รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 2 / ๒๕๖3
(ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ)
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.3๐ – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมลาแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อนุกรรมการผู้มาประชุม
1. นายทศพร นุชอนงค์
2. รองศาสตราจารย์ ทวีวงศ์ ศรีบุรี

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
คนที่ 2
อนุกรรมการ

3. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี
(รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
4. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
อนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)
5. นายวรรณชัย บุตรทองดี
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองวิศวกรรม
(แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า)
6. นางสาววิชชิริณี อื้อรัตน์
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
7. นายธราธิป หนูเจริญ
อนุกรรมการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
(แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง)
8. ว่าที่ นาวาเอก สุขสันต์ สื่อสกุล
อนุกรรมการ
รองผู้อานวยการกองสมุทรศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
(แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์)
9. นายบุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
(แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

/10. นางสาว...

-210. นางสาวรตินุช กันตะปีติ
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ
(แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ)
11. ศาสตราจารย์ มนตรี ชูวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายไมตรี จงไกรจักร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ์
ผู้อานวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
(แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
17. นายวีระพันธุ์ ทองมาก
ผู้อานวยการส่วนอนุญาตและกาหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล
(แทนผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)
18. นายชาญวิทย์ กันยา
ผู้อานวยการกองกฎหมาย
19. นายปรานต์ ดิลกคุณากุล
ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รองประธานอนุกรรมการ
คนที่ 1
2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อนุกรรมการ
3. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อนุกรรมการ
4. เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุกรรมการ
5. ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
6. นายวรวุฒิ ตันติวนิช
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
/7. นาย...

-37. นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายศศิน เฉลิมลาภ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล
อนุกรรมการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11. ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
อนุกรรมการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อนุกรรมการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
13. ผู้อานวยการส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร
อนุกรรมการและ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสาราญ ประพัฒน์
กรมทรัพยากรธรณี
2. นางสาวเพ็ญนภา มาไพศาลสิน
กรมทรัพยากรธรณี
3. นายไพโรจน์ เทศอ่า
กรมโยธาธิการและผังเมือง
4. นายอุทัย อุพันทา
กรมโยธาธิการและผังเมือง
5. นางสาวเยาวลักษณ์ จรัสเอี่ยม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
6. นายวีรศักดิ์ ไทรงาม
กรมเจ้าท่า
7. นายรัฐพงษ์ มีชูพร.
กรมเจ้าท่า
8. นายอภิสิทธิ์ กองพรหม
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
9. นายสมเกียรติ วรรณบวร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10. นายสุรสิทธิ์ หงษ์ทวี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11. นายวิสุทธิ์ โชติกเสถียร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
13. นางสาวอรธีรา ศรีสวัสดิ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14. นายนนทวัฒน์ หนูอินทร์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15. นายพิสิษฐ์ อัครวิชัยธรรม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
16. นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
17. นายอนุชิต คนแคล้ว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
18. นางสาวอรพรรณ แสงต้น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
19. นางสาวรัชดาภรณ์ พัฒนโภครัตนา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
20. นายปฏิพัทธ์ มาโพธิ์ชัย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
21. นายศราวุธ สุทธิเดช
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
/เริ่มประชุม...

-4เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ ง
ทะเล ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับแก้ไข)
อนุกรรมการและเลขานุการ (นายปรานต์ ดิลกคุณากุล) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2563 ณ ห้องประชุมลาแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการ
ประชุมและแจ้งเวียนให้อนุกรรมการเพื่อพิจารณาแล้วนั้น คณะอนุกรรมการฯ มีข้อแก้ไข ดังนี้
1. ผู้แทนสานักงบประมาณ (นางสาวรตินุช กันตะปีติ) ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
1.1 หน้ าที่ 2 ล าดับ ที่ 12 จากเดิม “นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ” แก้ไขเป็ น
“นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ”
1.2 หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 30-32 จากเดิม “ใช้เป็นแนวทางในการร่วมพิจารณางบประมาณด้วย จึงขอ
ชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนเวลาเนื่องจากช่วงนี้หากเป็นงบประมาณของปี 2564 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการแล้ว ดังนั้นหลักเกณฑ์นี้น่าจะได้นาไปใช้หรือไปเป็นข้อสังเกตในการของบประมาณปี 2565 ”
แก้ไขเป็น “ใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณางบประมาณด้วย จึงขอชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนเวลาเนื่องจากขณะนี้
งบประมาณปี 2564 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแล้ว ดังนั้นหลักเกณฑ์นี้ควรนาไปใช้
หรือไปเป็นข้อสังเกตในการ-ของบประมาณปี 2565 ต่อไป”
1.3 หน้า 22 บรรทัดที่ 6-12 จากเดิม “จะเห็นว่าในตารางปฏิทินการดาเนินงานน่าจะไม่สอดคล้อง
ควรให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น ผู้เสนอแผนการดาเนินงานเข้ามาดีกว่า จะได้สอดคล้องกับขั้นตอนตามคาขอ
เพราะหากรอสานักงบประมาณรวบรวมคงใช้เวลานาน เพราะทางสานักงบประมาณต้องพิจารณาก่อนคงต้องขอ
ปรับ ต้องขอความร่วมมือจากหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ข้อ 4.2.1 ที่เขียนเอาไว้ในการที่เราจะนาเสนอ
แผนการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่จะเสนอขอจัดสรรงบประมานเพื่อว่าให้อนุกรรมการ
ได้ให้ข้อเสนอแนะในทางวิชาการและอาจจะมีการทาคาถามคาตอบเนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการ
พิจารณา” แก้ไขเป็น “เพื่อให้แนวทางการพิจารณาโครงการฯ สอดคล้องกับเงื่อนเวลาการจัดทางบประมาณตาม
ปฏิทินงบประมาณ เห็นควรปรับเป็น ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอแผนงาน/โครงการป้องกันและ
แก้ไขปั ญ หาการกั ดเซาะชายฝั่ ง ที่ จ ะเสนอขอรับ จั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจาปี ให้ ค ณะอนุ กรรมการฯ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการและจัดลาดับความสาคัญก่อนจะมีความเหมาะสมกว่าเนื่องจากเป็นขั้นตอนที่
ต้องใช้เวลาในการพิจารณา”
1.4 หน้า 23 บรรทัดที่ 9,17,20และ 24 จากเดิม “งบประมาณปี 65” “แก้ไขเป็น งบประมาณปี 2565”
2. ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (ว่าที่ นาวาเอก สุขสันต์ สื่อสกุล) ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
2.1 หน้า 11 บรรทัดที่ 2 จากเดิม ไม่ไผ่ แก้ไขเป็น ไม้ไผ่
2.2 หน้า 12 บรรทัดสุดท้าย จากเดิม “การกัดซาะ” แก้ไขเป็น “การกัดเซาะ”
2.3 หน้า 17 บรรทัดที่ 26 จากเดิม “คณะอนุกรรมารฯ” แก้ไขเป็น “คณะอนุกรรมการฯ”
2.4 หน้า 23 บรรทัดที่ 2 จากเดิม “งบประมาน” แก้ไขเป็น “งบประมาณ”
3. ผู้อานวยการกองกฎหมาย (นายชาญวิทย์ กันยา) ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
หน้า 3 ลาดับที่ 24 จากเดิม “นายชาญวิทย์ กันยายน” แก้ไขเป็น “นายชาญวิทย์ กันยา”
/ทั้งนี.้ ..

-5ทั้ ง นี้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ แ ก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ตามข้ อ แก้ ไ ขข้ า งต้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอให้
คณะอนุ กรรมการฯ พิ จ ารณารายงานการประชุม ร่ว มกั น อีก ครั้งหนึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ารรับ รองรายงานการประชุ ม
(ฉบับแก้ไข) โดยมีอนุกรรมการฯ แก้ไขเพิ่มเติมอีก ดังนี้
1. ผู้แทนสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (นายอภิสิทธิ์ กองพรหม)
ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ หน้า 2 ลาดับที่ 13 จากเดิม ผู้อานวยการสานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์ ก ารมหาชน) แก้ ไขเป็ น แทนผู้ อ านวยการส านั ก งานเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
2. อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายไมตรี จงไกรจักร ์) ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ หน้า 2 ลาดับที่
21 จากเดิม นายไมตรี จงไกรจักร แก้ไขเป็น นายไมตรี จงไกรจักร์
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบู ร ณาการด้ า นการจั ด การการกั ด เซาะ ชายฝั่ ง ทะเล
ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
เรื่องที่ 3.1 แผนการดาเนินงานด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการ
ด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการ
จั ดการการกั ดเซาะชายฝั่ งทะเล ครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อวั นที่ 29 กรกฎาคม 2563 ฝ่ ายเลขานุ การได้ น าเสนอ
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการ
จัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับแนวทาง 4 แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามที่ ฝ่ ายเลขานุ การเสนอ และมอบหมายฝ่ ายเลขานุ การฯ น าประเด็ นข้ อเสนอแนะต่ าง ๆ จากที่ ประชุ มไป
ประกอบการพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานดังกล่าวต่อไป
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการจั ดการการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้คณะอนุกรรมการ
บูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
1. การสร้างกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด (มาตรา 12) และชุมชน
ชายฝั่ ง (มาตรา16) เพื่ อให้ มี การน า “ระบบกลุ่ มหาดหลั ก ระบบกลุ่ มหาด และระบบหาด”และ “หลั กเกณฑ์
ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง” ไปใช้ในการวางแผนและดาเนินการ
อนุรักษ์ชายฝั่งทะเลในพืน้ ที่รับผิดชอบ (อานาจหน้าที่ข้อ 1 และ ข้อ 3) โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1.1. ระบบการติดตามและเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่งระดับท้องถิ่น (ชุมชนชายฝั่ง สถาบันการศึกษา)
ซึ่งจะดาเนินการในปีงบประมาณ 2564
1.2. องค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (คณะอนุกรรมการฯ)
1.2.1 ข้อมูลแผนที่ระบบกลุ่ มหาดหลั ก ระบบกลุ่ มหาด ระบบหาดเพื่ อการบริหารจัดการ ซึ่งจะ
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2564
1.2.2 คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งจะดาเนินการในปีงบประมาณ 2565
1.2.3 หลักสูตรการศึกษาการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล ซึ่งจะดาเนินการในปีงบประมาณ 2565
1.2.4 ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะดาเนินการในปีงบประมาณ 2565
/2. แนวทาง...

-62. แนวทางการพิจารณาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งเชิงพื้นที่ตาม “กฎกระทรวงกาหนด
เขตพื้นที่ใช้มาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด
และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. ...” โดยคณะอนุกรรมการกัดเซาะฯ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ส่วนกลางและภูมิภาค (อานาจหน้าที่ข้อ 3) โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
2.1 ประกาศกฎกระทรวงตามมาตรา 21 ส าหรับ ควบคุ มการด าเนิ น การหรือ กิจ กรรมที่ ท าให้ เกิ ด
การกั ด เซาะชายฝั่ ง ได้ แ ก่ ก าแพงป้ อ งกั น คลื่ น ริ ม ชายหาดและเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ ง ริม ทะเล ซึ่ งจะด าเนิ น การ
ในปีงบประมาณ 2564
2.2 ประกาศกฎกระทรวงตามมาตรา 21 สาหรับรักษาพื้นที่สมดุลที่ยังไม่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง
ซึ่งจะดาเนินการในปีงบประมาณ 2563-2565
2.3 ประกาศกฎกระทรวงตามมาตรา 21 ส าหรั บ แก้ ไ ขพื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง
ซึ่งจะดาเนินการในปีงบประมาณ 2565
3. แนวทางการจัดทายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
แบบบูรณาการ (อานาจหน้าที่ข้อ 2) โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
3.1 นโยบายและแผนบริหารจั ดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งแห่ งชาติและระดับ
ภูมิภาครายระบบกลุ่มหาดหลัก (คณะอนุกรรมการฯ) ซึ่งจะดาเนินการในปีงบประมาณ 2564
3.2 แผนบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง รายระบบกลุ่มหาด (คณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด) ซึ่งจะดาเนินการในปีงบประมาณ 2565
3.3 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายระบบหาด (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง กรมเจ้ า ท่ า จั ง หวั ด และกรมทรั พ ยากรธรณี ) ซึ่ งจะด าเนิ น การใน
ปีงบประมาณ 2564
4. การดาเนินการอื่น ๆ
4.1 จัดทาเส้นอ้างอิงเพื่อการบริหารจัดการชายฝั่ง ซึ่งจะดาเนินการในปีงบประมาณ 2565
4.2 จัดเวทีประชุมสัมมนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะดาเนินการในปีงบประมาณ 2565
ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
รองประธานอนุกรรมการคนที่ 2 (รองศาสตราจารย์ ทวีวงศ์ ศรีบุรี) ได้เสนอแนะ ผลผลิต ข้อ 1.2.2
คู่ มื อ การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ว่ าควรมี ก ารศึ ก ษาทางด้ า น Morphological Impact
Assessment (MIA) เพื่อที่ จะน าผลที่ได้มาประกอบการประเมิน EIA และ MIA เพราะในทาง Physical : MIA
จะเป็น การประเมินว่าเกิดอะไร และ EIA จะนามาประกอบการประเมิน ภายหลัง ซึ่งในต่างประเทศจะใช้คาว่า
Shoreline Impact Assessment เพื่อเป็นองค์รวมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการทั้งหมด
และผลผลิตในข้อ 1.2.2 ควรเริ่มศึกษาตั้งแต่ ปี 2564 มีกรณีศึกษาในหลายประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ อเมริกา
แอฟริกา แต่ทางเอเชียยังไม่มีประเทศใดศึกษา ดังนั้น ควรจะศึกษาเรื่อง Morphology เป็นหลักเพื่อจะได้ทราบ
ลักษณะสัณฐานชายฝั่งก่อนการทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจาก ทช. มีการการจัดระบบ
กลุ่มหาดแล้ว แต่ยังไม่มีรายละเอียดในการศึกษาสัณ ฐานชายฝั่ง ทั้งนี้ เห็นด้วยกับการจัดทา Environmental
checklist ก่อนที่จะมีการศึกษาโครงการฯ
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กล่าวว่า
ขอทราบความคืบหน้ า Environmental checklist ว่าจะมี การบั งคับใช้เมื่ อไร เนื่ องจากกรอบระยะเวลา
งบประมาณปี 2565 จะเริ่มในเดือนธันวาคม ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองมีโครงการที่จะเตรียมดาเนินการ
เตรียมอยูด่ ้วย
/อนุ...

-7อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ชี้แจง ดังนี้
(1) ขั้ น ตอน Environmental checklist ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการฯ ชาติ แ ล้ ว
อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี โดยอาจต้องใช้เวลาประมาณ 5- 6 เดือน คิดว่าน่าจะประกาศใช้ในปีงบประมาณ
2565 ทั้งนี้ สาหรับโครงการที่มีการดาเนินการไปก่อนแล้วจะได้รับการยกเว้น
(2) กรอบระยะเวลาการด าเนิ น งานอยู่ ในวาระที่ 4.3 โดยจะมี ก ารตั้ งคณะท างานเพื่ อ พิ จ ารณา
กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ เพื่อพิจาณากลั่นกรองโครงการด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ในช่วงปลายเดือนธันวาคม
2563 หรือต้นเดือนมกราคม 2564 เพื่อให้ทันตามปฏิทินการจัดทางบประมาณปี 2565
อนุกรรมการ (นางสาวรตินุช กันตะปีติ ผู้แทนสานักงบประมาณ) กล่าวเสริมว่าเรื่องกรอบการพิจารณา
งบประมาณปี 2565 น่าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนมกราคม
อนุกรรมการ (นายพงษ์น รา เย็น ยิ่ง ผู้ แทนกรมโยธาธิ การและผังเมือง) กล่ าวเสริม ในการพิ จารณา
งบประมาณแนวทางการแก้ไขปั ญ หาทุกหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หน่ว ยงานท้องถิ่น กรมเจ้าท่ า
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะนาโครงการทั้งหมดเพื่อเสนอให้คณะทางานพิจารณา เช่น รูปแบบก่อสร้าง พื้นที่
การก่อสร้าง ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ถ้าผ่านคณะทางานแล้ว หน่วยงานจึงนาโครงการไปทาเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางแก้ไขปัญหาที่ ทช. กาหนด
อนุกรรมการ (นายปิ่น สักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ) กล่าวว่า อานาจ
หน้าที่ของคณะทางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณโครงการ ในวาระ 4.3 ถ้าที่ประชุมเห็นชอบคณะทางานชุดนี้
หน่วยงานต่าง ๆ จะจัดส่งโครงการเพื่อให้คณะทางานชุดนี้พิจารณาก่อน เพื่อให้ทันในช่วงปลายเดือนธันวาคม
หรือเดือนมกราคม โดยอานาจหน้ าที่ของคณะท างานคือเพื่อพิ จารณากลั่ นกรอง ให้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็ น
ข้อสังเกตต่อโครงการแผนงาน ซึ่งทางสานักงบประมาณจะนาข้อสังเกตของคณะทางานไปประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมารต่อไป
อนุกรรมการ (นางสาววรตินุช กันตะปีติ ผู้แทนสานักงบประมาณ) กล่าวเพิ่มเติมว่า สานักงบประมาณ
จะใช้ ข้ อ มู ล จากคณะท างานเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณางบประมาณเบื้ อ งต้ น ทั้ งนี้ โ ครงการต่ า ง ๆ จะต้ อ ง
ผ่ านการด าเนิ น การจั ด ท าค าของบประมาณจากหน่ ว ยงาน ซึ่ งแต่ ล ะหน่ ว ยงานจะต้ อ งดู priority และความ
เหมาะสมของกรอบวงเงินและความเร่งด่วน สานักงบประมาณจะใช้หลักเกณฑ์ตามปกติเพื่อพิจารณาประกอบ
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีประเด็นคาถาม ดังนี้
(1) จากผลผลิต ข้อ 1.2.2 คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ต่างจากคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติเบื้องต้นความรู้เกี่ยวกับชายฝั่ง และการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปี 2556 ซึ่งทาออกมาทั้งหมด 3
ชุด ได้แก่ คู่มือเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนกลาง และภาคประชาชน หรือไม่
(2) คู่มือความรู้การกัดเซาะชายฝั่ง ปี 2561 ทั้ง 2 เล่มต่างจากคู่มือการป้องกันและแก้ไ ขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งที่จะทาใน ปี 2564 และ ปี 2565 อย่างไร
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ชี้แจงว่า ข้อ 1.2.2 คู่มือ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่จะจัดทาในปี 2564 เป็นผลผลิตจากแผนงานโดยจะมีการรับฟั งความ
คิดเห็นจากอนุกรรมการฯ คู่มือดังกล่าวจะมีการปรับแก้เนื้อหาองค์ความรู้ เช่น ชื่อของตัวโครงการต่าง ๆ คานิยามที่ยัง
ไม่ถูกต้องตามหลักปัจจุบัน รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายที่จะมีการทบทวนใหม่ จะถูกนามาใส่ในเนื้อหาคู่มือดังกล่าวด้วย
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีคาถามต่อเนื่อง เรื่องคู่มือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ว่าเป็นเพียงองค์ความรู้ไม่ได้มีผลผูกพันกับหน่วยงานใช่หรือไม่ ถ้าหาก
หน่วยงานใดจะดาเนินการเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งจะต้องมาดูตามคู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งนี้หรือเป็นเพียงแค่องค์ความรู้เท่านั่น
/อนุ…

-8อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ) ชี้แจงว่า คู่มือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง นี้เริ่มจากองค์ความรู้ โดยองค์ความรู้จะถูกนาไปใช้ในข้อ 2.1 เรื่อง
มาตรการ และข้อ 3.2 เรื่องการทาแผนงานต่าง ๆ
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่าหากมองจาก พ.ร.บ. ทช. 2558 จะเห็นว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็ น ผลผู ก พั น หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เรื่ อ งขององค์ ค วามรู้ แ ละกฎหมายซึ่ งจะต้ อ งชั ด เจนในปี 2565 หลั งจาก
ที่ดาเนินการทางานไปอีกระยะหนึ่ง ทช.ก็จะได้องค์ความรู้ที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นจึงจาเป็น ต้องทาคู่มือและจะ
น าไปใช้ต่ อในการบริห ารจั ดการทางกฎหมาย ซึ่ งในระดับ ของคณะกรรมการจังหวัด สามารถนาคู่ มือนี้ ไปใช้
ประกอบในการจัดทานโยบายและแผนระดับจังหวัด โดยในปี 2564 – 2565 จะเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) ถามต่อเนื่องว่า ผลผลิตข้อ 1.1
รายละเอียดระบบการติดตามและเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่งระดับท้องถิ่นคืออะไร และระบบติดตามและเฝ้า
ระวังนี้มีความจาเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้ที่จะจัดทาในปี 2565 หรือไม่
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ) ชี้แจงว่า แนวคิด
มาจากการที่ ทช. มีมาตรา 16 เรื่องของชุมชนชายฝั่ง รวมถึง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ที่มาช่วยติดตาม
ประเมิน ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดย ทช. กาลังพัฒนาระบบร่วมกับ Gistda เพื่อเป็นเครื่องมือในการรายงาน
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งนี้ เกณฑ์ ลักษณะข้อมูล การรายงานข้อมูล จะอยู่ในแผนงานที่ ทช. กาลังศึกษา
ร่วมกับนักวิชาการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ให้สามารถใช้ในการรายงานได้
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พ ริ้ง ผู้ทรงคุณ วุฒิ) กล่าวว่า ในงบประมาณปี
2564 กิ จ กรรมข้ อ 1.1 ระบบการติ ด ตามและเฝ้ า ระวั ง การกั ด เซาะชายฝั่ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในระดั บ ชุ ม ชน
สถาบันการศึกษาเกี่ยวข้องกันอย่างไร และมีความจาเป็นหรือไม่ที่ทั้งสถาบันการศึกษาและชุมชนชายฝั่งจะทา
กิ จ กรรมข้ อ 1.1 ในงบปี 2564 โดย ทช. พยายามจะให้ ชุ ม ชนชายฝั่ งเข้ม แข็งโดยการสร้างระบบติ ด ต าม
เฝ้ าระวังการเปลี่ย นแปลงชายฝั่ งด้วยตนเอง และมีความจาเป็นหรือไม่ที่ส ถาบันการศึกษา และชุมชนชาย ฝั่ ง
อาจจะร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เช่น มหาลัยสงขลานครินทร์
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ) ชี้แจงว่า เนื่องจาก
ผลผลิต ข้อ 1.1 และ 1.2 เป็นแผนงานในปี 2564 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต้องมีการลงมือทาและ
เรียนรู้ ส่วนสถาบันการศึกษาอาจมีอีกมิติ เช่น บางมหาวิทยาลัยอยากจะทดลองใช้โดรนบินระยะไกล ซึ่งมองว่า
อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งในการทาคู่ขนานกัน แต่ทั้งหมด คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงานอื่น ๆ
มารวมกับ ทช. ในการเฝ้าระวังและติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง
อนุกรรมการ (นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ) มีข้อคิดเห็น ดังนี้
(1) ระบบติดตามและเฝ้ าระวังชายฝั่ งจะดาเนิน การแล้ วเสร็จภายในหนึ่งปี เลยหรือไม่ หรือจะต้อ ง
ดาเนินการทุกปีเพราะชายฝั่งมีการกัดเซาะอยู่ตลอด อยากให้ดาเนินการในปีต่อ ๆ ไปด้วย
(2) ในแผนการดาเนินงานฯ เสนอให้บรรจุบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการฯ เพิ่มเติมในเรื่องดังนี้
- การเป็นคนกลางเพื่ อรับฟังความคิดเห็นหรือลงไปศึกษารวบรวมปัญหาในพื้นที่ ที่มีความขัดแย้ง
ต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
- การลงไปดาเนินการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่า) มีข้อคิดเห็น ดังนี้
(1) แผนการดาเนินงานที่กาลังพิจารณาอยู่นี้ยังไม่มีความชัดเจนมีเฉพาะตัวผลผลิตที่ต้องการ แต่ยังไม่มี
รายละเอียดในเรื่องของการดาเนินการว่าจะทาอย่างไร ใครเป็นผู้จัดทา และในขณะเดียวกันแผนที่จะดาเนินการไม่
ว่าจะปี 2564 หรือ 2565 จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงด้วย
/(2) เรื่อง...
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เป็นลักษณะคู่มือจัดทา EIA หรือไม่ เนื่องจากว่าคู่มือของ EIA จะไม่ลงรายละเอียด เป็นเพียงกรอบแนวคิดว่าหาก
ใครจะด าเนิ น การจั ด ท าต้ อ งพิ จ ารณาใน 4 มิ ติ เรื่ อ ง ชี ว ภาพ กายภาพ แต่ ข ณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งมี เรื่ อ งข้ อ มู ล
ว่าต้องเก็บอะไรบ้าง
(3) การที่จะตั้งงบประมาณ 2565 จะต้องพิจารณาหรือไม่ หรือรอพิจารณาในปี 2566 เพราะใน
ปีงบประมาณ 2565 จะมีการเสนอของบประมาณแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาของสานักงบประมาณ การที่
จะตั้งงบประมาณเกีย่ วกับการกัดเซาะในปี 2565 จะมีคณะกรรมการชุดไหนมาพิจารณาหรือไม่
ประธานอนุกรรมการ ชี้แจง ดังนี้
(1) สาหรับแผนการดาเนินงานที่ฝ่ายเลขาฯ นาเสนอคือวัตถุประสงค์ในการประชุม ในวันนี้ ซึ่งผลผลิตที่
นาเสนอเป็นผลผลิตหลัก ๆ ที่ทางฝ่ายเลขาฯ อยากเห็น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เมื่อได้
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากท่านอนุกรรมการ ทางฝ่ายเลขาฯ คงจะต้องจัดทารายละเอียดต่อไป
(2) ส าหรั บงบประมาณปี 2565 จะได้พิ จารณาในวาระที่ 4.3 เรื่องการตั้งคณะท างานฯ ซึ่ งต้ องมา
พิจารณาร่วมกันว่าอนุกรรมการจะมีความเห็นร่วมกันอย่างไรในเรื่องของทางวิชาการ ส่วนเรื่องของการทางานในแง่
ของทางกฎหมายและขั้นตอน ก็คงเป็นไปตามระบบว่าจะดาเนินการอย่างไรให้สาเร็จและเป็นไปตามกรอบการจัดทา
งบประมาณปี 2565
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) ให้ความเห็น ดังนี้
เรื่องของคู่มือป้องกัน และแก้ไขปั ญ หาการกัดเซาะชายฝั่ ง สิ่ งที่อยากจะเห็ น คือความชัดเจนในเรื่องของ
แนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มหาดและแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือจากแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
ผ่านมาที่เป็นเล่มเอกสารของ ทช. ซึ่งระบุกลุ่มหาดและสีในการดาเนินการไว้ โดยระบุเป็น “ขาว เขียว เทา” ใน
บางหาดมีมากกว่าหนึ่งสี ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ปัญหาคือจะต้องทาสีไหน โดยสิ่งที่อยากจะเห็นในคู่มือนี้
คือ ควรจะระบุว่าควรใช้วิธีที่เป็นโครงสร้างหรือจะใช้วิธีของการเติมทราย การปลูกป่า หรือ พื้นที่นี้ห้ามดาเนินการ
อะไรเพราะเป็ น หาดสมดุ ล อยากให้ ร ะบุ ชั ด เจน ถ้ า ข้ อ 1.2 ชั ด เจน ต่ อ ไปข้ อ 3.3 เรื่ อ งของแผนเรื่อ งของ
งบประมาณจะตามมา คงต้อ งฝากทาง ทช. ด้ว ย และขอให้ เลื่ อนการดาเนิ น งานมาเป็น ปี 2564 เนื่ อ งจาก
การดาเนินการในปี 2565 ช้าเกินไป เรื่องคู่มือ เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาเป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วนควรรีบดาเนินการ
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ) ชี้แจงว่า ข้อคิดเห็น
แต่ละข้อนั้นเป็นความคิดเห็นที่ดีซึ่งเป็นคาตอบว่าอนุกรรมการชุดนี้มาทางานร่วมกัน เราอยากเห็นการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะว่าจะดาเนินการอย่างไร ทางฝ่ายเลขาฯ คิดในเบื้องต้นว่าควรจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรโดยเริ่มจากการ
มีองค์ความรู้ เรื่องของการบริหารจัดการ เรื่องของการมีแผนและเรื่องอื่น ๆ อาจจะเป็นภาพแคบ ๆ จึงอยากเสนอ
ฝ่ายเลขาฯ นาข้อสังเกตต่าง ๆ ไปดาเนินการ ดังนี้
(1) ตารางแผนการดาเนินงานต้องมีการเพิ่มรายละเอียด มีช่องหมายเหตุ
(2) แจ้ งเวียนแผนการด าเนิ นงานให้ อนุ กรรมการแต่ละท่าน ผู้แทนแต่ละหน่วยงาน พิ จารณาเพิ่ มเติ ม
รายละเอียดที่สาคัญที่อยากให้บรรจุไว้ในแผน แล้วนามาพิจารณาร่วมกันว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไป
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีข้อคิดเห็น ดังนี้
(1) แผนการดาเนินงาน ข้อ 1.1 ระบบติดตามและเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง การติดตามและเฝ้าระวัง
การกั ด เซาะชายฝั่ ง ควรเป็ น งานประจ าของ ทช. และควรเป็ น งานที่ ต้ อ งด าเนิ น การไปเรื่ อ ย ๆ เพราะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ควรจะต้องติดตาม เรามีชุมชนชายฝั่งที่
เป็นอาสาสมัครกระจายตัวอยู่ทั้งสามพันกว่ากิโลเมตร เป็นข้อดีของ ทช. มากกว่ากรมอื่น ๆ ที่สามารถมีข้อมูล
เชิงท้องถิ่นเข้ามาในระบบ
/(2) แผนการ...

-10(2) แผนการดาเนิ น งานทั้งหมดนี้จะประสบผลส าเร็จไม่ได้ทั้ง 100 % หากเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน
ไม่มีองค์ความรู้เท่าทันผู้รับจ้าง และจะทราบได้อย่างไรว่าองค์ความรู้ที่ผู้รับจ้างทามานั้นถูกต้องและกรมสามารถ
น ามาปฏิบั ติห รือน าไปใช้ได้ หากเจ้ าหน้ าที่ ที่เป็ นกรรมการตรวจรับ หรือว่าเป็ นกรรมการที่ดูกิจกรรมนี้ไม่ได้มี
ความรู้เท่าทันผู้รับจ้าง การเสริมสร้างความสามารถ (capacity building) ให้กับบุคลากรในกรมเป็นสิ่งจาเป็นที่
ควรด าเนิ น การก่อ นไม่ ได้ จ ากั ด เฉพาะ ทช. อาจจะรวมถึ ง กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง กรมเจ้ าท่ า ซึ่ งจะเป็ น
ช่องทางหนึ่งที่จะนามาซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้ มิฉะนั้น การสร้าง การทาคู่มือ การทาระบบ ก็ไม่อาจรู้ได้ว่า
สิ่งที่ทานั้นเป็นไปในทิศทางที่ถูกหรือไม่
ประธานอนุกรรมการ กล่าวเสริมว่า ตนเองก็มองคล้ายๆ กันในเรื่องของกระบวนการที่ต้องเรียบเรียงตาราง
แผนการดาเนินงาน ต้องมีการปรับปรุง format อาจจะถอดจากผลผลิตเป็นผลผลิตย่อย หรือแผนปฏิบัติการ
อนุกรรมการ (นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า เรื่องกลไกระดับจังหวัดที่เป็นคณะทางาน
กัดเซาะชายฝั่งของแต่ละจังหวัดควรเป็นผู้พิจารณาการแก้ไขปัญหาในจังหวัดนั้น ว่าในแต่ละพื้นที่ควรแก้ไขปัญหา
อย่างไร ซึ่งในแต่ละปี ก็สามารถปรับได้ ถ้ามอบหมายให้ จังหวัดทาอาจจะใช้เวลาไม่มาก แต่ถ้าให้ส่วนกลางทา
อาจจะใช้เวลามากกว่า ดังนั้นให้จังหวัดเป็นผู้ดาเนินการแล้วทาสรุปผลส่งมายังส่วนกลาง
ประธานอนุกรรมการ กล่าวเสริมว่าเรื่องคณะกรรมการจังหวัด จะอยู่ในข้อ 3.3 ซึ่งอาจจะไปขับเคลื่อน
คณะกรรมการจังหวัด แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะเพื่อลงไปในระบบหาดย่อย หวังว่าในปี
2564 จะเริ่มเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้น
อนุกรรมการ (ศาสตราจารย์ มนตรี ชูวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีข้อคิดเห็น ดังนี้
(1) แผนการดาเนิ น งาน ข้อ 1.1 การสร้างระบบติดตาม เห็ นด้วยกับ อ.สมปรารถนา ที่ให้ เป็นงาน
ประจาและควรตั้งงบทุกปี
(2) แผนการด าเนิ น งาน ข้ อ 1.2.3 จะสร้ า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การชายฝั่ ง ทะเล
ควรดาเนินการตั้งแต่ปี 2564
(3) แผนการดาเนินงาน ข้อ 4.1 การดาเนินการอื่น ๆ มีความเกี่ยวพันกับข้อ 1.1 ที่สาคัญมากคือการ
สร้ างเส้ น ซึ่งเป็ น มาตรฐานที่ จ ะให้ ทุ ก ระดั บ ราชการ ชุม ชนสามารถใช้เส้ น ตั ว นี้ ป ระกอบการตัด สิ น ใจว่าพื้ น ที่
ได้รับผลกระทบอย่างไร เพิ่มหรือลด ถ้า ทช. สามารถสร้างหม ุดหลักฐานที่เป็นของกรมเองเพื่อใช้ ในการประเมิน
ทุกปี หรือใช้ในการติดตามในปีถัดไปซึ่งตามแผนทาคู่กันอยู่แล้วซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริม
(4) การประเมินผลกระทบทางสัณฐานวิทยา (Morphological Impact Assessment) มองว่าเรื่องนี้
สาคัญ มาก ปั จจุบัน มีเรื่องของการวิเคราะห์ การกัดเซาะแม่น้า (Morphological Quality Index : MQI) ที่เป็น
หลักสากลอยู่แล้ว เราสามารถประยุกต์ใช้กับงานชายฝั่งได้ ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยเองก็มีความพร้อมที่จะสนับสนุนได้
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า จากที่อนุกรรมการหลายท่านกล่าวมาสรุปได้คือ
(1) น่ าจะต้องเลื่ อนข้อ 1.2 เรื่ององค์ค วามรู้มาเป็ น ข้อ 1.1 แล้ วเลื่ อนข้อ 1.1 เรื่องระบบติดตาม
ไปเป็น 1.2 แทน โดยขมวดเรื่องของ MIA เรื่องเส้นชายฝั่งไปไว้ในเรื่องของชุดองค์ความรู้
(2) เครื่องมือทีค่ ณะกรรมการระดับชาติอนุมัตซิ ง่ึ เป็นเครื่องมือระดับกว้าง ได้แก่
- ระบบหาด แบ่งเป็นระบบกลุ่มหาดหลัก 8 กลุ่มหาดหลัก ระบบหาด 318 หาด แต่มาตราส่วนยัง
ไม่ได้ลงรายละเอียด ซึ่งข้อมูลที่มีน่าจะอัตราส่วน 1: 50,000 เมื่อลงไปที่แนวเส้นจะต้องมาพิจารณาที่อัตราส่วน
1:4,000 หรือไม่ เรื่องของการใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่แต่ละท่านเสนอมาเมื่อได้ลงรายละเอียดในแผนที่ที่ มีความ
ละเอียดขึ้นน่าจะเห็นภาพทีถ่ ูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อที่จะได้จัดทาคู่มือได้
/-มาตร…

-11- มาตรการ “ขาว เขียว เทา” 3 มาตรการ 4 แนวทาง 8 รูปแบบ ซึ่งเป็นภาพเชิงกว้าง ยังไม่ใช่สิ่งที่
หลายท่านอยากเห็น แต่เมื่อลงไปถึงระบบหาด คณะกรรมการระดับจังหวัด หรือแม้แต่ชุมชนชายฝั่ง ซึ่งจะมาให้
ความเห็นในเรื่องเชิงสังคมร่วมกับคณะกรรมการจังหวัด หวังว่าผลผลิตที่เราจะได้อนุมัติวันนี้จะถูกถอดออกมาเป็น
แผนปฏิบัติตามทีท่ ่านอนุกรรมการหลายท่านได้ให้ความเห็น จะได้สามารถดาเนินการต่อไปได้
อนุกรรมการ (นายบุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์ ผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) กล่าวว่า
ก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าทราบหรือไม่ว่าที่ผ่านมางบประมาณที่ได้จากการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งมีอยู่เท่าไหร่
หน่วยงานใดได้รับงบประมาณเท่าไหร่บ้าง ข้อมูลแต่ละกรมต้องส่งให้ ทช. ก่อนหรือไม่ ในปี 2564 ทาง ทช. ได้
ขอเงินงบประมาณไว้แล้วหรือไม่ เพราะหากพิจารณาแต่งานแต่เมื่อไม่มีเงินงานก็ดาเนินการต่อไม่ได้ อาจนามาถึง
การโดนต่อว่าในอนาคตได้
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวในประเด็นของ
อ.สมปรารถนา เรื่องแผนการดาเนินงาน ข้อ 4.2 การจัดเวทีประชุมสัมมนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถ้าอนุกรรมการมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐในแต่ละกรมมาสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ตรงกัน ควรแยกเป็นแนวทางใหญ่เพื่อให้หน่วยที่อาจมีโครงการต่าง ๆ ช่วยกันสร้างองค์ความรู้ให้ตรงกัน
ประธานอนุกรรมการ กล่าวเสริม ดังนี้
(1) หากเห็นว่าการจัดเวทีสัมมนาองค์ความรู้มี ความสาคัญเมื่อถอดผลผลิตต่อแผนปฏิบัติการ อาจจะ
หารือในเชิงวิชาการอีกครั้ง แผนการดาเนิ นงานนี้ เป็ นเพียงแนวคิดใหญ่ ๆ ว่าผลผลิ ตที่อยากจะได้เป็น อย่างไร
ส่วนผลผลิตที่จะเป็นผลผลิตหลัก ผลผลิตย่อย และแผนปฏิบัติการที่จะเรียงร้อย ลาดับที่ 1 ลาดับที่ 2 ลาดับที่ 3
คาดว่า สุดท้ายแล้วจะมีจุดเชื่อมโยงกันเป็น mind map
(2) ตามที่ท่านรองปิ่นสักก์ ให้ฝ่ายเลขาฯ ไปจัดทารายละเอียด วิธีการดาเนินงานตัวย่อย ๆ ตามที่ท่าน
อนุกรรมการให้ความเห็นมาทั้งหมด อาจจะเป็นกรอบแผนแล้วมาสัมมนาช่วยกันหาข้อสรุปอีกครั้ง
อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่า) กล่าวว่า ตามที่ได้นาเรียนข้างต้น ตอนนี้มีแต่
หัวข้อไม่ได้ระบุว่าจะทาอย่างไร ใครรับผิดชอบ ฉะนั้นหากทาให้ละเอียดขึ้นก็จะทราบว่าช่วงเวลาไหนต้องทาอะไร
แล้วไปเกี่ยวข้องกันตรงไหนก็จะเกิดความชัดเจนขึ้น
ประธานอนุ กรรมการ กล่ าวว่า ตามที่ ฝ่ ายเลขาฯ เสนอแผนการดาเนิ น การครั้งนี้ เพื่ อ ให้ อนุ กรรมการ
เห็นชอบในหลักการว่าผลผลิตหลัก ๆ ที่ควรจะมีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงาน และให้ฝ่ายเลขาฯ นารายละเอียด
ทั้งหมดที่ท่านอนุกรรมการให้ความเห็น รวมถึงกรอบระยะเวลาการทางานและผู้รับผิดชอบไปจัดทาแผนปฏิบัติงาน
จากนั้นจัดสัมมนาวิชาการเพื่อลงรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งทุกท่านจะได้เห็ นกรอบใหญ่ เพื่อที่จะมาพิจารณาได้ว่า
แผนปฏิบัติใครจะทาและใครที่พอจะเข้ามาเป็นกาลังทาอะไรได้บ้าง
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กล่าวว่า ในเรื่องของแผนการ
ดาเนินงาน อยากจะให้รายงานความคืบหน้าในแต่ละแนวทางให้กรรมการชุดนี้ทราบในการประชุมเป็นระยะว่าใน
แต่ละเรื่องได้ดาเนินการถึงไหนอย่างไรและมีกาหนดการจะเสร็จเมื่อไหร่ อย่างน้อยรายละเอียดอาจจะให้ผู้ทรงที่
อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แสดงความเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่าหากท่านอนุกรรมการไม่มีความเห็นอื่นเพิ่มเติม ก็ ถือว่าเห็นชอบแผนการ
ดาเนินงานฯ นี้ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ไปจัดทารายละเอียดต่อไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบแผนการดาเนิ นงานด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการ
ด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
/2. มอบหมาย...

-122. มอบหมายฝ่ ายเลขานุ การฯ น าข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของอนุก รรมการฯ ไปจัดทารายละเอียด
แผนการดาเนินงานด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง และแจ้งเวียนให้อนุกรรมการฯ พิจารณา
3. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงานด้านการจัดการ
การกัดเซาะชายฝั่ง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 4.1 การออกกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง พ.ศ. .......... ตามมาตรา 21
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า การออกกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการใน
การป้ องกัน การกัดเซาะชายฝั่ ง พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 21 แห่ งพระราชบัญ ญั ติส่ งเสริม การบริห ารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี พ.ศ. 2558 ในเรื่องที่ 4.1 และ 4.2 จะใช้หลักการเดียวกันต่างกันเฉพาะใน
ส่วนของพื้นที่ เหตุผลที่ต้องออกกฎกระทรวงเนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปได้ให้ความเห็นชอบที่จะต้องดาเนินการ
ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 21 เพื่อปกป้องพื้นที่ที่สมดุล ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่ที่จะดาเนินการนี้เป็นพื้นที่สมดุลและ
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่คณะกรรมการนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2563
สาหรับ มาตรา 21 เพื่อคุ้มครองพื้นที่สมดุลจะมีความคล้ายคลึง กับ มาตรา 21 ของกาแพงกันคลื่นที่ได้
เคยนาเสนอไปเมื่อการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ง มีท่านอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นใน
ประเด็นของชื่อ เช่น เรื่องชื่อมีความซ้าซ้อนกันทั้งกาแพงกันคลื่น หรือเขื่อนกันคลื่น หรือในเรื่องของประเด็น
กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนนี้ฝ่ายเลขาฯ ทราบ และจะนาไปแก้ไขในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
การออกมาตรา 21 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี พ.ศ.
2558 ได้บัญญัติไว้ 4 วงเล็บ คือ (1) ห้ามดาเนินกิจกรรมหรือกระทาการใดๆที่อาจส่งผลหรือก่อให้เกิดปัญหาใน
การกัด เซาะชายฝั ่ง เพิ ่ม ขึ ้น (2) ก าหนดหลัก เกณฑ์ใ นการด าเนิน การกับ สิ ่ง ก่อ สร้า ง หรือ กิจ กรรมที ่ไ ด้
ดาเนินการภายในเขตพื้นที่ที่กาหนดก่อนที่จะมีการออกกฎกระทรวง โดยจะกาหนดให้สามารถดาเนินการต่อไปได้
หรือให้ระงับการดาเนินกิจกรรมหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยได้รับ
ค่ าชดเชยตามความเหมาะสม (3) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ในการใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น ที่ อ ยู่ ภ ายในแนวเขตพื้ น ที่
ที่ประกาศกาหนด และ (4) กาหนดมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งตามมาตรา
21 ในการออกกฎกระทรวงใด ๆ นั้น ต้องมีการแนบแผนที่ด้วย (แผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายกฎกระทรวง)
สาหรับพื้นที่แรกที่ เป็นพื้นที่ของหาดท้ายเหมืองซึ่งอยู่ในระบบกลุ่มหาดหลักของทะเลอันดามันตอนบน
หรือ T7 ชื่อไทยเรียกว่า ปัจจิม และอยู่ในระบบกลุ่มหาดเขาหลักแหลมพรหมเทพ T7E ระบบหาดท้ายเหมือง
T7E201 จังหวัดพังงา จากระบบหาดทั้งหมด 318 หาด ระบบหาดนี้เป็นระบบหาดที่ 201 สาหรับสาเหตุสาคัญ
ในการออกมาตรา 21 ของหาดท้ ายเหมื อ งเป็ น หาดที่ จั ด อยู่ ในหาดที่ มี ค วามสมดุ ล ไม่ มี ก ารกั ด เซาะชายฝั่ ง
ซึ่งความยาวชายฝั่งอยู่ที่ประมาณ 41 กิโลเมตร ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต ชายหาด
มีลักษณะทค่อนข้างยาวและที่สาคัญคือเป็นหาดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูง จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการ
ปกป้ องชายหาดแห่งนี้ ไว้ อีกทั้ง หาดท้ายเหมืองนี้ยังเป็น แหล่งวางไข่ของเต่ามะเฟืองซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา
มีการขึ้นมาวางไข่จานวน 3 รัง และในปี 2563 ก็มกี ารกลับมาวางไข่อีก และมีแหล่งหญ้าทะเลประมาณ 557 ไร่
มีแนวปะการัง 3,238 ไร่ จึงเป็นหาดที่มีความสมบูรณ์อย่างมากควรค่าแก่การอนุรักษ์
/ร่าง...

-13ร่างดังกล่าวได้ผ่านการดาเนินการต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ผ่านการรับฟังความ
คิดเห็นของภาคประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณหาดท้ายเหมือง และได้ผ่านคณะกรรมการจังหวัด พังงา
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันนี้จะนาเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และเสนอต่อคณะกรรมการ
ชาติ จาหนั้ นเสนอเป็น กฎกระทรวงและบั งคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งหลั กแนวคิดความเป็นมาของการออก
มาตรา 21 พิจารณาจากความเชื่อมโยงระบบชายฝั่งทั้งส่วนที่เป็นเนินทรายชายฝั่งหรือ (Sanddune) ชายหาด
(SandBar) ที่มีความเชื่อมโยงกัน บางกิจกรรมนั้นส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราได้วิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ
แบ่งเป็น 3 ระดับคือกิจกรรมที่มีผลกระทบน้อย กิจกรรมที่มีผลกระทบปานกลาง และกิจกรรมที่มีผลกระทบมาก
กิจกรรมที่มีผลกระทบน้อยคือสีเขียว ผลกระทบปานกลางคือสีเหลืองหรือ สีส้ม และกิจกรรมที่มีผลกระทบมาก
หรือมีความรุน แรงก็คือสี แดง ซึ่งกิจกรรมที่มีผลกระทบน้อยนั้นเราจะไม่มีข้อห้ าม ส่วนกิจกรรมที่มีผลกระทบ
ปานกลางสีเหลืองหรือสีส้มนั้นอาจจะต้องมีการจัดทามาตรการ checklist ส่วนกิจกรรมที่มีการส่งผลกระทบมาก
หรื อรุน แรง สี แดงคือมี การห้ ามเด็ด ขาด โดยก าหนดให้ พื้ น ที่ตั้งแต่แนวชายฝั่ งทะเลออกไปในทะเลเป็ นระยะ
1,000 เมตรของจังหวัดพังงาเป็นเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
แต่เป็นเฉพาะบริเวณระบบหาดท้ายเหมืองซึง่ จะมีแผนที่แนบท้ายประกอบ
ส่ว นเหตุผ ลของการจั ดทาเนื่ องจากในปั จจุบัน ปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่งเกิดความรุน แรงมากขึ้น ส่ งผล
กระทบต่ อชี วิตและทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนจึงมีก ารด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาการกั ดเซาะชายฝั่ งบางกิจกรรม
ไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดการรบกวนสมดุลตะกอน อาจทาให้เสถียรภาพชายฝั่งพังลงส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง ชีวิตและทรัพย์ สิ น ของประชาชน ประกอบกับ ปัจจุบัน ไม่มีมาตรการที่ ใช้ในการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง มาตรการช่วยในการควบคุมความสมบูรณ์สภาพธรรมชาติชายฝั่ง การกาหนดไม่ให้มีกิจกรรม
ของมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องหรือรบกวนเสถียรภาพชายฝั่ง ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ขึ้น ซึ่ง
ตั้งแต่ก่อตั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเมื่อปี พ.ศ. 2558 ยังไม่เคยมีการออกกฎหมายลูกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้ น ที่ จั งหวัด พั งงาเป็ นพื้ น ที่ ใช้ มาตรการในการป้ องกัน การกัดเซาะชายฝั่ ง
พ.ศ. .......... ตามมาตรา 21 มีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 เป็นคานิยามคานิยามของคาว่าแนวชายฝั่งทะเลหมายความว่าแนวที่น้าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติ
ทางธรรมชาติรวมถึงแนวเนินทรายธรรมชาติยกเว้นพื้นที่กรรมสิทธิ์
ข้ อ 3 คื อ การก าหนดเขตมี ก ารก าหนดให้ พื้ น ที่ ตั้ ง แต่ แ นวชายฝั่ ง ทะเลออกไปในทะเลเป็ น ระยะ
1,000 เมตร ของจังหวัดพังงาภายในแนวเขตแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งประกอบไปด้วยท้องที่ต่าง ๆ ตามร่างกฎกระทรวง
ข้อ ๔ ภายในเขตพื้นที่ตามข้อ 3 สาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ให้ดาเนินการ ดังนี้
(ก) การปลูกป่าชายหาดหรือป่าชายเลน ต้องเป็นการดาเนินการเพื่อช่วยเสริมหรือทดแทนพันธุ์ไม้
โดยชนิดพันธุ์ไม้และบริเวณที่ปลูกให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติเดิม และต้องแจ้งให้อธิบดีทราบล่วงหน้าก่อน
เริ่มดาเนินการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(ข) ห้ามมิให้ดาเนินการถ่ายเททราย เติมทราย ปักเสาดักตะกอน สร้างไส้กรอกทราย และวางโดม
ทะเล เว้นแต่ ได้จัดทามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยผ่านความเห็นชอบจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(ค) ห้ามมิให้ดาเนินการสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย ถุงใยสังเคราะห์ กล่องกระชุหิน
เขื่อนหินทิ้ง และกาแพงป้องกันคลื่น
/ข้อ 5...

-14ข้อ 5 เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
(ก) การขับขี่ยานพาหนะ การวางร่ม โต๊ะ เตียงหรือที่นั่งบริเวณชายหาด สามารถกระทาได้ โดยต้อง
ไม่ทาให้ สภาพทางธรรมชาติของพื้น ที่เปลี่ ยนแปลงไปและไม่ก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน
(ข) ห้ามมิให้สร้างสิ่งปลูกสร้างบนสันทรายที่มีลักษณะไม่ตรึงตราถาวร เว้นแต่ ได้จัดทามาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยผ่านความเห็นชอบจาก
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก็คือ สิ่งก่อสร้างนั้นสร้างได้ แต่ต้องไม่เป็นการถาวร และต้องมีการผ่าน
การจัดทา checklist ก่อน
(ค) ห้ามมิให้สร้างสิ่งปลูกสร้างบนสันทรายที่มีลักษณะตรึงตราถาวร และถนนบนสันทราย เป็นต้น
ข้อ 6 เป็ น เรื่ องของข้อมู ล การจั ดท ามาตรการด้านสิ่ งแวดล้ อมส าหรับ โครงการหรือกิจกรรมที่ อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ว่ามีสาระสาคัญ หรือข้อมูลอะไรบ้าง
ข้อ 7 การยื่นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ ง ให้ ยื่ น ณ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง หรือ ยื่ น ที่ ส านั ก งานทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ฃซึ่งโครงการตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้น ๆ ซึ่งปัจจุบันสานักงาน
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีอยู่ 10 เขตพื้นที่
ข้อ 8 เมื่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จากเจ้าของโครงการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐาน
ในกรณีที่เอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดวันและเวลา โดยแจ้งเป็น
หนังสือให้เจ้าของโครงการทราบเพื่อทาการตรวจสอบพื้นที่ดาเนินโครงการ
ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเจ็ดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
เอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 3 เดือนก็น่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ
ข้อ 9 ส าหรับ โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ งที่ได้รับความเห็ นชอบ
จากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมรายงานผลกระทบภายหลังดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระยะเวลาที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งประกาศกาหนด
ข้อ 10 การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมตามข้อ ๔ และ ๕ ถ้าได้มีการดาเนินการก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับให้ดาเนินการจนแล้วเสร็จ
หากพบว่า การด าเนิ น โครงการหรือ กิ จ กรรมตามวรรคหนึ่ ง ส่ งผลกระทบต่ อ ทรัพ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐาน หรือสภาพทางธรรมชาติของชายฝั่งเปลี่ยนไปจากเดิม
ให้เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมรายงานต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเร็ว เพื่อที่จะได้กาหนดวิธีการ
ใด ๆ เพื่อให้เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมปฏิบัติตามต่อไป ซึ่งข้อนี้จะตอบคาถามที่มีการถามว่าถ้า checklist
ยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการจะดาเนินการอย่างไรกับโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดาเนินการอยู่ ฉบับนี้
จะไม่ได้มีผลบังคับย้อนหลัง
ข้อ 11 ภายในเขตพื้นที่ตามข้อ 3 หากมีกฎหมายใดกาหนดมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ที่ดีกว่าที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ก็ให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้น
/ความเห็น...

-15ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) มีคาถามและข้อคิดเห็น ดังนี้
(1) ชื่ อ กฎกระทรวง ที่ มี ชื่ อ ว่ า ก าหนดเขตพื้ น ที่ จั งหวัด พั งงาเป็ น พื้ น ที่ ใช้ ม าตรการในการป้ อ งกั น
การกัดเซาะชายฝั่ง แต่ในเนื้อหาของกฎกระทรวงมีการกาหนดใช้เฉพาะแค่พื้นที่ระบบหาดท้ายเหมือง หากในกรณี
ที่จะมีการออกกฎกระทรวงฉบับต่อไปในพื้นที่จังหวัดพังงาเพิ่มในปีเดียวกัน จะเกิดความสับสนในการปฏิบัติ หรือ
การสื่อสารในพื้นที่หรือไม่อย่างไร จะเขียนอย่างไรให้มีความชัดเจนว่าไม่ได้จะคลุมทั้งจังหวัด แต่ต้องการคลุมแค่
เฉพาะระบบหาดท้ายเหมือง
(2) ในข้ อ 4 (ค) ของตั ว ร่ างกฎกระทรวงฯ ที่ มี ก ารห้ ามด าเนิ น การ หากเกิ ด กรณี ที่ มี ก ารก่ อ สร้า ง
สิ่ งก่อ สร้างใด ๆ ในพื้ น ที่ อื่ น ที่ ไม่ ได้มี ก ารกาหนดห้ ามไว้ตามกฎกระทรวงนี้ แต่ก ารก่อ สร้างนั้ น ส่ งผลกระทบ
ต่อการกัดเซาะในพื้น ที่บ ริเวณหาดท้ายเหมืองนี้ ทาให้ หาดเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ หรือระบบนิเวศต่าง ๆ
กฎกระทรวงนี้จะมีการเปิดช่องให้แก้ไขปัญหานี้อย่างไร
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ชี้แจง ดังนี้
(1) ประเด็นเรื่องชื่อ มอบฝ่ายเลขารับไปปรับปรุงเพิ่มเติม อาจต้องเพิ่มชื่อหาดอยู่ในนั้นด้วย
(2) พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สมดุลไม่มีการกัดเซาะ ก็ไม่ควรดาเนินการมาตรการสีเทา ทั้งนี้หากต้นเหตุมาจากที่
อื่นก็น่าจะเป็นเรื่องของการบรรเทาไม่ให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่อง ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาน่าจะต้องใช้มาตรการ
สีเขียวมากกว่า เพราะว่าหากดาเนินการด้วยมาตรการสีเทาก็จะต้องดาเนินการต่อไปเรื่อย ๆ
อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่า) มีคาถามและข้อคิดเห็น ดังนี้
(1) เนื่ อ งจากการออกกฎกระทรวงนี้ ร องรั บ กั บ พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม ที่ เ ราด าเนิ น การอยู่ ใ นการ
ออกกฎกระทรวงต้องมีการรับ ฟังความคิดเห็ นของผู้ เกี่ยวข้องว่ามีข้อคิดเห็ นอย่างไร ไม่ใช่เพียงแค่นาเสนอว่า
ผ่านกระบวนการรับฟังมาแล้วเท่านั้น อยากให้นาข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาชี้แจงในที่ประชุมด้วย
(2) การกาหนดระยะออกไปในทะเล 1,000 เมตร การกาหนดระยะนี้มาจากไหนมีผลวิเคราะห์อย่างไร
จึงได้กาหนดระยะลงไปในทะเล 1,000 เมตร
(3) ข้อ 4 (ข) ระบุ ว่า ห้ ามมิ ให้ ดาเนิ น การถ่ายเททราย เนื่ องจากว่าถ่ายเททรายเป็น เรื่องของ Soft
Solution ไม่มีผลกระทบ ทาไมถึงห้ามดาเนินการ เว้นแต่ได้จัดทามาตรการสิ่งแวดล้อม
(4) ข้อ 4 (ค) ตามที่ท่านรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวไว้ ปัจจุบันพื้นที่นี้ เป็นอ่าวสมดุล
แต่บางครั้งอาจเกิดมรสุมที่มีผลกระทบเสียหายส่งผลให้ทรายถูกนาออกนอกระบบและเกิดการกัดเซาะ มาตรการนี้
สามารถมีข้อยกเว้น ได้หรือไม่ หากเกิดกรณี ฉุกเฉินที่จาเป็นต้องพยายามแก้ไขปัญหา หน่วยงานสามารถเข้าไป
ดาเนินการได้ แต่ต้องมีการขอความเห็นชอบก่อน
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวตอบในประเด็น
ข้อคาถามและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้
(1) เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม ขอให้ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ชี้แจง หรืออาจจะส่ง
เป็นรายละเอียดมาอีกครั้ง
(2) สาหรับข้อ 4 ในส่วนนี้เป็นภาษาทางกฎหมายที่สื่อว่า (ก) ทาได้เลยแต่อย่าให้เกิดผลกระทบ (ข) ทา
ได้ แ ต่ ต้ อ งผ่ านการจั ด ท า Checklist ก่ อ น ก็ คือ ให้ ท าได้ แ ต่ อ ย่าให้ ไปมี ผ ลกระทบที่ อื่ น ท าอย่างไรจะรู้ว่าไม่ มี
ผลกระทบที่อื่นก็คือ การควบคุมโดยใช้ม าตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับต่าสุดก็คือ Checklist ส่วน (ค)
เนื่องจากเป็นหาดสมดุลก็ไม่สามารถทาวิธีการเหล่านี้ได้ ตามมติ ครม.
(3) ประเด็ น ของกรณี ฉุ กเฉิ น เนื่ องจากพายุ คลื่ นลมแรงต่ าง ๆ หากเกิ ดปั ญ หานี้ ขึ้ นจะรั บมื ออย่ างไร
จากการประชุมอนุกรรมการฯกัดเซาะหรือกรรมาธิการ ต้องนาเรียนทาความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาของประชาชนว่า
/ความ...

-16ความเดือดร้อนมีอยู่ ห ลายมิติ โดยสรุป ง่าย ๆ คือ ถ้าประชาชนล าบากต้องเยียวยาทันที คือการที่จะให้ ป.ภ.
ประกาศเขตภัยพิบัติ ต้องให้เงินในการบรรเทาความเดือดร้อนก่อน ซึ่งสามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ผู้แทน
กรมเจ้าท่ากล่าวคือปัญหาชั่วคราวกรณีนี้ต้องได้รับการบรรเทา แล้วจะบรรเทาอย่างไรซึ่งการบรรเทาที่ถูกต้อง
ก็ต้องใช้มาตรการระยะสั้นในการบรรเทาก็คือ ข้อ (ข) ส่วนถ้ายังมีปัญหาอยู่และต้องแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น
คือ (ค) การเข้าไปป้องกัน และแก้ไข เพราะฉะนั้นหมายความว่าในกรณี แบบนี้ไม่ต้องเผื่อ ในเรื่องของการแก้ไข
ในระยะสั้น เพราะว่าเป็น พื้นที่หาดสมดุล ถ้ายกปัญหาอย่างที่ท่านบอกก็คือปัญหาเป็นฤดูกาลก็ใช้มาตรการ (ข)
ในการบรรเทา ซึ่งกฎกระทรวงนี้ไม่ห้ ามเพียงแต่ก็ยังต้องกากับไม่ให้มีผลกระทบต่อเนื่องโดยการใช้ Checklist
แต่ บ างครั้ ง หลายหน่ ว ยงานมั ก ชี้ แ จงในที่ ป ระชุ ม ว่ า เนื่ อ งจากความเดื อ ดร้อ นของประชาชนต้ อ งแก้ ไขด่ ว น
ขอมาตรการการป้องกันและแก้ไขแต่เสนอการแก้ไขด้วยวิธีที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ใช้เวลาตั้งงบ 1 ปี จัดทา
EIA อีก 1 ปี กว่าจะได้ดาเนินการรวมแล้วกว่า 3 ปี ดังนั้น (ข) ไม่ว่าจะเป็นการปักเสาดักตะกอน การเติมทราย
การถ่ า ยเททราย สามารถท าได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว โดยทุ ก หน่ ว ยงานสามารถท าได้ เพราะฉะนั้ น โดยสรุ ป
ไม่จาเป็นต้องเผื่อมาตรการสีเทาในพื้นที่สมดุล เพราะมีมาตรการอื่นในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว
อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้ แทนกรมเจ้าท่า) กล่าวเสริมว่า ในบางครั้ง หาดสมดุลก็ไม่ได้
หมายความว่าในอนาคตจะสมดุลตลอดไป เนื่องจากเคยมีกรณีคลองน้าเค็ม ที่เข้า สผ. เวลาเขียนประกาศไม่ได้
เปิดช่องไว้ให้หน่วยงานรัฐเข้าไปดาเนินการได้ พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็แก้ไขไม่ทัน ทีเ่ สนอให้เขียนไว้ไม่ได้หมายความ
ว่าจะให้ดาเนินการแต่เป็นการเปิดช่องไว้หากในอนาคตจาเป็นต้องดาเนินการจะได้สามารถดาเนินการแก้ไขได้โดยเร็ว
อนุกรรมการ (นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีข้อคิดเห็น ดังนี้
(1) ข้อ 4 (ก) ในฐานะชุมชน การจะปลูกป่าแต่ละครั้งต้องขออธิบดีก่อนล่วงหน้า 60 วัน เป็นเรื่อง
ทีย่ ากเกินไป น่าจะหาวิธีเขียนคาอื่นเพราะชาวบ้านบางครั้งไม่ได้วางแผนระยะไกล บางครั้งคิดจะทา 3 วันก็ทาเลย
ไม่ควรเขียนระบุควบคุมชัดเจนเช่นนี้ ควรเขียนให้ยืดหยุ่นกว่านี้
(2) เห็ น ด้ ว ยกั บ ผู้ แ ทนกรมเจ้ า ท่ า ตนเองอยู่ ค ลองน้ าเค็ ม กฎหมายไม่ เปิ ด ช่ อ งจึ ง ไม่ มี โอกาสที่ จ ะ
แก้ปัญหา เมื่อเกิดพายุเข้าซัดบ้านชาวบ้านพัง ก็ไม่มีใครมารับผิดชอบเพราะทาอะไรไม่ได้ การห้ามนี้รวมถึงพื้นที่
เอกชนด้วยหรือไม่ เจ้าของที่มีที่ดินชายหาด เอกชนสร้างแล้วก็พัง บ้านชาวบ้านพังก็ไม่มีใครรับผิดชอบ สุดท้าย
อย่าคิดว่าไม่มีเหตุเหนือความคาดหมาย จะเขียนอย่างไรให้เหมาะสมว่าระดับไหนจะทาอะไร ไม่จาเป็นต้องทาได้
หมด แต่หมายถึงกรณีที่มเี หตุบังเอิญ หรือเหตุฉุกเฉิน
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ตอบข้อคิดเห็น ดังนี้
(1) ข้อ 4 (ก) ที่ต้องให้ มีการแจ้งเนื่องจากในกรณี ของชนิดพันธุ์ไม้ บางครั้งการเข้าไปปลู กป่ามีการ
น าเอาพั น ธุ์ไม้ที่ไม่เหมาะสมมาปลูก ในพื้ น ที่จึงอยากให้ แจ้ง แต่ถ้าในข้อกังวลการเขียนเข้ม งวดเกิน ไปจะปรับ
อย่างไรเพื่อให้ภาษาดูเบาลง ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องกังวล เช่น แค่แจ้งให้อธิบดีทราบโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ได้
หากเกิดปัญหาจะได้ลงไปแก้ไขร่วมกัน
(2) ส่วนเรื่องความจาเป็นเร่งด่วน ควรกาหนดเรื่องเวลาหรือไม่ กฎหมายใหม่จะต้องมีการทบทวนทุก 4-5
ปี ปั จจุบันระบุว่าพื้นที่นี้ เป็นพื้นที่ สมดุลแต่เป็นสมดุลตามฐานข้อมูล 3 ปี ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะยังสมดุล
ก็ยอมรับในส่วนนี้ ถ้ากาหนดให้ กฎหมายนี้ มีอายุประมาณ 3 ปี อย่างน้อยหากเกิดการเปลี่ยนแปลงจะได้ปรับ
มาตรการได้อย่างเหมาะสม แต่อีกทางหนึ่งจะเขียนข้อยกเว้นนั้นเขียนอย่างไรที่ยังสามารถยึดมั่นในหลักการเดิมอยู่
ก็ไม่ขัดข้องแต่ฝากท่านเสนอมา
อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีข้อคิดเห็น ดังนี้
ขอเสนอมุมมองที่กว้างออกไปเพราะคณะอนุกรรมการจะเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์ซึ่งเชื่อมกับหลายด้าน
เรากาลังจัดระเบียบเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
/(1) เรื่อง...

-17(1) เรื่องของกฎหมายประกาศเขตต้องพิจารณาด้วยว่ามีกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องบ้าง
(2) เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ หน่วยงานราชการต้องมีหลักการที่ชัดเจน
ต้อ งมี ก ารบู ร ณาการในภาพรวมระหว่างหน่ ว ยงานไม่ ใช่ ต่ างคนต่ างท าเป็ น ส่ ว น ๆ แล้ ว เกิ ดความซ้ าซ้อ นกั น
โดยพิจารณาจากปัญหาการดาเนินการที่ผ่านมา ฉะนั้นหากยังไม่ยอมรับความเป็นจริง ในส่วนนี้ก็จะไม่สามารถ
แก้ปัญหานี้ได้
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ มีข้อคิดเห็น ดังนี้
(1) ชื่อกฎกระทรวงถ้าจะให้ ชัดเจนควรจะใช้ ระบุ เขตพื้นที่ตาบลและอาเภอเป็นกฎกระทรวง เมื่อมีการ
ประกาศใช้จะได้ ไม่ เกิ ดความสั บ สนเช่ น เดี ยวกั บป่ าสงวนแห่ งชาติ อุ ทยานแห่ งชาติ จะมี การระบุ ต าบล อ าเภอ
ไว้ในกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา เพราะเมื่อเวลาส่งเรื่องไปถึงกฤษฎีกาจะมีคาถามว่าจะประกาศทั้งจังหวัด
พังงาหรือประกาศเฉพาะตาบลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพังงา จึงควรใช้ชื่อว่ากฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบล
ล าแก่ น ต าบลท้ ายเหมื อ ง ต าบลนาเตย อ าเภอท้ ายเหมื อ ง ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่ ว ทุ่ ง จั งหวั ด พั งงา
เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....... ก็จะชัดเจนขึ้น
(2) การที่ ต้ องให้ ด าเนิ นการตามข้อ 4 (ก) ต้ องแจ้งอธิบดี ให้ ทราบล่ วงหน้ า น่ าจะเป็ นสิ่ งที่ ไกลเกิ นไป
สามารถใช้ กลไกระดั บ จั งหวั ดและระดั บ พื้ นที่ แล้ วด าเนิ นการส่ งต่ อมาได้ ห รื อไม่ เพราะในความเป็ นจริงอาจไม่
จาเป็นต้องส่งเรื่องมาถึงกรมฯ ก็ได้
(3) ข้อ 4 (ค) การห้ามไม่ให้ดาเนินการซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ ดาเนินการอะไรที่จะทาให้
การกั ด เซาะเพิ่ ม ขึ้ น ตามมาตราที่ 21 (1) ให้ ก าหนดมาตรการและมาตรการนี้ ต้ อ งไม่ ให้ ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา
การกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้น แต่ว่าข้อยกเว้นที่กาลังพูดถึงอยู่นี้ควรมีการระบุไว้เพื่อผ่อนปรนไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือไม่
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กล่าวเสริม ในข้อ 4 (ค) ที่ได้ให้
ความเห็นไว้ในเรื่องของหาดสมดุลคงไม่สมดุลไปตลอดเนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เปลี่ยนแปลงไปตะกอน
ทรายที่ ไ หลลงสู่ ท ะเลเพื่ อ ที่ จ ะเติ ม ชายหาดให้ ส มดุ ล ก็ ถู ก เปลี่ ย นแปลงสภาพ ไปจากเดิ ม หากเขี ย นระบุ
ไว้มากเกินไปเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะทาอย่างไร นี่คือข้อห่วงใยจึงอยากจะให้ระบุให้ชัดเจนว่าถ้ามีเหตุความจาเป็น
เร่ ง ด่ ว น ประชาชนเดื อ ดร้ อ นหรื อ โครงสร้ า งพื้ น ฐานเสี ย หายให้ ด าเนิ น การได้ ภ ายใต้ อ ะไรก็ ต ามที่ ให้ ร ะบุ
ในส่วนนี้ไว้ไม่ใช่เพื่อที่จะเปิดช่องให้ดาเนินการแต่เผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน
อนุกรรมการ (นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อานวยการกองกฎหมาย) ตอบข้อคิดเห็นและแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ดังนี้
(1) เรื่องชื่อของร่างกฎกระทรวง ทาง ทช. คงรับไว้และเห็นด้วยในการกาหนดตาบล และอาเภอไว้ใน
ชื่อของตัวร่างกฎกระทรวงเพื่อความชัดเจน ทั้งนีป้ ระชาชนจะได้ไม่สับสนและยังสามารถประกาศได้เรื่อย ๆ
(2) ข้อ 4 (ก) การปลูกป่า หากจะดาเนินการปลูกป่าจาเป็นต้องแจ้งกรมฯ เนื่องจากกรมฯ ดูแลชายฝั่ง
ทั้งหมดป่าชนิดไหน ต้นไม้ชนิดไหน เหมาะสมที่จะปลูกลงไปในพื้นที่ เพราะหากเปิดกว้างเกินไปและมีการเข้าไป
ดาเนินการปลูกโดยไม่แจ้งหรือแจ้งช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายภายหลังได้
(3) ข้อ 4 (ค) เป็นประเด็นของการห้ามก่อสร้างเขื่อน เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นพื้นที่เฉพาะ
ไม่ได้เป็นพื้นที่ทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามจะเติมสร้อยของคาตามข้อห่วงใยของอนุกรรมการฯ ให้เติมว่า “เว้นแต่กรณี
ฉุกเฉินจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กระทาโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยผ่าน
ความเห็นชอบของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ” ทาไมต้องเพื่อประโยชน์ของสาธารณะและกระทา
โดยหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์ สาธารณะในที่นี้คือประโยชน์แห่งรัฐและประชาชนและประโยชน์ในภาพรวม
และก็ต้องกระทาโดยหน่วยงานของรัฐอาจจะยกเว้นไว้ในอนาคตที่มองไม่เห็น
/(4) เรื่อง...

-18(4) เรื่อ งที่ ดิน ของเอกชนที่ อยู่ ในชายฝั่ งไม่ว่าจะเป็ น อาคารร้างหรือ ที่ดิ น เปล่ าของเอกชนการสร้าง
ในที่กรรมสิทธิ์ของเขาแต่ผลของการสร้างไปส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ส่วนนี้เป็นปัญ หาระดับชาติ ที่เป็นปัญหา
ระดับชาติเพราะว่าปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุด ให้อานาจไว้ว่าใครจะไปล่วงเกินไม่ได้ เฉพาะฉะนั้นถ้าเขียนในกฎกระทรวงที่เว้นกฎหมายแม่เป็นไปไม่ได้
ดังนั้นหากเอกชนสร้างแล้ว ก่อให้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงจะต้องเป็นปัญหาระดับรัฐบาลเป็น พ.ร.บ. เวนคืน
ที่ดินมาเป็นของรัฐ รัฐจึงต้องทาเพื่อการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนี่คือประเด็น
(4) การมอบให้จังหวัด ดาเนินการโดยไม่ต้องรายงานอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทาได้
หรื อ ไม่ กฤษฎี ก าให้ ค วามเห็ น ไว้แ ล้ ว เราไม่ ส ามารถมอบอ านาจให้ กั บ จั งหวั ด หรือ คณะกรรมการจั งหวัด ได้
เพราะฉะนั้นเป็นอานาจของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) มี 2 ข้อเสนอแนะและ 4 ข้อคาถามดังนี้
(1) ข้อเสนอแนะที่ 1 เรื่องการปลูกป่าเสนอแนะให้ตัด ถึงคาว่าทราบ ไม่ต้องให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจาก
ระบุไว้อยู่แล้วว่าปลูกตามสภาพเดิมเพราะฉะนั้นคงไม่มีข้อกังขาว่าเป็นแบบอื่น
(2) ข้อเสนอแนะที่ 2 ต้องชัดเจนว่าจะคุ้มครองการกัดเซาะระยะยาวหรือว่าเรากาลังคุ้มครองการกัดเซาะ
ชั่วคราว ซึ่งถ้าเป็นการกัดเซาะชั่วคราวกฎกระทรวงนี้ไม่น่าจะตอบโจทย์อย่างที่หลายๆ ท่านกล่าว แต่ถ้าจะคุ้มครองแบบ
ระยะยาวก็ไม่จาเป็นต้องมีข้อยกเว้นใด ๆ เพื่อให้โครงสร้างชั่วคราวเกิดได้ จึงต้องชัดเจนว่าจะมุ่งที่การคุ้มครองแบบใด
(3) คาถามที่ 1 ข้อ 4 (ข) ไม่มีข้อความที่ระบุถึงเขื่อนป้องกันคลื่นใต้น้า มีเพียงโดมทะเล ซึ่งโดมทะเล
เป็นเพียงชื่อของรูปแบบหนึ่งเท่านั้น โดยที่เขื่อนกันคลื่นใต้น้านั้นมีหลายรูปแบบ หากต่อไปมีความต้องการจะทา
เขื่อนป้องกันคลื่นใต้น้าในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่โดมทะเลสามารถทาได้ใช่หรือไม่ หรือ ว่าทาไม่ได้เพียงแต่ใส่ข้อความ
ไม่ครอบคลุมเลยเสนอแนะให้ใส่ข้อความให้ครอบคลุมด้วย
(4) ค าถามที่ 2 ที่ ร ะบุ ว่ า จากแนวน้ าขึ้ น สู ง สุ ด ลงไปในทะเล 1 กิ โ ลเมตร หากแนวน้ าขึ้ น สู ง สุ ด
ถึง 1 กิโลเมตร ทาได้ใช่หรือไม่ในกรณีที่เป็นพื้นที่เอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่สาธารณะ
(5) คาถามข้อที่ 3 ในข้อ 11 เขียนว่าหากมีกฎหมายใดมีการป้องกันการกัดเซาะที่ดีกว่าให้ ยึดตาม
กฎหมายนั้น คาว่าดีกว่าคืออะไรคือป้องกันการกัดเซาะได้ดีกว่า คือเมื่อวางโครงสร้างลงไปแล้วไม่กัดเซาะคือดีกว่า
หรือไม่ ทั้งที่โครงสร้างนั้นอาจะก่อให้เกิดการกัดเซาะข้างเคียงได้ คาว่าดีกว่าคือดีกว่าแบบไหนอย่างไร
(6) คาถามข้อที่ 4 ระยะ 1 กิโลเมตร ลงไปในทะเลได้มาอย่างไรมาจากหลักวิชาการอะไร เช่น เป็นเรื่อง
ของความลึก เนื่องจากหลังจากความลึกน้าไปแล้วคลื่นจะไม่ เคลื่อนย้ายตะกอนออกไปนอกฝั่ง หรือเป็นบริเวณที่
สัมพันธ์ระหว่างคลื่นกับตะกอนจะไม่มีอีกแล้ว ซึ่งเรียกว่าจุดที่คลื่นไม่มีการแตกตัวแล้วซึ่ง แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกั น
จากการพิจารณาแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map) ของกรมอุทกศาสตร์ที่หาดท้ายเหมืองระยะที่คลื่นไม่
แตกตัวแล้วอยู่ที่ 500 เมตรถึง 1.5 กิโลเมตร ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ถ้าเป็นที่ป่าตองจะอยู่ที่ 500 เมตร
เช่น นี้ แล้ว ใช้ห ลั กอะไรในการประกาศลงไปในทะเล 1 กิโลเมตร หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขของ พรบ.ทช.ที่ เคย
ประกาศพื้นที่ควบคุมเอาไว้แต่ถึงอย่างไรก็ต้องมีการสารองข้อมูลในประเด็นนี้ไว้
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ตอบข้อคาถาม ดังนี้
(1) การกาหนดระยะลงไปในทะเล 1 กิโลเมตร เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มี เจตนารมณ์ ที่จะ
ประกาศเพื่อคุ้มครองหาดสมดุลหลายแห่งทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นอยากให้ในทางปฏิบัติของการบังคับใช้กฎหมาย
หรือแม้แต่ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายจึงอยากให้ตัวเลขหนึ่งครอบคลุมกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ปัญหา ตามที่ทางฝ่ายเลขาได้นาเสนอไปข้างต้นว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ไปรบกวนสมดุลของตะกอนซึ่ง พบว่าไม่มี
กิจกรรมไหนที่ไปไกลเกิน 1 กิโลเมตร คือ 1 กิโลเมตรนี้ครอบคลุมกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว
/(2) สาหรับ...

-19(2) สาหรับ ข้อ 4 (ก) เห็นด้วยที่จะมีการปรับ โดยขอปรับเป็น “ทั้งนี้แจ้งให้กรมทราบล่วงหน้าหรือแจ้ง
ให้กรมทราบ” ทางกรมฯ จะได้ทราบเรื่องเพราะว่าคนบางกลุ่มบางครั้งไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ อาจจะมีการปลูกพันธุ์
ไม้ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้คาว่าแจ้งให้กรมทราบอาจหมายถึงหน่วยงานของกรมฯ ที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้
(3) ในประเด็นของผู้แทนกรมเจ้าท่าที่ว่าการห้ามถมทะเลเฉพาะในทะเลหรือเฉพาะบนฝั่งหรือไม่และ
เกี่ยวกับกิจกรรมอย่างอื่นด้วยหรือไม่ ซึ่งจากความเข้าใจของในข้อ 5 (จ) เป็นเรื่องของถมที่ในทะเล แต่ถ้าเป็นข้อ
5 (ข) จะคลุมถึงตัวสันทรายด้วย อาจกล่าวได้ว่าเจตนาของกรมฯ คือไม่ให้ใครไปรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสันทราย
ในบริเวณนั้น และหากมีประเด็นไหนตกหล่นก็จะมี ข้อ 5 (ฉ) ไว้ในกรณีที่ตกหล่นจากข้อต่าง ๆ แต่หากยังไม่ชัด
อาจจะเขียนให้ชัดขึ้นได้
(4) ประเด็นเรื่องชื่อเห็นด้วยที่จะระบุตาบลและอาเภอในชื่อด้วย
(5) ประเด็นที่สาคัญที่สุด คือ ข้อ 4 (ข) และ (ค) ซึ่งเห็นด้วยว่าเพื่อความชัดเจนและความสบายใจ
ในกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินไม่ควรจะห้ามขาด ซึ่งในการดาเนินการอาจจะนามาตรการที่คาดว่าจะต้องดาเนินการ
เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ บรรเทาความเดื อ นร้ อ นของประชาชนอย่ า งเช่ น ถุ งใยสั งเคราะห์ กล่ อ งกระชุ หิ น เขื่ อ นหิ น ทิ้ ง
และกาแพงป้ องกัน คลื่ น มาบรรจุ ไว้ใน (ข) ก็ไม่ ได้ขัดข้อ งแต่อย่างใดเนื่องจากต้องจัดท ามาตรการ Checklist
อยู่แล้ว ส่วนที่ยังคงเหลือใน (ค) คือเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งและรอดักทรายซึ่งต้องจัดทา EIA
(6) ส่ ว นในประเด็น ของ อาจารย์ส มปรารถนา กรณี ของ Offshore Breakwater เป็ น ข้อ ยกเว้น ซึ่ ง
สามารถทาได้เลยหรือไม่ จากการตีความของ สผ. ไม่ได้มีการยกเว้นหากเป็น Offshore Breakwater ก็น่าจะ
เข้าข่ าย (ค) เขื่อนกัน คลื่ น นอกชายฝั่ ง ทั้ งนี้ ที่มี การแยกโดมทะเลออกมาเนื่ องจาก สผ. เคยตี ความว่าถ้าไม่ มี
โครงสร้างเป็นเสมือนการนาปะการังเทียมไปวางไม่จัดอยู่ในประเภทของเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ งจึงต้องมีการระบุ
ไว้ให้ชัดและใช้มาตรการ Checklist เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
อนุ กรรมการ (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์ พริ้ ง ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ) ถามต่ อเนื่ องว่ า Submerged
Breakwater ทาง ทช. ตีความว่าเป็น Breakwater ใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นก็จะเข้า (ค) ใช่หรือไม่
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวถามทางกรม
เจ้าท่าว่าในกรณีของ Submerged Breakwater กรมเจ้าท่าต้องทา EIA หรือไม่
อนุ ก รรมการ (นายวรรณชั ย บุ ต รทองดี ผู้ แ ทนกรมเจ้ า ท่ า ) กล่ า วตอบว่ า Submerged ก็ นั บ เป็ น
Offshore เพียงแต่เป็นแบบเตี้ยจึงต้องทา EIA
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) ถามต่อเนื่องว่า ในข้อ 11 ที่ระบุว่าถ้า
มีมาตรการไหนป้องกันการกัดเซาะได้ดีกว่าให้ใช้มาตรการนั้น หมายความว่าอย่างไร
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ชี้แจงว่า ในภาษาที่
เขียนจะปรับแก้อย่างไรก็ได้ แต่ถ้าในความหมายที่ต้องการจะสื่อ คือ ในพื้นที่ที่เป็นอุทยาน หรือเป็นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า ซึ่งมีกฎหมายที่เข้มกว่า เช่น ห้ามดาเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น แม้กระทั่งปลูกป่า เป็นต้น
อนุกรรมการ (นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อานวยการกองกฎหมาย) กล่าวเสริมว่า ในกฎหมายเขียนเช่นนี้
คือ อะไรที่ดีกว่าก็ใช้ตัวนั้นซึ่งเป็นภาษาแต่ว่าให้ลงรายละเอียดถึงขนาดว่า นาก ก. ดีกว่า นาย ข. อย่างไรคงไม่อาจ
ระบุได้ อันนี้คือภาษากฎหมายซึ่งเป็นดุลพินิจ
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
(1) พ.ร.บ. ทช. ฉบับนี้ต้องการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยไม่เลือกว่าเป็นเอกชนหรือเป็น หน่วยงาน
ของรัฐ เพราะว่าการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งต้องทาโดยเสมอกัน พิจารณาได้จากบทกาหนดโทษในมาตรา 28
ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ม าตรการคุ้ ม ครองที่ ก าหนดในมาตรา 18,20,21 ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น
หนึ่ ง ปี ปรั บ ไม่ เกิ น หนึ่ ง แสนบาท แล้ ว ในมาตรา 30 ระบุ ว่ า ในกรณี ที่ ผู้ ก ระท าผิ ด เป็ น นิ ติ บุ ค คลกระท าผิ ด
นิติบุคคลนั้นต้องรับโทษ ฉะนั้นมาตรการดังนี้ต้องใช้บังคับทั่วไป
/(2) ข้อ ...

-20(2) ข้อ 11 ไม่จาเป็นต้องระบุไว้เนื่องจากมียกเว้นอยู่ในกฎหมายอยู่แล้ว ฉะนั้น ข้อ 11 ในกฎกระทรวง
ไม่จาเป็นต้องใส่ เพราะเป็นแค่กฎกระทรวงไปยกเว้นกฎหมายอื่นคงไม่เหมาะ กฎหมายต้องยกเว้นกฎหมายด้วยกัน
กฎกระทรวงไม่จาเป็นต้องทาเช่นนั้น
อนุกรรมการ (นายบุญ ชุบ ส่งตระกูลศั กดิ์ ผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) มีข้อ
คาถาม ดังนี้
(1) อะไรคือสิ่งก่อสร้างที่ไม่ตรึงตราถาวร
(2) กฎกระทรวงของ ทช. เป็ น กฎกระทรวงที่ เ ป็ น มาตรฐานทั้ ง หมดเลยใช่ ห รื อ ไม่ ในการ
ออกกฎกระทรวงทุกครั้งใช้แบบฟอร์มเดียวกันใช่หรือไม่ เพราะหากไม่ออกเป็นฟอร์ มเฉพาะเจาะจงสามารถที่จะ
ระบุได้ว่าพื้นที่ใดปลูกต้นไม้ชนิดไหนได้ เพราะก่อนจะดาเนินการจัดทากฎกระทรวงต้องลงไปสารวจพื้นที่ก่อน
ทั้งนี้ ชายหาดที่เป็นหาดสมดุลการออกกฎกระทรวงใช้มาตรการเหมือนกันหมดทุกข้อหรือ ไม่ เนื่องจากไม่เคยเห็น
มาตรการในพื้นที่กัดเซาะจึงเปรียบเทียบไม่ได้ว่าเหมาะสมหรือไม่
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ตอบข้อคาถาม ดังนี้
(1) ระบบหาดมีทั้งหมด 318 ระบบหาด เป็นระบบหาดสมดุลประมาณ 70 ระบบหาด ทั้งนี้เป็นระบบ
หาดสมดุลที่ไม่มีการรบกวนและมีความสาคัญ ประมาณ 30 ระบบหาด ซึ่งถูกบรรจุไว้ในแผนฏิรูปในการป้องกัน
พื้นที่เหล่านี้ไว้ ในการดาเนินการทั้ง 30 ระบบหาด ต้องใช้มาตรการทั่วไปซึ่งหมายความว่าประกาศหลายพื้นที่จะ
มีลักษณะของพันธุ์ไม้ที่ต่างกันจึงไม่สามารถกาหนดชัดเจนในแต่ละพื้นที่ได้
(2) มาตรการในพื้นที่ที่มีการกัดเซาะและพื้นที่สมดุลจะไม่เหมือนกัน โดย ทช. แบ่ง ม. 21 ออกเป็น 3
ลักษณะ คือ
- ม. 21 สาหรับพื้นที่ไข่แดงหรือพื้นที่สมดุล ซึ่งต่อไปพื้นที่สมดุลก็จะออกมาในลักษณะเช่นนี้ทั้งหมด
เพราะเป็นมาตรการเชิงป้องกัน
- ม.21 สาหรับพื้นที่ไข่ขาวหรือพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ต้องใช้การรื้อถอนซึ่งต้องมีการ
ชดเชยต้องมีมาตรการพิเศษต้องศึกษาเป็นพื้นที่
- ม.21 สาหรับควบคุมการดาเนินการหรือกิจกรรมที่ทาให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้ประกาศ
ฉบับนี้เป็นมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
อนุกรรมการ (นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อานวยการกองกฎหมาย) ชี้แจงว่า ไม่ตรึงตราก็คล้าย ๆ กับไม่ถาวร
แต่ ไ ม่ ใ ช่ เจตนารมณ์ ที่ ต้ อ งการจะสื่ อ คื อ สิ่ ง ที่ ท าวั น ต่ อ วั น เช่ น ปั ก ร่ ม ส่ ว นการยกตู้ ค อนเทนเนอร์
มาวางต้องดูที่เจตนาว่ามีเจตนาเอามาลงถาวร หรือแค่จัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแบบนี้ไม่
ตรึงตรา แต่ถ้าวางไว้เป็นปี ก็คือมีเจตนาถาวร เป็นต้น
อนุ กรรมการ (นายปิ่ น สั ก ก์ สุ รั ส วดี รองอธิ บ ดี กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง) กล่ าวเสริม ว่ า
ในประเด็นนี้กรมตีความตาม สผ. ถ้าวางไว้เฉย ๆ ไม่ได้มีโครงสร้างถาวรจะไม่ตีความว่าเป็นสิ่งก่อสร้าง แต่ส่วนจะ
ไปเข้า ข้อ 5 (ฉ) หรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณาเป็ นกรณี เช่น การขอวางตู้คอนเทนเนอร์ 100 ตู้โดยอ้างว่าเป็นตู้ว่าง
และไม่ ได้ มี ก ารยึ ด โครงสร้ างใดในกรณี นี้ จ ะต้ อ งตี เข้า (ฉ) แต่ ถ้า วางแบบตู้ เดีย วเพื่ อ ดู แ ลความปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ก็ใช้ดุลพินิจว่าเข้าข้อไหน
อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่า) มีข้อคิดเห็น ดังนี้
(1) เรื่องของระยะ 1,000 เมตร ลงไปในทะเลอยากให้มีที่มาที่ชัดเจน
(2) เรื่องการปลูกป่า ไม่อยากให้เขียนให้เกิดความยุ่งยากในการทางาน ถ้าระบุว่าให้ปลูกตามสภาพเดิม
ก็น่าจะทาได้ เนื่องจากถ้าเป็นไม้ที่ไม่เหมือนสภาพเดิม เช่น เป็นไม้ที่มีลักษณะปลูกบนหาดทรายไม่ได้ ก็จะปลูก
ไม่ได้อยู่แล้ว ป่าชายเลนไม้ที่จะปลูกก็ต้องเป็นไม้โกงกางจึงคิดว่าการแจ้ง ทช. ก่อนนั้นทาให้ขั้นตอนยุ่งยาก
/(3) เรื่อง...
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บางครั้งก็มีการเติมทรายเข้าไปในระบบ ไม่ได้ทาการถม ฉะนั้นเรื่องของการเติมทรายที่ระบุไว้หมายถึงอย่างไร
อยากให้มีนิยามที่ชัดเจนผู้ปฏิบัติจะได้ตีความไปในทิศทางเดียวกัน
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ตอบข้อคิดของผู้แทน
กรมเจ้าท่า ดังนี้
(1) ประกาศนี้ จะพยายามไม่ไปก้าวล่วงอานาจของสิ่ งที่เป็นภารกิจของหน่วยงานอื่น ฉะนั้นเรื่องการขุดลอก
เรื่องท่าเรือจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเชื่อว่ากรมเจ้าท่ามีหลักคิดหลักเกณฑ์การอนุญาต แต่ต้องอนุญาตอยู่บนพื้นฐานว่า
พื้นที่ที่ดาเนินการต้องเป็นร่องน้าเดิม หากเป็นร่องน้าใหม่ที่จะทาใหม่หรือแม้แต่ร่องน้าเดิมแต่มาทาให้ตะกอนนั้นเปลี่ยนไป
จนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมดุลตะกอนในกรณีนี้จะครอบคลุมด้วย คานิยามบางครั้งก็ไม่สามารถเขียนให้ชัดได้ เช่น
หากมีการขุดทรายจากจุดหนึ่งมาเติมอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ในระบบนี้ ก่อให้ เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ ซึ่งกรณีแบบนี้
เป็นสิ่งที่มาตรการควรควบคลุมถึง และหากจะให้ใส่คานิยามทางกรมฯ จะ อ้างอิงจาก มติคณะรัฐมนตรี ขาว เขียว เทา
(2) ส่วนเรื่องของการปลูกป่า ยืนยันว่าเคยมีกรณีของการปลูกป่าที่ไม่เหมาะสม เช่น การปลูกต้นสนใน
หาดทราย จริงอยู่สนทะเลมีอยู่ในหาดทรายและสนทะเลไม่ใช่เอเลี่ยนสปีชี่ส์แต่สนทะเลไม่ได้มีอยู่ในอยู่ทุกแห่ง เมื่อ
นาสนทะเลไปปลูกในที่ที่ไม่เคยมี ใบของสนทะเลเป็นพิษกับพันธุ์ไม้ข้างล่าง หากสังเกตจะเห็นว่าสนทะเลพอปลูก
ไปแล้วข้างล่างจะโล่งจึงทาให้พืชที่เคยขึ้นไม่สามารถขึ้นได้ จึงเป็นเจตนาว่าทาไมเราจึงขอให้มีคาว่าใช้สภาพตาม
ธรรมชาติเดิม และก็ต้องแจ้งให้กรมฯ ทราบ
นายวีรศักดิ์ ไทรงาม (นิติกรชานาญการพิเศษ กรมเจ้าท่า) ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
(1) เรื่ อ งอาคารที่ ถ าวรอยากให้ ไปดู บั น ทึ ก งานกฤษฎี ก า เรื่อ งเกี่ ย วกั บ การหารือ สิ่ งก่ อ สร้ างถาวร
354/2544 ตรงนี้จะเป็ นตัวบ่งบอกได้ว่าสิ่งไหนถาวรไม่ถาวร ซึ่งกรมเจ้าท่าได้หารือไป สรุปว่ามีลักษณะเป็น
โครงสร้างยึดติดตรึงตราอยู่กับที่
(2) เรื่องอนุบัญญัติ กฎหมายบอกว่าเป็นอานาจของรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง บางครั้งกฤษฎีกา
คิ ด เช่ น นั้ น แต่ เหมื อ นกฤษฎี ก าได้ เปลี่ ย นแนวคื อ บางครั้ ง บางเรื่ อ งมี ร ายละเอี ย ดที่ ซั บ ซ้ อ น เช่ น เรื่ อ งแจ้ ง
เรื่องการรายงาน ปัจจุบันกฤษฎีกาได้เปลี่ยนแนวว่าให้มีการออกอนุบัญญัติซ้อนได้ เพราะว่าบางเรื่องไม่สามารถ
ออกกฎเกณฑ์เป็นเฉพาะเรื่องได้ เช่นเดียวกับเรื่องนี้ในการแจ้งบางครั้งต้องแจ้งทางอิเล็คทรอนิกส์ เช่นหน่วยงาน
ราชการด้วยกันสามารถแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกให้ประชาชน
ผู้แทนสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (นายอภิสิทธิ์ กองพรหม
นักภูมิสารสนเทศ) ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
(1) เรื่องแผนที่ จากการหารือกับคณะทางานและฝ่ายเลขานั้น ได้ความว่าแผนที่ที่แนบมาในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมเป็นเพียงฉบับ (ร่าง) เบื้องต้น จึงอยากนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบว่า ทช. ได้ ประกาศ
ในส่ ว นของพื้ น ที่ คุ้ ม ครองไปแล้ ว ในส่ ว นของเกาะกระ เกาะมั น ที่ อ ยู่ ในขั้ น ตอนการตี ค วามของกฤษฎี ก า
จึงอยากเสนอให้ ทช. ใช้รู ปแบบเดียวกันในการทาแผนที่แนบท้าย ทั้งรูปแบบ การวางลักษณะของสัญลักษณ์
ทุกอย่างหรือแม้แต่ขนาดตัวอักษร อยากให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
(2) สาหรับ ข้อที่ 3 อยากจะให้ทบทวนดูว่าจาเป็นที่จะต้องอ้างอิงค่าพิกัดในข้อ 3 ด้วยหรือไม่ และควร
อ้างอิงระบบของการทาแผนที่ลงไปในข้อ 3 ด้วย เนื่องจากในส่วนของพื้นที่คุ้มครองจะมีการระบุค่าพิกัด เช่นนี้ลง
ไปเช่นกัน ซึ่งหากจะใช้รูปแบบเดียวกันน่าจะเข้าใจง่ายขึ้น
ประธานอนุกรรมการ กล่าวสรุปประเด็นในเรื่องที่ 4.1 โดยให้ปรับร่างกฎกระทรวง ดังนี้
(1) ชื่อกฎกระทรวง ให้ปรับเป็น “กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ ตาบล… อาเภอ… เป็นพื้นที่ใช้มาตรการ
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง”
/(2) ข้อ...

-22(2) ข้อ 4 (ก) ปรับคาลงท้ายเป็นคาว่า “ตามสภาพธรรมชาติเดิม และต้องแจ้งให้อธิบดีทราบ”
(3) ข้อ 4 (ค) ปรับเป็น “ห้ามมิให้ดาเนินการสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง และรอดักทราย”
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กล่าวเสริมในประเด็นข้อ 4 (ข)
และข้อ 4 (ค) ว่าเห็นด้วยกับท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ให้นาในส่วนของถุงใยสังเคราะห์
กล่องกระชุหิน เขื่อนหินทิ้ง กาแพงป้องกันคลื่น จากข้อ 4 (ค) มาบรรจุ ในข้อ (ข) เพราะเมื่อจะดาเนินการจะต้อง
จัดทา Checklist และขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนข้อ 4 (ค) เนื่องจาก
วิธีการเหล่านี้ เข้าข่ายต้องทา EIA อย่างไรก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนได้ ก็ถือว่าข้อ 4 (ข) เปิดช่องให้ทาได้
จึงไม่ต้องเขียนอะไรเพิ่มเติม
ประธานอนุกรรมการ กล่าวสรุปประเด็นในเรื่องที่ 4.1 การออกกฎกระทรวง เพิ่มเติม ดังนี้
(1) ข้อ 5 (ก) ให้เพิ่มคาว่า “ชั่วคราว” เป็น “(ก) การวางร่ม โต๊ะ เตียง หรือที่นั่งบริเวณชายหาดเป็น
การชั่ ว คราว และการขั บ ขี่ ย านพาหนะ สามารถกระท าได้ โดยต้ อ งไม่ ท าให้ ส ภ าพทางธรรมชาติ ข องพื้ น ที่
เปลี่ยนแปลงไป และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง”
(2) ข้อ 11 ตัดออก
(3) เรื่องแผนที่ มีข้อแนะนาว่าให้ทารูปแบบเดียวกับ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านกฤษฎีกาแล้ว
และ ข้อ 3 ให้เพิ่มพิกัดเข้าไปด้วย
อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่าขอฝากถึงผู้อานวยการกองกฎหมาย
ว่าควรจะศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการประกาศเขตภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะได้คาตอบที่
ชัดเจนขึ้น
อนุ กรรมการ (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์ พริ้ ง ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ) มี ป ระเด็ น ค าถามว่ า ในข้ อ 8
วรรคท้าย ที่ระบุว่า ทช. จะพิจารณาความเห็นชอบภายใน 75 วัน นับแต่วันที่รับเอกสารมีการกาหนดจากอะไร
75 วัน เป็นการประมาณจากอะไรบ้าง หรือว่าเคยทามาในช่วงเวลาเท่านี้
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ตอบประเด็นคาถาม
ว่าระยะเวลานี้เป็นกาหนดเวลาจากขั้นตอนที่รับเอกสารและส่งไปในพื้นที่ตรวจสอบ แล้วส่งกลับมาที่คณะทางาน
และเป็นกาหนดเวลาที่เป็นแนวทางเดียวกันกับ Checklist Seawall
มติที่ประชุม
1. คณะอนุกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน 7 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 แก้ไขชื่อร่างกฎกระทรวงโดยระบุพื้นที่ตาบล อาเภอและจังหวัดที่จะดาเนินการให้ชัดเจน
ประเด็นที่ 2 ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ 3 ให้ระบุพื้นที่ตาบล อาเภอและจังหวัดที่จะดาเนินการให้ชัดเจน
ตามชื่อกฎกระทรวง และกาหนดจุดพิกัดให้ชัดเจน
ประเด็นที่ 3 ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ 4 (ก) แก้ไขเป็น “การปลูกป่าชายหาดหรือป่าชายเลน ต้องเป็นการ
ดาเนินการเพื่อช่วยเสริมหรือทดแทนพันธุ์ไม้ โดยชนิดพันธุ์ไม้และบริเวณที่ปลูกให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติเดิม
และต้องแจ้งให้อธิบดีทราบ”
ประเด็น ที่ 4 ร่ างกฎกระทรวงฯ ข้อ 4 (ข) แก้ไขเป็น “ห้ ามมิ ให้ ดาเนิ นการถ่ายเททราย เติ มทราย
ปักเสาดักตะกอน วางโดมทะเล ถุงใยสังเคราะห์ กล่องกระชุหิ น สร้างไส้ กรอกทราย เขื่อนหิ นทิ้ง และกาแพง
ป้ อ งกัน คลื่ น เว้น แต่ ได้จั ดท ามาตรการด้านสิ่ งแวดล้ อ มส าหรับ โครงการหรือกิจ กรรมที่ อ าจก่อ ให้ เกิ ดปั ญ หา
การกัดเซาะชายฝั่ง โดยผ่านความเห็นชอบจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”
ประเด็นที่ 5 ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ 4 (ค) แก้ไขเป็น “ห้ามมิให้ดาเนินการสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง
และรอดักทราย”
/ประเด็น...

-23ประเด็นที่ 6 ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ 5 (ก) แก้ไขเป็น “การวางร่ม โต๊ะ เตียง หรือที่นั่งบริเวณชายหาด
เป็ น การชั่วคราว และการขับ ขี่ย านพาหนะสามารถกระทาได้ โดยต้ องไม่ ทาให้ ส ภาพทางธรรมชาติของพื้ น ที่
เปลี่ยนแปลงไป และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง”
ประเด็นที่ 7 ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ 11 ให้ตัดออกทั้งหมด
2. มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาเนินการเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
เรื่ อ งที่ 4.2 การออกกฎกระทรวงก าหนดเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชุ ม พรเป็ น พื้ น ที่ ใ ช้ ม าตรการในการป้ อ งกั น
การกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .......... ตามมาตรา 21
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดต่าง ๆ ในกฎกระทรวงนั้นเหมือนกัน
แต่ต่างกัน ในเรื่องของพื้นที่ จึงขอน าเสนอในส่วนของเหตุผลที่ต้องออกกฎกระทรวงในพื้นที่ ระบบหาดบ่อเมา
ซี่งอยู่ ในระบบกลุ่มหาดหลั กทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านล่ าง (T5) อาคเนย์ระบบกลุ่ มหาดปะทิว -เมืองชุมพร
(T5F) ระบบหาดบ้านบ่อเมา จังหวัดชุมพร (T5F110) มีความยาวชายฝั่งประมาณ 6.4 กิโลเมตร สถานภาพ
ชายฝั่งบริเวณนี้ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบัน ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวปานกลาง มีแหล่ งหญ้ าทะเลจานวน 92 ไร่ แนวปะการัง 3,703 ไร่ ซึ่งเป็นหาดที่จาเป็ น
ต้องดูแลรักษาไว้
สาหรับการออกกฎกระทรวงเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรให้ระบบหาดบ้านบ่อเมาเป็นพื้นที่ใช้มาตรการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง เช่นเดียวกับ ระบบหาดหาดท้ายเหมือง มีการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และก็มีการรับฟัง
ความคิดเห็น และมีการเสนอเข้าคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งท่านผู้แทนกรมเจ้าท่าได้สอบถามว่าการรับ ฟังความ
คิดเห็นชาวบ้านมีผลอย่างไร ในประเด็นนี้ขอนาเรียนว่า หากชาวบ้านไม่เห็นด้วย คณะกรรมการจังหวัดซึ่งผู้ว่านั่ง
เป็ น ประธาน ท่านก็จ ะไม่เห็ น ด้วยเช่น กัน เพราะฉะนั้ น ผลการประชุมนี้ ห มายความว่าชาวบ้ านเห็ นด้ว ยและ
สนั บ สนุ น ให้ ออกกฎกระทรวงซึ่งกรมฯ น าเสนอคณะกรรมการจังหวัด 2 ครั้ง และเมื่อคณะกรรมการจังหวัด
เห็นชอบ จึงนามาเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับ ระบบหาดหาดท้ายเหมือง ยกเว้น
รายละเอียดของพื้นที่ และแผนที่แนบท้าย
ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่าในเรื่องที่ 4.1 ที่ผ่านมาได้ให้ข้อ เสนอแนะไว้ 7 ประเด็น ในเรื่องที่ 4.2
นี้ก็คงปรับแก้ในทิศทางเดียวกัน
อนุกรรมการ (นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า หากคราวหน้ามีการการเสนอกฎกระทรวง
หรืออะไรในลั กษณะเช่น นี้ ควรมีส รุ ป สั้ น ๆ ถึงผลจากการจัดประชุม รับฟั งความคิด เห็ น ในรูปแบบตารางว่ามี
ผู้เข้าร่วมเท่าไหร่และมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ถือว่าเป็นข้อห่วงใยจะได้ไม่ละทิ้งเสียงที่ไปดาเนินการรับฟังมา
อนุกรรมการ (นายบุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์ ผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) มีประเด็น
คาถามว่า “รายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม” คือสิ่งที่ระบุไว้ตามข้อ 6 ในกฎกระทรวงใช่หรือไม่ และตามประกาศ
กฎกระทรวงข้อ 6 วรรคหนึ่งที่ระบุว่า “ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด” คือตัวนี้ใช่หรือไม่ ทั้งนี้การพิจารณารายการ
ข้อมูล 54 รายการ มีการให้ค่าน้าหนักและค่าน้าหนักแต่ละรายการเท่ากันหรือไม่
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวตอบประเด็น
ของผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า checklist ตามมาตรฐานของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีประมาณ 5 ประเด็น เป็นเรื่องที่ให้ทางเจ้าของโครงการพิจารณาว่ า
โครงการมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง แล้วสร้างมาตรการภายใต้ส่วนที่ 4 เพื่อให้ตระหนักถึงมาตรการทีจ่ ะลด
/ผลกระทบ...

-24ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง จะใช้ ในประกอบการอนุ ญ าต ลั ก ษณะเดี ย วกั บ EIA ซึ่ ง ไม่ ได้ บ อกว่ า อนุ ญ าต
หรือไม่อนุ ญาต เป็นเพียงมาตรการที่ป ระเมิน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการให้ ความเห็นชอบ
ของอธิบ ดี ซึ่ ง Checklist เป็ น มาตรการระดั บ ต่ าสุ ดและง่ายสุ ด จะได้ ไม่ เป็ น ภาระกั บ หน่ ว ยที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ งาน
และชาวบ้าน ในส่วนของข้อมูลที่จะต้องใช้ กรมฯ ได้ดาเนินการเตรียมไว้ในฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่า) กล่าวว่า เท่าที่ทราบแต่ละหน่วยงานยังไม่เคย
พิจารณาร่วมกันว่าในส่วนของ checklist และจะพิจารณาอย่างไรว่าโครงการนี้ผ่านหรือไม่ผ่า นซึ่งน่าจะต้องมีการ
หารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าใช้เกณฑ์อย่างไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวว่า เจตนาของ
การจัดทา Checklist Seawall คือเพื่อเป็นการช่วยเสริมดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากก่อนจะทา Checklist
Seawall เคยถามทางกรมเจ้าท่าว่าในการอนุญาตให้จัดทา Seawall ได้คานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยหรือไม่
ทางกรมเจ้ า ท่ าตอบว่ ามี เครื่ อ งมื อ ส่ ว นนี้ อ ยู่ แ ต่ ไม่ ได้ มี ห ลั ก คิ ด ชั ด เจนเป็ น การใช้ ดุ ล พิ นิ จ จึ งเป็ น เหตุ ผ ลที่ ได้
ดาเนิ น การจัดท า Checklist ขึ้น ส่ วนการที่อธิบ ดีจะเห็ น ชอบหรือไม่เห็ น ชอบอย่างไรก็คงเป็ นไปตามดุล พินิ จ
ในแต่ละกรณี และให้ระบุเป็นมติที่ประชุมว่าจะต้องมีการหารืออีกครั้ง ซึ่งยังสามารถปรับได้
อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) เรียนนาเสนอข้อมูล เนื่องจากจังหวัดชุมพร
จะมีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพื้นที่ชายฝั่งหมู่ที่ 6 ตาบลหาดทรายรี อาเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร ความยาว 633 เมตร ซึ่งระยะเท่านี้ต้องทา EIA แต่ก็ไม่ทราบว่าจะมีการแบ่งทาหรือไม่ จึงอยากให้ช่วยกัน
พิจารณาว่าถ้าจะแก้ปัญหาแล้วจะทาอย่างไรกับโครงการนี้ ทั้งนี้ คงต้องฝาก ทช. ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
มติที่ประชุม
1. คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุง “กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ใช้มาตรการ
ในการป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง พ.ศ. .......... ตามมาตรา 21 ” ใน 7 ประเด็ น เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ป รั บ ปรุ ง
“กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ..........
ตามมาตรา 21” เพื่อให้กฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาเนินการเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
3. มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาเนินการจัดประชุมเพื่อหารือเรื่อง checklist กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่ 4.3 ร่าง คาสั่งคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
เรื่ อ ง แต่ งตั้ งคณะท างานเพื่ อ พิ จารณากลั่น กรองและให้ ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ คิด เห็ น ต่ อโครงการ
มาตรการ ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งใน
ภาพรวมและเชิงพื้นที่
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2563 อนุกรรมการ
หลายท่านกล่าวถึงการเตรียมจัดทางบประมาณปี 2565 และหากจะให้เกิดการบูรณาการงบประมาณปี 2565
จึงเป็ นที่มาของการจัด ตั้งคณะทางานภายใต้ คณะอนุกรรมการชุดนี้ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านการ
กัดเซาะชายฝั่ง
/อานาจ...

-25อานาจหน้าที่ของคณะทางานมี 4 ข้อ ดังนี้
1. พิจารณากลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไ ขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยยึดหลักเกณฑ์ประกอบการ
จั ด ท าแผนงาน/โครงการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง แห่ งชาติ เมื่ อวั นที่ 22
พฤษภาคม 2563 เป็นแนวทางในการพิจารณา
2. ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยพิจารณา
ความเหมาะสมทั้งมิติด้านวิศวกรรมชายฝั่ง สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศธรรมชาติ ทัศนียภาพ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
อย่างเหมาะสม
3. ให้ข้อคิดเห็นในการออกมาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสาหรับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่
4. ปฏิบั ติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฯ เพื่ อแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่งใน
ภาพรวมและเชิงพื้นที่
คณะทางานสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการจากงบประมาณของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้ยกร่างองค์ประกอบของคณะทางานชุดนี้ ว่าควรจะมี
องค์ประกอบอย่างไรบ้าง เพื่อเป็น กรอบในการพิจารณาในเบื้องต้น ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเสนอ
องค์ประกอบของคณะทางานต่อไป
ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่าตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอมาก็ตรงกับที่อนุกรรมการหลาย ๆ ท่านเคยกล่าวว่า
ในงบประมาณปี 2565 จะดาเนินการการอย่างไรฝ่ายเลขาฯ จึงเสนอคณะทางานขึ้นมาซึ่ง เข้าใจว่าอย่างน้อยก็มี
องค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยราชการ ทั้งนี้ กาลังพิจารณาว่าจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องท่านไหน
สามารถเป็นประธานคณะทางานนี้ได้ เพราะถ้าประธานถ้าเป็นผู้แทนหน่วยราชการก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสม หาก
เป็นท่านศศิน ท่านจะช่วยกลั่นกรองโครงการได้หรือไม่
อนุกรรมการ (นายไมตรี จงไกรจักร ผู้ทรงคุณวุฒิ) เสนอให้เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านชุมชนด้วย
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีข้อคาถามว่า คณะทางานชุดนี้มี
หน้าที่กลั่นกรองงบประมาณของหน่วยงานอื่นด้วยหรือไม่
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวตอบว่า เจตนา
คืออยากให้ รวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่งเพราะตัวนี้จะเป็น
เครื่องมือของสานั กงบในการที่จะใช้ประกอบการพิจารณา เช่นเดียวกับตอนที่มีงบบูรณาการการกัดเซาะแล้ ว
คณะท างานก็ ม าพิ จ ารณาว่ า โครงการไหนเป็ น ย่ า งไรและให้ ค วามคิ ด เห็ น ประกอบ การพิ จ ารณาของส านั ก
งบประมาณ
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีข้อคาถามว่า คณะกรรมการชุดนี้
คล้ายกับอนุกรรมการด้านน้าที่รวมบูรณาการหลาย ๆ หน่วยงาน แล้วมาพิจารณางบที่เกี่ยวกับน้าใช่หรือไม่
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวว่า ใช่และเข้าใจ
ว่าเป็นสิ่งที่คณะกรรมาธิการหลายๆ ชุดอยากให้ มี เพื่อรับผิดชอบการบูรณาการ แต่ในขั้นตอนจริงน่าจะเป็นเพียง
การให้ความเห็ น ประกอบการพิจารณาของสานักงบประมาณ เพราะว่าแต่ล ะหน่วยก็ยังมีโอกาสที่จะไปชี้แจง
ความสาคัญกับสานักงบประมาณอีกครั้ง
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-26อนุ กรรมการ (นายพงษ์ น รา เย็น ยิ่ ง ผู้ แทนกรมโยธาธิ การและผังเมื อ ง) กล่ าวว่า คณะนี้ค่ อนข้ างมี
ความส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งดู แ ลทั้ ง หมด ไม่ ว่ า จะเป็ น งบตามปกติ ข องกรมเจ้ า ท่ า กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีองค์กรส่ วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณในการดาเนินการเอง ซึ่งปั จจุบัน
ท้องถิ่นสามารถของบประมาณได้โดยตรงไม่ต้องขอผ่านช่องทางการของบประมาณของกรม และอีกส่วนหนึ่งคือ
งบจังหวัด ถ้าให้ ทุกส่วนมาผ่านคณะทางานชุดนี้ก่อนอย่างน้อยคณะทางานชุดนี้ก็มีองค์ประกอบครบทั้งหน่วย
ปฏิบัติ หน่วยตรวจสอบ และผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะได้ช่วยกันพิจารณาว่าพื้นที่และรูปแบบที่จะทานั้นเหมาะสมหรือไม่
ซึ่งถ้าผ่านคณะนี้ก็ถือได้ว่าเป็นใบรับรองว่าสามารถทาได้ ทั้งนี้ ในการพิจารณางบประมาณก็สามารถนาข้อคิดเห็น
ของคณะนี้ที่ได้รับความเห็นชอบไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดตั้งงบต่อไปได้
อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่า ) กล่าวว่า คณะทางานคณะนี้จะไปทาหน้าที่
แทนคณะอนุกรรมการ คือดาเนินการคัดกรองโครงการของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านของการป้องกันแก้ไข
การกัดเซาะ ซึง่ คณะทางานก็จะดูในเรื่องของยุทธศาสตร์ ผลการศึกษาว่าพื้นที่ใดต้องดาเนินการอย่างไร ทั้งหมดนี้
ก็ เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด การทั บ ซ้ อ นในการแก้ ไขและรูป แบบที่ เหมาะสมในการป้ อ งกั น และเสนอมาที่ ค ณะอนุ ชุ ด นี้
เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องรับไม่ใช่คณะทางานแต่เป็นคณะอนุกรรมการ ซึ่งต้องชัดเจนว่างบประมาณที่เสนอในปี 2565
รูปแบบไหนที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนแม่บทหรือผลการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้ ปัจจุบันในคณะกรรมาธิการ
หลายๆ คณะ ในส่วนของกรมเจ้าท่าก็เสนอให้มีการบูรณาการด้านการกัดเซาะเพื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดที่
เกี่ยวกับการกัดเซาะ เช่นเดียวกับที่คณะทางานชุดนี้กาลังจะทา ดังนั้นหากคณะทางานชุดนี้สามารถบูรณาการได้
อย่างรอบคอบและคณะอนุกรรมการช่วยกันพิจารณาอีกครั้งได้อย่างเหมาะสมก็นับเป็นเรื่องที่ดีในการแก้ไขปัญหา
ในวันข้างหน้าต่อไป
ประธานอนุกรรมการ กล่าวถึงองค์ประกอบของคณะทางานว่าในขณะนี้มี 12 ท่าน ถ้าไม่นับประธานก็คือ
11 ท่าน ซึ่งสามารถเสนอที่ปรึกษาเพิ่มได้ และเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่าขาดกรมทรัพยากรธรณีหรือไม่
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่าควรจะเพิ่มกรมทรัพยากรธรณีด้วยจะได้ช่ วยกันพิจารณาเรื่องเทคนิค ทั้งนี้
หากท่านศศิน และท่านรองปิ่นสักก์ จะสามารถมาช่วยคณะทางานนี้ได้หรือไม่ เพราะท่านรองปิ่นสักก์เองก็ทราบ
เรื่องเป็นอย่างดีจะได้ช่วยกันพิจารณา
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กล่าวว่า ในเรื่ององค์ประกอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านมีหลักเกณฑ์หรือมีบุคคลที่จะเชิญมาอยู่แล้วหรือไม่
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า หลักๆ พิจารณาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในคณะอนุ กรรมการ ซึ่งคาดว่า
จะให้ผู้ทรงในคณะอนุกรรมการเข้ามาเป็นผู้ทรงในคณะทางานนี้ เพราะท่านจะทราบเรื่องดีอยู่แล้ว
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) เสนอว่า หากจะคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็นแรกคือต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการทั้งหลาย เช่น ไม่ได้เป็นวิศวกรที่ปรึกษาของโครงการก็คือไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการที่กาลังจะพิจารณา
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในคณะอนุกรรมการในตอนนี้ก็ประ
มาร 7-8 ท่าน ได้แก่ ท่านวรวุฒิ ท่านอาจารย์ศักดิ์อนันต์ ท่านอาจารย์ศศิน ท่านอาจารย์มนตรี ท่านอาจารย์
สมปรารถนา ท่านอาจารย์ อิทธิพล ท่านพลเรือตรี ประวิทย์ ท่านบรรเจิด ท่านไมตรี ก็ลองพิจารณาดูว่าท่าน
ทั้งหลายเหล่านี้จะมาช่วยเป็นคณะทางานได้หรือไม่ และหน่วยงานเสนอให้เพิ่ม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กรมป้องกันและบรรเทาสารภัย ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมมี 4 ท่าน หากใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการก็คือ 9 ท่าน
และมีท่านรองปิ่นสักก์เข้ามาช่วยเป็นรองประธาน และท่านศศินมาช่วยเป็นประธาน ก็จะประมาณ 16-17 ท่าน
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-27อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กล่าวว่าในเรื่องขององค์ประกอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน จากโครงการที่ผ่านมาก็มีหลายกลุ่ มแต่ละกลุ่มก็มีแนวคิดที่สุดโต่ง คือ
อยากให้เป็นกลาง ๆ ไม่ส่งเสริมและไม่ต่อต้านเวลาพิจารณาจะได้โปร่งใส และอยากให้พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่
นอกองค์ประกอบนี้ยังมีอีกหรือไม่ที่มีความเป็นกลาง
อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า บางครั้งหากพูดคาว่ากลาง ๆ คานี้
อธิบายยากว่าอะไรที่เรียกว่าตรงกลาง แต่ผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิข้อสาคัญคือต้องมีหลักวิชาการและต้องไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน น่าจะเป็นคุณสมบัติที่พอจะรับได้
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวว่า เป็นห่วงใน
เรื่ อ งของห้ ว งเวลาของงบประมาณปี 2565 ว่ า จะด าเนิ น การทั น หรื อ ไม่ เป็ น ไปได้ ห รื อ ไม่ ที่ จ ะเสนอจาก
คณะทางานไปยังสานักงบประมาณโดยไม่ต้องผ่านคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กล่าวว่า ในเรื่องของผู้ที่จะเข้ามา
พิ จ ารณาโครงการนี้ ในเรื่ อ งของวิ ช าการความสามารถต้ อ งมาเป็ น ล าดั บ แรก และขอเสนออาจารย์ ธ นวัฒ น์
จารุพงษ์สกุล ซึ่งท่านมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและไม่ได้มีแนวคิดที่จะใช้โครงสร้างเพียงอย่างเดียว
ท่านเองมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ เรื่อง จึงอยากเรียนเชิญท่านมาร่วมในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ
อนุกรรมการ (นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้แทนกรมเจ้าท่า ) กล่าวว่าเห็นด้วยหากจะเชิญท่านอาจารย์
ธนวัฒ น์ มาช่ ว ยเพราะท่ านเป็ น นั ก วิช าการทางด้ านชายฝั่ ง ทั้ งนี้ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ านธรณี อ ยากเสนออาจารย์
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า ท่านอาจารย์ธนวัฒ น์ ท่านเป็น
ประธานยุทธศาสตร์ ในการปฏิรูปประเทศอยู่คณะหนึ่ง
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า หากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น
คณะนี้จะเป็นอย่างไร
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวว่า คณะนี้คงไม่
โดนฟ้องเพราะเป็นเพียงผู้ให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการประกอบการพิจารณาของสานักงบประมาณ
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า องค์ประกอบของคณะทางานในตอนนี้คือ ผู้ทรงที่อยู่ในคณะอนุ 8 ท่าน
และเพิ่มอาจารย์ธนวัฒน์และอาจารย์สุทธิศักดิ์
อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ในกรณีของ อาจารย์ธนวัฒน์ ท่านอาจไม่ค่อยมีเวลาหากต้องการองค์
ความรู้ของท่านให้ท่านเป็นที่ปรึกษาได้หรือไม่ เนื่องจากคณะทางานมีระยะเวลาการทางานไม่มากที่ต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ให้เรียนเชิญท่านอาจารย์ธนวัฒน์ มาเป็นที่ปรึกษา ในส่วนของหน่วยงาน
เพิ่มอีก 3 หน่วยงาน คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากร
ธรณี และท่านรองปิ่นสักก์มาช่วยคณะทางานชุดนี้ด้วย
อนุ กรรมการ (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์ พริ้ ง ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ) เสนอให้ เพิ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพิ่ม และในส่วนของธรณี อาจารย์สุทธิศักดิ์ จะเป็นในเรื่องของธรณีที่เกี่ยวข้องกับภูเขา
ในเรื่องของ Landslide เป็นหลัก ไม่ใช่ธรณีที่เป็นสัณฐานธรณีชายฝั่ง
อนุกรรมการ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวว่า ขอเรียนถาม
สานักงบประมาณว่าจะอยู่ในคณะทางานชุดนี้หรือไม่ เนื่องจากชุดบูรณาการที่ผ่านมาก็มีสานักงบประมาณอยู่ด้วย
และช่วยกาหนดกรอบเวลาของงบประมาณปี 2565 ว่าเป็นอย่างไรจะได้รีบดาเนินการให้ทัน
/อนุ...

-28อนุกรรมการ (นางสาวรตินุช กันตะปีติ ผู้แทนสานักงบประมาณ) กล่าวว่า ตอนแรกที่อยู่ในองค์ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการเนื่องจากเป็นในด้านนโยบายหรือหลักการ แต่ชุดที่จะตั้งนี้เป็นคณะทางานที่อาจจะต้องไป
ทาโครงการ ในส่วนนี้จะต้องกลั บไปหารือกับผู้อานวยการสานักงบประมาณอีกครั้งว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะ
อย่างไรสานักงบประมาณก็ต้องเป็นผู้พิจารณางบประมาณอีกครั้ง ส่วนเรื่องกรอบเวลาอย่างที่เคยนาเรียนไปว่า
ยังไม่ได้กาหนดการอย่างเป็นทางการ แต่ถึงอย่างไรจะไปดาเนินการติดตามว่าฉบับร่างเป็นอย่างไร เพื่อให้สอดรับ
กับการพิจารณาว่าจะต้องได้ผลการพิจารณาเมื่อไหร่
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า หากไม่มีองค์ประกอบเพิ่ มเติมมากกว่านี้ องค์ประกอบก็ เชิญ ท่านศศิน
เป็นประธาน ท่านรองปิ่นสักก์เป็นรองประธาน อาจารย์ธนวัฒน์เป็นที่ปรึกษา
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับอานาจหน้าที่ของคณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการ
มาตรการ ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม
และเชิงพื้นทีท่ ี่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ เห็นชอบองค์ประกอบของคณะทางานดังกล่าว จานวน 19 ท่านดังนี้
1. ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
ที่ปรึกษาคณะทางาน
2. นายศศิน เฉลิมลาภ
ประธานคณะทางาน
3. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี
รองประธานคณะทางาน
4. นายวรวุฒิ ตันติวนิช
คณะทางาน
5. นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
คณะทางาน
6. ศาสตราจารย์ มนตรี ชูวงษ์
คณะทางาน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
คณะทางาน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
คณะทางาน
9. พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์
คณะทางาน
10. นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ
คณะทางาน
11. นายไมตรี จงไกรจักร
คณะทางาน
12. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
คณะทางาน
13. ผู้แทนกรมเจ้าท่า
คณะทางาน
14. ผู้แทนกรมการปกครอง
คณะทางาน
15. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คณะทางาน
16. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คณะทางาน
17. ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี
คณะทางาน
18. นายปรานต์ ดิลกคุณากุล
คณะทางาน/เลขานุการ
ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
19. นางสาวนวพร สุญาณเศรษฐกร
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง
กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี –
/เลิกประชุม...
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ลงชื่อ

นางสาวอรพรรณ แสงต้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ นายปรานต์ ดิลกคุณากุล
ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

