ฉบับแก้ไข

รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 3 / ๒๕๖4
(ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ)
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.0๐ – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อนุกรรมการผู้มาประชุม
1. นายทศพร นุชอนงค์
2. รองศาสตราจารย์ ทวีวงศ์ ศรีบุรี
3. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)
5. นายบัลลังก์ เมี่ยงบัว
วิศวกรโยธาชานาญการ
(แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า)
6. นายวันชนะ หร่ายเจริญ
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานความปลอดภัย
(แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
7. นายสมพงษ์ กุณารักษ์
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ
(แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
8. นายธราธิป หนูเจริญ
นักวิชาการคลังชานาญการ
(แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง)
9. นาวาเอกฉัตรชัย เหลืองทองคา
(แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์)
10. นายสุวภาคย์ อิม่ สมุทร
ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีธรณี
(แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี)
11. นายอาทิตย์ มลิทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
12. นางสาวรตินุช กันตะปีติ
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ
(แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ)

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
คนที่ 2
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
13. นาย...

-213. นายณัทธร แก้วภู่
อนุกรรมการ
นักภูมิสารสนเทศชานาญการ
(แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
14. นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑5. นายศศิน เฉลิมลาภ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
16. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
17. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
18. พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
19. นายไมตรี จงไกรจักร
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
20. นางสุรีย์ สตภูมินทร์
อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
21. นางสุมนา ขจรวัฒนากุล
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒2. นายวีระพันธุ์ ทองมาก
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
(แทนผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)
๒3. นางสาวดิษย์อร อิทธิอริยสุนทร
อนุกรรมการ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
(แทนผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)
24. นายสรายุทธ เตชะเวชเจริญ
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการส่วนวินัยและสืบสวนสอบสวน
(แทนผู้อานวยการกองกฎหมาย)
25. นายรักชาติ สุขสาราญ
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒6. นายปรานต์ ดิลกคุณากุล
อนุกรรมการและ
ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
เลขานุการ
๒7. นางสาวสุหทัย ไพรสานฑ์กุล
อนุกรรมการและ
ผู้อานวยการส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
อนุกรรมการผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1
2. เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุกรรมการ
3. นาย...

-33. นายวรวุฒิ ตันติวนิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์ มนตรี ชูวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพุฒพิ งศ์ สุรพฤกษ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. นางสาวอมราวดี วิจิตร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4. นายณรงค์ หมัดสุข
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. นายสุรสิทธิ์ หงส์ทวี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6. นางสาวกนกพร พงษ์รามัญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7. นางสาวเลิศกัลยา แก้วมงคล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8. นายณิตธิกรณ์ จือเหลียง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
9. นายภคอากร วิพัฒน์ครุฑ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานอนุกรรมการ (นายทศพร นุชอนงค์) กล่าวว่า ขอสวัสดีท่านอนุกรรมการทุกท่าน ทั้งที่ประชุม
ผ่านระบบ Zoom และท่านอนุกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม วันนี้เป็นการประชุม คณะอนุกรรมการบูรณาการ
ด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 3/2564 ซึง่ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณ คณะทางานที่ช่วยกันพิจารณากลั่ นกรองในเรื่องของโครงการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ของปีงบประมาณ 2566 และได้ผลการกลั่นกรองโครงการมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้
ร่วมกันพิจารณาต่อไปในวาระที่ 4.1
เรื่องที่ 2 การบริหารวาระการประชุมในวันนี้ ขออนุญาตนาวาระเพื่อพิจารณา ซึ่งมีจานวน 6 เรื่อง ขึ้นมา
พิจารณาก่อน แล้วจึงต่อด้วยวาระเพื่อทราบ จานวน 4 เรื่อง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
อนุกรรมการและเลขานุการ (นายปรานต์ ดิลกคุณากุล) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีการประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
ณ ห้ องประชุ มศู นย์ อ านวยการพิ ทั กษ์ ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ชั้ น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ซึ่ งฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ จั ดท ารายงานการประชุ ม และได้ แ จ้ งเวี ย นต่ อ คณะอนุ ก รรมการฯ เพื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
คณะอนุ...

-4คณะอนุกรรมการฯ มีข้อแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
1. อนุกรรมการ (นางสาวสุจิตรา อยู่ทอง ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
1.1 หน้าที่ 3 ขอเพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลาดับที่ “17. นางสาวจีวโรบล แสงสว่าง สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
ในการนี้ จึงขอให้อนุกรรมการฯ พิจารณารายงานการประชุมร่วมกันอีก ครั้งหนึ่ง เพื่อให้การรับรอง
รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบู ร ณาการด้ า นการจั ด การการกั ด เซาะชายฝั่ งทะเล ครั้ งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 (ฉบับแก้ไข) ต่อไป
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 2/2564
เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2564 โดยมีขอ้ แก้ไข/เพิ่มเติมตามประเด็นข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่องที่ 3.1 ผลการศึกษาวิจัยรั้วดักทรายเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง ในปี
พ.ศ. 2562-2563 และแผนการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม เรื่องศึกษาวิจัยรั้วดักทราย เพื่ อป้องกัน แก้ไขปัญ หา
การกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง ดังนี้
1) ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
(1) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สารวจสถานการณ์ การกัดเซาะชายฝั่งปี พ.ศ. 2562
พบว่าพื้นที่ระบบหาดหาดท้ ายเหมือง (T7E201) บริเวณชายหาดวัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ตาบลท้ายเหมือง
อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงสร้างเขื่อนหินทิ้ง (End Effect)
(2) การวิ เคราะห์ แ ละคาดการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงชายฝั่ ง ในอนาคตด้ ว ยแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์พื้นที่ระบบหาดหาดท้ายเหมือง พบว่าหากไม่มีการดาเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งใน
พื้น ที่ ดังกล่ าวจะเกิด การกั ดเซาะบริ เวณจุ ดสิ้ นสุ ดโครงสร้างในอัตรา -0.22 เมตร/ปี (ในระยะเวลา 5 ปี ) และ
– 0.20 เมตร/ปี (ในระยะเวลา 10 ปี)
(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงจัดทาโครงการศึกษาเพื่อลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล โดยวิธีการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand Fence) พื้นที่ระบบหาดหาดท้ายเหมือง (T7E201) บริเวณชายหาดวัด
เทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ตาบลท้ายเหมือง อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึง่ มีลักษณะเป็นโครงสร้างแนวรั้ว
ไม้ที่ปักในรูปแบบซิกแซ็ก จานวน 2 แถว ความยาวตามแนวชายฝั่ง 210 เมตร เพื่อชะลอความรุนแรงของคลื่นที่
เข้าปะทะชายฝั่ง และลดปริมาณตะกอนทรายที่ถูกพัดพาออกจากชายหาด นอกจากนี้ ยังช่วยให้คงไว้ซึ่งเนินทราย
ชายฝั่งตามธรรมชาติ
2) ผลการศึกษาเบื้องต้นหลังดาเนินการติดตั้งรั้วดักทราย
(1) แนวชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงในแนวดิง่ เล็กน้อย แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแนวราบ
(2) ตะกอนทรายบริเวณชายหาดด้านล่างที่อยู่ติดกับทะเล ถูกกระแสน้าพัดพาขึ้นมาสะสมตัว
อยู่บริเวณด้านบนทีม่ ีการติดตั้งรั้วดักตะกอนทรายไว้
(3) โครงสร้างรั้วไม้ดักทราย จึงมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจากการกัดเซาะ
ชายฝั่งบริเวณจุดสิ้น สุดของโครงสร้างเขื่อนหินทิ้ง บริเวณชายหาดวัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ระบบหาด
หาดท้ายเหมือง ตาบลท้ายเหมือง อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ในระยะสัน้ ได้
3) แผนการ...

-53) แผนการด าเนิ นงานป้ องกั นแก้ ไขปั ญหาการกั ดเซาะและฟื้ นฟู เนิ นทรายชายฝั่ ง กรมทรั พยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง มีแผนดาเนิ น การติดตั้งรั้วดั กทรายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 2 พื้นที่ ดังนี้
(1) บ้านปากดวด ตาบลกลาย อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางรั้วไม้ 3,000 เมตร (2) บ้านบ่ออิฐ
ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะทางรั้วไม้ 1,500 เมตร
มติที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ 3.2 ผลการพิจารณาเกี่ยวกับโครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกั ดเซาะชายฝั่ง และผลการจัดสรร
งบประมาณของสานักงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทางานเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการ มาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสาหรับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งในภาพรวมและเชิงพื้นที่ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
และให้ ข้ อเสนอแนะ ข้อคิ ดเห็ น ต่อโครงการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการกั ดเซาะชายฝั่ งที่ จ ะขอรับ จัด สรรงบ
งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 4 ครั้ง ซึ่งมีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณา รวมทัง้ สิ้น จานวน 64 โครงการ โดยจากการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการข้างต้น พบว่า
(2.1) มีโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จานวน 17 โครงการ
(2.2) โครงการที่ไม่สอดคล้อง จานวน 7 โครงการ
(2.3) โครงการอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าข่ายการพิจารณาและโครงการที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งต้องมีการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม จานวน 40 โครงการ
ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดส่งข้อมูล ผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าวให้กับสานักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ ห าการกั ด เซาะชายฝั่ ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 และได้ มี ก ารเสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง แห่ งชาติ เพื่ อ ทราบแล้ ว
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบผลการจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสานักงบประมาณ พบว่า มีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ งที่คณะทางานกลั่น กรองฯ ให้ ข้อคิดเห็น ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 8 โครงการ จาแนกเป็น
โครงการศึกษา จานวน 1 โครงการ และ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จานวน 7 โครงการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เรื่ อ งที่ 3.3 การตรวจสภาพพื้ น ที่ เกี่ ย วกั บ การแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ งของคณะกรรมาธิ ก ารฯ
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมาธิการ
วิสามัญ พิจ ารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญ หาคลื่นทะเลกั ดเซาะชายฝั่ งและการพั ฒ นาทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร มีการลงตรวจสภาพพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเล
กั ด เซาะชายฝั่ งและการพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ ทางทะเลอย่ างเป็ นระบบ ร่ วมกั บหน่ วยงานและหั วหน้ า
ส่ วนราชการ...

-6ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมโยธาธิการและผั งเมือง กรมเจ้าท่า และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพืน้ ที่ชายหาดบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้
(1) พื้นที่บริเวณชายหาดบ้านหน้าสตน ตาบลหน้าสตน อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
(2) พืน้ ที่บริเวณชายหาดบ้านหน้าศาล ตาบลหน้าสตน อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
(3) พื้นที่บริเวณชายหาดแหลมตะลุมพุก ตาบลแหลมตะลุมพุก อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(4) พื้นทีบ่ ริเวณชายหาดสิชล ตาบลสิชล อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
(5) พื้นทีบ่ ริเวณชายหาดบ้านปากดวด ตาบลกลาย อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(6) พื้นที่บริเวณชายหาดบ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้มีการติดตามการดาเนินงานในประเด็นและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์
สาเหตุ ปัญหา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และผลกระทบที่เกิดจากการใช้มาตรการต่าง ๆ
รวมทั้งแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ในพื้นทีจ่ ังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดาเนินการ ทัง้ นี้เพือ่ เป็นข้อมูลในการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
เรื่องที่ 3.4 การตรวจสภาพพื้นที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของคณะกรรมาธิการฯ ณ จังหวัดสงขลา
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 คณะกรรมาธิการ
วิสามัญ พิจ ารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญ หาคลื่นทะเลกั ดเซาะชายฝั่ งและการพั ฒ นาทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลอย่างเป็ นระบบ สภาผู้แทนราษฎรมีการลงตรวจสภาพพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเล
กัด เซาะชายฝั่ งและการพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ ท างทะเลอย่ างเป็ น ระบบ ร่ว มกั บ หน่ ว ยงานและหั ว หน้ า
ส่ วนราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง กรมเจ้ าท่ า
จังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา ในพื้นที่ชายหาดบริเวณจังหวัดสงขลา ดังต่อไปนี้
(1) พื้นที่บริเวณโครงสร้างปากร่องน้านาทับ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(2) ตรวจสภาพพื้นที่แหล่งทรายธรรมชาติเพื่ อการเติมทราย บริเวณชายหาดชลาทัศน์ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
(3) พื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างกาแพงกันคลื่นชายหาดชิงโค อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
(4) พื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างกาแพงกันคลื่นชายหาดตาบลท่าบอน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
(5) พื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างกาแพงกันคลื่นชายหาดมหาราช อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
(6) พื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างกาแพงกันคลื่นชายหาดม่วงงาม อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ในการนี้ คณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ มี ก ารติ ด ตามการด าเนิ น งานในประเด็ น และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ สาเหตุ ปัญหา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และผลกระทบที่เกิดจากการ
ใช้มาตรการต่าง ๆ รวมทั้ งแนวทางการฟื้ นฟูและพัฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ ทางทะเล ในพื้นที่จังหวัด สงขลา
ตลอดจนปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะจากการด าเนิ น การ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมาธิการฯ ต่อไป
มติที่ประชุม...

-7มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 4.1 การกลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานขึ้น
เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประจาปี โดยเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็ นปีแรก และปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นปี ที่ ๒ ซึ่งที่ผ่ านมาคณะทางานได้มีการประชุม
เพื่อกลั่นกรองโครงการประจาปีงบประมาณ 2566 จานวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 25๖๔
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิ กายน 25๖๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 25๖๔ และครั้งที่ ๔ เมื่อวัน ที่
๒ ธันวาคม 25๖๔ โดยในปีงบประมาณ 2566 มีหน่วยงานเสนอโครงการเข้าสู่การกลั่นกรองของคณะทางาน
ทั้ งหมด ๖๘ โครงการ ซึ่ งในวัน นี้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารจะน าเสนอผลการกลั่ น กรองโครงการของคณะท างานต่ อ
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณ ใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2566 ซึ่ง
ตาม timeline จะต้องส่งให้สานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม 25๖๕ รวมทั้งรายงานผลการกลั่นกรอง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจาปีงบประมาณ 2566 ต่อคณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเพื่อทราบ สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีหน่วยงาน
เสนอโครงการเข้าสู่ การพิ จารณากลั่ นกรองของคณะท างาน ทั้ งหมด ๖๘ โครงการ แบ่ งออกเป็ น โครงการของ
กรมเจ้าท่า จานวน 21 โครงการ กรมโยธาธิการและผั งเมือง จานวน 16 โครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง จานวน 1 โครงการ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น จานวน 30 โครงการ ทัง้ นี้ ผลจากการกลั่นกรองโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปีงบประมาณ 2566 ทั้ง 68 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
1) โครงการศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อทราบ จานวน 10 โครงการ
2) โครงการที่ไม่เข้าข่ายในการพิจารณา
(เนื่องจากไม่มีแหล่งงบประมาณและไม่มีแบบแปลนก่อสร้าง) จานวน 29 โครงการ
3) โครงการที่หน่วยงานขอถอนเรื่อง จานวน 4 โครงการ
4) โครงการที่เข้าข่ายการพิจารณา จานวน 25 โครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น
4.1) โครงการที่เห็นควรเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ จานวน 13 โครงการ ดังนี้
(1) งานปรั บปรุ งซ่ อมแซมเขื่อนหิ นทิ้ งป้ องกันการกั ดเซาะ และเสริมทรายชายหาดแสงจันทร์
ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1-3 โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 53,000,000 บาท
(2) งานก่อสร้างเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยว ชายหาดจอมเทียน อาเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 80,000,000 บาท
(3) งานก่อสร้างเสริ มทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยว ชายหาดบางแสน ตาบล
แสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 84,000,000 บาท
(4) งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตาบลชะอา
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 9,200,000 บาท
(5) งานก่อสร้างกาแพงหิ นทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณโรงพยาบาลเกาะสมุย ตาบล
อ่างทอง อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 30,000,000 บาท
(6) งาน...

-8(6) งานก่อสร้างแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 5 6 และ 9 ตาบลเกาะเพชร อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 25,000,000 บาท
(7) งานก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิ ภาพกาแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ 2 และ 3
ตาบลท่าบอน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 50,000,000 บาท
(8) งานก่อสร้างเสริมทรายชายฝั่งบริเวณตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยกรมเจ้าท่า
งบประมาณปี 2566 จานวน 30,000,000 บาท
(9) งานเสริมทรายชายหาดเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดหัวหิน ตาบลบ่อหิ น
อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 50,000,000 บาท
(10) งานปรับปรุงซ่อมแซมกาแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งบริเวณหมู่ 3 ตาบลเกาะสุกร
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 22,400,000 บาท
(11) ฟื้นฟูบู รณะและปรับปรุงภูมิ ทัศน์เพื่ อป้ องกันการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเล บ้านคลองวาฬ
ตาบลคลองวาฬ จั งหวัดประจวบคี รี ขันธ์ (ระยะที่ 2) โดยกรมโยธาฯ งบประมาณผู กพั น ตั้ งแต่ ปี 2566-2568
วงเงินทั้งสิ้น 39,000,000 บาท งบประมาณปี 2566 จานวน 7,800,000 บาท
(12) ฟื้ นฟูบู รณะและปรั บปรุ งภู มิทัศน์เขื่ อนป้ องกันตลิ่ งริมทะเลพื้ นที่ชายฝั่ ง บริเวณศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลระยอง ตาบลเพ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยกรมโยธาฯ งบประมาณปี 2566 จานวน 8,400,000 บาท
(13) โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรง
ของคลื่น จานวน 4 พื้นที่ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี 2566 จานวน 47,400,000 บาท
4.2) โครงการที่คณะทางานมีข้อสังเกต จานวน 4 โครงการ
(1) ฟื้ นฟู บู รณะและปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ เขื่ อนป้ องกั นตลิ่ งริ มทะเล พื้ นที่ ชายฝั่ งชุ มชนหาดวอนนภา
เทศบาลเมืองแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณผูกพัน ตั้งแต่ปี 25662568 วงเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท งบประมาณปี 2566 จานวน 8,000,000 บาท
(2) เขื่อนป้ องกั นตลิ่ งริ มทะเล พร้อมปรั บปรุงภู มิ ทั ศน์ พื้ นที่ ชายฝั่ งทะเลเกาะลิ บง ต าบลเกาะลิ บง
อาเภอกันตัง จังหวัด ตรัง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณผู กพัน ตั้งแต่ปี 2566-2568 วงเงินทั้งสิ้ น
75,000,000 บาท งบประมาณปี 2566 จานวน 15,000,000 บาท
(3) ฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดบางศิลา ตาบลละงู
อาเภอละงู จั งหวัดสตูล โดยกรมโยธาธิการและผั งเมื อง งบประมาณผู กพั น ตั้ งแต่ ปี 2566-2567 วงเงินทั้ งสิ้ น
35,000,000 บาท งบประมาณปี 2566 จานวน 14,000,000 บาท
(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน โดยกรุงเทพมหานคร
งบประมาณปี 2566 จานวน 1,458,524,000 บาท
4.3) โครงการที่เสนอให้หน่วยงานทบทวนโครงการ จานวน 8 โครงการ
(1) งานจ้างเหมาก่อสร้างกาแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ตาบลแหลมฟ้าผ่า อาเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะที่ 1 โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 48,000,000 บาท
(2) งานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการกั ดเซาะชายฝั่งที่บริเวณแหลมหลวง ตาบลแหลม
ผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 30,000,000 บาท
(3) งานก่อสร้างกาแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 5 6 9 ตาบลหน้าสตน อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 70,000,000 บาท
(4) งานก่อสร้างกาแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 5 บ้านหัวคุ้ง หมู่ 9 บ้านมาบบัว
หมู่ 4 บ้านหัวแฝก และหมู่ 10 บ้านมาบปรือ ตาบลท่าบอน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 โดยกรมเจ้าท่า
งบประมาณปี 2566 จานวน 20,000,000 บาท
(5) งาน...
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อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 45,000,000 บาท
(6) งานก่อสร้างถ่ายเททรายแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 7 บ้านปากน้า ตาบลเทพา
อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยกรมเจ้าท่า งบประมาณปี 2566 จานวน 18,000,000 บาท
(7) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภู มิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ตาบลแม่ราพึง อาเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 2) โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณผูกพัน ตั้งแต่ปี 25662568 วงเงินทั้งสิ้น 98,000,000 บาท งบประมาณปี 2566 จานวน 19,600,000 บาท
(8) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ 7 บ้านโฉลกหลา ตาบลเกาะพะงัน อาเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณผูกพัน ตั้งแต่ปี 2566-2567 วงเงิน
ทั้งสิ้น 52,500,000 บาท งบประมาณปี 2566 จานวน 10,500,000 บาท
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ประธานอนุ กรรมการ กล่ าวว่ า ตามเอกสารที่ ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เป็ น ความเห็ น
จากการพิจารณากลั่นกรองของคณะทางานในภาพรวม ซึ่งหากคณะอนุกรรรมการมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร
ฝ่ายเลขานุ การก็ จะจัด ส่ งข้อมูลให้ กับ สานั กงบประมาณเพื่ อใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ และเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป
อนุกรรมการ (นายศศิน เฉลิมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า จากผลการกลั่นกรองโครงการของคณะทางาน
มี โครงการที่ มี ข้อสั งเกต และจะต้ องเสนอต่ อคณะอนุ กรรมการฯ เพื่ อพิ จารณาและให้ ความเห็ นเพิ่ มเติ ม จ านวน
4 โครงการ
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการกลั่นกรองโครงการที่คณะทางานมีข้อสังเกต
มีจานวน 4 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 ฟื้ น ฟู บ รณะและปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศ น์ เขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ งริ ม ทะเลพื้ น ที่ ช ายฝั่ งชุ ม ชน
หาดวอนนภา เทศบาลเมืองแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ของกรมโยธาฯ โดยมีข้อสังเกตจากคณะทางาน ดังนี้
(1) กังวลเรื่องของผลกระทบจากการสร้างกาแพงแบบขั้นบันได จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุม
technical hearing ก่อนดาเนินโครงการ
(2) ให้ หน่ วยงานผู้เสนอโครงการนาผลจากการประชุ มการรับฟังความคิดเห็ นจากประชาชน
ครั้งที่ 2 ที่จะมีการจัดประชุมในเดือนธั นวาคม เสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาด้วย เนื่องจากในการประชุม
ของคณะทางาน โครงการมีแค่ข้อมูลของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครัง้ ที่ 1
โครงการที่ 2 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะลิบง
ตาบลเกาะลิบง อำเภอกันตั ง จังหวัดตรัง คณะทางานให้ข้อสังเกตว่ากรมโยธาฯ ควรจัดประชุม technical hearing
เพื่อหารือเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
โครงการที่ 3 โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกั ดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเล
หาดบางศิลา ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีข้อสังเกตจากคณะทางาน ดังนี้
(1) การดาเนินโครงการอาจเกิดผลกระทบต่อเนื่องจนต้องดาเนินการต่อไปเรื่อย ๆ
(2) ให้หน่วยงานผู้เสนอโครงการดาเนินการเรื่องการขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากพื้นที่
โครงการอยูใ่ นพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
โครงการที่ 4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนโดยกรุงเทพมหานคร
งบประมาณปี 2566 จ านวน 1,458,524,000 บาท โดยคณะทางานมีมติเห็ นชอบในหลั กการ เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวผ่าน EIA รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ แห่งชาติมาแล้ว และมีข้อคิดเห็น ดังนี้
(1) โครงการไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ
(2) โครงการ...
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จึงมีความเห็นว่า ให้ ทช. ติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป
อนุกรรมการ (นายศศิน เฉลิมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า โครงการที่หาดบางศิลา ไม่ใช่เรื่องของ
การสร้างแล้วจะเกิดผลกระทบต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการสร้างโครงสร้ างเพื่อปิดส่วนที่ยังคงเหลืออยู่พื้นที่เดียว
ดังนั้นเหตุผลจึงไม่ใช่เรื่องของการเกิดผลกระทบต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ดาเนินการอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี จึ งต้องมีการขออนุ ญ าตใช้พื้ นที่ ให้ ถูกต้องก่อน และไม่ทราบว่า การดาเนินการที่ผ่ านมา
ก่อนหน้านี้ได้มีการขออนุญาตแล้วหรือไม่
อนุ กรรมการและเลขานุ การ รายงานต่ อที่ประชุ มว่า ฝ่ ายเลขานุ การขอปรับแก้ข้ อสั งเกตของโครงการที่ 3
ทีห่ าดบางศิลา โดยตัดข้อสังเกตในข้อที่ 1 การดาเนินโครงการอาจเกิดผลกระทบต่อเนื่องจนต้องดาเนินการต่อไปเรื่อย ๆ
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ ให้ความเห็น ดังนี้
(1) เรื่ องของการจั ดประชุม technical hearing ส าหรับ โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 คณะท างาน
มีความคาดหวัง เกี่ยวกับรูป แบบของการประชุมอย่างไร และหน่วยงานใดจะเป็ นผู้ ดาเนินการจัดประชุ ม กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ
(2) องค์ประกอบในการประชุม technical hearing คือใคร เพื่อให้สามารถเชื่อได้ว่าสิ่งนี้เกิดจากการ
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
อนุกรรมการ (นายอาทิ ตย์ มลิ ทอง ผู้ แทนสภาพั ฒน์ ฯ) กล่ าวว่า เมื่ อได้ผลจากการประชุ ม technical
hearing จะดาเนินการอย่างไรต่อไป และกังวลเกี่ยวกับ timeline การดาเนินการ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ
เรื่องงบประมาณด้วย
อนุกรรมการ (นายศศิน เฉลิมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) หน่วยงานเจ้าของโครงการจะเป็นผู้ดาเนินการจัดประชุม technical hearing ของทั้ง 2 โครงการ
โครงการที่ 1 ที่ ห าดวอนนภา มี ปั ญ หาเรื่ อ งของการจัด ประชุ ม รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ไม่ ค รบถ้ว น เนื่ องจากติ ด
สถานการณ์โควิด แต่โครงการอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของเรือประมง ส่วนโครงการที่ 2 ที่เกาะลิบง มีประเด็น
ปัญหาทั้งเรื่องการอยู่ในเขตห้ามล่า และการสร้างแล้วจะเกิดผลกระทบต่อเนื่องไปทางทิศเหนือ แต่เนื่องจากพื้นที่
ดังกล่าวชุมชนมีความเดือดร้อนและบ้านกาลังจะพัง จึงต้องมีมาตรการเร่งด่วนเข้าไปช่วย และทีผ่ ่านมามาตราการ
เร่งด่วนที่เคยไปแนะนาไว้ก็ไม่ได้ผล จึงหาทางออกว่าต้องมีการจัดประชุม technical hearing เพื่อพูดคุยกันก่อน
ว่าจะปรับแบบอย่างไร ซึ่งในเบื้องต้นจากการหารือกับกรมโยธา ฯ ก็มีความเห็นว่าอาจมีการปรับจากโครงสร้าง
แข็งเป็นรูปแบบผสม ซึ่งอาจจะได้มีการประชุมกันภายในต้นปีก่อนฤดูมรสุม เพื่อให้ได้มาตรการช่วยเหลือชาวบ้าน
อย่างเร่งด่วนก่อนถึงเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ เมื่อได้ผลการประชุม technical hearing ทางกรมโยธาฯ จะไปขอให้
ผู้ ออกแบบปรั บรู ปแบบให้ เป็ นที่ ยอมรับร่ วมกั น เพี ยงแต่ ขอให้ โครงการอยู่ ในปี งบประมาณนี้ เพื่ อ ให้ ช่ว ยเหลื อ
ชาวบ้านได้ทัน คณะทางานจึงมติให้เสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการ ฯ และให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบว่า
จะมีการปรับรูปแบบ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันท่วงที
(2) technical hearing ไม่ได้อยู่ในข้อกฎหมาย แต่เป็นข้อเสนอของคณะทางาน ดังนั้น ระเบียบของ
technical hearing เป็ น อย่ างไร ไม่มี บ อกไว้ ในเชิ งกฎหมาย แต่โดยทั่ ว ไป technical hearing คื อ การรับ ฟั ง
ความคิดเห็นทางเทคนิค เป็นศัพท์ที่ใช้ในวงการ เวลาศึกษา EIA SEA ว่าก่อนจัดทาโครงการประเมินหรือวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มในเบื้ อ งต้ น ควรจะเอาปั ญ หามาตั้ ง แล้ ว รับ ฟั งความเห็ น จากผู้ ที่ มี ค วามรู้ท างเทคนิ ค
ทางวิชาการ ว่าสาเหตุและแนวทางการแก้ไขควรจะเป็นอย่างไร เพื่อเป็นพื้นฐานของการออกแบบ ซึง่ เมื่อออกแบบ
อยู่ในกรอบของการรับฟังความคิดเห็นทางเทคนิคที่ค่อนข้างจะยอมรับ ร่วมกันแล้ว ก็คาดหวังว่าจะเป็นโครงการ
ที่ไม่มีผลกระทบมากนัก แล้วก็เป็นที่ยอมรับได้ เพื่อดาเนินการขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม technical hearing
เป็นเวทีพูดคุยในเบื้องต้น คณะทางานเสนอไว้แต่ก็ไม่ทราบว่าจะเกิดการประชุม technical hearing ขึ้นจริงหรือไม่
อนุกรรมการ...
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จากโครงการที่เกาะลิบง ที่จะมีการตั้งคาของบประมาณในปี 2566 ซึ่งทางคณะทางานมีข้อสังเกตให้ดาเนินการ
จัดประชุม technical hearing ทางกรมขอเรียนว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง
และเกิ ด ความเสี ย หายค่ อ นข้ า งมาก ส าหรั บ เรื่ อ งการประชุ ม technical hearing จากการหารื อ ร่ ว มกั น
ทางกรมโยธาฯ มีข้อเสนอที่จะจัดตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการ โดยมีองค์ประกอบเป็นนักวิชาการจากทุกด้าน
เพื่อช่วยพิจารณารูป แบบที่ เหมาะส าหรับ การแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะในพื้นที่ เพื่อลดปัญ หาและได้รูปแบบที่
ทุ ก ฝ่ า ยเห็ น พ ้อ งต้ อ งกั น ว่ า เหมาะส าหรั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาในแต่ ล ะพื้ น ที่ ซึ่ ง ทางกรมก็ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งไว้ แ ล้ ว
และจะดาเนิ นการโดยเร่งด่วน จึงอยากขอให้คณะอนุ กรรมการฯ ช่วยพิจารณาในเรื่องของการตั้งงบประมาณ
ให้ ทันในปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนและมีปัญหาเกิดขึ้นตลอด โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่งในช่ว งฤดูม รสุ ม ทั้งนี้ ในเบื้ องต้ น ทางกรมมี แนวคิ ดที่ จะปรับ เปลี่ ยนจากการท าโครงสร้างเขื่อนแบบ
ขั้น บันไดเป็น หินใหญ่ เรียง และอาจจะปั ก sand fence ด้านหน้า ส่วนในเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ จากการ
ประสานงานในเบือ้ งต้น กรมอุทยานฯ แจ้งว่าไม่ขัดข้อง
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านรองพงษ์นรา ก็เป็นข้อมูลที่กรมโยธาฯ เตรียมไว้สาหรับ
ดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะทางาน
อนุกรรมการ (นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) สอบถามว่า
ตามที่ ท่ า นรองพงษ์ น ราแจ้ ง ว่ าจะมี ก ารปรับ แบบเพิ่ ม เติ ม แสดงว่า ข้ อ มู ล ที่ จ ะใช้ จ ริ ง ไม่ ใช่ ข้ อ มู ล ที่ เสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ แต่เป็นข้อมูลทีม่ าจากการประชุม technical hearing ใช่หรือไม่
อนุ กรรมการ (นายพงษ์ นรา เย็ นยิ่ง ผู้ แทนกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง) ชี้ แจงต่อที่ ประชุมว่า แบบที่
ทางกรมโยธาฯ ปรับมา โดยเพิ่มเรื่องของการปัก sand fence เข้าไปด้านหน้า เป็นการปรับแบบจากการเจรจา
ในเบื้องต้น ซึ่งหลังจากนี้ กรมจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันทางวิชาการ เพื่อให้เกิดกระบวนการและการพูดคุย
อย่างเป็นทางการ
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณ วุฒิ ) ให้ความเห็นว่า สาหรับ
โครงการที่ 1 (หาดวอนนภา) ก็ต้องทากระบวนการ technical hearing ด้วยใช่หรือไม่ ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการที่มี
ข้อขัดแย้งไม่มากและไม่ได้อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ และต่อไปนี้จะมีการกาหนดเป็นในเชิงนโยบายหรือไม่ ว่าจะใช้กลไก
ของ technical hearing สาหรับแก้ไขปัญหาในโครงการทีม่ ีข้อสังเกตจากคณะทางานกลั่นกรองในแต่ละปี หรือจะ
กาหนดให้ต้องมีการประชุม technical hearing ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อขัดแย้งและต้องมาตามแก้ไขปัญหาในภายหลัง
อนุกรรมการ (นายศศิ น เฉลิ มลาภ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ) กล่าวว่ า ส าหรับ แนวคิดการจัด ประชุม technical
hearing ที่เกาะลิบง เนื่องจากมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นไปแล้วแต่ยังมีปัญหาทางวิชาการอยู่ แต่ในทางทฤษฎี
ต้องเป็นแบบที่อาจารย์สมปรารถนากล่าว คือ ควรจะมีการประชุม technical hearing ก่อน ซึ่งโครงการที่เกาะลิบง
ก็จะเป็น จุ ดเริ่ม ต้น ของการรับ ฟังความคิ ดเห็ นทางเทคนิ คเป็น ครั้งแรกๆ ของประเทศ และถ้าเป็นแนวทางที่ดี
ก็จะเอามาเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้เป็นรูปแบบการทางานเชิงนโยบายต่ อไป เพื่อที่จะลดความขัดแย้ ง
ในอนาคต
ประธานอนุกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) ประเด็ น เกี่ ย วกั บ technical hearing ขอยกไปหารื อ ในวาระที่ 4.2 ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งของแนวทาง
การดาเนินงานในอนาคต ซึ่งจะถกกันว่าจะปรับปรุงระบบการทางานกันอย่างไร
(2) เรื่ อ งของข้ อ สั งเกต หากคณะอนุ ก รรมการไม่ มี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม จะมอบให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
ปรับปรุง...

-12ปรั บ ปรุ ง ข้ อ สั ง เกตของโครงการ ให้ เป็ น ไปตามความเห็ น ของที่ ป ระชุ ม และขออนุ ญ าตสรุ ป มติ ที่ ป ระชุ ม
ว่าที่ประชุมเห็นชอบผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามที่คณะทางานเสนอ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องประเด็นของ
โครงการที่เห็นควรให้ดาเนินงาน จานวน 14 โครงการ มีข้อสังเกต จานวน 4 โครงการ และโครงการที่ขอให้มกี าร
ทบทวน จานวน 8 โครงการ รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการที่ไม่เข้าข่ายการพิจารณาและขอถอนเรื่อง
พร้อมกับ ให้ จั ดส่ งข้อมูลต่อไปยังส านั กงบประมาน รวมทั้งแจ้งให้ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริห าร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติทราบต่อไป
อนุกรรมการ (นางสาวรตินุช กันตะปีติ ผู้แทนสานักงบประมาน) กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) ขอเสริมเรื่องที่ห น่วยงานจะต้องทารายละเอียดคาของบประมาณตามปฏิทินงบประมาณ ซึ่งทุก
หน่ ว ยงานจะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มและส่ งมายั ง ส านั ก งบประมาณภายในวัน ที่ 14 มกราคม 2565 และ
ขอขอบคุณคณะทางานสาหรับผลการพิจารณาในเรื่องของข้อสังเกตต่าง ๆ ในเชิงเทคนิค ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของสานักงบประมาณ
(2) วาระเพื่อทราบเรื่องที่ 3.2 ได้แสดงถึง ผลการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากทีห่ น่วยงานได้ขอตั้งงบประมาณเอาไว้
(3) หน่วยงานที่จัดทาคาของบประมาณต้องเตรียมความพร้อมของโครงการ เพราะโดยหลักการแนวทาง
การจัดทางบประมาณปี 2565 ตามที่ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี คือ จะต้องคานึงถึงความจาเป็นตามภารกิจของ
หน่วยงาน ความต้องการของพื้นที่ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
ซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกับหลักการที่จะทา technical hearing หรือ public hearing ต่างๆ จึงขอเสริมเรื่องนี้ไว้
เพราะตอนนี้โครงการก่อสร้างมี จานวนมากที่จะขอในปีงบประมาณนี้ เพราะฉะนั้น จึงต้องเน้นเรื่องความพร้อม
ในทุกด้าน
มติทปี่ ระชุม
1. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการปรับปรุงข้อสังเกตของโครงการตามความเห็นทีป่ ระชุม
2. ที่ประชุมเห็นชอบผลการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประจาปี 2566
ตามทีค่ ณะทางานฯ เสนอ
3. มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายงานผลการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประจาปี 2566 ต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติเพื่อทราบ
4. มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประจาปีงบประมาณ 2566
เรื่องที่ 4.2 ขั้นตอนการเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ในวาระต่อไป ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอมาว่า ขั้นตอนของการเสนอ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในปี 2567 เราจะทางานกันอย่างไร
อนุ กรรมการและเลขานุ การ รายงานต่ อที่ ป ระชุ ม ว่า ผู้ แทนและผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งเป็ น ผู้ แทนในภาค
ประชาชน ได้ เสนอในที่ ประชุมคณะท างานกลั่ นกรองฯ ว่า ก่ อนที่ แต่ ละหน่ วยงานจะเสนอโครงการต่ าง ๆ เข้ าสู่
การกลั่นกรองของคณะทางานและอนุกรรมการ ควรผ่ านการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ งจังหวัดก่อน เพราะว่าเป็ นหน่ วยงานในพื้ นที่ และเพื่ อให้สอดรับกับพระราชบัญญั ติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีทั้งมาตรา 16 เรื่อง ชุมชนชายฝั่ง และมาตรา 13 อานาจ
หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง จั ง หวั ด ทางฝ่ า ยเลขานุ ก ารจึ ง ได้ ร่ า งขั้ น ตอน
การเสนอโครงการว่า ต่อไปการเสนอโครงการต่างๆ ต้องดาเนินการเพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อให้สอดรับ
กับ พ.ร.บ. ...
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ความเห็ นของ ทช.จั งหวัด ก่อนว่าเห็ น ด้ว ยหรือไม่ หรือ ชุมชนในพื้ นที่ มีข้อคัดค้านหรือไม่ ก่อนที่จ ะเสนอเข้ าสู่
คณะทางานกลั่นกรอง เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น ส่วนขั้นตอนที่ 3-6 ก็ยังคงเป็นขั้นตอนตามปกติ
ที่ดาเนินการอยู่ ทั้งนี้ ขั้นตอนการเสนอโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 หน่วยงานเจ้าของโครงการนาเสนอโครงการต่อชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 2 นาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดเพื่อให้ความเห็น
ขั้นตอนที่ 3 เสนอความเห็นโครงการต่อคณะทางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ
ขัน้ ตอนที่ 4 เสนอผลการกลั่นกรองโครงการต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล
ขัน้ ตอนที่ 5 เสนอผลการกลัน่ กรองโครงการต่อสานักงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 6 เสนอผลการกลั่นกรองโครงการต่อกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
ในการนี้จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาขั้นตอนการเสนอโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ ง และมอบให้ กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติต่อไป
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
อนุกรรมการ (นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
ให้ความเห็ นว่า ในเรื่องที่ จะให้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง จังหวัด เพื่อให ้
ความเห็น ต้องพิจารณาอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประกอบด้วยว่ามีอานาจหน้าทีน่ ี้ด้วยหรือไม่
อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัด มีอานาจ
หน้ าที่ ตามมาตรา 13 (3) คื อ เสนอความเห็ นต่ อคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริห ารจั ด การทรัพ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง
แต่เนื่องจากกฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างกว้างและไม่มีการระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
จั งหวั ด แต่ เจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ก็ เพื่ อ ให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ว ม ทั้ งในระดั บพื้ นที่ ระดั บจั งหวัด และ
ระดับประเทศ เพราะฉะนั้น ถ้าเจตนารมณ์มองว่าทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกัน ก็ต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกร้องมา
ในการนี้ จึ งอยากขอความเห็ น จากคณะอนุ ก รรมการฯ ว่า จ าเป็ น ที่ จ ะต ้อ งมี ขั้ น ตอนการเสนอโครงการต่ อ
คณะกรรมการจังหวัดหรือไม่ เพราะเป็นข้อเรียกร้องมาจากภาคท้องถิ่น
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่ า ขั้นตอนที่ฝ่ายเลขานุการยกร่างมาเป็นขั้นตอนการดาเนินงานว่าจะมี
จุดเริ่มต้นและจุดส่งต่อที่ไหนอย่างไร ซึ่งก็คิดว่าเป็นขั้นตอนในทางกฎหมาย เพื่อให้บรรลุและเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติฯ มาตรา 13 (3) แต่อาจจะต้องมีการเรียงขั้นตอนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารราชการ
อนุกรรมการ (นายบัลลังก์ เมี่ยงบัว ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า) ให้ความเห็นว่า ขอเสนอให้มีการปรับแก้
ขั้นตอน โดยให้เจ้าของโครงการเสนอโครงการต่อคณะทางานกลั่นกรองฯ แล้วให้ฝ่ายเลขานุการฯ คณะทางาน
เป็ น ผู้ ส่ งเรื่ อ งต่ อ ไปยั งคณะกรรมการทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งจั งหวั ด รวมทั้ งรวบรวมความเห็ น จาก
คณะกรรมการฯ กลับมาเสนอต่อคณะทางานฯ อีกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการดาเนินงาน การส่งเอกสาร และสะดวก
ในการประสานงาน
อนุกรรมการ (นายไมตรี จงไกรจักร ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ ให้ความเห็น ดังนี้
(1) เห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอจากคณะทางานกลั่นกรองฯ เพราะการรับฟังความเห็นจากชุมชน
เป็นเรื่องสาคัญ
(2) การ...
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รับทราบเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดไม่ทราบว่าในพื้นที่จะมีการดาเนินการอะไรบ้าง ส่วนกระบวนการ
เสนอเรื่อง มีข้อเสนอ 2 ระดับ คือ (1) ให้หน่วยงานกรมเจ้าท่าหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองในพื้นที่ ซึ่งเป็น
องค์ป ระกอบในคณะกรรมการฯ น าเสนอเรื่องโดยตรง ส าหรับโครงการที่ ทราบอยู่ แล้วว่าจะมี การดาเนินการ
(2) ส่ งเรื่ องให้ ฝ่ ายเลขานุ การคณะท างานฯ เพื่ อให้ ส่ งเรื่องต่อไปยั งคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
จังหวัด
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อสังเกตว่า ในขั้นตอนที่หนึ่ง
คาว่า “ชุม ชน” หมายถึ ง ชุ มชนชายฝั่ งตามพระราชบั ญญั ติ ฯ มาตรา 16 หรือ ประชาชนผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่หน่วยงานได้มกี ารรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้ว
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า “ชุมชน” หมายถึง ชุมชนชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 16
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ) ให้ความเห็นว่า แสดงว่า
เจ้ าของโครงการต้ อ งมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น มาแล้ ว สองรอบ และต้ อ งมี ก ารรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากชุ ม ชน
ชายฝั่ง ตามมาตรา 16 อีกหนึ่งรอบด้วย ถึงจะเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดได้
อนุ กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ทวี วงศ์ ศรี บุ รี รองประธานอนุ กรรมการคนที่ 2) ให้ ความเห็ นว่ า
เห็นด้วย กับสิ่งที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ เนื่องจาก ขณะนี้มีหน่วยงานอื่นทีจ่ ะดาเนินโครงการขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่ง
เช่น กรมชลประทาน เราจึ ง ต้องมี การกาหนดมาตรฐาน ซึ่งถ้ าจะให้ เจ้าของโครงการดาเนิ น การตามขั้ นตอน
ที่ กาหนดไว้ โดยให้ จั งหวัดรั บ เรื่ อ งและส่ งเรื่อ งต่ อมาให้ ที่ คณะอนุ ก รรมการฯ ก็ จะเป็ นเรื่องดี แ ละมี ม าตรฐาน
แต่ต้องจัดการให้ชัดเจนว่าเจ้าของโครงการจะต้องดาเนินการอย่างไร
ประธานอนุ ก รรมการ กล่ าวว่า ขอเพิ่ ม เติ ม ประเด็น หนึ่ ง ในเอกสารมี ก ารใช้ คาว่า คณะกรรมการ
คณะท างาน คณะอนุ ก รรมการ ตามขั้ น ตอนต่ า ง ๆ แต่ ส่ ว นราชการที่ เ ป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารของทุ ก คณะ
คื อ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ดั งนั้ น ในวิ ธี ก ารเขี ย นขั้ น ตอนก็ ร ะบุ ให้ ทช. เป็ น หน่ ว ยงานกลาง
ในการกระจายโครงการต่าง ๆ ส่ว นวิธีการกระจายข้อมู ล ก็ ให้ เป็ น ขั้นตอนภายใน ว่ าจะเป็น ส านักหรือกองใด
ที่มารับผิดชอบ เช่น ส่วนจังหวัดก็ให้เป็นทางสานักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ รับผิดชอบ และถ้าเป็น
เรื่ อ งเทคนิ ค ทั้ งหมดก็ ให้ เป็ น ทางกองอนุ รั กษ์ ท รัพ ยากรชายฝั่ ง ซึ่งเป็ น ทั้ งเลขาของคณะอนุ ก รรมการฯ และ
คณะทางาน เป็นผู้รับผิดชอบ
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) เรื่อง ขั้น ตอนการเสนอโครงการแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะของปี 2567 เห็ นด้วยกับ การเพิ่ มเติม
ขั้นตอนการเสนอโครงการให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพิจารณา เพราะเป็นหน่วยงาน
ในพื้นทีท่ รี่ ู้ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยสะท้อนปัญหาให้คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานได้รับทราบด้วย
(2) ในขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการให้ชุมชนรับฟังความคิดเห็น มองว่าในขั้นตอนการออกแบบของ
แต่ละหน่วยงาน ก็จะมีการรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม TOR ที่จ้างศึกษา ซึ่งก็จะมีในส่วนของชุมชน
ชายฝั่งตามพระราชบัญญัติฯ รวมอยู่และมีความครอบคลุมตามระเบียบสานักนายกฯ แล้ว
(3) เรื่อง technical hearing ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะเสนอโครงการเป็นผู้ดาเนินการในเรื่องนี้
เพื่อพิจารณารูปแบบให้มีความเหมาะสมและเห็นพ้องต้องกัน โดยอาจเป็นนักวิชาการในกลุ่มเดียวกันกับคณะทางานฯ
ที่จะเข้าไปช่วยพิจารณา ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการอาจมีการเพิ่มเติม technical hearing ในงานจ้างศึกษา
ดังนั้น จึงอาจมีการเสนอไว้ในขั้นตอนใดขัน้ ตอนหนึ่ง เพื่อให้หน่วยงานรับนโยบายไปดาเนินการต่อ
(4) เรื่อง...

-15(4) เรื่องกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกัน คลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งในปี 2567 น่าจะมีผลบังคับใช้แล้ว จึงอยากให้กาหนดขั้นตอนว่าต้องเสนอ
Checklist ในช่วงไหน ขั้นตอนไหน เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณในปี 2567
อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิตร พิพิธโกศลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นดังนี้ การเพิ่มขั้นตอน
ในการเสนอโครงการให้ คณะกรรมการทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งจังหวัด พิจารณา มาจากความเห็ น ของ
คณะท างานกลั่ น กรองฯ เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า การจะด าเนิ น การใด ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทะเล ควรมี ก ารเสนอให้
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดทราบและพิจารณาให้ ความเห็ น ตั้งแต่ต้น ซึ่งก็จะเป็นไป
ตามที่ได้มีการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ จึงอาจไม่ต้องมีการกาหนดอะไรเพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานในพื้นที่
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้ดาเนินการ
ประธานอนุกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) ขณะนี้เรากาลังพูดคุยกันถึงกรอบในเรื่องของกระบวนการที่จะนาคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วนในการพิจารณาโครงการ รวมถึงเรื่องของชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา 16 ซึ่ง
ข้อเสนอแนะจากอนุ กรรมการทุ กท่ า นมีป ระโยชน์ แ ละมี ป ระเด็น ซึ่ งฝ่ ายเลขานุ การต้ องไปจัด ท ารายละเอีย ด
เพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอนตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
(2) ส าหรั บ การท างานกลั่ น กรองโครงการในปี 2567 ก็น่ าจะเริ่มด าเนิ นงานประมาณกลางเดือ น
กั น ยายน ซึ่ ง ขณะนี้ ก็ ยั ง พอมี เวลาอยู่ ที่ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หากคณะอนุ กรรมการฯ เห็ นชอบในส่ วนของ
กระบวนการ ทางฝ่ ายเลขานุ การก็ จะน าสาระหรือสิ่ งที่ ก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่ อ งของ มาตรา 13
ซึ่งได้กาหนดบทบาทของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชายฝั่ ง ตามมาตรา16 ไปเรี ย บเรี ย ง และพยายามนาเอาขั้น ตอนที่ ได้รับ การปรับปรุงจากอนุกรรมการไปท า
รายละเอียด ซึ่งเราคงได้เห็นผังกระบวนการและขั้นตอนการเสนอโครงการที่มีข้อมูลและการอธิบายรายละเอียด
ของ technical hearing หรือ public hearing ต่างๆ ว่าจะอยู่ในขั้นตอนไหนและเป็นอย่างไร ขอเสนอคณะอนุกรรมการ
ให้ความเห็นชอบในหลักการสาหรับวาระนี้
อนุกรรมการ (นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) มีความเห็นดังนี้
(1) ในส่วนการทางานของกรมเกี่ยวกับเรื่องของกระบวน กรมอาจจะต้องขอปรึกษากับทีมกฎหมายก่อน
ซึ่งการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมในวันนี้ เพื่อให้ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ และเห็นแนวคิดหรือวิธีการที่มาจาก
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการและคณะทางานที่ผ่านมา ซึ่งทางกรมก็จะรับไปหารือกับกอง
กฎหมายก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่ง ชาติ
ต่อไป ซึ่งหากทัน ก็จะสามารถเสนอต่อคณะกรรมการฯ ได้ภ ายในเดือนมกราคม แต่ ห ากต้องมีการแก้ไขใด ๆ
เพิ่มเติมก็อาจจะได้เสนอในการประชุมรอบถัดไป ซึง่ การประชุมคณะกรรมการฯ ก็จะมีขึ้นประมาณ ปีละ 2-3 ครั้ง
(2) เรื่องกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาหรั บ การดาเนิ น โครงการก่อสร้างกาแพงป้ องกัน คลื่ น ริมชายหาดและเขื่ อนป้ องกันตลิ่ งริ มทะเล ขอให้ ฝ่ า ย
เลขานุการรายงานความคืบหน้าของการเสนอกฎกระทรวงฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไร
อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ขออนุญาตเรียนที่ประชุม จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดอยู่ระหว่าง
รอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือเวียนไปขอความเห็ น
จากหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของ สลค. ในการ
ประมวลเรื่องว่ามีประเด็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกจ็ ะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
อนุกรรมการ...

-16อนุ กรรมการ (นายศศิ น เฉลิ มลาภ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ) ให้ ความเห็ นว่ า อยากให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
technical hearing ไว้ว่าอาจจะไม่ต้องมี ส ภาพบังคับ ก็ได้ แต่ อาจเป็ นในลั กษณะข้อเสนอแนะของ ทช. ไปถึง
หน่ ว ยงานที่ จ ะเสนอโครงการว่า ควรจะมี กระบวนการนี้ ในเบื้ องต้ น เพื่ อให้ ปัญ หาที่ จะเกิ ดขึ้น ได้ รับ การแก้ไข
อย่างแท้จริง โดยการยอมรับของทุกฝ่ายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อนุกรรมการ (นายอาทิตย์ มลิทอง ผู้แทนสภาพัฒน์) กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) เห็นด้วยกับสิ่งที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ แต่จะมีการกาหนดขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไร เพื่อให้
คณะอนุ กรรมการฯ และคณะกรรมการระดับชาติ ได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เนื่องจาก
การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น โดยหน่ ว ยงานเจ้ าของโครงการ เป็ น การด าเนิ น งานโดยบริษั ท ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง จะมี ก าร
รับฟังความคิดเห็นจากเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งไม่ครอบคลุมกลุ่มคนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากโครงการจริ ง ๆ จนเป็ นประเด็ นที่ ท าให้ เกิ ดการคั ดค้ านและเรียกร้ องในหลายโครงการอย่ างไม่ สิ้ นสุ ด อย่ า ง
ในปัจจุบัน เพราะกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70-80 เห็นด้วยกับโครงการ แต่กลุ่มที่อยู่บริเวณรอยต่อ
หรือพื้นที่ถัดไปไม่เห็นด้วยกับโครงการ เพราะไม่ต้องการโครงสร้างแข็งและต้องการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับพื้นที่ ให้ยังคงเป็ นพื้นที่สีเขียวสาหรับ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา ดังนั้น จะต้องเขียนข้อบังคับ ไว้อย่างไร
ก็ขอฝากเป็นประเด็นเพื่อให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาต่อไป
(2) เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการรับฟังความคิดเห็นทั้งทางเทคนิคและทางสังคม
ในภาพรวมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แม้แต่ในเวทีทมี่ ีการคัดค้าน
ประธานอนุกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) สรุปประเด็นว่าเห็นชอบในหลักการในการนาคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัด
หรือชุมชนชายฝั่งเข้ามามี ส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเรียบเรียงขั้น ตอน
ต่างๆ ตามที่อนุกรรมการให้ความเห็นและนาเข้ามาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
(2) ขอฝากในเรื่อง พ.ร.บ. ทช. 2558 มาตรา 13 (1) คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัด มีอานาจหน้าที่ในการจัด ทาและเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งของทรั พ ยากรทางทะเลทั้ ง หมดไม่ ใช่ แ ค่ ท รั พ ยากรชายฝั่ ง ดั ง นั้ น จะเป็ น ไปได้ ห รื อ ไม่
ที่ในอนาคตจะท าให้ กระบวนการวางแผนด้ านการกัดเซาะชายฝั่ ง ไปปรากฏอยู่ ในส่ ว นหนึ่ งของนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่เกิดปัญหาการกัดเซาะรุนแรง
ส่วนการพิจารณากลั่นกรองรายปีก็ดาเนินการต่อไป ก็ขอฝากฝ่ายเลขานุการไปพิจารณาว่าจะสามารถดาเนินการ
ได้หรือไม่ อย่างไร
มติทปี่ ระชุม
1. เห็ น ชอบในหลั ก การต่ อ ขั้ น ตอนการเสนอโครงการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการนาความเห็ นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุง และเพิ่มเติม
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน เพื่อนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
เรื่องที่ 4.3 (ร่าง) กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลคึกคัก อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ใช้มาตรการ
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21
เรื่องที่ 4.4 (ร่าง) กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลลาแก่น อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ใช้มาตรการ
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21
เรื่องที่ 4.5...

-17เรื่องที่ 4.5 (ร่าง) กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ใช้มาตรการ
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.3 – 4.5 ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่
เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21 ขอเชิญฝ่ายเลขาอนุกรรมการ
นาเสนอพร้อมกัน ทั้ง 3 วาระ
อนุ กรรมการและเลขานุ การ รายงานต่ อที่ ประชุมว่า ขอเสนอร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 21 ภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จานวน 3 พื้นที่ ใน 2 จังหวัด
คือ จังหวัดพังงา จานวน 2 พื้นที่ และจังหวัดกระบี่ จานวน 1 พื้นที่ โดยพื้นที่ที่ดาเนินการออกกฎกระทรวงเพื่อใช้
มาตรการในการป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง คื อ พื้ น ที่ ที่ ลั ก ษณะสมดุ ล ไม่ มี ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ซึ่ งการ
ออกกฎหมายดังกล่าวเป็นการรักษาระบบนิเวศในภาพรวมไว้ไม่อยากให้มีสิ่ งก่อสร้างที่สร้างผลกระทบต่อชายฝั่ง
สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรและชายฝั่ งตามมา โดยเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ ครั้งนี้ก็เช่นกันจะต่างกันตรงพื้นที่
กับ ความจ าเป็ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ว่ าท าไมต้ องออกกฎหมายในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ทั้ งนี้ ขอเรีย นเชิ ญ นายณรงค์ หมั ด สุ ข
ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งนาเสนอในรายละเอียดต่อไป
นายณรงค์ หมัดสุข ผู้อานวยการส่วนอนุรัก ษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
รายงานต่อที่ประชุมว่า การออกกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ....
ตามมาตรา 21 ที่ จ ะน าเสนอในวัน นี้ มี จ านวน 3 พื้ น ที่ ซึ่ งครอบคลุ ม พื้ น ที่ 2 จั งหวั ด 3 ระบบหาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) เรื่องที่ 4.3 (ร่าง) กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลคึกคัก อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่
ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ครอบคลุมพื้นที่ 1 ระบบหาด คือ ระบบหาดบ้านปากวีป
(1.1) ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ผ่านการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการและการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนในพื้นที่ จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และวันที่ 18 สิงหาคม 2563 รวมทั้งได้
มีการเสนอร่างกฎกระทรวงฯ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
(1.2) ระบบหาดบ้ านปากวี ป มีความยาวชายฝั่ งประมาณ 2.46 กิ โลเมตร ครอบคลุ มพื้ นที่ ตาบล
คึกคัก อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สถานภาพชายฝั่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง และไม่มีความเสี่ยง
ที่จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสมดุลสูง ชายหาดมีลักษณะทางกายภาพเป็นหาด
ทรายและหาดหิ น ระบบหาดบ้ านปากวี ปเป็นพื้ น ที่ที่ มีศักยภาพด้ านการท่องเที่ ย วสู ง และอยู่ในพื้นที่ คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมตามประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) เรื่ องที่ 4.4 (ร่ าง) กฎกระทรวงก าหนดเขตพื้ นที่ ต าบลล าแก่ น อ าเภอท้ ายเหมื อง จั งหวั ดพั งงา
เป็ นพื้นที่ ใช้มาตรการในการป้ องกัน การกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21 ครอบคลุมพื้ นที่ 1 ระบบหาด
คือ ระบบหาดใต้แหลมหินเรือใบ
(2.1) ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ผ่านการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการและการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนในพื้ นที่ จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และวันที่ 18 สิงหาคม 2564 รวมทั้งได้
มีการเสนอร่างกฎกระทรวงฯ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
(2.2) ระบบหาดหาดใต้แหลมหินเรือใบ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 0.75 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ตาบลลาแก่น อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา สถานภาพชายฝั่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ ง
และไม่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด การกั ด เซาะชายฝั่ งในอนาคต เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามสมดุ ล สู ง เป็ น พื้ น ที่
ที่ มี ...

-18ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวสูง อยู่ในพื้ นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ตามประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) (ร่ าง) กฎกระทรวงก าหนดเขตพื้ นที่ ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลั นตา จั งหวั ดกระบี่ เป็ นพื้ นที่
ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ครอบคลุมพื้นที่ 1 ระบบหาด คือ ระบบหาดปากคลอง-หาดเจ้าอูฐ
(3.1) ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ผ่านการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการและการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนในพื้ น ที่ จ านวน 2 ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 10 มี น าคม 2564 และวัน ที่ 31 มี น าคม 2564 รวมทั้ ง
ได้มีการเสนอร่างกฎกระทรวงฯ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
กระบี่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
(3.2) ระบบหาดปากคลอง-หาดเจ้าอูฐ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 2.39 กิโลเมตร ครอบคลุ ม
พื้นที่ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สถานภาพชายฝั่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง
และไม่มีความเสี่ ยงที่ จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่ งในอนาคต และมี ศักยภาพด้ านอุตสาหกรรมปานกลาง มีทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ งอื่ น ๆ ที่ ส าคั ญ คื อ แหล่ งหญ้ าทะเล พบร่ องรอยการเข้ ามากิ นหญ้ าทะเลของพะยู น และ
พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองลัดปันจอ
พื้นทีค่ ุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ (1) ให้ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวง
กาหนดเขตพื้นที่..... เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21 ทั้ง 3 พื้นที่
และ (2) มอบหมายให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ดาเนิ น การเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ขอเชิญท่านอนุกรรมการทุกท่านให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง
กาหนดเขตพืน้ ที.่ .... เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21 ทั้ง 3 ฉบับ
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง) สอบถามว่า กรมเจ้าท่ามีโครงการศึกษา
เรื่องการเติมทรายทีบ่ ริเวณพื้นที่หาดท้ายเหมือง ระยะทาง 12 กิโลเมตร และมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อก่อสร้าง
โครงสร้างกาแพงป้องกันตลิ่งริมทะเลที่บริเวณหาดบางสัก จึงขอสอบถามว่าร่างกฎกระทรวงของจังหวัดพังงาทั้ง
2 ฉบับ ครอบคลุมพื้นที่โครงการของกรมเจ้าท่าหรือไม่
นายสุรสิทธิ์ หงส์ทวี (ผู้แทนสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6) ชี้แจงว่า โครงการเติม
ทรายซึ่งกาลังอยู่ระหว่างการศึกษาของกรมเจ้าท่า ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ระบบหาดบางม่วง ระบบหาดบ้านน้าเค็ม
ลงไปทางใต้จนถึงระบบหาดหาดนางทอง และส่วนที่จะมีการสร้างโดมทะเลก็อยู่ในระบบหาดคึกคักไม่ได้อยู่ใน
ระบบหาดบ้านปากวีปซึง่ เป็นพื้นที่ที่จะประกาศกฎกระทรวงตามมาตรา 21
อนุกรรมการ (นายสรายุทธ เตชะเวชเจริญ ผู้แทนผู้อานวยการกองกฎหมาย) รายงานต่อที่ประชุม
เกี่ย วกับ ความคืบ หน้ า ของการเสนอกฎกระทรวงตามมาตรา 21 จานวน 2 ฉบับ ต่อคณะรัฐ มนตรี ซึ่ งสานั ก
เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ก ารเวี ย นกฎกระทรวงดั ง กล่ า วไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาและ
ให้ข้อคิดเห็น ซึง่ ก็มี 2 หน่วยงานที่ให้ข้อคิดเห็นกลับมา จึงอยากขอหารือเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกระทรวงคมนาคม
ซึ่งขอให้ เพิ่ มเติ มข้อก าหนด โดยการงดเว้ น ส าหรับการดาเนิน งานโดยหน่ ว ยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงกรมเจ้าท่ า
ให้ไม่ต้องดาเนินการตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวในการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์
สาธารณะและประชาชน โดยเฉพาะในกรณี ที่จะต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อยับยั้งภัยพิ บัติในภาวะวิกฤติ
และฉุกเฉิน
อนุกรรมการ...

-19อนุกรรมการ (นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้
(1) เรื่ องของการใช้ ระบบพิ กั ดละติ จู ด ลองจิ จู ด และ UTM เคยให้ ความเห็ นไว้ ว่ า ในแผนที่ แนบท้ าย
กฎกระทรวงฉบับอื่นจะใช้ระบบพิกัดละติจูด ลองจิจูดเป็นหลัก โดยเฉพาะในทะเลและเรือ แต่ในร่างกฎกระทรวง
นี้ ใช้ ร ะบบพิ กั ด UTM ทั้ ง นี้ ห ากต้ อ งการที่ จ ะใช้ ร ะบบพิ กั ด UTM ไม่ ต้ อ งมี ก ารระบุ ถึ ง ทศนิ ย มเพราะไม่ ไ ด้
มีความแตกต่างกันมาก
(2) เรื่องสันทรายกับเนินทราย ทั้ง 2 คา นี้มีความแตกต่างกัน ซึ่งต้องระบุ ให้มีความชัดเจนว่าจะใช้คาใด
เนื่องจากในปัจจุบันถนนเลียบชายฝั่งจะสร้างอยู่บนเนินทรายชายฝั่ง (sand dune) ไม่ใช่สันทราย
(3) จากข้อ 9 ในร่างกฎกระทรวง ซึง่ ระบุว่าใหเจาของโครงการหรือกิจกรรมรายงานผลกระทบภายหลัง
ด าเนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมตอกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝง ในส่ ว นของการรายงานมี ก ารก าหนด
แบบฟอร์มให้หรือไม่
อนุกรรมการ (นายไมตรี จงไกรจักร ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้
(1) กฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ เขียนเหมือนกัน ยกเว้นตาแหน่ง ซึ่งจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความเห็นจากประชาชน ดังนั้น กฎกระทรวงที่ออกในแต่ละพื้นที่ ไม่ควรมีเนื้อความเหมือนกัน
ทุกฉบับเพราะจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
(2) ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ควรบันทึกข้อคิดเห็นที่ได้ จากการประชุม และหากเป็นไปได้
ควรมีการแสดงให้เห็นว่าข้อคิดเห็นนั้นปรากฏอยู่ในกฎกระทรวงข้อใด
(3) ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงไว้ค่อนข้างมาก แต่ในรายงานการประชุมไม่ได้มีการบันทึกความเห็นไว้
(4) ควรต้องมีการยกระดั บ กระบวนการรับ ฟั งความคิดเห็ น ให้ เป็ น กระบวนการรับฟั งความคิ ดเห็ น
อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการให้องค์ความรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นทีแ่ ท้จริงจากประชาชน
อนุกรรมการ (นางสุรีย์ สตภูมินทร์) กล่าวว่า ในประเด็นที่ท่านไมตรีกล่าว ปรากฏอยู่ในรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ซึ่งเป็นเอกสารแนบ 5 ในหน้า 21 ย่อหน้าที่ 6
ซึ่ งจั งหวั ด พั งงา มี ป ระกาศจั ง หวัด พั งงา ห้ ามไม่ ให้ ก างร่ม ชายหาด โต๊ ะ เตี ย งบริเวณชายหาด ซึ่ งขั ด แย้ งกั บ
ข้อ 5 ในร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้ นที่ ...เป็น พื้ นที่ ใช้ มาตรการในการป้ องกัน การกัด เซาะชายฝั่ ง พ.ศ. ....
ของจังหวัดพังงา ทั้ง 2 ฉบับ ที่ระบุว่า “ การวางร่ม โต๊ะ เตียง หรือที่นั่งบริเวณชายหาดเป็นการชั่วคราว และการ
ขับขี่ยานพาหนะสามารถกระทาได้ โดยต้องไม่ทาให้สภาพทางธรรมชาติของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ” ดังนั้น จึงอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ
อนุ ก รรมการ (นายพงษ์ นรา เย็ นยิ่ ง รองอธิ บดี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง) กล่ า วว่ า ขอสอบถาม
ในข้อ 10 ที่ระบุว่าการดาเนิน กิจกรรมใน ข้อ 4 ข้อ 5 ที่ได้มีก ารดาเนินการก่อนกฎกระทรวงนี้ให้ดาเนินการ
จนแล้วเสร็จคาว่าการดาเนินโครงการ หมายถึง ดาเนินการถึงขั้นตอนใด
อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงดังนี้
(1) “การดาเนินโครงการ” หมายถึง โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
(2) เรื่ อ งการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ในหลั ก การของการออกกฎกระทรวงตามาตรา 21 เนื้ อ หาของ
กฎหมายหลักๆ จะออกเหมือนกัน โดยมีเจตนารมณ์ เพื่ออนุรักษ์พื้น ที่ไว้ ซึ่งมีทั้งข้อห้ ามและข้อให้ที่ ประชาชน
สามารถทาได้ แต่ไม่สามารถเขียนตามความเห็นทั้งหมดของพื้นที่ได้ เนื่องจากไม่ใช่ลักษณะของกฎหมายแต่เป็น
ลักษณะของกิจกรรม ซึ่งในส่วนนี้อาจจะต้องมีการหารือกับกองกฎหมายและให้มีการทาความเข้าใจร่วมกัน
(3) ประเด็นเรื่องการใช้ระบบพิกัด ปัจจุ บันแผนที่ท้ายกฎกระทรวงมีการใช้ระบบพิกัด UTM แต่อย่างไร
ก็ตาม จะมีการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะต้องมีการเปลี่ยนให้เป็นระบบพิกัดละติจูด ลองจิจูด หรือไม่
อนุกรรมการ...

-20อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์) ให้ข้อคิดเห็นว่า ในการเสนอขอยกเว้นกฎกระทรวง
ของกรมเจ้าท่า เนื่องจากเป็นภารกิจเร่งด่วนทีต่ ้องช่วยเหลือประชาชน ด้วยกระบวนการดาเนินงานของกรมเจ้าท่า
และกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งไม่ ส ามารถที่ จ ะด าเนิ น การอย่ า งเร่ ง ด่ ว นได้ หากเป็ น การแก้ ปั ญ หาเร่ งด่ ว น
กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยควรต้องเป็นหน่วยงานที่เสนอแผนการท างานในมิติ ของการป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่งเพื่อช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ ในระหว่างที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกาลังจัดทาแผน
ในทางปฏิบัติ ก็ควรมีการระบุในกฎกระทรวงไว้ว่าจะยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ให้ประชาชนเป็นระยะเวลาเท่าไหร่
อนุ กรรมการ (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ อิทธิ พล ศรีเสาวลั กษณ์ ) ให้ ข้อคิดเห็ นว่ า การขอยกเว้นกฎกระทรวง
เหตุผ ลที่จ ะขอยกเว้นได้ คื อ ความจ าเป็ น เร่งด่วน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี การกาหนดระดั บ
ความรุน แรงของภัยพิบัติ ไว้ ซึ่งหากมีการประสานและระบุในกฎกระทรวงได้ว่า ภัยพิบัติระดับใดจึงจะเข้าข่าย
ในการขอยกเว้น การดาเนินการตามกฎกระทรวงและการบังคับใช้ก็จะเป็นมาตรฐานที่รับทราบโดยทัว่ กัน
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการกับการออกร่างกฎกระทรวงฯ ทั้ง 3 พืน้ ที่ ได้แก่
(1.1) (ร่ าง) กฎกระทรวงก าหนดเขตพื้ น ที่ ต าบลคึ กคั ก อ าเภอตะกั่ วป่ า จั งหวั ดพั งงา เป็ นพื้ น ที่
ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21
(1.2) (ร่าง) กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลลาแก่น อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่
ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21
(1.3) (ร่าง) กฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นพืน้ ที่
ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21
2. มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสนอร่างกฎกระทรวงฯ ทั้ง 3 พื้นที่ ต่อคณะกรรมการ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
3. มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงการเขียนร่างกฎกระทรวงและการจัดทากระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น ตามความเห็นที่ประชุม
4. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการศึกษาเพิ่มเติมกรณีการขอยกเว้นการดาเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ
เรื่องที่ 4.6 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดทรายรี ความขัดแย้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหา
อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดชุมพร ได้มีหนังสือถึงประธานอนุกรรมการ เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดทรายรี เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมทะเลหาดทรายรี หมูท่ ี่ 6 อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 630 เมตร ซึ่งดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีข้อเสนอดังนี้
1) ให้ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ทั้งคณะ เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็น ของทุกฝ่ ายแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ เพื่อให้เกิดการติดตามการดาเนิน
โครงการและนาเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมและรอบด้าน
2) เสนอให้จัดเวทีในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการจัดเวทีในพื้นที่โครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ปะทะระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน
3) ในเวที ป ระชุม ควรมีนั ก วิช าการ ภาคประชาสั งคม ชุ มชน และผู้ มีส่ วนได้ เสี ย ทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อให้ได้รับข้อมูลในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน สาหรับประกอบการตัดสินใจร่วมกัน
ทัง้ นี้...

-21ทั้งนี้ มีอนุ กรรมการหลายท่านยังไม่ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการดังกล่ าว จึงขอความอนุเคราะห์ จาก
กรมโยธาธิการและผังเมืองนาเสนอรายละเอียดโครงการเพื่อให้อนุกรรมการรับทราบและให้ความเห็นต่อไป
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดทรายรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2563 เพื่อดาเนินการก่อสร้าง
เขื่อนคอนกรีตแบบขั้น บั น ไดที่ห าดทรายรี จังหวัดชุมพร ตั้งแต่บริเวณอนุส รณ์ ส ถานเรือรบหลวงชุมพรจนถึ ง
ปากร่ อ งน้ า ความยาวทั้ งสิ้ น 633 เมตร วงเงิ น งบประมาณ 78 ล้ านบาท ระยะเวลาก่ อ สร้ า ง ตั้ งแต่ วั น ที่
16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 10 ตุ ลาคม 2565 ปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ และประเด็น
ปัญหาของโครงการ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 มีเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์
จังหวัดชุมพรได้ออกมาคัดค้านการก่ อสร้าง เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศชายฝั่ง แต่เนื่องจาก
กาแพงกันคลื่นเดิม ซึ่งก่อสร้างโดยท้องถิ่น เมื่อปี 2543 เกิดการชารุดเสียหาย ทางท้องถิ่นจึงขอความอนุเคราะห์
มายังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดาเนินโครงการดังกล่าว โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดทรายรี
มีการศึกษาออกแบบ และประชุม รับ ฟังความคิดเห็ นของประชาชนในพื้ นที่ตามกฎหมาย โดยที่ผ่ านมามีการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้ว 3 ครั้ง เมื่อปี 2560 และก่อนดาเนินการก่อสร้างก็มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้น ที่ โดยการแจกแบบสอบถาม เมื่อเดื อนกันยายน 2563 โดยผลสรุป ประชาชนเห็ นด้วยกับ
โครงการมากกว่า 90 เปอร์ เซ็น ต์ เนื่ อ งจากมีค วามเห็ น ว่ า กาแพงกั น คลื่ น เดิ ม ช ารุด เสี ยหายและไม่ ส ามารถ
แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งได้
ทั้งนี้ กรณีที่เครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์จังหวัดชุมพรได้ออกมาคัดค้านโครงการ
ทางกรมได้ มีการชี้ แจงถึงความจ าเป็ น ของโครงการผ่านทางรายการสถานีป ระชาชน ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์และ
ประชาชนในพื้นที่ โดยในรายการทางกรมได้รับปากว่าจะดาเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ในพื้นที่อีกครั้ง และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรจึงมีการ
จัดประชุมในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีการเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้อง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ส่วนกลาง สานักงานภูมิภาคสาขาจังหวัดชุมพร อาจารย์สมปรารถนา อาจารย์สมฤทัย และสานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยผลจากการประชุมสรุปได้ว่า เห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เนื่ องจาก
กาแพงกัน คลื่ น เดิมมี ก ารช ารุ ดเสี ย หายและไม่ส ามารถป้องกันการกัด เซาะชายฝั่ งได้ แต่ขอให้ มีการพิ จารณา
ปรับ ปรุงรูป แบบใหม่อีกครั้ง โดยให้ทางจังหวัดชุมพรดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานขึ้นมาเพื่อพิจารณา และมี
องค์ประกอบซึ่งมาจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้คัดค้านและผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการ นักวิชาการ องค์กรอิสระ ร่วมกันเป็น
คณะท างาน เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ แนวและรู ป แบบให้ ส อดคล้ อ ง เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ และเป็ น ที่ ย อมรับ ร่ ว มกั น
ซึ่งขณะนี้เรื่องการแต่งตั้งคณะทางานอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอรายชื่อองค์ประกอบ ซึ่งได้มีการกาหนดสัดส่วน
ขององค์ประกอบจากแต่ละภาคส่วนให้ใกล้เคียงกัน
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดชุมพรกาลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญ หา โดยการแต่งตั้ง
คณะทางาน ขอเชิญอนุกรรมการท่านอื่นว่ามีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
อนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า หากกรม
โยธาธิการและผังเมืองใช้กรณีนี้เป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจะดีมาก เนื่องจากไม่มีผู้ที่ไม่เห็นด้วย
กับโครงการ เพียงแต่มีข้อขัดแย้งในเรื่องของรูปแบบ ดังนั้น จึงเห็นควรทาเวทีการรับฟังความคิดเห็นให้ มีความ
เป็นมิตร เนื่องจากการจัดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ไม่ได้รับหนังสือเชิญเข้า
ร่วมการประชุม ดังนั้น หากกรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง ควรจัดให้เป็นเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น ที่มีความเป็น มิตรของทุกฝ่าย เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริ ง และมีสั ดส่วนของผู้เข้าร่ว มประชุม
จากทุก...
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การส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมก่อนล่วงหน้าและให้ครบถ้วนทุกภาคส่วน เพือ่ ให้มีเวลาสาหรับเตรียมเข้าร่วม
การประชุม
อนุกรรมการ (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง) ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) เรื่ องหนั งสื อ เชิ ญ เข้ าร่ วมการประชุ ม ทางกรมโยธาธิ การและผั งเมื องต้ องขออภั ยในความล่ าช้ า
เนื่องจากได้มอบให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลงนามในหนังสือ
เชิญประชุม แต่การจัดประชุมในครั้งนั้น กรมมีความตั้งใจในการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุม
ทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กลุ่มนักอนุรักษ์ที่เป็นนักวิชาการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
ในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งมีข้อสั่งการให้เป็นการประชุมที่เปิดกว้าง เพราะหากทุกคนยอมรับกับสิ่งที่กรม กาลังจะ
ดาเนินการก็จะทาให้การดาเนินงานของกรมราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วย
(2) เรื่องของคณะทางาน จะมีการแต่งตั้งขึ้นโดยจังหวัดชุมพร และได้มีการยกร่างขึ้นมาแล้ ว หากยั งมี
องค์ประกอบไม่ครอบคลุ มก็จะต้องเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ซึ่งทางจังหวั ดชุมพรคงไม่ขัดข้อง แต่ขอให้เป็นในรูปของ
คณะทางานซึ่งมีกฎหมายรองรับ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและแก้ไขงานได้ เนื่องจากการแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ต้องมีที่มาที่
ไปว่าเกิดจากกระบวนการใด เพื่อไม่ให้ขัดต่อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติอยู่ ซึ่งจังหวัดชุมพรก็มี
อานาจในการที่จะแต่งตั้งคณะทางานขึ้น ดังนั้นเมื่อมีผลจากการประชุมของคณะทางานว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร
กรมก็จะนามาเป็นที่มาของการปรับแบบต่อไป ก็ขอนาเรียนต่อที่ประชุมว่าเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ทาให้เรื่องคลี่คลาย
และถูกแก้ไข
อนุกรรมการ (นายไมตรี จงไกรจักร ผู้ทรงคุณ วุฒิ ) ให้ความเห็นว่า เรื่องนี้อาจเป็นกรณีศึกษาหรือ
น าร่องของอนุ กรรมการในการหาทางออกจากความขัดแย้ง ความเห็ นต่าง หรือความเชื่อคนละแบบ เพราะฉะนั้ น
จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของชาวบ้าน และมีข้อเสนอดังนี้ (1) อนุกรรมการควรเป็นคนกลางสักครั้งหนึ่ง โดยการ
ลงไปฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ที่เห็ นด้วยและกลุ่มที่ต้องการให้มีการปรับปรุงรูปแบบ (2) ตามที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองแจ้งว่าจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ขอให้ เชิญคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อให้
เห็นกระบวนการการมีส่วนร่วมว่าจะนาไปสู่ทางออกร่วมกันได้อย่างไร เพื่อที่บางกรณีข้างหน้าคณะอนุกรรมการฯ
จะได้เป็นความหวังและคนกลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้กับสังคมได้อย่างสันติวิธีมากที่สุด
อนุ กรรมการ (นายศั กดิ์ อนั นต์ ปลาทอง ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ) ให้ ความเห็ นว่า การประชุมควรแบ่งออกเป็ น
2 ระดับ คือ technical hearing และ public hearing ซึ่งเรื่องนี้ควรมีการคุยกั น ในระดับ technical hearing
ร่ วมกั นระหว่างนั กวิ ชาการ กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และกรมโยธาธิการและผั งเมื อง เพื่ อหาทางออก
ในเชิงวิชาการและตกผลึกทางความคิดก่อนว่าควรจะเป็นอย่างไร เพราะเมื่อคุยกันในระดับ public hearing แต่ละคน
จะมีความคิดและความเชื่อคนละแบบตามข้อมูลที่ได้รับมาโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการ ว่าเมื่อดาเนินการ
แล้ ว จะเกิ ด อะไรขึ้ น โดยเฉพาะกรณี ข องการสร้างก าแพงในรู ป แบบนี้ ยิ่ งจ าเป็ น ต้ อ งมี เวที ท างวิช าการก่ อ น
การประชุม public hearing เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถกู ต้องไปเผยแพร่ต่อประชาชน
อนุกรรมการ (นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ) ให้ความเห็น ดังนี้
(1) เรื่องการรับฟังความคิดเห็น ถ้าเป็นในแง่ของการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย เช่น EIA จะมีระบุ
ไว้ว่าต้องส่งหนังสือเชิญให้ผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมภายในกี่วัน ซึ่งก็อาจจะช่วยแก้ไขในเรื่องของการได้รับหนังสือ
เชิญเข้าร่วมการประชุมอย่างกระทันทัน
(2) จากการทบทวนสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง พบว่า มากกว่า 70-80 เปอร์เซ็นต์ มีสาเหตุเริ่มต้น
จากการมีสิ่งปลูกสร้างขัดขวางการเคลื่อนที่ของทราย เช่น เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้า ของกรมเจ้าท่า ท้องถิ่น
และกรมชลประทาน ทั้ ง ที่ ท ราบว่ า การสร้ า งจะท าให้ เกิ ด การกั ด เซาะชายฝั่ งขึ้ น ภายใน 2-3 ปี เนื่ อ งจากมี
การ...

-23ขัด ขวาง longshore current และตะกอนหายออกไปนอกระบบ เมื่อ ไม่ มี ต ะกอนมาเติ ม ฝั่ งท้ าย longshore
current ก็ จ ะเกิ ด การกั ด เซาะชายฝั่ ง และเมื่ อ เกิ ด การกั ด เซาะก็ จ ะมี ก ารสร้ างเขื่ อ นกั น คลื่ น กาแพงกั น คลื่ น
จนทาให้มีโครงสร้างแข็งเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา แต่อย่างที่กรมโยธาธิการและผั งเมืองแจ้งว่า
โครงสร้างแข็งที่มีการสร้างไว้เกิดความชารุดเสียหาย นั่นก็แปลว่า โครงสร้างที่สร้างไว้ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาหรือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกจุด ตลอดระยะเวลา 15-20 ปี ที่ผ่านมา ชายฝั่งของเรา
ถูกรุกรานไปมาก จึงเสนอให้ คณะอนุกรรมการ ฯ มีการทบทวนกันใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่การแก้ไข
ปั ญ หาที ล ะจุ ด และเกิ ด ความขั ด แย้ ง กั น ดั งนั้ นจึ งอยากหาโอกาสให้ ได้ พู ดคุ ยกั นสั กเวที หนึ่ ง เพราะว่ าทุ กท่ าน
มีส่วนร่วมในการทีจ่ ะแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านรองพรศรี กาลังหารือกับฝ่ายเลขานุการว่าหลังจากนี้
อาจจะมี เวทีสาหรับการชวนคุย สั กหนึ่ งหรือสองวัน เพื่อคุย ถึงปัญ หาในภาพรวม ซึ่งเราอาจจะได้กระบวนการ
ในการหาทางออกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการก็จะรับข้อเสนอในการจัดเวทีนี้ต่อไป
อนุกรรมการ (พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า รูปแบบของการรับฟังความ
คิดเห็นที่เครือข่ายชุมพรเสนอมา เป็นรูปแบบที่เรียกว่า social innovation ด้วยการจัดเวทีกลาง เพื่อแก้ไขเรื่อง
การรับฟังความคิดเห็นที่กาลังมีปัญหาอยู่ ซึ่งในการปฏิบัติต้องเริ่มตั้งแต่ว่าจะใช้เวทีที่ไหน อย่างไร และผู้จัดต้อง
ไม่ ใช่ เจ้ า ของโครงการ แต่ ก ารด าเนิ น การในลั ก ษณะดั ง กล่ า วไม่ แ น่ ใ จว่ า จะขั ด ต่ อ ระเบี ย บต่ า ง ๆ หรื อ ไม่
แต่อย่างไรก็ตาม เห็นด้วยกับข้อเสนอของทุกท่านในเรื่องของการจัดให้ มีเวทีในลักษณะนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและ
ตัวอย่าง แต่จะไปเกี่ยวข้องกับระเบียบใด หรือจะต้องไปแก้ไขระเบียบเพื่อให้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่อยว่ากัน
ในภายหลัง แต่ขอให้มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครั้งนี้เพื่อเป็นตัวแบบเริ่มต้น ไม่เช่นนั้นจะไม่มีจุดเริ่มต้นในการคิด
และจะติดอยู่กับกับดักที่เรียกว่าระเบียบ จนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะฉะนั้นจึงขอเสนอเหตุผลและแนวทาง
ในการสนับสนุนต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วยและต้องดาเนินการ โดยให้เกิดขึ้นจากคณะอนุกรรมการฯ ก่อน เพื่อเป็น
จุดเริ่มต้นในการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ต่อไป
ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ขอสรุปวาระเรื่อง โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดทรายรี ตามที่มีหนังสือ
จากผู้ทรงคุณวุ ฒิ จังหวัดชุมพร ขอให้คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกั ดเซาะชายฝั่งทะเลเป็ น
ตัวกลางในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนั้น จะขอให้เป็นการดาเนินการในลักษณะผสมผสานกับ
แนวทางที่กรมโยธาธิการและผังเมืองนาเสนอไว้ คือ มีข้อเสนอในการร่วมเป็นคณะทางาน ที่กาลังจะมีการแต่งตั้งขึ้น
โดยจังหวัดชุมพร ดังนั้นจะมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดาเนินการ
ตามความเห็ น ของที่ ป ระชุ ม ดั งนี้ (1) เพิ่ ม เติ ม ผู้ แทนซึ่ งเป็ นที มเทคนิ คจากคณะอนุ กรรมการฯ เข้ า ร่ ว มเป็ น
องค์ประกอบในคณะทางานฯ ทีอ่ ยู่ระหว่างการพิจารณาร่างคาสั่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อช่วยพิจารณา
ข้อมูลและหาข้อตกลงด้านเทคนิ คร่วมกันในกลุ่มนักวิชาการ รวมทั้งร่วมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (2) ในกระบวนการจัดประชุม public hearing จะออกแบบเวทีอย่างไร ให้มีความ
เป็นกลางและได้ข้อยุติ หรือจะร่วมกันจัดเวทีอย่างไรเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ได้มีบทบาทเข้าไปช่วยเสริมในการ
แก้ไขปัญหา
มติทปี่ ระชุม
มอบหมายให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผั งเมือง ในการ
เสนอรายชื่ อ ผู้ แ ทนจากคณะอนุ ก รรมการบู ร ณาการด้ า นการจั ด การการกั ด เซาะชายฝั่ ง ทะเลเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะทางานของจังหวัดชุมพร เพื่อร่วมพิจารณาข้อมูลในเชิ งเทคนิคและรูปแบบของการจัดประชุม public hearing
ให้มีความเป็นกลางและให้ได้ข้อยุติตามความเห็นจากที่ประชุม
ระเบียบ...

-24ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธานอนุ ก รรมการ กล่ า วว่ า ขอขอบคุ ณ คณะอนุ ก รรมการฯ ทุ ก ท่ า น และคิ ด ว่ า ที่ ผ่ า นมา
การดาเนินงานมีความคืบหน้าไปพอสมควร ทั้งในเรื่องของการกลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ที่คณะทางานฯ ได้ร่วมกัน
พิจ ารณากลั่ น กรองมาตั้งแต่ ปี 2565 รวม 100 กว่าโครงการ รวมถึงความคิด เห็ นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ซึ่งคราวหน้าอยากให้ฝ่ายเลขานุการหารือกับท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก่อนที่จะมีการ
ประชุมคณะอนุ กรรมการฯ ครั้งต่อไป ในการจัด เวที เพื่อพูดคุยกัน ระหว่างคณะอนุกรรมการฯ ถึงเรื่องทิศทาง
ในอนาคตว่าจะมีการดาเนินงานอย่างไร เพื่อให้การประชุมในครั้งต่อ ๆ ไปมีความราบรื่นขึ้น และขอสวัสดีปีใหม่
คณะอนุกรรมการฯ ทุกท่าน และขอปิดการประชุม
เลิกประชุม เวลา 12.50 น.
ลงชื่อ
(นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นายปรานต์ ดิลกคุณากุล)
ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

