ฉบับรับรองในการประชุม
19 มี.ค.64

รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 3 / ๒๕๖3
(ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ)
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.0๐ – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมลาแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อนุกรรมการผู้มาประชุม
1. นายทศพร นุชอนงค์
2. รองศาสตราจารย์ ทวีวงศ์ ศรีบุรี

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
คนที่ 2
อนุกรรมการ

3. นายอภิชัย เอกวนากุล
(รักษาการรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
4. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
อนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)
5. นายบัลลังก์ เมี่ยงบัว
อนุกรรมการ
วิศวกรโยธาชานาญการ
(แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า)
6. นางสาววิชชิริณี อื้อรัตน์
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
7. นายฐนกริศน์ รัตนพงศ์กวี
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
๘. นายธราธิป หนูเจริญ
อนุกรรมการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
(แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง)
๙. นาวาโท พิเชษฐ ปัว้ เฮงทรัพย์
อนุกรรมการ
หัวหน้าสมุทรศาสตร์ กองสมุทรศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
(แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์)
๑๐. นายบุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
(แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
1๑. นางสาวรตินุช กันตะปีติ
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ
(แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ)
12.นายสุวภาคย์...

-21๒. นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีธรณี
(แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี)
1๓. นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(แทนเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1๔. นายณัทธร แก้วภู่
อนุกรรมการ
นักภูมิสารสนเทศชานาญการ
(แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
๑๕. นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖. นายศศิน เฉลิมลาภ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1๘. ศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1๙. พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๐. นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์
อนุกรรมการ
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
(แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
๒๑. นายอุกกฤต สตภูมินทร์
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)
๒๒. นายไตรทิพย์ พรหมทอง
อนุกรรมการ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
(แทนผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)
๒๓. นายปรานต์ ดิลกคุณากุล
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
๒๔. นางสาวสุหทัย ไพรสานฑ์กุล
อนุกรรมการและ
ผู้อานวยการส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
อนุกรรมการผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒. นายวรวุฒิ ตันติวนิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานอนุกรรมการ
คนที่ 1
อนุกรรมการ
3. ศาสตราจารย์…

-3๓. ศาสตราจารย์ มนตรี ชูวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายไมตรี จงไกรจักร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๗. ผู้อานวยการกองกฎหมาย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๘. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวเพ็ญนภา มาไพศาลสิน
๒. นายไพโรจน์ เทศอ่า
๓. นายอุทัย อุพันทา
๔. นางสาวเยาวลักษณ์ จรัสเอี่ยม
5. นายไมตรี ประทีป ณ ถลาง
6. นางสาววจีวโรบล แสงสว่าง
๗. นายนิรันทร์ ชัยมณี
๘. นายวิษณุพงษ์ วิเชียรรัตนากุล
๙. นายสมานใจ มั่นศิลป์
1๐. นายกิตติภัค ลาภชูรัต
1๑. นายสมเกียรติ วรรณบวร
1๒. นายณรงค์ หมัดสุข
1๓. นายสุรสิทธิ์ หงษ์ทวี
1๔. นายมเหสักข์ หิรัญตระการ
1๕. นายสมไชย เก้าเฮี้ยน
1๖. นายวุฒิพงษ์ ภริงคาร
1๗. นางสาวณัฐณิชา บุญช่วย
๑8. นางสาวอมราวดี วิจิตร
19. นายภูมิพัฒน์ พลราช
20. นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่
21. นายอภินันท์ นาลี
22. นายพิสิทฐพล ศรีนวล

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
กรมทรัพยากรธรณี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบ...

-4ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานอนุกรรมการ (นายทศพร นุชอนงค์) กล่าวว่า สาหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่
3/2563 ของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัด การการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยมีเรื่องพิจารณาที่สาคัญ
คือ (1) แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการ
ด้ านการจั ดการการกั ดเซาะชายฝั่ งทะเล (2) สรุ ปโครงการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาการกั ดเซาะชายฝั่ ง ประจ าปี
พ.ศ. 2565 ที่มีการเสนอต่อคณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการ มาตรการ
ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ ง
ทะเล ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
อนุกรรมการและเลขานุการ (นายปรานต์ ดิลกคุณากุล) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีการประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้ งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2563 ณ ห้องประชุมลาแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงาน
การประชุมและได้แจ้งเวียนต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแล้ว นั้น
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
1. รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 2 (รองศาสตราจารย์ ทวีวงศ์ ศรีบุรี) ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
1.1 หน้ า ที่ 6 บรรทั ด ที่ 26 จากเดิ ม “Morphology Index Assessment (MIA)” แก้ ไ ขเป็ น
“Morphological Impact Assessment (MIA)”
1.2 หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 29 จากเดิม “Shoreline Index Assessment เพื่อเป็นองค์ประกอบใน
การประเมินก่อน EIA” แก้ไขเป็น “Shoreline Impact Assessment เพื่อเป็นองค์รวมในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการทั้งหมด”
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดาเนินการแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบู รณาการด้ านการจั ด การการกั ด เซาะชายฝั่ งทะเล
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติมตามประเด็นข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งภายใต้คณะอนุกรรมการ
บูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการ
จั ดการการกัดเซาะชายฝั่ งทะเล ครั้ งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ซึ่งฝ่ ายเลขานุ การได้ น าเสนอ
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการ
จัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับ แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการจัดการ
การกัดเซาะชายฝั่ง ทั้ง 4 แนวทาง ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ ายเลขานุการนาประเด็นและ
ข้ อเสนอแนะต่ าง ๆ จากที่ ประชุ มไปประกอบการพิ จารณาเพื่ อจั ดท าแผนการด าเนิ นงานให้ เป็ นไปตามแนวทาง
การขับเคลื่อนการดาเนินงานดังกล่าวต่อไป
ซึ่งในการ…

-5ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ ายเลขานุการได้ มีการเพิ่ มเติมรายละเอียดของแผนการดาเนิน งาน รวมทั้ ง
กิจกรรมด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการจัดการการกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การสร้างกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด (มาตรา 12) และชุมชน
ชายฝั่ง (มาตรา16) เพื่อให้มีการนา “ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย (ระบบกลุ่มหาดหลัก ระบบกลุ่มหาด และระบบหาด)”
และ “หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ” ไปใช้ในการ
วางแผนและดาเนินการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ (อานาจหน้าที่ข้อ 1 และ ข้อ 3) โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.1 จัดทาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
1.1.1 จัดทาแผนที่ระบบกลุ่มหาดหลัก ระบบกลุ่มหาด และระบบหาด
1.1.2 จัดทาคู่มือองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
1.1.3 จัดทาหลักสูตรการศึกษาการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล
1.1.4 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1.2 ฝึกอบรมการใช้ระบบการติดตามและเฝ้าระวั งการกัดเซาะชายฝั่งระดับท้องถิ่น ให้ กับชุมชน
ชายฝั่งและสถาบันการศึกษา
2. แนวทางการพิจารณาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งเชิงพื้นที่ตาม “กฎกระทรวง
กาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริม
ชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. ...” โดยคณะอนุกรรมการกัดเซาะฯ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งส่วนกลางและภูมิภาค (อานาจหน้าที่ข้อ 3) โดยมีกิจกรรม ดังนี้
2.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสาคัญในการประกาศใช้ “กฎกระทรวง
กาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งสาหรับดาเนินโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่น
ริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล”
2.2 จั ด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั งข้ อ เสนอแนะ ข้ อคิ ดเห็ นในการออกกฎกระทรวงก าหนดเขตพื้ น ที่ ใช้
มาตรการในการป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง สาหรับรักษาพื้นที่สมดุล
2.3 จั ด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั งข้ อ เสนอแนะ ข้ อคิ ดเห็ นในการออกกฎกระทรวงก าหนดเขตพื้ น ที่ ใช้
มาตรการในการป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง สาหรับพื้นทีม่ ีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
3. แนวทางการจัดทายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ (อานาจหน้าที่ข้อ 2) โดยมีกิจกรรม ดังนี้
3.1 จั ดประชุ มเพื่ อจั ดท านโยบายและแผนบริหารจั ดการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง
แห่งชาติ
3.2 จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายระบบกลุ่มหาด
3.3 จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายระบบหาด
4. การดาเนินการอื่น ๆ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
4.1 จัดทาเส้นอ้างอิงเพื่อการบริหารจัดการชายฝั่ง
4.2 จัดเวทีประชุมสัมมนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม
1. เห็ นชอบแผนการด าเนิ นงานด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ ง ภายใต้คณะอนุกรรมการบู รณาการ
ด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ฉบับแก้ไข)
2. มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาเนินการตามแผนการดาเนินงานด้านการจัดการ
การกัดเซาะชายฝั่งต่อไป
ระเบียบวาระ...
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สรุปโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เสนอ
ต่ อ คณะท างานเพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองและให้ ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ โครงการ มาตรการ ระเบี ย บ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงาน ผลการดาเนินงานของคณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและ
ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการ มาตรการ ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสาหรับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่ ต่อที่ประชุม ดังนี้
1) คณะทางานฯ ชุดดังกล่าวมีนายศศิน เฉลิมลาภเป็นประธาน และมีองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล เป็นที่ปรึกษาคณะทางาน นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี เป็นรองประธานคณะทางาน
และมี ผู้ อ านวยการกองอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรชายฝั่ งเป็ น เลขานุ ก าร นอกจากนี้ ยั ง มี อ นุ ก รรมการหลายท่ านใน
คณะอนุกรรมการเป็นองค์ประกอบของคณะทางานในชุดนี้ด้วย
2) คณะทางานฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 4 ครั้ง และมีโครงการ
ที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะทางานรวมทั้งสิ้น 64 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1) โครงการศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จานวน 12 โครงการ
2.2) โครงการที่ไม่เข้าข่ายในการพิจารณา จานวน 9 โครงการ
2.3) โครงการที่หน่วยงานขอถอนเรื่อง จานวน 5 โครงการ
2.4) โครงการที่เข้าข่ายการพิจารณา จานวน 38 โครงการ ซึง่ แบ่งออกเป็น
2.4.1) โครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง จานวน 8 โครงการ
2.4.2) โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางและมีข้อสังเกต จานวน 11 โครงการ
2.4.3) โครงการที่ไม่สอดคล้องกับแนวทาง จานวน 5 โครงการ
2.4.4) โครงการที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางและมีข้อสังเกต จานวน 3 โครงการ
2.4.5) โครงการอื่น ๆ ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม จานวน 11 โครงการ
โดยมีผลจากการพิจารณาของคณะทางานฯ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) โครงการศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จานวน 12 โครงการ
โครงการที่ 1 กรมเจ้าท่า งานศึกษาวางแผนแม่บทและส ารวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะ
สนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี งบประมาณ 3,000,000 บาท
โครงการที่ 2 กรมเจ้าท่า งานศึกษาสารวจหาแหล่งทรายเพื่อเสริมชายหาดป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง
บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร) งบประมาณ 20,000,000 บาท
โครงการที่ 3 กรมเจ้าท่า งานศึกษาสารวจหาแหล่งทรายเพื่อเสริมชายหาดป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง
บริเวณทะเลอันดามันตอนบน (ระนอง พังงา ภูเก็ต) งบประมาณ 5,000,000 บาท
โครงการที่ 4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษาการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและ
ฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งในพื้นที่ หาดทราย โดยการทารั้วดักทราย (Sand Fence) บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง
สงขลา จ.สงขลา งบประมาณ 1,745,100 บาท
โครงการที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษาการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและ
ฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งในพื้นที่หาดทราย โดยการทารั้วดักทราย(Sand Fence) บ้านปากดวก ต.กลาย อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช งบประมาณ 2,675,100 บาท
โครงการที่ 6...

-7โครงการที่ 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูระบบ
นิเวศแหลมโพธิ์ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ 12,959,000 บาท
โครงการที่ 7 กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการศึกษาการป้องกันแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะ
ชายฝั่ งและฟื้ น ฟู เนิ น ทรายชายฝั่ งในพื้ น ที่ ห าดทราย โดยการท ารั้ ว ดั ก ทราย (Sand Fence) หาดประพาส
ต.กาพวน อ.สุขสาราญ จ.ระนอง งบประมาณ 4,374,400 บาท
โครงการที่ 8 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยอาศัยชุมชน
เป็ น ฐาน Community-Based Coastal Erosion Management (CBCEM) ต.โคกขาม อ.เมื อ ง จ.สมุ ท รสาคร
งบประมาณ 4,000,000 บาท
โครงการที่ 9 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยอาศัยชุมชน
เป็ นฐาน Community-Based Coastal Erosion Management(CBCEM) ต.สระแก้ว อ.ท่ าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
งบประมาณ 4,000,000 บาท
โครงการที่ 10 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยอาศัยชุมชน
เป็ น ฐาน Community-Based Coastal Erosion Management (CBCEM) ต.บ่ อหิ น อ.สิ เกา จ.ตรั ง งบประมาณ
4,000,000 บาท
โครงการที่ 11 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยอาศัยชุมชน
เป็ น ฐาน Community-Based Coastal Erosion Management (CBCEM) ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
งบประมาณ 4,000,000 บาท
โครงการที่ 12 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน Community-Based Coastal Erosion Management (CBCEM) ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
งบประมาณ 4,000,000 บาท
ทั้งนี้ จากการพิจารณาของคณะทางานฯ มีมติที่ประชุม ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการศึกษาทั้งหมด ดังนี้
คณะทางานรับทราบโครงการศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จานวน 12 โครงการ
และมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมสาหรับโครงการลาดับที่ 8 - 12 ซึ่งเป็นโครงการศึกษาของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
1) ควรเป็นการศึกษาเพื่อหารูปแบบหรือวิธีการแก้ไขปัญหาชั่วคราว สาหรับบรรเทาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่งแบบเร่งด่วน เพื่อเป็นแนวทางการบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน
2) ควรเป็นการศึกษาถึงมาตรการชั่วคราวสาหรับ บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน
3) ควรเป็ น การศึกษาแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาแบบชั่ว คราวเท่ านั้ น ไม่ ควรเป็ นการศึก ษาเพื่ อ ออกแบบ
โครงสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะแบบถาวร
4) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรดูแลเฉพาะในเรื่องของภัยพิบัติ ซึ่งต้องมีการเยียวยาและแก้ไข
ปัญหาแบบเร่งด่วน ส่วนเรื่องของการดาเนินการก่อสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จาก
ปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ไม่เข้าข่ายเป็นภัยพิบัติ เห็นควรให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้กับกรม ทช. เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่มีข้อมูลและการศึกษาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ก่อนแล้ว
6) พื้ น ที่ ด าเนิ น การที่ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จะท าการศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก าร
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว เกือบตลอดทั้งแนว ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า
อาจจะไม่จาเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอีก
(2) โครงการ...
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โครงการที่ 1 งานก่อสร้ างก าแพงป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง บริ เวณ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
รู ป แบบก าแพงป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง งบประมาณ 24,000,000 บาท กรมเจ้ า ท่ า ขอถอนโครงการ
เนื่องจากพื้นที่ดาเนินโครงการมีความทับซ้อนกับโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการที่ 2 งานก่อสร้างกาแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ร ูป แบบก าแพงป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง งบประมาณ 56,000,000 บาท กรมเจ้ า ท่ า ขอถอนโครงการ
เพื่อกลับไปตรวจสอบข้อมู ลว่าพื้นที่ดาเนินการ เป็นพื้นที่ที่เข้าข่ายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมและ
นิคมเกลือในรูปสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2500 หรือไม่
โครงการที่ 3 งานก่ อ สร้ า งก าแพงป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง บริ เวณหมู่ 3 ต.ท่ า ขึ้ น อ.ท่ า ศาลา
จ.นครศรี ธ รรมราช รู ป แบบเขื่ อ นหิ น ทิ้ ง งบประมาณ 220,000,000 บาท กรมเจ้ า ท่ า ขอถอนโครงการ
เนื่องจากพื้นที่ดาเนินโครงการมีความทับซ้อนกับโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการที่ 4 ปรับ ปรุงซ่อมแซมกาแพงหิ นทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวใหม่
ปากคลองจิ ห ลาด หมู่ 7 ต.ไสไทย อ.เมื อ ง จ.กระบี่ รู ป แบบก าแพงกั น คลื่ น ประเภทตั้ งตรง งบประมาณ
40,000,000 บาท กรมเจ้าท่าขอถอนโครงการเนื่องจากพื้นที่ดาเนินการอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา
โครงการที่ 5 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะลิบง ต.เกาะลิบง
อ.กันตัง จ.ตรัง รูปแบบเขื่อนหินทิ้ง งบประมาณ 78,000,000 บาท กรมโยธาธิการและผังเมืองขอถอนโครงการ
เนื่องจากพื้นที่ดาเนินการอยู่ในเขตพื้นที่อุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งต้องมีการขออนุญาตตามกฎหมายก่อน
(3) โครงการที่ไม่เข้าข่ายการพิจารณา จานวน 9 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 กรมเจ้าท่า งานก่อสร้างกาแพงป้องกันการกัดเซาะบริเวณปากน้าเทพา ต.ปากบาง อ.เทพา
จ.สงขลา รู ป แบบก าแพงกั น คลื่ น งบประมาณ 360,800,000 บาท ไม่ เข้ า ข่ า ยพิ จ ารณาเนื่ อ งจากพื้ น ที่
ดาเนินการอยู่บริเวณปากแม่น้า ซึ่งอยู่ในภารกิจของกรมเจ้าท่าโดยตรง
โครงการที่ 2 เทศบาลเมืองสตูล โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองละงู หมู่ที่ 7 บ้านโกตา (ตอนที่ 1)
ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล รูปแบบคันดิน ป้องกันน้าท่วม งบประมาณ 50,000,000 บาท ไม่เข้าข่ายพิจารณา
เนื่องจากพื้นที่ดาเนินการอยู่บริเวณริมคลอง
โครงการที่ 3 องค์การบริห ารส่วนตาบลกาแพง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองละงู หมู่ที่ 7
บ้านโกตา (ตอนที่ 1) ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล รูปแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง งบประมาณ 28,000,000 บาท
ไม่เข้าข่ายพิจารณา เนื่องจากพื้นที่ดาเนินการอยู่บริเวณริมคลอง
โครงการที่ 4 องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองละงู ล้อมรอบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสตูล (ตอนที่ 1) หมู่ที่7 บ้านโกตา ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล รูปแบบ
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง งบประมาณ 28,000,000 บาท ไม่เข้าข่ายพิจารณาเนื่องจากพื้นที่ดาเนินการอยู่
บริเวณริมคลอง
โครงการที่ 5 องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองละงู หมู่ที่ 10
บ้านปากปิ ง ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล ไม่มีแบบก่อสร้าง งบประมาณ 28,000,000 บาท ไม่เข้าข่ายพิจารณา
เนื่องจากพื้นที่ดาเนินการอยู่บริเวณริมคลอง
โครงการที่ 6 องค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียนทอง ขุดลอกคลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี รูป แบบก าแพงกัน คลื่ น งบประมาณ 2,796,000 บาท ไม่เข้าข่ายพิ จารณา เนื่ องจากพื้ น ที่
ดาเนินการอยู่บริเวณปากแม่น้า
โครงการที่ 7...
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ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รูปแบบกาแพงกันคลื่น งบประมาณ 7,090,000 บาท ไม่เข้าข่าย
พิจารณา เนื่องจากพื้นที่ดาเนินการอยู่บริเวณปากแม่น้า
โครงการที่ 8 องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสีชัง โครงการจัดทากาแพงกันคลื่น (Break waters) บริเวณ
ท่ายายทิม หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัง รูปแบบเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง งบประมาณ 100,000,000 บาท ไม่เข้าข่าย
พิจารณา เนื่องจากเป็นโครงการทีเ่ ข้าข่ายต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนดาเนิน
โครงการ
โครงการที่ 9 องค์การบริหารส่วนตาบลช้างข้าม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายฝั่ง ตาบลช้างข้าม
อาเภอนายายอาม จั งหวัดจั น ทบุ รี เขื่อ นป้อ งกั น ตลิ่ งริมทะเล งบประมาณ 11,250,000 บาท ไม่เข้าข่าย
พิจ ารณา เนื่ องจากโครงสร้างมีรู ป แบบเป็ น เขื่อนกันทรายและคลื่ น ปากร่องน้ า ซึ่ง เข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนดาเนินโครงการ
(4) โครงการที่เข้าข่ายการพิจารณา จานวน 38 โครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น
(4.1) โครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง จานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 งานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะและเสริมทรายชายหาดแสงจันทร์
ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1 โดยกรมเจ้ าท่า โครงสร้างเป็นรูปแบบซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้ง
งบประมาณ 19,000,000 บาท โครงการอยู่ในระบบหาดแม่ราพึง -มาบตาพุด สถานภาพชายฝั่งไม่กัดเซาะ
พื้นที่มีโครงสร้าง Groin และ Offshore breakwater ศักยภาพพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวสูง อุตสาหกรรมปานกลาง
เมืองสูง และด้านเกษตรกรรมระดับปานกลาง อยู่ในแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ โครงการเป็นการซ่อมบารุงโครงสร้างเดิม เนื่องจาก
โครงสร้างมีอายุการใช้งานเกือบ 20 ปี
โครงการที่ 2 งานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะและเสริมทรายชายหาดแสงจันทร์
ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 2 โดยกรมเจ้าท่า รูปแบบของโครงสร้างเป็นการซ่อมแซมเขื่อน
หินทิ้ง งบประมาณ 19,000,000 บาท โครงการอยู่ในระบบหาดแม่ราพึง-มาบตาพุด สถานภาพชายฝั่งไม่กัดเซาะ
โดยมีโครงสร้าง Groin และ Offshore breakwater ศักยภาพพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวสูง อุตสาหกรรมปานกลาง
เมืองสูง และด้านเกษตรกรรมระดับปานกลาง อยู่ในแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ โครงการเป็นการซ่อมบารุงโครงสร้างเดิม เนื่องจาก
โครงสร้างมีอายุการใช้งานเกือบ 20 ปี
โครงการที่ 3 งานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะและเสริมทรายชายหาดแสงจันทร์
ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 3 โดยกรมเจ้าท่า รูปแบบโครงสร้างเป็นการซ่อมแซมเขื่อนหิน
ทิ้งเดิม งบประมาณ 19,000,000 บาท โครงการอยู่ในระบบหาดแม่ราพึง-มาบตาพุด สถานภาพชายฝั่งไม่กัดเซาะ
โดยมีโครงสร้าง Groin และ Offshore breakwater ศักยภาพพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวสูง อุตสาหกรรมปานกลาง
เมืองสูง และด้านเกษตรกรรมระดับปานกลาง อยู่ในแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ โครงการเป็นการซ่อมบารุงโครงสร้างเดิม เนื่องจาก
โครงสร้างมีอายุการใช้งานเกือบ 20 ปี
โครงการที่ 4 งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณแหลมหลวง ตาบล
แหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รูปแบบโครงสร้างเป็นการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง งบประมาณ 30,000,000 บาท โครงการอยู่ในระบบหาดแหลมผักเบี้ย-หัวหิน สถานภาพชายฝั่งไม่กัดเซาะ
และมีโครงสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง หินทิ้ง และรอดักทราย ศักยภาพพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวปานกลาง
ถึงสูง...
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เสถีย รภาพชายฝั่ ง พื้ น ที่ ดั งกล่ าวมีโครงสร้างป้ องกัน การกั ดเซาะชายฝั่ ง แล้ ว และสถานภาพชายฝั่ ง ก็ ไม่มี การ
เปลี่ยนแปลงในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการศึกษาในส่วนขอรอดักทรายสองตัวด้านบน
เพิ่มเติมก่อนดาเนินการซ่อมแซมโครงสร้าง เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณแหลมผักเบี้ย จะมีปลายแหลมที่เป็นทราย
ซึ่งเป็ น ระบบนิ เวศที่ เป็ น ที่ อ ยู่ ข องนกโกงกางหั ว โต ก่ อนซ่ อ มแซมโครงสร้างอาจจะท าให้ บ ริเวณปลายแหลม
ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่อ่อนไหวเปราะบางนั้นหายไปอย่างถาวร
โครงการที่ 5 งานจ้างเหมาก่อสร้างกาแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ตาบลแหลมฟ้าผ่า
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุ ทรปราการ ระยะที่ 1 โดยกรมเจ้าท่า รูปแบบโครงสร้างเป็นกาแพงหิ นทิ้ ง
งบประมาณ 48,000,000 บาท โครงการอยู่ในระบบหาดเจ้าพระยา-ท่าจีน สถานภาพชายฝั่ง เป็นพื้นที่กัดเซาะ
และมี โ ครงสร้ างป้ อ งกั น การกั ด เซาะรู ป แบบเขื่ อ นหิ น ทิ้ ง และการปั ก ไม้ ไผ่ ศั ก ยภาพพื้ น ที่ ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว
ปานกลางถึงสูง ด้านอุตสาหกรรมปานกลางถึงสูง ด้านเมืองปานกลางถึงสูง และด้านเกษตรกรรมปานกลางถึงต่า
อยู่ในแนวทางการฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ โครงการมีความสอดคล้องกับแนวทาง เพราะไม่ได้
ขัดเรื่อง connectivity และช่วยให้ตรึงพื้นที่ไว้ได้ ซึ่งในอนาคตอาจมีการจัดทาโครงการฟื้นฟูเพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
พื้นที่งอก โดยการปลูกป่าหรือปักไม้ไผ่ เพื่อให้พื้นที่ป่าเป็นบัฟเฟอร์ต่อไป
โครงการที่ 6 งานก่อสร้างเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยว ชายหาดจอมเทียน
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระยะที่ 2 โดยกรมเจ้าท่า รูปแบบเป็นการเสริมทราย งบประมาณ 80,000,000 บาท
โครงการอยู่ในระบบหาดบ้านอาเภอ-จอมเทียน สถานภาพชายฝั่งไม่กัดเซาะ ศักยภาพพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยวสูง
ด้ า นอุ ต สาหกรรมสู ง ด้ า นเมื อ งสู ง ด้ า นเกษตรกรรมต่ าถึ ง ปานกลาง อยู่ ในแนวทางการปรั บ สมดุ ล ชายฝั่ ง
โดยธรรมชาติ
คณะท างานฯ มี ความเห็ นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ แหล่ งทรายที่ นามาเติมมาจากบริเวณเกาะราง
เกวียน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับทรายเดิม
โครงการที่ 7 งานก่อสร้างเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยว ชายหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 โดยกรมเจ้าท่า รูปแบบเป็นการเสริมทราย งบประมาณ 84,000,000 บาท
โครงการอยู่ในระบบหาดบางพระ-บางแสน สถานภาพชายฝั่งไม่ มีการกัดเซาะ และมีโครงสร้างกาแพงกันคลื่น
ริมชายฝั่ง เขื่อนหินทิ้ง และรอดักทราย อยู่ในแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
คณะท างานฯ มี ความเห็ นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ แหล่ งทรายที่ นามาเติมมาจากบริเวณเกาะราง
เกวียน เนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงกับทรายเดิม
โครงการที่ 8 ซ่อม สร้าง เสริม การปักไม้ไผ่ ชะลอความรุนแรงของคลื่ นเพื่ อป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง จานวน 4 จั งหวัด ได้แก่ จัน ทบุ รี สมุทรสาคร เพชรบุรี และปั ตตานี โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง รูปแบบเป็นการปักไม้ไผ่ งบประมาณ 47,200,000 บาท อยู่ในแนวทางการฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
คณะท างานฯ มี ความเห็ นและข้ อเสนอแนะ ดั งนี้ ให้ มี ก ารเตรียมการหลั งจากที่ มี ต ะกอนสะสม
ด้านหลังแนวไม้ไผ่ และควรมีการสอบถามความเห็นของชุมชนในพื้นทีเ่ พิ่มเติม
(4.2) โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางและมีข้อสังเกต จานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าว
ดงตาล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (รูปแบบเขื่อนหินใหญ่เรียง ระยะทางประมาณ 400 เมตร) งบผูกพัน ปี 65-67
งบประมาณ 48,000,000 บาท ด าเนิ น การโดยกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง โครงการอยู่ ใ นระบบหาด
อ่าวดงตาล...

-11อ่าวดงตาล (T2A039) สถานภาพชายฝั่งเป็นพื้นที่มีโครงสร้าง (เขื่อนหินทิ้ง) ศักยภาพพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวสูงกลาง
ด้านอุตสาหกรรมปานกลาง ด้านเมืองสูง และด้านเกษตรกรรมสูง-ปานกลาง อยู่ในแนวทางการป้องกันปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ มีข้อสังเกต คือ เป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด
เดิมอยู่แล้ว และการก่อสร้างโครงการไม่ควรดาเนินการล้าจากแนวโครงสร้างเดิม
คณะท างานฯ มี ความเห็ นและข้อ เสนอแนะ ดั งนี้ (1) ในภาพรวมพื้ น ที่ บริเวณนี้ มีโครงการที่
หลากหลาย มีทั้งสิ่งก่อสร้างที่จาเป็นซึ่งต้องหาวิธีการในการลดผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของท่าเรือ (2)
ควรมีการถอดบทเรียนเก็บไว้ศึกษาเกี่ยวกับกาแพงกันคลื่น ซึ่งอาจมีผลทาให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่องในพื้นที่ถัดไป
(3) การดาเนินโครงการอาจจะไม่มีปัญหาเรื่อง End Effect เนื่องจากพื้นที่โครงการมีโครงสร้างทีเ่ ป็นคอนกรีตและ
หินโดยรอบบริเวณของอ่าวแล้ว (4) หากยังใช้นโยบายสร้างโครงสร้างเพื่อลด End Effect ไปเรื่อย ๆจะเห็นได้ว่า
ต่อไปจะมีโครงสร้างปิดทั้งอ่าว (5) ควรเป็นพื้นที่ต้นแบบสรุปบทเรียน เนื่องจากมีการดาเนินการแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะที่มีความหลากหลายมากทั้งสิ่งก่อสร้างที่จาเป็นและไม่จาเป็น (6) บริเวณพื้นที่เป็นกาแพงตั้งตรงด้านหน้า
กาแพงมีน้ าลึก ในช่วงน้าขึ้นและมีคลื่ น จะมีน้ากระเซ็นข้ามมาชะดินหลังกาแพง จึงควรออกแบบโครงสร้างให้
รองรับเรื่องของน้ากระเซ็น
โครงการที่ 2 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภู มิทัศน์ พื้นที่ ชายฝั่ งทะเลบ้าน
ผาแดง ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร (รูปแบบกาแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได) งบประมาณ 42,750,000 บาท
ดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พื้นที่โครงการมีระยะทาง 450 เมตร อยู่ในระบบหาดปากน้าชุมพร
(T5F114) สถานภาพชายฝั่งเป็นพื้นที่ ที่มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ศักยภาพพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม และเมืองสูง ด้านเกษตรกรรมสูง -ปานกลาง-ต่า อยู่ในแนวทางการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
จึงเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ปัจจุบันพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้ างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งเดิมซึ่งเป็นกล่องกระชุหินอยู่แล้ว
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) ควรมีการปรับรูปแบบของโครงสร้างเพื่อลด
ผลกระทบจาก end effect (2) ให้ปรับรูปแบบโครงสร้างโดยเลือกใช้โครงสร้างที่ไม่แข็งมาก เนื่องจากมีข้อสังเกต
ว่าหากเลือกใช้โครงสร้างที่มีความแข็งมากก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านเหนือขึ้นไป เช่น ส่วนที่เป็น cuspate
beach (3) ควรมีการสอบถามความคิดเห็ นของประชาชนเพิ่มเติมเรื่องรูปแบบของโครงสร้างที่จะดาเนินการ
(4) การดาเนินการควรยึดตามแนวโครงสร้างเดิมและเลือกใช้รูปแบบโครงสร้างเดิม (กล่องกระชุหิน)
โครงการที่ 3 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 5) บริเวณชายฝั่ง
ทะเล ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา (รูปแบบเขื่อนหินทิ้ง) งบผูกพัน ปี 65-67 งบประมาณ 77,250,000 บาท
ดาเนิ นการโดยกรมโยธาธิการและผั งเมือง โครงการอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุ มพุ ก -แหลมสมิห ลา (T6B151)
สถานภาพชายฝั่งเป็ นพื้นที่กัดเซาะน้อย ศักยภาพพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวสูง-ปานกลาง ด้านอุตสาหกรรม และด้าน
เมืองสู ง ด้านเกษตรกรรมสู ง -ปานกลาง อยู่ในแนวทางการป้องกันปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ งซึ่งสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์
คณะทางานฯ มีความเห็ นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ให้ ข้อสังเกตว่า
ไม่เห็นชอบกับโครงการ เนื่องจากไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ และเป็นโครงการที่ไม่มีความจาเป็นต้องก่อสร้าง (2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ให้ข้อสังเกตว่า ควรยึดแนวเดิมโครงสร้างเดิม ไม่ให้มีการรุกล้าลงไป
เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากอาจเกิ ด ผลกระทบต่ อ เนื่ อ ง (3) คณะท างานมี ม ติ ว่ า เห็ น ควรให้ มี ก ารเสนอข้ อ มู ล ต่ อ
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้เป็นผู้พิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องที่มีการศึกษาและรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนมาแล้ว
โครงการที่ 4...

-12โครงการที่ 4 โครงการเขื่อนป้ องกันตลิ่ งริมทะเล พื้ นที่ ชายฝั่ งทะเลชุ มชนบางกะไชย ต.บางกะไชย
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รูปแบบเขื่อนหินใหญ่เรียง) ระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร งบผูกพัน ปี 65-67
งบประมาณ 88,000,000 บาท ดาเนิน การโดยกรมโยธาธิการและผั งเมือง ซึ่งโครงการนี้ อยู่ในระบบหาด
บางกะไชย (T1G021) สถานภาพชายฝั่งไม่มีการกัดเซาะ และเป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะแล้ว
ศักยภาพพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวสูง ด้านอุตสาหกรรมปานกลาง ด้านเมืองสูง ด้านเกษตรกรรมปานกลาง อยู่ใน
แนวทางการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงรูปแบบ
โครงสร้างเพื่อลด End effect (2) ควรมีการตรวจสอบประเด็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เอกชน
โครงการที่ 5 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.ท่าขึ้น
ระยะที่ 1 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (รูปแบบเขื่อนหินทิ้ง) งบประมาณ 56,000,000 บาท ดาเนิน
โครงการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งจากการตรวจสอบ ข้อมูลของฝ่ายเลขานุการ สถานภาพชายฝั่งเป็น
พื้ น ที่ ที่ มี โ ครงสร้ า งป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง ศั ก ยภาพพื้ น ที่ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรม เมื อ ง และ
เกษตรกรรมสูง ตามหลักเกณฑ์อยู่ในแนวทางป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จึงเป็นโครงการที่มีความสอดคล้อง
แต่มีข้อสังเกตคือ เป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้างป้องกันกัดเซาะชายฝั่งอยู่แล้ว
โครงการที่ 6 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทั ศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล ต. ท่าขึ้น
และพื้นที่ต่อเนื่อง ต.ท่าศาลา ระยะที่ 2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (รูปแบบเขื่อนหินทิ้ง) งบผูกพัน
ปี 65-67 จานวน 192,000,000 บาท ดาเนินการโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ในระบบหาดเสาเภาท่าศาลา (T6A149) สถานภาพ พื้นที่มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ศักยภาพพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม เมือง และเกษตรกรรมสูง อยู่ในแนวทางการปรับสมดุลชายฝั่ง/การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ พื้นที่มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเดิมอยู่แล้ว
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อโครงการที่ 5 และ 6 ดังนี้ (1) โครงสร้างเดิมอยู่ใน
coastline แต่โครงสร้างใหม่อยู่กลางหาดทรายซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบท้ายโครงสร้าง (End-effect) (2) ควรมี
การปรับแบบของโครงสร้างเพื่อลดผลกระทบ (End-effect) (3) ควรออกแบบให้เป็นโครงสร้างโปร่งเพื่อไม่ให้เกิด
การกัดเซาะที่ด้านใต้ (4) ให้คานึงถึงการใช้ประโยชน์ชายหาดด้วย เนื่องจากบางช่วงของหาดจะมีชาวประมงนา
เรือขึ้นเกยหาด โดยควรสอบถามความเห็นจากประชาชน (5) กรมโยธาฯ รับไปดาเนินการ ดังนี้ (5.1) พูดคุยกับ
ชาวบ้านถึงตาแหน่งที่เหมาะสมสาหรับการเว้นช่องให้เรือขึ้นเกยหาด (5.2) ปรับจุดการดาเนินโครงการ โดยการ
เว้นช่องบริเวณปากคลองไว้ เพื่อให้น้าสามารถระบายออกไปได้ และ (5.3) ปรับรูปแบบให้โครงสร้างแตะน้าทะเล
น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่น
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างกาแพงกันดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโค้งโอเชี่ยน-เขาขาด ม.6
ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (รูปแบบกาแพงกันคลื่นแบบตั้งตรง) งบประมาณปี 65 จานวน 19,000,000 บาท
ดาเนินการโดย เทศบาลตาบลวิชิต อยู่ในระบบหาดอ่าวฉลอง (T8A227) สถานภาพชายฝั่ง ไม่พบการกัดเซาะ
และมีโครงสร้างกาแพงกันคลื่นแบบตั้งตรงในพื้นที่ ศักยภาพพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยวสูง อุตสาหกรรมปานกลาง
เมื อ งสู ง และเกษตรกรรมไม่ มี อยู่ ในแนวทางการปรั บ สมดุ ล ชายฝั่ ง/การป้ อ งกั น ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ แต่มีข้อสังเกตว่า ชายฝั่งอยู่ในสถานภาพสมดุลจึงไม่ควรมีการดาเนินโครงการก่อสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งใดๆ
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องทา IEE หรือ EIA (2) ควร
มีการออกแบบโครงสร้างให้ ส ามารถป้ องกัน ถนนได้ โดยที่ ยังคงรักษาธรรมชาติไว้ได้ด้วย (3) ในเบื้องต้น ควร
แก้ปัญหาชั่วคราว โดยวิธีการปักไม้ชะลอคลื่น เพื่อบรรเทาไม่ให้ถนนพัง
โครงการที่ 8 ...
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อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช งบประมาณปี 65 จานวน 9,772,000 บาท ดาเนินการโดยเทศบาลตาบลเกาะเพชร
อยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา (T6B151) ศักยภาพพื้นที่ ด้านการท่องเที่ย ว อุตสาหกรรม เมือง
และเกษตรกรรมสูง อยู่ ในแนวทาง การป้ องกันปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ ง ซึ่งสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ พื้นที่มี
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเดิมอยู่แล้ว
คณะท างานฯ มีความเห็ นและข้ อเสนอแนะ ดั งนี้ (1) มอบให้ ก รมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ดาเนินการบรรเทาปัญหาในระยะเร่งด่วนให้กับพื้นที่โดยการใช้รูปแบบชั่วคราวในการแก้ไขปัญหา (2) มอบให้
กรมเจ้าท่าดาเนินการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
โครงการที่ 9 โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ งบริเวณหาดคลองสน หมู่ที่ 2
ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง (รูปแบบการถ่ายเททราย) งบประมาณ 20,000,000 บาท ดาเนินการโดย องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อหิน
โครงการที่ 10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดหัวหิน หมู่ที่ 6 ต.บ่อหิน
อ.สิ เกา จ.ตรั ง (รู ป แบบการถ่ ายเททราย) งบประมาณ 20,000,000 บาท อยู่ ในระบบหาดปากน้ าสิ เกา
(T8E302) สถานภาพชายฝั่งไม่มีการกัดเซาะ ศักยภาพพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยวสูงในบางพื้นที่ ด้านอุตสาหกรรม
ปานกลาง ด้านเมืองและเกษตรกรรมปานกลางถึงสูง อยู่ในแนวทางการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติและการ
ฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ชายฝั่งในพื้นที่อยู่ในสภาพสมดุล และเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่
ป่าชายเลนตามมติ ครม. เขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. และป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกะลาเสและป่าคลองไม้ตาย
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อโครงการที่ 9 และ 10 ดังนี้ มอบหมายให้กรมเจ้าท่า
ท าการศึ ก ษาร่ ว มกับ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ่ อ หิ น เพื่ อ หารูป แบบการแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ งที่
เหมาะสมต่อไป
โครงการที่ 11 โครงการเขื่อนป้ องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ปากแตระ ถึง ต.ท่าบอน
อ.ระโนด จ.สงขลา งบผูกพัน ปี 65-67 งบประมาณ 80,250,000 บาท ดาเนินการโดย เทศบาลตาบลปากแตระ
อยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา (T6B151) ศักยภาพพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เมือง
และเกษตรกรรมสูง อยู่ในแนวทางการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เป็นพื้นที่ที่มี
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเดิมอยู่แล้ว
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ มอบหมายกรมเจ้าท่าทาการศึกษา เพื่อหารูปแบบการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมต่อไป
(4.3) โครงการที่ไม่สอดคล้องกับแนวทาง จานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 งานก่อสร้างกาแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ 10 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช รูปแบบเขื่อนหินทิ้งงบประมาณ 37,000,000 บาท ดาเนินการโดยกรมเจ้าท่า อยู่ในระบบ
หาดแหลมตะลุ มพุ ก-แหลมสมิ หลา สถานภาพไม่ มี ก ารกั ด เซาะชายฝั่ ง ศั กยภาพพื้ นที่ ด้ านการท่ องเที่ ยว ด้ าน
อุ ต สาหกรรม ด้ านเมื อ งสู ง -ปานกลาง และด้ านเกษตรกรรมปานกลาง อยู่ ในแนวทางการปรั บ สมดุ ล ชายฝั่ ง
จึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ควรมีศึกษาเรื่องการใช้ มาตรา 21 ตาม พ.ร.บ. ทช.
กรณีต้องรื้อถอนหรือเวนคืน (2) ควรคานึงถึงประเด็นเกี่ยวกับระดับน้าที่ยกตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูมรสุม (3) ควรมีการ
ตรวจสอบว่าสุดแนวเขตของบ้านเรือนประชาชนที่ได้ผลกระทบจากการกัดเซาะเป็นพื้นสาธารณะหรือไม่ เพราะ
ถ้าเป็นพื้นทีข่ องเอกชนอาจจะเกิดปัญหาร้องเรียนตามมาได้
โครงการที่ 2...
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อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีรูปแบบกาแพงริมชายฝั่ง งบประมาณ 280,800,000 บาท ดาเนินการโดยกรมโยธาธิการ
และผังเมือง อยู่ในระบบหาดแหลมโพธิ์-บางมะรวด (T6C155) สถานภาพชายฝั่งกัดเซาะน้อยและมีโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อยู่ในแนวทางฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่งและการป้องกันปัญหาการกัดเซาะ และเป็นพื้นที่
สาธารณะ
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) พื้นที่ดาเนินการเป็นโซนที่เกิดการปรับสมดุลตาม
ธรรมชาติ และเกิดระบบนิเวศใหม่ขึ้นมาแล้ว (2) ถนนที่จะสร้างใหม่ควรให้พ้นจากระยะอิทธิพลของคลื่น 3) กรม
โยธาฯ รับไปดูพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างถนน เพื่อขยับแนวถนนให้มีความเหมาะสมต่อไป
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างแนวหินเรียงป้องกันคลื่น ต.บ่ อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา รูปแบบเขื่อนหินทิ้ง
งบประมาณ 269,500,000 บาท ดาเนิ น การโดยองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลบ่อ ตรุ อยู่ในระบบหาดแหลม
ตะลุมพุก-แหลมสมิหลา (T6B151) สถานภาพชายฝั่งไม่มีการกัดเซาะ ศักยภาพพื้นที่ด้านท่องเที่ยวปานกลางถึงสูง
ด้านอุตสาหกรรมสูง ศักยภาพด้านเมืองสูง ด้านเกษตรกรรมต่า
คณะท างานฯ มี ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะ ดั ง นี้ มอบหมายให้ ก รม ทช. ประสานกั บ หน่ ว ยงาน
ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มต่อคณะทางานในปีถัดไป
โครงการที่ 4 ก่อสร้างแนวเขื่อนหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 1 ต. แหลมตะลุ มพุก
อ.ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช รูปแบบเขื่อนหินทิ้ง งบประมาณ 2,979,000 บาท ดาเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมตะลุมพุก อยู่ในระบบหาดระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา สถานภาพชายฝั่งไม่มี
การกั ด เซาะ ศั ก ยภาพพื้ น ที่ ด้ านท่ อ งเที่ ย วปานกลางถึ ง สู ง ด้ านอุ ต สาหกรรมปานกลาง ด้ านเมื อ งปานกลาง
ด้านเกษตรกรรมสูง อยู่ในแนวทางการฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตห้ามล่า
สั ต ว์ ป่ า ป่ าชายเลนตามมติ ดั งนั้ น จึ งขอให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การขออนุ ญ าตตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งก่ อ น
ดาเนินการ (2) มอบหมายให้กรม ทช. ประสานงานกับหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อศึกษารูปแบบ
ที่เหมาะสมสาหรับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวต่อไป
โครงการที่ 5 ก่อสร้างแนวเขื่อนหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 3 ต. แหลมตะลุม พุก
อ.ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช รูปแบบเขื่อนหินทิ้ง งบประมาณ 30,964,000 บาท ดาเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมตะลุมพุก โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. อยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุกแหลมสมิ ห ลา (T6B151) สถานภาพกั ด เซาะน้ อ ย พื้ น ที่ มี โครงสร้ างป้ อ งกั น การกั ด เซาะ ศั ก ยภาพด้ านการ
ท่องเที่ยวปานกลาง ด้านอุตสาหกรรมปานกลาง ด้านเมืองปานกลาง ด้านเกษตรกรรมปานกลางถึงสูง
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) พื้นที่ดาเนินโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ
ให้หน่วยงานขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) มอบหมายให้กรม ทช. ประสานงานกับหน่วยงานที่ขอรับ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวต่อไป
(4.4) โครงการที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางและมีข้อสังเกต จานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการวางแนวหินเพื่อป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ที่ 2 บ้านตะโละสะมีแล ตาบล
แหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี รูปแบบเขื่อนหินทิ้ง งบประมาณ 10,000,000 บาท ดาเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนตาบล แหลมโพธิ์ อยู่ระบบหาดแหลมโพธิ์ -บางมะรวด (T6C155) สถานภาพชายฝั่งมีการ
กัดเซาะปานกลาง ศักยภาพพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวต่า ด้านอุตสาหกรรมปานกลาง ด้านเมืองต่า ด้านเกษตรกรรม
ปานกลาง-ต่า อยู่ในแนวทางการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ พื้นที่โครงการมีการ
กัดเซาะชายฝั่ง แต่รูปแบบโครงสร้างที่จะดาเนินการไม่เหมาะสมเนื่องจากจะทาให้เกิดผลกระทบต่อเนื่อง
คณะทางานฯ...

-15คณะทางานฯ มีความเห็ นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) มอบหมายให้ กรม ทช. ศึกษาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะที่เหมาะสมต่อไป (2) มอบให้กรม ทช. ให้ดาเนินการชี้แจงกับชุมชน เพื่อให้เห็นว่าการสร้าง
สิ่งก่อสร้างรุกล้าชายหาด อาจจะทาให้การใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านการรับนักท่องเที่ยวหายไปได้
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างเขื่อนกาแพงกั้นคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย หมู่ที่ 7 บ้านปากน้า
ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ไม่ระบุรูปแบบ งบประมาณ 35,000,000 บาท ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลเทพา อยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ (T6B154) สถานภาพชายฝั่งกัดเซาะปานกลางและกัดเซาะน้อย
และเป็ น พื้ น ที่ที่ มี โครงสร้ างป้ องกัน การกั ดเซาะชายฝั่ ง ศั กยภาพพื้ น ที่ ด้านการท่ องเที่ ยว สู ง -ปานกลาง ด้าน
อุตสาหกรรมปานกลาง ด้านเมืองสูง -ปานกลาง และด้านเกษตรกรรมสูง -ปานกลาง-ต่า อยู่ในแนวทางการปรั บ
สมดุล ชายฝั่ งโดยธรรมชาติและการฟื้ น ฟู เสถียรภาพชายฝั่ งซึ่งไม่ส อดคล้ องกับหลั กเกณฑ์ และมีข้อสั งเกตว่า
มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเดิมในพื้นที่โครงการแล้ว
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) พื้นที่อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จึงขอให้หน่วยงาน
ดาเนินการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน (2) พื้นที่ดาเนินการเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อน
จากการถูกกัดเซาะจนเกือบถึงถนนใหญ่จึงจาเป็นต้องให้ความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะอยู่ในเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(3) เสนอให้กรมเจ้าท่าดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยการถ่ายเททรายในพื้นที่
โครงการที่ 3 ปรับปรุงแนวหิน ทิ้งชายฝั่ งทะเลป้องกันน้าทะเลกัดเซาะ หมู่ 1 และ 4 ตาบลบางแก้ว
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รูปแบบปรับปรุงแนวหินทิ้ง งบประมาณ 28,500,000 บาท ดาเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว อยู่ในระบบหาดบางตะบูน-บางแก้ว (T3A065) สถานภาพพื้นที่มีโครงสร้าง
เขื่ อ นป้ อ งกั น คลื่ น นอกชายฝั่ ง ก าแพงกั น คลื่ น ประเภทตั้ งตรง และหิ น ทิ้ ง ศั ก ยภาพพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว-สู ง ด้ าน
อุตสาหกรรมปานกลาง-สูง ด้านเมืองสูง ด้านเกษตรกรรมต่า-ปานกลาง อยู่ในแนวทางการฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
และมีข้อสังเกตว่า พื้น ที่ดั งกล่ าวเป็น แหล่งชุมชน จึงมีประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย ที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่
จานวนมาก และโครงสร้างหินทิ้งโดยส่วนใหญ่ดาเนินการโดยเอกชน (เจ้าของที่ดินดาเนินการเอง)
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ มอบให้กรม ทช. ไปศึกษาและหารือร่วมกับทางท้องถิ่น
เพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
(4.5) โครงการอื่น ๆ จานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมกาแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 3 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน
จ.ตรัง รูปแบบเขื่อนหินทิ้ง งบประมาณ 55,000,000 บาท ดาเนินการโดยกรมเจ้าท่า สถานภาพชายฝั่งไม่มีการ
กัดเซาะ และมีโครงสร้างกาแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรงในพื้นที่
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรออกแบบโครงสร้างให้บริเวณตีนของเขื่อนหินทิ้ง
อยู่ในแนวเดียวกับโครงสร้างกาแพงกันคลื่นของกรมโยธาฯ ที่อยู่ติดกัน ไม่ควรเลยจากแนวเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิด Effect จากโครงสร้างทั้งสองอัน
โครงการที่ 2 โครงการก่ อ สร้ า งเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ ง (ช่ ว งที่ 1 และช่ ว งที่ 2) หมู่ ที่ 2, 4 ต.ขอนคลาน
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล รูปแบบระบุไม่แน่ชัด (ไม่มีแบบก่อสร้าง) งบประมาณ 100,000,000 บาท ดาเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน โครงการดาเนินการอยู่บริเวณระบบหาดทุ่งหว้า สถานภาพชายฝั่งมีการ
กัดเซาะรุนแรงพบกาแพงกันคลื่นประเภทลาดเอียง และเขื่อนหินทิ้ง สถานภาพพื้นที่ท่องเที่ยวปานกลางถึงสูง
อุ ต สาหกรรมต่ าถึ งปานกลาง เมื อ งปานกลางถึ งสู ง เกษตรกรรมต่ าถึ งปานกลางและสู ง อยู่ ในแน วทางการ
ปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่โครงการช่วงที่ 1
อยู่ในหาดที่มีสถานภาพสมดุล โครงการอยู่ในป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะทางานฯ...

-16คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ พื้นที่ดาเนินการอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม.
และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานดาเนินการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน
โครงการที่ 3 สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดระยอง รูปแบบวางไม้เทียมและยางพาราคอม
โพสิต(C-Aoss) งบประมาณ 35,000,000 บาท ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โครงการอยู่ใน
ระบบหาดพังราด-ประแสร์ (T1H026) บริเวณโครงการมีสถานภาพชายฝั่งไม่กัดเซาะและมีโครงสร้ างปักไม้ไผ่
ศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวสูง ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมต่าถึงปานกลาง ศักยภาพด้านความ
เป็นเมืองปานกลางถึงสูง ศักยภาพด้านเกษตรกรรมต่าถึงปานกลาง ในบริเวณนี้มีแนวทาง 2 แนวทางคือการปรับ
สมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติและแนวทางการฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่โครงการมีการปักไม้ไผ่โดยจังหวัด
ระยอง ปั จ จุ บั น มีป่ าชายเลนขึ้น บริเวณหลั งแนวไม้ไผ่ และเป็นพื้นที่ ป่าชายเลนตามมติ ครม. ป่าไม้ถาวรและ
ป่าสงวนแห่งชาติ
คณะทางานฯ มี ความเห็ นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ให้ คานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ
เนื่องจากการใช้วัสดุธรรมชาติมีความคุ้มค่ากว่า
โครงการที่ 4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบหาดป่าทราย หมู่ที่ 5 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
รูปแบบเขื่อนป้ องกันตลิ่ง งบประมาณ 26,500,000 บาท ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่ วนตาบลเกาะยาวน้อย
โครงการดาเนินการอยู่ในอยู่บริเวณพื้นที่เกาะยาวน้อย สถานภาพไม่กัดเซาะ พบโครงสร้างกาแพงกันคลื่น ประเภท
ตั้งตรงและเขื่อนหินทิ้ง มีข้อสังเกตว่าชายฝั่งในพื้นที่อยู่ในสถานภาพสมดุล ไม่ควรดาเนินโครงการก่อสร้างใด ๆ เพิ่มเติม
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) มอบให้ กรม ทช. ลงไปตรวจสอบพื้นที่และแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในเบื้องต้นโดยรูปแบบชั่วคราวเพื่อชะลอการกัดเซาะชายฝั่ง (2) ให้มีการศึกษาโครงการ
กาแพงกันคลื่นในพื้นที่เพิ่มเติม
โครงการที่ 5 ก่อสร้ างเขื่อนป้ องกันตลิ่ งเลี ยบหาดบ้านอัน เป้ า หมู่ที่ 7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว
จ.พังงา รูปแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง งบประมาณ 50,500,000 บาท ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะ
ยาวน้อย โครงการดาเนินการอยู่ในอยู่ในพื้นที่เกาะยาวน้อย สถานภาพไม่กัดเซาะ พบโครงสร้างกาแพงกันคลื่น
ประเภทตั้งตรงและเขื่อนหินทิ้ง มีข้อสังเกตว่าชายฝั่งในพื้นที่อยู่ในสถานภาพสมดุล
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ มอบให้กรมโยธาฯ ศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมต่อไป
โครงการที่ 6 โครงการจัดทาเขื่อนกันกัดเซาะชายฝั่งชายหาดชุมชนบ้านเกาะขามใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะ
ขามใหญ่ รูปแบบเขื่อนกันกัดเซาะชายฝั่ง งบประมาณ 10,000,000 บาท ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะสีชัง
คณะทางานฯ มีความเห็ นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ มอบให้ กรม ทช. ศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมต่อไป
โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงสภาพพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมทะเลบริเวณอ่าวต้นมะม่วง
และอ่ า วสั ป ปะรด บ้ า นเกาะขามใหญ่ หมู่ ที่ 7 ชุ ม ชนบ้ า นเกาะขามใหญ่ รู ป แบบไม่ ไ ด้ ร ะบุ งบประมาณ
20,000,000 บาท ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสีชัง
คณะทางานฯ มีความเห็ นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ มอบให้ กรม ทช. ศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมต่อไป
โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงกาแพงกันคลื่นตลอดแนว ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล รูปแบบเขื่อนหินทิ้ง
งบประมาณ 9,689,257 บาท ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง โครงการดาเนินการอยู่บริเว
ระบบหาด...

-17ระบบหาดบากันเทย สถานภาพชายฝั่งไม่กัดเซาะ มีกาแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรงในพื้นที่ ศักยภาพพื้นที่ท่องเที่ยว
สูงอุตสาหกรรมปานกลาง เมืองปานกลางเกษตรกรรมต่า อยู่ในแนวทางการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ และ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง เป็นป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ พื้นที่โครงสร้างเดิมอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี และกาแพงกันคลื่นเดิมก็มีการชารุด ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง หารือร่วมกับ กรมเจ้าท่าเพื่อกาหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะที่เหมาะสม
พร้อมกับการดาเนินการตามข้อกฎหมายต่อไป
โครงการที่ 9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ที่ 1 บ้านมะหงัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า
จ.สตูล รูปแบบไม่ได้ระบุ งบประมาณ 15,000,000 บาท ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
โครงการดาเนินการในอยู่ในระบบหาดทุ่งหว้า สถานภาพไม่กัดเซาะ พบเขื่อนหินทิ้งและกล่องกระชุหิน ศักยภาพ
พื้นที่ ท่องเที่ยวปานกลางถึงสูง อุตสาหกรรมปานกลาง เมืองปานกลางถึงสูง เกษตรกรรมปานกลางถึงสูง อยู่ใน
แถวทางการปรับ สมดุล ชายฝั่ งโดยธรรมชาติ และการฟื้ นฟู เสถี ยรภาพชายฝั่ ง อยู่ในพื้ นที่ ป่ าชายเล นตามมติ
คณะรัฐมนตรี
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) พื้นที่ดาเนินโครงการมีพิกัดที่ไม่ชัดเจน และไม่ได้มี
การระบุรูปแบบไว้ (2) พื้นที่ดาเนินโครงการอาจอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องมีการ
ขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนดาเนินการ
โครงการที่ 10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ ต.ทุ่งบุหลัง
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล รูปแบบไม่ได้ระบุ งบประมาณ 60,000,000 บาท ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งบุหลัง โครงการดาเนินการบริเวณระบบหาดทุ่งหว้า สถานภาพไม่ กัดเซาะ ศักยภาพพื้นที่ ท่องเที่ยวปานกลาง
ถึงสูง อุตสาหกรรมปานกลาง เมืองปานกลางถึงสูง เกษตรกรรมต่าปานกลางถึงสูง อยู่ในแถวทางการปรับสมดุล
ชายฝั่งโดยธรรมชาติ และการฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะทางานฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) พื้นที่ดาเนินโครงการมีพิกัดที่ไม่ชัดเจน และไม่ได้มี
การระบุรูปแบบไว้ (2) พื้นที่ดาเนินโครงการอาจอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องมีการ
ขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนดาเนินการ
โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดบางศิลา บ้านท่าชะมวง หมู่ที่ 1
ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล รูปแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง (ไม่มีพิกัดโครงการ) งบประมาณ 26,299,500 บาท
ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลละงู โครงการดาเนินการอยู่บริเวณระบบหาดบางศิลา สถานภาพชายฝั่ง
ไม่กัดเซาะ ศักยภาพพื้นที่ท่องเที่ยวปานกลางถึงสูง อุตสาหกรรมปานกลาง เมืองปานกลาง เกษตรกรรมต่าถึง
ปานกลาง อยู่ในแนวทางการปรับ สมดุลชายฝั่งและการฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง เป็นหาดที่มีส ภาพสมดุล เป็น
ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะท างานฯ มี ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะ ดั ง นี้ (1) โครงการอยู่ ใ นพื้ น ที่ ป่ า ชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องมีการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนดาเนินการ (2) หากต้องการแก้ปัญหาการ
กัดเซาะบริเวณถนนซึ่งมีระยะการกัดเซาะประมาณ 10 เมตร ควรหามาตรการในการแก้ปัญหาเฉพาะจุด ไม่ควร
ดาเนินการก่อสร้างตลอดแนว 1 กม. (3) มอบให้กรม ทช. ประสานกับหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ศึกษาการแนวทางการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมต่อไป

ข้อสังเกต...

-18ข้อสังเกตของที่ประชุม
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า คณะทางานฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ จานวน 4 ครั้ง และ
มีโครงการเสนอเข้ามาจานวนมากในระยะเวลาที่จากัด ทางคณะทางานได้มีการแยกแยะข้อสังเกตในหลาย ๆ
โครงการ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ หลายท่าน ได้มีส่วนเข้าร่วมเป็นคณะทางานฯ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนในการนาความเห็นและข้อสังเกต ส่งให้กับสานักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณา ต่อไป
อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร กล่ าวว่า เนื่ องจากมีเงื่อ นเวลาของการพิ จ ารณางบประมาณประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงบประมาณ ซึ่งจะมีการพิจารณาในช่วงเดือ นมกราคม 2564 นี้ จึงขอให้
คณะอนุกรรมการฯ ทุกท่านให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อทางฝ่ายเลขานุการฯ จะได้รวบรวมสรุป
และดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
อนุ ก รรมการ (ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์ พ ริ้ ง ) ให้ ข้ อ สั งเกตว่ า (1) ในการประชุ ม
คณะทางานที่ผ่านมาสาหรับโครงการซึ่งเป็นโครงการศึกษาได้มีมติให้นาเข้าเพื่อให้คณะทางานรับทราบ แต่ในการ
ประชุมครั้งต่อไป หากเป็นโครงการศึกษาแต่ มีลักษณะงานก่อสร้างอยู่ด้วย เช่น โครงการศึกษาการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งในพื้นที่หาดทราย โดยการทารั้วดักทราย(Sand Fence) ขอให้
นาเสนอเพื่อให้คณะทางานได้พิจารณา เพื่อจะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและและความซ้าซ้อนของพื้นที่ดาเนิน
โครงการ (2) ให้ย้ายโครงการที่ไม่ได้ระบุรูปแบบเอาไว้ไปอยู่ในโครงการประเภทอื่น ๆ
อนุกรรมการ ( นายบัลลังก์ เมี่ยงบัว ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมเจ้าท่า ) ให้ ความเห็ น ว่า สาหรับ
โครงการที่ถูกจัดอยู่ในประเภทอื่น ๆ ยังมีความคลุมเครือในการจัดหมวดหมู่ เช่น โครงการของกรมเจ้าท่า ที่เกาะ
สุกรยังไม่มีเส้นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะ ซึ่ง ผู้อื่นที่ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุม อาจจะมีข้อสงสัยว่าสามารถของบประมาณได้หรือไม่ เพราะถูกจัดรวมอยู่ในกลุ่มซึ่งเป็นโครงการที่ไม่มี
แบบ/โครงการที่ไม่มีความชั ดเจน/โครงการที่ไม่ควรจะผ่าน จึงเห็นควรให้แยกประเภทสาหรับโครงการที่อยู่ใน
ประเภทอื่น ๆ ให้ชัดเจน
ประธานอนุกรรมการ แนะนาว่า สาหรับโครงการที่อยู่ในประเภทอื่น ๆ ให้ ฝ่ายเลขาฯ แยกหมวดหมู่
เป็นข้อย่อยให้ชัดเจน เช่น โครงการอื่น 1.1 โครงการที่ไม่มีแบบก่อสร้าง 1.2 โครงการที่ข้อมูลยังไม่ครบ เป็นต้น
อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ทุกโครงการเป็นการพิจารณาในเชิงเทคนิค ว่ามีความสอดคล้อง
กับแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หรือไม่ แต่คณะทางานไม่ได้ลงลึกถึงแบบพิมพ์เขียว
(แบบก่อสร้าง) ดังนั้น อยากฝากเจ้าของโครงการที่มีลักษณะซ่อมแซมของเดิมว่าไม่ควรสร้างลุกล้าแนวโครงสร้างเดิม
รวมถึงวิธีการก่อสร้างที่ไม่ควรไปรบกวนระบบนิเวศชายหาด เช่น การถมหิน ถมลูกรัง เพื่อให้เครื่องจักรสามารถ
เข้าไปทางานได้
อนุ กรรมการ (นายศศิ น เฉลิ มลาภ) กล่ าวว่า การประชุ มคณะท างานมี การหารือ ร่ว มกัน ว่าจะใช้
หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นเครื่องมือในการ
พิจารณาโครงการ ถึงแม้ว่าเครื่องมือดังกล่าวอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็สามารถที่จะใช้เป็นกรอบในการพิจารณาได้
ว่าพื้นที่ใดสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาด้วยรูปแบบใดได้บ้า ง ซึ่งในบางระบบหาดอาจสามารถดาเนินการได้ใน
หลายแนวทาง ทั้งนี้ ในการพิจารณากลั่นกรองฯ ในครั้งหน้าควรมีการทบทวนทางวิชาการในบางเรื่องเพิ่มเติมว่า
ควรจะดาเนินการไปในทิศทางใด อีกทั้ง หากมีการระบุข้อคิดเห็นของคณะทางานฯ ที่มีต่อโครงการต่าง ๆ ไว้ด้วยก็
จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการอย่างยิ่ง
อนุกรรมการฯ (นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง) กล่าวว่า เห็นด้วยในการระบุข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะทางานที่มีต่อโครงการต่าง ๆ เนื่องจากทุกโครงการมีข้อคิดเห็นของคณะทางานว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
อย่างไร และมีความห่วงกังวลเรื่องใดบ้าง ทุกความเห็นมีเหตุผลประกอบ
อนุกรรมการ...

-19อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง) กล่าวว่า หากสามารถรวบรวมและสรุป
ข้อคิ ดเห็ น ของคณะท างานทั้ งหมดที่ มีต่อโครงการแต่ล ะโครงการแล้ วน าส่ งให้ เจ้าของโครงการได้ ข้อคิดเห็ น
ทางวิชาการเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
อนุกรรมการฯ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ) ขอให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดกลุ่ม
โครงการว่ามีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง หากมีการเพิ่มเติมข้อคิดเห็นของคณะทางานที่มีต่อโครงการแต่ละ
โครงการเพื่อเป็นข้อมูลให้สานักงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ น่าจะทา
ให้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กล่าวว่า ในการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ ปี 2565 จะต้องดาเนินการส่งคาขอในช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 โดยจะต้องนาส่งแบบ
ปร. 4 และ ปร. 5 ให้สานักงบประมาณด้วย ทั้งนี้หากไม่ส่งรูปแบบให้สานักงบประมาณก็หมายความว่าจะไม่ได้รับ
การจั ดสรรงบประมาณ จึ งมี ข้อ ห่ ว งกั งวลในเรื่อ งข้ อคิ ดเห็ น ที่ เกี่ ยวกั บ รูป แบบ อีก ทั้ งครั้งนี้ เป็ น การพิ จ ารณา
กลั่นกรองโครงการเป็นปีแรก ด้วยระยะเวลาที่จากัดอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ได้ศึกษาออกแบบได้
ส่วนในข้อคิดเห็นที่มีการปรับ แบบ เช่น การลด End Effect การปรับปรุงรูปแบบโดยการปรับปรุงแนวให้ชิดฝั่ง
มากขึ้นไม่ยื่นลงไปในทะเลมากนักนั้นสามารถดาเนินการได้
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง) มีข้อคาถามไปยังหน่วยงานปฏิบัติเนื่องจาก
การพิจารณากลั่นกรองในปีนี้เริ่มช้า ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเร็วกว่านี้ ดังนั้นในกรณีที่เป็นโครงสร้างเดิมก็อาจจะยึด
รูปแบบเดิมแต่ฐานเขื่อนควรมีการขยับมาชิดฝั่งไม่ยื่นลงไปในทะเลมากนัก ในส่วนนี้ยังสามารถปรับได้อยู่หรือไม่
อนุกรรมการ (นายพงษ์ น รา เย็น ยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิ การและผังเมือง) กล่ าวว่า ในส่ วนของการ
ปรับ ปรุงรู ป แบบเพื่อลด End Effect ความชัน แนวในการสร้างโครงสร้างในส่ ว นนี้ส ามารถปรับได้ตามความ
เหมาะสมในระหว่างดาเนินการ แต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงวิธีการไปโดยสิ้นเชิง
อนุกรรมการ (นางเสาวภา หิญธีระนันท์ ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) กล่าวว่า สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเรื่องการจัดทา
EIA จึงต้องการให้ระบุว่าโครงการใดบ้างที่เข้าข่ายจะต้องทา EIA เช่น โครงการประเภทรอดักทราย เป็นต้น
อนุกรรมการฯ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ) กล่าวว่า ขอให้ตัดข้อคิดเห็นของโครงการเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวดงตาล ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ที่ว่า “มีโครงการปิดอ่าวทั้งหมดด้วยโครงสร้างคอนกรีตและหิน หากมีโครงการก็ไม่ทาให้เกิด End Effect”
เนื่องจากไม่ตรงประเด็น ที่เคยให้ความเห็นไว้ว่า หากเราพะวงในเรื่องของ End Effect แล้วทั้งอ่าวไทยก็คงต้อง
สร้างโครงสร้างทั้งหมดตลอดแนว เพื่อไม่ให้เกิด End Effect ในประเทศ
อนุกรรมการ (นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง) กล่าวว่า ให้ปรับความหมายที่ว่า “มีโครงการปิดอ่าวทั้งหมด
ด้ว ยโครงสร้างคอนกรีตและหิ น หากมีโครงการก็ไม่ท าให้ เกิด End Effect” ให้ ตรงกับ ที่ท่ านประวิตรกล่ าวไว้
คือ ถ้าประเทศไทยยังใช้นโยบายสร้างโครงสร้างเพื่อลด End Effect ไปเรื่อย ๆ แปลว่าต้องทาโครงสร้างปิดทั้งอ่าว
ความหมายของท่านก็คือถ้าประเทศไทยมีนโยบายแบบนี้เราต้องทาทั้งหมด
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) ขอชี้แจงว่า
(1) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวดงตาล ตาบล
สัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างเขื่อนแนวตั้งของเทศบาลเมืองสัตหีบกับเขื่อนทิ้ง
หิ น ของกรมโยธาฯ ที่ดาเนิ น การตั้งแต่ปี ๖๑ – ๖๔ ประมาณ ๔๐๐ เมตร จะเรียงหิ นมาชนเขื่อนแนวตั้งของ
เทศบาลเป็นการปิดรอยต่อระหว่างเขื่อนของกรมโยธาฯ กับเขื่อนของเทศบาล เมื่อปิดแล้วก็ไม่เกิด End Effect
เนื่องจากว่าหัวกับท้ายถูกบล็อคไว้แล้ว
(2) ส่วนเรื่อง...
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หรือไปไกล ๆ ซึ่งกรมโยธาฯ กาลังหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพยายามศึกษาเรื่องนี้
(3) เนื่องจากมีการกัดเซาะรุนแรงที่กระทบกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ หรือบ้านเรือนพี่น้องประชาชน
หากกรมโยธาฯ ไม่แก้ปัญหาพื้นที่ตรงนั้นก็จะหายไป แต่เมื่อทาก็เกิด End Effect อาจเป็นระยะ ๕๐ เมตร ๑๐๐
เมตร แต่ไม่ได้ลามถึงขนาดที่พูดกัน ทาจุดนี้ ลามไปทั้งประเทศก็ไม่ใช่ กรมโยธาฯ เองก็พร้อมจะยอมรับในสิ่งที่ทาง
วิชาการต้องการให้ปรับแก้ เพราะว่าภารกิจของกรมโยธาฯ คือ ป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก
อนุกรรมการฯ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์) อธิบายเพิ่มเติมว่า
(1) เรื่องของ End Effect ไม่ใช่เกิดเฉพาะตรงปลายไม่ได้ดูเฉพาะตรงนั้น องค์ประกอบของกระบวนการ
ชายฝั่งไม่ได้เหมือนกันทุกที่
(2) ในฐานะเป็นข้าราชการของรัฐต้องบาบัดทุกข์บารุงสุขแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน แต่ไม่ได้ให้ความรู้กับเขา
คณะกรรมการที่แต่งตั้งในระดับจังหวัดในระดับท้องถิ่นต้องทาให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าใจ โครงการนี้สร้างมาแล้วเมื่อ
ชารุดพังก็ต้องซ่อม หากไม่ซ่อมชาวบ้านก็อยู่ไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันเราต้องให้ความรู้เขาด้วย จะเห็นว่าสิ่งที่เรา
ทาอยู่เวลานี้ไม่ได้ยั่งยืน
(3) ขอเสนอว่าควรนาโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณ
อ่าวดงตาล ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นต้นแบบในการศึกษาต่อไป เพราะปัจจุบันเห็นได้ว่าปัญหา
End Effect ได้ทาลายป่าชายเลนไปแล้ว
อนุกรรมการ (นายบัลลังก์ เมี่ยงบัว ผู้แทนกรมเจ้าท่า) ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่า ในส่วนของโครงการที่
คณะทางานฯ พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้กรมเจ้าท่าทาการศึกษาเพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งที่เหมาะสมต่อไป ส่วนใหญ่โครงการเหล่านี้เป็นโครงการซึ่งกรมเจ้าท่าได้ดาเนินการศึกษาอยู่แล้ว เพียงแต่
ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงยังมิได้มีการตั้งงบประมาณก่อสร้าง ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาในส่วนของตั้งงบประมาณ
เพื่อศึกษาเนื่องจากเป็นโครงการที่กรมเจ้าท่าดาเนินการอยู่แล้ว
อนุกรรมการ (นางสาวรตินุช กัน ตะปีติ ผู้แทนสานักงบประมาณ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการ
ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะทางาน ฯ แล้ว นั้น เมื่อส่งคาขอไปที่สานักงบประมาณ จะต้องมีพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์พิจารณาของสานักงบประมาณด้วย เช่น เหตุผลความจาเป็น การเรียงลาดับความสาคัญ ความพร้อม
ด้านพื้ น ที่ด าเนิ น การ แบบรู ป รายการ ปร. 4 ปร.5 รวมถึงศัก ยภาพในการดาเนิน การของหน่ว ยงาน เองด้ ว ย
ในปัจจุบันนี้หน่วยงานท้องถิ่นที่สามารถของบประมาณได้โดยตรง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร
และเทศบาลเมือง ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล ยังคงต้องของบประมาณผ่านกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ประธานอนุกรรมการ สรุปความเห็นที่ประชุมว่า ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาโครงการป้องกันและ
แก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งประจาปี งบประมาณ 2565 ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการปรับรูปแบบเอกสารและ
ปรับปรุงคาอธิบายให้มีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย
มติที่ประชุม
1) เห็ น ชอบต่อ ผลการพิ จ ารณาโครงการของคณะท างานเพื่ อ พิ จารณากลั่ น กรองและให้ ข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่อโครงการ มาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่
2) มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาเนินการปรับรูปแบบเอกสารและปรับปรุงคาอธิบาย
ให้ มี ค วามชั ด เจน อ่ านเข้ าใจง่าย และจั ด ส่ งข้ อ มู ล ผลการพิ จ ารณาโครงการให้ กั บ ส านั ก งบประมาณเพื่ อ ใช้
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ต่อไป
ระเบียบ...

-21ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี –
เลิกประชุม เวลา 14.00 น.
ลงชื่อ
(นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นายปรานต์ ดิลกคุณากุล)
ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

