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สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
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บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
แนวชายฝังทะเลของประเทศไทยมีระยะทางประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพืนที
23 จังหวัด แยกเป็ นชายฝังทะเลด้านอ่าวไทย ระยะทางประมาณ 2,055 กิโลเมตร และชายฝังทะเลด้าน
อันดามันระยะทางประมาณ 1,093 กิ โลเมตร (รวมแนวชายฝั งรอบเกาะภูเก็ต) พืนทีชายฝังทะเลมี
ศักยภาพและบทบาทสําคัญ โดยเป็ นทุนทางเศรษฐกิจและสังคม เนืองจากมีประชาชนอยูอ่ าศัยทํากิน
ประมาณ 20 ล้า นคน เป็ นฐานการผลิ ต และการบริ ก ารที สํา คัญจึ ง มี กิ จ กรรมการใช้ประโยชน์
หลากหลาย อาทิเช่ น เป็ นพืนทีเพือการอุตสาหกรรมการท่องเทียว การประมง และแหล่งสํารวจขุด
เจาะพลังงาน เป็ นต้น ตลอดจนเป็ นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม เพราะว่าเป็ นแหล่ง
ทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์โดยเป็ นพืนทีต่อเนื องระหว่างระบบนิ เวศทางบกและทางทะเล (Ecotone)
ซึงมีความสําคัญต่อระบบนิเวศชายฝังทะเล มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
กระบวนการเปลี ยนแปลงพื นที ชายฝั งทะเล ทังโดยกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์แ ละ
กระบวนการตามธรรมชาติเกิดขึนอย่างต่อเนื อง ทําให้เกิดการสู ญเสี ยพืนทีชายฝังทะเลและปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝังทะเล รวมถึงปั ญหาการทับถมของตะกอนและเกิดการตืนเขินซึ งสถานการณ์นบั วันจะ
ทวีความรุ นแรงและมีการขยายตัวมากขึน ทังนี ข้อมูลการสํารวจศึกษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ผลสรุ ปว่า แนวชายฝังทะเลของประเทศไทยประสบปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง
ในระดับปานกลางถึงรุ นแรง คิดเป็ นระยะทาง 830 กิโลเมตร หรื อร้อยละ 26.34 ของระยะทางแนว
ชายฝังทะเลทังประเทศ จากการศึกษาการพัฒนาเครื องมือการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล ได้
รวบรวมองค์ความรู ้ทางวิชาการเกียวกับหลักการ วิธีการ รู ปแบบการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การกัดเซาะชายฝังประกอบด้วย แนวทางหลัก / วิธีการ 4 แนวทาง คือ (1) การไม่ดาํ เนิ นการใด ๆ (2)
การอพยพเคลือนย้ายไปยังพืนทีอืนหรื อการถอยร่ นจากแนวชายฝังทะเล (3) การสร้างเสถียรภาพของ
ชายฝังทะเลโดยไม่ใช้โครงสร้าง (Soft Stabilization) (4) การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยใช้
โครงสร้าง (Hard Stabilization)
ทีผ่านมา แม้ว่าจะมีหน่ วยงานรัฐหลายหน่ วยงานทีมีพนั ธกิ จเกี ยวข้องกับการจัดการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล แต่การดําเนิ นงานมีลกั ษณะขาดการประสานและ
บูรณาการการทํางานทีเชือมโยง ส่ งผลให้การบริ หารจัดการเพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝั งยังเป็ นไปอย่างไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพเท่ าที ควร คณะรั ฐมนตรี จึ งได้มี มติ ที สําคัญเมื อวันที 26
สิ งหาคม 2551 เมือวันที 22 กันยายน 2552 และเมือวันที 20 เมษายน 2553 โดยสาระสําคัญของมติ
คณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวครอบคลุมการมีส่วนร่ วมของประชาชนและภาคส่ วนต่าง ๆ แนวทางการบูรณาการ

จ
จัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล โดยมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
เป็ นหน่ วยงานรั บผิ ดชอบประสานการดําเนิ นงาน ดังนัน เพื อให้ ก ารขับเคลื อนภารกิ จที ได้รั บ
มอบหมายตามนโยบายมี ประสิ ทธิ ผลและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ รายงานการศึ กษาฉบับนี จึ งได้เสนอ
ข้อเสนอการพัฒนาศักยภาพและความพร้ อมของกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั ง (ทช.) ในการ
เป็ นหน่ วยงานหลักประสานและบูรณาการการบริ หารจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝังทะเลไว้ 3 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 ด้านโครงสร้างการบริ หารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง โดยการ
ปรับอํานาจหน้าทีตามกฎกระทรวงให้ครอบคลุมภารกิจด้านจัดการป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง และ
จัดตัง “สํานักการจัดการป้ องกันการกัดเซาะชายฝังทะเล” ทําหน้าทีเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ ประสาน
การดําเนิ นงานด้านการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลให้เป็ นไปอย่างบูรณา
การและสอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิการหรื อแผนการจัดการเชิง
พืนที รวมทังเป็ นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู ้ดา้ นการกัดเซาะชายฝังทะเล ตลอดจนส่ งเสริ มการ
สร้ างศักยภาพและขีดความสามารถเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝังทะเลของทุกภาคส่ วนทีเกียวข้อง ทังนี โดยจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรให้ครอบคลุมกับ
สาขาวิชาการทีจําเป็ นสําหรับรองรับการดําเนินงาน
ส่ วนที 2 ด้านกลไกและกระบวนการผลักดันขับเคลือนการดําเนิ นงานเชิงบูรณาการ
ซึงเชือมโยงตังแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบตั ิการ อาทิเช่น การทบทวน ปรับปรุ งพัฒนาบทบาทของ
กลไกระดับนโยบาย ได้แก่ คณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินกิจกรรมและจัดทําแผนหลักป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง และกลไกทางวิชาการ ได้แก่ คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม (ด้านคมนาคมของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อโครงการ
ร่ วมกับเอกชน และด้านโครงสร้างพืนฐานและอืนๆ) ซึ งอยูภ่ ายใต้คณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ
ั
วนกลาง ภูมิภาค และ
ให้มีความเชือมโยงและหนุ นเสริ มการดําเนิ นงานของหน่ วยงานปฏิบตั ิทงในส่
ท้องถิน รวมถึงการจัดตังคณะกรรมการทีปรึ กษาทางวิชาการภายในหน่ วยงาน ให้เป็ นทีปรึ กษาเพือ
ทําหน้าทีกลันกรองความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ/เทคนิค ฯลฯ และให้คาํ ปรึ กษา แนะนําทาง
วิชาการแก่ หน่ วยงานปฏิ บตั ิ หน่ วยงานกํากับ ตรวจสอบ รวมทังภาคส่ วนต่ างๆ และสาธารณชน
ตลอดจนด้านการพัฒนาเครื องมือ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ได้แก่ การเร่ งรัดร่ างพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง พ.ศ. .... การพิจารณาปรับปรุ ง แก้ไขกฎระเบียบให้
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพการบังคับใช้ การประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์
การส่ งเสริ มและยกระดับการมีส่วนร่ วมของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูท้ ีเกียวข้อง เป็ นต้น

ฉ
ส่ วนที 3 ด้านความร่ วมมือระหว่างประเทศและพันธกรณี ดา้ นการจัดการชายฝังและ
ทะเล/ด้านการกัดเซาะชายฝัง โดยการพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรทังในระดับบริ หาร และระดับ
ปฏิบตั ิการในสาขาทีประเทศไทยยังขาดความพร้อมการพัฒนากลไกและกระบวนการแลกเปลียนข้อมูล
และองค์ความรู ้ การสํารวจ ศึกษา วิจยั ในระดับองค์กรและระดับนักวิชาการ ความร่ วมมือและการเป็ น
พันธมิตรในการขับเคลือนอนุสญ
ั ญา/พันธกรณี เช่น อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทางทะเล
(United Nations Convention on the Law of the Sea) อนุสัญญาว่าด้วยการป้ องกันมลภาวะจากเรื อ
(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) เป็ นต้น

ช

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่ วนบุคคลฉบับนี สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาอย่างสู งของคณะ
อาจารย์ทีปรึ กษา ซึ งประกอบด้วย ดร.สมพร แสงชัย ดร.จิตริ ยา ปิ นทอง และ ศ.ดร.สุ รชัย ศิริไกร
ทีได้ให้คาํ แนะนํา ชีแนะ ปรับปรุ ง เพิมเติมเกียวกับขอบเขตของเนื อหาสาระของรายงานให้มีความ
สมบูรณ์ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ รวมทังวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรนักบริ หารการทูตอย่าง
ครอบคลุมมากยิงขึน
โดยที ข้อ มู ล ในการศึ ก ษาและจัด ทํา รายงานครั งนี ได้รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก
หน่วยงานทังภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลจากผลการศึกษาและข้อมูลพืนฐาน
จากการตอบแบบสอบถามของหน่ ว ยงานที ดํา เนิ น การด้า นการกั ด เซาะชายฝั งทะเลของ
สถาบันการศึกษาวิจยั และส่ วนราชการต่างๆ ทังในและนอกสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อ ม รวมถึ ง ส่ ว นราชการในภู มิ ภ าคและท้อ งถิ น ตลอดจนสถาบัน ทางทะเลแห่ ง
สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Maritime Institute : KMI) ทีได้เพิมพูนองค์ความรู ้ดา้ นนโยบายทางทะเล
และสิ งแวดล้อม การแลกเปลียนเรี ยนรู ้สถานการณ์และการจัดการระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค ซึ งสามารถนํามาเปรี ยบเทียบและประยุกต์ใช้ในการเตรี ยมพัฒนาการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝังของประเทศไทยและของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังต่อไป ผูจ้ ดั ทํารายงาน
จึงใคร่ ขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี
สุ ดท้ายนี ขอขอบคุณเพือนร่ วมรุ่ นนักบริ หารการทูต รุ่ น 3 ทีได้ให้ความช่ วยเหลือ
ด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณเจ้าหน้าทีสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง
การต่างประเทศทุกท่าน ทีให้ความอนุเคราะห์ในระหว่างการฝึ กอบรม
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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
แนวชายฝั งทะเลของประเทศไทยมีระยะทางประมาณ 3,148 กิ โลเมตร1 ครอบคลุม
พืนที 23 จังหวัด แยกเป็ นชายฝั งทะเลด้านอ่าวไทย ระยะทางประมาณ 2,055 กิโลเมตร และชายฝัง
ทะเลด้านอันดามันระยะทางประมาณ 1,093 กิโลเมตร (รวมแนวชายฝังรอบเกาะภูเก็ต) พืนที ชายฝัง
ทะเลมีศกั ยภาพและบทบาทสําคัญทังในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อม โดยมีประชาชนอยูอ่ าศัย
ทํากินประมาณ 13 ล้านคน เป็ นพืนทีเพือการอุตสาหกรรมการท่องเทียว การประมง และเป็ นแหล่ง
ทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์โดยเป็ นพืนทีต่อเนื องระหว่างระบบนิ เวศทางบกและทางทะเล (Ecotone)
ซึ งมี ความสําคัญต่อระบบนิ เวศชายฝั งทะเล มีความหลากหลายทางชี วภาพสู ง เป็ นฐานการผลิตที
สําคัญจึงมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์หลากหลาย กระบวนการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังทะเลทังโดย
กิจกรรมของมนุษย์และกระบวนการตามธรรมชาติซึงเกิดขึนอย่างต่อเนืองทําให้เกิดการสู ญเสี ยพืนที
ชายฝังทะเลและปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลรวมถึงปั ญหาการทับถมของตะกอนและเกิดการตืน
เขินซึงสถานการณ์ดงั กล่าวนับวันจะทวีความรุ นแรงและและมีการขยายตัวมากขึน
จากการประมวลผลการสํารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการศึกษาต่าง ๆ พบว่า ชายฝัง
ทะเลของประเทศไทยมีปัญหาถูกกัดเซาะประมาณ 830 กิโลเมตร โดยมีประเด็นปั ญหาและ สาเหตุ
หลักจาก (1) กระบวนการตามธรรมชาติ (2) กิจกรรมมนุ ษย์ (3) กฎหมายและการบริ หารจัดการ
ทังนี ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลส่ งผลกระทบทังทางตรงและทางอ้อม ดังนี
1.1.1 ด้านระบบนิเวศชายฝังทะเลต่าง ๆ ได้รับผลกระทบทังในแง่ความอุดมสมบูรณ์ของ
สิ งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพและห่วงโซ่อาหาร ซึงส่ งผลให้ผลผลิตสัตว์นาและประมงลดลง
ํ
1.1.2 ด้านเศรษฐกิจ การสู ญเสี ยพืนทีชายฝังและความสวยงามตามธรรมชาติส่งผลกระทบต่อ
การลงทุนทังภาคอุตสาหกรรม การท่องเทียว ฯลฯ ทําให้รัฐต้องใช้งบประมาณใน การแก้ไขปั ญหาจํานวนมาก
1.1.3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ชุมชนทีตังถินฐานในพืนทีชายฝังทะเลทีมีปัญหา
กัดเซาะต้องสู ญเสี ยทีดิน ทีทํากิน ทีอยูอ่ าศัยนํามาซึ งความไม่มนคงในการดํ
ั
ารงชีวิต ต้องเปลียนวิถี
ชีวิตหรื อการประกอบอาชีพ หรื อต้องอพยพย้ายถินทีอยู่
1

ผลจากการวิเคราะห์โดยวิธี digitize ข้อมูลจากแผนทีภูมิประเทศมาตราส่ วน 1 : 50,000 ของ
กรมแผนทีทหาร อ้างอิงระบบพิกดั WGS84

2
ทีผ่านมาแม้ว่า จะมีหน่ วยงานรัฐหลายหน่ วยที มีพ นั ธกิ จเกี ยวข้องกับการจัดการ
ป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั งทะเล แต่ก ารดํา เนิ น งานที ผ่า นมามีล กั ษณะ
“ต่า งคนต่า งทํา ” ขาดการประสานและบูร ณาการการทํา งานที เชื อมโยงตังแต่ก ารกํา หนด
นโยบาย – การแปลงไปสู่ ก ารปฏิบ ตั ิ – การติด ตามประเมิน ผลกระทบอย่า งสอดคล้อ งและ
ประสานกัน เป็ นระบบ ส่ ง ผลให้ก ารบริ ห ารจัด การเพื อป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการกัด เซาะ
ชายฝั งยัง เป็ นไปอย่า งไม่มีป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่า ที ควร ในการนี คณะรัฐ มนตรี ไ ด้มีม ติที สํา คัญ
จํานวน 3 ครั ง คือ เมือวันที 26 สิ งหาคม 2551 และเมือวันที 22 กันยายน 2552 และเมือวันที 20
เมษายน 2553 โดยสาระสํา คัญ ของมติค ณะรัฐ มนตรี ด งั กล่า วข้า งต้น ครอบคลุม ในเรื องการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและภาคส่ ว นต่าง ๆ ในการป้ องกัน การกัด เซาะชายฝั งทะเล แนวทาง
การบู ร ณาการจัด การป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั งทะเล กรอบแผนบู ร ณาการ
งบประมาณการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเล โดยมอบหมายให้กรม
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั งเป็ นหน่ วยงานรั บผิดชอบประสานการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตาม
กรอบแผนบูรณาการฯ
อย่า งไรก็ต าม เนื องจากกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ง (ทช.) เป็ น
หน่ ว ยงานใหม่ ซึ งตามโครงสร้ า ง/อํา นาจหน้า ที /อัต รากํา ลัง เดิ ม ที มี อ ยู่ย งั ไม่ค รอบคลุม ถึ ง
ภารกิ จ ด้า นการจัด การป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั ง ดัง นั น เพื อให้ก าร
ขับเคลื อนภารกิ จที ได้รับมอบหมายตามนโยบายซึ งเป็ นมติ คณะรั ฐมนตรี ขา้ งต้นเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ผลและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ จึ งมี ความจําเป็ นต้องศึ กษาวิเคราะห์ เพือเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพและความพร้ อมของกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั ง (ทช.) ในการเป็ น
หน่ วยงานหลักประสานและบูรณาการการบริ หารจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝั งทะเล
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื อรวบรวม ประมวลปั ญหาและสาเหตุ ก ารกัด เซาะชายฝั งทะเล รวมทัง
แนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหา จากกรณี ศึกษาทังภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน
ข้อ จํา กัด ของการขับ เคลื อนการดํา เนิ น งานป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั งทะเล
ในภาพรวม
1.2.2 เพือเสนอแนะแนวทางพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั งในการเป็ นหน่ วยงานหลักประสานและบูรณาการการจัดการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1.1 การศึกษาสาเหตุของปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลในภาพรวมของ
ประเทศไทยและข้อเสนอแนวทาง/วิธีการแก้ไ ขปั ญหาในรู ปแบบต่ าง ๆ ที ได้มีการศึ กษา หรื อ
ดําเนินการในพืนทีต่าง ๆ
1.3.1.2 การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ร ะบบบริ ห ารจัด การด้า นการกัด เซาะชายฝั ง
ประกอบด้วย
(1) การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ น โยบายและยุ ท ธศาสตร์ ระดั บ ชาติ
ที เกี ยวข้อ งกับ การจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเลในช่ วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที 10 – ทิศทางในช่ วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที 11 ตลอดจนข้อเสนอแนะในการประสานความ
ร่ วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
(2) การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยการ
วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วยหลัก 7S’s (Mc Kinsey) และการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยหลัก C-PEST
(3) การศึกษาวิเคราะห์องค์กรและการบริ หารจัดการภารกิจการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลของหน่วยงานภาครัฐทีมีหน้าทีรับผิดชอบและทีเกียวข้องในปัจจุบนั
1.3.2 วิธีการและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.2.1 ประเภทการวิจยั เชิงคุณภาพ
1.3.2.2 แหล่งข้อมูลทีใช้ในการศึกษา
(1) ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการทบทวนข้อมูลจากเอกสารนโยบาย แผน ผล
การศึกษาวิจยั และบทความทางวิชาการ ตลอดจนผลการประชุมสัมมนาด้านการกัดเซาะชายฝังทะเล
(2) ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ โดยการจั ด ทํา แบบสอบถามข้ อ มู ล และ
ความคิดเห็น (ภาคผนวก ก) จากผูแ้ ทนของภาคส่ วนต่าง ๆ ทีมีส่วนได้เสี ยและทีเกียวข้อง รวมทัง
การปรึ กษาหารื อและระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้ าหมายหลัก (Key Persons) ซึ งมีประสบการณ์
หรื อมีความเชียวชาญด้านการกัดเซาะชายฝังทะเล
1.3.2.3 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประมวลสรุ ปผลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิตามข้อ 1.3.2.2 (1) และ (2) เพือนําเสนอร่ าง
แนวทางการพัฒนาศักยภาพกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังในการเป็ นหน่วยงานหลักประสาน
และบูรณาการการจัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล พร้อมทังจัดกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรหลักของกรมและหน่วยงานทีเกียวข้อง
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1.4 ประโยชน์ ทจะได้
ี รับจากการศึกษา
1.4.1 นําผลการศึกษาไปใช้เป็ นเครื องมือและ/หรื อเป็ นข้อมูลในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเพือรองรับการจัดโครงสร้าง อัตรากําลัง และภารกิจของสํานักการจัดการป้ องกัน
การกัดเซาะชายฝังทะเล ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
1.4.2 นําผลการศึกษาไปประกอบการทบทวนและจัดทําแผนงาน/โครงการของ
กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั ง ที จะเสนอคําของบประมาณรายจ่ ายประจําปี รวมถึ งการใช้
ประกอบในการจัด ทํา แผนปฏิ บ ัติ ก ารเชิ ง บู ร ณาการด้า นการจัด การป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หา
การกัดเซาะชายฝัง 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 11
1.4.3 ภาคส่ วนต่าง ๆ ทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีความรู ้ ความ
เข้าใจเกี ยวกับบทบาทหน้าทีและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่ วยงานต่าง ๆ ด้านการจัดการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล

บทที 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 การบริ หารจัดการ : หลักการ ทฤษฎี
“การบริ หารจัดการ” (Management) หมายถึง ชุดของหน้าทีต่าง ๆ (A set of
functions) ทีกําหนดทิศทางในการใช้ประโยชน์ทรั พยากรทังหลายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลเพือให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficient)
หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างเฉลียวฉลาดและคุม้ ค่า (Cost-effective) ส่ วนการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิ ทธิ ผล (Effective) หมายถึง การตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง (Right decision) และมีการ
ปฏิ บ ัติ ก ารได้สํา เร็ จ ตามแผนที กํา หนดไว้ ดัง นัน ผลสํา เร็ จ ของการบริ ห ารจัด การจึ ง ต้อ งมี ท ัง
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลควบคู่กนั (Griffin, 1997: 4)
“การบริ หารจัดการ” หมายถึง กระบวนการมุ่งสู่ เป้ าหมายขององค์การจากการ
ทํางานร่ วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอืน ๆ (Carto, 2000: 555) หรื อเป็ นกระบวนการออกแบบ
และรั กษาสภาพแวดล้อมทีบุคคลทํางานร่ วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้ าหมายทีกําหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ภาพที 1 แสดงกระบวนการบริหารจัดการซึงประกอบด้ วยหน้ าทีทีสั มพันธ์ กนั 4 ประการ
“ศาสตร์ ในการบริ หารจัดการ” (Science) คือ ความรู ้ทีได้จดั ระบบมาแล้ว
คุณลักษณะทีสําคัญของศาสตร์ แขนงใดก็ตาม คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (อาศัยหลักเหตุผล) ใน
การพัฒนาความรู ้ ดังนัน ศาสตร์ จึงประกอบด้วย (1) แนวความคิดทีชัดเจน (Clear concepts)
(2) ทฤษฎี (Theory) (3) ความรู ้ทีสะสมไว้โดยพัฒนาจากสมมติฐาน (Accumulated Knowledge)
(4) การทดลอง (Experimentation) (5) การวิเคราะห์ (Analysis)
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“วิวฒั นาการของแนวคิดในการบริ หารจัดการ” แนวทางการบริ หารจัดการใน
ปั จ จุ บ ัน มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ แนวคิ ด ของทฤษฎี ก ารบริ หารจัด การที มี วิ ว ัฒ นาการมาหลายยุ ค
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2002) ดังแสดงใน ภาพที 2

ภาพที 2

แสดงวิวฒ
ั นาการของแนวคิดในการบริหารจัดการ
(Management perspectives over time)

แนวคิดที 1 แนวคิดแบบดังเดิม
1.1) การบริ หารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific management)
1.1.1) แนวคิดของ Frederick W. Taylor : การบริ หารจัดการแบบวิทยาศาสตร์
1.1.2) แนวคิดของ Henry L. Gantt : สิ งจูงใจด้านค่าตอบแทน
1.1.3) แนวคิดของ Frank and Lillian Gilbreth : การศึกษาเวลาและการ
เคลือนไหวในการทํางาน
1.1.4) แนวคิดของ Harrington Emerson : ประสิ ทธิภาพขององค์การ
1.2) ทฤษฎีองค์การแบบดังเดิม (Classical organization theory)
1.2.1) แนวคิดของ Henri Fayol : ทฤษฎีการบริ หารจัดการปฏิบตั ิการ และ
หลักการบริ หาร
1.2.2) แนวคิดของ Max Weber : การบริ หารจัดการแบบระบบราชการ
แนวคิดที 2 แนวคิดการบริหารจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์
2.1) แนวคิดของ Hugo Munsterberg : การศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
2.2) แนวคิดของสังคมวิทยาไปสู่การบริ หารจัดการ
2.3) Elton Mayo, F.J. Roethlisberger และคณะ : การศึกษาที Hawthorne
2.4) แนวคิดของ Chester Barnard : แนวคิดระบบสังคมในการบริ หาร จัดการ
และทฤษฎีระบบสังคม
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2.5) การเคลือนไหวทางด้านมนุษยสัมพันธ์
2.6) แนวคิดของ Abraham Maslow : ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการหรื อ
ทฤษฎีจูงใจของมาสโลว์
2.7) แนวคิดของ Douglas McGrogor : ทฤษฎี X และทฤษฎี Y
แนวคิดที 3 แนวคิดการบริหารจัดการเชิงปริมาณ
3.1) แนวคิดวิทยาการการจัดการหรื อการวิจยั การปฏิบตั ิการ
3.2) การจัดการการปฏิบตั ิการ
3.3) ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
แนวคิดที 4 ทฤษฎีระบบ
แนวคิดที 5 ทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงสถานการณ์
แนวคิดที 6 ทฤษฎีการบริหารจัดการแบบญีปุ่ น
แนวคิดที 7 ทฤษฎี Z ของ Ouchi
แนวคิดที 8 การค้ นหาความเป็ นเลิศขององค์ การ
แนวคิดที 9 องค์ การการเรียนรู้
แนวคิดที 10 การรือปรับระบบ
แนวคิดที 11 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม
จากสรุ ปภาพรวมของแนวคิดการบริ หารจัดการข้างต้น ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า
มีแนวคิดทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริ หารจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝังทะเล อาทิเช่น
1) แนวคิดด้านการบริ หารจัดการแบบดังเดิม (Classical organization theory)
เป็ นทัศนะการบริ หารโดยมุ่งทีประสิ ทธิ ภาพขององค์การ ซึงจะเพิมความสําเร็ จ ประกอบด้วย 2 แนวคิด
คือ (1) การบริ หารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (2) ทฤษฎีองค์การแบบดังเดิม
1.1) การบริ หารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific management) เป็ น
ทัศ นะการจัด การซึ งจะเกี ยวข้อ งกับ การพัฒ นาความรู ้ (ศาสตร์ ) โดยใช้ห ลัก เหตุผ ลและ
วิทยาศาสตร์ เพือปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของบุคลากร ความเชี ยวชาญในการทํางาน
และการผลิตจํานวนมาก ประกอบด้วย (1) แนวคิดของ Frederick W. Taylor : การบริ หารจัดการ
แบบวิทยาศาสตร์ (2) แนวคิดของ Henry L. Grantt : สิ งจูงใจด้านค่าตอบแทน (3) แนวคิดของ
Frank and Lillian Gilbreth : การศึกษาเวลาและการเคลือนไหวในการทํางาน (4) แนวคิดของ
Harrington Emerson : ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ
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1.2) ทฤษฎีองค์การแบบดังเดิม (Classical organization theory) เป็ นแนวคิดการ
บริ หารจัดการ ซึงมุ่งทีองค์การส่ วนรวมและวิธีการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลทังหมด
2) แนวคิดการบริ หารจัดการเชิ งปริ มาณ (The quantitative management
approach) เป็ นแนวคิดการบริ หารจัดการซึงนําเทคนิคทางคณิ ตศาสตร์ เครื องมือสถิติและข้อมูลเพือ
ช่วยในการแก้ปัญหาการบริ หารจัดการประกอบด้วยวิทยาการทีสําคัญ 3 ประการ คือ (1) แนวคิด
วิ ท ยาการการจัด การหรื อ การวิ จ ัย การปฏิ บ ัติ ก าร (2) การจัด การการปฏิ บ ัติ ก าร (3) ระบบ
สารสนเทศเพือการจัดการ
3) ทฤษฎี การบริ หารจัดการเชิ งสถานการณ์ (Contingency theory of
management) เป็ นทัศนะการบริ หารจัดการ ซึงผูจ้ ดั การจะปฏิบตั ิโดยขึนกับสถานการณ์
4) องค์การการเรี ยนรู ้ (Learning organization) หมายถึง องค์การซึ ง
ปฏิบตั ิการอย่างดีในการริ เริ มสร้างสรรค์ (Creating) การได้มาหรื อครอบครอง (Acquiring) และการ
ถ่ายทอด (Transferring) ความรู ้ และการปรับพฤติกรรมเพือตอบสนองต่อความรู ้ใหม่ ๆ (New
knowledge) ปั จจัยทีสําคัญสําหรับองค์การการเรี ยนรู ้มี 5 ประการ คือ (1) การคิดอย่างเป็ นระบบ
(Systems thinking) (2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) (3) ความท้าทายของโมเดลระดับ
ความสามารถของสมอง (Challenging of mental models) ในการแก้ปัญหา (4) การเรี ยนรู ้เป็ นทีม
(Team learning) (5) ความเชียวชาญส่ วนตัว (Personal mastery)
2.1.2 การจัดการองค์การ (Organizing)
เป็ นการแบ่ ง งานและการจัด การทรั พ ยากรเพื อให้ ง านบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ
(Schermerhorn, Hunt and Osborn 2000: G-8) หรื อเป็ นหน้าทีในการรวบรวมและการประสาน
ทรัพยากรมนุ ษย์ การเงิน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ทีจําเป็ นต้องใช้
เพือให้บรรลุเป้ าหมาย (Bateman and snell 1998: G-4) หรื อเป็ นกระบวนการทีกําหนด กฎ ระเบียบ
แบบแผนในการปฏิบตั ิงานขององค์กรซึงรวมถึงวิธีการทํางานรวมกันเป็ นกลุ่ม
ภาพรวมของโครงสร้างองค์การ (Organization structure) และการออกแบบ
องค์การ (Organization design) มีดงั นี
1) องค์การแบบเป็ นทางการและองค์การแบบไม่เป็ นทางการ
2) การจัดโครงสร้างองค์การตามแนวดิงและแนวนอน และแผนภูมิองค์การ
3) สายการบังคับบัญชา
3.1) ตําแหน่งการจัดการตามสายงาน (Line positions)
3.2) ตําแหน่งการจัดการฝ่ ายทีปรึ กษา (Staff positions)
4) การมอบหมายอํานาจหน้าที / การมอบหมายงาน
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5)
6)
7)
8)

การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ
ขนาดของการจัดการ / ขนาดของการควบคุม : แบบแคบและแบบกว้าง
การประสานงานในแนวนอน
การออกแบบองค์การ
8.1) การออกแบบองค์การตามหน้าที (Functional organization)
8.2) การออกแบบองค์การตามพืนทีหรื อภูมิศาสตร์ (Territorial or
geographic organization)
8.3) การออกแบบองค์การตามลูกค้า (Customer organization)
8.4) การออกแบบองค์การตามกระบวนการหรื ออุปกรณ์ (Process or
equipment organization)
8.5) การออกแบบองค์การตามผลิตภัณฑ์ (Product organization)
8.6) การออกแบบองค์การแบบแยกกลุ่มธุรกิจ (Conglomerate organization)
8.7) การออกแบบองค์การแบบแมททริ กซ์ (Matrix organization)
8.8) การออกแบบองค์การแบบผสม (Hybrid organization)
9) แนวคิดของทฤษฎีในการออกแบบองค์การ
9.1) แนวคิดแบบดังเดิม (The classical approach)
9.2) แนวคิดเชิงพฤติกรรม (The behavioral approach)
9.3) แนวคิดเชิงสถานการณ์ (The contingency approach)
9.4) การออกแบบองค์การตามทฤษฎีของ Henry Mintzberg
10) ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการออกแบบองค์การ
นอกจากการออกแบบองค์การดังกล่าวข้างต้น ยังมีการออกแบบองค์การรู ปแบบ
อืน ๆ ได้แก่
ทฤษฎีของ Henry Mintzberg (1993) ซึ งได้เสนอการออกแบบองค์การออกเป็ น 5 ส่ วน
คือ (1) ส่ วนกลยุทธ์ เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ หารระดับสู งทีรับผิดชอบกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร (2) ส่ วนกลาง
เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ หารระดับกลางทีประสานงานระหว่างส่ วนกลยุทธ์กบั ส่ วนดําเนินงาน (3) ส่ วนดําเนินงาน
เป็ นกลุ่มบุคคลขององค์การทีมีหน้าทีดําเนิ นงาน (4) ส่ วนเทคนิค เป็ นกลุ่มผูเ้ ชียวชาญทีทําหน้าทีเพิม
มาตรฐานการดําเนิ นงานให้สูงขึน (5) ส่ วนสนับสนุ น เป็ นกลุ่มบุคคลทีจะช่วยสนับสนุ นส่ วนอืน ๆ
โดยการให้บริ การเพือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ขององค์การบรรลุผลสําเร็ จดีขึน โดยส่ วนประกอบทัง
5 ส่ วน สามารถนํามาออกแบบองค์การได้ 5 แบบ ดังแสดงไว้ในตารางที 1
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ตารางที 1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของการออกแบบองค์ การ 5 แบบ

1. การใช้อาํ นาจ

องค์ การแบบ
เรียบง่ าย
(Simple
Structure)
ผูบ้ ริ หารระดับสูง

2. กลไกการทํางาน

สังงานโดยตรง

องค์ การแบบ
องค์ การแบบ
ราชการจักรกล
ราชการวิชาชีพ
(Machine
(Professional
Bureaucracy)
Bureaucracy)
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูเ้ ชียวชาญ
และผูอ้ อกแบบงาน
งานมาตรฐาน
ทักษะมาตรฐาน

3. ปั จจัยด้านอายุและ
ขนาด
4. การแบ่งงานกันทํา
เฉพาะด้าน
5. ความเป็ นระเบียบ
แบบแผน
6. การรวมอํานาจ
7. ใช้กบั สภาพ
แวดล้อม
8. ประเภทโครงสร้าง

ใหม่และมีขนาด
เล็ก
มีนอ้ ย

เก่าแก่และมี
ขนาดใหญ่
มีมาก

มีมาก

องค์ การแบบ
หน่ วยงานอิสระ
(Divisionlized
Form)
ผูบ้ ริ หาร
ระดับแผนก
ผลผลิต
มาตรฐาน
เก่าแก่และมี
ขนาดใหญ่มาก
มีมาก

มีนอ้ ย

มีมาก

มีนอ้ ย

มีมาก

มีนอ้ ย

มาก
คงทีและ
เปลียนแปลงบ่อย ๆ
แบบมีชีวติ

มาก
คงที

น้อย
คงที

น้อย
คงที

แบบจักรกล

แบบจักรกล

แบบจักรกล

น้อย
เปลียนแปลงบ่อย ๆ
และซับซ้อน
แบบมีชีวติ

ลักษณะ

มีความแตกต่าง

องค์ การแบบ
ชัวคราว
(Adhocracy)
ผูบ้ ริ หาร
ระดับกลาง
ปรับให้พึงพอใจ
ร่ วมกัน
ใหม่และมีขนาด
ปานกลาง
มีมาก

Ricky W. Griffin (1997) ได้เสนอการออกแบบองค์การเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี (1) การ
ออกแบบองค์การตามหน้าที (U-form หรื อ Functional U-form) (2) การออกแบบองค์การแบบ
รวมกลุ่ ม แต่ ไ ม่ สัมพันธ์ กัน (H-form) (3) การออกแบบองค์การตามแผนก (M-form) (4) การ
ออกแบบองค์การแบบแมททริ กซ์ (Matrix design) (5) การออกแบบองค์การแบบผสมผสาน
(Hybrid design)
การจัดองค์ การตามหน้ าที
(U-form)

การจัดองค์ การแบบรวมกลุ่ม
แต่ ไม่ สัมพันธ์ กนั (H-form)

การจัดองค์ การตามแผนก
(M-form)

ภาพที 3 ตัวอย่ างการออกแบบองค์ การ 3 แบบ
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2.1.3 แนวคิดการบริ หารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
สื บเนื องจากมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 11 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบแผน
ปฏิรูประบบบริ หารภาครัฐ ซึ งประกอบด้วย (1) แผนการปรับเปลียนบทบาทภารกิจและวิธีการ
บริ หารงานของภาครัฐ (2) แผนการปรับเปลี ยนระบบงบประมาณ การเงินและการพัสดุ (3)
แผนการปรับ เปลี ยนระบบบริ ห ารบุค คล (4) แผนการปรับ เปลี ยนกฎหมาย (5) แผนการ
ปรับเปลี ยนวัฒนธรรมและค่านิ ยม นับตังแต่นันเป็ นต้นมาได้มีการขับเคลื อนการปฏิรูประบบ
บริ หารภาครัฐมาโดยลําดับ โดยมีการนําเครื องมือบริ หารจัดการใหม่ ๆ มาใช้ในระบบราชการ
จํานวนมาก (อาทิเช่น การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนทียุทธศาสตร์ : Strategic map การจัดทํา
แผนกลยุท ธ์ การวิเ คราะห์ร ะดับ ความสํา เร็ จ ของการดํา เนิ น งานจากการใช้จ่า ยงบประมาณ :
PART นโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีดี การบริ หารการเปลียนแปลง การพัฒนาคุณภาพการ
บริ ห ารจัด การภาครัฐ : PMQA การควบคุม ภายใน การบริ ห ารความเสี ยง เป็ นต้น ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพือให้ภาครัฐสามารถนําบริ การทีดีมีคุณภาพสู งไปสู่ ประชาชน มีระบบการทํางาน
และเจ้าหน้าทีทีมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลสู งเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีการใช้ทรัพยากร
อย่า งคุ ม้ ค่า ทังนี แนวคิด ทฤษฎีก ารบริ ห ารจัด การภาครัฐ แนวใหม่ที จะนํา มาใช้ป ระกอบ
การศึกษาสําหรับงานวิจยั ครังนี ได้แก่
“การจัดการเชิ งยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ” (Strategic Management) เป็ น
เครื องมือบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ทีทุกส่ วนราชการใช้เป็ นเครื องมือในการบริ หารงานและ
ปฏิบตั ิราชการในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื องการจัดการเชิงกลยุทธ์ทงในหน่
ั
วยงาน
ภาครัฐและหน่ วยงานธุ รกิจ ภาคเอกชน ได้มีการพัฒนาคู่ขนานกันมาตังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2493 –
2503 ซึ ง World Bank และ USAID ได้เสนอแนวความคิดโดยให้ ความสําคัญต่อ การเชื อมโยง
ระหว่า ง แผนระยะยาว และ แผนประจํา ปี และนับ แต่นันเป็ นต้น มา แนวความคิด เกี ยวกับ
“การจัดการกระบวนการดําเนิ นงาน” เพือให้บรรลุผลสําเร็ จตามแผนได้รับความสนใจมากขึน
เรื อย ๆ โดยตลอด และเป็ นที มาของการศึก ษาเรื องการจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ใ นหน่ ว ยงานของ
ภาครัฐ2 ทังนี กระบวนการจัดการเชิ งกลยุทธ์ และความเชือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ ระดับต่าง ๆ
แสดงไว้ใน ภาพที 4 และ ภาพที 5

2

รศ.ดร.วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์. 2551. หลักการและแนวทางปฏิบัติในการวางแผนยุทธศาสตร์ ของ
หน่ วยงานภาครั ฐในระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ นผลงาน. พิ มพ์ครั งที 2 กรุ งเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาพที 4 กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process)

ภาพที 5 การเชือมโยงระหว่ างยุทธศาสตร์ และผลผลิต
“การวางแผนยุทธศาสตร์ ” (Strategic Planning) คือ การวิเคราะห์และกําหนด
แนวทางทีดีทีสุ ด ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพือบรรลุวิสัยทัศน์ทีต้องการ โดยจะต้องศึกษาข้อมูล
สภาพแวดล้อม ทังภายในและภายนอกอย่างรอบด้านมาประกอบการพิจารณาในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ มี หลักการและแนวคิ ด คื อ การวางแผนยุทธศาสตร์ ควรจะเป็ นไปในลักษณะของ
กระบวนการทีเกิดขึนอย่างต่อเนื องและไม่มีวนั สิ นสุ ด ทังนี เนื องจากยุทธศาสตร์ และแนวทางใน
การปฏิบตั ิทีได้พฒั นาขึนมาในช่วงเวลาหนึงอาจจะไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ อีกช่วงเวลาหนึง
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นอ กจากนี ผลกรระทบจากบริริ บทและสภ าวะแวดล้อมมที เปลี ยนแปปลงอย่า ง
ต่อเนื องตลออดเวลา ย่อมทําให้ส่วนราาชการต้องมีการทบทวน และปรั บเปลีลี ยนยุทธศาสสตร์ อย่าง
ต่อเนื องตลออดเวลา การววางแผนยุทธศาสตร์
ธ
ของแแต่ละส่ วนราชการนัน คววรจะมีการพิจารณาถึ
จ
ง
ความเชือมโยยงกับแผนยุทธศาสตร์
ท
ในรระดับประเทศ ได้แก่ ระเบีบียบวาระแห่ งชาติ นโยบาายรัฐบาล
แผนการบริ หารราชการ
ห
แผ่นดิ น พระะราชกฤษฎี กาว่
ก าด้วยหลักั เกณฑ์แ ละ วิธีการบริ หารกิ
า จการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 เป็ นต้น ตลอดจนเชื อมโโยงกับแผนยุยุทธศาสตร์ ระดับกระทรววง / กลุ่ม
ภารกิจ มากกกว่าการเริ มต้นด้
น วยการวางแแผนยุทธศาสสตร์จากฐานของกรมหรื อจังหวัด 3
ยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ
ยุยทธศาสตร์ ระดดับกระทรวง /
กลุ่มภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ระดับกรม /
จังหววัด

ธ
ของส่ วนราชการกกับยุทธศาสตตร์ ระดับบน
ภาพที 6 ความมเชือมโยงยุทธศาสตร์
กรระบวนการใในการวางแผผนยุทธศาสตร์ ประกอบไไปด้วยกระบวนการที
สําคัญ 4 ขันตตอน

ภาพที 7 กระบวนการว
ก
วางแผนยุทธศศาสตร์
3

รศ.ดร.พสุสุ เดชะริ นทร์ . 2551. หมวดด 2 การวางแผนเชิ งยุทธศาสสตร์ . พิมพ์ครังงที 1 กรุ งเทพมหานคร:
สถาบันสงเสริ
ส่ มการบริริ หารกิจการบ้บ้านเมืองทีดี
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2.1.4 แนวคิด ทฤษฎีการจัดการการกัดเซาะชายฝังทะเล
1) หลักการและแนวคิดประกอบการพิจารณาก่อนการตัดสิ นใจเลือกวิธีการ
และรู ปแบบในการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเลทีสําคัญมี 4 ประการ
(นวรัตน์, 2001; Silvester and Hsu, 1997; Pilkey and Hume, 2001; Pilkey and Young, 2009) ดังนี
1.1) สมมติฐานของวิศวกรรมชายฝังในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝังทะเลก็คือ จะต้องก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรม แต่หลักการและแนวคิดทีดีทีสุ ดคือ
ควรเริ มต้นการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการหรื อรู ปแบบทีไม่ตอ้ งก่อสร้างโครงสร้างใด ๆ ก่อน แล้วจึง
พิจารณาความจําเป็ นทีจะต้องก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรมเป็ นลําดับต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิงใน
กรณี ทีมีวตั ถุประสงค์หลักเพือต้องการจะสงวนรักษาหรื อฟื นฟูแนวชายฝังทะเลไม่ใช่ตอ้ งการจะ
ป้ องกันอาคารและสิ งก่อสร้างทีอยูบ่ ริ เวณนัน
1.2) ถ้า พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ควรใช้ วิ ธี ก ารหรื อรู ปแบบการสร้ า ง
เสถียรภาพให้แก่ชายหาดโดยไม่ใช่โครงสร้างวิศวกรรม (Soft stabilization) เช่น การถมทราย เสริ ม
ชายหาดหรื อการบูรณะชายหาดด้วยการเสริ มทรายแล้ว ต้องพิจารณาต่อไปว่า เมือดําเนินการไปแล้ว
จะคุม้ ทุนหรื อไม่? เพราะเป็ นทางเลือกทีต้องมีการลงทุนสู งและต้องดําเนิ นการอย่างต่อเนื อง
ติดต่อกันเป็ นเวลานาน นอกจากนี หากจําเป็ นต้องดําเนิ นการร่ วมกับวิธีการและรู ปแบบอืนจะ
มีความเป็ นไปได้หรื อไม่?
1.3) ควรทํา การพิ จ ารณาให้ลึก ซึ งว่า สิ งที ต้อ งการจะสงวนรั ก ษาหรื อ
ป้ องกันไว้คืออะไร? เช่น กรณี ชายหาดของอุทยานแห่ งชาติซึงมีสภาพเป็ นชายหาดธรรมชาติ ไม่มี
ชุมชนอาศัยอยู่ หรื อไม่เป็ นทีตังของสถานทีสําคัญ หากถูกกัดเซาะและไม่ดาํ เนิ นการป้ องกันหรื อ
แก้ไขปั ญหาจะทําให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ ขึนหรื อไม่? รื อถอนอาคารและสิ งปลูกสร้างดังกล่าว
ออกไปจากพืนทีจะกระทําได้หรื อไม่? และหากไม่สามารถเคลือนย้ายหรื อรื อถอนออกไปได้
จําเป็ นต้องใช้วิธีการก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรมหรื อไม่?
1.4) เมือการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล โดย
ใช้โครงสร้างวิศวกรรมเริ มดําเนิ นการแล้ว ส่ วนใหญ่จะต้องมีการดําเนิ นการต่อเนื องต่อไป ดังนัน
กรณี ทีมีการก่ อสร้ างโครงสร้ างวิศวกรรมขึนแล้วจะไม่มีการรื อถอนโครงสร้ างดังกล่าว ในทาง
ตรงกันข้ามจะต้องก่อสร้ างให้ใหญ่ขึนหรื อไม่ก็เพิมจํานวนมากขึน แต่ประเด็นทีสําคัญก็คือ การ
ก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรมเพือจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลในบริ เวณ
หนึงมักเป็ นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะในอีกบริ เวณหนึงทีอยูใ่ กล้เคียง จึงทําให้เกิดความจําเป็ นต้องมี
การก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรมหรื อการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการและรู ปแบบอืนเพิมเติมเป็ นลูกโซ่
ตลอดแนวชายฝังทะเล
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2) วิธีการและรู ปแบบ โดยทัวไปเมือพิจารณาตามหลักการและแนวทาง
ขันต้นแล้ว การจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล สามารถดําเนิ นการได้โดย
วิธีการและรู ปแบบอย่างหนึงอย่างใดหรื อหลายอย่างประกอบกันได้ ดังนี
2.1) การไม่ดาํ เนินการใด ๆ
2.2) การอพยพเคลือนย้ายไปยังพืนทีอืนหรื อการถอยร่ น
2.3) การสร้ า งเสถี ย รภาพของชายฝั งทะเลโดยไม่ ใ ช้โ ครงสร้ า ง ได้แ ก่
(1) การถมทรายเสริ มชายหาดหรื อการบูรณะชายหาดด้วยการเสริ มทราย (2) การควบคุมระดับนําใต้ดิน
(3) การปลูกพืช (4) การปั กไม้ไผ่ชะลอคลืน (5) การวางไส้กรอกทราย (6) การปูดว้ ยผ้าใยสังเคราะห์
และ (7) การวางกระสอบหรื อถุงใยสังเคราะห์
2.4) การสร้ า งเสถี ย รภาพของชายฝั งทะเลโดยใช้โ ครงสร้ า ง ได้แ ก่
(1) กําแพงป้ องกันคลื นริ มชายหาด (2) กําแพงป้ องกันคลืนใกล้ชายฝั งแบบหิ นทิงหรื อหิ นเรี ยง
(3) เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝัง (4) แนวปะการังเทียมและลานป้ องกันคลืนนอกชายฝังแบบจมนํา
(5) รอดักทราย (6) เขือนกันทรายและคลืน (7) หัวแหลมหรื อหัวหาด (8) กล่องกระชุ หินหรื อ
กล่องเกเบียน และ (9) เสาคอนกรี ตหรื อเสาเข็ม
การจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล 4 วิธีดงั กล่าว มี
ทังข้อดีขอ้ เสี ยอยูใ่ นตัวเอง เช่น การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยการใช้โครงสร้างอาจจะเป็ น
วิธีทีดีทีสุ ดทีจะช่วยป้ องกันอาคารหรื อสิ งปลูกสร้างให้คงอยูต่ ่อไปได้อย่างปลอดภัย แต่มีผลให้ชายฝัง
ทะเลเปลียนสภาพไป ส่ วนการเคลือนย้ายอาคารหรื อสิ งปลูกสร้างออกจากบริ เวณชายฝังทะเลทีอยูใ่ น
ภาวะเสี ยงไปยังพืนทีอื นทีปลอดภัยกว่าหรื อการถอยร่ นจะเป็ นวิธีทีดี ทีสุ ดในการช่ วยรั กษาสภาพ
ชายฝั งทะเลให้คงสภาพตามธรรมชาติไว้ได้ แต่ชายฝั งทะเลยังคงมีการสู ญเสี ยพืนทีต่อไป เป็ นต้น
(Pilkey and Dixon, 1996; Pilkey and Hume, 2001) ทังนี รู ปแบบในการจัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั งทะเลอาจใช้เพี ยงรู ปแบบเดี ยวหรื อหลายรู ปแบบประกอบกันได้เพื อให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดขึนอยูก่ บั สภาพพืนทีและสาเหตุของ ปั ญหา (นวรัตน์, 2001)
3) Charlier et al (1998) ได้เสนอการจัดการการกัดเซาะชายฝัง โดยหลักการ
เลือกมาตรการการปรับตัว หรื อป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง (Adaptive Measures) ขึนกับหลายปั จจัย
ได้แ ก่ ด้า นกายภาพ (พืนที กัด เซาะสู ญ หายไปแล้ว กี ไร่ มี อ ัต ราการกัด เซาะที รุ น แรงหรื อ เปล่ า
ระยะทางกัดเซาะยาวเท่ าไร) ด้านสังคม (ผลกระทบด้านสังคมจากการกัดเซาะ) ด้านเศรษฐกิ จ
(ความสู ญเสี ยและการลงทุนป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง) ด้านการเมือง (ในประเทศ หรื อระหว่าง
ประเทศ) และด้านสิ งแวดล้อม โดยการปรับตัวหรื อป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง (Adaptive Measures)
บางครังก็อาจต้องพิจารณาเป็ นกรณี ๆไป เช่น แรงกดดันจากชุมชนก็ได้รับผลกระทบจากการกัด
เซาะชายฝัง สู ญเสี ยพืนทีทํากินและทีดิน หรื อแก้ไขปั ญหาการขัดแย้งของความต้องการใช้พืนทีติด
ทะเลเพือการพัฒนาเป็ นต้น
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อย่างไรก็ตามหลักการของวัตถุประสงค์ของการจัดการชายฝังทีสอดคล้องกับ
การจัด การการกัด เซาะที สํา คัญ มี 3 หลัก การ คื อ (1) หลี ก เลี ยงการพัฒ นาพื นที ชายฝั งที เอื อ
(Vulnerable) ต่อการกัดเซาะและนําท่วม (2) แน่ ใจว่าระบบธรรมชาติชายฝังยังคงทํางานต่อไป
(3) ปกป้ องชี วิตและทรั พย์สินที สําคัญ รวมทังกิ จกรรมที มี มูลค่าทางเศรษฐกิ จ ทังนี ในการวาง
ยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาพืนทีชายฝังควบคู่ไปกับการป้ องกันการกัดเซาะชายฝังควรพิจารณา
ให้มีหลักการทังสามประการดังกล่าว สําหรับการตอบสนองหรื อแนวปฏิบตั ิ (Response) ต่อการกัดเซาะ
ตามหลักการแล้ว แบ่งได้เป็ น 3 ระดับคือ
1) การถอยร่ น (Retreat) ละทิงพืนทีๆมีการกัดเซาะและตังถินฐานใหม่ ใน
หลักการแล้วไม่ควรมีการพัฒนาในพืนทีทีถูกกัดเซาะนี เพราะเสี ยงต่อการสู ญเสี ยทีดิน บางครังอาจมี
การพัฒนา ได้แต่การพัฒนาต้องยอม (abandon) รับความเสี ยหาย หรื อ ถอนการพัฒนานันออกจากพืนที
ได้ บทบาทของรัฐในพืนทีลักษณะนี ควรยุติและไปส่ งเสริ มกิจกรรมและการพัฒนาต่างๆ และประกาศ
ถึงความเสี ยงต่อการกัดเซาะชายฝังทีจะเกิดขึน ซึ งรวมไปถึง การไม่ช่วยเหลือพืนทีทีเสี ยหาย กําหนดผัง
เมื องให้สอดคล้องกับพืนที บางประเทศได้เวนคืนหรื อซื อที ดิ นเป็ นพืนที กว้างและกําหนดให้เป็ น
อุทยานแห่ งชาติ (National and Regional Park) การบังคับไม่ให้มีการพัฒนาในพืนทีนี จะลดค่าใช้จ่ายใน
การป้ องกันเมือมีการกัดเซาะเกิดขึน ในประเทศอินเดีย ประเทศออสเตรเลีย , สหรัฐอเมริ กา และประเทศ
ฝังตะวันตก กําหนดให้สิงปลูกสร้างใหม่ให้ถอยหลัง (Set back) ออกไปจากพืนทีมีการกัดเซาะ ในบาง
กรณี รัฐอาจปล่ อยให้เอกชนเจ้าของที ดิ นตัดสิ นใจเกี ยวกับการพัฒนาในที ดิ นของเอกชนเอง แต่ รัฐ
จําเป็ นต้องมีมาตรการสําหรับความปลอดภัยของสาธารณชนทีใช้พืนทีนันด้วย
2) การปรับตัวหรื อการอยูใ่ นพืนทีกัดเซาะอย่างเหมาะสม (Accommodation)
การอยูใ่ นพืนทีกัดเซาะต้องมีการปรับตัว เช่น สิ งก่อสร้างอาจยกสูงเพือป้ องกันการกัดเซาะ กิจกรรม
ทีเพิมความเสี ยงต่อการกัดเซาะ เช่น การขุดทราย (Sand dune) การถมพืนทีชุ่มนําป่ าชายเลนต้องมี
การยุติโดยเด็ดขาด ไม่ให้พืนทีมีความเสี ยงต่อการกัดเซาะเพิมขึน การซ่ อมแซมความเสี ยหายจาก
การกัดเซาะทีมีมากขึน อาจทําให้เจ้าของทีดินละทิงหรื อถอยร่ นออกจากทีดินได้
3) การป้ องกัน (Protection) การป้ องกันด้วยโครงสร้างแบ่งออกเป็ น ๒ ส่ วน
คือ แบบแข็ง (Hard Measures) และ แบบอ่อน (Soft Measures) โดยโครงสร้างแข็งเป็ นวิธีคิดดังเดิม
ของวิศวกรรมชายฝัง เพือป้ องกันชายฝังไม่ให้สูญหายไป ส่ วนวิธีแบบอ่อนคือ การเสริ มทรายทดแทน
ชายหาดที หายไป หรื อ การปลู กต้นไม้รักษาแนวชายฝั ง แต่ ในบางกรณี มี ความจําเป็ นต้องใช้วิธี
ผสมผสาน เช่น สร้างโครงสร้างแต่พอสมควรเพือรักษาชายหาดเดิมทีถมไว้ไม่ให้สูญเสี ยไป มิฉะนัน
ต้องมี การถมหาดเสริ มทุกปี การลงทุนสําหรั บการป้ องกันมีมูลค่าสู ง ดังนัน บางครั งจําเป็ นต้องมี
การศึกษาและเสนอแนวทางเลือกทีเหมาะสมกับสภาพพืนทีและสภาพชายฝังก่อนลงมือดําเนินการ
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2.2 วรรณกรรมและผลงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.2.1 รายงานผลการศึกษาด้านการกัดเซาะชายฝังทะเล
จากการตรวจสอบ ทบทวนเอกสารรายงานผลการศึกษาวิจยั ทีเกี ยวกับการกัด
เซาะชายฝั งทะเลและพืนที ชายฝั งทะเลของหน่ วยงานต่าง ๆ ดําเนิ นการร่ วมกับสถาบันการศึ กษา
ระหว่างปี 2542 – 2552 ซึ งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังได้เผยแพร่ ในเว็บไซด์กรม จํานวน 17
เรื อง (รายชื อรายงานผลการศึกษาอยู่ในภาคผนวก ข.) โดยการศึกษาดังกล่าวเป็ นการศึ กษาในเชิ ง
ภาพรวม 2 เรื อง ได้แก่ เรื องที 1 โครงการศึกษาวิจยั เรื องมาตรการทางกฎหมายเกียวกับการนําทีดินที
ถูกนําทะเลกัดเซาะกลับมาใช้ประโยชน์ (Land Reclamation) เรื องที 17 โครงการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบจากการเพิมขึนของระดับนําทะเลต่อสภาพการใช้ประโยชน์ทีดินชายฝังของประเทศไทย
นอกจากนัน อี ก 15 เรื องเป็ นการศึ กษาในเชิ งพื นที (การศึ กษาในพื นที ชายฝั งอ่ าวไทย 12 เรื อง
การศึกษาพืนทีชายฝังอันดามัน 1 เรื อง และการศึกษาในพืนทีชายฝังอ่าวไทย-ชายฝังอันดามัน 2 เรื อง)
โดยสามารถจําแนกประเภทของการศึกษาดังกล่าวออกเป็ น 8 ประเภท ได้แก่
ประเภทที 1 การศึ กษามาตรการทางกฎหมายมี 1 โครงการ คือ เรื องที 1
โครงการศึกษาวิจยั เรื อง มาตรการทางกฎหมายเกียวกับการนําทีดินทีถูกนําทะเลกัดเซาะกลับมาใช้
ประโยชน์ (Land Reclamation)
ประเภทที 2 การศึ ก ษาจัด ทํา แผนแม่ บ ท / ผัง แม่ บ ท มี 2 โครงการ คื อ
เรื องที 2 โครงการศึ ก ษาแผนแม่ บ ทการแก้ไขปั ญหาการกัด เซาะชายฝั งทะเล ตังแต่ ป ากแม่ นํา
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี ถึงปากแม่นาปราณบุ
ํ
รี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ และ เรื องที 3 โครงการศึกษาวางผัง
แม่บทการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังและวางผังท่าเรื อเพือรองรับการขยายพืนทีอุตสาหกรรม
ชายฝังตะวันออก (จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด)
ประเภทที 3 การศึ กษาจัดทําแผนหลัก แผนปฏิ บ ัติ และออกแบบเบื องต้น
มี 3 โครงการ คือ เรื องที 4 โครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั ง
ทะเลบริ เวณอ่าวไทยตอนบน (จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิ งเทรา) เรื องที 5
โครงการศึ กษาจัดทําแผนหลักและออกแบบเบื องต้นในการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งอ่าวไทย
ตอนล่างตังแต่แหลมตะลุมพุก ถึงปากนําทะเลสาบสงขลา และ เรื องที 6 โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลจังหวัดปัตตานี และการออกแบบโครงสร้างป้ องกันเบืองต้น
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ประเภทที 4 การสํารวจศึกษาวิจยั บูรณาการเชิงพืนทีและออกแบบรายละเอียด
โครงสร้ างป้ องกันปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งมี 3 โครงการ คือ เรื องที 7 โครงการศึกษาวิจยั และ
สํารวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง บริ เวณตําบลแหลมฟ้ าผ่า อําเภอ
พระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ เรื องที 8 โครงการศึกษาบูรณาการเชิ งพืนทีเพือการแก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล จังหวัดสมุทรปราการ : กรณี ศึกษานําร่ องเพือการออกแบบ ณ บ้าน
ขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้ าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ และ เรื องที 9 โครงการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
ประเภทที 5 การสํารวจศึกษาสาเหตุการกัดเซาะชายฝังทะเลมี 2 โครงการ คือ
เรื องที 10 โครงการศึกษาหาสาเหตุการกัดเซาะชายฝังทะเลและแนวทางการแก้ไขป้ องกันชายฝัง
ทะเล ทีได้รับผลกระทบบริ เวณพืนทีลุ่มนําปากพนัง จ.นครศรี ธรรมราช และ เรื องที 11 โครงการ
สํารวจและศึกษาการกัดเซาะชายฝังทะเลบริ เวณอ่าวไทย (จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช
และสงขลา)
ประเภทที 6 การศึกษาการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังทะเลมี 2 โครงการ คือ
เรื องที 12 รายงานวิชาการการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังทะเลด้านอ่าวไทย และ เรื องที 13 รายงาน
วิชาการการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังด้านทะเลอันดามัน
ประเภทที 7 การศึกษาการเปลียนแปลงของตะกอนชายฝังทะเล มี 2โครงการ
คือ เรื องที 14 โครงการสํารวจและศึกษาการเปลียนแปลงของตะกอนชายฝั งทะเลพืนที จังหวัด
ระยองและจังหวัดจันทบุรี และ เรื องที 15 โครงการสํารวจและศึกษาการเปลียนแปลงของตะกอน
ชายฝังทะเล
ประเภทที 8 การศึ กษาการเปลี ยนแปลงและวิเคราะห์ ผลกระทบจากการ
เพิมขึนของระดับนําทะเล มี 2 โครงการ คือ เรื องที 16 โครงการสํารวจและศึกษาการเปลียนแปลง
ระดับนําทะเล และ เรื องที 17 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิมขึนของระดับนําทะเล
ต่อสภาพการใช้ทีดินชายฝังของประเทศไทย

ตารางที 2 ขอบเขตการศึกษาวิจัยด้ านการกัดเซาะชายฝังทะเลของงานวิจัย 17 เรือง
ขอบเขตการศึกษา
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ประเภท 2
เรืองที เรืองที เรืองที
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(1) ศึกษาธรณี สัณฐานชายฝัง
(2) สํารวจองค์ประกอบทางสมุทรศาสตร์ /
การเปลียนแปลงของระดับนําทะเล
(3) สํารวจสภาพเศรษฐกิ จ สั งคม และ
คุณภาพชีวิต
(4) ทบทวนการศึ กษาหรื อโครงการ
ที ผ่านมาในพืนทีศึกษา
(5) จัดทําแผนที / GIS / แบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ แสดงการเปลียนแปลง
และติดตามเฝ้ าระวัง
(6) ดําเนิ นการด้านการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน/ชุมชน
(7) ออกแบบรายละเอี ยดโครงสร้ า ง
ป้ องกัน
(8) จัดทําแผนแม่ บท /แผนหลักและ
แผนปฏิบตั ิการ
(9) เสนอแนะแนวทาง / กลยุทธ์ และ
มาตรการ
(10) จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ งแวดล้ อ ม (EIA) หรื อรายงาน
ผลกระทบสิ งแวดล้อมเบืองต้น (IEE)

ประเภท 3
เรืองที เรืองที เรืองที
4
5
6

9
9

9

9

9

9

9
9

9

9

9
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ตารางที 3 ผลการศึกษาวิจัยด้ านการกัดเซาะชายฝังทะเลของงานวิจัย 17 เรือง
ผลการศึกษา
(1) ผลการจัด ลํา ดับ ความสํ า คัญ
รุ นแรงของพืนทีประสบปั ญหา
(2) รู ปแบบการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาในพืนทีศึกษา
(3 ) เ ค รื อ ง มื อ ติ ด ต า ม ก า ร
เปลียนแปลง เช่ น แบบจําลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ แผนที GIS
(4) ข้อเสนอแนวทางเชิงนโยบาย /
กลยุทธ์ และมาตรการ
(5) แผนหลักและแผนปฏิบตั ิการ
แก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
(6) แบบรายละเอี ย ดโครงสร้ า ง
ป้ อ ง กั น ( TOR/ แ บ บ
รายละเอียด/ประมาณราคา)
(7) รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ งแวดล้อม (EIA) หรื อรายงาน
ผลกระทบสิ งแวดล้อมเบืองต้น
(IEE)

ประเภท 1
ประเภท 2
เรืองที เรืองที เรืองที
1
2
3

ประเภท 3
เรืองที เรืองที เรืองที
4
5
6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

ประเภท 4
เรืองที เรืองที เรืองที
7
8
9

ประเภท 5
เรืองที เรืองที
10
11

ประเภท 6
เรืองที เรืองที
12
13

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

ประเภท 7
เรืองที เรืองที
14
15

ประเภท 8
เรืองที เรืองที
17
16

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

20
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2.2.2 แนวทางการศึกษาแบบบูรณาการองค์ความรู ้ (ด้านการกัดเซาะชายฝังทะเล)
ภายใต้โครงการศึกษาวิจยั เรื องที 10 โครงการศึกษาหาสาเหตุการกัดเซาะ
ชายฝั งทะเลและแนวทางการแก้ไ ขป้ องกัน ชายฝั งทะเลที ได้รั บ ผลกระทบบริ เ วณพื นที ลุ่ ม นํา
ปากพนั ง จัง หวัด นครศรี ธรรมราช ได้เ สนอแนวทางการศึ ก ษาแบบบู ร ณาการองค์ค วามรู ้
(Knowledge integration) โดยอาศัยรู ปแบบการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมแบบบูรณาการ
(Integrated environmental management) ดังแสดงในภาพที 8 ซึงประกอบด้วย 3 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 การบูรณาการองค์ความรู ้ (Knowledge integration) เป็ น
การศึกษาโดยมีการนําความรู ้และความชํานาญของนักวิจยั สาขาต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการศึกษานี
ครอบคลุมตังแต่นกั ธรณี วิทยา นักอุตุ-อุทกวิทยา นักสมุทรศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ วิศวกรชายฝัง
ทะเล นักเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลระยะไกล มาร่ วมกันศึกษาตามความชํานาญ
และ วิธีการศึกษาของแต่ละศาสตร์ โดยกําหนดให้ขอบเขตการศึกษาใช้พืนทีลุ่มแม่นาปากพนั
ํ
งเป็ น
กรอบพืนที การศึ กษา โดยเน้นขันตอนการบูรณาการองค์ความรู ้ จะมีผลผลิต (Outputs) ของ
การศึกษา ดังนี
- ลักษณะทางธรณี สณ
ั ฐานชายฝังทะเล
- ภาพตัดขวางชายฝัง (Beach profile) และชนิดตะกอน
- องค์ประกอบทางสมุทรศาสตร์สกายะของคลืน ลม ระดับนําขึน-นําลง และ
ความเร็ วของกระแสนํา
- สภาพอุ ตุ -อุ ท กวิ ท ยาของพื นที ลุ่ ม แม่ นํ า ปริ มาณนํ าท่ า และตะกอน
แขวนลอยปากแม่นาํ
- ระบบข้อมูลฐานทีจําเป็ นในการติดตามเฝ้ าระวัง การกัดเซาะชายฝัง โดยใช้
ข้อมูลระยะไกล (RS) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
- ข้อมูลการมีมาตรการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั ง (Existing shore
protection measure)
- การประเมินความเสี ยหายทางเศรษฐกิจอันเนืองจากการกัดเซาะชายฝัง
ขันตอนที 2 การวิเคราะห์เชิ งยุทธศาสตร์ (Strategic analysis) เป็ นการ
วิเคราะห์โดยใส่ ขอ้ มูลผลผลิตในขันตอนการบูรณาการองค์ความรู ้ มีการกําหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน
ของผูเ้ ชี ยวชาญในแต่ละศาสตร์ ทีชัดเจน มีการอ้างอิงแบบจําลองสามมิติ (DEM) ของพืนที และ
ข้อมูลแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ (Mathematical modeling) ทีมีการศึกษาไว้แล้ว ผลผลิตของ การ
วิเคราะห์เชิ งยุทธศาสตร์ จะได้ขอ้ มูลการลําดับความสําคัญของพืนทีวิกฤตและพืนทีเสี ยงทีประสบ
ปัญหาและแนวโน้มการเปลียนชายฝังทะเลบริ เวณนี

22
ขันตอนที 3 การกํา หนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา (Intervention
strategies) เป็ นขันตอนสุ ดท้ายทีนักวิจยั ทุกคนช่วยกันระดมสมองในการกําหนดยุทธศาสตร์ในการ
แก้ไ ขปั ญ หาร่ ว มกัน โดยมี ก ารเสนอแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั งทะเลพร้ อ มทังมี
ทางเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 2 แนวทาง และเสนอแนะร่ างแผนปฏิบตั ิการทีกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
และกรอบงบประมาณดําเนินการ

ภาพที 8 การศึกษาแบบบูรณาการองค์ความรู้ (Knowledge integration) ของโครงการวิจัย
การกัดเซาะชายฝัง
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2.2.3 รายงานผลการสัมมนาวิชาการนานาชาติดา้ นการกัดเซาะชายฝังทะเล
(International Symposium on Sea Level Rise and Coastal Erosion)
กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั ง โดยความร่ วมมื อกับ United Nations
Environment Programme / Coordinating Body on the Seas of East Asia (UNEP / COBSEA) จัดการ
สัมมนาวิชาการนานาชาติดา้ นการกัดเซาะชายฝังทะเล เป็ นครังแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที 27 –
29 เมษายน 2554 ซึ งในการสัมมนาครั งนี มี ผูเ้ ข้าร่ วมประมาณ 250 คน ประกอบด้วยผูเ้ ชี ยวชาญ
ผูแ้ ทนองค์การ/หน่วยงานในระดับนานาชาติ รวมทัง ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชียวชาญ นักวิชาการ เจ้าหน้าที
ของส่ วนราชการและสถาบันการศึกษาวิจยั ทังในส่ วนกลาง/ส่ วนภูมิภาค และผูแ้ ทนองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถินทีอยูใ่ นพืนทีชายฝังทะเล ตลอดจนภาคประชาชนและสื อสารมวลชน
การสัม มนาครั งนี ประกอบด้ว ยการสั ม มนาภาพรวมซึ งผูเ้ ชี ยวชาญระดับ
นานาชาติ จากภู มิภ าคต่าง ๆ และผูเ้ ชี ยวชาญของสถาบันการศึ กษาภายในประเทศ ได้นําเสนอ
สถานการณ์/แนวโน้มทีเกียวกับการกัดเซาะชายฝังในพืนทีต่าง ๆ และกรอบทิศทางของยุทธศาสตร์
แนวทาง/มาตรการ เครื องมื อ/เทคนิ คในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั งทะเล
นอกจากนี ในการสัมมนากลุ่มได้ดาํ เนิ นการระดมความคิดเห็นจากผูแ้ ทนของทุกภาคส่ วนทีเป็ นผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยและผูเ้ กียวข้องหรื อผูท้ ีได้รับผลกระทบจากปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลในประเทศไทย
โดยสรุ ปผลการสัมมนามีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี
2.2.3.1 ผลการนําเสนอของผูเ้ ชียวชาญนานาชาติ :
1) Dr. Hak-So Kim, President, Korea Maritime Institute – KMI :
ปั ญหาการเพิมขึนของระดับนําทะเลและการกัดเซาะชายฝังเป็ นประเด็นที KMI ให้ความสําคัญเป็ น
อย่างยิง เนื องจากผลกระทบทีเกิ ดขึนต่อประเทศเกาหลีและประเทศที มี ชายฝั งทะเลทัวโลก ทังนี
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (IPCC) ได้รายงานว่าภาวะ
โลกร้อนได้ส่งผลทําให้ระดับนําทะเลสู งขึนเฉลีย 1.8 มิลลิเมตรต่อปี ตังแต่ปี ค.ศ.1961 และสู งขึน
เฉลีย 3.1 มิลลิ เมตรต่อปี โดยตังแต่ปี ค.ศ. 1993 เป็ นต้นมา ทังนี ปั ญหาดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อ
ร้อยละ 41 ของประชากรโลกทีอาศัยอยูร่ ิ มชายฝังและ 2 ใน 3 ของเมืองขนาดใหญ่ทีมีผอู ้ ยูอ่ าศัย
มากกว่า 8 ล้านคน นอกจากนี ในเชิงเศรษฐกิจยังพบว่าพืนทีบริ เวณชายฝังสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจ
กว่าร้อยละ 70 ของเศรษฐกิจโลก ดังนัน การสร้างความเข้าใจในปั ญหาระดับนําทะเลทีสู งขึนและการ
กัดเซาะชายฝั ง จึ งมี ความสําคัญต่ อการพัฒนาอย่างยังยืนทังในระดับท้องถิ นและระดับประเทศ
ประเทศต่าง ๆ ได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา รวมทังสถาบัน KMI จะนําเสนอแนวคิดการเพิม
ภูมิคุม้ กัน (Resilience) การปรับยุทธศาสตร์ เพือรองรับปั ญหาโลกร้อน รวมทังเสนอให้มีการกําหนด
แนวกันชน/ถอยร่ นในพืนทีชายฝัง (Coastal Buffer Zone) เพือป้ องกันพืนทีชายฝัง
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2) Dr. Ellik Adler, UNEP/COBSEA Coordinator : ปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝังมีความสําคัญเนืองจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีชายฝังทะเลยาวกว่า 2.2 แสนกิโลเมตร และ
เป็ นทีอยูอ่ าศัยของประชากรกว่า 2 พันล้านคน ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังเกิดขึนจากปั จจัยหลาย
อย่างรวมทังการเพิมขึนของระดับนําทะเลและพฤติกรรมของมนุ ษย์ เช่น การก่อสร้างในพืนที
ชายฝัง การถมทีดิน การสร้างเขือน การเกษตร เป็ นต้น ซึ งส่ งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม รวมทัง
ปั ญหาโลกร้ อนทําให้ระดับนําทะเลสู งขึน ดังนันเพือการแก้ไขปั ญหาเราต้องมี การแลกเปลี ยน
ประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ทังจากประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคยุโรป
3) Dr. Larry Hildebrand, Canada : ในปั จจุบนั นี หลายประเทศ
กําลังเผชิญความเสี ยงกับปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง และปั ญหาการเพิมขึนของระดับนําทะเล แต่การ
แก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังในปั จจุบนั ยังมีลกั ษณะของการแก้ไขปั ญหาแบบเชิงรับมากกว่าการ
แก้ไขปั ญหาในเชิ งรุ ก มุมมองเพือเป็ นการแก้ไขปั ญหาในระยะยาวแนวทางการแก้ไขปั ญหาควร
คํานึ งถึ งระดับของปั ญหาว่าเป็ นระดับท้องถิ นระดับประเทศ และภูมิภาค สําหรั บภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกนันควรมีการพัฒนาโปรแกรมระดับภูมิภาคการจัดการการกัดเซาะอย่างยังยืนบนพืนฐานความรู ้
ของระบบนิ เวศวิทยา โดยไม่ เพียงแต่ คํานึ งถึ งลักษณะทางกายภาพเท่านัน แต่ ควรพิจารณาถึ ง
ความสําคัญ ผลกระทบ และพลวัตรของการเกิดการกัดเซาะชายฝั ง เนื องจากกระบวนการต่างๆ
มีปัจจัยทีเกียวข้องหลายด้าน แม้แต่ในระดับภูมิภาคย่อยของประเทศไทยบริ เวณพืนทีชายฝังอ่าวไทย
และอันดามันยังมีความแตกต่างกัน การแก้ไขปั ญหาเชิงพืนทีในระดับท้องถิน เช่น การปลูกป่ าชาย
เลน และการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการช่วยดูแลแก้ไขปั ญหา ส่ วนในระดับประเทศควรมีการระบุ
พืนทีทีมีปัญหาการกัดเซาะชายฝัง การใช้ภูมิปัญญารวมถึงวัสดุในท้องถินเพือลดหรื อป้ องกันปั ญหา
และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ เพือการเผชิญปั ญหาการกัดเซาะชายฝังซึงนับวันจะทวีความรุ นแรง
และมีความสําคัญมากขึนในอนาคต โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์โลกร้อน และระดับนําทะเลที
สูงขึน
ความท้า ทายในอนาคต คื อ (1) การตอบสนองต่ อปั ญ หาอย่า ง
ทันท่วงที (2) เข้าใจถึงระดับความรุ นแรงและสาเหตุของการกัดเซาะชายฝัง (3) ทราบว่าปั ญหาเกิด
จากทังสาเหตุทางธรรมชาติ และจากการกระทําของมนุษย์ (4) กําหนดนโยบายแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ในอนาคตจะมีประเด็นสําคัญต่างๆ ทีผูก้ าํ หนดนโยบายจะต้องพิจารณา เช่น (1) อะไรคือระดับการ
พัฒนาพืนทีชายฝังทะเลทีต้องการ (2) ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝังทีมีต่อเป้ าหมายการพัฒนา
พืนทีชายฝังทะเล ดังนัน รัฐบาลต้องมีแผนบริ หารจัดการชายฝังทะเลอย่างบูรณการทีต้องอาศัย
บทบาทของภาครัฐในทุกระดับ องค์กรต่างๆ และคํานึ งถึงมิติในด้านต่างๆทีเกียวข้องทังเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ งแวดล้อม
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แนวทางการกําหนดนโยบายแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง ต้อ ง
คํา นึ ง ถึ ง ประเด็น คํา ถามต่ า งๆ (1) อะไรที ได้รั บ ผลกระทบ (2) สถานที ที ได้รั บ ผลกระทบ (3)
ใครได้รั บ ผลกระทบ (4) ได้รั บ ผลกระทบอย่า งไร (5) แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาที ถู ก ต้อ ง
แนวทางการกํา หนดกรอบนโยบายจํา เป็ นต้อ งมี ก ารตั งเป้ าหมายเชิ ง ยุท ธศาสตร์ เช่ น
เป้ าหมายการพัฒ นาอย่า งยังยืน ในพื นที ชายฝั ง ซึ งต้อ งประกอบด้ว ยแผนปฏิ บ ตั ิ ก าร เช่ น การ
ปรั บ ตัว ให้เ ข้า กับ ปั ญ หา โดยการถอยร่ น ออกห่ า งจากแนวเขตพื นที กัด เซาะหรื อ การ
เคลื อนย้า ยสิ งปลู กสร้ าง การป้ องกันและลดผลกระทบ เช่ น การเติ ม ทรายในพื นที ชายหาด
สรุ ป ในการแก้ไ ขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั งของประเทศไทย
ซึ งจะทวีค วามรุ น แรงขึ นในอนาคตจํา เป็ นจะต้อ งมี ก ารกํา หนดบทบาทและทิ ศ ทางของ
นโยบายรั ฐ บาลให้ช ัด เจน และควรนํา ข้อ มูล การศึ ก ษาการเปลี ยนแปลงของระดับ นําทะเล
และลัก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ข องแต่ ล ะพื นที มาร่ ว มในการพิจ ารณา รวมทังตอบสนองต่ อ
ปั ญหาที เกิ ด ขึ นในท้องถิ นอย่า งเร่ งด่ ว น
4) Dr. Pete Zuzek, Canada : นํา เสนอเกี ยวกับ เครื องมื อ ด้า น
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมเพือการบริ หารจัดการปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลในระดับโลก โดย
ครอบคลุ มหัว ข้อต่ าง ๆ ดังนี
4.1) การเฝ้ าสังเกตและการเก็บข้อมูล เป็ นกระบวนการซึ งทํา ให้
เราเข้า ใจสภาพปั ญ หาและกลไกการกัด เซาะชายฝั ง ซึ งจํา เป็ นต้อ งมองภาพในมุ ม กว้า ง
(Global Scale) มี ก ารเฝ้ าติ ด ตามทังเชิ งเวลา และพื นที และเรี ย นรู ้ จ ากภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น เพื อ
ใช้เ ป็ นข้อ มูล ในการพัฒ นาแบบจํา ลองในการประเมิ น ทิ ศ ทางการกัด เซาะชายฝั ง เพื อการ
ตัด สิ น ใจที ถู ก ต้อ งในการเลื อ กใช้เ ครื องมื อ และเพื อการบริ ห ารจัด การปั ญ หาการกัด เซาะ
ชายฝั งทะเล
4.2) เครื องมื อ ในการศึ ก ษาการกัด เซาะชายฝั ง จํา เป็ นต้อ ง
ประกอบด้ว ย (1) การสํา รวจพื นที ชายฝั ง (2) การจัด เก็บ ข้อ มู ล ต่ า งๆ ในภาคสนาม (3) การ
ติ ด ตามข้อ มูล การเปลี ยนแปลงด้ว ยเครื องมื อ ซึ งต้อ งดํา เนิ น การให้ค รอบคลุ ม ทังเชิ ง เวลาและ
พื นที (4) การศึ ก ษาแบบจํา ลองของปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ โดยต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ปั จ จัย ทาง
ธรรมชาติ ห ลายประการซึ งส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ การกัด เซาะชายฝั ง เช่ น พายุไ ซโคลน
อิ ทธิ พลของลมและคลื น
4.3) กรณี ศึกษาทีได้ดาํ เนินการสําเร็ จแล้วในหลายพืนที เช่น
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(1) Kaumalapau Harbor ที เกาะฮาวาย ซึ งแสดงถึ ง
ความสามารถในการใช้แบบจําลองคอมพิวเตอร์ เพือเข้าใจกลไกในการป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง
บริ เวณท่าเทียบเรื อ Kaumalapau

(2) Dyke Breach Simulation ซึ งแสดงถึงความสามารถในการ
ใช้แบบจําลองคอมพิวเตอร์ ทีสามารถแสดงถึงระดับนําท่วมพืนทีเกษตรกรรมได้ภายในสถานการณ์
ต่างๆ ทีสู งกว่าแนวเขือนกันนํา

(3) ชายหาดบริ เวณเมือง Cancun ประเทศเม็กซิโก ซึงเป็ น
แนวหาดทรายยาว มีโรงแรมมากมายก่อสร้างใกล้แนวชายหาดตลอดแนว ทังนี ปั จจุบนั ชายหาด
ดังกล่าวกําลังเผชิ ญหน้ากับการกัดเซาะชายฝังทังจากผลกระทบของพายุเฮอร์ ริเคน และกําลังผลิต
ทรายตามกระบวนการธรรมชาติทีลดลงอันเป็ นผลมาจากความเสี ยหายของแนวปะการังใกล้ฝังที
เกิดปั ญหาความสกปรกของอุตสาหกรรมท่องเทียว โดยแนวทางการแก้ไขประกอบด้วยการสร้าง
เติมทรายเพือเพิมพืนทีชายหาด และโครงการฟื นฟูสภาพแนวปะการัง

Õ ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง
เกิดจากพายุเฮอริเคน
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การเติมทรายเพือเเพิมพืนทีชายหาด Ö

(4) Keta Lagoon
L
เป็ นกรณี ศึกษาแบบบ Large Scalle Project
เพือป้ องกันการกั
ก ดเซาะชายฝัง โดยพืนที
น ดังกล่าวกําลังเผชิญปั ญหาการกั
ญ
ดเซซาะชายฝังอย่างรุ นแรง
และจากนําทท่ ว ม ทังนี แนนวทางการแแก้ไขปั ญหาตต้อ งกระทํา โดยมี จุ ด มุ่ งห มายครอบคลุ ม หลาย
วัตถุประสงคค์ เช่ น หยุดยังการกั
ั
ดเซาะะชายฝั ง ป้ องงกันปั ญหานําท่
า วม เพิมพืนนทีแผ่นดิ น และสร้
แ
าง
ถนน เป็ นต้น ซึ งแนวทางแก้ไขปั ญหา บริ ษทั ได้เลือกสร้
อ าง Headdland และมีมีการติดตามผผลโดยได้
สร้างแบบจําลองในห้
า
องปปฏิบตั ิการเพืือประเมินผลลกระทบและะกําหนดแนวทางแก้ไขทีเหมาะสม
เช่น การขุดหรื
ห อเติมทราย (Dredge andd Beach Nourrishment)

(5) พืนทีชายทะเล Welches และ Rockley พืนทีทังสอง
เผชิ ญกับปั ญหาการกั
ญ
ดเซซาะชายฝังอย่างรุ
า นแรง โดยเป็ นผลมาจจากการก่อสร้ร้างถนนเลียบชายหาด
บ
บริ เวณหาด Welches
W
และการสร้างทางงเดินชายหาดบริ เวณหาด Rockley
R
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5) Dr. Antony S. Micallef, Malta : นําเสนอสถานการณ์การ
กัดเซาะชายฝังในภูมิภาคยุโรป ครอบคลุมในเรื องความเสี ยงทีเกิดขึนจากการกัดเซาะชายฝังทีสําคัญ
ได้แก่ (1) การสู ญเสี ยพืนทีทีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (2) การพังทลายของปราการทางธรรมชาติทีช่วย
ป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง (3) การจมตัวของสิ งก่อสร้างทีใช้ป้องกันการกัดเซาะชายฝัง ซึงอาจทําให้
เกิดการเพิมความเสี ยงต่อการเกิดนําท่วม ทังนี มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจพบว่าพืนทีภายใน
ระยะ 500 เมตรจากชายฝังใน 237 พืนทีของภูมิภาคยุโรป มีมูลค่าประมาณ 500 – 1,000 พันล้านยูโร
ซึงในการจัดการกับปั ญหาต้องพิจารณาถึงความคุม้ ค่าในการดําเนิ นการ ประเมินความเสี ยงต่อการ
กัดเซาะชายฝังในยุโรปพบว่ามีพืนทีประมาณ 2% อยูต่ ากว่
ํ าระดับนําทะเล 5 เมตร ซึ งในสัดส่ วนนีมี
มากกว่าครึ งหนึงทีอยูใ่ นระยะ 10 กิโลเมตรจากชายฝัง พืนทีทีมีความเสี ยงมากต่อการกัดเซาะชายฝัง
เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศอิตาลี
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สํ า หรั บสาเหตุ ของการกั ด เซาะชายฝั ง 2 ประการ คื อ
(1) ปั จจัยทางธรรมชาติ เช่น การเกิดพายุ กระแสนําใกล้ฝัง และการเพิมขึนของระดับนําทะเล และ
(2) ปั จจัยทีมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การสร้างสิ งปลูกสร้างในทะเล การขุดเจาะก๊าซ และการ
ถมทะเล เป็ นต้น นอกจากนี ความถีและความรุ นแรงของพายุและคลืนชายฝั ง ซึ งเพิมระดับความ
รุ นแรงจากการเปลียนแปลงระดับของนําทะเล และส่ งผลกระทบหลากหลายมิติ ได้แก่ ผลกระทบต่อ
รู ปแบบของการกัดเซาะ ทําให้เกิดความสู ญเสี ยของทรัพยากรทางชีวภาพ การสู ญเสี ยระบบนิ เวศทาง
ชีวภาพและระบบนิ เวศชายหาด และมีผลต่อการเพิมความเค็มของนําบาดาลและ/หรื อระดับนําใต้ดิน
หรื อมีการพังทลายของสิ งก่อสร้างบริ เวณชายฝัง รวมไปถึงลดประสิ ทธิ ภาพของระบบบําบัดนําเสี ย

ในส่ วนของการจัดการปั ญหาการกัดเซาะชายฝังในภูมิภาคยุโรป
พบว่ามีพืนทีประมาณร้อยละ 5 ของชายฝังทะเลทีมีการป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง อย่างไรก็ตามมี
พืนทีร้อยละ 3 ทียังไม่สามารถหยุดยังการกัดเซาะชายฝังได้ ทังนี การสร้างสิ งก่อสร้างบริ เวณชายฝัง
ในยุโรป ได้แก่ สิ งก่อสร้างเพือป้ องกันชายฝังและท่าเทียบเรื อ พืนทีประมาณร้อยละ 10 ของชายฝัง
ทะเลในยุโรปมีการป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง และพืนทีประมาณร้อยละ 20 ของชายฝังทะเลมีความ
เสี ยงต่อการกัดเซาะชายฝังทะเล ในการดําเนินการจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจทีเกียวข้องต่อปั ญหาที
เกี ยวข้องกับการจัดการการกัดเซาะชายฝั ง เช่น (1) การลดลงของขอบเขตชายฝั งอันเป็ นผล
เกียวเนื องจากการตังถินฐานของชุมชน การก่อสร้างสิ งป้ องกันชายฝั งทีไม่ถูกต้อง ทําให้เกิ ดการ
กัดเซาะชายฝังหรื อสู ญเสี ยการตกทับถมของตะกอน (2) การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ
สิ งแวดล้อม (3) การประเมินความเสี ยงทีเกิดจากการกัดเซาะชายฝังซึ งมักจะไม่มีการผนวกไว้ใน
กระบวนการการตัด สิ น ใจด้า นโยบายในระดับ ท้อ งถิ นและมัก ไม่ มี ก ารนํา เสนอสู่ สาธารณชน
(4) การลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝังและ/หรื อวิธีการในการแก้ไขปั ญหาในพืนทีใดพืนที
หนึ งหากส่ งผลกระทบต่อพืนทีข้างเคียงหรื อนําไปสู่ ปัญหาผลกระทบสิ งแวดล้อมอืนๆ (5) การ
จัดการข้อมูลทีแม้จะมีขอ้ มูลทีเกียวข้องอยูม่ ากแต่มกั มีความจํากัดในการประมวลและนําไปใช้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคและท้องถิน
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สํา หรั บ ข้อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย ประกอบด้ว ย (1) การเพิ ม
ภูมิคุม้ กันให้กบั พืนทีชายฝังทะเลโดยการสร้างสมดุลของตะกอนขึนมาใหม่ และกําหนดขอบเขต
พืนทีเพือให้กระบวนการทางกายภาพของพืนทีชายฝังเป็ นไปตามธรรมชาติ (2) ผูไ้ ด้รับประโยชน์
และผูล้ งทุ นควรเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในความเสี ยงที จะทําให้เกิ ดการกัดเซาะชายฝั งจากกิ จกรรมที
กระทํา ไม่ควรนําภาษีสาธารณมาใช้ (3) สร้างความรับผิดชอบต่อนโยบายการแก้ไขปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝัง (4) เพิมความเข้มแข็งด้านองค์ความรู ้เชิงนโยบายในการบริ หารจัดการชายฝังทะเล
6) Dr. Klaus Schwarzer, Germany : ได้เปรี ยบเทียบปั ญหาของการ
กัดเซาะชายฝัง ระหว่างภูมิภาคเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีปัจจัยหลายอย่างทีต้องนํามาพิจารณา ซึ งมี
ทังความแตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่างภูมิภาค เช่ น มีหาดทรายเหมือนกัน แต่มีความแตกต่าง
ของปริ มาณฝน และอุณหภูมิ ความแตกต่างและคล้ายคลึงของสิ งแวดล้อมทางทะเลในพืนทีเขตร้อน
และเขตอบอุ่น สามารถจําแนกตามลักษณะของชายฝัง เช่น (1) ลักษณะของชายฝังและความลาดชัน
(2) สันทรายและหาดทราย (3) ชวากทะเล และสันดอนปากแม่นาํ (4) ป่ าชายเลน และป่ าชายฝัง (5)
แนวโครงสร้างหิ นปูน แนวปะการัง
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โดยทีการกัดเซาะชายฝัง คือ การหายไปของมวลสาร อันเกิดจาก
การเคลื อนย้า ยหรื อ พัด พาไปตกตะกอนในอี ก ที หนึ ง เรี ย กว่ า พลวัต รของสั ณ ฐาน (Morpho
dynamic) ซึ งเราต้องทราบว่า ภายใต้สภาวการณ์ แ บบใดที ก่ อ ให้เ กิ ด การพัด พาของตะกอน
กระบวนการเกิดตะกอนเกิดขึนเมือไหร่ และตะกอนถูกพัดพาไปทีไหน ลักษณะของชายฝังทะเลซึง
จัดแบ่งได้เป็ นชายฝังทะเลแบบเปิ ด (Open System) และชายฝังทะเลแบบกึ งปิ ด (Semi–Closed
System) มีความสําคัญและมีผลต่อต่อขบวนการกัดเซาะของพืนทีชายฝัง นอกจากนีหน่วยสัณฐาน
ทางธรณี (Geomorphological Unit) ก็มีความสําคัญทีต้องนํามาพิจารณา เนื องจากส่ งผลต่อการ
เพิมขึนหรื อหายไปของตะกอน นอกจากนี ภาวะสมดุลของการพัดพาตะกอน ขึนอยู่กบั ความลาด
ชันของชายฝัง ความสู งของคลืน และขนาดอนุภาคดิน ซึงการเคลือนย้ายตัว และพัดพาของตะกอน
มีความสัมพันธ์กบั ฤดูกาล ดังนัน การตัดสิ นใจหรื อหรื อการดําเนิ นการใดๆ ควรมีขอ้ มูลการศึกษา
ครบรอบปี โดยทัวไปพืนทีชายฝังทีได้รับผลกระทบจากการเกิ ดปรากฎการณ์ธรรมชาติทีรุ นแรง
เช่ น พายุ ไซโคลน เฮอร์ ริเคน และสึ นามิ จะสามารถฟื นตัวได้เองตามธรรมชาติ ในช่ วงเวลาที
แตกต่างกัน ถ้าหากมีปริ มาณตะกอนเพียงพอ ผลการศึกษาในแม่นาเจ้
ํ าพระยาพบว่ามีปริ มาณ
ตะกอนทีลดลง เนืองจากการสร้างเขือนทําให้เกิดการดักตะกอนบริ เวณตอนบนของแม่นาํ
ข้อมูลจากสถาบัน NOAA ระบุว่า นําทะเลมีแนวโน้มเพิมสู งขึน
เฉลีย 2.8±0.4 มิลลิเมตรต่อปี ภายใต้สภาวการณ์ทีนําทะเลสู งขึน ระบบนิเวศขายฝังจะมีการปรับตัว
เคลือนย้าย หรื อถอยร่ นไปในพืนทีใหม่ในแผ่นดินได้ แต่สิงทีมนุษย์สร้างขึนเช่น ชุมชน สิ งก่อสร้าง
ไม่สามารถปรับตัวเช่นนันได้ ดังนันจึงเป็ นประเด็นของปั ญหาผลกระทบทีต้องแก้ไขหรื อต้องมีการ
ปรับตัวในการรับมือกับปั ญหาดังกล่าวต่อไป
มาตรการการป้ องกัน ชายฝั งโดยใช้โ ครงสร้ า งมี ห ลายวิ ธี เช่ น
กําแพงกันนํา กําแพงป้ องกันคลืนชายหาด กําแพงป้ องกันคลืนนอกชายฝัง การถมทรายเสริ มชายฝัง
เป็ นต้น ซึ งในการดําเนิ นการควรมีขอ้ มูลพืนฐานให้เพียงพอ เช่ น ข้อมูลแผนภูมิชันความลึก
(Bathymetrical Chart) ข้อมูลการเปลียนแปลงของชายฝัง การผันแปรตามฤดูกาล คุณสมบัติของดิน
ตะกอน รวมทังแหล่ ง ที มาของตะกอน การพัด พาเคลื อนย้า ย และทับ ถมของตะกอน สํา หรั บ
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ (Model) ทีจะนํามาใช้ตอ้ งครอบคลุมพืนทีบริ เวณกว้าง และต้องมีการ
ตรวจสอบความน่ าเชื อถือของแบบจําลองและความถูกต้องของข้อมูลทีจะนํามาใช้ในแบบจําลอง
ในบางกรณี การป้ องกันโดยใช้โครงสร้างแบบแข็ง (Hard Structure) ไม่ได้เป็ นการแก้ปัญหาทีดี
ทีสุ ดเสมอไป หากแต่กลับเป็ นการเพิมพลังงานของคลืนและก่อให้เกิดผลกระทบในพืนทีใกล้เคียง
สําหรับตัวอย่างการดําเนินการทีบริ เวณ Sylt Island, Kampen มีการป้ องกันชายฝังโดยใช้ถุงดักทราย
(Geotextile) และการถมทะเล ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสู งแต่สามารถป้ องกันคลืนลมพายุ (Storm
Surge) ได้เป็ นอย่างดี
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แนวททางการป้ องกักันชายฝังทะเลล ในพืนทีชายยฝังทีเป็ นชายหหาดมักใช้
วิธีการถมทราาย การสร้างกําแพงกั
า นนํา เป็ นต้น ส่ วนพืนที
น ชายฝังทะเลลทีเป็ นโคลนสสามารถใช้โครงงสร้างทาง
ชีวภาพ เช่น ป่ าชายเลน โดยยรากของต้นไม้ป่าชายเลนช่ช่วยดักตะกอนนทีพัดพามาจากแม่นาและชา
ํ
ายฝังทะเล
รวมทังช่ วยลดดแรงปะทะขอองคลืน ซึ งระบบบรากของพรรรณไม้ป่าชายยเลน มีผลต่อปประสิ ทธิ ภาพในการดัก
ตะกอน โดยคววรเลือกพรรณไม้ให้เหมาะสสมกับพืนที โดยสรุ ปประเด็นสํ
น าคัญ มีดงั นี
 กาารเปลียนแปลงขของชายฝังเป็ นพลวั
น ตรทังในเชิชิงเวลา และพืนที
น
 กาารกัดเซาะพบเห็นได้บริ เวณชายยฝัง แต่มีจุดเริ มมต้นในบริ เวณทีทีห่างฝัง
 กาารตอบสนองงต่ อการกัด เซซาะชายฝั ง ขึ นอยู่กับลักษณะทาง
ษ
ณ
ั
และการรผันแปรตามสภาพชายฝัง
อุทกวิทยา สภภาพภูมิศาสตตร์ การตกตะกกอน ธรณี สณฐาน
 โครงสร้
โ
าง ป้ องกั น กา รกั ด เซาะ ทุ กประเภท จะเกิ ด
ประสิ ทธิภาพพถ้ามีปริ มาณตะกอนเพียงพอ
 ป่ าชายเลนไม่สามารถทํ
ส
าให้ห้เกิดการงอกขของตะกอนได้ ถ้าไม่มี
ตะกอนเพียงพอในพืนทีนัน
 ไม่
ไ มี สู ต รสํ า เ ร็ จ ในการป้ องกัน การกััด เซาะชายฝัฝั ง แต่ ล ะ
ง ยความเขข้าใจถึงสภาพพพืนท้องทะเล (สํารวจการรตกตะกอน กการตรวจวัดข้อมูลทาง
แนวทาง ต้องอาศั
อุทกวิทยา ข้อมู
อ ลในรอบปีป)
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7) Dr. Jung-Ho Nam, Republic of Korea : ได้เสนอการจัดการ
พืนทีชายฝังทะเลในปั จจุบนั โดยการจัดการในลักษณะ Adaptive Management โดยเฉพาะประเด็น
ปั ญหาใหม่ เช่น ปั ญหาความเสื อมโทรมชายฝั ง การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิที
เกิดขึนในพืนทีชายฝัง และเน้นการสร้างแผนนโยบายจากท้องถิน (Bottom Up) การดําเนินการไปสู่
ความยังยืนและความมันคงของสังคมมีประเด็นปั ญหาทีต้องให้ความสําคัญเร่ งด่วนหลายประการ
เช่น การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ซึ งในการรับมือกับ
เรื องดังกล่าวซึงจําเป็ นต้องอาศัยการดําเนินการในลักษณะของ Precautionary Approach ซึ งได้มีการ
วางแนวทางในการกําหนดนโยบายการจัดการชายฝังอย่างบูรณาการของชาติฉบับที 2 แนวทางการ
วางแผนนโยบาย ระยะที 2 ซึงเน้นให้ความสําคัญกับการจัดการและป้ องกันความเสี ยงโดย (1) ใช้
เทคโนโลยีวิศวกรรมแบบโครงสร้างเบา (soft engineering) (2) การสร้างชายฝังสี เขียว โดยการ
รักษาสภาพให้คงสภาพป่ าชายฝัง (green coasts) (3) การสนับสนุนการประเมินความเปราะบางของ
ชายฝัง (4) ให้ความสําคัญกับนโยบายบูรณการด้านวิทยาศาสตร์ มากยิงขึน (5) เพิมความเข้มแข็ง
ภายหลังภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ (6) ลดปริ มาณพืนทีความเป็ นเจ้าของของภาคเอกชนเพือป้ องกัน
ความเสี ยงได้อย่างเต็มที (7) บริ หารความเสี ยง นอกจากนี ยังเน้นถึงความสําคัญและความจําเป็ นที
ต้องมีเครื องมือทีทันสมัย เพือสนับสนุนการจัดการใช้ในการวางแผนนโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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8) Dr. Wong Poh Poh,
P Singapoore : ได้เสนออแนวยุทธศาสตร์ โดย
อ้างอิงรายงานของ IPCC ทีเสนอ 3 แนวทาง ได้ด้แก่ (1) การรป้ องกัน (Prootect) (2) การจั
ก ดให้
เหมาะสม (AAccommodattion) และ (3)) การถอยยร่ น (Retreatt) โดยแต่ละ ประเภทสามมารถแบ่ง
ออกเป็ นแนววทางดังนี (1)) แนวทางแบบพืนบ้าน (TTraditional Protection
P
M
Measures) เช่น การปั ก
ไม้ไผ่ชะลอคคลืน และการรปลูกป่ าชายเเลน (2) แนวททางแบบใหมม่ (New Measures) เช่นการสู
ก บนํา
ออกจากชายหหาด และการก่อสร้างแนววป้ องกันชายฝัฝัง
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 การปลูกต้นโกงกางเพือป้ องกันการกัดเซาะ เป็ นทีทราบกันดีว่า
แนวป่ าชายเลนสามารถป้ องกัน การพัง ทลายของชายฝั งได้ ทังนี ต้น โกงกางสามารถป้ องกัน
ผลกระทบจากพายุหรื อสึ นามิทีมีคลืนตํากว่า 4 เมตรได้ ทังนี การนําศาสตร์ ทางวิศวกรรมมาใช้ใน
การปลูกต้นโกงกาง (Mangrove Engineering) เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่นการผสม
วิธีการปั กไม้ไผ่ชะลอคลืนร่ วมกับการปลูกต้นโกงกาง ซึ งสามารถป้ องกันการกัดเซาะของชายฝัง
สิ งคโปร์ได้
 การถอยร่ นเป็ นอี กแนวทางในการรั บมื อต่อการเพิมขึ นของ
ระดับ นําทะเล แนวทางในการรั บ มื อ ต่ อ การเพิ มขึ นของระดับ นําทะเลในแต่ ล ะพื นที มี ค วาม
แตกต่างกัน ตามแต่สภาพพืนที เช่น การรับมือของประเทศเนเธอร์ แลนด์ สามารถใช้วิธีการถอยร่ น
ไปสู่ พืนทีสู ง หรื อการป้ องกันโดยใช้เขตกันแนวปิ ด (Closed Version) หรื อการป้ องกันภายใต้
แนวเปิ ด (Open Version) เป็ นต้น
2.2.3.2 ผลการสัมมนากลุ่ม
กลุ่มย่อยที 1 มาตรการเชิ งนโยบายและกฎหมายในการจัดการการ
กัดเซาะชายฝังทะเล
1) ควรมี ม าตรการเร่ งด่ ว นในการแก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า เพื อ
ช่วยเหลือประชาชนในพืนทีทีได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝัง ในระหว่างการจัดทําการศึกษา
ผลกระทบสิ งแวดล้อม
2) ควรให้มีการจัดทํา กําหนดเขตการใช้ประโยชน์ทีดิ น (Zoning)
ของพืนทีวิกฤติ เพือให้มีการจัดการเชิงพืนทีทีเหมาะสม เช่นการกําหนดระยะถอยร่ น
3) ควรศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในการประกาศเขต
พืนทีและมาตรการคุม้ ครองสิ งแวดล้อมบริ เวณพืนทีชายฝังทะเล 23 จังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เพือปกป้ องและคุม้ ครองระบบนิ เวศชายฝังทะเลที
อาจได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลทีไม่เหมาะสม
หรื อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่
กลุ่มย่อยที 2 การแก้ไขการกัดเซาะชายฝังด้วย Hard Structure
1) ควรให้ มี ก ารจํา แนกการใช้ป ระโยชน์ พื นที ชายฝั ง (Zoning)
เพื อให้ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบโครงสร้ า งป้ องกัน การกัด เซาะชายฝั ง โดยเฉพาะการเลื อ ก
โครงสร้างแข็ง ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์พืนทีชายฝังก่อนการก่อสร้าง โครงสร้างป้ องกัน
การกัดเซาะชายฝั งด้วยโครงสร้างแข็ง ต้องมีการสํารวจ ศึกษาการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพ และ
ข้อมูลสมุทรศาสตร์ รวมทังการเคลือนทีของตะกอนชายหาด ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
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2) การก่อสร้างโครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง ต้องมีการศึกษา
ผลกระทบสิ งแวดล้อม (EIA) ก่อน ดังนันต้องใช้ระยะเวลาระหว่าง 3-5 ปี ในการดําเนิ นโครงการ
ดังนันพืนทีชุมชนหรื อหมู่บา้ นทีประสบปั ญหา ควรได้รับการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า เช่นการเติม
ทรายชายหาด เป็ นต้น
3) งบประมาณทีจะแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ควรให้มีการประกาศ
เป็ นเขตภัยพิบตั ิ และใช้งบประมาณจากจังหวัดในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
กลุ่มย่อยที 3 การแก้ไขการกัดเซาะชายฝั งด้วยโครงสร้างอ่อน (Soft
Structure) และวิธีผสมผสาน
1) ควรแก้ไ ขกฎระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ที มี อ ยู่ใ ห้ส อดคล้อ งกับ ความ
สมดุลของการถ่ายเททรายในธรรมชาติ กําหนดมาตรการการจัดการกับมูลดินหิ นทราย ตังแต่ตน้ นํา
จนถึงพืนทีขุดลอกและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด
2) ให้ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจแก่ ป ระชาชนหรื อ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถินเรื องการกัดเซาะชายฝัง แนวทางการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ ให้เหมาะสมกับพืนที วิธีการ
ปลูกป่ าชายเลนทีถูกต้องตามหลักวิชาการ
3) จํา แนกพื นที ที ปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั งที ใกล้เ คี ย งกัน เพื อที
เลือกใช้วิธีการทีเหมาะสมในการแก้ไขปั ญหา และหามาตรการหรื อปรับปรุ งข้อมูลทีเกียวข้องและ
นําไปใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างสิ งป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง
4) การแต่งตังกรรมการประจําชายฝังในแต่ละพืนที (Coastal Cell
Committee) หรื ออาจปรับเปลียนหน้าทีของคณะกรรมการลุ่มนําหรื อกลไกรัฐประจําท้องถิน มา
กํากับดูแลกิจกรรมเกียวกับการดําเนินการใด ๆ บนพืนทีชายฝัง
5) การปลูกจิตสํานึ กให้กบั ชุ มชนประมงชายฝั งเพือปรับเปลียนจาก
การประมงทีก่อให้เกิดผลกระทบต่อชายฝัง รวมถึงการหาอาชีพทดแทน

37
2.3 สรุ ปกรอบแนวคิด
2.3.1 การจัดการชายฝังแบบบูรณาการ : ทีผ่านมาชายฝังทะเลของไทยต้องประสบปั ญหา
มากมาย ทังทีเกิดจากธรรมชาติและทีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลเป็ น
อีกปั ญหาหนึ งทีเกิดขึนอย่างรุ นแรงและเกิดขึนต่อเนื องมานานหลายปี แม้มีหน่ วยงานทีเกียวข้องหลาย
หน่วยงานพยายามใช้มาตรการป้ องกันแก้ไขมานาน แต่ก็ยงั ไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าทีควร ในอดีตทีผ่าน
มาการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งจะดําเนิ นการโดยหน่ วยงานภาครั ฐที มี อ าํ นาจหน้าที
ที เกี ยวข้อ ง ซึ งส่ ว นใหญ่ จ ะมุ่ ง เน้ น การใช้ค วามรู ้ ด้า นวิ ศ วกรรมชายฝั งในการแก้ไ ขปั ญ หา
โดยเฉพาะอย่างยิง การใช้มาตรการแบบแข็งซึงจะส่ งผลกระทบใน หลาย ๆ ด้าน ทังในระยะสันและระยะยาว
เมื อพิ จ ารณาศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ท บทวนแนวคิ ด ทฤษฎี ผ ลการศึ ก ษาวิ จ ัย และ
กรณี ศึกษาทีเกียวข้องตามทีได้นาํ เสนอไว้ในหัวข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ตลอดจนบทเรี ยนทังหลายทีได้รับ
มาจากอดีต จึงทําให้ทราบว่าการใช้ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมชายฝังอย่างเดียวอาจไม่สามารถ
ทําให้
เกิดการจัดการชายฝังทะเล ซึงรวมไปถึงการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะได้ดี จึงมีแนวคิดทีเรี ยกว่า
การจัดการชายฝังแบบบูรณาการ หรื อ Integrated Coastal Zone Management – ICZM เกิดขึน โดย
นอกจากความรู ้ดา้ นวิศวกรรมชายฝังแล้ว ยังจําเป็ นต้องอาศัยความรู ้ในด้านอืน ๆ ประกอบด้วย เช่น
การบริ หารข้อขัดแย้ง เศรษฐศาสตร์สิงแวดล้อม สิ งแวดล้อม และการศึกษาด้านนโยบาย เป็ นต้น
“การจัดการชายฝั งอย่ างบู รณาการ” เป็ นกระบวนการจัดการให้บริ เวณ
ชายฝั งมีความยังยืน โดยครอบคลุมการจัดการหลายมิติ เป็ นพลวัต และมีวิวฒั นาการ ภายใต้การ
ร่ วมมือขององค์กร / กลุ่มคนทีมีส่วนเกียวข้องกับการจัดการชายฝัง ทังหน่วยงานภาครัฐทีมีอาํ นาจ
หน้าทีเกียวข้อง ประชาชน / กิจการเอกชนทีใช้ประโยชน์จากพืนทีชายฝังและในทะเล สถาบันทาง
วิช าการที ทํา การศึ ก ษาเกี ยวข้อ งกับ การจัด การชายฝั งในแต่ ล ะด้า น ตลอดจนองค์ก รต่ า ง ๆ ที
เกียวข้อง โดยครอบคลุมตังแต่การรวบรวมข้อมูล ประเด็นปั ญหา การวางแผน การตัดสิ นใจ การ
ดําเนิ นการ และการติดตามประเมินผล การจัดการรับฟังข้อคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และเปิ ด
ให้มีโอกาสเข้าร่ วมในการจัดการทังกระบวน ตังแต่การกําหนดเป้ าหมายร่ วมทางสังคม จนถึงการ
ดําเนินการเพือให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว การจัดการอย่างบูรณาการมีเป้ าหมายทีจะก่อให้เกิดสมดุล
ระหว่างเป้ าหมายทางสิ งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการนันทนาการ ภายใต้ขีดจํากัด
ทีกําหนดโดยพลวัตของธรรมชาติในพืนที การจัดการลักษณะนี จึงบูรณาการทังด้านวัตถุประสงค์
และด้านเทคนิ ควิธีในการจัดการ บูรณาการทังมิติของพืนทีผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและองค์กรระดับ
ต่าง ๆ ทีเกี ยวข้องในพืนที บูรณาการทังองค์ประกอบบนบกและในทะเล รวมทังการบูรณาการ
ในมิติของเวลาและมิติของพืนที
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2.3.2 การพัฒนาศักยภาพากรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั งในการเป็ นหน่ วย
ประสานและบู ร ณาการการจัด การภารกิ จ ด้ า นการกัด เซาะชายฝั งทะเลให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลนันจะทําการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้เครื องมือบริ หารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ โดยผสมผสานกับแนวคิด / ทฤษฎีการบริ หารจัดการทีมีความยืดหยุน่ ทังนี โดยคํานึ งถึง
สภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอก รวมทังข้อจํากัดในเชิงกฎหมาย / เชิงนโยบาย ตลอดจนความ
เป็ นไปได้ในเชิงงบประมาณและระบบสนับสนุนอืน ๆ

บทที 3
การบริหารจัดการด้ านการกัดเซาะชายฝังทะเล
(กรณีศึกษา : การพัฒนาศักยภาพกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง)
3.1 สถานการณ์ การกัดเซาะชายฝังทะเลในประเทศไทย
3.1.1 สาเหตุของปัญหาและผลกระทบ
3.1.1.1 สาเหตุของประเด็นปัญหา
ชายฝั งทะเลของประเทศไทยอยู่ในพืนที 23 จังหวัด ประกอบด้วย
ชายฝั งทะเลด้านอ่าวไทย 17 จังหวัด และชายฝังทะเลด้านอันดามัน 6 จังหวัด ระบบนิ เวศชายฝัง
ทะเลเป็ นพืนทีต่อเนื องระหว่างระบบนิ เวศบกและทะเล (Ecotone) ซึ งมีลกั ษณะกายภาพของ
โครงสร้ างระบบนิ เวศทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคมมนุ ษย์ รวมทังมีความหลากหลายทางชี วภาพสู ง
จึงเป็ นฐานการผลิตทีสําคัญ ดังนัน พืนทีชายฝังทะเลจึงมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสู ง โดยมี
กิ จ กรรมการใช้ป ระโยชน์ ห ลากหลายและขยายตัว อย่า งต่ อ เนื อง อย่า งไรก็ต าม กระบวนการ
เปลียนแปลงสภาพพืนทีชายฝั งทะเล ทังโดยกระบวนการตามธรรมชาติและกิ จกรรมของมนุ ษย์
นอกจากจะส่ งผลกระทบและทําให้เกิดการสู ญเสี ยแนวกําแพงธรรมชาติแล้วยังเป็ นสาเหตุสําคัญ
ของปั ญหาและก่อให้เกิดภาวะสู ญเสี ยพืนทีชายฝังทะเล หรื อชายหาด อีกทังยังอาจทําให้พืนทีชายฝัง
ทะเลบางแห่ งเกิ ดการทับถมของตะกอนและเกิดการตืนเขิน ซึ งสถานการณ์ดงั กล่าวนับวันจะทวี
ความรุ นแรงและขยายตัวมากขึน โดยมีสาเหตุทีสําคัญ ดังนี
1) กระบวนการตามธรรมชาติ เป็ นปั จ จัย ที มี ค วามเกี ยวข้อ งกับ
ลักษณะทางธรณี วิทยาของชายฝัง และสมุทรศาสตร์ ได้แก่ ลมมรสุ มและพายุ กระแสนํา และภาวะ
นําขึน-นําลง ลักษณะทางกายภาพของชายฝัง การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปั จจัยเหล่านีจะ
มีอิทธิ พลร่ วมกันต่อกระบวนการเคลือนย้ายดินตะกอน และมวลทรายชายฝังทะเล ทําให้เกิดการ
เปลียนแปลงแนวชายฝังทังการงอก และการกัดเซาะ โดยปัจจัยตามธรรมชาติทีเกียวข้องการกัดเซาะ
ชายฝัง มีดงั นี
1.1) ลมมรสุ มและพายุ ลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีอิทธิ พล
ต่ อชายฝั งอ่าวไทยระหว่างเดื อ นตุ ลาคมถึ งเดื อนกุมภาพัน ธ์ โดยก่ อให้เ กิ ดคลื นขนาดใหญ่และ
กระแสลมแรง เคลือนเข้าปะทะชายฝังทะเลและพัดพาทรายออกจากพืนทีชายฝังทะเล ส่ วนอิทธิพล
ของลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ (ลมว่าวหรื อลมตะเภา) ซึ งพัดระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์ถึงเดื อน
เมษายน จะพัดนํามวลทรายกลับคืนสู่ ชายฝัง สําหรับลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้จะก่อให้เกิดฝนตก
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ชุกบริ เวณชายฝังทะเลด้านอันดามันมากกว่าด้านอ่าวไทย ดังนัน การเปลียนแปลงแนวชายฝังตาม
ธรรมชาติในลักษณะดังกล่าวจึงเกิดขึนเป็ นปกติในรอบปี ดังเช่น การเปลียนแปลงของแนวชายฝัง
ในจังหวัดจันทบุรี ทีเกิดจากอิทธิ พลจากลมมรสุ มเป็ นหลัก โดยพบว่าปริ มาตรของทรายตามแนว
ชายฝังจะลดลงในช่วงลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และจะเพิมขึนในช่วงมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2007)
นอกจากนี พายุทีก่อตัวในทะเลจีนใต้จะเคลือนทีเข้าสู่ อ่าวไทย
และส่ งผลกระทบต่อชายฝังทะเลอ่าวไทยทางภาคใต้ทีเปิ ดโล่งบริ เวณจังหวัดชุมพร สุ ราษฎร์ ธานี
นครศรี ธรรมราช และสงขลา พายุเหล่านีจะพัดผ่านและสลายตัวทางชายฝังทะเลด้านอันดามัน ลมพายุ
ดัง กล่ า วมี ผ ลทํา ให้เ กิ ด คลื นขนาดใหญ่ พ ดั เข้า สู่ ช ายฝั งอ่ า วไทย ซึ งเป็ นสาเหตุ ที ทํา ให้เ กิ ด การ
เปลียนแปลงแนวชายฝังเช่นกัน ดังเช่นการเกิดพายุลมแรง ในระหว่างวันที 18-25 ธันวาคม 2549
ทําให้เกิดคลืนขนาดใหญ่สูงกว่า 5 เมตร เคลือนเข้าไปปะทะชายฝังตังแต่ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ชุมพร สุ ราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช และสงขลา ครอบคลุม 16 อําเภอ 41 ตําบล ทําให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน 5,491 ครัวเรื อน 19,155 คน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม, 2007)
1.2) กระแสนํา กระแสนําในบริ เวณอ่าวไทยมีอิทธิ พลต่อ
พืนทีชายฝังทะเลมากกว่าในบริ เวณกลางอ่าว โดยในช่วงนําขึน-นําลงชนิ ดนําเดียวมีการไหลแรง
กว่า ชนิ ด นําคู่ สํา หรับ ในทะเลอัน ดามัน กระแสนําในแนวทิศ เหนื อ -ใต้ จะมีค วามรุ น แรงกว่า
กระแสนําในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยในฤดูลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ และลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กระแสนําในช่วงนําลงจะมีความรุ นแรงกว่ากระแสนําในช่วงนําขึน จึงทําให้
เกิดตะกอนมากกว่าโดยตะกอนจะถูกพัดพาไปสะสมตัวตามทิศทางการไหลของกระแสนํา
1.3) ภาวะนําขึน-นําลง ในอ่าวไทยมีการขึนลงของนําทะเล
3 ชนิด คือนําเดียว (diurnal) นําผสมชนิ ดนําคู่ (mixed, semidiurnal dominant) และนําผสมชนิด
นําเดียว (mixed, diurnal dominant) โดยบริ เวณอ่าวไทยตอนบน มีค่าของช่วงความแตกต่างระหว่าง
นําขึน-นําลงเฉลียประมาณ 1.5 เมตร ขณะทีชนิดนําขึน-นําลงฝังอันดามัน เป็ นแบบนําผสมชนิดนํา
คู่ และมีค่าของช่วงความแตกต่างระหว่างนําขึน-นําลงเฉลียแต่ละแห่ งไม่เท่ากัน ทังนี ชนิ ดและค่า
ของช่วงความแตกต่างระหว่างนําขึน-นําลงมีผลต่อการเคลือนตัวของตะกอนเลน และมวลทราย
บริ เวณชายฝังทะเล ซึงในภาวะสมดุลกระแสนํา และการเกิดนําขึน-นําลง จะเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการ
นําพามวลทรายและตะกอนเลนเคลือนตัวไปตามแนวชายฝั งทะเล และเข้าออกจากแนวชายฝั ง
ซึงเป็ นผลทําให้บางพืนทีเกิดการงอก บางพืนทีเกิดการกัดเซาะในแต่ละช่วงเวลา

41
1.4) ลักษณะทางกายภาพของชายฝั งทะเล ในลักษณะทีเป็ น
ทะเลเปิ ด อ่าว แหลม เป็ นหาดทราย และหาดโคลน จะมีผลต่อการเปลียนแปลงแนวชายฝั งทะเล
มากน้อยแตกต่างกัน ดังเช่น บริ เวณชายฝังทะเลอ่าวไทยฝังตะวันตกตอนล่างซึ งเป็ นทะเลเปิ ด จะ
ได้รั บ ผลกระทบอย่ า งรุ น แรง เมื อเกิ ด พายุ ที ก่ อ ตัว ในทะเลจี น ใต้พ ดั เข้า สู่ อ่ า วไทยช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี โดยคลืนขนาดใหญ่จะเคลือนตัวเข้ากระทบชายฝังทะเลโดยตรง เป็ น
ผลให้ชายฝังทะเลของจังหวัดชุมพร สุ ราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช และสงขลา เกิ ดการกัดเซาะ
ชายฝั งอย่างรุ นแรง นอกจากนี พบว่า ความลาดชันของชายฝั งมีผลต่อการเปลียนแปลงแนวชายฝั ง
แตกต่ างกัน โดยบริ เวณชายฝั งทะเลที มี ความลาดชันน้อยจะประสบกับปั ญหาการกัดเซาะหรื อ
เปลียนแปลงชายฝังทะเลมากกว่าชายฝังทะเลทีมีความลาดชันสูง
1.5) การเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็ นเรื องที ปั จจุ บนั
เชือว่าเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดการเปลียนแปลงสภาพธรรมชาติของโลก โดยมีผลมาจากปรากฏการณ์
ภาวะโลกร้อน ซึ งนักวิชาการได้ศึกษาพบว่าสภาพภูมิอากาศทีมีการเปลียนแปลงส่ งผลกระทบต่อ
ระบบนิ เวศชายฝังและแนวปะการัง ดังทีเกิดปรากฏการณ์แนวปะการังฟอกขาวบ่อยครังขึน รวมถึง
ทําให้อุณหภูมิของโลกเพิมสู งขึน สภาพอากาศแปรปรวน ช่วงเวลาของฤดูกาลเกิดการเปลียนแปลง
เกิดลมพายุบ่อยครังและมีความรุ นแรงมากขึน ตลอดจนทําให้ระดับนําทะเลเพิมสู งขึน ซึ งการเพิม
สู งขึนของระดับนําทะเลจะส่ งผลกระทบต่อชายฝังทะเลในพืนที 23 จังหวัด ดังจะเห็นได้จากข้อมูล
จากการศึกษาของสํานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม (2009) ทีได้
ศึกษา วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบจากการเพิมขึนของระดับนําทะเล (Sea level rise)
ต่ อสภาพการใช้ที ดิ นและระบบนิ เวศชายฝั งทะเลในพืนที 23 จังหวัด ด้วยระบบภู มิสารสนเทศ
(Geographic Information System: GIS) พร้อมประเมินมูลค่าความเสี ยหายเบืองต้นเป็ นตัวเงินของ
ผลกระทบต่อกิจกรรมหลักทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ท่าเรื อ ถนน เขตอุตสาหกรรม พืนที
เพาะปลูก นาข้าว พืนทีนากุง้ ชุมชนเมือง ในกรณี ทีระดับนําทะเลเพิมขึน 1, 2, 3 และ 5 เมตร เหนื อ
ระดับนําทะเลปานกลาง พบว่า มีจาํ นวนพืนทีทีได้รับผลกระทบจํานวน 25, 33, 35 และ 36 จังหวัด
ตามลําดับ โดยมีมูลค่าของพืนทีทีได้รับความเสี ยหายเป็ นจํานวน 2.1, 14.1, 17.9 และ 22.7 ล้านล้านบาท
ซึ งไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหากเกิดปั ญหาการเพิมขึนของระดับนําทะเลดังกล่าวก็จะส่ งผลให้เกิดปั ญหา
การกัดเซาะชายฝังติดตามมาด้วย
2) กิจกรรมของมนุษย์ จากการมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมโดยใช้ทรั พยากรธรรมชาติ เป็ นฐานการผลิ ต และในขณะเดี ยวกันให้ความสําคัญกับการ
อนุรักษ์และฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมน้อยเกินไป ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติรวมทัง
สิ งแวดล้อมในพืนทีชายฝั งทะเลเกิ ดการเปลียนแปลง และการเร่ งให้กระบวนการกัดเซาะชายฝั ง
ทะเลเกิดความรุ นแรงมากขึน ซึงกิจกรรมการพัฒนาทีสําคัญ มีดงั นี
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2.1) การพัฒ นาโครงการขนาดใหญ่ ใ นพื นที ชายฝั งทะเล
การตอบสนองและการขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศในด้านการคมนาคมขนส่ งและภาคอุตสาหกรรม
ส่ งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงทางกายภาพของชายฝังทะเลอย่างชัดเจน ดังเช่น การสร้างท่าเรื อนําลึก
การสร้ างถนนเลียบชายฝั งทะเล และการถมทะเลเพือสร้ างสิ งก่ อสร้างต่างๆ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด และการสร้างถนนเลียบชายฝังบริ เวณบ้านปึ ก ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ งแม้จะมีการศึกษา
ผลกระทบในด้านต่างๆ รวมถึงการคํานวณทางด้านวิศวกรรมโดยการใช้แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ เพือ
การป้ องกันการกัดเซาะชายฝังทะเลแล้วก็ตาม แต่สิงทีปรากฏอยู่ในปั จจุบนั คือ การกัดเซาะชายฝังทะเล
ยังคงเกิดขึนอย่างรุ นแรง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากโครงการศึกษาวางผังแม่บทการแก้ไขปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝังและวางผังท่าเรื อเพือรองรับการขยายพืนทีอุตสาหกรรมชายฝังตะวันออก พบว่า ถนนเลียบ
ตามแนวชายฝังทะเลในพืนทีศึกษาทําให้ตะกอนทรายบนบกไม่สามารถเคลือนตัวลงสู่ ชายหาดได้ทาํ ให้มี
ปริ มาณทรายในพืนทีชายฝังลดลง นอกจากนี ปริ มาณมวลทรายทีเคลือนทีตามแนวชายฝังทะเลหากมี
โครงสร้างหรื อดักตะกอนทรายก็จะทําให้มวลทรายชายฝั งทะเลขาดความสมดุลและก่อให้เกิดปั ญหา
การกัดเซาะชายฝังติดตามมา (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 2009)
2.2) การพัฒนาแหล่งท่องเทียวทางทะเลและชายฝัง ในช่วงที
ผ่านมาพืนที ชายฝั งทะเลได้มีสิงก่ อสร้ างรุ กลําลงไปในทะเลเพือกิ จกรรมต่างๆ ส่ งผลให้การใช้
ประโยชน์ทีดินเน้นไปทีการรองรับกิจกรรมการท่องเทียว เช่น การสร้างโรงแรม สถานตากอากาศ
ใกล้ชายฝังทะเล การขยายตัวของร้านค้าเพือการพาณิ ชย์ การใช้ประโยชน์ทีดินทีไม่สอดคล้องกับ
สภาพพืนที และรุ กลําแนวสันทรายเข้าไปใกล้ชายฝังทะเล รวมถึงเส้นทางคมนาคมเพือเข้าถึงแหล่ง
ท่องเทียว ตลอดจนสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่ น ท่าเรื อ ถนนเลียบชายฝัง สิ งเหล่านี เป็ นส่ วน
หนึ งทีทําให้สภาพชายฝังเกิ ดการเปลียนแปลงอันเนื องจากการเปลียนแปลงทิศทางของคลืน การ
ขาดทรายทดแทน ทําให้ชายฝังจําเป็ นต้องปรับเข้าสู่ ความสมดุลธรรมชาติ ก่อให้เกิดการเปลียนแปลง
ของชายฝัง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 2008)
2.3) การสร้างเขือน ฝายและอ่างเก็บนํา บริ เวณต้นนํา และแม่นาํ
ลําคลองต่างๆ ซึ งโครงสร้างเหล่านีมีความเกียวข้องกับการเติมตะกอนให้กบั ระบบนิเวศปากแม่นาและ
ํ
ชายฝังทะเล โดยทําให้การไหลของกระแสนําเกิดการชะลอตัวและตะกอนแขวนลอยจะตกตะกอนอยูใ่ น
ลํานํา รวมถึ งมี บางส่ วนถูกกักไว้บริ เวณเหนื อเขือน ส่ งผลให้ปริ มาณตะกอนที ไหลลงไปสะสมตัว
บริ เวณปากแม่นาน้
ํ อยลง เป็ นผลให้ขาดตะกอนทีจะถูกเติมเข้าไปแทนทีตะกอนในบริ เวณชายฝังทะเลที
ถูกพัดพาออกไปยังบริ เวณอืน ดังตัวอย่างเช่น การสร้างเขือนภูมิพลและเขือนสิ ริกิติ มีส่วนเกียวข้องกับ
การลดลงของตะกอนดินบริ เวณชายฝังทะเลบางขุนเทียน โดยพบว่าภายหลังการสร้างเขือนทังสอง ทํา
ให้อตั ราการตกตะกอนทีปากแม่นาเจ้
ํ าพระยาลดลงจาก 25.3 ตันต่อปี เหลือเพียงประมาณ 6.6 ตันต่อปี
ซึ งเป็ นสาเหตุหนึ งทีทําให้ชายฝังทะเลบางขุนเทียนประสบกับปั ญหาการกัดเซาะอย่างต่อเนื อง และทวี
ความรุ นแรงมากขึน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2007)
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นอกจากนี ผลจากการศึกษาโครงการศึกษาแผนแม่บท
การแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเลตังแต่ปากแม่นาเพชรบุ
ํ
รีถึงปากแม่นาปราณบุ
ํ
รี จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม (2003) พบว่า
การสร้างเขือนแก่งกระจานในจังหวัดเพชรบุรี และ เขือนปราณบุรี ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ก็
ส่ งผลให้ปริ มาณตะกอนถูกกักไว้เหนือเขือนถึงประมาณ 65,438 ตันต่อปี และประมาณ 54,856 ตันต่อปี
ตามลําดับ เป็ นผลให้ชายฝั งทะเลของทังสองจังหวัดเกิ ดการกัดเซาะอย่างรุ นแรงในหลายพืนที
ดังเช่ น บริ เวณแหลมผักเบี ย อ.บ้านแหลม และพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
รวมถึงการกัดเซาะด้านเหนือของบ้านเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เช่นกัน
2.4) การบุกรุ กทําลายพืนทีป่ าชายเลน เพือพัฒนาเป็ นพืนที
เพาะเลียงสัตว์นาํ โดยเฉพาะอย่างยิงการทํานากุง้ ทําให้เกิ ดการกัดเซาะชายฝั งทะเลได้ง่ายและ
รุ นแรง เนื องจากป่ าชายเลนเป็ นเสมือนกําแพงป้ องกันกระแสลม และคลืน และระบบรากไม้ของ
พรรณพืชในป่ าชายเลนยังช่วยดักตะกอนเลนทีฟุ้ งกระจายให้ตกตะกอน ตลอดจนช่วยให้ดินเลนยึด
รวมตัวกัน ยากต่อการพังทลาย จากการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง (2008) พบว่า
การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินในพืนทีชายฝังทะเลบริ เวณอ่าวไทยตอนบนเห็นได้ชดั เจน
เมือเปรี ยบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2545 โดยพบป่ าชายเลนเปลียนเป็ นนากุง้
และบ่อเลียงปลา นาเกลือ บ่อเพาะเลียงสัตว์นาํ ชุมชน และอุตสาหกรรมเพิมขึน จากการศึกษาการ
ใช้ประโยชน์ทีดินพบว่าป่ าชายเลนลดลงจาก 13,027 ไร่ เหลือเพียง 7,925 ไร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2532
ถึง พ.ศ. 2545 ตามลําดับ อย่างไรก็ดี จากการศึกษาด้านการเปลียนแปลงชายฝังด้วยระบบสารสนทศ
ภูมิศาสตร์ พบว่า ป่ าชายเลนถูกเปลี ยนเป็ นพืนที นากุ้งในช่ วงปี พ.ศ. 2495 ถึ ง พ.ศ. 2517 และ
ต่อเนื องถึงปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2538 การใช้ป่าชายเลนเพือการเพาะเลียงสัตว์นาโดยเฉพาะการทํ
ํ
า
นากุง้ นอกจากจะเป็ นการสู ญเสี ยพืนทีป่ าชายเลนในส่ วนทีทําการเพาะเลียงทังหมดแล้ว กิจกรรมที
เกี ยวข้องกับการเพาะเลี ยง เช่ น การตัด ทําลายพันธุ์ไ ม้ป่ าชายเลนทํา ให้ก าํ แพงปราการป้ องกัน
แนวชายฝั งทะเลถูกทําลาย การขุดลอกร่ องนํา การยกคันดิ น และอื นๆ จะทําให้เกิ ดการชะล้าง
ตะกอนไปสู่บริ เวณข้างเคียงซึงเป็ นปัจจัยทีส่ งผลให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝังได้
2.5) การขุ ดลอกตะกอนดิ นออกนอกพื นที เป็ นกิ จกรรมที
ต่อเนื องจากการใช้ประโยชน์ทีดินชายฝังทะเลเพือเป็ นพืนทีเลียงกุง้ แต่ภายหลังจากการประกอบอาชี พ
ดังกล่าวมีตน้ ทุนสู งซึงไม่คุม้ ค่ากับการลงทุนจึงได้เปลียนแปลงการใช้ประโยชน์พืนทีนากุง้ เป็ นพืนทีดัก
ตะกอนดินไว้ในนากุง้ เพือให้ตะกอนดินมาตกและทบถมเป็ นดินเลนและรอให้ตะกอนดินแข็ง จากนัน
จึงขุดดินไปขาย ถึงแม้ว่าการขุดตะกอนดินออกนอกพืนทีนันมิใช่สาเหตุโดยตรงของการกัดเซาะ แต่หาก
เกิ ดการกัดเซาะในพืนที ทีมี การกระทําดังกล่าวจะทําให้ผลการเกิ ดการกัดเซาะทวีความรุ นแรงยิงขึน
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เนืองจากตะกอนเลนทีจะมาเติมให้แก่ระบบนิเวศชายฝังทะเลถูกกักเก็บออกไปจากระบบ ซึงพืนทีทีมีการ
ขุดลอกตะกอนดิ นออกนอกพื นที และก่ อให้เกิ ดปั ญหาอย่างรุ นแรง ได้แก่ พื นที ชายฝั ง ต.บ้านบ่ อ
ต.บางหญ้าแพรก ต.นาโคก ต.บางกระเจ้า ต.โคกขาม ต.กาหลง ต.บางโทรั ด และ ต.พันท้ายนรสิ งห์
จ. สมุทรสาคร และ ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 2008) โดยเฉพาะใน
พืนที ต.พันท้ายนรสิ งห์ พบปั ญหาการทรุ ดตัวของถนนเนื องจากการขุดลอกตะกอนดิ นในบ่ อเลี ยง
สัตว์นาที
ํ อยูต่ ิดกัน และหากเกิดเหตุการณ์เช่นนีบริ เวณทีเป็ นคันดินกันบ่อกุง้ กับป่ าชายเลนหรื อทะเลด้าน
นอก จะส่ งผลให้นาทะเลรุ
ํ
กเข้ามาในแผ่นดินเป็ นระยะทางยาวเท่ากับขนาดบ่อ ซึ งเปรี ยบเสมือนกับการ
กัดเซาะเป็ นระยะทางยาวเท่ากับขนาดของบ่อได้เช่นกัน และความลึกของนําทะเลทีรุ กเข้ามาก็มีความลึก
เท่ากับความลึกของบ่อ หากบ่อมีความลึกประมาณ 2 เมตร ในกรณี ทีนําทะเลรุ กเข้ามาในระดับความลึก
เช่นนีการแก้ไขปัญหาจะกระทําได้ยากมากยิงขึน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 2008)
2.6) การขุดลอกร่ องนําและทําเหมืองบริ เวณชายฝั งทะเล จาก
การรวบรวมข้อมูลของ นวรัตน์ (2001) พบว่า การทําเหมืองทรายและการขุดลอกร่ องนําได้ก่อให้เกิด
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังในหลายพืนทีทัวทุกมุมโลก ดังเช่น Vallianos (1970) รายงานว่าการขุดลอก
ร่ องนํา (dredging) ก็เป็ นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝังได้ยาวถึง 6 กิโลเมตร นอกจากนี การขุดลอก
ร่ องนําอาจทําให้เกิดการทับถมของตะกอนในลักษณะโขดใต้นานอกชายฝั
ํ
งทะเล (offshore shoal) ใน
ปริ มาณถึง 2,500,000 ลูกบาศก์เมตรในระยะเวลา 17 ปี (Silvester and Hsu, 1997) และการขุดทรายและ
การทําเหมืองหิ นชายฝังทะเลก็เป็ นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะและการเปลียนแปลงแนวชายฝังทะเลได้
เช่น ในประเทศอิตาลีประมาณร้อยละ 35 ของชายหาดซึ งยาวประมาณ 3,250 กิโลเมตรประสบปั ญหา
การกัดเซาะชายหาดเนืองจากการขุดทรายชายฝังไปใช้ (Viles and Spencer, 1995) ปั ญหาดังกล่าวยังพบ
ได้ในบริ เวณหมู่เกาะอินเดียตะวันตก (West India) บริ เวณโดยรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและในยุโรปก็
ประสบปั ญหาการกัดเซาะชายหาดเนื องจากมีการขุดทรายชายหาดไปใช้ (Bird, 1985) ในประเทศคูเวต
การทําเหมืองหิ นชายหาดบริ เวณคูเวตซิตีเพือนําหิ นไปใช้ในการก่อสร้างถนนทําให้เกิดการเปลียนแปลง
แนวชายฝังในบริ เวณดังกล่าว (Viles and Spencer, 1995) ข้อมูลดังกล่าวชีให้เห็นว่า หน่ วยงานที
เกียวข้องต้องเฝ้ าระวังการดําเนิ นกิจกรรมการขุดลอกร่ องนําและการทําเหมืองบริ เวณพืนทีชายฝังทะเล
อย่างใกล้ชิดเพือป้ องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝังทีอาจเกิดขึนจากกิจกรรมดังกล่าว
2.7) การสู บนําบาดาล มี ส่ วนสําคัญให้ เกิ ดการทรุ ดตัวของ
แผ่นดิน หากมีการใช้ประโยชน์เกินศักยภาพจะมีส่วนสําคัญทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝังทะเลได้ ดังเช่น
การกัดเซาะในพืนทีบริ เวณอ่าวไทยตอนบน ซึ งประสบปั ญหาแผ่นดิ นทรุ ดจากการสู บนําบาดาลเกิ น
ํ
าไปสู่ การเกิ ดแผ่นดิ นทรุ ด จาก
ศักยภาพ ดังเช่ นในพืนทีจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การใช้นาบาดาลนํ
ข้อมูลของกรมทรั พยากรนําบาดาล พบว่า ในปี พ.ศ. 2550 จังหวัดสมุทรสาคร มีการใช้นาบาดาลเป็
ํ
น
ํ
อันดับ 2 ของประเทศ โดยมีปริ มาณการใช้นาบาดาลสู
ํ
งถึง 111,153 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การใช้นาบาดาล
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ทีเพิมขึนส่ งผลให้เกิ ดการทรุ ดตัวของแผ่นดิ นจากเดิ ม 0.9 เซนติ เมตรต่อปี ในช่ วงปี พ.ศ. 2522-2532
เพิมขึ นเป็ น 2.3 เซนติ เมตร เมื อ ปี พ.ศ. 2548 ซึ งเป็ นสถานการณ์ การทรุ ดตัวของแผ่นดิ นที ไม่ ดี ขึ น
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2009) โดยพืนทีทีประสบปั ญหาใน
ระดับรุ นแรงมากทีสุ ดอยู่ในพืนที ต.บางหญ้าแพรก ต.โคกขาม และ ต.พันท้ายนรสิ งห์ เนื องจากมีการ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ทังนี จากการศึกษาการทรุ ดตัวของแผ่นดินกับ
การกัดเซาะชายฝังทะเลโดยใช้สมการคณิ ตศาสตร์ พบว่า ในกรณี ทีความชันเฉลียท้องนําเท่ากับ 0.0015
และอัตราการทรุ ดตัวของแผ่นดินประมาณ 20-40 มิลลิเมตรต่อปี จะทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝังประมาณ
13-26 เมตรต่อปี (ข้อมูลจาก ดร.สุ ทศั น์ วีสกุล, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2011)
2.8) โครงสร้ า งป้ องกัน การกัด เซาะ การขาดความรู ้ ค วาม
เข้าใจของประชาชนในชุ มชนเกี ยวกับสภาพการเปลียนแปลงชายฝัง โดยเฉพาะอย่างยิงการเกิ ด
ปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลในบางพืนที ชุมชนได้หาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการก่อสร้าง
โครงสร้ างป้ องกันการกัดเซาะชายฝังทะเล เช่ น กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาด รอดักทราย และ
เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝังทะเล ทีมีการออกแบบโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่ งผลให้เกิด
การกัดเซาะเพิมมากขึน หรื อบางส่ วนส่ งผลกระทบให้มีการกัดเซาะ/การเพิมพูนของมวลทรายใน
พืนทีใกล้เคียง การขาดความรู ้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลทีไม่ถูกต้องมี
ส่ วนทําให้เกิดการขยายตัวของพืนทีการกัดเซาะชายฝังทะเลเพิมขึนเป็ นลูกโซ่
3) ด้ านกฎหมาย การขาดประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ทําให้เกิดปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลของประเทศไทย ถึงแม้จะมีหลายหน่วยงานทีเกียวข้องได้ให้
ความสนใจในการแก้ไขปั ญหามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากกฎระเบียบตลอดจนกฎหมายหลายฉบับ
ทีเกียวข้องกับการใช้ประโยชน์พืนทีชายฝังทะเล เช่น การควบคุมการก่อสร้างตามแนวชายฝังทีเป็ นสิ ง
กีดขวางการเดินเรื อและสิ งล่วงลําลํานํา ของกรมเจ้าท่า การควบคุมการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ตาม
แนวชายฝังทะเลของกรมโยธาธิ การและผังเมือง การควบคุมการปล่อยนําเสี ยลงสู่ ทะเลและแหล่งนํา
ตามธรรมชาติ ของกรมควบคุมมลพิษ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม เรื อง
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิ จการซึ งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ งแวดล้อม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
นอกจากนี กฎหมายทีดินได้ระบุเกียวกับการใช้ประโยชน์ทีดิน
โดยมิให้เกิดการละทิงทีดินให้เป็ นพืนทีรกร้าง อย่างไรก็ตาม กฎหมายทีดินยังมิได้ระบุชดั เจนในทาง
ปฏิบตั ิเกียวกับทีดินชายฝังทะเลทีงอกเงยออกมาเนื องจากการทับถมของตะกอน และปั ญหาทีสําคัญ
คือ การดําเนิ นการบังคับใช้กฎระเบียบ และกฎหมายยังขาดประสิ ทธิ ภาพ รวมทังการขาดกฎหมาย
ควบคุมและฟื นฟูทรัพยากรชายฝังทะเลในองค์รวม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 2009)
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4) ด้ านการบริ หารจัดการ จากข้อเท็จจริ งทีเกิดขึนในปั จจุบนั และ
ส่ งผลให้การเปลียนแปลงชายฝั งทะเลจากกิ จกรรมมนุ ษย์ส่วนหนึ งเกิ ดจากปั ญหาการจัดการ ทังนี
เพราะการดําเนิ นการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลของแต่ละหน่วยงานทีเกียวข้องมีลกั ษณะ “ต่าง
คนต่ างทํา” ขาดการบู รณาการในภาพรวมทังในด้านแผนงาน งบประมาณ ตลอดจนเจ้าหน้าที
รับผิดชอบ ส่ งผลให้การดําเนิ นการขาดประสิ ทธิ ภาพไม่สามารถจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝังทะเลอย่างเป็ นระบบ และในบางพืนทีทีมีการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สิงก่อสร้างได้ส่งผล
กระทบต่อพืนทีใกล้เคียง ซึ งเป็ นปั ญหาการขัดแย้งของชุมชนทีได้รับผลกระทบด้วย ทังนี สาเหตุของ
การขาดการบูรณาการด้านการบริ หารจัดการปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล เนื องจาก (1) การแก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเลเป็ นการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและเฉพาะพืนที มิ ได้มองปั ญหา
ภาพรวมในระยะยาว (2) การขาดการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนทีมีส่วนได้เสี ยทําให้เกิดการขัดแย้ง
เกิ ดขึนในบางพืนที (3) การขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ ให้กับภาคประชาชนตลอดจน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน (4) ขาดฐานข้อมูลด้านการกัดเซาะชายฝังทีเป็ นระบบในการนําไปใช้ใน
การวิเคราะห์ปัญหาทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 2009)
3.1.1.2 ผลกระทบ
1) ด้านระบบนิเวศ
ระบบนิ เ วศที สํ า คัญ บริ เ วณชายฝั งทะเล ได้แ ก่ ระบบนิ เ วศ
ชายหาด ป่ าชายเลน ระบบนิ เวศแหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการั ง จะได้รับผลกระทบจากการ
กัดเซาะโดยตรงทังโครงสร้างและบทบาทหน้าทีของระบบนิ เวศ ส่ งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
สิ งมีชีวิตในทะเล และความหลากหลายทางชี วภาพ รวมถึงห่ วงโซ่ อาหาร ดังจะเห็นได้จากข้อมูล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตสัตว์นารวม
ํ
(กุง้ ปลา และปู) กับการเปลียนแปลงสภาพ
ป่ าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร เมือพิจารณาในช่วงทีมีการลดลงของพืนทีป่ าชายเลนก็มีผลทําให้
ผลผลิตสัตว์นาโดยรวมลดลงโดยในช่
ํ
วงระยะเวลา 10 ปี นับตังแต่ปี พ.ศ. 2526-2536 พบว่า ผลผลิต
ประมงของจังหวัดสมุทรสาครลดลงประมาณครึ งหนึ งจากผลผลิตสัตว์นาในปี
ํ
พ.ศ. 2526 มีปริ มาณ
เท่ากับ 185,220 ตัน เหลือเพียง 92,649 ตัน ในปี พ.ศ. 2536 (ณิ ฏฐารัตน์ ปภาวสิ ทธิ และคณะ, 1997)
พืนทีชายฝั งทะเลทีประสบกับปั ญหากัดเซาะจึงมีระบบนิ เวศทีเสื อมโทรม การสู ญเสี ยพืนทีอนุ บาล
สัตว์นาชายฝั
ํ
งทะเลจากกระบวนการกัดเซาะ อาจทําให้ปริ มาณผลผลิตและมูลค่าส่ งออกของสิ นค้าสัตว์
นําของประเทศลดลง จึ งมี ผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพและความเป็ นผูน้ ําในการผลิ ตสัตว์นําของ
ประเทศ นอกจากนี ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลอาจส่ งผลกระทบต่อระบบนิ เวศหญ้าทะเลและปะการัง
อันเนืองมาจากปั ญหาการทับถมตัวของตะกอนเลนทีถูกพัดพามาจากพืนทีทีถูกกัดเซาะ
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2) ด้านเศรษฐกิจ
บริ เวณชายฝังทะเลทีประสบกับปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง เกิด
การเปลียนแปลงสภาพทางกายภาพ รวมถึงสู ญเสี ยพืนทีชายฝังและความสวยงามตามธรรมชาติ ส่ งผล
กระทบต่อการลงทุนในภาคการพัฒนาประเทศทังภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ โดยเฉพาะการ
ท่องเทียว นอกจากนี ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลยังส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับครัวเรื อน
ด้วยเนื องจากประชาชนต้องสู ญเสี ยพืนทีการเกษตร และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดงั เดิม ทําให้มี
รายได้ลดลง ขณะเดี ยวกันต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิมขึน เพือให้การดําเนิ นชี วิตเป็ นไปตามปกติ ดังเช่ น
ชุมชนบริ เวณชายฝังทะเลบ้านแสมขาว หมู่ที 3 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ต้องซื อนํากิน
นําใช้ เนื องจากภาชนะเก็บกักนําฝนถูกนําทะเลแทรกซึ มเข้าไปปนเปื อนกับนําจืดจึงไม่สามารถใช้
ประโยชน์ดืมกินได้ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2007)
ปั ญหาการขุดลอกตะกอนในบ่อเลียงสัตว์นาออกนอกพื
ํ
นที
ยังส่ งผลกระทบทางอ้อม คือ การทรุ ดตัวของแผ่นดิน ข้อมูลจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (2008)
ระบุว่า การขุดตักดินขายส่ งผลให้ถนนระหว่างพืนทีนากุง้ ซึงดําเนิ นการก่อสร้างโดยกรมทางหลวง
ชนบทในพืนทีจังหวัดสมุทรสาครในปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 วงเงินประมาณ 3,900,000 บาท
ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เกิ ดความเสี ยหายทังหมด ทําให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพือซ่ อมแซม
ปรับปรุ งโครงการต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก
นอกจากนี ภาครั ฐ ทังส่ ว นกลางและท้อ งถิ นยัง ต้อ งเสี ย
งบประมาณของประเทศจํานวนมหาศาลเพือแก้ไขปัญหาในพืนทีทีเกิดการกัดเซาะชายฝังทะเล โดย
การก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น การก่อสร้างกําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาด รอดักทราย
เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝังทะเลและโครงสร้างอืนๆ จากข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เมือวันอังคารที 20
เมษายน 2553 เรื อง กรอบแผนบูรณาการ งบประมาณการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝังทะเล 23 จังหวัด ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 ชีให้เห็นว่า รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเป็ น
วงเงินทังสิ น 19,580.8 ล้านบาท ในการดําเนิ นโครงการ 933 โครงการ เพือการจัดการและแก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลในพืนที 23 จังหวัดของประเทศ
3) ด้านสังคม
ชุมชนทีตังถินฐานบริ เวณชายฝังทะเลในหลายพืนทีประสบ
กับปั ญหาการกัดเซาะไม่สามารถอยู่อาศัยในพืนทีเดิ มต่อไปได้ ต้องอพยพย้ายถินไปยังพืนทีอืน
ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยวิถีชีวิตของชุมชน รวมทังวัฒนธรรมประเพณี ดงเดิ
ั ม ดังจะเห็นได้จากการ
อพยพบ้านเรื อนกว่า 10 หลังคาเรื อน ในพืนที หมู่ที 9 และ หมู่ที 11 ต.สองคลอง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิ ง เทรา ซึ งอยู่ บ ริ เวณใกล้เ คี ย งกับ วัด หงส์ ท อง เช่ น เดี ย วกับ ชุ ม ชนบ้า นขุ น สมุ ท รจี น
จ.สมุทรปราการ ทีประสบปั ญหาการกัดเซาะชายฝังมาโดยตลอด ทําให้ชาวบ้านอพยพย้ายครัวเรื อน
ไปตังถินฐานในพืนทีอืน จนเหลือจํานวนครัวเรื อนเพียงประมาณ 100 ครัวเรื อน จากเดิ มทีเคยมี
ประมาณ 200 ครัวเรื อน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2007)
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นอกจากนี ศาสนสถานซึ งเป็ นศูน ย์รวมจิ ตใจของประชาชน
ก็ ไ ด้รั บ ผลกระทบด้ว ยเช่ น เดี ย วกัน โดยพบว่ า วัด โคมนาราม ต.แหลมผัก เบี ย อ.บ้า นแหลม
จ.เพชรบุรี ซึ งเดิมเคยตังอยูใ่ นพืนทีใกล้ชายฝังแต่ต่อมาต้องย้ายไปตังห่ างจากชายฝังมากขึน เพราะ
ไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้ ตลอดจนพืนทีฝังศพของชุมชนบ้านปึ ก ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
พืนที บางส่ วนถูกนําทะเลพัดหายไปบางส่ วน ส่ งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของสมาชิ กในชุ มชน
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2007)
4) ด้านคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ
การกัดเซาะชายฝั งทะเลที รุ นแรงส่ งผลให้ชุมชนต้องสู ญเสี ย
ทีดิน ทีทํากิน และทีอยูอ่ าศัย ทําให้ประชาชนต้องปรับเปลียนวิถีการดํารงชีวิตไปจากเดิม ตลอดจน
เกิดความไม่มนคงในกรรมสิ
ั
ทธิ ทีดินของตน และขาดความมันใจในการดําเนิ นชีวิต ส่ งผลให้เกิ ด
ความวิตกกังวลต่อความมันคงในการดําเนิ นชี วิตในอนาคต นอกจากนี การย้ายถิ นฐานเพือหนี
ปั ญหาการกัดเซาะ ยังส่ งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเครื อญาติ และเพือนบ้านห่ างเหิ นไป รวมถึง
ต้องมีการปรับเปลียนไปประกอบอาชี พอืนทีตนเองไม่ถนัด ทําให้ชุมชนทีประสบกับปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝังมีคุณภาพชีวิตตําลง
3.1.1.3 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝังทะเล
จากการดําเนิ นการโดยวิธี digitize ข้อมูลจากแผนทีภูมิประเทศ
มาตราส่ วน 1 : 50,000 ของกรมแผนทีทหาร อ้างอิงระบบพิกดั WGS84 ได้ผลปรากฏว่า ความยาวของ
แนวชายฝังทะเลประเทศไทย รวมระยะทางประเทศ 3,148 กิโลเมตร (รวมแนวชายฝังรอบเกาะภูเก็ต)
แยกเป็ น ชายฝังทะเลด้านอ่าวไทยประมาณ 2,055 กิโลเมตร และชายฝังทะเลด้านอันดามัน ประมาณ
1,093 กิโลเมตร (รวมแนวชายฝังรอบเกาะภูเก็ต)
แนวชายฝั งทะเลทั วประเทศที ประสบปั ญหาการกั ด เซาะ
รวมระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร แยกเป็ น แนวชายฝังทะเลด้านอ่าวไทยทีประสบปั ญหาการ
กัด เซาะ ระยะทางประมาณ 730 กิ โ ลเมตร (โดยในจํา นวนนี แยกเป็ นกัด เซาะปานกลาง 502
กิโลเมตร และกัดเซาะรุ นแรง 228 กิโลเมตร) และแนวชายฝั งทะเลด้านอันดามันทีประสบปั ญหา
การกัดเซาะ ระยะทางประมาณ 100 กิ โลเมตร (โดยในจํานวนนี แยกเป็ นกัดเซาะปานกลาง 75
กิโลเมตร และกัดเซาะรุ นแรง 25 กิโลเมตร) โดยสรุ ปสถานการณ์การกัดเซาะชายฝังทะเลจําแนก
รายจังหวัด ปรากฏตาม ตารางที 4
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ตารางที 4 สรุ ปสถานการณ์ การกัดเซาะชายฝังทะเลจําแนกรายจังหวัด
ด้ าน / จังหวัด
ด้ านอ่ าวไทย
1. จ.ตราด
2. จ.จันทบุรี
3. จ.ระยอง
4. จ.ชลบุรี
5. จ.ฉะเชิงเทรา
6. จ.สมุทรปราการ
7. จ.กรุ งเทพมหานคร
8. จ.สมุทรสาคร
9. จ.สมุทรสงคราม
10. จ.เพชรบุรี
11. จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
12. จ.ชุมพร
13. จ.สุ ราษฎร์ธานี
14. จ.นครศรี ธรรมราช
15. จ.สงขลา
16. จ.ปั ตตานี
17. จ.นราธิวาส
ด้ านอันดามัน
18. จ.ระนอง
19. จ.พังงา
20. จ.ภูเก็ต
21. จ.กระบี
22. จ.ตรัง
23. จ.สตูล
รวมชายฝังประเทศไทย

ข้ อมูลจํานวน
ขอบเขตพืนที
อําเภอ ตําบล
216
1,424
7
38
10
76
8
58
11
92
11
50
6
50
50
154
3
40
3
36
8
93
8
48
8
70
19
131
23
169
16
127
12
115
13
77
41
271
5
30
8
48
3
17
8
53
10
87
7
36
257
1,695

ข้ อมูลจํานวนพืนที
ทีถูกกัดเซาะ
อําเภอ
ตําบล
66
239
3
16
4
9
3
15
4
22
1
3
3
6
1
1
1
8
1
4
4
13
8
23
6
22
7
20
6
25
6
28
6
18
2
6
25
81
3
7
6
18
3
15
5
17
4
11
4
13
91
320

ความยาว
ชายฝัง
(กม.)
2,055.18
184.30
102.25
104.48
171.78
16.28
50.21
5.81
42.78
25.20
91.73
246.75
247.75
166.38
244.99
157.90
138.83
57.76
1,093.04
137.92
241.53
205.89
216.31
136.33
155.07
3,148.23

แนวชายฝังถูกกัดเซาะ (กม.)
ปานกลาง รุ นแรง
501.81 228.22
46.63
23.21
12.00
53.66
25.14
2.04
5.85
3.22
31.47
5.71
19.69
13.76
2.96
39.35
10.39
76.19
1.93
31.94
29.85
7.72
53.21
73.66
41.09
13.43
37.67
24.27
15.96
28.03
74.98
25.06
12.16
7.63
17.16
4.64
1.56
16.55
5.08
14.86
3.94
9.60
6.86
576.79
253.28

รวม
730.03
46.63
35.21
53.66
25.14
7.89
34.69
5.71
33.45
2.96
49.75
78.12
31.94
37.57
126.87
54.53
61.94
43.99
100.04
19.79
17.16
6.20
21.63
18.80
16.46
830.07

3.1.2 แนวทางการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
วิธีการและรู ปแบบในการจัดการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝังทะเล โดยทัวไปมีอยู่ 4 วิธี
1) การไม่ดาํ เนินการใด ๆ
2) การอพยพเคลือนย้ายไปยังพืนทีอืนหรื อการถอยร่ น
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3) การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยไม่ใช้โครงสร้าง (7 รู ปแบบ)
3.1) การถมทรายเสริ มชายหาดหรื อการบูรณะชายหาดด้วยการเสริ มทราย
3.2) การควบคุมระดับนําใต้ดิน
3.3) การปลูกพืช
3.4) การปักไม้ไผ่ชะลอคลืน
3.5) การวางไส้กรอกทราย
3.6) การปูดว้ ยผ้าใยสังเคราะห์
3.7) การวางกระสอบหรื อถุงใยสังเคราะห์
4) การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยใช้โครงสร้าง (9 รู ปแบบ 13 ประเภท)
4.1) กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาด
4.2) กําแพงป้ องกันคลืนใกล้ชายฝังแบบหิ นทิงหรื อหิ นเรี ยง
4.3) เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝัง
4.4) แนวปะการังเทียมและลานป้ องกันคลืนนอกชายฝังแบบจมนํา
4.5) รอดักทราย
4.6) เขือนกันทรายและคลืน
4.7) หัวแหลมหรื อหัวหาด
4.8) กล่องกระชุหินหรื อกล่องเกเบียน
4.9) เสาคอนกรี ตหรื อเสาเข็ม
การจัด การป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั งทะเล 4 วิธี
ดัง กล่า ว มีท ังข้อ ดี ข อ้ เสี ย อยู่ใ นตัว เอง เช่ น การสร้า งเสถีย รภาพของชายฝั งทะเลโดยการใช้
โครงสร้า งอาจจะเป็ นวิธี ที ดี ที สุ ด ที จะช่ ว ยป้ องกัน อาคารหรื อ สิ งปลูก สร้า งให้ค งอยู่ต่อ ไปได้
อย่างปลอดภัย แต่มีผลให้ชายฝั งทะเลเปลี ยนสภาพไป ส่ วนการเคลื อนย้ายอาคารหรื อสิ งปลูก
สร้ างออกจากบริ เวณชายฝั งทะเลที อยู่ในภาวะเสี ยงไปยังพืนที อื นที ปลอดภัยกว่าหรื อการถอย
ร่ น จะเป็ นวิธี ที ดี ที สุ ด ในการช่ ว ยรัก ษาสภาพชายฝั งทะเลให้ค งสภาพตามธรรมชาติไ ว้ไ ด้ แต่
ชายฝั งทะเลยังคงมีการสู ญเสี ยพืนที ต่อไป เป็ นต้น (Pilkey and Dixon, 1996; Pilkey and
Hume, 2001) ทังนี รู ปแบบในการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเลอาจ
ใช้เพียงรู ปแบบเดี ยวหรื อหลายรู ปแบบประกอบกันได้เพือให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดขึนอยู่กบั
สภาพพืนทีและสาเหตุของปั ญหา ซึ งในทีนี จะขอกล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการและทางเลือก
ของรู ปแบบต่างๆ ตลอดจนข้อดี ขอ้ เสี ยของวิธีการและรู ปแบบดังกล่าว ดังนี
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1)) วิธีการไม่ ดาเนิ
าํ นการใดๆ
การเลือกทีจะไม่
จ ดาํ เนินการใดๆ
ก
(no-action approoach หรื อ doo-nothing
อ
approach) ในการจัดการรป้ องกันและะแก้ไขปั ญหาาการกัดเซาะชายฝังทะเล ส่ วนใหญ่เนื องมาจาก
ก องกัน มี มู ล ค่ า ตําห รืื อ จํา กัด ในททางเศรษฐกิกิ จ สั ง คม
ทรั พ ย์สิ น แลละที ดิ น ที จะ ต้อ งดํา เนิ น การป้
สิ งแวดล้อม ประวัติ ศาสสตร์ และวัฒ นธรรม
น
เมื อเเปรี ย บเที ย บ กับมูลค่าการรลงทุ น ในกาารจัด การ
ป้ องกันและแแก้ไขปัญหา ในกรณี
ใ
พืนทีชายฝั
ช งทะเลเป็ป็ นชายหาดและไม่มีกิจกรรรมการพัฒนาแต่กาํ ลัง
ประสบปั ญหาการกั
ห
ดเซาาะ การพิจารรณาทางเลื อกที
ก จะไม่ดาํ เนินิ นการใดๆ เเพือสงวนรั กษาความ
ก
สวยงามของงชายหาดไว้ตามธรรมชา
ต
ติจะเป็ นวิธีทีทีถูกต้องเหมาะสมในทางงเศรษฐกิ จ สังคมและ
สิ งแวดล้อม (นวรั
( ตน์ 2001 ; Beach Prootection Authhority Queenssland 1989)
อย่างไรก็ตาม
า ในทางทฤฤษฎีทางเลือกวิ
ก ธีนีเหมาะสสมกับบริ เวณ
ณทีมีพืนที
กันชน (buffeer zone) ระะหว่างแนวชาายฝังทะเลทีกําํ ลังถูกกัดเซาาะและพืนทีบบนฝังทีไม่มีความเสี
ค
ยง
มากพอทีจะรรองรับสถานการณ์การกัดเซาะได้
ด
ทงใน
ั นระยะสันแลละระยะยาวเป็ป็ นเวลาหลายยปี ดังนัน
กรณี ดงั กล่าวก็
ว จะเกิดผลดีดีเนื องจากการรตัดสิ นใจทีจะดํ
จ าเนิ นการใดๆ สามารถถชะลอออกไปก่อนได้
ระยะเวลาหนึนึ งจนกว่าพืนที
น กันชนจะถถูกกัดเซาะจนนเหลือน้อยกกว่าระดับทีจะสามารถป้ องกั
อ นการ
กัดเซาะได้อย่ยางปลอดภัย อย่างไรก็ตามม ควรมีการประเมินเปรี ยบเที
บ ยบต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายระหว่าง
ทางเลือกในกการจัดการป้ องกั
อ นและแก้ก้ไขปั ญหาวิธีธีการอืนๆ ด้วยเพื
ว อให้แน่ ใใจว่าการตัดสิ นใจทีจะ
ไม่ดาํ เนินการรใดๆ เป็ นวิธีการทีเหมาะสสมแล้ว (Beacch Protection Authority Queensland, 19989)
๒ การอพยพเคลือนย้ ายไปปยังพืนทีอืนหหรือการถอยร่ร่ น
๒)
การอพยพเคลือนย้ายไปยังพืนทีอืน (relocation)) ส่ วนใหญ
ญ่เป็ นการ
อพยพเคลือนนย้ายชุมชน การรื
ก อถอนอาาคารและสิ งปปลูกสร้างทีอยูยูบ่ นแนวชายฝังทะเลซึงกําลั
า งเผชิญ
กับปัญหาการรกัดเซาะหรื ออยูใ่ นภาวะเสีสยงจากการถูกกั
ก ดเซาะออกไไปยังพืนทีอืนนในบริ เวณใกกล้เคียงกัน
แต่อยูล่ ึกเข้าไปในแผ่
ไ
นดินที
น มีความปลลอดภัยกว่าหรืรื อมีความเสี ยงน้
ย อยกว่า บาางครังจึงเรี ยกวิ
ก ธีการนี
ว่า “การถอยรร่ น” (retreat approach)
a
หรืรื อ “การอพยพพถอยหลัง” (move-‘em-baack approachh) ซึงเป็ น
วิธีการทีเปิ ดโโอกาสให้คลืนลมและกระ
น
ะแสนําสามารรถดํารงพฤติกรรมตามธรร
ก
มชาติไว้ได้ โดยไม่
โ
ถูก
ปิ ดกันหรื อเบีบียงเบนพฤติกรรมไปเนื
ก
องงจากกิจกรรมของมนุษย์ (PPilkey and Huume, 2001)
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วิธีการถอยร่ นเป็ นยุทธศาสตร์ ลาํ ดับแรกในสามยุทธศาสตร์ เพือรองรับ
ปรับตัวต่อผลกระทบของการเพิมขึนของระดับนําทะเลจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (นวรัตน์, 2002) โดยการกําหนดระยะแนว
ถอยร่ น (setback line control) เป็ นการจํากัดไม่ให้มีการอยูอ่ าศัยของชุมชน การพัฒนาสิ งอํานวย
ความสะดวก การก่ อสร้ างอาคารและสิ งปลูกสร้ างบริ เวณชายฝั งทะเลในพืนทีทีคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการเพิมขึนของระดับนําทะเลหรื อการกัดเซาะจากคลืนในระยะสันตามฤดูกาล และ
ในระยะยาวจากพายุทีรุ นแรง โดยกําหนดเป็ นแนวระยะห่ างจากชายฝังทะเลจากระดับนําทะเลขึน
สู งสุ ดขึนไปบนบกลึกเข้าไปในแผ่นดินตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ โดยทัวไประยะ
ถอยร่ นจะกําหนดไว้เป็ นระยะห่ างระหว่าง 2.0-150 เมตร จากระดับนําทะเลขึนสู งสุ ด (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม, 2003) กรณี ที มี ชุ ม ชน อาคารและสิ ง
ปลูกสร้างอยู่ในพืนทีมาก่อนและต่อมาพืนทีดังกล่าวประสบกับปั ญหาการกัดเซาะก็ตอ้ งพิจารณา
ความเป็ นไปได้ในการอพยพเคลือนย้ายชุมชน การรื อถอนอาคารและ สิ งปลูกสร้างออกจากพืนที
ตามความจําเป็ น (นวรัตน์, 2001)
3) การสร้ างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยไม่ ใช้ โครงสร้ าง (soft stabilization)
มีการดําเนินการไว้หลายวิธี ดังกรณี ตวั อย่าง 7 รู ปแบบ ดังนี
3.1) การถมทรายเสริ มชายหาดหรื อการบูรณะชายหาดด้วยการเสริ มทราย
3.2) การควบคุมระดับนําใต้ดิน
3.3) การปลูกพืช
3.4) การปักไม้ไผ่ชะลอคลืน
3.5) การวางไส้กรอกทราย
3.6) การปูดว้ ยผ้าใยสังเคราะห์
3.7) การวางกระสอบหรื อถุงใยสังเคราะห์
3.1) การถมทรายเสริ มชายหาดหรื อการบูรณะชายหาดด้วยการเสริ มทราย
การถมทรายเสริ มชายหาด (beach replenishment) หรื อการบูรณะ
ชายหาดด้วยการเสริ มทราย (beach nourishment) เป็ นการนําทรายจากพืนทีอืนมาเติมหรื อเสริ ม
ชายหาดให้อีกพืนทีหนึ งทีชายหาดถูกกัดเซาะและทรายถูกพัดพาหายไป เป็ นการปรั บปรุ งฟื นฟู
สภาพชายหาดทีถูกกัดเซาะให้ดีขึน และเป็ นการช่วยป้ องกันอาคารและสิ งปลูกสร้างบริ เวณชายหาด
ไม่ให้ถูกกัดเซาะไปในระยะเวลาอันสันในขณะทีชายฝังทะเลยังคงมีชายหาดอยู่ได้ตามธรรมชาติ
(Pilkey and Hume, 2001) การบูรณะชายหาดด้วยการเสริ มทรายต้องดําเนิ นการหลายครังตาม
ระยะเวลาทีเหมาะสม และแตกต่างกันไปแต่ละสถานที (Pilkey and Dixon, 1996) เมือการถมทราย
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เสริ มชายหาดหรื อการบูรณะชายหาดด้วยการเสริ มทรายเสร็ จสิ นแล้ว จําเป็ นต้องมี การติ ดตาม
ตรวจสอบชายหาดดัง กล่ า วอย่า งต่ อเนื องสมําเสมอ โดยทํา การสํา รวจรู ป หน้า ตัด ชายฝั งทะเล
(coastal profile) เป็ นระยะๆ เพือนําไปใช้คาํ นวณปริ มาณทรายทีสูญเสี ยไป และพิจารณาตัดสิ นใจว่า
จะทําการถมทรายซ่อมแซมชายหาดเมือไร ต้องใช้ทรายปริ มาณเท่าไร และเป็ นไปตามทีออกแบบไว้
หรื อไม่ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2003) ดังนัน บางครัง
จึงเรี ยกวิธีการนีว่า “Beach (re) nourishment” (Pilkey and Dixon, 1996)

ในทางปฏิบตั ิการบูรณะชายหาดด้วยการเสริ มทรายเบืองต้นต้องทําการ
ถมพืนทีให้กว้างกว่าทีต้องการตามแบบทีกําหนดไว้ เนื องจากชายหาดทีนําทรายไปถมยังคงมีการ
กัดเซาะอยูเ่ หมือนชายหาดเดิม ชายหาดจะค่อยๆ สูญเสี ยทรายไปเรื อยๆ จึงต้องดําเนินการถมทรายใหม่
อีกหลายครังดังกล่าวแล้ว (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2003)
นอกจากการบูรณะชายหาดด้วยการเสริ มทรายเป็ นวิธีการทีไม่ถาวรแล้ว อาจไม่ ประสบผลสําเร็ จ
หรื อไม่ค่อยมีประสิ ทธิ ภาพในบางพืนทีหรื อบางสภาพแวดล้อม เนื องจากทรายทีทําการเสริ มลงไป
จะถูกพัดพาหายไปหมดภายในระยะเวลาอันสัน (Pilkey and Dixon 1996; Birkedal 2000) และ
ยังเป็ นรู ปแบบทีต้องลงทุนสูงมากเมือเปรี ยบเทียบกับการสร้างหัวหาดหรื อหัวแหลม
ในกรณี ชายหาดทีดําเนิ นการบูรณะชายหาดด้วยการเสริ มทรายมีการ
สู ญเสี ยทรายปริ มาณมากและรวดเร็ ว ก็มีความจําเป็ นต้องดําเนินการร่ วมกับวิธีการสร้างเสถียรภาพ
ของชายฝังทะเลโดยใช้โครงสร้างรู ปแบบอืนๆ เพือป้ องกันการสู ญเสี ยทราย เช่น เขือนกันคลืนนอก
ชายฝั ง หั ว แหลมหรื อหั ว หาด และรอดั ก ทราย เป็ นต้ น (สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2003; Hsu et al., 2000) อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า การถม
ทรายเสริ มชายหาดหรื อการบูรณะชายหาดด้วยการเสริ มทรายเป็ นทียอมรับอย่างกว้างขวางในการ
นํามาใช้เป็ นวิธีการสร้างเสถียรภาพให้กบั ชายหาด เนืองจากสามารถปรับปรุ งสภาพชายหาดให้ดีขึน
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ได้ทนั ทีและไม่มีผลกระทบข้างเคียงทีรุ นแรง (adverse side effects) ใด ๆ แต่ทงนี
ั ความเป็ นไปได้
ในการนําวิธีการนีไปปฏิบตั ิขึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของแหล่งทรายว่าอยูใ่ กล้ในระยะทีสามารถทํา
การขนส่ งได้อย่างคุม้ ทุนหรื อไม่ (Beach Protection Authority Queensland, 1989) และวิธีการขนส่ ง
ทราย รวมทังคุณภาพของทรายทีจะนํามาใช้ตอ้ งมีความเหมาะสมด้านราคาและมีคุณสมบัติทาง
กายภาพ เช่น สี และขนาด เป็ นต้น ทีไม่ควรแตกต่างจากทรายเดิมของชายหาดมากนักด้วย (นวรัตน์,
2001; สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2003)
3.2) การควบคุมระดับนําใต้ดิน
การควบคุมระดับนําใต้ดิน (groundwater table control) เป็ นวิธีการ
สร้างเสถียรภาพของชายหาดจากหลักการทีว่า ระดับนําใต้ดินบริ เวณชายหาดจะขึนลงสัมพันธ์กบั การ
ขึนลงกับระดับนําทะเล (สํานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม, 2003)
ประกอบกับแนวความคิดจากการสังเกตปรากฏการณ์บริ เวณชายหาดขณะเกิดพายุพบว่า ระดับนําใต้
ดินจะสู งขึนและทรายบริ เวณชายหาดตอนนอก (foreshore) จะถูกพัดพาออกไปมากกว่า และเมือระดับ
นําใต้ดินลดตําลงขณะที คลื นเคลื อนทีเข้าหาฝั ง นําทะเลจะซึ มลงพืนชายหาดได้มากกว่า เมื อคลืน
เคลือนตัวกลับลงทะเลก็จะพัดพาทรายออกไปได้นอ้ ยกว่า ดังนัน จึงมีสมมุติฐานว่า ถ้าสามารถควบคุม
ระดับนําใต้ดินให้ลดลงได้ อาจจะสามารถป้ องกันไม่ให้ทรายชายหาดถูกพัดพาออกไปในช่วงทีมีพายุ
ได้ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2003; Hsu et al., 2000)
วิธีการและกระบวนการควบคุมระดับนําใต้ดินอาจมีชือเรี ยกได้หลาย
อย่างแตกต่างกันออกไป เช่น ญีปุ่ นเรี ยกว่า “ระบบตัวกรองทรายชันล่าง” (Sub-sand Filter System)
(Kawata and Tsuchiya, 1986) และ “ระบบการระบายนําตามแรงโน้มถ่วง” (Gravity Drainage
System) (Katoh et al., 1994) ซึ งเป็ นระบบเหมือนกับทีใช้ในสหรัฐอเมริ กาซึงเรี ยกว่า “ระบบขับนํา
ออกจากชายหาด” (Beach Dewatering System) (Curtis et al., 1996) และคล้ายคลึงกับระบบที
คิ ด ค้น ขึ นในราชอาณาจัก รเดนมาร์ ก ซึ งเรี ย กว่ า “ระบบการปรั บ ความกดดัน เท่ า ” (Pressure
Equalization Modules) โดยศูนย์วิจยั ทีชือว่า “Skagon Innovation Center (SIC)” ของราชอาณาจักร
เดนมาร์กได้จดทะเบียนลิขสิ ทธิเมือปี พ.ศ. 2541 (Birkedal, 2000)
การควบคุมระดับนําใต้ดินทําได้โดยการติดตังระบบท่อสู บนําและ
ระบายนํา ตัวกรอง (filter) และเครื องสู บนําใต้ดิน (underground pumping system) โดยการ
ออกแบบการควบคุมระดับนําใต้ดินต้องพิจารณาถึงระดับนําใต้ดินทีต้องการจะให้ลดลง อัตราการ
สู บนํา ขนาดของท่อ และตัวกรอง ซึ งในการออกแบบดังกล่าวมีตวั แปรสําคัญทีต้องพิจารณา ได้แก่
คลืน พิสัยนําขึนนําลง (tidal range) ขนาดของเม็ดทราย และความลาดชันของชายฝั งทะเล
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2003)
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3.3) การปลูกพื
ก ช
การปลูกพื
ก ช (planting vegetationn) เป็ นวิธีการสร้างเสถียรภาพของ
ร
ชายฝังทะเลโโดยไม่ใช้โครรงสร้างอีกรู ปแบบหนึ
ป
งทีประสบผลสําเร็ จและสามมารถดําเนิ นการได้
ก เอง
โดยชุมชนท้องถิ
อ น (Pilkeyy and Dixon, 1996) โดยการปลูกพืชพื
ช นถินพวกหหญ้าทีมีรากช่ช่วยยึดดิน
หรื อการปลูกไม้
ก ยืนต้นขึนอยู
น ่กบั สภาพพพืนที วิธีการรปลูกพืชช่วยบรรเทาปั
ย
ญหาการกัดเซาะชายฝัง
ทะเลได้ระดับหนึ
บ ง บริ เวณ
ณทีเป็ นหาดทรายอาจปลูกพืพชทีเป็ นไม้เลือยคลุมชายหหาดเพือป้ องกกันลมพัด
พาทรายออกกไป เช่น โพธิธิทะเลหรื อผักบุ
ก ง้ ทะเล เป็ นต้
น น หรื อปลูกไม้
ก พุ่มหรื อไไม้ยนื ต้นพวกกสนทะเล
เพือช่วยยึดพืนทรายไม่ให้ถูกคลืนหรื อกระแสนํากัดเซาะไป
ด

สําหรับบริ
บ เวณชายฝังทะเลที
ง
เป็ นหหาดเลนหรื อหหาดโคลน เช่น บริ เวณ
ชายฝังของพรรุ นาเค็
ํ ม (coasstal swamp) หรื
ห อทะเลสาบบนําเค็ม (lagooon) วิธีการปลูกพืชพวกหญ
ญ้านําเค็ม
เป็ นแถบกว้างประมาณ
า
120 เซนติเมตร สามารถช่วยบรรเทาปั
ว
ญ
ญหาการกั
ดเซซาะชายฝั งทะเลได้เป็ น
อย่างดี (Pilkeey and Dixon. 1996) บริ เวณ
ณทีเป็ นป่ าชายยเลนเดิมหรื อป่ าชายเลนเสื อมโทรมสามมารถฟื นฟู
พืนที และบรรรเทาปั ญหากการกัดเซาะไได้โดยปลูกพืืชพวกพันธุ์ไม้
ไ ป่าโกงกางง เช่ น โกงกางใบใหญ่
โกงกางใบเล็ก และแสม เป็ป็ นต้น เพิมเติติมก็เจริ ญเติบโตได้
บ ดี การใช้หญ้าแฝกปปลูกเสริ มทังใในพืนทีที
เป็ นชายหาดแและชายฝังทะะเลทีเป็ นดินปนทราย
ป
หรื อดินโคลนก็เป็ นไปได้
น ทีควรพิจารณาดําเนินินการ
3.4) การปักไม้
ไ ไผ่ชะลอคลืลืน
การใช้ไม้
ไ ไผ่ปักชะลลอคลื นมี ฐานนแนวความคิคิดมาจากการรสังเกตที
ณทีปั กโพงพาางและคอกหอยแมลงภู่จะมี
ะ การสะสมตัวของตะกออนดินเลนเกิดขึ
ด น และ
พบว่าบริ เวณ
นํามาพัฒ นาาต่ อ ยอดโดย ภู มิ ปั ญญาชาาวบ้า นในกาารฟื นฟูพืนที และระบบนินิ เ วศชายฝั งททะเลที ถู ก
กัด เซาะพัง ทลายและเสื
ท
อ
อมโทรมให้
ก บฟื นคื น สภาพความอ
กลั
ส
อุ ด มสมบูร ณ์ แ ละความส มดุ ล ทาง
ธรรมชาติดงเดิ
งั ม ถือเป็ นกการประยุกต์ใ์ ช้กระบวนกการทางธรรมมชาติสู้กบั ธรรรมชาติ และะเป็ นวิธีที
สอดคล้องกับสภาพสั
บ
งคมม วัฒนธรรม และวิ
แ ถีชีวิตขอองชุมชนประะมงชายฝัง
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การปักไม้
ไ ไผ่ชะลอคลืลืนเหมาะสมกักับพืนทีทีเป็ นนหาดเลน และมีคลืนลม
ง สามารถใใช้เป็ นแนวป้ปองกันการกัดเซาะจากกร
ด
ณี ทีมีคลืนลมมหรื อพายุทีรุ นแรงได้
ไม่รุนแรง จึ งไม่
เป็ นเพียงแนววชะลอคลืนเพืพือส่ งเสริ มให้ห้เกิดการตกตะกอน และเมืือตะกอนสะสสมตัวและมีเสถี
ส ยรภาพ
มากพอก็สามมารถปลูกป่ าชชายเลนยึดตะกอนให้ได้พืนที
น และระบบบนิ เวศป่ าชายเเลนกลับคืนมา
ม ไม้ไผ่ที
นํามาใช้อาจเเป็ นไม้ไผ่รวกกหรื อไม้ไผ่ตงก็
ต ได้ตามคววามเหมาะสมม เนื องจากมีคคุุณสมบัติในดด้านความ
คงทน อายุการใช้
า งานและราคาแตกต่างกั
ง น แต่ส่วนใใหญ่นิยมใช้ไม้
ไ ไผ่ตงมากกกว่าเพราะมีความคงทน
ว
และอายุการใใช้งานมากกว่า ส่ วนราคาถึงแม้จะสู งกว่าแต่ในระยะยยาวมีความคุมมทุ
้ นมากกว่า ไม้
ไ ไผ่รวก
ทีใช้อายุการใใช้งานประมาาณ 1-2 ปี มีขนาดเส้นผ่าศูศนย์กลางประมาณ 1-1.5 นิ ว ความยาว 5-6 เมตร
ปั กลึก 2-2.5 เมตร ปั กให้ลํลาํ ชิดติดกันแนน่นประมาณ 2-3 แถวต่อแนนว จํานวน 3.5 แนว ห่ างกักันแนวละ
า
ประมาณ 1-2 เมตร เมือมีตะกอนตกสะสสมมากพอก็สามารถปลูกป่ าชายเลนได้

กรณี ไม้ไ ผ่ตงที นิ ยมใช้
ม กันอายุก ารใช้งานปร ะมาณ 3-4 ปปี มี ขนาด
ก
ณ 3 นิ ว ความยาว 5 เมตร ปั กลึ ก 2 เมมตร ปั กให้ลลําํ ติ ดกันเรี ยงเป็
ง นแถว
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
ประมาณ 3-5 แถวต่ อแนนว โดยขนานนกับ ชายฝั งทะเลและแนว
ท
วแรกไม่ ควรรห่ างจากชายยฝั งทะเล
เกิน 50 เมตร เมือมีตะกอนนตกสะสมมากพอก็สามารรถปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนยึยึดตะกอนได้ด้จากนันก็
5 เมตรเช่นกัน และเมือมีการสะสมขอองตะกอน
ปักแนวต่อไปปในทะเลโดยยห่างจากแนววแรกไม่เกิน 50
มากพอก็สามมารถดําเนิ นการปลู
ก
กพันธุ์ไม้ป่าชายเลลนยึดตะกอนต่อไป ในระหว่างการปั กเพิ
ก มแนว
ไม้ไผ่คืบไปใในทะเล อาจปั กไม้ไผ่เสริ มเป็ นแนวตังฉากกั
ง
บแนวชายฝังทะเลใในระหว่างแนนว ทําให้
เกิดเป็ นลักษณ
ณะเซลล์ (cellls) หรื อคอกสีสี เหลียมก่อนหรื อภายหลังจากที
ง มีการปปลูกพันธุ์ไม้ปาชายเลน
ป่
ไปแล้วก็ได้เพื
เ อเป็ นการเเพิมเสถียรภาาพให้กบั พืนทีและช่ วยใหห้พนั ธุ์ไม้ป่าชชายเลนมีความมันคง
สามารถเจริ ญเติ
ญ บโตได้ดีขึขึน

การปักไม้ ไผ่ตงชชะลอคลืนและปลูกป่
ก าชายเลนบริเวณศูนย์ อนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลแและชายฝังที 2
(สมุทรสาคร) ตําบลโคกขาม อําเภอเมื
า
อง จังหวัดสมุทรสาคร
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3.5) การวางไสส้กรอกทราย
ไส้กรอกททรายห่ อหุ ้มด้ดวยใยสังเครราะห์ ทางธรณีณี (geotextile หรื อ
geomembranne) ทําจากวัสดุ
ส โพลีโพรพีลีน (polyproppylene) หรื อโพลีเอสเทอร์ร์ (polyester) จึงมีความ
แข็งแรงและยืดหยุ่นสู ง มความทนทาน
มี
นต่อสารเคมีต่ตางๆ ทีมีอยู่ในดิ
ใ นธรรมชชาติและมีคุณสมบั
ส ติให้
นําซึมผ่านได้ด้ดี (บริ ษทั วัลวิ
ล ทอินเตอร์เนชั
น นแนล จํากัด. 2011) ในนทางเทคนิคไสส้กรอกทรายมีมีลกั ษณะ
คล้าย “ท่อธรรณี ” (geotubee) แต่ในการใใช้งานเมือบรรรจุทรายไว้ภายในทํ
ภ
าให้เมมือมองจากภภายนอกมี
ลักษณะคล้ายกั
ย บไส้กรอก จึงเรี ยกว่า “ไไส้กรอกทรายย” (sand saussage) โดยไส้ส้กรอกทรายแแต่ละตัวมี
ขนาดเส้นผ่าศูศนย์กลางประะมาณ 1.8-2.11 เมตร ความยยาวประมาณ 100 เมตร การใช้ไส้กรอกทรายเป็ น
แนวป้ องกันและแก้
แ
ไขปั ญหาการกั
ญ
ดเซซาะชายฝังทะเล ทําได้โดยนําไส้กรอกททรายวางเรี ยงขนานกับ
แนวชายฝังทะเลให้มีช่องวว่างห่ างกันปรระมาณ 50 เมมตร และห่ างจจากแนวชายฝัฝังทะเล 200-4400 เมตร
ขึนอยูก่ บั ควาามลึกของท้องทะเล
ง หรื อทีความลึ
ค กประมมาณ (–) 3 เมตตร จากระดับนําทะเลปานกกลาง โดย
ให้แนวสันบนจมนํ
บ
าหรื อโผล่พน้ นําก็ได้ เนื องจากกไส้กรอกทราายไม่มีการตออกเสาเข็มรอองรั บหรื อ
ปรั บปรุ งกําลัลงดิ นอ่อนด้านล่
า าง จึ งต้องปูรองด้วยฟูฟูกใยสังเคราะะห์เติมทราย (geomattress)) หนา
ประมาณ 0.055 เมตร เพือช่วยลดปั
ว
ญหาเสสถียรภาพของงชันดินฐานราากอ่อนและกาารทรุ ดตัวของงไส้กรอก
ได้ระดับหนีง (กรมทรัพยาากรทางทะเลแและชายฝัง, 20010)

การใช้ ไส้ กรอกทรายเป็ นแแนวป้ องกันและแกก้ ไขปัญหาการกัดเซาะบริ
ด
เวณชายฝัฝังทะเล
อําเภอคลองด่ าน จังหวัดสมุทรปรราการ (สนับสนุนภาพจากกรมทรัพยากรทางทะเลและ
พ
ะชายฝัง)

3.6) การปูดว้ ยผ้
ย าใยสังเคราะห์
ผ้าใยสังเคคราะห์ (geoteextile หรื อ geeomembrane)) เป็ นใยสังเครราะห์ทาง
ธรณี ทาํ จากวัวัสดุโพลีโพรรพีลีนหรื อโพพลีเอสเทอร์ ประเภทเดี
ป
ยวกกับทีใช้ทาํ ไส้ส้กรอกทรายจึจึงมีความ
แข็งแรงและยืดหยุน่ สู ง มีความทนทานนต่อสารเคมีต่ตางๆ ทีมีอยูในดิ
ใ่ นธรรมชชาติและมีคุณสมบั
ส ติให้
า งเคราะห์มาปูทบั พืนชายหาดซ้
น
อนกันเป็ นชันนๆ และปิ ดทับด้
บ วยชัน
นําซึ มผ่านไดด้ดี โดยนําผ้าใยสั
ทรายด้านบนนเพือยึดให้ผา้ ใยสังเคราะะห์ไม่เคลือนตตัว เมือถมทรรายเสริ มแล้ววก็สามารถปลลูกไม้พุ่ม
หรื อหญ้าบนนชันทรายชันบนสุ ดเพือช่วยยึ
ว ดทรายไมม่ให้ถูกพัดพาาโดยลมและคคลืนได้ง่าย และทํ
แ าให้
สภาพภูมิทศั น์นสวยงาม
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3.7) การวางกรระสอบหรื อถุงใยสังเคราะห์
กระสอบหรื อถุงใยสังเคราะห์
ง
(geeocontainer) เป็ นใยสังเคราะห์
จ สดุโพลีโพรพีลีนหรื อโพลีเอสเทอร์ ประเภทเเดียวกับทีใช้ททําไส้กรอกททรายหรื อ
ทางธรณี ทาํ จากวั
ผ้าใยสังเคราาะห์ จึงมีควาามแข็งแรงแลละยืดหยุ่นสู ง มีความทนททานต่อสารเคคมีต่างๆ ทีมีอยู่ในดิ น
ธรรมชาติและมี
ล คุณสมบัติติให้นาซึ
ํ มผ่านได้ดี เนื องจจากลักษณะขของกระสอบหหรื อถุงใยสังเคราะห์
เ
นี
เมื อบรรจุ ดิ นหรื
น อ ทรายสสํา หรั บ การใ ช้ง านแล้ว มี ลัก ษณะคล้า ยก้อ นหิ น แตต่ มี ค วามอ่ อนนุ
น ่ ม และ
นําหนักเบากว่า บางครังจึงเรี
ง ยกกว่า “หิหิ นนุ่ม” (soft rock)
r
กระสอบบหรื อถุ ง ใยสัสั ง เคราะห์ ใ ช้ช ไ ด้กับ สภา พชายฝั งทะะเลที เป็ น
หาดทรายแลละหาดเลนหรืรื อหาดโคลนนเพราะแต่ละหน่ วยมีขนาดดเล็กและมีนาหนั
ํ กไม่มากกสามารถ
เคลือนย้ายไดด้ง่าย วัสดุทีใส่
ใ ในกระสอบหรื อถุงใยสัสังเคราะห์อาจจเป็ นทรายหรืรื อดินทีสามาารถหาได้
จากบริ เวณใกกล้เคียงนํามาาตากแห้งและะอัดให้แน่นแล้
แ ว ในทางปฏิบตั ิมกั ใช้รถถแบคโฮล์จบั กระสอบ
หรื อถุงใยสังเคราะห์ไปวาางเรี ยงซ้อนกันเป็
น นชันๆ เป็ปนแนวป้ องกันั การกัดเซาะะบนฝังหรื อใกกล้ชายฝัง
ทะเล โดยอาจนําหิ นมาทิงด้
ง านหน้าเพือช่
อ วยสลายพลลังงานคลืนด้วยก็
ว ได้

การใชช้ กระสอบหรื อ ถุ ง ใยสั ง เคราะห์ เป็ นแนว
การป้ องกันและแก้ ไขปปั ญหาการกัดเซาาะชายฝั ง
ทะเล (สนับสนุ นภาพจจาก ดร.มานะ ภัตรพานิ
ต
ช
กรรมการผู้จัดการ บริษษัทั ซีสเปคตรัม จํากั
า ด)
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4) การสร้ างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยใช้ โครงสร้ าง
วิธีการสร้ างเสถียรภาพของชายฝั งทะเลโดยใช้โครงสร้ าง (coastal
engineering structures หรื อ hard stabilization) สามารถดําเนินการได้หลายวิธี ดังตัวอย่าง 9 รู ปแบบ
(13 ประเภท) ดังนี
4.1) กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาด
4.1.1) กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาดแบบทัวไป (normal sea wall)
4.1.2) กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาดแบบลาดเอียงน้อย (mildsloped sea wall)
4.1.3) กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาดปูกอ้ นหิ นหรื อก้อนคอนกรี ต
4.1.4) พนังป้ องกันทีดินริ มชายฝัง
4.2) กําแพงป้ องกันคลืนใกล้ชายฝังแบบหิ นทิงหรื อหิ นเรี ยง
4.3) เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝัง
4.3.1) เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝังแบบพ้นนํา
4.3.2) เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝังแบบจมนํา
4.4) แนวปะการังเทียมและลานป้ องกันคลืนนอกชายฝังแบบจมนํา
4.5) รอดักทราย
4.6) เขือนกันทรายและคลืน
4.7) หัวแหลมหรื อหัวหาด
4.8) กล่องกระชุหินหรื อกล่องเกเบียน
4.9) เสาคอนกรี ตหรื อเสาเข็ม
4.1) กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาด
กําแพงป้ องกันคลืนคลืนริ มชายหาด (sea wall) เป็ นโครงสร้างทาง
วิศวกรรมทีสร้างขึนเพือรักษาเสถียรภาพของแนวชายฝังทะเลส่ วนใหญ่บริ เวณทีเป็ นชายหาดทราย โดย
สร้างในแนวขนานกับชายฝั งทะเลเพือรับแรงปะทะของคลืน โครงสร้างทีมีลกั ษณะคล้ายกับกําแพง
ป้ องกันคลืนริ มชายหาดอีกประเภทหนึงคือ “กําแพงป้ องกันนําทะเลท่วม” (sea dike) ซึงสร้างขึนบริ เวณ
ชายฝังทะเลทีเป็ นชุมชนเมืองเป็ นส่ วนใหญ่เพือป้ องกันการกัดเซาะและภาวะนําท่วมจากสภาพนําท้น
พายุพา (storm surges) กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาดและกําแพงป้ องกันนําทะเลท่วม นับเป็ น
โครงสร้างประเภทแรกๆ ทีสร้างบนชายฝังทะเลเพือป้ องกันการกัดเซาะ (Hsu et al. 2000)
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รู ป แบบบกําแพงป้ องกัน คลื นริ ม ชายหาดอาจมี
ช
มี ขนาดใหญ่
ญ่ ห รื อเล็ ก
สู งหรื อตํา แลละสามารถสร้ร้างได้จากวัสดุดหลากหลายปประเภทตังแตต่ไม้ พลาสติก คอนกรี ต หิ น เศษหิ น
และเศษปูนจาากการก่อสร้าง
า (constructioon rubble) เหล็ล็ก อลูมิเนียม รถยนต์เก่า ยาางรถยนต์ กระะสอบและ
ถุงใยสังเคราะะห์ (Pilkey annd Dixon. 19996) กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาดอาจสร้
ช
ร้างในแนวตัง ลาดเอียง
เป็ นขันบันไดด หรื อยืนเว้าเขข้าไปในทะเลล (concave seeaward) ผิวหน้
ห าอาจเรี ยบ ขขรุ ขระหรื อมีส่ วนหนึ ง
ส่ วนใดยืนอออกมาจากผิวหน้าก็ได้ (Silveester and Hsu.. 1997) รู ปแบบกําแพงป้ องกันคลืนริ มชาายหาดทีมี
การก่อสร้างออยูท่ วไปมี
ั
4 ประเภท
ป
(Pilkeyy and Dixon. 1996; Silvesteer and Hsu. 19997) ได้แก่
4.1.1) กําแพงป้ องกักันคลืนริ มชายหาดแบบทัววไป
กําแพงป้ องกักันคลืนริ มชายหาดแบบทัววไป (normal sea wall)
เป็ นกําแพงทีทีสร้างในลักษณะตั
ษ งตรง (vvertical sea wall)
w หรื อลาดดเอียง (slopedd-sea wall) อาาจมีความ
ยาวจํากัดตามมหน้าหาดหรืรื อไม่จาํ กัดคววามยาวก็ได้ เพือให้ผิวหนน้าโครงสร้างสามารถรับแรงปะทะ
แ
จากคลืนโดยยตรงโดยเฉพาาะในช่วงทีมีพายุซึงคลืนแและระดับนําททะเลสู งขึนกวว่าปกติ (Silveester and
Hsu, 1997; Hsu
H et al., 20000) กําแพงป้ องกั
อ นคลืนริ มชายหาดแบบ
ม
บตังตรง และกกําแพงป้ องกันั คลืนริ ม
ชายหาดแบบบลาดเอียง มีค่คาสัมประสิ ทธิิการสะท้อนกลั
น บของคลืน(wave refleection coefficcient) สู ง
เมือคลืนเคลือนตั
อ วเข้าหาฝัฝังเป็ นมุมเอียงและปะทะกํกําแพง คลืนจะสะท้อนกลับั และพัดพาททรายหรื อ
ตะกอนที ตกกทับ ถมอยู่บ ริิ เ วณด้า นหนน้า ของกํา แพพงออกไปสู่ ทะเล
ท และถู กกกระแสนําพพัด พาไป
ทางด้านใต้ของกระแสนํ
ข
า (downcoasst) ดังนัน จึงมีผลให้เกิ ดการกัดเซา ะบริ เวณฐานนรากของ
โครงสร้าง (ttoe scour) ทําให้กาํ แพงทรุ ดตัวและพังทลายลงในที
ท
สุสด (Silvester. 1986)
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4.1.2) กํา แพงป้ องกันคลื นริ ม ชายหาดแบบลาดเอี ย งน้อย (mildsloped sea wall) เป็ นรู ปแบบโครงสร้างทีดัดแปลงมาจาก
กําแพงกันคลืนริ มชายหาดแบบทัวไปซึ งมีค่าสัมประสิ ทธิ การสะท้อนกลับของคลืนสู ง มีผลให้เกิด
การกัดเซาะบริ เวณฐานรากของโครงสร้างดังกล่าวแล้ว ประกอบกับทัศนคติใหม่ของวิศวกรทีให้
ความสําคัญกับโครงสร้างทีกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและความสะดวกในการเข้าใช้ประโยชน์
ชายหาดเพือการนันทนาการของประชาชนมากขึน จึงมีการออกแบบและก่อสร้างกําแพงกันคลืนริ ม
ชายหาดแบบลาดเอียงน้อย (ความลาดเอียง = 1 : 5 ) โดยใช้กอ้ นหิ นหรื อก้อนคอนกรี ตปูเรี ยงกันเป็ น
ขันบันได (terrace blocks) ไปตามความลาดเอียงของชายหาดลงสู่ ทะเล กําแพงกันคลืนริ มชายหาด
แบบลาดเอียงน้อยนีเป็ นทีนิยมและได้รับผลสําเร็ จครังแรกในญีปุ่ นทีเมืองคูโรเบ (Kurobe) ทางตอน
เหนือของเกาะฮอนชู (Hsu et al., 2000) ในปัจจุบนั กําแพงกันคลืนริ มชายหาดแบบลาดเอียงน้อยได้
มีการพัฒนารู ปแบบทางเทคนิ คให้มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะมาก
ขึนและเป็ นทียอมรับของชุมชนท้องถินเป็ นอย่างดี (Asakawa et al., 1992)

กําแพงป้ องกันคลืนริมชายหาดแบบลาดเอียงน้ อยโดยการปู
พืนชายหาดด้ วยก้ อนหินหรื อก้ อนคอนกรี ตเป็ นขันบันได
ไปตามความลาดเอียงของชายหาดลงสู่ ทะเลในญีปุ่ น
(สนับสนุนภาพจาก ดร. มานะ ภัตรพานิช กรรมการผู้จัดการ
บริษทั ซีสเปคตรัม จํากัด)

4.1.3) กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาดปูกอ้ นหิ นหรื อก้อนคอนกรี ต
กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาดประเภทนี สร้างโดยการใช้
ก้อนหิ น (bolders) หรื อก้อนคอนกรี ตหล่อรู ปแบบต่างๆ (concrete armour units) ปูหรื อเรี ยงไว้
บริ เวณริ มชายฝังทะเลให้มีลกั ษณะเป็ นกําแพง (revetment) เพือป้ องกันคลืนกัดเซาะชายฝังทะเล
(Pilkey and Dixon, 1996; Hsu et al., 2000) ก้อนหิ นหรื อก้อนคอนกรี ตเหล่านี เมือนํามาปูหรื อวาง
เรี ยงซ้อนกันเป็ นกําแพงแล้วจะมีช่องว่างระหว่างก้อนในขนาดทีใหญ่พอทีจะช่วยยึดนําจากคลืนที
พัดเข้าหาฝังไว้จาํ นวนหนึงในระยะเวลาหนึ ง นอกจากนี ยังช่วยลดการสะท้อนกลับของคลืน (wave
reflection) และลดความรุ นแรงของคลืนถอยกลับ (backwash) ซึ งเป็ นตัวพัดพาทรายออกจากฝัง
(Pilkey and Dixon, 1996) ก้อนหิ นหรื อก้อนคอนกรี ตสามารถนํามาปูหรื อเรี ยงไว้โดยตรงบน
หน้าหาดหรื อซ้อนทับไว้หน้ากําแพงคอนกรี ต
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กําแพงป้ องกันคลืนริมชายหหาดโดย (ซ้ าย) การรปูหรือเรียงก้ อนหิหินบนหน้ าหาดโดยยตรงบริเวณพระรราชนิเวศน์ มฤคทาายวัน
ห อเรียงก้ อนหินซ้ซอนทับไว้ หน้ า กําแพงป้ องกันคคลืนริ มชายฝังบริริ เวณ
อําเภอชะอํอํา จังหวัดเพชรบุรีรี และ (ขวา) การปูหรื
หาดทรายททอง อําเภอมาบตาาพุด จังหวัดระยองง

นอกจากนี ยังมีการใช้กอนคอนกรี
อ้
ตหหล่อรู ปแบบตต่างๆ เช่น
ย ลูกเต๋ ารวงงผึง และขาสี ขา เป็ นต้น ปูหรื อเรี ยงไวว้บนพืนหน้าาชายหาดโดยยตรงหรื อ
กล่องสี เหลียม
วางซ้อนทับบริ
บ เวณด้านหหน้ากําแพงป้ องกั
อ นคลืนริ มชายฝั
ม ง เพือเป็ป็ นการป้ องกักันหรื อลดการกัดเซาะ
ฐานรากของโโครงสร้างแลละเพิมประสิ ทธิ
ท ภาพในการรป้ องกันการกกัดเซาะชายฝังทะเล
⇐ ลักษณ
ณะของก้ อนคอนกรี ตหล่ อรู ปแบบต่
แ างๆ
ทีสาม ารถนํ า ไปใช้ ปปูู ห รื อ เรี ย งไว้ บนชายฝั
บ
ง
ณด้ านหน้ า
ทะเลโดดยตรงหรือวางซ้ อนทับบริเวณ
กําแพงงป้ องกันคลืนริริ มชายฝัง (สสนับสนุ น
ข้ อ มู ลจาก
ล รศ. ดร. สุ ทั ศ น์ วี ส กุ ล สถาบั น
เทคโนนโลยีแห่ งเอเชีย)
ก้ อนคอนกรีตหล่ อรู ปสี ขา (tetrapod)
(
ปูเรยงไว้
รี
⇒
หน้ า ชายหาาดบริ เ วณปากกนํ าบางนรา จั ง หวั ด
นราธิวาส (สสนับสนุนภาพจจากกรมทรั พยากรทาง
ทะเลและชายยฝัง)
ก้ อนคอนกรี ตหล่
ต อรู ปหัวน็อตหกเหลี
อ
ยมสี ขาปูเรียงไว้ ⇒
ด้ านหน้ ากําแพพงป้ องกันคลืนริ
น มชายฝังในไต้ต้ หวัน
(สนั บ สนุ น ภาพพจาก Professor Dr.
D John R.-C. Hsu,
Department o f Marine Envir onment & Engiineering,
National Sun Yat-sen Univer sity, Chinese T aipei
(Taiwan) and Honorary Reseearch Fellow, Scchool of
Civil & Resouurce Engineerin g, University off Western
Australia, Au stralia)
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4.1.4) พพนังป้ องกันทีดิดนริ มชายฝัง
พ งป้ องกันทีดินริ มชายฝั ง (bulkhead) เป็ นกําแพงป้ องกัน
พนั
ชายฝังทะเลทีทีมีขนาดเล็กและไม่
แ
สูงมากกนัก เนืองจากกไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพืออป้ องกันอาคาารหรื อสิ ง
ปลูกสร้างจากการกัดเซาะะของคลืน แต่ต่ออกแบบมาเเพือป้ องกันทีดิน (land) ริ มฝังทะเลมิให้หถูกคลืน
กัดเซาะ (Pilkkey and Dixxon, 1996) ปรกติจึงสร้างบริ
า เวณส่ วนบนของชาย
น
หาดด้านหน้าของเนิ
า
น
ทรายหรื อสร้ร้างแทนทีเนินทรายแถวแร
น
รก (first dune) ของชายหาดด (Silvester aand Hsu, 19977)
4.2) กําแพงป้ องกั
อ นคลืนใกลล้ชายฝังแบบหิ นทิงหรื อหิ นเรี ยง
กํา แพงป้ องกัน คลื นใใกล้ช ายฝั งแแบบหิ น ทิ งหหรื อหิ น เรี ย ง (rubble
น
างป้ปองกันการกัดเซาะชายฝั
ด
งททะเลโดยนําก้อนหิ นมาทิงกองเป็ นแนววหรื อเรี ยง
mound) เป็ นโครงสร้
เป็ นแนวขนานกับชายฝั งทะเล
ง
อาจมีฐานรากเป็
ฐ
นเสาเข็มหรื อไม่
ไ ก็ได้ การววางกองหิ นมักอยู่ใกล้
ชายฝังทะเลแและห่ างจากแแนวระดับนําทะเลขึ
า
นสู งสุสดออกไปปรระมาณ 20-300 เมตร มีควาามสู งของ
สันกําแพงปรระมาณ 1.20-1.50 เมตร เป็ปนระดับทีเมือนํ
อ าทะเลขึนสูสูงสุ ดแล้วจะไไม่ท่วมแนวสัสันกําแพง
ทําให้นาทะเ
ํ เลทีขึนท่วมพืพืนทีด้านหลังกํ
ง าแพงไม่สามารถล้นข้ามกํ
า าแพงกลับบออกมาได้ในช่
ใ วงนํา
ทะเลลง นําททะเลต้องไหลออกไปตามแแนวกําแพงทาางด้านข้าง จึงเกิ
ง ดการตกตะะกอนหลังแนนวกําแพง
ได้รวดเร็ ว กําแพงจะเป็ นแนวยาวต่
น
อเนื
เ องกันเพือป้ป้ องกันการเคคลือนตัวของงคลืนเข้าสู่ ชายฝั
า งและ
ป้ องกัน การ เคลื อนตัว ข องตะกอนอ อกจากฝั งต ลอดแนวชา ยฝั งทะเลที ตต้อ งการป้ องงกัน เป็ น
โครงสร้ า งทที ประชาชนนหรื อองค์ ก รปกครองส่ส่ ว นท้อ งถิ น บริ เวณที เป็ปนหาดเลนหหรื อเป็ น
ป่ าชายเลนสสามารถดําเนิ นการกั
น
นเองแและได้ผลสามารถทําให้เกิดการสะสมมตะกอนเลนและปลูก
ป่ าชายเลนได้ด้

กําแพงป้ องงกันคลืนใกล้ ชายยฝังแบบหินทิงหหรือหินเรียงฐานนรากเข็มสน บริเวณบ้
เ านสี ล้ง ตําบลสองคลอง อํอาเภอ
บางปะกง จั ง หวั ด ฉะเชิ งเทรา
ง
(ซ้ า ย) ภ ายหลั ง การก่ อ สร้
ส างเสร็ จ ไม่ น านพัน ธุ์ ไ ม้ ป่ าชชายเลนที ปลู ก ไว้
ไ เ ริ ม
อ พ.ศ. 2553 พันธุ์ไม้ ป่าชายเลนนเจริญเติบโตสู งใหญ่
ง และมีการพพัฒนาพืนทีเป็ นแหล่ ง
เจริญเติบโตต และ (ขวา) เมือปี
ท่ องเทียวพั
พักผ่ อนหย่ อนใจ
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4.3) เขือนป้ องงกันคลืนนอกกชายฝัง
เขือนป้ องงกันคลืนนอกกชายฝัง (offshhore breakwwater หรื อ detached
breakerwater)) เป็ นโครงสร้ร้างป้ องกันคลืลืนทีโดยทัวไปสร้างขนานนกับแนวชายฝัฝังทะเล แต่ในบางกรณี
น
อาจสร้างโดยยมีการเบียงเบบนแนวไปบ้างตามความเห
า
หมาะสม โดยยมีระยะห่ างรระหว่างเขือนประมาณ
ครึ งหนึงถึงห้าเท่าของระยยะความยาวขอองแต่ละเขือนน (Silvester annd Hsu, 1997)) นับตังแต่ปี พ.ศ.
พ 2505
เป็ นต้นมามีการก่
ก อสร้างโครงสร้างประะเภทนี ทังในยยุโรปและสหหรัฐอเมริ กา ส่ วนในญีปุ่ นเริริ มต้นขึน
ภายหลังปี พ..ศ. 2513 เขือนนป้ องกันคลืนนอกชายฝั
น
งมี 2 รู ปแบบ ดังนี
ง
4.3.1) เขืือนป้ องกันคลลืนนอกชายฝัฝังแบบพ้นนํา
เขืขือนป้ องกันคลื
ค นนอกชายฝั งแบบพ้นนํา เป็ นโครงสสร้ างทีอยู่
นอกชายฝังอออกไปประมาาณ 150 เมตตร หรื อทีระดับั ความลึกปรระมาณ 3-5 เมมตร จากระดับนํ
บ าทะเล
ปานกลาง โดดยเฉลียความยยาวของเขือน 120 เมตร ระะยะห่ างระหว่างเขือน 80 เมมตร และแนววสันเขือน
อยูท่ ีระดับนํา (+) 2 เมตร จากระดับนําทะเลปานกลาง ทังนี การออกแบบทีเหหมาะสมจะเป็ นอย่างไร
ขึนอยูก่ บั สภาาพภูมิประเทศศและหน้าตัดของชายฝังทะะเล การป้ องกักันการกัดเซาะะโดยวิธีการสสร้างเขือน
กันคลื นนอกกชายฝั งแบบพ้นนํานี ควรใช้ร่วมกับกาารถมทรายเสสริ มชายหาดเเพือเพิมประสิสิ ทธิ ภาพ
(สนับสนุนข้อมู
อ ลจาก ดร. มานะ
ม ภัตรพาานิช กรรมการรผูจ้ ดั การบริ ษัษทั ซีสเปคตรััม จํากัด)

เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝังแบบพ้
ง
นนําร่ วมกั
มบ ⇒
เ
น
นทร์
การถมทรายเสสริิ มชายหาดบริ เวณหาดแสงจั
จังหวัดระยอง (สสนับสนุนภาพจาก ดร.มานะ ภัตรพาานิช
กรรมการผู้จัดการบริ
ก ษัท ซีสเปคตรัม จํากัด)

4.3.2) เขืือนป้ องกันคลลืนนอกชายฝัฝังแบบจมนํา
เขืือนป้ องกันคลืนนอกชายฝัฝังแบบจมนํา (submerged offshore
breakwater หรื
ห อ submergged detached breakwater) มีรูปแบบคล้ล้ายกับเขือนป้ปองกันคลืนนอกชายฝัง
แบบพ้นนําโดดยเป็ นโครงสรร้างทีอยูน่ อกชชายฝังออกไปประมาณ 150 เมตร หรื อทีรระดับความลึกประมาณ
ก
3.5 เมตร จากรระดับนําทะเลปปานกลาง โดยเเฉลียความยาววของเขือน 1200 เมตร ระยะห่ าางระหว่างเขือนน 80 เมตร
แต่มีแนวสันเขขือนอยูท่ ีความมลึก (-) 1 เมตร จากระดับนําทะเลปานกลา
า
าง จึงมองไม่เห็นตัวเขือนเมือระดั
อ บนํา
ขึนปรกติ แต่จะมองเห็
จ
นสันเขื
น อนโผล่พน้ นํนาเมือนําลง การป้ องกันการรกัดเซาะโดยวิธธีี การสร้างเขือนกันคลืน
นอกชายฝั งแบบจมนํานี สาามารถใช้ร่วมกั
ม บการถมทรรายเสริ มชายหหาดเพือเพิมปประสิ ทธิ ภาพไได้เช่ นกัน
(สนับสนุนข้อมู
อ ลจาก ดร. มาานะ ภัตรพานิช กรรมการผูจัจ้ ดั การบริ ษทั ซีสเปคตรัม จํากกัด)
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4.4) แนวปะการังเทียมและลานป้ องกันคลืนนอกชายฝังแบบจมนํา
นับตังแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็ นต้นมา วิศวกรเริ มมีความตระหนักถึงผลของ
โครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะชายฝังทะเลทีมีต่อสุ นทรี ยภาพ (aesthetic effects) จึงมีแนวความคิดทีจะ
มิให้เกิดปั ญหาดังกล่าวโดยการสร้างโครงสร้างทีจมอยู่ใต้นาในลั
ํ กษณะของเขือนป้ องกันคลืนนอก
ชายฝังแบบจมนําตามทีกล่าวแล้ว แนวปะการังเทียม (artificial reefs) และลานป้ องกันคลืนนอกชายฝัง
แบบจมนํา (submerged platform breakwater) แต่โครงสร้างเหล่านี สามารถลดพลังงานคลืนได้เพียง
ระดับหนึ ง โดยทําให้เกิ ดการผันผวนและสะท้อนกลับของคลืนโดยเฉพาะบริ เวณปลายหัวท้ายของ
โครงสร้ า ง และทํา ให้ เ กิ ด การสะสมตัว ของตะกอนบริ เ วณด้า นหลัง แนวโครงสร้ า ง (Silvester
and Hsu, 1997; Hsu et al., 2000) ดังนัน จึงเป็ นรู ปแบบทีควรใช้ในกรณี ทีต้องการส่ งเสริ มให้เกิด
ชายหาดสําหรับนันทนาการไปพร้อมกับการป้ องกันการกัดเซาะชายหาดเพราะโครงสร้างจมอยู่ใต้
ผิวนําจึงไม่เกิดมลพิษทางสายตา (visual pollution) (Hsu et al., 2000; Uda, 2010)

การวางแนวปะการั งเทียมคอนกรี ตหล่ อรู ปสามเหลียมบริ เวณอ่ าวเพนสาโคลา (Pensacola Bay) มลรั ฐฟลอริ ดา
สหรั ฐอเมริ กา ภายใต้ โครงการ GreenShores ซึ งได้ รับรางวัล Coastal America 2003 Partnership Award
(สนับสนุนภาพจาก Project GreenShores Team and Coastal Restoration, Inc., Florida, USA)

ลักษณะของแนวปะการังเทียมจะแตกต่างไปจากเขือนป้ องกันคลืน
นอกชายฝั งแบบจมนําโดยแนวปะการังเทียมจะมี ส่วนยอดกว้างกว่า และมี ประสิ ทธิ ภาพในการ
ยับยังการเคลือนตัวของตะกอนออกนอกชายฝังมากกว่า การสร้างแนวปะการังเทียมไม่มีกฎตายตัว
แต่โดยทัวไปจะมีความกว้างส่ วนยอดระหว่าง 40-50 เมตร จมอยูใ่ ต้ผวิ นําประมาณ 3-5 เมตร และใช้
ก้อนหิ นคอนกรี ตขนาดเล็กกว่า 2 ตัน (Hsu et al., 2000) ในปั จจุบนั การสร้างปะการังเทียมนิ ยมทํา
จากคอนกรี ตหล่อโดยมีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันได้ตงแต่
ั ทรงกลม สี เหลียม สามเหลียม หรื อ
เป็ นรู ปคนและสัตว์ตามความต้องการ สําหรับลานป้ องกันคลืนนอกชายฝังแบบจมนํา จะต้องทําการ
ผูกยึดโครงสร้างให้จมอยูก่ บั ทีโดยใช้สายเคเบิลยึดไว้กบั สมอหรื อยึดไว้ให้ลอยในระดับผิวหน้านําก็
ได้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างรู ปแบบนี ต้องลงทุนสู งและไม่สามารถทนทานต่อสภาพพายุรุนแรงได้
(Silvester and Hsu, 1997)
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4.55) รอดักทราาย
รอดักทราาย (groin หรื อ goryne) เป็ นโครงสร้
น
างวิวิศวกรรมแบบบทีสองที
มนุ ษย์ได้คิดค้นขึนเพือใช้ช้ในการสร้างเสถี
ง ยรภาพชชายฝังทะเล ภายหลั
ภ
งจากทีทีได้มีการสร้างกํ
า าแพง
1 รอดักทรายมี
ท ลกั ษณ
ณะคล้ายกําแพพงป้ องกัน
ป้ องกันคลืนริิ มชายฝังขึนแล้ว (Silvester and Hsu, 1997)
คลืนริ มชายฝัฝังแต่สร้างตังฉากกั
ง
บแนวชายฝังทะเล เพือดักทรายทีเคลือนทีตาามแนวชายฝังทะเลใน
ง
บริ เวณย่านคลืนหัวแตก (SSurf zone) (PPilkey and Dixxon, 1996) หรื
ห อเพือทําให้ก้ ารพัดพาตะะกอนตาม
แนวชายฝังทะเล (littoral drift)
d ช้าลง (HHsu et al., 20000; Uda, 20110)
การสร้ างรรอดักทรายสาามารถใช้วสั ดุได้หลากหลาายประเภทเช่นเดี
น ยวกับ
กําแพงป้ องกักันคลืนริ มชายฝัง อาทิ เหล็ล็ก คอนกรี ต เศษหิ นเศษปูปูน ไม้ และใยสังเคราะห์ (นวรัตน์,
2001; Pilkeyy and Dixoon, 1996; Siilvester and Hsu, 1997;; Hsu et al.., 2000; Udda, 2010)
รอดัก ทรายทีที สร้ า งขึ นใชช้มี ห ลายรู ป แบบ
แ ถ้า แบ่ งตามขนาดแ
ง
บ่ ง ออกได้เ ป็ น 4 ประเภภท ได้แ ก่
(1) รอดักทรายแบบสัน (sshort groin) มีความยาวยืนออกไปไม่
น
เกินย่านคลืนหัหัวแตก (2) รออดักทราย
น นหัวแตกออกไป (3)) รอดักทรายยแบบเตีย
แบบยาว (lonng groin) มีความยยาวยืนเลยผ่านคลื
(low groin) มีความสู งของรอตํ
ข
ากว่ายอดคลืนหัวแตก
แ และ (44) รอดักทรายยแบบสู ง (higgh groin)
มีความสู งขอองสันรอสู งกวว่ายอดคลืนหัหัวแตก (breakker) ถ้าแบ่งตามคุณสมบัตั ิของวัสดุแบ่บงออกได้
เป็ น 2 ประเภภท ได้แก่ (1) รอดักทรายแบบนําซึมผ่านได้
น (permeabble groin) แลละ (2) รอดักทรายแบบ
ท
นําซึมผ่านไมม่ได้ (imperm
meable groin) (Silvester and
a Hsu, 19997) และถ้าแแบ่งตามลักษณ
ณะรู ปร่ าง
แบ่งออกได้เป็
เ น 4 ประเภภท ได้แก่ (1) รอดักทรายแแนวตรง เป็ นโครงสร้
น
างแแนวตรงตังฉาากออกมา
จากชายฝัง (22) รอดักทรายแบบตัวที (T-groin) เป็ป็ นโครงสร้างแนวตรงตั
ง
งฉฉากออกมาจากชายฝัง
เชื อมต่อกับโครงสร้
โ
างแนนวตรงขนานนกับชายฝั ง (3) รอดักทรรายแบบตัววาย (Y-groin)) เป็ น
โครงสร้างแนนวตรงตังฉากออกมาจากชายฝังต่อเชือมกั
อ บโครงสสร้างแนวตรงสันอีก 2 ตัว ซึ งทํามุม
กับชายฝัง แลละ (4) รอดักทรายแบบหา
ท
งปลา (Fish-ttailed groin) เป็ นโครงสร้ร้างแนวตรงสัสันตังฉาก
ออกมาจากกชายฝั งต่ อ เชื อมกั บ โคครงสร้ า งแนนวโค้ ง ยาว (สํ า นั ก งานนนโยบายแและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิสิ งแวดล้อม, 2003)
2
(ซ้ าย)
ย รอดักทรายแบบบแนวตรงร่ วมกับการถมทราย
ก
เสริมชายหาดบบริเวณอําเภอตากกใบ จังหวัด
นราธิ วาส (สนนับสนุ นภาพจากก ดร. มานะ
ภั ต รพานิ ช กกรรมการผู้ จั ด การบริ
ก
ษั ท
ซีสเปคตรัม จําากัด)
(ขวาา) รอดักทรายแบบบตัวทีบริ เวณอําเภอระโนด
า
จั ง หวั ด สงขล า (สนั บ สนุ น ภาาพจากกรม
ทรัพยากรทางททะเลและชายฝัง)
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(ซ้ าย) รอดักทรายแบบหางป
ก
ปลาสร้ างควบคู่กบเขื
บั อนป้ องกันคลืลืนนอกชายฝังบริริเวณหาดแสงจันนทร์ จังหวัดระยออง
(ขวา) รอดักทรายแบบหางป
ก
ปลาบริเวณแหลมมเจริญ จังหวัดระยอง
(สนับสนุ
บ นภาพจาก ดร.
ด มานะ ภัตรพพานิช กรรมการผูผู้จัดการบริษัท ซีสเปคตรัมจํากัดด)

4.6) เขือนกันทรายและคลื
ท
น
เขือนกันทรายและคลื
ท
น (Jetty) เป็ นโครงสร้
น
างทีทีมีลกั ษณะคล้ล้ายกับรอ
ดักทราย แต่โดยทั
โ วไปมีขนาดใหญ่กว่าและก่
า
อสร้างเฉพาะบริ เวณ
ณปากลํานํา (iinlets) เพือป้ องกั
อ นการ
ตกทับ ถมหรืรื อ ปิ ดกันขอ งตะกอนใน ร่ อ งนําเดิ น เ รืื อ และรั ก ษาาร่ อ งนําให้ออยู่ใ นสภาพใใช้ง านได้
ตลอดเวลา การก่
ก อสร้างโโครงสร้างรู ปแบบนี
ป
มีผลกกระทบต่อกาารเปลียนแปลลงแนวชายฝังทะเลได้
ง
เช่นเดียวกับการสร้
ก างรอดัดักทราย คือ ตะกอนทรายจ
ต
จะทับถมบริ เวณด้
ว านทิศเหหนือทีกระแสนนําชายฝัง
เคลื อนตัวเข้า้ หาโครงสร้ร้ าง (upcoast)) และเกิ ดการรกัดเซาะบริ เวณด้านทิ ศใใต้ทีกระแสนนําชายฝั ง
เคลือนตัวเบียงเบนออกจา
ย
ากโครงสร้าง (downcoast)) (Pilkey and Dixon, 19966) ซึงอาจแก้ไ้ ขปั ญหา
ได้โดยการทําการเคลือนย้ย้ายทรายข้ามร่ องนํา (sandd by-passing) โดยนําทรายยจากบริ เวณทีทีมีการทับ
ถมไปเติมหรืรื อถมเสริ มชายหาดบริ เวณทีถูกกัดเซาะ ในกรณี นีอาจจจําเป็ นต้องติติดตังระบบปัั มและท่อ
ดูดทรายหรื ออาจใช้
อ
วิธีการรขนย้ายด้วยวิวิธีอืนตามควาามเหมาะสม

ภาพเขือนกันทรายและคลื
น
น (ซ้ าย) บริ เวณ
ณปากคลองชะอําของบริ
า
ษัทชลปประทานซี เมนตต์ อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุ รี และ (ขวา) บริ เวณ
ณปากแม่ นําปราาณบุ รี ตําบลปากกนํ าปราณ อําเภภอปราณบุ รี จังหวัดประจวบคีคีรีขันธ์
(สนับสนุนภาพจาก ดร. มานนะ ภัตรพานิช กรรรมการผู้จัดการรบริษัท ซีสเปคตตรัม จํากัด)
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4.7) หัวแหลมหหรื อหัวหาด
การจัดการรป้ องกันและแก้ไขปั ญหากการกัดเซาะชายฝังทะเลโดดยรู ปแบบ
การควบคุมด้วยหัวแหลมมหรื อหัวหาดด (headland control) หรื อการสร้ าาง “จุดป้ องกันั ” (point
protection) มีแนวคิดทีต้องการให้
อ
แนววชายฝังทะเลปปรับการวางตตัวใหม่ในทิศศทางขนานกับแนวยอด
บ
คลื นที เคลื อนนตัวเข้าหาชายฝั ง ซึ งสามมารถทําให้การพัดพาตะกกอนตามแนววชายฝั งทะเลลลดลงได้
บางส่ วนหรื อไม่
อ เกิดขึนเลยย (Silvester and
a Hsu, 19997) แนวคิดนีจึึงเป็ นการเลียยนแบบปรากกฏการณ์ที
สามารถเกิดขึนและพบเห็นได้
น ในสภาพพธรรมชาติจริ ง โดยหัวแหลลมสามารถคววบคุมปรากฏกการณ์การ
กัดเซาะโดยททําให้เกิดการปปรับเปลียนรู ปร่
ป างทางกายภภาพของแนวชชายฝังทะเลให้ห้เกิดเป็ นลักษณะรู ปตัว
“J” (J-shapedd bay) โดยมีหางของตั
ห
ว “JJ” ทอดตัวไปททางด้านใต้ของหั
อ วแหลม ซึ งเป็ นด้านท้ายนํ
า าหรื อ
ด้านทีกระแสสนําชายฝังเคลืลือนตัวออกจาากหัวแหลม (HHsu et al., 20000; Uda, 20100)
การสร้ างหัวแหลมหรืรื อหัวหาดมี หลั
ห กการทีสําาคัญคือ องค์ประกอบ
ป
หรื อชุ ดของหหัวแหลมทีจะสร้างขึนต้องมี
อ ระยะห่ างระหว่
ง
างแต่ละหน่
ล วยมากก เพือให้คลืนสามารถ
น
ควบคุมชายหหาดให้อยูใ่ นสสภาวะเสถียรได้ และจะสร้ร้างโครงสร้างให้
ง มีจาํ นวนน้อยทีสุ ดเท่าที
า จะน้อย
ได้ ซึ งตรงกันข้
น ามกับแนววความคิดในการจัดการป้ปองกันและแกก้ไขปั ญหากาารกัดเซาะชาายฝังแบบ
“แปรผันโดยยตรง” (linearr protection) เช่น กําแพงป้ป้ องกันคลืนริ มชายฝัง เขือนนป้ องกันนําททะเลท่วม
ชายฝัง และเขืขือนป้ องกันคลื
ค นนอกชายฝัง เป็ นต้น ทีมีแนวคิดว่า หากต้
ห องการใให้การป้ องกันชายฝั
น งมี
ประสิ ทธิ ภาพพจะต้องก่อสร้
ส างโครงสร้างให้
า ครอบคลุมตลอดแนววชายฝังทะเลลทีประสบปั ญหา
ญ หรื อ
แตกต่างจากแแนวคิดแบบ “แนวราบ”
“
(pplane protectiion) เช่น การสร้างเขือนป้ อองกันคลืนนออกชายฝัง
ไว้ดา้ นหน้ากําแพงป้ องกันคลื
น นริ มชายฝฝัง หรื อการสสร้างรอดักทรายให้ดกั ตะกอนทีเคลือนตัตัวไปตาม
แนวชายฝังเพพือป้ องกันฐาานรากของกําแพงป้
า
องกันคลื
น นริ มชายฝฝัง เป็ นต้น กการจัดการป้ องกั
อ นและ
แก้ไขปั ญหาาการกัดเซาะ ชายฝั งแบบแแนวราบ โดยยมีองค์ประกกอบของโครรงสร้ างอย่างน้อยสอง
ประเภทรวมมกัน นี จําเป็ นต้
น องสร้ างใ ห้ครอบคลุ มบริ
ม เวณกว้างขวางกว่
ง
ากาารสร้ างหัวแหหลมด้ว ย
เช่นกัน (Hsuu et al., 2000; Uda,2010)

(ซ้ าย) หัวแหลมหรื อหั
อ วหาดร่ วมกับการถมทรายเสริ
ก
มชายหาด
ม
และเขือนป้
อ องกันคลืนนออกชายฝังแบบจมมนํา
เพือสงวนรั กษาชายหาดชิ ราราฮามา จังหวัดวากายามา ญีปุ่ น และ (ขวาา) หัวแหลมร่ วมกักับการถมทรายเสสริ ม
ชายหาดเพือฟื นฟู ชายหาดในญี
ช
ปุ่ น (สนั บสนุ นภาพจาก ดร. มานะ ภั ตรพานิ ชกรรมมการผู้ จั ดการบริ ษั ท
ซีสเปคตรั
ส
ม จํากัด)
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ดัง ได้ก ล่ าวแล้ว ว่ า การสร้
ก
า งหั ว แหลมหรื อหหั ว หาดเป็ น วิ ธี ก ารที
เลียนแบบปรรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
ท
ติเพือฟื นฟูสภาพชายหาด
ภ
ดทีเคยถูกกัดเเซาะมาก่ อน วิธีการนี
สามารถปรั บใช้
บ ไ ด้กับ แ นวชายฝั งท ะเลทุ ก รู ป ร่ างไม่
า ว่ า จะเป็ป็ นแนวตรง โค้ง แบบอ่ า วโค้ง เว้า
(concave) หรื
ห อโค้งนูน (cconvex) แนววความคิดของงการควบคุมการกัดเซาะด้ด้วยการสร้างหหัวแหลม
ถูกนําไปใช้และประสบผ
แ
ลสําเร็ จเป็ นออย่างดีเป็ นครัรังแรกบริ เวณชายฝังทะเลททางใต้ของสาาธารณรัฐ
สิ งคโปร์ ซึงมีมีการก่อสร้างออาคารชุดพักอาศั
อ ยและการพพาณิ ชย์ (Silvesster and Hsu,, 1997) แนวคความคิดนี
เริ มเผยแพร่ เข้ขาไปในญีปุ่ นเป็
น นครังแรกกราวปี พ.ศ.22513 และมีการนํ
ก าไปปฏิบบัติจริ งเมือปี พ.ศ.2526
เพือสงวนรักษาชายหาดชิ ราราฮามา
ร
(Shhirarahama) ในจังหวัดวาากายามา (Waakayama Prrefecture)
(Hsu et al., 2000)
2
4.8) กล่องกระะชุหินหรื อกล่องเกเบียน
กล่องกระชุหินหรื อกล่องเกเบียน (ggabion) ใช้ในนการก่อสร้างทีทีต้องการ
รักษาและคงสสภาพโครงสร้างของงานในทุกสภาวะสิสิ งแวดล้อมแลละภูมิอากาศ เเป็ นกล่องทรงงเหลียมที
ประกอบขึนโดยผนังลวดดตาข่ายถักรู ปหกเลี
ป ยมชุ บสัสงกะสี นาํ มาผูกติดกันและะใส่ กอ้ นหิ นไว้
ไ ภายใน
กล่องตะแกรงลวด ตัวลวดดซึงบิดเป็ นเกกลียว 3 ชัน ทํทาให้เกิดควาามแข็งแรงและความต้านทานแรงดึง
ของผนังกล่องในทางเชิ
อ
งกลสู
ก ง สามารรถป้ องกันการรฉี กขาดหลุดลุล่ย และทะลักกออกของก้อนหิ
น นทีอยู่
ภายในกล่อง ในการสร้างแนวป้
า
องกันชายฝั
น งทะเลจากการกัดเซซาะจะนํากล่อองกระชุหินแตต่ละใบมา
ประกอบและะร้อยติดเข้าด้วยกั
ว นโดยเส้นลวดเหล็
น
กทีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานเเดียวกันกับลววดเหล็กที
ใช้ทาํ ตัวกล่อง
อ โดยส่ วนใหญ่ควรปรับพืนทีและะวางแนวกล่องเป็
อ นขันบันนไดตามหน้าตัตดชายฝั ง
ก้อนหิ นที ใช้ช้บรรจุ ไว้ภายยในกล่ องคววรเป็ นก้อนหิ นที ไม่ เปราะะหรื อแตกง่ าย มี ความหนาแน่ นสู ง
จัดเรี ยงอย่างเเป็ นระเบียบ และควรมี
แ
ขนาาดใหญ่กว่าช่องตาข่
อ ายอย่างน้อย 1 หรื อ 2 เท่าตัว เพือก้
อ อนหิ น
จะได้ไม่หลุดลอดออกจาก
ด
กกล่อง (บริ ษทั ยูเอชเอม จํากัด, 2011)

ภาพแนวกล่ องกระชุ หิหินป้ องกันการกักัดเซาะชายฝังทะเล (ซ้ าย) บริริ เวณหาดแหลมมสน ตําบลแหลมมสน
ด
และ (ขวา) บริเวณบ้ านสลักเพชร อําเภออเกาะช้ าง จังหวัวัดตราด
อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
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4.9) เสาคอนกรีี ตหรื อเสาเข็ข็ม
เสาคอนกกรี ต หรื อ เสาาเข็ม ที ใช้ปั กเพื
ก อช่ ว ยสล ายพลัง งานคคลื นและ
ป้ องกันการกกัดเซาะชายฝัฝังทะเลมีใช้กักนั แพร่ หลายยในหลายพืนที ส่ วนใหญ่ดําเนิ นการโดดยชุ มชุ น
ท้องถินและอองค์กรปกครรองส่ วนท้องถินในลักษณ
ณะภูมิปัญญาชชาวบ้าน ประะเภทของเสาททีใช้ปักมี
ความหลากหหลายตังแต่เสาไฟฟ้
ส
าสี เหลีลียม เสาเข็มกลม
ก เสาคอนนกรี ตหล่อสี เหหลียมและสาามเหลียม
ความยาวประะมาณ 6-8 เมตร บางครังมีมีการสวมยางรถยนต์เก่าไวว้ดว้ ย โดยปั กกบริ เวณริ มฝังหรื
ง อใกล้
แนวชายฝั งททะเล อาจปั กเรี ยงติดกันเป็ป็ นลักษณะกํกําแพงตังแต่ 1-3 แถว หรื อปั กเว้นระยยะห่ างกัน
จํา นวนมากกกว่า หนึ งแถววหรื อ ไม่ เ ป็ นแถวเป็
น
นแนนวก็มี โดยมีมี รูป แบบต่ า งงๆ กัน ไป เช่ น ตาราง
สี เหลียม ตารรางสามเหลียมม ตัวแอล (L) และสลับฟันปลา
น เป็ นต้น

ภาพแนวปัปักเสาเข็มคอนกรีรี ตหล่ อแบบสี เหหลียมของ
วั ด ขุ น สมุมุ ท ราวาสต่ อด้ วยคอนกรี ตหหล่ อแบบ
สามเหลียมม 49A2 ของจุจุฬาลงกรณ์ มหาาวิทยาลัย
บริ เวณวัดขุขนสมุทราวาส ตตําบลแหลมฟ้ าผผ่ า อําเภอ
พระสมุทรเจดี
ร ย์ จังหวัดสมุมุทรปราการ
(สนับสนุนภาพจาก
น
ดร.วรศัศักดิ พ่ วงเจริญ สํ านักงาน
นโยบาย และแผนทรั พพยากรธรรมชชาติ และ
สิ งแวดล้ อม)
ม

จา กวิ ธี ก ารและะรู ป แบบในนการจัด การป้ป้ องกัน และ การแก้ไ ขปั ญหาการ
ญ
ส
ปข้ขอดีและข้อเสีสี ย ตามตารางงที 5 และ ตาารางที 6
กัดเซาะชายฝัฝังทะเลทังหมมดทีกล่าวมา สามารถสรุ

1. การไม่ดาํ เนินการใด ๆ

3

3

2. การอพยพเคลือนย้ายไปยังพืนทีอืนหรื อการถอยร่ น

3

3

3

3.1 การถมทรายเสริ มชายหาดหรื อการบูรณะชายหาดด้วย
การเสริ มทราย

3

3

3.2 การควบคุมระดับนําใต้ดิน

3

3.3 การปลูกพืช

3

3.4 การปักไม้ไผ่ชะลอคลืน

3

เหมาะกับทุกสภาพชายฝัง / ยืดหยุน่
ตามสภาพชายฝัง

เหมาะกับพืนทีแคบ ชายหาดลาดชัน
หรื อมีหน้าผา

เหมาะกับหาดเลน หรื อหาดโคลน

เหมาะกับพืนทีทียังไม่มีโครงสร้าง
พืนฐาน หรื อถูกครอบครองมากนัก

สร้างรายได้ให้ชุมชน (จ้างแรงงาน/
เพาะกล้าไม้)

ฟื นฟูระบบนิเวศชายฝัง

ป้ องกันการพัดพาของตะกอนดิน
หรื อทราย / รักษาร่ องนํา เดินเรื อ

สลายพลังคลืน / ลดความรุ นแรง
ของกระแสนําได้ดี

ใช้วสั ดุทีหาง่าย หรื อใช้วสั ดุ
ราคาไม่แพง

การดําเนินการ หรื อก่อสร้าง / เคลือนย้าย
ไม่ซบั ซ้อน บํารุ งรักษาได้ง่าย

ผลกระทบการกัดเซาะต่อพืนที
ข้างเคียงมีนอ้ ย

ใช้ประโยชน์จากพืนที หรื อจาก
โครงสร้างป้ องกันได้

วิธีการและรู ปแบบ

รักษา / สอดคล้องกับสภาพภูมิทศั น์
ตามธรรมชาติ

ข้ อดี

ประหยัด งบประมาณ / ใช้ต ้น ทุ น
ไม่สูงมาก

ตารางที 5 ข้อดีของวิธีการและรู ปแบบในการจัดการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล

3
3

3. การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยไม่ใช้โครงสร้าง
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3.5 การวางไส้กรอกทราย

3

3

3.6 การปูดว้ ยผ้าใยสังเคราะห์

3

3.7 การวางกระสอบหรื อถุงใยสังเคราะห์

3

3

3

3

3

4. การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยใช้โครงสร้าง
4.1 กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาด
4.1.1 กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาดแบบทัวไป

3
3

4.1.2 กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาดแบบลาดเอียงน้อย
4.1.3 กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาดปูกอ้ นหิ นหรื อ
ก้อนคอนกรี ต
4.2 กําแพงป้ องกันคลืนใกล้ชายฝังแบบหิ นทิงหรื อหิ นเรี ยง

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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4.1.4 พนังป้ องกันทีดินริ มชายฝัง

3

ข้ อดี

วิธีการและรู ปแบบ

4.4 แนวปะการังเทียมและลานป้ องกันคลืนนอกชายฝัง
แบบจมนํา

4.7 หัวแหลมหรื อหัวหาด

4.8 กล่องกระชุหินหรื อกล่องเกเบียน
3

4.9 เสาคอนกรี ตหรื อเสาเข็ม
3
3

4.5 รอดักทราย
3

4.6 เขือนกันทรายและคลืน
3

3
3
3

4.3.1 เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝังแบบพ้นนํา
3
3
3
3

4.3.2 เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝังแบบจมนํา
3
3
3
3

3
3

3
3

3

3
3
3

3

เหมาะกับทุกสภาพชายฝัง / ยืดหยุน่
ตามสภาพชายฝัง

เหมาะกับพืนทีแคบ ชายหาดลาดชัน
หรื อมีหน้าผา

เหมาะกับหาดเลน หรื อหาดโคลน

เหมาะกับพืนทีทียังไม่มีโครงสร้าง
พืนฐาน หรื อถูกครอบครองมากนัก

สร้างรายได้ให้ชุมชน (จ้างแรงงาน/
เพาะกล้าไม้)

ฟื นฟูระบบนิเวศชายฝัง

ป้ องกันการพัดพาของตะกอนดิน
หรื อทราย / รักษาร่ องนํา เดินเรื อ

สลายพลังคลืน / ลดความรุ นแรง
ของกระแสนําได้ดี

ใช้วสั ดุทีหาง่าย หรื อใช้วสั ดุ
ราคาไม่แพง

การดําเนินการ หรื อก่อสร้าง / เคลือนย้าย
ไม่ซบั ซ้อน บํารุ งรักษาได้ง่าย

ผลกระทบการกัดเซาะต่อพืนที
ข้างเคียงมีนอ้ ย

ใช้ประโยชน์จากพืนที หรื อจาก
โครงสร้างป้ องกันได้

รักษา / สอดคล้องกับสภาพภูมิทศั น์
ตามธรรมชาติ

ประหยัด งบประมาณ / ใช้ต ้น ทุ น
ไม่สูงมาก

ตารางที 5 ข้อดีของวิธีการและรู ปแบบในการจัดการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล (ต่อ)

4.3 เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝัง

3

3

3
3

3
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1. การไม่ดาํ เนินการใด ๆ

3

โครงสร้างการป้ องกันไม่มีเสถียรภาพ อาจ
เคลือนตัวหรื อเสี ยรู ป

เกิดการพัดพาตะกอนทรายออกไป หรื อเกิด
การกัดเซาะบริ เวณอืน

เสี ยทัศนียภาพ / เกิดวัสดุตกค้างสะสมใน
ทะเล

กีดขวางการคมนาคมทางนํา / อาจเกิด
อันตรายต่อประชาชน

ประสิ ทธิภาพการป้ องกันน้อย / ใช้ได้เฉพาะ
พืนทีทีมีคลืนลมไม่รุนแรง

ต้องใช้โครงการการป้ องกันแบบอืนร่ วม
ด้วย

อายุการใช้งานสัน ต้องบํารุ งรักษาบ่อยครัง

เกิดการเปลียนแปลงระบบนิเวศ (การใช้
ทราย/พันธุ์ไม้ต่างถิน)

ต้องปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบที
เกียวข้องเพือการบังคับใช้

3
3

2. การอพยพเคลือนย้ายไปยังพืนทีอืนหรื อการถอยร่ น

การดําเนินการ หรื อบํารุ ง รักษายุง่ ยาก หรื อ
มีค่าใช้จ่ายสูง

วิธีการและรู ปแบบ

ส่ งผลกระทบเรื องความไม่เข้าใจของ
ประชาชน

ข้ อเสี ย

ใช้พืนทีดําเนินการมาก ทําให้สูญเสี ยทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อม

ตารางที 6 ข้อเสี ยของวิธีการและรู ปแบบในการจัดการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล

3

3

3. การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยไม่ใช้โครงสร้าง
3.1 การถมทรายเสริ มชายหาดหรื อการบูรณะชายหาดด้วยการเสริ มทราย

3

3

3

3.2 การควบคุมระดับนําใต้ดิน

3

3

3

3

3
3

3.4 การปักไม้ไผ่ชะลอคลืน
3

3.5 การวางไส้กรอกทราย

3

3

3

3.3 การปลูกพืช

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3.6 การปูดว้ ยผ้าใยสังเคราะห์

3
3

3.7 การวางกระสอบหรื อถุงใยสังเคราะห์

3

3

4. การสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยใช้โครงสร้าง
4.1 กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาด
3

4.1.1 กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาดแบบทัวไป

3
3

4.1.2 กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาดแบบลาดเอียงน้อย
4.1.3 กําแพงป้ องกันคลืนริ มชายหาดปูกอ้ นหิ นหรื อก้อนคอนกรี ต
3

3

3

3

3

3
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4.1.4 พนังป้ องกันทีดินริ มชายฝัง

3

ข้ อเสี ย

วิธีการและรู ปแบบ

4.4 แนวปะการังเทียมและลานป้ องกันคลืนนอกชายฝังแบบจมนํา

4.8 กล่องกระชุหินหรื อกล่องเกเบียน

4.9 เสาคอนกรี ตหรื อเสาเข็ม

4.2 กําแพงป้ องกันคลืนใกล้ชายฝังแบบหิ นทิงหรื อหิ นเรี ยง

4.3.1 เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝังแบบพ้นนํา
3

4.3.2 เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝังแบบจมนํา
3

3

3

3

3
3

3

3
3

3
3

3
3

3

3

4.5 รอดักทราย
3
3
3
3

4.6 เขือนกันทรายและคลืน
3
3
3
3

4.7 หัวแหลมหรื อหัวหาด
3

โครงสร้างการป้ องกันไม่มีเสถียรภาพ อาจ
เคลือนตัวหรื อเสี ยรู ป

เกิดการพัดพาตะกอนทรายออกไป หรื อเกิด
การกัดเซาะบริ เวณอืน

เสี ยทัศนียภาพ / เกิดวัสดุตกค้างสะสมใน
ทะเล

กีดขวางการคมนาคมทางนํา / อาจเกิด
อันตรายต่อประชาชน

ประสิ ทธิภาพการป้ องกันน้อย / ใช้ได้เฉพาะ
พืนทีทีมีคลืนลมไม่รุนแรง

ต้องใช้โครงการการป้ องกันแบบอืนร่ วม
ด้วย

อายุการใช้งานสัน ต้องบํารุ งรักษาบ่อยครัง

เกิดการเปลียนแปลงระบบนิเวศ (การใช้
ทราย/พันธุ์ไม้ต่างถิน)

ต้องปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบที
เกียวข้องเพือการบังคับใช้

การดําเนินการ หรื อบํารุ ง รักษายุง่ ยาก หรื อ
มีค่าใช้จ่ายสูง

ส่ งผลกระทบเรื องความไม่เข้าใจของ
ประชาชน

ใช้พืนทีดําเนินการมาก ทําให้สูญเสี ยทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อม

ตารางที 6 ข้อเสี ยของวิธีการและรู ปแบบในการจัดการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล (ต่อ)

3

4.3 เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝัง

3

3

3
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3.2 ยุทธศาสตร์ ระดับชาติและกฎหมายทีเกียวข้ อง
3.2.1 รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550
3.2.1.1 มาตรา 66 บุคคลซึงรวมกันเป็ นชุมชน ชุมชนท้องถิน หรื อชุมชน
ท้องถินดังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรื อฟื นฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน ศิลปวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถินและของชาติ และมีส่วนร่ วมในการจัดการ การบํารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม รวมทังความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยังยืน บุคคล
หลายคนร่ วมกันโดยมีวตั ถุประสงค์เดียวกันเพือดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน ย่อมก่อให้เกิดเป็ นสิ ทธิ
ชุมชน ชุมชนท้องถิน หรื อชุมชนท้องถินดังเดิมแยกจากสิ ทธิส่วนบุคคล กล่าวคือ “ชุมชนท้องถิน
ดังเดิม” หมายถึง บุคคลซึงรวมกันเป็ นชุมชนท้องถินเป็ นรากฐานสําคัญในการดํารงชีพโดยมีวิธีการ
จัดการและบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยังยืนตังแต่อดีตจึงมีสิทธิ จดั การและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถินนันในการดํารงชี พของตน ตลอดจนมีสิทธิ อนุ รักษ์
หรื อฟื นฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถินโดยตรงส่ วนชุมชนและ
ชุมชนท้องถิน มีสิทธิ อนุรักษ์และฟื นฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถินและของชาติ และมีส่วนร่ วมในการบํารุ งรักษาและได้รับประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยังยืนโดยผ่านกลไกองค์กร ปกครองส่ วนท้องถิน หรื อ
องค์กรของรัฐ แต่ทงนี
ั ต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับสิ ทธิของชุมชนท้องถินดังเดิม
3.2.1.2 มาตรา 67 สิ ทธิ ของบุคคลทีจะมีส่วนร่ วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ์ บํารุ งรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
และในการคุม้ ครอง ส่ งเสริ ม และรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม เพือให้ดาํ รงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติและ
ต่อเนืองในสิ งแวดล้อมทีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรื อคุณภาพชีวิตของ
ตน ย่อมได้รับความคุม้ ครองตามความเหมาะสมการดําเนิ นโครงการหรื อกิจกรรมทีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง ทังทางด้านคุณภาพสิ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุ ขภาพ
จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ งแวดล้อมและสุ ขภาพของ
ประชาชนในชุ มชนและจัดให้มีกระบวนการรั บฟั งความคิดเห็ นของประชาชนและผูม้ ี ส่วนได้
เสี ยก่อน รวมทัง ได้ให้องค์การอิสระซึ งประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์การเอกชนด้านสิ งแวดล้อมและ
สุ ขภาพ และผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาทีจัดการการศึกษาด้านสิ งแวดล้อมหรื อทรัพยากร ธรรมชาติ
หรื อด้านสุ ขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนิ นการดังกล่าว สิ ทธิ ของชุมชนทีจะฟ้ อง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่ วนท้องถิน หรื อองค์กรอืนของรัฐทีเป็ นนิติ
บุคคล เพือให้ปฏิบตั ิหน้าทีตามบทบัญญัตินี ย่อมได้รับความคุม้ ครอง
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3.2.1.3 มาตรา 85 รั ฐ ต้อ งดํา เนิ น การตามนโยบาย ด้า นที ดิ น ทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
ข้อ (1) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ทีดินให้ครอบคลุมทัวประเทศ โดย
ให้คาํ นึ งถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทังผืนดิ น ผืนนํา วิถีชีวิตของชุมชน
ท้องถิน และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และกําหนดมาตรฐานการใช้
ทีดินอย่างยังยืน โดยต้องให้ประชาชนในพืนทีทีได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ทีดินนันมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจด้วย
ข้อ (3) จัดให้มีการวางผังเมื อง พัฒนา และดําเนิ นการตามผังเมือง
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลเพือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน
ข้อ (4) จัดให้มี แผนการบริ หารจัดการทรั พยากรนําและทรั พยากร
ธรรมชาติอืนอย่างเป็ นระบบ และเกิ ดประโยชน์ต่อส่ วนรวม ทังต้องให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
สงวนบํารุ งรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
ข้อ (5) ส่ งเสริ ม บํารุ งรั กษา และคุม้ ครองคุ ณภาพสิ งแวดล้อมตาม
หลักการพัฒนาทียังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมีผลต่อสุ ขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถินต้อง
มีส่วนร่ วมในการกําหนดแนวทางการดําเนินการ
3.2.2 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที 11
3.2.2.1 ข้อ 3.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างยังยืน
3.6.1 การอนุรักษ์ ฟื นฟู และสร้างความมันคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
(1) คุม้ ครอง รักษา และฟื นฟูฐานทรัพยากร ดิน แหล่งนํา ป่ าไม้
ชายฝังทะเล แหล่งแร่ และความหลากหลายทางชีวภาพ
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
การจัดการ องค์ความรู ้
3.6.4 การจัดการสิ งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพืนฐาน
(1) พัฒนาเมืองทีเน้นการวางผังเมืองทีมีการผสมผสาน
วัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน
(2) พัฒนาโครงสร้างพืนฐานทีให้ความสําคัญกับการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และการบรรเทาผลกระทบ
สิ งแวดล้อมและชุมชน
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3.6.5 การยกระดับขีด ความสามารถในการปรับตัว รับ มือกับ การ
เปลียนแปลงภูมิอากาศ เพือให้สังคมมีความยืดหยุ่นและ
มีภูมิคุม้ กัน
(1) พัฒนาองค์ความรู ้ และระบบฐานข้อมูลเกียวกับผลกระทบ
ทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงภูมิอากาศ
(2) พัฒนาเครื องมือในการบริ หารจัดการเพือรับมือกับความ
ท้าทายจากการเปลียนแปลงภูมิอากาศ
(3) เตรี ยมความพร้อมเพือรับมือกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
(4) พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการ
เปลียนแปลงภูมิอากาศ
3.6.6 การพัฒนาการบริ หารจัดการทรัพยากรให้มีประสิ ทธิภาพ
โปร่ งใสและเป็ นธรรม
(1) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่ งเสริ มสิ ทธิ ชุมชนในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
(2) สนับสนุ นกระบวนการมีส่วนร่ วม พัฒนากลไกการจัดการ
ร่ วมทีประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กร
ปกครองท้องถิน และชุมชน
(4) นโยบายการลงทุนภาครัฐควรเอือต่อการอนุรักษ์และฟื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
3.2.3 กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีทเกี
ี ยวข้ อง
3.2.3.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผ่นดิ นนัน รวมทรัพย์สิน
ทุกชนิดของแผ่นดิน ซึงใช้เพือสาธารณประโยชน์หรื อสงวนไว้เพือประโยชน์ร่วมกัน เช่น
(1) ทีดินรกร้างว่างเปล่า และทีดินซึงมีผเู ้ วนคืนหรื อทอดทิงหรื อ
กลับมาเป็ นของแผ่นดินโดยประการอืน ตามกฎหมายทีดิน
(2) ทรัพย์สินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็ นต้นว่าทีชายตลิง ทางนํา
ทางหลวงทะเลสาบ
(3) ทรัพย์สินใช้เพือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็ นต้นว่าป้ อม
และโรงทหาร สํานักราชการบ้านเมือง เรื อรบ อาวุธยุทธภัณฑ์
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มาตรา 1305 ทรัพย์สินซึ งเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนันจะโอน
แก่กนั มิได้ เว้นแต่อาศัยอํานาจแห่ งบทกฎหมายเฉพาะหรื อพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 1306 ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึนเป็ นข้อต่อสู ้กบั แผ่นดินใน
เรื อง ทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
มาตรา 1307 ท่านห้ามมิให้ยดึ ทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สิน
นันจะเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรื อไม่
3.2.3.2 ประมวลกฎหมายทีดิน
ื า
มาตรา 5 ผูใ้ ดมีความประสงค์เวนคืนสิ ทธิในทีดินให้แก่รัฐ ให้ยนคํ
ขอเวนคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีตามมาตรา 71
มาตรา 6 นับตังแต่วนั ทีประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับนี ใช้บงั คับ
บุคคลใดมีสิทธิในทีดินตามโฉนดทีดินหรื อหนังสื อรับรองการทําประโยชน์ หากบุคคลนันทอดทิง
ไม่ทาํ ประโยชน์ในทีดินหรื อปล่อยทีดินให้เป็ นทีรกร้างว่างเปล่า เกินกําหนดเวลาดังต่อไปนี
(1) สําหรับทีดินทีมีโฉนดทีดิน เกินสิ บปี ติดต่อกัน
(2) สํ า หรั บ ที ดิ น ที มี ห นั ง สื อ รั บ รองการทํา ประโยชน์ เ กิ น ห้ า ปี
ติดต่อกันให้ถือว่าเจตนาสละสิ ทธิในทีดินเฉพาะส่ วนทีทอดทิงไม่ทาํ ประโยชน์ หรื อทีปล่อยให้เป็ น
ทีรกร้างว่างเปล่า เมืออธิ บดีได้ยนคํ
ื าร้องต่อศาล และศาลได้สังเพิกถอนหนังสื อแสดงสิ ทธิในทีดิน
ดังกล่าว ให้ทีดินนันตกเป็ นของรัฐเพือดําเนินการตามประมวลกฎหมายนีต่อไป
มาตรา 8 บรรดาทีดินทังหลายอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หรื อเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดินนัน ถ้าไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน ให้อธิบดีมีอาํ นาจหน้าที
ดูแลรักษา และดําเนิ นการคุม้ ครองป้ องกันได้ตามควรแก่กรณี อํานาจหน้าทีดังว่านี รัฐมนตรี จะ
มอบหมายให้ทบวงการเมื องอื นเป็ นผูใ้ ช้ก็ไ ด้ ที ดิ น อันเป็ นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิ นสําหรั บ
พลเมืองใช้ร่วมกันหรื อใช้เพือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรื อเป็ นทีดินทีได้หวงห้ามหรื อ
สงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรื อโอนไปเพือใช้ประโยชน์อย่าง
อืนหรื อนําไปจัดเพือประชาชนได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) ทีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ
หรื อเอกชน จัดหาทีดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรื อโอนให้กระทําโดย
พระราชบัญญัติ แต่ถา้ พลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในทีดินนัน หรื อทีดินนันได้เปลียนสภาพไปจาก
การเป็ นทีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมิได้ตกไปเป็ นกรรมสิ ทธิของผูใ้ ดตามอํานาจกฎหมาย
อืนแล้ว การถอนสภาพให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
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(2) ทีดินทีใช้เพือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรื อทีดินทีได้
หวงห้ามหรื อสงวนไว้ ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนันเลิกใช้ หรื อไม่
ต้องการหวงห้ามหรื อสงวนต่อไป เมือได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรี จะ
มอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ งมีหน้าทีเป็ นผูใ้ ช้หรื อจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถา้ จะโอนต่อไปยัง
เอกชน ให้กระทําโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะนําไปจัดเพือประชาชนตามประมวลกฎหมายนีหรื อ
กฎหมายอืน ให้กระทําโดยพระราชกฤษฎี กาการตราพระราชบัญญัติหรื อพระราชกฤษฎีกาตาม
วรรคสอง ให้มีแผนทีแสดงเขตทีดินแนบท้ายพระราชบัญญัติหรื อพระราชกฤษฎีกานันด้วย
มาตรา 8 ทวิ ทีดินของรัฐซึงมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิ ครอบครอง หรื อ
ทีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซึ งได้ถอนสภาพตามมาตรา 8 (1) แล้ว รัฐมนตรี มีอาํ นาจทีจะจัดขึน
ทะเบียนเพือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดใน
กฎกระทรวงก่อนทีจะจัดขึนทะเบียนตามวรรคหนึ ง ให้มีการรังวัดทําแผนที และให้ผวู ้ ่าราชการ
จังหวัดท้องทีประกาศการจัดขึนทะเบียนให้ราษฎรทราบมีกาํ หนดสามสิ บวันประกาศให้ปิดในที
เปิ ดเผย ณ สํานักงานทีดิน ทีว่าการอําเภอหรื อทีว่าการกิงอําเภอ ทีทําการกํานัน และในบริ เวณทีดิน
นัน การจัดขึนทะเบียนตามวรรคหนึ ง ให้รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีแผนที
แนบท้ายประกาศด้วย
มาตรา 8 ตรี ทีดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกันหรื อใช้เพือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อธิ บดีอาจจัดให้มีหนังสื อสําคัญสําหรับที
หลวงเพือแสดงเขตไว้เป็ นหลักฐานแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสื อสําคัญสําหรับทีหลวง
ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวงทีดินตามวรรคหนึ งแปลงใดยังไม่มีหนังสื อสําคัญสําหรับที
หลวง เขตของทีดินดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักฐานของทางราชการ
มาตรา 9 ภายใต้บ งั คับ กฎหมายว่า ด้ว ยการเหมื อ งแร่ แ ละการ
ป่ าไม้ ที ดิ น ของรั ฐ นันถ้า มิ ไ ด้มี สิ ท ธิ ค รอบครองหรื อ มิ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตจากพนัก งานเจ้า หน้า ที
แล้ว ห้ามมิ ใ ห้บุ คคลใด
(1) เข้าไปยึดถือครอบครองรวมตลอดถึงการก่อสร้างหรื อเผาป่ า
(2) ทําด้วยประการใด ให้เป็ นการทําลาย หรื อทําให้เสื อมสภาพทีดิน
ทีหิ นทีกรวด หรื อทีทราย ในบริ เวณทีรัฐมนตรี ประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรื อ
(3) ทําสิ งหนึงสิ งใดอันเป็ นอันตรายแก่ทรัพยากรในทีดิน
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3.2.3.3 พระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่านนําไทย พ.ศ. 2456
มาตรา 117 วรรค 1 ห้า มมิ ใ ห้ผูใ้ ดปลู ก สร้ า งอาคารหรื อสิ งอื นใด
ล่วงลําเข้าไปเหนื อนํา ในนํา และใต้นาํ ของแม่นาํ ลําคลอง บึง อ่างเก็บนํา ทะเลสาบ อันเป็ นทาง
สัญจรของประชาชนหรื อทีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรื อทะเลภายในน่ านนําไทยหรื อบน
ชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
มาตรา 120 ให้เ จ้า ท่ า มี ห น้า ที ดู แ ล รั ก ษาและขุด ลอกร่ อ งนํา ทาง
เดินเรื อ แม่นาํ ลําคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านนําไทย
ห้ามมิ ให้ผูใ้ ดขุดลอก แก้ไข หรื อทําด้วยประการใด ๆ อันเป็ นการ
เปลียนแปลงร่ องนําทางเรื อเดิน แม่นาํ ลําคลอง ทะเลสาบหรื อทะเลภายในน่ านนําไทย เว้นแต่จะ
ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าท่า ผูใ้ ดฝ่ าฝื นต้องระวางโทษปรับตังแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมืนบาทและให้เจ้า
ท่า สังให้หยุดกระทําการดังกล่าว
มาตรา 117 ทวิ ผูร้ ับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรื อสิ งอืนใดตามมาตรา
117 ต้องเสี ยค่าตอบแทนเป็ นรายปี ตามวิธีการและอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ งต้องไม่นอ้ ยกว่า
ตารางเมตรละห้าสิ บบาท และถ้าเป็ นอาคารหรื อสิ งอืนใดซึงมีลกั ษณะหรื อวัตถุประสงค์เพือใช้ในการ
ประกอบธุ รกิจให้เสี ยเป็ นสองเท่าของอัตราดังกล่าว ในกรณี ทีอาคารหรื อสิ งอืนใดดังกล่าวถูกปลูก
สร้างขึนโดยมิได้รับอนุ ญาตหรื อไม่เป็ นไปตามทีได้รับอนุ ญาตให้เสี ยค่าตอบแทนเป็ นสามเท่าของ
อัตราดังกล่าว การกําหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึง ให้คาํ นึงถึงสภาพของแต่ละท้องทีและประโยชน์
ที ผู ้ป ลู ก สร้ า งหรื อ ผู ้ค รอบครองพึ ง ได้รั บ ค่ า ตอบแทนที เก็ บ ได้ต ามวรรคหนึ ง ให้ ต กเป็ นของ
กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สุ ขาภิบาล หรื อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถินอืนซึงมีกฎหมายจัดตังขึน แล้วแต่กรณี ทีอาคารหรื อสิ งอืนใดนันอยูใ่ นเขตในกรณี ทีมีเหตุ
อันสมควร จะออกกฎกระทรวงยกเว้นหรื อลดหย่อนค่าตอบแทนให้หน่วยงานหรื อบุคคลใดก็ได้
มาตรา 118 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 117 หรื อผูใ้ ดได้รับอนุญาตตามมาตรา
117 แล้ว ปลูกสร้างอาคารหรื อสิ งอืนใดไม่เป็ นไปตามทีได้รับอนุ ญาต ต้องระวางโทษปรับโดย
คํา นวณตามพื นที ของอาคารหรื อ สิ งอื นใดในอัต ราไม่ น้อ ยกว่ า ตารางเมตรละห้ า ร้ อ ยบาทแต่
ไม่เกินตารางเมตรละหนึงหมืนบาท
มาตรา 118 ทวิ ในกรณี ทีมีการฝ่ าฝื นมาตรา 117 หรื อผูร้ ับอนุญาต
ตามมาตรา 117 ปลูกสร้างอาคารหรื อสิ งอืนใดไม่เป็ นไปตามทีได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีคาํ สังเป็ น
หนังสื อแจ้งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสิ งอืนใดดังกล่าวรื อถอนหรื อแก้ไขอาคารหรื อ
สิ งอืนใดนันให้เสร็ จสิ นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาทีกําหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน
ในกรณี ทีไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองให้เจ้าท่าปิ ดคําสังไว้ ณ อาคารหรื อสิ งอืนใดนันและ
จะห้ามมิให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองนันใช้หรื อยินยอมให้ผใู ้ ดใช้อาคารหรื อสิ งอืนใดนันทังหมด
หรื อแต่บางส่ วนจนกว่าจะได้รือถอนหรื อแก้ไขเสร็ จด้วยก็ได้
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ถ้าไม่มีการปฏิบตั ิตามคําสังของเจ้าท่าตามวรรคหนึ ง หรื อในกรณี ที
ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง และเจ้าท่าได้ปิดคําสังไว้ ณ อาคารหรื อสิ งอืนใดนันครบสิ บ
ห้ า วัน แล้ ว ให้ เ จ้ า ท่ า ร้ อ งขอต่ อ ศาลเพื อมี ค ํา สั งให้ มี ก ารรื อถอนอาคารหรื อสิ งอื นใดนั น
ถ้าข้อเท็จจริ งในทางพิจารณาฟั งได้ว่ามีการฝ่ าฝื นมาตรา 117 จริ ง ในกรณี ทีปรากฏตัวเจ้าของหรื อ
ผูค้ รอบครองอาคารหรื อสิ งอืนใด ให้ศาลมีคาํ สังให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองเป็ นผูร้ ื อถอน ในกรณี ที
เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองไม่รือถอนตามกําหนดเวลาในคําสังศาล หรื อในกรณี ทีไม่ปรากฏตัว
เจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง ให้ศาลมีคาํ สังให้เจ้าท่าเป็ นผูจ้ ดั การให้มีการรื อถอนในกรณี ทีเจ้าท่าเป็ น
ผูจ้ ัด การให้มีการรื อถอนตามคําสังศาลตามวรรคสามให้เ จ้าท่ า ใช้ความระมัด ระวังตามควรแก่
พฤติการณ์ โดยเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสิ งอืนใดจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ จากเจ้าท่า
ไม่ได้ และเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสิ งอืนใดต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายในการนัน ในกรณี ที
เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสิ งอืนใดไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคสี ภายในระยะเวลาที
เจ้าท่ากําหนดตามควรแก่กรณี หรื อในกรณี ทีไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองให้เจ้าท่าโดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมนําวัสดุทีถูกรื อถอนรวมทังสิ งของทีขนออก
จากอาคารหรื อสิ งอืนใดส่ วนทีมีการรื อถอนออกขายทอดตลาดหรื อขายโดยวิธีอืน เงินทีได้จากการ
ขายทอดตลาดหรื อขายโดยวิธีอืนให้นาํ ไปชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเจ้าท่าได้จ่ายไปในการจัดการรื อถอน
และค่าตอบแทนตามมาตรา 117 และถ้ามีเงินเหลือจากการชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เจ้าท่าเก็บ
รักษาไว้ เพือคืนให้กบั เจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง ในกรณี ทีไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง
หรื อเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองไม่มารับคืนภายในหนึ งปี ให้ตกเป็ นของแผ่นดิน ในกรณี ทีเจ้าท่าจะ
ดําเนิ นการตามวรรคหนึ งและอาคารหรื อสิ งอืนใดดังกล่าวมีลกั ษณะซึ งอาจอนุ ญาตได้และเจ้าของ
หรื อผูค้ รอบครองยอมชําระค่าปรับตามทีเจ้าท่ากําหนดตามอัตราในมาตรา 118 แล้ว เจ้าท่าจะออก
ใบอนุ ญาตให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองก็ได้และเมือได้รับอนุ ญาตแล้วให้เสี ยค่าตอบแทนเป็ นสอง
เท่าของมาตรา 117 ทวิ
มาตรา 118 ตรี ในกรณี ทีไม่ชาํ ระค่าตอบแทนตามทีกําหนดใน
กฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 117 ทวิ ให้เสี ยเบียปรับอีกหนึงเท่าของเงินค่าตอบแทนทีค้างชําระ
มาตรา 119 ห้ามมิให้ผใู ้ ดเท ทิง หรื อทําด้วยประการใด ๆ ให้หิน
กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ งของหรื อสิ งปฏิกลู ใด ๆ ยกเว้นนํามันและเคมีภณ
ั ฑ์ลงในแม่นาํ
ลําคลอง บึง อ่างเก็บนํา หรื อทะเลสาบ อันเป็ นทางสัญจรของประชาชนหรื อทีประชาชนใช้ประโยชน์
ร่ วมกันหรื อทะเลภายในน่านนําไทย อันจะเป็ นเหตุให้เกิดการตืนเขิน ตกตะกอนหรื อสกปรก เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผูใ้ ดฝ่ าฝื นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกินหนึ งหมืนบาท
หรื อทังจําทังปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายทีต้องเสี ยในการขจัดสิ งเหล่านันด้วย
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มาตรา 119 ทวิ ห้ามมิให้ผใู ้ ดเท ทิง หรื อทําด้วยประการใด ๆ ให้
นํามันและเคมีภณ
ั ฑ์ หรื อสิ งใด ๆ ลงในแม่นาํ ลําคลอง บึง อ่างเก็บนํา หรื อทะเลสาบอันเป็ นทาง
สัญจรของประชาชน หรื อทีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรื อทะเลภายในน่านนําไทยอันอาจจะ
เป็ นเหตุให้เกิ ดเป็ นพิษต่อสิ งมี ชีวิตหรื อต่อสิ งแวดล้อมหรื อเป็ นอันตรายต่อการเดิ นเรื อในแม่นาํ
ลําคลอง บึง อ่างเก็บนํา หรื อทะเลสาบดังกล่าว ผูใ้ ดฝ่ าฝื นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรื อ
ปรับไม่เกินหกหมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายทีต้องเสี ยไปในการแก้ไข
สิ งเป็ นพิษหรื อชดใช้ค่าเสี ยหายเหล่านันด้วย
3.2.3.4 พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที พ.ศ. 2457
มาตรา 122 เดิ ม ทีอันเป็ นสาธารณประโยชน์ คือ ทีเลียงปศุสัตว์
ที จัด ไว้สาํ หรั บ ราษฎรไปรวมเลี ยงด้ว ยกัน เป็ นต้น ตลอดจนถนนหนทางและที อย่า งอื นซึ ง
เป็ นของกลางให้ร าษฎรใช้ไ ด้ด ้ว ยกัน เป็ นหน้า ที ของกรมการอํา เภอ จะต้อ งคอยตรวจตรา
รั กษาอย่า ให้ผูใ้ ดกี ด กัน เอาไปเป็ นอาณาประโยชน์แ ต่ เ ฉพาะตัว ต่ อ มา ได้มี ก ารแก้ไ ขกฎหมาย
ตามพระราชบัญ ญัติ ล กั ษณะปกครองท้อ งที (ฉบับ ที 11) พ.ศ. 2551 กํา หนดในมาตรา 122
ใหม่ ว่า “นายอํา เภอมี ห น้า ที ร่ ว มกับ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ นในการดู แ ลรั ก ษาและ
คุ ม้ ครองป้ องกัน ที ดิ น อัน เป็ นสาธารณสมบัติ ข องแผ่น ดิ น ที ประชาชนใช้ป ระโยชน์ร่ ว มกัน
และสิ งซึ งเป็ นสาธารณประโยชน์อืนอันอยู่ใ นเขตอํา เภอ นายอํา เภอและองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ นไม่ มี อาํ นาจใช้ห รื อ ยิน ยอมให้บุ ค คลอื นใช้ที ดิ น ตามวรรคหนึ ง เว้น แต่ จ ะได้รั บ
ความเห็ น ชอบจากผูว้ ่า ราชการจัง หวัด และปฏิ บ ตั ิ ต ามประมวลกฎหมายที ดิ น และกฎหมาย
อื นที เกี ยวข้อ ง ในกรณี ที มี ข อ้ พิพ าทหรื อ คดี เ กี ยวกับ ที ดิ น ตามวรรคหนึ ง นายอํา เภอและ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ นจะร่ ว มกัน ดํา เนิ น การหรื อ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งจะเป็ นผูด้ าํ เนิ น การ ก็
ให้มี อาํ นาจกระทํา ได้ ทังนี กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบี ย บกํา หนดหลัก เกณฑ์เ ป็ นแนว
ปฏิ บ ตั ิ ด ้ว ยก็ไ ด้ ค่ า ใช้จ ่ า ยในการดํา เนิ น การตามวรรคหนึ งและวรรคสามให้จ ่ า ยจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ น ตามระเบี ย บที กระทรวงมหาดไทยกํา หนด”
3.2.3.5 พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ มและรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ งแวดล้อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2535
มาตรา 35 ให้ รั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สิ งแวดล้อ มแห่ ง ชาติ จ ัด ทํา แผนปฏิ บ ตั ิ ก ารเรี ย กว่า "แผนจัด การคุ ณ ภาพสิ งแวดล้อ ม"
เพือปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ซึ งกําหนดขึน
ตามมาตรา 13 (1)
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แผนจัด การคุ ณ ภาพสิ งแวดล้อ มตามวรรคหนึ ง ให้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ให้ส่วนราชการทีเกียวข้องมีหน้าทีดําเนินการตามอํานาจหน้าที เพือปฏิบตั ิการ
ให้ เ ป็ นไปตามแผนจัด การคุ ณ ภาพสิ งแวดล้อ ม และเพื อให้ ก ารดํา เนิ น การเป็ นไปโดยบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนด ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม มีหน้าที
ให้คาํ แนะนําแก่ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจทีเกียวข้อง เพือจัดทําแผนงานหรื อดําเนิ นการอย่างใด
อย่างหนึ ง ตามแผนจัดการคุณภาพสิ งแวดล้อมนัน ซึ งแผนจัดการคุณภาพสิ งแวดล้อมนี สามารถ
กําหนดมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง คณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั ง หรื อคณะกรรมการระดับจังหวัด มี หน้าที ดู แลในส่ วนที เกี ยวข้องกับการจัดการคุ ณภาพ
สิ งแวดล้อมบริ เวณชายฝังทะเลได้
มาตรา 43 ในกรณี ปรากฏว่าพืนทีใดมีลกั ษณะเป็ นพืนทีต้นนําลําธาร
หรื อมีระบบนิ เวศตามธรรมชาติ ทีแตกต่างจากพืนที อื นโดยทัวไป เป็ นพื นที ที มีระบบนิ เวศตาม
ธรรมชาติ ทีอาจถูกทําลาย หรื ออาจได้ รับผลกระทบกระเทื อนจากกิ จกรรมต่ าง ๆ ของมนุษย์ ได้
โดยง่ าย เป็ นพืนทีทีมีคุณค่าทางธรรมชาติ หรื อศิลปกรรมอันควรแก่การอนุ รักษ์และเป็ นพืนทีทียัง
มิได้ถูกประกาศกําหนดให้เป็ นเขตอุทยานแห่ งชาติ เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนไว้เพือการ
ท่องเทียวและเขตพืนทีคุม้ ครองอย่างอืนเพือสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามทีกฎหมายกําหนด
รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้
เป็ นเขตพืนทีคุม้ ครองสิ งแวดล้อมอืน ๆ ตามทีเห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพืนทีนัน ๆ ได้
มาตรา 44 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ให้ ก ํา หนด
มาตรการคุม้ ครองอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังต่อไปนีไว้ในกฎกระทรวงด้วย
(1) กําหนดการใช้ประโยชน์ในทีดินเพือรักษาสภาพธรรมชาติหรื อมิ
ให้กระทบกระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ
(2) ห้ า มกระทํา การหรื อกิ จ กรรมใดๆ ที อาจเป็ นอัน ตรายหรื อ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลียนแปลงระบบนิเวศของพืนทีนันตามลักษณะธรรมชาติ
(3) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจการของส่ วน
ราชการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อเอกชนทีจะทําการก่ อสร้างหรื อดําเนิ นการในพืนทีนัน ให้มีหน้าทีต้อง
เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม
(4) กําหนดวิธีจดั การโดยเฉพาะสําหรับพืนทีนัน รวมทังกําหนด
ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของส่ วนราชการทีเกียวข้อง
(5) กําหนดมาตรการคุม้ ครองอืนๆ ตามทีเห็ นสมควรและเหมาะสม
แก่สภาพของพืนทีนัน
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มาตรา 45 ในพื นที ใดที ได้มีการกํา หนดให้เป็ นเขตอนุ รัก ษ์ เขต
ผัง เมือ งรวม เขตผัง เมือ งเฉพาะเขตควบคุม อาคาร เขตนิ ค มอุต สาหกรรมตามกฎหมายว่า ด้ว ย
การนัน หรื อเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินีไว้แล้วแต่ปรากฏว่ามีสภาพปั ญหาคุณภาพ
สิ งแวดล้อ มรุ น แรงเข้า ขันวิก ฤตซึ งจํา เป็ นจะต้อ งได้รับ การแก้ไ ขโดยทัน ทีแ ละส่ ว นราชการที
เกี ยวข้องไม่มีอาํ นาจตามกฎหมายหรื อไม่สามารถที จะทําการแก้ไขปั ญหาได้ ให้รัฐมนตรี โดย
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ งแวดล้อ มแห่ ง ชาติเ สนอต่อ คณะรัฐ มนตรี ข ออนุ ม ตั ิเ ข้า
ดําเนิ นการเพือใช้มาตรการคุ ม้ ครองอย่างใดอย่างหนึ งหรื อหลายอย่างตามมาตรา 44 ตามความ
จํา เป็ นและเหมาะสม เพื อควบคุม และแก้ไ ขปั ญ หาในพื นที นั นได้ เมื อได้รั บ อนุ ม ตั ิจ าก
คณะรัฐ มนตรี ต ามวรรคหนึ งแล้ว ให้รั ฐ มนตรี ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษากํา หนดเขตพื นที
รายละเอียดเกี ยวกับมาตรการคุ ม้ ครองและกําหนดระยะเวลาที จะใช้มาตรการคุม้ ครองดังกล่าว
ในพืนที นันการขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองให้กระทําได้เมือได้รับความเห็ นชอบ
จากคณะกรรมการสิ งแวดล อ้ มแห่ ง ชาติแ ละคณะรัฐ มนตรี โดยทํา เป็ นประกาศใน
ราชกิ จจานุ เบกษา
3.2.3.6 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
มาตรา 3 พระราชบัญญัตินีให้ใช้บงั คับในท้องทีดังต่อไปนี
(1) เทศบาล
(2) กรุ งเทพมหานคร
(3) เมืองพัทยา
(4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึน
ซึงรัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(5) บริ เ วณที มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ใ ช้บ ัง คับ กฎหมายว่ า ด้ว ยการ
ควบคุมอาคาร
(6) เขตผ งั เมื อ งรวมตามกฎหมายว่า ด้ว ยการผ งั เมื อ งเพื อ
ประโยชน์ใ นการป้ องกัน อัน ตรายที จะเกิ ด จากการขุด ดิ น หรื อ ถมดิ น ถ้า การขุด ดิ น หรื อ ถมดิ น
อาจก่ อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์สิ น ของบุ ค คล หรื อ อาจก่ อ ให้เ กิ ด อัน ตรายต่ อ ประชาชน
รั ฐ มนตรี จ ะประกาศกํา หนดให้ใ ช้บ งั คับ พระราชบัญ ญัติ นี ในท้อ งที อื นนอกจากท้อ งที ตาม
วรรคหนึ งตามที เห็ น ว่า จํา เป็ นก็ไ ด้ ประกาศตามวรรคสอง ให้เ จ้า พนัก งานท้อ งถิ นประกาศ
ไว้โ ดยเปิ ดเผยก่ อ นวัน ใช้บ งั คับ ไม่ น้อ ยกว่า เจ็ด วัน ประกาศดัง กล่ า วให้ปิ ดไว้ ณ ศาลากลาง
จัง หวัด ที ว่าการอํา เภอ หรื อกิ งอํา เภอ ที ทําการองค์การบริ หารส่ ว นตํา บล ที ทํา การกํา นัน และ
ที ทําการผูใ้ หญ่ บ า้ นแห่ งท้องที ที กํา หนดไว้ใ นประกาศ
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มาตรา 6 วรรคหนึ ง เพือประโยชน์ในการป้ องกันการพังทลายของ
ดินหรื อสิ งปลูกสร้าง ตลอดจนการอืนทีจําเป็ นเพือปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี ให้รัฐมนตรี โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการขุดดินและถมดิน มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) บริ เวณห้ามขุดดินหรื อถมดิน
(3) วิธีการป้ องกันการพังทลายของดินหรื อสิ งปลูกสร้าง
(5) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการขุดดินหรื อถมดิน
มาตรา 17 ผูใ้ ดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับ
พืนดินเกินสามเมตรหรื อมีพืนทีปากบ่อดินเกินหนึงหมืนตารางเมตร หรื อมีความลึกหรื อพืนทีตามที
เจ้าพนักงานท้องถินประกาศกําหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถินตามแบบทีเจ้าพนักงานท้องถิน
กําหนดโดยยืนเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี
(1) แผนผังบริ เวณทีประสงค์จะทําการขุดดิน
(2) แผนผังแสดงเขตทีดินและทีดินบริ เวณข้างเคียง
(3) รายการทีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 6
(4) วิธีการขุดดินและการขนดิน
(5) ระยะเวลาทําการขุดดิน
(6) ชือผูค้ วบคุมงานซึงจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
(7) ทีตังสํานักงานของผูแ้ จ้ง
(8) ภาระผูกพันต่าง ๆทีบุคคลอืนมีส่วนได้เสี ยเกียวกับทีดินทีจะทําการขุดดิน
(9) เอกสารและรายละเอียดอืน ๆ ทีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ถ้าผูแ้ จ้งได้ดาํ เนิ นการตามทีระบุไว้ในวรรคหนึ งโดยถูกต้องแล้ว ให้
เจ้าพนักงานท้องถินออกใบรับแจ้งตามแบบทีเจ้าพนักงานท้องถินกําหนดเพือเป็ นหลักฐานการแจ้ง
ให้แก่ผนู ้ นภายในเจ็
ั
ดวันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้ง และให้ผแู ้ จ้งเริ มต้นทําการขุดดินตามทีได้แจ้งไว้ได้
ตังแต่วนั ทีได้รับใบรับแจ้งถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถินแจ้งให้แก้ไขให้
ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีมีการแจ้งตามวรรคหนึง
ถ้าผูแ้ จ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที ผูแ้ จ้งได้รับแจ้งให้
แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิน ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอาํ นาจออกคําสังให้การแจ้งตามวรรคหนึงเป็ นอันสิ นผล
ถ้า ผูแ้ จ้ง ได้แ ก้ไ ขให้ถูก ต้อ งภายในเวลาที กํา หนดตามวรรคสาม
ให้เจ้าพนักงานท้องถินออกใบรั บแจ้งให้แก่ผูแ้ จ้งภายในสามวันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้งทีถูกต้อง
ผูไ้ ด้รับใบรับแจ้งต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 20 ผูข้ ุดดิ นตามมาตรา 17 ต้องทําการขุดดิ นให้ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 6
มาตรา 21 ผูข้ ุดดิ นตามมาตรา 17 ต้องควบคุมลูกจ้างหรื อตัวแทน
ให้ปฏิบตั ิตามมาตรา 20 และต้องรับผิดในการกระทําของลูกจ้างหรื อตัวแทนซึ งได้กระทําใน
ทางการทีจ้างหรื อตามทีได้รับมอบหมาย
มาตรา 22 การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา
17 ไม่เป็ นเหตุคุม้ ครองการขุดดิ นที ได้ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรื อต่อ
สภาพแวดล้อมผูข้ ุดดิ นไม่ว่าจะเป็ นเจ้าของทีดิ น ผูค้ รอบครองทีดิ น ลูกจ้างหรื อตัวแทน ต้องรั บ
ผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพือการนัน เว้นแต่จะมีเหตุทีไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
มาตรา 23 การขุด บ่อ นําใช้ที มีพื นที ปากบ่อ ไม่เ กิ น สี ตารางเมตร
ผูข้ ุดดิ นไม่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน
มาตรา 24 การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดินไม่เกินสามเมตร
เมือจะขุดดินใกล้แนวเขตทีดินของผูอ้ ืนในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดิ นทีจะขุดดิ น
ต้องจัดการป้ องกันการพังทลายของดิ นตามวิสัยทีควรกระทํา
มาตรา 29 ผูใ้ ดได้รับความเสี ยหายหรื อมีเหตุอนั ควรเชื อได้ว่าอาจ
ได้รับความเสี ยหายจากการขุดดิ นหรื อถมดิ นอันไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 20 มาตรา 24 หรื อมาตรา
27 มีสิทธิ ร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถินสังให้หยุดการขุดดิ นหรื อถมดิ นนันได้เมือได้รับ คําร้อง
ขอตามวรรคหนึ ง ให้เจ้าพนักงานท้องถินสังให้พนักงานเจ้าหน้าทีเข้าไปตรวจสอบสถานทีขุด
ดิ นหรื อถมดิ นและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิน ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ นเห็ นว่าความเสี ยหาย
ได้เกิ ดขึนหรื ออาจเกิ ดขึนจากการขุดดิ นหรื อถมดิ นนันให้มีอาํ นาจออกคําสังเป็ นหนังสื อสังให้
ผูข้ ุดดิ น ผูถ้ มดิ น หรื อเจ้าของทีดิ นหยุดการขุดดิ นหรื อถมดิ นหรื อจัดการป้ องกันความเสี ยหายที
อาจเกิ ดขึนหรื อจัดการแก้ไขการขุดดิ นหรื อถมดิ นนันได้ตามทีเห็ นสมควร เจ้าพนักงานท้องถิน
ตามมาตรานี ให้หมายความรวมถึงผูซ้ ึ งเจ้าพนักงานท้องถินมอบหมายด้วย
มาตรา 31 ในกรณี ทีพนักงานเจ้าหน้าที เห็ นว่าการขุด ดิ น หรื อการ
ถมดิ นได้ก่อหรื ออาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อทรั พย์สินของบุคคลอื น ให้พ นัก งานเจ้า หน้าที
รายงานต่ อเจ้าพนักงานท้องถิ นให้มีคาํ สังให้ผูข้ ุดดิ น ผูถ้ มดิ น หรื อเจ้าของที ดิ น หยุด การขุด ดิ น
หรื อ การถมดิ น หรื อ จัด การป้ องกัน ความเสี ย หายที อาจเกิ ด ขึ น หรื อจัด การแก้ไ ขการขุด ดิ น
หรื อ การถมดิ น นัน แล้ว แต่ ก รณี และให้เ จ้า พนัก งานท้อ งถิ นมี อาํ นาจออกคําสั งเป็ นหนัง สื อ
ตามที เห็ น ว่า จํา เป็ นเพื อป้ องกัน หรื อ ระงับ ความเสี ย หายนันได้ ในกรณี มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ให้
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พนัก งานเจ้า หน้า ที มี คาํ สั งเป็ นหนัง สื อ ให้ผูข้ ุด ดิ น ผูถ้ มดิ น หรื อ เจ้า ของที ดิ น หยุด การขุด ดิ น
หรื อการถมดิ น หรื อจัดการป้ องกันความเสี ยหายที อาจเกิ ดขึ นหรื อจัดการแก้ไขการขุดดิ นหรื อ
แล้ว รายงานให้เ จ้า พนัก งานท้อ งถิ นทราบทัน ที
ถมดิ น นั นตามที เห็ น ว่า จํา เป็ นได้
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ นเห็ นชอบด้วยกับคําสังของพนัก งานเจ้า หน้าที ให้เ จ้าพนัก งานท้องถิ นมี
หนังสื อภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที พนักงานเจ้า หน้าที ได้มี คาํ สังสังให้บุคคลดัง กล่ า วปฏิ บ ตั ิ ตาม
คําสังของพนักงานเจ้าหน้าที และให้ถือว่าคําสังของพนักงานเจ้าหน้าทีเป็ นคําสังของเจ้าพนักงาน
ท้อ งถิ นมาตังแต่ ต น้ ถ้า เจ้า พนัก งานท้อ งถิ นไม่มี ห นัง สื อ สั งภายในกํา หนดเวลาตามวรรคสอง
ให้คาํ สังของพนักงานเจ้าหน้าที เป็ นอันสิ นผล
มาตรา 35 ผูใ้ ดทําการขุดดินตามมาตรา 17 หรื อทําการถมดินตาม
มาตรา 26 วรรคสาม โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 17 วรรคสอง หรื อ
มาตรา 26 วรรคสี แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินห้าหมืนบาท หรื อ
ทังจําทังปรับ หากการกระทําตามวรรคหนึงเกิดขึนในบริ เวณห้ามขุดดินหรื อถมดินตามมาตรา 6 (1)
ผูน้ นต้
ั องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรื อทังจําทังปรับ
มาตรา 38 ผูใ้ ดขัดขวางหรื อไม่อาํ นวยความสะดวกตามสมควรแก่
พนักงานเจ้าหน้าทีในการปฏิบตั ิการตามมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 40 ผูใ้ ดได้รับคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินให้หยุดการขุดดิน
หรื อการถมดิน ตามมาตรา 29 วรรคสอง หรื อมาตรา 31 วรรคหนึ งหรื อวรรคสอง ไม่ปฏิบตั ิตาม
คําสังนัน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินห้าหมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ
มาตรา 41 ผูใ้ ดได้รับคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินให้จดั การป้ องกัน
ความเสี ยหายทีอาจเกิดขึนหรื อจัดการแก้ไขการขุดดินหรื อถมดินตามมาตรา 29 วรรคสอง หรื อ
มาตรา 31 วรรคหนึ งหรื อวรรคสอง ไม่ปฏิบตั ิตามคําสังนัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมืน
บาทและปรับเป็ นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาทีไม่ปฏิบตั ิตาม
3.2.3.7 มติคณะรัฐมนตรี วันที 7 มกราคม 2546 เรื อง แนวทางการฟื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
เห็นชอบแนวทางการฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม โดยมีภารกิจหลัก คือ กํากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละกิ จ กรรมการพัฒ นาอื นๆ เพื อป้ องกัน ผลกระทบ
สิ งแวดล้อม หรื อการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็ นไปตามกรอบกฎหมาย โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนและชุมชน โดยในด้านทรัพยากรธรรมชาติได้กาํ หนดให้มีภารกิจในการควบคุม ป้ องกัน
และติดตามการกัดเซาะชายฝังทะเลและตลิงริ มแม่นาํ
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3.2.3.8 มติคณะรัฐมนตรี วันที 3 มิถุนายน 2546 เรื อง การพัฒนาพืนทีชายฝัง
ทะเลในเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
เห็ น ชอบให้ มี ก ารพัฒ นาพื นที ชายฝั งทะเลในเขตบางขุ น เที ย น
กรุ ง เทพมหานคร ตามที นายกรั ฐ มนตรี เ สนอ เนื องจากพื นที ชายฝั งทะเลในเขตบางขุน เที ย น
กรุ งเทพมหานคร เกิดปั ญหานําทะเลกัดเซาะชายฝังเข้ามามากและมีสภาพเสื อมโทรม หากสามารถ
ฟื นฟูสภาพ (Reclaim) ปรั บปรุ งพืนที ดังกล่ าวให้มีภูมิทศั น์สวยงามเหมาะสมโดยไม่ ทาํ ลาย
สภาพแวดล้อมเดิมเพือใช้เป็ นสวนสาธารณะและเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทัวไป
ได้กจ็ ะเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
3.2.3.9 มติคณะรัฐมนตรี วันที 16 กรกฎาคม 2547 เรื อง การบริ หารจัดการ
เพือแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพืนทีชายฝังทะเลอย่างยังยืน
(1) รั บทราบตามที กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
เสนอการจัดทํา (ร่ าง) กฎหมายการบริ หารจัดการพืนทีชายฝังทะเลอย่างยังยืน
(2) ให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลันกรองฯ ทีเห็ นว่า
กฎหมายทีเกี ยวข้องกับการจัดการชายฝั งทะเลหลายฉบับได้กาํ หนดภาระหน้าทีและภารกิ จตาม
กฎหมายให้หน่ วยงานทีเกียวข้องดําเนิ นการเพือป้ องกันหรื อแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะพืนทีชายฝั ง
ทะเล และการบริ หารจัดการพืนทีชายฝังทะเล หากมีความจําเป็ นต้องจัดทํา (ร่ าง) กฎหมายการ
บริ หารจัดการพืนทีชายฝังทะเลอย่างยังยืนก็สามารถกระทําได้ หากไม่ขดั หรื อแย้ง หรื อมีผลในการ
ยกเลิกกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการชายฝังทะเลทีมีอยูเ่ ดิม และไม่กระทบต่อภาระหน้าที
และการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทีมีอยูต่ ามกฎหมาย
(3) ในการจัดทํา (ร่ าง) กฎหมายดังกล่าว ควรเน้นการส่ งเสริ ม
บทบาทของส่ วนราชการและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งให้มีการถ่วงดุล
อํานาจระหว่างกันด้วยและสามารถตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดําเนินการ
3.2.3.10 มติคณะรัฐมนตรี วันที 26 สิ งหาคม 2551 เรื อง โครงการป้ องกัน
การกัดเซาะชายฝัง โดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน
(1) เห็นชอบโครงการป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง โดยการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมเป็ นหน่ วยงานหลักในการ
ปฏิบตั ิงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้อง
(2) ให้สํานักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ประสานกรุ งเทพมหานคร
และสํานักราชเลขาธิ การ เพือนําผลการศึกษาโครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง
ทะเลบางขุนเทียน กราบบังคมทูลพระกรุ ณาทราบฝ่ าละอองธุลีพระบาทด้วย

89
3.2.3.11 มติคณะรัฐมนตรี วันที 22 กันยายน 2552 เรื อง แนวทางการบูรณาการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลของประเทศ
อนุมตั ิหลักการแนวทางการบูรณาการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝังทะเลของประเทศ โดยให้
(1) หน่ ว ยงานปฏิ บ ั ติ ที กํา กั บ ดู แ ลการอนุ ญ าต ควบคุ ม และ
ใช้ประโยชน์พนที
ื ชายฝังทะเล
(2) หน่วยงานทีเกียวข้องกับการจัดสรรงบประมาณและ หน่วยงาน
ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) สนับ สนุ น ทุน การศึ ก ษาให้ก ับ นัก ศึ ก ษาและข้า ราชการให้
เรี ย นรู ้ ด ้า นวิท ยาศาสตร์ ท างทะเล สมุท รศาสตร์ การจัด การชายฝั งทะเล เป็ นต้น เพื อเตรี ย ม
ความพร้ อมของบุ คคลากรในการรั บมื อกับปั ญหาการกัด เซาะชายฝั งที เกิ ด ขึ นตลอดแนวพืนที
ชายฝั งของประเทศไทย
3.2.3.12 มติค ณะรัฐ มนตรี วัน ที 20 เมษายน 2553 เรื อง กรอบแผน
บูรณาการงบประมาณการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเล 23 จังหวัด
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554-2559
(1) เห็นชอบกรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้ องกัน
และแก้ไ ขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั งในพื นที จัง หวัด ชายฝั งทะเล 23 จัง หวัด ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554-2559 รวมระยะเวลา 6 ปี เป็ นวงเงิน 19,580.8 ล้านบาท จํานวน 933โครงการ
(2) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม โดยกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั งเป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบประสานการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตาม
กรอบแผนบูรณาการฯ
(3) ให้สาํ นักงบประมาณพิจารณาดําเนิ นการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานทีเกียวข้องเพือดําเนินการให้เป็ นไปตามกรอบแผนบูรณาการฯ
(4) ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งประสานไปยังจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน เพือให้แจ้งข้อมูลแผนงาน/โครงการทีเกียวข้องกับการจัดการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล ทีจังหวัดหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถินจะดําเนินการ ให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมทราบ
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3.3 การบริหารจัดการด้ านการกัดเซาะชายฝังทะเลของหน่ วยงานภาครัฐในปัจจุบัน
3.3.1 โครงสร้ าง อัตรากําลัง แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือนํามาวิเคราะห์ คือ แบบสอบถาม
ข้อมูลและความคิดเห็ น เรื อง การบริ หารจัดการการกัดเซาะชายฝังทะเล (ภาคผนวก ก) จากกลุ่ม
ตัวอย่างหน่ วยงานและภาคส่ วนต่างๆทีเกียวข้องทังภาครัฐและเอกชน รวมทังสิ น 125 หน่ วยงาน/
ราย โดยจัดแบ่งกลุ่มออกเป็ น 9 กลุ่ม ซึงได้รับผลการตอบข้อมูลแบบสอบถามทังสิ น 8 กลุ่ม จํานวน
63 หน่วยงาน/ราย คิดเป็ นร้อยละ 50.40 ของแบบสอบถามทังหมดทีส่ ง ดังนี
ลําดับ กลุ่มหน่ วยงานทีจัดส่ งแบบสอบถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มหน่วยงานกํากับ ตรวจสอบ
กลุ่มส่ วนราชการในส่ วนกลาง
กลุ่มสถาบันการศึกษาใน กทม.
กลุ่มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
กลุ่มผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการอิสระ
กลุ่มส่ วนราชการในส่ วนภูมิภาค
กลุ่มสถาบันการศึกษาในภูมิภาค
กลุ่มบริ ษทั ทีปรึ กษา
กลุ่มอืนๆ
รวมทังสิ น

จํานวน
แบบสอบถามทีส่ ง
(หน่ วยงาน)
2
15
8
40
16
31
3
7
3
125

จํานวน
แบบสอบถามทีได้ รับ คิดเป็ นร้ อยละ
(หน่ วยงาน)
2
100
12
80.00
5
62.50
24
60.00
6
37.50
11
35.48
1
33.33
2
28.57
0
0
63

50.40

กลุ่มทีตอบข้อมูลมากทีสุ ดห้าลําดับแรก ได้แก่ ลําดับทีหนึ ง หน่ วยงานกํากับ
ตรวจสอบ กลุ่ มตัวอย่าง 2 หน่ วยงาน ตอบแบบสอบถามครบทุ กหน่ วยงาน คิ ดเป็ นร้ อยละ 100
รองลงมาในลํา ดับ ที สอง คื อ ส่ ว นราชการในส่ ว นกลาง กลุ่ ม ตัว อย่ า ง 15 หน่ ว ยงาน ตอบ
แบบสอบถาม 12 หน่ วยงาน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 และลําดับทีสาม คือ สถาบันการศึกษาใน กทม.
กลุ่มตัวอย่าง 8 หน่วยงาน ตอบแบบสอบถาม 5 หน่วยงาน คิดเป็ น 62.50 ลําดับทีสี องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิน กลุ่มตัวอย่าง 40 หน่ วยงาน ตอบแบบสอบถาม 24 หน่ วยงาน คิดเป็ นร้ อยละ 60.00
ลําดับทีห้า ผูเ้ ชี ยวชาญ/นักวิชาการอิสระ กลุ่มตัวอย่าง 16 ราย ตอบแบบสอบถาม 6 ราย คิดเป็ น
37.50 สํา หรั บกลุ่ มที จัด อยู่ใ นลํา ดับสุ ด ท้าย คื อ กลุ่ มอื นๆ คิ ด เป็ นร้ อยละ 0 เนื องจากยัง ไม่ ส่ ง
แบบสอบถาม โดยสรุ ปผลแบบการสอบถามสามารถนํามาวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากําลัง ได้ดงั นี
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3.3.1.1 โครงสร้าง และอัตรากําลัง
กลุ่ มตัวอย่ างที ตอบข้อมู ลแบบสอบถามในส่ วนของโครงสร้ างและ
อัตรากําลัง มีทงสิ
ั น 54 หน่วยงาน/ราย จากผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 63 หน่วยงาน/ราย ประกอบด้วย องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน 24 หน่ วยงาน ส่ วนราชการในส่ วนภูมิภาค 11 หน่ วยงาน ส่ วนราชการในส่ วนกลาง 10
หน่วยงาน สถาบันการศึกษาใน กทม. 4 หน่วยงาน ผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการอิสระ 3 ราย และบริ ษทั ทีปรึ กษา 2 ราย
ลักษณะโครงสร้างการดําเนิ นงานป้ องกันแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง
ทีพบมากทีสุ ด คือ ไม่มีการจัดโครงสร้างรองรับ หรื อเป็ นงานฝาก จํานวน 36 หน่ วยงาน คิดเป็ นร้อยละ
66.67 ได้แก่ ส่ วนราชการในภู มิ ภาค/ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น/ ส่ วนราชการในส่ วนกลาง /
สถาบันการศึกษา ลักษณะโครงสร้ างทีพบรองลงมาในลําดับทีสอง คือ มีโครงสร้ างรองรั บแต่ไม่เป็ น
ทางการ หรื อจัดตังเป็ นการภายใน จํานวน 11 หน่ วยงาน คิดเป็ นร้ อยละ 20.37 ได้แก่ ส่ วนราชการใน
ส่ วนกลาง / องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น และลําดับสุ ดท้าย คือ มี โครงสร้ างรองรั บอย่างเป็ นทางการ
จํานวน 7 หน่วยงาน คิดเป็ นร้อยละ 12.96 ได้แก่ ส่ วนราชการในส่ วนกลาง / องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
โดยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านโครงสร้างรองรับและอัตรากําลังทีรับผิดชอบ ได้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างที
ตอบข้อมูลในส่ วนของโครงสร้างและอัตรากําลังมากทีสุ ดสามลําดับแรก มาทําการวิเคราะห์ ดังนี
(1) กลุ่มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินทีตอบข้อมูล ทังหมด 24 หน่ วยงาน
มีลกั ษณะโครงสร้างทีพบมากทีสุ ด คือ เป็ นงานฝากหรื อไม่มีการจัดโครงการสร้างรองรับ จํานวน
16 หน่ วยงาน รองลงมาตามลําดับ ได้แก่ การจัดตังหน่ วยงานภายในหรื อมีโครงสร้างรองรั บแต่
ไม่เป็ นทางการ จํานวน 5 หน่ ว ยงาน และการจัดโครงสร้ างรองรั บอย่างเป็ นทางการ จํานวน 3
หน่วยงาน ทังนี จากผลการตอบข้อมูลพบว่า แม้หน่วยงานจะไม่มีการจัดโครงสร้างรองรับ แต่ได้มี
การมอบหมายบุคลากรในหน่วยงานเพือรับผิดชอบการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง
อี กหน้าที หนึ ง โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น มีอตั รากําลังข้าราชการ ตังแต่ 1-6 คน ลูกจ้าง/
พนักงานราชการ ตังแต่ 1-15 คน
จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ภารกิจในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน มีลกั ษณะเป็ นเพียงงานฝาก จํานวน
บุคลากรไม่เพียงพอหรื อบุคลากรไม่มีความรู ้เฉพาะด้านทีเกียวข้อง ส่ งผลให้งานป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังมีลกั ษณะเป็ นเชิ งรับมากกว่าเชิงรุ ก ตัวอย่างเช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบล
เกาะกลาง จังหวัดกระบี เป็ นงานส่ วนหนึ งทีเกียวข้องกับภารกิจของส่ วนโยธา มีอตั รากําลังบุคลากร
ทีปฏิบตั ิงาน จํานวน 3 คน คุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ 1 คน และอุตสาหกรรมก่อสร้าง จํานวน 2 คน
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(2) กลุ่มส่ วนราชการในส่ วนภูมิภาค
ส่ วนราชการในส่ วนภูมิภาคทีตอบข้อมูลแบบสอบถาม ทังหมด
11 หน่วยงาน พบว่าโครงสร้างรองรับภารกิจด้านการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง มีเพียง
ลัก ษณะเดี ย ว คื อ ไม่ มี ก ารจัด โครงสร้ า งรองรั บ หรื อเป็ นงานฝากทังหมด แต่ มี ก ารมอบหมาย
บุคลากรทีมี อยู่ในหน่ วยงานให้รับผิดชอบงานด้านนี ด้วย ซึ งอัตรากําลังข้าราชการ ตังแต่ 1-8 คน
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 0-7 คน
จึ งอาจสรุ ปได้ว่ าการจัดโครงสร้ างรองรั บการดําเนิ นงานและ
อัตรากําลังทีรับผิดชอบของส่ วนราชการในส่ วนภูมิภาค มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน คือ มีลกั ษณะเป็ นเพียงงานฝาก ไม่มีการจัดโครงสร้างรองรับการดําเนินงาน และมีขอ้ จํากัดด้าน
บุคลากรตัวอย่างเช่น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เป็ นงานส่ วนหนึ งที
เกียวข้องกับภารกิจของกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ ซึ งมีหน้าทีประสาน เฝ้ าระวัง ดูแลทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง มีอตั รากําลังบุคลากรทีปฏิบตั ิงาน จํานวน 1 คน คุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
(3) กลุ่มส่ วนราชการในส่ วนกลาง
ส่ วนราชการในส่ วนกลางทีตอบข้อมูลแบบสอบถาม ทังหมด 10
หน่ วยงาน มีลกั ษณะของโครงสร้างครบทัง 3 ลักษณะ หน่ วยงานทีไม่มีการจัดโครงสร้างรองรับ
ได้แ ก่ กรมประมง กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ น และกรมควบคุ ม มลพิ ษ หน่ ว ยงานที มี
โครงสร้างรองรับแต่ไม่เป็ นทางการ หรื อจัดตังหน่ วยงานภายใน จํานวน 4 หน่ วยงาน ได้แก่ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง กรมทรัพยากรธรณี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม และกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตรากําลังรับผิดชอบตังแต่ 7 – 18 คน
มี สัด ส่ ว นของข้า ราชการและลู ก จ้า งในอัต ราใกล้เ คี ย งกัน สายการบัง คับ บัญ ชาครบทุ ก ระดับ
ทังผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ ชียวชาญ เจ้าหน้าทีในระดับผูป้ ฏิบตั ิ และลูกจ้าง/พนักงานราชการ
สํา หรั บ ส่ ว นราชการที มี โ ครงสร้ า งรองรั บ อย่ า งเป็ นทางการ
มีจาํ นวน 3 หน่ วยงาน ได้แก่ กรมอุทกศาสตร์ กรมเจ้าท่า และกรมโยธาธิ การและผังเมือง มีอตั รากําลัง
ข้าราชการ ตังแต่ 4-95 คน ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 3-76 คน
ดังจะเห็นได้ว่าส่ วนราชการทีมีการจัดตังหน่ วยงานภายในหรื อมี
โครงสร้ างรองรั บแต่ไม่เป็ นทางการนัน ล้วนแล้วแต่เป็ นส่ วนราชการทีมีหน้าทีเสนอแนะนโยบาย
จัดทําแผนบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม หรื อเป็ นงานเพิมเติมตามนโยบายรัฐบาล
เท่านัน ในขณะทีส่ วนราชการทีมีอาํ นาจหน้าทีกําหนดไว้ตามกฎหมาย ให้เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ
งานด้านการออกแบบ การก่อสร้าง บํารุ งรักษาสิ งก่อสร้าง และการให้คาํ แนะนําทางวิศวกรรมชายฝัง
จึงมีโครงสร้างอัตรากําลังรองรับการดําเนินงานด้านการป้ องกันการกัดเซาะชายฝังอย่างเป็ นทางการ
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3.3.1.2 แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งของประเทศไทยที
ผ่านมา มีหน่ วยงานของรั ฐที เกี ยวข้องได้ดาํ เนิ นการตามหน้าที และความรั บผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานมาแล้วอย่างต่อเนื อง เช่น กรมโยธาธิ การและผังเมือง กรมเจ้าท่า รวมถึงองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิน ซึงการดําเนินงานดังกล่าวมีลกั ษณะแยกส่ วน เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะจุด วัตถุประสงค์
และเป้ าหมายเชิงพืนทีแตกต่างกันออกไปขึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดทํายุทธศาสตร์ การ
จัดการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั ง โดยผ่านกระบวนการหารื อและระดมความ
คิดเห็นระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทังภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสถาบันทีเกียวข้องทังส่ วนกลาง
และส่ วนท้องถิน และได้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ มีมติเห็นชอบเมือวันที 24
ตุลาคม 2550 ซึ งได้มีความพยายามผลักดันยุทธศาสตร์ ให้แปลงไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
รวมทังให้มีการบูรณาการทังด้านการศึกษาและการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของหน่วยงานทีเกียวข้องโดย
การเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบกรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้ องกันและ
แก้ ไ ขปั ญหาการกัด เซาะชายฝั งทะเล 23 จัง หวัด ปี งบประมาณ พ.ศ.2554-2559 เมื อวัน ที 20
เมษายน พ.ศ.2553 ซึงมีสาระสําคัญโดยสรุ ปดังนี
(1) ยุทธศาสตร์การจัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อม ได้แ ต่ งตัง
คณะกรรมการวิชาการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งและลํานํา และคณะทํางานจัดทํานโยบาย
ยุท ธศาสตร์ แ ละแผนแม่ บ ทการจัด การป้ องกัน แก้ไ ขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั งทะเลและลํา นํา
แห่ งชาติ ขึน เพือจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการจัดการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝังทะเลของประเทศ โดยมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังเป็ นหน่วยงานหลัก
ในการหารื อและระดมความคิดเห็ นระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทังภาครั ฐ องค์กรภาคเอกชน และ
สถาบันที เกี ยวข้องทังส่ วนกลางและส่ วนท้องถิน และได้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการสิ งแวดล้อม
แห่ งชาติให้ความเห็นชอบเมือวันที 24 ตุลาคม 2550 สาระสําคัญยุทธศาสตร์การจัดการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์
“แนวชายฝังทะเลทัวประเทศมีการจัดการพืนทีเชิงบูรณาการ โดย
คํานึ งถึงกระบวนการเปลียนแปลงทางธรรมชาติ การรักษาคุณค่าของระบบนิ เวศชายฝัง และการใช้
ประโยชน์อย่างยังยืน”
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พันธกิจ
1. ป้ องกันปั ญหาการกัดเซาะและพังทลายในพืนทีชายฝั งทะเลที
ยังมีสภาพ ปกติตามธรรมชาติ
2. แก้ไขและฟื นฟู พื นที ชายฝั งทะเลที ได้รั บความเสี ยหายจาก
ปั ญหาการกัดเซาะและพังทลาย
3. สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง
เพือจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลอย่างมีประสิ ทธิภาพและยังยืน
เป้าหมาย
1. จัดทําระบบป้ องกันและแก้ไขเพือไม่ให้ถูกกัดเซาะพืนทีชายฝัง
ทะเลของประเทศไทยทังหมดภายในปี พ.ศ.2570
2. จัดทําระบบฐานข้อมูลเพือการจัดการพืนทีชายฝังทะเล
3. บูรณาการบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบ
4. กําหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการดําเนินงานระดับพืนที
5. เผยแพร่ ความรู ้แก่ผทู ้ ีเกียวข้องและสาธารณชน
แนวทางและมาตรการ (5 แนวทาง 13 มาตรการ)
แนวทางที 1 การพัฒนาและปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลพืนทีชายฝัง
เพือใช้ในกระบวนการตัดสิ นใจวางแผนและดําเนินงาน
มาตรการ 1.1 ศึ กษา สํารวจ และรวบรวมข้อมูล เกี ยวกับสภาพ
พืนทีชายฝังทัวประเทศตลอดจนการเปลียนแปลงของแนวชายฝังทะเลทีเกิดขึนในอดีตจนถึงปัจจุบนั
มาตรการ 1.2 รวบรวม และจัดระบบข้อมูลเกียวกับลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อมอืน ๆ ของชุมชนในพืนทีชายฝังโดยเฉพาะบริ เวณพืนทีวิกฤติหรื อ
พืนทีเสี ยงต่อการกัดเซาะชายฝัง
มาตรการ 1.3 จัดทําระบบฐานข้อมูลทีมีมาตรฐานและทันสมัย
สามารถแสดงผลการประมวลข้อมูลสถานการณ์พืนทีชายฝังทะเลของประเทศ เพือใช้ในการบริ หาร
จัดการพืนทีชายฝังทะเล โดยเฉพาะบริ เวณพืนทีวิกฤติหรื อพืนทีเสี ยงต่อการกัดเซาะชายฝัง
แนวทางที 2 การมีส่วนร่ วมในการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การกัดเซาะชายฝัง
มาตรการ 2.1 เพิมประสิ ทธิ ภาพการประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจเกียวกับปั ญหาและการจัดการป้ องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
มาตรการ 2.2 เสริ มสร้ างศักยภาพของหน่ วยงาน สถาบัน และ
กลุ่มผูเ้ กียวข้องกับปัญหาการกัดเซาะชายฝัง
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แนวทางที 3 การจัดทําแผนแม่บท และ/หรื อ แผนยุทธศาสตร์การ
จัดการปั ญหากัดเซาะชายฝังเชิงบูรณาการในระดับพืนที
มาตรการ 3.1 สร้างโอกาสให้ทุกฝ่ ายทีเกียวข้องเข้ามามีส่วนร่ วม
ในกระบวนการ และขันตอนการตัดสิ นใจ วางแผน เพือให้เกิดความเข้าใจในทุกประเด็นปั ญหาที
อาจมีผลกระทบต่อเนืองและร่ วมมือกันปฏิบตั ิให้บรรลุตามเป้ าหมายทีต้องการ
มาตรการ 3.2 จัดทําแผนบูรณาการจัดการพืนทีชายฝั งทะเลทัว
ประเทศและแผนยุทธศาสตร์การจัดการพืนทีวิกฤติและพืนทีเร่ งด่วน ซึงประสบปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝั งโดยคํา นึ ง ถึ ง ความสอดคล้อ งกับ นโยบาย ยุท ธศาสตร์ และแผนการจัด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อมระดับชาติ
แนวทางที 4 การป้ องกัน แก้ไข และฟื นฟูสภาพพืนทีชายฝัง
มาตรการ 4.1 กําหนดและจําแนกเขตพืนทีทีมีปัญหากัดเซาะ
ชายฝังทะเล หรื อมีแนวโน้มทีจะเกิดปั ญหาขึนในอนาคต และเพือใช้เป็ นแนวทางในการคัดเลือก
มาตรการจัดการป้ องกันและแก้ไข หรื อฟื นฟูพืนทีแต่ละประเภท และแต่ละแห่ งตามความเหมาะสม
มาตรการ 4.2 จัดทํายุทธศาสตร์ การจัดการและแผนปฏิบตั ิการ
ระดับ พื นที ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานระดับ ท้อ งถิ นและผูท้ ี เกี ยวข้อ งหรื อ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในการใช้
ประโยชน์ทีดินบริ เวณชายฝัง
มาตรการ 4.3 แก้ไขและฟื นฟูสภาพพืนทีชายฝังทะเลทีประสบ
ปั ญหาการกัดเซาะให้กลับคืนสู่ สมดุลธรรมชาติ หรื อสามารถใช้ประโยชน์เพือการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศได้ตามศักยภาพ
มาตรการ 4.4 ป้ องกัน พื นที ที มี ค วามเสี ยงต่ อ การถู ก กัด เซาะ
ชายฝังทะเลโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาระบบนิ เวศชายฝังทะเล และพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจสังคมในพืนทีอย่างเหมาะสม เพือให้สามารถใช้ประโยชน์พืนทีชายฝัง ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยังยืน
แนวทางที 5 การพัฒนาระบบกํากับ ตรวจสอบ และควบคุมการ
ดําเนินงาน ด้านการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง กําหนดกลไกในการติดตาม
และประเมินผล
มาตรการ 5.1 ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขกฎหมายที มี อ ยู่แ ละเกี ยวข้อ งให้
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้โดยเฉพาะในพืนทีวิกฤติหรื อพืนทีเร่ งด่วน
มาตรการ 5.2 กํา หนดมาตรการเชิ ง รุ กในการติ ด ตาม และ
ตรวจสอบสถานการณ์การเปลียนแปลงชายฝังทะเลตลอดจนจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังในระดับพืนที
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(2) กรอบแผนบูรณาการงบประมาณในการจัดการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล 23 จังหวัด ปี งบประมาณ พ.ศ.2554-2559
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ได้นาํ (ร่ าง) กรอบแผนบูรณาการ
งบประมาณในการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล 23 จังหวัด ปี งบประมาณ
พ.ศ.2554-2559 ทีเป็ นผลจากการระดมความคิดเห็นของผูแ้ ทนหน่วยงานทีเกียวข้อง ในการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ เรื อง “สูว้ ิกฤติการกัดเซาะชายฝังทะเลและเตรี ยมรับมือภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน”
เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2553 โดยนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ เป็ นประธาน มาพิจารณา
ร่ วมกับแผนงาน/โครงการและงบประมาณจากผลการศึกษาอีก 3 ส่ วน ได้แก่ แผนปฏิบตั ิการจัดการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเลเชิ งบูรณาการและแผนการดําเนิ นการระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2554-2559) แผนหลักและแผนปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล (ภาคตะวันออก
อ่าวไทยตอนบน และอ่าวไทยตอนล่าง) และ จากคณะทํางานบูรณาการแผนงบประมาณการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝังภายใต้คณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินงานกิจกรรมและจัดทําแผนหลัก
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง ภายใต้คณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ และนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเมือวันที 20 เมษายน 2553
กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล 23 จังหวัด ปี งบประมาณ พ.ศ.2554-2559 ประกอบด้วย 4 แผนงาน
รวม 933 โครงการ วงเงิ น 19,580.80 ล้านบาท (ข้อมู ลจํานวนแผนงาน/โครงการ จําแนกตาม
หน่ วยงานปรากฏในภาคผนวก ค) โดยมี หน่ วยงานรั บผิดชอบหลักภายใต้กรอบแผนบู รณาการ
งบประมาณ จํานวน 59 หน่วยงาน แบ่งเป็ นส่ วนราชการในส่ วนกลาง 8 หน่วยงาน ส่ วนราชการใน
ส่ วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน 51 แห่ง
ในการนี ได้วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้อ งและเชื อมโยงระหว่ า ง
ยุทธศาสตร์ การจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง ตามข้อ 3.3.1.2 (1) ซึงเป็ นกรอบ
ยุทธศาสตร์ ระยะยาว 20 ปี กับกรอบแผนบูรณาการงบประมาณในการจัดการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที 7
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ตารางที 7 ความสอดคล้ องเชือมโยงระหว่ างยุทธศาสตร์ การจัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝัง กับ กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝัง พ.ศ. 2554-2559
กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง

ยุทธศาสตร์ การจัดการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง

แผนงานที 1
แผนงานที 2
แผนงานที 3
แผนงานที 4
ศึกษาออกแบบ / EIA ลงทุนป้องกัน /เตรียม ฟื นฟูพนที
ื เสื อมโทรม เสริมสร้ างความรู้ และ
การมีส่วนร่ วม
รับมือผลกระทบโลกร้ อน และระบบนิเวศ

รวมทังสิ น

แนวทางที 1 การพัฒนาและปรับปรุ งระบบฐานข้ อมูลพืนทีชายฝัง
เพือใช้ ในกระบวนการตัดสิ นใจวางแผนและดําเนินงาน
(มาตรการ 1.1 – 1.3)

-

79 โครงการ

3 โครงการ

36 โครงการ

118 โครงการ

แนวทางที 2 การมีส่วนร่ วมในการจัดการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
การ กัดเซาะชายฝังทะเล
(มาตรการ 2.1 – 2.2)

-

4 โครงการ

-

175 โครงการ

179 โครงการ

แนวทางที 3 การจัดการทําแผนแม่ บท/แผนยุทธศาสตร์ การจัดการ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝังเชิ งบูรณาการในระดับพืนที
(มาตรการ 3.1 – 3.2)

-

-

-

21 โครงการ

21 โครงการ

แนวทางที 4 การป้องกัน แก้ ไข และฟื นฟูสภาพพืนทีชายฝัง
(มาตรการ 4.1 – 4.4)

309 โครงการ

17 โครงการ

228 โครงการ

21 โครงการ

575 โครงการ

แนวทางที 5 การพัฒนาระบบกํากับ ตรวจสอบ และควบคุมการ
ดําเนินงานด้ านการจัดการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝัง กําหนดกลไกในการติดตามและ
ประเมินผล
(มาตรการ 5.1 – 5.2)

16 โครงการ

12 โครงการ

7 โครงการ

5 โครงการ

40 โครงการ

รวมทังสิ น

325 โครงการ

112 โครงการ

238 โครงการ

258 โครงการ

933 โครงการ

สําหรับการผลักดันขับเคลือนกรอบแผนบูรณาการงบประมาณ
การจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล 23 จังหวัดไปสู่ การปฏิบตั ิ ซึ งได้สรุ ป
แผนงาน/โครงการ ดังแสดงไว้ในตารางที 8 พบว่าหากเปรี ยบเทียบในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึง
ตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณฯ ประกอบด้วย 4 แผนงาน 202 โครงการ วงเงินงบประมาณ
รวม 4,436.8 ล้านบาท (ซึ งในจํานวนนี เป็ นโครงการสําคัญเร่ งด่วน จํานวน 31 โครงการ วงเงิ น
2,490 ล้านบาท) กับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีหน่วยงานทีได้รับงบประมาณด้าน
การกัดเซาะชายฝัง จํานวน 4 หน่วยงาน ได้รับงบประมาณ จํานวน 26 โครงการ วงเงินงบประมาณ
339.94 ล้านบาท ดังแสดงข้อมูลในตารางที 9 และ 10 โดยในตารางที 11 ได้แสดงความสอดคล้อง
ของโครงการที ได้รั บ จัด สรรงบประมาณ ปี 2554 กับ โครงการภายใต้ก รอบแผนบู ร ณาการ
งบประมาณ
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ตารางที 8 แผนงาน/โครงการตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณจัดการป้ องกันและแก้ ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝังทะเล 23 จังหวัด ปี งบประมาณ พ.ศ.2554-2559
แผนงาน/โครงการตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณ

ปี งบประมาณ 2554
ปี งบประมาณ 2555-2559
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (ล้ านบาท) โครงการ (ล้ านบาท)

2,996.5
225
12,496
แผนงานที 1 ศึ ก ษาออกแบบ จั ด ทํา รายงานการวิ เ คราะห์ 100
ผลกระทบสิ งแวดล้อม และก่อสร้าง
22
783.5
90
1,226.5
แผนงานที 2 ลงทุนป้ องกันและเตรี ยมพร้อมรับมือผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อน
36
540.4
202
1,123.6
แผนงานที 3 ฟื นฟูพืนทีเสื อมโทรมและระบบนิเวศ
44
116.5
214
297.8
แผนงานที 4 เสริ มสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่ วม
รวม 202
4,436.9
731
15,043.9
รวมทังสิ น 933 โครงการ งบประมาณ 19,580.8 ล้ านบาท
โครงการทีมีความสํ าคัญเร่ งด่ วน
31
2,490
-

ตารางที 9 เปรียบเทียบกรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝังทะเล พ.ศ. 2554-2559 กับแผนงาน/โครงการทีได้ รับจัดสรร
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554
กรอบแผนบูรณาการงบประมาณ
แผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ ปี 2554

โครงการ (งบประมาณ) โครงการ (งบประมาณ)
ปี 2554 – 59
ปี 2554

จํานวนโครงการ

วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

1. ศึกษา ออกแบบ / EIA

325 โครงการ
(15,492.5 ลบ.)

100 โครงการ
(2,996.5 ลบ.)

20 โครงการ

270.435

2. ลงทุนป้ องกัน / เตรียมรับมือผลกระทบโลกร้ อน

112 โครงการ
(2,010 ลบ.)

22 โครงการ
(783.5 ลบ.)

2 โครงการ

7.500

3. ฟื นฟูพนที
ื เสือมโทรมและระบบนิเวศ

238 โครงการ
(1,664 ลบ.)

36 โครงการ
(540.4 ลบ.)

1 โครงการ

33.000

4. เสริมสร้ างองค์ความรู้ และการมีส่วนร่ วม

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 โครงการสําคัญเร่ งด่วน 31 โครงการ 2,490 ล้านบาท

หมายเหตุ 12.87 % ของจํานวนโครงการ
7.66 % ของกรอบงบประมาณ
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ตารางที 10 สรุ ปจํานวนโครงการด้ านการกัดเซาะชายฝังทะเลทีได้ รับจัดสรรงบประมาณ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน

จํานวนโครงการ

งบประมาณ (ล้ านบาท)

4
2
13
7
26

45.000
7.500
201.185
86.250
339.935

1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
2. กรมทรัพยากรธรณี
3. กรมควบคุมมลพิษ
4. กรมทรัพยากรนําบาดาล
5. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
6. กรมเจ้าท่า
7. กรมโยธาธิการและผังเมือง
8. ทสจ. จังหวัด และ ทสจ.สตูลร่ วมกับกรมเจ้าท่า
9. อบจ. อบต. ทบ.นคร ทบ.เมือง และ ทบ.นคร
รวมทังสิ น

ตารางที 11 เปรียบเทียบความสอดคล้ องของโครงการทีได้ รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 กับ
โครงการตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณ
โครงการทีได้ รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2554
1. งานก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝังบริ เวณคลองแกลง จ.ระยอง (จท.)
2. โครงการเขือนป้ องกันตลิงริ มทะเลชายหาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง (ธผ.)

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ความสอดคล้ องกับกอรบแผนบูรณาการงบประมาณ
เร่ งด่ วน

ปกติ ปี 54-59

10.000

9

5.600

9

3. ศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อมเพือก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะบ้านขุนสมุทรจีน (จท.)

4.000

9

4. งานก่อสร้างเสริ มระดับเขือนป้ องกันการกัดเซาะบริ เวณคลองด่าน จ.สมุทรปราการ (จท.)

43.500

5. ศึกษา สํารวจ ติดตามประเมินผลและออกแบบเพือป้ องกันการกัดเซาะชายฝังพืนทีอุทยานสิ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (ทช.)

16.000

9
9

6. โครงการเขือนป้ องกันตลิงริ มทะเลชาดหาดอ่าวประจวบ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ (ธผ.)

10.000

9

7. โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังแบบเรี ยงหิ นใหญ่ชายหาดปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ (ธผ.)

24.000

9

8. ศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อมเพือก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะบ้านหัวแหลม จ.ชุมพร (จท.)

7.000

9. โครงการเขือนป้ องกันตลิงริ มทะเลชาดหาดบ้านพอด จ.สุราษฎร์ธานี (ธผ.)

7.000

9

10. งานก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝังบริ เวณบ้านสระบัว จ.นครศรี ธรรมราช (จท.)

8.685

9

11. ศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อมเพือก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะบ้านหน้าโกฎิ จ.นครศรี ธรรมราช (จท.)

4.000

9

12. งานก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝังบ้านเกาะเพชร จ.นครศรี ธรรมราช (จท.)
13. ศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อมเพือก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะ ต.ปากแตระ จ.สงขลา (จท.)

9

20.000
4.000

9
9

14. ศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อมและสํารวจออกแบบเพือก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะ ต.บ่อตรุ จ.สงขลา (จท.)

10.000

9

15. โครงการเขือนป้ องกันตลิงริ มทะเลชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา (ธผ.)

26.650

9

16. ศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อมเพือก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะบ้านทุ่งใหญ่ จ.สงขลา (จท.)
17. ศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อมและสํารวจออกแบบเพือก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะบริ เวณหาดทรายแก้ว จ.สงขลา (จท.)
18. โครงการเขือนป้ องกันตลิงริ มทะเลชายหาดบ้านบางสัก จ.พังงา (ธผ.)
19. โครงการเขือนป้ องกันตลิงริ มทะเลชาดหาดบ้านทุ่งเปลว จ.ตรัง (ธผ.)

7.000

9

10.000

9

6.000

9

7.000

9

20. ซ่อมบํารุ งรักษาเขือนป้ องกัน (จท.)

40.000

21. จัดทําแผนหลักและแผนปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลอันดามัน (ทช.)

12.000

9

22. ย้ายทรายข้ามร่ องนําสงขลา จ.สงขลา และร่ องนําตันหยงเปาว์ จ.ปัตตานี (จท.)

33.000

9

23. ศึกษาสํารวจและวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลและผลกระทบทางสังคมและสิ งแวดล้อมของโครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะฯ (ทช.)

12.000

24. การสัมมนาวิชาการนานาชาติดา้ นการกัดเซาะชายฝังทะเล (ทช.)

5.000

25. โครงการศึกษาสํารวจการเปลียนแปลงธรณี สณ
ั ฐานชายฝังทะเล บริ เวณอ่าวไทย และอันดามัน จ.ระนอง พังงา (ทธ.)

6.500

26. โครงการเตรี ยมความพร้อมเพือรับมือและลดผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณี วทิ ยา (ทธ.)
รวมทังสิน

9

9
9
9

1.000
339.935

ไม่ อยู่ในกรอบแผนฯ

9
5 โครงการ

14 โครงการ

7 โครงการ

100
3.3.2 ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม
จากการศึ กษาวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถาม และการประชุ ม
ระดมความคิดของผูเ้ กียวข้องกับภารกิจด้านการกัดเซาะชายฝังทะเล ได้แสดงสรุ ปผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด ดังนี

ข้ อจํากัด

โอกาส

จุดอ่ อน

จุดแข็ง

สรุปประเด็นผลการวิเคราะห์

ภาพรวม/
อืนๆ

3
1. มีกรอบยุทธศาสตร์การจัดการป้ องกัน/แก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง
ในภาพรวม ระยะยาว 20 ปี
3
2. มีแผนแม่บท/แผนจัดการ/แผนปฏิบตั ิ/แนวทางการจัดการในเชิ งพืนที
(ชายฝัง/จังหวัด) ระดับค่อนข้างครอบคลุม
3
3. มีการกําหนดภารกิจ/หน้าทีด้านการจัดการป้ องกัน/แก้ไขปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝั งในหน่ วยงานภาครั ฐส่ วนกลางโดยมี โครงสร้ างและ (จท./ยธ./ อศ.)
อัตรากําลังรองรับ
3
1. ขาดกลไกเชือมโยงและบูรณาการการทํางานของหน่วยงานภาครัฐทีมี
ภารกิจ/หน้าที
3
2. ไม่มีหน่วยปฏิบตั ิในภูมิภาค/พืนทีรองรับการทํางานอย่างครอบคลุม
3
3. บุ ค ลากรขาดองค์ ค วามรู้ ทัก ษะ ความเชี ยวชาญ ประสบการณ์ /
มีไม่เพียงพอ
3
4. ท้อ งถิ น/ชุ ม ชนขาดความรู้ ค วามเข้า ใจ ความพร้ อ มในการจัด การ
ปั ญหาในท้องถิน
3
5. การศึ กษาแนวทางการจัดการและการออกแบบโครงสร้ างป้ องกัน
เฉพาะพื นที ยัง มี จ าํ กัด และการศึ ก ษาวิจ ัย ผลกระทบมี น้อ ย ทํา ได้
ไม่ต่อเนือง/ฐานข้อมูลไม่เป็ นระบบ
6. ไม่มีระบบการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรรองรับเป็ นการเฉพาะ
3
7. การสนับ สนุ น การแปลงยุท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ย งั มี ก ารจัด
งบประมาณไม่เหมาะสมกับการจัดการปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1. นโยบายรัฐบาลให้ความสําคัญ และมติคณะรัฐมนตรี รองรับการ
ดําเนินงาน
2. กระแสความตืนตัวเกียวกับการรับมือการกัดเซาะชายฝังทะเลทังใน
ระดับนานาชาติ ภูมิภาค ซึงจะนําไปสู่ ความร่ วมมือและการ
แลกเปลียน/ถ่ายทอดกําหนดองค์ความรู ้
1. มติคณะรัฐมนตรี เรื องการชะลอการจัดตังหน่วยงานใหม่/แยก
หน่วยงาน
2. ขาดกฎหมายรองรับเป็ นการเฉพาะ/แม้มีกฎหมายอืนทีนํามาใช้ได้ แต่
กฎระเบียบบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปั ญหา
3. ความพร้อมในการนําเครื องมือบริ หารจัดการใหม่ๆ เช่น EIA ไปใช้
ยังไม่มีประสิ ทธิผล-ประสิ ทธิภาพ

กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝัง

หมายเหตุ

9
9
9
(ภายใน)

9
9

9

3
9

9

9

9
9
9

9

6 มติ
(ปี 47-53)
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3.3.3 สรุ ป ความคื บ หน้ า การขั บ เคลือนนโยบายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ด้ า นการ
กัดเซาะชายฝังทะเล
ตามที ได้นําเสนอมติ คณะรั ฐมนตรี ทีเกี ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั ง ในข้อ
3.2.3.7 ถึงข้อ 3.2.3.11 ในการนี ได้ประมวลประเด็นที ได้เสนอคณะรั ฐมนตรี ให้ความเห็ นชอบ
3 ครั ง คื อ เมื อวันที 26 สิ งหาคม 2551 วันที 22 กันยายน 2552 และเมื อวันที 20 เมษายน 2553
รวมทังสิ น 21 เรื อง จากการติดตามความคืบหน้าการขับเคลือนนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี ดา้ น
การกัดเซาะชายฝังทะเลพบว่า มีเรื องทีดําเนิ นการแล้ว 14 เรื อง อยู่ระหว่างดําเนิ นการ 5 เรื อง
ยังไม่ได้ดาํ เนินการ 2 เรื อง โดยมีสาระสําคัญแสดงไว้ในตารางที 12
ตารางที 12 สรุปผลความคืบหน้ าการขับเคลือนนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีด้านการกัดเซาะชายฝังทะเล
เมือวันที 26 ส.ค. 2551 / วันที 22 ก.ย. 2552 / วันที 20 เม.ย. 2553

1. เพือรับทราบสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั ง
ทะเลของประเทศที มี แ นวโน้ ม จะรุ น แรง
ขึน....
2. ให้ ก รมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ง
ดํา เนิ น การเรื อง แผนหลัก การสร้ า งองค์
ความรู ้ แ ละการให้ ค วามรู ้ แ ก่ ป ระชาชน
องค์กรชุ มชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
รวมทังดํา เนิ น การในลัก ษณะการมี ส่ ว น
ร่ วมกั บ ประชาชนในด้ า นการป้ องกั น
ตลอดจนการแปลงแผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่
แผนปฏิบตั ิการในพืนที

ยังไม่ ทาํ

กําลังทํา

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ทําแล้ ว

ความคืบหน้ า
ประเด็นทีเสนอคณะรั ฐมนตรี

สรุ ปผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง

y

คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ เมือวันที 26 ส.ค.2551

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง

y

1. ดําเนินการเรื องแผนหลัก
มติ ครม. 26 ส.ค.51
กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั งจัดทําแผนหลักและ
แผนปฏิ บตั ิ ก ารในระดับพืนที แล้วเสร็ จ 3 พื นที ได้แก่ พืนที
อ่ า วไทยตอนบน พื นที อ่ า วไทยตอนล่ า ง และชายฝั งทะเล
ตะวัน ออก สํ า หรั บ พื นที ชายฝั งทะเลอัน ดามัน อยู่ร ะหว่า ง
ดําเนินการในปี 2554
2. การมีส่วนร่ วมกับประชาชน
กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั งเสนอ ครม. ให้ความ
เห็ นชอบโครงการป้ องกันการกัด เซาะชายฝั ง โดยการมี ส่ วน
ร่ วมของประชาชน เมือ 26 ส.ค.2551
3. การแปลงแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ
3.1 คณะกรรมการสิ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ แต่ งตั ง
คณะอนุ กรรมการกํากับการดําเนิ นกิ จกรรมและจัดทําแผนหลัก
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง เมือวันที 30 เม.ย.2551
มี หน้าที เสนอแนะการดําเนิ นกิ จกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ การ
จัดการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง
3.2 คณะอนุ กรรมการกํากับการดําเนิ นกิจกรรมฯ แต่งตัง
(1) คณะทํางานบูรณาการแผนงบประมาณการแก้ไขปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝัง (2) คณะทํางานป้ องกันแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
และเรี ยกคืนชายฝัง
3.3 ทช. จัดทํา ร่ า ง แผนปฏิ บ ตั ิ ก ารจัดการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเลเชิ งบูรณาการ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2552-2556) เสนอคณะอนุ ก รรมการกํา กับ การดําเนิ น
กิจกรรมฯ เห็นชอบเมือวันที 20 ม.ค.2552
3.4 คณะทํา งานบู ร ณาการแผนงบประมาณฯ จัด ทํา
แผนงาน/โครงการและงบประมาณภายใต้แ ผนปฏิ บ ัติ ก าร
จัด การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเลเชิ ง
บูรณาการพ.ศ.2554-2559
3.5 ทช. ได้นาํ แผนงาน/โครงการและงบประมาณภายใต้แผน
พ.ศ.2554-2559 ไปรับฟั งความคิดเห็ นและบูรณาการร่ วมกับ
แผนต่ า งๆ ที เกี ยวข้ อ ง แล้ ว จั ด ทํา เป็ นกรอบแผนบู ร ณา
การงบประมาณการจั ด การป้ องกั นและแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด
เซาะชายฝั งทะเล 23 จั งหวัด ปี งบประมาณ พ.ศ.2554-2559
เสนอ ครม.เห็นชอบเมือวันที 20 เม.ย.2553

มติ ครม.26 ส.ค.51
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3. ให้ สํ า นัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
3.1 บรรจุแผนปฏิบตั ิในการป้ องกันแก้ไข
ปั ญ หากัด เซาะไว้ใ นแผนจัด การคุ ณ ภาพ
สิ งแวดล้อมระดับจังหวัด
3.2 กําหนดให้พืนทีชายฝังทะเลทีมีความ
เสี ยงต่อการกัดเซาะ รวมทังพืนทีป่ าชายเลน/
หาดทรายเป็ นพืนทีคุม้ ครองสิ งแวดล้อม...
3.3 กํา หนดให้ กิ จกรรมที อาจก่ อให้เกิ ด
การเปลี ยนแปลงแนวชายฝั งต้อ งทํา EIA
หรื อจัดทําแผนจัด การคุ ณภาพสิ งแวดล้อม
ก่อนดําเนินโครงการ
4. ประสานหน่ วยงานระดับปฏิ บตั ิในการลงทุ น
ด้านโครงการป้ องกันแก้ปัญหาการกัดเซาะที
ต้องมีการก่อสร้างทางวิศวกรรม เช่ น กรมการ
ขนส่ ง ทางนําฯ กรมโยธาฯ จัง หวัด ชายฝั ง
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงบประมาณให้
โครงการป้ องกันการกัดเซาะเป็ นโครงการตาม
แผนบู ร ณาการงบประมาณ โดยสํ า นั ก
งบประมาณ เป็ นหน่ วยงานหลักดําเนิ นการและ
ประเมิ นผลจากโครงการลงทุ นป้ องกันแก้ไขอย่าง
เป็นระบบ
5. เสริ ม สร้ า งบุ ค ลากรในระบบราชการและ
การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ทางทะเล
วิ ศ วกรรมชายฝั ง วิ ท ยาการจัด การชายฝั ง
แบบบูรณาการ โดยการให้ทุนการศึกษาทัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ....

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม

6. มี คาํ สังให้คณะกรรมการกลันกรองการขอ
อนุ ญาตสิ งล่วงลําลํานํา และ คณะกรรมการ
พิจารณาสิ งล่ วงลําลํานําจังหวัด ศึ กษาและ
สํ า รวจสภาพโครงสร้ า งทางวิ ศ วกรรมที
สร้างขึน โดยวิเคราะห์ประเมินเพือปรับปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพ หากพบว่ า มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ งแวดล้อมเกินกว่าทีจะยอมรับได้
7. เร่ งรั ดการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งบริ เวณ
ตําบลท่ าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรี ธรรมราช
และ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
ต่ อเนื องจากผลการศึ ก ษาแผนหลัก ชายฝั ง
อ่าวไทยตอนล่าง เพือให้เกิดรู ปธรรม

กรมการขนส่ งทางนํา
และพาณิ ชยนาวี

ยังไม่ ทาํ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

กําลังทํา

ประเด็นทีเสนอคณะรั ฐมนตรี

ทําแล้ ว

ความคืบหน้ า
สรุ ปผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
มติ ครม. 26 ส.ค.51

-

y

y

-

-

อยูร่ ะหว่างประสานข้อมูล

ประกาศพืนทีคุม้ ครองสิ งแวดล้อมบริ เวณจังหวัดทีมีพืนทีชายฝัง
ทะเล ได้แก่เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชลบุรี ภูเก็ต พังงา
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม เมือวันที
16 ธันวาคม 2552 กําหนดให้การก่อสร้างหรื อขยายสิ งก่อสร้าง
บริ เวณ หรื อในทะเล.... รอดักทราย เขือนทรายและคลืนทุก
ขนาด ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง และ
สํานักงบประมาณ

y

กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั งได้จดั ทํากรอบแผนบู รณา
การงบประมาณการจั ด การป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
กัด เซาะชายฝั งทะเล 23 จั งหวัด ปี งบ ประมาณ พ.ศ.25542559 เสนอ ครม.เห็นชอบเมือวันที 20 เม.ย.2553

มติ ครม.26 ส.ค.51

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง / สํานักงาน
ก.พ./ กระทรวงวิทย◌์ ฯ

y

ปี 2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังได้รับจัดสรรทุน ก.พ.
ตามความต้องการของส่ วนราชการ 7 ทุ น และ ทุ น สนับ สนุ น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 1 ทุ น โดยเป็ นทุ นทีเกี ยวข้อง
กั บ การกั ด เซาะชายฝั ง 3 ทุ น คื อ สาขา Meteorological
Oceanography /สาขา Remote Sensing /สาขา Coastal Management ซึ ง
มีผมู ้ ีสิทธิ รับทุน 1 คน คือ สาขา Meteorological Oceanography
กระทรวงคมนาคม ได้ มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที สุ ด ที คค (ปคร)
0201/237 ลว. 11 ก.ย.2552 ให้ความเห็นเรื องดังกล่าวประกอบ
พิจารณาของ ครม. ดังนี
1. ประเด็ น มี ค ํ า สั งให้ ค ณะกรรมการกลั นกรองฯ และ
คณะกรรมการพิจารณาสิ งล่ วงลําฯ มีความเห็ นว่ามิใช่ ภารกิ จ
หน้าทีของคณะกรรมการ ทัง 2 คณะ โดยเห็นควรให้กรมการ
ขนส่ งทางนําฯ เป็ นผูด้ าํ เนินการ
2. ประเด็ น การให้ เร่ งรั ดแก้ไขปั ญหากัด เซาะพื นที ดัง กล่ า ว
กรมการขนส่ งทางนําฯ ได้บรรจุไว้แผนงบประมาณของกรม
แล้ ว ทั งนี กระทรวงคมนาคมเสนอขอให้ ผ่ อ นปรน
ข้อกําหนดในประกาศกระทรวงฯ กรณี พืนทีทีมีความจําเป็ น
เร่ งด่วน โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํา IEE เพือ
ทราบ ก่อนดําเนินงานต่อไป
ประกาศพืนทีคุม้ ครองสิ งแวดล้อมบริ เวณจังหวัดทีมีพืนทีชายฝัง
ทะเล ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชลบุรี ภูเก็ต พังงา

มติ ครม. 26 ส.ค.51

กรมการขนส่ งทางนํา
และพาณิ ชยนาวี

8. ให้ สํ า นัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากร สํานักงานนโยบายและแผน
ธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม ร่ วมกับ จัง หวัด ทรัพยากรธรรมชาติและ
ชายฝั งทะเล ศึกษาจัดทํามาตรการคุม้ ครอง สิ งแวดล้อม / จังหวัด
สิ งแวดล้อมเพือประกาศเขตพืนที คุ ้มครอง ชายฝัง
สิ งแวดล้ อ ม และปกป้ องระบบนิ เวศ
ชายฝัง....
9. เร่ งรัดจัดทําแผนปฏิบตั ิการจัดการป้ องกันและ กรมทรั พยากรทางทะเล
แก้ไขปั ญหากัดเซาะชายฝังเชิ งบูรณาการระยะ และชายฝัง
5 ปี ที สอดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหากัดเซาะชายฝัง ทีผ่าน
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสิ งแวดล้อม
แห่งชาติ เมือ 24 ต.ค. 2550

y

y

y

y

มติ ครม. 22 ส.ค.52

มติ ครม. 22 ส.ค.52

มติ ครม. 22 ส.ค.52

กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั งจัดทํา ร่ าง แผนปฏิ บ ตั ิ การ มติ ครม. 22 ส.ค.52
จัดการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเลเชิ ง
บู ร ณาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) และได้ เ สนอ
คณะอนุกรรมการกํากับการดําเนิ นงานกิจกรรมและจัดทําแผน
หลัก ฯ ภายใต้คณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ เห็ นชอบ
แล้วเมือวันที 20 ม.ค.2552

103
ตารางที 12 สรุปผลความคืบหน้ าการขับเคลือนนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีด้านการกัดเซาะชายฝังทะเล
เมือวันที 26 ส.ค. 2551 / วันที 22 ก.ย. 2552 / วันที 20 เม.ย. 2553
ความคืบหน้ า
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10. ให้ จ ัด ตังหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบดํา เนิ นการ
เกี ยวกับการจัดการเรื องการกัดเซาะชายฝั ง
(Coastal Erosion) ขึนเป็ นการเฉพาะในระดับ
สํานัก โดยมีบุคลากรทีมีความรู ้ความสามารถ
.... โดยให้สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.
และสํานักงบประมาณให้การสนับสนุน
11. ให้ ด ําเนิ นการจัดประชุ มวิ ชาการระดับชาติ
(National Conference) ในเรื องการกัดเซาะ
ชายฝังและการเปลียนแปลงของระดับนําทะเล
ทังในระดับประเทศและระดับภูมิภาค....
12. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
สํานักงาน ก.พ. สนับสนุ นทุนนักศึกษาและ
ข้าราชการ ให้ เรี ยนรู ้ ด้า นวิ ทยาศาสตร์ ทาง
ทะเล (Marine Science) สมุ ท รศาสตร์
(Oceanography) การจัด การชายฝั งทะเล
(Coastal Management) นิ เวศวิทยาชายฝั ง
ทะเล (Coastal Ecology) และวิศวกรรมชายฝัง
ทะเล (Coastal Engineering) ….
13. เห็ นชอบกรอบแผนบู รณาการงบประมาณฯ
พ.ศ. 2554-2559 วงเงิ น 19,580.8 ลบ. จํานวน
933 โครงการ โดยเป็ นโครงการทีมีความสําคัญ
เร่ งด่ วนในปี 2554 วงเงิ น 2,490.5 จํานวน 31
โครงการ
14. ให้ สํ า นั ก งบประมาณพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณให้แก่หน่ วยงานทีเกี ยวข้อง เพือ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามกรอบแผนบูรณาการฯ

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

y

กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั งได้ มี ค ํา สั งเมื อวัน ที 22
มกราคม 2553 จัด ตังสํ า นัก การจัด การป้ องกัน การกัด เซาะ
ชายฝังทะเลและพืนทีชายฝังทะเล

มติ ครม. 22 ส.ค. 52

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง

y

มติ ครม. 22 ส.ค.52

กระทรวงวิทยาศาสตร์ /
สํานักงาน ก.พ.

y

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังจัดการสัมมนาวิชาการ
นานาชาติดา้ นกัดเซาะชายฝัง ระหว่างวันที 27-29 เม.ย.2554
และรายงานผลการสัมมนาต่อคณะรัฐมนตรี เพือทราบ ซึ งได้มี
มติรับทราบแล้ว เมือวันที 20 มิ.ย.54
ปี 2554 กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั งได้รับจัดสรรทุ น
ก.พ.ตามความต้อ งการของส่ ว นราชการ 7 ทุ น และ ทุ น
สนับสนุ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 1 ทุน โดยเป็ นทุนที
เกียวข้องกับการกัดเซาะชายฝัง 3 ทุน คือ สาขา Meteorological
Oceanography /สาขา Remote Sensing /สาขา Coastal
Management
ซึ งมี ผู ้ มี สิ ทธิ รั บ ทุ น 1 คน คื อ สาขา
Meteorological Oceanography

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง

y

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมือวันที 20 เม.ย.2553

มติ ครม. 20 เม.ย.53

สํานักงบประมาณ

y

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื องต้น หน่ วยงานราชการส่ วนกลาง มติ ครม. 20 เม.ย.53
ได้รับจัดสรรงบประมาณดําเนิ นโครงการที เกี ยวข้องกับการกัด
เซาะชายฝัง รวมทังสิ น 24 โครงการ วงเงิน 332.435 ล้านบาท โดย
โครงการที อยู่ในกรอบแผนบูรณาการงบประมาณฯ จํานวน 18
โครงการ และไม่ อยู่ ใ นกรอบแผนบู รณาการงบประมาณฯ
จํานวน 6 โครงการ
จัด ทํา โครงการสํ า รวจและศึ ก ษาการกัด เซาะชายฝั งทะเล มติ ครม. 26 ส.ค.51
บริ เ วณอ่ า วไทยและอัน ดามัน แล้ว รวม 6 จัง หวัด และอยู่
ระหว่างดําเนิ นการเพิมเติมอีก 2 จังหวัดในปี 2554 เพือจัดทํา
ระบบฐานข้อมูลในการติดตามเฝ้ าระวังการเปลี ยนแปลงพืนที
ชายฝัง และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ดําเนิ นโครงการสํารวจศึ กษาการกัดเซาะตังแต่ปี 2551-2554 มติ ครม. 22 ส.ค.52
ในพื นที จัง หวัด สงขลา/เพชรบุ รี /ระยอง/จัน ทบุ รี /ชุ ม พร/
สุ ราษฎร์ ธานี /พังงา/ระนอง

ยังไม่ ทาํ

สรุ ปผลการดําเนินงาน

กําลังทํา

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ทําแล้ ว

ประเด็นทีเสนอคณะรั ฐมนตรี

มติ ครม. 22 ส.ค.52

15. กรมทรั พ ยากรธรณี ดาํ เนิ น การพัฒ นาและ กรมทรัพยากรธรณี
ปรั บปรุ งระบบฐานข้อมูลพืนที ชายฝั ง เพื อ
ใช้ใ นกระบวนการตัดสิ นใจ วางแผนและ
ดําเนินการ

y

16. ให้กรมทรัพยากรธรณี พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทางกายภาพและธรณี สั ณ ฐานของชายฝั ง
ทะเล ตลอดจนศึกษาผลกระทบในภาพรวม
ของการเคลื อนตัว ของมวลทรายและเลน
ตามแนวชายฝังของประเทศ
17. จัดทําโครงการศึกษาจัดทําแผนหลักและออกแบบ
เบืองต้นในการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังอัน
ดามันและอ่าวไทยในส่ วนที ยังไม่ได้ดาํ เนิ นการ
โดยประสานกรมเจ้าท่า กรมโยธาฯ จังหวัด และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น เพือนําผลไปจัดตัง
งบดําเนินการได้ทนั ต่อเหตุการณ์
18. ให้กรมโยธาธิ การ จังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิน พิจารณาดําเนิ นการแก้ไขปั ญหา
การกัดเซาะชายฝั งทะเล ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ การจัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั ง และแผนปฏิ บ ัติ การการ
จัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝังทะเลเชิ งบูรณาการ โดยให้ประสานกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง

กรมทรัพยากรธรณี

y

กรมทรั พยากรทางทะเล
และชายฝัง

y

กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั งจั ด ทํา แผนหลั ก และ
แผนปฏิ บตั ิ ก ารในระดับพืนที แล้วเสร็ จ 3 พื นที ได้แก่ พืนที
อ่ า วไทยตอนบน พื นที อ่ า วไทยตอนล่ า ง และชายฝั งทะเล
ตะวัน ออก สํ า หรั บ พื นที ชายฝั งทะเลอัน ดามัน อยู่ร ะหว่า ง
ดําเนินการในปี 2554

กรมโยธาธิ การ/จังหวัด/
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน

y

กรอบแผนบู ร ณาการงบประมาณฯ พ.ศ.2554-2559 ที ได้ มติ ครม. 22 ส.ค.52
รวบรวมข้อเสนอจากหน่ วยงานทังภาครัฐ จังหวัด และ อปท.
ในการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ เมือวันที 11 ก.พ.2553 โดยบูรณา
การร่ วมกั บ แผนปฏิ บ ัติ ก ารและผลการศึ ก ษาต่ า งๆ นัน มี
โครงการทีหน่ วยงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก ดังนี กรมโยธาธิ การ
และผังเมือง 54 โครงการ 1,071.5 ล้านบาท จังหวัด/ทสจ. 113 โครงการ
1,361.3 ล้านบาท อปท. 180 โครงการ 2,858.6 ล้านบาท

มติ ครม. 22 ส.ค.52
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ตารางที 12 สรุปผลความคืบหน้ าการขับเคลือนนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีด้านการกัดเซาะชายฝังทะเล
เมือวันที 26 ส.ค. 2551 / วันที 22 ก.ย. 2552 / วันที 20 เม.ย. 2553
ความคืบหน้ า

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง

20. ศึกษาวิจยั รู ปแบบและวิธีการป้ องกัน รักษา และ
ฟื นฟู ป่ าชายเลนและป่ าชายหาด โดยเสนอผล
การศึ ก ษาต่ อคณะอนุ กรรมการกํ า กั บ การ
ดําเนินงานกิจกรรมและจัดทําแผนหลักฯ และ
คณะอนุ ก รรมการทรั พยากรทางทะเลและ
ชายฝั ง ภายใต้ค ณะกรรมการสิ งแวดล้อ ม
แห่งชาติ
21. ประสานสํานักงบประมาณรวบรวมสถิติการ
ใช้จ่ายงบประมาณทีใช้ในการป้ องกันแก้ไข
ปั ญหา ทังในส่ ว นโครงสร้ างและกิ จกรรม
ทังบริ เ วณชายฝั งและในทะเลภายในเขต
3,000 เมตรจากฝัง และโดยรอบเกาะในช่วง
20 ปี ที ผ่านมา และให้ประเมิ นประสิ ทธิ ผล
จากการดําเนินการดังกล่าวด้วย

กรมทรั พยากรทางทะเล
และชายฝัง

y

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง /
สํานักงบประมาณ

y

ยังไม่ ทาํ

19. ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง เป็ น
หน่ วยงานรับผิดชอบประสานการดําเนิ นงาน
ให้เป็ นไปตามกรอบแผนบูรณาการฯ

กําลังทํา

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ทําแล้ ว

ประเด็นทีเสนอคณะรั ฐมนตรี

y

สรุ ปผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั งจัด ประชุ ม หน่ ว ยงาน
ที เกี ยวข้อ ง เพื อชี แจงกรอบแผนบู ร ณาการงบประมาณฯ
พ.ศ.2554-2559 รวม 3 ครัง ครังที 1 ประชุ มหน่ วยงานภายใน
สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง เมือวันที 30 เม.ย.2553
ครั งที 2 ประชุ ม หน่ ว ยงานในสั ง กัด กระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม เมื อวัน ที 7 พ.ค.2553 ครั งที 3
ประชุ มหน่ วยงานราชการส่ วนกลางทีเกี ยวข้องและผูแ้ ทน 23
จังหวัด เมือวันที 18 ส.ค.2553
-

มติ ครม. 20 เม.ย.53

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังได้มีหนังสื อ ที ทส 0415/417
ลว. 19 เมษายน 2553 ไปยัง สํ า นั ก งบประมาณ เพื อขอ
อนุ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถิ ติ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวแล้ว

มติ ครม. 22 ส.ค.52

มติ ครม. 22 ส.ค.52
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บทที 4
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ชายฝัง เขตชายฝัง และพืนทีชายฝังทะเล หมายถึง ขอบเขตหรื ออาณาเขตหรื อพืนทีที
มีการเชือมต่อกันระหว่างแผ่นดินและทะเล โดยทังแผ่นดินและทะเลต่างก็มีปฏิสัมพันธ์ซึงกันและกัน
โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทังทางกายภาพ เคมี และชี วภาพ การแบ่งขอบเขตชายฝั งขึนอยู่กับ
ปฏิสัมพันธ์ทีมีต่อกันรวมไปถึงสภาพปั ญหาทีต้องดําเนิ นการจัดการ ดังนัน ขอบเขตชายฝังจึงอาจ
เป็ นแนวเขตแคบ ๆ ในเขตนําขึน – นําลง หรื อ อาจกว้างขวางครอบคลุม ตังแต่พืนทีลุ่มนําตอนบน
ไปจนสุ ดเขตไหลทวีป โดยทีทะเลและชายฝังเป็ นแหล่งทีอุดมสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติและ
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทงเพ่
ั อการดํารงชี วิตและเพือการพัฒนาทางเศรษฐกิจประมาณการว่าใน
บริ เ วณพื นที ที นับ จากเส้ น ชายฝั งขึ นไปบนแผ่น ดิ น ในรั ศ มี 60 กิ โ ลเมตร มี ก ารตังถิ นฐานของ
ประชากรมากถึ งร้ อยละ 50 ของประชากรทังโลก และคาดการณ์ ว่า จะมี ประชากรอาศัยอยู่ใ น
บริ เวณดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 75 ของประชากรทังโลก ในปี ค.ศ. 2020 หรื อ พ.ศ. 2563 (Kay and
Alder, 2005) โดยในส่ วนของประเทศไทยการเพิมขึนของประชากรและการขยายตัวของชุมชนและ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพืนทีชายฝังทะเล 23 จังหวัด มีประชากรอยูอ่ าศัยประมาณ 20 ล้านคน คิด
เป็ นร้อยละ 30 ของประชากรทังประเทศ (สุ วลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, 2011)
แม้ว่าชายฝั งและทะเลจะมีการเปลียนแปลงทีเกิ ดขึนเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ลม
มรสุ ม พายุ กระแสนํา และนําขึ น-นําลง และการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกระทําของ
ธรรมชาติทีมีความรุ นแรงจนเป็ นภัยธรรมชาติทีคุกคามชายฝัง เช่น การเกิดพายุ แผ่นดินไหว และ
การระบาดของสิ งมีชีวิต รวมทังกิ จกรรมการใช้ประโยชน์ในพืนทีชายฝั งและทะเลของมนุ ษย์ที
ขยายตัวเพิมมากขึนเพือตอบสนองการเพิมขึนของประชากรในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การพัฒนาแหล่งนํา
การบุกรุ กทําลายป่ า การทําเกษตรกรรม การทําเหมืองแร่ การขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรม
การก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน การพัฒนาการท่องเทียว การประมง การเพาะเลียงสัตว์นาํ การสร้าง
เขือน อ่างเก็บนํา การขุดลอกร่ องนํา การสู บนําบาดาล การพัฒนาท่าเรื อ และการคมนาคมขนส่ งทาง
ทะเล ฯลฯ โดยขาดการจัดการทีเหมาะสม นํามาซึงความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ และ
เป็ นแรงกดดันหรื อภัยคุกคามทีทําให้ชายฝังและทะเลเกิดความเสื อมโทรม และก่อให้เกิดปัญหาและ
ผลกระทบอย่างมากต่อพืนทีและทรัพยากรชายฝัง โดยเฉพาะอย่างยิงผลกระทบจากประเด็นปั ญหา
สําคัญทีนับวันจะขยายตัวและมีแนวโน้มรุ นแรงมากขึน คือ ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลและ
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ปั ญหาการเพิมขึนของระดับนําทะเล โดยพบว่าแนวชายฝังทะเลของประเทศไทยทังฝังอ่าวไทยและ
ฝังอันดามันระยะทางประมาณ 3,148 กิโลเมตร ประสบปั ญหาการกัดเซาะตังแต่ระดับปานกลางถึง
รุ นแรงรวมระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร หรื อคิดเป็ นร้อยละ 26.34 ของระยะทางแนวชายฝั ง
ทะเลทังประเทศ ครอบคลุมพืนที 23 จังหวัด 91 อําเภอ 320 ตําบล (แยกเป็ นแนวชายฝังทะเลด้าน
อ่าวไทยทีประสบปั ญหาการกัดเซาะ 730 กิโลเมตร และแนวชายฝังทะเลด้านอันดามันทีประสบ
ปั ญหาการกัดเซาะ 100 กิโลเมตร) ซึ งในจํานวนนี มีพืนทีวิกฤตทีประสบปั ญหาการกัดเซาะรุ นแรง
ทีสุ ด 30 แห่ง (มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, 2008) ตามตารางที 13 โดยในส่ วนของการเพิมขึนของ
ระดับนําทะเลจากการศึกษาของสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2008)
พบว่าระดับนําทะเลในบริ เวณอ่าวไทยมีการเปลียนแปลงเพิมขึนในบริ เวณอ่าวไทยตอนบน โดยมี
อัตราการเปลียนแปลงอยูใ่ นช่วง 0.3 – 42.4 มิลลิเมตรต่อปี อันเป็ นผลจากปั จจัยของการทรุ ดตัวของ
แผ่นดิ นในบริ เวณลุ่มนําเจ้าพระยา-ท่าจีนเป็ นหลัก ซึ งมีค่าค่อนข้างแตกต่างจากข้อมูลการเพิมขึน
ของระดับนําทะเลโลกในช่วงศตวรรษที 20 ซึ งมีค่าการเปลียนแปลงอยูใ่ นช่วง 1.7 ± 0.5 มิลลิเมตร
ต่อปี (IPCC, 2007) ทังนี ผลกระทบจากปั ญหาการกัดเซาะชายฝังและปั ญหาระดับนําทะเลสู งขึน
ส่ งผลกระทบและความเสี ยหายทังทางด้านกายภาพ ทางด้านชีวภาพ ด้านสิ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ
สั ง คม และคุ ณ ภาพชี วิ ต ได้แ ก่ ก ารสู ญ เสี ย พื นที และความหลากหลายทางชี ว ภาพ ตลอดจน
ทัศนียภาพ การเกิดมลภาวะทางนํา ความเสื อมโทรมของทรัพยากรประมง การโยกย้ายถินฐานของ
ประชาชนและการสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการป้ องกันแก้ไขปั ญหา รวมถึงการชดเชยค่าใช้จ่ายสําหรับ
การอพยพเคลือนย้ายประชาชนและทรัพย์สินออกจากพืนทีเสี ยง เป็ นต้น
ตารางที 13 บริเวณพืนทีชายฝังทะเลจํานวน 30 แห่ ง ทีเป็ นจุดวิกฤติ (Hot Spot) ของการกัดเซาะ
รุนแรงทีสุ ดของประเทศไทย
ชือจังหวัด
จันทบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา

สมุทรปราการ

ชือชายฝัง
1. เกาะแมว-บ้านแหลมหญ้า
อ.แหลมสิ งห์
2. มาบตาพุด อ.เมือง
(บ้านหนองแฟบและหาดตากวน)
3. บ้านคลองเจริ ญไว-บ้านคลองสี ลงั
อ.บางปะกง
4.,5. ตะวันตกบ้านคลองสี ลงั อ.บ้านบ่อ –
บ้านบางสําราญ อ.เมือง

ชนิดของชายฝัง
ทีราบนําขึนถึง
หาดทรายปั จจุบนั

ระยะทางยาว
ทีถูกกัดเซาะ
16 ก.ม.
4.7 ก.ม.

ทีราบนําขึนถึง

9 ก.ม.

ทีราบนําขึนถึง

17.5 ก.ม.

อัตราการกัดเซาะ
>5 ม./ปี
5-10 ม./ปี
หายไป 35-60 ม.
12 ม./ปี
หายไป 300-400 ม.
(28 ปี )
15-25 ม./ปี
หายไป ≈ 4-600 ม.
(28 ปี )
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สมุทรปราการ

6. บ้านแหลมสิ งห์-ปากคลองขุนราชพินิตใจ
อ.พระสมุทรเจดีย ์

ทีราบนําขึนถึง

ระยะทางยาว
ทีถูกกัดเซาะ
12.54 ก.ม.

กรุ งเทพฯ

7. ปากคลองขุนราชพินิตใจ-บ้านท่าตะโก
เขตบางขุนเทียน

ทีราบนําขึนถึง

5.5 ก.ม.

เพชรบุรี

8. บ้านดอนมะขาม-บ้านท่าทําเนียบ
อ.บ้านแหลม

ทีราบนําขึนถึง

5 ก.ม.

ประจวบคีรีขนั ธ์

9. บ้านบางเกตุ อ.ชะอํา
10.บ้านหนองเก่า-บ้านหนองเสื ออ.ปราณบุรี

หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั

1.5 ก.ม.
1 ก.ม.

สุ ราษฎร์ธานี

11.บ้านพอด-บ้านปากคลองคราม อ.ดอนสัก

หาดทรายปั จจุบนั

8 ก.ม.

หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั

8 ก.ม.
29 ก.ม.

>25 ม./ปี
หายไป ≈ 1 ก.ม.
(28 ปี )
15-25 ม./ปี
หายไป 4-800 ม.
(28 ปี )
10 ม./ปี
หายไป 200 ม.
(28 ปี )
7.3 ม./ปี
8 ม./ปี
หายไป 200 ม.
(25 ปี )
16 ม./ปี
หายไป 80 ม.
(4 ปี )
6 ม./ปี
8 ม./ปี

หาดทรายปั จจุบนั

23 ก.ม.

12 ม./ปี

หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั
สันดอนจะงอย
หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั
หาดทรายปั จจุบนั

4 ก.ม.
4.5 ก.ม.
1 ก.ม.
2 ก.ม.
0.5 ก.ม.
0.3 ก.ม.
4 ก.ม.
0.2 ก.ม.
21 ก.ม.
4 ก.ม.
3 ก.ม.
1 ก.ม.
3 ก.ม.
3 ก.ม.
1 ก.ม.
2 ก.ม.

5.5 ม./ปี
10-20 ม./ปี
10-12 ม./ปี
5-6 ม./ปี
6 ม./ปี
5-6 ม./ปี
10 ม./ปี
5-6 ม./ปี
7-10 ม./ปี
6 ม./ปี
8-10 ม./ปี
5 ม./ปี
5 ม./ปี
5-7 ม./ปี
5 ม./ปี
5-6 ม./ปี

ชือจังหวัด

ชือชายฝัง

นครศรี ธรรมราช 12.บ้านเคียนตํา-บ้านบ่อนนท์ อ.ท่าศาลา
13.บ้านแหลมตะลุมพุก-บ้านบางปอ
อ.ปากพนัง
14.บ้านเกาะทัง-บ้านหน้าศาล อ.ปากพนักและ
หัวไทร
สงขลา
15.บ้านอู่ตะเภา-บ้านปากแตระอ.ระโนด
ปัตตานี
16.บ้านบะอิง-บ้านบางตาวา อ.หนองจิก
17.บ้านตันหยงเปาว์ อ.หนองจิก
18.บ้านตะโลสะมิแล อ.ยะหริ ง
19.บ้านท่ากุน-บ้านท่านด่าน อ.ยะหริ ง
20.แหลมตาชี (แหลมโพธิ) อ.เมือง
นราธิวาส
21.บ้านบาเกะ อ.เมือง
22.บ้านลาฆอปาละ อ.เมือง
23.บ้านคอลงตัน อ.ตากใบ
ระนอง
24.บ้านทะเลนอก อ.กะเปอร์
ภูเก็ต
25.หาดเลพัง บ้านบางเทา อ.ถลาง
กระบี
26.บ้านคลองทราย อ.เมือง
27.บ้านคลองประสงค์-แหลมขาม อ.เมือง
สตูล
28.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ-บ้านราไวใต้ อ.ทุ่งหว้า
29.ปากละงู อ.ละงู
30.บ้านบากันเกย-บ้านกลาง อ.เมือง

ชนิดของชายฝัง

อัตราการกัดเซาะ
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การจัดการชายฝั ง เป็ นกระบวนการในการป้ องกันชายฝั งจากความเสี ยหายหรื อ
ความเปลียนแปลงทีเกิดจากกิจกรรมใด ๆ (French, 1997) ดังนัน จึงกล่าวได้ว่าการจัดการป้ องกัน
แก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง คือ ส่ วนหนึ งของการจัดการชายฝังโดยทีพัฒนาการของการจัดการ
ชายฝังนับตังแต่เริ มมีการจัดการชายฝังอย่างเป็ นทางการในช่วงทศวรรษ ปี ค.ศ. 1960 จนถึงปั จจุบนั
นับเป็ นเวลาประมาณ 50 ปี นัน ประเทศสหรัฐอเมริ กานับเป็ นประเทศแรกทีมีการจัดการชายฝั ง
อย่างเป็ นทางการโดยการจัดตังกลไก (คณะกรรมาธิ การ) การออกกฎหมายเพือการจัดการชายฝัง
และพัฒนาแผนการจัดการชายฝัง รวมทังได้สนับสนุ นให้มีการจัดการชายฝั งในหลาย ๆ ประเทศ
รวมทังประเทศไทย โดยในระยะแรกเป็ นโครงการทีเป็ นการแก้ไขปั ญหาเฉพาะด้าน ได้แก่ การ
จัด การปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั ง โดยสํา หรั บ การจั ด การชายฝั งในประเทศไทย มี ก ารพัฒ นา
เช่ นเดียวกับประเทศอืน ๆ ทีในระยะแรกมุ่งเน้นไปทีการจัดการเพือใช้ประโยชน์เป็ นหลัก ต่อมา
ระยะหลัง ซึงได้มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518
(แก้ไข พ.ศ. 2535 และปั จจุบนั อยู่ในระหว่างแก้ไขเพิมเติม) จึงให้ความสําคัญในด้านสิ งแวดล้อม
และการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่าง ๆ ทีเกียวข้อง โดยสรุ ปภาพรวมของพัฒนาการจัดการชายฝัง
ทะเลของประเทศไทยในแต่ละช่วง ปรากฏตามตารางที 14
ตารางที 14 สรุปภาพรวมพัฒนาการจัดการชายฝังและป้ องกันแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
ในประเทศไทย
ช่ วงเวลา
ก่ อนมี พ.ร.บ.ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้ อม
พ.ศ. 2518
- แผนพัฒนาฯ ฉบับที 1-3 (พ.ศ. 2504-2519)
เริมมี พ.ร.บ.ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้ อม
พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2535
- แผนพัฒนาฯ ฉบับที 4-6 (พ.ศ. 2520 – 2534)

ประเด็นสํ าคัญการจัดการชายฝังทะเล
- ไม่มีรูปแบบการจัดการชายฝังทะเลชัดเจน การจัดการ
ตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เฉพาะเรื อง ไม่มี
การบูรณาการและขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน
- ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการชายฝังทะเลโดยตรง
- แผนพัฒนาฯ ทังด้านเศรษฐกิจควบคู่กบั ด้าน
สิ งแวดล้อม
- โครงการจัดการชายฝังขนาดใหญ่ = Eastern Seaboard etc.
- ความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์กรระหว่างประเทศ
และต่างประเทศ (คู่มือการวางแผนการจัดการชายฝัง
ทะเลในประเทศไทย)
- EIA / เริ มรับข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนสําหรับ
โครงการขนาดใหญ่
- การจัดการชายฝังยังไม่มีบูรณาการอย่างเป็ นระบบ
ชัดเจน
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ช่ วงเวลา
ปรับปรุ ง พ.ร.บ.ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้ อม
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบนั

- แผนพัฒนาฯ ฉบับที 7 (พ.ศ. 2535-2539)

- แผนพัฒนาฯ ฉบับที 8 (พ.ศ. 2540-2544)
- แผนพัฒนาฯ ฉบับที 9 (พ.ศ. 2545-2549)
- แผนพัฒนาฯ ฉบับที 10 (พ.ศ.2550-2554)

ประเด็นสํ าคัญการจัดการชายฝังทะเล
- ปรับปรุ งระบบ EIA / กําหนดมาตรฐานคุณภาพนําทะเล
ชายฝัง / การประกาศเขตคุม้ ครองสิ งแวดล้อม / ระบบการ
ควบคุมกํากับการปล่อยมลพิษจากแหล่งต่าง ๆ ลง สู่ทะเล
ฯลฯ
- พัฒนาเครื องมือบริ หารจัดการ อาทิเช่น
• แผนการจัดการและกําหนดเขตการใช้ประโยชน์
พืนทีชายฝังทะเล
• แผนแม่บท/แผนจัดการ/แผนปฏิบตั ิการและ
แนวทางป้ องกันแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง
เชิงพืนที (จังหวัด)
• คู่มือการจัดการทรัพยากรชายฝังทะเลของประเทศ
ไทย (พ.ศ. 2542)
• แผนหลักฟื นฟูทะเลไทย
• ยุทธศาสตร์การจัดการพืนที และทรัพยากรชายฝัง
ทะเล (ภาพรวม/รายสาขา)
• ยุทธศาสตร์การจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การกัดเซาะชายฝัง (ปี 2551) และกรอบแผน
บูรณาการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝังทะเล 23 จังหวัด (ปี 2553)

จากทีได้นาํ เสนอวิวฒั นาการของการจัดการชายฝังทะเลซึ งรวมถึงการจัดการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า ในช่วงเกือบห้าทศวรรษทีผ่าน
มาลักษณะของการบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะของการจัดการทรัพยากรแต่ละประเภท ควบคู่
ไปกับการจัดการเชิงพืนที ภายใต้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย ทังในด้านการอนุรักษ์ (คุม้ ครอง สงวน
ฟื นฟู) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จ (การใช้ประโยชน์/การบริ การ) และด้านการแก้ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้าทีเป็ นกรณี ๆ แม้ว่าในเชิ งของกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการได้มุ่งเน้นการอนุรักษ์ และ
การพัฒนาทียังยืน แต่ในการผลักดันขับเคลือนไปสู่ การปฏิบตั ิเพือให้เกิดการจัดการชายฝังและการ
ป้ องกัน แก้ ไ ขปั ญ หาการกัดเซาะชายฝั งแบบบู รณาการ อาจกล่ า วได้ว่า จนถึ ง ขณะนี ยัง ไม่ เ ป็ น
รู ปธรรมทีชัดเจนเท่าทีควร อย่างไรก็ตาม จากความพยายามในการศึกษาและพัฒนาเครื องมือการ
จัดการมาโดยลําดับ ได้มีการรวบรวมองค์ความรู ้ทางวิชาการเกียวกับหลักการ วิธีการ รู ปแบบการ
จัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังสําหรับนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแต่ละพืนที
ดังที ได้นําเสนอรายละเอี ยดไว้ในบทที 3 หัวข้อ 3.1.2 ซึ งประกอบด้วย แนวทางหลัก / วิธีการ
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4 แนวทาง คือ (1) การไม่ ดําเนินการใด ๆ โดยเฉพาะในบริ เวณพืนทีกันชนระหว่างแนวชายฝังทะเล
ที ถู ก กัด เซาะและพื นที บนฝั งที ไม่ มี ค วามเสี ยง หรื อ ชายหาดที ไม่ มี กิ จ กรรมการพัฒ นา หรื อ มี
ศักยภาพในทางเศรษฐกิจ (2) การอพยพเคลือนย้ ายไปยังพืนทีอืนหรื อการถอยร่ นจากแนวชายฝัง
ทะเล ซึ งกําลังเผชิ ญกับปั ญหาการกัดเซาะหรื ออยู่ในภาวะเสี ยงจากการถู กกัดเซาะ ซึ งเป็ นการ
ปรับตัวต่อผลกระทบของการเพิมขึนของระดับนําทะเลหรื อการกัดเซาะจากคลืน / พายุ (3) การ
สร้ างเสถียรภาพของชายฝังทะเลโดยไม่ ใช้ โครงสร้ าง (Soft Stabilization) เช่น การถมทราย การ
ควบคุมระดับนําใต้ดิน การปลูกพืช การปั กไม้ไผ่ชะลอคลืน การวางไส้กรอกทราย การปูดว้ ยใย
สังเคราะห์ การวางกระสอบหรื อถุงใยสังเคราะห์ เป็ นต้น (4) การสร้ างเสถียรภาพของชายฝังทะเล
โดยใช้ โครงสร้ าง (Hard Stabilization) ได้แก่ กําแพงป้ องกันคลืนริ มหาด กําแพงป้ องกันคลืนใกล้
ชายฝังแบบหิ นทิง/หิ นเรี ยง เขือนป้ องกันคลืนนอกชายฝัง แนวปะการังเทียม รอดักทราย เขือนกัน
ทรายและคลืน หัวแหลมหรื อหัวหาด กล่องกระชุหินหรื อกล่องเกเบียน เสาคอนกรี ตหรื อเสาเข็ม
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เนื องจากลักษณะชายฝั งและสภาพทางสมุทรศาสตร์ ของแต่ละพืนทีย่อมมี
ความแตกต่างกัน ดังนัน การเลือกใช้แนวทาง / วิธีการในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝังจําเป็ นต้องมีการสํารวจ ศึกษาอย่างรอบคอบ เพราะโครงสร้างต่าง ๆ อาจส่ งผลกระทบให้เกิด
การกัดเซาะชายฝังมากขึนหรื อเกิดการกัดเซาะชายฝังในบริ เวณทีอยูข่ า้ งเคียง ชายหาดมีความลาดชัน
มากขึนหรื อความกว้างของชายหาดลดลง ความงดงามของชายฝังสู ญเสี ยไป รวมถึงผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อมด้านอืน ๆ อนึ ง นอกเหนื อจากองค์ความรู ้เกียวกับแนวทาง / วิธีการจัดการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งดังกล่าวแล้ว ในแต่ละบริ เวณพืนทีชายฝั งก็ได้มีการสํารวจ ศึกษา
ข้อมูลและจัดทําแผนหลักของการแก้ไขปั ญหาเชิ งพืนที / แผนการจัดการ / แผนปฏิบตั ิการฯ ใน
ระดับจังหวัดครอบคลุมเกื อบทุกจังหวัดชายฝั งทะเล สําหรับภาพรวมของแผนแม่บทการจัดการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลของประเทศไทย ซึงแยกเป็ น 2 ด้าน คือ ชายฝังด้าน
อันดามัน และชายฝั งด้านอ่าวไทยนัน ขณะนี มีแผนแม่บทของชายฝั งอ่าวไทยแล้ว และสําหรั บ
แผนแม่บทของชายฝังอันดามัน จะศึกษาแล้วเสร็ จในปี 2555
แม้ว่าองค์ความรู ้และข้อมูล สําหรับการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝั งทะเลได้ทาํ การศึ กษารวบรวมอย่างต่อเนื อง แต่ องค์ความรู ้ และข้อมูลต่าง ๆ ที มี อยู่กระจัด
กระจายอยูต่ ามหน่ วยงานดําเนิ นการ / หรื อผูศ้ ึกษา ดังนัน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องจัดระบบ
การจัดการฐานข้อมูลทีเกียวกับการกัดเซาะชายฝังทะเลให้เป็ นระบบ ทันสมัย มีมาตรฐานทางวิชาการ
ที เป็ นที ยอมรั บร่ วมกัน รวมทังการพัฒนาระบบเชื อมโยงแลกเปลี ยนองค์ความรู ้ และฐานข้อมู ล
ทังระดับภายในหน่ วยงานและระหว่างหน่วยงาน (ภายในประเทศและต่างประเทศ) และระดับบุคคล
ทีเกียวข้องควรจะได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรมต่อไป
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ในส่ วนของหน่ วยงานรับผิดชอบ “การจัดการชายฝัง / การป้ องกันและแก้ ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั ง” นัน หากพิจารณาวิวฒ
ั นาการของการจัดการชายฝั งทะเลตามตารางที 14 และผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบสอบถามในบทที 3 สรุ ปว่านับตังแต่อดีตจนถึงขณะนี ไม่ มีหน่ วยงานรับผิดชอบ
โดยตรงแบบเบ็ดเสร็ จ แต่มีกลไกและหน่ วยงานทีมีบทบาทและอํานาจหน้าทีภายใต้กฎหมายเฉพาะใน
การจัดตังหน่ วยงาน หรื อได้รับมอบหมายภารกิจหน้าทีตามนโยบาย โดยแต่ละหน่ วยงานทําหน้าทีตาม
พันธกิจ/ภารกิจทีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ในลักษณะต่างคนต่างทําประกอบด้วย
1) กลไกระดับชาติ ได้แก่
1.1) คณะกรรมการจัด ที ดิ น แห่ ง ชาติ มี ห น้า ที เกี ยวกับ การวางนโยบายและ
แผนการจัดทีดินการถือครองทีดิน การสงวนและพัฒนาทีดิน รวมทังการวางระเบียบหรื อข้อบังคับ
หลักเกณฑ์เงือนไขเกียวกับการจัดการทีดิน รวมทังอนุมตั ิโครงการจัดทีดิน
1.2) คณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ มีหน้าทีเกียวกับนโยบายการกํากับ ดูแล
ควบคุ ม และประสานงานให้ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ดําเนิ นการคุ ม้ ครองสิ งแวดล้อม (โดยในส่ ว นที
เกี ยวข้อ งกับ การจัด การที ดิ น และการกัด เซาะชายฝั งทะเล ได้แ ก่ การประกาศเขตคุ ้ม ครอง
สิ งแวดล้อมเพือคุม้ ครองทีดินชายฝังทะเลทีถูกกัดเซาะ เป็ นต้น)
2) ส่ วนราชการในส่ วนกลาง ได้แก่
2.1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มีหน้าที
และภารกิจทีเกียวกับการจัดการชายฝังทะเลและการกัดเซาะชายฝังทะเลในด้านการเสนอนโยบาย
การวางแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ ทังในระดับภาพรวมและเชิ งพืนทีในการจัดการพืนทีชายฝั ง
ทะเลทีประสบปั ญหาการกัดเซาะ รวมทัง การพัฒนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม
ของโครงการป้ องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
2.2) กรมทรัพยากรธรณี มีหน้าทีและภารกิจเกียวกับการสํารวจ ศึกษาด้านธรณี
สัณฐาน ธรณี วิทยาพืนทีชายฝังทะเล การสํารวจวิเคราะห์ปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล และจัดทํา
แผนทีเสี ยงภัยการกัดเซาะชายฝังทะเล
2.3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง มีหน้าทีและภารกิจเกียวกับการเสนอ
นโยบาย การวางแผน การกําหนดมาตรการใช้ประโยชน์ทีดินชายฝังทะเล การคุม้ ครองอนุรักษ์ และ
ฟื นฟูทรัพยากรชายฝังทะเล การเป็ นศูนย์ขอ้ มูลเกียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝังของประเทศ
รวมทังเป็ นหน่ วยงานประสานการดําเนิ นการตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
2.4) กรมอุตุนิยมวิทยา มีหน้าทีและภารกิ จเกี ยวกับการติดตาม ตรวจวัดปั จจัย
ด้านอตุ-อุทกวิทยา การรวบรวมข้อมูล สถิติ ปริ มาณฝน ทิศทาง/ความเร็ วลมและพายุ ฯลฯ
2.5) กรมอุทกศาสตร์ มีหน้าทีและภารกิจเกียวกับการติดตาม ตรวจวัด และการ
รวบรวมข้อมูล สถิติดา้ นสมุทรศาสตร์ พืนท้องทะเล กระแสนํา และคลืน ฯลฯ
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2.6) กรมเจ้าท่า มีหน้าทีและภารกิจเกียวกับการพิจารณาอนุ ญาตการปลูกสร้าง
อาคารหรื อสิ งอืนทีได้ล่วงลําในนํา บนชายหาด ในทะเล และกํากับ ควบคุม ดูแลการขุดลอก แก้ไข
อัน เป็ นการเปลี ยนแปลงร่ องนํา ทางเดิ นเรื อในแม่นํา ลําคลอง หรื อทะเล รวมทังการจัดลําดับ
ความสําคัญการใช้ประโยชน์โครงสร้างต่าง ๆ บริ เวณชายฝังทะเล
2.7) กรมโยธาธิ ก ารและผัง เมื อง มี ห น้าที และภารกิ จ เกี ยวกับการจัด ทํา แผน
แม่บท ผังเมือง ชุมชนและการใช้ทีดิน การจัดลําดับความสําคัญการใช้ประโยชน์ทีดินและชุมชน
2.8) กรมการปกครอง มีหน้าทีและภารกิจเกียวกับการขุดดิน หรื อถมดิน วิธีการ
ป้ องกันการพังทลายของดินหรื อสิ งปลูกสร้าง และการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไขการขุดหรื อ
ถมดิน รวมทังการระงับหรื อแก้ไขการขุดหรื อถมดิน การใช้ค่าเสี ยหายจากการขุดหรื อถมดิน
3) ส่ วนราชการในภูมิภาคและท้ องถิน ได้แก่
3.1) จังหวัด มีหน้าทีและภารกิจในฐานะผูส้ ังการและกํากับดูแลการใช้อาํ นาจหน้าที
ของส่ วนราชการต่าง ๆ ในภูมิภาคและท้องถินทีเกียวข้องกับการจัดการทีดินให้เป็ นไปตามกฎหมาย
3.2) องค์กรในสังกัดราชการส่ วนท้องถิน (เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล
กรุ งเทพมหานคร เมื องพัทยา) มี หน้าที และภารกิ จ เกี ยวกับการจัดการ การบํารุ งรั ก ษาและการ
ใช้ป ระโยชน์ จ ากป่ าไม้ ที ดิ น ทรั พ ยากรและสิ งแวดล้อม รวมถึ ง การคุ ม้ ครอง ดู แ ล และรั ก ษา
ทรัพย์สินทีเป็ นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน โดยสําหรับองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด แม้ว่าจะไม่มี
หน้าทีโดยตรงในการจัดการและใช้ประโยชน์ในทีดินชายฝังทะเล แต่ยงั คงมีอาํ นาจหน้าทีในการ
ประสานการพัฒนาของจังหวัด ซึ งรวมถึงการจัดการทีดินชายฝังทะเลทีถูกกัดเซาะและการนําทีดิน
กลับมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในพืนทีทีคาบเกียวกับองค์การปกครองส่ วนท้องถินหลายแห่ ง
4) องค์ กรภาคประชาชน ได้แก่ สภาองค์กรชุมชนตําบล เป็ นองค์กรท้องถินในภาค
ประชาชนทีจัดตังตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มีบทบาทในการสนับสนุนการ
ดํา เนิ น การของหน่ ว ยงานรั ฐ และร่ ว มมื อ กับ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ นในการจัด การ การ
บํารุ งรั กษา และการใช้ประโยชน์จากทีดิ นชายฝั งทะเล รวมทังการจัดให้มีเวทีปรึ กษาหารื อภาค
ประชาชน เพือส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมให้ขอ้ คิดเห็นต่อการดําเนินโครงการหรื อกิจกรรมทีมีผลหรื อ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ งแวดล้อม หรื อทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังทีดินชายฝังทะเล
โดยทีมีหน่ วยงานจํานวนมาก ทําหน้าทีและภารกิจทีเกียวข้องกับการจัดการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล แต่ไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพทีมีอาํ นาจหน้าทีแบบเบ็ดเสร็ จ
และมีความพร้อมในด้านโครงสร้ าง อัตรากําลัง และงบประมาณ ประกอบกับการใช้อาํ นาจตาม
กฎหมายทีแยกส่ วนหลายฉบับ ทําให้มีการทับซ้อน ขัดแย้ง หรื อปฏิบตั ิไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
หรื อเกือหนุ นซึ งกันและกันเท่าทีควร ขาดเอกภาพและการบูรณาการในการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ น

113
ระบบ ส่ ง ผลให้ก ารป้ องกัน แก้ไ ขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั งทะเลที ผ่า นมายัง เป็ นไปอย่า งไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล คุ ้ม ค่ า กับ งบประมาณที สู ญ เสี ย ไป ในบางพื นที พบว่ า มี
ผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหายกับพืนทีใกล้เคียง ดังนัน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องผลักดัน
ให้เกิดการจัดการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังเชิ งบูรณาการ อย่างเป็ นรู ปธรรมซึ ง
จะต้องมีการทบทวน ปรับปรุ ง พัฒนาเครื องมือและกลไกทังในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิการ
เพื อรองรั บ และสนั บ สนุ น การดํา เนิ น งานในทุ ก ระดั บ ด้ ว ย ซึ งในการศึ ก ษานี จะนํา เสนอ
ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย และเชิงการดําเนินการบนพืนฐานของการนําแนวคิดและหลักการบริ หาร
จัดการชายฝังอย่างบูรณาการ ซึ งจะใช้เป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝังในการดําเนินภารกิจด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝังทะเล ต่อไป
4.2 ข้ อเสนอแนะ
การจัดการชายฝังอย่างบูรณาการ เป็ นแนวทางในการจัดการทีสามารถแก้ไขปั ญหา
หรื ออุ ปสรรคต่อการจัดการชายฝั งเพือนําไปสู่ การพัฒนาทียังยืน โดยการบูรณาการส่ วนต่าง ๆ
ได้แก่ การบูรณาการพืนที การบูรณาการทรัพยากร การบูรณาการหน่วยงาน และการบูรณาการองค์
ความรู ้ อัน จะนํา ไปสู่ เ ป้ าหมายหลัก ของแนวคิ ด การพัฒ นาที ยังยืน 3 ประการ หรื อ หลัก 3E
ประกอบด้วย (1) การคงอยูข่ องระบบนิเวศ (Ecosystem Integrity) (2) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ (Economy Efficiency) (3) ความเท่าเทียม (Equity)

ภาพที 9 เป้าหมายและหลักการในการจัดการชายฝังอย่ างบูรณาการ
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การจัดการชายฝังอย่างบูรณาการ ต้องมีการดําเนินการต่อเนื องและมีการปรับเปลียน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพืนทีและช่วงเวลา โดยมีสิงทีควรตระหนัก ดังนี
1) หลักการพัฒนาอย่างยังยืน
การจัด การชายฝั งมี เ ป้ าหมายสํา คัญ เพื อนํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาอย่า งยังยืน โดย
เกี ยวข้องกับการดํารงไว้ซึงความสมบูรณ์ ทงในด้
ั
านของโครงสร้ างและหน้าที ของสิ งแวดล้อม
(Environmental Integrity) การพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสู งสุ ด (Economy Efficiency)
และการคํานึ งถึงความเท่าเทียมกันทางด้านสังคม (Social Equity) อย่างไรก็ตาม การนําหลักการ
ดังกล่าวมาใช้นนต้
ั องมีการประยุกต์ให้การจัดการได้ผลลัพธ์ทีเป็ นรู ปธรรมหรื อจับต้องได้ โดยการ
ใช้เครื องมือ เทคนิค หรื อกลไกต่าง ๆ
2) หลักการบูรณาการ
เนื องจากชายฝั งเป็ นบริ เ วณที มี ปฏิ สัมพัน ธ์ร ะหว่า งแผ่น ดิ น และทะเล ความ
เกียวข้องกับหน่ วยงานต่าง ๆ และมีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจํานวนมาก ดังนันการจัดการชายฝังจึงต้อง
เป็ นการจัดการอย่างบูรณาการ ทังในแง่ของการบูรณาการทรัพยากร การบูรณาการพืนที (แผ่นดิน
และทะเล) การบูรณาการหน่ วยงานที เกี ยวข้องและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย และการบูรณาการองค์
ความรู ้ต่าง ๆ รวมไปถึงภูมปัญญาท้องถิน
3) การมีส่วนร่ วม
การจัดการชายฝังเป็ นการควบคุม ดูแล และปรับเปลียนพฤติกรรมของมนุษย์ใน
การใช้ประโยชน์จากชายฝัง ทําให้เกิ ดผลกระทบต่อคนเป็ นจํานวนมาก เช่น หน่ วยงานทีมีหน้าที
ควบคุ มดู แล หน่ วยงานที เกี ยวข้องอื น ๆ และผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยจากการจัดการชายฝั ง เป็ นต้น
จึงจําเป็ นต้องให้ผทู ้ ีเกียวข้องต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการชายฝัง ตังแต่การเข้ามามีส่วนร่ วม
แสดงความคิดเห็นในการระบุปัญหา การวางแผน การจัดการ การปฏิบตั ิตามแผนการจัดการ และ
การประเมินผล เพือให้การจัดการชายฝังสอดคล้องกับความต้องการ มีความโปร่ งใส และได้รับการ
ยอมรับจากทุกฝ่ าย
4) การนําไปปฏิบตั ิ
สาเหตุ สํ า คัญ ประการหนึ งที ทํา ให้ ก ารจัด การชายฝั งในหลาย ๆ ประเทศ
ไม่ประสบความสําเร็ จ คือ การขาดการนําแผนไปปฏิบตั ิหรื อนําไปปฏิบตั ิเพียงบางส่ วน แผนการ
จัดการชายฝังต้องได้รับการสนับสนุ นงบประมาณและบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอ รวมทัง
ต้องเสริ มสร้างความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานให้ตรงกับแผนการจัดการชายฝัง เพือให้การจัดการ
ชายฝังดําเนินไปอย่างราบรื นและต่อเนือง
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5) การประเมินผล
การประเมินผลเป็ นสิ งสําคัญอย่างมากในการจัดการชายฝั ง เนื องจากสามารถ
บอกให้ทราบถึงระดับความสําเร็ จในการจัดการชายฝัง และทําให้เกิดเป็ นบทเรี ยนของการจัดการ
ชายฝัง ซึ งจะนําไปสู่ การปรับปรุ งแผนการจัดการชายฝังหรื อขยายผลในประเด็นปั ญหาอืน ๆ ขยาย
ขอบเขตของพืนทีให้กว้างขวางมากยิงขึน หรื อขยายในพืนทีอืน ๆ ต่อไป
ดังทีกล่าวไว้ก่อนหน้านี แล้วว่า การป้ องกันแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังคือส่ วนหนึง
ของการจัดการชายฝังทะเล ซึ งเป็ นกระบวนการในการป้ องกันชายฝังจากความเสี ยหายหรื อความ
เปลี ยนแปลงทีเกิ ดจากกิ จกรรมใด ๆ จึ งเป็ นกระบวนการทีเกี ยวข้องกับการรวบรวมประเมินผล
ข้อมูลหลาย ๆ สาขา ทังธรณี วิทยา ชีววิทยา เคมี ฟิ สิ กส์ อุทกวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมวิทยา ฯลฯ สําหรับใช้เป็ นพืนฐานในขันตอนต่าง ๆ ในการพิจารณาดําเนิ นการป้ องกันและ
แก้ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั งทะเลในแต่ ล ะพื นที ซึ งประกอบด้ ว ย ขันตอนหลัก ๆ คื อ
(1) การศึกษา สํารวจ ออกแบบและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ (2) การศึกษาโครงสร้างพืนฐาน
อย่างละเอียด (3) การทดสอบวิธีการทีเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพืนทีชายฝังทะเลทีประสบ
ปั ญหาการกัดเซาะแต่ละพืนที (4) การขยายผลการทดสอบออกไปสู่ พืนทีใกล้เคียงเพือให้ความ
มันใจว่ารู ปแบบ เทคโนโลยี เทคนิค วิธีการทีใช้เหมาะสม (5) ดําเนินการก่อสร้างโครงสร้างป้ องกัน
การกัดเซาะ (6) ติดตาม ตรวจสอบการเปลียนแปลงและผลกระทบทีเกิดจากโครงสร้างป้ องกันการ
กัดเซาะชายฝังทะเลอย่างต่อเนือง
4.2.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการประมวลข้อ เสนอผลการศึ ก ษาต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้อ ง และผลการ
สัมมนาวิชาการนานาชาติดา้ นการกัดเซาะชายฝังทะเล มีขอ้ เสนอเชิงนโยบายโดยสรุ ปดังต่อไปนี
(1) เร่ งรัดการออกพระราชบัญญัติส่งเสริ มการบริ หารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง พ.ศ. ... ซึงภายใต้กฎหมายดังกล่าวกําหนดให้กลไกระดับชาติ คือ คณะกรรมการนโยบาย
และแผนการบริ หารจัดการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั งแห่ งชาติ มีอาํ นาจหน้าทีเสนอนโยบายและ
แผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝังแห่ งชาติ รวมทังให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ คําปรึ กษาและ
ติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานของหน่ วยงานที เกี ยวข้อง เพือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ดังกล่ าว รวมถึ งการออกกฎกระทรวงกําหนดพืนที คุ ม้ ครองทรั พยากรทางทะเลและชายฝั ง พืนที ป่ า
ชายเลนอนุ รักษ์ รวมทังมาตรการคุ ม้ ครองซึ งครอบคลุมในเรื องห้ามดําเนิ นกิ จกรรม มาตรการสงวน
อนุรักษ์ ฟื นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง การใช้ประโยชน์ทีดิน และมาตรการ
คุม้ ครองอืน ๆ ซึ งสามารถนําไปใช้เป็ นกรอบในการกําหนด ควบคุม รู ปแบบ วิธีการก่อสร้างโครงสร้าง
ป้ องกันแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลให้เหมาะสมและเกิดผลกระทบน้อยทีสุ ดต่อไป
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ทังนี การมีพระราชบัญญัติดงั กล่าวซึ งเป็ นกฎหมายเชิ งนโยบาย จะ
เป็ นเครื องมือสําหรับสนับสนุ นการสร้างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลให้มีความต่อเนืองและมีสภาพการบังคับใช้ในการติดตามประเมินผล
การดําเนิ นงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึน นอกจากนี การกํากับ ควบคุมการ
ดําเนิ นการ รวมทังกลไกคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี จะช่วยสนับสนุ นและสอดคล้องกับ
การดํา เนิ น การภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ งแวดล้อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 และ
คณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ (กก.วล.) รวมทัง คณะอนุ กรรมการภายใต้ กก.วล. ทีเกียวข้อง
ได้แ ก่ คณะกรรมการผูช้ ํานาญการพิจารณารายงานการวิ เ คราะห์ ผลกระทบสิ งแวดล้อม (ด้า น
คมนาคมของส่ วนราชการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อโครงการร่ วมกับเอกชน และด้านโครงสร้ างพืนฐาน
และอืน ๆ)
(2) การพิจารณากําหนดเขตและมาตรการการใช้ประโยชน์พืนทีชายฝั ง
ทะเลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับขีดความสามารถการรองรับ (Carrying Capacity) การพัฒนา
ของพืนที ตลอดจนการกําหนดเขต และการจัดลําดับความสําคัญพืนทีทีประสบปั ญหาการกัดเซาะ
รวมทังมาตรการจัด การป้ องกัน แก้ไ ขปั ญ หาพื นที ชายฝั งทะเลที ประสบปั ญ หาการกัด เซาะให้
เหมาะสม เกิดผลกระทบน้อยทีสุ ด
(3) การกําหนดให้มีการประเมินสิ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment : SEA) อย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรมเพือใช้เป็ นเครื องมือในการ
ตัดสิ นใจ กําหนดนโยบายและร่ างแผนการพัฒนาพืนทีชายฝังทะเลทังในระดับประเทศ ระดับพืนที
(4) การพิจารณากําหนดมาตรการกํากับหรื อจูงใจเพือควบคุมกิจกรรมใน
พืนที ชายฝั งทะเลและเพือส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่ าง ๆ เพือสนับสนุ นให้เ อกชน
เจ้าของทีดินเข้ามาร่ วมจัดการทีดินชายฝังทะเลและการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
(5) การพิจารณาให้มีหลักสู ตรการศึกษาด้านการจัดการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลในระดับอุดมศึกษา เพือสร้างบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะพืนฐานทาง
วิชาการทีเป็ นมาตรฐาน พร้อมทังกําหนดโครงสร้าง อัตรากําลัง ตําแหน่ง/สายงานให้กบั ส่ วนราชการที
มีอาํ นาจหน้าที พันธกิจด้านการจัดการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล ทังในส่ วนกลาง
จังหวัด และท้องถิน ให้เพียงพอและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับสถานการณ์และความจําเป็ น
4.2.2 ข้ อเสนอแนะการดําเนินงาน
(1) การพัฒนาศักยภาพกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั งในการเป็ น
หน่ วยงานประสานการดําเนิ นงานตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณ การจัดการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล ดังนี
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ทบทวนอํานาจหน้าทีตามกฎกระทรวงของกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝัง
อํานาจหน้ าที (เดิม)

อํานาจหน้ าที (ใหม่ )

(1) เสนอความเห็นเพือจัดทํานโยบายและแผนเพือประโยชน์ในการ
บริ ห ารจัด การ การอนุ รั กษ์แ ละฟื นฟูท รั พ ยากรทางทะเลและ
ชายฝัง
(2) เสนอให้มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไขเพิ มเติ ม กฎ ระเบี ย บ มาตรการ
เกียวกับการอนุ รักษ์ การฟื นฟู การจัดการและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังเพือให้มีการใช้อย่างยังยืน
(3) กํากับดูแล ประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบให้เป็ นไปตามกฎ
ระเบียบ มาตรการ
(4) ศึกษา วิจยั พัฒนาการอนุ รักษ์และฟื นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลทีหายากและใกล้สูญพันธุ์
(5) เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์เพือประโยชน์ในการสงวน รักษา
คุม้ ครอง ควบคุมดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
(6) สร้างความเข้าใจและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์และฟื นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
(7) เป็ นศู น ย์ข ้อ มู ล เกี ยวกับ ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั งของ
ประเทศ
(8) ประสานความร่ วมมื อ กั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและ
ต่างประเทศในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
(9) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีกฎหมายกําหนดให้อาํ นาจหน้าทีของกรม
หรื อตามทีกระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

(1) เสนอความเห็นเพือจัดทํานโยบายและแผนเพือประโยชน์ในการ
บริ หารจัดการ การอนุ รักษ์และฟื นฟูทรั พยากรทางทะเลและ
ชายฝัง
(2) เสนอให้มีการปรั บปรุ ง แก้ไขเพิมเติ มกฎ ระเบี ยบ มาตรการ
เกียวกับการอนุ รักษ์การฟื นฟู การจัดการและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังเพือให้มีการใช้อย่างยังยืน
(3) ควบคุ ม กํา กับ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
บริ หารจั ด การทรั พยากรทางทะเลและชายฝั ง รวมทั งการ
กัดเซาะชายฝั งให้ เป็ นไปตามนโยบายและแผน ตลอดจน กฎ
ระเบียบ และมาตรการที เกียวข้ อง
(4) ศึกษา วิจยั พัฒนาการอนุ รักษ์และฟื นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง รวมถึง พืช และสัตว์ทะเลทีหายากและใกล้สูญพันธุ์
(5) เสนอแนะแหล่ ง อัน ควรอนุ รั ก ษ์เ พื อประโยชน์ ใ นการสงวน
รักษา คุม้ ครอง ควบคุมดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
(6) สร้างความเข้าใจและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์และฟื นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
(7) เป็ นศู น ย์ข ้อ มู ล เกี ยวกับ ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั งของ
ประเทศ
(8) ประสานความร่ วมมื อ กั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและ
ต่างประเทศในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
(9) ทําหน้าทีเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ ประสานการดําเนิ นงานด้าน
การจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเลให้
เป็ นไปอย่ า งบู ร ณาการและสอดคล้อ งกั บ นโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิการหรื อแผนการจัดการ
เชิงพืนที
(10) ปฏิ บตั ิ การอืนใดตามที กฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที
ของกรม หรื อตามทีกระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

• จัด ตัง “สํ า นั ก การจั ด การป้ องกัน การกัด เซาะชายฝั งทะเล” โดยมี
อํานาจหน้าที ดังนี
1. ศึกษา วิจยั และวิเคราะห์ เพือจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และ
แผนปฏิบตั ิการ รวมทังมาตรการในการจัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล และ
การใช้ประโยชน์พืนทีชายฝังทะเลแบบบูรณาการเชิงพืนที
2. ศึ กษา สํารวจ และวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภ าพ และประสิ ทธิ ผลของ
วิธีการและรู ปแบบการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเล ทังทีเป็ นโครงสร้ างทาง
วิศวกรรม (hard structure) และทีไม่ใช่โครงสร้างทางวิศวกรรม (soft structure)
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3. จัดทํา พัฒนา และปรับปรุ งระบบข้อมูลสารสนเทศโครงสร้างการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล และสภาพการใช้ประโยชน์พืนทีชายฝังทะเล
4. จัดทําระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร (decision support
system : DSS) และระบบการติดตามประเมินผลโครงสร้างการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
ขายฝังทะเล และการใช้ประโยชน์พืนทีชายฝังทะเล
5. จัดทําและพัฒนากลไกและกระบวนการมีส่วนร่ วมเพือส่ งเสริ มองค์
ความรู ้ในการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง และการใช้ประโยชน์พืนทีชายฝัง
ทะเลอย่างยังยืน
6. ปฏิบตั ิหน้าทีฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ และ
คณะทํางานทีเกียวข้อง
7. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอืน
ทีเกียวข้อง หรื อทีได้รับมอบหมาย
ทังนี การแบ่งส่ วนราชการภายในของสํานักการจัดการป้ องกันการ
กัดเซาะชายฝังทะเล เห็นควรใช้รูปแบบการจัดองค์กรตามหน้าทีตามภาพที 10 โดยสนับสนุนการ
จัดกรอบอัตรากําลังให้ครอบคลุมสาขาทีจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิ ประมาณ 30 คน

ภาพที 10 โครงสร้าง/อํานาจหน้าทีของสํานักการจัดการป้ องกันการกัดเซาะชายฝังทะเล (สปก.)

119
นอกจากนี เพื อให้การทําหน้าที ด้านการจัดการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง เป็ นไปอย่างน่ าเชื อถือและมี
มาตรฐานทางวิชาการ ควรจัดให้มีกลไกคณะกรรมการทีปรึ กษาทางวิชาการด้านการจัดการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเล โดยมี องค์ประกอบผูท้ รงคุ ณวุ ฒิ ผูเ้ ชี ยวชาญหรื อผูม้ ี
ประสบการณ์ทุกสาขาทีเกียวกับการจัดการชายฝังทะเลอย่างบูรณาการ และการจัดการป้ องกันแก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั ง ตลอดจนผูเ้ ชี ยวชาญด้านกฎหมายทีเกี ยวข้อง เพือทําหน้าทีให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา กลันกรอง เสนอแนะข้อมูลข้อคิดเห็นต่อการเสนอแนะนโยบาย การจัดทําแผน การออกแบบ
การเลื อกแนวทาง เทคนิ ค วิธีการ รู ปแบบโครงสร้ างการป้ องกัน การพัฒนาคู่มือการปฏิ บ ตั ิ และ
ฐานข้อมูล ตลอดจนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม รวมทังการให้ความรู ้และอืนๆ ต่อภาค
ส่ วนต่างๆ ทีขอความร่ วมมือหรื อความอนุเคราะห์จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
(2) การประสานความร่ ว มมื อ กับ ต่ า งประเทศ และองค์ก รระหว่ า ง
ประเทศ เพือพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านการจัดการชายฝังทะเลอย่างบูรณาการ และการ
จัดการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังของบุคลากรทังในระดับริ หารและระดับปฏิบตั ิการ
โดยเฉพาะกับองค์กรหรื อประเทศทีมีความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีการจัดการชายฝัง
เช่น ประเทศเกาหลี โดยครอบคลุมความร่ วมมือด้านต่างๆ ได้แก่
(2.1) ด้านการพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรทังในระดับบริ หาร
และระดับ ปฏิ บ ัติ ง าน โดยการฝึ กอบรม สั ม มนา ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร และ/หรื อ ฝึ กปฏิ บ ัติ
โดยเฉพาะในสาขาทีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังของประเทศไทยยังขาดความพร้อม ได้แก่
• การพัฒนานโยบาย แผน มาตรการด้านทรัพยากรทางทะเล
และชายฝังเพือเตรี ยมรับมือกับการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทังระบบการติดตามประเมินผล
• มาตรการ แนวทางและเทคนิคการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การกัดเซาะชายฝังทะเล
• ระบบการป้ องกันและคุม้ ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
(2.2) ด้านความร่ วมมือทางวิชาการเกี ยวกับการสํารวจ ศึกษา วิจยั
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝังและด้านมลพิษสิ งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะในเรื อง
• การประยุก ต์ใ ช้เทคโนโลยีที ทันสมัย ในการติ ด ตามการ
เปลียนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง
• การศึกษาและพัฒนาโมเดลสําหรับคาดการณ์แนวโน้มและ
การป้ องกันผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง
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• การศึกษาวิจยั ทางสมุทรศาสตร์ และปั จจัยทีมีผลกระทบต่อ
การกัดเซาะชายฝังทะเล
• การศึกษาวิจยั เกี ยวกับอุ บตั ิภยั ทางธรรมชาติ ทีเกี ยวเนื อง
กับทะเล
(2.3) ด้านการพัฒนากลไกและกระบวนการแลกเปลียนข้อมูลและ
องค์ความรู ้เกียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝังทังในระดับองค์กรและระดับนักวิชาการ โดยรวม
ถึงการสนับสนุนเกียวกับเครื องมือและเทคโนโลยีทีทันสมัย ตลอดจนผูเ้ ชียวชาญและนักวิชาการใน
การถ่ายทอดความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และการแลกเปลียนเรี ยนรู ้เพือเพิมศักยภาพด้านการพัฒนา
ระบบเชือมโยงแลกเปลียนข้อมูลและระบบการบริ หารจัดการข้อมูล เป็ นต้น
(2.4) ด้า นความร่ ว มมื อ และการเป็ นพัน ธมิ ต รในการขับ เคลื อน
อนุสัญญา/พันธกรณี ทีเกียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทางทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea) อนุสัญญาว่าด้วยการ
ป้ องกันมลภาวะจากเรื อ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)
และอนุ สัญญาว่าด้วยการป้ องกันมลภาวะทางทะเลเนื องจากการทิงวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอืน
(Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matter 1972)
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามข้ อมูลและความคิดเห็น
เรือง การบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝังทะเล
วิธีการตอบแบบสอบถาม : โปรดกา 9 หน้า (บางข้ออาจกาได้มากกว่า 1 ข้อ) หรื อให้ขอ้ มูลรายละเอียดเพิมเติม
1. ข้ อมูลทัวไปเกียวกับผู้ให้ ข้อมูล/ตอบแบบสอบถาม
1.1 โปรดระบุประเภทของหน่วยงานทีท่านสังกัด
ส่ วนราชการในส่ วนกลาง
ส่ วนราชการในภูมิภาค
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
สถาบันการศึกษาใน กทม.
สถาบันการศึกษาในภูมิภาค
บริ ษทั ทีปรึ กษา
นักวิชาการอิสระ
หน่วยงานกํากับ ตรวจสอบ (กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ องค์การอิสระ ฯลฯ)
อืน ๆ ระบุ..............................
1.2 ตําแหน่ง / บทบาทของท่านในหน่วยงานทีท่านสังกัด
ผูบ้ ริ หารหน่วยงานระดับต้น-สู ง ผูเ้ ชียวชาญ
เจ้าหน้าทีระดับกลาง-สู ง
เจ้าหน้าทีระดับปฏิบตั ิ
ผูจ้ ดั การภาคเอกชน
อืน ๆ ระบุ..............................
2. ข้ อมูลและความคิดเห็นต่ อสถานการณ์ และการบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝังทะเลในประเทศไทย
2.1 ในมุมมองของท่านเห็นว่าสถานการณ์การกัดเซาะชายฝังทะเลของประเทศไทยในปัจจุบนั อยูใ่ นระดับใด
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา ในระดับ
วิกฤต
รุ นแรงมาก
ค่อนข้างรุ นแรง ปานกลาง น้อย
2.2 ต่อเนืองจากความเห็นในข้อ 2.1 ท่านคาดการณ์วา่ แนวโน้ มของสถานการณ์การกัดเซาะชายฝังทะเลของ
ประเทศไทยในช่วงระยะ 5-10 ปี ข้างหน้า จะเป็ นอย่างไร
ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอทีจะคาดการณ์แนวโน้มได้
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเลด้านอ่าวไทย จะขยายตัวและมีอตั ราการกัดเซาะทีรุ นแรงขึนในบาง
(ขอให้ระบุไม่เกิน 5 พืนที)
พืนที เช่น.......................................................................................................................................................
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลด้านอันดามัน จะขยายตัวและมีอตั ราการกัดเซาะทีรุ นแรงขึนในบาง
(ขอให้ระบุไม่เกิน 5 พืนที)
พืนที เช่น........................................................................................................................................................
ปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลทุกพืนทีจะขยายตัวแต่ไม่สามารถคาดการณ์อตั ราความรุ นแรงของการ
กัดเซาะในแต่ ละพื นที เนื องจากมี ปั จจัย/ตัวแปรที เกี ยวข้องจํานวนมากและในปั จจุ บ ันยังไม่ มี
การศึกษาข้อมูลปัจจัย/ตัวแปรทีเพียงพอสําหรับการคาดการณ์
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2.3 ขอให้ท่านใช้ประสบการณ์/ข้อมูลเท่าทีท่านมีตงแต่
ั อดี ตจนถึงปั จจุบนั ในการเรี ยงลําดับปั จจัยทีเป็ น
สาเหตุของการเกิดปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลในประเทศ โดยใส่ หมายเลขใน ( ) รวมทังให้
ข้อมูลเพิมเติมด้วย
1 = เป็ นสาเหตุทีมีนาหนั
ํ กมากทีสุ ด
2 = เป็ นสาเหตุทีมีนาหนั
ํ กมาก
3 = เป็ นสาเหตุทีมีนาหนั
ํ กปานกลาง 4 = เป็ นสาเหตุทีมีนาหนั
ํ กน้อย
5 = ไม่เกียวข้อง
( ) กิจกรรมมนุษย์ เช่น..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
( ) ปั จจัย/ตัวแปรทางธรรมชาติ ได้แก่....................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( ) กฎหมาย หรื อ ระเบียบทีเป็ นแรงกดดัน ได้แก่.......................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( ) ทิศทางนโยบายการพัฒนาประเทศ และ/หรื อ แผนงาน โครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ เช่น...................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( ) ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการ ได้แก่............................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
( ) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ...................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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2.4 โดยความคิ ดเห็ นของท่ านต่ อภาคส่ วนต่ าง ๆ ตามรายชื อที ปรากฏในหัวข้อนี ท่ านคิ ดว่าในปั จจุ บัน
ถึง 5 ปี ข้ างหน้ า หน่ วยงานดังกล่ าวมีความรู ้ความเข้าใจ และให้ความสนใจ ให้ความสําคัญต่อสถานการณ์
การกัดเซาะชายฝังทะเลในระดับใด (โปรดกา 9 ในช่องตารางโดยกาความคิดเห็นต่อทุกหน่วยงาน)
ความรู้ – ความเข้ าใจ

หน่วยงาน

ภาครัฐ

(1) ระดับนโยบาย (รัฐบาล)
(2) ระดับกระทรวง
(3) ส่ วนราชการระดับกรม
(4) หน่วยปฏิบตั ิส่วนในพืนที

จังหวัด

(5) จังหวัดชายทะเล
(6) จังหวัดอืน ๆ
(7) องค์กรปกครองส่ วนท้องถินชายทะเล
(8) องค์กรปกครองส่ วนท้องถินอืน ๆ
(9) มหาวิทยาลัยรัฐในกรุ งเทพฯ

ภาคการศึกษา

(10) มหาวิทยาลัยรัฐในภูมิภาค
(11) สถาบันการศึกษาของเอกชน
(12) สถาบันวิจยั ของรัฐ
(13) สถาบันวิจยั /บริ ษทั ทีปรึ กษาเอกชน
(14) ผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการอิสระ

ภาคเอกชน

(15) ผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์
(16) ผูป้ ระกอบการท่องเทียว
(17) ผูป้ ระกอบธุรกิจก่อสร้าง

สื อ

ภาคประชาชน

(18) ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ
(19) NGO
(20) ชุมชน/ประชาชนทัวไป
(21) ชุมชน/ประชาชนชายฝังทะเล
(22) สื อสารมวลชน

มาก ปานกลาง น้อย

ไม่มี

ความสนใจ – ให้ความสําคัญ
ไม่มี
มาก ปานกลาง น้อย
ความเห็น

ไม่มี

ไม่มี
ความเห็น
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3. บทบาทของหน่ วยงาน (หรือตัวท่ านเองในกรณีเป็ นเชียวชาญ/นักวิชาการอิสระ)
3.1 โปรดกา 9 ในช่องตารางลักษณะการดําเนิ นงานด้านการกัดเซาะชายฝังทะเล ซึ งหน่วยงานท่าน (หรื อตัวท่าน
เองในกรณี เป็ นผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการอิสระ) ได้ดาํ เนินการตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

(13) ถ่ายทอดความรู้/ให้การศึกษา

(12) จัดทําคู่มือ / องค์ความรู้

(11) จัดทําฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์

(10) จัดทําแนวป้ องกันการกัดเซาะ
โดยวิธีธรรมชาติ

(9) จัดทําแนวป้ องกันการกัดเซาะแบบ
ผสมผสาน

(8) จัดทําแนวป้ องกันการกัดเซาะแบบ
Hard Solution

(7) จัดทําแนวป้ องกันการกัดเซาะแบบ
Soft Solution

(6) โครงการศึกษาวิจยั ด้านการกัดเซาะ
ชายฝังและอืน ๆ

(5) การศึกษาจัดทํารายงาน EIA

(4) โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้าง
ป้ องกันการกัดเซาะ

(3) โครงการสํารวจประเมินสถานการณ์
ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง

(2) จัดทําแผนแม่บท/แผนจัดการ/
แผนปฏิบตั ิการ  ภาพรวม  เชิงพืนที

(1) เสนอนโยบาย/มาตรการ

ภารกิจการดําเนินงานด้ านการกัดเซาะชายฝังทะเล

3.2 วิธีการดําเนินงานด้านการกัดเซาะชายฝังทะเล ซึ งท่านระบุไว้ในข้อ 3.1
1) ดําเนินการเอง (ระบุหวั ข้อภารกิจ)..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..……………...
2) จัดจ้างทีปรึ กษา/สถาบันการศึกษา (ระบุหวั ข้อภารกิจ)..............................................................................
…………………………………………………………………………………………..……………...
3) จ้างเหมา/ประมูล (ระบุหวั ข้อภารกิจ).........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..……………...
4) ดําเนินการเองและจัดจ้าง (ระบุหวั ข้อภารกิจ)............................................................................................
…………………………………………………………………………………………..……………...
5) อืน ๆ ระบุ......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..……………...
3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณต่อปี ทีหน่วยงานได้รับสําหรับดําเนินภารกิจด้านการกัดเซาะชายฝังทะเล
(โปรดกา 9 ในช่อง )
น้อยกว่า 1 ล้านบาท
ตังแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
มากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท
มากกว่า 15 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
มากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
มากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
มากกว่า 200 ล้านบาทขึนไป
อืน ๆ ระบุ.............................................................
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4. โครงสร้ างอัตรากําลังและข้ อจํากัด/อุปสรรคในการบริ หารจัดการภารกิจด้ านการกัดเซาะชายฝั งทะเล
ของหน่ วยงานท่ านในปัจจุบนั
4.1 โครงสร้างรองรับการดําเนินงาน (โปรดกา 9 ในช่อง )
ไม่มีการจัดโครงสร้างรองรับ (เช่น เป็ นงานฝาก)
มีโครงสร้างรองรับ แต่ไม่เป็ นทางการ (จัดตังเป็ นการภายใน) โดยจัดตังเป็ น
สํานัก
ส่ วน
สถาบัน
ฝ่ าย
กอง
สํานักงาน
อืน ๆ ระบุ..............................................................
มีโครงสร้างรองรับเป็ นทางการ โดยเป็ นหน่วยงานระดับ
สํานัก
ส่ วน
สถาบัน
ฝ่ าย
กอง
สํานักงาน
อืน ๆ ระบุ..............................................................
4.2 อัตรากําลังทีรับผิดชอบภารกิจด้านการกัดเซาะชายฝังทะเลทีมีในปัจจุบนั
ระดับ
ผูบ้ ริ หาร
(1) ข้าราชการ ผูเ้ ชียวชาญ
เจ้าหน้าที
รวม
ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ
(2) ลูกจ้าง
ลูกจ้างอืน ๆ
รวม
รวมข้ าราชการและลูกจ้ าง (1) + (2)

จํานวน (คน)

โปรดจําแนกคุณวุฒิของอัตรากําลัง

หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารแผนภูมิโครงสร้าง/อัตรากําลังด้วย

4.3 โปรดให้ขอ้ คิดเห็นโดยกา 9ในช่อง พร้อมทังให้รายละเอียดประกอบ เกียวกับข้อจํากัด/อุปสรรค
ของหน่วยงานในการดําเนินภารกิจด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝังทะเล
ข้อจํากัด กฎหมาย (ระบุมาตราและชือกฎหมาย)..............................................................................
................................................................................................และประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้
กฎ ระเบียบทีเป็ นช่องโหว่ (ระบุ.......................................................................................................
........................................................................................................................................................)
ความไม่เพียงพอของบุคลากร และปริ มาณงาน
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การขาดทักษะ / องค์ความรู ้ของบุคลากร (ระบุสาขา / ทักษะ / ความรู ้ทีขาดแคลน.........................
........................................................................................................................................................)
ขาดจุดเน้นเชิงนโยบาย หรื อ การสนับสนุนเชิงนโยบายค่อนข้างน้อย
ขาดงบประมาณ / แหล่งทุน ทีเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา
ขาดข้อมูลทีครอบคลุมและทันสมัย
ขาดเครื องมือ / เทคโนโลยี
ขาดหลักสู ตรการศึกษาด้านการจัดการกัดเซาะชายฝังทะเลโดยตรงในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อืน ๆ ระบุ...................................................................................................................................................................)
5. ข้ อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพการจัดการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
5.1 การเสริ มสร้างองค์ความรู ้ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝังทะเล
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
5.2 การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของหน่วยงาน
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
5.3 การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน / โครงการจัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะฝังทะเลและ
กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบเพือไม่ให้เกิดความซําซ้อนและลดผลกระทบ
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

132
5.4 การพัฒนากลไกหรื อกระบวนการเพือบูรณาการการจัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง
ทะเลอย่างเป็ นระบบ โดย....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
5.5 อืน ๆ ระบุ.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
รายชือผลการศึกษาวิจัยทีเกียวข้ องกับการจัดการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
เรื องที 1 โครงการศึกษาวิจยั เรื อง มาตรการทางกฎหมายเกียวกับการนําทีดินทีถูกนําทะเลกัดเซาะ
กลับมาใช้ประโยชน์ (Land Reclamation)
เรื องที 2 โครงการศึ กษาแผนแม่บทการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเล ตังแต่ปากแม่นาํ
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี ถึงปากแม่นาปราณบุ
ํ
รี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
เรื องที 3 โครงการศึกษาวางผังแม่บทการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งและวางผังท่าเรื อเพือ
รองรับการขยายพืนทีอุตสาหกรรมชายฝังตะวันออก (จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด)
เรื องที 4 โครงการจัด ทํา แผนหลัก และแผนปฏิ บ ัติ ก ารแก้ไ ขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั งทะเล
บริ เวณอ่าวไทยตอนบน (จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา)
เรื องที 5 โครงการศึกษาจัดทําแผนหลักและออกแบบเบืองต้นในการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝังอ่าวไทยตอนล่างตังแต่แหลมตะลุมพุก ถึงปากนําทะเลสาบสงขลา
เรื องที 6 โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเลจังหวัดปั ตตานี และ
การออกแบบโครงสร้างป้ องกันเบืองต้น
เรื องที 7 โครงการศึ กษาวิจ ัยและสํารวจออกแบบรายละเอี ย ดโครงสร้ างป้ องกันการกัดเซาะ
ชายฝัง บริ เวณตําบลแหลมฟ้ าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ
เรื องที 8 โครงการศึกษาบูรณาการเชิงพืนทีเพือการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล จังหวัด
สมุทรปราการ : กรณี ศึกษานําร่ องเพือการออกแบบ ณ บ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้ าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ
เรื องที 9 โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
เรื องที 10 โครงการศึกษาหาสาเหตุการกัดเซาะชายฝังทะเลและแนวทางการแก้ไขป้ องกันชายฝัง
ทะเลทีได้รับผลกระทบบริ เวณพืนทีลุ่มนําปากพนัง จ.นครศรี ธรรมราช
เรื องที 11 โครงการสํารวจและศึกษาการกัดเซาะชายฝังทะเลบริ เวณอ่าวไทย (จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
นครศรี ธรรมราช และสงขลา)
เรื องที 12 รายงานวิชาการการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังทะเลด้านอ่าวไทย
เรื องที 13 รายงานวิชาการการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังด้านทะเลอันดามัน
เรื องที 14 โครงการสํารวจและศึ กษาการเปลี ยนแปลงของตะกอนชายฝั งทะเลพื นที จังหวัดระยองและ
จังหวัดจันทบุรี
เรื องที 15 โครงการสํารวจและศึกษาการเปลียนแปลงของตะกอนชายฝังทะเล
เรื องที 16 โครงการสํารวจและศึกษาการเปลียนแปลงระดับนําทะเล
เรื องที 17 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิมขึนของระดับนําทะเลต่อสภาพการใช้
ทีดินชายฝังของประเทศไทย

ภาคผนวก ค
โครงการและงบประมาณตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง ปี งบประมาณ 2554-2559 จําแนกตามแผนงานและหน่ วยงาน
แผนงานที่ 1 ศึกษาออกแบบ จัดทํารายงาน
หน่วยงาน

1. กรมทรัพยากร ทาง
ทะลและชายฝั่ง (ทช.)

โครงการ

2. กรมทรัพยากร ธรณี
(ทธ.)

โครงการ

8

ล้านบาท 110.5

รวม

4

4

7.3
ลบ.

7.3

โครงการ

โครงการ

0.0

0

โครงการ

0.0

7
29.5
โครงการ

7

6

98.5

33.0
32

โครงการ

ลบ.

โครงการ
ล้านบาท

0

โครงการ

1

ล้านบาท

40.0

รวม
โครงการ

33

รวม
โครงการ

โครงการ

36.0

9

7

61.0 37.0
772.5 ลบ.
4

2

18.0 13.0
220.5 ลบ.

2

14

12
5.2

แผนงานที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้และ

0.0

8

ลบ.

4

4

4

4

4

4

10.0

10.0
24

10.0

10.0
60.0

10.0
ลบ.

10.0

โครงการ

โครงการ

40.0

ลบ.

0

โครงการ

32

โครงการ

305.5

ลบ.

89

โครงการ

35

32

16

8

4

128

โครงการ

13

13

48

โครงการ

11368.0 ลบ.
6

4

4

132.0
1019.5

80.0
ลบ.

88.0

30

26

30.6
161

25.8
โครงการ

3

1

1

รวมทั้งสิ้น

3.0

2.0
5

โครงการ

6.0

ลบ.

ลบ.

176

โครงการ

2

4

101.5

35.0
37

37.0

18.0
226.5

13.0
ลบ.

22.0

โครงการ

1

1

1

2

9

11

9

9

8

1.5

14.7
43

17.7

11.7
65.6

10.5
ลบ.

9.5

0.2
5

0.1

0.1
ลบ.

1.5

14.9
48

17.8
โครงการ

11.8
66.2

10.6
ลบ.

9.6

โครงการ

0.1
0.6

0.1

โครงการ

4

4

4

4

4

4

10.0

10.0
24

10.0

10.0
60.0

10.0
ลบ.

10.0

โครงการ

1

1

1

0

0

0

40.0

5.0
3

5.0
โครงการ

0.0
50.0

0.0
ลบ.

0.0

ลบ.

227.6 ลบ.

404

โครงการ

1901.4

ลบ.

49

39

22

13

4

0.0

ลบ.

5

ลบ.
4

86.0 195.0 65.0 50.0 37.0
37 โครงการ 481.0 ลบ.

0

0

โครงการ

0.0

ลบ.

5.0

โครงการ

ลบ.

0

โครงการ

0.0

ลบ.

5.0
1

โครงการ

12387.5 ลบ.

6

โครงการ

9.0

ลบ.

38

โครงการ

0.0

4

0.0

ลบ.

0

โครงการ

171

โครงการ

0.0

5

38

48.0
0

โครงการ

0.0

ลบ.

1

1

3

1

10.0
6

10.0
โครงการ

22.0
52.0

10.0
ลบ.

2214.0 2948.0 2754.5 1715.5 1422.5
171 โครงการ 11858.0 ลบ.
8

14

14

102.5 294.0 343.0 154.0
54 โครงการ 1071.5

5

4

90.0
ลบ.

88.0

0

1

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0
5.0

0.0
ลบ.

0.0

ลบ.

0

โครงการ

0.0

ลบ.

5.0
1

โครงการ

486.0 ลบ.

6

โครงการ

52.0

ลบ.

226

โครงการ

5.0

9

10
803.5

12934.5 ลบ.

134

โครงการ

7

1

1
0

8

1

6

0.0

12

7

13

1
0.5

43
58.6

8

315.4 ลบ.

1

1.0

46
86.6
ลบ.

8

โครงการ

0.5
ลบ.

53

10

112

1

51

8

1053.0 ลบ.
0.5
9.0

55

ปี 59

2

10.0

1

44

35.3 913.0 230.3 101.5 108.7
292 โครงการ 1498.7

ปี 58

ลบ.

โครงการ

0.5

27

ปี 57

0.0

5.0
2

1

24

ปี 56

โครงการ

ลบ.

0.0

29

35.8 33.3
221.0 ลบ.

ปี 55

0

1

โครงการ
รวม

25
60.2

1

2.0
6

โครงการ

10
4.0

โครงการ

1

0

11

0

5.0

โครงการ

โครงการ

11

4.1 9.0
239.8 ลบ.

22.0

0.0

ลบ.

9

4

โครงการ

ล้านบาท

รวมนอก ทส.

แผนงานที่ 3 ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมและ

12.0 137.3 80.2
67

0

1

ล้านบาท 102.5 284.0 333.0

รวม

8. กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

6

9
ลบ.

ล้านบาท 2123.0 2751.0 2689.0 1665.0 1385.0 755.0

7. กรมโยธาธิการและผัง
เมือง (ธผ.)

2

605.0 28.0
33

ล้านบาท

รวมใน ทส.

6. กรมเจ้าท่า (จท.)

4
7.8
265.4

โครงการ

รวม

5. สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.)

6
41.0

0

รวม

4. กรมทรัพยากร น้ํา
บาดาล (ทบ.)

5
91.5
31

ล้านบาท

รวม

3. กรมควบคุมมลพิษ
(คพ.)

แผนงานที่ 2 ลงทุนป้องกันและเตรียมพร้อม

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

แผนงานที่ 1 ศึกษาออกแบบ จัดทํารายงาน
หน่วยงาน

9. ทจส.สตูล/กรมเจ้าท่า

โครงการ

5

ล้านบาท

25.0

รวม

10. จังหวัด

ล้านบาท

55.0

90.0
11

2

1

75.0

120.0

40.0

โครงการ

380.0

ลบ.

1

2

ล้านบาท

22.5

5.5

0.5

7

โครงการ

28.5

ลบ.

1

2

1

8

ล้านบาท

85.5

141.0

20.0

65.0

50.0

19

โครงการ

361.5

ลบ.

11

4

ล้านบาท

55.5

17.6
15

โครงการ

73.1

1

0

1

1

1

1

1

1

70.0

70.0

70.0

20.0

20.0

6

โครงการ

330.0

ลบ.

3

1

20.0

โครงการ

17

1

40.0

60.0
2

80.0

ล้านบาท

1
ลบ.

ล้านบาท

3

0.0

ลบ.

1

1

โครงการ

800.0

โครงการ

0.0

ลบ.

0

โครงการ

0.0

ลบ.

1

โครงการ

โครงการ

โครงการ

10.0

0.0

100.0

0

โครงการ

0.0

ลบ.

7

6

6

5

5

5

9.3

2.2

2.2

1.7

1.7

1.7

34

โครงการ

18.8

ลบ.

ลบ.

ลบ.

0

โครงการ

0.0

7

โครงการ

330.0

ลบ.

12

5

2

3

3

94.5

31.0

41.0

36.0

90.0

75.0

200.0

600.0

14

โครงการ

1180.0

ลบ.

18

13

15

13
15.8

48.5

14.6

16.6

14.1

16.1

14.1

90.3

22.3

19.3

15.8

17.8

57

โครงการ

99

โครงการ

181.3

ลบ.

7

8

1

2

1

0

85.5

141.0

20.0

65.0

50.0

0.0

19

โครงการ

361.5

ลบ.

3

5

1

2
0.4

3

0.2

0.4

25.3

0.3

0.2

0.2

0.6

11

โครงการ

26.6

ลบ.

2

2

2

7

โครงการ

124.0 ลบ.

0.0

ลบ.

3
0.6
โครงการ

1.4

1

13

11

0.2

95.7

78.6

25.3

0.9

0.2

35

โครงการ

201.1

ลบ.

3

3

ลบ.
5

12

โครงการ

494.0

ลบ.

0

โครงการ

0.0

ลบ.

4

2

2

2

2

3

2

1

1

1

1

15.0

15.0

15.0

15.0

4.5

1.5

0.5

0.5

0.5

0.5

16

โครงการ

186.0

ลบ.

9

โครงการ

8.0

ลบ.

โครงการ

4

3

3

5

2

3

2

2

2

2

2

2

2

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

ลบ.

160.0

55.0

17

0

0.0

1

2

23

1

104.5 21.5

2

4

8

1

4

3

2

10

2

ลบ.

0.0

8

3

1

0.0
ลบ.

160.0 240.0 0.0
10 โครงการ 425.0

11

3

1.0

0

9

1

1

ปี 59

0

11

0

1.0

ปี 58

0

ลบ.

ลบ.

4

ปี 57

3

0.0

0.0

189.0 101.0 101.0 101.0

ปี 56

2

โครงการ

โครงการ

ลบ.

ปี 55

0

0

ลบ.

210.0 100.0

ล้านบาท 277.0 392.0

0

80.0 560.0 160.0
3

โครงการ

โครงการ

โครงการ

10.0

7

โครงการ

0

1

โครงการ

รวม

16. ทบ.ตําบล

2

4

รวม

15. ทบ.เมือง

รวมทั้งสิ้น

25.0
ลบ.

โครงการ

รวม

14. ทบ.นคร

แผนงานที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้และ

5

160.0 240.0
10 โครงการ 425.0
4

รวม

13. อบต.

แผนงานที่ 3 ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมและ

3

2

รวม

12. อบจ.

2

โครงการ
รวม

11. ทสจ.

แผนงานที่ 2 ลงทุนป้องกันและเตรียมพร้อม

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

3

2

2

269.0 171.0 171.0

171.0

21.0

21.0

18

โครงการ

824.0

ลบ.

9

4

3

3

3

129.0 233.0 115.5

15.5

15.5

15.5

32

โครงการ

524.0

ลบ.

19

13

4

7

5

31.7

42.0

36.7

ลบ.
ลบ.

10

28

304.9 402.9 129.8

42
117

โครงการ

ลบ.
ลบ.

10
16

ลบ.
ลบ.

16
89

ลบ.
ลบ.

8
81

โครงการ

1.3 ลบ.
134.7 ลบ.

76
303

โครงการ

โครงการ

42.2
767.6

โครงการ

โครงการ

33.0
943.0

โครงการ

โครงการ

871.5
2799.6

โครงการ

รวมจังหวัด/ท้องถิ่น

โครงการ

948.0
4644.9

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.

รวม

135

136

ประวัตผิ ้ ูเขียน
นางสาวสุ ทธิลกั ษณ์ ระวิวรรณ
การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึ กอบรม/ดูงาน

1. นักบริ หารระดับสูง : ผูน้ าํ ทีมีวิสยั ทัศน์ สํานักงาน ก.พ.
2. ผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู ง (CIO) สํานักงาน ก.พ.
3. การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนสําหรับผูบ้ ริ หาร รุ่ นที 1
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
4. พัฒนานักบริ หารระดับสูง : ผูบ้ ริ หารส่ วนราชการ (นบส.2) สํานักงาน 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
12 เม.ย.2550 - 17 ธ.ค. 2552
17 ธ.ค. 2552 - 22 พ.ย.2553
22 พ.ย.2553 - ปั จจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง

