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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ ่งศึกษาเรื่องการก�าหนด

ระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเล โดยในเบื้องต้น
พิจารณาถึงการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั ่งทะเล
แบบบูรณาการโดยการก�าหนดระยะถอยร่น จาก
นั้นได้ศึกษาถึงการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับ
ชายฝั่งทะเลตามกฎหมายของต่างประเทศ ผลจาก
การศึกษาพบว่า การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับ
ชายฝั ่งทะเลเป็นแนวทางการจัดการพื้นที่ชายฝั ่ง
ทะเลที่มีความส�าคัญอีกวิธีหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางว่าสามารถน�ามาใช้เพื่อจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อคงอยู่อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ในหลายประเทศจึงบัญญัติให้การก�าหนด
ระยะถอยร่นเป็นมาตรการทางกฎหมายอย่างหนึ่ง
ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของตน โดย
มีรูปแบบ ประเภท และวิธีการที่แตกต่างกันไป ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ชายฝั่งทะเล ลักษณะการ
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเล และวัตถุประสงค์
ของการก�าหนดระยะถอยร่นในพื้นที่ชายฝั ่งทะเล 
จึงเห็นได้ว่าการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่ง
ทะเล นอกจากเป็นการวางมาตรฐานขั้นต�่าในการ
คุ้มครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลแล้ว ยังเป็นการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง
ของประชาชน และเป็นการสร้างแผนงานทั่วไปเกี่ยว
กับการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการใน
ขณะเดียวกันด้วย

คําสําคัญ : การจดัการแบบบรูณาการ ระยะถอยร่น 
กฎหมายชายฝ่ังทะเล ต่างประเทศ

Abstract 
 This article aimed to study the estab-

lishment of coastal setback lines and to propose 

the use of coastal setbacks for integrated coastal 

zone management.  The legal framework for 

the coastal setback lines in foreign countries 

were investigated. The study revealed that the 

establishment of coastal setbacks has widely 

been accepted in coastal zone management for 

managing coastal resources in a balanced and 

sustainable way.  Several countries have adopted 

coastal setbacks as a legal measure for managing 

their coastal resources, however, with diverse 

forms, categories and methods for determining 

coastal setback lines.  The identification of coastal 

setbacks depends on the characteristics and the 

use of coastal areas, as well as the objective in 

determining coastal setback lines. Therefore, the 

establishment of coastal setbacks is not only 

necessary as a minimum standard for coastal 

protection, but also a safeguard for the public 

rights to access the shoreline.  At the same time, 

it also creates a general guideline for integrated 

coastal zone management.

Keywords : Integrated Management, Setback 

Lines, Coastal laws, Foreign countries



บทน�ำ
การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ (Integrated Coastal Zone Management : 

ICZM) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลรูปแบบหน่ึงซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามแก้ไข
ปัญหากัดเซาะชายฝั่งและความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งทะเล อันเนื่องจากการเข้าครอบครอง
และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ อย่างรวดเร็วจนเกินกว่าที่ศักยภาพของพื้นที่
ชายฝั่งทะเลจะรองรับได้ (Portman, Esteves, Le, & Khan, 2012, p. 195) โดยแนวคิดว่าด้วยการบริหาร
จัดการพื้นที่ชายฝั่งแบบบูรณการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในคราวที่มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา (United Nation Conference on Environment and Development: UNCED) ณ กรุงริ
โอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ค.ศ. 1992 โดยมีประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมลงนามรับรองแผน
ปฏิบัติการฉบับที่ 21 (Agenda 21) ในปฏิญญาริโอว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration 
on Environment and Development) ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของโลก โดยแผน
ปฏิบัติการฉบับที่ 21 นี้ได้ก�าหนดไว้ในบทที่ 17 ข้อ 17.1 ว่ารัฐสมาชิกมีพันธกรณีที่ต้องให้ความคุ้มครองและ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยรัฐสมาชิกต้องมีการจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการและมีการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลบนพื้นฐานของความอย่างย่ังยืนหรือเป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) ซึ่งเรียกร้องให้การใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อตอบสนองความต้องการของคนใน
ยุคปัจจุบันต้องไม่เป็นการขัดขวางหรือท�าลายความสามารถของคนในยุคต่อไปที่จะตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง จากการรับรองหลักการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลบนพื้นฐานของความอย่างยั่งยืนในแผนปฏิบัติ
การฉบับที่ 21 นี้ ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้จ�าเป็นต้องมีวิธีการจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเลในรูปแบบท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับชายฝั่งทะเลภายในรัฐของตน อีกท้ัง
ต้องมีการบริหารจัดการซึ่งเกิดจากความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมุ่งท่ีจะก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการพัฒนา การใช้ประโยชน์และการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่งทะเล หรือ
ที่เรียกว่า “การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ” ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของมนุษย์บนพื้นฐานของการพิจารณาถึงระบบนิเวศชายฝั่งทะเลทั้งระบบ กอปรกับ
การมีกระบวนการก�าหนดกลยุทธ์และวางแผนในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งเกิดจากความร่วม
มือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงท�าให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างบูรณาการเป็น
หนึ่งเดียวทั้งระบบ (Duxbury & Dickinson, 2007, pp. 322 - 323) ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้การบริหารจัดการ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการมีลักษณะพิเศษต่างไปจากแนวทางจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเลในรูปแบบอื่น

ปัจจุบัน การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการโดยการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับ
ชายฝั่งทะเล (Coastal Setback Line) นับว่าเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า
สามารถน�ามาใช้เพื่อจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อคงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน (Portman et al., 2012, 
p. 194) ในหลายประเทศที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลจึงนิยมน�าแนวทางการก�าหนดระยะถอยร่นหรือแนวถอย
ร่น (Setback Lines) มาบัญญัติไว้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายในฐานะเป็นมาตรการอย่างหน่ึงในการบริหาร
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการเพื่อมุ่งคุ้มครองความสมดุลของกระบวนการชายฝั่งมิให้ถูกรบกวน
หรือแทรกแซงจากการท�ากิจกรรมของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ขณะเดียวกันการก�าหนดระยะ
ถอยร่นในพื้นที่ชายฝั่งย่อมส่งผลเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งตั้งอยู่
บริเวณชายฝั่งจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล คลื่นน�้าทะเลสูงจากพายุและภัยธรรมชาติอื่น การก�าหนด
ระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลจึงนับว่าเป็นแนวทางการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างหนึ่งที่สามารถน�า

การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลตามกฎหมายของต่างประเทศ
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มาใช้เพื่อปกป้อง ดูแลรักษาและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งทะเลของมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดอีกวิธีหนึ่งซึ่งสมควรน�ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย บทความฉบับน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อมุ่งศึกษา
ความส�าคัญ ความหมาย และวัตถุประสงค์การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเล และหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลตามกฎหมายของต่างประเทศโดยแบ่งกลุ่มประเทศ
ที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาแล้ว ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศฝรั่งเศส  2) กลุ่มประเทศที่ก�าลังพัฒนา ได้แก่ ประเทศศรีลังกา และประเทศแอฟริกาใต้  และ 3) 
กลุ่มประเทศในอาเซียน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ท้ังน้ี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเบื้อง
ต้นส�าหรับเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่ง
ทะเลของประเทศไทยต่อไป

กำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีช่ำยฝ่ังทะเลแบบบรูณำกำร
โดยกำรก�ำหนดระยะถอยร่น
แนวคิดและหลกักำรส�ำคญัของเกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีช่ำยฝ่ังทะเลแบบบรูณำกำร

การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลอย่างหนึ่งซึ่งนิยมน�ามาใช้จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�าประมงชายฝั่งทะเล ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และปัญหาเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินและแหล่งแร่ในทะเล (Portman  
et al., 2012, p. 195) โดยมีศูนย์กลางทางความคิดท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่ง
ในเวลาต่อมาได้รับการพัฒนาและเป็นที่มาของหลักการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ส�าคัญต่างๆ ดังนี้ 
(Duxbury  & Dickinson, 2007, p. 319)

- หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainability) เป็นหลกัการทีเ่รยีกร้องให้การใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต้องด�าเนินไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกัน

- หลักการบริหารจัดการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (Adaptive Management) เป็นหลักการที่เรียก
ร้องให้ผูม้อี�านาจตดัสนิใจใช้ความสามารถทีม่อียูท่�าหน้าทีใ่นการบรูณาการข้อมลูความรูท้ัง้ในด้านระบบนเิวศ 
สังคมและเศรษฐกิจ และต้องแสวงหาวิธีการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

- หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นหลักการท่ีเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
ต้องเข้ามามีส่วนในการพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ชายฝั่งร่วมกับ
องค์กรเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจรัฐเสมอ 

- หลักการบูรณาการ (Integration) เป็นหลักการท่ีเรียกร้องให้การพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง
เกี่ยวกับพื้นท่ีชายฝั่งทะเลของรัฐต้องเกิดจากการบูรณาการนโยบายซึ่งได้จากการรับข้อมูลของชุมชนท่ี
เกี่ยวข้องร่วมกัน

จากหลักการข้างต้นได้ท�าให้การบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างหน่ึง ซึ่งเป็นระบบท่ีพิจารณาเห็นถึงความซับซ้อนละเอียด
อ่อนของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ชายหาดซึ่งเป็นแดนเชื่อมต่อระหว่าง
ผืนแผ่นดินกับทะเล โดยมีการน�าเอาความรู้หลายด้านมาประยุกต์ใช้กับพื้นท่ีชายหาดอย่างรอบด้าน 
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ได้แก่ ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ชายหาด และ
เป็นระบบที่มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน องค์การปกครองท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีเก่ียวกับชายฝั่งทะเล (Iammayura 
& Sooksom, 2013, p. 184) 

ควำมหมำย และลักษณะเฉพำะของกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ชำยฝั่งทะเลแบบบูรณำกำร
ในทางวิชาการนั้น ได้มีการอธิบายความหมายของการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณ

าการที่แตกต่างกันหลายความหมายและยังไม่มีความหมายที่ยอมรับตรงกันเป็นการทั่วไป (Department of 
Environmental Affairs & SSI Engineers and Environmental Consultants, 2009, p. 6; Iammayura, 
2014, p. 267; Portman et al., 2012, p. 195) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ในทางระหว่าง
ประเทศ พบว่าได้มีการอธิบายถึงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการโดยเห็นว่าเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งมีลักษณะพิเศษต่างไปจากแนวทางอื่นๆ เน่ืองจาก
เป็นการบริหารจัดการที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง
ทะเลของมนุษย์ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ และระบบนิเวศชายฝั่งทะเลทั้งระบบ ดัง
จะเห็นได้จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติซึ่งได้อธิบายว่าการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่ง
ทะเลแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการที่มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic Process) โดยเก่ียวข้องกับ
การใช้ประโยชน์ การพัฒนาและการปกป้องคุ้มครองพื้นที่และทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุซึ่ง
เป้าหมายในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วย
งานภาครัฐ ท้องถิ่น และประชาชนภายในประเทศ (Food and Agriculture Organization of the United 
Nation, 2006, p. 5) จากนิยามดังกล่าวอาจจ�าแนกลักษณะเฉพาะของการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลแบบบูรณาการ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นที่ส�าคัญดังน้ี (Food and Agriculture Organization of the 
United Nation, 2006, p. 10) 

ในแง่ของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ พบว่าการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งแบบบูรณาการเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการภายในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างหนึ่งซึ่งมีการก�าหนดขอบเขตพื้นที่ไว้เป็นเฉพาะ 
(Defined Area or Zone) ซึ่งจะประกอบด้วยระบบนิเวศแยกย่อย (Subsystems) ท่ีมีความแตกต่างกันไป
ตามแต่ละพื้นที่ ด้วยเหตุนี้การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการแบบบูรณาการและเป็น
หนึ่งเดียว (Integrated and Holistic Management Approach) บนพื้นฐานของความเข้าใจและเคารพ
บทบาทหน้าที่ของกระบวนการชายฝั่งในภาพรวมทั้งระบบมากกว่าเป็นการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่ง
แบบแยกส่วน (Sectoral Approach) ซึ่งมีลักษณะเป็นการบริหารจัดการโดยพิจารณาตามลักษณะการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งในรูปแบบต่างๆ  เช่น การใช้พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร การ
ท�าเหมืองแร่ หรือการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ การวางแผนและการตัดสินใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับข้องกับพื้นท่ี
ชายฝั่งทะเลจะต้องสอดคล้องกับระบบของการด�าเนินกิจกรรมบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลของมนุษย์ทั้งหมดตาม
ความเป็นจริง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเลต้อง
มีความสอดคล้องต้องตรงกันและสามารถก่อให้เกิดการบูรณาการได้อย่างแท้จริง

ในแง่ของการบริหารจัดการเชิงระบบ พบว่าการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งแบบบูรณาการเป็น
แนวทางบริหารในการจัดการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและความร่วมมือระหว่างสถาบันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อก�าหนด
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลซ่ึงเก่ียวข้องกับการวางแผนในการปกป้องคุ้มครองพื้นท่ี
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ชายฝั่งทะเลควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะยาว รวมทั้งสร้างความร่วมมือเพื่อ
การประสานแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลในรูปแบบต่างๆ ให้มีผลใช้บังคับได้อย่างแท้จริง 
การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการจึงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ต้องการสร้างความ
สมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งทะเลของมนุษย์และการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นระหว่างหน่วย
งานภาครัฐด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน

กล่าวได้ว่า การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการเป็นแนวทางในบริหารจัดการ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากการอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มี
ความซับซ้อนและมีลักษณะเป็น พลวัต (Complex and Dynamic System) ท่ามกลางบริบทความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ต่างมีอิทธิพลในการด�ารงอยู่ซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ เพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันเป็นหน่ึงเดียวน่ันเอง

กำรก�ำหนดระยะถอยร่นส�ำหรับชำยฝั่งทะเล
ควำมส�ำคัญของกำรก�ำหนดระยะถอยร่นส�ำหรับชำยฝั่งทะเล 
 จุดเริ่มต้นของการก�าหนดระยะถอยร่นมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเลเกิดข้ึนจาก

ความต้องการให้ความคุ้มครองแก่พื้นที่ชายฝั่งและทะเลซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของชาติ (Public trust, 
Public domain) ในหลายประเทศจึงน�าวิธีการก�าหนดระยะถอยร่นมาใช้เป็นมาตรการทางกฎหมายอย่าง
หนึ่งในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของตน การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรบชายฝั่งทะเลจึงมีบทบาท
ส�าคัญต่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างน้อยสามประการ (Food and Agriculture Organization 
of the United Nation, 2006, p. 177) ได้แก่ 

ประการแรก การเป็นเส้นฐาน (Base Line) ซึ่งก�าหนดความกว้างของพื้นที่ชายฝั่งทะเลแห่ง
ใดแห่งหนึ่งเป็นการเฉพาะเพื่อเป็นการคุ้มครองความสมดุลของกระบวนการชายฝั่งมิให้ถูกรบกวนหรือ
แทรกแซงจากการด�าเนินกิจกรรมในบริเวณพื้นท่ีชายฝั่งของมนุษย์ ในทางกลับกันการก�าหนดระยะถอย
ร่นในพื้นที่ชายฝั่งย่อมส่งผลเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งต้ังอยู่บริเวณ
ชายฝั่งจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล คลื่นน�้าทะเลสูงจากพายุและภัยธรรมชาติอื่นๆ ด้วย โดยท่ัวไป
แล้วการก�าหนดระยะถอยร่นในประเทศต่างๆ มักจะก�าหนดความกว้างของพื้นท่ีระยะถอยร่นไว้แตกต่างกัน
โดยเริ่มตั้งแต่ 100 เมตร ถึง 1,000 เมตร 

ประการที่สอง การก�าหนดระยะถอยร่นในพื้นท่ีชายฝั่งทะเล ส่งผลให้พื้นท่ีภายในระยะถอยร่น
กลายเป็นพื้นที่ซ่ึงได้รับความคุ้มครองโดยเป็นพ้ืนท่ีซึ่งห้ามมิให้มีการอนุญาตให้มีการพัฒนาอย่างถาวรทุก
ประเภท หรืออาจก�าหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือโครงพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบริเวณพื้นที่ชายหาดหรือหาด (Beach or Shore) และหาดส่วนหลัง (Backshore) ซึ่งเป็นลักษณะของ
ชายฝั่งทะเลชนิดหนึ่งที่มีความอ่อนไหวและง่ายต่อการท�าให้เกิดความเสียหายเป็นพิเศษ 

ประการที่สาม การก�าหนดระยะถอยร่นในพื้นท่ีชายฝั่งทะเล ส่งผลท�าให้เกิดการวางแผนเก่ียว
กับการควบคุม ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภายในระยะถอยร่นโดยหน่วยงานของรัฐ
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างบูรณาการท้ังระบบ

จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นท�าให้แนวทางการจัดการชายฝั่งทะเลโดยการก�าหนดระยะถอย
ร่นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศซึ่งมีอาณาเขตติดกับชายฝั่งทะเล ตัวอย่างเช่น เดนมาร์ก 
เยอรมนี นอร์เวย์ ฟินแลนด์ โปแลนด์ สเปน สวีเดน ตรุกี แคนาดา ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  
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ศรีลังกา แอฟริกาใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น (Fenster, 2005, pp. 863 - 866) โดยประเทศเหล่าน้ี
ได้น�าแนวทางการก�าหนดระยะถอยร่นหรือแนวถอยร่นมาบัญญัติไว้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ หรือในแผนบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของรัฐหรือท้องถ่ิน หรือโดยการตรากฎหรือ
ก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติของรัฐโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ เป็นต้น ท้ังน้ีเพื่อปกป้อง 
ดูแลรักษาและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งทะเลภายในรัฐของตนให้ด�าเนินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง

ควำมหมำยของกำรก�ำหนดระยะถอยร่นส�ำหรับชำยฝั่งทะเล
จากการศึกษาความหมายในทางวิชาการของค�าว่า “ระยะถอยร่นหรือแนวถอยร่นส�าหรับชายฝั่ง

ทะเล (Coastal Setback/Setback Line)” พบว่ามีนักวิชาการให้นิยามความหมายของถ้อยค�าดังกล่าวไว้
หลายท่าน เช่น 

Cambers ได้อธิบายว่า ระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่ง (Coastal Setback) คือ ขอบเขตพื้นที่ชายฝั่ง
ซึ่งวัดจากภูมิประเทศหรือลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง เช่น หน้าผา แนวระดับน�้า แนวชายฝั่ง หรือเขต
แนวพืชถาวร โดยภายในพื้นที่เหล่านี้ถูกก�าหนดให้เป็นพื้นท่ีซึ่งห้ามมิให้มีการใช้ประโยชน์หรือการพัฒนา
ใดๆ ทุกชนิด (Cambers, 1998, p. 3)

Clark ได้อธิบายว่า ระยะถอยร่นหรือแนวถอยร่น (Setback Line) คือ แนวกันชนระหว่าง
มหาสมุทรกับผืนแผ่นดิน ระยะถอยร่นเป็นมาตรการอย่างหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในแผนบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการในรูปของการก�าหนดเขตแนวระยะถอยร่นในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิ่งก่อสร้างใหม่ท่ีต้ังอยู่บนแนวชายฝั่งซึ่งถูกกัดเซาะ นอกจาก
นั้นแล้วการก�าหนดเขตแนวระยะถอยร่นยังช่วยปกป้องรักษาสิ่งก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมหาดจากการกัด
เซาะและคลื่นสูงจากลมพายุ อีกทั้งยังช่วยสงวนรักษาไว้ซึ่งพื้นดินส�าหรับวางไข่เต่า รักษาแนวป่าชายเลน 
สันทราย เป็นต้น (Clark, 1997, p. 202) 

Fenster ได้อธิบายว่า ระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเล (Coastal Setback) คือ ระยะทางท่ีวัด
จากสิ่งอ้างอิงซึ่งตั้งอยู่บนชายหาดเข้าไปในแผ่นดิน ระยะถอยร่นก่อให้เกิดพื้นท่ีกันชนระหว่างพื้นท่ีซึ่งถูกกัด
เซาะหรือพื้นที่ซึ่งยังมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ (Hazard Area or Natural Area) กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่ง
ถูกพัฒนา (Coastal Development) ไปแล้ว แนวระยะถอยร่นจึงมักเคียงคู่ขนานไปกับส่ิงอ้างอิงท่ีใช้ส�าหรับ
การวัดระยะของแนวถอยร่น เช่น แนวระดับน�้าขึ้นสูง แนวเขตพืช ยอดเนินทราย ขอบหน้าผา เป็นต้น โดย
สิ่งอ้างอิงที่ใช้ส�าหรับการวัดระยะของแนวถอยร่นนั้นมักถูกก�าหนดจากลักษณะภูมิประเทศและระบบนิเวศ
บริเวณชายฝั่ง ระยะถอยร่นจึงเป็นมาตรการในการก�าหนดระยะทางแนวราบ (Horizontal distance) จาก
สิ่งอ้างอิงที่ถูกก�าหนดข้ึน (Reference feature) เช่น จากแนวระดับน�้าขึ้นสูงสุดไปยังเขตแนวถอยร่นน่ันเอง 
แนวคิดเรื่องระยะถอยร่นจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเลอย่างหน่ึงซึ่งเกิดข้ึนเพื่อท�า
หน้าที่รักษาไว้ซึ่งสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งซึ่งถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง หรืออย่างน้อยที่สุดคือเพื่อ
รักษาสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการปรับสมดุลของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการชายฝั่ง 
เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง น�้าทะเลท่วมสูงและคลื่นยกสูง (Fenster, 2005, pp. 863 - 866) 

จากค�านิยามในข้างต้น อาจสรุปความหมายของระยะถอยร่นหรือแนวถอยร่นส�าหรับชายฝั่ง
ทะเลได้ว่า การก�าหนดระยะถอยร่นหรือแนวถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเล คือ การก�าหนดเขตพื้นที่ซึ่งวัด
ระยะทางจากลักษณะภูมิประเทศหรือลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ เช่น ความสูงจากหน้าผา ระดับ
น�้าชายฝั่งทะเลหรือแนวพืชถาวรอันเป็นการวัดระยะทางจากชายฝั่งทะเลเข้ามาในแผ่นดิน แต่โดยทั่วไป

การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลตามกฎหมายของต่างประเทศ
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แล้วมักวัดจากระดับน�้าข้ึนสูงเฉลี่ย (Mean High Water Level) ทั้งนี้แนวเขตระยะถอยร่นอาจถูกก�าหนดขึ้น
ตลอดแนวชายฝั่งทะเลหรือเพียงบางส่วนก็ได้ (Department of Environmental Affairs & SSI Engineers 
and Environmental Consultants, 2009, p. 26) ภายในพื้นท่ีซึ่งอยู่ในเขตระยะถอยร่นมักเป็นพื้นท่ีซึ่งไม่
อนุญาตให้มีการพัฒนาอย่างถาวรทุกประเภทหรือเป็นพื้นท่ีซึ่งมีการควบคุมการก่อสร้างโครงพื้นฐานต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ชายหาดหรือหาดและหาดส่วนหลังซึ่งมีความอ่อนไหวและง่ายต่อการ
ท�าให้เกิดความเสียหายเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้การปรับสมดุลของกระบวนตามธรรมชาติในพื้นท่ีชายฝั่ง
บริเวณดังกล่าวไม่ถูกรบกวนหรือแทรกแซงอันเป็นผลมาจากการด�าเนินกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งต้ังประชิด
กับแนวชายฝั่งทะเลมากจนเกินไป 

วัตถุประสงค์ของกำรก�ำหนดระยะถอยร่นส�ำหรับชำยฝั่งทะเล
เน่ืองจากการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลเป็นแนวทางในการจัดเตรียมพื้นท่ีซึ่งท�า

หน้าที่เป็นแนวกันชนระหว่างพื้นที่ซ่ึงง่ายต่อการท�าให้เกิดความเสียหายกับการพัฒนาที่เกิดขึ้นในบริเวณ
พื้นที่ชายฝั่งทะเล วัตถุประสงค์ของการก�าหนดระยะถอยร่นจึงอาจแยกพิจารณาออกได้เป็นหลายประการ 
ตัวอย่างเช่น  1) ช่วยในการปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
และคลื่นน�้าทะเลสูง 2) ลดการลงทุนในภาครัฐอันเน่ืองจากการด�าเนินงานสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันชายฝั่ง
ทะเล 3)  ปกป้องคุ้มครองและเพิ่มคุณค่าให้แก่ทรัพยากรชายฝั่งทะเล 4) ลดปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน
จากการท�ากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณชายฝั่งทะเล 5)  เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิในการเข้าถึงการ
ใช้ทรัพยากรชายฝั่งของบุคคล 6) จัดให้มีพื้นที่กันชนรอบชายฝั่งทะเลในบริเวณท่ีมีลักษณะพิเศษเป็นการ
เฉพาะ ทั้งนี้เพื่อปกป้องพื้นที่ชายหาดซึ่งมีความอ่อนไหวและส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชายหาดเช่น 
แนวหินปะการัง เป็นต้น (Batongbakal, n.d., p. 18) 

จากที่กล่าวมาในข้างต้น เห็นได้ว่าการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยใช้แนวทางการก�าหนด
ระยะถอยร่นมีวัตถุประสงค์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลท่ีส�าคัญอยู่สามประการ คือ

ประการแรก ในแง่ของการเป็นมาตรการปกป้องคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ชายฝั่งทะเล จะเห็นว่าการก�าหนดระยะถอยร่นเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีสร้างหลักประกันว่าบุคคล
ทุกคนย่อมมีสิทธิในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง (Public’s Right of Access to the Shore) ในฐานะ
ที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากน้ี ระยะถอยร่นยังมีส่วนช่วยในการปกป้อง
ชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์จากภัยธรรมชาติซึ่งเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนการชายฝั่ง และรวมถึงภัยธรรมชาติอันเกิดจากระดับน�้าทะเลเพิ่มข้ึน อีกท้ังการ
ก�าหนดระยะถอยร่นยังมีส่วนส�าคัญในการลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ากิจกรรมต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในบริเวณชายฝั่งทะเลด้วย

ประการที่สอง ในแง่ของการเป็นมาตรการปกป้องคุ ้มครองแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล เนื่องจากชายฝั่งทะเลจะมีการเปล่ียนแปลงเพื่อปรับสมดุลของกระบวนการ
ชายฝั่งตามฤดูกาลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การก�าหนดระยะถอยร่นจะช่วยให้การปรับสมดุลของกระบวนตาม
ธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งไม่ถูกรบกวนหรือแทรกแซงอันเป็นผลมาจากการด�าเนินกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งตั้ง
ประชิดกับแนวชายฝั่งทะเลมากจนเกินไป ระยะถอยร่นจึงมีส่วนส�าคัญมีส่วนในการรักษาไว้ซึ่งการท�าหน้าท่ี
ตามธรรมชาติของกระบวนการชายฝั่ง นอกจากนั้นยังมีส่วนช่วยในการปกป้องความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ
และลักษณะตามธรรมชาติของพื้นที่ชายฝั่ง รักษาไว้ซึ่งความสามารถในการผลิตของพื้นท่ีชายฝั่งตลอดจน
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของชาติ

การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลตามกฎหมายของต่างประเทศ อารยา  สุขสม
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ประการที่สาม ในแง่ของการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเลของรัฐ จะเห็นได้ว่าการก�าหนด
ระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลเป็นมาตรการในการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเลท่ีก่อให้เกิดการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีการเปิดโอกาสให้องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ชุมชนท้องถ่ินตลอดจนผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีชายฝั่งทะเลร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่งท่ีก่อให้เกิดการใช้งบประมาณใน
การด�าเนินงานน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้งบประมาณของรัฐในการด�าเนินโครงการสร้างโครงสร้างพื้น
ฐานเพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในรูปแบบต่างๆ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การก�าหนดระยะถอย
ร่นมีส่วนช่วยในการลดการลงทุนภาครัฐจากการด�าเนินโครงการเก่ียวกับการป้องกันการกัดเซาะน่ันเอง

การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลจึงเป็นแนวทางบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่งท่ีค�านึง
ถึงความซับซ้อนละเอียดอ่อนของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นท่ีชายหาดซึ่งเป็น
แดนเชื่อมต่อระหว่างผืนแผ่นดินกับทะเล นอกจากนั้นยังเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ความคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งของประชาชนให้ด�าเนินไปอย่างเหมาะสม 
ท้ายที่สุดคือ เป็นแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท้ังภาครัฐ
และเอกชน องค์การปกครองท้องถ่ิน และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยมุ่งที่จะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนา การใช้ประโยชน์และการปกป้อง
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่งทะเล ในแง่นี้ จึงกล่าวได้ว่าการก�าหนดระยะถอยร่นให้เป็นการ
ก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการคุ้มครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลและยังเป็นการสร้างแผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการในขณะเดียวกันด้วย (European Union, 2013, p. 3) 

กำรก�ำหนดระยะถอยร่นส�ำหรับชำยฝั่งทะเลตำมกฎหมำย
ของต่ำงประเทศ

หลักกำรคุ้มครองพื้นที่ชำยฝั่งทะเลและทะเลในฐำนะเป็นสำธำรณะสมบัติของแผ่นดิน
หลักการคุ ้มครองพื้นที่ชายฝั ่งทะเลและทะเลในฐานะเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน  

(Seashore and Sea as Public Property) มีที่มาจากการก�าหนดสถานะทางกฎหมายของพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลและทะเลตามแนวคิดในระบบกฎหมายโรมัน (Roman law) ซึ่งเห็นว่าชายฝั่งทะเลและทะเลถือ
เป็นทรัพย์สินทั่วไปที่เป็นของทุกคนร่วมกัน ซ่ึงต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้ถูกพัฒนามาเป็นแนวคิดว่าด้วย
เรื่อง “Public Domain” ในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) และแนวคิดว่าด้วยเรื่อง “Public Trust”  
ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) (Food and Agriculture Organization of the United 
Nation, 2006, pp. 33 - 34)  โดยหลักการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหลักการส�าคัญของการก�าหนดระยะถอย
ร่นส�าหรับชายฝั่งทะเล เนื่องจากวัตถุประสงค์ส�าคัญของการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเล คือ 
การสร้างหลักประกันสิทธิแก่บุคคลว่าบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรชายฝั่งในฐานะ
ที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินอย่างเท่าเทียมกัน ดังน้ัน การน�าระยะถอยร่นมาใช้ในการแบ่งขอบเขต
พื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินออกจากพื้นท่ีชายฝั่งทะเลซึ่งเอกชนสามารถมีกรร
รมสิทธิ์ได้ ย่อมท�าให้ขอบเขตของพื้นที่ชายฝั่งทะเลซ่ึงเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินท่ีทุกคนใช้ร่วมกัน 
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มีความชัดเจนและแน่นอน ในแง่ของการให้ความคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่
ชายฝั่งทะเลนั้น การก�าหนดระยะถอยร่นส่งผลท�าให้รัฐมีการวางแผนเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ความ
คุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่ ท�าให้
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งในส่วนที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินและที่เอกชนสามารถ
มีกรรมสิทธิ์ได้ด�าเนินเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นท่ี นอกจากน้ันแล้ว ใน
แง่ของการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล การก�าหนดขอบเขตและการแบ่งประเภทของพื้นท่ีชายฝั่งทะเล 
ย่อมเป็นการก�าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนและท�าให้การบริหาร
จัดการด�าเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนด้วย 

สิ่งส�าคัญประการแรกที่จะต้องด�าเนินการเพื่อให้หลักการดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติ น่ันก็
คือการก�าหนด  ค�านิยามและขอบเขตของพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภายใต้การบริหารจัดการของรัฐให้มีความ
ชัดเจนแน่นอน ทั้งนี้เพื่อท�าให้ทราบถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งเป็น “วัตถุที่
กฎหมายมุ่งประสงค์ให้ความคุ้มครอง” นั้นมีสาระส�าคัญและขอบเขตแค่ไหนเพียงไร ซึ่งเมื่อมีการก�าหนด
ค�านิยามและขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างชัดเจนแล้ว รัฐจะต้องแบ่งขอบเขตของพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่ง
เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินออกจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งเอกชนสามารถมีกรรมสิทธิ์ได้ และก�าหนด
หลักการให้ความคุ้มครองแก่พื้นที่ชายฝั่งทะเลในฐานะที่เป็น “สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน” ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวต้องมีการรับรองไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือในระดับรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความแน่นอนและชัดเจนของการให้ความคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพแก่บุคคล ตัวอย่างเช่น การก�าหนดขอบเขตของพื้นท่ีชายฝั่งในประเทศฝรั่งเศส เป็นไปตามกฎหมาย
ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.1963 โดยกฎหมายฉบับน้ีก�าหนดให้ความคุ้มครองแก่พื้นท่ีชายฝั่งทะเล
และชายหาดในประเทศฝรั่งเศสในฐานะเป็นพื้นท่ีสาธารณะทางทะเลเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชน
ที่เรียกว่า “สาธารณะสมบัติทางทะเล” (Domaine Public Maritime : DPM) ซึ่งประกอบด้วย ดินผิวท้อง
ทะเลและดินใต้ผิวท้องทะเลในบริเวณทะเลอาณาเขต ท่ีชายตล่ิง สันดอนทรายท่ีน�้าท่วมถึง กล่าวได้ว่า ใน
กฎหมายฝรั่งเศส ค�าว่า “ชายฝั่งทะเล” (Littoral หรือ Espace côtier) มีความหมายอย่างกว้าง หมายถึง
พื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างผืนแผ่นดินริมฝั่งกับทะเลและมหาสมุทร ครอบคลุมพื้นท่ี 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ พื้น
น�้า (L’avant-pays marin)  พื้นที่ริมฝั่ง (La côte) ซึ่งเป็นพื้นท่ีระหว่างแนวน�้าทะเลลงต�่าสุดและแนวน�้า
ทะเลขึ้นสูงสุดที่ขนานไปกับชายฝั่งทะเล (L’estran) และพื้นดินที่ติดต่อกับพื้นที่ริมฝั่งเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ 
(L’arrière-pays continental) (Iammayura & Sooksom, 2013, p.147, p. 153)

รปูแบบ ประเภท และวธิกีำรก�ำหนดระยะถอยร่นส�ำหรบั
ชำยฝ่ังทะเล

ปัจจุบันวิธีการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลได้ถูกน�ามาใช้เป็นแนวทางหน่ึงในการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งถูกยกระดับความส�าคัญกลายมาเป็นมาตรการ
ทางกฎหมายอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ จากการศึกษากฎหมายของ
ต่างประเทศ พบว่าการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลในแต่ละประเทศมีรูปแบบและวิธีการก�าหนด
ระยะถอยร่นในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้
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รูปแบบของกำรรับรองระยะถอยร่นส�ำหรับชำยฝั่งทะเล 
การรับรองระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลในกฎหมายต่างประเทศอาจแยกพิจารณาออกได้

เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
- การรับรองในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่

ชายฝั่งทะเลเป็นการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ ค.ศ. 2008 
(Integrated Coastal Zone Management Act 2008) ของประเทศแอฟรกิาใต้ (Department of Environmental  
Affairs & SSI Engineers and Environmental Consultants, 2009, pp. 23 - 25) หรือกฎหมาย 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีชายฝั่งทะเล เช่น ประมวลกฎหมายน�้า  
(Water Code of The Philippines) ของประเทศฟิลิปปินส์ (National Oceanic and Atmospheric  
Administration, n.d., p. 21) และกฎหมายผังเมือง (Code de L’urbanisme) ของประเทศฝรั่งเศส  
(Rochette, Puy-Montbrun, Wemaëre, & Billé, 2010, p. 7)

- การรับรองไว้ในแผนบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการของรัฐ โดยรูปแบบดัง
กล่าวเป็นการก�าหนดให้ “ระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเล” เป็นมาตรการท่ัวไปในการบริหารจัดการพื้นท่ี
ชายฝั่งทะเลโดยรวมเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการภายในประเทศของ
ตนก็ได้ ตัวอย่างเช่น แผนว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเล (The Coastal Zone Management 
Plan : CZMP) ของประเทศศรีลังกา (Coastal Conservation Department, 1990, p. 10) และบางมลรัฐ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น แผนจัดการพื้นที่ชายฝั่งของท้องถ่ิน (Local Coastal Programs (LCPs) ใน
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (Hanak & Moreno, 2008, pp. 14 - 15) เป็นต้น

- การรับรองไว้ในกฎหรือแนวปฏิบัติของรัฐ (Guideline) กล่าวคือ การก�าหนดระยะถอยร่นใน
บางประเทศอาจถูกรับรองไว้ในกฎหรือแนวปฏิบัติของรัฐซึ่งก�าหนดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐจากการอาศัย
อ�านาจตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทท่ีให้อ�านาจในเรื่องดังกล่าวไว้  ในท่ีน้ี
อาจแยกพิจารณาแยกย่อยออกได้อีก 2 กรณีคือ 1) การรับรองระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลในรูปของ 
“กฎ” ตัวอย่างเช่น ประกาศกระทรวงว่าด้วยการวางกฎเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการพื้นท่ีชายฝั่ง ค.ศ. 2011 
(The Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification 2011) ของประเทศอินเดีย และ 2) การรับรองระยะถอย
ร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลในแนวปฏิบัติของรัฐของบางประเทศ ตัวอย่างเช่น แนวทางปฏิบัติส�าหรับการควบคุม
การกัดเซาะชายฝั่ง (Guidelines on Erosion Control for Development Projects in The Coastal Zone 
1997) ของประเทศมาเลเซีย (Abdullah, 1992, p. 15) และแนวทางการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่งของท้อง
ถิ่นของมลรัฐเมน (Guidelines for Municipal Shoreland Zoning Ordinances) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Maine Department of Environmental Protection, 2008, p. 19) เป็นต้น

ประเภทและวิธีกำรก�ำหนดระยะถอยร่นส�ำหรับชำยฝั่งทะเล
จากการศึกษาประเภทของระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลในกฎหมายของต่างประเทศ พบ

ว่ามีการบัญญัติถึงประเภทของระยะถอยร่นในลักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เกิดจาก
การน�าหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท ได้แก่ 1) การแบ่งตามประเภทของ
พื้นที่ชายฝั่งทะเล เช่น การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลเพื่อก�าหนดพื้นท่ีกันชนไว้ส�าหรับรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชายฝั่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการแบ่งออก 2 กรณี คือ กรณีชายฝั่งซึ่งมี
ลักษณะเป็นชายหาด (Sandy Coast) มีการก�าหนดระยะถอยร่นไว้เป็นระยะทาง 60 เมตรจากระดับน�้าข้ึน
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สูงเฉลี่ย และกรณีชายฝั่งมีลักษณะเป็นหาดโคลน (Muddy Coast) มีการก�าหนดระยะถอยร่นไว้เป็นระยะ
ทาง 400 เมตรจากระดับแนวพืชพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เป็นต้น (Department of Irrigation and Drainage, 
1997, pp. 9 - 10) และ 2) การแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีชายฝั่งทะเล ตัวอย่างเช่น ใน
ประเทศฟิลิปปินส์จะพิจารณาจากลักษณะของพื้นที่เป็นส�าคัญ เช่น หากเป็นพื้นที่ในเขตเมืองจะก�าหนดให้
มีระยะถอยร่นในบริเวณแม่น�้า ล�าธาร ทะเลสาบเป็นระยะทาง 3 เมตร ส่วนพื้นท่ีท�าการเกษตรจะก�าหนด
ระยะถอยร่นไว้เป็นระยะทาง 20 เมตร และพื้นที่ป่าไม้จะก�าหนดระยะถอยร่นไว้เป็นระยะทาง 40 เมตรโดย
วัดจากระดับน�้าขึ้นสูงเฉลี่ย (National Oceanic and Atmospheric Administration, n.d., p. 21) หรือ
กรณีของมลรัฐเมนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก�าหนดห้ามมิให้มีการสร้างส่ิงก่อสร้างใดๆ ภายในระยะ
ถอยร่นซึ่งวัดจากระดับน�้าขึ้นสูงธรรมดาโดยแบ่งออกเป็น 3 กรณีคือ ระยะถอยร่น 250 ฟิตในพื้นท่ีคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ (Resource protection zones) ระยะถอยร่น 75 ฟิตในพื้นท่ีจ�ากัดการสร้างแหล่งท่ีอยู่
อาศัย การด�าเนินกิจการค้าตลอดจนพื้นที่คุ้มครองแม่น�้าสายเล็กๆ และระยะถอยร่น 25 ฟิตในพื้นท่ีส�าหรับ
การพัฒนาทั่วไป (General Development Zone) (Maine Department of Environmental Protection, 
2008, p. 8) และ 3) การแบ่งตามวัตถุประสงค์ของระยะถอยร่น ตัวอย่างเช่น ในประเทศแอฟริกาใต้ มี
การแบ่งประเภทของระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลโดยใช้วัตถุประสงค์ของการก�าหนดระยะถอยร่นเป็น
หลักเกณฑ์ส�าคัญในพิจารณา ซึ่งในที่นี้แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม (Department of Environmental Affairs 
& Development Planning, 2010, p. 26) ได้แก่ ระยะถอยร่นส�าหรับกระบวนการชายฝั่ง (Coastal Pro-
cesses or No Development Setback Line) และระยะถอยร่นส�าหรับการจ�ากัดหรือควบคุมการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่ง (Limited or Controlled Development Setback Line) ซึ่งหมายความว่าในพื้นท่ีชายฝั่งแห่ง
ใดแห่งหนึ่งอาจมีการก�าหนดระยะถอยร่นข้ึนเพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Erosion Setback Line) 
ในบริเวณนั้น หรืออาจเกิดขึ้นเพื่อควบคุมมิให้มีการด�าเนินก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะประชิด
กับแนวชายฝั่งทะเลมากจนเกินไป (Construction Setbacks Line) หรือก�าหนดระยะถอยร่นไว้เพื่อรักษา
ไว้ซึ่งทัศนียภาพที่สวยงามของพื้นที่ เป็นต้น ดังนั้นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลแห่งใดแห่งหนึ่งจึงอาจมีการก�าหนด
ระยะถอยร่นมากกว่าหนึ่งประเภทในพื้นที่เดียวกันก็ได้ 

จากการศึกษาวิธีการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลตามกฎหมายของต่างประเทศ
พบว่ามีการก�าหนดอยู่ 2 ลักษณะ (Department of Environmental Affairs & Development Planning, 
2010, p. 20) ได้แก่

- Fixed Setback คือ การก�าหนดระยะถอยร่นแบบคงท่ีซึ่งวัดจากบริเวณหรือเส้นท่ีก�าหนดเข้า
มาในแผ่นดินเป็นระยะทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละมลรัฐจะก�าหนด โดยทั่วไปอาจวัดจากระดับ
น�้าขึ้นสูง (High Water Mark) แนวต้นไม้หรือพันธุ์ไม้ถาวร (Permanent Vegetation) แนวสันทรายหลักท่ี
หันสู่ทะเล (Dune Toe) ขอบตลิ่งที่ถูกกัดเซาะหรือความสูงของภูมิประเทศท่ีก�าหนด ซึ่งส่ิงท่ีใช้วัดแนวเขต
นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศสเปน ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปินส์ ประเทศศรีลังกา และประเทศสหรัฐอเมริกาในบางมลรัฐ 
เช่น มลรัฐเมน มลรัฐฮาวาย มลรัฐเดลลาแวร์ และมลรัฐอัลบาม่า เป็นต้น

- Floating Setback คือ การก�าหนดระยะถอยร่นตามอัตราการกัดเซาะเฉล่ียต่อปี (Average 
Annual Erosion Rate Setbacks) ซึ่งโดยทั่วไปมีระยะ 30 ถึง 100 เท่าของอัตราการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ของพื้นที่นั้น โดยจะก�าหนดห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ภายในพื้นที่ระยะถอยร่นในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะ
ก�าหนดไว้ให้สั้นที่สุด เช่น การก�าหนดระยะถอยร่นของมลรัฐแคลิฟอร์เนียในประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดข้ึน

การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลตามกฎหมายของต่างประเทศ อารยา  สุขสม

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1/2560146 Journal of Environmental Management Vol.13 No.1/2017 147



จากการน�าพัฒนาการของระดับการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งและภัยธรรมชาติอันเกิดจากน�้าท่วมทะเลท่วมสูง 
(Time Path of Exposure to Coastal Hazards : Erosion and Flooding) ซึ่งได้จากการศึกษาพัฒนาการ
ของแนวโน้มของการกัดเซาะและระดับน�้าทะเลที่เพิ่มขึ้นจากพายุภายในระยะเวลา 100 ปี มาเป็นฐานข้อมูล
ส�าคัญเพื่อใช้ประกอบในการค�านวณร่วมกับข้อมูลเกี่ยวกับอายุความแข็งแรงคงทนของสิ่งก่อสร้าง โดยทั่วไป
แล้วในแต่ละท้องถิ่นจะก�าหนดอายุความแข็งแรงคงทนของส่ิงก่อสร้างบริเวณชายฝั่งไว้ท่ี 75-100 ปีถึงจะ
มีการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ (Hanak & Moreno, 2008, pp. 16 - 17)  

มีข้อสังเกตว่า การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลในต่างประเทศโดยใช้วิธีการใดหรือ
เป็นระยะทางเท่าใดนั้น รัฐส่วนใหญ่จะน�าลักษณะของพื้นท่ีชายฝั่งทะเลและลักษณะการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ชายฝั่งทะเลมาประกอบการพิจารณาด้วย 

ผลทำงกฎหมำยและข้อยกเว้นของกำรบังคับใช้ระยะถอยร่นส�ำหรับชำยฝั่งทะเล
เนื่องจากการประกาศให้มีระยะถอยร่นในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลแห่งใดแห่งหน่ึง ย่อมส่งผลให้พื้นท่ี

ภายในระยะถอยร่นบริเวณนั้นกลายเป็นพื้นที่ซ่ึงได้รับความคุ้มครองโดยห้ามมิให้มีการอนุญาตให้มีการ
พัฒนาอย่างถาวรทุกประเภท หรืออาจก�าหนดให้เป็นพื้นท่ีควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือโครงพื้นฐาน
ต่างๆ ในบริเวณดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศส่วนใหญ่ต่างยอมรับว่าการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับ
ชายฝั่งทะเลไม่สามารถด�าเนินไปโดยปราศจากข้อยกเว้นใดๆ ได้เนื่องจากเหตุผลและความจ�าเป็นของการ
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลในบางลักษณะที่ท�าให้การก�าหนดระยะถอยร่นไม่สามารถกระท�าได้ใน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณดังกล่าว ซ่ึงจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ในต่างประเทศ มีการก�าหนดข้อยกเว้นของ
การบังคับใช้ระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลด้วยเหตุผลต่างๆ โดยอาจสรุปเป็นประเด็นส�าคัญได้ ดังต่อไปนี้

- การก�าหนดระยะถอยร่นไม่ใช้กับพื้นที่ที่เป็นเมืองหรือชุมชนหรือเป็นเขตปลูกสร้างมาก่อน
กฎหมายประกาศใช้ ตัวอย่างเช่น ตามมาตรา L. 146-4-III แห่งประมวลกฎหมายผังเมือง (Code de 
l’urbanisme) ของประเทศฝรั่งเศสก�าหนดว่า “หลักห้ามการก่อสร้างในเขตระยะถอยร่น 100 เมตร” ดัง
กล่าวมีข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับพื้นที่ที่เป็นเมืองหรือชุมชนมาก่อนกฎหมายประกาศใช้ แต่อย่างไรก็ตาม
กฎหมายห้ามมิให้มีการขยายหรือต่อเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีมีอยู่แล้วในเขตระยะถอยร่น หรือขยาย
เขตเมืองออกไปจากเขตเมืองเดิมตามแนวระยะถอยร่น ข้อห้ามนี้รวมไปถึงการบูรณะซ่อมแซมกรณีที่อาคาร
สิ่งปลูกสร้างในเขตระยะถอยร่นพังทลายลงตามกาลเวลาหรือโดยเหตุอื่นใดก็ตาม ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกับเอกชนว่าข้อเท็จจริงใดเข้าข้อยกเว้นของกฎหมายหรือไม่ศาลปกครองจะเป็น
ผู้ตีความวินิจฉัย (Iammayura & Sooksom, 2013, p. 157)

- การก�าหนดระยะถอยร่นไม่ใช้กับการด�าเนินโครงการที่มีความส�าคัญต่อประเทศ ได้แก่ การ
จัดท�ากิจการเกี่ยวกับบริการสาธารณะ เช่น การสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้างทางการเกษตร ระบบ
ผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า ระบบการชลประทาน หรือการจัดท�ากิจการอันจ�าเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งน�้า
ซึ่งเป็นกิจการบริการสาธารณะที่จ�าเป็นส�าหรับประชาชน หรือการท�ากิจการเก่ียวกับทะเลและความมั่นคง
ในเขตน่านฟ้า การขนส่งทางอากาศ การป้องกันประเทศ ความมั่นคงสาธารณะและโครงสร้างต่างๆ เพื่อ
ป้องกันชายฝั่ง การให้บริการด้านท่าเรือหรือสิ่งอื่นๆ นอกเหนือไปจากท่ีจอดเรือส�าหรับซ่อมและการบริการ
เรือขนาดเล็กซึ่งมีความจ�าเป็นต้องตั้งภายในพื้นที่ระยะถอยร่น หรือการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัย การพัฒนา
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งข้อยกเว้นเหล่านี้ปรากฏอย่างชัดเจนในกฎหมายของประเทศ ศรี
ลังกา แอฟริกาใต้ และฝรั่งเศส 
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- การก�าหนดระยะถอยร่นไม่ใช้กับการท�ากิจการประมงบริเวณชายฝั่งทะเล โดยท่ัวไปการสร้าง
อาคารและโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการท�ากิจการประมงบริเวณชายฝั่งทะเล ถือเป็นการท�ากิจกรรมประเภท
หนึ่งซึ่งอาจได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของการก�าหนดระยะถอยร่น โดยในบางประเทศ เช่น ประเทศ
ศรีลังกาได้ก�าหนดว่าอธิบดีกรมการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล (Director Coast Conservation) โดยความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาว่าด้วยการอนุรักษ์ชายฝั่ง (Coast Conservation Advisory Council) อาจ
พิจารณาอนุญาตให้มีการสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการท�าประมงภายในพื้นท่ีระยะถอย
ร่น 100 เมตรส�าหรับพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันตกและภาคใต้และ 200 เมตรส�าหรับพื้นท่ีชายฝั่งภาคตะวัน
ออกและภาคเหนือได้ (Coastal Conservation Department, 2006)

บทวิเครำะห์ทำงกฎหมำยในเชิงโครงสร้ำงและเนื้อหำสำระ
ส�ำคัญของกำรก�ำหนดระยะถอยร่นส�ำหรับชำยฝั่งทะเล

บทวิเครำะห์ในเชิงโครงสร้ำง
ในระบบกฎหมายของต่างประเทศได้ให้การยอมรับว่า “การก�าหนดระยะถอยร่น” เป็นมาตรการ

ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างหนึ่งที่มีความส�าคัญและเป็นมาตรการที่ต้องมีการรับรองไว้
ในกฎหมายระดับ “พระราชบัญญัติ” ทั้งที่เป็นการรับรองโดยตรง หรือเป็นการรับรองโดยเกิดจากการมอบ
อ�านาจจากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าแผนบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
หรือการออกกฎหรือแนวปฏิบัติของรัฐเพื่อก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนั้น 
อย่างไรก็ดี การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของต่างประเทศ
ยังคงมีความแตกต่างกัน โดยบางประเทศมีการรับรองไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่ง
ทะเลเป็นการเฉพาะ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้จะมีการรับรองหลักเกณฑ์และมาตรการเก่ียวกับการควบคุม ดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นระบบส่งผลท�าให้ประเทศเหล่าน้ีมีการ
บังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเลอย่างเป็นเอกภาพ ตลอดจนมีหลักเกณฑ์
และมาตรการเก่ียวกับบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักวิชาการท่ีถูกต้อง 

ในขณะที่บางประเทศมีการรับรองมาตรการระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลโดยแทรกไว้ใน
บทบัญญัติของกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
เช่น ประมวลกฎหมายน�้า ประมวลกฎหมายผังเมือง หรือประมวลกฎหมายท่ีดิน ฯลฯ ท�าให้การบริหาร
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดของประเทศเหล่าน้ีตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายหลายฉบับควบคู่
กันไปซึ่งอาจน�าไปสู่ความยุ่งยากในการบังคับใช้ ตัวอย่างเช่น ปัญหาการบริหารจัดการภายในพื้นที่ระยะ
ถอยร่นภายในประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงประกอบด้วยกฎเกณฑ์และข้อยกเว้นของกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ฉบับต่างๆ เป็นจ�านวนมากซึ่งยากแก่การน�ามาประเมินท้ังหมดได้ (Food and Agriculture Organization 
of the United Nation, 2006, p. 181)  นอกจากนั้น ตามหลักการทั่วไปของการใช้บังคับกฎหมายต้อง
พิจารณาแยกขอบเขตการบังคับใช้จากวัตถุประสงค์เฉพาะของกฎหมายแต่ละฉบับ การท่ีพื้นท่ีชายฝั่งทะเล
ยังคงเป็นเพียงทรัพยากรธรรมชาติที่พ่วงหรือแฝงอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ส่งผลท�าให้กฎหมายเหล่า
นี้ขาดการวางมาตรการที่เหมาะสมและอาจไม่สอดคล้องกับหลักวิชาท่ีต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ

การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลตามกฎหมายของต่างประเทศ อารยา  สุขสม
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เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นการเฉพาะ เช่น หลักเกณฑ์เก่ียวกับการก�าหนดระยะถอย
ร่นจากแนวระดับน�้าทะเล การก�าหนดพื้นที่ควบคุมการปลูกสร้างอาคาร การพิจารณาถึงศักยภาพของพื้นที่
ชายฝั่งทะเลในการรองรับการใช้ประโยชน์ การวางผังเมืองของพื้นท่ีชายฝั่งทะเล การควบคุมการขยายตัว
ของเมืองไปตลอดแนวชายฝั่งทะเล เป็นต้น

บทวิเครำะห์ในเชิงเนื้อหำสำระส�ำคัญ
เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลในต่างประเทศ จะเห็น

ได้ว่ารัฐมีทางเลือกในการก�าหนดระยะถอยร่นโดยแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ การก�าหนดระยะถอยร่นแบบ
คงที่และแบบไม่คงที่ ซ่ึงทั้งสองวิธีนี้ล้วนแต่มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป กล่าวคือ การก�าหนดระยะถอย
ร่นแบบคงที่นั้น มีข้อดี คือ ก่อให้เกิดความชัดเจนของการก�าหนดระยะถอยร่นในพื้นท่ีน้ันๆ และท�าให้ง่าย
ต้องการน�าไปใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตเกี่ยวกับการสร้างก่อสร้างในพื้นที่ชายฝั่ง 
อย่างไรก็ตาม การก�าหนดระยะถอยร่นแบบคงที่นั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความเป็นพลวัตของพื้นที่
ชายฝั่งโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นชายหาดซึ่งมีความอ่อนไหวและมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Houlahan, 1989, p. 221) นอกจากนั้นแล้วยังอาจก่อให้เกิดปัญหาการสูญเสียโอกาสใน
การใช้พื้นที่ชายฝั่งบริเวณดังกล่าวอีกด้วย ส่วนวิธีการก�าหนดระยะถอยร่นแบบไม่คงที่นั้น มีข้อดีคือ เป็น
วิธีการก�าหนดที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นพลวัตของพื้นที่ชายฝั่งโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นชายหาดซึ่งมี
ความอ่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การใช้วิธีดังกล่าวมี
ความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ข้อมูลและต้องการเวลาในการค�านวณเพื่อค้นหาระยะทางท่ีเหมาะสมส�าหรับ
พื้นที่ชายฝั่งบริเวณนั้นด้วย

เนื่องจากการใช้วิธีการก�าหนดระยะถอยร่นแต่เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการน�าไปใช้
เพื่อให้ประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด ด้วยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติของบางประเทศจึงมีการน�าวิธีการก�าหนดระยะ
ถอยร่นแบบคงที่มาใช้ร่วมกับการก�าหนดระยะถอยร่นแบบไม่คงท่ี หรือท่ีเรียกว่าเป็นการก�าหนดระยะถอย
ร่นเป็นแบบผสม (Combination) เช่น มลรัฐฟอร์ริด้า (Florida) ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Randall & De 
Boer, 2012, pp. 3 - 4) ซึ่งวิธีการเช่นนี้ส่งผลท�าให้ก�าหนดระยะถอยร่นประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง
ต่อความเป็นพลวัตของพื้นที่ชายฝั่งโดยเฉพาะพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การเลือกใช้วิธีการ
ก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลยังมีความสัมพันธ์กับวัตถุที่รัฐประสงค์มุ่งหมายให้ความคุ้มครอง 
กล่าวคือ รัฐมักใช้วิธีการก�าหนดระยะถอยร่นแบบคงที่ หากการก�าหนดระยะถอยร่นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งมักใช้ในบริเวณพื้นที่ที่รัฐสงวนไว้ให้มีพื้นท่ีกันชน (Coastal Buffer Zone) 
ระหว่างชายฝั่งกับแนวแผ่นดินเพื่อท�าหน้าที่รองรับการปรับสมดุลจากการเปล่ียนแปลงของกระบวนการ
ชายฝั่งทะเล โดยห้ามมิให้มีการด�าเนินก่อสร้างใดๆ ดังเช่นท่ีเกิดข้ึนในประเทศแอฟริกาใต้ ฝรั่งเศส มาเลเซีย 
อินเดีย ศรีลังกา และมลรัฐฟอร์ริด้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น แต่หากการก�าหนดระยะถอยร่นเกิดข้ึน
เพื่อควบคุมมิให้มีการด�าเนินก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะประชิดกับแนวชายฝั่งทะเลมากจน
เกินไปซึ่งมักใช้ในพื้นท่ีซ่ึงรัฐต้องการจ�ากัดหรือควบคุมการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเล หรือรัฐต้องการคุ้มครอง
พื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือเป็นพื้นที่ซึ่งมีทัศนียภาพความสวยงามตามธรรมชาติของ
ชายฝั่ง หรือเป็นพื้นที่ชายฝั่งซ่ึงสมควรรักษาไว้ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว รัฐมักใช้วิธีการก�าหนด
ระยะถอยร่นแบบคงที่และแบบไม่คงที่ผสมผสานกันไป ดังเช่นที่เกิดขึ้นในมลรัฐแคลิฟอร์เนียในประเทศ

การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลตามกฎหมายของต่างประเทศ
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สหรัฐอเมริกา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลท่ีก�าหนดไว้ในบทบัญญัติ
ของ กฎหมาย แผนบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล กฎหรือแนวปฏิบัติของรัฐต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาน้ีอาจ
มีเปลี่ยนแปลงหรือขยายเพิ่มขึ้นได้โดยอาศัยการจัดท�าแผนบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะถอยร่นดังกล่าวต้องไม่ต�่าหรือน้อยไปกว่าหลักเกณฑ์ของการ
ก�าหนดระยะถอยร่นตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายแม่บทหรือแผนบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเลของรัฐ ท้ังน้ี
เนื่องจากระยะถอยร่นที่ก�าหนดไว้ถือได้ว่าเป็น “หลักเกณฑ์ข้ันต�่า” ของการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับ
ชายฝั่งทะเลภายในประเทศอยู่แล้วนั่นเอง

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จึงสรุปได้ว่าการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ

โดยการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลถือเป็นอีกหน่ึงแนวทางในการวางมาตรฐานขั้นต�่าในการ
คุ้มครองพื้นที่ชายฝั่งทะเล อีกทั้งยังเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรชายฝั่งของ
ประชาชน และเป็นการสร้างแผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการในขณะ
เดียวกันอีกด้วย การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลจึงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลอย่างหนึ่งที่รัฐส่วนใหญ่ได้ให้ความส�าคัญและก�าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ อยู่ใน
ขณะนี้ และเป็นที่น่ายินดีว่าในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายไทยฉบับแรก
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยตรง โดยกฎหมายฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อ
ก�าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนในท้องถ่ิน ประการส�าคัญยังรับรองให้องค์กรของรัฐมีอ�านาจประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองประเภทต่างๆ 
พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการคุ้มครองและข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในพื้นที่ดังกล่าวได้อีกด้วย ซ่ึงหากพิจารณาจากที่ได้กล่าวมาแล้วจะพบว่าการก�าหนดระยะถอยร่นอาจ
กระท�าได้โดยอาศัยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ ได้เช่น
กัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าท่ี และ
ประโยชน์ในการใช้ที่ดินทั้งของเอกชนและนิติบุคคลมหาชนซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินชายฝั่ง
ทะเลอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังมีเร่ืองมาตรการลงโทษบุคคลที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ซึ่งถือว่าเป็นการใช้อ�านาจรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นอย่างมาก การก�าหนดราย
ละเอียดเรื่องเหล่านี้ในรูปของกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลฯ จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจกระท�าได้อย่างครอบคลุม ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรด�าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ โดยบัญญัติให้การก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเล
เป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งจะต้องระบุ
ถึงรูปแบบ ประเภท วิธีการ รวมถึงผลทางกฎหมายและข้อยกเว้นของการบังคับใช้ระยะถอยร่นส�าหรับ
ชายฝั่งทะเล ท้ังนี้เพื่อเป็นแหล่งที่มาและข้อจ�ากัดแห่งอ�านาจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เพราะหากไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อ�านาจไว้โดยเฉพาะแล้วรัฐย่อมไม่อาจลิดรอน
สิทธิประโยชน์หรือไปก�าหนดหน้าที่ให้บุคคลเหล่าน้ันปฏิบัติได้ ท้ังน้ี เป็นไปตามหลักการท่ีว่า “ไม่มีกฎหมาย 
ไม่มีอ�านาจ” ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นที่นิยมใช้กันในต่างประเทศ เช่น การวางหลักห้ามการก่อสร้างในเขต
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ระยะถอยร่น 100 เมตรและข้อยกเว้นของการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลตามกฎหมาย ผังเมือง
ของประเทศฝรั่งเศส หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการของประเทศแอฟริกาใต้ 

ส่วนปัญหาว่าการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลในประเทศไทยควรเป็นเช่นไรน้ัน เห็น
ว่าต้องพิจารณาร่วมกับประเภทของพื้นที่ชายฝั่งทะเล ลักษณะการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีชายฝั่งทะเล และ
วัตถุประสงค์ของการก�าหนดระยะถอยร่นเป็นส�าคัญ โดยประเด็นเหล่านี้ไม่อาจพิจารณาแยกออกจากกันได้
เป็นส่วนๆ หากแต่จะต้องท�าการส�ารวจจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยท้ังระบบควบคู่ไปกับการศึกษา
บนพื้นฐานของหลักวิชาการซ่ึงเกิดจากการบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านวิศวกรรม
ทางทะเล นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และสังคม เป็นต้น ซ่ึงประเด็นส�าคัญเหล่าน้ีมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะ
ต้องท�าการศึกษาอย่างรอบคอบต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งทางเลือกและข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสม
มากที่สุดส�าหรับการก�าหนดระยะถอยร่นส�าหรับชายฝั่งทะเลในประเทศไทย
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