
ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. อารยา สขุสม

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



❑ แนวคิดเร่ืองหลักนิติรัฐ

❑ ห ลั ก ค ว า ม ช อ บ ด้ ว ย

กฎหมายกับการด าเนิน

โครงการก่อสรา้งบนพื้นที่

ชายฝัง่ทะเล

❑ ปั ญห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย

เกี่ ย ว กับก า รก่อ สร้ า ง

ก าแพงกันคลื่นในประเทศ

ไทย
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การปกครองโดยกฎหมาย

(The Rule of Law)

นิติรฐั

(Legal State)

นิติธรรม

(The Rule of Law)

ระบบกฎหมาย

แบบ

Civil Law

ระบบกฎหมาย

แบบ

Common 
Law
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“ในนิติรัฐนั้น รัฐและหน่วยงานของรัฐตอ้งกระท าการเพื่อประโยชน์สาธารณะและอยู่ในฐานะที่

เหนือกว่าเอกชน รัฐย่อมมีอ านาจก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวแห่งสิทธิและหนา้ที่แก่เอกชนฝ่าย เดียวโดยที ่  

ปัจเจกชนไมส่มคัรใจได ้ดว้ยการอาศัยกฎหมายมหาชน ซึง่จะใหอ้ านาจรัฐหรือหนว่ยงานของรัฐด าเนินการเพื่อ

ประโยชนส์าธารณะไดใ้นฐานะทีเ่หนอืกวา่เอกชน แต ่กฎหมายนั้นเองก็จ ากัดอ านาจ รัฐหรือหน่วย งานของรัฐ

ไมใ่หใ้ชอ้ านาจนอกกรอบทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ซึง่สิง่เหลา่นีก้่อใหเ้กิดผลที่ตามมาคือ จะต ้องมีการควบคุมการ

กระท าของรัฐทกุองค์กรใหช้อบดว้ยกฎหมายนัน่เอง”

Carré de Malberg

นกักฎหมายมหาชนชาวฝรั่งเศส
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“มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของ

ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู ้ทรงเป็น

ปร ะ มุ ข  ท ร ง ใ ช้ อ า น า จนั้ น ท า งรั ฐ ส ภ า 

คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่ง

รฐัธรรมนญูนี้

ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ ข อ ง รั ฐ ส ภ า 

คณะ รัฐมนตรี ศ าล  รวมทั้ ง องค์กรตาม

รฐัธรรมนญู และหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นไป

ตามหลกันิติธรรม”

(รธน. 2550) 

มาตรา 29 การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ท่ีรัฐธรรมนญูรับรองไว ้จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ี

ก าหนดไวแ้ละเท่าท่ีจ  าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญ

แห่งสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได้

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตอ้งมีผลใช ้บังคับเป็นการ

ทัว่ไป และไม่มุ่งหมายให้ใช ้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่

บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง ท้ังตอ้งระบุบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนญูท่ีให้อ านาจในการตรากฎหมายน้ันดว้ย

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองให้น ามาใช ้

บังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแ ห่ ง

กฎหมายดว้ยโดยอนโุลม

(รธน. 2540 / 2550) 
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“มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวง

ชนชาวไทย พระมหากษัตริยผ์ูท้รงเป็นประมขุ ทรงใช้

อ านาจนั้นทางรฐัสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตาม

บทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนญูน้ี

ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ข อ ง รั ฐ ส ภ า 

คณะรฐัมนตรี ศาล รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 

และหน่วยงานของรฐั ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม”

“มาตรา 26 การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็น

การจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลตอ้งเป็นไปตาม

เ ง่ือนไข ท่ี บัญญัติ ไว้ใ นรัฐธรรมนูญ  ใ นกรณี ท่ี

รฐัธรรมนญูมิไดบ้ัญญัติเง่ือนไขไว ้กฎหมายดังกล่าว

ตอ้งไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัด

สิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลเกินสมควรแกเ่หตุ และจะ

กระทบต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได ้

รวมทั้งตอ้งระบเุหตผุลความจ าเป็นในการจ ากดัสิทธิ

และเสรีภาพไวด้ว้ย

กฎหมายตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีผลใชบ้ังคบั

เป็นการทัว่ไป ไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้ังคบัแกก่รณีใดกรณี

หน่ึงหรือแกบ่คุคลใดบคุคลหน่ึงเป็นการเจาะจง”
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ความหมายเชิงรปูแบบ

นิติรัฐ หมายถึง รัฐที่มีการตรากฎหมายออกใช้บังคับเป็นกฎหมาย

บา้นเมืองและมีสภาพบงัคับกบัราษฎรทกุคน

ความหมายเชิงเน้ือหา

นิติรัฐ หมายถึง รัฐที่ยอมตนอยู่ภายใตร้ะบบกฎหมาย และยอมผูกพัน

การกระท าใดๆ ของตนกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายซ่ึงส่วนหนึ่งบัญญัติรับรอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ อีกส่วนหนึ่งได้บัญญัติไวล้่วงหน้าเก่ียวกับ

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และขอ้จ ากดัต่างๆ เก่ียวกบัวิธีการซ่ึงฝ่ายปกครองจะกระท า

ไดใ้นการปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ของกฎหมาย



ความแตกต่างระหว่างนิติรฐักบัรฐัต ารวจ

10

นิติรฐั

• กฎหมายเป็นที่มา (Source) และ
เป็นขอ้จ ากัด (Limitation) อ านาจ
กระท าการของฝ่ายปกครอง

• วิธีปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองมี

ความส าคัญเท่าเทียมกับเป้าหมาย

หรือวัตถปุระสงคข์องงานนั้น

รฐัต ารวจ

• ฝ่ายปกครองสามารถก าหนด

มาตรการทางกฎหมายใดๆ เพื่อใช้

บังคับกับประชาชนตามสมควรโดย

อิสระและด้วยความริ เ ร่ิมขอ ง

ตนเอง

• เชือ่ว่าเป้าหมายส าคัญกว่าวิธีการ

เสมอ ดังนั้น เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย

ฝ่ายปกครองจึงใชว้ิธีการอย่างไร

นั้นไมใ่ชป่ระเด็นส าคัญ



❑หลักการแบ่งแยกอ านาจ 

❑หลักความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าขององคก์รของรัฐ 

❑หลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน 

❑หลักความพอสมควรแก่เหตุ

❑หลักการประกันสิทธิของปัจเจกบคุคลในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม 

❑หลักการประกันสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดีชัน้เจา้หนา้ท่ีและศาล ฯลฯ
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ทฤษฎีว่าด้วยเรือ่ง
ล าดับชั้นของกฎหมาย 

+
หลักความชอบด้วยกฎหมาย

ของการกระท าของรฐั

หลักความชอบดว้ย
รัฐธรรมนญูของกฎหมาย

(องค์กรนิตบิญัญตั)ิ

หลักความชอบดว้ยกฎหมาย
ของฝ่ายปกครอง
(องค์กรบรหิาร)

หลักการควบคมุตรวจสอบ
ได้โดยองคก์รตลุาการ

(องค์กรตุลาการ)
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การจัดองค์กรของรฐั

ฝ่ายนิตบิัญญตัิ

สภาผู้แทนราษฎร

ส านักงานเลขาธกิาร
สภาฯ

วุฒิสภา

ส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา

ฝ่ายบรหิาร

ร ัฐบาล

หน่วยงานราชการ 
/ ร ัฐวิสาหกจิและ
องค ์การมหาชน

องค ์กร

ตามรธน.

หน่วยธรุการของ
องค ์กรตามรธน.

ฝ่ายตุลาการ

ศาลรธน.

ศาลปกครอง

ศาลยุติธรรม

ศาลทหาร

ส านักงานศาล
ร ัฐธรรมนญู /

ส านักงานศาล
ปกครอง/

ส านักงานศาล
ยุติธรรม/

กรมพระธรรมนูญ13



ทฤษฎีล ำดับชั้นของกฎหมำย

รธน.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ/พระราชก าหนด/ประมวลกฎหมาย/ประกาศ
พระบรมราชโองการ/ประกาศคณะปฏิวัติ

พระราชกฤษฎีกา / กฎกระทรวง/ ประกาศกระทรวง/ ข้อบังคับ / ระเบียบ / 
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน/ ข้อบังคับขององค์การต่างๆ 

14

จำรีตประเพณีทำงปกครอง

หลักกฎหมำยท่ัวไป
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หมายความว่า รัฐบาล หน่วยงาน และเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีอยู่ภายใตก้ารบังคับ

บัญชาหรืออยู่ภายใต้การก ากับดแูลของรัฐบาลจะกระท าการ ใดๆ ท่ีอาจมีผล

กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชนคนใดคนหนึ่งไดก็้ต่อ เม่ือมีกฎหมาย

ใหอ้ านาจ และตอ้ง ใชอ้ านาจภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด ไวเ้ท่านั้น
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ประการแรก : หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ”

1. ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดๆ ซึ่งมผีลเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ก็

ต่อเมือ่มกีฎหมายที่เป็นลายลักษณอ์ักษรใหอ้ านาจ ตัวอยา่งเชน่

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 

2558

มาตรา 17  ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจสั่ง ให้บุคคลนั้นระงับ

การกระท าหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นเป็ นการ

ชัว่คราวตามความเหมาะสม

17



หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” (ต่อ)

2. โดยกฎหมายอันเป็นแหล่งที่มาแห่งอ านาจของฝ่ายปกครองที่มีความส าคัญมากที่สุด

คือ กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกับกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่

สงูกว่าหรือเป็นไปตาม “หลักความชอบดว้ยรัฐธรรมนญูของกฎหมาย”

ดังนั้น กฎหมายที่ให้อ านาจฝ่ายปกครองต้อง เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่ านั้น      

ไม่รวมถึงจารีตประเพณีทางปกครองดว้ย
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มาตรา 117 หา้มมใิหผู้ใ้ดปลกูสรา้งอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล า้เขา้ไปเหนอืน า้ ในน า้ และใต ้

น า้ ของแมน่ า้ ล าคลอง บึง อ่างเก็บน า้ ทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช ้

ประโยชนร่์วมกัน หรือทะเลภายในนา่นน า้ไทยหรือบนชายหาดของทะเลดงักล่าว เวน้แต่จะไดร้ับ

อนุญาตจากเจา้ท่า

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการอนญุาตใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวง

ดงักล่าวจะตอ้งระบลัุกษณะของอาคารและการล่วงล า้ท่ีพงึอนญุาตไดไ้วใ้หช้ดัแจง้พรอ้มท้ังระยะเวลาท่ี

จะตอ้งพิจารณาอนญุาตใหแ้ลว้เสร็จดว้ย

เมือ่ผูข้ออนญุาตยื่นค าขอถกูตอ้งตามหลักเกณฑ์วิธีการและลักษณะท่ีก าหนดไวใ้น

กฎกระทรวงตามวรรคสองแลว้ เจา้ท่าตอ้งอนญุาตภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดงักล่าว
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“...กรมเจ้าท่าจึงต้องส่งค าขออนุญาตให้เจ้าท่าอ่ืนเป็นผู้พิจารณาอนุญาต การที่กรมเจ้าท่าอ้างว่า มีแนวปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาตลอดว่า ส่วนราชการไม่ต้องขออนุญาตในสิ่งก่อสร้างที่ตนเองเป็นผู้ก่อสร้างเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ เพียงแต่การก่อสร้างน้ันต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาตเท่าน้ัน ไม่อาจรับฟังได้ จึงต้องถือ
ว่า การสร้างเขื่อนกันคล่ืนนอกชายฝ่ังโดยไม่ได้ขออนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย” (ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี ส.748/2559, น.38)



ประการที่สอง : หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ”

การกระท าของฝ่ายปกครองตอ้งไมข่ัดต่อกฎหมาย อันเป็นแหล่งที่มาแห่งอ านาจกระท าการ

ของฝ่ายปกครองและตอ้งไมข่ัดต่อกฎหมายที่เป็นลายลักษณอ์ักษรอื่นๆ ซึ่งใชบั้งคับอยูใ่นขณะนั้นทั้งที่

เป็นกฎหมายลายลักษณอ์ักษรและกฎหมายที่ไมเ่ป็นลายลักษณอ์ักษรดว้ย

➢หากกฎหมาย ก าหนด หนา้ที่ใหต้อ้งปฏิบัติ ฝ่ายปกครองมหีนา้ที่ ตอ้งปฏบิตัิ ตามกฎหมายนั้น

➢หากกฎหมาย ไม่ไดก้ าหนด หนา้ที่ใหต้อ้งปฏิบัติ (ใหฝ่้ายปกครองมดีลุพินิจท างานเพื่อใหป้ระชาชน

มคีณุภาพชวีิตที่ดีขึ้น) ฝ่ายปกครองมหีนา้ที่ ต้องละเว้น ไม่ปฏิบัติให้ขัดต่อกฎหมายอื่นๆ ที่ใชใ้น

ประเทศ
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เมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงชายหาดคลองวาฬความยาว 300 เมตร เป็นเข่ือนกันน  าเซาะท่ีท้องถ่ินมี
อ านาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างได้ แต่เรื่องนี เทศบาลต าบลคลองวาฬเป็นเจ้าของโครงการจึงไม่อาจมี
อ านาจพิจารณาอนุญาตได้เอง แม้ว่ากฎหมายการเดินเรือในน่านน้้าไทยไม่ได้ห้าม แต่ถือว่าเทศบาลต าบลคลอง
วาฬ เป็นทั้งผู้ออกค้าสั่งอนุญาตและผู้รับค้าสั่งในเวลาเดียวกัน จึงถือว่ามีสภาพเป็นคู่กรณี ซ่ึงต้องห้ามมาตรา 
13(1) พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เทศบาลต าบลคลองวาฬจึงต้องส่งค าขออนุญาตพร้อม
เอกสารไปยังหัวหน้าส านักงานการขนส่งทางน  าสาขาประจวบฯ ซ่ึงเป็น “เจ้าท่าอ่ืน” (ค าพิพากษาศาลปกครอง
กลาง คดีหมายเลขแดงท่ี ส.748/2559, น.33)
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▪ความส าคัญ คือ เป็นหลักการที่หา้มมใิหอ้งคก์รเจา้หนา้ที่ฝ่ายปกครองกระท าการอันมผีลเป็น

การสรา้งภาระใหเ้กิดกับปัจเจกบคุคลเกินสมควร 

▪ ขั้นตอนการพิจารณาตามหลักความพอสมควรแก่เหตุ

1. การคน้หาวัตถปุระสงคข์องการกระท าทางปกครอง

2. มาตรการที่ฝ่ายปกครองเลือกสามารถบรรลวุัตถปุระสงคไ์ดห้รือไม่

3. มาตรการที่ฝ่ายปกครองเลือกเป็นมาตรการที่จ าเป็นหรือไม่

4. มาตรการที่ฝ่ายปกครองเลือกเป็นมาตรการที่พอสมควรแก่เหตหุรือไม่

25
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คดีหาดสะกอม จงัหวดัสงขลา

การที่กรมเจา้ท่าพิจารณาแต่เพียงว่า กรมเจา้ท่ามอี านาจหน้าที่ดแูลรักษาน่านน ้าไทยตามกฎหมายดังกล่าว และ

ด าเนินการสิ่งใดเพื่อประโยชน์บุคคลใด ทั้งมิได้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมโดยมิได้ท าการศึกษาวิ เคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มว่ามผีลอยา่งไร หาไดไ้ม ่และการด าเนินการเพื่อประโยชนส์าธารณะหรือประโยชนส์่วนรวมของประชาชนผูใ้ช ้

ประโยชนน์ั้นก็ ตอ้งด าเนินการโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความชอบดว้ยกฎหมาย เชน่กัน  (ค าพิพากษาศาลปกครอง

สงขลา คดีหมายเลขแดงที่ 130/2554, น. 23)
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ศำลปกครองสงขลำ อธิบาย “หลักแห่งควำมพอสมควรแก่เหตุ” ไว้ว่า “...การสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่นของกรมเจ้าท่า ต้องพิจารณา
ถึงสัดส่วน ของประโยชน์สาธารณะและสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ กับค่าใช้จ่ายในการขุดลอกร่องน  าและประโยชน์ของผู้ใช้ประโยชน์
จากร่องน  าสะกอมว่า สัดส่วนความเสียหายหรือประโยชน์ด้านใดจะมีสัดส่วนมากน้อยและส้าคัญกว่ากัน หากกรมเจ้าท่าพิจารณาจาก
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเห็นว่า การสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่นจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณดังกล่าวมากกว่าและรุนแรงกว่า กรมเจ้าท่าก็ต้องรับภาระหน้าท่ีในการขุดลอกร่องน  าสะกอมดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ชาวประมงและประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากร่องน  าสะกอมตามหน้าท่ีของตนตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย 
พระพุทธศักราช 2456 และต้องหลีกเลี่ยงการสร้างเข่ือนดังกล่าวในบริเวณร่องน  าสะกอมเพื่อมิให้เกิดความเสียหายขึ น หรือหากกรณีมี
ความจ าเป็นต้องสร้างก็ต้องศึกษาว่าหากสร้างสิ่งก่อสร้างดังกล่าวแล้วจะสามารถท าการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้
หรือไม่เพียงใด และมีเหตุเพียงพอท่ีต้องสร้างหรือไม่” (ค ำพิพำกษำศำลปกครองสงขลำ คดีหมำยเลขแดงที่ 130/2554, น. 22-23)
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คดีหาดชลาทศัน ์จงัหวดัสงขลา

ศาลปกครองสงขลา เห็นว่า การกดัเซาะชายหาดท่ีพิพาทเกิดขึ้นทุกปี ไม่ใช่กรณีของ

ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นอยา่งฉกุเฉินเรง่ด่วน เพราะเป็นเร่ืองท่ีคาดหมายได้ ไม่ว่าโครงการน้ีจะ

เกิดขึ้นดว้ยเหตผุลใด การด าเนินการเพ่ือปกป้องชายหาดท่ีพิพาทยังเป็นกิจกรรมทาง

ปกครองท่ีจ าเป็นตอ้งท า มิเชน่นั้นอาจเกิดความเสียหายอยา่งรา้ยแรงแก่ชายหาดและยาก

แกก่ารเยียวยาในภายหลัง แต่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นการด าเนินการอย่าง

พอสมควรแกเ่หต ุ โดยการเลือกมาตรการท่ีเหมาะสม กล่าวคือ เป็นมาตรการท่ีสามารถ

ป้องกนัชายหาดท่ีพิพาทใหผ้่านพันฤดมูรสมุในคราวนั้นไปได ้/เป็นมาตรการท่ีจ าเป็นต่อการ

ปกป้องชายหาดพิพาทเพราะไม่มีมาตรการอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพดีย่ิงกว่า /เป็นมาตรการท่ี

จะตอ้งไม่กอ่ใหเ้กิดความเสียหายอยา่งรา้ยแรงต่อทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งมากย่ิงกว่า

ประโยชน์ท่ีจะไดร้บั รวมทั้งตอ้งค านึงถึงความเห็นของประชาชนประกอบดว้ย (ค าพิพากษา

ศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขแดงท่ี ส.6/2559, น. 88-89)



หลกัความชอบดว้ยกฎหมายกบัการด าเนิน

โครงการก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล
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การพฒันาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความตอ้งการของคนรุน่ปัจจบุนัโดย

ไมก่ระทบกระเทือนตอ่ความสามารถของคนรุน่หลงัที่จะพัฒนาตนเองตามความตอ้งการ

การประชมุสหประชาชาตวิ่าดว้ยสิง่แวดลอ้มและการพัฒนา (United Nations 
Conference on Environment and Development : UNCED 1992) 

Rio Declaration

1. รบัรองหลกัการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืว่าเป็นหลกัการพื้นฐานส าคัญของกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม

ระหว่างประเทศ

2. รบัรองสทิธขิัน้พื้นฐานดา้นสิง่แวดลอ้มในกฎหมายระหว่างประเทศ
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❑รัฐสมาชกิมพีันธกรณีที่ตอ้งใหค้วามคุม้ครองและพัฒนาพื้นที่ชายฝัง่ทะเล โดย รัฐสมาชกิตอ้งมกีาร

จัดการพื้นที่ชายฝัง่ทะเลแบบบรูณาการและมกีารพัฒนาพื้นที่ชายฝัง่ทะเลบนพื้นฐานของความอยา่ง

ยัง่ยนื หรือเป็นตามหลักการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื (sustainable development) -
ประเทศไทยเป็นภาคีตามพันธกรณีดังกล่าว

❑การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝัง่ทะเลแบบบรูณาการ (Integrated coastal 
management : ICM หรือ Integrated coastal zone management : 
ICZM)”
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การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝัง่แบบบรูณาการเป็นแนวทางในบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลอยา่งหนึ่งซึ่งเกิดจากการอาศัยความร ูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบของพื้นที่ชายฝ่ังทะเลที่

มีความซับซ้อนและมีลักษณะเป็นพลวัตรท่ามกลางบริบทความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดลอ้มที่ต่างมอีิทธิพลในการด ารงอยูซ่ึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายส าคัญคือเพื่อให้เกิดการ

บริหารจัดการแบบบรูณาการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างผ ูม้ี

สว่นเกีย่วขอ้งทกุฝ่าย เพื่อก าหนดกลยทุธใ์นการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล รวมถึงสร้าง

ความสมดลุใหเ้กิดขึ้นระหว่างความต้องการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตลอดจน

แกปั้ญหาความขัดแยง้ที่เกิดขึ้นระหว่างผูใ้ชป้ระโยชนจ์ากพื้นที่ชายฝัง่ที่เกี่ยวขอ้งทกุฝ่ายไมว่่าจะเป็น

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐดว้ยกันหรือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน

34



▪ ICZM ถกูน ามาใชเ้พื่อจัดการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้จากการท าประมงชายฝัง่ทะเล ปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝัง่ทะเล และปัญหาเกี่ยวกับการใชป้ระโยชนจ์ากที่ดินและแหล่งแร่ในทะเลเป็นส าคัญ

▪ รัฐธรรมนญูไทยรับรองสิทธิดา้นสิ่งแวดลอ้มตามหลักการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560

“รัฐพึงด าเนินการเก่ียวกบัท่ีดิน ทรัพยากรน า้ และพลงังาน ตามหลกัการพัฒนา

อย่างยั่งยืน” (มาตรา 72)

▪พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558
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สทิธิในสิง่แวดลอ้มที่ดี

สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร

และแสดงความคิดเห็น

สิทธิในการมสี่วนร่วมในกิจกรรม

สิทธิชมุชน ชมุชนทอ้งถิ่น ฯ

สิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการ

ยตุิธรรม



บคุคลย่อมมสิีทธิท่ีจะมส่ีวนร่วมกับรัฐและชมุชนในการ บ ารงุรักษา และการได้

ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ

คุม้ครอง ส่งเสริม และรักษา คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหด้ ารงชีพอยู่ ไดอ้ย่างปกติและ

ต่อเนื่องในส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัส ดิภาพหรือ

คณุภาพชวีิตของตน ท้ังนี้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (ม. 56 รธน. 2540 และ ม. 

67 วรรคแรกของรธน. 2550)
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“มาตรา 25  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติ

คุม้ครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนญูแลว้ การใดท่ีมิไดห้้ามหรือจ ากัดไวใ้น

รฐัธรรมนญูหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะท าการนัน้

ได ้และไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนญู ตราบเท่าท่ีการใชสิ้ทธิหรือ เสรีภาพเช่น

ว่านั้นไมก่ระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบรอ้ย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมล่ะเมดิสิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลอื่น....”

“มาตรา 6....เมือ่ไมม่บีทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้บังคับแก่กรณีใด ใหก้ระท า

การนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไป ตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ” 
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▪ สิทธิในการไดท้ราบ และ เขา้ถึง ขอ้มลูหรือขา่วสารสาธารณะในครอบครอง ของหน่วย

ราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น เวน้แตก่ารเปิดเผยขอ้มลู

หรือขา่วสารนัน้จะกระทบตอ่ความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชน หรือส่วนได ้

เสียอันพึงไดรั้บความคุม้ครองของบคุคลอื่น หรือเป็นขอ้มลูส่วนบคุคล

▪ สิทธิ ได้รับขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผล จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น ก่อนการอนญุาตหรือการ ด าเนินโครงการหรือ

กิจกรรม ใดท่ีอาจมผีลกระทบตอ่คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม สขุภาพอนามัย คณุภาพชีวิต หรือ

ส่วนไดเ้สียส าคัญอื่นใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชมุชนทอ้งถิ่น และมสิีทธิ แสดงความคิดเห็น ของ

ตนตอ่หนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 
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▪ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 

2539 และ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2458

▪ โครงการที่อาจมผีลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและตอ้งรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู 

- โครงการของรัฐ และ โครงการที่รัฐใหส้ัมปทานหรืออนญุาตใหบ้คุคลอื่นท าเท่านั้น 

▪ ปัญหาการตีความว่า โครงการใดเป็นโครงการ “ท่ีมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม สขุภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัชมุชนทอ้งถ่ิน” 

- หน่วยงานรัฐ ผูรั้บผดิชอบโครงการเป็นผูม้อี  านาจตีความ

- วิธีการรับฟังมไีดห้ลายวิธี
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รัฐธรรมนญูไดบั้ญญัติใหก้ารด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ ก่อใหเ้กิดผลกระทบ ต่อ

ชมุชนอยา่ง รนุแรง ทั้งทางดา้นคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท า

มไิด ้เวน้แต่

1. ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment : EIA) และสุขภาพ (Health Impact Assessment 
: HIA) ของประชาชนในชมุชน 

2. จัดใหม้กีระบวนการรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ของประชาชนและ 
ผูม้สี่วนไดเ้สียก่อน
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รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560

มาตรา 43 บคุคล และ ชมุชน ยอ่มมสีิทธิ 

(1) อนรัุกษ ์ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภมูปัิญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต

ประเพณี อันดีงามทั้งของทอ้งถิ่นและของชาติ 

(2) จัดการ บ ารงุรักษา และใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และความ

หลากหลาย ทางชวีภาพอยา่งสมดลุและยัง่ยนืตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

(3)……. 
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สิทธิในการรอ้งทุกข์

บคุคลในการ เสนอเร่ืองราวรอ้งทกุข ์ต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ หากเห็นว่า

หน่วยงานของรัฐกระท าผดิหนา้ที่หรือละเวน้ในการปฏิบัติหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องหรือเอกชน กระท าผิด

ต่อกฎหมายในด้านสิ่งแวดล้อม (ม.6(3) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535)

สิทธิในการฟ้องคดี

บคุคลยอ่มมสีิทธิการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อใหม้กีารตรวจสอบว่าหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่

ในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

หรือไม ่(มาตรา 42 แห่งกฎหมายว่าดว้ยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542)
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เชิงรปูแบบ

❑ ไม่จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี

❑ ไม่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ

คณุภาพสิง่แวดลอ้ม (EIA) และสขุภาพ (HIA)
ของประชาชนในชุมชน รวมถึ งการให้

องค์การอิสระซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองค์การ

เอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ และผูแ้ทน

สถาบันอุดมศึกษาที่ จัดการศึกษาด้าน

สิ่งแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ

ดา้นสขุภาพใหค้วามเห็นประกอบ

❑ ไมข่ออนญุาตหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งก่อนการ

ด าเนนิโครงการตามกฎหมายอื่นๆ

เชิงเน้ือหา

❑ การใชอ้ านาจขดัตอ่หลักแห่งความพอสมควร

แก่เหตหุรือไม่
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการกอ่สรา้ง

ก าแพงกนัคล่ืน (seawall) ในประเทศ

ไทย
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❑ก าแพงกันคลื่นกับการป้องกันพื้นท่ีชายฝัง่ทะเล

❑ก าแพงกันคลื่นกับกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง

❑ทางปฏิบัติของศาลไทยในการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวขอ้งกับประเด็นเร่ือง EIA ในโครงการ

ก่อสรา้งบนพื้นท่ีชายฝัง่ทะเล
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▪ เป็นการด าเนนิโครงการในเชิงตัง้รบัซ่ึงท าหนา้ที่ป้องกันพื้นที่ชายฝัง่จากปัญหาการกัดเซาะและน ้าทะเล

ท่วม จึงมกัมกีารด าเนนิโครงการก่อสรา้งก าแพงกันคลื่นในบริเวณดา้นหนา้ของตัวเมือง เพื่อป้องกัน

ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่และน า้ทะเลท่วม

▪ เพื่อป้องกันโครงสรา้งพื้นฐาน เช่น ถนนสาธารณะ ตลอดจนทรพัยส์นิและบา้นเรอืนของประชาชนที่ตัง้อยู่

ในบรเิวณดงักลา่ว 

▪ จากการรายงานสถานภาพดา้นการกัดเซาะพื้นที่ชายฝัง่ในประเทศไทยในปีพ .ศ. 2561 ของกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซ่ึงเสนอตอ่ที่ประชมุคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 9 กมุภาพันธ์ 2564 

พบว่า การกัดเซาะพื้นที่ชายฝัง่ทะเลกว่ารอ้ยละ 87.71 ของพื้นที่กัดเซาะชายฝัง่ประเทศไดร้ับการแก้ไข 

ซ่ึง โครงสรา้งส่วนใหญ่เป็นก าแพงป้องกันคล่ืนริมชายหาด และเขื่อนป้องกันริมตล่ิงทะเล รวม

ระยะทางกว่า 239.87 กิโลเมตร

▪ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวคิดของรฐัไทยในการแกปั้ญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝัง่ทะเลดว้ยการใช้ โครงสรา้ง

แข็ง ซ่ึงการเพิ่มขึน้ของจ านวนโครงสรา้งป้องกันชายฝัง่เหลา่นีย้อ่มสง่ผลกระทบตอ่พื้นที่ชายฝัง่ทะเลโดย

ไมอ่าจหลกีเลีย่งไดเ้ช่นกัน 
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▪ผลกระทบเชิงบวก จะพบว่าก าแพงกันคลื่นจะมสี่วนชว่ยในการตา้นแรงปะทะจากพลังงานคลื่นที่

เคลื่อนตัวชายฝัง่เขา้มาสู่หาด ซึ่งรปูแบบของก าแพงก็จะสะทอ้นพลังงานคลื่นไดม้ากนอ้ยแตกต่าง

กันไป 

▪ผลกระทบในเชิงลบ จะพบว่าการใชโ้ครงสร้างในรปูแบบก าแพงนั้นมักจะส่งผลให้คลื่นเพิ่ม

พลังงานให้มีความรนุแรงเมื่อเข้าปะทะกับก าแพง และยกตัวกระแทกกับก าแพงและพื้นหาด

ดา้นล่าง และดึงทรายออกจากหนา้หาด (scour) จึงท าใหช้ายหาดบริเวณดา้นหนา้ของก าแพง

กันคลื่นมสีภาพเป็นชายหาดลึกลงไปกว่าระดับเดิมมาก ส่งผลท าใหห้นา้หาดแคบกว่าเดิมและมัก

เกิดปัญหาการทรดุตัวของโครงสรา้งก าแพงตามมาในที่สดุ  และยงัปรากฎใหเ้ห็นถึงการกัดเซาะ

พื้นที่ชายฝัง่ทะเลบริเวณใกลเ้คียงกับโครงสรา้งอีกดว้ย 
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51

ที่มา : กองอนรัุกษท์รัพยากรชายฝัง่, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่, 2563



52

ผลกระทบของก าแพงกันคลื่น                             

บริเวณดา้นหนา้ก าแพง

ผลกระทบของก าแพงกันคลื่นบริเวณ       

ถัดจากปลายก าแพง
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▪หลักการพึงระวังไวก้่อน (Precautionary Principle)  เป็นหลักกฎหมายที่มีความ
มุง่หมายในการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้มจากอันตรายที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นและอาจสร้าง

ความเสียหายแก่สิ่งแวดลอ้มต่อไปในอนาคต ซึ่งความเสียหายดังกล่าวไม่อาจเรียกคืนกลับมาได ้

เนื่องจากอันตรายที่เป็นไปไดว้่าจะเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบอยา่งรนุแรง 

มาตรา 15 ของปฏิญญาริโอ ที่บัญญัติว่า “เพ่ือการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม รัฐจะต้องใช้

วิธีการป้องกันล่วงหน้าอย่างแพร่หลายตามความสามารถของตน เมื่ อปรากฏวา่มีส่ิงที่ จะก่อให้เกิด

ความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไมส่ามารถท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได ้รัฐจะต้องไมน่ าเหตุผลการ

ขาดความชัดเจนทางวิทยาศาสตร์ มาใชใ้นการเล่ือนการใชม้าตรการที่ มีประสิทธิภาพและคุ้มทุนใน

การป้องกันความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม”
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วิธีการส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นไปอย่างยัง่ยืน คือการด าเนิน

โครงการก่อสรา้งบนพื้นที่ชายฝัง่ทะเลของรัฐจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประสานประโยชน์

ระหว่างความตอ้งการในการป้องกันโครงสรา้งพื้นฐานของรัฐรวมถึงชวีิตและทรัพยส์ินต่างๆ ที่ตั้ง

อยูบ่นพื้นที่ชายฝัง่ ควบคู่กับความต้องการในการคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติและ

คณุค่าของทรัพยากรชายฝัง่ โดย

1) รัฐจะต้องด าเนินโครงการก่อสร้างบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้วยการจัดท าระบบการ

ประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและตรวจสอบอย่างรอบด้านก่อนการด าเนินกิจกรรมหรือเป็นไป

ตามหลักการพึงระวังไวก้่อน และ

2) ตอ้งใชม้าตรการด าเนินโครงการตามหลักแห่งความได้สัดส่วน กล่าวคือ การด า เนิน

โครงการจะตอ้งมกีารใชม้าตรการที่สามารถบรรลซุึ่งวัตถปุระสงค์หรือเป้าหมายเพื่อการป้องกัน

ชายฝัง่ได ้และจะตอ้งเลือกใชม้าตรการด าเนินการป้องกันเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ท้ายที่สุดคือ การ

ด าเนินโครงการดังกล่าวจะตอ้งเกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมในระยะยาวมากกว่าผลเสียที่เกิดขึ้น

ภายหลังจากการด าเนินโครงการ
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รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560

มาตรา 58 การด าเนนิการใดของรฐัหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผูใ้ดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี

ผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาต ิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วน ไดเ้สีย

ส าคัญอื่นใดของประชาชนหรอืชมุชนหรอืสิง่แวดลอ้มอยา่งรนุแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษา

และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสขุภาพของประชาชนหรือชมุชน และจัดให้มี

การรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งก่อน เพื่อน ามา

ประกอบการพิจารณาด าเนนิการหรอือนญุาตตามที่กฎหมายบญัญัติ

บคุคลและชมุชนย่อมมีสิทธิไดร้ับขอ้มูล ค าชี้แจง และเหตผุลจากหน่วยงานของรัฐก่ อนการ

ด าเนนิการหรอือนญุาตตามวรรคหนึง่

ในการด าเนนิการหรอือนญุาตตามวรรคหนึง่ รฐัตอ้งระมดัระวังใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชน 

ชมุชน สิง่แวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพนอ้ยที่สดุ และตอ้งด าเนนิการใหม้ีการเยียวยาความ

เดอืดรอ้นหรอืเสยีหายใหแ้ก่ประชาชนหรอืชมุชนที่ไดร้บัผลกระทบอยา่งเป็นธรรมและโดยไมช่ักชา้
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▪พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  พ .ศ .2535 แก้ไขโดย

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 256 ได้

ก าหนดใหอ้ านาจฝ่ายบริหารประกาศก าหนดประเภท โครงการที่ตอ้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเพื่อใชบั้งคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะด า เนินโครงการ

ใหต้อ้งปฏิบัติตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด 

▪ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภทโครงการ กิจการ

หรือการด าเนินการซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงือ่นไขในการจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ.2562
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▪ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สภาพลเมอืงเยาวชนสงขลา เพื่อการขบัเคลือ่นธรรมนญูเยาวชนอนรุกัษห์าดสมิ

หลาอยา่งยัง่ยนื ไดท้ าหนงัสอืไปยงัส านกังานโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตอ่มา ใน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ส านกังานโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดม้หีนงัสอืตอบ

กลบัมายงัเลขาธกิารพลเมอืงเยาวชนสงขลา สรปุไดว้่า 

การที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มก าหนดใหก้ารก าหนดก าแพงรมิชายฝั่งติดแนว

ชายฝัง่ ความยาวตัง้แต ่200 เมตรขึน้ไป ตอ้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเสนอในขั้น

อนมุตัหิรอืขออนญุาตโครงการนัน้ ผูป้ฏิบติังานที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนนิโครงการก่อสรา้งก าแพงกันคลื่น 

เช่น กระทรวงคมนาคม โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และกรมเจา้ท่า รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เห็นว่าไม่มีความเหมาะสม เนือ่งจากการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และเสนอตาม

ขัน้ตอนการพิจารณาจนกว่าจะแลว้เสร็จนัน้ เป็นกระบวนการที่ตอ้งใชเ้วลาซ่ึงท าให้การด าเนินโครงการ

ก่อสรา้งก าแพงกันคล่ืนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และบางครั้งก็เป็นกรณีที่มีความจ าเป็น

เรง่ดว่นที่ตอ้งแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่เอกชนอันมพีืน้ที่ซ่ึงตัง้อยูใ่นบรเิวณรมิชายฝัง่ทะเลที่ตอ้งเผชิญกับปัญหาการกดั

เซาะเช่นเดยีวกับปัญหาการกัดเซาะท่ีเกิดขึน้กับท่ีดนิอันเป็นกรรมสทิธิข์องรฐั ดงันัน้ กรณีจึงเป็นเรือ่งจ าเป็นที่

สมควรยกเลิกโครงการก่อสรา้งก าแพงกันคลื่นออกจากบัญชีรายชื่อโครงการที่ตอ้งจัดท ารายงา นการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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1) เข่ือนกันทรำยและคลื่น (2539-
2541) (สะกอม)

2) ก ำแพงกันคลื่นและเข่ือน
กันคลื่นนอกชำยฝั่ง (2547-
2550)  (คลองวาฬ)

3) ก ำแพงกันคลื่นข้ันบันได 
(2559)  (อ่าวน้อย)



การถมที่ดนิในทะเล

❖การด าเนินโครงการต่างๆ ทีไ่ดก้ระท า บนพ้ืนทีช่ายหาด และ ชายฝ่ังทะเล เป็น

การถมทีด่ินในทะเลหรือไม่

❖ความหมายของ การถมทีด่ินในทะเล คืออะไร?
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การถมทะเล : กระบวนการสรา้งท่ีดินใหม่โดยการถมทราย ดินหรือโคลนหรือวัสดอ่ืุนใดในพ้ืนท่ีทะเลรวมถึงไปชายฝ่ังทะเล

ท่ีมา : ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเลขท่ี ทส 10098/3609 ลง วันท่ี 22 มีนาคม 2556

ส่วนชายฝ่ัง (ภมิู) น. หมายถึง แถบแผน่ดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไป

บนบกจนถึงบริเวณที่มลีักษณะภมูปิระเทศ

เปลี่ยนแปลงอยา่งเด่นชดั (พจนานกุรม) 

การท าโครงการในพ้ืนท่ีชายหาดและทะเล เป็น การถมท่ีดินในทะเล
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การถมท่ีดินในทะเล : การสรา้งเขา้ไปเหนือน ้า ในน ้าของ   
ล าน ้า และภายในน่านน ้าทะเลไทยไทยอันอาจมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งท า EIA
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ก าแพงกนัคลืน่และสวนสาธารณะ : ไม่ตอ้งท า EIA
เพราะเป็นการก่อสรา้งบนที่ดินที่เป็นชายหาด ไม่ไดม้ีการถมที่ดินลงในทะเลแต่อยา่งใด

เขื่อนกนัคลืน่นอกชายฝ่ัง : ไม่ตอ้งท า EIA เพราะไมอ่ยูใ่นประกาศฯ ฉบับ 2535 
และไมใ่ชก่ารถมที่ดินในทะเล



แนวค าพพิากษาของศาลปกครอง : การถมที่ดนิในทะเล

▪การด าเนนิโครงการตา่งๆ ท่ีไดก้ระท า บนพ้ืนท่ีชายหาด และ ชายฝ่ังทะเล ถือเป็นการ

ด าเนนิโครงการท่ีตอ้งมกีารจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่

แนวทางแรก การสรา้ง เขือ่นกันทรายและคลื่น ซ่ึงไดก้ระท าในร่องน า้ มีลักษณะ 

เป็นการถมท่ีดินในทะเล และเป็นโครงการก่อสรา้งเขา้ไปเหนอืน า้ ในน า้ของล าน า้ และภายใน

น่านน ้าทะเลไทย อันอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จึงตอ้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คดหีาดสะกอม)

แนวทางท่ีสอง การด าเนนิโครงการท่ีไดก้ระท าในพื้นท่ีชายหาดและชายฝั่งทะเล เช่น 

ก าแพงกันคลืน่และสวนสาธารณะ ในพื้นท่ีชายหาด เป็นการก่อสรา้งบนท่ีดนิท่ีเป็นชายหาด 

ไม่ไดมี้การถมท่ีดินลงในทะเล แตอ่ย่างใด หรือการสรา้ง เขือ่นกันคลื่นนอกชายฝ่ัง ก็ไม่

ถือวา่เป็นการถมท่ีดินในทะเล จึงไมต่อ้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

(คดหีาดคลองวาฬ) 
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หากกฎหมายไม่ไดก้ าหนดใหโ้ครงการดงักล่าวตอ้งท า EIA เช่นน้ี รฐัจะ

ไม่จดัท า EIA ไดห้รือไม่? – กรณีก าแพงกนัคลื่น (SEA WALL)

▪ ก่อนหนา้ปี พ.ศ. 2556 การก่อสรา้งก าแพงริมชายฝัง่ทะเล หรือติดแนวชายฝั่งทะเลที่มีความยาว

ตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไปนั้น กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 

▪ ปี พ.ศ. 2556 รัฐไดถ้อด การก่อสรา้งก าแพงริมชายฝัง่ทะเล หรือติดแนวชายฝัง่ทะเลที่มคีวามยาว

ตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป ออกจากการเป็นโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม

▪การก าหนดใหก้ารก่อสรา้งก าแพงริมชายฝัง่ทะเล หรือติดแนวชายฝัง่ทะเลเป็นการ ละเมิดสิทธิใน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางส่ิงแวดลอ้มภาครัฐของประชาชนหรือไม่ และจะมีผลเป็นการ

เร่งปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝัง่ใหเ้กิดอยา่งรวดเร็วมากยิง่ขึ้นหรือไม่
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▪ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 3 / 2552 วางหลักว่า “รัฐธรรมนูญฯ พ .ศ. 2550 มี

เจตนารมณ์ต้องการให้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญบังคับใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการ

บัญญัติกฎหมายอนวุัติการ...” 

▪ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 592/2552 ซึ่งศาลได้วางหลักการตีความเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนญูในเร่ืองนี้ไวว้่า สิทธิของบคุคลที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 บัญญัติรับรองไว้ย่อมได้รับความคุ้มครอง การท่ียังไม่มี

บทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ไม่ใช่

เหตท่ีุองค์กรของรัฐจะยกขึ้นมาเป็นขอ้อ้างเพ่ือปฏิเสธไม่ใหค้วามคุม้ครองสิทธิดังกล่าวได ้

เพราะโดยหลักการใชแ้ละการตีความกฎหมาย เจตนารมณต์ามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู ซึ่งเป็น

กฎหมายสงูสดุของประเทศ จะมผีลตามที่บัญญัติโดยทันทีไม่ว่าจะมีบทบัญญัติให้ต้องมีการตรา

กฎหมายก าหนดรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวหรือไม ่
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▪ ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.21/2555 ไดว้างหลักไว้ว่า โดยที่มาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่ง

พระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 เป็นมาตรการทางกฎหมายที่

ใช้บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีการด าเนินโครงการหรือกิจการที่มี ผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม และโดยที่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 มีเจตนารมณ์ใหสิ้ทธิและ

เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนญูฉบบันี้รับรองไวมี้สภาพบังคับได้ทันทีท่ีรัฐธรรมนูญประกาศให้มีผลใช้

บงัคับโดยไม่ตอ้งรอใหมี้การบญัญัติกฎหมายอนวุติัการมาใชบ้งัคับก่อน การบังคับใช้มาตรา 46 

วรรคหนึง่และมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2535 จึงตอ้งด าเนนิการใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการของรฐัธรรมนญูดงักลา่วดว้ย

ดงันัน้ หากปรากฏว่าเป็นโครงการที่อาจกอ่ใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่ชมุชนทั้งดา้นคณุภาพ

สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ บคุคลหรอืชมุชนยอ่มมสีทิธิฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้

โครงการนัน้ ๆ ตอ้งด าเนนิการตามที่รฐัธรรมนญูก าหนดไว ้โดยไมต่อ้งรอใหม้กีฎหมายอนวุัตกิารก่อน
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▪ เป็นหลักกฎหมายที่ฝ่ายปกครองใชอ้้างอิงฐานอ านาจตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ (ไม่มี

กฎหมาย ไม่มีอ านาจ) - หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายปกครอง

▪ เป็นหลักกฎหมายควบคมุการกระท าของฝ่ายปกครองใหอ้ยูใ่นขอบเขตของกฎหมาย (การกระท า

ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย) - หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายปกครอง

▪ เป้าหมายส าคัญคือ เพื่อมุง่หมายคุม้ครองสิทธิดา้นสิ่งแวดลอ้มทางทะเลและชายฝั่งที่รัฐธรรมนูญ

รับรองไวใ้หก้ับประชาชน -หลกัการคุม้ครองสิทธิขัน้พ้ืนฐาน

▪การที่ยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใช้สิท ธิตาม

รัฐธรรมนญูนั้น ไมใ่ชเ่หตทุี่องคก์รของรัฐจะยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครอง

สิทธิดังกล่าวได ้-สิทธิขัน้พ้ืนฐานผูกพันรัฐทุกองค์กร

▪หลักนิติรัฐจะเกิดขึ้นไดอ้ยา่งแทจ้ริง เมือ่รัฐนั้นยอมอยู่ภายใต้กฎหมายและอยู่ภายใต้การควบคุม

ตรวจสอบขององคก์รตลุาการ -หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิในทางศาล
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