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ค าน า 

 งาน The World Beach Day แลเล แลหาด ครั้งที่6 จุดเน้น

ที่ควรค่าในการภาคภูมิใจ คือ การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคพลเมือง

สงขลาและคนที่รักหาดทรายทุกคน ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมนี้เกิดจาก

แรงบันดาลใจที่เห็นภาพเด็กวัยรุ่น และคนหนุ่มสาวของเมืองสงขลา

ร่วมมือกันท างาน “ศึกษาและติดตามระบบหาดสมิหลาทั้งระบบ” โดย

ใช้พลังความรู้ และค าแนะน าจากนักวิชาการที่ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากร

ชายฝั่ง เรื่องราวของกลุ่มพลังพลเมืองเยาวชน ชื่อ Beach For Life 

และ ดร.เปู-สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง เป็นที่รู้จักแพร่หลายในแวดวงของ

การท างานด้านทรัพยากรชายฝั่งของประเทศไทย และโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเกี่ยวกับหาดสมิหลา จ.สงขลา 

 กลุ่มพลังพลเมืองเยาวชน Beach For Life เป็นกลุ่มที่เยาวชน

ที่อาสาเข้ามาท างานปกปูองหาดสมิหลา ภายใต้โครงการพลังพลเมือง

เยาวชนสงขลา ซึ่งบุกเบิกและสนับสนุนโดยสงขลาฟอร่ัม มูลนิธิสยามกัม

มาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ และมูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปี 2555 มาจนถึงปัจจุบัน พลเมืองเยาวชนกลุ่มนี้

ได้รับกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การหนุน

เสริมการศึกษาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับหาดสมิหลาในประเด็น ปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่ง การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมผ่าน ธรรมนูญ
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ชุมชน ฉบับพิเศษว่าด้วย ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่าง

ยั่งยืน และมาจนถึงการร่วมกันศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพธรรมชาติ และ

การใช้ประโยชน์ของหาดสมิหลาทั้งระบบ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้เวลานาน

กว่า 3 ปี สิ่งที่น่าสนใจที่พลเมืองเยาวชนกลุ่มนี้ได้ค้นพบ และท าให้

จิตส านึกพลเมือง เกิดขึ้นในตัวตนของเขาก็คือ การได้มีโอกาสสัมผัสเม็ด

ทรายเม็ดเล็กๆ ที่มีพลังมหาศาลก่อเกิดเป็นหาดทรายสวยงาม

คู่บ้านคู่ เมืองการค้นพบผู้ท าลายที่มาพร้อมๆ กับโครงการพัฒนา

โครงสร้างแข็งบนหาดทรายด้วยงบประมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่

สิ้นสุด แม้สร้างแล้วสร้างอีกก็ไม่สามารถปูองกันการพังทลายของชายฝั่ง

ได้ ตลอดทั้งพลังการเรียนรู้ และพลังทางปัญญาที่พลเมืองเยาวชนชุดนี้

ได้รวบรวมจากการปฏิบัติการจริงขึ้นเป็น ปราการ ยืนหยัดและต่อสู้ด้วย

เหตุด้วยผล และพยายามเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบบธรรมชาติ

หาดทรายนี้สู่ประชาชนสงขลาผ่าน Social Network  ผ่านสื่อสารมวลชน 

และผ่านเวทีแลเล แลหาด ซึ่งเป็นงานรณรงค์ประจ าปี 
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ด้วยความตั้งใจวา่ งานนี้จะท าให้คนสงขลาจ านวนมากหันมาใส่

ใจในเร่ือง ระบบนิเวศหาดทราย ซึ่งเป็นระบบทีธ่รรมชาตไิด้สร้างให้ด ารง

ไว้เพื่อท าหน้าที่ปกปูองและสร้างแผ่นดนิตลอดทั้งระบบนิเวศของสรรพ

ชีวิตทั้งพนัธุ์พชื และสัตวพ์ื้นทะเล ซึ่งล้วนโยงใยสัมพนัธ์กับมนุษย์เรา

อย่างมาก นทิรรศการและหนงัสือทุกเล่ม เอกสารทุกชิ้นทีผ่ลิตขึ้นเพื่อ

งานคร้ังนี้ ขอเชิญชวนให้ท่านอ่าน และสง่ต่อให้ญาติสนทิมิตรสหายได้

อ่านและท าความเข้าใจหาดสมหิลาแนวลึก 

 สงขลาฟอรั่มและกลุ่ม  Beach For Life ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

ในการผลิตสื่อเพื่องาน The World Beach Day แลเล แลหาดครั้งที่ 6 คือ 

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ท าให้

การสื่อสารในมุมลึกและมุมกว้างถึงมือและถึงหัวใจของทุกคน  

     พรรณิภา โสตถิพันธุ์ 

       ผู้อ านวยการสงขลาฟอร่ัม 
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การมีส่วนร่วมของเยาวชนสงขลาเพื่อตดิตามการ
เปล่ียนแปลง 

ของชายหาด กรณีศึกษา: การกัดเซาะชายหาดช่วงมรสุม 
The participation of Songkhla young citizen for beach 

monitoring 
Case study: Beach erosion during monsoon period 

 

สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง1,* อภิศักดิ์ ทัศนี2 อริสรา บินดุส๊ะ3 และ พรรณิภา โสตถิพันธุ์4 
 

1 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จ.
กรุงเทพมหานคร 
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จ.สงขลา 

3 โรงเรียนมหาวชิราวธุ จ.สงขลา 
4 สงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา 

บทคัดย่อ 

สภาพแวดล้อมทางชายฝั่งทะเลในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
อย่างมากมายและรวดเร็ว การติดตาม ตรวจสอบสภาพการเปลี่ยนแปลง
นั้นถือเป็นข้อมูลส าคัญในการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนจัดการชายฝั่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  งานศึกษานี้ได้ท าการส่งเสริมศักยภาพให้กลุ่ม
เยาวชนในจังหวัดสงขลาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลได้ด้วยตัวเอง บริเวณพื้นที่
น าร่องหาดสมิหลา จ.สงขลา โดยได้จัดท าอุปกรณ์ส าหรับการวัดรูปตัด
ชายหาดอย่างง่ายขึ้นมาใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ส าหรับการตรวจวัดรูปตัด
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ชายหาด ส าหรับกรณีศึกษานี้ได้ท าการส ารวจภาคสนามและน าข้อมูลรูป
ตัดชายหาดช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังแรง  
ที่เกิดขึ้นประมาณวันที่ 25-26 มกราคม 2559 มาเปรียบเทียบกับหลังเกิด
เหตุการณ์ ทั้งหมด 6 หน้าตัด พบว่าชายหาดถูกกัดเซาะไปมาก โดยเฉพาะ
บริเวณที่ใกล้กับโครงสร้างรอดักทรายตอนเหนือของบ้านเก้าเส้งถัดจาก
แนวก าแพงหินทิ้ง ชายหาดมีระยะกัดเซาะสูงสุดถึง 50 เมตร นอกจากนี้ยัง
พบว่าอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักใน
ความส าคัญของสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลมากยิ่งขึ้นด้วย  

ค าส าคัญ: การวัดรูปตัดชายหาด, วิทยาศาสตร์พลเมืองเยาวชน, การกัด
เซาะฝั่ง,  

Abstract 

 Coastal environmental is dramatically changed at present; 
consequently, it needs to be monitored in order to understand 
these phenomena for the effective coastal management. This 
study aims to empower young citizen in Songkla province to 
participate in coastal monitoring. The voluntary-based was used 
for these activities at Samila beach, Songkhla province. The 
simple beach profile instruments and techniques were 
developed to apply for this program. Beach profiles investigated 
before and after the extreme northeast monsoon, 25-26 January 
2016, were analysed in 6 transects. The results show that 

* ผูเ้ขียนผูรั้บผิดชอบบทความ (Corresponding author) 

E-mail address: fengstr@ku.ac.th   
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northeast monsoon brings about the dramatical beach erosion 
nearby T-groins next to seawall at Ban Kao Seng with the 
maximum beach erosion about 50 m. Moreover, the knowledge 
related to the coastal environmental as well as their awareness 
are widely enhanced through activities among the volunteers.  

Keywords: Beach profiling, Young citizen science, Beach 
erosion,  

1. ค าน า 

พื้นที่ชายฝั่งทะเลนั้นเป็นเขตติดต่อระหว่างน้ าทะเลกับแผ่นดิน ซึ่งมี
การปรับเปลี่ยนสภาพอยู่ตลอดเวลาเปน็ไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดโดย
ธรรมชาติเช่นคลื่น ลม กระแสน้ า น้ าขึ้นน้ าลง และการแทรกแซงจาก
มนุษย์ โดยทั่วไปหากสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่าง
เป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณก็จะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการทางธรรมชาติ และสมดุลชายฝั่งทะเลมากยิ่งขึ้น ถือข้อมูล
พื้นฐานส าคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อการวางแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อไปในอนาคต 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลภาคสนามนั้น โดยทั่วไป
มักจ ากัดอยู่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน ที่ต้องการใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
ประกอบการด าเนินโครงการ หรืออาจใช้เพื่องานศึกษาวิจัยในหน่วยงาน
ต่างๆ โดยอาจใช้วิธีการและมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ตรวจวัด
คลื่น ขนาดตะกอน ลักษณะพรรณพืชชายฝั่งทะเล แต่ที่นิยมตรวจวัดเพื่อ
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ใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลคือการวัดรูปตัด
ชายหาด (Beach profile) โดยมากมักใช้กล้องระดับหรือใช้ Total 
station ซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องการทักษะที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจและการ
วิเคราะห์ผลค่อนข้างมาก ประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีราคาค่อนข้างสูง 
และมีข้อจ ากัดเรื่องการขนย้าย  และการใช้ ในสภาพอากาศที่ ไม่
เอ้ืออ านวย จึงเป็นไปได้ยากที่จะสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนี้ใน
ลักษณะประจ าได้อย่างต่อเนื่อง  

พบว่าในต่างประเทศ ได้มีการน าเทคนิควิธีตรวจวัดรูปตัดชายหาด
อย่างง่ายนี้  ไปใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายหาด โดยมี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยในบางแห่งได้พัฒนาเป็นโครงการที่
เรียกว่า Beach Watchers และใช้ระบบอาสาสมัครมาช่วยในการ
ตรวจวัด เพื่อเก็บข้อมูลระยะยาวในลักษณะประจ าทุกช่วงเวลาที่ก าหนด 
[1] เนื่องจากเทคนิควิธีการตรวจวัดที่ไม่ยุ่งยาก จึงอาจใช้อาสาสมัครจาก
โรงเรียนมัธยมในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ Citizen Science เพื่อเป็นการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกเป็นผู้ช่วยนักวิจัยได้ใน
ระดับง่ายๆ [2] หรืออาจใช้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้ประโยชน์
ชายหาดบริเวณนั้นมาช่วยเป็นอาสมัคร ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ตนเอง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
[3] 

ส าหรับประเทศไทย ปรากฏให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาชนในหลายมิติ  เช่น การจัดการการ
ท่องเที่ยว การจัดการน้ า การจัดการขยะ ภายในชุมชนหรือท้องถิ่น แต่ยัง
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ไม่มีการน ากระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนท้องถิ่นมาใช้กับการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายหาด ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาการขาด
องค์ความรู้ และปัญหาเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจดังที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น  

ด้วยเหตุนี้ การศึกษานี้จึงได้ท าการส่งเสริมศักยภาพให้กลุ่มเยาวชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ชายฝั่งทะเลได้ด้วยตัวเอง บริเวณพื้นที่น าร่องหาดสมิหลา จ.สงขลา โดย
การตรวจวัดรูปตัดชายหาดและความลาดชันชายหาดเป็นประจ า โดยได้
ประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจวัดรูปตัดชายหาดอย่างง่าย มีราคาถูก และ
สามารถหาได้ในท้องถิ่น เพื่อให้อาสาสมัครที่เป็นเยาวชนสามารถเข้าใจ
และใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยดัดแปลงมาจากหลักการ Water Level 
Method [4] ส าหรับกรณีศึกษานี้ได้ท าการส ารวจภาคสนามและน า
ข้อมูลรูปตัดชายหาดช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ก าลังแรง ที่เกิดขึ้นสองช่วงเวลาคือประมาณวันที่ 25-26 มกราคม 2559 
และ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2559 มาเปรียบเทียบกับหลังเกิดเหตุการณ์ 
ทั้งหมด 6 หน้าตัด  

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแล ติดตามตรวจสอบทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยได้ใช้ระบบอาสาสมัครร่วมกัน
ตรวจวัดข้อมูลภาคสนาม นอกจากจะท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพชายฝั่งทะเลในพื้นที่ศึกษาแล้ว ยังส่งเสริมให้อาสาสมัครที่เข้าร่วม
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โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของชายฝั่ง
ทะเลมากยิ่งขึ้น  

2. พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที่ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชายหาดสมิหลา ซึ่งหมายความถึงหาด
ทรายยาวตั้งแต่หัวนายแรง หาดเก้าเส้ง ชลาทัศน์ สมิหลา เร่ือยขึ้นไปทาง
เหนือจรดปลายแหลมสนอ่อน โดยมีระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 
7.8 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นหาดทรายกว้าง มีหัวหาดที่เป็นหินอยู่สองจุด
คือที่หัวนายแรง และที่กองหินใกล้แหลมสมิหลา โดยที่ขอบเขตด้านเหนือ
ของแหลมสนอ่อนจรดโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ า
ทะเลสาบสงขลา (Jetty)  ชายหาดบริเวณนี้เป็นทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ แหล่งท ามาหากินของชาวประมงชายฝั่ง แหล่งท่องเที่ยว และที่ตั้ง
ชุมชน ที่ตั้งอยู่ใจกลางอ าเภอเมืองสงขลา ชายหาดสงขลาได้รับอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงระหว่าง เดือนพฤศจิกายนถึง
กุมภาพันธ์ โดยที่อาจมีพายุจรพายุช่วงเปลี่ยนฤดูกาลในปลายเดือน
ตุลาคมและกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ซึ่งจะท าให้ทะเลมีคลื่นลมรุนแรงและน้ า
ทะเลขุ่น ชายหาดลงเล่นน้ าไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว  

ปัญหาที่หาดสมิหลาเผชิญอยู่ในขณะนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการกัด
เซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ส่งอิทธิพลให้
คลื่นลมในทะเลมีความรุนแรงมากในช่วงพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ โดย
เกิดปัญหาการพังทลายของชายหาดอย่างรุนแรงบริเวณด้านเหนือชุมชน
เก้าเส้งขึ้นมาทางทิศเหนือในช่วงสิบปีหลังนี้ และได้มีความพยายามใน
การปกปูองหาดเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ได้มีความ
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พยายามในการใช้โครงสร้างต่างๆเพื่อปูองกันชายหาดมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน ทั้งกองหินรอดักตะกอนทราย 3 ตัวหน้าชุมชนเก้าเส้ง กระชุหิน
ในตะแกรงลวด เสาไม้ปักคล้องด้วยยางรถยนต์ กระสอบทรายลูกเล็ก 
จนถึงกระสอบทรายลูกใหญ่หุ้มด้วยใยสังเคราะห์ชั้นดี โดยที่บางส่วนจม
หายไปบ้าง พังเสียหายไปบ้าง แสดงดังรูปที่ 1   

 

 

 ก าแพงกระสอบ

ก าแพงหิน



11 
 

 
      รูปที่ 1  บางส่วนของโครงสร้างปูองกันชายฝั่งใน  
      พื้นที่ศึกษา 

กระทั่งปลายปี 2555 เทศบาลสงขลาได้ตระหนักในปัญหานี้และได้ท า
การปูองกันการกัดเซาะโดยวิธีที่ปรับเปลี่ยนไปจากมาตรการเดิม โดยมี
จุดประสงค์เพื่อคืนสภาพชายหาดสมิหลาช่วงหัวถนนชลาทัศน์-เก้าเส้ง ซึ่ง
เป็นจุดที่ประสบปัญหากัดเซาะสูงสุดกลับคืนมาเหมือนเดิม โดยหลีกเลี่ยง
การใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมที่ถูกพิสูจน์มาแล้วกับบางส่วนของชายหาด 
ถึงการพังทลายที่ต่อเนื่องและมีทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง รวมถึงอันตราย
จากความรุนแรงของคลื่นบริเวณด้านหน้าโครงสร้างด้วย ซึ่งไม่เหมาะสม
กับหาดที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนในกลางเมืองสงขลาอย่างหาดสมิหลา 
วิธีการที่ใช้คือการน าทรายที่สูบจากนอกชายฝั่งมาถมปรับภูมิทัศน์ตั้งแต่
บริเวณหัวหาดเก้าเส้งถัดจากรอดักทรายตัวสุดท้าย ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มี
การกัดเซาะรุนแรงที่สุด เป็นระยะประมาณ 450 เมตรเรื่อยมาทางเหนือ
ตามแนวชายฝั่ง ภายในระยะเวลา 6 เดือนพบว่าทรายหายไปประมาณ 
70% [5]  

รอดกัทราย 
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ต่อมาในปลายปี 2558 จังหวัดสงขลาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการเติมทราย
เพิ่มอีกระยะทางประมาณ 600 เมตร จากรอดักทรายตัวสุดท้ายเรื่อยมา
ทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่ง โดยใช้ทรายที่ดูดจากทะเลร่วมกับทรายที่
ขุดจากแหลมสนอ่อน  

จนช่วงวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูมรสุม ได้เกิด
ความหย่อมความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ขยายตัวลงมา
สู่ประเทศไทย ผลักดันให้มรสุมตะวันออกเฉียง เหนือทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น ผนวกกับเป็นช่วงน้ าเกิด (Spring tide) พอดี จึงส่งผลกระทบ
ค่อนข้างรุนแรงกว่าปกติต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างทั้งหมด 
จากการส ารวจความเสียหายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณพื้นที่
ศึกษา พบความเสียหายในหลายจุด แสดงตัวอย่างบางส่วนในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ตัวอย่างความเสียหายบริเวณพื้นที่ศึกษา 

 
3.  วิธีการศึกษา 

ทางกลุ่มเยาวชนและเครือข่ายได้ด าเนินการส ารวจภาคสนาม บันทึก
ภาพถ่ายและเก็บข้อมูลรูปตัดชายหาด โดยใช้ระบบอาสาสมัคร ทั้งในส่วน
ของ เครือข่ ายของกลุ่ ม เยาวชนเอง  และผู้ สน ใจทั่ ว ไปโดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในเบื้องต้นได้มีการก าหนดให้เป็น
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วันเสาร์แรกของทุกเดือน โดยใช้เยาวชน 3 คนต่อหนึ่งหน้าตัด ในแต่ละ
ครั้งของการตรวจวัดส าหรับกรณีศึกษานี้ โดยแบ่งออกเป็น 6 หน้าตัด 
แสดงต าแหน่งดังรูปที่ 3 วิธีการตรวจวัดรูปตัดชายหาดที่ประยุกต์ใช้ใน
งานศึกษานี้ ดัดแปลงมาจาก Water Level Method [4] ที่ใช้หลักการ
ของระดับน้ าในสายยาง ที่จะรักษาระดับคงที่เสมอ โดยทางกลุ่มเยาวชน
และเครือข่ายได้ท าการประดิษฐ์อุปกรณ์ข้ึนมาใหม่ ใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ 
จ.สงขลา เพื่อให้สามารถซ่อมแซมได้เองหากเกิดความเสียหายในอนาคต 
และต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทนต่อน้ าฝนและน้ า
ทะเล และมีราคาประหยัด แสดงหลักการตรวจวัดดังรูปที่ 4 และวิธีการ
วัดโดยกลุ่มเยาวชนดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 3 ต าแหน่งส ารวจ 
 

 
รูปที่ 4 หลักการวัดรูปตัดชายหาด 

 

 
 

รูปที่ 5 การวัดรูปตัดชายหาดของเยาวชนสงขลา 
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รูปที่ 5 การวัดรูปตัดชายหาดของเยาวชนสงขลา (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ชายหาดในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี้  ได้ท าการตรวจวัดข้อมูล
ภาคสนาม 3 ช่วงเวลา คือ ธันวาคม 2558, มกราคม 2559 และ กุมภาพันธ์ 
2559 ซึ่งเป็นช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์มรสุมก าลังแรงที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างหนักบริเวณพื้นที่ศึกษา ข้อมูลรูปตัดที่ได้ในแต่ละหน้าตัด 
จะอ้างอิงจากค่าระดับเสมือนที่ต าแหน่งหมุด บนทางเดินคอนกรีตที่
ก าหนดขึ้นให้เท่ากับศูนย์ โดยมีระยะห่างฝั่งทุกๆ 2 เมตร  ข้อมูลรูปตัดใน
แต่ละหน้าตัดรวมถึงภาพถ่ายสภาพชายหาดในมุมเดิมๆจะน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งในพื้นที่ศึกษาต่อไป 

4. ผลการศึกษา 

ผลการตรวจวัดรูปตัดชายหาดที่ได้น าเปรียบเทียบกันสามช่วงเวลา 
คือ ธันวาคม 2558 มกราคม 2559 และ กุมภาพันธ์ 2559 จ านวนทั้งสิ้น 
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6 หน้าตัด แสดงผลการวิเคราะห์ดังรูปที่ 6 โดยที่หน้าตัด A, B และ C 
เป็นหน้าตัดที่มีต าแหน่งอยู่ใกล้กับรอดักทรายที่บ้านเก้าเส้งและก าแพง
หินทิ้ง  ในขณะที่หน้าตัด D มีโครงสร้างก าแพงกระสอบทราย ส่วน E 
และ F ที่อยู่ค่อนไปทางทิศเหนือ ไม่มีโครงสร้างปูองกันชายฝั่งในบริเวณ
ข้างเคียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 รูปตัดชายหาด 
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รูปที่ 6 รูปตัดชายหาด (ต่อ) 
จากรูปที่ 6 พบว่าที่หน้าตัด A ซึ่งเป็นต าแหน่งที่อยู่ทางเหนือติดกับรอ

ดักทรายพบว่าความกว้างของชายหาดหดหายไปถึง 16 เมตร และ 31 
เมตร โดยมีต าแหน่งแนวชายฝั่งปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2559) อยู่ตรง
ก าแพงหินทิ้งพอดี ถัดจากนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 145 เมตรที่
หน้าตัด B พบว่าความกว้างชายหาดลดลง 25 เมตร และ 50 เมตร เมื่อ
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เทียบกับเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ 2559 โดยเป็นจุดที่มีการกัด
เซาะสูงสุดในบริเวณนี้ ถัดจากหน้าตัด B ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 
350 เมตร พบการกัดเซาะ ณ หน้าตัด C ที่น้อยกว่าสองหน้าตัดแรก โดย
มีระยะกัดเซาะ 15 และ 20 เมตร ในเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ 

ส าหรับหน้าตัด D, E และ F ที่อยู่ค่อนไปทางทิศเหนือประมาณ 1.5 
2.1 และ 3 กิโลเมตร จากหน้าตัด C เป็นบริเวณที่สันหาดมีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย โดยมีระยะกัดเซาะประมาณ 5 เมตร และ 10 
เมตร เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ 2559  

5. สรุปและวิจารณ์ผล 

จากผลการตรวจวัดรูปตัดชายหาดทั้ง 6 หน้าตัด ใน 3 ช่วงเวลา
ระหว่าง ธันวาคม 2558  ถึง กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมถึงผลกระทบของมรสุมก าลังแรงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ช่วง 25-26 มกราคม 2559  

พบว่า ชายหาดในหน้าตัด A, B และ C ที่อยู่ใกล้กับรอดักทรายบ้าน
เก้าเส้งและก าแพงหินทิ้งทางตอนเหนือของรอดักทราย มีการกัดเซาะสูง
มากถึง 50 เมตร ในระยะเวลาเพียง 2 เดือน โดยที่บริเวณนี้เป็นจุดที่มี
โครงการถมชายหาดที่ด าเนินการโดยจังหวัดสงขลาในช่วงปลายปี 2558 
แต่จากการส ารวจพบว่าทรายที่น ามาเติมนั้นถูกคลื่นซัดออกไปเกือบ
ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากรอดักทรายรูปตัวทีจ านวนสามตัวที่
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งกีดขวางการเคลื่อนตัวของตะกอนทรายที่มีทิศทาง
หลักเคลื่อนจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือ [6] ส่งผลให้พื้นที่ทางตอนเหนือของ
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รอดักทรายเกิดการกัดเซาะ ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากผล
ส ารวจรูปตัดชายหาดที่ต าแหน่ง A  

จากแนวรอดักทรายขึ้นมาทางทิศเหนือเป็นก าแพงหินทิ้งยาว
ประมาณ 85 เมตร เมื่อสุดแนวก าแพงหินทิ้งชายหาดจะเว้าแหว่งอย่าง
เห็นได้ชัดซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงสร้างก าแพงหินทิ้งท าให้เกิดการกัด
เซาะที่ด้านท้ายน้ า โดยสังเกตได้จากผลส ารวจหน้าตัด B ซึ่งเป็นต าแหน่ง
ที่มีการกัดเซาะสูงที่สุดในบริเวณนี้  

ถัดจากนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือพบการกัดเซาะชายฝั่งน้อยลงในหน้าตัด 
C ในส่วนของหน้าตัด D, E และ F พบการกัดเซาะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบ
กับ 3 หน้าตัดแรก เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นต าแหน่งที่อยู่ห่างจาก
โครงสร้างรอดักทรายและก าแพงหินทิ้ง มีเพียงโครงสร้างกระสอบทรายที่
หน้าตัด D ส่วนหน้าตัด E และ F นั้น ไม่มีโครงสร้างปูองกันชายฝั่งใดๆ 

พบว่าอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นส่งผลกระทบให้
ชายหาดสมิหลาเกิดกัดเซาะ 10 ถึง 50 เมตร ใน 6 หน้าตัดที่ส ารวจ โดย
พบว่าบริเวณชายหาดที่ปราศจากโครงสร้างปูองกันมีการกัดเซาะน้อยกว่า
บริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงสร้าง อันเนื่องจากอิทธิพลของโครงสร้างชายฝั่ง
กีดขวางการเคลื่อนตัวของตะกอนทราย และพบว่า เหตุการณ์ลมมรสุมก าลัง
แรงกว่าปกติในช่วง 25-26 มกราคม 2559 มิได้ส่งผลกระทบให้ชายหาดเกิด
การกัดเซาะที่ผิดไปจากการกัดเซาะปกติในช่วงฤดูมรสุม โดยสังเกตได้จากรูป
ตัดชายหาดในช่วงมกราคมเทียบกับกุมภาพันธ์ มิได้มีการกัดเซาะมากไปกว่า
การกัดเซาะระหว่างธันวาคม ถึง มกราคม ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว่าชายหาดมี
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การปรับตัวในช่วงหลังเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการส ารวจรูปตัดในครั้งที่ 3 
เดือนกุมภาพันธ์  

ในส่วนขององค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ชายหาดที่ได้จากการศึกษานี้ ทีมเยาวชนสงขลา ได้ขยายผลสู่กิจกรรมใน
สถานศึกษา ตลอดจนการต่อยอดองค์ความรู้ โดยเป็นโครงการติดตาม
สภาพแวดล้อมทางชายฝั่งทะเลในหลายมิติ โดยอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ใน
งานศึกษานี้ ได้ถูกน าไปถ่ายทอดวิธีการใช้งาน รวมถึงการน าไปใช้จริงเพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัณฐานชายหาด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของเยาวชนสงขลาในปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่า
กิจกรรมในลักษณะนี้ ได้ก่อให้เกิดการยกระดับองค์ความรู้ให้ภาคพลเมืองได้
มีส่วนร่วมในการดูแลติดตามตรวจสอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วย
ตนเอง อันจะเป็นมาตรฐานเพื่อสร้างงานวิจัยท้องถ่ินให้เกิดขึ้น ตลอดจน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคพลเมืองต่อไป  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกลุ่มเยาวชนหาดเพื่อชีวิต ภายใต้การสนับสนุนจากสงขลา
ฟอร่ัมร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล  
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การเติมทรายที่จะเกดิขึ้นที่หาดสมิหลา 
รศ.ดร.อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 

สถาบนัวิจัยทรัพยากรทางน้ า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

หาดสมิหลา บริเวณถนนชลาทัศน์ (หาดชลาทัศน์) ตั้งแต่
บริเวณ ชายหาดเก้าเส้งถึงประติมากรรมนางเงือก จะมีการปูองกันและ
แก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการเติมทราย (Beach Nourishment) 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานชายฝั่ง ที่เป็นหาด
ประชาชน เป็นพื้นที่ชีวิตของครอบครัวด้วยวัฒนธรรมนั่งพื้นปู เสื่อ เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดสงขลา ด้วยงบประมาณปี 2559-60 
ของกรมเจ้าท่า ทั้งนี้ วิธีการเติมทราย เป็นทางเลือกส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมน้อย ได้หาดที่เป็นธรรมชาติ เหมาะกับหาดที่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว หน่วยงานท้องถิ่นมีก าลังในการการบ ารุงรักษา นั้น ประมวล
จากข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  ร่วมกับข้อมูลการ
ศึกษาวิจัยจากแหล่งปฐมภูมิ (ข้อมูลการศึกษาภาคสนาม) และทุติยภูมิ 
(ข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รายงาน ผลการศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ 
ฯ) รวมทั้ง การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดยที่ปรึกษา
ของกรมฯ คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า
และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม)  

ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2517-
2556 มาซ้อนทับ (Overlay) พบว่า ปัญหาการกัดเซาะอย่างมีนัยส าคัญ
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ของชายหาดชลาทัศน์เริ่ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ช่วงพายุไต้ฝุุนเกย์ (Gay) 
เข้าจังหวัดชุมพร ส่งผลให้คลื่นทวีความรุนแรงในอ่าวไทย และเมื่อ พ.ศ. 
2537 เรือสัญชาติปานามาเกยตื้นท าให้เกิดการงอกด้านใต้และเกิดการ
กัดเซาะมากด้านเหนือของล าเรือซ่ึงขวางทิศทางการเคลื่อนที่ของตะกอน
ทรายชายฝั่ง เมื่อกู้เรือออกไปก็กลับคืนสู่สภาพปกติ ต่อมาในพ.ศ. 2545 
เกิดการกัดเซาะถึงขอบถนนชลาทัศน์ในสภาพไม่มีพื้นที่หาดทราย
เหลืออยู่ ความพยายามปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งมีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การก่อสร้างเขื่อนหิน รอดักทราย (Groin) กล่องบรรจุหิน (Gabion)  
ก าแพงถุงทราย (Geotextile Sand Container) ทดลองใช้เรือขุดลอก
ดูดทรายในทะเลลึกด้านหน้าชายหาดขึ้นมาเสริมชายหาดที่ถูกกัดเซาะ 
(Beach Nourishment) แต่ปัญหาการกัดเซาะยังคงเกิดขึ้นตลอด 

กรมเจ้าท่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปส ารวจพื้นที่ และเห็นสมควรที่จะ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน 
เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลัก
วิชาการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อีกทั้งตระหนักถึงความส าคัญของ
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น จึงก าหนดให้มีการศึกษา
และจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อ
คาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการปูองกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควบคู่
ไปกับการส ารวจและการศึกษาด้านวิศวกรรมชายฝั่ง ศึกษาความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ การออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์ 
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รวมทั้งการประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 

แนวทางปูองกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาด 
สมิหลาถนนชลาทัศน์ มีรูปแบบทางเลือกที่มีทั้งเข้าข่าย และไม่เข้าข่าย
จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ .) ตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ทั้งนี้
ประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน
พิเศษ 104 ง 31 สิงหาคม 2553) ระบุว่า “การถมทะเลนอกแนวเขต
ชายฝั่งเดิมที่เป็นการฟื้นฟูสภาพชายหาด” เป็นประเภทโครงการที่เป็น
ข้อยกเว้น ไม่ต้องท ารายงานฯ รวมทั้งมีประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2556 
ยกเลิกประเภทโครงการหรือกิจการ “ก าแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง” 
ของการก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล ในการจัดท า
รายงานฯ คงเหลือเฉพาะ “รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น  
รอบังคับกระแสน้ า แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล ทุกขนาด” 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 185 ง 20 ธันวาคม 2556)  

การเติมทรายชายหาดชลาทัศน์เป็นผลสืบเนื่องจาก(1)  
การส ารวจสภาพปัจจบุันซึง่มีความกว้างหาด 15-62 เมตร และมีอัตรา 
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การกัดเซาะแตกต่างกัน (2) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของชายหาด
ด้วยแบบจ าลองพบว่าความกว้างหาดที่เหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ 
25 ปี ควรมี 45-50 เมตร แต่ ในช่วง พ.ศ. 2517-2556 หาดชลาทัศน์มี
ความกว้าง ตามแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ประมาณ 36 เมตร จึงต้องเติม
ทรายให้มีความกว้างทั้งหมดของหาดอยู่ในช่วง 30-152 เมตร (ความกว้าง
หาดเพิ่มขึ้นอีก 15-90 เมตร) ทั้งนี้ ตลอดอายุโครงการ 25 ปี ในสภาพ
คลื่นลมปกติ หลังจากมีการเติมทรายชายหาดแล้วเสร็จ ชายหาดจะใช้
เวลาในการปรับสภาพเข้าสู่สมดุล (เคลื่อนที่เข้า -ออก จากชายฝั่ง) 
ภายในระยะเวลา 3 ปี เมื่อผ่านปีที่  3 ไปแล้วความกว้างสันทราย
ชายหาดแห้งและทรายในทะเลจะเปลี่ยนแปลงน้อย ชายหาดที่เสริมใหม่
จะถูกกัดเซาะเข้ามาไม่ถึงแนวชายฝั่งเดิมในปัจจุบัน (แนวชายฝั่งปี พ.ศ. 
2557) อย่างไรก็ดี ก าหนดให้มีแนวชายฝั่งที่ใช้เฝูาระวังเป็นแนวเดียวกัน
ตลอด เพื่อช่วยเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบด าเนินการเสริม
ชายหาด หากความกว้างชายหาดในอนาคต ลดลงจนถึงแนวเฝูาระวัง ที่ 60 
เมตรซึ่งเป็นความกว้างมากที่สุดของชายฝั่งหาดชลาทัศน์ในปัจจุบัน 

การเติมทรายชายหาดชลาทัศน์ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา แหล่งทรายมาจากบริเวณแหลมสนอ่อนซึ่งเป็นทรายทะเล มี
ลักษณะ สี และขนาดสอดคล้องกับทรายหาดชลาทัศน์ โดยขุดลอกทราย 
ครั้งละ 400x400 เมตร และขนย้ายทรายจากทางน้ า แล้วพ่นทรายเปียก 
(มีน้ าร้อยละ 40-60) ขึ้นหาดชลาทัศน์ โดยมีระยะทางตามแนวชายหาด 
ช่วงละ 400 เมตร ซึ่งใช้เวลาเติมทรายและบดอัดแน่นประมาณ 10-34 วัน 
ทั้งนี้ ติดตั้งม่านดักตะกอน (Floating Silt Curtain) ล้อมรอบบริเวณขุด
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ลอกและพ่นทราย เพื่อควบคุมการแพร่กระจายความขุ่นของตะกอน 
ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างของโครงการฯ ไม่เกิน 14 เดือน (ภายใน 2 
ปี งบประมาณ) 

โอกาสการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและลบในทิศ
ทางการประเมินเผื่อลบมาก (Worse Case Basis) ต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณค่าคณุภาพชีวิต ดังปรากฏในตารางที่ 1  
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ตารางที ่ 1 สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเติมทรายชายหาด 

บริเวณชายหาดชลาทัศน์ (หาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์) ต าบลบ่อยาง 

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

ระยะก่อสร้างโครงการ ระยะด าเนินการโครงการ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

- สภาพภูมิประเทศ ส่งผลกระทบชั่วคราวระดับ
ต่ ามาก การก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด
งานก็เพียงพอ 

ผลกระทบทางบวก 

- ธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

ไม่ส่งผลกระทบ และไม่ได้รับ
ผลกระทบหรือเกิดความ
เสียหาย   

ไม่ส่งผลกระทบ และไม่ได้รับ
ผลกระทบหรือเกิดความ
เสียหาย 

- สัณฐานวิทยาชายฝั่ง
และสมุทรศาสตร์ 

ไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสน้ า 
ไม่ส่งผลกระทบต่อการฟุู ง
กระจายของตะกอนเมื่อมี
การใช้ม่านดักตะกอนบริเวณ
ขุดลอก/ดูด และพ่นทราย
เมื่อสิ้นสุดการก่อสร้าง(เติม
ทราย) ต้องตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง
ซ่ึ งคว ามชั นลดลง  ส่ งผล
กระทบทางบวกในภาพรวม 
 

ไม่ส่งผลกระทบ  
อีกทั้งการลดความชันของ
สัณฐานชายฝั่งน่าจะส่งผล
กระทบทางบวกส าหรับพื้นที่
ชายหาดท่องเที่ยวหรือเป็น
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

ระยะก่อสร้างโครงการ ระยะด าเนินการโครงการ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

- อุตุนิยมวิทยา ไม่ส่งผลกระทบ  
แต่เกี่ยวข้องในลักษณะได้รับ
ผลกระทบที่จะส่งผลให้การ
ปฏิบัติ งานมีข้อจ ากัดหรือ
อาจใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า
ที่ประเมินไว้ 

ไม่ส่งผลกระทบ 

- คุณภาพอากาศ ส่งผลกระทบชั่วคราวระดับ
ต่ า  จ ากกิ จกรรมการพ่น
ตะกอนทรายเปียก (ปริมาณ
น้ า  ร้อยละ 40 -60)  ลงสู่
ชายหาดชลาทัศน์ จึงต้อง
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานตาม
ข้อก าหนดงานร่วมกับการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะ
มีกิจกรรมพ่นทราย 

ไม่ส่งผลกระทบ 

- เสียง ส่งผลกระทบระดับต่ าต่อ
พื้นที่อ่อนไหวของโครงการ 
(ชุมชนเก้าเส้ง) มีโอกาส
เกิดผลกระทบชั่วคราว จาก
กิ จกรรมการท าสั นทราย 
(ระยะ30-152 เมตร จาก
ชายฝั่ง) และ การปรับสภาพ
พื้นที่ชายฝั่ง (เกลี่ยทราย) จึง 

ไม่ส่งผลกระทบ 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

ระยะก่อสร้างโครงการ ร ะ ย ะ ด า เ นิ น ก า ร
โครงการ 

 ต้องก ากับดูแลการปฏิบัติงานตาม
ข้อก าหนดงานร่วมกับการตรวจวัด
ระดับเสียงขณะมีกิจกรรม 

 

- คุณภาพน้ าผิวดิน ไม่มีผลกระทบตรงต่อคุณภาพน้ า
ผิวดินในคลองส าโรง 

ไม่ส่งผลกระทบ 

- คุณภาพน้ าทะเล ผลกระทบชั่วคราวระดับปานกลาง
ถึ งต่ า  ขึ้นอยู่กับการก ากับดูแล
ในทางปฏิบั ติ ใ นขณะก่ อสร้ า ง
สามารถก าหนดมาตรการในการ
ปูองกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบ 
เป็นผลจากการแพร่กระจายของ
ตะกอนแขวนลอย เนื่องจากการขุด
ลอก/ดูดทรายและพ่นทราย แต่
ตะกอนแขวนลอยตกตะกอนได้ง่าย  
อีกทั้ง มีม่านดักตะกอนก าหนดเขต
เฉพาะและควบคุมขนาดของพื้นที่
การแพร่กระจายของตะกอน
แขวนลอย และผลการจ าลองพบวา่
ประสิทธิภาพของม่านดกัตะกอนมี
เพียงพอในการควบคุมการ 

เกิดผลกระทบระดับ
ต่ ามาก โอกาสการ
เกิดผลกระทบทาง 
อ้อม มาจากกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวัน 
ที่อาจมีเพิ่มมากขึ้น 
จากนักทอ่งเที่ยวม ี
มากขึ้น การใช้ประ 
โยชน์สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการใน
พื้นที่มีมากขึ้น รวมทั้ง
การปล่อยน้ าทิ้งไหล
ล้นลงสู่ทะเลโดยตรง  
จึ งต้ องมีมาตรการ
ติดตามตรวจสอบ  
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

ระยะก่อสร้างโครงการ ระยะด าเนินการ
โครงการ 

 แพร่กระจาย อยา่งไรก็ตามจ าเป็น 
ต้องตรวจวัดความขุ่นทกุวันที่มกีาร
ก่อสร้าง ณ บริเวณขุดลอก/ดูด
ทรายและพ่นทราย และตรวจวัด
คุณภาพน้ าทะเล 2 ครั้ง/ป ี

โดยตรวจวัดคุณภาพ
น้ าทะเลปีละครั้ง เป็น
เวลา 5 ปีรวมทั้ง
อ้างอิงผลการตรวจ 
วัดคุณภาพน้ าทะเล
ของกรมควบคุม
มลพิษ  เพื่อให้
สามารถจัดการต้น 
เหตุปัญหาคุณภาพน้ า
ทะเลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและรวดเร็ว 
(หากมี) รวมทั้งยืนยัน
คุณภาพน้ าทะเลเมื่อ
โครงการอยู่ในระยะ
ด าเนินการ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

- นิเวศวิทยาทางน้ า 
(ปะการัง  ปะการัง
เทียม หญ้าทะเล แพ
ลงก์ตอน และ สัตว์
หน้าดิน) 

ไม่ส่งผลกระทบ 
ทั้งนี้ แพลงก์ตอน จะได้รับ
ผลกระทบทางบวก เนื่องจากการ
ขุด/ดูดตะกอนทราย และพ่น
ตะกอนทราย (เปียก) เป็นการเพิ่ม
การสัมผัสอากาศ (เพิ่มออกซิเจน) 
ให้กับตะกอนทรายและระบบนิเวศ

ไม่ส่งผลกระทบ 
โอกาสการ เกิ ดผล
กระทบน่าจะมาจาก
การปล่อยน้ าทิ้งหรือมี
น้ าไหลล้นจากระบบ
น้ าทิ้งบริเวณชายฝั่ง
ออกสู่ทะเล ส่งผลให้
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ทางทะเล ย่อมส่งผลให้เกิดการย่อย
สลายของสารอินทรีย ์ลดโอกาส
การเกิด 

น้ าทะเลมีสารอาหาร
เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องต่อชนิดและ
ปริมาณแพลงก์ตอน
พืช แพลงก์ตอนสัตว์ 
และสัตว์หน้าดิน  

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

 ภาวะมลพิษทางน้ าจากสารอินทรีย ์
และเพิ่มความสะอาดให้กบัแหล่ง
น้ า ลดโอกาสเกิดการตายของ
แพลงก์ตอนเนื่องจากขาดออกซิเจน  
แต่ จ าเป็นต้องมีมาตรการควบคุม
การปล่อยน้ าทิ้งซ่ึงมีสารอาหาร 
อินทรีย์สาร ตะกอน และการปน 
เปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล 
จ าเป็นต้องติดตามตรวจสอบพร้อม
กับคุณภาพน้ าทะเล 

มาตรการต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งเป็นการ
ก ากับกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยวและการ
ด าเนินชีวิตของ
ประชาชนบริเวณ
ชายฝั่ง 

- นิเวศวิทยาทางบก ไม่ส่งผลกระทบ ไม่ส่งผลกระทบ 

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ส่งผลกระทบ ไม่ส่งผลกระทบ 

- การคมนาคมขนส่ง ไม่ส่งผลกระทบ ไม่ส่งผลกระทบ 

- การประมงและ 
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
(การประมงทะเล   
การประมงพื้นบ้าน  
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง การเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าจืด) 

ไม่ส่งผลกระทบ 
ทั้งนี้ เฉพาะการจอดเรือของการ
ประมงพื้นบ้าน (ชุมชนเกา้เส้ง) 
ได้รับผลกระทบชั่วคราว ไม่เกิน 30 
วัน จึงจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสาร การ
ดูแลจัดการเรื่องสถานที่จอดเรือให้
ชาวประมง 

ไม่ส่งผลกระทบ 
ชาวประมงได้รับ
ผลกระทบทางบวกใน
การจอดเรือบริเวณ
ชายฝั่ง 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าตา่งๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

ระยะก่อสร้างโครงการ ระยะด าเนินการ
โครงการ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

- สาธารณูปโภค 
(ไฟฟูา ประปา การ
จัดการขยะมูลฝอย 
การจัดการน้ าเสีย การ
สื่อสาร) 

ไม่ส่งผลกระทบ 
ทั้งนี้ บริเวณชายหาดเกา้เส้ง มี
ต าแหน่งขึ้นบกของโครงข่ายเคเบิล
ใต้น้ าใยแกว้เอเชียแปซิฟกิเกตเวย ์
รองรับการส่ือสารโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ จ าเป็นต้องมีการ
ประสานงานในรายละเอยีด กอ่นลง
มือก่อสร้างบริเวณชายหาดเกา้เส้ง 

ไม่ส่งผลกระทบ 
 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

- สภาพเศรษฐกิจสังคม ไม่ส่งผลกระทบ ส่งผลกระทบ
ทางบวก 

- การสาธารณสุข  
อาชีวอนามัย และ 
ความปลอดภยั 
(การสาธารณสุข อาชี
วอนามยั สุขภาพ การ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย) 
 
 
 

ไม่ส่งผลกระทบ ไม่ส่งผลกระทบ 
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

- การท่อง เที่ ยวและ
สุนทรียภาพ 

ส่งผลกระทบชั่วคราวระดับต่ ามาก  
เนื่องจากก าหนดพื้นที่ท างานมีรัว้
กั้นครั้งละ 400 เมตร   หาดชลา
ทัศน์ยังคงมีกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พักผ่อนและการท่องเท่ียวได้ การ
เติมทรายแล้วเสร็จทุก 400 เมตร
เพิ่มพื้นที่ชายหาดชดเชยกับพื้นที่
ก่อสร้างครั้งละ 10-34 วัน ในช่วง
เวลาประมาณ 14 เดือน ทั้งนี้
สุนทรียภาพบริเวณพื้นที่โครงการ
ซ่ึงเป็นสถานที่พักผ่อนและท่อง 
เท่ียว สามารถก าหนดมาตรการ
ในทางปฏิบัติที่ช่วยลดปัญหา
สุนทรียภาพได ้

ส่งผลกระทบทางบวก 
     ทั้งนี้ ควรมี
มาตรการและแนว
ทางการด าเนินการ
ด้านภูมิทัศน์เพื่อให้
ชายหาดชลาทัศน์
ยังคงมีนักท่อง เท่ียว
และมีนัก ทอ่งเที่ยว
มากขึ้นตามการ
คาดการณ์ และสนอง
เจตนารมณ์ของคนใน
ท้องถิ่น ที่ต้องการ
รักษาและอนุรักษ์
ความเป็นธรรมชาต ิ
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สิทธิชุมชนกับการมีส่วนร่วมกับรัฐในการดูแลรักษาและ 

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

  โดยคุณสุภาพร มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินติิธรรม
สิ่งแวดล้อม (Enlaw) 

แลเล แลหาด... แสนสวย 
 แลเล แลหาด... อันงดงาม  
           ดิน น้ า ท้องฟูา อันบริสุทธิ์ ควรด ารงอยู่คู่การด ารงชีพ
ของมวลมนุษย์ 

ธรรมชาติคงสรรสร้างสิ่งสวยงามและยังประโยชน์แก่
มวลมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน แต่การด ารงวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เริ่ม
แปรเปลี่ยนจากการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นการพยายามเอาชนะธรรมชาติ
และมองการพัฒนาเพียงด้านวัตถุและเงินตรา ท าให้ “มนุษย์” และ 
“ธรรมชาติ” เร่ิมห่างจากกัน และกลายเป็นมนุษย์เป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติโดยเป็นการท าลายมากกว่าการบ ารุง รักษา และการดูแลให้
ธรรมชาตินั้นยังคงอยู่เพื่อความสมดุลยั่งยืน และเพื่อคนรุ่นถัดไปด้วย  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นของคนทุกคน 
ดังนั้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นภารกิจร่วมที่
ทุกคนต้องร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้ยังคงอยู่อย่างยั่งยืนด้วย แม้ว่ารัฐจะ
เป็นเสมือนตัวแทนในการมาดูแลจัดการโดยการมีเครื่องมือทางกฎหมายให้
อ านาจไว้บางประการก็ตาม แต่การจัดการดังกล่าวก็ก าหนดเรื่องการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนและชุมชนไว้ด้ วย มิ ใช่ เป็นการให้อ านาจ รัฐ 
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แต่เพียงฝุายเดียวเท่านั้นในการบริหารจัดการ ดังเช่นที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้บัญญัติรับรองและให้ความคุ้มครอง
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และคุ้มครองเสรีภาพด้านต่างๆ ของประชาชน
และชุมชนเพื่อให้ประชาชนและชุมชนต่างๆ สามารถใช้สิทธิในการ
เรียกร้องให้รัฐหรือเอกชนด าเนินการหรือหยุดด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและ
ชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ประชาชนมีเสรีภาพที่จะด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายโดย
ปราศจากการรบกวนขัดขวางจากรัฐเพื่อให้ประชาชนและชุมชน “สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม” ซึ่งเป็นหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหลักการพัฒนาที่ยั่ งยืนซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม  อย่างไรก็ตามแม้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปแล้ว 
จากการท ารัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ก็ตาม แต่สิทธิ
ดังกล่าวก็ยังคงอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ.2557 ในมาตรา 4 และมาตรา 5 ตามนัยค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
คส.48/2557 ที่มีค าวินิจฉัยรับรองเรื่องนี้ไว้ ในคดีที่ชาวบ้านฟูองขอให้เพิก
ถอนใบอนุญาตให้เอกชนเข้าใช้พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติเพื่อท าเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรม ชี้ชัดว่าสิทธิชุมชนยังคงถูกรับรอง และได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 5 วรรค 1 
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โดยเนื่องจากมีสถานะเป็นประเพณีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่
ส าคัญ  ดังนั้นเมื่อกฎหมายยังคงคุ้มครองประชาชนจึงสามารถลุก
ขึ ้น ม า ป ก ป ูอ ง ช ุม ช น  แ ล ะ ร ัก ษ า ก า ร ไ ด ้ร ับ ป ร ะ โ ย ช น ์จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการ
รับรู้ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง โดยเมื่อประชาชนมีเรื่อง
ไปร้องเรียน หน่วยงานรัฐก็ต้องรับฟัง และเคารพสิทธิชุมชนและ
ประชาชนตามกฎหมาย และหน่วยงานรัฐต้องพึงตระหนักว่าสิทธิ
ชุมชน สิทธิที ่จะอนุรักษ์หรือมีส่วนร่วมกับทางภาครัฐที่จะอนุรักษ์ 
ส ่ง เสร ิมค ุณภาพสิ ่ง แวดล ้อม  หร ือส ิทธ ิที ่จ ะ ได ้ประ โยชน ์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา 66 และ 67 เดิมในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ .ศ2550เป็นสิ่งที่ได้รับรองและคุ้มครองอยู่ใน
ปัจจุบัน  

ซึ่งนอกจากสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว
แล้วเรายังมีกฎหมายหลายฉบับที่บัญญัติสนับสนุนรับรองความมีอยู่
ของสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงยังได้ก าหนดแนวทางการใช้สิทธิของประชาชนเพื่อคุ้มครอง
สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สามารถเกิดขึ้นจริง
ในทางปฏิบัติด้วย โดยมีกฎหมายที่ส าคัญ คือ   

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีหลักการที่ส าคัญในการให้ประชาชนมีสิทธิ
ได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยก าหนดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ
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ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการที่อยู ่ในความครอบครองและ
ควบคุมดูแล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรับรู้การ
ด าเนินการใดๆ ของรัฐที่อาจจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของตนเอง
และชุมชน และสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิในการรักษา
ผลประโยชน์ของตนและชุมชนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมี
หลักว่าหน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลทุกเรื่อง ยกเว้น ข้อมูลข่าวสาร
ที่เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือสิทธิส่วน
บ ุคคลของประชาชน  ซึ ่ง ก า ร เข ้า ถ ึง ข ้อม ูล ข ่า วส า รนี ้ถ ือ เป ็น
กระบวนการที่ส าคัญก่อนการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆ ของรัฐต่อไป เนื่องจากหากประชาชนและชุมชนได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ก็สามารถที่จะแสวงหาและจัดท า
ข้อมูลของช ุมชนที ่เกี ่ยวก ับการใช ้ประโยชน ์   ข ้อห่วงกังวลต ่อ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการนั้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ ่งแวดล้อม และชุมชน ข้อคิดเห็นในการก าหนดมาตรการต่างๆ 
รวมถึงข้อเสนอถึงความเหมาะสมของโครงการในการด าเนินการใน
พื้นที่เพื่อน าไปสู่การแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องใน
การน าไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการอนุมัติ
อนุญาตการด าเนินการนั้นๆ ต่อไปด้วย 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายกลางที่ใช้คู่กับกฎหมาย
ต ่า งๆ  โดยก าหนดหล ัก เกณฑ์ว ิธ ีกา ร ให ้เ จ ้าหน ้าที ่ต ้อ งปฏ ิบ ัติ 
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ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ปราศจากความ
ล าเอียง ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและชุมชน โดยเจ้าหน้าที ่จะต้องปฏิบัติหน้าที ่ตาม
กฎหมายฉบับนี้เป็นมาตรฐานขั้นต่ า แม้กฎหมายเฉพาะฉบับอื่นที่ให้
อ านาจเจ้าหน้าที่ไม่ก าหนดไว้ก็ตาม โดยประชาชนหรือชุมชนมีสิทธิ
ยื่นค าขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาด าเนินการตามแนวค าร้องของเรา 
เช่น ค าร้องคัดค้านการอนุญาตเพื่อประกอบกิจการอันกระทบสิทธิ
หรือประโยชน์ของประชาชนหรือชุมชน โดยในการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่รัฐประชาชนจะได้รับการรับรองคุ้มครองด้วย ดังเช่น  
  -  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
ความเป็นกลาง หากประชาชนที่เป็นผู้ร้องเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนใดไม่มี
ความเป็นกลางอาจคัดค้านขอมิให้เจ้าหน้าที ่คนดังกล่าวเป็นผู ้มี
อ านาจพิจารณาด าเนินการและให้มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่  

  -   สิทธิที่จะได้รับแจ้งเหตุผลจากเจ้าหน้าที่ในกรณี
ที่ค าสั่งใดๆ จากเจ้าหน้าที่นั้นจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ร้องหรือ
ของชุมชน 

  -  สิทธิที่จะมีที ่ปรึกษาหรือผู้ท าการแทน เช่น 
ทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆ หากการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในการ
ท าค าสั่งใดๆ นั้นผู้ร้องไม่มีความรู้ในรายละเอียดเรื่องดังกล่าว  

  - สิทธิที่จะได้รับทราบเหตุผลของค าสั่ง 

  ซึ ่งหากค าร ้องขอของประชาชนหรือช ุมชนถ้า
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เจ้าหน้าที่รัฐพิจารณาวินิจฉัยและแจ้งผลให้ทราบแล้ว ผู้ร้องไม่พอใจ
สามารถอุทธรณ์โต้แย้งเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานเดิมให้
พิจารณาทบทวนอีกครั้งภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ 
หรือตามหลักทั่วไป ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับทราบ
ค าสั่ง หากเจ้าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์โต้แย้งแล้ว ผลเป็นอย่างไร ถ้า
ผู้ร้องยังไม่พอใจ ก็มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ต่อไป 

  การมีส่วนร่วมที ่ส าคัญ  คือ การที่เราต้องเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารโดยจะต้องเข้าถึงโดยการเข้าใจในเนื้อหาและประเด็น
ส าคัญของข้อมูลนั้นๆ ด้วย รวมถึงมีกระบวนการในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและชุมชนต่อกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ของ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องน าข้อแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนนั้นไปประกอบการพิจารณา
และตอบกลับในประเด็นการพิจารณาพร้อมเหตุผลต่อผู้ที่ให้ความ
คิดเห็นด้วย โดยหากประชาชนหรือชุมชนไม่พอใจในการพิจารณา
ดังกล่าวก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ด้วย ซึ่งได้รับการ
ร ับรองจากทั ้ง ร ัฐธรรมน ูญและกฎหมายอ ีกหลายฉบับด ัง เช ่น
ยกตัวอย่างมา และนอกจากนี้ในบริบทของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมนั ้น  เรา
จ าเป็นต้องมีเสรีภาพในการรวมตัวรวมกลุ ่ม การท าข้อมูลระดับ
ชุมชน ข้อมูลกลุ่มเฉพาะ เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานรัฐและการแสดง
ความคิดเห็นต่อสาธารณะ การได้รับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 
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ด้วย ซึ ่งหากเราถูกจ าก ัดส ิทธ ิเหล่านี ้ไม ่ว ่าจากนโยบายของร ัฐ  
กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม หรือจากกระบวนการอันไม่ชอบธรรมต่างๆ 
ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของเรา ก็จะกระทบต่อ
สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของเราด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่จะ
ประชาชนและชุมชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงนั้น เราต้องมีสิทธิ
เสรีภาพอื่นๆ ด้วย จะเห็นได้ว่า “สิทธิทางสิ่งแวดล้อมจะงอกงามได้ก็
ในสังคมประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม” นั้นเอง 
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มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (En LAW) องค์กรเอกชนด้านการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดจากข้อสรุปที่

องค์กรที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ซึ่ง

เล็งเห็นปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพของประชาชนและชุมชน อันเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริม

อุตสาหกรรมโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งยังขาดการ

ปรับปรุง พัฒนา และการบังคับกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้สามารถตอบสนอง

ต่อการปูองกันและแก้ไขเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหา

ข้อบกพร่องของระบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างซับซ้อน

และรวดเร็ว โดยมีภารกิจด้านกฎหมายและความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม 

ดังนี้ 1.งานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือด าเนินคดีแก่

ประชาชนที่ขาดโอกาส รวมถึงองค์กรที่มีความเสี่ยงและหรือได้รับ

ผลกระทบจากมลพิษ เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมาย

สิ่งแวดล้อม 2.งานวิชาการและข้อมูลสิ่งแวดล้อม จัดท ารวบรวมข้อมูลด้าน

สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนงานช่วยเหลือทางกฎหมายและงานรณรงค์       

3.งานสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ ให้ความรู้ อบรม และปฏิบัติการ

ร่วมกับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศและนักกฎหมายรุ่นใหม่ เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 4.งานรณรงค์และเผยแพร่ 

น าเสนอประเด็นความไม่เป็นธรรมและนวัตกรรมใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน

สื่อสาธารณะ 
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หาดทราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

โดย กลุม่ว่าที่นักกฎหมายอาสาฯ  โครงการ Law Long Beach..     
                   ศึกษากฎหมายเพือ่คุ้มครองหาดทรายอย่างยั่งยืน 

หาดทราย : สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

ท้องทะเล ที่ดินชายฝั่ง กระทั่งหาดทรายทุกเม็ดที่ทอดระนาบยาว
เป็นดั่งรอยต่อเชื่อมประสานระหว่างทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เหล่านี้ล้วน
แล้วแต่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทั้งสิ้น ส าหรับประเทศไทย ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “สา
ธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์ทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ หรือ สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทรัพย์สิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทาง
ทะเล” ท าให้มีผลและสถานะทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายเดียวกัน 
มาตรา 1305 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
นั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระ
ราชกฤษฎีกา” ตามมาตรา 1306 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ท่านห้ามมิให้ยกอายุ
ความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน” และมาตรา 1307 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของ
แผ่นดิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ แม้
ต่อมาบุคคลเอกชนคนหนึ่งคนใดจะเข้าครอบครองท าประโยชน์ในพื้นที่
ดังกล่าวไม่ว่าจะช้านานเพียงใดก็ตาม (แม้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี 
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ติดต่อกัน) ก็ไม่อาจท าให้เกิดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่จะใช้ยันกับรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด” 

 

 

 

 

 

  

 เมื่อพิจารณาดูจากข้อกฎหมายข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า หาด
ทราย อย่างเช่น หาดสมิหลา นั้น เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท
ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เพราะ หาดสมิหลา เป็นที่ชายตลิ่งที่มี่
หาดทราย ซึ่งพลเมืองทุกคนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ต่างๆจากหาดทรายได้
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ท ามาค้าขาย ใช้
ประกอบอาชีพ ประกอบพิธีกรรม หรือด าเนินกิจกรรมต่างๆบนหาด ทั้งหาด
ทรายยังต้องสงวนไว้เพื่อเป็นแนวรอยต่อของแผ่นดินกับทะเลเพื่อปูองกัน
การปะทะของคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ซึ่งประโยชน์ข้อนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนทุก
คนได้รับร่วมกันจากการใช้หาด ดังนั้น เมื่อหาดสมิหลาเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน จึงมีผลให้ที่ดินชายหาดจะยกให้เป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวของ
ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่จะท าโดยมีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะ และจะ
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ไม่มีใครสามารถยึดหาดไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวตนได้ แม้ว่าจะได้ครอบครองท า
ประโยชนมานานเพียงใดก็ตาม หาดสมิหลาจึงไม่ได้มีใครคนหนึ่งคนใดเป็น
เจ้าของ พลเมืองทุกคนล้วนสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากหาดได้เสมอ 
เราจึงเห็นกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายเกิดขึ้น ณ หาดสมิหลา เช่น 
ชาวบ้านเดินหาหอยเสียบ ชาวประมงใช้เป็นที่จอดเรือและการลากอวนทับ
ตลิ่ง คนสงขลาและคนพื้นที่อื่นมาเที่ยวพักผ่อน เด็กๆมาเล่นก่อกองทราย 
นักเรียนนักศึกษาใช้หาดเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม กลุ่มเยาวชนใช้หาดเป็น

ห้องเรียนรู้ธรรมชาติ เป็น
ต้น    

 

 

 

 

 
 

ภาพการใช้ประโยชน์หาดสมิหลา โดยการจัดกิจกรรมของเยาวชน 
และภาพเด็กๆจัดกจิกิจกรรมก่อกองทราย ถา่ยโดยกลุ่ม Beach for life 
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อนึ่ง ในส่วนของที่ดินชายฝั่งที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น 
แม้ต่อมาจะถูกน้ ากัดเซาะจนหมดสภาพความเป็นที่ดินกลายเป็นพื้นน้ า
ทะเลแล้วก็ตาม สถานะทางกฎหมายก็ยังมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินอยู่ต่อไปตราบเท่าที่ยังไม่มีการตราพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา ถอนสภาพหรือโอนไปตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
ในทางกลับกัน หากพื้นน้ าทะเลดังกล่าวเกิดตื้นเขินขึ้นจนกลับกลายเป็น
ที่ดินชายฝั่งอีกครั้ง ที่ดินดังกล่าวก็ยังคงสถานภาพทางกฎหมาย เป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1309 
และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 (2) ประกอบมาตรา 
8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นั้นหมายความว่า แม้ต่อไปจะมีบางส่วนของ
หาด ถูกกัดเซาะจนไม่มีหาด ก็ยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่
ต่อไป จนกว่าจะมีการออกกฎหมายมาถอนสภาพหรือโอนสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินนั้นไป และหากทะเลตื้นขึ้นจนกลายเป็นหาดอีกครั้ง หาด
บริเวณดังกล่าวก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน  

สิทธิชุมชน 
ประเด็นที่ตามมาคือ แล้วชุมชนหรือกลุ่มคนผู้ท าประโยชน์และใช้

ชีวิตในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับประโยชน์หรือมีอ านาจกระท าการใดที่
กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่เขาเหล่านั้นบ้าง ? ค าตอบที่ได้รับคงหนี
ไม่พ้นประเด็นเรื่อง “สิทธิชุมชน” ซึ่งได้รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี 2550 
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 โดยการรับรอง
สิ ท ธิ แ ล ะ ห น้ า ที่ ต า ม
กฎหมายของชุมชนและ
ประชาชน กล่าวคือ มีการ
ให้สิทธิแก่บุคคลที่จะเข้าไป
มีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน 
ในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟู

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งการจัดการที่ดินชายฝั่งทะเลและหาดทรายก็เป็นส่วนหนึ่งของ
สิทธินี้ ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 มาตรา 66 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่า 

“บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ
การบ ารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” 
และมาตรา 67 บัญญัติไว้ว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและ
ชุมชนในการอนุ รั กษ์  บ า รุ ง รั กษา  และการได้ประ โยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ
คุ้มครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
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สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามความเหมาะสม 
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียก่อน 
รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็น
ประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว 
สิทธิของชุมชนที่จะฟูองหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการส่ วนท้องถิ่ น 
หรือองค์กรอื่นของรัฐที่
เป็นนิติบุคคล เพื่อให้
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
บทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง”  

 

ภาพการลากอวนทับตลิ่ง ณ ชุมชนหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา         
ถ่ายโดยกลุ่มว่าที่นักกฎหมายอาสาฯ  Law Long Beach 
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EIA และ EHIA 

โดยการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชนตามความหมายของมาตรานี้นั้น 
หมายถึง การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่มักเรียกกันว่า EIA    
(Environmental Impact Assessment) ซึ่งเป็นการใช้หลักวิชาการใน
การท านายหรือ คาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวก และทาง
ลบของการด าเนินโครงการพัฒนาที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้าน 
ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อจะได้หาทาง
ปูองกันผลกระทบในทางลบที่ อาจ เกิดขึ้ น ให้ เกิดน้อยที่ สุด  ใน
ขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถฟื้น
คืนกลับมาได้อย่างมีประโยชน์มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าที่สุด 
นอกจากนี้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังใช้เป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจของนักบริหารว่า สมควรด าเนินการหรือไม่ การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากได้รับการน ามาใช้
วางแผนปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ภายหลังด าเนินโครงการไปแล้ว และเป็นวิสัยทัศน์ของนักบริหาร
โครงการในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้นการปูองกันมากกว่าการแก้ไข และ 
EHIA (Environment and Health Impact Assessment) ซึ่งเป็น
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้ งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดย EHIA จะแตกต่างจาก 
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EIA ตรงที่กระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพที่
อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการโดยได้ขยายมิติทางสุขภาพออกไปให้
กว้างขึ้นจากที่มีอยู่เดิมใน EIA และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัย
ก าหนดสุขภาพกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ระบบบริการ
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ นับเป็นกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ครบทุกมิติ  ทั้ งยังเป็นกระบวนการที่ ได้ก าหนดให้มี
กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังข้อห่วงกังวลต่างๆจากประชาชน และผู้
มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสิทธิดังกล่าวได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี ’
50 ตามมาตรา 66 และมาตรา 47 นั้น เป็นสิทธิซึ่งสามารถใช้บังคับได้
โดยตรงโดยไม่ต้องมีบทกฎหมายอื่นรับรองเพิ่มเติม 

นอกจากสิทธิดังกล่าวมาแล้วนั้น รัฐธรรมนูญ ปี’50 ยังก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของบุคคลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ( มาตรา 73 ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “บุคคลมีหน้าที่รับ
ราชการทหาร ช่วยเหลือในการปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ 
เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกปูอง 
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”) 

มาถึงหน้านี้ผู้ อ่ านหลายท่านคงเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่ า
รัฐธรรมนูญ ปี’50 ถูกยกเลิกได้ไปแล้วมิใช่หรือ? แล้วเหตุใดสิทธิและ
หน้าที่เหล่านี้จึงยังคงบังคับใช้ได้อยู่ ? 
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แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จะถูกยกเลิกไป
แล้ว สืบเนื่องมาจากการท ารัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่สิทธิและหน้าที่ดังกล่าว
มาข้ า งต้ น ไม่ ได้ สิ้ นผลตามไปด้ วย  เพราะรั ฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 4 และมาตรา 
5 ประกอบกับแนวค าวินิจฉัยตามค าสั่งศาลปกครองสูงสุด คดี
หมายเลขแดงที่ คส. 48/2557 ยังคงบัญญัติรับรองคุ้มครองและเป็น
บรรทัดฐานให้รักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพใดๆ ที่ปวงชนเคยมี ในฐานะ
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

ดังนั้น สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์
หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นและของชาติและของส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ก็ยังคงได้รับ
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. 2557  

นอกจากจะได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี’50 แล้ว สิทธิในการรับฟังและ
แสดงความคิดเห็นของประชาชนที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ก็ยัง
ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ด้วย โดยก าหนดให้ผู้ประกอบโครงการขนาดใหญ่ที่
อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
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กระทบสิ่งแวดล้อม และผ่านการอนุมัติก่อนเริ่มโครงการโดยถือเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการโครงการนั้น 

 ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ปี’50 ตาม
มาตรา 28 วรรคสาม โดยการฟูองคดีต่อศาล เพื่อบังคับให้รัฐหรือหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติในการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญได้
รองรับไว้ คือสิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการ และใช้ประโยชน์
ในทรัพยากรธรรมชาติได้ 

พ.ร.บ. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ล่าสุด 
ได้มีกฎหมายฉบับหนึ่งก าเนิดขึ้นในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกฎหมาย
ฉบับแรกที่มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ รวมทั้งการให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ิน
ในการมีส่วนร่วมดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างสมดุลยั่งยืน นั่นคือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 หรือที่เรียกว่า พรบ.ทช. 
เนื่องด้วยหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ คือ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 หลังได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 สิทธิชุมชนก็
ได้รับการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้เช่นกัน ทั้งนี้ตามมาตรา 16 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ การปลูก  
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การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

   (1)  
สนับสนุนการมี
ส่ ว น ร่ ว มขอ ง
ชุ ม ช น  แ ล ะ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
การแสดงความ
คิ ด เ ห็ น  เ พื่ อ

ประกอบการพิจารณาจัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและจังหวัด 

(2) ให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดการ การปลูก การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือและ
สนับสนุนการด าเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่อง
ดังกล่าว 

(3) เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ การปลูก การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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(4) เร่ืองอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

“การสนับสนุนและชว่ยเหลือชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด” 

ทั้งนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ให้ค านิยามของ “ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง” และ “ชุมชนชายฝั่ง” ไว้ในมาตรา 3 ดังนี้ 

“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือ
เกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเล และชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่
ชุ่มน้ าชายฝั่งคลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ าที่มี
พื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ าทะเลเข้าถึง เช่น ปุาชายเลน ปุา
ชายหาด หาดที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและ
สัตว์ทะเลหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการปูองกันการกัด
เซาะชายฝั่ง 

“ชุมชนชายฝั่ง” หมายความว่า ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือเกาะ  
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จากข้ อมู ล
และข้ อกฎหมายที่
ก ล่ า ว ม า ทั้ ง ห ม ด
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
ชุ มชนและกลุ่ มคน
ผู้ท าประโยชน์บริเวณ
ทะเล และที่ดินชายฝั่ง
ก็ยั งคงมีสิทธิ  ซึ่ งได้
รับรองไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ทั้ง 

– สิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

– สิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษา และการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน  

– สิทธิในฐานะการเป็นชุมชน  

  แต่อย่างไรก็ตามด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 นั้นเป็นกฎหมายใหม่ 
และถือเป็นเครื่องมือใหม่ที่เหล่าผู้รักษ์หาดควรศึกษาและท าความเข้าใจ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการดูแลอนุรักษ์หาด อันเป็นมรดกทาง
ธรรมชาติอันใกล้จะสูญสิ้นไปแล้วส าหรับประเทศนี้ 
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จากการน าพระราชบัญญัติดังกล่าวมาวิเคราะห์ โดยเยาวชน
กลุ่มว่าที่นักกฎหมายอาสาฯ (Law Long Beach)  พบว่า กฎหมายฉบับ
นี้ ได้มีการก าหนดกลไกในการแก้ไขปัญหาในแง่องค์กร คือมีการตั้ง
เจ้าภาพหลักในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีองค์กร 2 
ระดับด้วยกัน คือ ระดับประเทศและระดับจังหวัด ได้แก่  

คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เป็นองค์กรระดับประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นรองประธาน กรรมการอื่นๆ คือปลัดกระทรวงส าคัญๆ 
12 กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่ส าคัญอีก 4 และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 12 
คน ที่ส าคัญคือตัวแทนของภาคประชาชนไม่น้อยกว่า 6 คน ซึ่งไม่ได้
ก าหนดไว้ว่าต้องมีทุกฝุายตามที่ระบุไว้ ส่วนอ านาจที่ส าคัญคือจัดท าแผน
นโยบายในเร่ืองของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก าหนดมาตรการใน
การปูองกันเขตพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง ก าหนดเขตพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ออกกฎกระทรวงโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ในขณะที่ ยกร่ า งต้องผ่ านคณะกรรมการนโยบายดั งกล่ าว  ซึ่ ง
คณะกรรมการ ทช.   มีอ านาจสอดประสานกับคณะกรรมการนโยบาย
ระดับชาติคือเป็นหนึ่งในเลขาธิการและคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 
โดยรวมคือมีหน้าที่เสนอและรับผิดชอบดูแลทรัพยากรชายฝั่ง 
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คณะกรรมการระดับจังหวัด เฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล 
จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการจัดการทางทะเลและชายฝั่งขึ้นมา โดยหลักมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และตัวแทนของส่วนราชการต่างๆ 
รูปแบบโครงสร้างถอดแบบจากคณะกรรมการระดับชาติ  มีอ านาจใน
ลักษณะของการเสนอแนะให้ความเห็น ส่งขึ้นสู่ คณะกรรมการ
ระดับประเทศ   

โดยกรม ทช. มีหน้าที่ยื่นข้อเสนอต่างๆ ถือเป็นองค์กรกลางใน
การประสานงานและท าหน้าที่ด้านปฏิบัติการน าเอาแผนนโยบายฯมา
บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนนโยบายฯ  

บทสรุป การคุ้มครองดูแลหาดทราย กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้
ก าหนดระบุมาตรการในการแก้ไขปูองกันไว้ให้ชัดเจน เพียงแต่เปิดทาง
ให้เป็นการแก้ปัญหาของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามที่บัญญัติไว้เท่านั้น 

และประเด็นที่ส าคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ปรากฏในกฎหมายฉบับ
นี้ คือ  

การกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะ ตามที่ก าหนดไว้ใน หมวด 
2 ชุมชนชายฝั่ง มาตรา 16 อันเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งต่อชุมชน  

คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ค าปรึกษาในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง
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ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมของ
ชุมชนในเรื่องนี้ และเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากชายฝั่งรวมถึงเรื่องอื่นๆที่กฎกระทรวง
ก าหนด ทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือนี้ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรม ทช.
ก าหนด 

และแม้จะเป็นหมวดเรื่องของชุมชนชายฝั่ง ก็ยังไม่มีบทบัญญัติ
ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในการออกมาตรการที่เกี่ยวกับการดูแลหาด ชุมชน
ชายฝั่งยังมีสิทธิแค่ในการแสดงความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตาม
พรบ. ฉบับนี้ แต่ก็มิได้มีผลผูกพันให้ต้องมีการน าไปปฏิบัติแต่อย่างใด      

ซึ่งปัญหา
ต่อการน าไปใช้จริง 
คื อ  ไ ม่ มี ค ว า ม
ชัดเจนว่าผู้ทรงสิทธิ
หรือผู้ที่สามารถใช้
สิทธิการเป็นชุมชน
ชายฝั่งคือใคร ข้อนี้
หากมาพิ จารณา

ตามค านิยามในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะพบว่า ได้ก าหนด
ไว้แค่ว่า ให้ “ชุมชนชายฝั่ง” หมายความว่า ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
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ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือเกาะ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเป็น
ใคร เมื่อไม่สามารถระบุผู้ทรงสิทธิได้ ประชาชนหรือชุมชนก็จะไม่ทราบ
ว่าตนเป็นผู้ที่จะสามารถใช้สิทธินี้ได้หรือไม่ และแม้จะใช้สิทธิได้ ตาม
กฎหมายนี้ สิทธิของชุมชนชายฝั่ง ยังเป็นเพียงการมีสิทธิที่จะได้รับการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งก็ยังเป็นเพียงการเสนอความคิดเห็นอัน
ไม่ผูกพันให้ต้องมีการน าไปพิจารณาและการสนับสนุนต่างๆขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของกรม ทช. เท่านั้น มิได้มีการก าหนดสิทธิในการกระท า
การอันมีผลต่อการจัดการชายฝั่งได้อย่างแท้จริง 

และด้วยกฎหมายฉบับนี้ยังเป็นกฎหมายใหม่ ยังไม่มีการ
ปรากฏแนวการใช้ อาจส่งผลให้สิทธิชุมชนชายฝั่งนี้ ต้องกลายเป็นสิทธิที่
มีไว้เป็นเพียงตัวอักษรไม่มีการน ามาใช้จริงก็เป็นได้  

ดังนั้น จึงต้องเร่งช่วยกันศึกษาองค์ประกอบของชุมชนชายฝั่ง
ดังกล่าว และให้ความสนใจติดตามการท่าทีด าเนินการขององค์กรต่างๆ 
โดยเฉพาะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เพื่อให้มีการน ากฎหมายนี้
มาใช้ 
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ภาพจากการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนชายฝั่ง ณ ชุมชนหาดสวนกง อ.จะนะ 
จ.สงขลา โดยกลุ่ม ว่าที่นักกฎหมายอาสาฯ Law Long Beach 

มิฉะนั้นแล้วความต้องการที่จะลุกขึ้นมาดูแลจัดการชายฝั่ง
ของชุมชน กลุ่มพลเมือง ความหวังในการใช้สิทธิตามกฎหมาย
ดังกล่าวก็คงเป็นได้เพียงแค่เสียงแว่ว ที่เรียกร้องเพียงใดก็ไม่มีใครได้
ยิน ... 
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เจ้าภาพการจัดงาน 
The World Beach Day แลเล แลหาด ครั้งที่6 

เจ้าภาพหลัก 
สงขลาฟอร่ัม 
ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิสยามกัมมาจล 
กลุ่ม Beach for life 
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เจ้าภาพร่วม 
เทศบาลนครสงขลา 
มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน 
กลุ่มว่าที่นักกฎหมายอาสา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 
เครือข่ายพลเมืองเยาวชนสงขลา 
สหกรณ์ประมงพื้นบ้านชุมชนเก้าเส้ง 
เครือข่ายเฝูาระวังรักษาหาดทราย (BWN) 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 
ส านักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค  สาขาสงขลา 
ส านักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดสงขลา 
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คณะท างาน 
 อาจารย์พรรณิภา   โสตถิพันธุ์         
 คุณนูรอามีนี    สาและ   
 คุณมนตกานต์    เพ็ชรฤทธิ์   
 คุณอาอีเซาะ    ดือเระ   
 คุณอภิศักดิ์   ทัศนี  

ภาพถ่าย และศิลปกรรมโดย 
 คุณศิวดล   จิตภักด ี
 คุณกมลา    รัตนอุบล 

คุณกรกช    มณีสว่าง 

ส านักงานสงขลาฟอรั่ม 
เลขที่ 97 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์: 098-013-8929 
Email : Songkhlaforum@hotmail.com 
Facebook : Songkhlaforum 

mailto:Songkhlaforum@hotmail.com
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