ฉบับรับรอง

รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 2 / ๒๕๖4
(ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ)
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.3๐ – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อนุกรรมการผู้มาประชุม
1. นายทศพร นุชอนงค์
2. นายโสภณ ทองดี
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. รองศาสตราจารย์ ทวีวงศ์ ศรีบุรี

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
คนที่ 1
รองประธานอนุกรรมการ
คนที่ 2
อนุกรรมการ

4. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
อนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)
6. นายบัลลังก์ เมี่ยงบัว
อนุกรรมการ
วิศวกรโยธาชานาญการ
(แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า)
7. นางสาวภาปวิอร ฉันทเนรมิตร
อนุกรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
(แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
8. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
(แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
9. นายธราธิป หนูเจริญ
อนุกรรมการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
(แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง)
10. นาวาโท พิเชษฐ ปัว้ เฮงทรัพย์
อนุกรรมการ
หัวหน้าสมุทรศาสตร์ กองสมุทรศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
(แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์)
11. นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีธรณี
(แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี)
12. นางสาวสุจิตรา อยู่ทอง
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
(แทนเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
13. นางสาว...

-213. นางสาววรรณภา คล้ายสวน
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
14. นายทัยศักดิ์ ธรรมกุล
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ
(แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ)
15. นายณัทธร แก้วภู่
อนุกรรมการ
นักภูมิสารสนเทศชานาญการ
(แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
16. นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑7. นายศศิน เฉลิมลาภ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
18. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
19. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
20. พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
21. นายไมตรี จงไกรจักร
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
22. นางสุรีย์ สตภูมินทร์
อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
23. นายศุภวัตร กาณจน์อติเรกลาภ
อนุกรรมการ
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากร
และสิง่ แวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
(แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
๒4. นายอุกกฤต สตภูมินทร์
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
๒5. นางสาวอทิตยา ศรีหมากสุก
อนุกรรมการ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
(แทนผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)
26. นายชาญวิทย์ กันยา
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองกฎหมาย
27. นายพีระพัฒน์ ชูกาเหนิด
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์และนโยบาย
(แทนผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)
๒8. นาย...

-3๒8. นายปรานต์ ดิลกคุณากุล
ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
๒9. นางสาวสุหทัย ไพรสานฑ์กุล
ผู้อานวยการส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
อนุกรรมการผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. นายวรวุฒิ ตันติวนิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย์ มนตรี ชูวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนิรันดร์ ชัยมณี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีวิทยา
2. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. นายสาราญ ประพัฒน์
กรมทรัพยากรธรณี
4. นายกิตติพจน์ เพิ่มพูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. นางสาวจีวโรบล แสงสว่าง
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. นายกฤตยชญ์ ชานาญช่าง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7. นายสมานใจ มั่นศิลป์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8. นายกิตติภัต ลาภชูรัต
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
9. นางสาวนิสากร บุญสงค์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10. นายมเหสักข์ หิรัญตระการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11. นายชัชนรินทน์ ชัชวงศุ์วาลย์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12. นายสมไชย เก้าเอี้ยน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
13. นายศุภใจ เกตุแก้ว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14. นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15. นายณรงค์ หมัดสุข
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
16. นางสาวชุติมา บุญฤทธิ์ศรีพงษ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
17. นางสาวกนกพร พงษ์รามัญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานอนุกรรมการ (นายทศพร นุชอนงค์) กล่าวว่า สาหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่
2/2564 ของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ระเบียบ…

-4ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
อนุกรรมการและเลขานุการ (นายปรานต์ ดิลกคุณากุล) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีการประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
ณ ห้ องประชุมลาแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุม
และได้แจ้งเวียนต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแล้ว คณะอนุกรรมการฯ มีข้อแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
1. อนุกรรมการ (นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี) ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
1.1 หน้ าที่ 7 บรรทัด ที่ 7 จากเดิม “…น าใช้ในการบริห ารจัด การเชิ งพื้ น ที่ต่ อไป” แก้ ไขเป็ น
“…นาไปใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ต่อไป”
1.2 หน้ า ที่ 20 บรรทั ด ที่ 12 จากเดิ ม “2. มอบหมายไปฝ่ า ยเลขานุ ก าร” แก้ ไ ขเป็ น
“2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ”
1.3 หน้าที่ 21 บรรทัดที่ 4 จากเดิม “อ.บางละมุง จ.ชลบุรี” แก้ไขเป็น “อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”
1.4 หน้าที่ 21 บรรทัดที่ 23 จากเดิม “ต. อ. จ.” แก้ไขเป็น “ตาบล อาเภอ จังหวัด”
1.5 หน้าที่ 22 บรรทัดที่ 2,3,16 จากเดิม “ต. อ. จ.” แก้ไขเป็น “ตาบล อาเภอ จังหวัด”
1.6 หน้าที่ 23-25 จากเดิม “กฏกระทรวง” แก้ไขเป็น “กฎกระทรวง”
ในการนี้ จึงขอให้อนุกรรมการฯ พิจารณารายงานการประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ การรับรอง
รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบู ร ณาการด้ า นการจั ด การการกั ด เซาะชายฝั่ งทะเล ครั้ งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 (ฉบับแก้ไข) ต่อไป
มติทปี่ ระชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบู รณาการด้ านการจั ด การการกั ด เซาะชายฝั่ งท ะเล
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมีขอ้ แก้ไข/เพิ่มเติมตามประเด็นข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่องที่ 3.1 ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง แผนที่ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย
อนุกรรมการและเลขานุการ (นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แห่งชาติ มีมติเห็นชอบการแบ่งระบบกลุ่มหาด
ประเทศไทยและมอบหมายให้ จั ด ท าเป็ น ประกาศกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ในการประชุ ม ครั้ งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ในการนี้ กรม ทช. ได้ออกประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แผนที่ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา
15 (3) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
เพื่ อ ใช้ ในการปฏิ บั ติงานตามภารกิ จ กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง รวมทั้ งได้ มี ก ารส่ งเรื่ อ งไปยังส านั ก
เลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ประกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษาเพื่ อ ให้ เป็ น ที่ ท ราบกั น โดยทั่ ว ไปเรียบร้อยแล้ ว
จึ ง เรี ย นที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบประกาศกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เรื่ อ ง แผนที่ ร ะบบกลุ่ ม หาด
ประเทศไทย ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง แผนที่ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย
เรื่องที่ 3.2…

-5เรื่องที่ 3.2 แผนการดาเนินงานกลั่นกรองโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
อนุกรรมการและเลขานุการ (นายปรานต์ ดิลกคุณากุล) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามคาสั่งคณะอนุกรรมการ
บู รณาการด้ านการจั ดการการกั ดเซาะชายฝั่ งทะเล ที่ 2/2564 ลงวั นที่ 26 มี นาคม พ.ศ. 2564 ซึ่ งแต่ งตั้ ง
คณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการ มาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิ บั ติส าหรับ การป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการกัดเซาะชายฝั่ งในภาพรวมและเชิงพื้ นที่ นั้น ที่ ผ่ านมา
คณะท างานมี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 18 สิ งหาคม 2564 โดยเป็ น การประชุ ม ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันพิจารณา ดังนี้ (1) กรอบระยะเวลาการดาเนินงานของคณะทางาน (2) แนวทางการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการ และ (3) แบบฟอร์มเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ กรม ทช. ได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเสนอโครงการด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจาปีงบประมาณ 2566 เข้าสู่การพิจารณาของคณะทางาน
ที่จะเริ่มการพิจารณากลั่น กรองโครงการฯ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จึงเรียนที่ประชุม เพื่อทราบแผน
การดาเนินงานกลั่นกรองโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กล่าวว่า ขอเรียนถามเกี่ยวกับ
เรื่องไทม์ไลน์ของบประมาณประจาปี 2566 สืบเนื่องจาก กรม ทช. อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงกาหนดเขต
พื้ น ที่ ใช้ ม าตรการในการป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ งส าหรับ การด าเนิ น โครงการก่ อ สร้ างก าแพงป้ อ งกั น คลื่ น
ริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ซึ่งถ้าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวผ่าน โครงการที่จะเสนอของบประมาณ
ในปี 2566 จะต้องแนบ checklist ในการขอดาเนินโครงการด้วยหรือไม่ เพราะในกฎกระทรวงข้อ 8 กาหนดว่า
การดาเนินโครงการในเขตพื้นที่ตามข้อ 3 ถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้ดาเนิน การมาก่อนกฎกระทรวง
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการจนแล้วเสร็จ
รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1 (นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ชี้แจง
ต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) ในเรื่ องของกฎกระทรวง ท่ านปลั ด และ รมว.ทส. ได้ มี การก าชั บให้ เร่งรั ดด าเนิ นการเสนอเรื่องต่ อ
คณะรัฐมนตรี ให้ ได้ภ ายในเดือนนี้ ซึ่งปั จ จุ บั น กฎกระทรวงดังกล่ าวอยู่ระหว่างการเวี ยนสอบถามความคิดเห็ น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แต่ผ่านมาครึ่งปีก็ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ และก็เป็น
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากผ่านขั้นตอนของอนุกรรมการไปแล้ว ดังนั้น ประเด็นที่ท่านรองพงษ์นรา
สอบถามสาหรับโครงการในปี งบประมาณ 2566 คงดาเนินการจัดทา checklist ไม่ทัน ดังนั้น ก็จะเป็นการส่ง
โครงการที่ มี ค วามพร้ อ มเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะท างานเพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรอง ฯ ตามกรอบปกติ
(2) กรณีที่ checklist แล้วเสร็จประมาณกลางปีหน้า ในปีงบประมาณ 2567 ขอยืนยันว่าต้องดาเนินการ
ตามกระบวนการ ในการเสนอโครงการต่อคณะทางานกลั่นกรอง ซึง่ ต้องมีการแนบ checklist ประกอบด้วย
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) ให้ข้อสังเกตว่า ตามกฎกระทรวง
ข้อ 8 ระบุ ไว้ว่าไม่รวมโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ ว แต่กรณี โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2566 ยังไม่ผ่านสภาและยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แล้วกระบวนการของกฎกระทรวง
เสร็จช่วงกลางปีหน้าพอดี ดังนั้นจะเข้าข่ายข้อ 8 ด้วยหรือไม่ ซึ่งตามที่ อทช. แจ้งว่าไม่ต้องทา checklist แนบก็มี
ความชัดเจน แต่ยังคงมีความกังวลว่าจะขัดแย้งกับข้อ 8 ในกฎกระทรวงหรือไม่
รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1 (นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ชี้แจงต่อ
ที่ประชุมว่า ในประเด็นนี้ขอหารือกับกองกฎหมายของกรมก่อน ว่าเราจะใช้บทเฉพาะกาลในช่วงรอยต่อของปีแรก
ว่าให้...

-6ว่ า ให้ เริ่ ม ใช้ ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ 2567 เป็ น ต้ น ไป ได้ ห รื อ ไม่ อ ย่ า งไร เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด ปั ญ หาภายหลั ง จากที่
กฎกระทรวงฉบับนี้ผ่าน ก็ถือเป็นที่รับทราบตามนี้ กรมจะได้ดาเนินการให้กองกฎหมายทาบทเฉพาะกาลในช่วง
รอยต่อของกฎกระทรวงฉบับนี้ต่อไป
อนุกรรมการ (นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อานวยการกองกฎหมาย) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎกระทรวง
ถ้าเสร็จสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้แล้ว ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้ และต้องปฏิบัติตามข้อ 8
โดยในการด าเนิ นโครงการก่อสร้างกาแพงป้ องกันคลื่ นริมชายหาดและเขื่อนป้องกั นตลิ่ งริมทะเล ต้องมี การจัดท า
มาตรการด้านสิ่งแวดล้ อมหรือ checklist แนบด้วย ซึ่งกรณี งบประมาณปี 2566 หากผ่ านการพิจารณาแล้ ว
ก็สามารถดาเนินการต่อไปได้เลย
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ขอให้ อทช. พิจารณาร่วมกับกองกฎหมายในประเด็นนี้ เนื่องจากเป็น
ช่วงของรอยต่อของกฎหมาย
รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1 (นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวว่า
(1) ในปี งบประมาณ 2565 ทางกรมขอขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า สานักงบประมาณ
เป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้ความร่วมมือด้วยการอนุเคราะห์ส่งโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะทางานกลั่นกรอง
ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 มี โครงการส่งเข้ามาทั้งสิ้น 64 โครงการ โดยเป็ น โครงการที่ มีความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามที่คณะทางานกลั่นกรองพิจารณาแล้ว จานวน 17 โครงการ ซึ่งทางกรมก็ได้มีหนังสือแจ้งการ
พิจารณาถึงสานักงบประมาณแล้วสาหรับโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ทาง รมว.ทส. และ ปลัด ทส. ก็ได้ฝากขอบคุณ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ตามที่ ได้ น าเรี ยนว่าต่อไปนี้ ความซ้าซ้ อนของการก่ อสร้างโครงการป้ องกั นการกัดเซาะชายฝั่ ง
ก็จะเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้น
(2) ในปีงบประมาณ 2566 ทางกรม ทช. ได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทั่ วประเทศที่อยู่ใน
พื้นที่ชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ อปท. อบจ. ผู้ว่าราชการจังหวัด กรม กอง กองทัพ เพื่อให้พิจารณานาส่งข้อมูลโครงการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเข้ามาสู่การพิจารณาของคณะทางานกลั่นกรอง
(3) ขอฝากสานักงบประมาณช่วยพิจารณาข้อมูลโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะทางานกลั่นกรอง
ก่อนพิจารณาจัดสรรงบงบประมาณต่อไป
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) ให้ข้อสังเกตว่า ตามที่ท่าน อทช.
ได้นาเรียนถึงคณะทางานชุดนี้ว่ามีหน้าที่ในการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ให้เป็นไปตามแนวทางที่ทางกรมกาหนด ซึ่งสาหรับหน่วยงานส่วนกลางหรือโครงการของส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับ
เงินสนั บสนุ น ก็ คงไม่มีปัญ หาอะไร เพราะสานัก งบประมาณก็สามารถกลั่นกรองได้ แต่ป ระเด็น ปัญหาหนึ่ง คือ
งบประมาณของส่วนท้อนถิ่นทีเ่ ป็นโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเหมือนกันแต่สภาท้องถิ่นสามารถอนุมัติ
โครงการได้เอง ซึ่งไม่ได้เข้ามาอยู่ ในระบบการกลั่นกรองของคณะทางานนี้ คงต้องหาวิธีที่ จะกากับหรือควบคุม
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดและผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว
รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1 (นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวว่า
ทางกรมก็ ต ระหนั ก ถึงประเด็น นี้ จึ ง ได้ท าหนั งสือถึงอธิบดีกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ กาชับ และ
ที่ส าคัญ ทางกรม ทช. ได้ มี ห นั งสื อ ถึง อบต. ที่ อยู่ ติด ชายฝั่ งทะเลทั่ วประเทศทั้ ง 23 จังหวัด ถึ ง นายก อบต.
โดยตรง ก็คิดว่าน่าจะสามารถป้องกันปัญหาได้ในระดับนึง ทั้งนี้ กรม ทช. จะกาชับไปยังสานักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ของกรมในการตรวจตราเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นด้วย
อนุกรรมการ (นายชาญวิทย์ กั นยา ผู้อานวยการกองกฎหมาย) กล่าวว่า ขออนุญาตหารือท่านพงษ์นรา
เรื่องร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งสาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้าง
กาแพง...

-7ก าแพงป้ อ งกั น คลื่ น ริ ม ชายหาดและเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ งริม ทะเล ขณะนี้ เรื่อ งถู ก ส่ ง กลั บ ไปยั งส านั ก เลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรีเป็นรอบ 2 แล้ว ซึ่งทางสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกจ็ ะทาหนังสือเวียนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อขอความเห็ น อีกครั้ง อยากให้ ป ระเด็น ของท่านเกี่ยวกับ การเพิ่มเติม บทเฉพาะกาลไปแก้ ไขในขั้นตอนของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อไม่ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตีเรื่องกลับมาอีกครั้ง
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผั งเมือง) กล่าวว่า ขอแค่ให้ มีบทเฉพาะกาล
เพือ่ ไม่ให้มีปัญหาความขัดแย้งในทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถไปแก้ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
มติที่ประชุม
รับทราบแผนการดาเนิน งานกลั่นกรองโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่องที่ 3.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ธรณี วิทยาทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่อ่าวตราด
จังหวัดตราด
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เรื่องที่ 3.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่ อการบริห าร
จัด การเชิงพื้น ที่ธ รณี วิ ทยาทางทะเลและชายฝั่ ง พื้ นที่ อ่าวตราด จังหวัดตราด เป็น เรื่ องที่กรมทรัพ ยากรธรณี
เสนอวาระมาเพื่อแจ้งให้อนุกรรมการทราบ จึงขอเชิญผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณีเป็นผู้เสนอรายละเอียด
อนุ ก รรมการ (นายสุ ว ภาคย์ อิ่ ม สมุ ท ร ผู้ แ ทนกรมทรั พ ยากรธรณี ) กล่ าวว่ า ก่ อ นที่ จ ะน าเสนอ
รายละเอีย ด ขอน าเสนอภาพรวมให้ ได้ รั บ ทราบก่ อน เนื่อ งจากกรมทรัพ ยากรธรณี ได้ ดาเนิ นโครงการส ารวจ
ธรณีวิทยาเพื่ อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณอาเภอเมือง และคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะทางนโยบายและข้อมูลวิชาการเพื่ อส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรม
ได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จและได้จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่จานวน 3 เล่ม ดังนี้ (1) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงพื้นที่ธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง (2) รายงานการสารวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทาง
ทะเลและชายฝั่ง พื้นที่อาเภอเมืองและคลองใหญ่ จังหวัดตราด (3) รายงานการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
พื้น ที่ตาบลแหลมกลัด อาเภอเมือง และตาบลไม้รูด อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สาหรับ รายละเอียดขอเชิญ
นายสาราญ ประพัฒน์ เป็นผู้นาเสนอ
ผู้แทนกรมทรัพยากรธณี (นายสาราญ ประพัฒน์) กล่าวว่า หัวข้อที่จะนาเสนอประกอบด้วย พื้นที่สารวจ
วิธีการสารวจ ผลการสารวจ และข้อเสนอแนะ
1. พื้น ที่ สำรวจ อยู่ในอาเภอเมือง อาเภอคลองใหญ่ และครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอ่ าวตราด
ประกอบด้วย 4 ระบบกลุ่มหาด ได้แก่ หาดไม้รูด-หาดราชการุณย์ หาดแหลมกลัด อ่าวตราด และห้วงน้าขาว
2. วิธีกำรสำรวจ (1) พื้นที่ทำงทะเล มีการสารวจตะกอนพื้นทะเล จากนั้นนามาวิเคราะห์ขนาดและ
หาโลหะหนัก สาหรับการสารวจธรณีฟิสิกส์ทางทะเล จะมีการตรวจวัดความเร็วและทิศทางกระแสน้า ความลึกชั้น
ดานแข็ง ความหนาตะกอนทะเล และภูมิสั ณ ฐานพื้ นทะเล (2) พื้นที่ ชำยฝั่ง มีการศึกษาความเปราะบางและ
การศึกษาความเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่ง ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง
3. ผลกำรสำรวจ
3.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่ง (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่ง ในแนวราบ พบว่าในช่วง
11 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งเฉลี่ ยที่ 5.38 เมตร มีระยะทาง 0.54 กิโลเมตร ในพื้นที่บ้านคลองสน
แต่พบว่าในช่วง 1 ปี ที่ผ่ านมา มี การศึกษาทั้งในช่วงก่อนและหลังมรสุ ม พบว่าอัตราการกัดเซาะเพิ่มสูงขึ้นถึง
12.47 เมตร โดยมีระยะทาง 3.32 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ของหาดบ้านคลองพัง ที่มีการกัดเซาะเข้ามามากที่ สุด
138.21 เมตร และ (2) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพชำยฝั่งในแนวดิง่ ตลอดหาดในพื้นที่ศกึ ษามีตะกอนทรายหน้าหาด
ลดลง…

-8ลดลง รวมประมาณ 780,000 ลบ.ม. ซึ่งลดลงมากสุดจะอยู่บริเวณหาดสุวรรณเกลียวทอง
3.2 ควำมเปรำะบำงชำยฝั่ ง พบว่ าชุ มชนที่ จะได้ รั บผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงพื้ นที่ ชายฝั่ ง
ประกอบด้วย พื้นทีบ่ ้านปากคลองอ่าวระวะ บ้านชายเนิน หาดสุสานโลมา 2 หาดมุกแก้ว ซึ่งจะมีความเปราะบางสูงมาก
3.3 ตะกอนพื้นทะเล พบว่าตะกอนทรายมีการกระจายตัวอยู่ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่เป็น
แนวยาว ส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษาจะเป็นลักษณะของตะกอนทรายแป้งหรือตะกอนโคลน เป็นสัดส่วน
ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
3.4 ธรณีฟิสิกส์ทำงทะเล จากการศึกษาเปรียบเทียบทิศทางและความเร็วของกระแสน้าในสอง
ช่วงมรสุม พบว่าช่ วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ น้ามีทิศทางไหลไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ กลับกันในช่วงมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กระแสน้าไหลไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วที่มากกว่า
ในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ข้ อ เสนอเชิ งนโยบำยเพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรทำงทะเลและชำยฝั่ ง เมื่ อ น าข้ อ มู ล ทั้ ง หมดมา
ประมวลผล สามารถกาหนดข้อเสนอเชิงนโยบายจัดการทะเลและชายฝั่ งได้ 6 ข้อ ดังนี้ (1) จุดวางปะการังเทียม
ไม่เหมาะสม และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ทช. (2) ทรายหน้าหาดลดลง และไปสะสมอยู่บริเวณนอกชายฝั่ง
(3) ทรายชายหาดถูกกัดเซาะ เนื่องจากว่าพื้นที่ที่กัดเซาะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบันมีการนาทรายชายหาดเข้ามา
เติมเพื่อความสวยงาม (4) ปริมาณโลหะหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน จากการสารวจตะกอนทราย (๕) หินถมและการ
ขุดเนิ นทราย ในเรื่องของการจัดการพื้นที่ชายฝั่ งพบว่า แนวชายฝั่ งบางพื้นที่มีการนาหิ นที่ไม่เหมาะสมมาถมชายฝั่ง
ทาให้ มีตะกอนโคลน (6) โครงสร้างป้ องกันชายฝั่งไม่เหมาะสม พบว่าโครงสร้างในพื้ นที่เมื่อหมดระยะแนวก่อสร้าง
ก็จะเกิดการกัดเซาะในพื้นที่อื่น บางโครงสร้างมีการดักตะกอนไว้ทาให้ดา้ นหลังแนวโครงสร้างถูกกัดเซาะ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศศิน เฉลิมลาภ) กล่าวว่า หากสามารถวิเคราะห์ ย้อนกลับไปได้ว่า
สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งมีสาเหตุมาจากอะไรก็จะเป็นประโยชน์มาก ส่วนในเรื่ องของโลหะหนักเป็นเรื่องที่
น่าตกใจมาก เนื่องจากไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากที่ใด ซึ่งหากทราบได้ก็จะสามารถขยายผลไปสู่เรื่องอื่น ๆ ได้ต่อไป
ข้อมูลนี้น่าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะพอสมควร ถ้าเกิดมีการวิเคราะห์ ย้อนไปดูสาเหตุของการกัดเซาะก็น่าจะเริ่มจาก
รอดักทรายตัวหนึ่งหน้ารีสอร์ทใหญ่ ๆ จะมีข้อมูลออกมาแบบนี้ได้หรือไม่ เพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง) กล่าวว่า ข้อมูลของ
กรมทรัพยากรธรณีสามารถนามาใช้สนับสนุนในเชิงนโยบายในการประกาศพื้นที่คุ้มครองของกรม ทช. ได้ ดังนั้น
ทั้งสองกรมอาจจะต้องร่วมมือกัน เรื่องดังกล่าวในอนาคต และที่นาเสนอว่าพื้นที่ที่วางปะการังเทียมไม่เหมาะสม
หมายถึงไม่เหมาะสมอย่างไร และปะการังเทียมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง) กล่าวว่า ในเรื่องของโลหะหนักหากพบอยู่ในดิน
ก็ไม่น่าตกใจ เพราะสามารถพบได้หลายพื้นทีใ่ นบริเวณอ่าวไทย แต่หากมีการดูดทรายขึ้นมาก็อาจเป็นอันตรายได้
ผู้แทนกรมทรัพยากรธณี (นายสาราญ ประพัฒน์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับพื้นที่วางปะการังเทียม
กรมอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งต้องมีความลึกน้ามากกว่า ๖ เมตร และต้อง
เป็นพื้นที่ทมี่ ีตะกอนทราย ส่วนในเรื่องของโลหะหนัก พบว่าในบริเวณดังกล่าวมีการขุดลอกช่องทางเดินเรือ ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการปนเปื้อนของตะกอนได้
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ในอนาคตทางกรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งคงมีโอกาสได้บูรณาการการทางานร่วมกันต่อไป
มติทปี่ ระชุม…

-9มติทปี่ ระชุม
รับทราบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่อ่าวตราด
จังหวัดตราด
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 4.1 รายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้า งกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมทะเล (Environmental checklist for seawall and revetment)
4.1.1 รายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้ างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและ
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (Environmental checklist for seawall and revetment) (ฉบับปรับปรุง)
อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) รายการข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อน
ป้ อ งกั น ตลิ่ ง ริม ทะเล (ฉบั บ ปรั บ ปรุง) เป็ นมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม ภายใต้ ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้ นที่ ใช้
มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งสาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและ
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๓ และมอบให้กรม ทช. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
(2) ก่อนเสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้สอบถามความเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงฯ ได้มีหน่วยงานเสนอความเห็นว่า รายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ควรต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียให้ครบถ้วนก่อน
(3) กรม ทช. ได้ ด าเนิ น การทบทวนรายการข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม โดยการแต่ ง ตั้ ง คณะท างานฯ
ซึ่ งขณะนี้ ขั้นตอนทั้ งหมดได้ ด าเนิ นการเสร็ จเรียบร้ อยแล้ ว ในการนี้ จึ งขอเชิ ญอาจารย์ กิ ตติ พจน์ เพิ่ ม พู ล เสนอ
รายละเอียดของรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง) ต่อที่ประชุมต่อไป
นายกิตติพจน์ เพิ่มพูล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ อนุกรรมการทราบว่า
กรมได้มีการแต่งตั้งคณะทางานขึ้นเพื่อปรับปรุงรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้มีการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจานวนสองครั้ง จนได้เป็นรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้าง
กาแพงป้ องกั น คลื่ น ริม ชายหาดและเขื่อนป้ องกั นตลิ่ งริม ทะเล (ฉบั บปรับ ปรุง) ที่ น ามาเสนอต่อ อนุ กรรมการ
เพื่อพิจารณา ซึง่ เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ในการนาเสนอวันนี้
ส่วนแรก การปรับปรุงรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้ (๑) ข้อมูลทั่วไป
โดยในส่วนที่ ๑ ยังคงมี ๑๖ หัวข้อ ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลของโครงการครบถ้วนขึ้น
(๒) รำยกำรตรวจสอบข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม จากเดิมซึ่งมีรายการตรวจสอบข้อมูล 4 มิติ (ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
กายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต) 14 ปัจจัย
50 รายการ เปลี่ยนแปลงเป็น 14 ปัจจัย 51 รายการ (๓) รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้ อมในระยะก่อสร้ำงและ
ระยะดำเนินกำร ซึ่งหลังจากการทา checklist ในส่วนที่ 2 ว่ามีรายการใดบ้างที่ส่งผลกระทบจากการก่อสร้างโครงสร้าง
ทั้งสองประเภทนั้น ก็นามาสู่การประเมินระดับผลกระทบว่าเป็นผลกระทบด้านบวกหรือ ด้านลบ ซึ่งจากเดิมมีการ
ประเมินผลกระทบ 3 ระดับ (ผลกระทบด้านบวก (+), ไม่ได้รับผลกระทบ (0), ผลกระทบด้านลบ (-) มีการปรับปรุง
ใหม่โดยแบ่ งออกเป็ น 7 ระดับ ดังนี้ ผลกระทบด้ านบวก 3 ระดับ (+1,+2,+3) ไม่ได้รั บผลกระทบ (0) และ
ผลกระทบด้านลบ 3 ระดับ (-1,-2,-3) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกาหนดความเข้มงวดกับผลกระทบ
ในระดั บ ที่ ค่ อ นข้ างรุ น แรง (๔) รำยกำรแสดงผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมที่ ส ำคั ญ มำตรกำรป้ องกั น และแก้ไข
ผลกระทบ…

-10ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อประเมินแล้ว พบว่ามีผลกระทบ
ในระยะดาเนิ น การหรือระยะก่อสร้างก็ จะนามาสู่การออกมาตรการในสองส่วนคือมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ (๕) มำตรกำรติดตำมตรวจสอบทั้งในระยะ
ก่อสร้ำงดำเนิ น กำรและสรุ ป ผล ซึ่งเป็ น การบรรยายสรุป ผลดี ผลเสี ยของการดาเนินโครงการและผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ มที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ที่ ไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ ตลอดจนแผนการเฝ้ าระวังติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ทั้งนี้ในทุกกรณีหากพิจารณาแล้วโครงการหรือกิจกรรมที่ทาลายหรือส่งผลโดยไม่ มีมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบหรือฟื้นฟูสภาพชายหาดกลับมาได้ดังเดิม ก็ไม่ควรมีโครงการกิจกรรมหรือสิ่งก่อสร้าง
ส่ว นที่ส อง เป็ น เรื่ องของการจัดทาคู่ มือระหว่างหน่ วยงานผู้ จัดท ารายงานกับ ผู้ ตรวจรายงาน
ซึ่ ง ในประเด็ น นี้ สผ. ได้ ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า ควรมี คู่ มื อ 2 เล่ ม ได้ แ ก่ (1) คู่ มื อ การจั ด ท ารายการข้ อ มู ล ด้ า น
สิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล และ (2) คู่มือ
การพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมทะเล
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
อนุกรรมการ (นางสาววรรณภา คล้ายสวน ผู้แทนสภาพัฒน์) กล่าวว่า ขออนุญาตสอบถามว่า ใน checklist
ที่มีการถามว่าใช่/ไม่ใช่/ไม่ใช่แน่ใจ ในคู่มือจะมีการกาหนดน้าหนักไว้เพื่อเป็นการลาดับความสาคัญในแต่ละส่วน
ด้วยหรือไม่ เพราะเมื่อ checklist แล้ว พบว่าคาตอบส่วนใหญ่ คือ ใช่ ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญ ซึ่งไม่แน่ใจว่าในคู่มือ
จะมีการระบุไว้หรือไม่ เช่น กรณีที่คาตอบเป็นใช่ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ แล้วจะนาไปสู่การดาเนินการอย่างไรต่อไป
นายกิตติพจน์ เพิ่มพูล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงสร้างของ checklist เขียนไว้เป็นลาดับขั้นตอน โดยเริ่มต้น
จากส่วนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยรายการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 14 ปัจจัย 51 รายการ เป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าใช่หรือไม่ ซึ่งข้อมูลใดที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะถูกตัดออกไปก่อน แล้วข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะ
ถูกน าไปพิ จารณาและประเมินระดั บผลกระทบต่ อในส่ วนที่ 3 ว่าในส่ วนที่ ใช่ นั้ น มี ผลกระทบเป็ นบวกระดั บใด
(+1, +2, +3) หรือลบระดับใด (-1, -2, -3) เพื่อนาไปสู่ส่วนที่ 4 คื อ การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ ซึ่งในส่วนของมาตรการ ถ้ามีผลกระทบระดับ -1 มาตรการก็จะมีลักษณะธรรมดาได้ แต่ถ้าระดับ -2
หรือ -3 มาตรการก็จะต้องเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบระดับ -3 มาตรการก็จะต้องเฉพาะเจาะจงสาหรับ
โครงการนั้น ๆ ซึ่งนี่เป็นรูปแบบการดาเนินการของ checklist ซึง่ ก็จะเป็นลาดับขั้นตอนไล่เรียงกันไป
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) ให้ความเห็น ดังนี้
(1) รายละเอียดของรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ ทั้ง 5 ส่วน มีความเห็นว่าครอบคลุมครบถ้วนแล้ว
ในทุกมิติ แต่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อในส่วนของคู่มือสาหรับการกรอกข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญและต้องมีความ
ชัดเจน เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการกรอกข้อมูล checklist ของหน่วยงานระดับท้องถิ่น ดังนั้น
คู่มือในการจัดทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ จึงต้องเข้าใจได้ง่ายและไม่มีความยุ่งยาก ส่วนคู่มือการพิจารณา
รายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ ก็ ต้องมีความชัดเจนว่าโครงการใดผ่านหรือไม่ผ่ าน เพราะเป็ นเรื่องที่ส าคัญ ว่า
โครงการนั้นจะถูกนาไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้หรือไม่ เพราะถ้า checklist ไม่ผ่านโครงการก็ไม่สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ คู่มือการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ จึงมีความสาคัญและควรต้องมีคณะทางาน
เพื่อร่วมกันพิจารณา และขอฝากกรม ทช. ว่าอยากให้ checklist ฉบับนี้สามารถปฏิบัติได้จริง เพือ่ ที่จะแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้
(2) ในส่วนของรายการข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมฯ มีคาถามว่ารายละเอียดทั้ง 5 ส่วน หน่วยงาน
ที่ของบประมาณจะต้องเป็นผู้ดาเนินการกรอกข้อมูลทั้งหมดใช่หรือไม่ หรือกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 และ 2
แล้วในส่วนที่ 3 เป็นเรื่องการวิเคราะห์ของคณะกรรมการที่จะต้องเป็นผู้ประเมิน
นาย...

-11นายกิตติพจน์ เพิ่มพูล ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) ในส่วนของการกรอกข้อมูล เจ้าของโครงการจะเป็นผู้ประเมินว่า โครงการนั้นจะมีผลกระทบอะไรบ้าง
และจะกาหนดมาตรการเพื่ อป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบที่ เกิดขึ้น อย่างไร ทั้งนี้ การประเมิ น โครงการกาแพง
ป้องกันคลื่นริมชายหาดหรือเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลแล้วพบว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่
สามารถดาเนินการได้ แต่เมื่อทราบว่ามีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นแล้วมีมาตรการครบถ้วนหรือไม่
(2) ส่วนของผู้พิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ มีหน้าที่พิจารณาอยู่ 2 ส่วน คือ (2.1) รายงาน
มีความถูกต้องหรือไม่ และ (2.2) มาตรการที่เสนอมาเพียงพอหรือไม่ ถ้าเพียงพอแล้วก็จะให้ความเห็นชอบต่อรายงาน
(3) การพิจ ารณา EIA หรือ รายการข้อมูล ด้านสิ่ งแวดล้ อมฯ มี ห ลั กเกณฑ์ เช่นเดี ยวกัน ซึ่งเป็นหลั ก
มาตรฐานในการดาเนินการ โดยผู้เสนอโครงการจะต้องเป็นผู้ประเมินจนถึงกาหนดมาตรการว่าจะป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไร
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การจัดทาคู่มือ 2 เล่ม ได้แก่
(1) คู่ มื อการจั ดท ารายการข้ อมู ลด้ านสิ่ งแวดล้ อมส าหรั บ โครงการก่ อสร้ างก าแพงป้ องกั นคลื่ นริ มชายหาดและ
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล และ (2) คู่มือการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้างกาแพง
ป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับไปดาเนินการต่อไป
อนุ กรรมการ (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์ พริ้ ง ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ) ให้ ความเห็ นว่ า มี ข้ อกั งวล
เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในตารางประเมินระดับผลกระทบซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ว่าจะสามารถกรอกตาม
ข้อเท็จจริงได้หรือไม่ เนื่องจากคู่มือยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีคาอธิบายประกอบการกรอกแบบฟอร์มว่า
จะต้องกรอกข้อมูลอย่างไร ดังนั้น ในกรณีที่ให้ความเห็นชอบ checklist ไปแล้ว แต่ในคู่มือไม่สามารถอธิบายได้
อย่างชัดเจนว่าจะกรอกข้อมูลได้อย่างไร จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร
อนุกรรมการ (นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
Environmental checklist จะมีการออกเป็นประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนคู่มือการจัดทารายการ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ ก็จะดาเนินการไปพร้อมๆ กัน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดาเนินการประมาณ 6-7 เดือน เพราะฉะนั้น
จึ งคาดหวั งว่าในปี งบประมาณ 2567 จะสามารถน ามาใช้ ได้ อย่างสมบู ร ณ์ และขอน าเรี ยนว่ าคู่ มื อหรือ checklist
เราก็สามารถนาไปลองใช้งานก่อน ถ้าเกิดมีปัญหาติดขัดก็สามารถปรับปรุงได้ ซึ่งจะง่ายกว่าไปแก้ไขกฎกระทรวง
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ ความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) กรณีที่ หน่วยงานมีการดาเนินการจัดทา IEE อยู่แล้ว จาเป็นหรือไม่ว่าต้องนาโครงการนี้มาจัดทา checklist
(2) กรณีที่โครงการใช้ชื่ออื่นซึ่งไม่ใช่ seawall หรือ revetment แต่มีฟังก์ชั่นของโครงสร้างตามรูปแบบนี้ จะต้องมี
การจัดทา checklist ด้วยหรือไม่
นายกิตติพจน์ เพิ่มพูล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของโครงการที่ใช้ชื่อไม่ตรงมีตัวอย่างอยู่พอสมควร
ซึ่งถ้าหน่วยงานตรวจสอบแล้วพบว่ามีโครงการในลักษณะดังกล่าวก็จะถูกดาเนินคดี เพราะกฎหมายก็ยังคงมีการ
บังคับใช้อยู่เช่นเดิม ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าจะต้องดาเนินการ
อย่างไรเมื่อจะดาเนินโครงการในรูปแบบดังกล่าว ส่วนเรื่อง IEE กับ EIA ถ้ามีการดาเนินการอยู่แล้วก็ไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินการทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental checklist ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีโครงการใดที่เป็น
seawall หรือ revetment ทีม่ ีการจัดทา IEE หรือ EIA ดังนั้นก็จะต้องดาเนินการให้เป็นตามกฎหมายต่อไป
อนุกรรมการ (นายทัยศักดิ์ ธรรมกุล ผู้แทนสานักงบประมาณ) ให้ความเห็น ดังนี้ (1) กรม ทช. ได้มีการ
ทดสอบใช้ Environmental checklist กับ โครงการที่ มี การดาเนิ น การไปแล้ ว หรือ ไม่ (2) ในส่ ว นของเอกชน
เช่น โรงแรม รีส อร์ท และพื้น ที่ของประชาชนที่อยู่ริมทะเล มีผลบังคับใช้ อย่างไร และกรณี ที่เกิดวิกฤตรุนแรง
ที่จาเป็นต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันจะต้องมีการทา checklist ก่อนดาเนินการหรือไม่ หรือสามารถดาเนินการ
แก้ไข…

-12แก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ไปล่ วงหน้ าก่ อนได้ แนวทางปฏิ บั ติ ตามกฎหมายก าหนดไว้ ว่ าอย่ างไร (3) ตามข้ อความ
ที่ร ะบุ ไว้ ในรายการข้อมู ล ด้านสิ่ งแวดล้ อมฯ หน้าที่ 1 “เพื่ อ ให้ ห น่ว ยงานของรัฐ และเอกชนซึ่งจะท ากิจกรรม
สิ่งก่อสร้าง หรือโครงการ...” คาว่า “เอกชน” หมายถึง กลุ่มคนประเภทใด
อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้
(1) Environmental checklist ซึ่งเป็นมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อมภายใต้ กฎกระทรวงก าหนดเขตพื้ นที่ ใช้
มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งสาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและ
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ไม่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่มกี รรมสิทธิ์ เมือ่ เกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ เจ้าของที่ดิน
ก็สามารถดาเนินการเพื่อปกป้องพื้นที่ของตนเองได้ตามกฎหมาย
(2) กรม ทช. ได้มีการทดลองใช้ Environmental checklist กับโครงการกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด
ทีเ่ คยมีการดาเนินโครงการไปแล้ว ซึง่ พบว่าสามารถใช้ได้จริง
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการแก้ไข คาว่า “เอกชน” ในหน้าที่ 1
ที่ระบุไว้ในรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กล่าวว่า ในกฎกระทรวงที่จะต้อง
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี มีการแนบ Environmental checklist ไปด้วยหรือไม่ หรือมีเฉพาะหั วข้อของมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ า ในร่างกฎกระทรวงจะมีการระบุไว้เฉพาะหัวข้อของ
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น เนื่องจาก การใส่รายละเอียดไปด้วยจะทาให้เกิดความยุ่งยากหากต้องมีการแก้ไข
ในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของ Environmental checklist ได้จัดทาไว้แล้ว หากมี การขอดูในขั้นตอน
กฤษฎีกาสามารถนาไปแสดงได้
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กล่าวว่า มีความเป็นกังวล
เช่ น เดี ย วกั บ อาจารย์ ส มปรารถนาว่ า ถ้ า มี ก ารแนบ Environmental checklist ไปกั บ กฎกระทรวง เมื่ อ มี
ประกาศใช้ แ ล้ ว อาจจะด าเนิ น การแก้ ไขได้ ย าก หากต้ อ งมี ก ารปรั บ แก้ ในภายหลั ง แต่ ถ้ า Environmental
checklist มีการออกเป็นประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งก็จะไม่มีปัญหา เนื่องจากสามารถใช้คาสั่ง
ของอธิบ ดี ในการแก้ ไขได้ จึ ง ขอฝากกับ ทาง กรม ทช. ในการหารือ กับ คณะกรรมการกฤษฎี กาว่าอย่า นาเอา
Environmental checklist เข้าไปรวมกับกฎกระทรวงเพราะอาจจะมีปัญหากับการแก้ไขในภายหลังได้
มติที่ประชุม
1. เห็ นชอบรายการข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้ อมส าหรับโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่ นริมชายหาดและ
เขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ งริ ม ทะเล (Environmental checklist for seawall and revetment) (ฉบั บ ปรั บ ปรุง) และ
มอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุ การปรั บ ปรุ งตามความเห็ น ที่ ป ระชุ ม ก่อ นเสนอต่ อคณะกรรมการนโยบายและแผน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาต่อไป
2. มอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุ การดาเนินการ ดังนี้ (1) จัดทาคู่มือการจัดทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ส าหรับ โครงการก่อ สร้ างก าแพงป้ อ งกั น คลื่ น ริม ชายหาดและเขื่อ นป้ องกั น ตลิ่ งริ ม ทะเล และ (2) จัด ท าคู่ มื อ
การพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมทะเล
3. รับรองมติที่ประชุม

4.1.2 คาสัง่ …

-134.1.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือการจัดทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและคู่มือการพิจารณา
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล
(Environmental checklist for seawall and revetment)
อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า จากเรื่องที่ 4.1.1 เพื่อให้การจัดทา Environmental checklist
มี ค วามถู ก ต้ อ งชั ด เจนและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ จึ ง ได้ ด าเนิ น การยกร่ างค าสั่ ง แต่ งตั้ ง
คณะทางานจัดทาคู่มือการจัดทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและคู่มือการพิจารณาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สาหรับ
โครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (Environmental checklist for
seawall and revetment) ขึ้น ซึ่งในการจั ดทาคู่มือจะมีทีม งานที่ยกร่างคู่มือขึ้นมาก่อนแล้ว คณะทางานเป็น
ผู้กากับดูแลการจัดทาคู่มือ เช่นเดียวกับการจัดทา Environmental checklist ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาในส่วนขององค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะทางานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
ฝ่ายเลขานุการ (นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่) กล่าวว่า องค์ประกอบของคณะทางานฯ มีองค์ประกอบ
ทั้งสิ้น 28 ท่าน โดยมีรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์) เป็นประธาน
คณะทางาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 14 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทน
กรมเจ้าท่า ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้ แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมที่ดิน
ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว และผู้แทนกรมศิล ปากร นักวิชาการและผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง นายศศิน เฉลิมลาภ ศาสตราจารย์ มนตรี ชูวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ และนายไมตรี จงไกรจักร และ
เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จานวน 6 ท่าน
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ในการจัดทา
คูม่ ือ กรม ทช. จะมีทีมงานทีย่ กร่างคู่มือขึ้นมาก่อน แล้วให้คณะทางานฯ เป็นผู้กากับใช่หรือไม่
อนุกรรมการ (นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวว่า
กรม ทช. จะเป็นผู้ยกร่างคู่มือขึน้ มาก่อน และคณะทางานชุดนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยกากับและพิจารณาในลาดับถัดไป
อนุ กรรมการ (นายพงษ์ นรา เย็ นยิ่ ง ผู้ แทนกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง) กล่ าวว่ า ขอเสนอเพิ่ ม เติ ม
องค์ประกอบในคณะทางาน จานวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร. สมฤทัย ทะสดวก และ รศ.ดร. เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช
ประธานอนุกรรมการ กล่ าวว่า องค์ประกอบของคณะทางานเพิ่ มเป็น 30 ท่ าน โดยมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการในการปรับแก้องค์ประกอบต่อไป
อนุกรรมการ (นายบัลลังก์ เมี่ยงบัว ผู้แทนกรมเจ้าท่า) กล่าวว่า เนื่องจากการดาเนินงานในลักษณะ
ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งส่วนมากหน่วยงานมักจะจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาข้อมูล
จึงขอเสนอให้มีผู้แทนจากบริษัทที่เชี่ยวชาญงานทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านเข้ามาร่วมเป็น
คณะทางานด้วยได้หรือไม่
ประธานอนุกรรมการ ให้ความเห็นว่า ในประเด็นที่ผู้แทนกรมเจ้าท่าเสนอนั้นเป็นส่วนที่สาคัญ แต่ใน
กระบวนการจัดทาคู่มือของทางราชการ องค์ประกอบควรจะเป็นหน่วยงานราชการ สาหรับบริษัทที่ปรึกษาอาจจะ
เข้ามามีส่วนร่วมในขัน้ ตอนของการรับฟังความคิดเห็นหรือการสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติม
อนุกรรมการ…
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ออกจากองค์ประกอบของคณะทางานชุดนี้ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะทางานมีความครบถ้วนแล้ว
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า โดยสรุปองค์ประกอบของคณะทางานมีทั้งสิ้น 29 ท่าน ในการช่วย
กากับการจัดทาคู่มือการจัดทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและคู่มือการพิจารณาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สาหรับ
โครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ส่วนในขั้นตอนการประชุมรับฟั ง
ความคิดเห็นก็จะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ โดยที่คณะทางาน
มีอานาจหน้าที่ 3 ข้อ ตามคาสั่งที่ฝ่ายเลขานุการยกร่างมา
มติที่ประชุม
1. เห็ น ชอบให้ มี ก ารแต่ งตั้ งคณะท างานจัดท าคู่ มื อการจัดท ารายการข้ อมู ลด้ านสิ่ งแวดล้ อมและคู่ มื อ
การพิจารณาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมทะเล (Environmental checklist for seawall and revetment)
2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงองค์ประกอบตามความเห็นที่ประชุม
เรื่องที่ 4.2 การออกกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้น ที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
ตามมาตรา 21 จานวน 5 พื้นที่
อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร กล่ าวว่า เรื่อ งที่ 4.2 เป็ น การออกกฎกระทรวงก าหนดเขตพื้ น ที่ ใช้
มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21 ซึ่งร่างกฎกระทรวงทั้ง 5 พื้นที่ มีหลักการเดียวกัน
แต่แตกต่างกันในเรื่องของลักษณะพื้นที่ ทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ และแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง ทั้งนี้ในส่วนของ
รายละเอียดต่าง ๆ ขอเชิญผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง นายณรงค์ หมัดสุข เป็นผู้นาเสนอ
ฝ่ายเลขานุการ (นายณรงค์ หมัดสุข) รายงานต่อที่ประชุมว่า การออกกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้
มาตรการในการป้ อ งกัน การกัดเซาะชายฝั่ ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21 ที่ จะน าเสนอในวัน นี้ มี จานวน 5 พื้ น ที่
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด 8 ระบบหาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.2.1 ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลบ้านกลาง และตาบลบ้านน้าบ่อ อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ครอบคลุมพื้นที่ 1 ระบบหาด คือ ระบบหาดหาดแฆแฆ
(1) ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ผ่านการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการและการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนในพื้นที่ จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 13 สิงหาคม 2563 รวมทั้งได้
มีการเสนอร่างกฎกระทรวงฯ เข้าสู่กระบวนการพิ จารณาของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
ปัตตานี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
(2) ลักษณะของพื้นที่ระบบหาดหาดแฆแฆ มีความยาว 4.47 กิโลเมตร สถานภาพชายฝั่ง
บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ งและไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต ศักยภาพ
การท่องเที่ยวปานกลาง ลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย มีหัวหาดที่เป็นหาดหิน ระยะทางประมาณ 500 เมตร
และมีปากแม่น้าประมาณ 80 เมตร
4.2.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตพื้ น ที่ ตาบลเกาะคอเขา อาเภอตะกั่ วป่ า และต าบลเกาะพระทอง
อาเภอคุระบุ รี จังหวัดพังงา เป็ นพื้น ที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ครอบคลุมพื้นที่
4 ระบบหาด ได้แก่ (1) ระบบหาดบ้านนอกนา-บ้านบางเนียง (2) ระบบหาดบ้านปากจก (3) ระบบหาดพ่อตา
และ (4) ระบบหาดเกราะพระทอง ซึ่งเป็นพื้นทีท่ ี่เชื่อมต่อกัน
(1) กระบวนการรั บฟังความคิดเห็ นจากประชาชน (1.1) ระบบหาดบ้านนอกนา-บ้ านบางเนียง
ผ่ านการรั บฟั งความคิ ดเห็ นจากประชาชนในพื้ นที่ จ านวน 2 ครั้ง เมื่ อวั นที่ 13 สิ งหาคม และ 27 สิ งหาคม 2563
(1.2) ระบบหาด…
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ในพื้นที่ จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และ 20 สิงหาคม 2563 (1.3) ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563
(2) ลักษณะและความสาคัญของพื้นที่ (2.1) ระบบหาดบ้านนอกนา-บ้านบางเนียง ความยาว
ชายฝั่งประมาณ 10.56 กิโลเมตร (2.2) ระบบหาดบ้านปากจก ความยาวชายฝั่งประมาณ 5.28 กิโลเมตร (2.3)
ระบบหาดเกาะพ่อตา ความยาวชายฝั่งประมาณ 2.46 กิโลเมตร และ (2.4) ระบบหาดเกาะพระทอง ความยาว
ชายฝั่งประมาณ 11.11 กิโลเมตร ทั้งนี้ 4 ระบบหาดดังกล่าว มีสถานภาพชายฝั่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะและ
ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต และมีศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วปานกลาง
4.2.3 ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลเกาะลิบง ตาบลนาเกลือ ตาบลกันตังใต้ อาเภอกันตัง
ตาบลหาดสาราญ ตาบลตะเสะ อาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
พ.ศ. .... ครอบคลุมพืน้ ที่ 1 ระบบหาด คือ ระบบหาดมดตะนอย-หาดสาราญ
(1) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2563 และ 27 สิงหาคม 2563 และร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
(2) ลักษณะและความสาคัญของพื้นที่ระบบหาดมดตะนอย-หาดสาราญ มีความยาวชายฝั่ ง
ประมาณ 40.74 กิโลเมตร สถานภาพชายฝั่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิด
การกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต และมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญ คือ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน
ฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีแหล่งหญ้าทะเล ปะการัง และพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าสงวนแห่งชาติ
นอกจากนี้ยังอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
4.2.4. ร่ างกฎกระทรวงก าหนดเขตพื้ น ที่ ต าบลนาหู กวาง และต าบลอ่ างทอง อาเภอทั บ สะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ครอบคลุมพื้นที่ 1 ระบบหาด
คือ ระบบหาดแหลมกุ่ม
(1) กระบวนการรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น จากประชาชนในพื้ น ที่ จ านวน 2 ครั้ ง เมื่ อวั น ที่ 24
กุ มภาพั นธ์ 2564 และ 3 กั นยายน 2564 และร่ างกฎกระทรวงฯ ดั งกล่ าวเข้ า สู่ ก ระบวนการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
(2) ลักษณะและความสาคัญของพื้นที่ระบบหาดแหลมกุ่ม มีความยาวชายฝั่งประมาณ 6.69
กิโลเมตร สถานภาพชายฝั่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
ในอนาคตเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสมดุลสูง และเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง นอกจากนี้เคยเป็น
แหล่งวางไข่ของเต่าทะเล
4.2.5 ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลทรายทอง อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ครอบคลุมพื้นที่ 1 ระบบหาด คือระบบหาดอ่าววัดบางเบิด
(1) กระบวนการรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น จากประชาชนในพื้ น ที่ จ านวน 2 ครั้ ง เมื่ อวั น ที่ 25
กุมภาพั นธ์ 2564 และ 30 กรกฎาคม 2564 และร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่ าวเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
(2) ลักษณะและความสาคัญของพื้นที่ระบบหาดอ่าววัดบางเบิด มีความยาวชายฝั่งประมาณ
0.99 กิโลเมตร สถานภาพชายฝั่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งในอนาคตเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสมดุลสูง และเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง
ในการนี้...

-16ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ (1) ให้ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวง
กาหนดเขตพื้นที่..... เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21 ทั้ง 5 พื้นที่
และ (2) มอบหมายให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ดาเนิ น การเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ขอเชิญท่านอนุกรรมการทุกท่านให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง
กาหนดเขตพื้นที.่ .... เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21 ทั้ง 5 ฉบับ
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) กล่าวว่า เห็นด้วยกับการออกกฎกระทรวง
ในพื้นที่ไม่มีปัญหากัดเซาะชายฝั่ง แต่มีข้อสังเกต ดังนี้ (1) ข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่ง พิจารณาอย่างไรว่า บริเวณนี้
ไม่ มี ก ารกั ดเซาะในปั จ จุ บั น และไม่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จะกัด เซาะในอนาคต เนื่ อ งจากสถานการณ์ กัด เซาะชายฝั่ ง
มีการเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา (2) การกาหนดระยะจากแนวชายฝั่ งออกไปในทะเล เป็ น ระยะ 1,000 เมตร
เป็นพื้นที่บงั คับใช้มาตรการ มีหลักเกณฑ์การพิจารณามาอย่างไร
อนุกรรมการและเลขานุ การ ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่า การกาหนดระยะจากแนวชายฝั่ ง ออกไปในทะเล
เป็นระยะ 1,000 เมตร มาจากการรวบรวมข้อมูล ทางธรณีและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องมาประกอบกัน เนื่องจาก
ความลึกของชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามันมีความลึกไม่เท่ากัน และอิทธิพลของการเคลื่อนที่ของตะกอน
ในแต่ละระบบหาดก็แตกต่างกัน รวมถึง โครงสร้างต่าง ๆ บริเวณชายฝั่ง ทั้งเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งและอื่น ๆ
ว่ามีระยะห่างออกไปจากแนวชายฝั่งเท่าไร โดยพบว่าโครงสร้างที่ไกลที่สุดห่างจากชายฝั่งประมาณ 700 เมตร
นอกจากนี้ ได้มีการเทียบเคียงกับ กฎหมายของกรมประมง ซึ่งกาหนดว่าห้ามอวนลากและอวนรุนในเขตระยะ
3,000 เมตร โดยไม่ ได้ แยกว่ าเป็ น ทะเลอ่ าวไทยหรื ออั น ดามั น เช่ นกั น ดั งนั้ น กรม ทช. จึ งก าหนดเป็ นระยะ
จากแนวชายฝั่ง 1,000 เมตร ซึ่งจะหลุดจากอิทธิพลของโครงสร้างต่าง ๆ เนื่องจากการออกกฎกระทรวงตาม ม.21
เป็นการรักษาพื้นทีช่ ายฝั่งให้คงความสมดุลไว้ตลอด
ฝ่ายเลขานุการ (นายณรงค์ หมัดสุข) กล่าวว่า ขอชี้แจงในประเด็นที่ 1 การออกกฎกระทรวงของ กรม ทช.
ตามมาตรา 21 เป้ าหมายแรก คื อ ระบบหาดสมดุ ล ซึ่ งจะอาศั ย ข้ อ มู ล จากการลงส ารวจพื้ น ที่ เพื่ อ ติ ด ตาม
สถานการณ์ กัดเซาะชายฝั่ ง ในแต่ละระบบหาด เป็น ระยะเวลา 3-5 ปี ปีล ะ 2-3 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูล ส าหรับ
การนามาประเมินว่าในอนาคตหากไม่มีการรุกล้าหรือทากิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการรบกวนสมดุลตะกอนเพิ่มเติม
ระบบหาดนั้นก็จะคงความสมดุลไว้ได้
อนุ กรรมการ (นายพงษ์ น รา เย็ น ยิ่ ง ผู้ แทนกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง) ให้ ค วามเห็ น ว่า GISTDA
มีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ค่อนข้างละเอียดและสามารถดูย้อนหลังได้หลายปี ซึ่งอาจนามาเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาว่าในระบบหาดนั้นที่ผ่านมามีการกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อคาดการณ์ว่าในอนาคตมีโอกาส
ทีจ่ ะเกิดการกัดเซาะหรือไม่
อนุกรรมการ (นายบัลลังก์ เมี่ยงบัว ผู้แทนกรมเจ้าท่า) ให้ข้อสังเกต ดังนี้
(1) กฎกระทรวงฯ มีระยะเวลาในการบังคับใช้หรือไม่ เนื่องจากมีการจากัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พอสมควร ถึงแม้ว่าจากภาพถ่ายทางอากาศในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ ยังคงเป็นชายหาดที่สวยงาม พื้นที่ป่า และ
มีชุมชนอยู่ค่อนข้างน้อย การออกประกาศเพื่ออนุรักษ์และรักษาไว้ ตอนนี้ก็มีความเหมาะสม แต่ในอนาคตอาจ
มีความจาเป็นต้องมีการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์พื้นที่เพิ่มเติม อีกทั้งบริเวณชายฝั่งทะเลมีความเป็นพลวัตร ดังนั้น
จึงขอเสนอว่ากฎกระทรวงดังกล่ าวเป็ นการจากั ดการใช้ประโยชน์ ที่ดินกับสิ่ งที่เป็นพลวั ตร จึงควรมีการกาหนด
ระยะเวลาบังคับใช้กฎกระทรวง โดยให้มีการทบทวนทุก 3 - 5 ปี เช่นเดียวกับกฎกระทรวงที่มีลักษณะเดียวกันนี้
เช่น...

-17เช่น ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้ อมหรือประกาศผังเมือง ที่มีการจากัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ ก็มีการกาหนด
ระยะเวลาในการบังคับใช้ และมีการทบทวนและรับฟังความเห็นจากชุมชนและชาวบ้านเช่นกัน
(2) ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปลู ก สร้ า งหรื อ ต้ อ งด าเนิ น การใด ๆ บนชายหาด แต่ เป็ น ข้ อ ห้ า ม
ตามกฎกระทรวง จะมีช่องทางให้ดาเนินการได้หรือไม่อย่างไร เช่น บริเวณพื้นที่เกาะที่ต้องใช้การสัญ จรทางน้า
จึ ง จ าเป็ น ต้อ งมี ท่ าเที ย บเรื อ ซึ่ งก็ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ ที่ จะต้อ งไปสร้างสิ่ งปลู กสร้า งถาวรอยู่ บ นแนวสั น ทรายหรือ
แนวชายหาดที่เป็นข้อห้ามตามกฎกระทรวง แต่มีความจาเป็นสาหรับชาวบ้านที่จะต้องใช้ หรือกรณีที่ท่าเรือเดิมที่มี
อยู่ซึ่งกฎกระทรวงประกาศทับไว้มีการผุผังก็ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ลักษณะแบบนี้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องจะสามารถดาเนินการได้หรือไม่ หรือมีช่องทางในการขออนุมัติ อนุญาตอย่างไร
อนุกรรมการ (นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อานวยการกองกฎหมาย) ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) กฎกระทรวงฉบับนี้ เมื่อประกาศแล้วจะมีผลบังคับใช้ตลอดไป จนกว่าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่ งอาจมาจากการพั ฒนาประเทศหรื อมี แนวทางนโยบายเปลี่ ยนแปลงไป ก็สามารถเสนอเพื่ อแก้ไขกฎกระทรวงได้
ตลอดเวลา หรือประการที่ 2 จะมี พ.ร.บ. หลั กเกณฑ์ การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสั มฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึ่ งทุ ก 5 ปี ไม่ ว่ าจะเป็ น กฎกระทรวงหรื อ พ.ร.บ. จะมี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ข อง
กฎกระทรวงตามรัฐธรรมนูญ หากมีปัญหาในพื้นที่หรือความต้องการของประชาชนหรือประเทศเปลี่ยนแปลงไป
ก็สามารถแก้ไขกฎกระทรวงฉบับนี้ได้
(2) สิ่งก่อสร้างที่จะเกิดขึ้น หากเป็นการดาเนินงานโดยหน่วยงานราชการ อาจเขียนระบุไว้เป็นข้อยกเว้น
เพื่อประโยชน์ของสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน
อนุกรรมการ (นายไมตรี จงไกรจักร ผู้ทรงคุณ วุฒิ ) ให้ ความเห็ นว่ า กระบวนการในการรับฟังความ
คิดเห็นยังมีความจากัด ซึ่งถ้าจะออกกฎกระทรวงก็ขอให้มีการนารายงานจากการรับฟังความเห็นของประชาชนมาสรุป
ให้ชัดเจนว่าชาวบ้านมีข้อห่วงใยและข้อกังวลอย่างไรบ้าง เพราะการออกกฎกระทรวงจะต้องไม่ทาลายวิถีชีวิ ตดั้งเดิม
ของชาวบ้าน ดังนั้น จึงเสนอว่าให้มีการแนบสรุปรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะออก
ประกาศเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งต่อไปมอบให้ฝ่ายเลขานุการนารายงานการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่มาเสนอต่อที่ประชุมด้วย
อนุกรรมการ (นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อสังเกต ดังนี้ (1) ข้อ 5 (ข) และ (ค) คาว่า
“สันทราย” หมายถึง เนินทรายชายฝั่งใช่หรือไม่ (2) ข้อ 6 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้กับกฎกระทรวงฉบับนี้
ต่างจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง
สาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหรือไม่
อนุกรรมการและเลขานุ การ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับกฎกระทรวงฉบับนี้
จะใช้คนละฉบับกับกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งสาหรับการดาเนิน
โครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ซึ่งก็จะมีการประชุมเรื่องมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมนี้ในคราวต่อไป
อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ ให้ความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย รวมทั้งนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ระดับพื้นที่ และระดับท้องถิ่น ให้มคี วามสอดคล้องกัน
(2) การแก้ ไขปั ญ หากั ด เซาะชายฝั่ ง โดยการใช้ โครงสร้ างทางวิ ศ วกรรมไม่ ว่ าจะเป็ น seawall หรื อ
โครงสร้างอื่น ๆ ที่เป็นโครงการปกติจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ โดยมีการศึกษาอย่างละเอียดและผ่าน
กระบวนการทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย จึงไม่อาจดาเนินการได้อย่างเร่งด่วน
(3) การแก้ไข...

-18(3) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเร่งด่วน ก็ต้องอาศัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งเป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการฯ ว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งให้ประชาชนแบบเร่งด่วน
เพือ่ บาบัดทุกข์บารุงสุข ให้กับประชาชนจะต้องดาเนินการอย่างไร
อนุกรรมการ (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ ให้ข้อสังเกต ดังนี้
(1) จากขั้น ตอนการรับฟังความคิดเห็ นจากประชาชนต่อร่างกฎกระทรวง จะเห็นได้ว่าประชาชนยังมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับนิยามของ “แนวชายฝั่งทะเล” ดังนั้น กรม ทช. จึงควรนาความเห็นของประชาชนมาพิจารณา
และปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องต่อไป
(2) เห็ น ด้ ว ยกั บ กรมเจ้ า ท่ า เกี่ ย วกั บ ระยะเวลาบั ง คั บ ใช้ ข องกฎกระทรวง เนื่ อ งจากชายฝั่ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถึงแม้ว่ากรม ทช. จะชี้แจงว่ามีการทบทวนกฎกระทรวงทุก 5 ปี แต่ก็ยังคงมีความกังวลว่า
ในกรณีที่เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งขึ้น ในช่วงที่ยังไม่ถึงช่วงการทบทวนกฎกระทรวง การดาเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายต่อทรัพย์สินจะสามารถดาเนินการได้ทันท่วงที
หรือไม่ เนื่องจากต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงก่อน
(3) จากกฎกระทรวง ข้อ 6 มาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อมในกฎกระทรวง คืออะไร IEE หรือ Environmental
checklist หรืออย่างไร
อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อ 6 ในร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้ นที่...เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21 จะใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเป็น Environmental checklist
แต่เนื่องจากกฎกระทรวงตามมาตรา 21 มีกิจกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ดังนั้น รายละเอียดของ Environmental
checklist จะแตกต่างจาก Environmental checklist ภายใต้กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งสาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล
(2) ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่...เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... จะมี
การทบทวนทุก 3-5 ปี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทางกรม ทช. และวิทยากรได้มีการชี้แจงถึงคานิยาม
ของ “แนวชายฝั่งทะเล” ให้ประชาชนเข้าใจแล้ว
อนุกรรมการ (นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ ให้ขอ้ สังเกตต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) ควรตรวจสอบค านิ ย าม “แนวชายฝั่ ง ทะเล” ให้ ต รงกั น กั บ กฎกระทรวงอื่ น ของกรม ทช. เช่ น
กฎกระทรวงกาหนดพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากเป็นกฎกระทรวงที่จัดทาโดยกรม ทช.
เหมือนกัน
(2) ตามกฎกระทรวง ข้อ 3 ซึ่งระบุจุดพิกัดของเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งไว้
ในระบบ UTM แต่ กฎกระทรวงหรือประกาศอื่ นจะระบุ พิกัด ระบบละติจูดและลองจิจูด จึงควรปรับให้ มีความ
สอดคล้องกันกับกฎกระทรวงอื่น
อนุกรรมการ (นายศศิน เฉลิมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ ให้ความเห็น ดังนี้
(1) ร่างกฎกระทรวงที่ กาลั งดาเนิ น การนี้ ไม่ต รงตามวัตถุ ป ระสงค์ เดิ ม ของการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา 21 เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งอาจจะโดยการรื้อถอนหรือดาเนินการอื่น เนื่องจาก
ในทางปฏิบัติการนาเอากฎกระทรวงไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหากัดเซาะในระยะสั้นพบว่าแทบจะไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
ดังนั้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จึงมีการปรับแนวคิดของการออกกฎกระทรวงให้เป็นในลักษณะของการห้ามก่อสร้าง
โครงสร้างหรืออะไรไปรบกวนสมดุลตะกอนในพื้นที่หาดสมดุล เพราะปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การไป...

-19การไปรบกวนสมดุลตะกอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโครงสร้างที่ยื่นลงไปบนชายหาด รวมทั้งยอมให้หาดมีการกัดเซาะ
ชายฝั่งตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้
(2) เป้าหมายของการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่ง เพื่อไม่ให้เกิดการกัดเซาะจากกระบวนการที่ไม่ได้เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ จะต้องมีเรื่องของพื้นที่ถอยร่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว แต่ก็มี
การระบุ ไว้ว่ า ห้ ามมิ ให้ ส ร้ า งสิ่ งปลู ก สร้ างบนสั น ทรายที่ มี ลั ก ษณะตรึงตราถาวร แต่ ก ารใช้ ค าว่า “สั น ทราย”
ก็ไม่ถูกต้อง ต้องใช้คาว่า “เนินทรายปัจจุบัน” แต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการระบุตาแหน่งของเนินทรายปัจจุ บัน
ที่ไม่มีความแน่นอนเกิดขึ้นหากใช้คาว่าเนินทรายปัจจุบันแทน จึงเห็นด้วยกับการเปลี่ยนเป็นคาว่า “เนินทราย”
ตามที่อาจารย์ศักดิ์อนันต์เสนอไว้ แต่ต้องมีการวงเล็บคาว่า Sand dune กากับไว้ด้วย แต่ก็จะขัดกับขอบเขตที่
กาหนดไว้ในแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง และอยู่นอกเหนืออานาจบังคับใช้ตามกฎกระทรวง อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการ
ประกาศมาตรการออกไปการใช้งานในอนาคตก็จะมีปัญหา ฉะนั้น อาจจะต้องเพิ่มคาว่า ขอความร่วมมือไม่สร้าง
วัตถุถาวรใด ๆ ที่เกิดความจะเสียหายได้บริเวณหลังเส้น แนวชายฝั่ง เพราะในช่วงมรสุม อาจเกิดความเสียหาย
จนต้องมีการสร้างโครงสร้างป้องกันแนวชายฝั่งในอนาคต ดังนั้น พื้นที่ที่จะประกาศกฎกระทรวงตามมาตรา 21
จึ งควรเป็ น พื้ น ที่ เล็ ก ๆ และเป็ น หาดที่ ไม่ ย าวมากนั ก แต่ ในกรณี ที่ มี สิ่ งก่ อ สร้า งเดิ ม อยู่ ในพื้ น ที่ ที่ จ ะประกาศ
หลังเส้นแนวชายฝั่ง ก็สามารถอนุโลมให้สร้างได้แต่ก็ต้องมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และหาทางแก้ไขต่อไป
ซึ่งก็จะเท่ากับว่า สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วมีได้แต่อย่าสร้างเพิ่มเติม หรือหากจะสร้างเพิ่มเติมก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร
ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายควรเขียนให้ชัดเจนและครอบคลุมให้ไม่ขัดแย้งกับเส้นแนวชายฝั่งทีม่ ีอยู่เดิม
อนุกรรมการ (นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า แนวทางการแก้ไขตามประเด็ น
ปัญหาที่อาจารย์ศศินกล่าว คือ การกาหนดคานิยามเช่นเดียวกับกฎกระทรวง ตามมาตรา 20 และ 22 ซึ่งมีการ
โดยกาหนดคานิยามของ “แนวชายฝั่งทะเล”กับ “ชายหาด” ไว้แล้วว่า “ชายหาด หมายความว่า พื้นที่ภายในแนว
ที่น้าทะเลขึ้น สูงสุดตามปกติธรรมชาติจนถึงแนวที่น้าทะเลลงต่าสุดตามปกติทางธรรมชาติ และให้ห มายความ
รวมถึงบริเวณพื้น ที่ เนิ น ทราย สัน ทราย ป่ าชายหาด หรือป่าพรุ ซึ่ งเป็ นพื้นที่สาธารณะที่ อยู่ติดกับชายหาดซึ่ง
ประชาชนใช้ประโยชน์ ร่วมกัน” ซึ่งหมายความว่า ในบริเวณพื้น ที่สาธารณะสามารถมีข้อกฎหมายที่กาหนดว่า
ทาอะไรได้และห้ ามทาอะไร เพราะเป็ น พื้น ที่สาธารณะ แต่ กรณี ที่ เป็นพื้นที่เอกชน จะขอความร่วมมือ เรื่องใด
ก็ให้เพิ่มกฎหมายข้อนี้ขึ้นมา ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเส้นแนวชายฝั่งในแผนที่ได้ รวมทั้งครอบคลุมแนวที่เป็น
buffer zone ด้วย
อนุกรรมการ (นายชาญวิทย์ กัน ยา ผู้อานวยการกองกฎหมาย) กล่าวว่า เห็นด้วยกับ อาจารย์ศศิน
ว่าเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการกัดเซาะ แต่เนื่องจากร่างกฎกระทรวงตาม มาตรา 21 เป็นการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง จาเป็นต้องมีแผนที่แนบกฎกระทรวงด้วย แต่อย่างไรก็ตามคาว่า “แนวชายฝั่ง” เป็นคาศัพท์
ทางวิชาการ การจะเขียนเป็นภาษากฎหมายก็ยากมาก แต่การกาหนดเป็นแผนที่ก็จะเห็นชัดเจนและมีการระบุ
ข้อให้และข้อห้ามไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในกฎหมายที่กาหนดไว้ในข้อที่ ๔ ว่า ห้ามก่อสร้าง ...(ก) (ข) (ค) (ง)...เพื่อให้
ตรงหลักของกฎหมายขออนุญาตแก้ไข เป็น (1) (2) (3) (4) เพราะเป็นอนุบัญญัติ ซึ่งเป็นการออกกฎหมายเพื่อ
ป้องกันการกัดเซาะ แต่เนื่องจากเราเลือกเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะ แต่อย่างไรก็ตามอนาคตอาจจะมีการ
กัดเซาะเกิดขึ้น เราจึงห้ามไว้ในบางประเด็น และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากนัก
อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า อยากจะเน้นในประเด็น มาตรา 21
มาตรการขาว เขียว เทา รวมถึงการทาระยะถอยร่น ซึ่งในที่ประชุมเคยมีการเสนอให้หน่วยงานกรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้ามาร่วมเพื่อที่จะพิจารณากฎหมายที่มีอยู่ ว่าจะดาเนินงานร่วมกัน ได้อย่างไร เพราะมาตรการขาว เขียว เทา
ผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว และสามารถทาให้เป็นระบบได้โดยผ่านการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ
ซึง่ ก็จะสามารถช่วยให้แก้ไขปัญหาได้หลายอย่าง
นาย...

-20นายมเหสักข์ หิรัญตระการ ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช. 7 กล่าวว่า ขอแก้ไขจุดพิกัด
ในร่ างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้ น ที่ ต าบลเกาะลิ บ ง ต าบลนาเกลื อ และ ต าบลกัน ตั งใต้ อาเภอกัน ตั ง และ
ต าบลหาดส าราญและต าบลเกษตร อำเภอหาดส าราญ จังหวั ดตรั ง ในข้ อ 3 ดั งนี้ (ก) ค่ าพิ กั ดจุ ดที่ 3 จากเดิ ม
789064.96 ตะวันออก 564625.70 เหนือ แก้ไขเป็น 564625.70 เป็นค่าพิกัดตะวันออก และ 789064.56
เป็นค่าพิกัดทางทิศเหนือ และ (ง) ค่าพิกัดจุดที่ 4 จากเดิม 790068.33 ตะวันออก และ 564618.73 เหนือ
แก้ไขเป็น 564618.73 เป็นค่าพิกัดทางทิศตะวันออก และ 790068.33 เป็นค่าพิกดั ทางทิศเหนือ
อนุกรรมการ (นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อานวยการกองกฎหมาย) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฯ
ตามมาตรา 21 ทั้ง 5 ร่าง สาระสาคัญที่เป็นข้อห้ามดาเนินการ หรือข ้อให้ที่สามารถทาได้ มีการแก้ไขในถ้อยคา
ที่ เป็ น รายละเอี ย ดเป็ น ภาษากฎหมาย ผู้ อ านวยการกองกฎหมาย ในฐานะอนุ ก รรมการฯ และในฐานะ
กองกฎหมาย ที่มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการร่างกฎกระทรวงฯ ทั้ง 5 ฉบับดังกล่าว จึงขออนุญาต
ท่านประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการนาร่างกฎกระทรวงฯทั้ง 5 ฉบับ ไปปรับแก้ไขรายละเอียดของถ้อยคา
ให้เป็นสานวนถ้อยคากฎหมาย โดยไม่กระทบต่อสาระสาคัญของร่างกฎกระทรวงฯ ทั้ง 5 ฉบับ
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบและมอบให้ฝ่ายเลขานุการนาความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของอนุกรรมการไปดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการกับการออกร่างกฎกระทรวง ทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่
(1) ร่ างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้ นที่ตาบลบ้านกลางและตาบลบ้ านน้าบ่อ อาเภอปะนาเระ จังหวัด
ปัตตานี เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
(2) ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลเกาะคอเขา อาเภอตะกั่วป่า และตาบลเกาะพระทอง
อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
(3) ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลเกาะลิบง ตาบลนาเกลือ ตาบลกันตังใต้ อาเภอกันตัง
ตาบลหาด สาราญ ตาบลตะเสะ อาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง พ.ศ. ....
(4) ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลนาหูกวาง และตาบลอ่างทอง อาเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
(5) ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลทรายทอง อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นพืน้ ที่มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
2. มอบหมายให้ ก รมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เสนอร่ า งกฎกระทรวงฯ ทั้ ง 5 พื้ น ที่ ต่ อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
เรื่องที่ 4.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นทีร่ ะบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้มี
ข้ อเสนอแนะจากผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ให้ มี การน าโครงการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ที่ มี ป ระเด็ น
ข้อร้องเรียนในปัจจุบันบริเวณชายฝั่งสงขลาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการ
จัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เพื่อลดผลกระทบจากดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง
ในการนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องตามหลักวิชาการ และความยั่งยืน
ต่ อ ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ตลอดจนช่ ว ยลดความขั ด แย้ ง จากประชาชนในพื้ น ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
จึงได้...
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เพื่อดาเนินการตามข้อสังเกตของที่ประชุ มคณะกรรมการฯ ต่อไป ในการนี้จึงขอให้อนุกรรมการร่วมกันพิจารณา
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะทางานดังกล่าว
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
อนุ กรรมการ (นายศศิ น เฉลิ ม ลาภ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ) กล่ าวว่ า เนื่ องจากคณะกรรมการชาติ มี ม ติ ให ้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างบูรณาการ แต่เนื่องจากระบบหาด
สงขลามี ความยาวครอบคลุ มไปถึงพื้นที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้น เพื่อให้การแก้ ไขปัญ หา
เป็นระบบจึงต้องแก้ไขปัญหาทั้งระบบหาด
ประธานอนุกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเรามี เครื่องมือในการแก้ไขปัญ หากัดเซาะชายฝั่ง
หลายเครื่องมือ เช่น แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (4 แนวทาง
3 มาตรการ) รวมทั้ง Environmental Checklist ดังนั้น จึงอยากให้มีการจัดตั้งคณะทางานขึ้นมาเพื่อนาเครื่องมือ
ต่าง ๆ มาแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ จึงเป็นที่มาและแนวคิดของการแต่งตั้งคณะทางานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ งในพื้ น ที่ ระบบหาดแหลมตะลุ ม พุ ก -แหลมสมิ ห ลา พร้ อมกั บ ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะทางานทีฝ่ ่ายเลขานุการยกร่างคาสั่งมา
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเคยมีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในพื้นที่ระบบหาดแหลมตะลุมพุก แหลมสมิหลาใช่หรือไม่ และขอสอบถามถึงเหตุผลในการตั้งคณะทางานและความแตกต่างระหว่างงานที่เคยจ้าง
กับหน้าที่ของคณะทางานดังกล่าว
อนุกรรมการ (นายศศิน เฉลิมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง เคยมี ก ารจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาการแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ในพื้ น ที่ ร ะบบกลุ่ ม หาด S11
(นครศรีธรรมราช-สงขลา) และเหตุผลของการแต่งตั้งคณะทางานฯ ในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากได้มีการหารือร่วมกับ
ประธานอนุกรรมการ ซึ่งต้องการเห็นการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่เป็นรูปธรรม จึงเลือกพื้นที่นาร่องขึ้นมาเพื่อ
ดาเนินการ ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ S11 เป็นพื้นที่ที่มีผลการศึกษาและมีโครงสร้างหลายอย่างอยู่ในระบบหาด รวมทั้ง
เป็นพื้นที่ที่คณะกรรมการชาติฯ มีมติให้มีการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ โดยใช้กลไกของคณะทางาน
กับคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกัน
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า เนื่องจาก
คณะทางานฯ ดังกล่าวมีองค์ประกอบครบถ้วนแล้ว จึงขอถอนชื่อออกจากการเป็นคณะทางานฯ
อนุกรรมการ (นายทัยศักดิ์ ธรรมกุล ผู้แทนสานักงบประมาณ) ให้ความเห็นว่า รายชื่อของคณะทางาน
ลาดับที่ 1.18 “ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช” และ
ลาดับที่ 1.19 “ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา” ให้ปรับแก้เป็น
1.18 “ผู้แทนสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช” และลาดับที่ 1.19 “ผู้แทน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา”
อนุกรรมการ (นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กล่าวว่า สาหรับ
อนุ กรรมการท่ านใดที่ ไม่ สะดวกเข้ าร่ วมเป็ นคณะท างาน ก็ จะขอให้ เข้ามามี ส่ วนร่วมในการให้ ความเห็ นในกระบวนการ
อื่นต่อไป และมีความเห็นว่าคณะทางานที่ยกร่างขึ้นมีขนาดใหญ่เกินไปซึ่งจะไม่สะดวกในการดาเนินงาน
อนุกรรมการ...

-22อนุ ก รรมการ (นายศศิ น เฉลิ ม ลาภ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ) ให้ ค วามเห็ น ว่ า คณะท างานนี้ อ ยากให้ เป็ น
คณะทางานด้านเทคนิค เนื่องจากเรามีข้อมูล S11 อยู่เดิม และมีผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้ที่ทางานซึ่งมีความสามารถ
ในพื้นที่ร่วมเป็นคณะทางานอยู่ด้วย
ประธานอนุกรรมการ ให้ความเห็น ดังนี้
(1) ตามความเห็นท่านรองพรศรีและอาจารย์ศศินอยากให้คณะทางานดังกล่าวเป็นคณะทางานที่มีความ
กระชับ กล่าวคือ มีประธานและทีมงานด้านเทคนิครวมกันไม่เกิน 10 คน ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในคณะทางานก็สามารถ
ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในกระบวนการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อไป จากนั้นก็ดาเนินการยกร่างแผนโดยใช้
ข้อมูลจาก S11 เป็นหลัก แล้วนามาผสมผสานกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีในปัจจุบัน ซึ่งคณะทางานก็จะมีการประชุม
ระดมความคิดเห็ นร่ วมกันประมาณ 2-3 รอบ แล้ ว ค่อยมาพิ จารณาร่ว มกั น ต่อ ไปว่า แนวทางการแก้ ไขปั ญ หา
ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลาจะออกมาในลักษณะใด หรือผลผลิตของคณะทางานจะเป็นอย่างไร
(2) เห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะทางานขนาดเล็ก และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะทางาน ส่วนผู้ทเี่ กี่ยวข้องอื่นให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการประชุมรับฟังความคิดเห็น
มติที่ประชุม
1. เห็ นชอบในหลั กการให้ มี การแต่ งตั้ งคณะท างานแก้ ไขปั ญหาการกั ดเซาะชายฝั่ งในพื้ นที่ ระบบหาด
แหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา
2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงองค์ประกอบตามความเห็นที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี
เลิกประชุม เวลา 17.00 น.
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