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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการฉบับนี้ มุํงศึกษาเรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ๎มครองรักษาและใช๎
ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยแบํงขอบเขตการศึกษาออกเป็น 2 ชํวงเวลาคือ ปัญหาทาง
กฎหมายที่เกิดขึ้นกํอนและหลังมีพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์เอกสารตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ผล
จากการศึกษาพบวํา การประกาศใช๎กฎหมายฉบับนี้ท าให๎มีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ๎มครองรักษา
และใช๎ประโยชน์จากการชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย แตํถึงกระนั้นยังมีชํองวําง
ทางกฎหมายซึ่งท าให๎การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไมํอาจเกิดขึ้นได๎อยํางบูรณา
การและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรแก๎ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ โดย
ก าหนดนิยามและขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลให๎ชัดเจน และรับรองให๎ชุมชนชายฝั่งรวมถึงองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ๎มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งด๎วยตนเอง ตลอดจนก าหนดเรื่องระยะถอยรํนส าหรับชายฝั่งทะเลไว๎ในกฎหมาย
ฉบับนี้ในฐานะเป็นมาตรการขั้นต่ าที่จ าเป็นตํอการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให๎มากยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ :  ปัญหาทางกฎหมาย การคุ๎มครอง การใช๎ประโยชน์ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล  
 

Abstract 
This academic article was aimed to study the legal problems concerning the 

protection and utilization of the coastal zone in Thailand which was divided into 2 
periods, before and after adoption to the Act on the promotion of Marine and 
Coastal Resources Management, B.E. 2558 (2015). This article applies the method by 
reviewing literatures and analyzing relating materials. The study revealed that the 
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promulgation of this law establish the legal measures to protect and use of the 
coastal zone in Thailand for the first time. Notwithstanding, there are some legal gaps 
which cause the management of marine and coastal resources cannot be integrated 
and effective. Therefore, the law should be amended by explicitly prescribed the 
definition and boundary of coastal zone, as well as ensure coastal communities 
including local administration organizations got the authority to decide on the zoning 
and protection measures of marine and coastal resources. In addition, by establishing 
the coastal setback lines as a minimum standard for coastal protection, the legal 
measures in this act will be more capable. 
Keywords: Legal Problems, Protection, Utilization, Coastal Zone  
 
1. บทน า 

ปัจจุบันการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบริเวณพ้ืนที่ทะเลฝั่งตะวันตกและทะเลฝั่ง
อําวไทยได๎เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยมีระดับความรุนแรงและสาเหตุแตกตําง
กันออกไปรวมระยะทางกัดเซาะประมาณ 830 กิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2557, 
น.1) ผลจากการศึกษาปัญหาดังกลําว พบวําสํวนหนึ่งมีสาเหตุจากการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ที่ด าเนินไปโดยขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดบทบัญญัติของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือ
การคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลอยํางเป็นระบบ สํงผลให๎การแก๎ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งตกอยูํภายใต๎ความรับผิดชอบของหลายองค์กรทั้งในระดับสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และ
สํวนท๎องถิ่นตามบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับจนท าให๎การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลขาด
ความเป็นเอกภาพและขาดบูรณาการในการแก๎ปัญหา นอกจากนั้นบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูํก็
ล๎าสมัยมีเนื้อหาไมํครอบคลุมเรื่องที่จ าเป็นและมิได๎เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์
จากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยตรง ทั้งยังให๎อ านาจแกํหนํวยงานของรัฐผูกขาดการบริหารจัดการพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลแตํฝุายเดียว ผลที่ตามมาคือการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทั้งในสํวนที่อยูํในสภาพ
ปกติตามธรรมชาติและสํวนที่ถูกกัดเซาะท าลายไมํมีประสิทธิภาพ ซ้ าซ๎อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ 
(จันทจิรา เอ่ียมมยุรา และ อารยา สุขสม, 2556, น. 215-218) 

ตํอมาประเทศไทยได๎มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งนับวําเป็นกฎหมายฉบับแรกท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลโดยตรง โดยกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการโดยการมีสํวนรํวมของประชาชนและชุมชนในท๎องถิ่น รวมถึง
รับรองให๎องค์กรของรัฐมีอ านาจประกาศเขตพ้ืนที่คุ๎มครองประเภทตํางๆ พร๎อมทั้งก าหนดมาตรการ
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คุ๎มครองทั้งในเชิงปูองกันและแก๎ไขเพ่ือใช๎ในการจัดการและคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
(อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2560, น. 155-161) ซึ่งหากพิจารณาในแงํเนื้อหาสาระส าคัญจะพบวํากฎหมาย
ฉบับนี้ยังมีข๎อบกพรํองอยูํหลายประการซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและไมํสอดคล๎องกับพันธกรณี
ระหวํางประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (มานิตา มัตนาวี และ ชัชชม อรรฆภิญญ์, 2560, น. 520-
521) อยํางไรก็ตาม ปัญหาส าคัญที่ต๎องพิจารณาเพ่ิมเติมคือการบังคับใช๎กลไกในการคุ๎มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามกฎหมายฉบับนี้อาจเกิดขึ้นจากการผูกขาดโดยภาครัฐซึ่งขาดการมี
สํวนรํวมจากภาคประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง อีกทั้ง
กฎหมายฉบับนี้ยังขาดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ขั้นต่ าที่จ าเป็นตํอการค๎ุมครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอันเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของกฎหมาย บทความฉบับนี้จึงมุํงศึกษานิยามและขอบเขตของ
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล รวมถึงชํองวํางทางกฎหมายของการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล
ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในอดีตและในปัจจุบันซึ่งยังไมํได๎รับการแก๎ไข โดยก าหนดขอบเขตการศึกษา
แบํงออกเป็น 2 ชํวงคือ ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกํอนและหลังมีพระราชบัญญัติสํงเสริมการ
บริหารจัดการฯ ทั้งนี้เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให๎มีผลใช๎บังคับได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. นิยามและขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 

ชายฝั่งทะเล (Coast) หมายถึง แถบแผํนดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลขึ้นไปบนบกจนถึงบริเวณที่มี
ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอยํางเดํนชัด มีความกว๎างก าหนดไมํได๎แนํนอน โดยทั่วไปแล๎วลักษณะภูมิ
ประเทศของชายฝั่งทะเลแตํละแหํงนั้นจะมีความแตกตํางกันไปตามลักษณะทางธรณีวิทยาของหิน
เปลือกโลกท่ีประกอบเป็นชายฝั่งและอิทธิพลจากการกระท าของคลื่น ลม และกระแสน้ าในบริเวณนั้น
ท าให๎เกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งที่แตกตํางกัน (กรมทรัพยากรน้ า, 2561) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจึง
เป็นพ้ืนที่รอยตํอระหวํางระบบนิเวศบนบกและน้ าจืดในแผํนดินกับระบบนิเวศทางทะเลซึ่ง
ประกอบด๎วยพ้ืนที่ส าคัญสองสํวน ได๎แกํ พ้ืนที่บก (Terrestrial area) และพ้ืนที่น้ าทะเล (Marine 
area) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2557, น. 19) อยํางไรก็ดี การก าหนดค านิยามและ
ขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลนับวําเป็นเรื่องที่มีความยุํงยากและไมํงํายนักที่จะก าหนดให๎เกิดความ
ชัดเจนและแนํนอน เนื่องจากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเป็นแหลํงรวมผลประโยชน์ของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหลาย
ฝุายไมํวําจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนผู๎อยูํอาศัยอยูํในบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ปัจจุบันการ
ก าหนดค านิยามและขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจึงกระท าได๎อยูํ 2 ลักษณะ (Dauvin et al., 2004, 
p. 465) ได๎แกํ 

ลักษณะที่หนึ่ง การพิจารณาจากลักษณะทางชีวภาพและกายภาพของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
(Biophysical definition) โดยทั่วไปมักอธิบายให๎พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลหมายความถึงสํวนหนึ่งของผืน
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แผํนดินซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับน้ าทะเล (Tides) ความเค็ม (Salinity) กระแสลม (Winds) และ
สิ่งมีชีวิต (Biota) ที่อาศัยอยูํบนพ้ืนผิวของผืนแผํนดินที่เชื่อมตํอกับทะเลโดยพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและมี
องค์ประกอบทางกายภาพที่ส าคัญ ได๎แกํ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลซึ่งอยูํระหวํางระดับน้ าขึ้นและน้ าลง 
(Intertidal zone) หรือเป็นพ้ืนที่ซึ่งน้ าทะเลทํวมถึง (Floodplains) พ้ืนที่ปุาชายเลน (Mangrove 
swamps) พ้ืนที่ปากแมํน้ า (Estuaries) พ้ืนที่ซึ่งเป็นดินโปุง (Salt marshes) พ้ืนที่ชายหาด (Beach) 
สันทราย (dunes) พ้ืนที่ชุํมน้ า (Wetlands) พ้ืนที่ซึ่งเป็นเกาะ (Barrier islands) พ้ืนที่ซึ่งเป็นแนวปะ
การรัง (Coral reefs) หรือพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราบน้ าทํวมถึง (Tidal flats) 

ลักษณะที่สอง การก าหนดจากแนวนโยบายของรัฐ (Policy-oriented definition) ซึ่งเกิด
จากการวางแผนเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของรัฐและน ามารับรองในรูปของบทบัญญัติแหํง
กฎหมาย  โดยทั่วไปแล๎วผู๎รํางกฎหมายจะก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งโดยอาศัยข๎อความคิดวําเรื่อง 
“พ้ืนที่ชายฝั่งในฐานะเป็นสาธารณะสมบัติของแผํนดิน (Marine public domain)” มาใช๎เป็น
หลักเกณฑ์ส าคัญในการก าหนดค านิยามและขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล (Duxbury & Dickinson, 
2007, pp. 319-320) ผลจากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่มีการก าหนดค านิยามและขอบเขต
ของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลในตํางประเทศพบวํามีการบัญญัติอยูํ 2 รูปแบบ (อารยา สุขสม, 2556, น.8-9) 
ได๎แกํ 

1) การบัญญัติค านิยามและขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยอาศัยการวัดระยะทางจากสิ่งอ๎างอิง
เข๎ามาสูํแนวชายฝั่งทะเลของรัฐ เชํน การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยการวัดจากระดับน้ าขึ้น
สูงสุดเฉลี่ยดังที่เกิดข้ึนในกรณีของประเทศศรีลังกาและประเทศอินเดีย  

การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศศรีลังกา เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการ
อนุรักษ์ชายฝั่ง ค.ศ. 1981 (The Coast Conservation Act 1981 : CCA) โดยมาตรา 42 ของ
กฎหมายฉบับนี้ก าหนดค านิยามของค าวํา “พ้ืนที่ชายฝั่ง (Coastal zone)” วําหมายถึงพ้ืนที่ซึ่งตั้งอยูํ
ภายในระยะ 300 เมตรจากระดับน้ าขึ้นสูงสุดเฉลี่ย (Mean High Water Line: MHWL) เข๎ามาสูํ
ชายฝั่ง และอยูํภายในระยะ 2 กิโลเมตรนับจากระดับน้ าต่ าสุดเฉลี่ย (Mean Low Water Line: 
MLWL) ออกไปนอกชายฝั่ง ในกรณีที่เป็นแมํน้ า ล าธาร และทะเลสาบ หรือพ้ืนที่ซึ่งมีอาณาเขต
เชื่อมตํอกับทะเลทั้งถาวรหรือเป็นชํวงเวลาให๎ลากเส๎นเขตพ้ืนที่ชายฝั่งขยายออกไป 2 กิโลเมตรซึ่งวัด
จากทางออกของแหลํงน้ าตามธรรมชาติโดยตั้งฉากกับเส๎นฐาน ในที่นี้หมายความรวมถึงแมํน้ า ล าธาร 
และทะเลสาบ หรือพ้ืนที่ซึ่งมีอาณาเขตเชื่อมตํอกับทะเลอยูํแล๎วด๎วย ซึ่งจะเห็นได๎จากภาพท่ี 1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตามกฎหมายวําด๎วยการอนุรักษ์ชายฝั่งของประเทศศรี
ลังกา ค.ศ.1981 

ที่มา : Samaranayake, R.A.D.B., 2005 

 
สํวนการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศอินเดีย เป็นไปตามประกาศกระทรวง

วําด๎วยการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง ค.ศ. 2011 (The Coastal Regulation 
Zone (CRZ) Notification 2011) ซึ่งรัฐมนตรีวําการกระทรวงสิ่งแวดล๎อมและปุาไม๎ (The Ministry 
of Environment and Forests : MoEF) ได๎ตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายคุ๎มครอง
สิ่งแวดล๎อม ค.ศ. 1986 (The Environment (Protect) Act 1986) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด
มาตรการในการปกปูองคุ๎มครองตลอดจนสงวนรักษาไว๎ซึ่งทรัพยากรชายฝั่งของประเทศ  ส าหรับ
ขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งซึ่งอยูํภายใต๎กฎหมายฉบับนี้ประกอบด๎วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ส าคัญ 3 สํวนซึ่ง 
ได๎แกํ 1) พ้ืนที่ชายฝั่งซึ่งตั้งอยูํระหวํางระดับน้ าลงต่ าสุด (Low Tide Line : LTL) และระดับน้ าขึ้น
สูงสุด (High Tide Line : HTL) ซึ่งเรียกวําพ้ืนที่ชายฝั่งซึ่งอยูํระหวํางระดับน้ าขึ้นและน้ าลง (inter-
tidal zone) 2) พ้ืนที่ชายฝั่งซึ่งอยูํภายในระยะถอยรํน 500 เมตรจากระดับน้ าขึ้นสูงสุดเข๎ามาใน
แผํนดิน และ 3) พ้ืนน้ าทะเลระหวํางระดับน้ าลงต่ าสุดออกไปนอกชายฝั่งทะเลเป็นระยะทาง 12 ไมล์
ทะเล และรวมถึงพ้ืนน้ าบริเวณปากแมํน้ าซึ่งไหลลงสูํทะเลด๎วย โดยกฎหมายฉบับนี้ได๎มีการจัดสรร
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยแบํงออกเป็นเขตพ้ืนที่ตํางๆ อีกทั้งยังมีการก าหนดหลักเกณฑ์การใช๎ประโยชน์
จากพ้ืนที่และวิธีการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งในแตํละเขตพ้ืนที่ (Coastal Regulation Zone : 
CRZ) ไว๎เป็นการเฉพาะด๎วย 
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2) การบัญญัติค านิยามและขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยการจ าแนกรายการ  เชํน การ
ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายฉบับลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน ค.ศ.1963 โดยกฎหมายฉบับนี้ก าหนดให๎ความคุ๎มครองแกํพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและชายหาด
ในประเทศฝรั่งเศสในฐานะเป็นพ้ืนที่สาธารณะทางทะเลเพ่ือประโยชน์รํวมกันของประชาชนที่เรียกวํา 
“สาธารณะสมบัติทางทะเล” (Domaine Public Maritime : DPM) ซึ่งประกอบด๎วย ดินผิวท๎อง
ทะเลและดินใต๎ผิวท๎องทะเลในบริเวณทะเลอาณาเขต ที่ชายตลิ่ง สันดอนทรายที่น้ าทํวมถึง กลําวได๎วํา 
ในกฎหมายฝรั่งเศส ค าวํา “ชายฝั่งทะเล” (Littoral หรือ Espace côtier) มีความหมายอยํางกว๎าง 
หมายถึงพ้ืนที่ที่เชื่อมตํอระหวํางผืนแผํนดินริมฝั่งกับทะเลและมหาสมุทร ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 สํวน
ด๎วยกัน ได๎แกํพ้ืนน้ า (l’avant-pays marin)  พ้ืนที่ริมฝั่ง (La côte) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ระหวํางแนวน้ าทะเล
ลงต่ าสุดและแนวน้ าทะเลขึ้นสูงสุดที่ขนานไปกับชายฝั่งทะเล (l’estran) และพ้ืนดินที่ติดตํอกับพ้ืนที่ริม
ฝั่งเข๎าไปในแผํนดินใหญํ (l’arrière-pays continental) (จันทจิรา เอ่ียมมยุรา และ อารยา สุขสม, 2556, 
147,153) 

อยํางไรก็ตาม ในบางประเทศซึ่งมิได๎มีการตรากฎหมายเพ่ือก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ภายในรัฐของตนไว๎อยํางชัดเจน หากมีความประสงค์ที่จะก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแล๎ว อยําง
น๎อยที่สุดประเทศเหลํานั้นควรก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลครอบคลุมถึงพ้ืนที่ดังตํอไปนี้ 1) พ้ืนที่
ริมชายฝั่งที่อาจเกิดภัยพิบัติจากพายุและน้ าทํวมจากทะเลได๎ 2) บริเวณชายฝั่งที่มีน้ าขึ้นลงของปุาชาย
เลน บึง สามเหลี่ยมปากแมํน้ า 3) แนวชายฝั่งน้ าตื้น เชํน อําว ทะเลสาบ สามเหลี่ยมปากแมํน้ า หรือ
พ้ืนที่ใกล๎ชายฝั่งที่มีทุํงหญ๎าทะเลแนวปะการัง สัตว์น้ าที่มีเปลือก เชํน หอย กุ๎ง ปู และ 4) เกาะขนาด
เล็กตามชายฝั่งและองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่อยูํใกล๎ชายฝั่ง (Clark, 1996, pp. 82-85 อ๎างถึงใน พรภัทร อธิ
วิทวัส, 2548, น. 234) 

 
3. ปัญหาการคุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลในระบบกฎหมายไทย 

3.1 ปัญหาการคุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลก่อนปี พ.ศ. 2558 
จากการศึกษากลุํมกฎหมายเก่ียวกับการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล

ในประเทศไทย พบวําอาจแบํงกลุํมตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายได๎เป็น 2 กลุํมใหญํ (จันทจิรา เอ่ียม
มยุรา และ อารยา สุขสม, 2556, น. 55) ดังนี้ 

กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครองรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ชายหาด โดยกฎหมายกลุํมนี้จะมีบทบัญญัติให๎รัฐมีอ านาจในการก าหนดให๎พ้ืนที่ชายหาดแหํงใดแหํง
หนึ่งเป็นเขตพ้ืนที่คุ๎มครองพิเศษหรือใช๎ประโยชน์เฉพาะ ตลอดจนก าหนดมาตรการเพ่ือ ให๎ความ
คุ๎มครองและก าหนดลักษณะการใช๎ประโยชน์จากชายหาดในรูปแบบตํางๆ ไว๎ ได๎แกํ การก าหนดให๎
พ้ืนที่ชายหาดเป็นเขตอนุรักษ์และเป็นพื้นท่ีคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษา
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คุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 การก าหนดให๎พ้ืนที่บริเวณชายทะเลแหํงใดแหํงหนึ่งเป็น
อุทยานแหํงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหํงชาติ พ.ศ.2504 การก าหนดพ้ืนที่ชายทะเลเป็นเขตปุา
สงวนแหํงชาติตามพระราชบัญญัติปุาสงวนแหํงชาติ พ.ศ. 2507 การวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะเพ่ือก าหนดให๎ชายฝั่งทะเลเป็นเขตรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2522 และการสร๎างสิ่งกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย๎าย และใช๎หรือเปลี่ยนการใช๎
อาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณชายหาดและการก าหนดระยะถอยรํนของสิ่งกํอสร๎างจากแนว
ชายฝั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

กลุ่มที่สอง กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากชายฝั่งและชายหาดในทาง
เศรษฐกิจ การปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย และการสาธารณสุข สุขอนามัยและความสะอาดของที่
สาธารณะ โดยกฎหมายกลุํมนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมที่กระท าบนพ้ืนที่ชายหาดหรือใช๎
ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายหาดในมิติตํางๆ และกฎหมายที่ดูแลรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและความ
สะอาดบนชายฝั่งทะเลและชายหาด ได๎แกํ  

1) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรการใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่บริเวณชายหาดในเชิงเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว เชํน การก าหนดให๎ พ้ืนที่บริ เวณหาดเป็นที่จับสัตว์น้ าตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 การก าหนดเขตพ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พ.ศ.2521 การก าหนดเขตอาณาบริเวณเพ่ือความสะดวกและ
ความปลอดภัยแกํการเดินเรือและการสินค๎าที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่บริเวณชายหาดตาม
พระราชบัญญัติการทําเรือแหํงประเทศไทย พ.ศ.2494 และการก าหนดนโยบายหรือมาตรการเพ่ือ
ปูองกันการท าลายสิ่งแวดล๎อมในแหลํงทํองเที่ยวบริเวณชายหาดตามพระราชบัญญัตินโยบายการทํองเที่ยว
แหํงชาติ พ.ศ.2551  

2) กฎหมายเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยจากกิจกรรมที่กระท าบนชายฝั่งทะเล
และชายหาด เชํน การสร๎างสิ่งลํวงล้ าล าน้ า หรือท าการขุดลอก แก๎ไข หรือมีการกระท าอันเป็นการ
เปลี่ยนแปลงรํองน้ า ทางเดินเรือ แมํน้ าล าคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในนํานน้ าไทยตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนํานน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456การก าหนดให๎พ้ืนที่บริเวณชายหาด
แหํงใดแหํงหนึ่งเป็นเขตบริเวณห๎ามขุดดินหรือถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน 
พ.ศ.2543 และการท ากิจการค๎าขายอันเป็นสาธารณูปโภคบริเวณชายหาดตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 58 พ.ศ.2515  

3) กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข สุขอนามัยและความสะอาดของที่สาธารณะ ซึ่ง
กฎหมายเหลํานี้ได๎ก าหนดข๎อห๎ามและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ๎มครองและรักษาชายฝั่งทะเลและ
ชายหาดไว๎ดังนี้ เชํน การก าหนดห๎ามมิให๎บุคคลทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะซึ่ง
รวมถึงพ้ืนที่บริเวณชายหาด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการก าหนดให๎
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บุคคลมีหน๎าที่รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ. 2535 

เมื่อได๎วิเคราะห์ระบบกฎหมายไทยข๎างต๎นพบวํามีปัญหาทั้งในเชิงโครงสร๎างและเนื้อหาสาระ
ของกฎหมาย    (จันทจิรา เอ่ียมมยุรา และอารยา สุขสม, 2556, น. 215-218) ดังนี้ 

ปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบกฎหมายไทย ในเชิงโครงสร๎างของระบบกฎหมาย 
พบวํามีปัญหาการขาดกฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองรักษาชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะ เนื่องจากกฎหมาย
ไทยที่เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครอง รักษา และใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลมีอยูํหลายฉบับแตํกลับไมํมี
กฎหมายฉบับใดเลยที่มีวัตถุประสงค์และวางมาตรการเพ่ือการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์บน
ชายฝั่ งทะเลโดยตรง ชายฝั่ งทะเลคงเป็นเพียงทรัพยากรธรรมชาติที่ พํวงหรือแฝงอยูํกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เชํนอยูํในความหมายของดิน หรือปุาสงวนหรืออุทยาน หรือแรํธาตุ ดังนั้น 
ชายฝั่งทะเลจึงอาจอยูํภายใต๎บังคับของกฎหมายหลายฉบับควบคูํกันไป การใช๎บังคับกฎหมายจึงต๎อง
พิจารณาแยกขอบเขตการบังคับใช๎จากวัตถุประสงค์เฉพาะของกฎหมายแตํละฉบับซึ่งมิได๎วาง
มาตรการที่ เหมาะสมส าหรับชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะ เชํนการก าหนดระยะถอยรํนจากแนว
ระดับน้ าทะเลขึ้นสูงสุด ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมการปลูกสร๎างอาคาร การพิจารณาถึงศักยภาพของชายฝั่ง
ทะเลในการรองรับการใช๎ประโยชน์ การวางผังเมืองชายทะเล การควบคุมการขยายตัวของเมืองไป
ตลอดแนวชายฝั่งทะเล ฯลฯ เป็นต๎น  

นอกจากนั้น การขาดองค์กรของรัฐที่ท าหน๎าที่เป็น “หนํวยงานกลาง” ในการดูแลรักษา
เยียวยาชายฝั่งทะเลและชายหาดให๎เป็นเอกภาพท าให๎การดูแล รักษา และการใช๎ประโยชน์จากชายฝั่ง
ทะเลอยูํภายใต๎อ านาจและความรับผิดชอบของหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องหลายหนํวยงานซึ่งมี
อ านาจหน๎าที่แยกเป็นอิสระจากกันจึงกํอให๎เกิดความยุํงยากสับสน และบางกรณีเกิดความขัดแย๎งกัน
ในการปฏิบัติการให๎เป็นไปตามอ านาจหน๎าที่ตามกฎหมาย ปัญหาการขาดความเป็นเอกภาพและ
การบูรณาการในการแก๎ปัญหาเชํนนี้สํงผลให๎การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทั้ง
ในสํวนที่ยังอยูํในสภาพปกติตามธรรมชาติและสํวนที่ถูกกัดเซาะท าลายไปแล๎วไมํมีประสิทธิภาพ
ซ้ าซ๎อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ 

ปัญหาในเชิงเนื้อหาสาระของกฎหมาย หากพิจารณาถึงสาระส าคัญของกลุํมกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครอง รักษา และใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล พบวํายังมีปัญหาในเชิงเนื้อหาที่
นําสนใจคือกฎหมายสํวนใหญํมีบทบัญญัติที่ผูกขาดอ านาจในการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลไว๎ที่
หนํวยงานของรัฐสํวนกลาง การบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ เป็นต๎นวํา 
การจัดสรรการใช๎ประโยชน์บนพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล การประกาศเขตพ้ืนที่คุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม และการ
วางมาตรการคุ๎มครองรักษาชายฝั่งทะเล มีลักษณะรวมศูนย์อยูํภายใต๎อ านาจของหนํวยงานราชการ
สํวนกลางและสํวนภูมิภาคโดยขาดการมีสํวนรํวมตลอดจนการตรวจสอบถํวงดุลอ านาจจากชุมชน



 
 

 

445 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ท๎องถิ่นและองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งเป็นผู๎ได๎รับผลกระทบหรือมีสํวนได๎เสียโดยตรงกับการ
คุ๎มครองรักษาและการใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล  

นอกจากนั้น การใช๎อ านาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบตํอบุคคล ภาคธุรกิจ ชุมชนท๎องถิ่น
และองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นสํวนใหญํขาดกระบวนการการมีสํวนรํวมของประชาชนและผู๎มีสํวน
ได๎เสียอยํางแท๎จริงท าให๎การบริหารจัดการ และการบ ารุงรักษาหรือการฟ้ืนฟูเยียวยาสภาพของชายฝั่ง
ทะเลขาดการมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝุาย เป็นเหตุให๎รัฐไมํได๎รับความรํวมมือจากทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎องกับพื้นท่ีชายฝั่งทะเล ในขณะที่รัฐเองก็ไมํมีทรัพยากรและความสามารถดูแลรักษาชายหาดได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและทันทํวงทีกับปัญหา การแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลขาดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันระหวํางสํวนกลางกับท๎องถิ่นและภาคเอกชน บางครั้งการแก๎ไขปัญหาของรัฐไมํ
สอดคล๎องกับแนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล๎อมและวิถีชีวิตความเป็นอยูํและการประกอบอาชีพ
ของชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ แสดงให๎เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชายฝั่ง
ทะเลของประเทศไทย 

3.2 ปัญหาการคุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 
ปัญหาการขาดบทบัญญัติของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือการคุ๎มครองรักษาและ

ใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลและชายหาดอยํางเป็นระบบที่เกิดขึ้นในอดีต สํงผลท าให๎การแก๎ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งและชายหาดตกอยูํภายใต๎ความรับผิดชอบของหลายองค์กรทั้งในระดับสํวนกลาง 
สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่นตามบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ ผลที่ตามมาคือการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทั้งในสํวนที่อยูํในสภาพปกติตามธรรมชาติและสํวนที่ถูกกัด
เซาะท าลายไมํมีประสิทธิภาพ ซ้ าซ๎อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ นอกจากนั้ นยังมีสาเหตุจากการที่
กฎหมายสํวนใหญํมีบทบัญญัติที่กระจายอ านาจเกี่ยวกับการจัดการ บ ารุงรักษาและใช๎ประโยชน์จาก
ชายฝั่งและชายหาดให๎แกํองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ไมํเพียงพอ สํงผลท าให๎องค์การปกครองสํวน
ท๎องถิ่นซึ่งเป็นผู๎ได๎รับผลกระทบหรือมีสํวนได๎เสียโดยตรงจากการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จาก
ชายฝั่งทะเลไมํสามารถเข๎าไปมีสํวนในการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลรํวมกับรัฐในเรื่องที่มีความส าคัญ
ได๎อยํางแท๎จริง ด๎วยเหตุนี้ รัฐสภาจึงได๎ตราพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 (ซึ่งตํอไปขอใช๎ค าวํา “พระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ”) เพ่ือ
แก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยังไมํมีความเป็นเอกภาพขาดการบูร
ณาการและการมีสํวนรํวมของประชาชนและชุมชนในท๎องถิ่น  

ประเด็นส าคัญที่ต๎องพิจารณาในเบื้องต๎นคือ การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณา
การนั้นคืออะไร ในเรื่องนี้จะเห็นวําการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ (Integrated 
Coastal Zone Management : ICZM) คือ วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอยํางหนึ่ง
น ามาใช๎จัดการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าประมงชายฝั่งทะเล ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
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และปัญหาเก่ียวกับการใช๎ประโยชน์จากที่ดินและแหลํงแรํในทะเล โดยการอธิบายความหมายของการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการในทางวิชาการนั้นพบวํายังไมํมีความหมายที่ยอมรับ
ตรงกันเป็นการทั่วไป (จันทจิรา เอ่ียมมยุรา, 2557, น. 267; Portman, Esteves, Le, & Khan, 2012, p. 
195.; Department of Environmental Affairs & SSI Engineers and Environmental 
Consultants, 2009, p. 6.) แตํจากการศึกษาเอกสารตํางๆ ในทางระหวํางประเทศได๎อธิบายถึงการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งแบบบูรณาการไว๎วําเป็นแนวทางในการบริหารจัดการภายในพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลซึ่งมีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ไว๎เป็นเฉพาะ (Defined area or zone) บนพ้ืนฐานของความ
รํวมมือระหวํางผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
รํวมกันโดยมีหลักส าคัญคือ การท าความเข๎าใจและเคารพบทบาทหน๎าที่ของกระบวนการชายฝั่งใน
ภาพรวมทั้งระบบกลําวคือต๎องมีการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งแบบบูรณาการและเป็นหนึ่งเดียว
มากกวําเป็นการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งแบบแยกสํวนโดยการวางแผนและการตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวกับข๎องกับพื้นท่ีชายฝั่งทะเลต๎องสอดคล๎องกับระบบของการด าเนินกิจกรรมบนพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ของมนุษย์ทั้งหมดตามความเป็นจริง (Food and Agriculture Organization of the United 
Nation, 2006, p.10) การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการเป็นแนวทางในบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอยํางหนึ่งซึ่งเกิดจากการอาศัยความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบของพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลที่มีความซับซ๎อนและมีลักษณะเป็นพลวัตรทํามกลางบริบทความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์
กับสิ่งแวดล๎อมที่ตํางมีอิทธิพลในการด ารงอยูํซึ่งกันและกัน โดยมีเปูาหมายส าคัญคือเพ่ือให๎เกิดการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการรํวมกันเป็นหนึ่งเดียว (อารยา สุขสม, 2560, น. 123) 

ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ บทบัญญัติของกฎหมายถือเป็น
กลไกส าคัญที่จะท าให๎นโยบายและแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของรัฐมีผลในทางปฏิบัติได๎
อยํางแท๎จริง อยํางไรก็ดี การใช๎กลไกทางกฎหมายด าเนินการเพ่ือให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายของการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการนั้น กฎหมายดังกลําวต๎องประกอบด๎วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
ประการที่หนึ่ง มีกฎเกณฑ์ซึ่งใช๎บังคับกับพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเป็นการเฉพาะรวมถึงหลักการและกลไก
ทางกฎหมายเพ่ือบังคับการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ประการที่สอง สาระส าคัญของ
บทบัญญัติในกฎหมายต๎องเกี่ยวข๎องกับการใช๎ประโยชน์และการปกปูองคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมในเขต
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลซึ่งอาจก าหนดให๎ครอบคลุมทั้งทะเลและตลอดแนวชายฝั่ง  และ ประการที่สาม 
บทบัญญัติของกฎหมายต๎องก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการการใช๎ทรัพยากรชายฝั่งของมนุษย์
บนพ้ืนฐานของการพิจารณาถึงระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลทั้งระบบ อีกทั้งแนวทางดังกลําวต๎อง
กํอให๎เกิดการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอยํางเป็นหนึ่งเดียวทั้งระบบโดยที่มิได๎เป็นเพียงแคํการก าหนด
แนวทางการใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบแยกสํวนหรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์เฉพาะเรื่อง 
ทั้งนี้บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งประกอบด๎วยสาระส าคัญดังที่ได๎กลําวมาในข๎างต๎น ต๎องมีวัตถุประสงค์
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ส าคัญคือเพ่ือกํอให๎เกิดระบบการบริหารจัดการที่อ านวยความสะดวกและสนับสนุนให๎เกิดการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของมนุษย์แบบบูรณา
การได๎ (Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2006, pp. 8-9)  ตัวอยําง 
เชํน กฎหมายวําด๎วยการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง ค.ศ. 1972 ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal 
Coastal Zone Management Act : CZMA) กฎหมายวําด๎วยชายฝั่งทะเล ค.ศ. 1988 ของประเทศ
สเปน (Ley de Costas, Shore Act) กฎหมายวําด๎วยการจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ ค.ศ. 
2008 ของประเทศแอฟริกาใต๎ (Integrated Coastal Management Act : ICMA) กฎหมายวําด๎วย
การอนุรักษ์ชายฝั่ง ค.ศ. 1981 ของประเทศศรีลังกา (The Coast Conservation Act 1981 : CCA) 
และกฎหมายแมํบทวําด๎วยชายฝั่งทะเลและชายหาด ค.ศ. 1986 ของประเทศฝรั่งเศส (Loi littoral) 
เป็นต๎น  

เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ จะพบวํากฎหมายฉบับนี้ได๎
วางหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งให๎ประชาชนและชุมชนในท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมใน
การปลูก การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยํางสมดุลและ
ยั่งยืนภายใต๎การประสานของหลักการที่ส าคัญ 3 ประการคือ ประการที่หนึ่ง การประสานความ
รํวมมือเพ่ือบูรณาการกฎหมายและแผนงานนโยบายของแตํหนํวยงานตํางๆ เข๎าด๎วยกัน  ประการที่
สอง การก าหนดพื้นที่โดยแบํงออกเป็นพ้ืนที่ปุาชายเลนอนุรักษ์ พ้ืนที่คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และพ้ืนที่เพ่ือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และ ประการที่สาม การเสริมสร๎างให๎
ชุมชนชายฝั่งมีโอกาสเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร เปิดโอกาสให๎ผู๎แทนภาคประชาชนและชุมชนมีสํวนรํวมเป็น
คณะกรรมการทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดเพ่ือให๎สอดรับกับการบริหารจัดการทรัพยากรรํวมกัน
ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ จึงเห็นได๎วําพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ เป็น
กฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่ได๎ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะของการบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งเปิด
โอกาสให๎ชุมชนชายฝั่งรวมถึงท๎องถิ่นได๎เข๎ามามีสํวนรํวมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ปัญหาในเชิงโครงสร๎างที่เกิดข้ึนในอดีตจึงได๎รับการแก๎ไขโดยผลของการตรากฎหมายฉบับ
นี้ อยํางไรก็ดี หากพิจารณาในแงํเนื้อหาสาระส าคัญจะพบวําบทบัญญัติของกฎหมายยังคงผูกขาด
อ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางเรื่องไว๎กับราชการสํวนกลาง ทั้งยังขาด
นิยามความหมายของชายฝั่งทะเลที่ชัดเจนและหลักเกณฑ์ขั้นต่ าที่จ าเป็นในการคุ๎มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอันเป็นหัวใจส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ กลําวคือ  
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1) ปัญหาการผูกขาดอ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ ได๎ก าหนดมาตรการคุ๎มครอง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไว๎ในหมวดที่ 3 ตั้งแตํมาตรา 17 ถึงมาตรา 23 โดยในสํวนของการ
ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นกฎหมายฉบับนี้ได๎
มอบหมายให๎เป็นอ านาจของรัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แหํงชาติออกกฎกระทรวงก าหนดเขตพ้ืนที่ปุาชายเลนอนุรักษ์ (มาตรา 18) หรือพ้ืนที่คุ๎มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (มาตรา 20)  หรือพ้ืนที่เพ่ือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
(มาตรา 21) พร๎อมทั้งก าหนดมาตรการคุ๎มครองที่จะใช๎บังคับในพ้ืนที่บริเวณดังกลําวและแผนที่แสดง
แนวเขตแนบท๎ายกฎกระทรวง นอกจากนั้นยังให๎อ านาจแกํรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีประกาศใช๎มาตรการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่ซึ่งได๎รับความ
เสียหายที่ร๎ายแรงเข๎าขั้นวิกฤติ (มาตรา 22) 

ประเด็นที่นําสนใจในเรื่องนี้คือ เหตุผลของการตราพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหาร
จัดการฯ นั้นสํวนหนึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการแก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ผูกขาดอ านาจไว๎ที่หนํวยงานของรัฐสํวนกลางโดยขาดการมีสํวนรํวมตลอดจนการ
ตรวจสอบถํวงดุลอ านาจจากชุมชนท๎องถิ่นและองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น กฎหมายฉบับนี้จึงได๎
จัดตั้งองค์กรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด 
ได๎แกํ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหํงชาติ ซึ่ง
ตํอไปขอใช๎ค าวํา “คณะกรรมการระดับชาติ” (มาตรา 5) และคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัด ซึ่งตํอไปขอใช๎ค าวํา“คณะกรรมการระดับจังหวัด” โดยท างานรํวมกับภาคประชาชน 
ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (มาตรา 12) เพ่ือท างานรํวมกันทั้งในระดับนโยบาย
และการปฏิบัติ ดังนั้น หากภาคประชาชน ชุมชนชายฝั่งหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความ
ประสงค์จะก าหนดให๎ชายฝั่งทะเลหรือชายหาดพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งของตนเป็นเขตพ้ืนที่คุ๎มครองหรือ
ก าหนดมาตรการปูองกันการกัดเซาะในพ้ืนที่ของตนเองตามกฎหมายฉบับนี้ก็สามารถเข๎ามามีสํวน
รํวมกับคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือจัดท าความเห็นเสนอตํอคณะกรรมการระดับชาติในการออก
กฎกระทรวง หรือพิจารณาให๎ความเห็นชอบพ้ืนที่ที่จะใช๎มาตรการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งตํอไป 
(มาตรา 13(2)-(3)) อยํางไรก็ตาม อ านาจของคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นเพียงอ านาจในการเสนอ
ความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเทํานั้น ทั้งกฎหมาย
ฉบับนี้ก็ไมํได๎มีบทบัญญัติให๎คณะกรรมการระดับชาติต๎องผูกพันตํอข๎อเสนอซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่ม
ของคณะกรรมการระดับจังหวัดแตํอยํางใด ซึ่งหมายความวํา คณะกรรมการระดับชาติยํอมมีอ านาจ
อิสระที่จะตัดสินใจเสนอให๎พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแหํงใดแหํงหนึ่งเป็นเขตพ้ืนที่คุ๎มครองตามความคิดเห็น
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ของคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือไมํก็ได๎ คณะกรรมการระดับจังหวัดจึงไมํมีอ านาจตัดสินใจก าหนด
เขตพ้ืนที่คุ๎มครองหรือก าหนดมาตรการปูองกันการกัดเซาะในพ้ืนที่ของตนเอง ดังนั้น อ านาจในการ
ตัดสินใจเสนอให๎ชายฝั่งทะเลพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นเขตพ้ืนที่คุ๎มครองและก าหนดมาตรการคุ๎มครองจึง
เป็นอ านาจที่แท๎จริงของคณะกรรมการระดับชาติ 

นอกจากนั้นแล๎ว แม๎วําอ านาจการตัดสินใจของรัฐมนตรีจะต๎องได๎รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการระดับชาติที่มีตัวแทนชุมชนชายฝั่งเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการแล๎วก็ตาม 
(มาตรา 5 วรรคท๎าย) แตํหากพิจารณาสัดสํวนของตัวแทนชุมชนชายฝั่งแล๎วพบวํามีสัดสํวนน๎อยมาก
เมื่อเทียบกับตัวแทนที่มาจากราชการสํวนกลางจึงเห็นได๎วําอ านาจในการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งยังเป็นอ านาจผูกขาดไว๎กับราชการสํวนกลาง สภาพการณ์เชํนนี้ไมํมีความแตกตํางไปจาก
การผูกขาดอ านาจในการออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรีเพ่ือประกาศพ้ืนที่ชายหาดให๎เป็นพ้ืนที่
คุ๎มครองตามมาตรา 43 และมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
พ.ศ.2535 ดังที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งแม๎วําการออกกฎกระทรวงในเวลานั้นจะเปิดโอกาสให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการเสนอให๎ชายฝั่งทะเลหรือชายหาดพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็น
เขตพ้ืนที่คุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมและก าหนดมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมก็ตาม  แตํอ านาจในกรณี
ดังกลําวยังคงเป็นเพียงอ านาจริเริ่มในการเสนอเทํานั้น ท๎ายที่สุดแล๎วการเสนอความเห็นดังกลําวยังคง
อยูํภายใต๎ความเห็นชอบจากราชการสํวนกลาง โดยองค์กรผู๎มีอ านาจในการก าหนดนโยบายที่แท๎จริง
ยังคงเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (จันทจิรา เอ่ียมมยุรา 
และ อารยา สุขสม, 2556, น. 130) ปัญหาการรวมศูนย์อ านาจในการจัดทรัพยากรไว๎ที่รัฐสํวนกลางที่เคย
เกิดขึ้นในอดีตจึงยังไมํได๎รับการแก๎ไขในกฎหมายฉบับนี้  

มีข๎อสังเกตวํา เขตพ้ืนที่จะประกาศให๎เป็นพ้ืนที่ปุาชายเลนและพ้ืนที่คุ๎มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ถูกจ ากัดเฉพาะพ้ืนที่ซึ่งไมํอยูํในเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่มีการประกาศเพ่ือควบคุมการท ากิจกรรมในพ้ืนที่ชายฝั่งเทํานั้นไมํได๎เพ่ือคุ๎มครองลักษณะตาม
ธรรมชาติของพ้ืนที่ชายฝั่งเป็นการเฉพาะ จึงท าให๎การคุ๎มครองไมํอาจกระท าได๎ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลได๎ทั้งหมด (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2560, น. 158) กลําวได๎วําการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องของดุลพินิจและมีข๎อจ ากัด
อยํางมาก 

2) ปัญหาค านิยามและขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลขาดความชัดเจน 
แม๎วํามาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ ได๎ก าหนดนิยามค าวํา 

“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ไว๎อยํางชัดเจนแตํจะเห็นวําเป็นการนิยามถึงลักษณะของทรัพยากร
ที่เกิดขึ้นหรือตั้งอยูํในบริเวณทะเลและชายฝั่งตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพ่ือประโยชน์
แกํระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเทํานั้น กฎหมายฉบับนี้มิได๎บัญญัติถึงนิยามและขอบเขตของพ้ืนที่
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ชายฝั่งทะเลแตํอยํางใด ทั้งที่ขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแสดงถึงเขตแดนที่รองรับการใช๎อ านาจรัฐ
เหนือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ตั้งอยูํในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแหํงนั้น การก าหนดนิยามและ
ขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่ชัดเจนจึงเป็นประโยชน์ตํอการวางหลักเกณฑ์ส าหรับการวัดแนวเขต
พ้ืนที่คุ๎มครองภายใต๎กฎหมายฉบับนี้ให๎เป็นไปในแนวทางอยํางเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีผลดีตํอการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของรัฐเพราะมีสํวนส าคัญตํอการวางแผนเพ่ือก าหนดลักษณะการใช๎
ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งที่มีความแตกตํางกัน อีกทั้งยังชํวยก าหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเกิดความชัดเจนและสามารถบริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพอีกด๎วย 

3) ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ขั้นต่ าที่จ าเป็นในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

เมื่อพิจารณาหมวด 3 วําด๎วยเรื่องการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
พระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ จะพบวํามาตรการตํางๆ ที่ก าหนดไว๎มีลักษณะใกล๎เคียง
กับมาตรการที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 
เชํน การออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่ตามมาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 22 
ของพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ มีความคล๎ายคลึงอยํางมากกับบทบัญญัติมาตรา 43 
และ 45 ของพระราชบัญญัติสํงเสริมฯ  

อยํางไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ เป็นกฎหมายเฉพาะที่
เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยํอมต๎องก าหนดมาตรการหรือ
หลักเกณฑ์ขั้นต่ าที่จ าเป็นตํอการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการเฉพาะด๎วยเชํนกัน 
แตํกฎหมายฉบับนี้กลับขาดมาตรการคุ๎มครองในเรื่องดังกลําวอยํางชัดเจน ซึ่งหากพิจารณาจาก
กฎหมายในตํางประเทศพบวํามีการก าหนดมาตรการตํางๆ ในลักษณะของการสร๎างหลักเกณฑ์ขั้นต่ า
ที่จะน าไปสูํการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เชํน การก าหนดระยะถอยรํนรวมถึงการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ที่มีการประกาศระยะถอยรํนโดยหลักเกณฑ์ดังกลําวปรากฏอยํางชัดเจนในกฎหมายของ
ตํางประเทศ (อารยา, 2560, น. 128) ซึ่งจะเห็นวําการก าหนดระยะถอยรํนส าหรับชายฝั่งทะเล 
(Coastal Setback Line) เป็นแนวทางการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่ได๎รับการยอมรับอยําง
กว๎างขวางวําสามารถน ามาใช๎เพ่ือจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลให๎คงอยูํอยํางสมดุลและยั่งยืน 
(Portman et al., 2012, p. 194) ในหลายประเทศจึงน าวิธีการก าหนดระยะถอยรํนมาใช๎ในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให๎ความคุ๎มครองแกํพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลซึ่ง
เป็นสาธารณะสมบัติของชาติและในขณะเดียวกันก็เป็นการคุ๎มครองคุ๎มครองสิทธิในการเข๎าถึงการใช๎
ทรัพยากรชายฝั่งของบุคคล (Public’s right of access to the shore) ตลอดจนปกปูอง
ผลประโยชน์ทางทะเลของรัฐชายฝั่ง เชํน สเปน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ศรีลังกา 
แอฟริกาใต๎ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต๎น (Fenster, 2005, pp.863-866) โดยประเทศเหลํานี้ได๎น า
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แนวทางการก าหนดระยะถอยรํนหรือแนวถอยรํนมาบัญญัติไว๎เป็นสํวนหนึ่งของกฎหมายของรัฐเพ่ือให๎
ความคุ๎มครองและควบคุมการใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งของประชาชนให๎ด าเนินไปอยํางเหมาะสม 
โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝุายมีสํวนรํวมในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการใช๎ประโยชน์จาก
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เพ่ือให๎เกิดความสมดุลระหวํางการพัฒนา การใช๎ประโยชน์และการปกปูองคุ๎มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่งทะเล การก าหนดระยะถอยรํนจึงเป็นการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าใน
การคุ๎มครองพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและเป็นการสร๎างแผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
แบบบูรณาการในขณะเดียวกัน (European Union, 2013, p.3) ดังนั้น หากมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมโดย
การระบุให๎การก าหนดระยะถอยรํนเป็นหลักเกณฑ์ข้ันต่ าในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งไว๎ในพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ ยํอมท าให๎บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเกิดการบูรณาการทุกภาคสํวนอยํางเป็นเอกภาพสมดังตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ 
 
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

กํอนหน๎าปีพ.ศ. 2558 การคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศ
ไทยอยูํภายใต๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎องหลายฉบับ สํงผลให๎การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลขาดความ
เป็นเอกภาพและขาดบูรณาการในการแก๎ปัญหา นอกจากนั้นการขาดบทบัญญัติที่จ าเป็นตํอการ
คุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยตรงรวมถึงการผูกขาดอ านาจในการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลไว๎กับรัฐ จึงท าให๎การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทั้งในสํวนที่อยูํใน
สภาพปกติตามธรรมชาติและสํวนที่ถูกกัดเซาะท าลายไมํมีประสิทธิภาพ ซ้ าซ๎อนและสิ้นเปลือง
งบประมาณ การตราพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ ในปีพ.ศ. 2558 จึงนับวําเป็นกลไก
ส าคัญในการแก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในอดีต อยํางไรก็
ตาม กฎหมายฉบับนี้ยังมีชํองวํางทางกฎหมายซึ่งท าให๎กลไกการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทะเลที่บัญญัติไว๎ไมํอาจเกิดผลในทางปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การขาด
มาตรการขั้นต่ าที่จ าเป็นตํอการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยํอมไมํอาจท าให๎การบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลให๎เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดการบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวน
ได๎อยํางแท๎จริง ดังนั้นผู๎เขียนเสนอให๎มีการแก๎ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสํงเสริมการ
บริหารจัดการฯ ในประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง ควรก าหนดค านิยามและขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลในฐานะเป็นสาธารณะ
สมบัติของแผํนดิน ซึ่งผู๎รํางกฎหมายอาจกระท าได๎อยูํ 2 ลักษณะคือ การบัญญัติค านิยามและขอบเขต
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยอาศัยการวัดระยะทางจากสิ่งอ๎างอิงเข๎ามาสูํแนวชายฝั่งทะเลของรัฐ เชํน การวัด
ระดับน้ าขึ้นสูงสุดเฉลี่ย หรือแบบจ าแนกรายการก็ได๎ดังเชํนกฎหมายของตํางประเทศ ทั้งนี้การก าหนด
ค านิยามและขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลให๎มีความชัดเจนแนํนอนยํอม มีผลดีตํอการบริหารจัดการ
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พ้ืนทีช่ายฝั่งทะเลของรัฐ กลําวคือ การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลท าให๎รัฐทราบวําพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลซึ่งเป็นวัตถุท่ีกฎหมายมุํงประสงค์ให๎ความคุ๎มครองนั้นมีสาระส าคัญและมีขอบเขตแคํไหนเพียงไร 
นอกจากนั้นแล๎วการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลยังมีสํวนส าคัญตํอการวางแผนเพ่ือก าหนด
ลักษณะการใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งที่มีความแตกตํางกัน อีกทั้งยังชํวยก าหนดพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องเกิดความชัดเจนและสามารถบริหารจัดการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพอีกด๎วย 

ประการที่สอง ควรรับรองให๎สิทธิแกํชุมชนชายฝั่งรวมถึงองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด๎วย
ตนเอง เชํน การรับรองอ านาจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการข๎อบัญญัติท๎องถิ่นเพ่ือจัดการ 
บ ารุงรักษา และใช๎ประโยชน์ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่อยูํในเขตอ านาจความรับผิดชอบของตนเอง โดย
พิจารณาถึงศักยภาพความสามารถและความพร๎อมขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นชายทะเลแตํละ
รูปแบบประกอบการกระจายอ านาจด๎วย ทั้งนี้ เพ่ือให๎เกิดการกระจายอ านาจในลักษณะแนวราบซึ่งจะ
ชํวยท าให๎เกิดประสิทธิภาพในการปูองกันและการเยียวยาความเสียหายในทรัพยากรชายฝั่ งทะเลได๎
อยํางทันทํวงท ี

ประการที่สาม ควรก าหนดเรื่องระยะถอยรํนส าหรับชายฝั่งทะเลไว๎ในกฎหมายฉบับนี้ในฐานะ
เป็นมาตรการขั้นต่ าที่จ าเป็นตํอการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากการก าหนด
ระยะถอยรํนเป็นแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งที่เปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝุายทั้งภาครัฐ
และเอกชน องค์การปกครองท๎องถิ่น และชุมชนมีสํวนรํวมในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการใช๎
ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล โดยมุํงที่จะกํอให๎เกิดความสมดุลระหวํางการพัฒนาการใช๎ประโยชน์
และการปกปูองคุ๎มครองทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่งทะเล ดังนั้น การก าหนดระยะถอยรํนนอกจาก
เป็นมาตรการขั้นต่ าในการคุ๎มครองพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแล๎วยังเป็นการสร๎างแผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการในขณะเดียวกันอีกด๎วย 
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