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บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้มุ่งอธิบายระบบกฎหมายว่าด้วยการจัดการชายฝั่งทะเลในประเทศฝรั่งเศส
โดยสังเขป โดยในเบื้องต้นพิจารณาถึงความหมายและพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการชายฝั่ง
ทะเลของฝรั่งเศสว่ามีความเป็นมาอย่างไร จากนั้นได้ศึกษาถึงกลไกทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดการ
ชายฝั่งทะเล ซึ่งแบ่งออกเป็นกฎหมายระดับระหว่างประเทศและกฎหมายสหภาพยุโรปกลุ่มหนึ่ง และ
กฎหมายภายในประเทศฝรั่งเศสเองอีกกลุ่มหนึ่ง จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกิดจากการปฏิบัติที่สอดประสานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น กับภาคเอกชนและภาคธุรกิจอย่างมีเอกภาพที่เรียกว่าบูรณาการเป็นระบบ 
นอกจากนั้นยังเกิดจากการที่ประเทศฝรั่งเศสมีมาตรการทางกฎหมายส าหรับการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลอย่างชัดเจนทั้งในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศตั้งแต่ระดับรัฐ
บัญญัติลงไปถึงข้อบัญญัติท้องถ่ินอย่างชัดเจน และมีการควบคุมบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นตามหลัก 
“ล าดับชั้นของกฎหมาย” (La pyramide des normes en droit du littoral) ตลอดจนการควบคุม
การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดโดยหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจโดยเฉพาะที่เรียกว่า 
องค์การอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลสาบ (Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des 
Rivages lacustres: CELRL) 
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Abstract 
 
 This article aims to briefly describe legal systems concerning coastal 
management in France. It explored the definition and how the coastal management 
was developed. The legal mechanisms for coastal management of all levels -- 
international, European, and domestic laws were also investigated. From the study, it 
revealed that the administrative efficiency of the coastal management came from 
unified cooperation and systematic practices among the government, local 
administrations, business sectors, and private organizations. Furthermore, France has 
clear legal measures for the coastal management at international, regional, and 
domestic levels. The provisions of laws ranging from the state to the local levels are 
explicit and the enforcement of the laws are exercised by the “hierarchy of littoral 
laws” (La pyramide des normes en droit du littoral). Besides, the public organization 
was set up to monitor or control the administrative management of marine areas and 
beaches. This specific organization is known as “The Conservation Organization of 
Coastal Areas and Lakes” (Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
lacustres: CELRL) 
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๑. บทน า 

 หากใครมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเลาะไปตามชายฝั่งทะเลของสี่จังหวัดฝั่งอ่าวไทยภาคใต้
ตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราช สงขลา เรื่อยไปจนถึงปัตตานีและนราธิวาส (น่าเสียดายอย่างยิ่งที่หลายปี
มานี้สองจังหวัดหลังนี้ไม่อาจเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกปลอดภัยเสียแล้ว) จะพบข้อเท็จจริง  
อย่างหนึ่งว่าชายทะเลฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่างมีปัญหาการกัดเซาะอย่างอุกฤษฏ์ ชายหาดสูญเสีย
ความงดงามไปแล้วในหลายพื้นที่อย่างที่ไม่อาจน ากลับคืนมาได้ และที่น่าวิตกกังวลกว่านั้นก็คือการ
สูญเสียดังกล่าวยังคงขยายตัวตลอดเวลา ถึงแม้ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐต่างๆ ทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นจะทุ่มเทงบประมาณจ านวนมหาศาลเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดมาโดยตลอดกว่าสิบปี 
แต่อัตราการกัดเซาะยังคงขยายตัวและบางจุดทวีความรุนแรงขึ้นดังที่ปรากฏในหลายพื้นที่ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 
 จากการศึกษา๑ ผู้เขียนพบว่าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้น นอกจากปัญหาเชิงวิศวกรรม
และปัจจัยอื่นๆ แล้ว ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งเกิดจากการไม่มีกฎหมายที่วางมาตรการการคุ้มครอง
รักษาและใช้ประโยชน์จากชายหาดอย่างถูกต้องตามหลักการ อย่างเหมาะสมและเท่าทันแก่สภาวะ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ทุกวันนี้ชายหาดและชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งการใช้ประโยชน์ในทุกด้าน ด้าน
เศรษฐกิจเป็นทรัพยากรส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ เป็นแหล่งอาหารของคนไทย 
และแหล่งท ามาหากินของชุมชนชาวประมง หากมองในมิติของสิทธิเสรีภาพ ชายฝั่งทะเลและชายหาด
คือพื้นที่แห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรม การพักผ่อนหย่อนใจ การ
นันทนาการ ฯลฯ นอกจากนี้ หากพิจารณาในเชิงความมั่นคงของประเทศ ชายหาดและชายฝั่งทะเลมี
ภารกิจตั้งแต่ดั้งเดิมมาคือการท าหน้าที่ปกป้องรวมทั้งเพิ่มพูนผืนแผ่นดินไทยบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยให้
งอกเงยขึ้นมาตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ ชายหาดจึงเป็นแหล่งทรัพยากรส าคัญที่บุคคลทุกฝ่ายมี
ประโยชน์ได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 
การที่กฎหมายไทยปัจจุบันไม่มีบทกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองชายฝั่งทะเลและชายหาดโดยเฉพาะ 
กฎหมายจึงไม่มีเอกภาพ กฎหมายที่มีอยู่และใช้บังคับกับชายฝั่งทะเลและชายหาดก็มีเนื้อหาล้าสมัย  
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอและไม่มีการวางมาตรการที่จ าเป็นส าหรับการคุ้มครองรักษาและใช้
ประโยชน์ชายฝั่งทะเลและชายหาด อีกทั้งการให้อ านาจแก่หน่วยงานของรัฐที่ส่วนกลางเป็นผู้ผูกขาด

                                                 
 ๑ ในฐานะผู้บรรยายวิชากฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้เขียนมีความสนใจเกี่ยวกับทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมอยู่ในคณะผู้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากชายหาดบริเวณชายทะเลฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ 
“สร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ด”ี (นสธ.) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓-
๒๕๕๕ ท าให้ผู้เขียนมีโอกาสศึกษาระบบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 
เปรียบเทียบกับระบบกฎหมายของประเทศฝร่ังเศสและอเมริกา ผู้เขียนขอขอบคุณโครงการ นสธ. ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
  นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์อารยา สุขสม ผู้ร่วมวิจัยของผู้เขียนจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เป็นอย่างสูงที่ได้ช่วยค้นคว้าเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและ
กฎหมายของสหภาพยุโรปให้ในบทความนี้ ท าให้บทความมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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การบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและชายหาดแต่ฝ่ายเดียว ท าให้การคุ้มครองรักษาชายฝั่งทะเลและ
ชายหาดเป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ ขาดการร่วมมือจากชุมชนและท้องถ่ิน จากปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งได้ขยายวงไปสู่ปัญหาอื่นๆ เช่น การสูญเสียที่ดินและทรัพย์สิน ตลอดจนการงานอาชีพของ
ประชาชน ปัญหาความขัดแย้งในหมู่ประชาชนด้วยกันหรือระหว่างประชาชนริมฝั่งทะเลกับรัฐ ตามมา
ด้วยการฟ้องร้องเป็นคดีจ านวนมาก เกิดความขัดแย้งในสังคม และท้ายที่สุดคือปัญหาการที่รัฐต้องใช้
จ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อซ่อมแซมประทังชายฝั่งทะเลและชายหาดมิให้ถูกกัดเซาะท าลายหนักขึ้นๆ 
แต่ผลก็ปรากฏชัดแล้วว่า นโยบายและมาตรการที่รัฐใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดกว่าสิบ
ปีนั้น ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่จะให้ผลอย่างยั่งยืน แต่เป็นการ “ต าน้ าพริก (งบประมาณ) ละลายทะเล” 
โดยแท้ เพราะไม่ว่าจะทุ่มเทก่อสร้างโครงสร้างแข็งแรงมากเพียงใด คลื่นก็กวาดสิ่งเหล่านั้นลงทะเลไป 
ในที่สุด 
 ผู้เขียนเห็นว่าการศึกษาประสบการณ์การแก้ไขปัญหาทางกฎหมายจากต่างประเทศ ในที่นี้คือ
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ต่อไปจะเรียกว่าฝรั่งเศส) จะช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการคุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลและชายหาด อันน าไปสู่การพิจารณาท า
ข้อเสนอแนะทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการและใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลและชายหาดอย่างยั่งยืน 
และน าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติเพื่อการปกป้องรักษาและฟื้นฟูชายฝั่งทะเลและชายหาด 
และการเยียวยาแก้ไขความเสียหายของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลและชายหาดที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป 

๑. ความหมายและพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการชายฝั่งทะเลแบบ 
 บูรณาการของฝรั่งเศสโดยสังเขป 

 ๑.๑ ความหมายของการจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ 
 การบริหารจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ (La Gestion Intégrée des Zones Côtières: 
GIZC) หมายถึง “กระบวนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและ
ชายหาดโดยค านึงถึงความอ่อนไหวเปราะบางของระบบนิเวศของภูมิประเทศชายฝั่งประกอบกับความ
หลากหลายของกิจกรรมและการใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล ปฏิสัมพันธ์ การงานอาชีพเกี่ยวกับ
ชายหาด ชายฝั่งทะเลและผืนดิน รวมทั้งผลกระทบระหว่างกันของชายหาด ชายฝั่งทะเลและผืนดิน
เหล่านั้น”๒ 

 ๑.๒ พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการในประเทศฝรั่งเศส 
 การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ (La Gestion Intégrée des Zones 
Côtières: GIZC) เป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครอง

                                                 
 ๒ Laurent BORDEREAUX et Xavier BRAUD, Droit du Littoral, Gualino éditeur, lextenso editions, 
p.53. 
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สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ (The United Nations Conference 
on Environment and Development (UNCED), also known as the Rio Summit, Rio Conference 
Earth Summit, 1992) วาระที่ ๒๑ (agenda 21) ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อก าหนดแผนแม่บทเพื่อการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของโลก โดยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๑๗ ข้อ ๑๗.๑ ว่ารัฐสมาชิกมีพันธกรณี
ที่ต้องให้ความคุ้มครองและพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยรัฐสมาชิกต้องมีการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
แบบบูรณาการและมีการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลบนพื้นฐานของความอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นแล้วยัง
ได้มีการรณรงค์ให้มีการจัดการกับการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการประชุม
ดังกล่าวก่อให้เกิด “โครงการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ” ขึ้นในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลหลายแห่ง เช่น ที่เซียะเมน (Xiamen) ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ อ่าวบาทังกัส (Batangas Bay) 
ประเทศฟิลิปปินส์ ส าหรับประเทศไทยมีโครงการศึกษาเพื่อวางแผนบริหารจัดการชายฝั่งทะเลแบบ
บูรณาการที่อ่าวพังงาและอ่าวบ้านดอน๓ ส่วนกลุ่มประชาคมยุโรปเองได้เห็นประโยชน์ของแนวทาง 
การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการดังกล่าวและสนับสนุนอย่างจริงจังให้ประเทศสมาชิก
ในกลุ่มประชาคมยุโรป ด าเนินตาม เป็นผลให้ชายฝั่งทะเลยุโรปมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ
มีการประสานงานเป็นองค์รวมในแนวทางเดียวกันตลอดทั่วทั้งทวีปยุโรป๔ 
 ประเทศฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของกลุ่มประชาคมยุโรปที่น าหลักการบริหาร
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการหรือ GIZC มาใช้ในการก าหนดนโยบายและพัฒนาวิธีการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลในประเทศ ซึ่งอาจจ าแนกพัฒนาการของการปรับใช้หลักการบริหาร
จัดการชายฝั่งทะเลในประเทศฝรั่งเศสออกได้เป็นสามช่วงเวลา๕ คือ 
 ช่วงที่หนึ่ง : ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๓ ถึง ค.ศ. ๑๙๙๑ เป็นช่วงเวลาที่ประเทศฝรั่งเศสมุ่งควบคุม
การขยายตัวของการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดอันเนื่องจากกระแสนิยม  
การท่องเที่ยวพักผ่อนชายทะเลของคนเมือง ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเริ่มปรากฏให้เห็นถึงทิศทางของการ
จัดการชายฝั่งทะเลของฝรั่งเศสได้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากช่วงเวลาดังนี้ 
     - ปี ค.ศ. ๑๙๗๓ มีการวางหลักการอันเป็นรากฐานของกฎหมายชายฝั่งทะเล
ฝรั่งเศสในปัจจุบัน ซึ่งผลงานชิ้นแรกมาจากรายงานการศึกษาของคณะท างานที่รัฐบาลแต่งตั้งภายใต้
การน าของนาย Michel Piquard๖ เพื่อท าหน้าที่ศึกษาถึงแนวทางการจัดการชายฝั่งทะเลและชายหาด
ฝรั่งเศสในระยะยาวอย่างยั่งยืน (les perspectives à long terme d’aménagement du littoral 

                                                 
 ๓ สมฤดี มีประเสริฐ, การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการบริเวณฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน , วิทยานิพนธ์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒, หน้า ๗-๘. 
 ๔ ดู Laurent BORDEREAUX et Xavier BRAUD, Droit du Littoral, pp.51-52. 
 ๕ Gérard Bellan et al., “Knowledge, Protection, Conservation and Management in the Marine 
Domain: The Example of the Mainland French Coast,” The Open Conversation Biology Journal, 4 (2010), 
<http://www. benthamscience.com/open/toconsbj/articles/V004/9TOCONSBJ.pdf> May 2013, p.12. 
 ๖ คณะท างานชุดนี้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการที่รัฐบาลแต่งตั้ง (เรียกชื่อว่า le Comité interministériel 
d’aménagement du territoire) ประกอบด้วยตัวแทนจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง การจัดรูป
ที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อศึกษาถึงแนวทางระยะยาวในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลและชายหาด 
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français) โดยเนื้อหาในรายงาน Rapport Piquard แบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่หนึ่ง 
ได้แก่ การเสนอให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยชายฝั่งทะเลและชายหาดขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมเกี่ยวกับการคุ้มครองและอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลในประเด็นส าคัญต่างๆ ส่วนที่สอง 
กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น
ชายทะเล ที่จะมีส่วนร่วมผลักดันและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยชายฝั่งทะเลและชายหาด
อย่างเคร่งครัดมีประสิทธิภาพ และได้น าเสนอมาตรการหลักๆ ถึง ๗ มาตรการ๗ ในบรรดามาตรการ
เหล่านั้น การเสนอให้ก่อตั้งองค์การมหาชนที่มีชื่อว่าองค์การอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลสาบ 
“Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages lacustres” (CELRL) ถือว่ามีความส าคัญ
และเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายชายฝั่งทะเลและชายหาดมากที่สุด๘ ซึ่ง
ต่อมารัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบกฎหมายจัดตั้งองค์การอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลสาบ 
(CELRL) ตามแนวทางข้างต้นและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๑๙๗๕ เป็นต้นมา CELRL เป็น
องค์การมหาชนทางปกครอง (établissement public à caractère administratif) อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการผังเมืองจนถึง ค.ศ. ๑๙๘๒ และย้ายไปสังกัดกระทรวง
สิ่งแวดล้อมในปี ๑๙๘๓ 
     ผลงานชิ้นที่สองมาจากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด (Conseil d’Etat) ใน
คดี «Schwetzoff » ในปี ค.ศ. ๑๙๗๓ ประเด็นพิพาทเกิดจากโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือในทะเลที่
เมือง Brome les Mimosas อันเนื่องมาจากสัญญาสัมปทานที่รัฐอนุญาตให้แก่เอกชนก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างบนที่ดินชายฝั่งทะเลที่เอกชนรายนั้นกู้ขึ้นพ้นจากน้ าทะเล เอกชนผู้รับสัมปทานอาจจัดสรรที่ดิน
หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินชายฝั่งทะเลหรือชายหาดที่พ้นน้ าได้ ในคดีนี้ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่าที่ดินใดก็ตามที่เข้าลักษณะเป็น “ที่สาธารณะสมบัติทางทะเล” (Domain public maritime: 
DPM) และประสงค์จะก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ เช่น ท่าเทียบเรือส าราญหรือฟาร์มเลี้ยง
สัตว์น้ า ฯลฯ ต้องด าเนินกระบวนการขออนุมัติตามกฎหมายผังเมืองจากองค์การปกครองท้องถิ่นก่อน 
และจะต้องไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ประการแรกของที่สาธารณะสมบัติทางทะเล (DPM) นั่นคือ
เพื่อประโยชน์ที่ประชาชนทุกคนใช้ร่วมกัน หลังจากค าวินิจฉัยในคดีนี้ รัฐได้ตรากฤษฎีกา ลงวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๑๙๗๙ และต่อมาได้ตรากฎหมายว่าด้วยชายฝั่งทะเลและชายหาด ค.ศ. ๑๙๘๖ ผนวก
กิจกรรมที่กระท าบนชายฝั่งทะเลและชายหาดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกฎหมายผังเมือง 
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา กฎหมายชายฝั่งทะเลและชายหาดจึงมีความเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันกับ
กฎหมายผังเมือง 
     - ในปี ค.ศ. ๑๙๗๙ ได้มีการตรากฤษฎีกาลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๑๙๗๙ (Décret 
qui donne à la directive d'aménagement national du 25 août 1979, dite « directive 

                                                 
 ๗ อ้างใน http://www.dune-miquelon-langlade.net/fr/๓-le-conservatoire-du-littoral.html. 
 ๘ Laurent BORDEREAUX et Xavier BRAUD, Droit du Littoral, Gualino éditeur, lextenso editions, 
Paris, 2009, pp.80 et suiv. ดูเพิ่มเติมใน http://www.dune-miquelon-langlade.net/fr/3-le-conservatoire-du-
littoral.html. 
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d'Ornano » เพื่อใช้บังคับหลัก “ห้ามก่อสร้างภายในเขตระยะถอยร่น” บนชายฝั่งทะเลและชายหาด 
(Principe de la bande littorale des 100 mètres inconstructible) เป็นครั้งแรกในประเทศ
ฝรั่งเศส โดยกฤษฎีกาฉบับนี้มุ่งหมายคุ้มครองสภาพธรรมชาติของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดโดย
การวางหลักที่เรียกว่า “ห้ามการก่อสร้างในเขตระยะถอยร่น” การหาเขตระยะถอยร่นให้วัดระยะจาก
แนวน้ าทะเลขึ้นสูงสุดของปีหรือจากแนวพืชทะเลลึกเข้ามาในแผ่นดินเป็นระยะทาง ๑๐๐ เมตรขนานไป
ตลอดแนวชายฝั่งทะเลและชายหาด พื้นที่ดังกล่าวเรียกว่า “ระยะถอยร่น” ซึ่งห้ามการก่อสร้างหรือเข้า
ครอบครองท าประโยชน์ใดๆ บนที่ดินตลอดแนวเขตดังกล่าว แม้จะเป็นที่ดินมีกรรมสิทธิ์ก็ตาม หลักการนี้
ต่อมาได้ถูกบัญญัติรับรองไว้โดยกฎหมายว่าด้วยชายฝั่งทะเลและชายหาด ค.ศ. ๑๙๘๖ (ซึ่งกลายมา
เป็นมาตรา L๑๔๖-๑ และมาตราต่อๆ ไปของประมวลกฎหมายผังเมือง) 
     - ในปี ค.ศ. ๑๙๘๖ มีการตรารัฐบัญญัติหมายเลข ๘๖-๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม 
ค.ศ. ๑๙๘๖ ว่าด้วยการจัดการ การคุ้มครองรักษาและการเพิ่มคุณค่าชายฝั่งทะเล ซึ่งมีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า 
“รัฐบัญญัติแม่บทว่าด้วยชายฝั่งทะเลและชายหาด” (The Coastal Zone Law : Loi littoral)๙ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เกี่ยวกับการวางแผน (planning) การปกป้องคุ้มครอง (protection) และควบคุมการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ชายฝั่ง (valorization) กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นเพื่อรักษากระบวนการทาง
ธรรมชาติของชายฝั่งทะเล (seashore) และที่สาธารณะสมบัติทางทะเล (domain public maritime: 
DPM)๑๐ ที่มีความส าคัญมากในประเทศฝรั่งเศส 
 ช่วงที่ ๒ : ตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๑๙๙๒-๒๐๐๐ เป็นช่วงเวลาแห่งการน าหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการ
พัฒนา ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ค.ศ. ๑๙๙๒ มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการจึงกลายมาเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทั้งใน
ระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับภายในรัฐสมาชิก โดยผลจากการประชุมในครั้งนั้นได้
ก่อให้เกิด “โครงการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ” ขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
หลายแห่ง โดยมีโครงการที่เกิดขึ้นในกลุ่มประชาคมยุโรปจ านวนทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ และในจ านวนนี้มี 
๓ โครงการที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ The Opal coast (Opal Coast Mixed Syndicate : 
OCMS), The Bay of Brest project และ The Bay of Arcachon 
 ช่วงที่ ๓ : ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๐๐๗ เป็นช่วงเวลาของการจัดท าและด าเนินงานตามแผน
และนโยบายระดับชาติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ โดยผู้ริเริ่มรับผิดชอบ
ด าเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ ได้แก่ คณะกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้แทน
กระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการจัดรูปที่ดิน (Délégation interministérielle à 
l’Aménagement du Territoire : DATAR) คณะกรรมการชุดนี้จะท าหน้าที่จัดเตรียมแผนปฏิบัติงาน

                                                 
 ๙ ต่อมาได้ถูกรวมเข้ากับประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Code de l’environnement) 
 ๑๐ J.C. Dauvin and al., “Legal tools for preserving France’s natural heritage through integrated 
coastal zone management”, Ocean & Coastal Management 47 (2004), In <http://d2rt-gizc.univ-lille1.fr/ 
documents/ dauvin_2004.pdf> April 2013. pp.465-466. 

http://d2rt-gizc.univ-lille1.fr/%0bdocuments/%20dauvin_2004.pdf
http://d2rt-gizc.univ-lille1.fr/%0bdocuments/%20dauvin_2004.pdf


๔๓ : ๒ (มิถุนายน ๒๕๕๗) 

 

๒๗๑ 

ด้านต่างๆ จนครบถ้วน ตลอดจนวางแผนและนโยบายระดับชาติว่าด้วยการจัดรูปและการพัฒนาที่ดิน
ชายฝั่งทะเลและชายหาดให้แก่รัฐบาลเพื่อประกาศเป็นวาระแห่งชาติ การด าเนินการลักษณะนี้ท าให้
สามารถเปิดพื้นที่ระดมข้อมูลความรู้ ข้อคิดเห็นและผลประโยชน์ฝ่ายต่างๆ ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย (เช่นนักอุตสาหการ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว หน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น ชุมชน สมาคม ชมรม 
ฯลฯ ที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับชายฝั่งทะเลและชายหาด) เพื่อสร้างโครงการอนุรักษ์ พัฒนา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนได้ จากการประชุมระดมข้อมูลดังกล่าวท าให้เกิด
ข้อเสนอโครงการอนุรักษ์และพัฒนาชายฝั่งทะเลและชายหาดซึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยปฏิบัติงานทั้งจาก
ภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชนที่กระจายไปตามพื้นที่ชายฝั่งทะลทั่วประเทศฝรั่งเศสถึง ๔๙ โครงการ ใน
จ านวนนี้มี ๒๕ โครงการที่ได้รับเลือกให้น าไปปฏิบัติซึ่งส่วนมากมาจากข้อเสนอของชุมชนในท้องถ่ิน 
นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าโครงการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการมักจะใช้หลักเกณฑ์ตาม
แผนงานความร่วมมือระหว่างเขตการปกครองท้องถิ่น (SCoT) เป็นกรอบในการด าเนินการ จึงเกิดเป็น
ภาพการประสมประสานกันระหว่างหลักเกณฑ์ตามแผนงานความร่วมมือระหว่างเขตการปกครอง
ท้องถ่ิน (SCoT) ซึ่งเน้นเชิงพื้นที่กับโครงการบริหารจัดการในแต่ละภาคเศรษฐกิจสังคม (sector) ซึ่ง
เน้นเชิงกิจกรรม บูรณาการกันขึ้นเป็นรูปแบบโมเดลการบริหารจัดการระดับชาติ จะเห็นว่าข้อเด่นของ
การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ (GIZC) ในประเทศฝรั่งเศสเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นบุคคลหรือหน่วยงานในพื้นที่ และกระท าบนสถานที่ซึ่งรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เหล่านั้นนั่นเอง 
 กล่าวได้ว่า การก าหนดนโยบายและการพัฒนาวิธีการในการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและ
ชายหาดในประเทศฝรั่งเศสมุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรทางทะเลระหว่าง 
ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ และมุ่งเน้นควบคุมผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งมรดกทางธรรมชาติ โดยเน้นการใช้เครื่องมือทางกฎหมาย การวางแผนนโยบาย (Plan and 
Policy) การวางแนวทางปฏิบัติ (Guideline) และการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์การปกครองท้องถิ่น และองค์กรซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การบริหารจัดการ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการครอบคลุมการด าเนินงานทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ ครอบคลุม
แผนการจัดการแห่งชาติ (National management plan) และแผนการจัดการเฉพาะภาค (Sectoral 
management plan) ซึ่งยังมีความจ าเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบการจัดการระดับชาติแบบบูรณาการ 
โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่การจัดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการบ ารุงรักษาแหล่งทรัพยากร
ทางทะเลกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยอาศัยทรัพยากรทางทะเลเป็น
รากฐาน เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นไปอย่างยั่งยืนและยาวนาน และ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศอย่างเหมาะสม 
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๒๗๒ 

๒. กลไกทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ 

 ตามความเห็นของนักวิชาการด้านทะเลและชายฝั่ง ความส าเร็จในการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลและชายหาดอย่างมีประสิทธิภาพของฝรั่งเศสปัจจุบันเกิดจากนโยบาย
ระดับชาติที่เรียกว่า “การบริหารจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ” (La Gestion Intégrée des 
Zones Côtières: GIZC) ซึ่งกระท าทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น โดยมุ่งการพัฒนาใช้ประโยชน์ 
แต่ขณะเดียวกันก็จัดให้มีการคุ้มครองรักษาชายหาดและชายฝั่งอย่างเคร่งครัด ในมุมมองทางกฎหมาย 
ประสิทธิภาพของ GIZC เกิดจากการที่ประเทศฝรั่งเศสมีมาตรการทางกฎหมายส าหรับการจัดการพื้นที่
ชายฝั่งทะเลอย่างชัดเจนทั้งในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศตั้งแต่
ระดับรัฐบัญญัติลงไปถึงข้อบัญญัติท้องถ่ินอย่างชัดเจน และมีการควบคุมบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น
ตามหลัก “ล าดับชั้นของกฎหมาย” (La pyramide des normes en droit du littoral) ตลอดจนการ
ควบคุมการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดโดยหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจโดยเฉพาะ  
ซึ่งกลไกทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดการชายฝั่งทะเลในประเทศฝรั่งเศสอาจแยกพิจารณาออกได้เป็น  
๒ กลุ่มได้แก ่
 ๒.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชายฝั่งทะเล 
 ๒.๑.๑ กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายสหภาพยุโรป๑๑ 
 มีเนื้อหาโดยสรุปตามตารางต่อไปนี้ 
 

กลุ่มกฎหมาย วัตถุประสงค์ รายชื่อ 

กฎหมายระหว่างประเทศ 
(International law) 
 
 

เพื่อปกป้องคุ้มครองทะเล
และชายฝั่ง 
 

- Ramsar Convention (protection 
of wetlands with international 
importance)  
- UNESCO,s MAB Program (เกี่ยวกับ
การสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม) 
- Convention of Barcelona (เกี่ยวกับ
การปกป้องคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลในเขต
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน) 
- United Nations Convention on 
the Law of the Sea  (เกี่ยวกับการ

                                                 
 ๑๑ J.C. Dauvin and al., “Legal tools for preserving France’s natural heritage through integrated 
coastal zone management”, Ocean & Coastal Management 47 (2004), In <http://d2rt-gizc.univ-lille1.fr/ 
documents/dauvin_2004.pdf> April 2013. p.467. 

http://d2rt-gizc.univ-lille1.fr/%0bdocuments/dauvin_2004.pdf
http://d2rt-gizc.univ-lille1.fr/%0bdocuments/dauvin_2004.pdf


๔๓ : ๒ (มิถุนายน ๒๕๕๗) 

 

๒๗๓ 

กลุ่มกฎหมาย วัตถุประสงค์ รายชื่อ 

ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล) 
- OSPAR Convention (เก่ียวกับการ
ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
ในเขตแอตแลนติกแถบ
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
- World Heritage Convention. 
 

กฎหมายระหว่างประเทศ 
(International law) 
 

เพื่อปกป้องคุ้มครองพื้นที่
ชายฝั่ งส าหรับพืชพันธุ์ 
สัตว์ ประชาชนที่ตั้งถิ่น
ฐานและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง 
 

- Convention of biodiversity 
- Convention of Bonn (เกี่ยวกับการ
ปกป้องคุ้มครองการอพยพของสิ่งมีชีวิต) 
- Convention of Washington (trade 
regulations concerning certain 
species) เพื่อการวางกฎเกณฑ์ทางการค้า
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ ์
- Convention of Berne 
(conservation of European nature 
and wild life) 
 

กฎหมายสหภาพยุโรป 
(European law) 
 

เพื่ อปกป้ อ งคุ้ มครอง
ชายฝั่ งและสิ่ งมีชี วิตที่
อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่
ชายฝั่ง 
 

- Directive ๗๙/๔๐๙/CE of ๒ April 
๑๙๗๙ (เกี่ยวกับการสงวนรักษาไว้ซึ่ง
พันธุ์นกป่า) 
- Directive ๙๒/๔๓/CEE of ๒๑ May 
๑๙๙๒ (เกี่ยวกับการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตาม
ธรรมชาติ เช่น พืชพันธุ์และสัตว์ป่า) 
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๒๗๔ 

 เนื่องจากฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในรัฐสมาชิกของอนุสัญญาบาเซโลน่า (Convention of Barcelona) 
ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อปกป้องคุ้มครองทะเลและชายฝั่งในเขตทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนร่วมกันระหว่างรัฐสมาชิก ต่อมาในเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๐๘ ประเทศสมาชิกตาม
อนุสัญญาฉบับนี้ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ (Protocal on the 
ICZM)๑๒ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ๑๓ (๑) ปกป้องและรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติของ
กระบวนการชายฝั่ง (๒) เพื่อแสวงหาวิธีในการป้องกันการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกระบวนการชายฝั่ง และ (๓) เพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพยากรชายฝั่งทะเลและคุ้มครอง
สิทธิในการเข้าถงึทรัพยากรชายฝั่งทะเล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ข้อตกลงฉบับนี้
จึงได้ก าหนดมาตรการเรื่องการก าหนดระยะถอยร่นส าหรับชายฝั่งทะเล (coastal setback zone) โดย
ให้รัฐสมาชิกมีการวางแผน (planning) และจัดให้มีการด าเนินการ (operational tool) เพื่อก าหนด
ระยะถอยร่นส าหรับชายฝั่งในประเทศของตน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘ ของข้อตกลง
ว่าด้วยการจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ (Protocal on the ICZM) ซึ่งก าหนดให้รัฐสมาชิก
ก าหนดระยะถอยร่นส าหรับชายฝั่งทะเลอย่างน้อย ๑๐๐ เมตรจากระดับน้ าทะเลขึ้นสูงสุดในฤดูหนาว 
(highest winter waterline) เพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ซึ่งผลจากการก าหนดให้มีพื้นที่กันชนไว้ในระยะไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ เมตรนี้จะ
ท าให้ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรบกวนหรือแทรกแซงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลได้ 
ทั้งนี้ การก าหนดระยะถอยร่นส าหรับชายฝั่งทะเลในรัฐสมาชิก ต้องค านึงถึงกระบวนการชายฝั่งที่มี
ความแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ ระบบนิเวศชายฝั่ง การท ากิจกรรมเพื่อการพัฒนาชายฝั่งของ
มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งถิ่นฐานหรือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล
อย่างรอบด้านและบูรณาการ 

                                                 
 ๑๒ ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (The Mediterranean basin) เป็นชายฝั่งทะเลที่มีความยาวต่อเนื่องกันเป็น
ระยะทางประมาณ ๔๖,๐๐๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ คิดเป็นชายฝั่งทะเลประเภทหิน (rocky) ๕๔% และเป็นชายฝั่งทะเลที่
ประกอบด้วยตะกอนประเภทต่างๆ (sedimentary) อีก ๔๖% จากการที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีลักษณะของการเป็น
ชายฝั่งทะเลที่ประกอบด้วยตะกอนประเภทต่างๆ นี้เอง ท าให้พื้นที่บริเวณเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการชายฝั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การได้รับผลกระทบจากคลื่นทะเลสูงหรือการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของระดับน้ าทะเลอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวได้ว่า ปัจจุบันกระบวนการชายฝั่งทะเล  
เมดิเตอร์เรเนียนได้รับผลกระทบจากการถูกรบกวนหรือถูกแทรกแซงทั้งจากภัยธรรมชาติและจากการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการต้ังถิ่นฐานเน่ืองจากการขยายตัวของเมือง การท่องเที่ยว ปัญหามลภาวะอันเกิดจาก
การท าธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งเป็นไปอย่างยั่งยืน ประเทศสมาชิกที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตามความผูกพันในอนุสัญญาบาเซโลน่าจึงได้จัดท าข้อตกลงว่าด้วยการจัดการชายฝั่งทะเล
แบบบูรณาการ (Protocal on the ICZM) เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแบบบูรณาการร่วมกันใน
เดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๐๘ ซ่ึงข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ 
 ๑๓ SHAPe between coast and sea, “Establishment of coastal setback: An explanatory report on 
Article 8-2 of ICZM Protocol Issues to be considered”,  
  < http://www.pap-thecoastcentre.org/pdfs/article_8_final.pdf> May 2013., pp.1-2. 

http://www.pap-thecoastcentre.org/pdfs/article_8_final.pdf


๔๓ : ๒ (มิถุนายน ๒๕๕๗) 

 

๒๗๕ 

 ส าหรับสาระส าคัญของมาตรา ๘ ตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ 
(Protocal on the ICZM)๑๔ มีดังนี้ 
 ๑. รัฐสมาชิกต้องสร้างความมั่นใจว่ารัฐสมาชิกจะมีการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลตามธรรมชาติ ทัศนียภาพ 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายทั้งระดับ
ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค 
 ๒. เพื่ออนุวัตตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว รัฐสมาชิกจักต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

                                                 
 ๑๔ บทบัญญัติเต็มใน Article 8 PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF THE COASTAL ZONE มีว่า 
  1. In conformity with the objectives and principles set out in Articles 5 and 6 of this 
Protocol, the Parties shall endeavor to ensure the sustainable use and management of coastal zones in 
order to preserve the coastal natural habitats, landscapes, natural resources and ecosystems, in 
compliance with international and regional legal instruments. 
  2. For this purpose, the Parties: 

  (a) Shall establish in coastal zones, as from the highest winter waterline, a zone where 
construction is not allowed. Taking into account, inter alia, the areas directly and negatively affected by 
climate change and natural risks, this zone may not be less than 100 meters in width, subject to the 
provisions of subparagraph (b) below. Stricter national measures determining this width shall continue to 
apply. 
   (b) May adapt, in a manner consistent with the objectives and principles of this Protocol, 
the provisions mentioned above : 
   1) for projects of public interest; 
   2) in areas having particular geographical or other local constraints, especially related to 
population density or social needs, where individual housing, urbanisation or development are provided 
for by national legal instruments. 
   (c) Shall notify to the Organization their national legal instruments providing for the above 
adaptations. 
  3. The Parties shall also endeavor to ensure that their national legal instruments include 
criteria for sustainable use of the coastal zone. Such criteria, taking into account specific local conditions, 
shall include, inter alia, the following: 
   (a) identifying and delimiting, outside protected areas, open areas in which urban 
development and other activities are restricted or, where necessary, prohibited; 
   (b) limiting the linear extension of urban development and the creation of new transport 
infrastructure along the coast; 
   (c) ensuring that environmental concerns are integrated into the rules for the 
management and use of the public maritime domain; 
   (d) providing for freedom of access by the public to the sea and along the shore; 
   (e) restricting or, where necessary, prohibiting the movement and parking of land vehicles, 
as well as the movement and anchoring of marine vessels, in fragile natural areas on land or at sea, 
including beaches and dunes. 



 วารสารนติิศาสตร ์

 

๒๗๖ 

  (a) ภายใต้บทบัญญัติในอนุมาตรา (b) ข้างท้ายนี้ รัฐสมาชิกต้องจัดตั้งเขตพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร โดยวัดจากระดับน้ าทะเลสูงสุดในฤดูหนาวเข้ามาในแผ่นดิน 
ประกาศเป็นเขต “ห้ามการก่อสร้างสิ่งใดๆ” ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองพื้นที่บริเวณนั้นจากความเสี่ยงภัยจาก
ธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยรัฐสมาชิกต้องบังคับใช้มาตรการก าหนด
ระยะทางของเขตพื้นที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
  (b) ระยะถอยร่นส าหรับชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตรดังกล่าวข้างต้น อาจน าไปใช้
กับพื้นที่ดังต่อไปนี้ได้ โดยลักษณะการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักการของโปรโตคอลนี้ 
  ๑) โครงการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐ 
  ๒) ในถิ่นพื้นที่ซึ่งสภาพภูมิประเทศมีลักษณะพิเศษ หรือมีข้อจ ากัดอื่นๆ อันเนื่องมาจาก
ความหนาแน่นของประชากร หรือปัจจัยทางสังคมอื่นๆ ซึ่งรัฐจ าต้องบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร การผังเมือง หรือการขยายตัวของเมืองในบริเวณนั้นๆ 
  (c) จักต้องแจ้งไปยังองค์การ (ที่ดูแลก ากับการตามอนุสัญญา) เพื่อทราบถึงมาตรการทาง
กฎหมายระดับชาติต่างๆ ที่รัฐจัดไว้เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามหลักการที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
 ๓. รัฐสมาชิกจักต้องสร้างความมั่นใจว่า มาตรการทางกฎหมายระดับชาติที่กล่าวมา
ครอบคลุมถึง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อ
พิจารณาประกอบกับเงื่อนไขพิเศษแห่งท้องถิ่นแล้วอย่างน้อยต้องประกอบด้วยมาตรการดังต่อไปนี้ 
  (a) ระบุและก าหนดเขตให้ชัดเจนซึ่งพื้นที่โล่งที่อยู่พ้นจากเขตระยะถอยร่น ให้เป็นพื้นที่
ควบคุม หรือในกรณีที่จ าเป็น ให้เป็นพื้นที่ต้องห้ามการขยายตัวของเมืองหรือการด าเนินกิจกรรมใดๆ 
  (b) จ ากัดแนวเขตการขยายตัวของเมืองและการวางเสน้ทางการขนสง่ไปตามแนวชายฝั่งทะเล 
  (c) สร้างความมั่นใจว่ากฎเกณฑ์การจัดการและการใช้ประโยชน์จากสาธารณะสมบัติทาง
ทะเลได้ค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านและบูรณาการแล้ว 
  (d) ด าเนินการเพื่อประกันให้เสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงทะเลและชายหาดเป็น
จริง (พึงกล่าวด้วยว่า ความข้อนี้ถือเป็นสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) 
  (e) จ ากัดหรือ ในกรณีที่จ าเป็น ห้ามการเดินรถและจอดยานพาหนะ ตลอดจนการเดินเรือ
และการทอดสมอเรือ ในบริเวณที่ดินหรือในท้องทะเลที่มีลักษณะธรรมชาติที่อ่อนไหว รวมทั้งชายหาด
และสันทรายที่มีลักษณะดังกล่าวด้วย 
 จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าการก าหนดระยะถอยร่นในข้อตกลงว่าด้วยการจัดการชายฝั่งทะเล
แบบบูรณาการ (Protocal on the ICZM) ของรัฐสมาชิกทั้งมวลเป็นการยกระดับของการให้ความ
คุ้มครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนให้มีลักษณะเป็นการทั่วไปจากเดิมที่มีการก าหนดระยะ
ถอยร่นของชายฝั่งทะเลไว้ในกฎหมายของรัฐแต่ละรัฐเท่านั้น กล่าวได้ว่า การก าหนดระยะถอยร่น
ส าหรับชายฝั่งทะเลนอกจากเป็นการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการคุ้มครองพื้นที่ชายฝั่งทะเล  



๔๓ : ๒ (มิถุนายน ๒๕๕๗) 

 

๒๗๗ 

ในขณะเดียวกันเป็นการวางกรอบการด าเนินงานร่วมกันเก่ียวกับการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบ
บูรณาการ (common framework for the integrated management of coastal zone) ด้วย๑๕ 
 นอกจากสาระส าคัญของมาตรา ๘ ในข้อตกลงว่าด้วยการจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ 
(Protocal on the ICZM) แล้ว พบว่าในระบบกฎหมายฝรั่งเศสก็ได้ตรากฎหมายเพื่อรับรองหลักการ
ก าหนดระยะถอยร่น ๑๐๐ เมตรในประมวลกฎหมายผังเมือง (Code de l’urbanisme) ไว้ในท านอง
เดียวกันด้วย ดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไป 
 ๒.๑.๒ กฎหมายภายในประเทศฝรั่งเศส 
 การปรับใช้หลัก ICZM ในประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการชายฝั่งทะเล โดยอาจจ าแนกแยกออกได้เป็นสองกลุ่ม๑๖ ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง 
เป็นกลุ่มกฎหมายว่าด้วยการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งประกอบด้วยกฎหมายระดับรัฐบัญญัติลงไปถึง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และควบคุมบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นตามหลัก “ล าดับชั้นของกฎหมาย” (La 
pyramide des normes en droit du littoral) ตลอดจนการควบคุมการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลและชายหาดโดยหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจโดยเฉพาะ และกลุ่มที่สอง เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดท าโครงการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อก าหนดการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ชายฝั่งของ
ท้องถิ่น (Les Schémas de mise en valeur de la mer : SMVM) ตามรัฐบัญญัติลงวันที่ ๗ 
มกราคม ๑๙๘๓ ซึ่งต่อมาหลักการดังกล่าวได้ถูกรับรองไว้อีกครั้งหนึ่งในมาตรา ๕๗ แห่งประมวล
กฎหมายผังเมือง 
 กลุ่มที่หนึ่ง ระบบปิรามิดทางกฎหมายว่าด้วยชายฝั่งทะเลและชายหาดที่เป็นเอกภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย 
 (๑) รัฐบัญญัติหมายเลข ๘๖-๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ค.ศ.๑๙๘๖ ว่าด้วยการจัดการ การ
คุ้มครองรักษาและการเพิ่มคุณค่าชายฝั่งทะเล ซึ่งมีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า “รัฐบัญญัติแม่บทว่าด้วยชายฝั่ง
ทะเลและชายหาด” (Loi littoral)๑๗ โดยกฎหมายฉบับนี้ได้วางหลักที่ส าคัญว่า ชายฝั่งทะเลและ
ชายหาดเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่จ าเป็นต้องวางนโยบายพิเศษในการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองรักษา
ความสมดุล ความยั่งยืนและรักษาคุณค่าตามธรรมชาติไว้ การปฏิบัติการตามนโยบายเพื่อประโยชน์
มหาชนดังกล่าวเป็นจริงได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐกับท้องถิ่น ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ 
ในการด าเนินงาน ดังนั้น การตรากฎหมายฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  ก. วางนโยบาย แนวทาง และเงื่อนไขข้อจ ากัดในการก่อสร้างเมืองและอาคารประเภท
ต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาด 
                                                 
 ๑๕ SHAPe between coast and sea, “Establishment of coastal setback: An explanatory report on 
Article 8-2 of ICZM Protocol Issues to be considered”,  
  < http://www.pap-thecoastcentre.org/pdfs/article_8_final.pdf> May 2013, p.3. 
 ๑๖ “Integrated coastal management law : Establish and strengthening national legal frameworks 
for integrated coastal management” in <http://www.fao.org/docrep/012/a0863e/a0863e00.pdf> May 
2013, pp.122. 
 ๑๗ ต่อมาได้ถูกรวมเข้ากับประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Code de l’environnement) 

http://www.pap-thecoastcentre.org/pdfs/article_8_final.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/a0863e/a0863e00.pdf


 วารสารนติิศาสตร ์

 

๒๗๘ 

  ข. อนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีลักษณะโดดเด่นพิเศษเป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ของมนุษยชาติ และสงวนรักษาพื้นที่ทางทะเลและมหาสมุทรที่จ าเป็นส าหรับการอาศัยแพร่พันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิตทางทะเลและเพื่อรักษาความหลากหลายและสมดุลทางชีวภาพ 
  ค. สงวนรักษาพื้นที่ป่าไม้ป่าชายเลนที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
  ง. ป้องกันแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เพื่อรักษาภูมิทัศน์ที่งดงาม 
  จ. วางผังเส้นทางถนนสายใหม่ ผังที่ตั้งแห่งใหม่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งแคมป์นักท่องเที่ยว 
และที่จอดรถคาราวาน รถบ้าน 
  ฉ. จัดสรรพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดเป็นที่สาธารณะสมบัติให้ประชาชนใช้ร่วมกัน 
  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะตามที่รัฐบัญญัติก าหนดดังต่อไปนี้ เป็น “ท้องถิ่นชายฝั่งทะเล” 
(Communes littorales) ซึ่งจะอยู่ภายใต้บังคับและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยกฎหมายฉบับนี้ได้วางหลักการทางกฎหมายที่ส าคัญ ๖ ประการ๑๘ ได้แก ่
  หลักการที่ ๑ การก าหนดระยะถอยร่น ๑๐๐ เมตรตลอดแนวชายฝั่งทะเลและชายหาด
เป็นพื้นที่ต้องห้ามการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างทุกชนิด (Le principe d’inconstructibilité sur la 
bande des 100 mètres) ตามมาตรา L.146-4-III แห่งประมวลกฎหมายผังเมือง (Code de 
l’urbanisme) ซึ่งตราขึ้นเพื่อรองรับหลักการในรัฐบัญญัติฉบับปี ค.ศ. ๑๙๘๖ 
  หลักการที่ ๒ หลักการจ ากัดการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ประชิดกับชายฝั่งทะเล (Le 
principe de limitation des constructions proches du rivage) ตามมาตรา L.146–4–I แห่ง
ประมวลกฎหมายผังเมือง 
  หลักการที่ ๓ หลักความต่อเนื่องกับความเป็นเมือง (Le principe de continuité 
d’urbanisation) ตามมาตรา L.146-4-I แห่งประมวลกฎหมายผังเมือง 
  หลักการที่ ๔ หลักการห้ามผนวกเมืองหรือแหล่งที่อยู่อาศัยเข้าด้วยกัน (Le principe des 
coupures d’urbanisation) ตามมาตรา L.146-2 แห่งประมวลกฎหมายผังเมือง 
  หลักการที่ ๕ หลักการค านึงถึงความสามารถในการรองรับของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและ
ชายหาด (Le principe de la capacité d’accueil des espaces) ตามมาตรา L.๑๔๖-๒ แห่ง
ประมวลกฎหมายผังเมือง 
  หลักการที่ ๖ หลักการคุ้มครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดที่มีลักษณะโดดเด่นหรือมี
ลักษณะพิเศษ (Le principe de protection des espaces remarquables ou caractéristiques) 
ตามมาตรา L.146-6 แห่งประมวลกฎหมายผังเมือง 
 (๒) ข้อบัญญัติการบริหารจัดการพื้นที่ (Les Directives territoriales d’aménagement: 
DTA) ตามมาตรา L.111-1-1 ของประมวลกฎหมายผังเมือง 

                                                 
 ๑๘ Henri COULOMBIÉ et Claudine Le MARCHAND, Droit du littoral et de la montagne, Paris: 
LITEC, 2009, p.80 et suiv. 



๔๓ : ๒ (มิถุนายน ๒๕๕๗) 

 

๒๗๙ 

 ข้อบัญญัติการบริหารจัดการพื้นที่ (DTA) ถือเป็นกฎหมายของรัฐส่วนกลาง ตราขึ้นโดย
กฤษฎีกาของศาลปกครองสูงสุด (แผนกกฤษฎีกา) โดยอาศัยอ านาจตามรัฐบัญญัติ เลขที่ ๙๕-๑๑๕ ลง
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๑๙๙๕ ตามข้อเสนอแนะหรือค าขอของสภาท้องถิ่นระดับภูมิภาค๑๙ (Conseils 
régionaux) และโดยการรับฟังความคิดเห็นของจังหวัด (Départements) ประชาคมเทศบาล 
(groupement de communes) และเทศบาล (communes) ที่อยู่ในสังกัดของส่วนภูมิภาคแห่งนั้น 
ข้อบัญญัติการบริหารจัดการพื้นที่หรือ DTA. มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรูปแบบการบริหารจัดการและ
พัฒนาพื้นที่ประเภทต่างๆ ภายในเขตภูมิภาคชายฝั่งทะเลรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ในเขตธรรมชาติ ทั้งในเรื่อง
การโยธาสาธารณะ การก่อสร้าง การเพาะปลูก การจัดสรรที่ดินและสถานที่ตั้งแคมป์ปิ้งหรือสถานที่พัก
จอดรถคาราวาน การส ารวจและผลิตเหมืองแร่ การติดตั้งสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
 ในแง่ของรัฐบาล ข้อบัญญัติการบริหารจัดการพื้นที่ (DTA) ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือของรัฐใน
อันที่จะบริหารจัดการพื้นที่เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ความ
บริสุทธิ์และความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ใช้บังคับทั้งกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ข้อบัญญัติ
เหล่านี้จึงเป็นกลไกของรัฐในการบังคับการให้เป็นไปตามรัฐบัญญัติว่าด้วยชายฝั่งทะเลและชายหาด 
ค.ศ. ๑๙๘๖ (Loi littoral de 1986) อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่รัฐสามารถวางข้อก าหนดส าหรับพื้นที่
ภูมิภาคต่างๆ ให้แตกต่างกนัไปได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ 
 (๓) แผนงานความร่วมมือระหว่างเขตการปกครองท้องถิ่น (Les Schémas de Cohérence 
territoriale: SCoT) 
 แผนงานความร่วมมือระหว่างเขตการปกครองท้องถ่ิน (SCoT) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบัญญัติ 
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๐๐๐ ว่าด้วยความสมานฉันท์และการพัฒนาเมือง (Loi solidarité et 
renouvellement urbain) ซึ่งมอบอ านาจให้แก่ “ประชาคมเทศบาล” (intercommunauté) มี
อ านาจวางผังเมืองภายในเขตประชาคมของตนได้ภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่างเขตการปกครอง
ท้องถิ่น 
 ในประมวลกฎหมายผังเมือง มาตรา ๑๒๒-๑ บัญญัติว่า “แผนงานความร่วมมือระหว่างเขต
การปกครองท้องถิ่น” (SCoT) คือ เอกสารแสดงถึงผลการตรวจประเมินสภาวการณ์และข้อเท็จจริงใน
เร่ืองส าคัญๆ ของท้องถิ่น ได้แก่ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ แนวโน้มจ านวนประชากร และข้อมูลความ
ต้องการด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการความสมดุลเชิงสังคมของผู้อยู่อาศัย การขนส่งสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะต่างๆ 
 ในแง่ของประชาคมท้องถ่ินชายทะเล การจัดท าแผนงานฯ ดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยชายฝั่งทะเลและชายหาด ค.ศ. ๑๙๘๖ ปรากฏเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ประชาคมเทศบาลแต่ละแห่งสามารถก าหนดพื้นที่คุ้มครองพิเศษ

                                                 
 ๑๙ เทียบเคียงได้กับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย แต่มีระดับสูงกว่าเพราะรวมจังหวัดหลายๆ 
จังหวัดเป็นหนึ่งภูมิภาค 



 วารสารนติิศาสตร ์

 

๒๘๐ 

สิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่โดดเด่นของตนเองได้ ตามรายงานการประเมินผลปรากฏว่าการบริหารจัดการ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดในประเทศฝรั่งเศสในระดับประชาคมเทศบาลได้ผลเป็นที่น่าพอใจที่สุด 
 (๔) ผังเมืองและการก่อสร้างอาคารของท้องถิ่น (Les Plans Locaux d’Urbanisme: PLUs) 
 ผังเมืองและการก่อสร้างอาคารของท้องถิ่น (PLUs) มีล าดับต่ าที่สุดในปิรามิดล าดับชั้นของ
กฎหมายชายฝั่งทะเลและชายหาดของฝรั่งเศส ดังนั้น หลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ในการวางผังเมืองและ
การก่อสร้างอาคารของท้องถิ่นแต่ละแห่งจะใช้บังคับกับประชาชนท้องถิ่นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สอดคล้องกับกฎหมายตั้งแต่ล าดับสูงสุดในปีรามิดได้แก่รัฐบัญญัติ  
ว่าด้วยชายฝั่งทะเลและชายหาด ค.ศ. ๑๙๘๖ (Loi littoral de 1986) ข้อบัญญัติการบริหารจัดการ
พื้นที่ (Les Directives territoriales d’aménagement: DTA) และแผนงานความร่วมมือระหว่าง 
เขตการปกครองท้องถิ่น (Les Schémas de Cohérence territoriale: SCoT) ปัจจุบันท้องถิ่นได้
ประกาศใช้บังคับผังเมืองและการก่อสร้างอาคารของท้องถิ่น (PLUs) ได้เกือบ ๙๙% ของพื้นที่ชายฝัง่
ทะเลทั้งหมดแล้ว 
 กลุ่มที่สอง กฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าโครงการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (Les Schémas de mise en valeur de la mer: SMVM) 
 โครงการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือ Les Schémas de mise en 
valeur de la mer (SMVM) หมายถึง เอกสารการวางผังเมืองเฉพาะเกี่ยวกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลและ
ชายหาด โดยมุ่งหมายให้มีการวางแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเป็นองค์รวมระหว่าง  
ผืนแผ่นดินและทะเล โดยโครงการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถือเป็นเครื่องมือทางกฎหมาย
ส าคัญขององค์การปกครองท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นจากรัฐบัญญัติลงวันที่ ๗ มกราคม ๑๙๘๓ ว่าด้วยการจัดสรร
อ านาจหน้าที่ระหว่างองค์การปกครองท้องถ่ิน (เทศบาล องค์การบริหารระดับจังหวัด และองค์การ
บริหารระดับภูมิภาค) กับหน่วยงานในส่วนกลาง 
 ต่อมาประมวลกฎหมายผังเมือง มาตรา ๕๗ ได้บัญญัติรับรองเรื่องนี้ไว้อีกชั้นหนึ่ง โดยก าหนด
ว่า “ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดให้มีการจัดท าโครงการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ซึ่งก าหนดแนวทางพื้นฐานในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากชายฝั่ง
ทะเลและชายหาด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ ให้มีการจัดแบ่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลออกเป็นเขตต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ ให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลแต่ละเขต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ให้ก าหนดว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลเขตใดเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมและท่าเทียบเรือ เขตใดเพื่อ
กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมกีฬาทางน้ าและการนันทนาการ และให้ก าหนด
มาตรการในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรให้ยั่งยืน นอกจากนี้ ให้มีการก าหนด
ประเภทและจ านวนอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวกับทะเล และก าหนดหลักเกณฑ์การประกอบอาชีพแต่ละ
ประเภทให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ในการนี้หากเป็นการ
ประกอบอาชีพบนชายฝั่ง ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อทะเลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์บนที่ดิน
ชายฝั่งและชายหาดที่เชื่อมต่อกับทะเลและมหาสมุทรส่วนนั้นประกอบด้วย และเพื่อประโยชน์ในการ



๔๓ : ๒ (มิถุนายน ๒๕๕๗) 

 

๒๘๑ 

อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้โครงการฯ วางหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อจ ากัดในการเดินเรือ
ในทะเลและระหว่างทะเลกับชายฝั่งที่จ าเป็นส าหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งด้วย” 
 ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้แก่ 
ผู้ว่าการส่วนภูมิภาค (Préfet) ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐประจ าจังหวัดหรือประจ าส่วนภูมิภาค อาจจัดท า
โดยอาศัยอ านาจและกระบวนการตามมาตรา ๕๗ ที่กล่าวมานี้ หรือโดยมาตรา L.122-1 และมาตรา
ต่อๆ ไปแห่งประมวลกฎหมายผังเมืองก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในการประกาศใช้บังคับโครงการฯ ผู้ว่าการ
ส่วนภูมิภาคจ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นโดยกระบวนการประชาพิจารณ์ (Enquête publique) ตาม
ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมจากองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทุกระดับเสียก่อน ซึ่งได้แก่
เทศบาล องค์การบริหารระดับจังหวัด และองค์การบริหารระดับมณฑล๒๐ ในกรณีที่องค์การปกครอง
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจ านวน ๒ ใน ๓ ซึ่งมีประชากรเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด หรือในกรณีที่
องค์การปกครองท้องถิ่นไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งซึ่งมีประชากรเกินกว่า ๒ ใน ๓ ของประชากรทั้งหมดได้
โต้แย้งคัดค้านโครงการฯ ฉบับใด หากผู้ว่าการส่วนภูมิภาค (Préfet) ยืนยัน ผู้ว่าการฯ ต้องเสนอเรื่องไป
ยังศาลปกครองสูงสุด (แผนกกฤษฎีกา) เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ในกรณีเช่นนี้โครงการพัฒนาคุณค่าของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฉบับนั้นจะใช้บังคับได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากศาลปกครองสูงสุด
แผนกกฤษฎีกาโดยการตราเป็นกฤษฎีการองรับแล้ว อย่างไรก็ตาม อ านาจการจัดท าโครงการพัฒนา
คุณค่าของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดนี้ได้ถูกกระจายไปให้องค์การปกครองท้องถ่ินในเวลาต่อมา
ภายใต้กรอบการจัดท าแผนพัฒนาที่เรียกว่า SCoT๒๑ เมื่อมีรัฐบัญญัติลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๕ 
ว่าด้วยการพัฒนาชนบท (Loi n° ๒๐๐๕-๑๕๗ du ๒๓ février ๒๐๐๕ relative au développement 
des territoires ruraux : DTR) 
 แผนงานความร่วมมือระหว่างเขตการปกครองท้องถิ่น (Les Schémas de Cohérence 
territoriale: SCoT) เป็นแผนด าเนินการในระดับองค์การปกครองท้องถิ่นแบบคอมมูน๒๒ (Commune 
เทียบได้กับระดับเทศบาลเมืองของไทย) เป็นระบบที่รัฐบาลฝรั่งเศสจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับคอมมูนมีการด าเนินงานอย่างประสานเชื่อมโยงกันในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลและชายหาด เพื่อให้รัฐมั่นใจว่าการบริหารจัดการพื้นที่ธรรมชาติของท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกันจะ
สอดคล้องกลมกลืนกันอย่างถูกต้อง มีข้อสังเกตว่าในงานระดับปฏิบัติการด้านชายฝั่งทะเลและชายหาด 
รัฐวางน้ าหนักความส าคัญไว้ที่ท้องถิ่นระดับเทศบาล เพราะหากจะให้หน่วยงานที่ส่วนกลางหรือ

                                                 
 ๒๐ รัฐบัญญัติลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๕ ว่าด้วยการพัฒนาชนบท (Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 
relative au développement des territoires ruraux: DTR) ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ว่าการ (Préfet) ต้องรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านทะเลและมหาสมุทรอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 ๒๑ อ้างอิงจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพลังงาน (Le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie) ฝรั่งเศส ที่ http://www.developpement-durable.gouv.fr/ และที่ 
http://www.cc-iledere.fr/download/SCoT/vol1/partie1/fiche1.4.pdf 
 ๒๒ ฝรั่งเศสมีองค์การปกครองท้องถิ่นแบบคอมมูนทั้งที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสและดินแดนโพ้นทะเล ทั้งสิ้น 
๓๖,๗๐๐ คอมมูน 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/


 วารสารนติิศาสตร ์

 

๒๘๒ 

องค์การปกครองท้องถิ่นระดับที่ใหญ่กว่าคอมมูน เช่น ระดับจังหวัด (Département๒๓) เป็นผู้มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดการก็ดูจะกว้างเกินไปที่จะพิจารณาเห็นถึงความพิเศษจ าเพาะในแต่ละพื้นที่แต่ละ
ท้องถิ่น ขณะเดียวกัน การให้เทศบาลแต่ละแห่งเป็นผู้วางผังเมืองและก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ชายฝั่งทะเลและชายหาดภายในเขตเทศบาลของตนก็ดูจะมีขนาดเล็กและกระจัดกระจายเกินกว่าที่จะ
สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยล าพัง ดังนั้น การจัดให้มีการจัดการพื้นที่ในระดับระหว่าง
เทศบาล (Intercommunauté๒๔) คือการจัดกลุ่มของเทศบาลที่มีเขตแดนติดกันเป็นกลุ่มๆ จึงเป็น
ขนาดที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการด าเนินงานด้านชายฝั่งทะเลและชายหาด 
 แผนงานความร่วมมือระหว่างเขตการปกครองท้องถิ่น (SCoT) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบัญญัติ 
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๐๐๐ ว่าด้วยความสมานฉันท์และการพัฒนาเมือง (Loi solidarité et 
renouvellement urbain) ซึ่งมอบอ านาจให้แก่ “ประชาคมเทศบาล” (intercommunauté) มีอ านาจ
วางผังเมืองภายในเขตประชาคมของตนได้ภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่างเขตการปกครองท้องถิ่น 
มาตรการดังกล่าวก็สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในประมวลกฎหมายผังเมือง มาตรา ๑๒๒-๑ บัญญัติว่า “แผนงานความร่วมมือระหว่างเขต
การปกครองท้องถิ่น” (SCoT) คือ เอกสารแสดงถึงผลการตรวจประเมินสภาวการณ์และข้อเท็จจริงใน
เร่ืองส าคัญๆ ของท้องถิ่น ได้แก่ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ แนวโน้มจ านวนประชากร และข้อมูลความ
ต้องการด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการความสมดุลเชิงสังคมของผู้อยู่อาศัย การขนส่งสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะต่างๆ 
 นอกจากนี้ แผนงานความร่วมมือระหว่างเขตการปกครองท้องถิ่นจะน าเสนอโครงการบริหาร
จัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งประชาคมท้องถิ่นตั้งใจจะด าเนินการในอนาคต แผนงานฯ จะ
ก าหนดถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายสาธารณะในด้านต่างๆ ได้แก่ เรื่องที่อยู่อาศัย การพัฒนาเศรษฐกิจ 
กิจกรรมอดิเรกและพักผ่อนหย่อนใจ การขนส่งมวลชนและสินค้า สถานที่จอดรถ และการเดินรถใน
ท้องถิ่น 
 ต่อมาได้มีการตรารัฐบัญญัติลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๕ ว่าด้วยการพัฒนาชนบท (Loi n° 
2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux: DTR) มอบ
อ านาจการจัดท าโครงการพัฒนาคุณค่าของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดนี้ให้องค์การปกครองท้องถิ่น
ในเวลาต่อมาภายใต้กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างเขตการปกครองท้องท้องถิ่น (SCoT) 
นอกจากนี้ การจัดท าแผนงานความร่วมมือระหว่างเขตการปกครองท้องท้องถิ่นยังต้องมีความ

                                                 
 ๒๓ ประเทศฝรั่งเศสแบ่งออกเป็นเขตการปกครองระดับจังหวัด (déparstements) ทั้งสิ้น ๑๐๑ จังหวัด 
ประกอบด้วยเขตจังหวัดโพ้นทะเล ๕ จังหวัด เขตจังหวัดในภาคพื้นยุโรป ๙๖ จังหวัด ในจ านวนนี้มี ๒๖ จังหวัดที่มีพื้นที่ติด
ทะเลหรือมหาสมุทร 
 ๒๔ ประเทศฝร่ังเศสมีประชาคมเทศบาล (intercommunautés) จ านวน ๒,๕๒๙ แห่ง 



๔๓ : ๒ (มิถุนายน ๒๕๕๗) 

 

๒๘๓ 

สอดคล้องกับหลักการที่ปรากฏในรัฐบัญญัติแม่บทว่าด้วยชายฝั่งทะเลและชายหาด (Loi littoral) ค.ศ. 
๑๙๘๖ อีกด้วย กล่าวคือ๒๕ 
 ประการแรก การก าหนดผังเมืองซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลของท้องถ่ินต้องมีการควบคุม 
การขยายตัวของเมือง กล่าวคือ การขยายตัวของเมืองในอนาคตต้องสอดคล้องกับการจัดแบ่งโซนพื้นที่
เขตเมืองหรือผังเมืองที่บังคับใช้อยู่ (existing urban zone) ทั้งนี้ เพื่อควบคุมมิให้เกิดการขยายตัวของ
เขตเมืองหรือชุมชนไปตามแนวชายฝั่งทะเลอย่างไม่มีขอบเขต หรือภายใต้ตามหลักความต่อเนื่องกับ
ความเป็นเมือง (Le principe de continuité d’urbanisation) ตามมาตรา L.146-4-I แห่งประมวล
กฎหมายผังเมือง โดยหลักการดังกล่าวบังคับว่าการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของเอกชนหรือการ
ขยายตัวเมืองในเขตเมืองชายฝั่งทะเลและชายหาดต้องมีความต่อเนื่องกับเขตเมืองหรือชุมชนที่ด ารงอยู่
มาก่อน หลักการข้อนี้จึงใช้ประกอบกับความหมายของค าว่า “เขตเมืองหรือชุมชนซึ่งด ารงอยู่ก่อน
แล้ว” (zone déjà urbanisée) ซึ่งเป็นข้อยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับหลักการห้ามมิให้ก่อสร้างในพื้นที่
ระยะถอยร่น ๑๐๐ เมตรตลอดแนวชายฝั่งทะเลและชายหาด ดังนั้น หากมิใช่เป็นเมืองหรือชุมชนที่
ด ารงอยู่มาก่อนแล้ว ย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักการก าหนดระยะถอยร่น ๑๐๐ เมตรตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเลและชายหาดให้เป็นพื้นที่ห้ามปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างทุกชนิด (Le principe d’inconstructibilité 
sur la bande des 100 mètres) ตามมาตรา L.146-4-III แห่งประมวลกฎหมายผังเมือง (Code de 
l’urbanisme) 
 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลการคุ้มครองชายฝั่งทะเลและชายหาดตามหลักการ
ดังกล่าว การควบคุมการขยายตัวของเขตเมืองยังต้องอยู่ภายใต้ “หลักการจ ากัดการก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างในพื้นที่ประชิดกับชายฝั่งทะเล” (Le principe de limitation des constructions proches du 
rivage) ตามมาตรา L.146–4-II แห่งประมวลกฎหมายผังเมือง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการขยายเมือง
ออกไปตามแนวตลอดความยาวของชายฝั่งทะเลหรือแหล่งน้ า แต่เพื่อสนับสนุนให้มีการก่อสร้างเมือง
ลึกเข้าไปด้านหลังแนวอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว๒๖ อย่างไรก็ดี ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา
ดังกล่าวอยู่ที่ความไม่แน่นอนชัดเจนของค าว่า “ระยะประชิด” กับชายหาดหรือชายฝั่ง เนื่องจากไม่มี
บทกฎหมายก าหนดไว้อย่างแน่นอนว่าหมายความอย่างไร เพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากดังกล่าวส าหรับ
ประชาคมท้องถิ่นในฝรั่งเศส (intercommunauté) บางแห่ง เช่น La communauté de communes 
du pays de Quimperlé ในแคว้นเบรตาญ (la région Bretagne) จึงใช้วิธีขีดเส้นแบ่งเขตชายฝั่งทะเล 
กับเขตเมืองลงในผังเมืองท้องถิ่น (PLU.)๒๗ เสียทีเดียว 
 ประการที่สอง การก าหนดผังเมืองของท้องถิ่นต้องจัดให้มีพื้นที่โล่งหรือพื้นที่สีเขียวไว้เป็น
ระยะๆ ในเขตเมือง ทั้งนี้ เป็นไปตาม “หลักการห้ามผนวกเมืองหรือแหล่งที่อยู่อาศัยเข้าด้วยกัน” (Le 

                                                 
 ๒๕ “Integrated coastal management law: Establish and strengthening national legal frameworks 
for integrated coastal management”in <http://www.fao.org/docrep/012/a0863e/a0863e00.pdf> May 2013, 
pp.124. 
 ๒๖ Henri COULOMBIÉ et Claudine Le MARCHAND, Droit du littoral et de la montagne, p.151. 
 ๒๗ อ้างจาก http://cap-action-solidarite.over-blog.com/article-loi-littoral-et-clohars-carnoet-44319102.html 

http://www.fao.org/docrep/012/a0863e/a0863e00.pdf
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principe des coupures d’urbanisation) ตามมาตรา L.146-2 แห่งประมวลกฎหมายผังเมือง ซึ่ง
ห้ามมิให้ก่อสร้างเมืองหรือแหล่งที่อยู่อาศัยต่อเนื่องกันไปโดยไม่เปิดช่องว่างส าหรับที่โล่งหรือพื้นที่ 
สีเขยีวไว้เป็นระยะๆ ตามที่กฎหมายก าหนด๒๘ โดยความหมายของหลักการดังกล่าว หมายถึงการห้ามมิ
ให้มีการผนวกเมืองหรือผนวกแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกันเป็นแนวยาวหรือเป็นกลุ่ม
ก้อนโดยไม่มีพื้นที่โล่งแทรกระหว่างเมืองหรือแหล่งสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐท าการ
แยกที่ตั้งเมืองหรือแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนออกจากกันเพื่อมิให้เมืองหรือชุมชนมีขนาดใหญ่เกินไป 
แต่จะพยายามเพิ่มหรือขยายพื้นที่โล่งเป็นแนวกันชนระหว่างเมืองหรือชุมชนแทน วิธีการนี้ช่วยให้รัฐ
สามารถควบคุมจ ากัดการขยายตัวของเมืองจนเกินพิกัดและจ ากัดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณ
ปริมณฑลโดยรอบเมืองได้ 
 ประการที่สาม  พื้นที่ซึ่งมีลักษณะพิเศษและเป็นพื้นที่โดดเด่นต้องได้รับความคุ้มครองจากการ
ขยายตัวอย่างไม่สิ้นสุดของเมือง ทั้งนี้ เป็นไปตาม “หลักการคุ้มครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดที่มี
ลักษณะโดดเด่นหรือมีลักษณะพิเศษ” (Le principe de protection des espaces remarquables 
ou caractéristiques) ตามมาตรา L.๑๔๖-๖ แห่งประมวลกฎหมายผังเมือง โดยหลักการดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลดีคือมีการคุ้มครองพื้นที่ประเภทใหม่เกิดขึ้นนอกเหนือจากพื้นที่ประเภทอื่นที่กล่าวมาแล้ว 
นั้นคือการจัดตั้ง “โซนธรรมชาติเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตทางทะเลและฟลอร่า” 
(Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique: ZNIEFF) พื้นที่เหล่านี้ 
แม้ตามกฎหมายจะมีฐานะเป็นเพียงข้อค านึงถึงส าหรับองค์การปกครองท้องถิ่น มิใช่ผลผูกพันก็ตาม  
แต่ศาลปกครองฝรั่งเศสให้ความส าคัญกับเขต ZNIEFF ทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ และในฐานะที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ระบบนิเวศ เพาะพันธุ์สัตว์น้ า พืชและ
ดอกไม้ทะเล ซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรทางทะเล ดังนั้น การด าเนินโครงการใดๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อพื้นที ่ZNIEFF ศาลจะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ตัวอย่างเช่น ศาลปกครองแห่งเมืองนองท์ 
(Nantes) ได้พิพากษาในคดีลงวันที่ ๑ เมษายน ๑๙๙๓ MM. Bouyer et Grandjouan ว่าการอนุมัติ
โครงการก่อสร้างคอมเพล็กซ์โฮเต็ล (Complexe hôtelier) ในโซน ZNIEFF ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
อย่างไรก็ดี การให้ความส าคัญในโซนดังกล่าวยังไม่เป็นระบบเดียวกันเสียทีเดียว๒๙ เพราะประมวล
กฎหมายผังเมืองได้อนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กหรือที่ไม่คงทนถาวรในเขต ZNIEFF ได้บ้าง 
เป็นต้นว่า 
 - ทางเดินเท้าและป้ายแสดงเครื่องหมายต่างๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งจ าเป็นต้องติดตั้งในพื้นที่
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อห้าม ข้อปฏิบัติหรือค าสั่งต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 
 - การบริหารจัดการและการติดตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมการเกษตร 
ประมง การเลี้ยงปลาทะเลหรือแม่น้ า การเลี้ยงหอย และการปลูกป่า ซึ่งกินพื้นที่สุทธิไม่เกิน ๒๐ ตาราง
เมตร ภายใต้เงื่อนไขว่ากิจกรรมเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและลักษณะโดดเด่นของพื้นที่ 
                                                 
 ๒๘ Jean Marie BÉCET, Le droit de l’urbanisme littoral, Collection Didact Droit, Rennes: Presses 
Universitaires de Rennes, 2002, p.60. 
 ๒๙ ดูค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๑๙๙๖ คดี Communauté urbaine de Lille. 
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และจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่ากิจกรรมเหล่านี้จ าเป็นต้องตั้งอยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองพิเศษดังกล่าวด้วย
เหตุผลเชิงเทคนิคบางประการ 
 กล่าวได้ว่า การจัดท าแผนงานความร่วมมือระหว่างเขตการปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งทะเลและชายหาดดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยชายฝั่งทะเลและชายหาด  
ค.ศ. ๑๙๘๖ ปรากฏเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ประชาคมเทศบาล 
แต่ละแหง่สามารถก าหนดพื้นที่คุ้มครองพิเศษสิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่โดดเด่นของตนเองได้ ซึ่งปรากฏว่า
การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดในประเทศฝรั่งเศสในระดับประชาคมเทศบาลได้ผล
เป็นที่น่าพอใจที่สุด 

๓. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ 

 ๓.๑ องค์การอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลสาบ (Le Conservatoire de l’Espace 
Littoral et des Rivages lacustres: CELRL) 
 องค์การนี้เป็นองค์การที่ประเทศไทยสมควรพิจารณาถึงมากที่สุดในขณะนี้ องค์การอนุรักษ์
พื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลสาบ หรือ CELRL (Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
lacustres : CELRL) เป็นองค์การมหาชนสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ (Etablissement public à mission 
nationale) จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบัญญัติลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๑๙๗๕ สังกัดกระทรวงผังเมืองและที่ดิน 
ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๘๖ ได้โอนไปสังกัดกระทรวงสิ่งแวดล้อม มีอ านาจหน้าที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ 
 ภารกิจประการแรก คือการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแห่งชาติเร่ืองการอนุรักษ์และ
คุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติและทิวทัศน์ที่งดงามของแม่น้ า ทะเลสาบ และชายฝั่งทะเลและชายหาด โดยมี
อ านาจควบคุมก ากับดูแลองค์การปกครองท้องถ่ินชายทะเลทั้งหลาย เขตการปกครองโพ้นทะเลของ
ฝรั่งเศส เช่น มายอต (Mayotte) ตลอดจนเมืองที่มีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าหรือทะเลสาบ ปากน้ าหรือสันดอน
ปากแม่น้ า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มากกว่าหนึ่งพันเฮคต้าร์ (hectar) 
 ภารกิจประการที่สอง ได้แก่การเข้าถือครองที่ดินที่เปราะบางหรือถูกท าลายเสียหายแล้วโดย
วิธีการต่างๆ ได้แก่ การใช้บุริมสิทธิซื้อที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ (Droit de préemtion)๓๐ การเวนคืน
ที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ การรับการให้หรือรับมรดกที่ดินโดยพินัยกรรม ซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลและชายหาดที่มีการกัดเซาะพังทลาย เพื่อท าการเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล
และชายหาดที่เสียหายให้กลับคืนสภาพดี เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงโอนกลับไปให้ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง
ดูแลรักษา หรือโอนไปให้สมาคมองค์การภาคเอกชนด าเนินการดูแลรักษาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ 
CELRL ต่อไป 
 ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ องค์การ CELRL จะ
ท าหน้าที่วางหลักการบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาเหล่านั้นเพื่อสงวนรักษาความงดงาม

                                                 
 ๓๐ CELRL สามารถจัดหาที่ดินชายฝั่งที่ต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูโดยการท าสัญญาซ้ือขายได้ถึง ๖๗,๐๐๐ เฮคต้าร์ในเวลา 
๒๐ ปี อ้างจาก: http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_littoral 
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และสภาพบริสุทธิ์ของสถานที่ธรรมชาตินั้น รวมตลอดถึงวางเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ชายฝั่ง
ทะเลและชายหาดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าการเกษตร-ประมงและ
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การ CELRL ส่วนใหญ่สรรหาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยต่างๆ มี
จ านวนไม่มากนักและมีแต่จะลดจ านวนลงตามล าดับ แต่บุคลากรเหล่านี้กลับเป็นผู้สันทัดจัดเจนในการ
ท างาน สามารถเข้าครอบครองพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษาหรือเยียวยาตามวัตถุประสงค์ถึง ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ 
เฮคตาร์ในแต่ละปี เท่ากับมีการลงนามท าสัญญาทุกวันเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน นอกจากนั้น ยังมีการ
แต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลและบ ารุงรักษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดอีก ๕๘๐ คนตลอดแนวชายฝั่งทะเล
ทั่วประเทศ ซึ่งมาจากการคัดเลือกขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นชายทะเลและองค์กรที่มีหน้าที่
บริหารจัดการชายฝั่งทะเลแต่ละพื้นที่ การบริหารงานของ CELRL มี ๒ ระดับ คือระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ ระดับนโยบายอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการจ านวน ๓๐ คน แบ่งเป็นสองฝ่ายในจ านวนเท่าๆ กัน กรรมการฝ่ายหนึ่งมาจากสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาส่วนภูมิภาคและสมาชิกสภาจังหวัด กรรมการอีกฝ่ายหนึ่งมาจากผู้แทนของรัฐบาลและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการประชุมกันเองเพื่อเลือกประธานกรรมการซึ่งโดยธรรมเนียม
ปฏิบัติมักได้แก่สมาชิกที่มาจากรัฐสภา คณะกรรมการบริหารจะประชุมปรึกษากันปีละประมาณ ๓ ครั้ง
เท่านั้น ส าหรับระดับปฏิบัติการอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานซึ่งมีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด 
มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนตามวัตถุประสงค์ภารกิจต่างๆ ของ
องค์การฯ 
 ในส่วนของกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาส่วนภูมิภาค (région) มี ๑๐ คน ประกอบด้วย
ตัวแทนจากสภามณฑลชายทะเล ได้แก่ Manche Mer du Nord, Normandie, Bretagne, Centre 
Atlantique, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA, Corse, Outre-mer, Lacs คณะกรรมการ
บริหารจะแต่งตั้งคณะกรรมการชายฝั่งทะเล (Conseil de rivages) ไปประจ าอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
และชายหาดแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วยสมาชิกสภาส่วนภูมิภาคและสมาชิกสภาจังหวัดในสังกัดส่วน
ภูมิภาคนั้นๆ จ านวนฝ่ายละเท่าๆ กัน ประธานคณะกรรมการชายฝั่งทะเลมาจากการแต่งตั้งของ
คณะกรรมการบริหาร CELRL คณะกรรมการชายฝั่งทะเลมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
ด้านแหล่งเงินแก่องค์การปกครองท้องถ่ินชายทะเลเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลและ
ชายหาด 
 ๓.๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นชายทะเล (Les autorités locales) และประชาคม
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นชายทะเล 
 ภายหลังจากการปรับเปลี่ยนส่วนภูมิภาคและจังหวัด (région et département) ในฐานะ
ส่วนงานภูมิภาคมาเป็นภูมิภาคและจังหวัดในฐานะองค์การปกครองท้องถ่ินตามรัฐบัญญัติลงวันที่ ๒ 
มีนาคม ค.ศ. ๑๙๘๒ ท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินของฝรั่งเศสเพิ่มเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับเขต
หรือเทศบาลหรือคอมมูน (Commune), องค์การบริหารระดับจังหวัด (Conseil départemental) 
และองค์การบริหารระดับภูมิภาค (Conseil régional) การปฏิรูปนี้ท าให้บทบาทหน้าที่ของส่วนภูมิภาค



๔๓ : ๒ (มิถุนายน ๒๕๕๗) 

 

๒๘๗ 

และจังหวัดในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลและชายหาดในนามของรัฐส่วนกลางและ
เพื่อวัตถุประสงค์ของรัฐส่วนกลางกลายมาเป็นการกระท าในนามของท้องถ่ินและเพื่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่นแทน ความข้อนี้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้รัฐบัญญัติลงวันที่ ๑๘ กรกฏาคม 
๑๙๘๕ (Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de 
principes d'aménagement) ที่เรียกว่า “กฎหมายกระจายอ านาจการจัดการ” มาตรา ๑๒ บัญญัติ
อนุญาตให้องค์การบริหารแต่ละจังหวัดสามารถก าหนดนโยบายการอนุรักษ์ การจัดการและการเปิดให้
ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าไม้ อุทยาน หรือพื้นที่ธรรมชาติคุ้มครองพิเศษ (Espaces naturels 
Sensibles: ENS) ได้โดยอิสระ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดด้วย๓๑  
 เพื่อให้การปกป้องคุ้มครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐสภา
ได้ตรารัฐบัญญัติว่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยในระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดคือระดับท้องถิ่นขึ้น
ออกใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๒ (Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité) ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้องค์การอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเล
และทะเลสาบ (CELRL) ต้องประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารระดับจังหวัดในการปฏิบัติภารกิจ
ดังกล่าว ในการนี้ กฎหมายได้สร้างเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อให้องค์การ CELRL โดยอาศัยอ านาจและความ
ร่วมมือจากองค์การบริหารระดับจังหวัด เข้าครอบครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มุ่งหมายได้สะดวกรวดเร็ว
และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น นั่นคือหลัก “การซื้อที่ดินตามหลักบุริมสิทธิ” (droit de préemption) 
ทั้งนี้ เพราะเหตุว่าเครื่องมือทางกฎหมายอีกชนิดหนึ่งคือการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (expropriation) นั้น 
แม้เป็นมาตรการที่มีความมั่นคงแน่นอนสูงเพราะใช้อ านาจมหาชน แต่ก็ไม่อาจท าได้โดยทั่วไป เนื่องจาก
จะเป็นภาระหนักต่องบประมาณแผ่นดินเกินไป 
 ตามประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม มาตรา ๓๒๒-๑ พื้นที่ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การ
อนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลสาบ (CELRL) ที่อาจเข้าแทรกแซงด าเนินการได้แก่พื้นที่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐต่อไปนี้ 
 - องค์การบริหารระดับต าบลชายทะเล 
 - เทศบาลเมืองที่ตั้งใกล้กับทะเล มหาสมุทร หนองน้ าหรือแหล่งน้ าภายในแผ่นดิน ซึ่งมีขนาด
พื้นที่มากกว่า ๑,๐๐๐ เฮคตาร ์
 - เทศบาลเมืองที่ตั้งใกล้กับปากแม่น้ า 

                                                 
 ๓๑ ซ่ึงสอดคล้องกับประมวลกฎหมายผังเมือง มาตรา L.142-1 “เพื่อประโยชน์ในการสงวนรักษาสภาพตาม
ธรรมชาติและความบริสุทธิ์สะอาดของสถานที่ ความสวยงามของทิวทัศน์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร สัตว์ป่าและพันธ์
พืชตามที่บัญญัติในมาตรา L.110 ให้องค์การบริหารระดับจังหวัดมีอ านาจวางนโยบายและมาตรการรองรับนโยบายในการ
อนุรักษ์ การจัดการและการเปิดให้เข้าใช้ซ่ึงป่าไม้ อุทยานหรือพื้นที่คุ้มครองพิเศษหรือไม่ก็ได้ 
  นโยบายและมาตรการดังกล่าวในวรรคหนึ่งจะต้องไม่ขัดหรือแยง้กับแนวทางหรือแผนงานความร่วมมือระหว่าง
จังหวัดและธรรมนูญความร่วมมือในการพัฒนาและการบริหารจัดการพื้นที่ระหว่างเทศบาลแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ไม่มี
แผนงานหรือธรรมนูญเช่นว่านั้น จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับขัอบัญญัติการบริหารจัดการพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในมาตรา L.111-1-1 
หรือในกรณีที่ไม่มีขัอบัญญัติการบริหารจัดการพื้นที่ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการและการผัง
เมืองตามที่ระบุไว้ในมาตราเดียวกัน” 



 วารสารนติิศาสตร ์

 

๒๘๘ 

 ทั้งนี้ อ านาจดังกล่าวรวมถึงการแทรกแซงจัดการกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ช ารุดเสียหายหรือที่
เปราะบางง่ายต่อความเสียหายด้วยเช่นกัน ซึ่งตามแผนงานปี ค.ศ. ๑๙๙๕ ก าหนดให้องค์การ CELRL 
จัดให้ได้มาซึ่งพื้นที่เป้าหมายตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๓๒% ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ 
และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รัฐบัญญัติ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๒ จึงได้ถูกตราขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานขององค์การ CELRL ร่วมกับองค์การบริหารระดับจังหวัด โดยให้ 
CELRL มีอ านาจซื้อที่ดินตามหลักบุริมสิทธิได้ก่อนเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ และให้อ านาจแก่องค์การ
บริหารระดับจังหวัดชายทะเลในการวางแผนประกาศก าหนด “เขตพื้นที่ที่มุ่งจัดหาตามหลักบุริมสิทธิ” 
(Zone de préemption) ภายในพื้นที่ของแต่ละองค์การท้องถิ่นได้ และการที่องค์การบริหารระดับ
จังหวัดมีอ านาจตามรัฐบัญญัติลงวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๑๙๘๕ เก็บภาษีท้องถิ่นส าหรับดูแลรักษาฟื้นฟู
พื้นที่คุ้มครองพิเศษได้ ท าให้การปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี 

บทสรุป 

 อาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายของแผนและนโยบายระดับชาติในการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล
แบบบูรณาการ (GIZC) คือ การสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
ทะเล กับการใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลและชายหาดเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ควบคู่กันไป เจตนารมณ์ของรัฐบัญญัติว่าด้วยชายฝั่งทะเลและชายหาด ค.ศ. ๑๙๘๖ ต้องการประกาศ
นโยบายแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาคุณค่า
ของชายฝั่งทะเลและชายหาด ซึ่งเวลานั้นประเทศฝรั่งเศสประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของชายฝั่ง
ทะเลและชายหาดอย่างหนักหน่วงอันเนื่องมาจากกิจกรรมการกระท าของมนุษย์ กฎหมายแม่บทว่าด้วย
ชายฝั่งทะเลและชายหาด ค.ศ. ๑๙๘๖ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งหลายจึงวางน้ าหนักไว้ที่การ
อนุรักษ์คุ้มครองชายฝั่งทะเลและชายหาดเป็นด้านหลัก เช่น ห้ามก่อสร้างโครงการขนาดยักษ์ 
(mégacomplexes) ริมฝั่งทะเล แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายแม่บทว่าด้วยชายฝั่งทะเลและชายหาด ค.ศ. 
๑๙๘๖ ก็มิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้มีการใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลและชายหาดเพื่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจเสียทีเดียว อันที่จริงบทบัญญัติของกฎหมายแม่บทดังกล่าวเปิดกว้างเพียงพอที่จะให้
บรรดาหน่วยงานของรัฐผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายได้พิจารณาบัญญัติกฎหมายล าดับรองที่เหมาะสม
ยืดหยุ่น เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถ่ินเจ้าของพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้ปรับใช้กฎเกณฑ์ของกฎหมายกับ
พื้นที่ของตนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีๆ ไป 


