นดินเป็นระยะทางยาวเท่ากบัขนาดบ่อ ซึงเปรียบเสมือนกบัการ
กดัเซาะเป็นระยะทางยาวเท่ากบัขนาดของบ่อไดเ้ช่นกนั  และความลึกของนาํทะเลทีรุกเขา้มาก็มีความลึก
เท่ากบัความลึกของบ่อ หากบ่อมีความลึกประมาณ 2 เมตร ในกรณีทีนาํทะเลรุกเขา้มาในระดบัความลึก
เช่นนีการแกไ้ขปัญหาจะกระทาํไดย้ากมากยงิขึน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 2008) 
    2.6) การขุดลอกร่องนาํและทาํเหมืองบริเวณชายฝังทะเล จาก
การรวบรวมขอ้มูลของ นวรัตน์ (2001) พบว่า การทาํเหมืองทรายและการขุดลอกร่องนาํไดก่้อให้เกิด
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังในหลายพืนทีทวัทุกมุมโลก ดงัเช่น Vallianos (1970) รายงานว่าการขดุลอก
ร่องนาํ (dredging) ก็เป็นสาเหตุให้เกิดการกดัเซาะชายฝังไดย้าวถึง 6 กิโลเมตร นอกจากนี การขดุลอก
ร่องนาํอาจทาํให้เกิดการทบัถมของตะกอนในลกัษณะโขดใตน้าํนอกชายฝังทะเล (offshore shoal) ใน
ปริมาณถึง 2,500,000 ลูกบาศกเ์มตรในระยะเวลา 17 ปี (Silvester and Hsu, 1997) และการขดุทรายและ
การทาํเหมืองหินชายฝังทะเลก็เป็นสาเหตุให้เกิดการกดัเซาะและการเปลียนแปลงแนวชายฝังทะเลได ้
เช่น ในประเทศอิตาลีประมาณร้อยละ 35 ของชายหาดซึงยาวประมาณ 3,250 กิโลเมตรประสบปัญหา
การกดัเซาะชายหาดเนืองจากการขดุทรายชายฝังไปใช ้(Viles and Spencer, 1995) ปัญหาดงักล่าวยงัพบ
ไดใ้นบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวนัตก (West India) บริเวณโดยรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและในยโุรปก็
ประสบปัญหาการกดัเซาะชายหาดเนืองจากมีการขดุทรายชายหาดไปใช ้(Bird, 1985) ในประเทศคูเวต 
การทาํเหมืองหินชายหาดบริเวณคูเวตซิตีเพือนาํหินไปใชใ้นการก่อสร้างถนนทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลง
แนวชายฝังในบริเวณดงักล่าว  (Viles and Spencer, 1995) ขอ้มูลดงักล่าวชีให้เห็นว่า หน่วยงานที
เกียวขอ้งตอ้งเฝ้าระวงัการดาํเนินกิจกรรมการขดุลอกร่องนาํและการทาํเหมืองบริเวณพืนทีชายฝังทะเล
อยา่งใกลชิ้ดเพือป้องกนัปัญหาการกดัเซาะชายฝังทีอาจเกิดขึนจากกิจกรรมดงักล่าว 
    2.7) การสูบนําบาดาล มีส่วนสําคัญให้เกิดการทรุดตัวของ
แผน่ดิน หากมีการใชป้ระโยชน์เกินศกัยภาพจะมีส่วนสาํคญัทาํใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝังทะเลได ้ดงัเช่น 
การกดัเซาะในพืนทีบริเวณอ่าวไทยตอนบน ซึงประสบปัญหาแผ่นดินทรุดจากการสูบนาํบาดาลเกิน
ศกัยภาพ ดงัเช่นในพืนทีจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า การใชน้าํบาดาลนาํไปสู่การเกิดแผ่นดินทรุด จาก
ขอ้มูลของกรมทรัพยากรนาํบาดาล พบว่า ในปี พ.ศ. 2550 จงัหวดัสมุทรสาคร มีการใช้นาํบาดาลเป็น
อนัดบั 2 ของประเทศ โดยมีปริมาณการใชน้าํบาดาลสูงถึง 111,153 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั  การใชน้าํบาดาล
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ทีเพิมขึนส่งผลให้เกิดการทรุดตวัของแผ่นดินจากเดิม 0.9 เซนติเมตรต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2522-2532  
เพิมขึนเป็น 2.3 เซนติเมตร เมือ ปี พ.ศ. 2548 ซึงเป็นสถานการณ์การทรุดตวัของแผ่นดินทีไม่ดีขึน 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2009) โดยพืนทีทีประสบปัญหาใน
ระดบัรุนแรงมากทีสุดอยู่ในพืนที ต.บางหญา้แพรก ต.โคกขาม และ ต.พนัทา้ยนรสิงห์  เนืองจากมีการ
ขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรสาคร ทงันี จากการศึกษาการทรุดตวัของแผ่นดินกบั
การกดัเซาะชายฝังทะเลโดยใชส้มการคณิตศาสตร์ พบว่า ในกรณีทีความชนัเฉลียทอ้งนาํเท่ากบั 0.0015
และอตัราการทรุดตวัของแผน่ดินประมาณ 20-40 มิลลิเมตรต่อปี จะทาํใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝังประมาณ 
13-26 เมตรต่อปี  (ขอ้มูลจาก ดร.สุทศัน์ วีสกลุ, สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 2011) 
    2.8) โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ การขาดความรู้ความ
เขา้ใจของประชาชนในชุมชนเกียวกบัสภาพการเปลียนแปลงชายฝัง  โดยเฉพาะอย่างยิงการเกิด
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลในบางพืนที ชุมชนไดห้าทางแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้โดยการก่อสร้าง
โครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝังทะเล เช่น กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาด รอดกัทราย และ
เขือนป้องกนัคลืนนอกชายฝังทะเล ทีมีการออกแบบโดยไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  ส่งผลให้เกิด
การกดัเซาะเพิมมากขึน  หรือบางส่วนส่งผลกระทบให้มีการกดัเซาะ/การเพิมพูนของมวลทรายใน
พืนทีใกลเ้คียง การขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลทีไม่ถูกตอ้งมี
ส่วนทาํใหเ้กิดการขยายตวัของพืนทีการกดัเซาะชายฝังทะเลเพิมขึนเป็นลูกโซ่ 
   3) ด้านกฎหมาย การขาดประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ทาํใหเ้กิดปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลของประเทศไทย  ถึงแมจ้ะมีหลายหน่วยงานทีเกียวขอ้งไดใ้ห้
ความสนใจในการแกไ้ขปัญหามาโดยตลอด ดงัจะเห็นไดจ้ากกฎระเบียบตลอดจนกฎหมายหลายฉบบั
ทีเกียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์พืนทีชายฝังทะเล เช่น การควบคุมการก่อสร้างตามแนวชายฝังทีเป็นสิง
กีดขวางการเดินเรือและสิงล่วงลาํลาํนาํ ของกรมเจา้ท่า การควบคุมการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ตาม
แนวชายฝังทะเลของกรมโยธาธิการและผงัเมือง การควบคุมการปล่อยนาํเสียลงสู่ทะเลและแหล่งนาํ
ตามธรรมชาติ ของกรมควบคุมมลพิษ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เรือง 
กาํหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึงตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบวิธีปฏิบติั และแนวทางการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิงแวดลอ้ม ของสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
    นอกจากนี กฎหมายทีดินไดร้ะบุเกียวกบัการใชป้ระโยชน์ทีดิน
โดยมิใหเ้กิดการละทิงทีดินใหเ้ป็นพืนทีรกร้าง  อยา่งไรก็ตาม กฎหมายทีดินยงัมิไดร้ะบุชดัเจนในทาง
ปฏิบติัเกียวกบัทีดินชายฝังทะเลทีงอกเงยออกมาเนืองจากการทบัถมของตะกอน และปัญหาทีสาํคญั 
คือ การดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎระเบียบ และกฎหมายยงัขาดประสิทธิภาพ รวมทงัการขาดกฎหมาย
ควบคุมและฟืนฟทูรัพยากรชายฝังทะเลในองคร์วม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 2009)  
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   4) ด้านการบริหารจัดการ จากขอ้เท็จจริงทีเกิดขึนในปัจจุบนัและ
ส่งผลให้การเปลียนแปลงชายฝังทะเลจากกิจกรรมมนุษยส่์วนหนึงเกิดจากปัญหาการจดัการ ทงันี
เพราะการดาํเนินการแกปั้ญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลของแต่ละหน่วยงานทีเกียวขอ้งมีลกัษณะ “ต่าง
คนต่างทาํ” ขาดการบูรณาการในภาพรวมทังในด้านแผนงาน งบประมาณ ตลอดจนเจ้าหน้าที
รับผิดชอบ ส่งผลให้การดาํเนินการขาดประสิทธิภาพไม่สามารถจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
กดัเซาะชายฝังทะเลอย่างเป็นระบบ และในบางพืนทีทีมีการแกไ้ขปัญหาโดยใชสิ้งก่อสร้างไดส่้งผล
กระทบต่อพืนทีใกลเ้คียง  ซึงเป็นปัญหาการขดัแยง้ของชุมชนทีไดรั้บผลกระทบดว้ย ทงันี สาเหตุของ
การขาดการบูรณาการดา้นการบริหารจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล เนืองจาก (1) การแกไ้ข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเฉพาะพืนที มิได้มองปัญหา
ภาพรวมในระยะยาว (2) การขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทีมีส่วนไดเ้สียทาํใหเ้กิดการขดัแยง้
เกิดขึนในบางพืนที (3) การขาดการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้ให้กับภาคประชาชนตลอดจน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (4) ขาดฐานขอ้มูลดา้นการกดัเซาะชายฝังทีเป็นระบบในการนาํไปใชใ้น
การวิเคราะห์ปัญหาทีคาดวา่จะเกิดขึนในอนาคต (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 2009) 

  3.1.1.2 ผลกระทบ 
   1) ดา้นระบบนิเวศ 
    ระบบนิเวศทีสําคัญบริเวณชายฝังทะเล ได้แก่ ระบบนิเวศ
ชายหาด ป่าชายเลน ระบบนิเวศแหล่งหญา้ทะเล และแนวปะการัง จะไดรั้บผลกระทบจากการ               
กดัเซาะโดยตรงทงัโครงสร้างและบทบาทหนา้ทีของระบบนิเวศ ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
สิงมีชีวิตในทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงห่วงโซ่อาหาร ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูล
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตสัตวน์าํรวม (กุง้ ปลา และปู) กบัการเปลียนแปลงสภาพ
ป่าชายเลน จงัหวดัสมุทรสาคร เมือพิจารณาในช่วงทีมีการลดลงของพืนทีป่าชายเลนก็มีผลทาํให้
ผลผลิตสตัวน์าํโดยรวมลดลงโดยในช่วงระยะเวลา 10 ปี นบัตงัแต่ปี พ.ศ. 2526-2536 พบว่า ผลผลิต
ประมงของจงัหวดัสมุทรสาครลดลงประมาณครึงหนึงจากผลผลิตสัตวน์าํในปี พ.ศ. 2526 มีปริมาณ
เท่ากบั 185,220 ตนั เหลือเพียง 92,649 ตนั ในปี พ.ศ. 2536 (ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ และคณะ, 1997) 
พืนทีชายฝังทะเลทีประสบกบัปัญหากดัเซาะจึงมีระบบนิเวศทีเสือมโทรม การสูญเสียพืนทีอนุบาล               
สัตวน์าํชายฝังทะเลจากกระบวนการกดัเซาะ อาจทาํให้ปริมาณผลผลิตและมูลค่าส่งออกของสินคา้สัตว์
นําของประเทศลดลง จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อศกัยภาพและความเป็นผูน้ําในการผลิตสัตว์นําของ
ประเทศ นอกจากนี ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหญา้ทะเลและปะการัง
อนัเนืองมาจากปัญหาการทบัถมตวัของตะกอนเลนทีถูกพดัพามาจากพืนทีทีถูกกดัเซาะ 
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   2) ดา้นเศรษฐกิจ 
    บริเวณชายฝังทะเลทีประสบกบัปัญหาการกดัเซาะชายฝัง เกิด
การเปลียนแปลงสภาพทางกายภาพ รวมถึงสูญเสียพืนทีชายฝังและความสวยงามตามธรรมชาติ ส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในภาคการพฒันาประเทศทงัภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยเฉพาะการ
ท่องเทียว นอกจากนี ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดบัครัวเรือน
ดว้ยเนืองจากประชาชนตอ้งสูญเสียพืนทีการเกษตร และไม่สามารถประกอบอาชีพไดด้งัเดิม ทาํให้มี
รายไดล้ดลง ขณะเดียวกนัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิมขึน เพือให้การดาํเนินชีวิตเป็นไปตามปกติ ดงัเช่น 
ชุมชนบริเวณชายฝังทะเลบา้นแสมขาว หมู่ที 3 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ตอ้งซือนาํกิน
นาํใช ้เนืองจากภาชนะเก็บกกันาํฝนถูกนาํทะเลแทรกซึมเขา้ไปปนเปือนกบันาํจืดจึงไม่สามารถใช้
ประโยชน์ดืมกินได ้(สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2007) 
    ปัญหาการขุดลอกตะกอนในบ่อเลียงสัตวน์าํออกนอกพืนที
ยงัส่งผลกระทบทางออ้ม คือ การทรุดตวัของแผน่ดิน ขอ้มูลจากสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (2008) 
ระบุว่า การขดุตกัดินขายส่งผลให้ถนนระหว่างพืนทีนากุง้ซึงดาํเนินการก่อสร้างโดยกรมทางหลวง
ชนบทในพืนทีจงัหวดัสมุทรสาครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 วงเงินประมาณ 3,900,000 บาท 
ระยะทาง  1.2 กิโลเมตร เกิดความเสียหายทงัหมด ทาํให้รัฐตอ้งจดัสรรงบประมาณเพือซ่อมแซม
ปรับปรุงโครงการต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก 
    นอกจากนี  ภาครัฐทังส่วนกลางและท้องถินยังต้องเสีย
งบประมาณของประเทศจาํนวนมหาศาลเพือแกไ้ขปัญหาในพืนทีทีเกิดการกดัเซาะชายฝังทะเล โดย
การก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น การก่อสร้างกาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาด รอดกัทราย 
เขือนป้องกนัคลืนนอกชายฝังทะเลและโครงสร้างอืนๆ จากขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรีเมือวนัองัคารที 20
เมษายน 2553 เรือง กรอบแผนบูรณาการ งบประมาณการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝังทะเล 23 จงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 ชีให้เห็นว่า รัฐบาลตอ้งใชง้บประมาณเป็น
วงเงินทงัสิน 19,580.8 ลา้นบาท ในการดาํเนินโครงการ 933 โครงการ เพือการจดัการและแกไ้ข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลในพืนที 23 จงัหวดัของประเทศ 
   3) ดา้นสงัคม 
    ชุมชนทีตงัถินฐานบริเวณชายฝังทะเลในหลายพืนทีประสบ
กบัปัญหาการกดัเซาะไม่สามารถอยู่อาศยัในพืนทีเดิมต่อไปได ้ตอ้งอพยพยา้ยถินไปยงัพืนทีอืน 
ส่งผลให้เกิดการสูญเสียวิถีชีวิตของชุมชน รวมทงัวฒันธรรมประเพณีดงัเดิม ดงัจะเห็นไดจ้ากการ
อพยพบา้นเรือนกว่า 10 หลงัคาเรือน ในพืนที หมู่ที 9 และ หมู่ที 11 ต.สองคลอง อ.บางปะกง         
จ .ฉะเชิงเทรา  ซึงอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดหงส์ทอง  เช่นเดียวกับชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน                            
จ.สมุทรปราการ ทีประสบปัญหาการกดัเซาะชายฝังมาโดยตลอด ทาํใหช้าวบา้นอพยพยา้ยครัวเรือน
ไปตงัถินฐานในพืนทีอืน จนเหลือจาํนวนครัวเรือนเพียงประมาณ 100 ครัวเรือน จากเดิมทีเคยมี
ประมาณ 200 ครัวเรือน (สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2007) 
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    นอกจากนี ศาสนสถานซึงเป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชน                 

ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน โดยพบว่า วัดโคมนาราม ต.แหลมผกัเบีย อ.บ้านแหลม                          

จ.เพชรบุรี ซึงเดิมเคยตงัอยูใ่นพืนทีใกลช้ายฝังแต่ต่อมาตอ้งยา้ยไปตงัห่างจากชายฝังมากขึน เพราะ

ไม่สามารถประกอบศาสนกิจได ้ตลอดจนพืนทีฝังศพของชุมชนบา้นปึก ต.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา 

พืนทีบางส่วนถูกนาํทะเลพดัหายไปบางส่วน ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของสมาชิกในชุมชน 

(สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2007) 

   4) ดา้นคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ 

    การกัดเซาะชายฝังทะเลทีรุนแรงส่งผลให้ชุมชนตอ้งสูญเสีย

ทีดิน ทีทาํกิน และทีอยูอ่าศยั ทาํใหป้ระชาชนตอ้งปรับเปลียนวิถีการดาํรงชีวิตไปจากเดิม ตลอดจน

เกิดความไม่มนัคงในกรรมสิทธิทีดินของตน และขาดความมนัใจในการดาํเนินชีวิต ส่งผลให้เกิด

ความวิตกกงัวลต่อความมนัคงในการดาํเนินชีวิตในอนาคต นอกจากนี การยา้ยถินฐานเพือหนี

ปัญหาการกดัเซาะ ยงัส่งผลให้ความสัมพนัธ์ระหว่างเครือญาติ และเพือนบา้นห่างเหินไป รวมถึง

ตอ้งมีการปรับเปลียนไปประกอบอาชีพอืนทีตนเองไม่ถนัด ทาํให้ชุมชนทีประสบกบัปัญหาการ               

กดัเซาะชายฝังมีคุณภาพชีวิตตาํลง 

  3.1.1.3 สถานการณ์การกดัเซาะชายฝังทะเล  

   จากการดาํเนินการโดยวิธี digitize ขอ้มูลจากแผนทีภูมิประเทศ 

มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนทีทหาร อา้งอิงระบบพิกดั WGS84 ไดผ้ลปรากฏว่า ความยาวของ

แนวชายฝังทะเลประเทศไทย รวมระยะทางประเทศ 3,148 กิโลเมตร (รวมแนวชายฝังรอบเกาะภูเก็ต) 

แยกเป็น ชายฝังทะเลดา้นอ่าวไทยประมาณ 2,055 กิโลเมตร และชายฝังทะเลดา้นอนัดามนั ประมาณ 

1,093 กิโลเมตร (รวมแนวชายฝังรอบเกาะภูเกต็) 

   แนวชายฝังทะ เลทัวประ เทศทีประสบปัญหาการกัด เซาะ                       

รวมระยะทางประมาณ  830 กิโลเมตร แยกเป็น แนวชายฝังทะเลดา้นอ่าวไทยทีประสบปัญหาการ                  

กัดเซาะ ระยะทางประมาณ 730 กิโลเมตร (โดยในจาํนวนนี แยกเป็นกัดเซาะปานกลาง 502 

กิโลเมตร และกดัเซาะรุนแรง 228 กิโลเมตร) และแนวชายฝังทะเลดา้นอนัดามนัทีประสบปัญหา

การกดัเซาะ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (โดยในจาํนวนนี แยกเป็นกัดเซาะปานกลาง 75 

กิโลเมตร และกดัเซาะรุนแรง 25 กิโลเมตร) โดยสรุปสถานการณ์การกดัเซาะชายฝังทะเลจาํแนก      

รายจงัหวดั ปรากฏตาม ตารางท ี4 
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ตารางท ี4  สรุปสถานการณ์การกดัเซาะชายฝังทะเลจําแนกรายจังหวดั 

ด้าน / จังหวดั 
ข้อมูลจํานวน
ขอบเขตพนืท ี

ข้อมูลจํานวนพนืท ี

ทถูีกกดัเซาะ 
ความยาว
ชายฝัง 
(กม.) 

แนวชายฝังถูกกดัเซาะ (กม.) 

อาํเภอ ตําบล อาํเภอ ตําบล ปานกลาง รุนแรง รวม 

ด้านอ่าวไทย 216 1,424 66 239 2,055.18  501.81 228.22  730.03 

1. จ.ตราด 7 38 3 16 184.30  46.63 -  46.63 
2. จ.จนัทบุรี 10 76 4 9 102.25  23.21  12.00  35.21 
3. จ.ระยอง 8 58 3 15 104.48  53.66 -  53.66 
4. จ.ชลบุรี 11 92 4 22 171.78  25.14 -  25.14 
5. จ.ฉะเชิงเทรา 11 50 1 3 16.28  2.04  5.85  7.89 

6. จ.สมุทรปราการ 6 50 3 6 50.21  3.22  31.47  34.69 
7. จ.กรุงเทพมหานคร 50 154 1 1 5.81 -  5.71  5.71 
8. จ.สมุทรสาคร 3 40 1 8 42.78  19.69  13.76  33.45 
9. จ.สมุทรสงคราม 3 36 1 4 25.20  2.96 -  2.96 
10. จ.เพชรบุรี 8 93 4 13 91.73  39.35  10.39  49.75 
11. จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 8 48 8 23 246.75  76.19  1.93  78.12 
12. จ.ชุมพร 8 70 6 22 247.75  31.94  -  31.94 
13. จ.สุราษฎร์ธานี 19 131 7 20 166.38  29.85  7.72  37.57 
14. จ.นครศรีธรรมราช 23 169 6 25 244.99  53.21  73.66  126.87 
15. จ.สงขลา 16 127 6 28 157.90  41.09  13.43  54.53 
16. จ.ปัตตานี 12 115 6 18 138.83  37.67  24.27  61.94 
17. จ.นราธิวาส 13 77 2 6 57.76  15.96  28.03  43.99 

ด้านอนัดามนั 41 271 25 81 1,093.04  74.98  25.06  100.04 

18. จ.ระนอง 5 30 3 7 137.92  12.16  7.63 19.79 
19. จ.พงังา 8 48 6 18 241.53 17.16 - 17.16 
20. จ.ภูเกต็ 3 17 3 15 205.89 4.64 1.56 6.20 
21. จ.กระบี 8 53 5 17 216.31 16.55 5.08 21.63 
22. จ.ตรัง 10 87 4 11 136.33 14.86 3.94 18.80 
23. จ.สตูล 7 36 4 13 155.07 9.60 6.86 16.46 
รวมชายฝังประเทศไทย 257 1,695 91 320 3,148.23 576.79 253.28 830.07 

 

 3.1.2 แนวทางการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 
  วิธีการและรูปแบบในการจดัการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝังทะเล โดยทวัไปมีอยู ่4 วิธี 
  1) การไม่ดาํเนินการใด ๆ 
  2) การอพยพเคลือนยา้ยไปยงัพืนทีอืนหรือการถอยร่น 
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  3) การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยไม่ใชโ้ครงสร้าง (7 รูปแบบ) 
   3.1) การถมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดว้ยการเสริมทราย 
   3.2) การควบคุมระดบันาํใตดิ้น 
   3.3) การปลูกพืช 
   3.4) การปักไมไ้ผช่ะลอคลืน 
   3.5) การวางไสก้รอกทราย 
   3.6) การปูดว้ยผา้ใยสงัเคราะห์ 
   3.7) การวางกระสอบหรือถุงใยสงัเคราะห์ 
  4) การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยใชโ้ครงสร้าง (9 รูปแบบ 13 ประเภท) 
   4.1) กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาด  
   4.2) กาํแพงป้องกนัคลืนใกลช้ายฝังแบบหินทิงหรือหินเรียง 
   4.3) เขือนป้องกนัคลืนนอกชายฝัง 
   4.4) แนวปะการังเทียมและลานป้องกนัคลืนนอกชายฝังแบบจมนาํ 
   4.5) รอดกัทราย 
   4.6) เขือนกนัทรายและคลืน 
   4.7) หวัแหลมหรือหวัหาด 
   4.8) กล่องกระชุหินหรือกล่องเกเบียน 
   4.9)  เสาคอนกรีตหรือเสาเขม็ 

  การจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล  4  วิธี
ดงักล่าว  มีทังขอ้ดีขอ้เสียอยู่ในตวัเอง เช่น การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยการใช้
โครงสร้างอาจจะเป็นวิธีทีดีทีสุดทีจะช่วยป้องกนัอาคารหรือสิงปลูกสร้างให้คงอยู่ต่อไปได้
อย่างปลอดภยั แต่มีผลให้ชายฝังทะเลเปลียนสภาพไป ส่วนการเคลือนยา้ยอาคารหรือสิงปลูก
สร้างออกจากบริเวณชายฝังทะเลทีอยู่ในภาวะเสียงไปยงัพืนทีอืนทีปลอดภยักว่าหรือการถอย
ร่นจะเป็นวิธีทีดีทีสุดในการช่วยรักษาสภาพชายฝังทะเลให้คงสภาพตามธรรมชาติไวไ้ด  ้แต่
ชายฝังทะเลยงัคงมีการสูญเสียพืนทีต่อไป เป็นตน้ (Pilkey and Dixon, 1996; Pilkey and 
Hume, 2001) ทงันี รูปแบบในการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลอาจ
ใชเ้พียงรูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบประกอบกนัไดเ้พือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขึนอยู่กบั
สภาพพืนทีและสาเหตุของปัญหา ซึงในทีนีจะขอกล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการและทางเลือก
ของรูปแบบต่างๆ ตลอดจนขอ้ดีขอ้เสียของวิธีการและรูปแบบดงักล่าว ดงันี 
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   วิธีการถอยร่นเป็นยุทธศาสตร์ลาํดบัแรกในสามยุทธศาสตร์เพือรองรับ
ปรับตวัต่อผลกระทบของการเพิมขึนของระดบันาํทะเลจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (นวรัตน์, 2002) โดยการกาํหนดระยะแนว
ถอยร่น (setback line control) เป็นการจาํกดัไม่ให้มีการอยูอ่าศยัของชุมชน การพฒันาสิงอาํนวย
ความสะดวก การก่อสร้างอาคารและสิงปลูกสร้างบริเวณชายฝังทะเลในพืนทีทีคาดว่าจะไดรั้บ
ผลกระทบจากการเพิมขึนของระดบันาํทะเลหรือการกดัเซาะจากคลืนในระยะสันตามฤดูกาล และ
ในระยะยาวจากพายทีุรุนแรง โดยกาํหนดเป็นแนวระยะห่างจากชายฝังทะเลจากระดบันาํทะเลขึน
สูงสุดขึนไปบนบกลึกเขา้ไปในแผน่ดินตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ โดยทวัไประยะ
ถอยร่นจะกาํหนดไวเ้ป็นระยะห่างระหว่าง 2.0-150 เมตร จากระดบันาํทะเลขึนสูงสุด (สาํนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, 2003)  กรณีทีมีชุมชน อาคารและสิง                 
ปลูกสร้างอยู่ในพืนทีมาก่อนและต่อมาพืนทีดงักล่าวประสบกบัปัญหาการกดัเซาะก็ตอ้งพิจารณา
ความเป็นไปไดใ้นการอพยพเคลือนยา้ยชุมชน การรือถอนอาคารและ สิงปลูกสร้างออกจากพืนที
ตามความจาํเป็น (นวรัตน์, 2001)  

  3)  การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยไม่ใช้โครงสร้าง (soft stabilization) 
   มีการดาํเนินการไวห้ลายวิธี ดงักรณีตวัอยา่ง 7 รูปแบบ ดงันี 
   3.1) การถมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดว้ยการเสริมทราย 
   3.2) การควบคุมระดบันาํใตดิ้น 
   3.3) การปลูกพืช 
   3.4) การปักไมไ้ผช่ะลอคลืน 
   3.5) การวางไสก้รอกทราย 
   3.6) การปูดว้ยผา้ใยสงัเคราะห์ 
   3.7) การวางกระสอบหรือถุงใยสงัเคราะห์ 

  3.1) การถมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดว้ยการเสริมทราย 
   การถมทรายเสริมชายหาด (beach replenishment) หรือการบูรณะ
ชายหาดดว้ยการเสริมทราย (beach nourishment) เป็นการนาํทรายจากพืนทีอืนมาเติมหรือเสริม
ชายหาดให้อีกพืนทีหนึงทีชายหาดถูกกดัเซาะและทรายถูกพดัพาหายไป เป็นการปรับปรุงฟืนฟู
สภาพชายหาดทีถูกกดัเซาะใหดี้ขึน และเป็นการช่วยป้องกนัอาคารและสิงปลูกสร้างบริเวณชายหาด
ไม่ให้ถูกกดัเซาะไปในระยะเวลาอนัสันในขณะทีชายฝังทะเลยงัคงมีชายหาดอยู่ไดต้ามธรรมชาติ 
(Pilkey and Hume, 2001) การบูรณะชายหาดดว้ยการเสริมทรายตอ้งดาํเนินการหลายครังตาม
ระยะเวลาทีเหมาะสม และแตกต่างกนัไปแต่ละสถานที (Pilkey and Dixon, 1996) เมือการถมทราย
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เสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดว้ยการเสริมทรายเสร็จสินแลว้ จาํเป็นตอ้งมีการติดตาม
ตรวจสอบชายหาดดังกล่าวอย่างต่อเนืองสมาํเสมอ โดยทาํการสํารวจรูปหน้าตัดชายฝังทะเล 
(coastal profile) เป็นระยะๆ เพือนาํไปใชค้าํนวณปริมาณทรายทีสูญเสียไป และพิจารณาตดัสินใจว่า
จะทาํการถมทรายซ่อมแซมชายหาดเมือไร ตอ้งใชท้รายปริมาณเท่าไร และเป็นไปตามทีออกแบบไว้
หรือไม่ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2003) ดงันัน บางครัง            
จึงเรียกวิธีการนีวา่ “Beach (re) nourishment” (Pilkey and Dixon, 1996) 

   ในทางปฏิบติัการบูรณะชายหาดดว้ยการเสริมทรายเบืองตน้ตอ้งทาํการ
ถมพืนทีให้กวา้งกว่าทีตอ้งการตามแบบทีกาํหนดไว ้เนืองจากชายหาดทีนาํทรายไปถมยงัคงมีการ                
กดัเซาะอยูเ่หมือนชายหาดเดิม ชายหาดจะค่อยๆ สูญเสียทรายไปเรือยๆ จึงตอ้งดาํเนินการถมทรายใหม่
อีกหลายครังดงักล่าวแลว้ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2003) 
นอกจากการบูรณะชายหาดดว้ยการเสริมทรายเป็นวิธีการทีไม่ถาวรแลว้ อาจไม่ประสบผลสําเร็จ
หรือไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในบางพืนทีหรือบางสภาพแวดลอ้ม เนืองจากทรายทีทาํการเสริมลงไป          
จะถูกพดัพาหายไปหมดภายในระยะเวลาอนัสัน (Pilkey and Dixon 1996; Birkedal 2000) และ               
ยงัเป็นรูปแบบทีตอ้งลงทุนสูงมากเมือเปรียบเทียบกบัการสร้างหวัหาดหรือหวัแหลม 
   ในกรณีชายหาดทีดาํเนินการบูรณะชายหาดดว้ยการเสริมทรายมีการ
สูญเสียทรายปริมาณมากและรวดเร็ว ก็มีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการร่วมกบัวิธีการสร้างเสถียรภาพ
ของชายฝังทะเลโดยใชโ้ครงสร้างรูปแบบอืนๆ เพือป้องกนัการสูญเสียทราย เช่น เขือนกนัคลืนนอก
ชายฝัง  หัวแหลมหรือหัวหาด  และรอดักทราย  เ ป็นต้น  (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2003; Hsu et al., 2000) อยา่งไรก็ตาม อาจกล่าวไดว้่า การถม
ทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดว้ยการเสริมทรายเป็นทียอมรับอยา่งกวา้งขวางในการ
นาํมาใชเ้ป็นวิธีการสร้างเสถียรภาพใหก้บัชายหาด เนืองจากสามารถปรับปรุงสภาพชายหาดใหดี้ขึน
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ไดท้นัทีและไม่มีผลกระทบขา้งเคียงทีรุนแรง (adverse side effects) ใด ๆ แต่ทงันี ความเป็นไปได้
ในการนาํวิธีการนีไปปฏิบติัขึนอยูก่บัความเหมาะสมของแหล่งทรายว่าอยูใ่กลใ้นระยะทีสามารถทาํ
การขนส่งไดอ้ยา่งคุม้ทุนหรือไม่ (Beach Protection Authority Queensland, 1989) และวิธีการขนส่ง
ทราย รวมทงัคุณภาพของทรายทีจะนาํมาใชต้อ้งมีความเหมาะสมดา้นราคาและมีคุณสมบติัทาง
กายภาพ เช่น สีและขนาด เป็นตน้ ทีไม่ควรแตกต่างจากทรายเดิมของชายหาดมากนกัดว้ย (นวรัตน์,  
2001; สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2003) 
  3.2) การควบคุมระดบันาํใตดิ้น 
   การควบคุมระดบันาํใตดิ้น (groundwater table control) เป็นวิธีการ
สร้างเสถียรภาพของชายหาดจากหลกัการทีว่า ระดบันาํใตดิ้นบริเวณชายหาดจะขึนลงสัมพนัธ์กบัการ
ขึนลงกบัระดับนาํทะเล (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2003) 
ประกอบกบัแนวความคิดจากการสังเกตปรากฏการณ์บริเวณชายหาดขณะเกิดพายุพบว่า ระดบันาํใต้
ดินจะสูงขึนและทรายบริเวณชายหาดตอนนอก (foreshore) จะถูกพดัพาออกไปมากกว่า และเมือระดบั
นาํใตดิ้นลดตาํลงขณะทีคลืนเคลือนทีเขา้หาฝัง นาํทะเลจะซึมลงพืนชายหาดไดม้ากกว่า เมือคลืน
เคลือนตวักลบัลงทะเลกจ็ะพดัพาทรายออกไปไดน้อ้ยกวา่ ดงันนั จึงมีสมมุติฐานวา่ ถา้สามารถควบคุม
ระดบันาํใตดิ้นใหล้ดลงได ้อาจจะสามารถป้องกนัไม่ใหท้รายชายหาดถูกพดัพาออกไปในช่วงทีมีพายุ
ได ้(สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2003; Hsu et al., 2000) 
   วิธีการและกระบวนการควบคุมระดบันาํใตดิ้นอาจมีชือเรียกไดห้ลาย
อยา่งแตกต่างกนัออกไป เช่น ญีปุ่นเรียกว่า “ระบบตวักรองทรายชนัล่าง” (Sub-sand Filter System) 
(Kawata and Tsuchiya, 1986) และ “ระบบการระบายนาํตามแรงโนม้ถ่วง” (Gravity Drainage 
System) (Katoh et al., 1994) ซึงเป็นระบบเหมือนกบัทีใชใ้นสหรัฐอเมริกาซึงเรียกว่า “ระบบขบันาํ
ออกจากชายหาด” (Beach Dewatering System) (Curtis et al., 1996) และคลา้ยคลึงกบัระบบที
คิดค้นขึนในราชอาณาจักรเดนมาร์ก ซึงเรียกว่า “ระบบการปรับความกดดันเท่า” (Pressure 
Equalization Modules) โดยศูนยว์ิจยัทีชือว่า “Skagon Innovation Center (SIC)” ของราชอาณาจกัร
เดนมาร์กไดจ้ดทะเบียนลิขสิทธิเมือปี พ.ศ. 2541 (Birkedal, 2000) 
   การควบคุมระดบันาํใตดิ้นทาํไดโ้ดยการติดตงัระบบท่อสูบนาํและ
ระบายนาํ ตวักรอง (filter) และเครืองสูบนาํใตดิ้น (underground pumping system) โดยการ
ออกแบบการควบคุมระดบันาํใตดิ้นตอ้งพิจารณาถึงระดบันาํใตดิ้นทีตอ้งการจะให้ลดลง อตัราการ
สูบนาํ ขนาดของท่อ และตวักรอง ซึงในการออกแบบดงักล่าวมีตวัแปรสาํคญัทีตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่ 
คลืน พิสัยนาํขึนนาํลง (tidal range) ขนาดของเม็ดทราย และความลาดชนัของชายฝังทะเล 
(สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2003) 
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  4) การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยใช้โครงสร้าง 
   วิธีการสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยใช้โครงสร้าง (coastal 
engineering structures หรือ hard stabilization) สามารถดาํเนินการไดห้ลายวิธี ดงัตวัอยา่ง 9 รูปแบบ 
(13 ประเภท) ดงันี 
   4.1) กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาด  
    4.1.1) กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาดแบบทวัไป (normal sea wall) 
    4.1.2) กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาดแบบลาดเอียงนอ้ย (mild- 
     sloped sea wall) 
    4.1.3) กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาดปูกอ้นหินหรือกอ้นคอนกรีต 
    4.1.4)  พนงัป้องกนัทีดินริมชายฝัง 
   4.2) กาํแพงป้องกนัคลืนใกลช้ายฝังแบบหินทิงหรือหินเรียง 
   4.3) เขือนป้องกนัคลืนนอกชายฝัง  
    4.3.1) เขือนป้องกนัคลืนนอกชายฝังแบบพน้นาํ 
    4.3.2) เขือนป้องกนัคลืนนอกชายฝังแบบจมนาํ 
   4.4) แนวปะการังเทียมและลานป้องกนัคลืนนอกชายฝังแบบจมนาํ 
   4.5) รอดกัทราย  
   4.6) เขือนกนัทรายและคลืน 
   4.7) หวัแหลมหรือหวัหาด 
   4.8) กล่องกระชุหินหรือกล่องเกเบียน 
   4.9) เสาคอนกรีตหรือเสาเขม็ 

   4.1) กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาด 
    กาํแพงป้องกนัคลืนคลืนริมชายหาด (sea wall) เป็นโครงสร้างทาง
วิศวกรรมทีสร้างขึนเพือรักษาเสถียรภาพของแนวชายฝังทะเลส่วนใหญ่บริเวณทีเป็นชายหาดทราย โดย
สร้างในแนวขนานกบัชายฝังทะเลเพือรับแรงปะทะของคลืน โครงสร้างทีมีลกัษณะคลา้ยกบักาํแพง
ป้องกนัคลืนริมชายหาดอีกประเภทหนึงคือ “กาํแพงป้องกนันาํทะเลท่วม” (sea dike) ซึงสร้างขึนบริเวณ
ชายฝังทะเลทีเป็นชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่เพือป้องกนัการกดัเซาะและภาวะนาํท่วมจากสภาพนาํทน้     
พายุพา (storm surges) กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาดและกาํแพงป้องกนันาํทะเลท่วม นับเป็น
โครงสร้างประเภทแรกๆ ทีสร้างบนชายฝังทะเลเพือป้องกนัการกดัเซาะ (Hsu et al. 2000) 
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   4.1.2) กาํแพงป้องกันคลืนริมชายหาดแบบลาดเอียงน้อย (mild-
    sloped sea wall) เป็นรูปแบบโครงสร้างทีดดัแปลงมาจาก
กาํแพงกนัคลืนริมชายหาดแบบทวัไปซึงมีค่าสัมประสิทธิการสะทอ้นกลบัของคลืนสูง มีผลให้เกิด
การกดัเซาะบริเวณฐานรากของโครงสร้างดงักล่าวแลว้ ประกอบกบัทศันคติใหม่ของวิศวกรทีให้
ความสาํคญักบัโครงสร้างทีกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มและความสะดวกในการเขา้ใชป้ระโยชน์
ชายหาดเพือการนนัทนาการของประชาชนมากขึน จึงมีการออกแบบและก่อสร้างกาํแพงกนัคลืนริม
ชายหาดแบบลาดเอียงนอ้ย (ความลาดเอียง = 1 : 5 ) โดยใชก้อ้นหินหรือกอ้นคอนกรีตปูเรียงกนัเป็น
ขนับนัได (terrace blocks) ไปตามความลาดเอียงของชายหาดลงสู่ทะเล  กาํแพงกนัคลืนริมชายหาด
แบบลาดเอียงนอ้ยนีเป็นทีนิยมและไดรั้บผลสาํเร็จครังแรกในญีปุ่นทีเมืองคูโรเบ (Kurobe) ทางตอน
เหนือของเกาะฮอนชู (Hsu et al., 2000) ในปัจจุบนั กาํแพงกนัคลืนริมชายหาดแบบลาดเอียงนอ้ยได้
มีการพฒันารูปแบบทางเทคนิคให้มีประสิทธิภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะมาก
ขึนและเป็นทียอมรับของชุมชนทอ้งถินเป็นอยา่งดี (Asakawa et al., 1992) 
 
 
 
 
 
 
 

 

   4.1.3) กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาดปูกอ้นหินหรือกอ้นคอนกรีต
    กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาดประเภทนี สร้างโดยการใช้
กอ้นหิน (bolders) หรือกอ้นคอนกรีตหล่อรูปแบบต่างๆ (concrete armour units) ปูหรือเรียงไว้
บริเวณริมชายฝังทะเลให้มีลกัษณะเป็นกาํแพง (revetment) เพือป้องกนัคลืนกดัเซาะชายฝังทะเล 
(Pilkey and Dixon, 1996; Hsu et al., 2000) กอ้นหินหรือกอ้นคอนกรีตเหล่านี เมือนาํมาปูหรือวาง
เรียงซอ้นกนัเป็นกาํแพงแลว้จะมีช่องว่างระหว่างกอ้นในขนาดทีใหญ่พอทีจะช่วยยึดนาํจากคลืนที
พดัเขา้หาฝังไวจ้าํนวนหนึงในระยะเวลาหนึง นอกจากนี ยงัช่วยลดการสะทอ้นกลบัของคลืน (wave 
reflection) และลดความรุนแรงของคลืนถอยกลบั (backwash) ซึงเป็นตวัพดัพาทรายออกจากฝัง 
(Pilkey and Dixon, 1996) กอ้นหินหรือกอ้นคอนกรีตสามารถนาํมาปูหรือเรียงไวโ้ดยตรงบน                 
หนา้หาดหรือซอ้นทบัไวห้นา้กาํแพงคอนกรีต  

กาํแพงป้องกันคลืนริมชายหาดแบบลาดเอียงน้อยโดยการปู
พืนชายหาดด้วยก้อนหินหรือก้อนคอนกรีตเป็นขันบันได
ไปตามความลาดเอยีงของชายหาดลงสู่ทะเลในญีปุ่น  
(สนับสนุนภาพจาก ดร. มานะ ภัตรพานิช กรรมการผู้จัดการ
บริษทั ซีสเปคตรัม จํากดั)  
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การวางแนวปะการังเทียมคอนกรีตหล่อรูปสามเหลียมบริเวณอ่าวเพนสาโคลา (Pensacola Bay) มลรัฐฟลอริดา 
สหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ GreenShores ซึงได้รับรางวัล Coastal America 2003 Partnership Award 
(สนับสนุนภาพจาก Project GreenShores Team and Coastal Restoration, Inc., Florida, USA) 

  4.4) แนวปะการังเทียมและลานป้องกนัคลืนนอกชายฝังแบบจมนาํ 
   นบัตงัแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นตน้มา วิศวกรเริมมีความตระหนกัถึงผลของ
โครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝังทะเลทีมีต่อสุนทรียภาพ (aesthetic effects) จึงมีแนวความคิดทีจะ
มิให้เกิดปัญหาดงักล่าวโดยการสร้างโครงสร้างทีจมอยู่ใตน้าํในลกัษณะของเขือนป้องกนัคลืนนอก
ชายฝังแบบจมนาํตามทีกล่าวแลว้ แนวปะการังเทียม (artificial reefs) และลานป้องกนัคลืนนอกชายฝัง
แบบจมนาํ (submerged platform breakwater) แต่โครงสร้างเหล่านีสามารถลดพลงังานคลืนไดเ้พียง
ระดบัหนึง โดยทาํให้เกิดการผนัผวนและสะทอ้นกลบัของคลืนโดยเฉพาะบริเวณปลายหัวทา้ยของ
โครงสร้าง และทําให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนบริเวณด้านหลังแนวโครงสร้าง (Silvester                
and Hsu, 1997; Hsu et al., 2000) ดงันนั จึงเป็นรูปแบบทีควรใชใ้นกรณีทีตอ้งการส่งเสริมใหเ้กิด
ชายหาดสําหรับนันทนาการไปพร้อมกบัการป้องกนัการกดัเซาะชายหาดเพราะโครงสร้างจมอยู่ใต ้             
ผวินาํจึงไม่เกิดมลพิษทางสายตา (visual pollution) (Hsu et al., 2000; Uda, 2010) 

   ลกัษณะของแนวปะการังเทียมจะแตกต่างไปจากเขือนป้องกนัคลืน
นอกชายฝังแบบจมนาํโดยแนวปะการังเทียมจะมีส่วนยอดกวา้งกว่า และมีประสิทธิภาพในการ
ยบัยงัการเคลือนตวัของตะกอนออกนอกชายฝังมากกว่า การสร้างแนวปะการังเทียมไม่มีกฎตายตวั 
แต่โดยทวัไปจะมีความกวา้งส่วนยอดระหวา่ง 40-50 เมตร จมอยูใ่ตผ้วินาํประมาณ 3-5 เมตร และใช้
กอ้นหินคอนกรีตขนาดเลก็กว่า 2 ตนั  (Hsu et al., 2000) ในปัจจุบนั การสร้างปะการังเทียมนิยมทาํ
จากคอนกรีตหล่อโดยมีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกนัไดต้งัแต่ทรงกลม สีเหลียม สามเหลียม หรือ
เป็นรูปคนและสตัวต์ามความตอ้งการ สาํหรับลานป้องกนัคลืนนอกชายฝังแบบจมนาํ จะตอ้งทาํการ
ผกูยดึโครงสร้างใหจ้มอยูก่บัทีโดยใชส้ายเคเบิลยดึไวก้บัสมอหรือยดึไวใ้หล้อยในระดบัผวิหนา้นาํก็
ได ้อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างรูปแบบนีตอ้งลงทุนสูงและไม่สามารถทนทานต่อสภาพพายรุุนแรงได ้
(Silvester and Hsu, 1997) 
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drift) ชา้ลง (H

การสร้างร
ยฝัง อาทิ เหล็

on, 1996; Si
ช้มีหลายรูปแ
short groin) มี
 มีความย
ของรอตาํกว่า
ว่ายอดคลืนหั
 รอดกัทรายแ

meable groin)
ภท ไดแ้ก่ (1) 
ยแบบตวัที (
นวตรงขนาน
กออกมาจาก
ทรายแบบหา
เ ชือมกับโค
สิงแวดลอ้ม,  2

าย 
าย (groin หรือ
งเสถียรภาพช
er and Hsu, 1
ชายฝังทะเล 

Pilkey and Dix
Hsu et al., 20
รอดกัทรายสา
ลก็ คอนกรีต 
ilvester and 
แบบ ถ้าแบ่ง
มีความยาวยนื
ยาวยืนเลยผ่าน
ยอดคลืนหัวแ

หวัแตก (break
บบนาํซึมผา่น
 (Silvester a
 รอดกัทรายแ
T-groin) เป็
นกบัชายฝัง  
ชายฝังต่อเชือ
งปลา (Fish-t
ครงสร้างแน
2003) 

(ซ้าย

(ขวา

อ goryne) เป็น
ชายฝังทะเล ภ
1997) รอดกัท
 เพือดกัทราย
xon, 1996) ห

000; Uda, 201
ามารถใชว้สัดุ
 เศษหินเศษปู
Hsu, 1997;

งตามขนาดแ
นออกไปไม่เกิ
นคลืนหัวแต
แตก และ (4
ker)  ถา้แบ่ง
นได ้(permeab
and Hsu, 199
แนวตรง เป็น
ป็นโครงสร้าง
(3) รอดักทร
อมกบัโครงส
tailed groin) 
นวโค้งยาว  

ย) รอดักทรายแบบ
เสริมชายหาดบ
นราธิวาส (สน
ภัตรพานิช  ก
ซีสเปคตรัม จาํ

า) รอดักทรายแบ
จังหวัดสงขล
ทรัพยากรทางท

นโครงสร้างวิ
ภายหลงัจากที
ทรายมีลกัษณ
ทีเคลือนทีตา

หรือเพือทาํให้
10) 
ดุไดห้ลากหลา
ปูน ไม ้และใ
; Hsu et al.
บ่งออกได้เป็
กินยา่นคลืนหั
กออกไป (3)

4) รอดกัทราย
ตามคุณสมบั
ble groin) แล
97) และถา้แ
นโครงสร้างแ
งแนวตรงตงัฉ
รายแบบตวัว
สร้างแนวตรง
 เป็นโครงสร้
 (สํานักงาน

บแนวตรงร่วมกับก
บริเวณอําเภอตาก
นับสนุนภาพจาก
กรรมการ ผู้จัดก
ากดั) 
บบตัวทีบริเวณอํา
า (สนับสนุนภา
ทะเลและชายฝัง) 

วิศวกรรมแบบ
ทีไดมี้การสร้า
ณะคลา้ยกาํแพ
ามแนวชายฝัง
ก้ารพดัพาตะ

ายประเภทเช่น
ยสังเคราะห์ 
., 2000; Ud
ป็น 4 ประเภ
หวัแตก (2) รอ
) รอดกัทราย
ยแบบสูง (hig
ติัของวสัดุแบ
ละ (2) รอดกัท
แบ่งตามลกัษณ
แนวตรงตงัฉา
ฉากออกมาจ
าย (Y-groin)
สันอีก 2 ตวั 
ร้างแนวตรงสั
นนโยบายแ
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การถมทราย
กใบ จังหวัด
ก ดร. มานะ 
การบริษัท    

าเภอระโนด 
าพจากกรม
 

บทีสองที
างกาํแพง
พงป้องกนั
งทะเลใน
ะกอนตาม

นเดียวกบั
(นวรัตน์, 

da, 2010)      
ภท ได้แก่      
อดกัทราย
ยแบบเตีย      
gh groin)      
บ่งออกได้
ทรายแบบ
ณะรูปร่าง
ากออกมา
ากชายฝัง
) เป็น
 ซึงทาํมุม
สันตงัฉาก
และแผน

            
             

                     
             

 



 

 

ภาพเขือนกัน
เพชรบุรี แล
(สนับสนุนภ

 
 

 
 
ดกัทราย แต่โ
ตกทับถมหรื
ตลอดเวลา  ก
เช่นเดียวกบัก
เคลือนตวัเข้
เคลือนตวัเบีย
ไดโ้ดยการทํ
ถมไปเติมหรื
ดูดทรายหรือ

(ซ้าย) รอดกั
(ขวา) รอดกั
  (สนับ

นทรายและคลืน
ะ (ขวา) บริเวณ
าพจาก ดร. มาน

 4.
  

โดยทวัไปมีข
รือปิดกันขอ
การก่อสร้างโ
การสร้างรอดั
า้หาโครงสร้
ยงเบนออกจา
าการเคลือนย้
รือถมเสริมชา
ออาจใชว้ิธีการ

กทรายแบบหางป
กทรายแบบหางป
บสนุนภาพจาก ด

น (ซ้าย) บริเวณ
ณปากแม่นําปรา
นะ ภัตรพานิช กร

6) เขือนกนัท
เขือนกนัท

นาดใหญ่กวา่
งตะกอนใน
โครงสร้างรูป
ดกัทราย คือ ต
ร้าง (upcoast)
ากโครงสร้าง 
ยา้ยทรายขา้ม
ยหาดบริเวณ
รขนยา้ยดว้ยวิ

ปลาสร้างควบคู่กบั
ปลาบริเวณแหลม
ดร. มานะ ภัตรพ

ณปากคลองชะอํา
าณบุรี ตําบลปาก
รรมการผู้จัดการ

ทรายและคลืน
ทรายและคลืน
าและก่อสร้าง
ร่องนําเดินเ ื
ปแบบนีมีผลก
ตะกอนทรายจ
) และเกิดการ
 (downcoast)
ร่องนาํ (sand
ทีถูกกดัเซาะ 
วิธีอืนตามควา

บเขือนป้องกนัคลื
มเจริญ จังหวดัร
พานิช กรรมการผู้

าของบริษัทชลป
กนําปราณ อําเภ
รบริษัท ซีสเปคต

น 
น (Jetty) เป็น
เฉพาะบริเวณ
รือและรักษา
กระทบต่อกา
จะทบัถมบริเว
รกัดเซาะบริ
) (Pilkey and 
d by-passing) 
 ในกรณีนีอาจ
ามเหมาะสม 

ลนืนอกชายฝังบริ
ะยอง  
ผู้จัดการบริษัท ซี

ประทานซีเมนต
ภอปราณบุรี จัง
ตรัม จํากดั)  

นโครงสร้างที
ณปากลาํนาํ (i
าร่องนําให้อ
ารเปลียนแปล
วณดา้นทิศเห
เวณด้านทิศใ
 Dixon, 1996
 โดยนาํทราย
จจาํเป็นตอ้งติ

ริเวณหาดแสงจนั

ซีสเปคตรัมจํากดั

ต์ อําเภอชะอํา จั
หวัดประจวบคี

ทีมีลกัษณะคล้
inlets) เพือป้อ
อยู่ในสภาพใ
ลงแนวชายฝัง
หนือทีกระแสน
ใตที้กระแสน
6)  ซึงอาจแก้
ยจากบริเวณที
ติดตงัระบบปั

นทร์ จังหวดัระยอ

ด) 
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จังหวัด
คีรีขันธ์  

ลา้ยกบัรอ
องกนัการ
ใช้งานได้
งทะเลได้
นาํชายฝัง
นําชายฝัง
ไ้ขปัญหา
ทีมีการทบั
ัมและท่อ

 
 
 

อง  



 

 

(ซ้
เพื
ชา
ซีส

 
 
การควบคุมด้
protection) มี
คลืนทีเคลือน
บางส่วนหรือ
สามารถเกิดขึ
กดัเซาะโดยท
“J” (J-shaped
ดา้นทีกระแส
 
หรือชุดของห
ควบคุมชายห
ได ้ซึงตรงกนั
“แปรผนัโดย
ชายฝัง และเขื
ประสิทธิภาพ
แตกต่างจากแ
ไวด้า้นหนา้กํ
แนวชายฝังเพ
แก้ไขปัญหา
ประเภทรวม
เช่นกนั (Hsu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

าย) หัวแหลมหรือ
อสงวนรักษาชาย
ยหาดเพือฟืนฟูช
สเปคตรัม จํากดั) 

 4.
  

ดว้ยหัวแหลม
มีแนวคิดทีตอ้
นตวัเขา้หาช
อไม่เกิดขึนเลย
ขึนและพบเห็น
ทาํใหเ้กิดการป
d bay) โดยมีห
สนาํชายฝังเคลื

  
หัวแหลมทีจ
หาดใหอ้ยูใ่นส
นขา้มกบัแนว
ยตรง” (linear
ขือนป้องกนัค
พจะตอ้งก่อส
แนวคิดแบบ “
กาํแพงป้องกนั
พือป้องกนัฐา
าการกัดเซาะ
มกันนี จาํเป็น
u et al., 2000; 

อหัวหาดร่วมกับก
หาดชิราราฮามา 
ชายหาดในญีปุ่น 

7) หวัแหลมห
การจดัการ

มหรือหัวหาด
องการให้แนว
ายฝัง ซึงสาม
ย (Silvester a
นไดใ้นสภาพ
ปรับเปลียนรูป
หางของตวั “J
ลือนตวัออกจา

การสร้าง
ะสร้างขึนตอ้
สภาวะเสถียร
วความคิดใน
r protection) 
คลืนนอกชาย
สร้างโครงสร้า
“แนวราบ” (p
นคลืนริมชายฝ
านรากของกาํ
ชายฝังแบบแ
นตอ้งสร้างใ
 Uda,2010) 

การถมทรายเสริม
 จังหวัดวากายาม
 (สนับสนุนภาพ

หรือหวัหาด 
รป้องกนัและ
ด (headland 
วชายฝังทะเลป
มารถทาํให้ก
and Hsu, 199
พธรรมชาติจริ
ปร่างทางกายภ
J” ทอดตวัไปท
ากหวัแหลม (H
หัวแหลมหรื
องมีระยะห่าง
ได ้และจะสร้
การจดัการป้
เช่น กาํแพงป้
ฝัง เป็นตน้ ที
างให้ครอบค
plane protecti
ฝัง หรือการส
าแพงป้องกนั
แนวราบ โดย
ห้ครอบคลุม

มชายหาด และเขือ
า ญีปุ่น และ (ขวา
จาก ดร. มานะ  

แกไ้ขปัญหาก
control) 

ปรับการวางต
ารพดัพาตะก

97) แนวคิดนี ึ
ง โดยหัวแหล
ภาพของแนวช
ทางดา้นใตข้อ
Hsu et al., 200
รือหัวหาดมีห
งระหว่างแต่ล
ร้างโครงสร้าง
ปองกนัและแก
ป้องกนัคลืนริ
มีแนวคิดวา่ ห
ลุมตลอดแนว
ion) เช่น การ
สร้างรอดกัทร
นคลืนริมชายฝ
ยมีองค์ประก
มบริเวณกวา้ง

อนป้องกันคลืนนอ
า) หัวแหลมร่วมกั
ภัตรพานิชกรรม

การกดัเซาะช
หรือการสร้า
ตวัใหม่ในทิศ
กอนตามแนว
จึงเป็นการเลีย
ลมสามารถคว
ชายฝังทะเลให้
องหวัแหลม ซึ
00; Uda, 2010
หลกัการทีสํา
ละหน่วยมาก
งใหมี้จาํนวน
กไ้ขปัญหากา
มชายฝัง เขือน
หากตอ้งการใ
วชายฝังทะเล
สร้างเขือนป้อ
ายใหด้กัตะก
ฝัง เป็นตน้ ก
กอบของโคร
งขวางกว่ากา

อกชายฝังแบบจม
กับการถมทรายเส
มการผู้จัดการบริ

ายฝังทะเลโด
าง “จุดป้องกั
ศทางขนานกบั
วชายฝังทะเล
ยนแบบปราก
วบคุมปรากฏก
หเ้กิดเป็นลกัษ
ซึงเป็นดา้นทา้
0) 
าคญัคือ องค์ป
ก เพือให้คลืน
นอ้ยทีสุดเท่า
ารกดัเซาะชา
นป้องกนันาํท
ใหก้ารป้องกนั
ลทีประสบปัญ
องกนัคลืนนอ
อนทีเคลือนตั
การจดัการป้อ
รงสร้างอย่าง
ารสร้างหัวแห
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มนํา    
สริม
ษัท    

ดยรูปแบบ
นั” (point 
บแนวยอด
ลลดลงได้
กฏการณ์ที
การณ์การ
ณะรูปตวั 
ายนาํหรือ

ประกอบ
นสามารถ
าทีจะนอ้ย
ายฝังแบบ 
ทะเลท่วม
นชายฝังมี
ญหา หรือ
อกชายฝัง
ตวัไปตาม
องกนัและ
น้อยสอง
หลมด้วย



 

 

 
เลียนแบบปร
สามารถปรับ
(concave) ห
ถูกนาํไปใชแ้
สิงคโปร์ ซึงมี
เริมเผยแพร่เข
เพือสงวนรัก
(Hsu et al., 2
 
 
รักษาและคงส
ประกอบขึน
กล่องตะแกร
ของผนงักล่อ
ภายในกล่อง 
ประกอบและ
ใชท้าํตวักล่อ
ก้อนหินทีใช้
จดัเรียงอยา่งเ
จะไดไ้ม่หลุด

 
 

ภาพแ
อาํเภอ

  
รากฏการณ์ท
บใช้ได้กับแ
หรือโคง้นูน (c
และประสบผ
มีการก่อสร้างอ
ขา้ไปในญีปุ่น
ษาชายหาดชิร

2000)  
 4.
  

สภาพโครงส
โดยผนังลวด
งลวด ตวัลวด
องในทางเชิงก
 ในการสร้า
ะร้อยติดเขา้ดว้
อง โดยส่ว
ช้บรรจุไวภ้าย
เป็นระเบียบ แ
ดลอดออกจาก

นวกล่องกระชุหิ
กะเปอร์ จังหวดั

ดังได้กล่
ทางธรรมชาติ
นวชายฝังท
convex) แนว
ลสาํเร็จเป็นอ
อาคารชุดพกัอ
นเป็นครังแรก
ราราฮามา (Sh

8) กล่องกระ
กล่องกระ

ร้างของงานใ
ดตาข่ายถกัรูป
ดซึงบิดเป็นเก
กลสูง สามาร
างแนวป้องกนั
วยกนัโดยเส้น
นใหญ่ควรป
ยในกล่องคว
และควรมีขนา
กกล่อง (บริษทั

หินป้องกันการกั
ดระนอง และ  (ข

าวแล้วว่า  ก
ติเพือฟืนฟูสภ
ะเลทุกรูปร่า
วความคิดของ
อยา่งดีเป็นครั
อาศยัและการพ
กราวปี พ.ศ.2
hirarahama) 

ะชุหินหรือกล่
ชุหินหรือกล่
นทุกสภาวะสิ
ปหกเลียมชุบส
กลียว 3 ชนั ท
รถป้องกนัการ
นชายฝังทะเล
นลวดเหลก็ทีมี
รับพืนทีและ
วรเป็นก้อนหิ
าดใหญ่กว่าช่อ
ท ยเูอชเอม จาํ

กัดเซาะชายฝังท
วา) บริเวณบ้าน

การสร้างหัว
ภาพชายหาด
างไม่ว่าจะเป็
งการควบคุม
รังแรกบริเวณ
พาณิชย ์(Silves
2513 และมีก
ในจงัหวดัวา

องเกเบียน 
องเกเบียน (g
สิงแวดลอ้มแล
สังกะสีนาํมา
ทาํใหเ้กิดควา
รฉีกขาดหลุดล
จากการกดัเซ
มีคุณสมบติัต
ะวางแนวกล่อ
นทีไม่เปราะ
องตาข่ายอยา่
กดั, 2011)  

 
 
 
 
 

 
 
 

ะเล  (ซ้าย) บริ
สลกัเพชร อาํเภอ

แหลมหรือห
ดทีเคยถูกกดัเ
ป็นแนวตรง 
การกดัเซาะด้
ชายฝังทะเลท
ster and Hsu,
การนาํไปปฏิบ
ากายามา (Wa

gabion) ใชใ้น
ละภูมิอากาศ เ
ผูกติดกนัและ
ามแขง็แรงแล
ลุ่ย และทะลกั
ซาะจะนาํกล่อ
ามมาตรฐานเ
องเป็นขนับนั
ะหรือแตกง่าย
งนอ้ย 1 หรือ 

  

ริเวณหาดแหลม
อเกาะช้าง จังหวั

หัวหาดเป็น
เซาะมาก่อน 
โค้งแบบอ่า
ดว้ยการสร้างห
ทางใตข้องสา
, 1997) แนวค
บติัจริงเมือปี 
akayama Pr

นการก่อสร้างที
เป็นกล่องทรง
ะใส่กอ้นหินไ
ะความตา้นท
กออกของกอ้น
องกระชุหินแต
เดียวกนักบัลว
นไดตามหน้าต
ย มีความหน
 2 เท่าตวั เพือ

 

มสน ตําบลแหลม
วดัตราด 
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วิธีการที
 วิธีการนี
วโค้งเว ้า 
หัวแหลม
าธารณรัฐ
ความคิดนี
 พ.ศ.2526 
refecture)      

ทีตอ้งการ
งเหลียมที
ไวภ้ายใน
านแรงดึง
นหินทีอยู่
ต่ละใบมา
วดเหลก็ที
ตดัชายฝัง      
าแน่นสูง 
อกอ้นหิน

มสน 

             

           



 

 

 
 
ป้องกนัการก
ทอ้งถินและอ
ความหลากห
ความยาวประ
แนวชายฝังท
จาํนวนมากก
สีเหลียม ตาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กดัเซาะชายฝั

 4.
  

กดัเซาะชายฝั
องคก์รปกคร
หลายตงัแต่เส
ะมาณ 6-8 เม
ทะเล อาจปัก
กว่าหนึงแถว
รางสามเหลียม

 

 จา
ฝังทะเลทงัหม

9) เสาคอนก ี
เสาคอนก

ฝังทะเลมีใชก้ั
รองส่วนทอ้ง
สาไฟฟ้าสีเหลี
ตร บางครังมี
เรียงติดกนัเป็
วหรือ ไม่เป็น
ม ตวัแอล (L)

กวิธีการและ
มดทีกล่าวมา ส

รีตหรือเสาเข็
กรีตหรือเสา
กนัแพร่หลาย
ถินในลกัษณ
ลียม เสาเข็มก
มีการสวมยาง
ป็นลกัษณะกํ
นแถวเป็นแน
 และสลบัฟัน

ะรูปแบบใน
สามารถสรุปข

ภาพแนวปั
วัดขุนสมุ
สามเหลียม
บริเวณวัดข
พระสมุทร
(สนับสนุน
นโยบาย
สิงแวดล้อม

ขม็ 
าเข็มทีใช้ปัก
ยในหลายพืน
ณะภูมิปัญญาช
กลม เสาคอน
รถยนตเ์ก่าไว

กาํแพงตงัแต่ 
นวก็มี โดยมี
นปลา เป็นตน้

นการจัดการป้
ขอ้ดีและขอ้เสี

ปักเสาเข็มคอนกรี
มุทราวาสต่อด้
ม 49A2 ของจุ
ขุนสมุทราวาส ต
รเจดย์ี จังหวดัสมุ
นภาพจาก ดร.วรศั
และแผนทรัพ
ม)  

กเพือช่วยสล
ที ส่วนใหญ่
ชาวบา้น ประ
นกรีตหล่อสีเห
วด้ว้ย โดยปัก
1-3 แถว หรื
มีรูปแบบต่าง

  

ป้องกันและ
สีย ตามตาราง

รีตหล่อแบบสีเห
วยคอนกรีตห
จุฬาลงกรณ์มหา
ตําบลแหลมฟ้าผ
มุทรปราการ   
ศักดิ พ่วงเจริญ สํ
พยากรธรรมช

ายพลังงานค
ดาํเนินการโด
ะเภทของเสาท
หลียมและสา
กบริเวณริมฝัง
อปักเวน้ระย
งๆ กันไป เช่

การแก้ไขปัญ
งท ี 5 และ ตา

70 

หลียมของ
หล่อแบบ
าวิทยาลัย 
ผ่า อําเภอ

สํานักงาน
ชาติ และ

คลืนและ
ดยชุมชุน
ทีใชปั้กมี
ามเหลียม
งหรือใกล้
ยะห่างกนั
น ตาราง

ญหาการ      
ารางท ี 6 
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ตารางท ี 5  ขอ้ดีของวิธีการและรูปแบบในการจดัการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 

                                                        ข้อดี 
 
 
วธิีการและรูปแบบ 

ปร
ะห

ยดั
งบ

ปร
ะม

าณ
 / 
ใช

้ต้น
ทุน

 
ไม่

สูง
มา
ก 

รัก
ษา

 / ส
อด

คล
อ้ง
กบั

สภ
าพ

ภูมิ
ทศั

น์
ตา
มธ

รร
มช

าติ
 

ใช
ป้ร

ะโ
ยช

น์จ
าก
พืน

ที 
หรื

อจ
าก

โค
รง
สร้

าง
ป้อ

งก
นัไ

ด ้

ผล
กร
ะท

บก
าร
กดั

เซ
าะ
ต่อ

พืน
ที

ขา้
งเคี

ยง
มีน

อ้ย
 

การ
ดาํ
เนิ
นก
าร 
หรื
อก่
อส
ร้า
ง / 
เคลื

อน
ยา้
ย

ไม่
ซบั

ซอ้
น 

 บ
าํรุ
งรั
กษ

าไ
ดง้่
าย

 

ใช
ว้สั

ดุที
หา

ง่า
ย ห

รือ
ใช
ว้สั

ดุ
รา
คา
ไม่

แพ
ง 

สล
าย
พล

งัค
ลืน

  / 
ลด

คว
าม
รุน

แร
ง

ขอ
งก
ระ
แส

นาํ
ได
ด้ี 

ป้อ
งก
นัก

าร
พดั

พา
ขอ

งต
ะก

อน
ดิน

หรื
อท

รา
ย  

/  รั
กษ

าร่
อง
นาํ

 เดิ
นเ
รือ

 

ฟืน
ฟูร

ะบ
บนิ

เวศ
ชา
ยฝั
ง 

สร้
าง
รา
ยไ
ดใ้
หชุ้

มช
น 

 (จ
า้ง
แร
งง
าน

/
เพ
าะ
กล

า้ไ
ม)้

 

เห
มา
ะก

บัพื
นที

ทีย
งัไ
ม่มี

โค
รง
สร้

าง
พืน

ฐา
น 
หรื

อถ
ูกค

รอ
บค

รอ
งม
าก
นกั

 

เห
มา
ะก

บัห
าด
เลน

 ห
รือ
หา

ดโ
คล

น 
 

เห
มา
ะก
บัพื

นที
แค
บ 
ชา
ยห

าด
ลา
ดช

นั 
หรื

อมี
หน

า้ผ
า 

เห
มา
ะก

บัทุ
กส

ภา
พช

าย
ฝัง

 / ย
ดืห

ยุน่
ตา
มส

ภา
พช

าย
ฝัง

 

1. การไม่ดาํเนินการใด ๆ               

2. การอพยพเคลือนยา้ยไปยงัพืนทีอืนหรือการถอยร่น               

3. การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยไม่ใชโ้ครงสร้าง               

3.1 การถมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดว้ย
การเสริมทราย 

              

3.2 การควบคุมระดบันาํใตด้ิน               

3.3 การปลูกพืช               

3.4 การปักไมไ้ผช่ะลอคลืน               

3.5 การวางไสก้รอกทราย               

3.6 การปูดว้ยผา้ใยสงัเคราะห์               

3.7 การวางกระสอบหรือถุงใยสงัเคราะห์               

4.  การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยใชโ้ครงสร้าง               

4.1 กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาด               

4.1.1 กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาดแบบทวัไป               

4.1.2 กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาดแบบลาดเอียงนอ้ย               

4.1.3 กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาดปูกอ้นหินหรือ
กอ้นคอนกรีต 

              

4.1.4 พนงัป้องกนัทีดินริมชายฝัง               

4.2 กาํแพงป้องกนัคลืนใกลช้ายฝังแบบหินทิงหรือหินเรียง               
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ตารางท ี 5  ขอ้ดีของวิธีการและรูปแบบในการจดัการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล (ต่อ) 

                                                        ข้อดี 
 
 
วธิีการและรูปแบบ 

ปร
ะห

ยดั
งบ

ปร
ะม

าณ
 / 
ใช

้ต้น
ทุน

 
ไม่

สูง
มา
ก 

รัก
ษา

 / ส
อด

คล
อ้ง
กบั

สภ
าพ

ภูมิ
ทศั

น์
ตา
มธ

รร
มช

าติ
 

ใช
ป้ร

ะโ
ยช

น์จ
าก
พืน

ที 
หรื

อจ
าก

โค
รง
สร้

าง
ป้อ

งก
นัไ

ด ้

ผล
กร
ะท

บก
าร
กดั

เซ
าะ
ต่อ

พืน
ที

ขา้
งเคี

ยง
มีน

อ้ย
 

การ
ดาํ
เนิ
นก
าร 
หรื
อก่
อส
ร้า
ง / 
เคลื

อน
ยา้
ย

ไม่
ซบั

ซอ้
น 

 บ
าํรุ
งรั
กษ

าไ
ดง้่
าย

 

ใช
ว้สั

ดุที
หา

ง่า
ย ห

รือ
ใช
ว้สั

ดุ
รา
คา
ไม่

แพ
ง 

สล
าย
พล

งัค
ลืน

  / 
ลด

คว
าม
รุน

แร
ง

ขอ
งก
ระ
แส

นาํ
ได
ด้ี 

ป้อ
งก
นัก

าร
พดั

พา
ขอ

งต
ะก

อน
ดิน

หรื
อท

รา
ย  

/  รั
กษ

าร่
อง
นาํ

 เดิ
นเ
รือ

 

ฟืน
ฟูร

ะบ
บนิ

เวศ
ชา
ยฝั
ง 

สร้
าง
รา
ยไ
ดใ้
หชุ้

มช
น 

 (จ
า้ง
แร
งง
าน

/
เพ
าะ
กล

า้ไ
ม)้

 

เห
มา
ะก

บัพื
นที

ทีย
งัไ
ม่มี

โค
รง
สร้

าง
พืน

ฐา
น 
หรื

อถ
ูกค

รอ
บค

รอ
งม
าก
นกั

 

เห
มา
ะก

บัห
าด
เลน

 ห
รือ
หา

ดโ
คล

น 
 

เห
มา
ะก
บัพื

นที
แค
บ 
ชา
ยห

าด
ลา
ดช

นั 
หรื

อมี
หน

า้ผ
า 

เห
มา
ะก

บัทุ
กส

ภา
พช

าย
ฝัง

 / ย
ดืห

ยุน่
ตา
มส

ภา
พช

าย
ฝัง

 

4.3 เขือนป้องกนัคลืนนอกชายฝัง               

4.3.1 เขือนป้องกนัคลืนนอกชายฝังแบบพน้นาํ               

4.3.2  เขือนป้องกนัคลืนนอกชายฝังแบบจมนาํ               

4.4 แนวปะการังเทียมและลานป้องกนัคลืนนอกชายฝัง
แบบจมนาํ 

              

4.5 รอดกัทราย               

4.6 เขือนกนัทรายและคลืน               

4.7 หวัแหลมหรือหวัหาด               

4.8 กล่องกระชุหินหรือกล่องเกเบียน               

4.9 เสาคอนกรีตหรือเสาเขม็               
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ตารางท ี6  ขอ้เสียของวิธีการและรูปแบบในการจดัการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 

ข้อเสีย 
 
 
วธิีการและรูปแบบ 

ใช
พ้ืน

ทีด
าํเนิ

นก
ารม

าก
 ท
าํให

สู้ญ
เสี
ยท
าง 

เศร
ษฐ
กิจ

 ส
งัค
มแ
ละ
สิง
แว
ดล

อ้ม
 

ส่ง
ผล

กร
ะท

บเ
รือ
งค
วา
มไ

ม่เ
ขา้
ใจ
ขอ

ง
ปร

ะช
าช
น 

กา
รด

าํเนิ
นก

าร
 ห
รือ
บาํ
รุง

 รัก
ษา
ยุง่
ยา
ก  
หรื

อ
มีค่

าใ
ชจ้่

าย
สูง

 

ตอ้
งป

รับ
ปรุ

งก
ฎห

มา
ย ก

ฎ 
ระ
เบี
ยบ

ที
เกี
ยว
ข อ้

งเพื
อก

าร
บงั

คบั
ใช

 ้

เกิ
ดก

าร
เป
ลีย
นแ

ปล
งร
ะบ

บนิ
เวศ

 (ก
าร
ใช
้

ทร
าย

/พ
นัธุ์

ไม
ต้่า
งถิ
น)

 

อา
ยกุ
าร
ใช
ง้า
นส

นั 
 ต
อ้ง
บาํ
รุง
รัก
ษา
บ่อ

ยค
รัง

 

ตอ้
งใ
ชโ้

คร
งก
าร
กา
รป้

อง
กนั

แบ
บอื

นร่
วม

ดว้
ย 

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา
พก

าร
ป้อ

งก
นัน

อ้ย
 / ใ
ชไ้
ดเ้
ฉพ

าะ
พืน

ทีที
มี ค

ลืน
ลม

ไม่
รุน

แร
ง  

กีด
ขว

าง
กา
รค
มน

าค
มท

าง
นาํ

 / อ
าจ
เกิ
ด

อนั
ตร
าย
ต่อ

ปร
ะช

าช
น 

เสี
ยท

ศันี
ยภ

าพ
  / 
เกิ
ดว

สัดุ
ตก

คา้
งส

ะส
มใ
น

ทะ
เล 

เกิ
ดก

าร
พดั

พา
ตะ

กอ
นท

รา
ยอ
อก

ไป
 ห
รือ
เกิ
ด

กา
รก
ดัเซ

าะ
บริ

เวณ
อืน

 

โค
รง
สร้

างก
าร
ป้อ

งก
นัไ
ม่มี

เสถี
ยร
ภา
พ 
อา
จ

เคลื
อน

ตวั
หรื

อเสี
ยรู
ป 

1. การไม่ดาํเนินการใด ๆ             

2. การอพยพเคลือนยา้ยไปยงัพืนทีอืนหรือการถอยร่น             

3. การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยไม่ใชโ้ครงสร้าง             

3.1 การถมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดว้ยการเสริมทราย             

3.2 การควบคุมระดบันาํใตด้ิน             

3.3 การปลูกพืช             

3.4 การปักไมไ้ผช่ะลอคลืน             

3.5 การวางไสก้รอกทราย             

3.6 การปูดว้ยผา้ใยสงัเคราะห์             

3.7 การวางกระสอบหรือถุงใยสงัเคราะห์             

4.  การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยใชโ้ครงสร้าง             

4.1 กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาด             

4.1.1 กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาดแบบทวัไป             

4.1.2 กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาดแบบลาดเอียงนอ้ย             

4.1.3 กาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาดปูกอ้นหินหรือกอ้นคอนกรีต             

4.1.4 พนงัป้องกนัทีดินริมชายฝัง             
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ตารางท ี6  ขอ้เสียของวิธีการและรูปแบบในการจดัการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล (ต่อ) 

ข้อเสีย 
 
 
วธิีการและรูปแบบ 
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พ้ืน

ทีด
าํเนิ
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น 
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รือ
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รุง
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ยุง่
ยา
ก  
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ฎห

มา
ย ก

ฎ 
ระ
เบี
ยบ

ที
เกี
ยว
ข อ้
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คบั
ใช
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เกิ
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เวศ

 (ก
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ใช
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น)
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นส

นั 
 ต
อ้ง
บาํ
รุง
รัก
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บ่อ

ยค
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ตอ้
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คร
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3.2  ยุทธศาสตร์ระดับชาติและกฎหมายทเีกยีวข้อง 

 3.2.1 รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 

  3.2.1.1 มาตรา 66 บุคคลซึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถิน หรือชุมชน
ทอ้งถินดงัเดิมยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม รวมทงัความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยงัยนื บุคคล
หลายคนร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัเพือดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั ย่อมก่อให้เกิดเป็นสิทธิ
ชุมชน ชุมชนทอ้งถิน หรือชุมชนทอ้งถินดงัเดิมแยกจากสิทธิส่วนบุคคล กล่าวคือ “ชุมชนทอ้งถิน
ดงัเดิม” หมายถึง บุคคลซึงรวมกนัเป็นชุมชนทอ้งถินเป็นรากฐานสาํคญัในการดาํรงชีพโดยมีวิธีการ
จดัการและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยงัยืนตงัแต่อดีตจึงมีสิทธิจดัการและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถินนันในการดาํรงชีพของตน ตลอดจนมีสิทธิอนุรักษ์
หรือฟืนฟจูารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถินโดยตรงส่วนชุมชนและ
ชุมชนทอ้งถิน มีสิทธิอนุรักษแ์ละฟืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม
ของทอ้งถินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษาและไดรั้บประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยงัยืนโดยผา่นกลไกองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิน หรือ
องคก์รของรัฐ แต่ทงันี ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัสิทธิของชุมชนทอ้งถินดงัเดิม  
  3.2.1.2 มาตรา 67 สิทธิของบุคคลทีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ ์บาํรุงรักษา และการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
และในการคุม้ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม เพือใหด้าํรงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและ
ต่อเนืองในสิงแวดลอ้มทีจะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของ
ตน ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามความเหมาะสมการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ทงัทางดา้นคุณภาพสิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
จะกระทาํมิได ้ เวน้แต่จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดลอ้มและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนและจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนได้
เสียก่อน รวมทงั ไดใ้ห้องคก์ารอิสระซึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นสิงแวดลอ้มและ
สุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาทีจดัการการศึกษาดา้นสิงแวดลอ้มหรือทรัพยากร ธรรมชาติ
หรือดา้นสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดาํเนินการดงักล่าว สิทธิของชุมชนทีจะฟ้อง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถิน หรือองคก์รอืนของรัฐทีเป็นนิติ
บุคคล เพือใหป้ฏิบติัหนา้ทีตามบทบญัญติันี ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
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  3.2.1.3 มาตรา 85 รัฐต้องดําเนินการตามนโยบาย  ด้านทีดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม 
   ขอ้ (1) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารใชที้ดินให้ครอบคลุมทวัประเทศ โดย
ให้คาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ทงัผืนดิน ผืนนาํ วิถีชีวิตของชุมชน
ทอ้งถิน และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกาํหนดมาตรฐานการใช้
ทีดินอย่างยงัยืน โดยตอ้งให้ประชาชนในพืนทีทีไดรั้บผลกระทบจากหลกัเกณฑก์ารใชที้ดินนนัมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ย 
   ขอ้ (3) จดัให้มีการวางผงัเมือง พฒันา และดาํเนินการตามผงัเมือง
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยงัยนื 
   ข้อ (4) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนําและทรัพยากร 
ธรรมชาติอืนอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทงัตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สงวนบาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล 
   ขอ้ (5) ส่งเสริม บาํรุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพสิงแวดลอ้มตาม
หลกัการพฒันาทียงัยนื ตลอดจนควบคุมและกาํจดัภาวะมลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตอ้ง
มีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการ 

 3.2.2 ทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี11 
  3.2.2.1 ขอ้ 3.6 ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื 
   3.6.1 การอนุรักษ ์ฟืนฟ ูและสร้างความมนัคงของฐานทรัพยากร  
    ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
    (1) คุม้ครอง รักษา และฟืนฟูฐานทรัพยากร ดิน แหล่งนาํ ป่าไม ้
     ชายฝังทะเล แหล่งแร่และความหลากหลายทางชีวภาพ 
     (2) พฒันาระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
     การจดัการ องคค์วามรู้ 
   3.6.4 การจดัการสิงแวดลอ้มเมืองและโครงสร้างพืนฐาน 
    (1) พฒันาเมืองทีเนน้การวางผงัเมืองทีมีการผสมผสาน 
     วฒันธรรม สงัคม ระบบนิเวศเขา้ดว้ยกนั 
    (2) พฒันาโครงสร้างพืนฐานทีใหค้วามสาํคญักบัการใช ้
     ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า และการบรรเทาผลกระทบ 
     สิงแวดลอ้มและชุมชน 
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   3.6.5 การยกระดบัขีดความสามารถในการปรับตวัรับมือกบัการ
    เปลียนแปลงภูมิอากาศ เพือให้สังคมมีความยืดหยุ่นและ 
    มีภูมิคุม้กนั 
    (1) พฒันาองคค์วามรู้ และระบบฐานขอ้มูลเกียวกบัผลกระทบ
     ทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงภูมิอากาศ 
    (2) พฒันาเครืองมือในการบริหารจดัการเพือรับมือกบัความ
      ทา้ทายจากการเปลียนแปลงภูมิอากาศ 
    (3) เตรียมความพร้อมเพือรับมือกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
    (4)  พฒันาศกัยภาพชุมชนใหเ้ขม้แขง็พร้อมรับมือกบัการ 
     เปลียนแปลงภูมิอากาศ 
   3.6.6 การพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
    โปร่งใสและเป็นธรรม 
    (1) พฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการ
      เขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ทรัพยากร 
    (2) สนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม พฒันากลไกการจดัการ
     ร่วมทีประกอบดว้ยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคก์ร
     ปกครองทอ้งถิน และชุมชน 
    (4) นโยบายการลงทุนภาครัฐควรเอือต่อการอนุรักษแ์ละฟืนฟู
     ทรัพยากรธรรมชาติ 

 3.2.3 กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีทเีกยีวข้อง 
  3.2.3.1 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
   มาตรา 1304 สาธารณสมบติัของแผ่นดินนัน รวมทรัพยสิ์น              
ทุกชนิดของแผน่ดิน ซึงใชเ้พือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไวเ้พือประโยชน์ร่วมกนั เช่น 
   (1) ทีดินรกร้างวา่งเปล่า และทีดินซึงมีผูเ้วนคืนหรือทอดทิงหรือ 
    กลบัมาเป็นของแผน่ดินโดยประการอืน ตามกฎหมายทีดิน 
   (2) ทรัพยสิ์นสาํหรับพลเมืองใชร่้วมกนั เป็นตน้วา่ทีชายตลิง ทางนาํ 
    ทางหลวงทะเลสาบ 
   (3) ทรัพยสิ์นใชเ้พือประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะ เป็นตน้ว่าป้อม 
    และโรงทหาร สาํนกัราชการบา้นเมือง เรือรบ อาวธุยทุธภณัฑ ์
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   มาตรา 1305 ทรัพยสิ์นซึงเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินนนัจะโอน
แก่กนัมิได ้เวน้แต่อาศยัอาํนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 
   มาตรา 1306 ท่านหา้มมิใหย้กอายคุวามขึนเป็นขอ้ต่อสู้กบัแผน่ดินใน
เรือง ทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
   มาตรา 1307 ท่านหา้มมิใหย้ดึทรัพยสิ์นของแผน่ดินไม่ว่าทรัพยสิ์น
นนัจะเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินหรือไม่ 

  3.2.3.2 ประมวลกฎหมายทีดิน 
   มาตรา 5 ผูใ้ดมีความประสงคเ์วนคืนสิทธิในทีดินใหแ้ก่รัฐ ใหย้นืคาํ
ขอเวนคืนต่อพนกังานเจา้หนา้ทีตามมาตรา 71 
   มาตรา 6 นบัตงัแต่วนัทีประกาศของคณะปฏิวติัฉบบันีใชบ้งัคบั 
บุคคลใดมีสิทธิในทีดินตามโฉนดทีดินหรือหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ หากบุคคลนนัทอดทิง
ไม่ทาํประโยชน์ในทีดินหรือปล่อยทีดินใหเ้ป็นทีรกร้างวา่งเปล่า เกินกาํหนดเวลาดงัต่อไปนี 
   (1)  สาํหรับทีดินทีมีโฉนดทีดิน เกินสิบปีติดต่อกนั 
   (2) สําหรับทีดินทีมีหนังสือรับรองการทําประโยชน์เกินห้าปี
ติดต่อกนัใหถื้อวา่เจตนาสละสิทธิในทีดินเฉพาะส่วนทีทอดทิงไม่ทาํประโยชน์ หรือทีปล่อยใหเ้ป็น
ทีรกร้างว่างเปล่า เมืออธิบดีไดย้นืคาํร้องต่อศาล และศาลไดส้ังเพิกถอนหนงัสือแสดงสิทธิในทีดิน
ดงักล่าว ใหที้ดินนนัตกเป็นของรัฐเพือดาํเนินการตามประมวลกฎหมายนีต่อไป 
   มาตรา 8 บรรดาทีดินทงัหลายอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
หรือเป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดินนนั ถา้ไม่มีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน ใหอ้ธิบดีมีอาํนาจหนา้ที
ดูแลรักษา และดาํเนินการคุม้ครองป้องกนัไดต้ามควรแก่กรณี อาํนาจหนา้ทีดงัว่านี รัฐมนตรีจะ
มอบหมายให้ทบวงการเมืองอืนเป็นผูใ้ช้ก็ได้ ทีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใชร่้วมกนัหรือใชเ้พือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นทีดินทีไดห้วงห้ามหรือ
สงวนไวต้ามความตอ้งการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพือใชป้ระโยชน์อยา่ง
อืนหรือนาํไปจดัเพือประชาชนได ้ในกรณีดงัต่อไปนี 
   (1) ทีดินสาํหรับพลเมืองใชร่้วมกนั ถา้ทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน จดัหาทีดินมาให้พลเมืองใชร่้วมกนัแทนแลว้ การถอนสภาพหรือโอนให้กระทาํโดย
พระราชบญัญติั แต่ถา้พลเมืองไดเ้ลิกใชป้ระโยชน์ในทีดินนนั หรือทีดินนนัไดเ้ปลียนสภาพไปจาก
การเป็นทีดินสาํหรับพลเมืองใชร่้วมกนั และมิไดต้กไปเป็นกรรมสิทธิของผูใ้ดตามอาํนาจกฎหมาย
อืนแลว้ การถอนสภาพใหก้ระทาํโดยพระราชกฤษฎีกา 
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   (2) ทีดินทีใชเ้พือประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะ หรือทีดินทีได้

หวงหา้มหรือสงวนไว ้ตามความตอ้งการของทบวงการเมืองใด ถา้ทบวงการเมืองนนัเลิกใช ้หรือไม่

ตอ้งการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมือไดมี้พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแลว้ คณะรัฐมนตรีจะ

มอบหมายให้ทบวงการเมืองซึงมีหนา้ทีเป็นผูใ้ชห้รือจดัหาประโยชน์ก็ได ้ แต่ถา้จะโอนต่อไปยงั

เอกชน ใหก้ระทาํโดยพระราชบญัญติั และถา้จะนาํไปจดัเพือประชาชนตามประมวลกฎหมายนีหรือ

กฎหมายอืน ให้กระทาํโดยพระราชกฤษฎีกาการตราพระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกาตาม

วรรคสอง ใหมี้แผนทีแสดงเขตทีดินแนบทา้ยพระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกานนัดว้ย 

   มาตรา 8 ทวิ ทีดินของรัฐซึงมิไดมี้บุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือ

ทีดินสาํหรับพลเมืองใชร่้วมกนัซึงไดถ้อนสภาพตามมาตรา 8 (1) แลว้ รัฐมนตรีมีอาํนาจทีจะจดัขึน

ทะเบียนเพือให้ทบวงการเมืองใชป้ระโยชน์ในราชการไดต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกาํหนดใน

กฎกระทรวงก่อนทีจะจดัขึนทะเบียนตามวรรคหนึง ให้มีการรังวดัทาํแผนที และให้ผูว้่าราชการ

จงัหวดัทอ้งทีประกาศการจดัขึนทะเบียนให้ราษฎรทราบมีกาํหนดสามสิบวนัประกาศให้ปิดในที

เปิดเผย ณ สาํนกังานทีดิน ทีว่าการอาํเภอหรือทีว่าการกิงอาํเภอ ทีทาํการกาํนนั และในบริเวณทีดิน

นนั การจดัขึนทะเบียนตามวรรคหนึง ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีแผนที

แนบทา้ยประกาศดว้ย 

   มาตรา 8 ตรี ทีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินสาํหรับพลเมือง

ใชร่้วมกนัหรือใชเ้พือประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจดัให้มีหนงัสือสาํคญัสาํหรับที

หลวงเพือแสดงเขตไวเ้ป็นหลกัฐานแบบ หลกัเกณฑ ์ และวิธีการออกหนงัสือสาํคญัสาํหรับทีหลวง 

ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงทีดินตามวรรคหนึงแปลงใดยงัไม่มีหนงัสือสาํคญัสาํหรับที

หลวง เขตของทีดินดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัฐานของทางราชการ 

   มาตรา 9 ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการ              

ป่าไม  ้ ทีดินของรัฐนันถา้มิได้มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที

แลว้ห้ามมิให้บุคคลใด 

   (1) เขา้ไปยดึถือครอบครองรวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า 

   (2) ทาํดว้ยประการใด ใหเ้ป็นการทาํลาย หรือทาํใหเ้สือมสภาพทีดิน

ทีหินทีกรวด หรือทีทราย ในบริเวณทีรัฐมนตรีประกาศหวงหา้มในราชกิจจานุเบกษา หรือ 

   (3) ทาํสิงหนึงสิงใดอนัเป็นอนัตรายแก่ทรัพยากรในทีดิน 
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  3.2.3.3 พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนาํไทย พ.ศ. 2456 
   มาตรา 117 วรรค 1 ห้ามมิให้ผูใ้ดปลูกสร้างอาคารหรือสิงอืนใด
ล่วงลาํเขา้ไปเหนือนาํ ในนาํ และใตน้าํ ของแม่นาํ ลาํคลอง บึง อ่างเก็บนาํ ทะเลสาบ อนัเป็นทาง
สัญจรของประชาชนหรือทีประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั หรือทะเลภายในน่านนาํไทยหรือบน
ชายหาดของทะเลดงักล่าว เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้ท่า 
   มาตรา 120 ให้เจ้าท่ามีหน้าทีดูแล รักษาและขุดลอกร่องนํา ทาง
เดินเรือ แม่นาํ ลาํคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านนาํไทย 
   ห้ามมิให้ผูใ้ดขุดลอก แกไ้ข หรือทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการ
เปลียนแปลงร่องนาํทางเรือเดิน แม่นาํ ลาํคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านนาํไทย เวน้แต่จะ
ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ท่า ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับตงัแต่ห้าพนับาทถึงห้าหมืนบาทและให้เจา้
ท่า สงัใหห้ยดุกระทาํการดงักล่าว 
   มาตรา 117 ทวิ ผูรั้บอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิงอืนใดตามมาตรา 
117 ตอ้งเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี ตามวิธีการและอตัราทีกาํหนดในกฎกระทรวง ซึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า
ตารางเมตรละหา้สิบบาท และถา้เป็นอาคารหรือสิงอืนใดซึงมีลกัษณะหรือวตัถุประสงคเ์พือใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจให้เสียเป็นสองเท่าของอตัราดงักล่าว ในกรณีทีอาคารหรือสิงอืนใดดงักล่าวถูกปลูก
สร้างขึนโดยมิไดรั้บอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามทีไดรั้บอนุญาตให้เสียค่าตอบแทนเป็นสามเท่าของ
อตัราดงักล่าว การกาํหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึง ใหค้าํนึงถึงสภาพของแต่ละทอ้งทีและประโยชน์
ทีผู ้ปลูกสร้างหรือผู ้ครอบครองพึงได้รับค่าตอบแทนทีเก็บได้ตามวรรคหนึง ให้ตกเป็นของ
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สุขาภิบาล หรือองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินอืนซึงมีกฎหมายจดัตงัขึน แลว้แต่กรณี ทีอาคารหรือสิงอืนใดนนัอยูใ่นเขตในกรณีทีมีเหตุ
อนัสมควร จะออกกฎกระทรวงยกเวน้หรือลดหยอ่นค่าตอบแทนใหห้น่วยงานหรือบุคคลใดกไ็ด ้
   มาตรา 118 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 117 หรือผูใ้ดไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 
117 แลว้ ปลูกสร้างอาคารหรือสิงอืนใดไม่เป็นไปตามทีไดรั้บอนุญาต ตอ้งระวางโทษปรับโดย
คาํนวณตามพืนทีของอาคารหรือสิงอืนใดในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าร้อยบาทแต่                 
ไม่เกินตารางเมตรละหนึงหมืนบาท 
   มาตรา 118 ทวิ ในกรณีทีมีการฝ่าฝืนมาตรา 117 หรือผูรั้บอนุญาต
ตามมาตรา 117 ปลูกสร้างอาคารหรือสิงอืนใดไม่เป็นไปตามทีไดรั้บอนุญาต ใหเ้จา้ท่ามีคาํสังเป็น
หนงัสือแจง้ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสิงอืนใดดงักล่าวรือถอนหรือแกไ้ขอาคารหรือ
สิงอืนใดนันให้เสร็จสินโดยถูกตอ้งภายในระยะเวลาทีกาํหนด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสามสิบวนั            
ในกรณีทีไม่ปรากฏตวัเจา้ของหรือผูค้รอบครองใหเ้จา้ท่าปิดคาํสงัไว ้ณ อาคารหรือสิงอืนใดนนัและ
จะห้ามมิให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองนนัใชห้รือยินยอมให้ผูใ้ดใชอ้าคารหรือสิงอืนใดนนัทงัหมด
หรือแต่บางส่วนจนกวา่จะไดรื้อถอนหรือแกไ้ขเสร็จดว้ยกไ็ด ้
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   ถา้ไม่มีการปฏิบติัตามคาํสังของเจา้ท่าตามวรรคหนึง หรือในกรณีที
ไม่ปรากฏตวัเจา้ของหรือผูค้รอบครอง และเจา้ท่าไดปิ้ดคาํสังไว ้ณ อาคารหรือสิงอืนใดนนัครบสิบ
ห้าวันแล้วให้ เจ้า ท่า ร้องขอต่อศาลเพือมีค ําสังให้ มีการรือถอนอาคารหรือสิงอืนใดนัน                           
ถา้ขอ้เทจ็จริงในทางพิจารณาฟังไดว้่ามีการฝ่าฝืนมาตรา 117 จริง ในกรณีทีปรากฏตวัเจา้ของหรือ   
ผูค้รอบครองอาคารหรือสิงอืนใด ใหศ้าลมีคาํสงัใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองเป็นผูรื้อถอน ในกรณีที
เจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่รือถอนตามกาํหนดเวลาในคาํสังศาล หรือในกรณีทีไม่ปรากฏตวั
เจา้ของหรือผูค้รอบครอง ให้ศาลมีคาํสังใหเ้จา้ท่าเป็นผูจ้ดัการใหมี้การรือถอนในกรณีทีเจา้ท่าเป็น
ผูจ้ ัดการให้มีการรือถอนตามคาํสังศาลตามวรรคสามให้เจา้ท่าใช้ความระมดัระวงัตามควรแก่
พฤติการณ์ โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสิงอืนใดจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเจา้ท่า
ไม่ได ้และเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสิงอืนใดตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการนนั ในกรณีที
เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสิงอืนใดไม่ยอมชดใชค้่าใชจ่้ายตามวรรคสีภายในระยะเวลาที
เจา้ท่ากาํหนดตามควรแก่กรณี หรือในกรณีทีไม่ปรากฏตวัเจา้ของหรือผูค้รอบครองให้เจา้ท่าโดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนาํวสัดุทีถูกรือถอนรวมทงัสิงของทีขนออก
จากอาคารหรือสิงอืนใดส่วนทีมีการรือถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอืน เงินทีไดจ้ากการ
ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอืนให้นาํไปชดใชค้่าใชจ่้ายทีเจา้ท่าไดจ่้ายไปในการจดัการรือถอน
และค่าตอบแทนตามมาตรา 117 และถา้มีเงินเหลือจากการชดใชค้่าใชจ่้ายดงักล่าวให้เจา้ท่าเก็บ
รักษาไว ้ เพือคืนให้กบัเจา้ของหรือผูค้รอบครอง ในกรณีทีไม่ปรากฏตวัเจา้ของหรือผูค้รอบครอง 
หรือเจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่มารับคืนภายในหนึงปีให้ตกเป็นของแผ่นดิน ในกรณีทีเจา้ท่าจะ
ดาํเนินการตามวรรคหนึงและอาคารหรือสิงอืนใดดงักล่าวมีลกัษณะซึงอาจอนุญาตไดแ้ละเจา้ของ
หรือผูค้รอบครองยอมชาํระค่าปรับตามทีเจา้ท่ากาํหนดตามอตัราในมาตรา 118 แลว้ เจา้ท่าจะออก
ใบอนุญาตให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองก็ไดแ้ละเมือไดรั้บอนุญาตแลว้ให้เสียค่าตอบแทนเป็นสอง
เท่าของมาตรา 117 ทวิ 
   มาตรา 118 ตรี ในกรณีทีไม่ชาํระค่าตอบแทนตามทีกาํหนดใน
กฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 117 ทวิ ใหเ้สียเบียปรับอีกหนึงเท่าของเงินค่าตอบแทนทีคา้งชาํระ 
   มาตรา 119 หา้มมิใหผู้ใ้ดเท ทิง หรือทาํดว้ยประการใด ๆ ใหหิ้น 
กรวด ทราย ดิน โคลน อบัเฉา สิงของหรือสิงปฏิกลูใด ๆ ยกเวน้นาํมนัและเคมีภณัฑล์งในแม่นาํ             
ลาํคลอง บึง อ่างเก็บนาํ หรือทะเลสาบ อนัเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือทีประชาชนใชป้ระโยชน์
ร่วมกนัหรือทะเลภายในน่านนาํไทย อนัจะเป็นเหตุใหเ้กิดการตืนเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เวน้แต่
จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้ท่า ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท 
หรือทงัจาํทงัปรับ และตอ้งชดใชเ้งินค่าใชจ่้ายทีตอ้งเสียในการขจดัสิงเหล่านนัดว้ย 
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   มาตรา 119 ทวิ หา้มมิใหผู้ใ้ดเท ทิง หรือทาํดว้ยประการใด ๆ ให้
นาํมนัและเคมีภณัฑ ์หรือสิงใด ๆ ลงในแม่นาํ ลาํคลอง บึง อ่างเก็บนาํ หรือทะเลสาบอนัเป็นทาง
สัญจรของประชาชน หรือทีประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั หรือทะเลภายในน่านนาํไทยอนัอาจจะ
เป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิงมีชีวิตหรือต่อสิงแวดลอ้มหรือเป็นอนัตรายต่อการเดินเรือในแม่นาํ               
ลาํคลอง บึง อ่างเก็บนาํ หรือทะเลสาบดงักล่าว ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมืนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ และตอ้งชดใชเ้งินค่าใชจ่้ายทีตอ้งเสียไปในการแกไ้ข                            
สิงเป็นพิษหรือชดใชค้่าเสียหายเหล่านนัดว้ย 

  3.2.3.4 พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งที พ.ศ. 2457 
    มาตรา 122 เดิม ทีอนัเป็นสาธารณประโยชน์ คือ ทีเลียงปศุสัตว ์          
ทีจัดไวส้าํหรับราษฎรไปรวมเลียงด้วยกัน เป็นตน้ตลอดจนถนนหนทางและทีอย่างอืนซึง
เป็นของกลางให้ราษฎรใช้ได้ด้วยกัน เป็นหน้าทีของกรมการอาํเภอ จะตอ้งคอยตรวจตรา
รักษาอย่าให้ผูใ้ดกีดกันเอาไปเป็นอาณาประโยชน์แต่เฉพาะตวัต่อมา ได้มีการแก้ไขกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งที (ฉบบัที 11) พ.ศ. 2551 กาํหนดในมาตรา 122 
ใหม่ว่า “นายอาํเภอมีหน้าทีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในการดูแลรักษาและ
คุม้ครองป้องกันทีดินอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินทีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
และสิงซึงเป็นสาธารณประโยชน์อืนอนัอยู่ในเขตอาํเภอ นายอาํเภอและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถินไม่มีอาํนาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอืนใช้ทีดินตามวรรคหนึง เวน้แต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากผูว้่าราชการจงัหวดัและปฏิบตัิตามประมวลกฎหมายทีดินและกฎหมาย
อืนทีเกียวขอ้ง ในกรณีทีมีขอ้พิพาทหรือคดีเกียวกับทีดินตามวรรคหนึง นายอาํเภอและ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจะร่วมกันดาํเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะเป็นผูด้าํเนินการ ก็
ให้มีอาํนาจกระทาํได้ ทังนี กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกาํหนดหลกัเกณฑ์เป็นแนว
ปฏิบตั ิด ้วยก ็ได ้ ค่าใช ้จ ่ายในการดํา เนินการตามวรรคหนึงและวรรคสามให ้จ ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ตามระเบียบทีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด” 
  3.2.3.5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ                   
พ.ศ. 2535 
   มาตรา  35 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สิงแวดลอ้มแห่งชาติจ ัดทําแผนปฏิบตัิการ เ รียกว ่า  "แผนจ ัดการคุณภาพสิงแวดลอ้ม"                    
เพือปฏิบติัตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ ซึงกาํหนดขึน
ตามมาตรา 13 (1) 
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  แผนจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมตามวรรคหนึง ให้ประกาศใน                   
ราชกิจจานุเบกษา  ใหส่้วนราชการทีเกียวขอ้งมีหนา้ทีดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที เพือปฏิบติัการ
ให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิงแวดล้อม และเพือให้การดําเนินการเป็นไปโดยบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีกาํหนด ใหก้ระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม มีหนา้ที
ให้คาํแนะนาํแก่ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจทีเกียวขอ้ง เพือจดัทาํแผนงานหรือดาํเนินการอย่างใด
อย่างหนึง ตามแผนจดัการคุณภาพสิงแวดลอ้มนนั ซึงแผนจดัการคุณภาพสิงแวดลอ้มนี สามารถ
กาํหนดมอบหมายใหก้รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง คณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง หรือคณะกรรมการระดับจงัหวดัมีหน้าทีดูแลในส่วนทีเกียวขอ้งกับการจดัการคุณภาพ
สิงแวดลอ้มบริเวณชายฝังทะเลได ้ 

   มาตรา 43 ในกรณีปรากฏว่าพืนทีใดมีลกัษณะเป็นพืนทีตน้นาํลาํธาร
หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติ ทีแตกต่างจากพืนทีอืนโดยทวัไป เป็นพืนทีทีมีระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติทีอาจถูกทาํลาย หรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้
โดยง่าย เป็นพืนทีทีมีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอนัควรแก่การอนุรักษแ์ละเป็นพืนทีทียงั
มิไดถู้กประกาศกาํหนดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า เขตสงวนไวเ้พือการ
ท่องเทียวและเขตพืนทีคุม้ครองอยา่งอืนเพือสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามทีกฎหมายกาํหนด 
รัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ มีอาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดให้
เป็นเขตพืนทีคุม้ครองสิงแวดลอ้มอืน ๆ ตามทีเห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพืนทีนนั ๆ ได ้

   มาตรา 44  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  43 ให้กําหนด
มาตรการคุม้ครองอยา่งใดอยา่งหนึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนีไวใ้นกฎกระทรวงดว้ย 
   (1) กาํหนดการใชป้ระโยชน์ในทีดินเพือรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิ
ใหก้ระทบกระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
   (2) ห้ามกระทําการหรือกิจกรรมใดๆ  ทีอาจเป็นอันตรายหรือ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางเปลียนแปลงระบบนิเวศของพืนทีนนัตามลกัษณะธรรมชาติ 
   (3)  กาํหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทีจะทาํการก่อสร้างหรือดาํเนินการในพืนทีนัน ให้มีหน้าทีตอ้ง
เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 
   (4)  กาํหนดวิธีจดัการโดยเฉพาะสําหรับพืนทีนัน รวมทงักาํหนด
ขอบเขตหนา้ทีและความรับผดิชอบของส่วนราชการทีเกียวขอ้ง 
   (5)   กาํหนดมาตรการคุม้ครองอืนๆ ตามทีเห็นสมควรและเหมาะสม
แก่สภาพของพืนทีนนั  
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   มาตรา 45 ในพืนทีใดทีไดม้ีการกาํหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขต              
ผงัเมืองรวม เขตผงัเมืองเฉพาะเขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าดว้ย
การนัน หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติันีไวแ้ลว้แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพ
สิงแวดลอ้มรุนแรงเขา้ขนัวิกฤตซึงจาํเป็นจะตอ้งไดร้ับการแกไ้ขโดยทนัทีและส่วนราชการที
เกียวขอ้งไม่มีอาํนาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถทีจะทาํการแกไ้ขปัญหาได  ้ให้รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมตัิเขา้
ดาํเนินการเพือใชม้าตรการคุม้ครองอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามมาตรา 44 ตามความ
จาํเป็นและเหมาะสม  เพือควบคุมและแกไ้ขปัญหาในพืนทีนันได  ้ เมือไดร้ับอนุมตัิจาก
คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึงแลว้ ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดเขตพืนที 
รายละเอียดเกียวกบัมาตรการคุม้ครองและกาํหนดระยะเวลาทีจะใชม้าตรการคุม้ครองดงักล่าว
ในพืนทีนันการขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองให้กระทาํไดเ้มือไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ สิ งแวดล อ้มแห่งชาต ิและคณะร ัฐมนตรี  โดยทํา เ ป็นประกาศใน                         
ราชกิจจานุเบกษา 

  3.2.3.6 พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
   มาตรา 3 พระราชบญัญติันีใหใ้ชบ้งัคบัในทอ้งทีดงัต่อไปนี 
   (1) เทศบาล 
   (2) กรุงเทพมหานคร 
   (3) เมืองพทัยา 
   (4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตงัขึน 
ซึงรัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   (5) บริเวณทีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร 
   (6) เ ขตผ งั เ ม ือ ง รวมตามกฎหมายว ่าด ้ว ยก ารผ งั เ ม ือ ง เพื อ
ประโยชน์ในการป้องกันอนัตรายทีจะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถา้การขุดดินหรือถมดิน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อประชาชน 
รัฐมนตรีจะประกาศกาํหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัินีในทอ้งทีอืนนอกจากทอ้งทีตาม
วรรคหนึงตามทีเห็นว่าจาํเป็นก็ได้  ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ ้าพนักงานทอ้งถินประกาศ
ไวโ้ดยเปิดเผยก่อนวนัใช้บงัคบัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว  ้ ณ ศาลากลาง
จังหวดั ทีว่าการอาํเภอ หรือกิงอาํเภอ ทีทาํการองค์การบริหารส่วนตาํบล ทีทาํการกาํนัน และ
ทีทาํการผูใ้หญ่บา้นแห่งทอ้งทีทีกาํหนดไวใ้นประกาศ 
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   มาตรา 6 วรรคหนึง เพือประโยชน์ในการป้องกนัการพงัทลายของ
ดินหรือสิงปลูกสร้าง ตลอดจนการอืนทีจาํเป็นเพือปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี ให้รัฐมนตรีโดย
คาํแนะนาํของคณะกรรมการขดุดินและถมดิน มีอาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนด  
   (1) บริเวณหา้มขดุดินหรือถมดิน 
   (3) วิธีการป้องกนัการพงัทลายของดินหรือสิงปลูกสร้าง 
   (5) หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขในการขดุดินหรือถมดิน 

   มาตรา 17 ผูใ้ดประสงคจ์ะทาํการขุดดินโดยมีความลึกจากระดบั
พืนดินเกินสามเมตรหรือมีพืนทีปากบ่อดินเกินหนึงหมืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพืนทีตามที
เจา้พนกังานทอ้งถินประกาศกาํหนด ใหแ้จง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถินตามแบบทีเจา้พนกังานทอ้งถิน
กาํหนดโดยยนืเอกสารแจง้ขอ้มูล ดงัต่อไปนี 
   (1) แผนผงับริเวณทีประสงคจ์ะทาํการขดุดิน 
   (2) แผนผงัแสดงเขตทีดินและทีดินบริเวณขา้งเคียง 
   (3) รายการทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 6 
   (4) วิธีการขดุดินและการขนดิน 
   (5) ระยะเวลาทาํการขดุดิน 
   (6) ชือผูค้วบคุมงานซึงจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 
   (7) ทีตงัสาํนกังานของผูแ้จง้ 
   (8) ภาระผกูพนัต่าง ๆ  ทีบุคคลอืนมีส่วนไดเ้สียเกียวกบัทีดินทีจะทาํการขดุดิน 
   (9) เอกสารและรายละเอียดอืน ๆ ทีคณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศ
    ในราชกิจจานุเบกษา 
   ถา้ผูแ้จง้ไดด้าํเนินการตามทีระบุไวใ้นวรรคหนึงโดยถูกตอ้งแลว้ ให้
เจา้พนกังานทอ้งถินออกใบรับแจง้ตามแบบทีเจา้พนกังานทอ้งถินกาํหนดเพือเป็นหลกัฐานการแจง้
ใหแ้ก่ผูน้นัภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ และใหผู้แ้จง้เริมตน้ทาํการขดุดินตามทีไดแ้จง้ไวไ้ด้
ตงัแต่วนัทีไดรั้บใบรับแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินแจง้ใหแ้กไ้ขให้
ถูกตอ้งภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีมีการแจง้ตามวรรคหนึง  
   ถา้ผูแ้จง้ไม่แก้ไขให้ถูกตอ้งภายในเจ็ดวนันับแต่วนัทีผูแ้จง้ได้รับแจง้ให้
แกไ้ขจากเจา้พนกังานทอ้งถิน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินมีอาํนาจออกคาํสงัใหก้ารแจง้ตามวรรคหนึงเป็นอนัสินผล 
   ถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขให้ถูกตอ้งภายในเวลาทีกาํหนดตามวรรคสาม 
ให้เจา้พนักงานทอ้งถินออกใบรับแจง้ให้แก่ผูแ้จง้ภายในสามวนันับแต่วนัทีไดรั้บแจง้ทีถูกตอ้ง                  
ผูไ้ดรั้บใบรับแจง้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 



86 
 

 

   มาตรา 20 ผูขุ้ดดินตามมาตรา 17 ตอ้งทาํการขุดดินให้ถูกตอ้งตาม
กฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 6 

   มาตรา 21  ผูขุ้ดดินตามมาตรา 17 ตอ้งควบคุมลูกจา้งหรือตวัแทน
ให้ปฏิบติัตามมาตรา 20 และตอ้งรับผิดในการกระทาํของลูกจา้งหรือตวัแทนซึงไดก้ระทาํใน
ทางการทีจา้งหรือตามทีไดรั้บมอบหมาย 

   มาตรา 22 การไดรั้บใบรับแจง้จากเจา้พนักงานทอ้งถินตามมาตรา 
17 ไม่เป็นเหตุคุม้ครองการขุดดินทีไดก่้อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดลอ้มผูขุ้ดดินไม่ว่าจะเป็นเจา้ของทีดิน ผูค้รอบครองทีดิน ลูกจา้งหรือตวัแทน ตอ้งรับ
ผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพือการนัน เวน้แต่จะมีเหตุทีไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย 

   มาตรา 23 การขุดบ่อนาํใชที้มีพืนทีปากบ่อไม่เกินสีตารางเมตร            
ผูขุ้ดดินไม่ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน 

   มาตรา 24 การขดุดินโดยมีความลึกจากระดบัพืนดินไม่เกินสามเมตร 
เมือจะขดุดินใกลแ้นวเขตทีดินของผูอื้นในระยะนอ้ยกวา่สองเท่าของความลึกของบ่อดินทีจะขุดดิน
ตอ้งจดัการป้องกนัการพงัทลายของดินตามวิสัยทีควรกระทาํ 

   มาตรา 29 ผูใ้ดไดรั้บความเสียหายหรือมีเหตุอนัควรเชือไดว้่าอาจ
ไดรั้บความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอนัไม่ปฏิบติัตามมาตรา 20 มาตรา 24 หรือมาตรา 
27 มีสิทธิร้องขอให้เจา้พนักงานทอ้งถินสังให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนันไดเ้มือไดรั้บ คาํร้อง
ขอตามวรรคหนึง ให้เจา้พนักงานทอ้งถินสังให้พนักงานเจา้หน้าทีเขา้ไปตรวจสอบสถานทีขุด
ดินหรือถมดินและรายงานต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน ถา้เจา้พนักงานทอ้งถินเห็นว่าความเสียหาย
ไดเ้กิดขึนหรืออาจเกิดขึนจากการขุดดินหรือถมดินนันให้มีอาํนาจออกคาํสังเป็นหนังสือสังให้
ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดิน หรือเจา้ของทีดินหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจดัการป้องกนัความเสียหายที
อาจเกิดขึนหรือจดัการแกไ้ขการขุดดินหรือถมดินนันไดต้ามทีเห็นสมควร เจา้พนักงานทอ้งถิน
ตามมาตรานี ให้หมายความรวมถึงผูซึ้งเจา้พนักงานทอ้งถินมอบหมายดว้ย 

   มาตรา 31 ในกรณีทีพนักงานเจา้หน้าทีเห็นว่าการขุดดินหรือการ
ถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลอืน ให้พนักงานเจา้หน้าที
รายงานต่อเจา้พนักงานทอ้งถินให้มีคาํสังให้ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดิน หรือเจา้ของทีดินหยุดการขุดดิน
หรือการถมดิน หรือจดัการป้องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึน หรือจดัการแก้ไขการขุดดิน
หรือการถมดินนัน แลว้แต่กรณี และให้เจา้พนักงานทอ้งถินมีอาํนาจออกคาํสังเป็นหนังสือ
ตามทีเห็นว่าจาํเป็นเพือป้องกันหรือระงบัความเสียหายนันได้ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้
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พนักงานเจา้หน้าทีมีคาํสังเป็นหนังสือให้ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดิน หรือเจา้ของทีดินหยุดการขุดดิน
หรือการถมดิน หรือจดัการป้องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนหรือจดัการแก้ไขการขุดดินหรือ
ถมดินนันตามที เห็นว่าจาํ เ ป็นได ้ แลว้รายงานให้เจ า้พนักงานทอ้งถินทราบทนัที                  
ถา้เจา้พนักงานทอ้งถินเห็นชอบด้วยกับคาํสังของพนักงานเจา้หน้าที ให้เจา้พนักงานทอ้งถินมี
หนังสือภายในเจ็ดวนันับแต่วนัทีพนักงานเจา้หน้าทีได้มีคาํสังสังให้บุคคลดังกล่าวปฏิบติัตาม
คาํสังของพนกังานเจา้หนา้ที และให้ถือว่าคาํสังของพนกังานเจา้หนา้ทีเป็นคาํสังของเจา้พนกังาน
ทอ้งถินมาตังแต่ตน้ถา้เจา้พนักงานทอ้งถินไม่มีหนังสือสังภายในกาํหนดเวลาตามวรรคสอง 
ให้คาํสังของพนักงานเจา้หน้าทีเป็นอนัสินผล 

   มาตรา 35 ผูใ้ดทาํการขดุดินตามมาตรา 17 หรือทาํการถมดินตาม
มาตรา 26 วรรคสาม โดยไม่ไดรั้บใบรับแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถินตามมาตรา 17 วรรคสอง หรือ
มาตรา 26 วรรคสีแลว้แต่กรณี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินหา้หมืนบาท หรือ
ทงัจาํทงัปรับ หากการกระทาํตามวรรคหนึงเกิดขึนในบริเวณหา้มขดุดินหรือถมดินตามมาตรา 6 (1) 
ผูน้นัตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ  

   มาตรา 38 ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อาํนวยความสะดวกตามสมควรแก่
พนกังานเจา้หนา้ทีในการปฏิบติัการตามมาตรา 30 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 

   มาตรา 40 ผูใ้ดไดรั้บคาํสังของเจา้พนกังานทอ้งถินใหห้ยดุการขดุดิน
หรือการถมดิน ตามมาตรา 29 วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหนึงหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบติัตาม
คาํสงันนั ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินหา้หมืนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

   มาตรา 41 ผูใ้ดไดรั้บคาํสังของเจา้พนกังานทอ้งถินใหจ้ดัการป้องกนั
ความเสียหายทีอาจเกิดขึนหรือจดัการแกไ้ขการขดุดินหรือถมดินตามมาตรา 29 วรรคสอง หรือ
มาตรา 31 วรรคหนึงหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบติัตามคาํสังนนั ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามหมืน
บาทและปรับเป็นรายวนัอีกวนัละไม่เกินหา้ร้อยบาท ตลอดเวลาทีไม่ปฏิบติัตาม 

  3.2.3.7 มติคณะรัฐมนตรี วนัที 7 มกราคม 2546 เรือง  แนวทางการฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
   เห็นชอบแนวทางการฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดยมีภารกิจหลกั คือ กาํกบัดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมการพัฒนาอืนๆ เพือป้องกันผลกระทบ
สิงแวดลอ้ม หรือการก่อใหเ้กิดมลพิษใหเ้ป็นไปตามกรอบกฎหมาย โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชน โดยในดา้นทรัพยากรธรรมชาติไดก้าํหนดใหมี้ภารกิจในการควบคุม ป้องกนั 
และติดตามการกดัเซาะชายฝังทะเลและตลิงริมแม่นาํ 
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  3.2.3.8 มติคณะรัฐมนตรี วนัที 3 มิถุนายน 2546 เรือง การพฒันาพืนทีชายฝัง
ทะเลในเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
   เห็นชอบให้มีการพัฒนาพืนทีชายฝังทะเลในเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร ตามทีนายกรัฐมนตรีเสนอ เนืองจากพืนทีชายฝังทะเลในเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร เกิดปัญหานาํทะเลกดัเซาะชายฝังเขา้มามากและมีสภาพเสือมโทรม หากสามารถ
ฟืนฟูสภาพ (Reclaim) ปรับปรุงพืนทีดังกล่าวให้มีภูมิทศัน์สวยงามเหมาะสมโดยไม่ทาํลาย
สภาพแวดลอ้มเดิมเพือใชเ้ป็นสวนสาธารณะและเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจของประชาชนทวัไป
ไดก้จ็ะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  3.2.3.9 มติคณะรัฐมนตรี วนัที 16 กรกฎาคม 2547 เรือง การบริหารจดัการ
เพือแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะพืนทีชายฝังทะเลอยา่งยงัยนื 
   (1) รับทราบตามทีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
เสนอการจดัทาํ (ร่าง) กฎหมายการบริหารจดัการพืนทีชายฝังทะเลอยา่งยงัยนื 
   (2) ให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลนักรองฯ ทีเห็นว่า 
กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการจดัการชายฝังทะเลหลายฉบบัไดก้าํหนดภาระหน้าทีและภารกิจตาม
กฎหมายให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการเพือป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะพืนทีชายฝัง
ทะเล และการบริหารจดัการพืนทีชายฝังทะเล หากมีความจาํเป็นตอ้งจดัทาํ (ร่าง) กฎหมายการ
บริหารจดัการพืนทีชายฝังทะเลอยา่งยงัยนืก็สามารถกระทาํได ้หากไม่ขดัหรือแยง้ หรือมีผลในการ
ยกเลิกกฎหมายต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการชายฝังทะเลทีมีอยูเ่ดิม และไม่กระทบต่อภาระหนา้ที
และการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ ทีมีอยูต่ามกฎหมาย  
   (3) ในการจดัทาํ (ร่าง) กฎหมายดงักล่าว ควรเนน้การส่งเสริม
บทบาทของส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งให้มีการถ่วงดุล
อาํนาจระหวา่งกนัดว้ยและสามารถตรวจสอบได ้ไปพิจารณาดาํเนินการ 

  3.2.3.10 มติคณะรัฐมนตรี วนัที 26 สิงหาคม 2551 เรือง โครงการป้องกนั
การกดัเซาะชายฝัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (1) เห็นชอบโครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเป็นหน่วยงานหลกัในการ
ปฏิบติังานเชิงบูรณาการระหวา่งหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
   (2) ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประสานกรุงเทพมหานคร 
และสาํนกัราชเลขาธิการ เพือนาํผลการศึกษาโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง
ทะเลบางขนุเทียน กราบบงัคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทดว้ย 
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  3.2.3.11 มติคณะรัฐมนตรี วนัที 22 กนัยายน 2552 เรือง  แนวทางการบูรณาการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลของประเทศ 
   อนุมติัหลกัการแนวทางการบูรณาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
กดัเซาะชายฝังทะเลของประเทศ โดยให ้
   (1) หน่วยงานปฏิบัติ ทีกํากับดูแลการอนุญาต  ควบคุม  และ            
ใชป้ระโยชน์พนืทีชายฝังทะเล 
   (2) หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรงบประมาณและ หน่วยงาน
ติดตามตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ 
   (3) สนับสนุนทุนการศึกษาให้ก ับนักศึกษาและขา้ราชการให้
เรียนรู้ด ้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล สมุทรศาสตร์ การจดัการชายฝังทะเล เป็นตน้ เพือเตรียม
ความพร้อมของบุคคลากรในการรับมือกับปัญหาการกัดเซาะชายฝังทีเกิดขึนตลอดแนวพืนที
ชายฝังของประเทศไทย 

  3.2.3.12 มติคณะรัฐมนตรี วนัที 20 เมษายน 2553 เรือง กรอบแผน              
บูรณาการงบประมาณการจดัการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล 23 จงัหวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 
   (1) เห็นชอบกรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจดัการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังในพืนทีจังหวดัชายฝังทะเล 23 จังหวดั ปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2554-2559 รวมระยะเวลา 6 ปี เป็นวงเงิน 19,580.8 ลา้นบาท จาํนวน 933โครงการ  
   (2) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดยกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบประสานการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม
กรอบแผนบูรณาการฯ  
   (3) ให้สาํนกังบประมาณพิจารณาดาํเนินการจดัสรรงบประมาณ 
ใหแ้ก่หน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกรอบแผนบูรณาการฯ  
   (4) ใหก้ระทรวงมหาดไทยแจง้ประสานไปยงัจงัหวดัและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน เพือให้แจง้ขอ้มูลแผนงาน/โครงการทีเกียวขอ้งกบัการจดัการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล ทีจงัหวดัหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจะดาํเนินการ ให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทราบ 
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3.3  การบริหารจัดการด้านการกดัเซาะชายฝังทะเลของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน 

 3.3.1 โครงสร้าง อตัรากาํลงั แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 

  เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือนาํมาวิเคราะห์ คือ แบบสอบถาม
ขอ้มูลและความคิดเห็น เรือง การบริหารจดัการการกดัเซาะชายฝังทะเล (ภาคผนวก ก) จากกลุ่ม
ตวัอยา่งหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆทีเกียวขอ้งทงัภาครัฐและเอกชน รวมทงัสิน  125  หน่วยงาน/
ราย โดยจดัแบ่งกลุ่มออกเป็น 9 กลุ่ม ซึงไดรั้บผลการตอบขอ้มูลแบบสอบถามทงัสิน 8 กลุ่ม จาํนวน 
63 หน่วยงาน/ราย  คิดเป็นร้อยละ 50.40 ของแบบสอบถามทงัหมดทีส่ง ดงันี  

ลาํดบั กลุ่มหน่วยงานทีจัดส่งแบบสอบถาม 
จํานวน

แบบสอบถามทีส่ง 
(หน่วยงาน) 

จํานวน 
แบบสอบถามทไีด้รับ 

(หน่วยงาน) 
คดิเป็นร้อยละ 

1 กลุ่มหน่วยงานกาํกบั ตรวจสอบ 2 2 100 
2 กลุ่มส่วนราชการในส่วนกลาง   15 12  80.00 
3 กลุ่มสถาบนัการศึกษาใน กทม.   8 5 62.50 
4 กลุ่มองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน    40 24 60.00 
5 กลุ่มผูเ้ชียวชาญ/นกัวชิาการอิสระ    16 6 37.50 
6 กลุ่มส่วนราชการในส่วนภมิูภาค 31 11 35.48 
7 กลุ่มสถาบนัการศึกษาในภมิูภาค    3 1 33.33 
8 กลุ่มบริษทัทีปรึกษา 7 2 28.57 
9 กลุ่มอืนๆ   3 0 0 

 รวมทังสิน 125 63 50.40 

 
  กลุ่มทีตอบขอ้มูลมากทีสุดห้าลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ลาํดบัทีหนึง หน่วยงานกาํกบั 
ตรวจสอบ กลุ่มตัวอย่าง 2 หน่วยงาน ตอบแบบสอบถามครบทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100  
รองลงมาในลําดับทีสอง  คือ ส่วนราชการในส่วนกลาง  กลุ่มตัวอย่าง  15 หน่วยงาน  ตอบ
แบบสอบถาม 12 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และลาํดบัทีสาม คือ สถาบนัการศึกษาใน กทม. 
กลุ่มตวัอยา่ง 8 หน่วยงาน ตอบแบบสอบถาม 5 หน่วยงาน คิดเป็น 62.50 ลาํดบัทีสี องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน กลุ่มตวัอย่าง 40 หน่วยงาน ตอบแบบสอบถาม 24 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
ลาํดบัทีห้า  ผูเ้ชียวชาญ/นักวิชาการอิสระ กลุ่มตวัอย่าง 16 ราย ตอบแบบสอบถาม 6 ราย คิดเป็น 
37.50 สําหรับกลุ่มทีจัดอยู่ในลาํดับสุดทา้ย คือ กลุ่มอืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0  เนืองจากยงัไม่ส่ง
แบบสอบถาม โดยสรุปผลแบบการสอบถามสามารถนาํมาวิเคราะห์โครงสร้างและอตัรากาํลงั ไดด้งันี 
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  3.3.1.1  โครงสร้าง และอตัรากาํลงั 

   กลุ่มตัวอย่างทีตอบข้อมูลแบบสอบถามในส่วนของโครงสร้างและ
อตัรากาํลงั มีทงัสิน 54 หน่วยงาน/ราย จากผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 63 หน่วยงาน/ราย ประกอบดว้ย องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน 24 หน่วยงาน ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 11 หน่วยงาน ส่วนราชการในส่วนกลาง 10 
หน่วยงาน สถาบนัการศึกษาใน กทม. 4 หน่วยงาน ผูเ้ชียวชาญ/นกัวิชาการอิสระ 3 ราย  และบริษทัทีปรึกษา 2 ราย 
   ลกัษณะโครงสร้างการดาํเนินงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง
ทีพบมากทีสุด คือ ไม่มีการจดัโครงสร้างรองรับ หรือเป็นงานฝาก จาํนวน 36 หน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ได้แก่ ส่วนราชการในภูมิภาค/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน/ ส่วนราชการในส่วนกลาง / 
สถาบนัการศึกษา ลกัษณะโครงสร้างทีพบรองลงมาในลาํดบัทีสอง คือ มีโครงสร้างรองรับแต่ไม่เป็น
ทางการ หรือจดัตงัเป็นการภายใน จาํนวน 11 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 20.37 ได้แก่ ส่วนราชการใน
ส่วนกลาง / องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และลาํดบัสุดทา้ย คือ มีโครงสร้างรองรับอย่างเป็นทางการ 
จาํนวน 7 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 12.96 ไดแ้ก่ ส่วนราชการในส่วนกลาง / องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
โดยในการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นโครงสร้างรองรับและอตัรากาํลงัทีรับผิดชอบ ไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอย่างที
ตอบขอ้มูลในส่วนของโครงสร้างและอตัรากาํลงัมากทีสุดสามลาํดบัแรก มาทาํการวิเคราะห์ ดงันี 

   (1) กลุ่มองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีตอบขอ้มูล ทงัหมด 24 หน่วยงาน 
มีลกัษณะโครงสร้างทีพบมากทีสุด คือ เป็นงานฝากหรือไม่มีการจดัโครงการสร้างรองรับ จาํนวน 
16 หน่วยงาน รองลงมาตามลาํดบั ไดแ้ก่ การจดัตงัหน่วยงานภายในหรือมีโครงสร้างรองรับแต่               
ไม่เป็นทางการ จาํนวน 5 หน่วยงาน และการจัดโครงสร้างรองรับอย่างเป็นทางการ จาํนวน 3 
หน่วยงาน ทงันี จากผลการตอบขอ้มูลพบว่า แมห้น่วยงานจะไม่มีการจดัโครงสร้างรองรับ แต่ไดมี้
การมอบหมายบุคลากรในหน่วยงานเพือรับผิดชอบการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง
อีกหน้าทีหนึง โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน มีอตัรากาํลงัขา้ราชการ ตงัแต่ 1-6 คน ลูกจา้ง/
พนกังานราชการ ตงัแต่ 1-15 คน  
    จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถวิเคราะห์ไดว้่า ภารกิจในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน มีลกัษณะเป็นเพียงงานฝาก จาํนวน
บุคลากรไม่เพียงพอหรือบุคลากรไม่มีความรู้เฉพาะดา้นทีเกียวขอ้ง ส่งผลให้งานป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังมีลกัษณะเป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ตวัอย่างเช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เกาะกลาง จงัหวดักระบี เป็นงานส่วนหนึงทีเกียวขอ้งกบัภารกิจของส่วนโยธา มีอตัรากาํลงับุคลากร               
ทีปฏิบติังาน จาํนวน 3 คน คุณวฒิุสาขารัฐศาสตร์ 1 คน และอุตสาหกรรมก่อสร้าง จาํนวน 2 คน 
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   (2) กลุ่มส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 

    ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคทีตอบขอ้มูลแบบสอบถาม ทงัหมด 
11 หน่วยงาน พบวา่โครงสร้างรองรับภารกิจดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง มีเพียง
ลกัษณะเดียว คือ ไม่มีการจัดโครงสร้างรองรับ หรือเป็นงานฝากทงัหมด แต่มีการมอบหมาย
บุคลากรทีมีอยู่ในหน่วยงานให้รับผิดชอบงานดา้นนีดว้ย ซึงอตัรากาํลงัขา้ราชการ ตงัแต่ 1-8 คน 

ลูกจา้ง/พนกังานราชการ 0-7 คน  

    จึงอาจสรุปได้ว่าการจัดโครงสร้างรองรับการดําเนินงานและ
อตัรากาํลงัทีรับผิดชอบของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน คือ มีลกัษณะเป็นเพียงงานฝาก ไม่มีการจดัโครงสร้างรองรับการดาํเนินงาน และมีขอ้จาํกดัดา้น
บุคลากรตวัอยา่งเช่น สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัเพชรบุรี เป็นงานส่วนหนึงที
เกียวขอ้งกบัภารกิจของกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  ซึงมีหนา้ทีประสาน เฝ้าระวงั ดูแลทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง มีอตัรากาํลงับุคลากรทีปฏิบติังาน จาํนวน 1 คน คุณวฒิุสาขาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม 

   (3) กลุ่มส่วนราชการในส่วนกลาง 
    ส่วนราชการในส่วนกลางทีตอบขอ้มูลแบบสอบถาม ทงัหมด 10 
หน่วยงาน มีลกัษณะของโครงสร้างครบทงั 3 ลกัษณะ หน่วยงานทีไม่มีการจดัโครงสร้างรองรับ 
ได้แก่ กรมประมง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และกรมควบคุมมลพิษ หน่วยงานทีมี
โครงสร้างรองรับแต่ไม่เป็นทางการ หรือจดัตงัหน่วยงานภายใน จาํนวน 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง กรมทรัพยากรธรณี สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อตัรากาํลงัรับผิดชอบตงัแต่ 7 – 18 คน                
มีสัดส่วนของข้าราชการและลูกจ้างในอัตราใกล้เคียงกัน สายการบังคบับัญชาครบทุกระดับ                       
ทงัผูบ้ริหารหรือผูเ้ชียวชาญ เจา้หนา้ทีในระดบัผูป้ฏิบติั และลูกจา้ง/พนกังานราชการ 

    สําหรับส่วนราชการทีมีโครงสร้างรองรับอย่างเป็นทางการ                    
มีจาํนวน 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กรมอุทกศาสตร์ กรมเจา้ท่า และกรมโยธาธิการและผงัเมือง มีอตัรากาํลงั
ขา้ราชการ ตงัแต่ 4-95 คน ลูกจา้ง/พนกังานราชการ 3-76 คน   
    ดงัจะเห็นไดว้่าส่วนราชการทีมีการจดัตงัหน่วยงานภายในหรือมี
โครงสร้างรองรับแต่ไม่เป็นทางการนัน ลว้นแลว้แต่เป็นส่วนราชการทีมีหน้าทีเสนอแนะนโยบาย
จดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม หรือเป็นงานเพิมเติมตามนโยบายรัฐบาล
เท่านนั ในขณะทีส่วนราชการทีมีอาํนาจหนา้ทีกาํหนดไวต้ามกฎหมาย ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
งานดา้นการออกแบบ การก่อสร้าง บาํรุงรักษาสิงก่อสร้าง และการให้คาํแนะนาํทางวิศวกรรมชายฝัง 
จึงมีโครงสร้างอตัรากาํลงัรองรับการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัการกดัเซาะชายฝังอยา่งเป็นทางการ 
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  3.3.1.2  แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
   การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังของประเทศไทยที
ผ่านมา  มีหน่วยงานของรัฐทีเกียวขอ้งได้ดาํเนินการตามหน้าทีและความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานมาแลว้อยา่งต่อเนือง เช่น กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมเจา้ท่า รวมถึงองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน ซึงการดาํเนินงานดงักล่าวมีลกัษณะแยกส่วน เนน้การแกปั้ญหาเฉพาะจุด วตัถุประสงค์
และเป้าหมายเชิงพืนทีแตกต่างกนัออกไปขึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  
   ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
ไดม้อบหมายใหก้รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํยุทธศาสตร์การ
จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง โดยผ่านกระบวนการหารือและระดมความ
คิดเห็นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทงัภาครัฐ องคก์รภาคเอกชน และสถาบนัทีเกียวขอ้งทงัส่วนกลาง
และส่วนทอ้งถิน และไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ มีมติเห็นชอบเมือวนัที 24 
ตุลาคม 2550 ซึงไดมี้ความพยายามผลกัดนัยทุธศาสตร์ให้แปลงไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
รวมทงัใหมี้การบูรณาการทงัดา้นการศึกษาและการปฏิบติังานร่วมกนัของหน่วยงานทีเกียวขอ้งโดย
การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล 23 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2559  เมือวนัที 20 
เมษายน พ.ศ.2553 ซึงมีสาระสาํคญัโดยสรุปดงันี 

   (1)  ยทุธศาสตร์การจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ได้แต่งตงั
คณะกรรมการวิชาการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังและลาํนาํ และคณะทาํงานจดัทาํนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลและลาํนํา
แห่งชาติขึน เพือจดัทาํนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการจดัการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝังทะเลของประเทศ โดยมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังเป็นหน่วยงานหลกั
ในการหารือและระดมความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทงัภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และ
สถาบนัทีเกียวขอ้งทงัส่วนกลางและส่วนทอ้งถิน และไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการสิงแวดลอ้ม
แห่งชาติใหค้วามเห็นชอบเมือวนัที 24 ตุลาคม 2550 สาระสาํคญัยทุธศาสตร์การจดัการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง ประกอบดว้ย 
    วสัิยทศัน์   
    “แนวชายฝังทะเลทวัประเทศมีการจดัการพืนทีเชิงบูรณาการ โดย
คาํนึงถึงกระบวนการเปลียนแปลงทางธรรมชาติ การรักษาคุณค่าของระบบนิเวศชายฝัง และการใช้
ประโยชน์อยา่งยงัยนื” 
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    พนัธกจิ   

    1. ป้องกนัปัญหาการกดัเซาะและพงัทลายในพืนทีชายฝังทะเลที
ยงัมีสภาพ ปกติตามธรรมชาติ 
    2.  แก้ไขและฟืนฟูพืนทีชายฝังทะเลทีได้รับความเสียหายจาก
ปัญหาการกดัเซาะและพงัทลาย 
    3.  สร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง 
เพือจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลอยา่งมีประสิทธิภาพและยงัยนื 

    เป้าหมาย  
    1. จดัทาํระบบป้องกนัและแกไ้ขเพือไม่ใหถู้กกดัเซาะพืนทีชายฝัง
ทะเลของประเทศไทยทงัหมดภายในปี พ.ศ.2570 
    2. จดัทาํระบบฐานขอ้มูลเพือการจดัการพืนทีชายฝังทะเล 
    3. บูรณาการบทบาท หนา้ที และความรับผดิชอบ 
    4. กาํหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการดาํเนินงานระดบัพืนที 
    5. เผยแพร่ความรู้แก่ผูที้เกียวขอ้งและสาธารณชน 

    แนวทางและมาตรการ  (5 แนวทาง 13 มาตรการ) 
    แนวทางที 1  การพฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลพืนทีชายฝัง 
เพือใชใ้นกระบวนการตดัสินใจวางแผนและดาํเนินงาน 
    มาตรการ 1.1 ศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอ้มูล เกียวกับสภาพ
พืนทีชายฝังทวัประเทศตลอดจนการเปลียนแปลงของแนวชายฝังทะเลทีเกิดขึนในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
    มาตรการ 1.2   รวบรวม และจดัระบบขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้มอืน ๆ ของชุมชนในพืนทีชายฝังโดยเฉพาะบริเวณพืนทีวิกฤติหรือ
พืนทีเสียงต่อการกดัเซาะชายฝัง 
    มาตรการ 1.3   จดัทาํระบบฐานขอ้มูลทีมีมาตรฐานและทนัสมยั
สามารถแสดงผลการประมวลขอ้มูลสถานการณ์พืนทีชายฝังทะเลของประเทศ เพือใชใ้นการบริหาร
จดัการพืนทีชายฝังทะเล โดยเฉพาะบริเวณพืนทีวิกฤติหรือพืนทีเสียงต่อการกดัเซาะชายฝัง 
    แนวทางที 2  การมีส่วนร่วมในการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การกดัเซาะชายฝัง 
    มาตรการ 2.1 เพิมประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์ สร้างความ
เขา้ใจเกียวกบัปัญหาและการจดัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 
    มาตรการ 2.2 เสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงาน สถาบนั และ
กลุ่มผูเ้กียวขอ้งกบัปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
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    แนวทางที 3 การจดัทาํแผนแม่บท และ/หรือ แผนยทุธศาสตร์การ
จดัการปัญหากดัเซาะชายฝังเชิงบูรณาการในระดบัพืนที 
    มาตรการ 3.1 สร้างโอกาสใหทุ้กฝ่ายทีเกียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
ในกระบวนการ และขนัตอนการตดัสินใจ วางแผน เพือให้เกิดความเขา้ใจในทุกประเด็นปัญหาที
อาจมีผลกระทบต่อเนืองและร่วมมือกนัปฏิบติัใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีตอ้งการ  
    มาตรการ 3.2 จดัทาํแผนบูรณาการจดัการพืนทีชายฝังทะเลทวั
ประเทศและแผนยทุธศาสตร์การจดัการพืนทีวิกฤติและพืนทีเร่งด่วน ซึงประสบปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝังโดยคาํนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มระดบัชาติ 

    แนวทางที 4 การป้องกนั แกไ้ข และฟืนฟสูภาพพืนทีชายฝัง 
    มาตรการ 4.1  กาํหนดและจาํแนกเขตพืนทีทีมีปัญหากดัเซาะ
ชายฝังทะเล หรือมีแนวโน้มทีจะเกิดปัญหาขึนในอนาคต และเพือใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลือก
มาตรการจดัการป้องกนัและแกไ้ข หรือฟืนฟพูืนทีแต่ละประเภท และแต่ละแห่งตามความเหมาะสม
    มาตรการ 4.2 จดัทาํยุทธศาสตร์การจดัการและแผนปฏิบติัการ
ระดับพืนทีร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถินและผูที้เกียวขอ้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้
ประโยชน์ทีดินบริเวณชายฝัง 
    มาตรการ 4.3 แกไ้ขและฟืนฟูสภาพพืนทีชายฝังทะเลทีประสบ
ปัญหาการกดัเซาะให้กลบัคืนสู่สมดุลธรรมชาติ หรือสามารถใชป้ระโยชน์เพือการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศไดต้ามศกัยภาพ 
    มาตรการ 4.4 ป้องกันพืนทีทีมีความเสียงต่อการถูกกัดเซาะ
ชายฝังทะเลโดยการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศชายฝังทะเล และพฒันากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจสังคมในพืนทีอยา่งเหมาะสม เพือให้สามารถใชป้ระโยชน์พืนทีชายฝัง ในการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไดอ้ยา่งยงัยนื 
    แนวทางที 5  การพฒันาระบบกาํกบั ตรวจสอบ และควบคุมการ
ดาํเนินงาน ดา้นการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง กาํหนดกลไกในการติดตาม
และประเมินผล 
    มาตรการ 5.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีมีอยู่และเกียวขอ้งให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบงัคบัใชโ้ดยเฉพาะในพืนทีวิกฤติหรือพืนทีเร่งด่วน 
    มาตรการ 5.2 กําหนดมาตรการเชิง รุกในการติดตาม  และ
ตรวจสอบสถานการณ์การเปลียนแปลงชายฝังทะเลตลอดจนจดัทาํระบบประเมินผลการดาํเนินงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังในระดบัพืนที 
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   (2) กรอบแผนบูรณาการงบประมาณในการจดัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 23 จงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2559 
    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ไดน้าํ (ร่าง) กรอบแผนบูรณาการ 
งบประมาณในการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 23 จงัหวดั ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554-2559 ทีเป็นผลจากการระดมความคิดเห็นของผูแ้ทนหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ในการประชุม
เชิงปฏิบติัการ เรือง “สูว้ิกฤติการกดัเซาะชายฝังทะเลและเตรียมรับมือภยัคุกคามจากภาวะโลกร้อน” 
เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2553 โดยนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ เป็นประธาน มาพิจารณา
ร่วมกบัแผนงาน/โครงการและงบประมาณจากผลการศึกษาอีก 3 ส่วน ไดแ้ก่ แผนปฏิบติัการจดัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลเชิงบูรณาการและแผนการดาํเนินการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2554-2559) แผนหลกัและแผนปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล (ภาคตะวนัออก 
อ่าวไทยตอนบน และอ่าวไทยตอนล่าง) และ จากคณะทาํงานบูรณาการแผนงบประมาณการแกไ้ข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังภายใตค้ณะอนุกรรมการกาํกบัการดาํเนินงานกิจกรรมและจดัทาํแผนหลกั
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง ภายใตค้ณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ  และนาํเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบเมือวนัที 20 เมษายน 2553 
    กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจดัการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 23 จงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2559  ประกอบดว้ย 4 แผนงาน 
รวม 933 โครงการ วงเงิน 19,580.80 ลา้นบาท (ขอ้มูลจาํนวนแผนงาน/โครงการ จาํแนกตาม
หน่วยงานปรากฏในภาคผนวก ค) โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักภายใต้กรอบแผนบูรณาการ 
งบประมาณ จาํนวน 59 หน่วยงาน แบ่งเป็นส่วนราชการในส่วนกลาง 8 หน่วยงาน ส่วนราชการใน
ส่วนภูมิภาค และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 51 แห่ง 
    ในการนี ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องและเชือมโยงระหว่าง
ยทุธศาสตร์การจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง ตามขอ้ 3.3.1.2 (1) ซึงเป็นกรอบ
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี กบักรอบแผนบูรณาการงบประมาณในการจดัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝัง ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท ี7  
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ตารางท ี7    ความสอดคล้องเชือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การจัดการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝัง กบั กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ               
กดัเซาะชายฝัง พ.ศ. 2554-2559 

 
  สําหรับการผลกัดนัขบัเคลือนกรอบแผนบูรณาการงบประมาณ
การจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 23 จงัหวดัไปสู่การปฏิบติั ซึงไดส้รุป
แผนงาน/โครงการ ดงัแสดงไวใ้นตารางที 8  พบว่าหากเปรียบเทียบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึง
ตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณฯ ประกอบดว้ย 4 แผนงาน 202 โครงการ วงเงินงบประมาณ
รวม 4,436.8 ลา้นบาท (ซึงในจาํนวนนีเป็นโครงการสําคญัเร่งด่วน จาํนวน 31 โครงการ วงเงิน 
2,490 ลา้นบาท) กบัการจดัสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีหน่วยงานทีไดรั้บงบประมาณดา้น
การกดัเซาะชายฝัง จาํนวน 4 หน่วยงาน ไดรั้บงบประมาณ จาํนวน 26 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
339.94 ลา้นบาท ดงัแสดงขอ้มูลในตารางที 9 และ 10  โดยในตารางที 11 ไดแ้สดงความสอดคลอ้ง
ของโครงการทีได้รับจัดสรรงบประมาณ  ปี 2554 กับโครงการภายใต้กรอบแผนบูรณาการ 
งบประมาณ 
 

  กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง  
 

 
 

แผนงานท ี1  
ศึกษาออกแบบ / EIA  

แผนงานท ี2 
ลงทุนป้องกนั /เตรียม
รับมือผลกระทบโลกร้อน 

แผนงานท ี3  
ฟืนฟูพนืทเีสือมโทรม

และระบบนิเวศ  

แผนงานท ี4  
เสริมสร้างความรู้และ  

การมีส่วนร่วม  
รวมทงัสิน  

ยุท
ธศ

าส
ตร์

กา
รจ
ัดก

าร
ป้อ

งก
ันแ

ละ
แก้
ไข
ปัญ

หา
กา
รก
ดัเ
ซา

ะช
าย
ฝัง

  

แนวทางท ี1   การพฒันาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพนืทชีายฝัง
เพอืใช้ในกระบวนการตัดสินใจวางแผนและดําเนินงาน 

 (มาตรการ 1.1 – 1.3)  
-  79  โครงการ  3  โครงการ  36  โครงการ  118 โครงการ  

แนวทางท ี2   การมีส่วนร่วมในการจัดการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
การ กดัเซาะชายฝังทะเล 

 (มาตรการ 2.1 – 2.2)  
-  4  โครงการ -  175  โครงการ 179 โครงการ 

แนวทางท ี3   การจัดการทาํแผนแม่บท/แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังเชิงบูรณาการในระดับพนืท ี

 (มาตรการ 3.1 – 3.2)  
-  -  -  21  โครงการ 21   โครงการ 

แนวทางท ี4   การป้องกนั แก้ไข และฟืนฟูสภาพพนืทชีายฝัง 
 (มาตรการ 4.1 – 4.4)  

309  โครงการ  17  โครงการ 228  โครงการ 21  โครงการ 575 โครงการ 

แนวทางท ี5   การพฒันาระบบกาํกบั ตรวจสอบ และควบคุมการ
ดําเนินงานด้านการจัดการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
การกดัเซาะชายฝัง  กาํหนดกลไกในการติดตามและ
ประเมินผล 

 (มาตรการ 5.1 – 5.2)  

16  โครงการ  12  โครงการ 7  โครงการ 5  โครงการ 40   โครงการ  

 รวมทงัสิน  325  โครงการ 112  โครงการ 238  โครงการ 258  โครงการ 933 โครงการ 
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ตารางท ี8 แผนงาน/โครงการตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
 การกดัเซาะชายฝังทะเล 23 จังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2559   

แผนงาน/โครงการตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555-2559 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แผนงานท ี1 ศึกษาออกแบบ จัดทํารายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิงแวดลอ้ม และก่อสร้าง 

100 2,996.5 225 12,496 

แผนงานท ี2 ลงทุนป้องกนัและเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อน 

22 783.5 90 1,226.5 

แผนงานท ี3 ฟืนฟพืูนทีเสือมโทรมและระบบนิเวศ 36 540.4 202 1,123.6 

แผนงานท ี4 เสริมสร้างองคค์วามรู้และการมีส่วนร่วม 44 116.5 214 297.8 

รวม 202 4,436.9 731 15,043.9 

รวมทังสิน 933 โครงการ  งบประมาณ 19,580.8 ล้านบาท 

โครงการทีมคีวามสําคญัเร่งด่วน 31 2,490 - - 
 

ตารางท ี9 เปรียบเทยีบกรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้องกนัและแก้ไขปัญหา                  
การกดัเซาะชายฝังทะเล  พ.ศ. 2554-2559  กบัแผนงาน/โครงการทไีด้รับจัดสรร
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554  

กรอบแผนบูรณาการงบประมาณ  การจดัสรรงบประมาณ ปี 2554  

แผนงาน  
โครงการ (งบประมาณ) 

ปี 2554 – 59  
โครงการ (งบประมาณ) 

ปี 2554  
จาํนวนโครงการ  

วงเงนิงบประมาณ 
(ล้านบาท)  

1.  ศึกษา ออกแบบ / EIA  325 โครงการ 
(15,492.5 ลบ.)  

100 โครงการ 
(2,996.5 ลบ.)  

20 โครงการ  270.435  

2.  ลงทุนป้องกนั / เตรียมรับมอืผลกระทบโลกร้อน  112 โครงการ 
(2,010 ลบ.)  

22 โครงการ 
(783.5 ลบ.)  

2  โครงการ 7.500 

3.  ฟืนฟูพนืทีเสือมโทรมและระบบนิเวศ  238 โครงการ 
(1,664 ลบ.)  

36 โครงการ 
(540.4 ลบ.)  

1  โครงการ  33.000  

4.  เสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วม  258  โครงการ 
(414.3 ลบ.)  

44 โครงการ 
(116.5 ลบ.)  

3  โครงการ  29.000  

รวม  933 โครงการ 
(19,580.8 ลบ.)  

202 โครงการ 
(4,436.8 ลบ.)  

26  โครงการ  339.935  

หมายเหตุ  โครงการสาํคญัเร่งด่วน 31 โครงการ 2,490 ลา้นบาท  หมายเหตุ   12.87 % ของจาํนวนโครงการ 
   7.66 %  ของกรอบงบประมาณ  
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ตารางท ี10  สรุปจํานวนโครงการด้านการกดัเซาะชายฝังทะเลทไีด้รับจัดสรรงบประมาณ                           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน จํานวนโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 4 45.000  
2. กรมทรัพยากรธรณี 2 7.500 
3. กรมควบคุมมลพิษ - - 
4. กรมทรัพยากรนาํบาดาล - - 
5. สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม - - 
6. กรมเจา้ท่า 13 201.185 
7. กรมโยธาธิการและผงัเมือง 7 86.250 
8. ทสจ. จงัหวดั และ ทสจ.สตูลร่วมกบักรมเจา้ท่า - - 
9. อบจ. อบต. ทบ.นคร ทบ.เมือง และ ทบ.นคร - - 

รวมทงัสิน 26 339.935 
 

ตารางท ี11   เปรียบเทยีบความสอดคล้องของโครงการทไีด้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 กบั 
โครงการตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณ 

โครงการทไีด้รับจดัสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2554 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความสอดคล้องกบักอรบแผนบูรณาการงบประมาณ 

เร่งด่วน ปกต ิปี 54-59 ไม่อยู่ในกรอบแผนฯ 

1. งานก่อสร้างเขือนป้องกนัการกดัเซาะชายฝังบริเวณคลองแกลง จ.ระยอง (จท.) 10.000 
  

 

2. โครงการเขือนป้องกนัตลิงริมทะเลชายหาดแหลมแม่พิมพ ์จ.ระยอง (ธผ.) 5.600 
 

 
 

3. ศึกษาผลกระทบสิงแวดลอ้มเพือก่อสร้างเขือนป้องกนัการกดัเซาะบา้นขนุสมุทรจีน (จท.)  4.000  
 

 
 

4. งานก่อสร้างเสริมระดบัเขือนป้องกนัการกดัเซาะบริเวณคลองด่าน จ.สมุทรปราการ (จท.)  43.500  
 

 
 

5. ศึกษา สาํรวจ ติดตามประเมินผลและออกแบบเพือป้องกนัการกดัเซาะชายฝังพืนทีอุทยานสิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร (ทช.)  16.000   
  

6. โครงการเขือนป้องกนัตลิงริมทะเลชาดหาดอ่าวประจวบ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ (ธผ.)  10.000  
 

  
 

7. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังแบบเรียงหินใหญ่ชายหาดปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ (ธผ.)  24.000  
 

  
 

8. ศึกษาผลกระทบสิงแวดลอ้มเพือก่อสร้างเขือนป้องกนัการกดัเซาะบา้นหวัแหลม  จ.ชุมพร (จท.)  7.000  
 

  
 

9. โครงการเขือนป้องกนัตลิงริมทะเลชาดหาดบา้นพอด จ.สุราษฎร์ธานี (ธผ.)  7.000    
  

10. งานก่อสร้างเขือนป้องกนัการกดัเซาะชายฝังบริเวณบา้นสระบวั จ.นครศรีธรรมราช (จท.)  8.685    
  

11. ศึกษาผลกระทบสิงแวดลอ้มเพือก่อสร้างเขือนป้องกนัการกดัเซาะบา้นหนา้โกฎิ จ.นครศรีธรรมราช (จท.)  4.000    
  

12. งานก่อสร้างเขือนป้องกนัการกดัเซาะชายฝังบา้นเกาะเพชร จ.นครศรีธรรมราช (จท.)  20.000  
  

  

13. ศึกษาผลกระทบสิงแวดลอ้มเพือก่อสร้างเขือนป้องกนัการกดัเซาะ ต.ปากแตระ จ.สงขลา (จท.)  4.000    
  

14. ศึกษาผลกระทบสิงแวดลอ้มและสาํรวจออกแบบเพือก่อสร้างเขือนป้องกนัการกดัเซาะ ต.บ่อตรุ  จ.สงขลา (จท.)  10.000  
 

  
 

15. โครงการเขือนป้องกนัตลิงริมทะเลชายหาดชลาทศัน์ จ.สงขลา (ธผ.)  26.650  
 

 
 

16. ศึกษาผลกระทบสิงแวดลอ้มเพือก่อสร้างเขือนป้องกนัการกดัเซาะบา้นทุ่งใหญ่ จ.สงขลา (จท.)  7.000  
  

  

17. ศึกษาผลกระทบสิงแวดลอ้มและสาํรวจออกแบบเพือก่อสร้างเขือนป้องกนัการกดัเซาะบริเวณหาดทรายแกว้ จ.สงขลา (จท.)  10.000  
  

  

18. โครงการเขือนป้องกนัตลิงริมทะเลชายหาดบา้นบางสกั จ.พงังา (ธผ.)  6.000  
 

  
 

19. โครงการเขือนป้องกนัตลิงริมทะเลชาดหาดบา้นทุ่งเปลว จ.ตรัง (ธผ.)  7.000  
 

  
 

20. ซ่อมบาํรุงรักษาเขือนป้องกนั (จท.)  40.000  
  

  

21. จดัทาํแผนหลกัและแผนปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลอนัดามนั (ทช.)  12.000  
 

  
 

22. ยา้ยทรายขา้มร่องนาํสงขลา จ.สงขลา และร่องนาํตนัหยงเปาว ์จ.ปัตตานี (จท.)  33.000  
 

  
 

23. ศึกษาสาํรวจและวเิคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลกระทบทางสงัคมและสิงแวดลอ้มของโครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะฯ  (ทช.)  12.000  
  

  

24. การสมัมนาวชิาการนานาชาติดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล (ทช.)  5.000  
 

  
 

25. โครงการศึกษาสาํรวจการเปลียนแปลงธรณีสณัฐานชายฝังทะเล บริเวณอ่าวไทย และอนัดามนั จ.ระนอง พงังา (ทธ.) 6.500   
 

26. โครงการเตรียมความพร้อมเพือรับมือและลดผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีวทิยา (ทธ.) 1.000    

รวมทงัสิน  339.935 5 โครงการ 14 โครงการ 7 โครงการ 
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 3.3.2 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม   
  จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม และการประชุม
ระดมความคิดของผูเ้กียวขอ้งกบัภารกิจดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล ไดแ้สดงสรุปผลการวิเคราะห์
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดั ดงันี 

 
สรุปประเดน็ผลการวเิคราะห์ 

ภาพรวม/
อนืๆ 

กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ

ชายฝัง 
หมายเหตุ 

จุด
แข

ง็ 

1. มีกรอบยทุธศาสตร์การจดัการป้องกนั/แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง
ในภาพรวม ระยะยาว 20 ปี 

    

2. มีแผนแม่บท/แผนจดัการ/แผนปฏิบติั/แนวทางการจดัการในเชิงพืนที
(ชายฝัง/จงัหวดั) ระดบัค่อนขา้งครอบคลุม 

    

3. มีการกาํหนดภารกิจ/หน้าทีดา้นการจดัการป้องกนั/แกไ้ขปัญหาการ   
กดัเซาะชายฝังในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางโดยมีโครงสร้างและ
อตัรากาํลงัรองรับ 

 
(จท./ยธ./ อศ.) 

  
(ภายใน)  

 

จุด
อ่อ

น 

1. ขาดกลไกเชือมโยงและบูรณาการการทาํงานของหน่วยงานภาครัฐทีมี
ภารกิจ/หนา้ที 

   

2. ไม่มีหน่วยปฏิบติัในภูมิภาค/พืนทีรองรับการทาํงานอยา่งครอบคลุม     
3. บุคลากรขาดองค์ความรู้  ทักษะ  ความเชียวชาญ  ประสบการณ์ /   
มีไม่เพียงพอ 

    

4. ท้องถิน/ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ ความพร้อมในการจัดการ
ปัญหาในทอ้งถิน 

   

5. การศึกษาแนวทางการจดัการและการออกแบบโครงสร้างป้องกัน
เฉพาะพืนทียงัมีจาํกัด และการศึกษาวิจัยผลกระทบมีน้อย ทาํได ้  
ไม่ต่อเนือง/ฐานขอ้มูลไม่เป็นระบบ 

    

6.  ไม่มีระบบการสร้างองคค์วามรู้และพฒันาบุคลากรรองรับเป็นการเฉพาะ    
7.  การสนับสนุนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติยงัมีการจัด
งบประมาณไม่เหมาะสมกบัการจดัการปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   

โอ
กา
ส 

1.  นโยบายรัฐบาลใหค้วามสาํคญั และมติคณะรัฐมนตรีรองรับการ
ดาํเนินงาน 

    6 มติ      
(ปี 47-53)  

2.  กระแสความตืนตวัเกียวกบัการรับมือการกดัเซาะชายฝังทะเลทงัใน
ระดบันานาชาติ ภูมิภาค ซึงจะนาํไปสู่ความร่วมมือและการ
แลกเปลียน/ถ่ายทอดกาํหนดองคค์วามรู้ 

    

ข้อ
จํา
กดั

 

1.  มติคณะรัฐมนตรีเรืองการชะลอการจดัตงัหน่วยงานใหม่/แยก
หน่วยงาน 

    

2.  ขาดกฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะ/แมมี้กฎหมายอืนทีนาํมาใชไ้ด ้แต่
กฎระเบียบบางประการไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาพปัญหา 

     

3.  ความพร้อมในการนาํเครืองมือบริหารจดัการใหม่ๆ เช่น EIA ไปใช ้
ยงัไม่มีประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ 
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 3.3.3 สรุปความคืบหน้าการขับเคลือนนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีด้านการ                   
กดัเซาะชายฝังทะเล 
  ตามทีได้นําเสนอมติคณะรัฐมนตรีทีเกียวขอ้งกับการกัดเซาะชายฝัง ในขอ้ 
3.2.3.7 ถึงขอ้ 3.2.3.11 ในการนีไดป้ระมวลประเด็นทีไดเ้สนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ                    
3 ครัง คือ เมือวนัที 26 สิงหาคม 2551 วนัที 22 กันยายน 2552 และเมือวนัที 20 เมษายน 2553                     
รวมทงัสิน 21 เรือง จากการติดตามความคืบหนา้การขบัเคลือนนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีดา้น
การกดัเซาะชายฝังทะเลพบว่า มีเรืองทีดาํเนินการแลว้ 14 เรือง อยู่ระหว่างดาํเนินการ 5 เรือง                      
ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 2 เรือง โดยมีสาระสาํคญัแสดงไวใ้นตารางท ี12 
ตารางที 12 สรุปผลความคบืหน้าการขับเคลอืนนโยบายและมตคิณะรัฐมนตรีด้านการกดัเซาะชายฝังทะเล        

เมอืวนัที 26 ส.ค. 2551 / วนัท ี22 ก.ย. 2552 / วนัท ี20 เม.ย. 2553 
 

ประเด็นทีเสนอคณะรัฐมนตรี หน่วยงานรับผดิชอบ 

ความคืบหน้า 

สรุปผลการดําเนินงาน  หมายเหตุ 

ทาํ
แล้
ว 

กาํ
ลงั
ทาํ

 

ยงั
ไม่
ทาํ

 

1. เพือรับทราบสถานการณ์การกดัเซาะชายฝัง
ทะเลของประเทศทีมีแนวโน้มจะรุนแรง    
ขึน.... 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง 

 
 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมือวนัที 26 ส.ค.2551 มติ ครม.26 ส.ค.51 

2. ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 
ดําเนินการเรือง แผนหลัก การสร้างองค์
ความรู้และการให้ความรู้แก่ประชาชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 
รวมทังดําเนินการในลักษณะการมีส่วน
ร่วมกับประชาชนในด้านการป้องกัน 
ตลอดจนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
แผนปฏิบติัการในพืนที 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง 
 

 

 
 
 

 

 
 

 1. ดาํเนินการเรืองแผนหลกั 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังจดัทาํแผนหลกัและ
แผนปฏิบติัการในระดับพืนทีแล้วเสร็จ 3 พืนที ได้แก่ พืนที
อ่าวไทยตอนบน พืนทีอ่าวไทยตอนล่าง และชายฝังทะเล
ตะวนัออก สําหรับพืนทีชายฝังทะเลอันดามัน อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการในปี 2554 
2. การมีส่วนร่วมกบัประชาชน  
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังเสนอ ครม. ให้ความ
เห็นชอบโครงการป้องกันการกดัเซาะชายฝัง โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เมือ 26 ส.ค.2551 
3. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั 
 3 . 1  คณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชา ติ  แ ต่ งตั ง
คณะอนุกรรมการกาํกบัการดาํเนินกิจกรรมและจดัทาํแผนหลกั
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง เมือวนัที 30 เม.ย.2551 
มีหน้าทีเสนอแนะการดาํเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง  
 3.2  คณะอนุกรรมการกาํกบัการดาํเนินกิจกรรมฯ แต่งตงั 
(1) คณะทาํงานบูรณาการแผนงบประมาณการแกไ้ขปัญหาการ
กดัเซาะชายฝัง (2) คณะทาํงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
และเรียกคืนชายฝัง 
 3.3 ทช. จดัทาํ ร่าง แผนปฏิบติัการจดัการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลเชิงบูรณาการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2552-2556) เสนอคณะอนุกรรมการกาํกับการดาํเนิน
กิจกรรมฯ เห็นชอบเมือวนัที 20 ม.ค.2552 
 3.4  คณะทํางานบูรณาการแผนงบประมาณฯ  จัดทํา
แผนงาน/โครงการและงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ
จดัการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลเชิง
บูรณาการพ.ศ.2554-2559 

มติ ครม. 26 ส.ค.51 
 
 
 
 
 
 
 

      3.5  ทช. ไดน้าํแผนงาน/โครงการและงบประมาณภายใตแ้ผน 
พ.ศ.2554-2559 ไปรับฟังความคิดเห็นและบูรณาการร่วมกบั
แผนต่างๆ  ที เ กียวข้อง  แล้วจัดทํา เ ป็นกรอบแผนบูรณา
การงบประมาณการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝังทะเล 23 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2559 
เสนอ ครม.เห็นชอบเมือวนัที 20 เม.ย.2553 
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ตารางที 12 สรุปผลความคบืหน้าการขับเคลอืนนโยบายและมตคิณะรัฐมนตรีด้านการกดัเซาะชายฝังทะเล        
เมอืวนัที 26 ส.ค. 2551 / วนัท ี22 ก.ย. 2552 / วนัท ี20 เม.ย. 2553 

 

ประเด็นทีเสนอคณะรัฐมนตรี หน่วยงานรับผดิชอบ 

ความคืบหน้า 

สรุปผลการดําเนินงาน  หมายเหตุ 

ทาํ
แล้
ว 

กาํ
ลงั
ทาํ

 

ยงั
ไม่
ทาํ

 

3. ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

  3.1 บรรจุแผนปฏิบติัในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหากัดเซาะไว้ในแผนจัดการคุณภาพ
สิงแวดลอ้มระดบัจงัหวดั  

  3.2  กาํหนดใหพ้ืนทีชายฝังทะเลทีมีความ
เสียงต่อการกดัเซาะ รวมทงัพืนทีป่าชายเลน/
หาดทรายเป็นพืนทีคุม้ครองสิงแวดลอ้ม... 

  3.3 กาํหนดให้กิจกรรมทีอาจก่อให้เกิด
การเปลียนแปลงแนวชายฝังต้องทํา EIA 
หรือจดัทาํแผนจดัการคุณภาพสิงแวดล้อม
ก่อนดาํเนินโครงการ 

สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม 

 
 
- 
 
 
 

 
 

 

 
 
- 
 
 

 
 
- 

 
 
อยูร่ะหวา่งประสานขอ้มูล 
 
 
ประกาศพืนทีคุม้ครองสิงแวดลอ้มบริเวณจงัหวดัทีมีพืนทีชายฝัง
ทะเล ไดแ้ก่เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชลบุรี ภูเก็ต พงังา 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เมือวนัที 
16 ธนัวาคม 2552 กาํหนดให้การก่อสร้างหรือขยายสิงก่อสร้าง
บริเวณ หรือในทะเล.... รอดกัทราย เขือนทรายและคลืนทุก
ขนาด ตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 
 

มติ ครม. 26 ส.ค.51 
 

4. ประสานหน่วยงานระดบัปฏิบติัในการลงทุน
ดา้นโครงการป้องกนัแกปั้ญหาการกดัเซาะที
ตอ้งมีการก่อสร้างทางวิศวกรรม เช่น กรมการ
ขนส่งทางนําฯ กรมโยธาฯ จังหวัดชายฝัง 
กระทรวงมหาดไทย และสํานกังบประมาณให้
โครงการป้องกันการกัดเซาะเป็นโครงการตาม
แผนบู รณาการงบประมาณ  โดยสํ านัก
งบประมาณ เป็นหน่วยงานหลกัดาํเนินการและ
ประเมินผลจากโครงการลงทุนป้องกนัแก้ไขอย่าง
เป็นระบบ 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง และ  
สาํนกังบประมาณ 
 

   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังได้จดัทาํกรอบแผนบูรณา
การงบประมาณการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ    
กัดเซาะชายฝังทะเล 23 จังหวัด ปีงบ ประมาณ พ.ศ.2554-
2559 เสนอ ครม.เห็นชอบเมือวนัที 20 เม.ย.2553 
 

มติ ครม.26 ส.ค.51 
 

5. เสริมสร้างบุคลากรในระบบราชการและ
การ ศึกษาด้านวิทยาศาสต ร์ทางทะ เล 
วิศวกรรมชายฝัง วิทยาการจัดการชายฝัง
แบบบูรณาการ โดยการให้ทุนการศึกษาทงั
ภายในประเทศและต่างประเทศ.... 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง / สาํนกังาน  
ก.พ./ กระทรวงวทิย◌์ฯ 

   ปี 2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังไดรั้บจดัสรรทุน ก.พ.
ตามความต้องการของส่วนราชการ 7 ทุน และ ทุนสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 1 ทุน โดยเป็นทุนทีเกียวขอ้ง
กับการกัด เซาะชาย ฝั ง  3  ทุน  คือ  สาขา  Meteorological 
Oceanography /สาขา Remote Sensing /สาขา Coastal Management ซึง
มีผูมี้สิทธิรับทุน 1 คน คือ สาขา Meteorological Oceanography 

มติ ครม. 26 ส.ค.51 
 

6. มีคาํสังให้คณะกรรมการกลนักรองการขอ
อนุญาตสิงล่วงลาํลาํนาํ และ คณะกรรมการ
พิจารณาสิงล่วงลาํลาํนาํจงัหวดั ศึกษาและ
สํารวจสภาพโครงสร้างทางวิศวกรรมที
สร้างขึน โดยวิเคราะห์ประเมินเพือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ หากพบว่ามีผลกระทบต่อ
สิงแวดลอ้มเกินกวา่ทีจะยอมรับได ้

กรมการขนส่งทางนาํ
และพาณิชยนาว ี 

 
 

  กระทรวงคมนาคม  ได้มีหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  คค  (ปคร) 
0201/237 ลว. 11 ก.ย.2552 ให้ความเห็นเรืองดงักล่าวประกอบ
พิจารณาของ ครม. ดงันี  
1. ประ เด็น มีคําสั งให้คณะกรรมการกลันกรองฯ  และ

คณะกรรมการพิจารณาสิงล่วงลาํฯ มีความเห็นว่ามิใช่ภารกิจ
หนา้ทีของคณะกรรมการ ทงั 2 คณะ โดยเห็นควรให้กรมการ
ขนส่งทางนาํฯ เป็นผูด้าํเนินการ 

มติ ครม. 22 ส.ค.52  

7. เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝังบริเวณ
ตาํบลท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
และ  ต .ปากแตระ  อ .ระโนด  จ .สงขลา 
ต่อเนืองจากผลการศึกษาแผนหลักชายฝัง
อ่าวไทยตอนล่าง เพือใหเ้กิดรูปธรรม 

 

กรมการขนส่งทางนาํ
และพาณิชยนาว ี

   2.   ประเด็นการให้เร่งรัดแก้ไขปัญหากัดเซาะพืนทีดังกล่าว 
กรมการขนส่งทางนาํฯ ไดบ้รรจุไวแ้ผนงบประมาณของกรม
แล้ว  ทัง นี  กระทรวงคมนาคมเสนอขอให้ผ่อนปรน
ขอ้กาํหนดในประกาศกระทรวงฯ กรณีพืนทีทีมีความจาํเป็น
เร่งด่วน โดยให้หน่วยงานเจา้ของโครงการจดัทาํ IEE เพือ
ทราบ ก่อนดาํเนินงานต่อไป 

มติ ครม. 22 ส.ค.52 

8.  ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม ร่วมกับจงัหวดั
ชายฝังทะเล ศึกษาจดัทาํมาตรการคุม้ครอง
สิงแวดล้อมเพือประกาศเขตพืนทีคุ้มครอง
สิ งแวดล้อม  และปก ป้องระบบนิ เวศ    
ชายฝัง.... 

สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม / จงัหวดั
ชายฝัง 

   ประกาศพืนทีคุม้ครองสิงแวดลอ้มบริเวณจงัหวดัทีมีพืนทีชายฝัง
ทะเล ไดแ้ก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชลบุรี ภูเก็ต พงังา 
 

มติ ครม. 22 ส.ค.52  

9.  เร่งรัดจดัทาํแผนปฏิบติัการจดัการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหากดัเซาะชายฝังเชิงบูรณาการระยะ 
5 ปี  ทีสอดรับกับยุทธศาสตร์การจัดการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหากดัเซาะชายฝัง ทีผา่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ เมือ 24 ต.ค. 2550 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง 

 

   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังจัดทาํ ร่าง แผนปฏิบติัการ
จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลเชิง    
บูรณาการ  ระยะ  5  ปี  (พ .ศ .2552-2556)  และได้เสนอ
คณะอนุกรรมการกาํกบัการดาํเนินงานกิจกรรมและจดัทาํแผน
หลักฯ ภายใต้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบ
แลว้เมือวนัที 20 ม.ค.2552 

มติ ครม. 22 ส.ค.52 
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ตารางที 12 สรุปผลความคบืหน้าการขับเคลอืนนโยบายและมตคิณะรัฐมนตรีด้านการกดัเซาะชายฝังทะเล        
เมอืวนัที 26 ส.ค. 2551 / วนัท ี22 ก.ย. 2552 / วนัท ี20 เม.ย. 2553 

 

ประเด็นทีเสนอคณะรัฐมนตรี หน่วยงานรับผดิชอบ 

ความคืบหน้า 

สรุปผลการดําเนินงาน  หมายเหตุ 

ทาํ
แล้
ว 

กาํ
ลงั
ทาํ

 

ยงั
ไม่
ทาํ

 

10. ให้จัดตังหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ
เกียวกับการจัดการเรืองการกัดเซาะชายฝัง 
(Coastal Erosion) ขึนเป็นการเฉพาะในระดบั
สํานกั โดยมีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ 
.... โดยให้สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. 
และสาํนกังบประมาณใหก้ารสนบัสนุน 

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง / 
ก.พ.ร. / ก.พ. / สาํนกั
งบประมาณ 

   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังได้มีค ําสังเมือวนัที 22 
มกราคม 2553 จัดตังสํานักการจัดการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝังทะเลและพืนทีชายฝังทะเล  

มติ ครม. 22 ส.ค. 52 

11. ให้ดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
(National Conference) ในเรืองการกดัเซาะ
ชายฝังและการเปลียนแปลงของระดบันาํทะเล 
ทงัในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค.... 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง   

 

   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังจดัการสัมมนาวชิาการ
นานาชาติดา้นกดัเซาะชายฝัง ระหวา่งวนัที 27-29 เม.ย.2554 
และรายงานผลการสัมมนาต่อคณะรัฐมนตรีเพือทราบ ซึงไดมี้
มติรับทราบแลว้ เมือวนัที 20 มิ.ย.54 

มติ ครม. 22 ส.ค.52 

12. ใหก้ระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สํานกังาน ก.พ.  สนบัสนุนทุนนกัศึกษาและ
ข้าราชการ ให้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล (Marine Science) สมุทรศาสตร์ 
(Oceanography) การจัดการชายฝังทะเล
(Coastal Management) นิเวศวิทยาชายฝัง
ทะเล (Coastal Ecology) และวิศวกรรมชายฝัง
ทะเล (Coastal Engineering) …. 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ / 
สาํนกังาน ก.พ.  
 

   ปี 2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังไดรั้บจดัสรรทุน 
ก .พ .ตามความต้องการของส่วนราชการ  7 ทุน  และ  ทุน
สนบัสนุนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 1 ทุน โดยเป็นทุนที
เกียวขอ้งกบัการกดัเซาะชายฝัง 3 ทุน คือ สาขา Meteorological 
Oceanography /สาขา Remote Sensing /สาขา Coastal 
Management ซึ ง มีผู ้มี สิท ธิ รับ ทุน  1  คน  คือ  สาขา 
Meteorological Oceanography 

มติ ครม. 22 ส.ค.52 

13. เห็นชอบกรอบแผนบูรณาการงบประมาณฯ 
พ.ศ. 2554-2559 วงเงิน 19,580.8 ลบ. จาํนวน 
933 โครงการ โดยเป็นโครงการทีมีความสาํคญั
เร่งด่วนในปี 2554 วงเงิน 2,490.5 จาํนวน 31 
โครงการ 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง 

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมือวนัที 20 เม.ย.2553 มติ ครม. 20 เม.ย.53 

14. ให้สํ านักงบประมาณพิ จารณาจัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกรอบแผนบูรณาการฯ 

สาํนกังบประมาณ    จากการตรวจสอบขอ้มูลเบืองต้น หน่วยงานราชการส่วนกลาง
ได้รับจดัสรรงบประมาณดาํเนินโครงการทีเกียวขอ้งกบัการกดั
เซาะชายฝัง รวมทงัสิน 24 โครงการ วงเงิน 332.435 ลา้นบาท โดย
โครงการทีอยู่ในกรอบแผนบูรณาการงบประมาณฯ จาํนวน 18 
โครงการ และไม่อยู่ในกรอบแผนบูรณาการงบประมาณฯ 
จาํนวน 6 โครงการ  

มติ ครม. 20 เม.ย.53 

15. กรมทรัพยากรธรณีดาํเนินการพฒันาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพืนทีชายฝัง เพือ
ใช้ในกระบวนการตดัสินใจ วางแผนและ
ดาํเนินการ 

กรมทรัพยากรธรณี   
 

 จัดทําโครงการสํารวจและศึกษาการกัดเซาะชายฝังทะเล
บริเวณอ่าวไทยและอันดามันแล้ว รวม  6 จังหวดั และอยู่
ระหว่างดาํเนินการเพิมเติมอีก 2 จงัหวดัในปี 2554 เพือจดัทาํ
ระบบฐานขอ้มูลในการติดตามเฝ้าระวงัการเปลียนแปลงพืนที
ชายฝัง และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข 

มติ ครม. 26 ส.ค.51 

16. ใหก้รมทรัพยากรธรณี พฒันาระบบฐานขอ้มูล
ทางกายภาพและธรณีสัณฐานของชายฝัง
ทะเล ตลอดจนศึกษาผลกระทบในภาพรวม
ของการเคลือนตัวของมวลทรายและเลน
ตามแนวชายฝังของประเทศ 

กรมทรัพยากรธรณี    ดาํเนินโครงการสํารวจศึกษาการกดัเซาะตงัแต่ปี 2551-2554 
ในพืนทีจังหวดัสงขลา/เพชรบุรี /ระยอง/จันทบุรี /ชุมพร/    
สุราษฎร์ธานี /พงังา/ระนอง 

มติ ครม. 22 ส.ค.52  

17. จดัทาํโครงการศึกษาจดัทาํแผนหลกัและออกแบบ
เบืองตน้ในการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังอนั
ดามนัและอ่าวไทยในส่วนทียงัไม่ไดด้าํเนินการ 
โดยประสานกรมเจา้ท่า กรมโยธาฯ จงัหวดั และ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  เพือนาํผลไปจดัตงั
งบดาํเนินการไดท้นัต่อเหตุการณ์ 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง  

 

   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังจัดทําแผนหลักและ
แผนปฏิบติัการในระดับพืนทีแล้วเสร็จ 3 พืนที ได้แก่ พืนที
อ่าวไทยตอนบน พืนทีอ่าวไทยตอนล่าง และชายฝังทะเล
ตะวนัออก สําหรับพืนทีชายฝังทะเลอันดามัน อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการในปี 2554 

มติ ครม. 22 ส.ค.52 

18. ใหก้รมโยธาธิการ จงัหวดั และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน พิจารณาดาํเนินการแกไ้ขปัญหา
การกดัเซาะชายฝังทะเล ให้สอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร์การจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การกัดเซาะชายฝัง และแผนปฏิบัติการการ
จดัการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝังทะเลเชิงบูรณาการ โดยใหป้ระสานกบั
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 

กรมโยธาธิการ/จงัหวดั/
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน 

   กรอบแผนบูรณาการงบประมาณฯ พ.ศ.2554-2559 ทีได้
รวบรวมขอ้เสนอจากหน่วยงานทงัภาครัฐ จงัหวดั และ อปท. 
ในการประชุมเชิงปฏิบติัการ เมือวนัที 11 ก.พ.2553 โดยบูรณา
การร่วมกับแผนปฏิบัติการและผลการศึกษาต่างๆ  นัน  มี
โครงการทีหน่วยงานเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ดงันี กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง 54 โครงการ 1,071.5 ลา้นบาท จงัหวดั/ทสจ. 113 โครงการ 
1,361.3 ลา้นบาท อปท. 180 โครงการ 2,858.6 ลา้นบาท 

มติ ครม. 22 ส.ค.52 
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ตารางที 12 สรุปผลความคบืหน้าการขับเคลอืนนโยบายและมตคิณะรัฐมนตรีด้านการกดัเซาะชายฝังทะเล        
เมอืวนัที 26 ส.ค. 2551 / วนัท ี22 ก.ย. 2552 / วนัท ี20 เม.ย. 2553 

 

ประเด็นทีเสนอคณะรัฐมนตรี หน่วยงานรับผดิชอบ 

ความคืบหน้า 

สรุปผลการดําเนินงาน  หมายเหตุ 

ทาํ
แล้
ว 

กาํ
ลงั
ทาํ

 

ยงั
ไม่
ทาํ

 

19. ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบประสานการดาํเนินงาน
ใหเ้ป็นไปตามกรอบแผนบูรณาการฯ 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง 

   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังจัดประชุมหน่วยงาน    
ทีเกียวข้อง  เพือชีแจงกรอบแผนบูรณาการงบประมาณฯ    
พ.ศ.2554-2559 รวม 3 ครัง ครังที 1 ประชุมหน่วยงานภายใน
สังกดักรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง เมือวนัที 30 เม.ย.2553 
ครังที  2 ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม เมือวนัที 7 พ.ค.2553 ครังที 3 
ประชุมหน่วยงานราชการส่วนกลางทีเกียวขอ้งและผูแ้ทน 23 
จงัหวดั เมือวนัที 18 ส.ค.2553 

มติ ครม. 20 เม.ย.53 
 

20. ศึกษาวิจยัรูปแบบและวิธีการป้องกนั รักษา และ
ฟืนฟูป่าชายเลนและป่าชายหาด โดยเสนอผล
การศึกษาต่อคณะอนุกรรมการกํากับการ
ดาํเนินงานกิจกรรมและจดัทาํแผนหลกัฯ และ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง ภายใต้คณะกรรมการสิงแวดล้อม
แห่งชาติ 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง  

 

   - มติ ครม. 22 ส.ค.52 
 

21. ประสานสาํนกังบประมาณรวบรวมสถิติการ
ใชจ่้ายงบประมาณทีใชใ้นการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหา ทงัในส่วนโครงสร้างและกิจกรรม 
ทังบริเวณชายฝังและในทะเลภายในเขต 
3,000 เมตรจากฝัง และโดยรอบเกาะในช่วง 
20 ปีทีผ่านมา และให้ประเมินประสิทธิผล
จากการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย  

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง / 
สาํนกังบประมาณ 

   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังไดมี้หนงัสือ ที ทส 0415/417 
ลว .  19  เมษายน  2553 ไปย ังสํานักงบประมาณ  เพือขอ
อนุ เคราะห์ข้อมูลสถิ ติการใช้ จ่ ายงบประมาณ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดงักล่าวแลว้  

มติ ครม. 22 ส.ค.52 
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บทท ี 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
4.1  สรุปผลการศึกษา 
 ชายฝัง เขตชายฝัง และพืนทีชายฝังทะเล หมายถึง ขอบเขตหรืออาณาเขตหรือพืนทีที
มีการเชือมต่อกนัระหว่างแผน่ดินและทะเล โดยทงัแผน่ดินและทะเลต่างก็มีปฏิสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั
โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทงัทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การแบ่งขอบเขตชายฝังขึนอยู่กับ
ปฏิสัมพนัธ์ทีมีต่อกนัรวมไปถึงสภาพปัญหาทีตอ้งดาํเนินการจดัการ ดงันนั ขอบเขตชายฝังจึงอาจ
เป็นแนวเขตแคบ ๆ ในเขตนาํขึน – นาํลง หรือ อาจกวา้งขวางครอบคลุม ตงัแต่พืนทีลุ่มนาํตอนบน
ไปจนสุดเขตไหลทวีป โดยทีทะเลและชายฝังเป็นแหล่งทีอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติและ
กิจกรรมการใชป้ระโยชน์ทงัเพ่อการดาํรงชีวิตและเพือการพฒันาทางเศรษฐกิจประมาณการว่าใน
บริเวณพืนทีทีนับจากเส้นชายฝังขึนไปบนแผ่นดินในรัศมี 60 กิโลเมตร มีการตังถินฐานของ
ประชากรมากถึงร้อยละ 50 ของประชากรทงัโลก และคาดการณ์ว่า จะมีประชากรอาศยัอยู่ใน
บริเวณดงักล่าวมากกว่าร้อยละ 75 ของประชากรทงัโลก ในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 (Kay and 
Alder, 2005) โดยในส่วนของประเทศไทยการเพิมขึนของประชากรและการขยายตวัของชุมชนและ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพืนทีชายฝังทะเล 23 จงัหวดั มีประชากรอยูอ่าศยัประมาณ 20 ลา้นคน คิด
เป็นร้อยละ 30 ของประชากรทงัประเทศ (สุวลกัษณ์ สาธุมนสัพนัธุ์, 2011)   
 แมว้่าชายฝังและทะเลจะมีการเปลียนแปลงทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ลม
มรสุม พายุ กระแสนํา และนาํขึน-นาํลง และการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกระทาํของ
ธรรมชาติทีมีความรุนแรงจนเป็นภยัธรรมชาติทีคุกคามชายฝัง เช่น การเกิดพายุ แผน่ดินไหว และ
การระบาดของสิงมีชีวิต รวมทงักิจกรรมการใชป้ระโยชน์ในพืนทีชายฝังและทะเลของมนุษยที์
ขยายตวัเพิมมากขึนเพือตอบสนองการเพิมขึนของประชากรในดา้นต่าง ๆ  อาทิเช่น การพฒันาแหล่งนาํ 
การบุกรุกทาํลายป่า การทาํเกษตรกรรม การทาํเหมืองแร่ การขยายตวัของชุมชนและอุตสาหกรรม 
การก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน การพฒันาการท่องเทียว การประมง การเพาะเลียงสัตวน์าํ การสร้าง
เขือน อ่างเกบ็นาํ การขดุลอกร่องนาํ การสูบนาํบาดาล การพฒันาท่าเรือ และการคมนาคมขนส่งทาง
ทะเล ฯลฯ โดยขาดการจดัการทีเหมาะสม นาํมาซึงความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ  และ
เป็นแรงกดดนัหรือภยัคุกคามทีทาํใหช้ายฝังและทะเลเกิดความเสือมโทรม และก่อใหเ้กิดปัญหาและ
ผลกระทบอยา่งมากต่อพืนทีและทรัพยากรชายฝัง โดยเฉพาะอยา่งยิงผลกระทบจากประเด็นปัญหา
สําคญัทีนับวนัจะขยายตวัและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึน คือ ปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลและ
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ปัญหาการเพมิขึนของระดับนําทะเล  โดยพบวา่แนวชายฝังทะเลของประเทศไทยทงัฝังอ่าวไทยและ
ฝังอนัดามนัระยะทางประมาณ 3,148 กิโลเมตร ประสบปัญหาการกดัเซาะตงัแต่ระดบัปานกลางถึง
รุนแรงรวมระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 26.34 ของระยะทางแนวชายฝัง
ทะเลทงัประเทศ ครอบคลุมพืนที 23 จงัหวดั 91 อาํเภอ 320 ตาํบล (แยกเป็นแนวชายฝังทะเลดา้น
อ่าวไทยทีประสบปัญหาการกดัเซาะ 730 กิโลเมตร และแนวชายฝังทะเลดา้นอนัดามนัทีประสบ
ปัญหาการกดัเซาะ 100 กิโลเมตร) ซึงในจาํนวนนีมีพืนทีวิกฤตทีประสบปัญหาการกดัเซาะรุนแรง
ทีสุด 30 แห่ง (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2008) ตามตารางท ี13 โดยในส่วนของการเพิมขึนของ
ระดบันาํทะเลจากการศึกษาของสถาบนัวิจยัและใหค้าํปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2008) 
พบว่าระดบันาํทะเลในบริเวณอ่าวไทยมีการเปลียนแปลงเพิมขึนในบริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยมี
อตัราการเปลียนแปลงอยูใ่นช่วง 0.3 – 42.4 มิลลิเมตรต่อปี อนัเป็นผลจากปัจจยัของการทรุดตวัของ
แผ่นดินในบริเวณลุ่มนาํเจา้พระยา-ท่าจีนเป็นหลกั ซึงมีค่าค่อนขา้งแตกต่างจากขอ้มูลการเพิมขึน
ของระดบันาํทะเลโลกในช่วงศตวรรษที 20 ซึงมีค่าการเปลียนแปลงอยูใ่นช่วง 1.7 ± 0.5 มิลลิเมตร
ต่อปี (IPCC, 2007)  ทงันี ผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝังและปัญหาระดบันาํทะเลสูงขึน
ส่งผลกระทบและความเสียหายทงัทางดา้นกายภาพ ทางดา้นชีวภาพ ดา้นสิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และคุณภาพชีวิต ได้แก่การสูญเสียพืนทีและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจน
ทศันียภาพ การเกิดมลภาวะทางนาํ ความเสือมโทรมของทรัพยากรประมง การโยกยา้ยถินฐานของ
ประชาชนและการสูญเสียค่าใชจ่้ายในการป้องกนัแกไ้ขปัญหา รวมถึงการชดเชยค่าใชจ่้ายสาํหรับ
การอพยพเคลือนยา้ยประชาชนและทรัพยสิ์นออกจากพืนทีเสียง เป็นตน้   
 

ตารางที 13  บริเวณพนืทีชายฝังทะเลจํานวน 30 แห่ง ทีเป็นจุดวิกฤติ (Hot Spot) ของการกดัเซาะ
รุนแรงทสุีดของประเทศไทย 

ชือจังหวดั ชือชายฝัง ชนิดของชายฝัง 
ระยะทางยาว 
ทถูีกกดัเซาะ 

อตัราการกดัเซาะ 

จนัทบุรี 1.  เกาะแมว-บา้นแหลมหญา้                              
อ.แหลมสิงห์ 

ทีราบนาํขึนถึง  16 ก.ม. >5 ม./ปี 

ระยอง 2. มาบตาพดุ อ.เมือง  
 (บา้นหนองแฟบและหาดตากวน) 

หาดทรายปัจจุบนั  4.7 ก.ม. 5-10 ม./ปี 
หายไป 35-60 ม. 

ฉะเชิงเทรา 3. บา้นคลองเจริญไว-บา้นคลองสีลงั 
 อ.บางปะกง 

ทีราบนาํขึนถึง  9 ก.ม. 12 ม./ปี 
หายไป 300-400 ม. 

(28 ปี) 
สมุทรปราการ 4.,5. ตะวนัตกบา้นคลองสีลงั อ.บา้นบ่อ –  

 บา้นบางสาํราญ อ.เมือง 
ทีราบนาํขึนถึง  17.5 ก.ม. 15-25 ม./ปี 

หายไป ≈ 4-600 ม. 
(28 ปี) 
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ชือจังหวดั ชือชายฝัง ชนิดของชายฝัง 
ระยะทางยาว 
ทถูีกกดัเซาะ 

อตัราการกดัเซาะ 

สมุทรปราการ 6. บา้นแหลมสิงห์-ปากคลองขนุราชพินิตใจ      
อ.พระสมุทรเจดีย ์

ทีราบนาํขึนถึง  12.54 ก.ม. >25 ม./ปี 

หายไป ≈ 1 ก.ม. 
(28 ปี) 

กรุงเทพฯ 7. ปากคลองขนุราชพนิิตใจ-บา้นท่าตะโก 
เขตบางขนุเทียน 

ทีราบนาํขึนถึง  5.5 ก.ม. 15-25 ม./ปี 
หายไป  4-800 ม. 

(28 ปี) 
เพชรบุรี 8. บา้นดอนมะขาม-บา้นท่าทาํเนียบ 

 อ.บา้นแหลม 
ทีราบนาํขึนถึง  5 ก.ม. 10 ม./ปี 

หายไป 200 ม. 
(28 ปี) 

 9. บา้นบางเกตุ อ.ชะอาํ หาดทรายปัจจุบนั  1.5 ก.ม. 7.3 ม./ปี 
ประจวบคีรีขนัธ ์ 10. บา้นหนองเก่า-บา้นหนองเสืออ.ปราณบุรี หาดทรายปัจจุบนั  1 ก.ม. 8 ม./ปี 

หายไป 200 ม. 
(25 ปี) 

สุราษฎร์ธานี 11. บา้นพอด-บา้นปากคลองคราม อ.ดอนสกั หาดทรายปัจจุบนั  8 ก.ม. 16 ม./ปี 
หายไป 80 ม. 

(4 ปี) 
นครศรีธรรมราช 12. บา้นเคียนตาํ-บา้นบ่อนนท ์อ.ท่าศาลา หาดทรายปัจจุบนั  8 ก.ม. 6 ม./ปี 
 13. บา้นแหลมตะลุมพกุ-บา้นบางปอ  

 อ.ปากพนงั 
หาดทรายปัจจุบนั  29 ก.ม. 8 ม./ปี 

 14. บา้นเกาะทงั-บา้นหนา้ศาล อ.ปากพนกัและ
หวัไทร 

หาดทรายปัจจุบนั  23 ก.ม. 12 ม./ปี 

สงขลา 15. บา้นอู่ตะเภา-บา้นปากแตระอ.ระโนด หาดทรายปัจจุบนั  4 ก.ม. 5.5 ม./ปี 
ปัตตานี 16. บา้นบะอิง-บา้นบางตาวา อ.หนองจิก หาดทรายปัจจุบนั  4.5 ก.ม. 10-20 ม./ปี 
 17. บา้นตนัหยงเปาว ์อ.หนองจิก หาดทรายปัจจุบนั  1 ก.ม. 10-12 ม./ปี 
 18. บา้นตะโลสะมิแล อ.ยะหริง หาดทรายปัจจุบนั  2 ก.ม. 5-6 ม./ปี 
 19. บา้นท่ากนุ-บา้นท่านด่าน อ.ยะหริง หาดทรายปัจจุบนั  0.5 ก.ม. 6 ม./ปี 
 20. แหลมตาชี (แหลมโพธิ) อ.เมือง สนัดอนจะงอย  0.3 ก.ม. 5-6 ม./ปี 
นราธิวาส 21. บา้นบาเกะ อ.เมือง หาดทรายปัจจุบนั  4 ก.ม. 10 ม./ปี 
 22. บา้นลาฆอปาละ อ.เมือง หาดทรายปัจจุบนั  0.2 ก.ม. 5-6 ม./ปี 
 23. บา้นคอลงตนั อ.ตากใบ หาดทรายปัจจุบนั  21 ก.ม. 7-10 ม./ปี 
ระนอง 24. บา้นทะเลนอก อ.กะเปอร์ หาดทรายปัจจุบนั  4 ก.ม. 6 ม./ปี 
ภูเกต็ 25. หาดเลพงั บา้นบางเทา อ.ถลาง หาดทรายปัจจุบนั  3 ก.ม. 8-10 ม./ปี 
กระบี 26. บา้นคลองทราย อ.เมือง หาดทรายปัจจุบนั  1 ก.ม. 5 ม./ปี 
 27. บา้นคลองประสงค-์แหลมขาม อ.เมือง หาดทรายปัจจุบนั  3 ก.ม. 5 ม./ปี 
สตูล 28. บา้นทุ่งสะโบ๊ะ-บา้นราไวใต ้อ.ทุ่งหวา้ หาดทรายปัจจุบนั  3 ก.ม. 5-7 ม./ปี 
 29. ปากละงู อ.ละง ู หาดทรายปัจจุบนั  1 ก.ม. 5 ม./ปี 
 30. บา้นบากนัเกย-บา้นกลาง อ.เมือง หาดทรายปัจจุบนั  2 ก.ม. 5-6 ม./ปี 

 



108 
 

 

 การจัดการชายฝัง เป็นกระบวนการในการป้องกันชายฝังจากความเสียหายหรือ
ความเปลียนแปลงทีเกิดจากกิจกรรมใด ๆ (French, 1997)  ดงันนั จึงกล่าวไดว้่าการจดัการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง คือ ส่วนหนึงของการจดัการชายฝังโดยทีพฒันาการของการจดัการ
ชายฝังนบัตงัแต่เริมมีการจดัการชายฝังอยา่งเป็นทางการในช่วงทศวรรษ ปี ค.ศ. 1960 จนถึงปัจจุบนั 
นับเป็นเวลาประมาณ 50 ปี นัน ประเทศสหรัฐอเมริกานับเป็นประเทศแรกทีมีการจดัการชายฝัง
อย่างเป็นทางการโดยการจดัตงักลไก (คณะกรรมาธิการ) การออกกฎหมายเพือการจดัการชายฝัง
และพฒันาแผนการจดัการชายฝัง รวมทงัไดส้นบัสนุนให้มีการจดัการชายฝังในหลาย ๆ ประเทศ 
รวมทงัประเทศไทย โดยในระยะแรกเป็นโครงการทีเป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ การ
จัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝัง โดยสําหรับการจัดการชายฝังในประเทศไทย มีการพฒันา
เช่นเดียวกบัประเทศอืน ๆ ทีในระยะแรกมุ่งเน้นไปทีการจดัการเพือใชป้ระโยชน์เป็นหลกั ต่อมา
ระยะหลงั ซึงไดมี้การออกพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 
(แกไ้ข พ.ศ. 2535 และปัจจุบนัอยู่ในระหว่างแกไ้ขเพิมเติม) จึงให้ความสาํคญัในดา้นสิงแวดลอ้ม
และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง  โดยสรุปภาพรวมของพฒันาการจดัการชายฝัง
ทะเลของประเทศไทยในแต่ละช่วง ปรากฏตามตารางท ี14 
 
ตารางท ี14  สรุปภาพรวมพฒันาการจัดการชายฝังและป้องกนัแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล
 ในประเทศไทย 

ช่วงเวลา ประเดน็สําคญัการจดัการชายฝังทะเล 

ก่อนม ีพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม 
 พ.ศ. 2518 
 - แผนพฒันาฯ ฉบบัที 1-3 (พ.ศ. 2504-2519) 

- ไม่มีรูปแบบการจดัการชายฝังทะเลชดัเจน การจดัการ
ตามวตัถุประสงคก์ารใชป้ระโยชนเ์ฉพาะเรือง ไม่มี
การบูรณาการและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

-  ไม่มีหน่วยงานรับผดิชอบจดัการชายฝังทะเลโดยตรง 

เริมม ีพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม 
 พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2535 
 - แผนพฒันาฯ ฉบบัที 4-6 (พ.ศ. 2520 – 2534) 

- แผนพฒันาฯ ทงัดา้นเศรษฐกิจควบคู่กบัดา้น
สิงแวดลอ้ม 

- โครงการจดัการชายฝังขนาดใหญ่ = Eastern Seaboard etc. 
- ความช่วยเหลือทางวิชาการจากองคก์รระหวา่งประเทศ
และต่างประเทศ (คู่มือการวางแผนการจดัการชายฝัง
ทะเลในประเทศไทย) 

- EIA / เริมรับขอ้มูลความคิดเห็นของประชาชนสาํหรับ
โครงการขนาดใหญ่ 

- การจดัการชายฝังยงัไม่มีบูรณาการอยา่งเป็นระบบ
ชดัเจน 
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ช่วงเวลา ประเดน็สําคญัการจดัการชายฝังทะเล 

ปรับปรุง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม 
 พ.ศ. 2535 – ปัจจุบนั 
  
 
 
 - แผนพฒันาฯ ฉบบัที 7 (พ.ศ. 2535-2539) 
  
 
 
 
 - แผนพฒันาฯ ฉบบัที 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
  
 - แผนพฒันาฯ ฉบบัที 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
 - แผนพฒันาฯ ฉบบัที 10 (พ.ศ.2550-2554)  

- ปรับปรุงระบบ EIA / กาํหนดมาตรฐานคุณภาพนาํทะเล
ชายฝัง / การประกาศเขตคุม้ครองสิงแวดลอ้ม / ระบบการ
ควบคุมกาํกบัการปล่อยมลพิษจากแหล่งต่าง ๆ ลง สู่ทะเล 
ฯลฯ 

- พฒันาเครืองมือบริหารจดัการ อาทิเช่น 

• แผนการจดัการและกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์
พืนทีชายฝังทะเล 

• แผนแม่บท/แผนจดัการ/แผนปฏิบติัการและ
แนวทางป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง
เชิงพืนที (จงัหวดั) 

• คู่มือการจดัการทรัพยากรชายฝังทะเลของประเทศ
ไทย (พ.ศ. 2542) 

• แผนหลกัฟืนฟทูะเลไทย 

• ยทุธศาสตร์การจดัการพืนที และทรัพยากรชายฝัง
ทะเล (ภาพรวม/รายสาขา) 

• ยทุธศาสตร์การจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การกดัเซาะชายฝัง (ปี 2551) และกรอบแผน             
บูรณาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝังทะเล 23 จงัหวดั (ปี 2553) 

 
 จากทีไดน้าํเสนอวิวฒันาการของการจดัการชายฝังทะเลซึงรวมถึงการจดัการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ในช่วงเกือบห้าทศวรรษทีผา่น
มาลกัษณะของการบริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะของการจดัการทรัพยากรแต่ละประเภท ควบคู่
ไปกบัการจดัการเชิงพืนที ภายใตว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ทงัในดา้นการอนุรักษ ์(คุม้ครอง สงวน 
ฟืนฟู) ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ (การใชป้ระโยชน์/การบริการ) และดา้นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ทีเป็นกรณี ๆ  แมว้่าในเชิงของกรอบแนวคิดและทิศทางการจดัการไดมุ่้งเนน้การอนุรักษ์และ
การพฒันาทียงัยืน แต่ในการผลกัดนัขบัเคลือนไปสู่การปฏิบติัเพือใหเ้กิดการจัดการชายฝังและการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังแบบบูรณาการ  อาจกล่าวได้ว่าจนถึงขณะนียงัไม่เป็น
รูปธรรมทีชดัเจนเท่าทีควร อย่างไรก็ตาม จากความพยายามในการศึกษาและพฒันาเครืองมือการ
จดัการมาโดยลาํดบั ไดมี้การรวบรวมองคค์วามรู้ทางวิชาการเกียวกบัหลกัการ วิธีการ รูปแบบการ
จดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังสาํหรับนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมแต่ละพืนที 
ดังทีได้นําเสนอรายละเอียดไวใ้นบทที 3 หัวขอ้ 3.1.2 ซึงประกอบด้วย แนวทางหลกั / วิธีการ                      
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4 แนวทาง คือ (1) การไม่ดําเนินการใด ๆ โดยเฉพาะในบริเวณพืนทีกนัชนระหว่างแนวชายฝังทะเล
ทีถูกกัดเซาะและพืนทีบนฝังทีไม่มีความเสียง หรือ ชายหาดทีไม่มีกิจกรรมการพฒันา หรือมี
ศกัยภาพในทางเศรษฐกิจ (2) การอพยพเคลือนย้ายไปยังพืนทีอืนหรือการถอยร่นจากแนวชายฝัง
ทะเล ซึงกาํลงัเผชิญกับปัญหาการกัดเซาะหรืออยู่ในภาวะเสียงจากการถูกกัดเซาะ ซึงเป็นการ
ปรับตวัต่อผลกระทบของการเพิมขึนของระดบันาํทะเลหรือการกดัเซาะจากคลืน / พายุ  (3) การ
สร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยไม่ใช้โครงสร้าง (Soft Stabilization) เช่น การถมทราย การ
ควบคุมระดบันาํใตดิ้น การปลูกพืช การปักไมไ้ผ่ชะลอคลืน การวางไส้กรอกทราย การปูดว้ยใย
สังเคราะห์ การวางกระสอบหรือถุงใยสังเคราะห์ เป็นตน้  (4) การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเล
โดยใช้โครงสร้าง (Hard Stabilization) ไดแ้ก่ กาํแพงป้องกนัคลืนริมหาด กาํแพงป้องกนัคลืนใกล้
ชายฝังแบบหินทิง/หินเรียง เขือนป้องกนัคลืนนอกชายฝัง แนวปะการังเทียม รอดกัทราย เขือนกนั
ทรายและคลืน หัวแหลมหรือหัวหาด กล่องกระชุหินหรือกล่องเกเบียน เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม 
เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม เนืองจากลกัษณะชายฝังและสภาพทางสมุทรศาสตร์ของแต่ละพืนทีย่อมมี
ความแตกต่างกนั ดงันนั การเลือกใชแ้นวทาง / วิธีการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝังจาํเป็นตอ้งมีการสาํรวจ ศึกษาอยา่งรอบคอบ เพราะโครงสร้างต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบใหเ้กิด
การกดัเซาะชายฝังมากขึนหรือเกิดการกดัเซาะชายฝังในบริเวณทีอยูข่า้งเคียง ชายหาดมีความลาดชนั
มากขึนหรือความกวา้งของชายหาดลดลง ความงดงามของชายฝังสูญเสียไป รวมถึงผลกระทบต่อ
สิงแวดลอ้มดา้นอืน ๆ อนึง นอกเหนือจากองคค์วามรู้เกียวกบัแนวทาง / วิธีการจดัการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังดงักล่าวแลว้ ในแต่ละบริเวณพืนทีชายฝังก็ไดมี้การสาํรวจ ศึกษา
ขอ้มูลและจดัทาํแผนหลกัของการแกไ้ขปัญหาเชิงพืนที / แผนการจดัการ / แผนปฏิบติัการฯ ใน
ระดบัจงัหวดัครอบคลุมเกือบทุกจงัหวดัชายฝังทะเล สําหรับภาพรวมของแผนแม่บทการจดัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลของประเทศไทย ซึงแยกเป็น 2 ดา้น คือ ชายฝังดา้น
อนัดามนั และชายฝังดา้นอ่าวไทยนัน ขณะนี มีแผนแม่บทของชายฝังอ่าวไทยแลว้ และสําหรับ               
แผนแม่บทของชายฝังอนัดามนั จะศึกษาแลว้เสร็จในปี 2555 
 แมว้่าองคค์วามรู้และขอ้มูล สําหรับการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝังทะเลได้ทาํการศึกษารวบรวมอย่างต่อเนือง แต่องค์ความรู้และขอ้มูลต่าง ๆ ทีมีอยู่กระจัด
กระจายอยูต่ามหน่วยงานดาํเนินการ / หรือผูศึ้กษา ดงันนั จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้งจดัระบบ
การจดัการฐานขอ้มูลทีเกียวกบัการกดัเซาะชายฝังทะเลใหเ้ป็นระบบ ทนัสมยั มีมาตรฐานทางวิชาการ
ทีเป็นทียอมรับร่วมกัน รวมทงัการพฒันาระบบเชือมโยงแลกเปลียนองค์ความรู้และฐานขอ้มูล                      
ทงัระดบัภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน (ภายในประเทศและต่างประเทศ) และระดบับุคคล              
ทีเกียวขอ้งควรจะไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การพฒันาอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรมต่อไป 
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 ในส่วนของหน่วยงานรับผิดชอบ “การจัดการชายฝัง / การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝัง” นัน หากพิจารณาวิวฒันาการของการจดัการชายฝังทะเลตามตารางที 14 และผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามแบบสอบถามในบทที 3 สรุปว่านบัตงัแต่อดีตจนถึงขณะนี ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรงแบบเบ็ดเสร็จ  แต่มีกลไกและหน่วยงานทีมีบทบาทและอาํนาจหนา้ทีภายใตก้ฎหมายเฉพาะใน
การจดัตงัหน่วยงาน หรือไดรั้บมอบหมายภารกิจหนา้ทีตามนโยบาย โดยแต่ละหน่วยงานทาํหนา้ทีตาม
พนัธกิจ/ภารกิจทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง ในลกัษณะต่างคนต่างทาํประกอบดว้ย 
 1) กลไกระดับชาติ ไดแ้ก่ 
  1.1) คณะกรรมการจัดทีดินแห่งชาติ มีหน้าทีเกียวกับการวางนโยบายและ
แผนการจดัทีดินการถือครองทีดิน การสงวนและพฒันาทีดิน รวมทงัการวางระเบียบหรือขอ้บงัคบั 
หลกัเกณฑเ์งือนไขเกียวกบัการจดัการทีดิน รวมทงัอนุมติัโครงการจดัทีดิน 
  1.2) คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ มีหนา้ทีเกียวกบันโยบายการกาํกบั ดูแล
ควบคุม และประสานงานให้หน่วยงานภาครัฐดาํเนินการคุม้ครองสิงแวดลอ้ม (โดยในส่วนที
เกียวข้องกับการจัดการทีดินและการกัดเซาะชายฝังทะเล ได้แก่ การประกาศเขตคุ ้มครอง
สิงแวดลอ้มเพือคุม้ครองทีดินชายฝังทะเลทีถูกกดัเซาะ เป็นตน้) 
 2) ส่วนราชการในส่วนกลาง  ไดแ้ก่ 
  2.1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีหน้าที
และภารกิจทีเกียวกบัการจดัการชายฝังทะเลและการกดัเซาะชายฝังทะเลในดา้นการเสนอนโยบาย
การวางแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ ทงัในระดบัภาพรวมและเชิงพืนทีในการจดัการพืนทีชายฝัง
ทะเลทีประสบปัญหาการกดัเซาะ รวมทงั การพฒันารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม
ของโครงการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 
  2.2) กรมทรัพยากรธรณี  มีหนา้ทีและภารกิจเกียวกบัการสาํรวจ ศึกษาดา้นธรณี
สัณฐาน ธรณีวิทยาพืนทีชายฝังทะเล การสาํรวจวิเคราะห์ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล และจดัทาํ
แผนทีเสียงภยัการกดัเซาะชายฝังทะเล 
  2.3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง  มีหน้าทีและภารกิจเกียวกบัการเสนอ
นโยบาย การวางแผน การกาํหนดมาตรการใชป้ระโยชน์ทีดินชายฝังทะเล การคุม้ครองอนุรักษ ์และ
ฟืนฟูทรัพยากรชายฝังทะเล การเป็นศูนยข์อ้มูลเกียวกบัทรัพยากรทางทะเลและชายฝังของประเทศ 
รวมทงัเป็นหน่วยงานประสานการดาํเนินการตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจดัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 
  2.4) กรมอุตุนิยมวิทยา  มีหน้าทีและภารกิจเกียวกบัการติดตาม ตรวจวดัปัจจยั
ดา้นอตุ-อุทกวิทยา การรวบรวมขอ้มูล สถิติ ปริมาณฝน ทิศทาง/ความเร็วลมและพาย ุฯลฯ 
  2.5) กรมอุทกศาสตร์  มีหนา้ทีและภารกิจเกียวกบัการติดตาม ตรวจวดั และการ
รวบรวมขอ้มูล สถิติดา้นสมุทรศาสตร์ พืนทอ้งทะเล กระแสนาํ และคลืน ฯลฯ 
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  2.6) กรมเจา้ท่า  มีหนา้ทีและภารกิจเกียวกบัการพิจารณาอนุญาตการปลูกสร้าง
อาคารหรือสิงอืนทีไดล่้วงลาํในนาํ บนชายหาด ในทะเล และกาํกบั ควบคุม ดูแลการขดุลอก แกไ้ข
อนัเป็นการเปลียนแปลงร่องนํา ทางเดินเรือในแม่นํา ลาํคลอง หรือทะเล รวมทงัการจัดลาํดับ
ความสาํคญัการใชป้ระโยชน์โครงสร้างต่าง ๆ บริเวณชายฝังทะเล 
  2.7) กรมโยธาธิการและผงัเมือง  มีหน้าทีและภารกิจเกียวกับการจัดทาํแผน
แม่บท ผงัเมือง ชุมชนและการใชที้ดิน การจดัลาํดบัความสาํคญัการใชป้ระโยชน์ทีดินและชุมชน 
  2.8) กรมการปกครอง  มีหนา้ทีและภารกิจเกียวกบัการขดุดิน หรือถมดิน วิธีการ
ป้องกนัการพงัทลายของดินหรือสิงปลูกสร้าง และการออกหลกัเกณฑ ์วิธีการ เงือนไขการขดุหรือ
ถมดิน รวมทงัการระงบัหรือแกไ้ขการขดุหรือถมดิน การใชค้่าเสียหายจากการขดุหรือถมดิน 
 3) ส่วนราชการในภูมิภาคและท้องถิน  ไดแ้ก่ 
  3.1) จงัหวดั  มีหนา้ทีและภารกิจในฐานะผูส้ังการและกาํกบัดูแลการใชอ้าํนาจหนา้ที
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ในภูมิภาคและทอ้งถินทีเกียวขอ้งกบัการจดัการทีดินใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
  3.2) องคก์รในสังกดัราชการส่วนทอ้งถิน (เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา) มีหน้าทีและภารกิจเกียวกับการจดัการ การบาํรุงรักษาและการ                   
ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทีดิน ทรัพยากรและสิงแวดล้อม รวมถึงการคุม้ครอง ดูแล และรักษา
ทรัพยสิ์นทีเป็นสาธารณะสมบติัของแผน่ดิน โดยสาํหรับองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั แมว้่าจะไม่มี
หนา้ทีโดยตรงในการจดัการและใชป้ระโยชน์ในทีดินชายฝังทะเล แต่ยงัคงมีอาํนาจหนา้ทีในการ
ประสานการพฒันาของจงัหวดั ซึงรวมถึงการจดัการทีดินชายฝังทะเลทีถูกกดัเซาะและการนาํทีดิน
กลบัมาใชป้ระโยชน์ โดยเฉพาะในพืนทีทีคาบเกียวกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถินหลายแห่ง 
 4) องค์กรภาคประชาชน  ไดแ้ก่  สภาองคก์รชุมชนตาํบล เป็นองคก์รทอ้งถินในภาค
ประชาชนทีจดัตงัตามพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 มีบทบาทในการสนบัสนุนการ
ดําเนินการของหน่วยงานรัฐ และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจัดการ การ
บาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทีดินชายฝังทะเล รวมทงัการจดัให้มีเวทีปรึกษาหารือภาค
ประชาชน เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมใหข้อ้คิดเห็นต่อการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมทีมีผลหรือ
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม หรือทรัพยากรธรรมชาติ รวมทงัทีดินชายฝังทะเล 
 โดยทีมีหน่วยงานจาํนวนมาก ทาํหนา้ทีและภารกิจทีเกียวขอ้งกบัการจดัการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล แต่ไม่มีหน่วยงานเจา้ภาพทีมีอาํนาจหนา้ทีแบบเบ็ดเสร็จ
และมีความพร้อมในดา้นโครงสร้าง อตัรากาํลงั และงบประมาณ ประกอบกบัการใชอ้าํนาจตาม
กฎหมายทีแยกส่วนหลายฉบบั ทาํใหมี้การทบัซอ้น ขดัแยง้ หรือปฏิบติัไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
หรือเกือหนุนซึงกนัและกนัเท่าทีควร ขาดเอกภาพและการบูรณาการในการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็น
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ระบบ ส่งผลให้การป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลทีผ่านมายงัเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ ้มค่ากับงบประมาณทีสูญเสียไป ในบางพืนทีพบว่า มี
ผลกระทบหรือสร้างความเสียหายกบัพืนทีใกลเ้คียง ดงันนั จึงมีความจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งผลกัดนั
ให้เกิดการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังเชิงบูรณาการ อย่างเป็นรูปธรรมซึง
จะตอ้งมีการทบทวน ปรับปรุง พฒันาเครืองมือและกลไกทงัในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการ
เพือรองรับและสนับสนุนการดําเนินงานในทุกระดับด้วย  ซึงในการศึกษานี  จะนําเสนอ
ขอ้เสนอแนะ เชิงนโยบาย และเชิงการดาํเนินการบนพืนฐานของการนาํแนวคิดและหลกัการบริหาร
จดัการชายฝังอยา่งบูรณาการ ซึงจะใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝังในการดาํเนินภารกิจดา้นการจดัการการกดัเซาะชายฝังทะเล ต่อไป 

4.2  ข้อเสนอแนะ 
 การจดัการชายฝังอยา่งบูรณาการ เป็นแนวทางในการจดัการทีสามารถแกไ้ขปัญหา
หรืออุปสรรคต่อการจดัการชายฝังเพือนําไปสู่การพฒันาทียงัยืน โดยการบูรณาการส่วนต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การบูรณาการพืนที การบูรณาการทรัพยากร การบูรณาการหน่วยงาน และการบูรณาการองค์
ความรู้ อันจะนําไปสู่เป้าหมายหลักของแนวคิดการพฒันาทียงัยืน 3 ประการ หรือ หลัก 3E 
ประกอบดว้ย (1) การคงอยูข่องระบบนิเวศ (Ecosystem Integrity)  (2) การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (Economy Efficiency)  (3) ความเท่าเทียม (Equity)   

 
ภาพท ี9  เป้าหมายและหลกัการในการจัดการชายฝังอย่างบูรณาการ 
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 การจดัการชายฝังอยา่งบูรณาการ ตอ้งมีการดาํเนินการต่อเนืองและมีการปรับเปลียน
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของแต่ละพืนทีและช่วงเวลา โดยมีสิงทีควรตระหนกั ดงันี  
 1) หลกัการพฒันาอยา่งยงัยนื   
  การจัดการชายฝังมีเป้าหมายสําคัญเพือนําไปสู่การพฒันาอย่างยงัยืน โดย
เกียวขอ้งกับการดาํรงไวซึ้งความสมบูรณ์ทงัในด้านของโครงสร้างและหน้าทีของสิงแวดลอ้ม 
(Environmental Integrity) การพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด (Economy Efficiency)  
และการคาํนึงถึงความเท่าเทียมกนัทางดา้นสังคม (Social Equity) อยา่งไรก็ตาม การนาํหลกัการ
ดงักล่าวมาใชน้นัตอ้งมีการประยกุตใ์หก้ารจดัการไดผ้ลลพัธ์ทีเป็นรูปธรรมหรือจบัตอ้งได ้โดยการ
ใชเ้ครืองมือ เทคนิค หรือกลไกต่าง ๆ   
 2)  หลกัการบูรณาการ   
  เนืองจากชายฝังเป็นบริเวณทีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างแผ่นดินและทะเล ความ
เกียวขอ้งกบัหน่วยงานต่าง ๆ และมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจาํนวนมาก ดงันนัการจดัการชายฝังจึงตอ้ง
เป็นการจดัการอยา่งบูรณาการ ทงัในแง่ของการบูรณาการทรัพยากร การบูรณาการพืนที (แผ่นดิน
และทะเล) การบูรณาการหน่วยงานทีเกียวขอ้งและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และการบูรณาการองค์
ความรู้ต่าง ๆ รวมไปถึงภูมปัญญาทอ้งถิน   
 3) การมีส่วนร่วม   
  การจดัการชายฝังเป็นการควบคุม ดูแล และปรับเปลียนพฤติกรรมของมนุษยใ์น
การใชป้ระโยชน์จากชายฝัง ทาํให้เกิดผลกระทบต่อคนเป็นจาํนวนมาก เช่น หน่วยงานทีมีหน้าที
ควบคุมดูแล หน่วยงานทีเกียวขอ้งอืน ๆ และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจากการจดัการชายฝัง เป็นตน้                     
จึงจาํเป็นตอ้งใหผู้ที้เกียวขอ้งต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการชายฝัง ตงัแต่การเขา้มามีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นในการระบุปัญหา การวางแผน การจดัการ การปฏิบติัตามแผนการจดัการ และ
การประเมินผล เพือใหก้ารจดัการชายฝังสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ มีความโปร่งใส และไดรั้บการ
ยอมรับจากทุกฝ่าย   
 4) การนาํไปปฏิบติั   
  สาเหตุสําคัญประการหนึงทีทําให้การจัดการชายฝังในหลาย  ๆ ประเทศ                      
ไม่ประสบความสําเร็จ คือ การขาดการนาํแผนไปปฏิบติัหรือนาํไปปฏิบติัเพียงบางส่วน แผนการ
จดัการชายฝังตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณและบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอ รวมทงั
ตอ้งเสริมสร้างความสามารถของผูป้ฏิบติังานให้ตรงกบัแผนการจดัการชายฝัง เพือให้การจดัการ
ชายฝังดาํเนินไปอยา่งราบรืนและต่อเนือง  
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 5) การประเมินผล  
  การประเมินผลเป็นสิงสําคญัอย่างมากในการจดัการชายฝัง เนืองจากสามารถ
บอกให้ทราบถึงระดบัความสาํเร็จในการจดัการชายฝัง และทาํให้เกิดเป็นบทเรียนของการจดัการ
ชายฝัง ซึงจะนาํไปสู่การปรับปรุงแผนการจดัการชายฝังหรือขยายผลในประเด็นปัญหาอืน ๆ ขยาย
ขอบเขตของพืนทีใหก้วา้งขวางมากยงิขึน หรือขยายในพืนทีอืน ๆ ต่อไป   
 ดงัทีกล่าวไวก่้อนหนา้นีแลว้ว่า การป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังคือส่วนหนึง
ของการจดัการชายฝังทะเล ซึงเป็นกระบวนการในการป้องกนัชายฝังจากความเสียหายหรือความ
เปลียนแปลงทีเกิดจากกิจกรรมใด ๆ จึงเป็นกระบวนการทีเกียวขอ้งกบัการรวบรวมประเมินผล
ขอ้มูลหลาย ๆ สาขา ทงัธรณีวิทยา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ อุทกวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
สังคมวิทยา ฯลฯ สําหรับใชเ้ป็นพืนฐานในขนัตอนต่าง ๆ ในการพิจารณาดาํเนินการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลในแต่ละพืนที  ซึงประกอบด้วย  ขันตอนหลัก  ๆ  คือ                    
(1) การศึกษา สาํรวจ ออกแบบและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ (2) การศึกษาโครงสร้างพืนฐาน
อย่างละเอียด (3) การทดสอบวิธีการทีเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพืนทีชายฝังทะเลทีประสบ
ปัญหาการกดัเซาะแต่ละพืนที (4) การขยายผลการทดสอบออกไปสู่พืนทีใกลเ้คียงเพือให้ความ
มนัใจวา่รูปแบบ เทคโนโลย ีเทคนิค วิธีการทีใชเ้หมาะสม (5) ดาํเนินการก่อสร้างโครงสร้างป้องกนั
การกดัเซาะ (6) ติดตาม ตรวจสอบการเปลียนแปลงและผลกระทบทีเกิดจากโครงสร้างป้องกนัการ
กดัเซาะชายฝังทะเลอยา่งต่อเนือง   
  4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
   จากการประมวลขอ้เสนอผลการศึกษาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง และผลการ
สัมมนาวิชาการนานาชาติดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล มีขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยสรุปดงัต่อไปนี 
   (1) เร่งรัดการออกพระราชบญัญติัส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง พ.ศ. ... ซึงภายใตก้ฎหมายดงักล่าวกาํหนดใหก้ลไกระดบัชาติ คือ คณะกรรมการนโยบาย
และแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝังแห่งชาติ มีอาํนาจหน้าทีเสนอนโยบายและ
แผนการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝังแห่งชาติ รวมทงัให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ คาํปรึกษาและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือให้สอดคลอ้งกับนโยบายและแผน
ดังกล่าว รวมถึงการออกกฎกระทรวงกาํหนดพืนทีคุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง พืนทีป่า                     
ชายเลนอนุรักษ์ รวมทงัมาตรการคุม้ครองซึงครอบคลุมในเรืองห้ามดาํเนินกิจกรรม มาตรการสงวน 
อนุรักษ ์ฟืนฟู และการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง การใชป้ระโยชน์ทีดิน และมาตรการ
คุม้ครองอืน ๆ ซึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นกรอบในการกาํหนด ควบคุม รูปแบบ วิธีการก่อสร้างโครงสร้าง
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลใหเ้หมาะสมและเกิดผลกระทบนอ้ยทีสุดต่อไป     
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    ทงันี การมีพระราชบญัญติัดงักล่าวซึงเป็นกฎหมายเชิงนโยบาย จะ
เป็นเครืองมือสาํหรับสนบัสนุนการสร้างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์การจดัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลใหมี้ความต่อเนืองและมีสภาพการบงัคบัใชใ้นการติดตามประเมินผล
การดาํเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน นอกจากนี การกาํกบั ควบคุมการ
ดาํเนินการ รวมทงักลไกคณะกรรมการตามพระราชบญัญติันี จะช่วยสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบั
การดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ
คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ (กก.วล.) รวมทงั คณะอนุกรรมการภายใต ้กก.วล. ทีเกียวขอ้ง 
ได้แก่ คณะกรรมการผูช้ ํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม (ด้าน
คมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกบัเอกชน และดา้นโครงสร้างพืนฐาน 
และอืน ๆ)     
   (2) การพิจารณากาํหนดเขตและมาตรการการใชป้ระโยชน์พืนทีชายฝัง
ทะเลใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัขีดความสามารถการรองรับ (Carrying Capacity) การพฒันา
ของพืนที ตลอดจนการกาํหนดเขต และการจดัลาํดบัความสาํคญัพืนทีทีประสบปัญหาการกดัเซาะ 
รวมทังมาตรการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาพืนทีชายฝังทะเลทีประสบปัญหาการกัดเซาะให้
เหมาะสม เกิดผลกระทบนอ้ยทีสุด   
   (3) การกาํหนดใหมี้การประเมินสิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) อย่างจริงจงัและเป็นรูปธรรมเพือใชเ้ป็นเครืองมือในการ
ตดัสินใจ กาํหนดนโยบายและร่างแผนการพฒันาพืนทีชายฝังทะเลทงัในระดบัประเทศ ระดบัพืนที  
   (4) การพิจารณากาํหนดมาตรการกาํกบัหรือจูงใจเพือควบคุมกิจกรรมใน
พืนทีชายฝังทะเลและเพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพือสนับสนุนให้เอกชน
เจา้ของทีดินเขา้มาร่วมจดัการทีดินชายฝังทะเลและการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล  
   (5) การพิจารณาให้มีหลกัสูตรการศึกษาดา้นการจดัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลในระดบัอุดมศึกษา เพือสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะพืนฐานทาง
วิชาการทีเป็นมาตรฐาน พร้อมทงักาํหนดโครงสร้าง อตัรากาํลงั ตาํแหน่ง/สายงานใหก้บัส่วนราชการที
มีอาํนาจหนา้ที พนัธกิจดา้นการจดัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล ทงัในส่วนกลาง 
จงัหวดั และทอ้งถิน ใหเ้พียงพอและเหมาะสม โดยสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และความจาํเป็น   
  4.2.2 ข้อเสนอแนะการดําเนินงาน   
   (1) การพฒันาศกัยภาพกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังในการเป็น
หน่วยงานประสานการดาํเนินงานตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณ การจดัการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล ดงันี   
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     ทบทวนอาํนาจหนา้ทีตามกฎกระทรวงของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง 

อาํนาจหน้าท ี(เดมิ) อาํนาจหน้าท ี(ใหม่) 
(1) เสนอความเห็นเพือจดัทาํนโยบายและแผนเพือประโยชน์ในการ

บริหารจดัการ การอนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง 

(2) เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิมเติมกฎ ระเบียบ มาตรการ
เกียวกบัการอนุรักษ ์การฟืนฟู การจดัการและการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังเพือใหมี้การใชอ้ยา่งยงัยนื 

(3) กาํกบัดูแล ประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ มาตรการ 

(4) ศึกษา วิจยั พฒันาการอนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง รวมถึงพืชและสัตวท์ะเลทีหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุ 

(5) เสนอแนะแหล่งอนัควรอนุรักษเ์พือประโยชน์ในการสงวน รักษา 
คุม้ครอง ควบคุมดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 

(6) สร้างความเขา้ใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษแ์ละฟืนฟทูรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 

(7) เป็นศูนย์ข้อมูลเกียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝังของ
ประเทศ 

(8)  ประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและ
ต่างประเทศในดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 

(9) ปฏิบติัการอืนใดตามทีกฎหมายกาํหนดใหอ้าํนาจหนา้ทีของกรม 
หรือตามทีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

(1)  เสนอความเห็นเพือจดัทาํนโยบายและแผนเพือประโยชน์ในการ
บริหารจดัการ การอนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง  

(2)  เสนอให้มีการปรับปรุง แกไ้ขเพิมเติมกฎ ระเบียบ มาตรการ
เกียวกบัการอนุรักษก์ารฟืนฟู การจดัการและการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังเพือใหมี้การใชอ้ยา่งยงัยนื  

(3)  ควบคุม กาํกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง  รวมทังการ   
กัดเซาะชายฝังให้เป็นไปตามนโยบายและแผน ตลอดจน กฎ 
ระเบียบ และมาตรการทีเกียวข้อง  

(4)  ศึกษา วิจยั พฒันาการอนุรักษแ์ละฟืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง รวมถึง พืช และสัตวท์ะเลทีหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุ  

(5)  เสนอแนะแหล่งอนัควรอนุรักษ์เพือประโยชน์ในการสงวน 
รักษา คุม้ครอง ควบคุมดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง  

(6)  สร้างความเขา้ใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษแ์ละฟืนฟทูรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 

(7)  เป็นศูนย์ข้อมูลเกียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝังของ
ประเทศ  

(8)  ประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและ
ต่างประเทศในดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง  

 (9) ทาํหนา้ทีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ประสานการดาํเนินงานดา้น
การจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลให้
เ ป็นไปอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับนโยบาย  แผน
ยทุธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนปฏิบติัการหรือแผนการจดัการ
เชิงพืนที 

(10) ปฏิบติัการอืนใดตามทีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าที
ของกรม หรือตามทีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

• จัดตัง “สํานักการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝังทะเล” โดยมี
อาํนาจหนา้ที ดงันี 
    1. ศึกษา วิจยั และวิเคราะห์ เพือจดัทาํนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และ
แผนปฏิบติัการ รวมทงัมาตรการในการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล และ
การใชป้ระโยชน์พืนทีชายฝังทะเลแบบบูรณาการเชิงพืนที 
    2. ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
วิธีการและรูปแบบการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล ทงัทีเป็นโครงสร้างทาง
วิศวกรรม (hard structure) และทีไม่ใช่โครงสร้างทางวิศวกรรม (soft structure) 



118 
 

 

    3. จดัทาํ พฒันา และปรับปรุงระบบขอ้มูลสารสนเทศโครงสร้างการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล และสภาพการใชป้ระโยชน์พืนทีชายฝังทะเล 
    4. จดัทาํระบบสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร (decision support 
system : DSS) และระบบการติดตามประเมินผลโครงสร้างการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
ขายฝังทะเล และการใชป้ระโยชน์พืนทีชายฝังทะเล 
    5. จดัทาํและพฒันากลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมเพือส่งเสริมองค์
ความรู้ในการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง และการใชป้ระโยชน์พืนทีชายฝัง
ทะเลอยา่งยงัยนื 
    6. ปฏิบติัหนา้ทีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทาํงานทีเกียวขอ้ง 
    7. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืน
ทีเกียวขอ้ง หรือทีไดรั้บมอบหมาย     
    ทงันี การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักการจดัการป้องกนัการ                
กดัเซาะชายฝังทะเล เห็นควรใชรู้ปแบบการจดัองคก์รตามหนา้ทีตามภาพที 10  โดยสนบัสนุนการ
จดักรอบอตัรากาํลงัใหค้รอบคลุมสาขาทีจาํเป็นต่อการปฏิบติั ประมาณ 30 คน 
 

 
ภาพท ี10  โครงสร้าง/อาํนาจหนา้ทีของสาํนกัการจดัการป้องกนัการกดัเซาะชายฝังทะเล (สปก.) 
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  นอกจากนี เพือให้การทาํหน้าทีด้านการจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง เป็นไปอย่างน่าเชือถือและมี
มาตรฐานทางวิชาการ ควรจดัให้มีกลไกคณะกรรมการทีปรึกษาทางวิชาการดา้นการจดัการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล โดยมีองค์ประกอบผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ชียวชาญหรือผูมี้
ประสบการณ์ทุกสาขาทีเกียวกบัการจดัการชายฝังทะเลอย่างบูรณาการ และการจดัการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝัง ตลอดจนผูเ้ชียวชาญดา้นกฎหมายทีเกียวขอ้ง เพือทาํหน้าทีให้คาํปรึกษา 
แนะนาํ กลนักรอง เสนอแนะขอ้มูลขอ้คิดเห็นต่อการเสนอแนะนโยบาย การจดัทาํแผน การออกแบบ 
การเลือกแนวทาง เทคนิค วิธีการ รูปแบบโครงสร้างการป้องกัน การพฒันาคู่มือการปฏิบติัและ
ฐานขอ้มูล ตลอดจนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม รวมทงัการใหค้วามรู้และอืนๆ ต่อภาค
ส่วนต่างๆ ทีขอความร่วมมือหรือความอนุเคราะห์จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 

 (2) การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ  และองค์กรระหว่าง
ประเทศ เพือพฒันาทกัษะและขีดความสามารถดา้นการจดัการชายฝังทะเลอยา่งบูรณาการ และการ
จดัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังของบุคลากรทงัในระดบัริหารและระดบัปฏิบติัการ 
โดยเฉพาะกบัองคก์รหรือประเทศทีมีความกา้วหนา้ทางวิทยาการและเทคโนโลยีการจดัการชายฝัง 
เช่น ประเทศเกาหลี โดยครอบคลุมความร่วมมือดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

  (2.1)  ดา้นการพฒันาศกัยภาพและทกัษะบุคลากรทงัในระดบับริหาร 
และระดับปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ/หรือฝึกปฏิบัติ 
โดยเฉพาะในสาขาทีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังของประเทศไทยยงัขาดความพร้อม ไดแ้ก่ 

• การพฒันานโยบาย แผน มาตรการดา้นทรัพยากรทางทะเล
และชายฝังเพือเตรียมรับมือกบัการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทงัระบบการติดตามประเมินผล  

• มาตรการ แนวทางและเทคนิคการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การกดัเซาะชายฝังทะเล 

• ระบบการป้องกนัและคุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 
   (2.2)  ดา้นความร่วมมือทางวิชาการเกียวกบัการสํารวจ ศึกษา วิจยั
ดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝังและดา้นมลพิษสิงแวดลอ้มทางทะเล  โดยเฉพาะในเรือง 

• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยัในการติดตามการ
เปลียนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง 

• การศึกษาและพฒันาโมเดลสาํหรับคาดการณ์แนวโนม้และ
การป้องกนัผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง 
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• การศึกษาวิจยัทางสมุทรศาสตร์และปัจจยัทีมีผลกระทบต่อ
การกดัเซาะชายฝังทะเล 

• การศึกษาวิจยัเกียวกบัอุบติัภยัทางธรรมชาติทีเกียวเนือง 
กบัทะเล 
 (2.3)  ดา้นการพฒันากลไกและกระบวนการแลกเปลียนขอ้มูลและ
องคค์วามรู้เกียวกบัทรัพยากรทางทะเลและชายฝังทงัในระดบัองคก์รและระดบันกัวิชาการ โดยรวม
ถึงการสนบัสนุนเกียวกบัเครืองมือและเทคโนโลยทีีทนัสมยั ตลอดจนผูเ้ชียวชาญและนกัวิชาการใน
การถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และการแลกเปลียนเรียนรู้เพือเพิมศกัยภาพดา้นการพฒันา
ระบบเชือมโยงแลกเปลียนขอ้มูลและระบบการบริหารจดัการขอ้มูล เป็นตน้ 
 (2.4)  ด้านความร่วมมือและการเป็นพนัธมิตรในการขับเคลือน
อนุสัญญา/พนัธกรณีทีเกียวกบัทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ย
กฎหมายทางทะเล  (United Nations Convention on the Law of the Sea)  อนุสัญญาว่าดว้ยการ
ป้องกนัมลภาวะจากเรือ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) 
และอนุสัญญาว่าดว้ยการป้องกนัมลภาวะทางทะเลเนืองจากการทิงวสัดุเหลือใชแ้ละวสัดุอย่างอืน 
(Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matter 1972) 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามข้อมูลและความคดิเห็น 
เรือง  การบริหารจดัการการกดัเซาะชายฝังทะเล 

 

วธีิการตอบแบบสอบถาม  :  โปรดกา   หนา้       (บางขอ้อาจกาไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) หรือใหข้อ้มูลรายละเอียดเพิมเติม  
 

1.  ข้อมูลทวัไปเกยีวกบัผู้ให้ข้อมูล/ตอบแบบสอบถาม  

1.1 โปรดระบุประเภทของหน่วยงานทีท่านสงักดั 
  ส่วนราชการในส่วนกลาง ส่วนราชการในภูมิภาค องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
  สถาบนัการศึกษาใน กทม. สถาบนัการศึกษาในภูมิภาค บริษทัทีปรึกษา 
  นกัวิชาการอิสระ หน่วยงานกาํกบั ตรวจสอบ (กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ องคก์ารอิสระ ฯลฯ) 

  อืน ๆ ระบุ.............................. 
1.2 ตาํแหน่ง / บทบาทของท่านในหน่วยงานทีท่านสงักดั 
  ผูบ้ริหารหน่วยงานระดบัตน้-สูง ผูเ้ชียวชาญ เจา้หนา้ทีระดบักลาง-สูง 
  เจา้หนา้ทีระดบัปฏิบติั ผูจ้ดัการภาคเอกชน อืน ๆ ระบุ.............................. 
 

 

2.  ข้อมูลและความคดิเห็นต่อสถานการณ์และการบริหารจัดการการกดัเซาะชายฝังทะเลในประเทศไทย 

2.1 ในมุมมองของท่านเห็นวา่สถานการณ์การกดัเซาะชายฝังทะเลของประเทศไทยในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัใด 
  ไม่มีขอ้มูล  ไม่มีปัญหา 
  มีปัญหา ในระดบั 
   วิกฤต รุนแรงมาก ค่อนขา้งรุนแรง ปานกลาง นอ้ย 

2.2 ต่อเนืองจากความเห็นในขอ้ 2.1 ท่านคาดการณ์วา่แนวโน้มของสถานการณ์การกดัเซาะชายฝังทะเลของ
 ประเทศไทยในช่วงระยะ 5-10 ปีขา้งหนา้ จะเป็นอยา่งไร 
 ไม่มีขอ้มูลเพียงพอทีจะคาดการณ์แนวโนม้ได ้
 ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลดา้นอ่าวไทย จะขยายตวัและมีอตัราการกดัเซาะทีรุนแรงขึนในบาง
 พืนที เช่น....................................................................................................................................................... 
 ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลดา้นอนัดามนั จะขยายตวัและมีอตัราการกดัเซาะทีรุนแรงขึนในบาง
 พืนที เช่น........................................................................................................................................................ 
 ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลทุกพืนทีจะขยายตวัแต่ไม่สามารถคาดการณ์อตัราความรุนแรงของการ
 กัดเซาะในแต่ละพืนที เนืองจากมีปัจจัย/ตัวแปรทีเกียวขอ้งจาํนวนมากและในปัจจุบันยงัไม่มี
 การศึกษาขอ้มูลปัจจยั/ตวัแปรทีเพียงพอสาํหรับการคาดการณ์ 

(ขอใหร้ะบุไม่เกิน 5 พืนที) 

(ขอใหร้ะบุไม่เกิน 5 พืนที) 
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2.3 ขอให้ท่านใชป้ระสบการณ์/ขอ้มูลเท่าทีท่านมีตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในการเรียงลาํดบัปัจจยัทีเป็น
 สาเหตุของการเกิดปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลในประเทศ โดยใส่หมายเลขใน (     ) รวมทงัให้
 ขอ้มูลเพิมเติมดว้ย 
 1  =  เป็นสาเหตุทีมีนาํหนกัมากทีสุด 2  =  เป็นสาเหตุทีมีนาํหนกัมาก  
 3  =  เป็นสาเหตุทีมีนาํหนกัปานกลาง 4  =  เป็นสาเหตุทีมีนาํหนกันอ้ย 5  =  ไม่เกียวขอ้ง 
 ( ) กิจกรรมมนุษย ์เช่น.................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................. 
 ( ) ปัจจยั/ตวัแปรทางธรรมชาติ ไดแ้ก่.................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
 ( ) กฎหมาย หรือ ระเบียบทีเป็นแรงกดดนั ไดแ้ก่....................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
 ( ) ทิศทางนโยบายการพฒันาประเทศ และ/หรือ แผนงาน โครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ เช่น................... 
   ................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
 ( ) ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ ไดแ้ก่............................................................................................ 
   .................................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................. 
 ( ) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................. 
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2.4 โดยความคิดเห็นของท่านต่อภาคส่วนต่าง ๆ ตามรายชือทีปรากฏในหัวขอ้นี ท่านคิดว่าในปัจจุบัน                      
 ถงึ 5 ปีข้างหน้า หน่วยงานดงักล่าวมีความรู้ความเขา้ใจ และใหค้วามสนใจ ใหค้วามสาํคญัต่อสถานการณ์
 การกดัเซาะชายฝังทะเลในระดบัใด  (โปรดกา  ในช่องตารางโดยกาความคิดเห็นต่อทุกหน่วยงาน) 

 หน่วยงาน 
ความรู้ – ความเข้าใจ ความสนใจ – ใหค้วามสาํคญั 

มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่มี 
ไม่มี

ความเห็น 
มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่มี 

ไม่มี
ความเห็น 

ภา
ครั
ฐ 

(1) ระดบันโยบาย (รัฐบาล)           

(2) ระดบักระทรวง           

(3) ส่วนราชการระดบักรม           

(4) หน่วยปฏิบติัส่วนในพืนที           

จงั
หว

ดั 

(5) จงัหวดัชายทะเล           

(6) จงัหวดัอืน ๆ           

(7) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินชายทะเล           

(8) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอืน ๆ           

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
 

(9) มหาวิทยาลยัรัฐในกรุงเทพฯ           

(10) มหาวิทยาลยัรัฐในภูมิภาค           

(11) สถาบนัการศึกษาของเอกชน           

(12) สถาบนัวิจยัของรัฐ           

(13) สถาบนัวิจยั/บริษทัทีปรึกษาเอกชน           

(14)  ผูเ้ชียวชาญ/นกัวิชาการอิสระ           

ภา
คเอ

กช
น 

(15) ผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพย ์           

(16) ผูป้ระกอบการท่องเทียว           

(17) ผูป้ระกอบธุรกิจก่อสร้าง           

(18) ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ           

ภา
คป

ระ
ชา
ชน

 (19) NGO           

(20) ชุมชน/ประชาชนทวัไป           

(21) ชุมชน/ประชาชนชายฝังทะเล           

สือ
 

(22) สือสารมวลชน           
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3.  บทบาทของหน่วยงาน (หรือตวัท่านเองในกรณเีป็นเชียวชาญ/นักวชิาการอสิระ) 

3.1 โปรดกา    ในช่องตารางลกัษณะการดาํเนินงานดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล ซึงหน่วยงานท่าน (หรือตวัท่าน
เองในกรณีเป็นผูเ้ชียวชาญ/นกัวิชาการอิสระ) ไดด้าํเนินการตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ภารกจิการดาํเนินงานด้านการกดัเซาะชายฝังทะเล 

(1)
 เส

นอ
นโ

ยบ
าย

/ม
าต
รก
าร

 

(2)
 จดั

ทาํ
แผ

นแ
ม่บ

ท/
แผ

นจ
ดัก

าร
/

แผ
นป

ฏิบ
ตัิก

าร
 

 ภ
าพ

รว
ม 

 เชิ
งพื

นที
 

(3)
 โค

รง
กา
รส

าํร
วจ
ปร

ะเมิ
นส

ถา
นก

าร
ณ์ 

ปัญ
หา

กา
รก
ดัเ
ซา
ะช

าย
ฝัง

 

(4)
 โค

รง
กา
รศึ
กษ

าอ
อก

แบ
บโ

คร
งส

ร้า
ง

ป้อ
งก
นัก

าร
กดั

เซ
าะ

 

(5)
 กา

รศึ
กษ

าจ
ดัท

าํร
าย
งา
น 

EI
A 

(6)
 โค

รง
กา
รศึ
กษ

าวิ
จยั
ดา้
นก

าร
กดั

เซ
าะ

ชา
ยฝั
งแ
ละ

อืน
 ๆ

 

(7)
 จดั

ทาํ
แน

วป้
อง
กนั

กา
รก
ดัเซ

าะ
แบ

บ 
 

So
ft 

So
lut

ion
 

(8)
 จดั

ทาํ
แน

วป้
อง
กนั

กา
รก
ดัเซ

าะ
แบ

บ 
Ha

rd 
So

lut
ion

 

(9)
 จดั

ท าํ
แน

วป้
อง
กนั

กา
รก
ดัเซ

าะ
แบ

บ 
ผส

มผ
สา
น 

(10
) จ
ดัท

าํแ
นว

ป้อ
งก
นัก

าร
กดั

เซ
าะ

 
โด
ยว
ิธีธ

รร
มช

าติ
 

(11
) จ
ดัท

าํฐ
าน
ขอ้

มูล
แล

ะร
ะบ

บ
สา
รส

นเ
ทศ

ภูมิ
ศา
สต

ร์ 

(12
) จ
ดัท

าํคู่
มือ

 / อ
งค
ค์ว
าม
รู้ 

(13
) ถ่

าย
ทอ

ดค
วา
มรู้

/ให
ก้า
รศึ
กษ

า 

             

3.2 วิธีการดาํเนินงานดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล ซึงท่านระบุไวใ้นขอ้ 3.1 
 1) ดาํเนินการเอง  (ระบุหวัขอ้ภารกิจ).............................................................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………..……………... 
 2) จดัจา้งทีปรึกษา/สถาบนัการศึกษา (ระบุหวัขอ้ภารกิจ).............................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………..……………... 
 3) จา้งเหมา/ประมูล  (ระบุหวัขอ้ภารกิจ)......................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………..……………... 
 4) ดาํเนินการเองและจดัจา้ง  (ระบุหวัขอ้ภารกิจ)............................................................................................ 
 …………………………………………………………………………………………..……………... 
 5) อืน ๆ ระบุ...................................................................................................................................................... 

  …………………………………………………………………………………………..……………... 

3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณต่อปี ทีหน่วยงานไดรั้บสาํหรับดาํเนินภารกิจดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล 
 (โปรดกา    ในช่อง      ) 
  นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท ตงัแต่ 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
  มากกวา่ 5 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 15 ลา้นบาท มากกวา่ 15 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
  มากกวา่ 30 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 50 ลา้นบาท มากกวา่ 50 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 100 ลา้นบาท
  มากกวา่ 100 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 200 ลา้นบาท มากกวา่ 200 ลา้นบาทขึนไป  
  อืน ๆ ระบุ............................................................. 
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4.  โครงสร้างอัตรากําลังและข้อจํากัด/อุปสรรคในการบริหารจัดการภารกิจด้านการกัดเซาะชายฝังทะเล      
ของหน่วยงานท่านในปัจจุบนั 

4.1 โครงสร้างรองรับการดาํเนินงาน (โปรดกา    ในช่อง       ) 
  ไม่มีการจดัโครงสร้างรองรับ  (เช่น เป็นงานฝาก) 
  มีโครงสร้างรองรับ แต่ไม่เป็นทางการ (จดัตงัเป็นการภายใน) โดยจดัตงัเป็น 
   สาํนกั  ส่วน  สถาบนั 
   ฝ่าย  กอง  สาํนกังาน 
   อืน ๆ ระบุ.............................................................. 
  มีโครงสร้างรองรับเป็นทางการ  โดยเป็นหน่วยงานระดบั 
   สาํนกั  ส่วน   สถาบนั  
   ฝ่าย  กอง   สาํนกังาน  
   อืน ๆ ระบุ.............................................................. 

4.2 อตัรากาํลงัทีรับผดิชอบภารกิจดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเลทีมีในปัจจุบนั 
 ระดบั จํานวน (คน) โปรดจาํแนกคุณวฒิุของอตัรากาํลงั 

(1)  ขา้ราชการ 
ผูบ้ริหาร   
ผูเ้ชียวชาญ   
เจา้หนา้ที   

รวม   

(2)  ลกูจา้ง 
ลกูจา้งประจาํ/พนกังานราชการ   
ลกูจา้งอืน ๆ   

รวม   

รวมข้าราชการและลูกจ้าง (1) + (2)   

หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารแผนภมิูโครงสร้าง/อตัรากาํลงัดว้ย 

4.3 โปรดใหข้อ้คิดเห็นโดยกา ในช่อง       พร้อมทงัใหร้ายละเอียดประกอบ เกียวกบัขอ้จาํกดั/อุปสรรค 
ของหน่วยงานในการดาํเนินภารกิจดา้นการจดัการการกดัเซาะชายฝังทะเล 

  ขอ้จาํกดั กฎหมาย (ระบุมาตราและชือกฎหมาย).............................................................................. 
  ................................................................................................และประสิทธิภาพในการบงัคบัใช ้
  กฎ ระเบียบทีเป็นช่องโหว ่(ระบุ....................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................) 
  ความไม่เพียงพอของบุคลากร และปริมาณงาน 
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  การขาดทกัษะ / องคค์วามรู้ของบุคลากร (ระบุสาขา / ทกัษะ / ความรู้ทีขาดแคลน......................... 
  ........................................................................................................................................................) 
  ขาดจุดเนน้เชิงนโยบาย หรือ การสนบัสนุนเชิงนโยบายค่อนขา้งนอ้ย 
  ขาดงบประมาณ / แหล่งทุน ทีเพียงพอต่อการแกไ้ขปัญหา 
  ขาดขอ้มูลทีครอบคลุมและทนัสมยั 
  ขาดเครืองมือ / เทคโนโลย ี
  ขาดหลกัสูตรการศึกษาดา้นการจดัการกดัเซาะชายฝังทะเลโดยตรงในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
  อืน ๆ  ระบุ...................................................................................................................................................................) 

5.  ข้อเสนอแนะการพฒันาศักยภาพการจดัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 

5.1 การเสริมสร้างองคค์วามรู้ในหลกัสูตรการเรียนการสอนดา้นการจดัการการกดัเซาะชายฝังทะเล 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 

5.2 การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของหน่วยงาน 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
5.3 การจดัลาํดบัความสาํคญัของแผนงาน / โครงการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะฝังทะเลและ
 กาํหนดหน่วยงานรับผดิชอบเพือไม่ใหเ้กิดความซาํซอ้นและลดผลกระทบ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
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5.4 การพฒันากลไกหรือกระบวนการเพือบูรณาการการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง
 ทะเลอยา่งเป็นระบบ โดย.................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 

5.5 อืน ๆ ระบุ............................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก  ข 
รายชือผลการศึกษาวจัิยทเีกยีวข้องกบัการจัดการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 

เรืองที 1 โครงการศึกษาวิจยั เรือง มาตรการทางกฎหมายเกียวกบัการนาํทีดินทีถูกนาํทะเลกดัเซาะ
 กลบัมาใชป้ระโยชน์ (Land Reclamation)  
เรืองที 2 โครงการศึกษาแผนแม่บทการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล ตงัแต่ปากแม่นาํ
 เพชรบุรี จ.เพชรบุรี ถึงปากแม่นาํปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
เรืองที 3 โครงการศึกษาวางผงัแม่บทการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังและวางผงัท่าเรือเพือ
 รองรับการขยายพืนทีอุตสาหกรรมชายฝังตะวนัออก (จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จนัทบุรี จ.ตราด) 
เรืองที 4 โครงการจัดทาํแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
 บริเวณอ่าวไทยตอนบน (จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา) 
เรืองที 5 โครงการศึกษาจดัทาํแผนหลกัและออกแบบเบืองตน้ในการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
 ชายฝังอ่าวไทยตอนล่างตงัแต่แหลมตะลุมพกุ ถึงปากนาํทะเลสาบสงขลา 
เรืองที 6 โครงการศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลจงัหวดัปัตตานี และ
 การออกแบบโครงสร้างป้องกนัเบืองตน้ 
เรืองที 7 โครงการศึกษาวิจัยและสํารวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
 ชายฝัง บริเวณตาํบลแหลมฟ้าผา่ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 
เรืองที 8 โครงการศึกษาบูรณาการเชิงพืนทีเพือการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล จงัหวดั
 สมุทรปราการ : กรณีศึกษานาํร่องเพือการออกแบบ  ณ  บา้นขนุสมุทรจีน  ต.แหลมฟ้าผา่ 
 อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 
เรืองที  9 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
เรืองที 10 โครงการศึกษาหาสาเหตุการกดัเซาะชายฝังทะเลและแนวทางการแกไ้ขป้องกนัชายฝัง
 ทะเลทีไดรั้บผลกระทบบริเวณพืนทีลุ่มนาํปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 
เรืองที 11 โครงการสาํรวจและศึกษาการกดัเซาะชายฝังทะเลบริเวณอ่าวไทย (จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
 นครศรีธรรมราช และสงขลา) 
เรืองที 12 รายงานวิชาการการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังทะเลดา้นอ่าวไทย 
เรืองที 13 รายงานวิชาการการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังดา้นทะเลอนัดามนั 
เรืองที 14 โครงการสํารวจและศึกษาการเปลียนแปลงของตะกอนชายฝังทะเลพืนทีจังหวดัระยองและ
 จงัหวดัจนัทบุรี 
เรืองที 15 โครงการสาํรวจและศึกษาการเปลียนแปลงของตะกอนชายฝังทะเล 
เรืองที 16 โครงการสาํรวจและศึกษาการเปลียนแปลงระดบันาํทะเล 
เรืองที 17 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิมขึนของระดบันาํทะเลต่อสภาพการใช้
 ทีดินชายฝังของประเทศไทย 
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ภาคผนวก ค 
     โครงการและงบประมาณตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง ปีงบประมาณ 2554-2559 จําแนกตามแผนงานและหน่วยงาน 

หน่วยงาน 

แผนงานที่ 1  ศึกษาออกแบบ จัดทํารายงาน แผนงานที่ 2  ลงทุนป้องกันและเตรียมพร้อม แผนงานที่ 3  ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมและ แผนงานที่ 4  เสริมสร้างองค์ความรู้และ รวมทั้งสิ้น 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก่อสร้าง รับมือผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ระบบนิเวศ การมีส่วนร่วม 

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

1. กรมทรัพยากร ทาง
ทะลและชายฝั่ง (ทช.) 

โครงการ 8 5 6 4 4 4 2 6 7 9 7 2 9 14 12 11 11 10 25 30 26 29 24 27 44 55 51 53 46 43 

ล้านบาท 110.5 91.5 41.0 7.8 7.3 7.3 605.0 28.0 29.5 61.0 37.0 12.0 137.3 80.2 5.2 4.1 9.0 4.0 60.2 30.6 25.8 35.8 33.3 35.3 913.0 230.3 101.5 108.7 86.6 58.6 

รวม 
 

31 โครงการ 265.4 ลบ. 
  

33 โครงการ 772.5 ลบ. 
  

67 โครงการ 239.8 ลบ. 
  

161 โครงการ 221.0 ลบ. 
  

292 โครงการ 1498.7 ลบ. 
 

2. กรมทรัพยากร ธรณี 
(ทธ.)  

โครงการ             9 7 6 4 2 4             3 1 1       12 8 7 4 2 4 

ล้านบาท             98.5 33.0 36.0 18.0 13.0 22.0             3.0 2.0 1.0       101.5 35.0 37.0 18.0 13.0 22.0 

รวม 
 

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

32 โครงการ 220.5 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

5 โครงการ 6.0 ลบ. 
  

37 โครงการ 226.5 ลบ. 
 

3. กรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) 

โครงการ                         2 8 10 8 8 7   1 1 1 1 1 2 9 11 9 9 8 

ล้านบาท                         1.5 14.7 17.7 11.7 10.5 9.5   0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5 14.9 17.8 11.8 10.6 9.6 

รวม 
 

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

43 โครงการ 65.6 ลบ. 
  

5 โครงการ 0.6 ลบ. 
  

48 โครงการ 66.2 ลบ. 
 

4. กรมทรัพยากร น้ํา
บาดาล (ทบ.) 

โครงการ             4 4 4 4 4 4                         4 4 4 4 4 4 

ล้านบาท             10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0                         10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

รวม 
 

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

24 โครงการ 60.0 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

24 โครงการ 60.0 ลบ. 
 

5. สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

โครงการ 1                         1 1                   1 1 1 0 0 0 

ล้านบาท 40.0                         5.0 5.0                   40.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 

รวม 
 

1 โครงการ 40.0 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

2 โครงการ 10.0 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

3 โครงการ 50.0 ลบ. 
 

รวมใน ทส. 
 

32 โครงการ 305.5 ลบ. 
  

89 โครงการ 1053.0 ลบ. 
  

112 โครงการ 315.4 ลบ. 
  

171 โครงการ 227.6 ลบ. 
  

404 โครงการ 1901.4 ลบ. 
 

6. กรมเจ้าท่า (จท.) โครงการ 33 35 32 16 8 4 1 1 1 1 1 1 4 13 6 5 4 5             38 49 39 22 13 10 

ล้านบาท 2123.0 2751.0 2689.0 1665.0 1385.0 755.0 5.0 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 86.0 195.0 65.0 50.0 37.0 48.0             2214.0 2948.0 2754.5 1715.5 1422.5 803.5 

รวม 
 

128 โครงการ 11368.0 ลบ. 
  

6 โครงการ 9.0 ลบ. 
  

37 โครงการ 481.0 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

171 โครงการ 11858.0 ลบ. 
 

7. กรมโยธาธิการและผัง
เมือง (ธผ.) 

โครงการ 8 13 13 6 4 4                           1 1 3 1   8 14 14 9 5 4 

ล้านบาท 102.5 284.0 333.0 132.0 80.0 88.0                           10.0 10.0 22.0 10.0   102.5 294.0 343.0 154.0 90.0 88.0 

รวม 
 

48 โครงการ 1019.5 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

6 โครงการ 52.0 ลบ. 
  

54 โครงการ 1071.5 ลบ. 
 

8. กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) โครงการ                           1                     0 1 0 0 0 0 

ล้านบาท                           5.0                     0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

รวม 
 

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

1 โครงการ 5.0 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

1 โครงการ 5.0 ลบ. 
 

รวมนอก ทส. 
 

176 โครงการ 12387.5 ลบ. 
  

6 โครงการ 9.0 ลบ. 
  

38 โครงการ 486.0 ลบ. 
  

6 โครงการ 52.0 ลบ. 
  

226 โครงการ 12934.5 ลบ. 
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หน่วยงาน 

แผนงานที่ 1  ศึกษาออกแบบ จัดทํารายงาน แผนงานที่ 2  ลงทุนป้องกันและเตรียมพร้อม แผนงานที่ 3  ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมและ แผนงานที่ 4  เสริมสร้างองค์ความรู้และ รวมทั้งสิ้น 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก่อสร้าง รับมือผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ระบบนิเวศ การมีส่วนร่วม 

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

9. ทจส.สตูล/กรมเจ้าท่า โครงการ 5 2 3                                           5 2 3 0 0 0 

ล้านบาท 25.0 160.0 240.0                                           25.0 160.0 240.0 0.0 0.0 0.0 

รวม 
 

10 โครงการ 425.0 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

0 โครงการ 0.0 ลบ. 
  

10 โครงการ 425.0 ลบ. 
 

10. จังหวัด โครงการ 2 4 2 2 1         1 1 1                         2 4 2 3 2 1 

ล้านบาท 55.0 90.0 75.0 120.0 40.0         80.0 560.0 160.0                         55.0 90.0 75.0 200.0 600.0 160.0 

รวม   11 โครงการ 380.0 ลบ.     3 โครงการ 800.0 ลบ.     0 โครงการ 0.0 ลบ.     0 โครงการ 0.0 ลบ.     14 โครงการ 1180.0 ลบ.   

11. ทสจ. โครงการ 4 2 1       1           7 6 6 5 5 5 11 9 11 8 10 8 23 17 18 13 15 13 

ล้านบาท 22.5 5.5 0.5       10.0           9.3 2.2 2.2 1.7 1.7 1.7 48.5 14.6 16.6 14.1 16.1 14.1 90.3 22.3 19.3 15.8 17.8 15.8 

รวม   7 โครงการ 28.5 ลบ.     1 โครงการ 10.0 ลบ.     34 โครงการ 18.8 ลบ.     57 โครงการ 124.0 ลบ.     99 โครงการ 181.3 ลบ.   

12. อบจ. โครงการ 7 8 1 2 1                                       7 8 1 2 1 0 

ล้านบาท 85.5 141.0 20.0 65.0 50.0                                       85.5 141.0 20.0 65.0 50.0 0.0 

รวม   19 โครงการ 361.5 ลบ.     0 โครงการ 0.0 ลบ.     0 โครงการ 0.0 ลบ.     0 โครงการ 0.0 ลบ.     19 โครงการ 361.5 ลบ.   

13. อบต. โครงการ 11 4         1 1         1 3 3 2 1 1   3   3   1 13 11 3 5 1 2 

ล้านบาท 55.5 17.6         40.0 60.0         0.2 0.4 25.3 0.3 0.2 0.2   0.6   0.6   0.2 95.7 78.6 25.3 0.9 0.2 0.4 

รวม   15 โครงการ 73.1 ลบ.     2 โครงการ 100.0 ลบ.     11 โครงการ 26.6 ลบ.     7 โครงการ 1.4 ลบ.     35 โครงการ 201.1 ลบ.   

14. ทบ.นคร โครงการ 1 1 1 1 1 1             4 2 2 2 1 1             5 3 3 3 2 2 

ล้านบาท 80.0 70.0 70.0 70.0 20.0 20.0             189.0 101.0 101.0 101.0 1.0 1.0             269.0 171.0 171.0 171.0 21.0 21.0 

รวม   6 โครงการ 330.0 ลบ.     0 โครงการ 0.0 ลบ.     12 โครงการ 494.0 ลบ.     0 โครงการ 0.0 ลบ.     18 โครงการ 824.0 ลบ.   

15. ทบ.เมือง โครงการ 3 3 1                   4 4 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 10 9 4 3 3 3 

ล้านบาท 20.0 210.0 100.0                   104.5 21.5 15.0 15.0 15.0 15.0 4.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 129.0 233.0 115.5 15.5 15.5 15.5 

รวม   7 โครงการ 330.0 ลบ.     0 โครงการ 0.0 ลบ.     16 โครงการ 186.0 ลบ.     9 โครงการ 8.0 ลบ.     32 โครงการ 524.0 ลบ.   

16. ทบ.ตําบล โครงการ 17 12 5 2 3 3 4 3 3       5 2 3 2 2 2 2 2 2   2   28 19 13 4 7 5 

ล้านบาท 277.0 392.0 94.5 31.0 41.0 36.0 15.0 9.0 9.0       12.6 1.5 26.0 0.7 0.7 0.7 0.3 0.4 0.3   0.3   304.9 402.9 129.8 31.7 42.0 36.7 

รวม   42 โครงการ 871.5 ลบ.     10 โครงการ 33.0 ลบ.     16 โครงการ 42.2 ลบ.     8 โครงการ 1.3 ลบ.     76 โครงการ 948.0 ลบ.   

รวมจังหวัด/ท้องถิ่น 
 

117 โครงการ 2799.6 ลบ. 
  

16 โครงการ 943.0 ลบ. 
  

89 โครงการ 767.6 ลบ. 
  

81 โครงการ 134.7 ลบ. 
  

303 โครงการ 4644.9 ลบ. 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

325 โครงการ 15492.5 ลบ. 
  

111 โครงการ 2005.0 ลบ. 
  

239 โครงการ 1569.0 ลบ. 
  

258 โครงการ 414.3 ลบ. 
  

933 โครงการ 19480.8 ลบ. 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

นางสาวสุทธิลกัษณ์ ระววิรรณ 

การศึกษา  วิทยาศาสตรบณัฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การฝึกอบรม/ดูงาน 1.  นกับริหารระดบัสูง : ผูน้าํทีมีวิสยัทศัน์   สาํนกังาน ก.พ. 
2.  ผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง (CIO)   สาํนกังาน ก.พ. 
3.  การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนสาํหรับผูบ้ริหาร รุ่นที 1  

สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
4.  พฒันานกับริหารระดบัสูง : ผูบ้ริหารส่วนราชการ (นบส.2)  สาํนกังาน ก.พ. 
5.  The International Marine Environment Policy Education Program 

(IMEPEP)  Korea Maritime Institute (KMI)  สาธารณรัฐเกาหลี 

การรับราชการ 
3 ก.ค. 2546 -11 เม.ย. 2550  ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์   
 สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
12 เม.ย.2550  - 17 ธ.ค. 2552 รองเลขาธิการสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิงแวดลอ้ม 
17 ธ.ค. 2552 - 22 พ.ย.2553 รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
22 พ.ย.2553 - ปัจจุบนั   รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 
 

 


