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สรุปยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สถานการณ์
การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล

สาเหตุและ
ประเด็นปัญหา

•
•
•
•
•

ชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน
• ระยะทางตามแนวชายฝั่งทะเล
954 กิโลเมตร
• พื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เร่งด่วน
(อัตราการกัดเซาะ 5 เมตรต่อปี)
มี 5 จังหวัดเป็นระยะทางรวม
23 กม.
• พื้นที่เสี่ยง (อัตราการกัดเซาะ
เฉลี่ย 1-5 เมตรต่อ/ปี)
มีทุกจังหวัด เป็นระยะทาง
รวม 90.5 กิโลเมตร

การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท
ขาดปริมาณตะกอนสะสมตัวตามแนวชายฝั่งทะเล
การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ตามธรรมชาติ
การขาดระบบข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์

“แนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศมีการจัดการพื้นที่เชิงบูรณาการ โดยคำนึงถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การรักษาคุณค่าของระบบนิเวศชายฝั่ง และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

• ป้องกันปัญหาการกัดเซาะและพังทลายในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ยังมีสภาพปกติตาม
ธรรมชาติ
• แก้ไขและฟื้นฟูพืิ้นที่ชายฝั่งทะเลที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาการกัดเซาะและพังทลาย
• สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เป้าหมาย



ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
• ระยะทางตามแนวชายฝั่งทะเล
1,660 กิโลเมตร
• พื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เร่งด่วน
(อัตราการกัดเซาะเฉลี่ยมากกว่า
5 เมตรต่อปี) มี 12 จังหวัด
เป็นระยะทางรวม 180.9 กม.
• พื้นที่เสี่ยง (อัตราการกัดเซาะ
เฉลี่ย 1 ถึง 5 เมตรต่อปี)
มี 14 จังหวัดเป็นระยะทาง
รวม 305.1 กิโลเมตร

•
•
•
•
•

จัดทำระบบป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ถูกกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทั้งหมด
จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
บูรณาการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
กำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการดำเนินงานระดับพื้นที่
เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
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แนวทางและ
มาตรการใน
การป้องกัน
แก้ไขปัญหา
(5 แนวทาง
13 มาตรการ)

1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินใจวางแผนและดำเนินงาน
1.1 ศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ
แนวชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 รวบรวม และจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของชุมชน
ในพื้นที่ชายฝั่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
1.3 จัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและทันสมัยสามารถแสดงผลการประมวลข้อมูลสถานการณ์พื้นที่
ชายฝั่งทะเลของประเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่วิกฤติหรือ
พื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
2.2 เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน สถาบัน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
3. การจัดทำแผนแม่บท และ/หรือ แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัยหากัดเซาะชายฝั่งเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่
3.1 สร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ และขั้นตอนการตัดสินใจ วางแผน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทุกประเด็นปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อเนื่องและร่วมมือกันปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ต้องการ
3.2 จัดทำแผนบูรณาการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศและแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่วิกฤติ
และพื้ น ที่ เ ร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง ประสบปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง โดยคำนึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนการจัดการทรัยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ
4. การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชายฝั่ง
4.1 กำหนดและจำแนกเขตพื้นที่ที่มีปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกมาตรการจัดการป้องกันและแก้ไข หรือฟื้นฟูพื้นที่แต่ละประเภท
และแต่ละแห่งตามความเหมาะสม
4.2 จัดทำยุทธศาสตร์การจัดการและแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นและผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่ง
4.3 แก้ไขและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติ หรือ
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ตามศักยภาพ
4.4 ป้องกันพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน
5. การพัฒนาระบบกำกับ ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงาน ด้านการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผล
5.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่และเกี่ยวข้องให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้โดยเฉพาะ
ในพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เร่งด่วน
5.2 กำหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลตลอดจน
จัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับพื้นที่

การแปลง
ยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ

• การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน เกี่ยวกับสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
• การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดทำ
แผนประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ขั้นตอน และวิธีการจัดทำแผนประสานการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล
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บทนำ
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย มีความยาวรวมประมาณ 2,614 กิโลเมตร แบ่งเป็นชายฝั่งทะเล
ด้ า นอ่ า วไทยมี ค วามยาว 1,660 กิ โ ลเมตร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลรวม 17 จั ง หวั ด (รวม
กรุงเทพมหานคร) มีขอบเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียทางทิศใต้ และประเทศกัมพูชาทางทิศตะวัน
ออก ชายฝั่งทะเลด้านอันดามันมีความยาว 954 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
มีขอบเขตติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าทางทิศเหนือ และประเทศมาเลเซียทางทิศใต้ ทั้งนี้ ประชากร
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย มีจำนวนกว่า 12 ล้านคน
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงและได้รับความนิยม
จากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนเป็นที่ตั้งของพื้นที่เป้าหมายหลัก ตามกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย อาทิเช่น ชลบุรี (พัทยา) ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) เพชรบุรี
(ชะอำ) นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และกระบี่ ซึ่งสามารถสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่นรวมทั้งทำให้เกิดการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดีในระยะที่ผ่านมาการสูญเสียพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากกระบวนการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลทำให้พื้นที่ชายหาดซึ่งเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศมีสภาพเสื่อมโทรมและลด
คุณค่าลง
การกัดเซาะชายฝั่งจนเกิดภาวะสูญเสียพื้นที่ริมฝั่งหรือชายหาดซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
โรงเรียน วัด แหล่งชุมชน ตลอดจนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
หลายแห่ ง ทำให้ ต้ อ งอพยพโยกย้ า ยชุ ม ชนและสถานที่ ส ำคั ญ ไปยั ง พื้ น ที่ ใ หม่ การอพยพโยกย้ า ย
ดั ง กล่ า ว ทำให้ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม และมี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนที่เคยอยู่อาศัยและตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
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ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างระบบ
นิเวศทางบกและทางทะเล (ecotone) ประกอบด้วยทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลที่สำคัญ อาทิ ป่าชายเลน ปะการัง และหญ้าทะเล
ซึ่งมีลักษณะกายภาพของโครงสร้างระบบนิเวศที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมมนุษย์ กล่าวคือช่วยลดพลังงานคลื่นและรักษาสภาพ
ชายฝั่งทะเลรวมทั้งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจึงเป็น
ฐานการผลิ ต ที่ ส ำคั ญ ของชุ ม ชนประมงที่ อ าศั ย ทำกิ น อยู่ ใ น
บริเวณชายฝั่งทะเล การสูญเสียทรัพยากรเหล่านี้ ทั้งสาเหตุ
จากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ นอกจากทำให้เกิดการ
สู ญ เสี ย แนวกำแพงธรรมชาติ ที่ ช่ ว ยสลายพลั ง งานคลื่ น ลมที่
กั ด เซาะแนวชายฝั่ ง ทะเลแล้ ว ยั ง เป็ น การทำลายแหล่ ง ทำมา
หากินของชุมชนประมงชายฝั่งทะเลอีกด้วย
ประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำการผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ดีจากอัตราการเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้ำที่มีแนวโน้มลดลงทำให้รัฐต้องใช้นโยบายการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อรักษา
สถานภาพของความเป็นผู้นำด้านการผลิตไว้โดยใช้พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแหล่งประมงพื้นบ้าน
ตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ดังนั้นการสูญเสีย
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลจากกระบวนการกัดเซาะ ซึ่งอาจทำให้ปริมาณผลผลิตและมูลค่า
ส่งออกของสินค้าสัตว์น้ำของประเทศลดลงจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพและความเป็นผู้นำใน
การผลิตสัตว์น้ำของประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของปัญหาการ กัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศ
รวมทั้ ง ผลกระทบที่ ต ามมาของปั ญ หาดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการวิ ช าการแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง และ
ลำน้ ำ และคณะทำงานจั ด ทำนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผน
แม่บทการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
และลำน้ำแห่งชาติขึ้น เพื่อจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์และแผน
แม่ บ ทการจั ด การแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ทะเลของ
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่
ชายฝั่งทะเลใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศ อย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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สถานการณ์และประเด็นปัญหา
1. สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล

1.1 ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ทั้งทางด้านตะวันออกและตะวันตกเกิดขึ้นในพื้นที่ราบ
น้ำขึ้นถึงบริเวณป่าชายเลน สำหรับบริเวณหาดทรายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
เขตอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย จากการสำรวจพบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดขึ้นในทุกจังหวัด
รอบอ่าวไทยโดยมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี (ซึ่งจัดเป็นพื้นที่วิกฤติหรือ
พื้นที่เร่งด่วน) เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่ง 12 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และ
นราธิวาส ระยะทางรวม 180.9 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 10.9 ของแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการกัดเซาะระดับปานกลางอัตราเฉลี่ย 1 - 5 เมตรต่อปี (ถือเป็นพื้นที่เสี่ยง)
ใน 14 จังหวัด คือ ตราด จันทบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ระยะทางรวม
305.1 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 18.4 ของแนวชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย ทั้งนี้ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่
ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและมีการกัดเซาะ
ขั้นรุนแรงมากที่สุด
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1.2 ชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน เกิดขึ้น
น้อยกว่าชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยโดยมีการกัดเซาะ
รุนแรงในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี (พื้นที่
วิกฤติหรือพื้นที่เร่งด่วน) ใน 5 จังหวัด คือ ระนอง
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ระยะทางรวม 23 กิโลเมตร
หรือประมาณร้อยละ 2.4 ของทุกจังหวัด ระยะทาง
รวม 90.5 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 9.5 ของ
แนวชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น โดยทั่ ว ไปพบว่ า การกั ด
เซาะชายฝั่งทะเลด้านอันดามันเกิดขึ้นในพื้นที่หาด
ทรายมากกว่าที่ราบน้ำขึ้นถึงต่อเนื่องกับป่าชายเลน
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงสภาพพื้ น ที่ แ นว
ชายฝั่งทะเล ทั้งที่มีสาเหตุจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ นอกจากจะส่งผลให้พื้นที่
ชายฝั่งทะเลบางส่วนถูกกัดเซาะแล้วยังอาจทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางแห่งเกิดการทับถมของตะกอน
ได้ด้วยโดยพบว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยเกิดการทับถมของตะกอนรวม 127.3 กิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 7.49 ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอันดามันเกิดการทับถม
ของตะกอนรวม 35 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด การเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่ดังกล่าวทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลงอกออกไปและเกิดการตื้นเขินขึ้นเป็นอันตรายต่อการเดิน
เรือทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอกร่องน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2. สาเหตุและประเด็นปัญหา
2.1 การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท
พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือมีแนวโน้มสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมัก
มีการขยายตัวของชุมชนสูง มีการพัฒนาสาธารณูปโภคเพิ่มมากขึ้นทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เปลี่ยนแปลงจากเดิม กล่าวคือจากระบบนิเวศทางธรรมชาติกลายเป็นพื้นที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย พื้นที่
พาณิชยกรรมและพื้นที่พัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น เช่น การสร้างคอนโดมิเนียม บังกะโล
บ้ า นพั ก ตากอากาศ เป็ น ต้ น ตลอดจนการพั ฒ นาหรื อ การขยายตั ว ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานล้ ว น
เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลในรูปแบบต่างๆ ที่มีผลให้เกิดการสูญ
เสียดุลยภาพตามธรรมชาติของชายฝั่งทะเล นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลผิดประเภท
ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะที่ดิน อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนเป็นพื้นที่การเพาะเลี้ยง
กุ้งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้สภาพที่ดินในบริเวณนั้นง่ายต่อการถูกกัดเซาะได้มากขึ้น เนื่องจากไม่มี
แนวป่าชายเลนช่วยป้องกันคลื่นลมตามธรรมชาติ
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2.2 การขาดปริ ม าณตะกอนสะสมตั ว ตาม
แนวชายฝั่งทะเล
ปริมาณตะกอนที่สะสมตัวบริเวณชายฝั่ง เกิด
ขึ้ น จากการสลายตั ว ผุ พั ง ของหิ น วั ต ถุ ต้ น กำเนิ ด ดิ น
บริเวณต้นน้ำ ซึ่งถูกพัดพาหรือไหลลงมาตามแม่น้ำ
ลำคลองผ่านที่ราบบริเวณชายฝั่งทะเล ลงสู่ทะเลทาง
ปากน้ำลำคลอง สะสมตัวอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
ปริ ม าณตะกอนที่ ถู ก พั ด พามากั บ แม่ น้ ำ ใหญ่ ห ลาย
สายจะถูกกักเก็บไว้เหนือเขื่อนสำคัญหลายๆ แห่ง
ทั้งนี้ จากผลการศึกษาโครงการศึกษาแผนแม่บทการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ปากแม่น้ำ
เพชรบุ รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี ถึ ง ปากแม่ น้ ำ ปราณบุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าเขื่อนแก่งกระจานดักปริมาณตะกอนไว้ประมาณ 65,438 ตันต่อปี
และเขื่อนปราณบุรีดักปริมาณตะกอนไว้ประมาณ 54,856 ตันต่อปี ขณะที่แม่น้ำขนาดใหญ่ที่ไหลลง
สู่ชายฝั่งทะเลด้านอันดามันซึ่งแม้ว่าไม่มีเขื่อนปิดกั้นแต่ปริมาณตะกอนสะสมตัวบริเวณชายฝั่งทะเล
ด้านนี้กลับมีปริมาณลดลง เนื่องจากการตักหรือดูดตะกอนทรายในแม่น้ำไปใช้ประโยชน์ในกิจการ
ต่างๆ และการขุดลอกปากแม่น้ำเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้ำ
2.3 การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลขนาดใหญ่ มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ
ชายฝั่งทะเลตามธรรมชาติ เช่น การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมด้านอ่าวไทย โดยทำการถมทะเลและ
สร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในทะเล ซึ่งกีดขวางกระบวนการเคลื่อนตัวของมวลทรายชายฝั่งทะเล ใน
ขณะที่ บ ริ เ วณฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น ยั ง มี โ ครงการประเภทนี้ เ กิ ด ขึ้ น น้ อ ย แต่ กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น การก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ท และบ้านพักอาศัย และการดูดน้ำบาดาล
มาใช้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกิดปัญหาแผ่นดินทรุด และมักมีปัญหาการ
กัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณดังกล่าวมากขึ้น รวมทั้งการก่อสร้างถนนและทางรถไฟขนานกับแนว
ชายฝั่งทะเลเป็นสาเหตุที่ทำให้ตะกอนบนบกไม่สามารถเคลื่อนตัวสู่ชายหาดได้ตามธรรมชาติโดย
เฉพาะในฤดูน้ำหลาก นอกจากนี้การขุดกะซ้าหอยที่ปะปนอยู่กับทรายที่ชายหาด เพื่อนำไปประดับตู้
ปลาสวยงามทำให้แหล่งพักของตะกอนชายหาดลดลง
2.4 กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ตามธรรมชาติ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเลตามธรรมชาติ อันเกิดจากจากอิทธิพลของคลื่นกระแสน้ำ
น้ำขึ้น-น้ำลง ลมและพายุ เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการพัดพาและเคลื่อนที่ของตะกอนตามแนวชายฝั่ง
ทะเล และก่อให้เกิดเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลในลักษณะต่างๆ ปัจจัยดังกล่าวมีความสำคัญ ดังนี้
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1) คลื่นในบริเวณอ่าวไทย มีทั้งคลื่นขนาดเล็ก ความสูงน้อยกว่า 2 เมตร และคลื่นที่มีความ
สูงประมาณ 2 เมตร เกิดในบริเวณที่เปิดโล่งไม่มีเกาะกำบัง โดยคลื่นขนาดใหญ่มักเกิด
ในบริเวณอ่าวไทยด้านตะวันออกของภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป เนื่องจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงและมีระยะช่วงลมพัดนาน สำหรับคลื่นในทะเล
อันดามันมีความสูงระหว่าง 0.3-1.5 เมตร โดยเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้เป็นหลัก
2) กระแสน้ำในอ่าวไทย มีอิทธิพลต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลมากกว่าในบริเวณ กลางอ่าวโดยช่วง
น้ำขึ้นน้ำลงชนิดน้ำเดี่ยวมีการไหลแรงกว่าชนิดน้ำคู่ สำหรับในทะเลอันดามันกระแสน้ำ
ในแนวทิศเหนือ-ใต้ จะมีความรุ น แรงกว่ า กระแสน้ ำ ในแนวทิ ศ ตะวั น ออก-ตะวั น ตก
ในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กระแสน้ำในช่วง
น้ำลงจะมีความรุนแรงกว่ากระแสน้ำในช่วงน้ำขึ้นจึงทำให้เกิดตะกอนมากกว่าโดยตะกอน
จะถูกพัดพาไปสะสมตัวตามทิศทางการไหลของกระแสน้ำ
3) น้ำขึ้น-น้ำลง ในอ่าวไทยมีการขึ้นลงของน้ำทะเล 3 ชนิด คือน้ำเดี่ยว (diurnal) น้ำผสม
ชนิดน้ำคู่ (mixed, semidiurnal dominant) และน้ำผสมชนิดน้ำเดี่ยว (mixed, diurnal
dominant) โดยบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีค่าของช่วงความแตกต่างระหว่างน้ำขึ้น-น้ำลง
เฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร ขณะที่ชนิดน้ำขึ้น-น้ำลงฝั่งอันดามัน เป็นแบบน้ำผสมชนิดน้ำคู่
และมีค่าของช่วงความแตกต่างระหว่างน้ำขึ้น-น้ำลงเฉลี่ยแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ทั้งนี้ชนิด
และค่าของช่วงความแตกต่างระหว่างน้ำขึ้น-น้ำลงมีผลต่อการสะสมของตะกอน
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4) ลมและพายุ บริเวณอ่าวไทยได้รับอิทธิพล
ของลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และ
ลมตะวันออกซึ่งมีอิทธิพลทำให้เกิดคลื่น
ขนาดใหญ่เคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งทะเล ขณะ
ที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (ลมว่าวหรือ
ลมตะเภา) ซึ่งพัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเมษายน จะพัดเอามวลทรายกลับคืน
เข้ า สู่ ช ายฝั่ ง สำหรั บ ลมมรสุ ม ตะวั น ตก
เฉี ย งใต้ จะก่ อ ให้ เ กิ ด ฝนตกชุ ก บริ เ วณ
ชายฝั่ ง ทะเลด้ า นอั น ดามั น มากกว่ า ด้ า น
อ่าวไทย นอกจากนี้พายุที่ก่อตัวในทะเล
จีนใต้จะเคลื่อนที่เข้าสู่อ่าวไทย เนื่องจาก
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทางภาคใต้เปิดโล่งจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุบริเวณจังหวัด
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา พายุเหล่านี้จะพัดผ่านและสลายตัวทาง
ชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน
2.5 การขาดระบบข้อมูลพื้นฐาน
ในปั จ จุ บั น ข้ อ มู ล ที่ จ ำเป็ น ต่ อ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่บริเวณชายฝั่งของไทยยังขาดระบบการจัดเก็บและรวบรวมที่มีความต่อ
เนื่องและทันสมัย ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลโดยเฉพาะข้อมูลของลมและคลื่นในทะเลจำเป็นต้องมีการนำข้อมูลลมที่วัดได้จากสถานีบนฝั่ง
มาปรับเทียบให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลลมในทะเลซึ่งปัจจุบันมีการตรวจวัดอยู่บ้างเพียงบางบริเวณจาก
นั้นจึงคำนวณหาความสูง คาบเวลา และทิศทางของคลื่นในทะเล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการศึกษา
และทำการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินและติดตามตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ต่อไป
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3. ผลกระทบ

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล มีสาเหตุจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น ลม คลื่น
และกระแสน้ำ เป็นต้น และจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การพัฒนาและก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่างๆ
ล่วงล้ำลงไปในทะเล การถมทะเลและการขุดลอกร่องน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีจุดเริ่มจากสาเหตุใดก็
ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นมักทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล อาทิ ป่าชายเลน
ปะการัง หญ้าทะเล  และคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทะเลมีสภาพเสื่อมโทรมลง
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรมลงกลายมาเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดกระบวนการกัด
เซาะชายฝั่งทะเลที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน
เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นาเกลือ หรือพื้นที่เพื่อการพัฒนาต่างๆ จากการศึกษาในระยะที่ผ่านมา
พบว่าพื้นที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มลดลงจาก 2.3 ล้านไร่ในปี 2504 เหลือ 1.6 ล้านไร่ในปี 2543 ใน
จำนวนนี้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทยร้อยละ 20 และชายฝั่งทะเลอันดามัน ร้อยละ 80
นอกจากนี้ ทรัพยากรปะการังและแหล่งหญ้าทะเลซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวกำแพงธรรมชาติที่ช่วย
ลดหรือสลายพลังงานคลื่นหากถูกทำลายหรือมีสภาพเสื่อมโทรมลงจะทำให้ปัญหาการ กัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลรุนแรงขึ้น จากการสำรวจปะการังของกรมประมงในปี 2542 พบว่า ปะการังมีการแพร่
กระจายในพื้นที่ 153.5 ตารางกิโลเมตร โดยพบบริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 74.9 ตาราง
กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลอันดามัน 78.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งปะการังทั้งสองฝั่งทะเลที่สำรวจพบมี
แนวโน้มเสื่อมโทรมลงโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลอันดามันมีแนวปะการังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมถึง
เสื่อมโทรมมาก ถึงร้อยละ 48.8 ขณะที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ปะการังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมถึง
เสื่อมโทรมมากร้อยละ 23.0 สำหรับทรัพยากรหญ้าทะเลนั้น ในปี 2540 พบแหล่งหญ้าทะเลใน 97
พื้นที่ จำนวน 12 ชนิด ใน 19 จังหวัด และมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงจากการพัฒนาในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล อาทิการขุดลอกร่องน้ำและน้ำเสียจากกิจกรรมของมนุษย์
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4. การดำเนินงานที่ผ่านมา

ในระยะที่ ผ่ า นมา หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่
เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน เพื่อป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ทะเลมาแล้ ว
อย่างต่อเนื่อง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมการขนส่ ง ทางน้ ำ และพาณิ ช ยนาวี สำนั ก
โยธาธิการกรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงเทศบาล องค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล การ
ดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว มักมี
ลักษณะต่างคนต่างทำเน้นการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการตกตะกอนในบริเวณ
ชายฝั่งทะเลเฉพาะจุดและส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้รูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลทางวิศวกรรม อาทิ กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล (sea wall) รอดักตะกอน (groin) และ
เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งทะเล (offshore breakwater) โดยมีรูปแบบและวัสดุที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น พบว่า มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งไปแล้วในบริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยคิดเป็นระยะทางยาว 87.7 กิโลเมตร หรือร้อยละ
5.3 ของแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน เป็นระยะทางยาว 12.5
กิโลเมตร หรือร้อยละ 1.3 ของชายฝั่งทะเลอันดามัน
ขณะเดียวกัน หน่วยงานหลายแห่งร่วมกับสถาบันศึกษาที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ยังได้จัด
ทำโครงการศึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไว้
บ้างแล้ว ได้แก่
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1) กรมทรัพยากรธรณี จัดทำรายงานวิชาการ เรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งด้านทะเล
อันดามันและรายงานวิชาการ เรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
2) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการศึกษาแผน
แม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ปากแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ถึงปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3) กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำโครงการศึกษาและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งริมทะเล
ด้านอ่าวไทย
4) กรุงเทพมหานคร ศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
5) กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ทำการศึกษา สำรวจ และออกแบบเพื่อแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน

อย่างไรก็ดี การดำเนินงานและการศึกษาที่มีลักษณะแยกส่วนดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์
และเป้าหมายเชิงพื้นที่แตกต่างกันออกไป อาทิ อาจเป็นการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางกายภาพเฉพาะพื้นที่เกิดปัญหาหรือเพื่อเน้นการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ ง ทะเลแบบองค์ ร วมขึ้ น อยู่ กั บ นโยบายและภารกิ จ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
การขาดแนวคิดการจัดการแบบบูรณาการทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติงานดังกล่าวมักส่งผล
สะท้อนในทางลบอยู่เสมอ เช่น บางกรณีเกิดความซ้ำซ้อนของพื้นที่ศึกษาทำให้สูญเสียงบประมาณ
และเกิดความสับสนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม เนื่องจากความแตกต่าง
ของวิธีที่ใช้ในการศึกษาและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ นอกจากนั้นในหลายๆ กรณีการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยใช้โครงสร้างวิศวกรรมได้ก่อให้เกิดผลกระทบในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
อีกด้วย
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ความเชื่อมโยงกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งฉบับนี้ มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับสาระสำคัญของนโยบายรัฐด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลของไทย ดังต่อไปนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 กำหนดให้ส่งเสริม
การจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างผสมผสานภายใต้กระบวนการ มีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นให้มีการกำหนดเขตพื้นที่และหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ โดยการตกลงร่วม
กันของภาคีการพัฒนาในการจัดการป่าชายเลนชุมชน การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล
พื้นที่จับสัตว์น้ำ พื้นที่เพาะเลี้ยง และการทำประมงชายฝั่ง

2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า
ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลในเขตบางขุ น เที ย น กรุ ง เทพมหานคร เกิ ด ปั ญ หาน้ ำ ทะเล
กัดเซาะชายฝั่งเข้ามามากและมีสภาพเสื่อมโทรมหากสามารถฟื้นฟูสภาพ (reclaim)
ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์สวยงามเหมาะสมโดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมเดิม
เพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปได้ก็จะเป็น
ประโยชน์กับส่วนร่วม
3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 เห็นชอบกับนโยบายและแผนการส่ง
เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ.2540-2559 ที่ ก ำหนดนโยบาย
ทรั พ ยากรชายฝั่ ง ทะเลด้ า นการรั ก ษาและฟื้ น ฟู ช ายหาดให้ เ ป็ น แนวกั น ชนธรรมชาติ
ระหว่างบกกับทะเลตลอดจนป้องกันความเสื่อมโทรมของหาดทราย หาดดิน หาดเลน
เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าทางนิเวศวิทยา ความงดงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
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4. มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 7 มกราคม 2546 เห็ น ชอบกั บ แนวทางการฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งหนึ่งในห้าของภารกิจหลัก คือให้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ เพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
การก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ให้ เ ป็ น ไปตามกรอบกฎหมายโดยคำนึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนและชุมชนโดยในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดให้มีภารกิจในการควบคุม
ป้องกัน และติดตามการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและตลิ่งริมแม่น้ำ
5. นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนด
กลยุทธ์ในการสงวน คุ้มครอง อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้นฐานความต้องการของชุมชน
รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. บทบาท และภาระหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้
ตามพระราชบัญญัติปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอน
กิ จ การบริ ห ารและอำนาจหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ
พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
7. นโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินในพื้นที่สูงและในพื้นที่ต้นน้ำที่ทำให้
เกิดการตื้นเขินทั้งในลำน้ำและส่งผลกระทบไปถึงทะเล โดยให้มีบทบาทในการเป็นผู้
พิทักษ์รักษาแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมกัน เพื่อให้ผลผลิต
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีคุณภาพและยั่งยืน
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วิสัยทัศน์
“แนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศมีการจัดการพื้นที่เชิงบูรณาการ โดยคำนึงถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การรักษาคุณค่าของระบบนิเวศชายฝั่ง
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1. ป้องกันปัญหาการกัดเซาะและพังทลายในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ยังมีสภาพปกติตามธรรมชาติ
2. แก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาการกัดเซาะและพังทลาย
3. สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้วยวิธีบูรณาการโดยเน้นการศึกษาให้เข้าใจถึงผลกระทบด้าน
2.
3.
4.

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของทางเลือกต่างๆ ที่จะพิจารณานำมาใช้ในการจัดการ
พื้นที่ชายฝั่ง
เพื่อลดระดับความเสี่ยงจากผลกระทบของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับชุมชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล โดยการเลือกใช้เทคนิคการจัดการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่อย่าง
เหมาะสมและรอบคอบ
เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินบริเวณชายฝั่ง
และชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ชายฝั่งเกี่ยวกับระบบการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของนิเวศ
ชายฝั่งและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้เรื่องความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองที่ ดิ น ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการจัดการปัญหาและความเสี่ยงจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง
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เป้าหมายหลัก
1.

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทั้งหมด มีระบบป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ถูกกัดเซาะ
ภายในปีพุทธศักราช 2570 

2.

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล-กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับชาติด้านการจัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่ง เชิงบูรณาการ
โดยเน้นความสำคัญของความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจ
และรวบรวมชุดข้อมูลในลักษณะข้อเท็จจริง สถิติ ตัวเลข และแผนที่ GIS พร้อมทั้งกำหนด
แนวทางและขั้นตอนการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความถูกต้องและทัน
สมัยสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้านนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการ จัดทำ
แผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

3.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ แบบบูรณาการ-หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และผู้
เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศ แผนแม่บทหรือแผนการจัดการและจัดสรรงบประมาณใน
ระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติและพื้นที่เร่งด่วนรวมถึงแผนปฏิบัติการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศ โดยกำหนดกรอบของการจัดทำและ
ปฏิบัติตามแผนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนมีขั้นตอนการดำเนินงาน
เชิงบูรณาการที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงรายละเอียดของแผนดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้
เกิดความถูกต้อง ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์

4.

นโยบาย แนวทาง และมาตรการดำเนินงานระดับพื้นที่-หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งส่วน
กลางและท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อทุกฝ่ายยึดถือ
ในการวางแผนและจัดทำโครงการแบบบูรณาการเพื่อป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาหรือมีแนวโน้มจะเกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่ง พร้อมทั้งกำหนดกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลร่วมกัน เพื่อให้เกิดข้อสรุปที่ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการดำเนินงานในขั้น
ต่อไป

5.

องค์ ค วามรู้ ที่ เ ผยแพร่ แ ก่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง และสาธารณชน-เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองที่ ดิ น
ชุมชนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
ลักษณะของความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการช่วย
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
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แนวทางและมาตรการ
แนวทางที่ 1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อใช้ในกระบวนการตัด
สินใจวางแผนและดำเนินงาน
มาตรการ 1.1 ศึ ก ษา สำรวจ และรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทั่ ว
ประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเล ที่เกิดขึ้นใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน
แนวทางปฏิบัติ
(1) ศึกษาเปรียบเทียบแนวชายฝั่งทะเลและสภาพการใช้ที่ดิน จาก
ภาพถ่าย ทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน เพื่อนำมาประเมินการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเล
และสภาพการใช้ที่ดิน
(2) วิเคราะห์อัตราการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในอดีตที่ผ่านมา โดยใช้
ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลที่รวบรวม
ไว้ในท้องถิ่นเป็นตัวแทนข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน เพื่อใช้กำหนด
แนวชายฝั่งให้ชัดเจน
(3) ศึ ก ษาและสำรวจข้ อ มู ล คลื่ น ลม กระแสน้ ำ ความลึ ก ท้ อ งน้ ำ
หน้าตัดชายฝั่ง และสมุทรศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและศึกษาการ
เคลื่อนตัวของมวลทรายชายฝั่งในระยะยาว
(4) จัดตั้งสถานีตรวจวัดคลื่นลม กระแสน้ำ และระดับน้ำขึ้น-น้ำลง
ให้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ
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มาตรการ 1.2 รวบรวมและจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของชุมชนในพื้นที่ชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่
วิกฤติหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
แนวทางปฏิบัติ
(1) จั ด ทำระบบข้ อ มู ล เชื่ อ มโยงโดยให้ มี ก ารติ ด ต่ อ ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(2) จั ด เวที ห ารื อ และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ตลอดจนร่ ว มกั น พิ จ ารณา
แนวทางในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อ
ให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
มาตรการ 1.3 จัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและทันสมัยสามารถแสดงผลการ
ประมวลข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศ เพื่อใช้ใน
การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่
เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
แนวทางปฏิบัติ
(1) จัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support SystemDSS) รวมทั้งระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง ชายฝั่งทะเล สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดชายฝั่งทะเลและผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล
(2) สนับสนุนระบบและเครือข่ายการจัดการความรู้ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จัดตั้งเครือข่ายแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ และข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลรวมถึงการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับภูมิภาค
และท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันวิชาการ การศึกษา และวิจัย ทั้ง
ส่วนกลาง ระดับภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น เป็นต้น
(3) กำหนดแนวทางและมาตรการจัดสรรด้านงบประมาณ และกำลัง
คน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการปัญหากัด
เซาะชายฝั่ง
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แนวทางที่ 2. การมีส่วนร่วมในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
มาตรการ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
และการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
แนวทางปฏิบัติ
(1) พัฒนารูปแบบและเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความตระหนักและเผยแพร่ความรู้โดยประสานความร่วมมือและ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อ ทุ ก ประเภท รวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ให้มี
สาระครอบคลุมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกลุ่มเป้า
หมายอย่างทั่วถึง
(2) จัดทำเวทีหรือสื่อเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทุกภาค
ส่วนและสาธารณชนเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและ
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาซึ่งได้รับการยอมรับตามหลักวิชาการ
และสามารถเข้าใจได้ง่าย
มาตรการ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน สถาบัน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
แนวทางปฏิบัติ
(1) สนับสนุนการศึกษาวิจัยร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ สถาบันวิชาการ
และชุมชนในพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อค้นหาองค์ความรู้และภูมิปัญญาใน
การอนุรักษ์ระบบนิเวศพื้นที่ชายฝั่ง
(2) กระตุ้นให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วน
กลางที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดบูรณา
การด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรในท้ อ งถิ่ น และการจั ด ฝึ ก อบรมให้
ความรู้แก่ผู้นำชุมชนผู้ประกอบการและประชาชนที่อยู่อาศัยและ
ประกอบอาชี พ บริ เ วณชายฝั่ ง ทะเลเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการกั ด เซาะ
ชายฝั่งทะเล และแนวทางการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
(3) สนับสนุนบุคลากรจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องให้มีโอกาสได้รับการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานด้านการ
จัดการชายฝั่งทะเลและสมุทรศาสตร์
(4) สนั บ สนุ น สถาบั น การศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ในประเทศ ให้
พัฒนาหลักสูตรการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ
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แนวทางที่ 3. การจัดทำแผนแม่บท และ/หรือ แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่
มาตรการ 3.1 สร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการและ
ขั้นตอนการตัดสินใจวางแผน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทุกประเด็น
ปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อเนื่อง และร่วมมือกันปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ต้องการ
แนวทางปฏิบัติ
(1) จัดประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงและหารือแนวทางการจัดการปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งร่วมกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาค จังหวัดและท้องถิ่นที่มีพื้นที่อยู่ใน
บริเวณชายฝั่ง เจ้าของ หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง หรือผู้ใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่ง ชุมชนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ หรือ
ประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งและ
ทะเล ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจให้เข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็น
และความสำคั ญ ของการเปลี่ ย นแปลงชายฝั่ ง ทะเล รวมถึ ง ผล
กระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
(2) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม หรือเครือข่ายเฝ้าระวังในระดับพื้นที่ เพื่อ
ติดตามและแจ้งเตือนสภาวะการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
โดยมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนทั้ง
ของผู้แจ้งเตือนและของผู้รับแจ้งเตือน
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มาตรการ 3.2 จั ด ทำแผนบู ร ณาการจั ด การพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลทั่ ว ประเทศและแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่วิกฤติและพื้นที่เร่งด่วน ซึ่งประสบปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ
แนวทางปฏิบัติ
(1) กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ในฐานะฝ่ า ย
เลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และรับผิดชอบการ
กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ เป็นหน่วยงานกลาง
ประสานการจั ด ทำ แผนบู ร ณาการการจั ด การพื้ น ที่ แ ละงบ
ประมาณ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ของประเทศและนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
(2) แต่ ง ตั้ ง คณะทำงานเฉพาะด้ า น เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางและ
มาตรการจัดการพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ หรือมีแนวโน้มที่จะ
ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามแผนบูรณาการ
การจัดการพื้นที่และงบประมาณ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกลุ่มผลประโยชน์ นักวิชาการ และผู้แทนชุมชนที่
มีส่วนได้ส่วนเสียโดยให้คณะทำงานชุดดังกล่าว อยู่ภายใต้การดูแล
กำกับของคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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แนวทางที่ 4. การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชายฝั่ง
มาตรการ 4.1 กำหนดและจำแนกเขตพื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หากั ด เซาะชายฝั่ ง ทะเล หรื อ มี
แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
คัดเลือกมาตรการจัดการป้องกัน แก้ไข หรือฟื้นฟูพื้นที่แต่ละประเภท/
แห่งตามความเหมาะสม
แนวทางปฏิบัติ
(1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื่ อ กำหนดเกณฑ์ ก ารจำแนกประเภทพื้ น ที่
ชายฝั่ง ให้สอดคล้องกับแนวโน้ม ความสำคัญ และความรุนแรง
ของการเกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่งโดยอาจให้จำแนกพื้นที่ชายฝั่ง
ทั่วประเทศออกเป็น 4 ประเภท ตามระดับความรุนแรงหรือความ
สำคัญของปัญหา ได้แก่ พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรง และอยู่
ในระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูสภาพ พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายแต่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา พื้นที่ที่เริ่มเกิดปัญหา หรือมีแนวโน้มจะ
เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและพื้นที่ชายฝั่งที่ยังมีสภาพตาม
ธรรมชาติ
(2) กำหนดคำนิยามและขอบเขตของพื้นที่ทั้ง 4 ประเภท ตลอดจน
อธิ บ ายความหมายของ “พื้ น ที่ วิ ก ฤติ ” “พื้ น ที่ เ ร่ ง ด่ ว น” และ
“พื้นที่เสี่ยงภัย” ให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
(3) ศึกษาโดยละเอียดในพื้นที่รับผลกระทบรุนแรงซึ่งได้รับการแก้ไข
และฟื้ น ฟู ส ภาพแล้ ว เพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจน เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ โครงสร้าง และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งผล
กระทบที่เกิดขึ้นนำข้อมูลและความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับมาจัดทำ
รายงานผลการศึกษา เพื่อเผยแพร่และใช้ประกอบการตัดสินใจดำ
เนินงานระยะต่อไป หรือในพื้นที่อื่นๆ
มาตรการ 4.2 จัดทำยุทธศาสตร์การจัดการและแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ ร่วมกับ
หน่วยงานระดับท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่ง
แนวทางปฏิบัติ
(1) จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ เพื่อใช้กำหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการสำหรับพื้นที่แต่ละ
ประเภทตามลำดับก่อนหลังโดยให้ความสำคัญต่อพื้นที่ซึ่งมีความ
สำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสูง อาทิ เช่น บริเวณ
สนามบิน แหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น และพื้นที่
คุ้มครองหรืออนุรักษ์ เป็นต้น
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(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับรายละเอียดของปัญหา ตลอด
จนสาเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่วิกฤติและเร่งด่วน
รวมถึ ง พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย เพื่ อ พิ จ ารณาทางเลื อ กในการกำหนด
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา
(3) ให้คำนึงถึงปัจจัยหลัก ที่เกี่ยวข้องในการจำแนกและจัดลำดับความ
สำคั ญ ของพื้ น ที่ อาทิ ระดั บ ความรุ น แรงของการกั ด เซาะผล
กระทบต่ อ ประชาชน ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ โครงสร้ า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ความถี่ของการร้องเรียน และขีดความ
สามารถในการรองรับปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ผลักดันให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีและ
วิชาการสมัยใหม่ในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล
(5) จัดทำแผนประสานการปฏิบัติงานเฉพาะพื้นที่ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ กัดเซาะชายฝั่งทะเล
ตามสถานภาพที่ถูกจำแนกไว้แล้ว
(6) พิจารณาแนวทางและมาตรการที่ เ หมาะสมในการป้ อ งกั น และ
แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุการณ์ที่มีผล
กระทบรุนแรงต่อสภาพพื้นที่และทรัพยากรชายฝั่ง
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มาตรการ 4.3 แก้ไขและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ
ให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติหรือสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ตามศักยภาพ
แนวทางปฏิบัติ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับรายละเอียดของปัญหา และ
สาเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงสภาพชายฝั่ ง ทะเลในบริ เ วณพื้ น ที่
วิกฤติ พื้นที่เร่งด่วน และพื้นที่เสี่ยงภัย ที่มีการจำแนกประเภทและ
จัดลำดับความสำคัญไว้แล้ว
(2) กำหนดแนวทางจัดการพื้นที่และมาตรการผังเมืองระดับพื้นที่โดย
คำนึงถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งหน่ ว ยงานส่ ว นกลางที่ เ กี่ ย วข้ อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับชุมชนในพื้นที่
(3) กำหนดแนวทางและมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบริเวณ
พื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมจากการ กัดเซาะชายฝั่งทะเล
อาทิ ป่าชายเลน ป่าชายหาด ปะการัง และหญ้าทะเล 
(4) ศึกษาและสำรวจสภาพโครงสร้างทางวิศวกรรมที่สร้างขึ้นมาแล้ว
เพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ทะเล วิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมิ น สถานการณ์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะด้ า นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือรื้อ
ถอนโครงสร้างหากพบว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าระดับ
ที่ยอมรับได้
(5) พิจารณาความเหมาะสมและประสิทธิภาพของรูปแบบโครงสร้าง
วิศวกรรมประเภทต่างๆ อย่างรอบคอบและเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม
ที่สุดในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมใน ระยะยาว
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มาตรการ 4.4 ป้ อ งกั น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การถู ก กั ด เซาะชายฝั่ ง ทะเลโดยการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้
อย่างยั่งยืน
แนวทางปฏิบัติ
(1) รวบรวมข้ อ มู ล สถานภาพปั จ จุ บั น ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มชายฝั่ ง ทะเล ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และประเมิ น
ศั ก ยภาพของระบบนิ เ วศชายฝั่ ง ทะเลทั่ ว ประเทศ รวมทั้ ง จั ด ทำ
แนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะและการ
พังทลายตามแนวชายฝั่งทะเลหรือชายหาดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
(2) จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ กำหนดเขตการใช้ที่ดินบริเวณชายฝั่ง
และกำหนดมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งอย่าง
ชัดเจนโดยคำนึงถึงการมี ส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบการที่
จะได้รับผลกระทบโดยตรงรวมทั้งประกาศผลการจำแนกเขตดัง
กล่าวให้ทราบทั่วกัน
(3) กำหนดแนวเขตพื้นที่กันชนระหว่างพื้นที่พัฒนาบริเวณชายฝั่งกับ
แนวชายฝั่งทะเลบริเวณน้ำท่วมถึง หรือชายหาดโดยพิจารณาใช้
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและกำหนดกลไกบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า ง
เคร่งครัดพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนอย่าง
ต่อเนื่อง
(4) สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะและมีความสำคัญทาง
ระบบนิเวศอาจพิจารณาประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณ
พื้นที่ชายฝั่ง
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แนวทางที่ 5. การพัฒนาระบบกำกับ ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงาน ด้านการจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กำหนดกลไกในการติดตามและ
ประเมินผล
มาตรการ 5.1 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายที่ มี อ ยู่ แ ละเกี่ ย วข้ อ งให้ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เร่งด่วน
แนวทางปฏิบัติ
(1) สำรวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่
มีอยู่และเกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
(2) เร่งรัดการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่มีความซ้ำซ้อน และไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล
(3) กำหนดกฎระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ ควบคุ ม การพั ฒ นาพื้ น ที่
ชายฝั่งทะเลรวมทั้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยคำนึงถึง
ระยะถอยร่น (setback line) จากแนวชายฝั่งทะเลที่เหมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกกัดเซาะ
(4) กำหนดกฎระเบียบ หรือข้อบังคับ เพื่อควบคุม กำกับ และดูแล
การก่อสร้างโครงสร้างที่จะใช้ในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
การใช้ประโยชน์ และระบบนิเวศชายฝั่ง
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(5) ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม และ/หรื อ ดำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง กำหนดให้
โครงการพัฒนาในพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤติหรือ
เร่งด่วน ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA)
(6) ผลั ก ดั น ให้ มี ก ฎหมายการจั ด การพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเล เพื่ อ ให้ เ กิ ด
เอกภาพและประสิทธิผลในการจัดการปัญหาการกัดเซาะพื้นที่
ชายฝั่ง
มาตรการ 5.2 กำหนดมาตรการเชิ ง รุ ก ในการติ ด ตามและตรวจสอบสถานการณ์
การเปลี่ ย นแปลงชายฝั่ ง ทะเลตลอดจนจั ด ทำระบบประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับพื้นที่
แนวทางปฏิบัติ
(1) ให้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน
งานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการดำเนิ น งานจั ด การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทการ
จัดการพื้นที่ซึ่งทุกฝ่ายร่วมกันจัดทำขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตามตรวจสอบสภาพและผลกระทบของโครงสร้างชายฝั่งที่มี
การดำเนินงานไปแล้ว
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(2) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ผลกระทบของปั ญ หาการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศโลกต่ อ พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ของไทย
รวบรวมข้ อ มู ล และความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากแหล่ ง ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศตลอดจนจัดทำรายงานผลการศึกษา เพื่อเผยแพร่
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
(3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อประสานการปฏิบัติงาน ติดตาม และ
ประเมินผล การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลในระดับพื้นที่โดยอาศัยวิธีบูรณาการและการมีส่วน
ร่วม ทั้งนี้ควรมีการพิจารณาจัดทำข้อเสนอมาตรการหรือกลไกที่
จะใช้ ป รั บ ปรุ ง นโยบายและแนวทางการจั ด การปั ญ หากั ด เซาะ
ชายฝั่ ง ในกรณี ที่ ผ ลการดำเนิ น งานไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่
ต้องการ
(4) ชี้ แ จงให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในจั ง หวั ด และท้ อ งถิ่ น ที่ มี พื้ น ที่
ชายฝั่งทะเลได้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
หากขาดการจัดการเชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกระตุ้น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการติดตามตรวจ
สอบสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
(5) จัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและ
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้มีความรู้และทักษะในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล
อย่างมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่เป็นเป้าหมายในพื้นที่
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การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
การแปลงยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไปสู่การ
ปฏิบัติมีขั้นตอนและกระบวนการที่สำคัญ ดังนี้
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน เกี่ยวกับสาระสำคัญของ
ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ประกอบด้วยการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง และมาตรการ
ที่ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการ กัดเซาะชายฝั่งทะเล
ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางและตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต แก่ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานหลั ก
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเล ได้ แ ก่ กรมทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กรมทรั พ ยากรธรณี กรมควบคุ ม มลพิ ษ กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
กรมประมง กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง กรมการขนส่ ง ทางน้ ำ และพาณิ ช ยนาวี
กรมชลประทาน สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งเป็นองค์
ประกอบหลั ก ในการจั ด ทำแผนประสานการปฏิ บั ติ ง าน ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้
(1) แผนงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานเพื่อจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่และทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งหน่วยงานจัดทำ
ขึ้นเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ทั้งนี้อาจเป็นแผนงานที่ต้องใช้งบประมาณในการ
ลงทุนหรือไม่ต้องใช้งบประมาณก็ได้โดยแผนงานหนึ่งๆ อาจสนับสนุนการดำเนิน
งานตามมาตรการของยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลที่ได้กำหนดไว้มากกว่าหนึ่งมาตรการก็ได้และแผนงานดังกล่าวจะประกอบด้วย
โครงการใดโครงการหนึ่งหรือหลายโครงการก็ได้
(2) โครงการ หมายถึง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่และทรัพยากรชายฝั่งทะเลจัดทำขึ้นเพื่อ
การปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางและมาตรการของยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยมีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดโครงการที่ชัดเจนตลอดจนมีสาระสำคัญ ดังนี้
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2.1) หลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการจัดทำโครงการ
2.2) วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมาย ซึ่ ง สามารถตอบสนองต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะ
ชายฝั่งทะเล ตลอดจนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานที่กำหนดไว้
2.3) การชี้ แ จงหรื อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสอดคล้ อ งที่ สั ม พั น ธ์ กั บ แนวทางและ
มาตรการที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเล
2.4) พื้นที่เป้าหมาย และขั้นตอนดำเนินงาน รวมทั้งแผนดำเนินงาน และแนวทาง
การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
2.5) ระยะเวลาดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ และผู้ได้รับประโยชน์จากการ
ดำเนินงานโดยบ่งบอกถึงเป้าหมายกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์หรือพื้นที่ที่กลุ่ม
เป้าหมายอาศัยอยู่
2.6) วงเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยอาจได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ
แผ่นดิน หรือจากแหล่งสนับสนุนอื่นตลอดจนแผนอัตรากำลังที่จำเป็นต้องใช้
ในการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน
(3) มาตรการ หมายถึง วิธีการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายในการจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยอาจมีลักษณะการเสนอกฎหมายใหม่
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ การปรับภารกิจของหน่วยงาน และ
วิธีการดำเนินงานซึ่งสามารถสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางของยุทธศาสตร์
การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ แผนประสานการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เครื่องมือที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ คือแผนประสานการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลในลักษณะบูรณาการ กลไกหลักในการจัดทำแผน ประสานการปฏิบัติงานดัง
กล่าว คือคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งอาจแต่งตั้งคณะทำงาน
เฉพาะด้านการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรชายฝั่งทะเลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
นักวิชาการด้านการจัดการพื้นที่และทรัพยากรชายฝั่งทะเลรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เกี่ยวข้อง โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นฝ่ายเลขานุการ ในการจัดทำแผน
ประสานการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การจั ด การป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ทะเล
ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบความเกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงระหว่ า งแนวทางที่ ก ำหนดไว้ ใ น
ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กับภารกิจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
1.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลพิจารณาแนวทางและ
มาตรการตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานของตนมีภารกิจความรับผิดชอบเกี่ยวข้อง
กับเรื่องใดบ้างโดยอาจมีแนวทางที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งข้อก็ได้
2.) ให้พิจารณาว่าในแต่ละแนวทาง ประเด็น หรือแต่ละภารกิจนั้น มีหน่วยงานใด
เกี่ยวข้องบ้างโดยอาจมีมากกว่า 1 หน่วยงาน ทั้งนี้ให้พิจารณาครอบคลุมถึงสถาบัน
องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
3.) กำหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันและองค์กรภาค
เอกชนและประชาชนให้มีความชัดเจนถึงขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบตลอด
จนการพิจารณาถึงการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่มีลักษณะบูรณาการ
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำแผนงาน โครงการ และกิ จ กรรม มี แ นวทางการดำเนิ น งาน
ดังต่อไปนี้
1.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมโดย
กำหนดกลไกในการประสานงานให้ชัดเจน เนื่องจากยุทธศาสตร์การจัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงและหน่วย
งาน ดังนั้นในการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของ
ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจึงควรอาศัย
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กลไกการประสานงานในรูปของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอาจ
พิ จ ารณาใช้ ก ลไกที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม หรื อ แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ การนี้ โ ดยเฉพาะ ทั้ ง นี้ ค ณะ
อนุ ก รรมการหรื อ คณะทำงานดั ง กล่ า วควรทำหน้ า ที่ ป ระสานการจั ด ทำแผนงาน
โครงการและกิจกรรมและประสานงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ก ารทำงานเป็ น ระบบลดความซ้ ำ ซ้ อ นมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและเกิ ด ความ
ต่อเนื่อง
2.) ในการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม จำเป็นต้องยึดหลักการบูรณาการ
พื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation : AFP) ซึ่ง
กำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเลือกพื้นที่เป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมาย
กำหนดบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนกำหนดวิธีการบริหารจัดการและประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรวม
ทั้ ง ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ เ พื่ อ กำหนดกลุ่ ม เป้ า หมายในพื้ น ที่ ที่ จ ะได้ รั บ ผล
กระทบและผลประโยชน์จากการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้
ชัดเจน ทั้งนี้ในการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ควรพิจารณาข้อเสนอ
โครงการที่มีความสำคัญในแต่ละด้าน (ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ)
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และมีลำดับความสำคัญสูงตลอดจนพิจารณาถึงแผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหม่
เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจและเป้าหมายการจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้อย่างมีประสิทธิผลและครอบคลุมในทุกด้าน
3.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งควรร่วมกันพิจารณา
กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและครอบคลุม
ชายฝั่ ง ทะเลทั่ ว ประเทศกำหนดงบวงเงิ น ที่ ต้ อ งการใช้ ใ นการดำเนิ น งาน ทั้ ง จาก
งบประมาณแผ่นดินและจากแหล่งสนับสนุนอื่นๆ รวมถึงการพิจารณาแก้ไขกฎและ
ระเบียบปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชายฝั่งทะเลให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และสามารถบังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติตลอดจนกำหนด
กรอบแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลความก้าวหน้าของแผนงานและ
โครงการ
ขั้นตอนที่ 3 การนำเสนอแผนประสานการปฏิบัติงานการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยกำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะฝ่าย
เลขานุการของคณะทำงานเฉพาะด้านการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล และคณะอนุกรรมการ
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง นำเสนอร่ า งแผนประสานการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีตามลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
สนับสนุนงบประมาณดำเนินการต่อไป
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กรอบแนวทาง มาตรการ และแผนงานจัดการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
แนวทาง
1. การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชายฝั่ง
เพื่อใช้ในกระบวนการ
ตัดสินใจวางแผนและ
ดำเนินงาน 

มาตรการ/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

• พื้นที่ชายฝั่งทะเล
ทั่วประเทศ

ทช. ทธ. ขน. ยผ. อปท.
สทอภ. อศ. ผท.ทหาร
สผ. สถาบันการศึกษา
สกว. วช. สงป.

พื้นที่เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

• เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สร้าง
• พื้นที่ชายฝั่งทะเล
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการป้องกัน ทัว่ ประเทศ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

ทช. ทธ. ขน. ยผ. อปท.
สส. สถาบันการศึกษา
ศธ. กกท. อส. วช. สกว.
สงป.

• ศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับ
สภาพฟื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเล ที่เกิดขึ้น
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
• รวบรวมและจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของ
ชุมชนในพื้นที่ชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่
วิกฤติหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
• จัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและ
ทันสมัย สามารถแสดงผลการประมวลข้อมูล
สถานการณ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศ
เพื่อใช้ในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะ
บริเวณพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่ง

แนวทาง
2. การมีส่วนร่วมในการ
จัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

มาตรการ/แผนงาน

• เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน สถาบัน
และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
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แนวทาง

มาตรการ/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

3. การจัดทำแผนแม่บท
และ/หรือ แผนยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่งเชิงบูรณาการใน
ระดับพื้นที่

• สร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการ และขั้นตอนการตัดสิน
ใจ วางแผน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทุกประเด็น
ปัญหา ที่อาจมีผลกระทบต่อเนื่อง และร่วมมือ
กันปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

• พื้นที่ชายฝั่งทะเล
ทั่วประเทศ

ทช. สผ. ทธ. ขน. ยผ.
อปท. ทสจ. สสภ. สงป.
สศช. ทน. ทบ. อก.
ประมง ป่าไม้ สถาบันการ
ศึกษา กกท. อส. วช.
สกว.

• จัดทำแผนบูรณาการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ทั่วประเทศ และแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่
วิกฤติ และพื้นที่เร่งด่วน ซึ่งประสบปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ
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• พื้นที่วิกฤตและ
พื้นที่เร่งด่วน

แนวทาง

มาตรการ/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

4. การป้องกัน แก้ไข และ • กำหนดและจำแนกเขตพื้นที่ที่มีปัญหากัด
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชายฝั่ง
เซาะชายฝั่งทะเล หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา
ขึ้นในอนาคต และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัด
เลือกมาตรการจัดการป้องกัน แก้ไข หรือฟื้นฟู
พื้นที่แต่ละประเภท/แห่งตามความเหมาะสม

• พื้นที่ชายฝั่งทะเล
ทั่วประเทศ

ทช. ทธ. ขน. ยผ. อปท.
สผ. ทสจ. สสภ. สงป.
สศช. กกท. กปม. ปม.
อก. สถาบันการศึกษา
สกว.

• จัดทำยุทธศาสตร์การจัดการและแผนปฏิบัติ
การระดับฟื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น
และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่ง

• พื้นที่เสี่ยงต่อการ
ถูกกัดเซาะ

• พื้นที่วิกฤตและ
พื้นที่เร่งด่วน

• แก้ไขและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่
ประสบปัญหาการกัดเซาะ ให้กลับคืนสู่สมดุล
ธรรมชาติ หรือสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ตาม
ศักยภาพ
• ป้องกันพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รักษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะ
สม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้
อย่างยั่งยืน

แนวทาง
5. การพัฒนาระบบกำกับ
ตรวจสอบ และควบคุมการ
ดำเนินงานด้านการจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง กำหนด
กลไกในการติดตามและ
ประเมินผล

มาตรการ/แผนงาน
• ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่และเกี่ยวข้อง
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้
โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตหรือพื้นที่เร่งด่วน

พื้นที่เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

• พื้นที่ชายฝั่งทะเล
ทั่วประเทศ

ทช. สป. ทส. สผ. ทธ.
ขน. ยผ. สงป. สศช.
กกท. สถาบันการศึกษา

• กำหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตาม และ
ตรวจสอบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
ทะเล ตลอดจนจัดทำระบบประเมินผลการดำเนิน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ในระดับพื้นที่

หมายเหตุ หน่วยงานที่เป็นชื่อแรกและตัวอักษรหนา คือหน่วยงานรับผดชอบหลัก
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ตารางแสดงชื่อย่อและชื่อเต็มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชื่อย่อ

กทม.
ทส.
สป.ทส.
สผ.
ทช.
ทธ.
ทสจ.
สสภ.
สส.
อส.
ขน.
ชปท.
สศช.
ยผ.
กปม.
ทน.
ทบ.
ปม.
ผท.ทหาร
อศ.
วช.
สทอภ.
อก.
ศธ.
กกท.
สกว.
สงป.
อปท.

ชื่อเต็ม

กรุงเทพมหานคร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
กรมชลประทาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมประมง
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมป่าไม้
กรมแผนที่ทหาร
กรมอุทกศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงบประมาณ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หมายความถึ ง เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
(อบจ.) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล (อบต.) เมื อ งพั ท ยา และองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
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ภาคผนวก ก
พื้นที่ชายฝั่งทะเล
ด้านอ่าวไทยที่ถูกกัดเซาะ
และโครงสร้างป้องกัน
การกัดเซาะ
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จันทบุรี

ระยอง

1

2

มาบตาพุด อ.เมือง
(บ้านหนองแฟบและหาดตากวน)

เกาะแมว-บ้านแหลมหญ้า
อ.แหลมสิงห์

4.7

16

1.0
4.2
2

หาดแสงจันทร์ อ.เมือง

ปากน้ำระยอง
ด้านตะวันออก อ.เมือง

ท่าเรือแพ
หาดแม่พิมพ์ อ.แกลง

1.5
1.4
1.0
1.0
2.0

หาดสวนสน อ.เมือง

3.0

บ้านแสมผู้-บ้านแหลม
สนอ.แกลง
บ้านซากมะกรูด อ.แกลง
บ้านหนองสะพานและ
บ้านหนองเสม็ด อ.แกลง
บ้านเพ อ.เมือง
บ้านก้นอ่าว อ.เมือง
ปากน้ำระยองด้านตะวันออก
อ.เมือง
บ้านปากน้ำ อ.เมือง
หาดแสงจันทร์ อ.เมือง
วัดพลา-บ้านตระกาด อ.บ้านฉาง

เกาะแมว-ประตูน้ำ
กรมชลฯ อ.แหลมสิงห์
(บ้านคลองกลาง)
หาดตากวน อ.เมือง

4.0

2.0

หาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหญ่

บ้านคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่

บ้านพังราด อ.แกลง

1.0

บ้านคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่

รอกันคลื่น 10 แนว

กองหินป้องกันคลื่น
นอกชายฝั่งทะเล

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

2.5

0.5

2.5
2.5

4.5

2.5

2.0

1.0

6

2

					
ชายฝั่งอ่าวไทย
				
อัตราการกัดเซาะ				 รูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
			
รุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อปี)
ปานกลาง (1 ถึง 5 เมตรต่อปี)					
จำนวน		
				
ระยะทาง		
ระยะทาง			
ความยาว สิ่งก่อสร้าง
		จังหวัด
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
รูปแบบ
ของ
				
กัดเซาะ		
กัดเซาะ			
สิ่งก่อสร้าง
				
(กิโลเมตร)		
(กิโลเมตร)			
(กิโลเมตร)

ตารางแสดงพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยที่ถูกกัดเซาะและโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
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บ้านคลองเจริญไวบ้านคลองสีลัง อ.บางประกง
4 สมุทร
ตะวันตกบ้านคลองสีลัง
ปราการ
อ.บางบ่อ-บ้านบางสำราญ
อ.เมือง
บ้านแหลมสิงห์ปากคลองขุนราชพินิตใจ อ.เมือง
5 กรุงเทพฯ
ปากคลองขุนราชพินิตใจบ้านท่าตะโก เขตบางขุนเทียน
6 เพชรบุรี
บ้านดอนมะขามบ้านท่าทำเนียบ อ.บ้านแหลม
บ้านบางเกตุ

3 ฉะเชิงเทรา

แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม
หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง
บ้านบัวตาล-บ้านบางเก่า
อ.เมืองชะอำ
บ้านคลองเทียน อ.ชะอำ
บ้านหนองแจง-บ้านหนองแขม
อ.ชะอำ
บ้านบางไทรน้อย-บ้านปดเซี้ยะ
อ.ชะอำ

5.0
1.5

5.5

12.5

17.5

9.0

บ้านช่องแคบ-บ้านบางแก้ว
อ.บ้านแหลม
หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง
แหลมหลาง อ.บ้านแหลม
บ้านโตนดน้อย อ.ชะอำ
บ้านบางเก่า อ.ชะอำ
ชะอำ-หนองแจง อ.ชะอำ
พระราชวังมฤคทายวัน อ.ชะอำ

1.0
12.0
1.5
4.0
8.0

3.5

วัดอโศการาม-บางปู

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

กองหินป้องกันคลื่น
นอกชายฝั่งทะเล 14 กอง
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
รอกันคลื่น 9 แนว

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

4.0
1.0

1.0
1.0

1
1.5

2.0

4.0

7

1

					
ชายฝั่งอ่าวไทย
				
อัตราการกัดเซาะ				 รูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
			
รุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อปี)
ปานกลาง (1 ถึง 5 เมตรต่อปี)					
จำนวน		
				
ระยะทาง		
ระยะทาง			
ความยาว สิ่งก่อสร้าง
		จังหวัด
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
รูปแบบ
ของ
				
กัดเซาะ		
กัดเซาะ			
สิ่งก่อสร้าง
				
(กิโลเมตร)		
(กิโลเมตร)			
(กิโลเมตร)
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ประจวบ
คีรีขันธ์

บ้านหนองเก่า-บ้านหนองเสือ
อ.ปราณบุรี

1.0

3.0

หน้าเขาแดงหรือหาดดอนต้นสน
กิ่ง อ.สามร้อยยอด
เขาขวาง-บ้านปากคลองเกลียว อ.กุยบุรี
บ้านทุ่งมะเม่า อ.เมือง
หาดเสด็จ-บ้านคั่นบันได อ.เมือง
อ่าวประจวบฯ ดอนใต้ อ.เมือง
หาดมะค่า-หาดวนกร อ.เมือง ทับสะแก
บ้านโคกตาหอมและบ้านทางสาย
อ.บางสะพาน
4.0
3.0
2.0
1.0
4.5
1.8

3.5
1.0
1.0

บ้านเสาธง-บ้านเขาตะเกียบ อ.หัวหิน
บ้านเขาเต่า อ.หัวหิน
บ้านคุ้งตะโตนด กิ่งอ.สามร้อยยอด

ชายฝั่งบ้านคั่นบันได
อ่าวประจวบ อ.เมือง

บ้านคุ้งตะโตนด
กิ่งอ.สามร้อยยอด

หาดปราณครี อ.ปราณบุรี
อ.บางสะพาน
บ่อฝ้าย-หัวหิน ระยะทางรวม
5 กิโลเมตร อ.หัวหิน

2.0
5.0

ปากคลองบางสะพานใหญ่

1.5

บ้านหนองเสือ-บ้านปรือใหญ่
อ.ปราณบุรี
ปากน้ำปราณ-บ้านหนองเก่า
อ.ปราณบุรี
บ้านบ่อฝ้าย-หัวหิน อ.หัวหิน

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

กองหินป้องกันคลื่น กอง
นอกชายฝั่งทะเล 3
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
(เป็นระยะทางไม่ต่อเนื่อง)

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

0.2
2.5

1.0

2.5

1

0.5

6

					
ชายฝั่งอ่าวไทย
				
อัตราการกัดเซาะ				 รูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
			
รุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อปี)
ปานกลาง (1 ถึง 5 เมตรต่อปี)					
จำนวน		
				
ระยะทาง		
ระยะทาง			
ความยาว สิ่งก่อสร้าง
		จังหวัด
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
รูปแบบ
ของ
				
กัดเซาะ		
กัดเซาะ			
สิ่งก่อสร้าง
				
(กิโลเมตร)		
(กิโลเมตร)			
(กิโลเมตร)
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9

8

นครศรี
ธรรมราช
บ้านเปร็จ อ.ขนอม
บ้านปลายท้อน-บ้านเราะ
อ.สิชล และท่าศาลา

29.0
23.0

บ้านแหลมตะลุมพุก-บ้านบางบ่อ
อ.ปากพนัง
บ้านเกาะทัง-บ้านหน้าศาล
อ.ปากพนัง และหัวไทร

บ้านท่ากระจาย-บ้านทุ่งนมแมว
อ.ท่าชนะ
บ้านท่ามะนาว อ.ท่าชนะ
บ้านกิ่ว อ.ท่าชนะ
บ้านผักราด อ.ไชยา
หาดจินตรา อ.ไชยา
บ้านวังหิน-แหลมกุลา อ.ดอนสัก
บ้านบางกำ อ.ขนอม

8.0

8.0

บ้านช่องช้าง-บ้านท่ามะนาว
อ.บางสะพาน
อ่าวบางสะพาน อ.บางสะพาน
บ้านฝั่งแดง อ.บางสะพาน
บ้านปากน้ำท่ากระจาย อ.ท่าชนะ

บ้านเคียนดำ-บ้านบ่อนนท์

สุราษฎร์ บ้านพอด-บ้านปากคลองคราม
ธานี
อ.ดอนสัก

ประจวบ
คีรีขันธ์
(ต่อ)

26.5

7.0

0.5
1.5
1.0
0.8
7.0
1.5

4.0

2.2
2.5
0.7

4.0

บ้านหน้าโกฏิบ้านเนินนำทรัพย์ อ.หัวไทร
อ่าวท้องชล อ.สิชล

บ้านปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา

ชายฝั่งบ้านพอด อ.ดอนสัก

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
รอกันคลื่น และกำแพง
กันคลื่นแบบหินทิ้ง

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

0.5

3.5

1.0

2.0

1

					
ชายฝั่งอ่าวไทย
				
อัตราการกัดเซาะ				 รูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
			
รุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อปี)
ปานกลาง (1 ถึง 5 เมตรต่อปี)					
จำนวน		
				
ระยะทาง		
ระยะทาง			
ความยาว สิ่งก่อสร้าง
		จังหวัด
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
รูปแบบ
ของ
				
กัดเซาะ		
กัดเซาะ			
สิ่งก่อสร้าง
				
(กิโลเมตร)		
(กิโลเมตร)			
(กิโลเมตร)
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สงขลา

นครศรี
ธรรมราช
(ต่อ)

บ้านอู่ตะเภาบ้านปากแตระ อ.ระโนด 

4.0
4.0
3.5
1.0
5.0
2.5
2.0
6.0

บ้านมาบบัว และบ้านท่าบอน อ.ระโนด
บ้านวัดแจ้ง-บ้าพพังตรี อ.ระโนด
บ้านเตี้ยะ
บ้านพังชี อ.สทิงพระ
บ้านม่วงงาม อ.สิงหนคร
บ้านหาดแก้ว อ.สิงหนคร อ.เมือง
บ้านปึก-บ้านปากบางนาทับ
อ.เมือง และ อ.จะนะ
บ้านในไร่-บ้านบ่อโซน อ.จะนะ-อ.เทพา
บ้านเกาะจีน-ปากแม่น้ำเทพา อ.เทพา

9.0
4.5

1.0

1.0
7.0
9.0

บ้านบางใบไม้ อ.ท่าศาลา
บ้านขามเทศ-บ้านหัวป่า อ.ปากพนัง
บ้านโพธิ์ทะเล-บ้านหน้าห้วย
อ.หัวไทร และ อ.ระโนด
บ้านปากระวะ อ.ระโนด

กองหินป้องกันคลื่นนอก
ชายฝั่งทะเลและรอกันคลื่น

รอกันคลื่น และกำแพงกันคลื่น
แบบหินท้ิง
บ้านปากบาง อ.จะนะ-อ.เทพา
กองหินป้องกันคลื่น
นอกชายฝั่งทะเล 3 กอง

บ้านหาดแก้ว อ.สิงหนคร

บ้านบางใบไม้
อ.ท่าศาลา

2.0

0.5

1.0

2

4

					
ชายฝั่งอ่าวไทย
				
อัตราการกัดเซาะ				 รูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
			
รุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อปี)
ปานกลาง (1 ถึง 5 เมตรต่อปี)					
จำนวน		
				
ระยะทาง		
ระยะทาง			
ความยาว สิ่งก่อสร้าง
		จังหวัด
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
รูปแบบ
ของ
				
กัดเซาะ		
กัดเซาะ			
สิ่งก่อสร้าง
				
(กิโลเมตร)		
(กิโลเมตร)			
(กิโลเมตร)
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13

ตราด

12 นราธิวาส

11 ปัตตานี

4.0
0.2
21.0

บ้านคลองตัน

2.0
0.5
3.0

บ้านตะโลสะมิแล อ.ยะหริ่ง
บ้านท่ากุน-บ้านท่าด่าน อ.ยะหริ่ง
แหลมตาชี (แหลมโพธิ์) อ.เมือง

บ้านบาเกะ อ.เมือง
บ้านสาฆอปาละ อ.เมือง

1.0

4.5

บ้านบะอิง-บ้านบางตาวา
อ.หนองจิก
บ้านตันหยงเปาว์ อ.หนองจิก

บ้านจิจา-บ้านโคกกระดูกหมู อ.เมือง
บ้านเขาจิก-บ้านปากคลอง
อ.แหลมงอบ
แหลมกลัด อ.เมือง
บ้านคลองพัง-บ้านคลองสน อ.เมือง
บ้านแหลมตายิ้ม อ.เมือง
แหลมตาพัน อ.เมือง
คลองกวาง-หาดมกแก้ว อ.เมือง

บ้านฮูเตทูวอ อ.เมือง
อ่าวมะนาว อ.เมือง

บ้านบางตาวาฝั่งตะวันออก
อ.หนองจิก
บ้านเกาะเลหนัง-บ้านบางราพาปากคลองบากามูตอ อ.หนองจิก
บ้านแหลมนก อ.เมือง

0.5
2.5
1.0
0.3
0.5

9.5
2.0

3.0
3.5

4.0

7.0

1.5

บ้านปากคลองบางกระดาน
อ.แหลมงอบ

หาดนราทัศน์ อ.เมือง
หาดบ้านน้ำแบ่งปากคลองโกลก อ.ตากใบ

แหลมตาชี (เมือง)

บ้านบะอิง-บ้านบางตาวา
อ.หนองจิก
โรงเรียนคาโต อ.ปานาเระ

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

รอกันคลื่นและกำแพง
กันคลื่นชายฝั่งทะเล
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
รอกันคลื่น 6 แนวและกองหิน
ป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งทะเล

รอกันคลื่น 6 แนว และ
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

1.0

1.5
21.0

0.5

1.0

2.0

2

3

					
ชายฝั่งอ่าวไทย
				
อัตราการกัดเซาะ				 รูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
			
รุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อปี)
ปานกลาง (1 ถึง 5 เมตรต่อปี)					
จำนวน		
				
ระยะทาง		
ระยะทาง			
ความยาว สิ่งก่อสร้าง
		จังหวัด
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
รูปแบบ
ของ
				
กัดเซาะ		
กัดเซาะ			
สิ่งก่อสร้าง
				
(กิโลเมตร)		
(กิโลเมตร)			
(กิโลเมตร)
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ชลบุรี

16

สมุทร
สงคราม

15 สมุทรสาคร

14

บ้านโรงกุ้ง-บ้านแพรกทะเล อ.เมือง

คลองเสาธง-ปากแม่น้ำท่าจีน
ตะวันออก อ.เมือง
บ้านกำพร้า อ.เมือง
บ้านกาหลง อ.เมือง

หาดราชการุณ อ.คลองใหญ่
หาดบานชื่น อ.คลองใหญ่
ตลาดนาเกลือ อ.บางละมุง
บ้านน้ำเมา-หาดนาจอมเทียน อ.พัทยา
ปากคลองบ้าน อ.เมืองพัทยา
บางพระ อ.ศรีราชา ต่อเขต อ.เมือง
อ่าวอุดม อ.ศรีราชา

6.5

2.0
18.0

11.0

1.0
2.0
0.5
3.0
1.0
5.0
0.9

ดอนหอยหลอด อ.เมือง

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเลและ
กองหินป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

รอกันคลื่น 17 แนว
รอกันคลื่นและกองหิน
ป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งทะเล

หาดบางพระ อ.ศรีราชา
อ่าวอุดม อ.ศรีราชา

บ้านกาหลง อ.เมือง

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

หาดราชการุณ อ.คลองใหญ่
หาดบานชื่น อ.คลองใหญ่
ตลาดนาเกลือ อ.คลองใหญ่
หาดนาจอมเทียน อ.พัทยา

1.0

2.0

0.5
1.0

0.2
0.2
2.0
1.0

1

1

4

3

					
ชายฝั่งอ่าวไทย
				
อัตราการกัดเซาะ				 รูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
			
รุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อปี)
ปานกลาง (1 ถึง 5 เมตรต่อปี)					
จำนวน		
				
ระยะทาง		
ระยะทาง			
ความยาว สิ่งก่อสร้าง
		จังหวัด
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
รูปแบบ
ของ
				
กัดเซาะ		
กัดเซาะ			
สิ่งก่อสร้าง
				
(กิโลเมตร)		
(กิโลเมตร)			
(กิโลเมตร)
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17

รวม		

ชุมพร

บ้านน้ำพุ อ.ปะทิว
บ้านกลางอ่าว และบ้านหน้าทัพ
อ.ปะทิว
อ่าวชุมพร อ.เมือง
บ้านปากน้ำใต้ อ.เมือง
บ้านทุ่งมะขาม อ.เมือง
อ่าวท้องโตนด อ.สวี
อ่าวคราม อ.สวี
บ้านกลางอ่าว อ.หลังสวน
บ้านบางมัน อ.หลังสวน
บ้านบางหรุ อ.ละแม
180.9		

หาดทรายรี อ.เมือง
บ้านปากหาด อ.เมือง

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

5.0
1.0
1.3
1.2
2.0
1.0
0.7
1.0
305.1			

1.8
1.8

87.7

1.0
0.5

45

2

					
ชายฝั่งอ่าวไทย
				
อัตราการกัดเซาะ				 รูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
			
รุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อปี)
ปานกลาง (1 ถึง 5 เมตรต่อปี)					
จำนวน		
				
ระยะทาง		
ระยะทาง			
ความยาว สิ่งก่อสร้าง
		จังหวัด
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
รูปแบบ
ของ
				
กัดเซาะ		
กัดเซาะ			
สิ่งก่อสร้าง
				
(กิโลเมตร)		
(กิโลเมตร)			
(กิโลเมตร)

ภาคผนวก ข
พื้นที่ชายฝั่งทะเล
ด้านอันดามันที่ถูกกัดเซาะ
และโครงสร้างป้องกัน
การกัดเซาะ
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ภูเก็ต

พังงา

ระนอง

1

2

3

บ้านทะเลนอก อ.กะเปอร์

หาดเสพัง บ้านบางเทา อ.ถลาง

4

3

8.0
1.0
7.5
1.5
1.5
2.0
3.5
2.0
1.0
7.0
1.0
1.5
3.0
2.0
8.0

สันดอนจงอย อ.เกาะยาวใหญ่
บ้านหินกอง อ.ละอุ่น
บ้านท่าโพธิ์ อ.ละอุ่น
บ้านเขาหินช้าง อ.ละอุ่น
บ้านหาดทรายดำ อ.เมือง
อุทยานแห่งชาติแหลมสน อ.กะเปอร์
หาดประพาส อ.กะเปอร์

1.5

เกาะพระทอง อ.คุระบุรี
เกาะคอเขา อ.คุระบุรี
บ้านน้ำเค็มตอนใต้-บ้านบางสักเหนือ
แหลมกรังใหญ่ อ.ตะกั่วป่า
บ้านลำโอน-บ้านบางเหนียง อ.ตะกั่วป่า
บ้านทับละมุ อ.ท้ายเหมือง
หาดบ่อตาน อ.ท้ายเหมือง
บ้านกลาง-แหลมน้ำจืด อ.เกาะยาวน้อย

อ่าวบ่อ บ้านบางแร่ อ.ถลาง

บ้านกลาง-แหลมน้ำจืด
อ.เกาะยาวน้อย

หาดเลพัง อ.ถลาง

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
(คอนกรีต)และการเสริม
ทรายชายหาด

2.0

1.0

1

1

					
ชายฝั่งอ่าวไทย
				
อัตราการกัดเซาะ				 รูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
			
รุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อปี)
ปานกลาง (1 ถึง 5 เมตรต่อปี)					
จำนวน		
				
ระยะทาง		
ระยะทาง			
ความยาว สิ่งก่อสร้าง
		จังหวัด
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
รูปแบบ
ของ
				
กัดเซาะ		
กัดเซาะ			
สิ่งก่อสร้าง
				
(กิโลเมตร)		
(กิโลเมตร)			
(กิโลเมตร)

ตารางแสดงพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอันดามันที่ถูกกัดเซาะและโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
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กระบี่

ตรัง

4

5

หาดปากเมง อ.สิเกา

บ้านคลองทราย อ.เมือง
บ้านแหลมโพธิ อ.เมือง
บ้านคลองประสงค์ อ.เมือง
แหลมขาม อ.เมือง

4.0

1.0
2.0
2.0
1.0

3.5

0.5
1.0
2.5
4.0
7.0

2.0

บ้านบ่อม่วง อ.คลองท่อม

บ้านหัวหิน อ.สิเกา
บ้านฉางหลาง อ.สิเกา
หาดยาวเจ้าไหม อ.กันตัง
ปากหรน-บ้านแหลมบ่อ อ.ปะเหลียน
บ้านแหลมบ่อ-บ้านนาทะเล
อ.ปะเหลียน
แหลมตาหยงหลิง อ.ปะเหลียน

4.0
1.0
1.0
3.0

บ้านท่าเลน-เขาทองใต้ อ.เมือง
แหลมป่อง อ.เมือง
บ้านคลองม่วง อ.เมือง
หาดนพรัตน์ธารา-หาดพระนาง
อ.เมือง

หาดปากเมง อ.สิเกา

หาดนพรัตน์ธารา อ.เมือง

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
(คอนกรีตเสริมเหล็ก)
และกำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้ง

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
(คอนกรีตเสริมเหล็กและ
กำแพงก้ันคลื่นแบบหินทิ้ง

2.5

2.0

1

1

					
ชายฝั่งอ่าวไทย
				
อัตราการกัดเซาะ				 รูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
			
รุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อปี)
ปานกลาง (1 ถึง 5 เมตรต่อปี)					
จำนวน		
				
ระยะทาง		
ระยะทาง			
ความยาว สิ่งก่อสร้าง
		จังหวัด
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
รูปแบบ
ของ
				
กัดเซาะ		
กัดเซาะ			
สิ่งก่อสร้าง
				
(กิโลเมตร)		
(กิโลเมตร)			
(กิโลเมตร)
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2.0
2.0

บ้านทุ่งสะโป๊ะ อ.ทุ่งหว้า
บ้านบากันเกย-บ้านกลาง อ.เมือง

2.0
2.0

ปากบาง-โคกพยอม อ.ละงู
บ้านสาคร อ.เมือง
บ้านทุ่งสะโป๊ะ อ.ทุ่งหว้า
บ้านบากันเกย-บ้านกลาง
อ.เมือง

บ้านปากบารา อ.ละงู

กำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้ง
กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
(คอนกรีตเสริมเหล็ก)

กำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล
(คอนกรีตเสริมเหล็ก)
และกำแพงกันคลื่นแบบหินท้ิง

1.0
1.0
90.5			

3.0

หาดปากบารา อ.ละงู

บ้านมานังปูลา อ.เมือง
บ้านกันโทติด อ.เมือง
23.0		

1.0
1.0

ปากละงู อ.ละงู
บ้านราไวใต้ อ.ทุ่งหว้า

รวม		

สตูล

12.5

2.0
2.0

1.0

7

3

					
ชายฝั่งอ่าวไทย
				
อัตราการกัดเซาะ				 รูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
			
รุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อปี)
ปานกลาง (1 ถึง 5 เมตรต่อปี)					
จำนวน		
				
ระยะทาง		
ระยะทาง			
ความยาว สิ่งก่อสร้าง
		จังหวัด
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
ที่ถูก
ชื่อชายฝั่ง
รูปแบบ
ของ
				
กัดเซาะ		
กัดเซาะ			
สิ่งก่อสร้าง
				
(กิโลเมตร)		
(กิโลเมตร)			
(กิโลเมตร)
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