รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 1 / ๒๕๖4
(ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ)
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.0๐ – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมลาแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อนุกรรมการผู้มาประชุม
1. นายทศพร นุชอนงค์
2. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
3. รองศาสตราจารย์ ทวีวงศ์ ศรีบุรี

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
คนที่ 1 /อนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
คนที่ 2
อนุกรรมการ

4. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)
5. นายวรรณชัย บุตรทองดี
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองวิศวกรรม
(แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า)
6. นายธราธิป หนูเจริญ
อนุกรรมการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
(แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง)
7. นาวาโท พิเชษฐ ปัว้ เฮงทรัพย์
อนุกรรมการ
หัวหน้าสมุทรศาสตร์ กองสมุทรศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
(แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์)
8. นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีธรณี
(แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี)
9. นางสาวสุจิตรา อยู่ทอง
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
(แทนเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
10. นายอาทิตย์ มลิทอง
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
(แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
1๑. นางสาวรตินุช กันตะปีติ
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ
(แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ)
12. นางศิริลักษณ์…

-212. นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการสานักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
(แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
๑3. นายศศิน เฉลิมลาภ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. ศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
16. พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
17. นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
18. นางสุรีย์ สตภูมินทร์
อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
19. นางจิรพร เจริญวัฒนาพร
อนุกรรมการ
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
(แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
๒0. นายอุกกฤต สตภูมินทร์
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
๒1. นายวัธน์ทัย ชูชื่น
อนุกรรมการ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
(แทนผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)
22. นายชาญวิทย์ กันยา
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองกฎหมาย
23. นายรักชาติ สุขสาราญ
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒4. นายปรานต์ ดิลกคุณากุล
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
๒5. นางสาวสุหทัย ไพรสานฑ์กุล
อนุกรรมการและ
ผู้อานวยการส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
อนุกรรมการผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. นายวรวุฒิ ตันติวนิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
4. นายศักดิ์อนันต์...

-34. นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ศาสตราจารย์ มนตรี ชูวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายไมตรี จงไกรจักร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนิรันดร์ ชัยมณี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีวิทยา
2. นายอนุวัฒน์ นทีวัฒนา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา
3. ผศ.ดร. สมบัติ อยู่เมือง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ
4. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. นายวิชัย มณีเนตร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6. นายสมานใจ มั่นศิลป์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7. นายกิตติภัต ลาภชูรัต
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8. นายสมเกียรติ วรรณบวร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
9. นายสุรสิทธิ์ หงษ์ทวี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10. นายชัชนรินทน์ ชัชวงศ์วาลย์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11. นายวุฒิพงศ์ ภริงคาร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12. นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
13. นายณรงค์ หมัดสุข
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14. นางสาวชุติมา บุญฤทธิ์ศรีพงษ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15. นางสาวกนกพร พงษ์รามัญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
16. นางสาววันเพ็ญ อ่วมใจบุญ
กรมทรัพยากรธรณี
๑7. นางสาวเพ็ญนภา มาไพศาลสิน
กรมทรัพยากรธรณี
18. นายณัทธร แก้วภู่
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
19. นายไมตรี ประทีป ณ ถลาง
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
20. นายไพโรจน์ เทศอ่า
กรมโยธาธิการและผังเมือง
21. นายอุทัย อุพันทา
กรมโยธาธิการและผังเมือง
22. นางสาวเยาวลักษณ์ จรัสเอี่ยม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบ...

-4ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานอนุกรรมการ (นายทศพร นุชอนงค์) กล่าวว่า สาหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่
1/2564 ของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัด การการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และขอแสดงความยินกับ
นางสาวพรศรี สุ ทธนารักษ์ ที่เข้ารับ ตาแหน่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ซึ่งได้เข้าร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยตาแหน่ง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
อนุกรรมการและเลขานุการ (นายปรานต์ ดิลกคุณากุล) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีการประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2563 ณ ห้องประชุมลาแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงาน
การประชุมและได้แจ้งเวียนต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแล้ว นั้น
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
1. อนุกรรมการ (นางสาวรตินุช กันตะปีติ ผู้แทนสานักงบประมาณ) ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่
20 บรรทัดที่ 22 จากเดิม “ในปัจจุบันนี้หน่วยงานที่สามารถของบประมาณได้โดยตรง คือ องค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด เทศบาลนคร และเทศบาลเมื อ ง ส่ ว นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและเทศบาลต าบล ยั งคงต้ อ งขอ
งบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” แก้ไขเป็น “โครงการที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะทางาน ฯ
แล้ว นั้น เมื่อส่งคาขอไปที่สานักงบประมาณ จะต้องมี การพิจารณาตามหลักเกณฑ์พิจารณาของสานักงบประมาณ
ด้วย เช่น เหตุผลความจาเป็น การเรียงลาดับความสาคัญ ความพร้อมด้านพื้นที่ดาเนินการ แบบรูปรายการ ปร.4
ปร.5 รวมถึ งศั ก ยภาพในการด าเนิ น การของหน่ ว ยงานเองด้ ว ยในปั จ จุ บั น นี้ ห น่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถขอ
งบประมาณได้โดยตรง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตาบลและเทศบาลตาบล ยังคงต้องของบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
2. อนุกรรมการ (นายฐนกริศน์ รัตนพงศ์กวี ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) ขอแก้ไขรายงาน
การประชุม ดังนี้
2.1 หน้ าที่ 1 บรรทั ด ที่ 21 จากเดิ ม “นายฐนกริศ น์ รัต นพงษ์ กวี ” แก้ไขเป็ น “นายฐนกริศ น์
รัตนพงศ์กวี”
2.2 หน้ าที่ 1 บรรทั ดที่ 22 จากเดิม “นั กวิเคราะห์ นโยบายและแผนช านาญการพิ เศษ” แก้ไขเป็ น
“นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ”
3. ฝ่ายเลขานุการ ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 16 จากเดิม “18. ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์” แก้ไขเป็น “18. ศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์”
4. อนุกรรมการ (นาวาโท พิเชษฐ ปั้วเฮงทรัพย์ ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์) ขอแก้ไขรายงานการประชุม
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 27 จากเดิม “9. นาวาโท พิเชษฐ์ บัวเฮงทรัพย์” แก้ไขเป็น “9. นาวาโท พิเชษฐ ปัว้ เฮงทรัพย์”
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดาเนินการแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบู รณาการด้ านการจั ด การการกั ด เซาะชายฝั่ งทะเล
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติมตามประเด็นข้างต้น
ระเบียบ...

-5ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่องที่ 3.1 คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทา
“หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ” ขึ้น เพื่อเป็นกรอบ
การดาเนินงานในการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสาหรับหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์
การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และเกิดการบูรณาการด้านการดาเนินงาน
ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หากั ด เซาะชายฝั่ ง อย่ า งแท้ จ ริ ง กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชาย ฝั่ ง ได้ มี ก ารเสนอ
“หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ” ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบหลั กเกณฑ์ ดังกล่ าว และเมื่อวัน ที่ 9 กุมภาพัน ธ์ 2564 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบข้อมูลหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอยู่ระหว่างแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดติดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ และดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบการนาเสนอหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งต่อคณะรัฐมนตรี
เรื่ องที่ 3.2 ความก้า วหน้ า ในการด าเนิ น การตามแนวทางการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานด้ า นการจัด การ
การกัดเซาะชายฝั่งภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้าน
การจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีมติเห็นชอบแนวทางและ
แผนขับเคลื่อนการดาเนิน งานด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้ คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการ
จัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 4 แนวทาง ได้แก่
1. การสร้างกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด (มาตรา 12) และ
ชุมชนชายฝั่ง (มาตรา 16)
2. แนวทางการพิจารณาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งเชิงพื้นที่ตาม “กฎกระทรวง
กาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริม
ชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. ....”
3. แนวทางการจัดทายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
4. การดาเนินการอื่น ๆ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีคาสั่ งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 205/2564
สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แต่งตั้งคณะทางานจัดทาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหากัด
เซาะชายฝั่งขึ้น เพื่อดาเนินการตามแผนการดาเนินงานด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าวต่อไป
ความเห็น…

-6ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ประธานอนุก รรมการ กล่ าวเพิ่ ม เติ มว่า ตามที่ค ณะกรรมการนโยบายและแผนการบริห ารจัด การ
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งแห่ งชาติได้ มี ม ติ เห็ น ชอบ “ระบบกลุ่ ม หาดประเทศไทย” และ “หลั กเกณฑ์
ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ” และภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 12 ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมาตรา 16 เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง จึงควรให้ความรู้ในเรื่อ งดังกล่าวต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดและชุมชนชายฝั่ง เพื่อให้สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง
ภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
เรื่องที่ 3.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง)
อนุ กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ ประชุมว่า ตามประกาศส านักนายกรัฐ มนตรี เรื่อง การ
ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับ ปรุง) ตามที่สานั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป ประเทศเสนอ ส าหรั บ แผนการปฏิ รู ป ประเทศมี ทั้ ง หมด 13 ด้ า น โดยแผนการปฏิ รู ป ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรมปฏิรูป 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
ทั้งนี้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การบริหารจัดการ
เขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
สาหรับการดาเนินการที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักเพื่อจัดทาร่างแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง และหากมีการประกาศใช้แผน
ที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะนามาประกอบในการ
บริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ต่อไป
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ประธานอนุ ก รรมการ กล่ าวเพิ่ ม เติม ว่า ตามแผนการปฏิ รูปประเทศด้านทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) มีเรื่องสาคัญที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดทาแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งราย
จังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ดูแลเรื่องเขตการปกครองและพิจารณาว่าแต่ละ
จังหวัดจะดูแลทรัพยากรอย่างไร ซึ่งเมื่อจัดทาแผนที่สาเร็จก็จะนามาใช้ในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการ
น าไปผนวกกับ ระบบกลุ่ มหาด และข้อ มูล แผนที่ ซึ่งกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งได้ ดาเนิ น การร่ ว มกั บ
กรมทรัพยากรธรณี เพื่อนามาใช้ประกอบการดาเนินงานในอนาคตต่อไป
อนุกรรมการ...

-7อนุ กรรมการ (นายอุ กกฤต สตภู มิ น ทร์ ผู้อ านวยการกองอนุ รั กษ์ ท รั พ ยากรทางทะเล) ให้ ข้อมู ล
เพิ่มเติมว่า แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) ความประสงค์คือ
การก าหนดเขตการปกครองของจั ง หวั ด ทางทะเล เพื่ อ ให้ ถู ก ประกาศใช้ เ ป็ น กฎหมาย ซึ่ ง ปี ที่ ผ่ า นมา
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้ดาเนินการแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการเพื่อให้มีผลบังคับใช้
ตามกฎหมาย โดยแต่ล ะจั งหวัดจะมี การกาหนดขอบเขตการปกครองว่าลงไปในทะเลเท่าไร ซึ่งสิ่งที่กรม ทช.
ด าเนิ น การจะเป็ น ข้ อ มู ล เสริ ม ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยฐานข้ อ มู ล ด้ า นทรั พ ยากรทางทะเลและด้ า นธรณี สั ณ ฐาน
รายจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 4.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานทบทวนรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้า งกาแพง
ป้ อ งกั น คลื่ น ริ ม ชายหาดและเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ งริ ม ทะเล (Environmental Checklist For Seawall and
Revetment)
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทามาตรการในการป้องกันการกั ดเซาะชายฝั่งสาหรับการ
ด าเนิ น โครงการก่ อ สร้ างก าแพงป้ อ งกั น คลื่ น ริม ชายหาดและเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ งริม ทะเล ประกอบการจั ด ท า
กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ซึ่งร่างกฎกระทรวง
กาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งสาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกัน
คลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... ได้ผ่านกระบวนการหารือและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แห่งชาติ ได้มีมติ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งสาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมทะเล พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเรื่องนี้เข้าข่ายจะต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2558 มาตรา 4(5) ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบาย
สาคัญที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร 0503/42627 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 แจ้งว่ามี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นเกี่ยวกับ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทารายละเอียดของ
มาตรการด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มแนบท้ ายกฎกระทรวงและหลั ก เกณฑ์ ในการพิ จ ารณามาตรการด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จึงมีข้อสั่งการ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาทบทวนตามความเห็ นและข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ ได้ข้อยุติอีกครั้งหนึ่ ง ก่อนนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
4. กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง จึงได้มี การจัดประชุมหารือร่ว มกับกระทรวงคมนาคม โดย
กรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ใช้ระบบคณะอนุกรรมการบูรณาการด้าน
การจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในการจัดทารายละเอียดของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ เพื่อเป็นการรับฟังความความคิดเห็น และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวอย่างครอบคลุม
5.กรม…

-85. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ย กร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานทบทวนรายการข้อมูลด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ โครงการก่ อ สร้ า งก าแพงป้ อ งกั น คลื่ น ริ ม ชายหาดและเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ ง ริ ม ทะเล
(Environmental Checklist For Seawall and Revetment) ขึ้น เพื่ อ ดาเนิ น งานดั งกล่ าว และขอเสนอต่อ ที่
ประชุมอนุ กรรมการเพื่อโปรดพิ จ ารณาให้ ความเห็ นชอบคาสั่ งแต่งตั้ง คณะทางานปรับปรุงรายการข้อมูล ด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ โครงการก่ อ สร้ า งก าแพงป้ อ งกั น คลื่ น ริ ม ชายหาดและเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ ง ริ ม ทะเล
(Environmental Checklist For Seawall and Revetment) ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ จ านวน 16 ท่ า น ดั ง นี้
1. รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่กากับดูแลกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เป็นประธานคณะทางาน
2. ผู้แทนกรมกรมโยธาธิการและผังเมือง คณะทางาน 3. ผู้แทนกรมเจ้าท่า คณะทางาน 4. ผู้แทนกรมการปกครอง
คณะทางาน 5. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะทางาน 6.ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คณะทางาน 7. ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี คณะทางาน 8. ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม คณะท างาน 9. รองศาสตราจารย์ ทวีว งศ์ ศรีบุ รี คณะท างาน 10. นายอนุ วัฒ น์ นที วัฒ นา
คณ ะท างาน 1 1 . น าย นิ รั น ด ร์ ชั ย ม ณี คณ ะท างาน 1 2 . ผ ศ .ด ร.ส ม บั ติ อ ยู่ เมื อ ง คณ ะท างาน
13. นายพุ ฒิ พงศ์ สุ ร พฤกษ์ คณะท างาน 14. ผู้ อ านวยการกองกฎหมาย หรื อ ผู้ แ ทน คณะท างาน
15. นายปรานต์ ดิ ล กคุ ณ ากุ ล ผู้ อ านวยการกองอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรชายฝั่ ง คณ ะท างาน/เลขานุ ก าร
16. นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่ คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมทะเล (Environmental Checklist For Seawall and Revetment) และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฯ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) ให้ข้อสังเกต ดังนี้
1. เรื่องกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งสาหรับการดาเนิน
โครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ต้องมีการจัดทา Environmental Checklist ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสนอกฎกระทรวงฯ ตามขั้นตอนหรือไม่
2. Environmental Checklist ที่ ป รากฏอยู่ ในกฎกระทรวงประกอบด้ ว ย 5 หั ว ข้ อ หลั ก แต่ ไม่ มี
รายละเอี ย ดในแต่ ล ะหั ว ข้ อ และกฎกระทรวงฯ ยั งค้ างอยู่ ในขั้ น ตอนการน าเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี โดยให้
ดาเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเองก็ได้มีการจัดทาความเห็นไว้
เช่นกันแต่ยังไม่ได้มีการเสนอไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ในส่วนของกฎกระทรวงฯ จะดาเนินการ
ตามขั้นตอนไปก่อน โดยไม่ต้องรอผลการดาเนินงานจากคณะทางานปรับปรุงรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับ
โครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลใช่หรือไม่
อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร ชี้ แ จงว่ า กรม.ทช. ได้ มี ก ารหารื อ ร่ ว มกั บ คณะกรรมการกฤษฎี ก า
ซึง่ คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่า ในการจัดทากฎกระทรวงฯ ให้ใส่เฉพาะหัวข้อหลักของ Environmental
Checklist ส่ ว นรายละเอี ย ดขอให้ ใช้ อ านาจบริ ห ารของอธิ บ ดี ทช. ในการประกาศ ซึ่ งเมื่ อ คณะท างานชุ ด นี้
ดาเนินการจัดทารายละเอียดของ Environmental Checklist เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะใช้อานาจของ อธิบดี ทช.
ในการประกาศต่อไป เพื่อไม่ให้กระทบกับกฎกระทรวงฯ ที่จะเสนอ ดังนั้น การเสนอกฎกระทรวงฯ ก็ยังสามารถ
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ คณะทางานฯ ที่กาลังจะแต่งตั้งขึ้น ก็จะมาช่วยพิจารณาในส่วนรายละเอียดของ
Environmental Checklist ให้มีความเหมาะสมต่อไป
อนุกรรมการ...

-9อนุกรรมการ (นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อานวยการกองกฎหมาย) ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
1. เรื่องกฎกระทรวงฯ กรม ทช. อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอร่างไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แต่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ซึ่งเมื่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เวียนขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคมก็ ได้ ให้ ค วามเห็ น ประกอบการเสนอเรื่ อ งดั ง กล่ า วต่ อ ครม. ในการนี้ ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีจึงให้ ทส. รับร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนตามความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวง
คมนาคมเพื่อให้ได้ข้อยุติอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
2. เรื่อง Environmental Checklist ได้ มีการตกลงกัน ไว้ ว่า จะไม่ แนบไว้ท้ ายกฎกระทรวง เนื่ องจาก
หากมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของ Environmental Checklist ก็ต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงฯ ซึ่งจะดาเนินการ
ได้ยาก ดังนั้น จึงจะมีการประกาศรายละเอียดของ Environmental Checklist ในนามประกาศกรม ทช. ต่อไป
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้
1. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องให้หารือกันสองหน่วยงานระหว่างกรมเจ้าท่าและกรม ทช.
ซึง่ ที่จริงแล้วกรมโยธาฯ ก็ได้มีการเสนอความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวไว้เช่นกัน แต่ขณะนี้ความเห็นดังกล่าวอยู่ขั้นตอน
การเสนอกระทรวง ซึ่งประเด็นความเห็นก็จะคล้ายกับกรมเจ้าท่า ดังนั้น ในการประชุมควรมีกรมโยธาฯ ร่วมอยู่
ด้วยหรือไม่ เพื่อประกอบการเสนอกฎกระทรวงต่อ ครม. ต่อไป ส่วนเรื่อง Environmental Checklist ก็เป็นอานาจ
ของกรม ทช. ในการที่จะออกเป็นระเบียบกรม ซึง่ เป็นส่วนต่อเนื่องจากกฎกระทรวงที่จะออก
2. หากมีการประชุมหารือกรมโยธาฯ ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติ เช่นเดียวกับกรมเจ้าท่า ก็คงต้องเข้า
มาร่วมหารือด้วยเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่า ความเห็นที่แย้งมีเหตุผลอย่างไร ดังนั้น หากมีการพูดคุยหารือกันก็ขอให้มี
การเชิญกรมโยธาฯ ด้วย
อนุกรรมการ (นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อานวยการกองกฎหมาย) ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุม
หารือกับกรมเจ้าท่าแล้ว ต่อไปก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาข้อสรุป ซึ่งเรื่องนี้
ทางสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการเร่งรัดมา
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) ให้ความเห็น ดังนี้
1. ส่วนของ Environmental Checklist ซึ่งทางคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แนะนาให้ระบุไว้เฉพาะหัวข้อ
ใหญ่ในกฎกระทรวง ส่วนรายละเอียดก็ให้ออกเป็นระเบียบกรมแทน เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขนั้น ตนเองมีความเห็น
ว่าไม่ต้องเอา Environmental Checklist ใส่ไว้ในกฎกระทรวง แต่ควรเขียนให้ชัดเจนท้ายกฎกระทรวงว่าการที่จะ
ออกระเบี ย บกรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ Environmental Checklist ต้ อ งมี ก ารไปรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก ประชาชน
นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนก่อนที่จะออกเป็นประกาศต่อไป เพื่อให้ประกาศออกมาแล้ว
สามารถปฏิบัติได้จริง เพราะ Environmental Checklist เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติจริงหลังจาก พรบ. งบประมาณผ่าน
ซึ่งถ้า Environmental Checklist ไม่ผ่านก็จะลงมือก่อสร้างไม่ได้
2. ส่วนของกฎกระทรวง หากมีการหารือเรื่องกฎกระทรวง ขอให้เชิญ กรมโยธาฯ กรมเจ้าท่า และผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อให้กฎกระทรวงออกมาได้และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน
3. ส่วนของคณะทางานฯ ทีก่ าลังจะแต่งตั้งขึ้น เพื่อมาดาเนินการในเรื่องของ Environmental Checklist
ก็ให้ดาเนินการต่อไป แต่สิ่งที่ต้องมาคุยกันเป็นเรื่องของกฎกระทรวง ซึ่งต้องดาเนินการให้ได้ข้อยุติระหว่าง กรม ทช.
กรมเจ้าท่า และกรมโยธาฯ ก่อนส่งให้ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการเสนอเรื่องต่อ ครม. ตามขั้นตอน
ต่อไป
ประธาน...

-10ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ขณะนี้มี 2 ประเด็น คือ (1) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอ
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริม
ชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
เพื่อมาดาเนินการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้าง
กาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล และ (2) ประเด็นการหารือระหว่างกระทรวง ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงคมนาคม คือ กรมเจ้าท่า และ กรม ทช. เพื่อหาข้อ
ยุ ติ เกี่ ย วกั บ ร่ า งกฎกระทรวงที่ จ ะเสนอคณะรัฐ มนตรี ซึ่ งก็ อ ยู่ ที่ ว่ า จะพู ด คุ ย หารื อ กั น ในเวที ไหน ถ้ า เป็ น เวที
คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัด การการกัดเซาะชายฝั่ง ก็จะมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะมา
แก้ปัญหาและพิจารณาให้ความเห็นต่อไป
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) ให้ความเห็นว่า คาสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานที่ ก าลั ง พิ จ ารณาอยู่ นี้ เป็ น คณะท างานที่ แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดและเนื้ อ หาของ
Environmental Checklist ซึ่งสามารถแต่งตั้งขึ้นได้ แต่ในส่วนของร่างกฎกระทรวงที่ กรม ทช. ได้มีการเสนอ
คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ทางส านั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ให้ มี ก ารพู ด คุ ย ระหว่า ง
หน่วยงาน ก็ต้องดาเนินการตามนั้น โดยหารือร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
กรมเจ้าท่า ก่อนที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
ประธานอนุกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุปการแต่งตั้งคณะทางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งว่า มี 2 คณะ ได้แก่ คณะทางานทางด้า นเทคนิคข้อมูลทางวิชาการซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล
และด้านนโยบายซึ่งมีหน้าที่การบริหารภาครัฐว่าจะบริหารกฎกระทรวงนี้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างไร และ
คณะทางานตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแต่งตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ ก็ให้มีการแต่งตั้งเพื่อ
ขับเคลื่อนการทางานต่อไป
อนุ ก รรมการ (นายวรรณชัย บุ ต รทองดี ผู้ แทนกรมเจ้ า ท่ า ) ให้ ความเห็ น ว่า จากการที่ ก รม ทช.
ได้เสนอกฎกระทรวงเข้ า ครม. และทางส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรัฐ มนตรี ก็ ได้ มี การสอบถามความคิ ด เห็ น จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วมีประเด็นให้ทางกรม ทช. หารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมคือกรมเจ้าท่าให้ได้ข้อยุติก่อน
เสนอเข้า ครม. ต่ อไปนั้ น ซึ่ ง กรมเจ้ าท่ าเข้ าใจว่าทางกรมโยธาธิก ารและผั งเมื องเองได้ มี ก ารส่ งข้อ เสนอแนะ
ไปเช่นกันแต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการเสนอเรื่องต่อกระทรวง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎกระทรวงนี้เป็นเรื่องของ
การห้ามก่อสร้างโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างซึ่งมันเกี่ยวข้องกับ รายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้าง
กาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ดังนั้น ก่อนที่จะเสนอรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ส าหรับ โครงการก่ อสร้ างกาแพงกัน คลื่ น ริม ชายหาดและเขื่อ นป้ อ งกั นตลิ่ งริมทะเล จึ งต้ องมี ก ารระบุ เงื่อ นไข
ให้ชัดเจนก่อน เนื่องจากรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ จะเป็นตัวสาคัญที่จะบอกว่าจะสร้างโครงการก่อสร้าง
ได้หรือไม่ เพราะถ้าประกาศกฎกระทรวงออกไปแล้วจะมีผลระยะยาวในอนาคต
อนุกรรมการ (นายศศิน เฉลิมลาภ) ให้ความเห็นว่า ทั้งรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Checklist) และ EIA ไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้ง เพราะเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งจะสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ เกิ ด กระบวนการศึ ก ษาบนฐานความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ต รงกั น โดยมี เ ป้ า หมายว่ า ชายฝั่ ง ทะเล
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไดนามิค และจะทาการวางแผนการใช้ชายฝั่งทะเลโดยให้มีฟังค์ชั่นอยู่ครบหรือไม่ คือ ไม่มีการกัด
เซาะชายฝั่ง ดังนั้น องค์ความรู้ที่ตรงกัน คือ การสร้างสมดุลตะกอนหรือมองไปที่สาเหตุของการกัดเซาะ ในกรณีที่
แก้ไขไม่ได้จึงมาทาเรื่องของโครงสร้างแข็งหรือกาแพงกันคลื่น และอีกประเด็นหนึ่ง คือ กระบวนการทาโครงสร้างแข็ง
ที่ทาไปแล้วและเกิดผลกระทบในปัจจุบัน จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ซึ่งทุกวันนี้ทุกอย่างเริ่มตรงกันหมด สามารถ
ปรึกษา...

-11ปรึกษาหารือกันได้และมีองค์ประกอบของความรู้ทางวิชาการ ดังนั้นแทนที่จะมองว่าสร้างได้หรือไม่ได้ พื้นที่ที่กาลัง
มีปัญหาอยู่ อย่างเช่น ในระบบกลุ่มหาดหนึ่งมีพื้นที่กาลังกัดเซาะ พื้นที่แก้ไขไปแล้ว และพื้นที่ที่ยังไม่ได้กัดเซาะ
แต่มีความเสี่ยงในจะเข้าไปบริหารจัดการอย่างไร ดังนั้น สาหรับ EIA ว่าควรทาหรือไม่ ความคิดเห็นส่วนตัว คือ
ถ้ามองว่า 200 เมตร การทา EIA เราจะพัฒนาเมืองขนาดใหญ่วัตถุประสงค์หนึ่ง คือ ต้องพัฒนาชายฝั่ง อย่างไรก็
ตามโครงสร้างกาแพงกันคลื่นถ้าผ่าน EIA แล้ว แต่ถ้าผ่านช้าก็สามารถทาได้ โดย EIA เป็นเรื่องที่ต้องใช้องค์ความรู้
ในการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล คือ ปัญหามีทั้งแนวชายหาดและแนวชายฝั่งเพื่อที่ในอนาคตจะมีทางออกทีย่ ั่งยืน
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับ
อาจารย์ศศินว่า การทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ หรือ EIA ไม่ใช่คาตอบของปัญหาการกัดเซาะ เป็นเพียง
การชะลอโครงการไม่ให้เกิดขึ้นหรือช้าลง โครงการใดที่ผ่านการจัดทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ หรือ EIA แล้ว
เมื่อก่อสร้างลงไปในทะเลก็จะมีผลกระทบกับแนวชายฝั่งแน่นอน แต่ตอนนี้เรากาลังถูกบิ ดเบือนว่าต้องทารายการ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ หรือ EIA เข้ามาชะลอไม่ให้มันเกิดขึ้น แต่ถ้าชะลอแล้วไปกระทบกับความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานจะแก้ปัญหาอย่างไร ยกตัวอย่าง การสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) ที่สร้าง
ออกไปในทะเลต้องทา EIA และหลังจากทา EIA ก็ส่งผลกระทบกับการกัดเซาะในพื้นที่อื่นเหมือนกัน แต ่ว่าจะมี
แนวทางในการแก้ไขและมีมาตรการแก้ไขอย่างไร ถ้าไม่มีก็เปล่าประโยชน์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนเดิม ตอนนี้ทุก
คนก็โทษว่าเพราะ EIA ถูกเพิกถอนออกไปจึงทาให้มกี ารกัดเซาะแต่ประเด็นคือไม่ใช่ว่ามี EIA แล้วทุกอย่างจะจบ
อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์) ให้ความเห็น ดังนี้
1.ตนเองไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ศศิน และ ผู้แทนอธิบดีกรมโยธาฯ เพราะว่าในกระบวนการทารายการ
ข้อมูล ด้านสิ่ งแวดล้ อมฯ มีโอกาสต่อเนื่ องไปถึงการแก้ไข เพราะฉะนั้นการที่ มีคนออกมาเรียกร้องการทา EIA
อาจจะเป็นชาวบ้านหรือนักวิชาการเพราะเขาเห็นถึงปัญหา
2.การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ทุ ก อย่ า งต้ อ งมี ก ารเตรีย มการจะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษา ซึ่ งตอนนี้ เราเริ่ ม จาก
การศึกษา ต้องยอมรับว่าองค์ความรู้ยังไม่ค่อยแพร่หลายและข้อมูลก็ยัง มีไม่มาก แต่องค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้กาลัง
ก่อตัวขึ้น ซึ่งขณะนี้การจัดการทรัพยากรชายฝั่งก้าวหน้าไปมาก ดังนั้น ถ้าเราทางานมีแผนไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบ
เร่งด่วน
3. EIA ไม่ใช่ปัญหา การทา EIA ทาแบบละเอียดถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ คงไม่ไปก้าวล่วงเพราะ
โครงการต่างๆ ที่อ าจารย์ ศ ศิน พู ดสามารถท าได้ แต่ต้ องท าให้ ถู กต้อ งเพื่ อที่ จะได้ต่อ ยอดไปในด้ านของการหา
มาตรการเพื่อป้องกัน ณ เวลานี้เรากาลังปรับรูปแบบและกระบวนการให้ถูกต้อง เพราะในอนาคต โครงการต่างๆ
เช่น โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยังมีหลายโครงการที่ต้องศึกษา เพื่อตอบโจทย์ว่ามีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจหรือไม่ ยกตัวอย่าง โครงการเติมทรายที่พัทยาซึ่งมีการใช้แบบจาลองของสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาเป็นตัววิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการที่สร้างลงไป
4. การท า Environmental Checklist ไม่ ใ ช่ อุ ป สรรคแต่ จ ะกลายเป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งพั ฒ นาไปให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อไป ซึ่งเราไม่ปฏิเสธว่ากาแพงกันคลื่น คือ เครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แต่ต้อง
จาเป็นจริงๆ ซึ่งก็ต้องดูความจาเป็นและความคุ้มค่าว่าทาแล้วได้อะไร
อนุ ก รรมการ (นายบรรเจิ ด อุ ด มสมุ ท รหิ รั ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ) กล่ าวว่า กรม ทช. มี ก ลุ่ ม ที่ จ ดแจ้ ง
ขึ้นทะเบียน 400 กลุ่ม จาก 20 กว่าจังหวัด และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาชนหรือ
ชุมชนชายฝั่งอยู่ในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตามมาตรา 12 และคณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ตามมาตรา 5 จึงอยากให้ กรม ทช. ควรใช้กลไกนี้ใน
การพิ จารณาโครงการเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาการกั ดเซาะชายฝั่ งแทนการแก้ ไขปั ญ หาโดยยึ ดตาม อ านาจหน้ าที่ ข อง
หน่วยงาน รวมทั้งให้ความสาคัญกับชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา 16 เพื่อสอบถามความต้องการของชุมชนในการ
แก้ไข...

-12แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดและคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้
1. EIA ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตอบว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ แต่จะเป็นสิ่งที่บอกถึงผลกระทบและวิธีการ
แก้ไข แต่ EIA ก็ยังเป็นปัญหา ตามที่ สผ. ได้ระบุ ก็คือว่า ตั้งแต่ปี 2561 ถ้า EIA ได้ระบุว่า ต้องทาหรือไม่ต้องทา
อะไรเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงสร้าง ถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดาเนินการก็จะมีโทษปรับ โดย EIA
ปรั บ ไม่เกิน 1 ล้ านบาท ส่ ว น EHIA ปรั บ 1.5 ล้ านบาท ซึ่งโทษปรับ 1.5 ล้ านบาท จากมูล ค่าโครงการเป็ น
ร้อยล้าน กับ EIA ที่มีวิธีการแก้ไขมากมายแต่ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายไปบังคับหน่วยงานที่ดาเนินการได้เลยนี่
คือปัญหาของ EIA
2. โครงการที่ต้องทา EIA กับโครงการที่ไม่ต้องทา EIA อาจจะใช้ระยะเวลาเท่ากันในการดาเนินโครงการ
ดังนั้น หากจะบอกว่าการทา EIA ทาให้บรรเทาความเดือดร้อนได้ไม่ทันการณ์ ก็จะพบว่าเมื่อชั่งน้าหนัก แล้วไม่
ต่างกัน เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าวัตถุประสงค์ของการไม่ทา EIA เพื่อให้สามารถบรรเทาผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว
ก็จะพบว่าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทัน การณ์เช่นกัน เพราะระยะเวลา 4 ปี
บ้ า นชาวบ้ านอาจจะไหลลงทะเลไปแล้ ว ดั งนั้ น กรณี บ รรเทาผลกระทบแบบเฉพาะหน้ าต้ อ งมี วิ ธีก ารแก้ ไข
ที่ไม่ใช่ EIA EHIA หรือ Environmental Checklist เพราะการทุเลาผลกระทบเฉพาะหน้าเป็น โครงการฉุกเฉิ น
จะต้องไม่เข้าข่ายใด ๆ แต่เป็นโครงสร้างอื่นเพื่อบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้า
3. หลายฝ่ายเรียกร้องการจัดทา EIA เพราะ EIA เป็นหลักประกันสิทธิของประชาชนที่จะได้รับรู้ข้อมูล
ข่ า วสารอย่ า งทั่ ว ถึ ง ดั ง นั้ น หาก Environmental Checklist ที่ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ฟั ง ก์ ชั่ น ในเรื่ อ งนี้ ด้ ว ย คิ ด ว่ า
ประชาชนก็จะมีการตอบรับที่ดี ซึ่งไม่แน่ใจว่ารายละเอียดของ Environmental Checklist ที่คุยกันและกาลังจะตั้ง
คณะทางานขึ้นมาปรับปรุง มีเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนด้วยหรือไม่ หากประชาชนไม่มีสิทธิในการที่
จะออกเสียงว่าตัวเองอยากได้หรือไม่อยากได้อะไร ไม่มีสิทธิรับรู้ข้อมูลเลยว่าจะเกิดผลกระทบกับบ้านเขาหรือพื้นที่
ถัดไปอย่างไร ก็จะทาให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต
อนุกรรมการ (นางสาวสุจิตรา อยู่ทอง ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
1. ขั้นตอนในการจัดทา EIA ซึ่งความช้าหรือเร็วจะขึ้นอยู่กับการศึกษา ส่วนในเรื่องของการพิจารณาทาง
สผ. ได้มีการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนแล้ว จึงขอตัดในเรื่องของความล่าช้าจาก
การพิจารณาของ สผ.
2. สาหรับโครงการ ไม่ว่าจะทา Environmental Checklist หรือ EIA ประเด็นสาคัญก็เพื่อแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง และการที่ สผ. นาโครงการกาแพงกันคลื่นออกจาก EIA เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาบริเวณ
ชายฝั่ง ซึ่งมีความเร่งด่วนในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ให้ทัน แต่การแก้ไข
ปัญหากัดเซาะก็มีทั้งที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดปัญหากัดเซาะเพิ่มเติม ดังนั้น สิ่งสาคัญน่าจะอยู่ในส่วนของ
วิธีการในการแก้ปัญหามากกว่าว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่
3. มีการร้องเรียนให้ สผ. นาโครงการก่อสร้างกาแพงกันคลื่นกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ สผ.
ซึ่ง สผ. ก็ได้ตอบว่า ขณะนี้มีกลไกใน 2 ส่วน คือ (1) การพิจารณารายโครงการ คือ โดยอาศัยกลไกที่กรม ทช.
ก าลั งด าเนิ น การอยู่ (2) กลไกของ SEA ซึ่ งเป็ น การประเมิ น ผลกระทบในภาพรวมว่ า ชายฝั่ งแต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะ
ดาเนินการอย่างไร
4. การจัดทา...

-134. การจัดทา EIA ในอดีตมีความล่าช้าจริง เนื่องจากกระบวนการต่าง ๆ แต่ในปัจจุบัน มีการประกาศว่า
(1) หากมีการก่อสร้างไปก่อนจะมีการโทษปรับ (2) เมื่อ EIA ได้รับการเห็นชอบแล้ว จะต้องมีการนาส่งรายงานผล
การติดตามตรวจสอบ หากไม่นาส่งจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท (3) มีการตรวจสอบว่าได้ดาเนินการ
ตามมาตรการที่ระบุไว้ใน EIA หรือไม่โดยฝ่ายตรวจสอบ
5. ประเด็นที่ว่า EIA จะเป็นหลักประกันสิทธิ หรือไม่ว่าประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม การจัดทา EIA ใน
การที่ไปรับความฟังความคิดเห็น เราไม่ได้ถามประชาชนว่า ต้องการโครงการหรือไม่ แต่เป็นการสอบถามความ
คิดเห็นว่า (1) กาลังจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นท่านมีความคิดเห ็นอย่างไรกับเนื้อหาของโครงการที่ ผู้จัดทาเสนอ และ
(2) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับมาตรการที่โครงการได้ศึกษาและจัดทาขึ้น ทั้งนี้ ในการสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนจะดาเนินการใน 2 ขั้น ตอน คือ (1) การไปบอกประชาชนในพื้นที่ว่าจะมีการดาเนินการโครงการ
โดยมีการศึกษา รูปแบบ และมาตรการอย่างไร และรับฟังว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อมูลของโครงการ
(2) เมื่อศึกษาเสร็จแล้วจะแจ้งให้ประชาชนทราบว่าผลของการศึกษา รูปแบบ มาตรการ และการติดตามตรวจสอบ
เป็นอย่างไร และประชาชนมีข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ทั้งนี้เป็นการให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ และให้ข้อมูล
เพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดหายไป
6. ในส่วนของการศึกษา EHIA จะมีการเพิ่มขั้นตอนตรงกลาง คือ ในระหว่างการศึกษาต้องไปเข้ากลุ่ม
ประชาชนในแต่ ล ะกลุ่ มว่า ในแต่ ล ะเรื่ องท่านมีความคิ ดเห็ น อย่างไร เช่น กลุ่ ม ประมง กลุ่ มเกษตร หรือกลุ่ ม
หน่วยงานท้องถิ่น หรือประชาชนหมู่บ้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการทาแบบสอบถามสารวจสภาพความคิดเห็น
และข้อมูลภาคเสธทางสังคมว่ายังมีข้อมูลใดบ้างที่ขาดหายไป รวมทั้งถามความคิดเห็นต่อหน่วยงานด้วย แต่จะไม่มี
คาถามว่าอยากได้หรือไม่ เพราะฉะนั้ นจึงเห็ นว่าไม่ใช่แค่ เฉพาะ EIA ที่ทากระบวนการนี้ขึ้นมา เท่าที่ทราบยังมี
โครงการของรัฐหลายโครงการที่ไม่ ได้เข้าข่ายในลักษณะของ EIA ก็มีการไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย
เช่นกัน เพราะฉะนั้นในประเด็นในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็น โอกาสของประชาชนในการเข้าถึงจะขึ้นอยู่กับ
เรามากกว่าว่าจะกาหนดหรือไม่ เช่น การทา Environmental Checklist หรือว่าการทามาตรการต่าง ๆ ประชาชน
ต้องการหรือไม่ หรือสิ่งที่เรากาลังดาเนินการประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะว่าในหนังสือร้องเรียนก็มีประเด็นอยู่
ว่า ประชาชนบอกว่าพื้นที่ของเขาไม่ได้เกิดผลกระทบเกี่ยวกับการกัดเซาะแต่มาทาโครงสร้างทาให้เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ในประเด็นนี้เราควรต้องมีการนามาพิจารณาด้วยว่ามีความจาหรือไม่ที่จะต้องดาเนินการ
7. ส่วนในประเด็นความเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการและองค์ประกอบ ทาง สผ. มีความเห็นว่าเหมาะสม
แล้ว
ประธานอนุกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ประเด็นที่ท่านอนุกรรมการกล่าวมาข้างต้นเป็นประโยชน์มาก
ทั้ ง ในคณะท างานจั ด ท า Environmental Checklist รวมถึ ง วาระที่ ก าลั ง จะพิ จ ารณาในเรื่ อ งที่ 4.2 เพื่ อ ที่
ฝ่ายเลขานุการจะได้ดาเนินการต่อไปได้
อนุกรรมการ (นายอาทิตย์ มลิทอง ผู้แทนสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) กล่าวว่า
สภาพัฒ น์ มีคณะกรรมการระดับ ชาติ คือ คณะกรรมการเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน (SDG) ซึ่งใน SDG มีเรื่องหนึ่ง
ที่ กาลั งผลั กดั น โดยสภาพั ฒ น์ ร่ ว มกับ สผ. และหน่ ว ยงานต่ างๆ ร่ว มกัน ศึ กษาและขับ เคลื่ อ นเพื่ อ ให้ เกิด SEA
ในประเทศไทย ซึ่ งเป็ น การวางแผนยุ ท ธศาสตร์เชิ งพื้ น ที่ เนื่ อ งจากเราพบว่า ปั ญ หาของการด าเนิ น โครงการ
หลายโครงการของประเทศเริ่ มมีการคัดค้านในชุมชนหลายพื้นที่ และมีห ลายโครงการที่มีการทา EIA ไปแล้ ว
แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ รัฐต้องตีกลับให้ไปทา SEA ซึ่งความยากของการทา SEA คือ การหาข้อมูลยุทธศาสตร์
เชิงพื้นที่ในประเทศไทย เพราะแต่ละพื้นที่มีแผนแม่บท แผนปฏิบัติการของกระทรวง จังหวัด ของพื้นที่ของตัวเอง
รวมทั้ง...

-14รวมทั้งแต่ละพื้นที่ก็มีจุดเด่นของตัวเอง เช่น เป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ เป็นพื้นที่ปลอด
มลพิษ จึงไม่ต้องการให้มีการทาอุตสาหกรรมที่เป็นพิษ (อุตสาหกรรมถ่านหิน) ซึ่งเมื่อสภาพัฒน์จะไปศึกษาเรื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ SEA ก็ต้องไปดาเนินการศึกษาเพื่อร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี SEA ก็เป็นการ
ดาเนิ น งานในระดับ แผน ซึ่งต่างจาก EIA ซึ่งเป็นการดาเนินการในระดับโครงการ และในเมื่อเป็น การทาแผน
เชิงพื้นที่จึงต้องการความร่วมมือและความคิดเห็นจากประชาชน หน่วยงานในพื้น ที่ หน่วยงานส่วนกลาง ในแต่ละ
พื้นที่ ซึ่งขณะนี้สภาพัฒน์ก็ได้จัดทาระเบียบดังกล่าวขึ้นมาแล้ว ซึ่งก็ผ่านความเห็นมาเรื่อย ๆ และในปีต่อไปก็จะ
เริ่มเดินหน้าโดยการจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อศึกษาการขับเคลื่อนระเบียบดังกล่าว
อนุ ก รรมการ (นายบรรเจิ ด อุ ด มสมุ ท รหิ รั ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ) กล่ าวว่า ในขณะนี้ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
มีแนวคิดในการร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเร่งด่วน ดังนั้นหาก
ดาเนินการตามกระบวนการของภาครัฐถึง 4 ปี ถึงจะได้งบประมาณทางชุมชนคงดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
อนุกรรมการ (นายพงษ์น รา เย็ นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กล่ าวว่า Environmental
Checklist ที่บรรจุอยู่ในเอกสารประกอบวาระการประชุมมีทั้งหมด 5 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป เรื่อง
สิ่งแวดล้อม เรื่องผลกระทบ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และบทสรุป จึงขอฝากคณะทางาน 2
ประเด็น คือ (1) รายละเอียดในการดาเนินการ และ (2) หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการว่าโครงการแบบใด
ที่จะผ่านหรือไม่ผ่าน อย่างไร
มติที่ประชุม
เห็นชอบคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานทบทวนรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้างกาแพง
ป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้ องกันตลิ่ งริมทะเล (Environmental Checklist For Seawall and Revetment)
โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
เรื่องที่ 4.2 ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการ
มาตรการ ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม
และเชิงพื้นที่
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเล ได้มีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
ต่อโครงการ มาตรการ ระเบี ยบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่ ตามคาสั่งคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ที่
1/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) พิจารณากลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยยึดหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจั ดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นแนวทางในการพิจารณา (2) ให้ ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งมิติด้านวิศวกรรมชายฝั่ง
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศธรรมชาติ ทัศนียภาพ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม(3) ให้ข้อคิดเห็นในการออก
มาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม
และเชิงพื้นที่ (4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งใน
ภาพรวมและเชิงพื้นที่
ทั้งนี.้ ..

-15ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมโปรดพิจารณา ดังนี้
1. ยกเลิ กค าสั่ ง คณะอนุ กรรมการบู รณาการด้ านการจั ดการการกั ดเซาะชายฝั่ งทะเล ที่ 1/2563
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อ
โครงการ มาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ในภาพรวมและเชิงพื้นที่
2. เห็ น ชอบ (ร่าง) คาสั่ งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณามาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิ บั ติ ส าหรั บ การป้ องกั น และแก้ ไขปั ญ หาการกั ดเซาะชายฝั่ ง ในภาพรวมและเชิ ง พื้ น ที่ และมอบหมายให้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า
1. สื บ เนื่ องจากปี ที่ผ่ านมาได้ มีการแต่งตั้ งคณะท างานเพื่ อพิ จารณากลั่ น กรองและให้ ข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่อโครงการ มาตรการ ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัด เซาะชายฝั่ งในภาพรวมและเชิ งพื้ น ที่ ซึ่ งคณะท างานดั งกล่ าวได้ พิ จารณาโครงการที่ จะขอรับ การจั ด สรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนาส่งผลการพิจารณาให้สานักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
2. กฎกระทรวงก าหนดเขตพื้ น ที่ ใช้ ม าตรการในการป้ อ งกั น การกั ดเซาะชายฝั่ งส าหรับ การดาเนิ น
โครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงยังต้องอาศัยคณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการต่อไป
3. ฝ่ายเลขานุการจึงขอปรับปรุงคณะทางานใหม่ ซึ่งไม่ได้มีอานาจหน้าที่เฉพาะการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการเท่านั้น แต่จะดาเนินการในเรื่องอื่น ๆ ด้วย โดยการพิจารณาในภาพรวมว่าแต่ละพื้นที่ควรออกมาตรการ
อย่ า งไร และโครงการที่ จ ะด าเนิ น การในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ มี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม่ อย่ า งไร ในการนี้ จึ ง ขอให้
คณะอนุกรรมการฯพิจารณาองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะทางานที่จะปรับปรุงใหม่
ประธานอนุกรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในรายละเอียดจะมีการเปลี่ยนชื่อ ซึ่งแต่เดิมจะใช้เฉพาะในเรื่อง
ของการพิจารณากลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
สานักงบประมาณซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะจุด แต่ในส่วนของคณะทางานที่จะปรับปรุง ใหม่นี้จะเป็นการเปิดเวที
ในเรื่องต่าง ๆ มากกว่าแค่เรื่องการกลั่นกรองโครงการ แต่เป็นการพิจารณาเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม จึงขอให้พิจารณาองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ ชื่อคณะทางาน ซึ่งคณะทางาน
ชุดนี้น่าจะนามาซึ่งเครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็ นต่อที่ประชุมว่า
คาสั่งคณะทางานที่จะแต่งตั้งนี้ ที่กล่าวว่ามีอานาจหน้าที่เดิมและหน้าที่ใหม่ด้วย ในส่วนของหน้าที่ใหม่เป็นอย่างไร
ประธานอนุกรรมการ ชี้แจงว่า กรอบอานาจหน้าที่ ของคณะทางานยังคงเป็นกรอบเดิม แต่จะเน้นใน
เรื่องของการพิจารณาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่ ซึ่งการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นการ
ดาเนินงานแบบเฉพาะกิจเร่งด่วนซึ่งเป็นการพิจารณาโครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ แต่ในครั้งนี้ จะเน้น
อานาจหน้าที่ในข้อ 2.3 เดิม ขึ้นมาเป็นข้อ 2.1 เพื่อช่วยกันพิจารณาเครื่องมือที่จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหา และ
ขยับ ข้อ 2.1 เดิม มาเป็นข้อ 2.2 หากมีกรณีฉุกเฉินที่จะต้องดาเนินการเร่งด่วนจะได้ช่วยกันพิจารณา โดยสรุป
อานาจหน้าที่ก็เป็นตัวเดิม แต่มีการให้ความสาคัญในเรื่องที่แตกต่างกันออกไป
อนุกรรมการ...

-16อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่ า) กล่ าวว่า เรื่อง Environmental Checklist
สืบเนื่องจากที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปหารือร่วมกับกรมเจ้าท่า ที่จะเสนอแนบท้ายกฎกระทรวงต่อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่ง Environmental Checklist ดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาหารือในรายละเอียด จึงเห็นควร
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนก่อน เพราะสุดท้ายจะมีผลกับหน่วยงาน
และภาคประชาชน ทั้ ง นี้ ค ณะท างานที่ ตั้ ง ขึ้ น ในเรื่ อ งที่ 4.1 ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะรายละเอี ย ดของ
Environmental Checklist หรือไม่ แล้วหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าผ่านหรือไม่ผ่านจะรวมอยู่ในคณะทางานชุดนี้
หรือไม่
ประธานอนุก รรมการ กล่ าวว่า เรื่องของ Environmental Checklist ซึ่งอยู่ในวาระที่ 4.1 คงจะไป
พิจารณาในคณะทางานทบทวนรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ ชุดนั้น ส่วนในวาระที่ 4.2 นี้ เดิมในปีที่ผ่านมามี
คณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ ส่วนในปีนี้จากที่คณะอนุกรรมการมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ มากมาย
ว่าจะต้องดาเนินการอะไรบ้างในภาพรวม จึงมีแนวคิดว่าจะปรับให้คณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ จากเดิมที่
ดูในเรื่องของโครงการมาพิจารณาการแก้ไขปัญหาในภาพรวม
อนุ กรรมการ (นายวรรณชั ย บุ ตรทองดี ผู้ แทนกรมเจ้ าท่ า) กล่ า วว่ า คณะท างานในวาระที่ 4.1
มีองค์ป ระกอบเป็ น ตามนี้ เลยใช่ห รือไม่ เนื่ องจากในส่ วนนี้ จะมีผลกระทบต่อภาคประชาชน ดังนั้น ไม่ทราบว่า
จะต้องเพิ่มภาคประชาชนเข้าไปในส่วนขององค์ประกอบด้วยหรือไม่
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ในวาระที่ 4.1 ประเด็นของภาคประชาชนนี้อาจจะต้องไปหารือกันใน
คณะทางานทบทวนรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ ว่าในเรื่องของกระบวนการจะดาเนินการอย่างไร
อนุ กรรมการและเลขานุ การ ชี้แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่า วาระที่ 4.1 ในส่ ว นของการจัด ท า Environmental
Checklist ภายใต้คณะทางานจะมีการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชนด้วย จึงไม่ได้มีการระบุภาคประชาชน
ลงไปในองค์ประกอบของคณะทางานชุดนี้
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า ประเด็นวาระที่ 4.1
ในค าสั่ งตั้ งคณะท างานทบทวนรายการข้ อมู ล ด้ านสิ่ งแวดล้ อ มฯ ซึ่ งมี อ งค์ ป ระกอบเป็ น ผู้ แทนของหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้ เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ การที่จะปรับ ปรุง Environmental Checklist ที่เกิดจากความไม่ชัดเจนตาม
คาทักท้วงของกรมเจ้าท่า จึงทาให้มีการตั้งคณะทางานดังกล่าวขึ้นมาเพื่อปรับปรุง แต่เนื่องจาก Environmental
Checklist ยั งไม่ ได้มีการประกาศใช้แล้ วยังจาเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ ดังนั้นการตั้งคณะทางานทบทวน
รายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ เป็นการตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงประกาศที่ยังไม่ใช้งานหรือว่าเป็นการเกลาให้เข้าที่
ตามข้อคิดเห็นของกรมเจ้าท่า
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ประเด็นวาระที่ 4.1 ในสาระก็คือ เรื่องนี้จะมีการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี
แล้วกรมเจ้าท่ามีข้อสังเกต ทางสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงส่งเรื่องกลับมายังกรม ทช. ให้ช่วยพิจารณาหารือ
กับกรมเจ้าท่าให้แล้วเสร็จ ฝ่ายเลขานุการจึงใช้กลไกของคณะทางานในการดาเนินการ คือ ยังไม่มีการประกาศใช้
แต่ระหว่างทางในการดาเนินการประกาศมีข้อคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐจึงส่งกลับมาให้คณะทางานชุดนี้ช่วย
พิจารณาในด้านเทคนิค
อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่า) กล่าวว่า ในวาระที่ 4.1 ชื่อของคณะทางาน
ควรเป็นคณะทางานจัดทา Environmental Checklist แทนคณะทางานทบทวนรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ
หากใช้คาว่าทบทวน หมายถึง มีการทาไปแล้ว หรือมีคณะไหนไปทาแล้วนามาทบทวน ส่วน Environmental
Checklist ทีก่ รม ทช. นาไปแนบท้ายกฎกระทรวงนั้นยังไม่มีหน่วยงานใดรับรู้ ดังนั้นชื่อของคณะทางานจึงควรเป็น
คณะทางานจัดทา Environmental Checklist
อนุกรรมการ...
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กรม ทช. ได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกรมเจ้าท่าด้วย แต่ เนื่องจากผู้เข้าร่วมการประชุมของแต่
ละหน่วยงานไม่ใช่ท่านเดิมตลอดและอาจไม่ได้มีการส่งต่องานกันอย่างครบถ้วน จึงอาจทาให้ไม่ทราบถึงเรื่องนี้
ดังนั้นในครั้ งนี้จึ งขอใช้ คาว่าทบทวนเนื่ องจาก Environmental Checklist ได้ผ่ านการพิจารณาหารือกั บหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้แล้ว
อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า วาระที่ 4.1 กระบวนการที่
ผู้ แ ทนกรมเจ้ า ท่ าได้ ก ล่ า วมาเป็ น สิ่ งที่ ด าเนิ น การผ่ า นมาแล้ ว และขอยื น ยั น ว่า การประชุ ม ที่ ผ่ านมามี ผู้ แ ทน
ภาคประชาชนเข้ามาร่วมด้วย แต่อาจจะไม่ได้ไปรับฟังความคิดเห็นในลักษณะที่ไปพบปะรับฟังอย่างกว้างขวาง
แต่ในการประชุมหน่วยต่าง ๆ จะต้องไปขยายความต่อ ดังนั้นจะทบทวนหรือปรับปรุงรับได้ทั้งนั้ น เพราะทุกอย่าง
ใน Environmental Checklist ได้ผ่ านการพิ จารณามาหมดแล้ ว แต่จะตอบโจทย์ห รือไม่ส่วนนี้ต้องมาพิ จารณา
ร่วมกัน
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายไพโรจน์ เทศอ่า) กล่าวว่า เนื่องจากอาจจะเข้าร่วมการประชุม
ไม่ครบถ้วนจึงไม่เคยเห็นรายละเอียด Environmental Checklist ตัวที่จะประกาศใช้ จึงเสนอให้นาเสนอขึ้นจอแล้ว
พิจารณาไปร่วมกันทีละประเด็น
อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า กระบวนการในการทา Environmental Checklist ได้ดาเนินการ
มาตามขั้น ตอนเรีย บร้ อยแล้ ว หลั งจากนั้ น ก็ น าเข้าสู่ การพิ จารณาของคณะรัฐ มนตรี ซึ่งส านั กงานเลขาธิก าร
คณะรั ฐ มนตรีได้ แ จ้ งเวีย นเพื่ อสอบถามหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง เมื่ อกระทรวงคมนาคมมี ค วามเห็ น ส านั ก งาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงประสานมาที่กรม ทช. ในการนี้ กรม ทช. จึงนาเข้าสู่กระบวนการของคณะอนุกรรมการ
จึงนามาสู่การจัดตั้งคณะทางานชุดนี้ ฉะนั้นในรายละเอียดของ Environmental Checklist จึงขอยกไปพิจารณา
ภายใต้คณะทางานชุดดังกล่าวต่อไป
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายไพโรจน์ เทศอ่า) กล่าวต่อที่ประชุมว่า เอกสารที่ทางสานักงาน
เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี แ จ้ งเวี ย นมาเพื่ อ ขอความเห็ น จากหน่ ว ยงานไม่ ป รากฏในส่ ว นของ Environmental
Checklist แนบมาพร้ อ มกั บ ร่ างกฎกระทรวงและแผนที่ ที่ ส่ งมาด้ ว ย ดั ง นั้ น จึ ง ยั งไม่ เคยเห็ น รายละเอี ย ดของ
Environmental Checklist ที่ผ่านการรับรองและจะใช้แนบท้ายประกาศกฎกระทรวงนี้
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า
1. กระบวนการจั ด ท า Environmental Checklist ได้ มี ก ารด าเนิ น การกั น มาก่ อ นหน้ า นี้ และคงไม่
กล่ า วถึ งว่ า ผู้ ใดเคยเห็ น หรื อ ไม่ แต่ ห ลั ง จากจั ด ท า Environmental Checklist แล้ ว ก็ ได้ มี ก ารเสนอเรื่ อ งเข้ า สู่
คณะรัฐมนตรี ซึง่ ก่อนที่จะนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ก็ได้มีการเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสอบถามความเห็ น แต่เนื่ องจากมีความเห็ นจากกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ได้ป ระสานกลั บ มายังกรม ทช. เพื่อให้ ตรวจสอบ ซึ่งในระดับเทคนิ คจึง ได้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวเข้าคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทบทวนรายการที่พิจารณาไปแล้ว และขอให้มีการแต่งตั้งคณะทางานทบทวน
รายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ โดยเป็นคณะทางานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ ตามทีฝ่ ่ายเลขานุการเสนอ
2. ขอให้ ย กประเด็ น การพิ จ ารณารายละเอี ย ดของ Environmental Checklist ไปพิ จ ารณาต่ อ ใน
คณะทางานซึ่งมีท่านรอง อทช. พรศรี เป็นประธานคณะทางานต่อไป
3. ขอสรุปมติที่ประชุมของวาระที่ 4.1 ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทางานทบทวนรายการ
ข้อมูล ด้านสิ่ งแวดล้ อมส าหรั บ โครงการก่อสร้างป้ องกั นคลื่ น ริม ชายหาดและเขื่อนประกั นตลิ่ งริมทะเล โดยมี
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และขอกลับเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 4.2 ต่อ
นายอนุวัฒน์...
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ในส่วนขององค์ประกอบของคณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ ว่ายังขาดองค์ประกอบที่สาคัญ เมื่อพิจารณา
จาก พ.ร.บ. ทช. 2558 ตามมาตรา 13(3) คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด มีอานาจหน้าที่
เสนอความเห็ นต่อ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริห ารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
ในการพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบพื้ น ที่ ที่ จะใช้มาตราการในการป้องกัน และการกัดเซาะชายฝั่ ง เพราะฉะนั้ น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ต่างๆ ที่จะไปดาเนินการในแต่ละจังหวัด จะต้องดาเนินการ
ตามมาตรา 13 (3) ด้วย เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งและให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ อานาจหน้าที่ที่สาคัญของคณะทางาน
คือการพิจ ารณาการกลั่ น กรองโครงการการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั่ ง จึงขอเสนอให้ มี การ
เพิ่ มเติมผู้ แทนจากคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดในพื้นที่ที่ จะมีโครงการไปดาเนินการ
ให้เข้ามาร่วมในการพิจารณาด้วย
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ขออนุญาตเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาต่อไป
อนุกรรมการ (นายศศิน เฉลิมลาภ) ให้ความเห็นว่า คณะทางานชุดใหม่มี อานาจหน้าที่เพิ่มขึ้นจากชุด
เดิมใช่หรือไม่ เนื่องจากชุดเดิมมีแค่เรื่องการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเท่านั้น
แต่คณะทางานชุดนี้เพิ่มเรื่องการพิจารณามาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติ ซึ่ง อาจเป็นการ
เพิ่มภาระงานให้คณะทางานมากเกินไป
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ขออนุญาตหารือกับที่ประชุม เนื่องจากที่ผ่านมามีการพูดคุยกันมาโดย
ตลอด ในประเด็ น ต่ าง ๆ รวมทั้ งประเด็ น ตามที่ ผู้ เชี่ ย วชาญกล่ าวมาข้ างต้ น ว่าเราจะให้ ใครเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
ฝ่ายเลขานุการจึงได้ยกร่างองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะทางานใหม่ขึ้นมา แต่ถ้ามีความเห็นว่าภาระงาน
ของคณะทางานมากเกินไป ดังนั้นก็ขอหารือกันว่าเราจะให้ใครเป็นผู้ดาเนินการ หรือจะเป็นการดาเนินงานภายใต้
คณะอนุกรรมการชุดนี้
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า ถ้าอานาจหน้าที่ของ
คณะทางานชุดนี้เป็นไปตามที่ท่านประธานกล่าว เป็นไปได้หรือไม่ที่คณะทางานจะสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข
แนวทาง มาตรการ และหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการทีก่ รม ทช. ทามาแล้วได้หรือไม่
อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
1. หากมีการปรับเปลี่ยนมากก็จะกระทบกับการขับเคลื่อนการดาเนินงานต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมามี
การดาเนินงานไปค่อนข้างเยอะแล้ว ตั้งแต่ปี 2561
2. ที่ผ่านมามีการกาหนดแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง (4 แนวทาง 3 มาตรการขาว เขียว เทา) และได้กาหนดออกมาเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อบอกว่าในแต่ละระบบหาด (318 ระบบหาด) สามารถ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้แนวทางใดได้บ้าง จาก 4 แนวทาง 3 มาตรการ ที่กาหนดไว้
3. สาหรับมาตรการเชิงกฎหมาย ได้พยายามออกกฎกระทรวงตามมาตรา 21 เพื่อคุ้มครองพื้นที่สมดุล
และกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งสาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้าง
กาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล และต่อไปเราก็กาลังจะดาเนินการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ที่มีปัญหากัดเซาะ ระยะทาง 91.5 กม. ว่าจะใช้มาตรการอย่างไรในการแก้ปัญหา เพื่อให้ทุกกรมสามารถ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและไม่ขัดแย้งกัน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานอยู่ในขอบเขตที่แคบลงไม่ขัดแย้งกัน
ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ เราก็ต้องมีการหารือกันในเวทีเพื่อให้สามารถดาเนินงานต่อไปได้
อนุกรรมการ...

-19อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิ พิธโกศลวงศ์ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ) กล่าวว่า ณ เวลานี้เริ่มเห็น ภาพ
ชั ด เจนขึ้ น จึ งเป็ น เรื่ อ งธรรมดาที่ จ ะเห็ น ข้ อ บกพร่ อ ง ดั งนั้ น สิ่ ง ที่ เราก าลั งด าเนิ น การอยู่ นี้ ก็ จ ะเป็ น การแก้ ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เริ่มต้นไว้ดีแล้วเพราะปัญหาที่ยังไม่เข้า ที่เข้าทางเราจึงต้องช่วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีมา
อย่างยาวนานให้จบที่รุ่นเรา
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ดังนั้นก็จะมีประเด็นเรื่องขององค์ประกอบของคณะทางานที่จะต้อง
พิจารณา และในเรื่องของ 4 แนวทางที่อาจจะฟังดูแล้ วเข้าใจยาก ว่าถ้าจะใช้ชื่อหรือกระบวนอะไรที่สามารถ
อธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น อย่างน้อยก็จะได้มีกรอบการทางานที่เรามอบให้ไป ส่วนชื่ออาจจะไปปรับหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดเพื่อให้เข้าใจง่ายและถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า ดังนั้นเราก็จะไม่ไป
ปรั บ เปลี่ ย นหลั ก เกณฑ์ แนวทางปฏิ บั ติ และมาตรการหลั ก 4 แนวทาง ซึ่ ง กรม ทช . ได้ ท ามา เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ แต่ถ้าเห็นตรงกันว่าเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นเป็นประเด็น ปัญหา ก็ขอเสนอให้
คณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้ทาหน้าที่ดังกล่าวจะเหมาะสมกว่า เพราะต้องการการปรึกษาหารืออย่างมากจากหลาย
ภาคส่ วน เพราะฉะนั้ น คณะทางานไม่ควรที่จะต้องไปพิจารณาในเรื่องของระเบียบ หลั กเกณฑ์ มาตรการและ
แนวทางปฏิ บั ติ แต่ ให้ ค ณะท างานท าหน้ าที่ ก ลั่ น กรองโครงการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพราะว่าถ้าคณะทางานนี้ต้องดาเนินการหลายงานก็จะทาให้เกิดความล่าช้า และขอให้การ
ทบทวนเรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะต่างๆ
เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ในการพิจารณา เพราะคณะทางานมีข้อจากัดทั้งกาลังคนและองค์ประกอบ
ทีไ่ ม่ครบทุกภาคส่วน รวมทั้งเสนอให้ตัดอานาจหน้าที่ในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติออก
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า จากประเด็นที่ตั้งไว้จากการประชุมทุกครั้ง ไม่ว่าจะเรื่องการมองในเชิง
ยุทธศาสตร์ การมองในเชิง SEA การมองในเรื่องกระบวนการหารือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั่ ง และการท างานเพื่ อ ให้ เห็ น เป็ น รูป ธรรมก็ มี อ ยู่ห ลายวิธีก าร ซึ่ งในการนี้
ฝ่ายเลขานุการก็ได้เสนอให้ใช้รูปแบบของคณะทางานเพื่อมาช่วยในการทางาน แต่ถ้ามองว่าคณะทางานมีอานาจ
หน้าที่และภาระงานมากเกินไป ก็ขอเสนอว่าถ้าให้คณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้ทาหน้าที่ในการพิจารณา ดังนั้น คาสั่ง
คณะทางานก็ให้คงใช้คาสั่งคณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ ซึ่งเป็นคาสั่งเดิม ไม่ต้องมีการปรับปรุงคาสั่งใหม่
และมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปออกแบบกระบวนการ/รูปแบบการหารือกัน เพราะการหารือเรื่องพวกนี้ต้องหารือกัน
หลายรอบ ถ้าระยะเวลาในการหารือ 3 เดือนมาพบกันครั้งแล้วมาใช้เวลาเพียง 2 ชม. ในการหารือเพื่อให้ได้
ทางออกของประเทศในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งคงไม่ใช่กระบวนที่จะได้ มาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่ ต กผลึ ก ขนาดนั้ น จึ งมี ท างเลื อ กให้ ฝ่ ายเลขานุ ก าร 3 ทางเลื อ ก คื อ (1) ปรับ ปรุง ค าสั่ ง คณะท างานเพื่ อ มา
ดาเนินการ (2) ใช้คาสั่งเดิม แต่คณะอนุกรรมการทาหน้าที่ในการพิจารณา หรือจะมีทางเลือกที่ 3
อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า ขอสนับสนุนความเห็นของ
อาจารย์สมปรารถนา ด้วยเหตุผลที่ว่า ในเรื่องของอานาจหน้าที่ในเรื่องของการบูรณาการและประสานงานต่างๆ
กับหน่วยงาน ซึ่งถ้าเป็นระดับคณะอนุกรรมการฯ จะมีผู้แทนในระดับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วมในการพิจารณา
ประกอบกับคณะอนุกรรมการฯ ก็จะมีอานาจการตัดสินใจที่มากกว่า แต่สาหรับคณะทางานจะเป็ นการทางาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย อานาจในการประสานงานนั้นก็มีไม่เท่าคณะอนุกรรมการฯ เพราะฉะนั้น ด้วยเหตุผลหนึ่ง
ที่ว่าอย่ างไรก็ตามผู้ ทรงคุณ วุฒิ ที่อยู่ ในคณะทางานก็คือชุดเดียวกัน กับ ที่ อยู่ในคณะอนุกรรมการฯ เพียงแต่ว่า
ฝ่ายเลขานุการจะต้องเตรียมข้อมูลคนละชุดกัน เช่น เมื่อพูดถึงเรื่องเชิงพื้นที่ งานต่างๆ ที่มีการดาเนินงานในแต่ละ
พื้ น ที่ ฝ่ านเลขานุ ก ารอาจต้ อ งรวบรวมมาเพื่ อ ประกอบการพิ จารณาการแก้ ไขปั ญ หาของคณะอนุ ก รรมการ
เนื่ อ งจากที่ ผ่ า นมาคณะท างานได้ มี ก ารพิ จ ารณาเฉพาะโครงการของ ปี 2565 แต่ ก็ ยั งเห็ น ว่า ในปี 2563
และปี...

-20และปี 2564 ที่ดาเนินการไปแล้วจะมีผลกระทบตามมาที่หลังแน่นอน ซึ่ง ก็จะไปพูดในส่วนของยุทธศาสตร์ ต่อไป
ว่าจะปรับอย่างไร จึงขอเสริมในเรื่องอานาจหน้าที่ที่จะอยู่ในคณะอนุกรรมการฯ
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ดังนั้น คาสั่งคณะทางานให้ใช้คาสั่งเดิม แล้วฝ่ายเลขานุการอาจจะต้อง
หากระบวนที่จะรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจจะต้องเป็นการจัดสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นมาเพื่อระดม
ความคิดเห็น โดยไม่ต้องมีเอกสารการประชุ ม เพียงแต่มีโครงสร้างวิธีคิด ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ 4 แนวทาง
3 มาตรการ และ 318 ระบบหาด ซึ่งก็คือเวทีทางเทคนิค ก็ต้องลองทาดู อาจจะจัดให้มีสัมมนาหรือเวิร์คช็อปเพื่อ
คุยกัน
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบให้ใช้คาสั่งคณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อ คิดเห็นต่อโครงการ
มาตรการ ระเบี ย บ หลั กเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ สาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ งใน
ภาพรวมและเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นคาสั่งเดิมในการดาเนินงานต่อไป
2. มอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุ การไปพิ จารณาแนวทางการด าเนิ นงานในการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่ต่อไป
3. ในประเด็นเรื่องการเพิ่มเติมองค์ประกอบซึ่งเป็นคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
ให้นาไปพิจารณาในแนวทางการทางานเพื่อให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างไร
เรื่องที่ 4.3 การออกกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้น ที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
ตามมาตรา 21 จานวน 3 พื้นที่
4.3.1 กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่เขตการปกครองพิเศษพัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่
ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
4.3.2 กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้ น ที่ ต าบลธงชั ย และต าบลแม่ ร าพึ ง อ าเภอบางสะพาน จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
4.3.3 กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลปากคลอง อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่มาตรการใน
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ในวาระที่ 4.3 ขอให้ฝ่ายเลขานุการนาเสนอกฎกระทรวงพร้อมกันทั้ง
3 พื้นที่ เนื่องจากสาระของกฎกระทรวงเหมือนกัน แต่แค่พื้นที่แตกต่างกัน และให้ความเห็นไปพร้อมกัน
อนุ กรรมการและเลขานุ การ กล่ าวต่อที่ป ระชุม ว่า เรื่องกฎกระทรวงตามมาตรา 21 เป็ นการออก
กฎกระทรวงเพื่อคุ้มครองพื้นที่หาดสมดุลหรือพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาชายฝั่ง ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาเราได้ดาเนินการไปแล้ว |
2 พื้นที่ คือ พื้นที่บ่อเมา จังหวัดชุมพร และพื้นที่ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยขั้นตอน คือ เมื่อคณะอนุกรรมการฯ
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น แล้ ว ก็จ ะเสนอต่ อ ไปยัง คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริห ารจัด การทรัพ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง แห่ ง ชาติ ซึ่ ง เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบก็ จ ะเสนอเรื่ อ งเข้ า สู่ ค ณะรั ฐ มนตรี ต่ อ ไป ทั้ ง นี้
การดาเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 21 กรม ทช. ได้รับมอบหมายจากคณะปฏิรูปฯ โดยภายในปี 2565
จะต้องออกประกาศกฎกระทรวงให้ได้ อย่างน้อย 30 ระบบหาด ซึ่งปัจจุบัน เราดาเนินการไปแล้ว 2 ระบบหาด
และในวันนี้ จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ อีก 8 ระบบหาด และในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งถัดไป
6 ระบบหาด รวมเป็ น 15 ระบบหาด ส าหรั บ ปี 2564 ซึ่ ง กฎกระทรวงทั้ ง 3 ฉบั บ ที่ จะเสนอในวั น นี้
โดยหลักการจะเหมือนกับ 2 พื้นที่ ที่ได้เสนอไปก่อนหน้าที่ เพียงแค่เปลี่ยนพื้นที่ และกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ
ได้ผ่าน...

-21ได้ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน และคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
เรียบร้อยแล้วทุกพื้นที่
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 1
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่พัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการ
ป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่ง พ.ศ. ... ครอบคลุมระบบหาด 1 ระบบหาด คือ ระบบหาดยินยอมหนึ่ง และพื้นที่
ครอบคลุมลงไปในทะเลหนึ่งกิโลเมตร
2. ร่างดั งกล่ าวผ่ านกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล และรับ ฟั งความเห็ น จากประชาชนและผ่ าน
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดแล้ว มีประเด็นที่มาจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
(1) หากมี ก ารประกาศกฎกระทรวงแล้ ว จะมี ก ารคุ้ ม ครองชายหาดได้ ต ลอดชายหาดตามแผนที่ แ นบท้ า ย
กฎกระทรวงทั้งหมดหรื อไม่ และกรณี ที่ เกิด การร้องเรียนขึ้ นบริเวณชายหาดหรือบริเวณพื้ นที่ มีก ฎกระทรวง
คุ้มครองอยู่ จะสามารถไปร้องเรีย นได้ที่ห น่ วยงานใด (2) ประกาศกฎกระทรวงสามารถประกาศครอบคลุมทั้ง
จังหวัดโดยไม่ต้องจาแนกออกเป็นระบบหาดได้หรือไม่ (3) หลังจากมีการประกาศกฎกระทรวงไปแล้ว หากมีการ
ดาเนินการเพื่อรักษาสภาพชายฝั่ง เช่น การถ่ายเททราย การเติมทราย การสร้างเขื่อนป้องกันแนวตลิ่ง กาแพงกัน
คลื่น จะสามารถดาเนินการได้หรือไม่ หรือต้องขออนุญาตจากหน่วยงานใด
3. ข้อมูลของระบบหาดยินยอมหนึ่ง อยู่ในกลุ่มหาดหลัก T2 มีชายหาดยาวประมาณ 700 เมตร โดย
เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะประมาณ 600 เมตร เป็นพื้นที่ที่ดาเนินการแก้ไขแล้วประมาณ 80 เมตร สถานภาพ
ชายฝั่งตามที่มีการสารวจและติดตามพบว่าไม่มีการกั ดเซาะชายฝั่งและไม่มีความเสี่ยงต่อ การกัดเซาะชายฝั่ งใน
อนาคต เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ลักษณะเป็นหาดทรายประมาณ 600 เมตร และเป็นหาดหิน
ประมาณ 100 เมตร ความกว้างของหน้ าหาด 20-30 เมตร รูป ร่างของชายหาดมี รูป ร่างโค้งคล้ ายเกือกม้ า
จากภาพมุมสูงจะเห็นว่าด้านซ้ายมือเป็นโรงแรม มีเนินทราย มีหน้าผาสูง ซึ่งถือว่ามีลักษณะหาดทีส่ มบูรณ์มากและ
มีการท่องเที่ยวสูง
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 2
1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตพื้ น ที่ ต าบลธงชั ย และ ต าบลแม่ ราพึ ง อ าเภอบางสะพาน จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่ง พ.ศ. ... ครอบคลุมพื้นที่สองระบบหาด
คือ ระบบหาดบ้านกรูด และระบบหาดบ่อทองหลาง
2. ร่างดังกล่าวผ่านกระบวนการรับฟังความเห็น จากประชาชนและผ่านคณะกรรมการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งจังหวัดแล้ว มีประเด็นที่มาจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น 4 ประเด็น และได้มีการตอบข้อ
สงสัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ (1) ตามกฎกระทรวง ข้อ 5 (ค) ห้ามมิให้สร้างสิ่งปลูกสร้างบนสันทรายที่มีลักษณะ
ตราตรึงถาวร และถนนบนสันทราย หมายความอย่างไร (2) ตามกฎกระทรวง ข้อ 5 (ก) การวางโต๊ะหรือเตียงผ้าใบ
ในเชิ ง ของการท่ อ งเที่ ย วไม่ ว่ าจะเป็ น ชายหาดชะอ าหรื อ ชายหาดหั ว หิ น ซึ่ ง มี ท างท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ ดู แ ลอยู่ แ ล้ ว
จาเป็นต้องมีการจัดทารายงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของกรม ทช. หรือไม่ (3) ตามกฎกระทรวง ข้อ 5 (ง)
ห้ามมิให้สร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้านั้น หากปัจจุบันมีหน่วยงานเข้ามาดาเนินงานแก้ไขปัญหาตื้นเขิน
ของปากร่องน้า ก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวง หน่วยงานที่ดูแลสามารถที่จะดาเนินการต่อไปได้หรือไม่
(4) ขอให้กรม ทช. กาหนดกลุ่มของมาตรการต่าง ๆ ให้ ชัดเจน เช่น กิจกรรมที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยน้อย กิจกรรมที่มี
ผลกระทบน้อย ควรใช้มาตรการที่ไม่เข้มงวด ส่วนกิจกรรมที่มีส่ วนได้ส่วนเสียมากหรือมีผลกระทบมาก ควรใช้
มาตรการที่เข้มงวด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย
3.ข้อมูล…

-223. ข้อมูลของทั้ง 2 ระบบหาด
ระบบหาดที่ 1 ระบบหาดบ้ านกรูด ครอบคลุมพื้นที่ส องตาบล คือ ตาบลธงชัย และ ตาบลแม่ราพึง
มีความยาว 19.42 กิโลเมตร และระบบหาดบ่อทองหลาง ครอบคลุมพื้นที่ ตาบลแม่ราพึง อาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบ มีความยาว 900 เมตร ซึ่งรวมแล้วระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ที่ไม่ประสบปัญหา
กัดเซาะชายฝั่งประมาณ 18.5 กิโลเมตร และเป็นพื้นที่ที่ดาเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะแล้วประมาณ 900 เมตร
สถานภาพชายฝั่งจากการสารวจพบว่าไม่มีการกัดเซาะแนวชายฝั่งและไม่มีแนวโน้ มที่จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งใน
อนาคต มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ชายหาดส่วนใหญ่เป็นหาดทราย มีเนินทรายชายฝั่ง แทรกเป็นบางพื้นที่
บางเนินทรายสูงถึง 3 เมตร มีหน้าหาดกว้าง ประมาณ 15-30 เมตร มีความลาดชันประมาณ 6 องศา จากภาพ
มุมสูงพบว่าหลังแนวชายหาดจะเป็นบ้านเรือน รีสอร์ท และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ที่ความสาคัญเนื่องจากเป็น
แหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ซึง่ ล่าสุดก็พบว่ามีการวางไข่ของเต่าตนุ
ระบบหาดที่ 2 ระบบหาดบ่อทองหลาง มีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทรายและหาดหิน โดยเป็นหาด
ทรายประมาณ 600 เมตร และหาดหินประมาณ 300 เมตร ชายหาดกว้าง 15-30 เมตร หน้าหาดมีความลาด
ชันประมาณ 6-8 องศา
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 3
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ ตาบลปากคลอง อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ใช้มาตรการ
ในการป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่ง พ.ศ. ... ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 ระบบหาด ได้แก่ ระบบหาด บางเบิด-เขาถ้าธง
ระบบหาดทุ่งทราย ระบบหาดทุ่งยาง ระบบหาดทุ่งเมือง และระบบหาดบ้านเกาะเตียบ
2. ร่ า งกฎกระทรวงดั งกล่ า วผ่ า นกระบวนการรับ ฟั งความเห็ น จากประชาชนและคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดแล้ว จากการรับฟังความคิดเห็นพบว่าประชาชนเห็นด้วยที่จะดาเนินการ
ประกาศกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อรักษาความสวยงามและความสมบูรณ์ของชายหาดตลอดไป
3. ข้อมูลของทั้ง 5 ระบบหาด
ระบบหาดที่ 1 ระบบหาดบางเบิด-เขาถ้าธง พบเป็นแหล่งประการังประมาณ 23.93 ไร่ ซึ่งอยู่บริเวณ
โขดหินด้านทิศใต้ มีความยาวประมาณ 10.9 กิโลเมตร สถานภาพชายฝั่งเป็นพื้นที่ที่ดาเนินการแก้ไขการกัดเซาะ
แล้วประมาณ 200 เมตร ลักษณะเป็นหาดทรายประมาณ 9 กิโลเมตร และเป็นหาดหินประมาณ 1.7 กิโลเมตร
ความกว้างหน้าหาด 20-30 เมตร ความลาดชันของหน้าหาดประมาณ 1-3 องศา จากการติดตามสถานภาพ
ชายฝั่ งพบว่าไม่มีก ารกัดเซาะชายฝั่ ง หรื อแนวโน้ มที่ จะเกิดการกั ดเซาะชายฝั่ ง ในอนาคต มีศัก ยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวสูง ความสาคัญของพื้นที่หาดบางเบิด คือ มีเนินทรายขนาดใหญ่ ประมาณ 2,000 ไร่ จุดที่สูงที่สุดสูงถึง
30 เมตร คล้าย ๆ ภูเขาทรายขนาดใหญ่ มีป่าเนินทรายที่มี พืชเฉพาะถิ่น ประมาณ 160 ชนิด รวมทั้งมีแหล่ ง
ปะการังประมาณ 23.93 ไร่
ระบบหาดที่ 2 ระบบหาดทุ่งทราย มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ไม่มีพื้นที่ที่ประสบปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่งหรือแนวโน้มที่จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ในอนาคต ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวต่า เนื่องจากยังไม่พบว่ามี
การสร้างรีสอร์ทหรือมีท่องเที่ยวมากนัก ชายหาดเป็นหาดทรายและหาดหิน หาดทรายประมาณ 1 กิโลเมตร และ
หาดหินประมาณ 1.7 กิโลเมตร ชายหาดกว้าง 20-40 กิโลเมตร ความลาดชัด 1-3 องศา
ระบบหาดที่ 3 ระบบหาดทุ่งยาง มีความยาวชายฝั่ง 4 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งและ
ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวปานกลาง ชายหาดเป็นทั้งหาดหิน
และหาดทราย เป็นหาดหินประมาณ 3.5 กิโลเมตร และหาดทรายแค่ 500 เมตร ชายหาดกว้าง 20-30 เมตร
จากการสารวจพบว่ามีการวางโต๊ะเก้าอี้บ้างทางหัวหาดตอนใต้ และมีผู้ประกอบการเพียงหนึ่งเจ้า และจากภาพมุม
สูงพบว่าชายหาดยังมีลักษณะสวยงามและสมบูรณ์
ระบบหาด…

-23ระบบหาดที่ 4 ระบบหาดทุ่งเมือง ลักษณะเป็นทั้งหาดหินและหาดทราย หาดหินประมาณ 2.4 กิโลเมตร
หาดทรายประมาณ 170 เมตร ความกว้างหน้าหาด 15-30 เมตร และมีความลาดชัด ประมาณ 1-3 องศา
จากภาพมุมสูงพบว่ามีบ้านเรือนทีอ่ ยู่อาศัยแต่ไม่พบว่ามีรีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยว
ระบบหาดที่ 5 ระบบหาดบ้านเกาะเตียบ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 8.82 กิโลเมตร สถานภาพชายฝั่ง
เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ชายหาดมีทั้งหาดทรายและหาดหิน หาดทราย
ประมาณ 700 เมตร หาดหินประมาณ 1.5 กิโลเมตร หน้าหาดกว้าง 20-40 เมตร ความลาดชัดของชายหาด
2-3 องศา พบทรัพยากรที่สาคัญ คือ เป็นแหล่งหญ้าทะเล มีอยู่ประมาณ 90 ไร่ ประกอบไปด้วยหญ้าแพรกทะเล
และหญ้ากุ่ยชายเค็ม และยังพบว่าในพื้นที่มีนักท่องเที่ยวสูง
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ให้ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
1.1 ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่เขตการปกครองพิเศษพัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็น
พื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... กาหนดเขตพื้นที่เขตการปกครองพิเศษพัทยา อาเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
1.2 ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลธงชัย และตาบลแม่ราพึง อาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
1.3 ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลปากคลอง อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ใช้
มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
2. มอบหมายให้ ก รมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ดาเนิ นการเสนอคณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่า) ให้ความเห็น ดังนี้ (1) จากร่างกฎกระทรวง
ข้อ 4(ข) ซึ่งระบุไว้ว่าห้ามดาเนินการถ่ายเททราย แต่กรณีที่ในบางพื้นที่ เช่น หาดบ้านกรูดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีร่องน้า
จะสามารถด าเนิ น การขุ ด ลอกร่ อ งน้ าแล้ ว น าตะกอนทรายมาถมไว้ ที่ บ ริเวณชายหาดได้ ห รือ ไม่ (2) จากร่า ง
กฎกระทรวง ข้อ 4(ค) ซึ่งระบุไว้ว่าห้ามดาเนินการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นนอกชายฝั่ง ในกรณีที่เป็นโครงการ
เขื่อนกันทรายและคลื่นนอกชายฝั่งที่ผ่าน EIA แล้ว และเป็นโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นนอกชายฝั่ง ที่สร้าง
บริเวณร่องน้าติดกับหัวเขาจะสามารถดาเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามร่างกฎกระทรวงข้อ 4 (ข) ถ้าเป็นเรื่องของ
ถ่ายเททรายก็ต้องมีการจัดทา Environmental Checklist เพื่ อเสนอต่อ อทช. แต่ถ้าเป็นภารกิจของกรมเจ้าท่า
อย ู่แล้ ว ในการขุดลอกร่ องน้ าก็ส ามารถดาเนิ นการได้ ตามปกติ เว้นแต่ ขุดลอกแล้ ว เอาทรายปากร่อ งน้าไปถม
ชายหาด อันนี้ก็เข้าข่ายตามข้อ 4 (ข) ต้องมีการจัดทา Environmental Checklist เพื่อเสนอต่อ อทช.
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า สิ่งที่กรมเจ้าท่ากังวล
คือ โครงการเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้าตรงบ้านกรูดที่ผ่าน EIA แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการดาเนินการก่อสร้าง
แล้วประกาศนี้จะไปขัดกับสิ่งที่กรมเจ้าท่ากาลังจะดาเนินการใช่หรือไม่ ทางกรม ทช. ต้องตอบประเด็นนี้
อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ร่างกฎกระทรวงบังคับเฉพาะพื้นที่ที่เราประกาศ
แต่หากอยู่นอกพื้นที่ก็ไม่เกี่ยวข้อง อย่างกรณีโครงการของกรมเจ้าท่า ที่จะดาเนินการตรงนี้ ถ้าเกิดว่าลงนามใน
สัญ ญาแล้วก็จะเข้าข่าย ตามข้อ 10 คือ ถ้าได้มีการดาเนินการก่อนที่ กฎกระทรวงนี้จะบังคับใช้ให้ ดาเนินการ
จนแล้วเสร็จตามที่กฎกระทรวงได้เขียนไว้ แต่หากท่านยังไม่เริ่มโครงการก็คงไม่สามารถดาเนินการได้
อนุกรรมการ…

-24อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า จากที่กรมเจ้าท่ามี
ความต้องการทา Jetty แต่จากพื้นที่จริงตัวร่องน้าอยู่ติดหัวเขาด้านหน้าส่วนใหญ่จะเป็นทางเข้าออกของเรือประมง
ที่เข้าไปจอดหลบลม ที่ผ่านมาทางกรมเจ้าท่าเคยมีการขุดลอก ซึ่งในพื้นที่ทางด้านใต้ลงไปจะมีท่าจอดเรือประมงอยู่ที่
บางสะพานน้ อย ถ้าทางกรมเจ้าท่าระบุ ว่าเป็ นการร้ องขอจากชาวบ้าน ตนเองเคยคุยกับนายกสมาคมประมงว่า
สะพานปลาที่บางสะพานน้อยทางด้านใต้เขาก็ใช้จอดเรือเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นควรพิจารณาถึงความต้องการ
ให้ดี หากดูกันตามข้อเท็จจริง ชาวบ้านเองก็แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ต้องการให้ทาและไม่ต้องการให้ทา เราใน
ฐานะข้าราชการควรจะเอาความต้องการที่แท้จริง และพื้นที่ตรงนี้หากจอดเรือตรงนี้ไม่ได้ ก็ไปจอดที่ท่าเรือสะพาน
ปลาบางสะพานน้อยด้านใต้ และแนวหาดตรงนี้ไม่มีการกัดเซาะแม้จะมีการสร้างรีสอร์ทตั้งแต่หัวร่องน้าไล่ ไปจนถึง
รีสอร์ทหรูด้านล่าง จึงมองว่าถ้าประกาศกฎกระทรวงแล้ว และหากจาเป็นจะต้องสร้างเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงหรือเป็นความต้องการของชาวบ้านที่แท้จริง ก็ยังมีวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถดาเนินได้
อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่า) กล่าวว่า แนะนาว่าไม่อยากให้เขียนว่าไม่ได้
แต่ให้เขียนว่าถ้าผ่าน EIA ก็ยังสามารถดาเนินการได้ แล้วก็จัดทา Environmental Checklist ต่อไป เพราะกรณี
ที่ห้ ามไม่ให้ ดาเนิ น การเลยแต่โครงการนั้ น ผ่ าน EIA แล้ว ในอนาคตอาจจะมีปั ญหา ดั้งนั้นอาจจะจาเป็นต้องมี
การเขียนเงื่อนไขเพิ่มเติมในประกาศหรือไม่ สาหรับกรณีนี้
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ที่ทางกรมเจ้าท่า
บอกว่าที่ผ่าน EIA มาแล้วคือร่องน้าบ้านกรูดที่ คชก. ให้ทา Jetty 1 ขา ซึ่งไม่เลยหัวเขาก็เหมือนกับว่า Jetty ตัวนี้
เป็น Headland ตัวใหม่ ซึ่งตราบใดที่ Jetty ไม่เลยหัวเขาก็แทบจะไม่กระทบอะไรเลย ซึ่งการที่ผ่าน EIA มาแล้ว
จะเข้าข่ายข้อ 10 หรือไม่ ที่เขียนไว้ว่าการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ตามข้อ 4 และ 5 ถ้ามีการดาเนินการ
ก่อนกฎกระทรวงนี้ประกาศใช้ให้ดาเนินการจนแล้วเสร็จ ในประเด็นนี้ต้องขอเรียนถามอาจารย์อิทธิพลให้ขยาย
ความเพื่อกรมเจ้าท่าได้ทราบว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรต่อไป เนื่องจากได้มีการลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว
อนุกรรมการ (ศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า ขณะนี้เรากาลังพิจารณา
ร่างกฏกระทรวง ดังนั้นจะให้ความเห็นเฉพาะในเรื่องของร่างกฎกระทรวง ดังนี้
1. ถ้อยคาบางถ้อยคาตามกฎกระทรวงอาจจะไม่สื่อหรืออาจจะสื่อผิด เล็กน้อย อย่างข้อ 4 ที่บอกว่า
ภายในเขตพื้นที่ตามข้อ 3 สาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ให้ดาเนินการ ดังนี้ แต่จะเห็นว่า
ข้อ 4 (ข) เป็ นการห้าม ข้อ 4 (ค) ก็เป็ นการห้าม ฉะนั้น ควรจะใช้ว่า “ภายในเขตพื้นที่ตามข้อ 3 กาหนดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ดังนี้” ก็คือกาหนดไปเลยว่าให้ทาอย่างนี้ (ก) การปลูกป่า... (ข) ห้าม...
ข้อ(ค) ห้าม... และในข้อ 5 ก็เช่นเดียวกัน ข้อความเดิมบอกว่าภายในเขตพื้นที่ตามข้อ 3 สาหรับการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ให้ดาเนินการ ดังนี้ แต่มีการห้าม ข้อ (ข) (ค) (ง) (จ) ฉะนั้นภาษาควรจะใช้ว่า “ภายในเขตพื้นที่ในข้อ 3
กาหนดให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นดังนี้” ซึ่งก็มีทั้งให้และก็ห้าม ในส่วนนี้คือศัพท์ที่ใช้
2. จากความเห็น ของชาวบ้านหรือแม้กระทั่งนักวิชาการอย่างเราก็ยัง สงสัยว่าคาในที่นี้หมายถึงอะไร
ฉะนั้ น ควรจะมี นิ ย ามของ 2 ค า ในร่ า งของกฎกระทรวงนี้ คื อ นิ ย ามที่ 1 คื อ ลั ก ษณะไม่ ต รึ ง ตราถาวร
ซึ่งต้องมีนิยามว่าหมายความว่าอย่างไร นิยามที่ 2 คือ ลักษณะของตรึงตราถาวร ว่าคืออะไร เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้
และเข้าใจ รวมทั้งเราก็จะได้ไม่ตีความหมายผิดด้วย
3. ประเด็นความกังวลของกรมเจ้าท่าก็จะเป็นไปตามข้อ 10 ซึ่งเป็นข้อยกเว้น แต่ข้อยกเว้นที่ว่านี้จะใช้
ในกรณีที่มีการดาเนินการก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งการดาเนินการที่ว่า ในความเข้าใจของตนเองถ้าผิด
ช่วยท้วงติงด้วย ดาเนินการในที่นี้ หมายถึง (1) ได้รับงบประมาณ (2) มีแผนงานชัดเจน (3) มีการลงนามในสัญญา
จ้างผู้รับเหมาดาเนินการไปแล้ว ถือว่าเป็นการดาเนินการ แต่ถ้าเป็นเรื่องของมีแค่แผนอย่างเดียว แต่ยังไม่ได้รับ
งบประมาณหรือยังไม่ได้ทาอะไรต่อเนื่องก็ถือว่ายังไม่ได้ดาเนินการอย่างนี้ได้หรือไม่ เพื่อที่เราจะได้เข้าใจตรงกัน
อนุกรรมการ…

-25อนุกรรมการ (นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อานวยการกองกฎหมาย) กล่าวว่า เห็นด้วยกับความเห็นของ
อาจารย์อิทธิพล ที่ท่านแก้ คานิยามให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎกระทรวงกาหนดการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งส่วนข้อห่วงใยของกรมเจ้าท่า ถ้าจะเขียนในข้อที่ 4 ว่า หากเป็นการดาเนินการของกรมเจ้าท่าเพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการ โดยผ่าน สผ. วิเคราะห์ตรวจสอบแล้วว่าการทาโครงการนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
ถ้าใส่คานี้ในไว้ในกฎกระทรวงทางกรมเจ้าท่าเห็นด้วยหรือไม่
อนุ กรรมการ (นายวรรณชั ย บุ ตรทองดี ผู้ แทนกรมเจ้ าท่ า) กล่ าวว่า ตนเองไม่ ขัดข้อง แต่ ไม่ ต้ องอ้ าง
กรมเจ้าท่า ให้เพิ่มเติมแค่ว่า เว้นแต่โครงสร้างนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก สผ. แล้ว
อนุ ก รรมการ (นายชาญวิ ท ย์ กั น ยา ผู้ อ านวยการกองกฎหมาย) ให้ ค วามเห็ น ว่ า ใส่ ค าว่ า การ
ดาเนิ น การของส่ วนราชการที่ผ่ าน EIA และไม่กระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง คือ เขียนข้อยกเว้นไว้ เพราะว่า
ขั้นตอนต่อไป เรื่องจะถูกเสนอไปยังสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะ
สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว ถ้าเราแก้ไขในขณะนี้จะดีกว่า
อนุกรรมการ (นายบรรเจิ ด อุด มสมุท รหิ รั ญ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ) กล่ าวว่า ขอสอบถามว่าในพื้ น ที่ ที่ จะ
ประกาศกฎกระทรวง ชุมชนท้องถิ่นมีการจดแจ้งไว้ไม่น้อยกว่า 400 ชุมชน และในบางพื้นที่ชุมชนทีอ่ ยู่ติดทะเลยัง
ไม่รับทราบไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้ จึงขอฝากกรม ทช. ว่าให้ส่วนส่งเสริมของสานักต่าง ๆ ลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย แล้วกรมจะได้ประชาชนเข้ามาร่วมงานเพิ่มขึ้นอีก
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า
1. ตามที่ ผอ.กองกฎหมายของ ทช. เสนอมาจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่ง คือ หากมีร่องน้าอยู่ตรงกลางอ่าว
แล้วอ่าวนั้นมีประกาศเรื่องนี้ขึ้นมา ซึ่งในประกาศห้ามสร้าง Jetty ซึง่ Jetty อยู่กลางอ่าว ก็จะไม่ผ่าน สผ.
2. ข้อซึ่งเขียนว่าห้ามถ่ายเททราย ทั้งที่มีการสนับสนุนให้กรมเจ้าท่าไม่สร้าง Jetty แต่ให้ใช้การถ่ายเท
ทราย ซึง่ ถ้าเป็นแบบนี้กรมเจ้าท่าก็จะดาเนินการไม่ได้ ดังนั้น คาพูดที่เรากาลังจะปรับว่า ถ้าผ่าน EIA แล้วให้ทาได้
แต่ ปรากฏว่ า การขุ ดลอกร่ อ งน้ าของกรมเจ้ า ท่ าไม่ ต้ องท า EIA ดั งนั้ น ถ้ าเราปรั บ ข้ อความแบบนั้ น
ก็แปลว่าถ้ากรมเจ้าท่าจะขุดลอกร่องน้าซึ่งอยู่กลางอ่าวหรือไม่กลางอ่าวก็ตาม แล้วบริเวณนั้นก็สร้าง Jetty ไม่ได้
และยังอยู่ภ ายใต้ ม.21 ก็จะไม่สามารถดาเนินการอะไรได้ ซึ่งแปลว่า ปากร่องน้าก็จะปิด แล้วเรือก็จะเดินไม่ได้
เพราะว่าการขุดลอกไม่ต้องผ่าน สผ. แต่ถ้าปรับ ข้อความแบบนั้นการขุดลอกก็จะทาไม่ได้เพราะว่า ก็จะมาเจอ
เงื่อนไขนี้อีก ดังนั้นต้องให้คาจากัดความของคาว่า ถ่ายเททราย ในหัวข้อที่ 4 (ข) ว่ารวมถึงการขุดลอกร่องน้า
การถ่ายเททรายข้ามร่องน้าด้วยหรือไม่ เนื่องจากคาว่าถ่ายเททรายเป็นคาที่กว้างเกินไป อาจจะต้องนิยามลงไปว่า
ถ้าขุดลอกร่องน้าสามารถดาเนินการได้ ไม่เช่นนั้นการขุดลอกก็จะดาเนินการไม่ได้เลยภายใต้ประกาศฉบับนี้ แล้ว
Jetty ก็ทาไม่ได้ด้วย
อนุกรรมการ (ศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า ตามร่างกฎกระทรวง
ข้อ 6 จะมีข้อยกเว้น อยู่และก็ให้ อานาจ อทช. ในการประกาศ เพราะบอกว่าสาหรับการจัดทามาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมฯ ตามข้อ 4(ข) และข้อ 5(ข) ให้เป็นไปตามที่ อทช. ประกาศกาหนด แล้วก็มี มาตรการ 1 2 3 4
ฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ว่าห้ามเลยแต่มีเรื่องของการที่จะต้องกาหนดขึ้นมาว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง และยังมีมาตรการ
ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมติดอยู่ด้วย ฉะนั้นข้อนี้อาจจะเป็นทางออกหรือไม่
อนุ กรรมการ (นายอาทิ ตย์ มลิ ทอง ผู้ แทนส านั กงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ )
ให้ ค วามเห็ น ว่ า ที่ คุ ย กั น วัน นี้ ดี แ ล้ ว อย่ างน้ อ ยจะได้ มี ค วามรู้ที่ น าไปใช้ ในการด าเนิ น การอนุ รัก ษ์ แต่ ได้ มี การ
ประชาสั มพั น ธ์ ห รื อไม่ ว่ าได้ ป ระกาศกฎกระทรวงไปแล้ ว ประชาสั มพั น ธ์ ให้ จั งหวั ด ชุ มชน ผู้ แ ทนกรม ทช.
และคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดทราบแล้วหรือยัง เนื่องจากกลัวปัญหาเรื่องคนบุกรุก
แล้วมา…

-26แล้วมาดาเนินการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งที่กฎกระทรวงห้ามไม่ให้มีการก่อสร้าง เพราะขณะนี้มีคนบางกลุ่มที่
ชอบการไปท่องเที่ยวชายหาดที่ยังอุดมสมบูรณ์และยังไม่มีชื่อเสียง แล้วกฎกระทรวงนี้มีแนวทางที่จะสงวน รักษา
หรือดูแลในประเด็นนี้หรือไม่
อนุกรรมการ (นางสาวสุจิตรา อยู่ทอง ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ให้ความเห็นว่า
1. กรณีโครงการของกรมเจ้าท่า ที่กังวลในเรื่องของการดาเนินการขุดลอกร่องน้า ต้องกลับมาดู ด้วยว่า
โครงการอื่น โดยทั่วไป เมื่อพิจารณาจากข้อ 10 ซึ่งระบุไว้ว่าหากเป็นโครงการที่ดาเนินการก่อนกฎกระทรวงนี้
ประกาศ ก็ ให้ ด าเนิ น การจนแล้ ว เสร็ จ แต่ ก รณี ข องท่ า เรื อ ไม่ แ น่ ใจเหมื อ นกั น ว่ า ในเล่ ม นั้ น ได้ มี ก ารระบุ ถึ ง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องมีการขุดลอกร่องน้าทุก ๆ กี่ปี หรือมีรายละเอียดที่กาหนด
ว่าต้องดาเนินการที่ต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งถ้ากาหนดไว้ ข้อนี้ก็จะทาให้กรมเจ้าท่าไม่สามารถดาเนินการได้
2. ในส่วนที่ ผอ.กองกฎหมาย ทช. เสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สผ. ไว้ด้วยนั้นคือ เนื่องจากว่าในข้อ
10 ระบุไว้แล้วว่า ในโครงการที่ ดาเนินการไปแล้วก็ให้ดาเนินการต่อไปก็จะเหมือนกับกฎหมายอื่นทั่วไป ซึ่งในมุม
ของ สผ. ถ้าหากว่ากฎหมายนี้มีการประกาศออกมาแล้ว เราก็มีหน้าที่ที่ จะต้องปฏิบัติตาม ถ้าหากโครงการที่มา
พัฒนาแล้วขัดกับกฎหมายใด ๆ สผ. ก็จะไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคงไม่ต้องบอกว่า สผ. ต้องทาอะไร
3. อีกประเด็นหนึ่งคือ ไม่แน่ใจว่าในกฎหมายฉบับนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็น หรือถามไปยัง ส่วนงาน
พื้นที่คุ้มครองของ สผ. แล้วหรือยัง เพราะในประกาศของพื้นที่คุ้มครองโดยเฉพาะของจังหวัดชลบุรี จึงอยากให้มี
การสอบถามไปยัง สผ. ด้วย ว่ามีข้อที่เหมือนกันหรือขัดแย้งกันหรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้แก้ไขไม่ให้ขัดแย้งกันเอง
เนื่องจากเป็นประกาศจากกระทรวงเดียวกัน จึงต้องการให้มีการตรวจสอบในประเด็นนี้ด้วย
นายณัทธร แก้วภู่ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ให้ข้อสังเกต
เกี่ยวกับแผนที่แนบท้ายร่างกฎกระทรวง ดังนี้
๑. ในร่างกฎกระทรวงที่ทางคณะทางาน ทช. ใส่มาเป็นพิกัดแบบ UTM ซึ่งเป็นไปได้ไหมถ้าจะเพิ่ม เติม
พิกัดแบบละติจูด ลองจิจูดใส่ลงไปด้วย เพราะเวลาอ่านหรือนาไปใช้งานผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเข้าใจในแบบละติจูด
ลองจิจูดมากกว่าแบบที่เป็น UTM
2. ในส่วนของแผนที่เลย์เอาต์ จากมุมมองของ Gistda ซึ่งได้เคยช่วยทางกองอนุรักษ์ป่าชายเลนในการ
จัดทาแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงประกาศพื้นที่คุ้มครองมา จึง มีความเห็นว่าแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงซึ่งออก
โดยกรม ทช. ควรจะใช้รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า จากข้อ 4(ข)
ทางออกของเรื่องของการขุดลอกร่องน้ามี ๒ ทาง คือ ถ้าไม่ตัดคาว่าการถ่ายเททรายออก ก็ต้องไปเพิ่มเพราะว่า
ข้อ ๔ (ข) บอกว่าดาเนินการได้ เว้นแต่ ได้จัดทามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ใน ข้อ ๖ คือ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ระบุว่าต้องมีข้อมูล ๑ ๒ ๓ ๔ และเสนอขอความเห็นชอบจาก อทช. ก็สามารถดาเนิน การถ่ายเททรายได้แล้ ว
แต่เข้าใจว่าขณะนี้ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ ยังไม่มีรายละเอียดว่าคืออะไรบ้าง ถ้าจะให้การถ่ายเท
ทรายหรือการขุดลอกร่องน้าสามารถดาเนินการได้ ๑ คือตัดคานี้ออกก็จะดาเนินการได้แล้วภายใต้การประกาศ
กฎกระทรวงนี้ หรือไปเพิ่มรายละเอียดตรงนี้ หรืออาจจะเพิ่มในส่วนอื่นก็ได้ เพราะในความเป็นจริงเวลาที่กรมเจ้า
ท่าถ่ายเททราย หรือขุดลอกก็จะมีรายงานอยู่แล้วว่าจะทาตรงไหน อย่างไร ซึง่ ถ้ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อ ๑ ๒
๓ ๔ นี้ครอบคลุมสิ่งที่กรมเจ้าท่าจะทาก่อนที่จะขุดลอกแล้ว ก็ไม่ได้เป็นภาระของหน่วยงานที่จะจัดทาตรงนี้ เสนอ
ต่อ อทช. แต่ถ้ารายละเอียดเยอะก็ควรไปตัดคาว่าถ่ายเททรายออกก็จะทาได้แล้ว
อนุกรรมการ…

-27อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่า) กล่าวว่า เห็นด้วยกับทางอาจารย์ ส่วนเรื่อง
ของการถ่ายเททราย ถ้าไม่ตัดอาจจะเพิ่มเป็น Environmental Checklist ในส่วนของการขุดลอกร่องน้าเพื่อการ
เดินเรือนี้ให้ได้รับการยกเว้น ส่วนเรื่องของการถ่ายเททรายที่พูดถึงเขื่อนในอนาคต เนื่องจากบางพื้นที่ต้องมีการทา
sand by passing เมื่อมี Jetty ตามกฎกระทรวงนี้ก็จะดาเนิน การไม่ได้ ส่ ว นในเรื่องข้อ 4 (ค) อยากให้ เขียน
ยกเว้นว่าผ่านความเห็นชอบจาก สผ. แล้ว ซึง่ มันเป็นเงื่อนไขที่ทากันได้
อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า เรื่องถ่ายเททราย มีความเห็นว่าถ้าเราดูดโคลนตะกอนจากปากร่อง
แล้ วเราเอาไปถมบริเวณชายหาดริมทะเลมันจะเกิดผลกระทบหรือไม่ อย่างไร เกี่ยวกับ นิเวศชายฝั่ง เนื่องจาก
บริเวณหาดทรายมีความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน หรือสมมติว่าเป็นชายหาดท่องเที่ยวที่สวยงาม แล้วไปดูด
ตะกอนเลนจากปากร่องไปกองบริ เวณชายหาด ซึ่งเป็นทรายปนโคลน ในขณะที่ทรายหาดเดิมเป็นทรายแล้วก็ มี
สัตว์ที่อยู่บริเวณหน้าดินทราย ถ้าเอาโคลนปนทรายไปถมอาจจะเกิดผลกระทบตามมา
อนุกรรมการ (นายศศิน เฉลิมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
1. ผลกระทบชั่วคราวอัน นี้ ที่เคยคุยกับทางกรม ทช. โดยส่วนตัวเห็ นว่าผลกระทบไม่มาก เพราะว่า
โดยปกติ แ ล้ ว ตะกอนก็ จ ะออกมากั บ สั ต ว์น้ าอยู่ แ ล้ ว การที่ เกิ ด เป็ น หาดทราย คลื่ น จะเป็ น ตั ว คั ด เลื อ กขนาด
ของตะกอน ซึ่ ง ถ้ า ระบบหาดยั ง เป็ น ปกติ คลื่ น ก็ จ ะคั ด ไว้ แ ต่ เ ม็ ด ทราย โคลนก็ จ ะออกไปในที่ สุ ด แต่ ว่ า
โคลนจะมีผลกระทบต่อหาดทรายชั่วคราว
2. การที่สร้าง Jetty ขึ้นมา ตนเองยังเสียดายตะกอนที่จะออกมาตามฤดูกาล ถึงแม้จะมีการขุดออกไป
แต่ก็ จ ะมี ตะกอนออกมาตลอดเวลา ซึ่งจะน าไปสู่ ส มดุ ล ชายฝั่ งระดั บ หนึ่ ง ที นี้ ก็ ต้อ งมาพิ จารณาว่า ม.๒๑ มี
concept จริง ๆ คืออะไร คือเราอยากจะรักษาให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุด ให้มีโครงการอะไรต่อมิอะไรไปเกิดขึ้น
น้อยที่สุด ม.๒๑ ถ้าประกาศไปแล้วในความรู้สึก เรื่อง Jetty ถ้ายังไม่มีก็ไม่น่ามี เพียงแต่ว่า อาจจะต้องพึ่งพากรม
เจ้าท่าว่าให้ดาเนินการขุดลอกให้สม่าเสมอแต้ถ้าสร้าง Jetty ไปแล้วก็ไม่เป็นไรมาตรวจผลกระทบกันต่อไป
อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่า) กล่าวว่า เรื่องที่จะให้เพิ่มยกเว้นในส่วนของ
Jetty เนื่องจากว่าตามที่อาจารย์สมปรารถนาพูด ถ้าเป็น Jetty ตรงกลาง คือดาเนินการไม่ได้อยู่แล้ว เราจึงไม่ได้
ศึกษาเพราะเรารู้ว่าศึกษายังไงก็ไม่ผ่าน EIA แต่บางครั้งบริเวณหัวเขาในบางที่ต้องมีJetty คอนโทรลระดับน้าให้
เรือออกได้โดยไม่ติดปากร่องน้า การทา Jetty คือ การไม่ทาให้ตะกอนปิดปากร่อง นั่นคือจุดประสงค์ เพราะฉะนั้น
ตะกอนส่วนใหญ่ก็จะยังขึ้นลงตามปกติ ส่วนเรื่องของการขุดลอกว่าจะมีผลกระทบเรื่องของตะกอนหรือไม่ การขุด
ลอกของกรมเจ้าท่าจะขุดลอกตามความลึกที่มีอยู่เดิม เมื่อมีตะกอนที่ไปตกเราก็ขุดออกแค่นั้น เองไม่ได้ขุดลอกร่อง
เป็นร่องใหม่
อนุกรรมการ (ศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า ขณะนี้เรากาลังพิจารณา
ร่างกฎกระทรวง ฉะนั้นข้อกังวลของกรมเจ้าท่า คงต้องแจ้งให้ทางกรม ทช. ทราบว่ามีข้อกังวลอะไรบ้าง เพราะว่ามี
รายละเอียดค่อนข้างมาก ถ้าพิจารณาประเด็นนี้ก็จะทาให้ยังไม่สามารถที่จะออกกฎกระทรวงได้ ฉะนั้นน่าจะแจ้ง
ข้อกังวลเหล่านี้ภายหลังจากการประชุมให้กรม ทช. ทราบ เพื่อว่าจะได้ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงนี้ให้สอดคล้องกับ
วิธีการดาเนินงานและเจตนารมณ์ของมาตรา 21 ด้วย เพราะมาตรา 21 เป็นเรื่องของการป้องกัน การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ซึ่งการป้องกันก็จะต้องทาในกรณีที่ยังไม่เกิดเหตุ แล้วก็ไปป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิด ซึ่งในกฎหมายก็บอกว่า
ต้องมีการกาหนดมาตรการอะไรบ้างตามมาตรา ๒๑ ฉะนั้น ถ้าเกิดความกังวล กรมเจ้าท่าคงจะต้องแจ้งมายังกรม ทช.
แบบเป็นทางการ
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 พื้นที่ ทางอนุกรรมการก็คงเห็นชอบในเรื่องของ
การที่จะออกกฎกระทรวง แต่มีประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นทางด้านเทคนิควิชาการ และอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่อง
ของภาษากฎหมาย นอกจากนี้มีข้อแก้ไข ๒ ข้อ ทีส่ ามารถปรับได้เลย ดังนี้
1.ตามที…่

-281. ตามที่ท่านอาจารย์อิทธิพลกล่าวมาว่าให้แก้ไขคาในร่างกฎกระทรวง ข้อ ๔ และ ข้อ ๕ เฉพาะหัวข้อ
ใหญ่ ดังนี้ ข้อ ๔ จากเดิม “ข้อ 4 ภายในเขตพื้นที่ตามข้อ 3 สาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้
ดาเนินการ ดังนี้”แก้ไขเป็น “ข้อ 4 ภายในเขตพื้นที่ตามข้อ 3 กาหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดังนี้ ”และข้อ 5 จากเดิม “ข้อ ๕ ภายในพื้นที่ตามข้อ ๓ สาหรับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ให้ ดาเนินการ
ดังนี้” แก้ไขเป็น “ข้อ ๕ ภายในพื้นที่ตามข้อ ๓ กาหนดให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้เป็นดังนี้”
2. ร่างกฎกระทรวงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังคงมีประเด็นที่ถกกันในเรื่องของร่องน้า แต่กรณีของ
จังหวัดชลบุรีกับชุมพร ถ้าไม่มีประเด็นเรื่องของร่องน้า หากแก้ไขข้อหัวข้อ ๔ กับ ๕ แล้ว ก็เห็นชอบร่างกฎกระทรวง
ที่ชุมพรกับชลบุรีก่อน แล้วค่อยมาพิจารณาในประเด็นเทคนิคที่ประจวบคีรีขันธ์อีกครั้ง ส่วนประเด็นแผนที่คงจะ
เป็นเพิ่มเติมพิกัดตามที่ผู้แทนจากสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเสนอ
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า ขอให้ดูแผนที่แนบ
ท้ายกฎกระทรวงของชุมพรกับชลบุ รี เนื่องจากการลากแผนที่บัฟเฟอร์ในสองพื้นที่นี้แตกต่างกัน จึงอยากทราบ
หลักเกณฑ์ในการโปรเจคเส้นออกไปเพื่อลากบัฟเฟอร์ ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร เพราะว่าต่อไปกรม ทช. ก็จะออก
ประกาศแบบนี้เรื่อย ๆ ฉะนั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์เดียวกันในการโปรเจคเส้นว่าจะออกไปในทิศทางไหน และทา
บัฟเฟอร์อย่างไร
ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ได้ใช้เส้นระบบหาดที่เป็นจุดตัดซึ่งเข้าใจว่าแนวของระบบหาดเป็น
ตัวที่บอกแนวทรัพยากร การเคลื่อนที่ของตะกอน ก็เลยขีดเส้นไปในลักษณะนั้น แต่ก่อนที่จะมีการประชุมได้มีการ
หารือกับทีมงานในประเด็นที่อาจารย์สอบถาม ก็เลยคิดว่าจะแก้ไขในลักษณะคือให้ฉากออกไปจากจุดที่เป็นจุดตัด
ของแนวระบบหาด เพื่อให้ไม่เป็นแนวทแยงเหมือนระบบหาดยินยอม แต่ ก็ยังขาดหลักการในการลากเส้นเพื่อที่จะ
แบ่งอย่างไรให้ตั้งฉากออกไปจากตัวจุดของมัน เพราะถ้าสมมติว่าแต่ละอันฉากไม่เท่ากันก็จะมีพื้นที่ที่เหลืออยู่เป็น
ปัญหาต่อระบบหาดต่อไป ในกรณีนี้จึงขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอนุกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า สองพื้น คือ ที่ชุมพรกับที่ชลบุรีในประเด็นเรื่องแผนที่ที่ กาลังถกกันอยู่
หากได้ข้อสรุป ก็จะเห็นชอบต่อร่างกฎกระทรวงใช่หรือไม่ ส่วนของพื้นทีป่ ระจวบคีรีขนั ธ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทมี่ ีร่อง
น้าซึง่ เป็นปัญหาทางเทคนิควิชาการ ก็อาจจะยกไปประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
นายอนุวัฒน์ นทีวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา กรม ทช. ขอเสนอความคิดเห็น ดังนี้
1. เรื่องการขีดเส้น ที่ใช้คาจากัดความว่าแนวชายฝั่งทะเลตั้งแต่แนวน้าทะเลขึ้นสูงสุด ซึ่งในพื้นที่ที่ขีดเส้น
ออกมานั้นอยู่ห่างออกไปจากแนวชายฝั่งออกไปในทะเล ระยะทาง 1,000 เมตร มาตรการห้ามในพื้นที่ตามข้อ 3
เช่น ในอาเภอบางสะพาน การปลูกป่าชายหาดหรือป่าชายเลนต้องดาเนินการอยู่ในพื้นที่ ตามข้อ 3 หรือไม่ ไปปลูก
ในทะเลหรือปลูกแนวชายหาด ทีต่ ้องอยู่เหนือขึ้นไป
2. เรื่องสันทราย ส่วนใหญ่ที่อยู่เหนือแนวชายฝั่งทะเล น้าทะเลขึ้นสูงสุด เพราะฉะนั้นในการเขียนการ
วาดแผนที่จะต้องให้ครอบคลุมลงไปหรือขึ้นมาบนฝั่งไม่ว่า ละติจูด ลองติจูดเท่าไหร่ก็ตามจะต้องคลุมสันทรายที่อยู่
บนชายฝั่งในพื้นที่ตามข้อ 3 นอกจากนี้
3. การกาหนดลงไปในทะเล 1,000 เมตรหรือ 1 กิโลเมตร ใช้อะไรเป็นมาตรฐาน เพราะว่าเรื่องสมุทร
ศาสตร์ในแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้น มาตรการแต่ละข้อถ้าพิจารณาต้องให้ครอบคลุมพื้นที่ตามข้อ
3 ว่าขึ้นไปบนฝั่งและออกมาในทะเลให้พอเพียง
4. ส่วนที่ถกเถียงกันถึงเรื่อง Jetty การถ่ายเททรายต่างๆ ของกรมเจ้าท่าที่บ้านกรูด คิดว่าสามารถทาได้
แต่ก็เพิ่มเว้นแต่ได้จัดทามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมฯ เอาไว้ แล้วกรมเจ้าท่าก็อาจจะเสนอว่าแผนของการขุด ลอก
ร่องน้าว่าพื้นที่ไหนอย่างไร ผลกระทบอย่างไร เป็นมาตรการสิ่งแวดล้อม ยื่นประกอบมาเพื่อให้อธิบดีกรม ทช. รับรู้
ต่อไป
อนุกรรมการ…

-29อนุกรรมการ (นายศศิน เฉลิมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องแผนที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก
งานศึกษาเรื่องระบบหาด ซึ่งตนเองเป็นคนเริ่มลากเส้นระบบหาดแต่ไม่ได้ทายื่นไปในทะเลออกไป 1 กิโลเมตร
ตอนที่ทาก็พบปัญหาว่าจะขีดตรงไหนของ Head land เพราะ Head land มันกลมออกมา ทาให้ต้องใช้หลักของ
Water shade โดยดูจากแนวโน้มของ Water Shade ที่ไปโดน Head land ว่าตะกอนส่วนใหญ่ลงไปที่อ่าวไหน
แต่กจ็ ะมีข้อยกเว้นกรณีของหัวแหลมที่วกปิดเข้ามาเป็นตัวจงอย ซึ่งจะทาให้ตะกอนอยู่ในอ่าวของระบบนี้มากที่สุด
ก็เลยลากบริเวณ Water Shade เมื่อมองในภาพรวม พอลงมาถึงฝั่งตะกอนก็ทาให้เส้นยื่นไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้าง
โดยประมาณการว่าตะกอนส่วนใหญ่ ลงไปทางไหน เมื่อนึกภาพคอนทัวออกก็ขีดไป แต่พอมีข้อตกลงว่าเส้นจะยื่น
ออกไปในทะเล 1 กิโลเมตร รูปร่างของแผนที่ก็เลยเป็นไปอย่างทีอ่ าจารย์สมปรารถนาสงสัย
อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่า) กล่าวว่า ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมว่าระยะ
ที่ยื่นลงไป 1 กิโลเมตร มีที่มาอย่างไร เพราะในความเป็นจริงแล้วสภาพพื้นที่ชายฝั่งในแต่ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งก่อนจะ
กาหนดพวกนี้ อาจจะต้องพิจ ารณาจากสภาพพื้นที่ร่วมด้วย มิเช่นนั้นอาจจะไปก้าวล่วงกฎหมายอื่นและอาจมี
ปัญหาตามมาได้ในอนาคตหากไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการพิจารณาในเรื่องนี้
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาทางด้านเทคนิคที่ค่อนข้างเยอะ ประกอบกับระยะเวลา
หรือกรอบการประชุมที่จากัด ดังนั้นขอสรุปดังนี้
1. ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบร่ า งกฎกระทรวงในหลั ก การว่ า ทั้ ง 3 พื้ น ที่ ข้ า งต้ น จะต้ อ งมี ก ารออกร่ า ง
กฎกระทรวงตามมาตรา 21 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สมดุล
2. ให้ปรับรายละเอียดในเรื่องของภาษา ตามทีท่ ่านอาจารย์อิทธิพลเสนอ
3. เรื่องเทคนิควิชาการกับเรื่องรูปแบบของแผนที่ ซึง่ คาว่าเทคนิคทางวิชาการ คือ พื้นที่ที่มีร่องน้า หรือ
การถ่ายเททราย มีอยู่ 2 ทางเลือก ก็คือ เรื่องเทคนิควิชาการ จะถ่ายเททรายหรือไม่ถ่ายเทเทรายให้คณะทางาน
เพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ ช่วยพิจารณา ส่วนเรื่องแผนที่ ตอนนี้มีทางเลือกอยู่ 2 ทีม ทีมหนึ่ง ก็คอื คณะทางานเพื่อ
พิจารณากลั่นกรองฯ ซึ่งมีอาจารย์ศศิน เป็ นประธานคณะทางาน และทีมที่สอง คือ ทีมคณะทางาน พันธกิจร่วม
(Joint Mission : JM) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง เพราะจะได้คุยข้อ 3 ในกฎกระทรวง
ด้วยว่า ตกลงคาว่าถ่ายเททรายในระบบหาดสมดุลจะใส่หรือไม่ใส่ แล้วเทคนิคของการที่ถ้าจะมีข้อยกเว้นจะให้ใส่ไว้
ในข้อนี้หรือจะให้ใส่ไว้ในข้อ 10
อนุกรรมการ (ศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ทรงคุณ วุฒิ) กล่าวว่า ขอฝากเรื่องประเด็น
แผนที่อีกประเด็นหนึ่งว่า การกาหนดออกไป 1 กิโลเมตรนั้น จะต้องมีเหตุผลในการที่จะไปสนับสนุนในตอนที่จะ
ไปชี้แจงกับคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเค้าจะต้องถามว่าทาไมต้อง 1 กิโลเมตร รวมทั้งการกาหนดแบบนี้ จะเกิด
ผลกระทบกับประมงชายฝั่งหรือไม่
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการกับการออกร่างกฎกระทรวง ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขต
พื้นที่ เขตการปกครองพิเศษพัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง พ.ศ. .... (2) ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลธงชัย และตาบลแม่ราพึง อาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... และ (3) ร่างกฎกระทรวงกาหนด
เขตพื้นที่ตาบลปากคลอง อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
2. ให้แก้ไขรายละเอียดในเรื่องของภาษาในร่างกฎกระทรวง ข้อ ๔ และ ข้อ ๕ ตามที่ศาสตราจารย์
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ เสนอ ดังนี้ “ข้อ 4 ภายในเขตพื้นที่ตามข้อ 3 กาหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง ดังนี้” และข้อ 5 “ข้อ ๕ ภายในพื้นที่ตามข้อ ๓ กาหนดให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้เป็นดังนี้”
3.มอบหมาย…

-303. มอบหมายให้ คณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ พิจารณาเรื่องเทคนิค วิชาการกับเรื่องรูปแบบ
ของแผนที่แนบท้ายร่างกฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการ
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลชุดนี้ ประกอบด้วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง และในการประชุมครั้งนี้
ฝ่ายเลขานุการได้มีการทาหนังสือแจ้งเวียนถึงทุกหน่วยงาน หากหน่วยงานใดมีประเด็นที่เกี่ยวข้องก็ให้เสนอเรื่อง
เข้ามาเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการนี้ด้วย เนื่องจากทุกวันนี้มีเรื่องที่ภาคประชาชนร้องเรียนเข้ามา
จากการสร้างสิ่งก่อสร้างในหลายพื้นที่หลายจังหวัด เช่น สงขลา สุราษฎร์ธานี ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่มี
ประเด็ น ปั ญ หาเหล่ า นี้ ไ ด้ มี ก ารเสนอเรื่ อ งเข้ า มาเพื่ อ พู ด คุ ย และหารื อ ร่ ว ม กั น ในคณ ะอนุ ก รรมการ
ในการประชุมครั้งถัด ๆ ไปด้วย
ประธานอนุกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เรื่องประเด็นนี้อยากจะรบกวนท่านรองอธิบดีด้วยว่าเป็นไป
ได้ ห รื อ ไม่ ที่ อ าจจะเป็ น การสั ม มนาหรื อ การ Workshop ที่ ไม ่ต้ อ งเป็ น การเตรี ย มเอกสาร แต่ อ าจจะท าเป็ น
blueprint ในเรื่องของการบูรณาการการกัดเซาะชายฝั่งมาเสนอในที่ประชุมอย่างน้อยเพื่อให้ทราบถึงวิธีคิดเพื่อมา
หารือร่วมกัน จะได้เกิดเป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
เลิกประชุม เวลา 14.00 น.
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(นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่)
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