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ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยประสบปญหาการกัดเซาะ
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยกองบริหารจัดการพื้นที่
ชายฝง ในฐานะหนวยงานที่มีบทบาทในการศึกษา จัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนหลัก และแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง จึง
ได จัดพิ มพหนังสือ “คู มื อความ รู การกัดเซาะชายฝ ง”  เลม น้ีขึ้ น  
เพื่อเผยแพรแกประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไปใหมี
ความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานการณ สาเหตุ ตลอดจน
สามารถนําองคความรูน้ีไปใชเปนแนวทางในการปองกัน และแกไขปญหา
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     สิงหาคม 2561 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

              หนา 

• ชายฝงทะเล   1 

• วิวัฒนาการชายฝงทะเลไทย   3 

• ลักษณะชายฝงทะเลในประเทศไทย   5 

• การเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเล            9 

• สถานการณชายฝงทะเลของประเทศไทย          12 

• สาเหตุการกัดเซาะชายฝงทะเลของประเทศไทย          15 

• แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง          28 

• มาตรการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง          30 
• รูปแบบการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง          32 

• การมีสวนรวมในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง          49 

• พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล   52 

  และชายฝง พ.ศ. 2558  

• แนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง           63 
ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมฯ พ.ศ. 2558 

• เอกสารอางอิง 

 
 
 



หน้า | 1 

 
 

ชายฝั่งทะเลมีการให้ความหมายกันหลายอย่างแตกต่างกันไป  
โดยสุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์  (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ชายฝ่ัง คือ  
ขอบเขตหรืออาณาเขตหรือพ้ืนท่ีท่ีมีการเช่ือมต่อกันระหว่างแผ่นดินและ
ทะเล โดยท้ังแผ่นดินและทะเลต่างก็มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ท้ังทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ” โดยสามารถแบ่ง
องค์ประกอบของชายฝั่งทะเลได้ ดังน้ี 

• ชายทะเล (Shore) คือ เขตระหว่างแนวน้ําทะเลลงต่ําสุด
กับแนวน้ําทะเลขึ้นสูงสุด 

• ชายทะเลส่วนใน (Backshore) คือ บริเวณระหว่างแนว
นํ้าขึ้นสูงสุดถึงยอดสันทรายไปจรดขอบฝั่งพื้นที่ส่วนน้ีปกติจะแห้ง  ยกเว้น
ในขณะที่มีมรสุมคลื่นจะสามารถซัดขึ้นถึงได้ 

• สันทรายหรือสันหาด (Berm) เป็นสันทรายขนาดเล็ก   
มีลักษณะคล้ายที่ราบ เป็นชั้นที่อยู่สูงกว่าระดับนํ้าและเปลี่ยนแปลงได้เกิด
จากดินหรือทรายที่พังลงจากขอบฝั่งหรือเป็นทรายที่ถูกคลื่นและลมนําพาไป
กองรวมบนหาดเป็นแนวยาวขนานไปกับชายฝั่ง เมื่อเกิดขึ้นร่วมกันหลาย ๆ 
แนวบนหาดจะทําให้บริเวณด้านในของหาดมีลักษณะเป็นสันสูงขึ้นมักเป็น 
ที่สูงพ้นจากระดับคลื่นซัดถึงในยามปกติ 

• ชายทะเลส่วนนอก (Foreshore) เป็นบริเวณที่นับจาก
แนวนํ้าลงตํ่าสุดถึงแนวนํ้าขึ้นสูงสุด ชายทะเลส่วนน้ีจะอยู่ใต้ระดับนํ้าทะเล
เกือบตลอดเวลา 
 

ชายฝ่ังทะเล 
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• ชายทะเลใกล้ฝ่ัง (Nearshore) เป็นพื้นที่ระหว่างเขต 
นํ้าล ง ตํ่ าสุ ด ไป จนถึ งพื้ นที่ ที่ มี คว าม ชัน น้อ ยมาก  เป็ นบ ริ เวณ ที่ มี             
การเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งมากที่สุด ไม่สามารถพบได้ในทุกพื้นที่
โดยเฉพาะชายฝั่งที่คลื่นลมไม่รุนแรงหรือพื้นที่ที่มีการอัดแน่นของตะกอน 

• นอกชายฝ่ัง (Offshore) เป็นพื้นที่จมนํ้าทอดตัวจาก
ชายทะเลใกล้ฝั่งออกไปและเป็นบริเวณที่มีความลึกมาก ๆ จนกล่าวได้ว่า
เป็นพื้นที่นํ้าลึก 
 

 
รูปที่ 1 ส่วนประกอบของชายฝั่งทะเล 
(ดัดแปลงจาก The Coastal System;  

https://revisegeo.wordpress.com/as-level/the-coastal-system/) 
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 จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและตัวอย่างซากดึกดําบรรพ์ที่สํารวจ 
พบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย พบว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ
ประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาต้ังแต่ยุคควอเทอร์นารี นับถึงปัจจุบั น           
มีระยะเวลาประมาณ 1.8 ล้านปี โดยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองตาม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและสภาพแวดล้อมโลก  
 เมื่อประมาณ 14,000 ปีที่ผ่านมา ระดับชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
อยู่ตํ่ากว่าระดับนํ้าทะเลปัจจุบันประมาณ 70 เมตร ซึ่งพื้นที่อ่าวไทยทั้งหมด
เป็นแผ่นดิน จากน้ันระดับนํ้าทะเลได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จนขึ้นถึง
ระดับสูงสุดเมื่อประมาณ 6,000 ปีที่ผ่านมา ระดับนํ้าทะเลขึ้นสูงมากกว่า
ระดับนํ้าทะเลปัจจุบันประมาณ 4 – 5 เมตร นํ้าทะเลไหลท่วมเข้าไปใน
แผ่นดิน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มตํ่ารอบ ๆ อ่าวไทย และได้ไหลท่วมไปไกลสุด
จนถึงบริเวณตอนบนของจังหวัดอยุธยาในปัจจุบัน และลดระดับลงมาอยู่ใน
ระดับปัจจุบันเมื่อประมาณ 800 ปีที่ผ่านมา (สิน สินสกุล และคณะ, 2545)  

การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลที่ เกิดขึ้น  ประกอบกับ
กระบวนการทางธรณีวิทยา และกระบวนการทางอุทกศาสตร์ชายฝั่ ง  
ทําให้เกิดพื้นที่ชายฝั่งดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน โดยชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
วางตัวเป็นแนวยาวโค้งคล้ายเกือกม้า ลักษณะทางธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล
อ่าวไทยส่วนใหญ่ เป็นหาดทราย เนินทราย ลากูน พรุ ที่ราบนํ้าขึ้นถึง  
และป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลอันดามันวางตัวในแนวเกือบเหนือ - ใต้ 
ต้ังแต่จังหวัดระนองถึงจังหวัดภูเก็ต และวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ -
ตะวันออกเฉียงใต้ ต้ังแต่จังหวัดพังงาถึงจังหวัดสตูล ลักษณะทางธรณีสัณฐาน
ชายฝั่งส่วนใหญ่มีลักษณะเว้าแหว่งถูกแบ่งกั้นด้วยหัวแหลมเป็นอ่าวเล็ก ๆ  
ตามชายฝั่ง  

 

วิวัฒนาการชายฝ่ังทะเลไทย 
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รูปที่ 2 แนวชายฝั่งเมื่อประมาณ 6,000 ปี ที่ผ่านมาเทียบกับปี พ.ศ.2545 

 (ที่มา สิน สินสกุล และคณะ (2545)) 
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 ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีลักษณะหลากหลาย เน่ืองจาก
โครงสร้างทางธรณี วิทยา ธรณี สัณฐานชายฝั่ ง และกระบวนการทาง      
อุทกศาสตร์ที่กระทําต่อชายฝั่งตลอดเวลา ทําให้รูปร่างของชายฝั่งทะเล     
มีลักษณะสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและแตกต่างกัน โดยสามารถจําแนก
ลักษณะชายฝั่งทะเลได้ ดังน้ี 

1. ชายฝ่ังหิน (Rocky coast)  
ชายฝั่งชนิดน้ี ส่วนมากจะปรากฏเป็นหินโผล่อยู่ตามชายฝั่ ง

เกิดขึ้นเน่ืองจากคลื่นกัดเซาะหินในภูเขาที่อยู่ติดกับทะเล ประกอบกับการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลก และโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีอยู่ในชั้นหิน เช่น 
รอยแตก รอยเลื่อน เป็นต้น ทําให้หินเกิดการผุพัง ชายฝั่งหินในหลายบริเวณจะ
มีหาดกรวด (Shingle beach) ที่เกิดจากคลื่นกัดเซาะหินทําให้หินแตกออกเป็น
ก้อน และถูกขัดถูจนมีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ กัน ทับถมกันอยู่  นอกจากน้ัน 
ชายฝั่งหินยังปรากฏลักษณะธรณีสัณฐานที่เหลือจาก การถูกกัดเซาะให้เห็น 
เช่น ซุ้มหินโค้ง (Sea arch) สะพานหินธรรมชาติ (Natural bridge) เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 3 ชายฝั่งหิน 

 

ลักษณะชายฝ่ังทะเลในประเทศไทย 
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รูปที่ 4 หาดกรวด 

 

 
รูปที่ 5 ซุ้มหินโค้ง  
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2. หาดทราย (Sandy beach)  
เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนทราย เปลือกหอย หรือเศษ

ปะการัง ที่ถูกพัดเข้าหาฝั่งโดยกระบวนการอุทกศาสตร์ชายฝั่ง โดยมี
ลักษณะเฉพาะในแต่ละพื้นที่ หาดทรายทางฝั่งทะเลอันดามันจะมีลักษณะ
แคบ สั้น และอยู่ระหว่างหัวแหลมหรืออ่าว เรียกว่า หาดก้นอ่าว (Pocket 
beach) ส่วนหาดทรายฝั่งทะเลอ่าวไทย จะมีลักษณะกว้างและวางตัวขนาน
กับแผ่นดิน (Mainland beach)  

 
 

 
รูปที่ 6 หาดทราย 
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3. หาดโคลน (Muddy beach)  
เป็นชายฝั่งที่มีดินโคลนหรือดินเลน เกิดจากการสะสมตัวของ

ตะกอนขนาดทรายแป้ง หรือดินเหนียวที่ถูกพัดพาแขวนลอยมากับนํ้า   
ได้รับอิทธิพลจากนํ้าขึ้น-นํ้าลง ส่วนใหญ่มีป่าชายเลนขึ้นปกคลุมจึงจัดเป็น
เขตกันชนระหว่างทะเลกับแผ่นดิน 

 รูปที่ 7 หาดโคลน  
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กระบวนการทางธรณีวิทยา กระบวนการทางอุกศาสตร์ชายฝั่ง 
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ล้วนเป็นปัจจัยที่ทํ าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล โดยสามารถจําแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี 

1. ชายฝ่ังท่ีมีการกัดเซาะ เป็นพื้นที่ชายฝั่งที่ปริมาณตะกอน
ชายฝั่งถูกพัดพาออกไปในฤดูมรสุมมากกว่าตะกอนที่ถูกพัดพากลับเข้ามา
สะสมตัว ทําให้ชายฝั่งเปลี่ยนแนวหรือถอยร่นเข้าไปในแผ่นดิน สามารถ
จําแนกตามอัตราการกัดเซาะออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1.1 ชายฝ่ัง ท่ีมีการกัดเซาะรุนแรง มีอัตราการกัดเซาะ
มากกว่า 5 เมตรต่อปี 

1.2 ชายฝ่ังท่ีมีการกัดเซาะปานกลาง มีอัตราการกัดเซาะ
ต้ังแต่ 1 - 5 เมตรต่อปี 

1.3 ชายฝ่ังท่ีมีการกัดเซาะน้อย มีอัตราการกัดเซาะน้อยกว่า 
1 เมตรต่อปี 

 
รูปที่ 8 ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะ 

การเปล่ียนแปลงชายฝ่ังทะเล 
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2. ชายฝ่ังสะสมตัว เป็นพื้นที่ชายฝั่งที่มีการสะสมตัวเพิ่มขึ้นของ
ตะกอนในพื้นที่ ทําให้ชายฝั่งพอกพูนสูงขึ้นหรือมีพื้นที่งอกยื่นยาวออกไปใน
ทะเล สามารถจําแนกตามอัตราการสะสมตัวออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

2.1 พ้ืนท่ี ท่ีมีการสะสมตะกอนมาก มีอัตราการสะสมตัว
มากกว่า 5 เมตรต่อปี 

2.2 พ้ืนท่ีท่ีมีการสะสมตะกอนน้อย มีอัตราการสะสมตัวน้อย
กว่า 5 เมตรต่อปี 
 

รูปที่ 9 ชายฝั่งสะสมตัว 
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3. ชายฝ่ังคงสภาพ  เป็นพื้นที่ชายฝั่งที่มีการปรับสมดุลตาม
ธรรมชาติ ในรอบปีตะกอนบริเวณชายฝั่งถูกพัดพาออกไปในฤดูกาลหน่ึง  
แต่ในอีกฤดูกาลหน่ึงตะกอนถูกพัดพากลับมาสะสมตัวบริเวณชายฝั่งใน
อัตราเกือบเท่ากันหรือเท่ากัน 

 

รูปที่ 10 ชายฝั่งคงสภาพ 
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 ประเทศไทยมีระยะทางชายฝั่ งทะเลทั้งสิ้นประมาณ 3,151 
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด โดยชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
มีระยะทางประมาณ 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ 
ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนชายฝั่งทะเลอันดามัน 
มีระยะทางประมาณ 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ 
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 
 สถานการณ์ชายฝั่งของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 สามารถ
จําแนกได้ 2 ประเภท ดังน้ี 
 1. พ้ืนท่ีท่ีไม่มีการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล มีระยะทางประมาณ 
2,447 กิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 78) แบ่งเป็นฝั่งทะเลอ่าวไทยระยะทาง
ประมาณ 1,420 กิโลเมตร และฝั่งทะเลอันดามันระยะทางประมาณ 1,027 
กิโลเมตร  
 2. พ้ืนท่ี ท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง มีระยะทาง
ประมาณ 704 กม. (คิดเป็นร้อยละ 22) แบ่งเป็น ฝั่งทะเลอ่าวไทยระยะทาง
ประมาณ 620 กิโลเมตร และฝั่งทะเลอันดามันระยะทางประมาณ 84 
กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 

2.1พ้ืนท่ี ท่ีด าเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางประมาณ   
559 กิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 79) แบ่งเป็น ฝั่งทะเลอ่าวไทยระยะทาง
ประมาณ 488 กิ โลเมตร และฝั่ งทะเลอันดามันระยะทางประมาณ         
71 กิโลเมตร  
 
 

สถานการณ์ชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย 
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พ้ืนที่กัดเซาะ
ที่ด าเนินการแก้ไขแล้ว

559 กม.

2.2 พ้ืน ท่ี ท่ียังไม่ มีการด า เนินการแก้ไข ระยะทาง
ประมาณ 145 กิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 21) แบ่งเป็นฝั่งทะเลอ่าวไทย
ระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตร และฝั่งทะเลอันดามันระยะทางประมาณ 
13 กิโลเมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พ้ืนทีกั่ดเซาะ 
ที่ยังไม่ด าเนินการแก้ไข 

145 กม. 
 

พ้ืนที่ท่ีไม่มีการ 
กัดเซาะชายฝ่ัง 

2,447 กม. 

รูปที่ 11 แผนภูมแิสดงสถานการณ์ชายฝั่งของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 
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รูปที ่12 แผนที่แสดงสถานการณ์ชายฝั่งของประเทศไทย  
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 ปัจจัยที่ทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยจะแตกต่าง
กันไปในแต่ละพื้นที่และฤดูกาล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
การกัดเซาะชายฝั่งโดยธรรมชาติ และการกัดเซาะชายฝั่งจากการกระทํา
ของมนุษย์ 

1. การกัดเซาะชายฝ่ังโดยธรรมชาติ  
1.1 ลมมรสุม พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยได้รับอิทธิพล

จากลมมรสุมที่พัดผ่าน ได้แก่ ลมมรุสมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุม
ตะวั นตกเฉี ยงใต้  โดยฝั่ งทะเลอ่ าวไทย ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ทําให้เกิดคลื่นลม
แรงและฝนตกในอ่าวไทยด้านตะวันตก (ภาคใต้) ส่วนชายฝั่งทะเลอันดามัน
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ถึง
กลางเดือนตุลาคม ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดผ่านในช่วง
กลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งไม่ทําให้ฝนตกและเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 

 
รูปที่ 13 ทะเลในช่วงฤดูมรสมุ 

สาเหตุการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย 
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รูปที่ 14 ลมมรสุมในประเทศไทย  
(ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561) 
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  1.2 พายุหมุนเขตร้อน ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุ
หมุนเขตร้อนทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทยทางภาคใต้เปิดโล่งสู่ทะเล จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุหมุน   
เขตร้อนที่จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง โดยพิจารณาความเร็วลมสูงสุดของพายุหมุน    
เขตร้อน แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ  

• พายุดีเปรสชั่น มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง  
  น้อยกว่า 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
• พายุโซนร้อน มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง  
  น้อยกว่า 63-118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
• ไต้ฝุ่น มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 
  ต้ังแต่ 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป 

 
รูปที่ 15 พายุหมุนเขตร้อน  

(ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561)  
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1.3 คลื่น เป็นปัจจัยโดยตรงที่ทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
โดยทิศทางของคลื่นจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะภูมิประเทศและความลึก
ของท้องทะเล 

 

 

 
รูปที่ 16 คลื่น 
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1.4  น้ าข้ึนน้ าลง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากอิทธิพล
แรงดึงดูดระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ทําให้เกิดการเคลื่อนตัว
ของมวลนํ้า มีการขึ้นลงเป็นเวลา ส่งผลให้มีการพัดพามวลตะกอนออกไป
จากพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. น้ าเดี่ยว (Diurnal) นํ้าขึ้น 1 คร้ัง และนํ้าลง 1 คร้ังต่อวัน 
พบทางฝั่งทะเลอ่าวไทย 

2. น้ าคู่  (Semidiurnal) นํ้ าขึ้ น 2 ค ร้ัง และ นํ้าล ง       
2 คร้ังต่อวัน มักพบฝั่งทะเลอันดามัน 

3. น้ าผสม (Mixed) นํ้าขึ้นนํ้าลงในหน่ึงวันอย่างไม่เป็น
ระบบ ซึ่งแบ่งออก 2 ชนิดย่อย คือ 

- นํ้าผสมชนิดนํ้าคู่ (Mixed, Semidiurnal dominated) 
ป็นลักษณะที่นํ้าขึ้น 2 คร้ัง และนํ้าลง 2 คร้ัง ต่อวันเป็นส่วนมาก แต่ความ
สูงกับเวลานํ้าขึ้นแตกต่างกัน 

- นํ้าผสมชนิดนํ้าเด่ียว (Mixed, Diurnal dominant) 
เป็นลักษณะของนํ้าขึ้ น 1 คร้ัง และนํ้าลง 1 คร้ังต่อวัน เป็นส่วนมาก  
(มีบางขณะที่นํ้าขึ้น 2 คร้ัง นํ้าลง 2 คร้ังต่อวัน) ซึ่งความสูงและเวลานํ้าขึ้น
จะแตกต่างกันมาก 

1.5 กระแสน้ า เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ส่งผลให้ตะกอนชายฝั่ง
ถูกพัดพาออกไปสะสมตัวตามทิศทางของกระแสนํ้าที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล 
นอกจากน้ียังพบว่ากระแสนํ้าในช่วงนํ้าลงจะมีความรุนแรงกว่าช่วงนํ้าขึ้น   
ซึ่งมีผลต่อการพัดพาตะกอนไปสะสมตัวด้วย 
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รูปที่ 17 ลักษณะนํ้าขึ้นนํ้าลง  
(ที่มา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ, 2561) 
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รูปที่ 18 ลักษณะกระแสนํ้าของประเทศไทย  
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1.6 ลักษณะทางกายภาพของชายฝ่ัง โดยลักษณะชายฝั่งที่มีความ
แตกต่างกัน ทําให้การกัดเซาะในแต่ละบริเวณไม่เท่ากัน เช่น หาดทราย 
ง่ายต่อการถูกกัดเซาะมากกว่าหาดหิน บริเวณที่เป็นอ่าวแหลม จะเกิดการ
กัดเซาะมากกว่าชายฝั่งที่เป็นทะเลเปิด พื้นที่ชายฝั่งที่มีความลาดชันมาก 
จะถูกกัดเซาะได้มากกว่าชายฝั่งที่มีความลาดชันน้อยกว่า เป็นต้น 

 

 
 

 
รูปที่ 19 ลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง 
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2. การกัดเซาะชายฝ่ังท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
2.1 การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ่ัง การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 

เช่น ถนนเลียบชายฝั่ง ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ชายฝั่ง ทําให้สมดุลของตะกอนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ เกิดปัญหา       
การกัดเซาะชายฝั่งตามมา 

รูปที่ 20 การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ง 
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2.2 การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าชายเลน โดยปกติป่าชายเลนจะเป็น
แนวป้องกันคลื่นตามธรรมชาติและช่วยดักตะกอน การบุกรุกป่าชายเลน
เพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ตลอดจนการ
สร้างสิ่งก่อสร้างอื่นในพื้นที่ป่าชายเลน จะทําให้ขาดแนวป้องกันคลื่นลม    
ที่จะเข้ามาปะทะชายฝั่ง จึงทําให้เกิดการกัดเซาะได้ง่ายและรุนแรงขึ้น 

 

 

 
รูปที่ 21 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน 
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2.3 การทรุดตัวของแผ่นดินหรือระดับน้ าทะเลสูง ข้ึน      
การสูบนํ้าบาดาลอาจทําให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน โดยเฉพาะบริเวณ
แนวชายฝั่ง หากเกิดการทรุดตัวลงตํ่ากว่าระดับนํ้าทะเล ประกอบกับการ
เพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล ทําให้ระดับนํ้าทะเลรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่ง
ได้มากยิ่งขึ้น และมีส่วนทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งขึ้นได้ 

 

 
 

รูปที่ 22 การทรุดตัวของแผ่นดิน 
(ที่มา กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ, 2561) 
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2.4 การสร้างเข่ือนหรือฝายก้ันแม่น้ า ตามปกติชายฝั่งจะ
ได้รับตะกอนจากแผ่นดินที่พัดพาจากแม่นํ้าหรือลําคลองเข้ามาเติมระบบ 
แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนหรือฝายกั้นทางนํ้า จึงเกิดการกีดขวางมิให้มีตะกอน
ใหม่เข้ามาเติม ชายฝั่งหรือชายหาดจึงหดแคบลง ทั้งน้ี รวมถึงการดูดทราย
หรือการขุดลอกตะกอนท้องนํ้า ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ตะกอนที่ไหลลง
สู่ทะเลลดน้อยลง 

 
รูปที่ 23 เขื่อนกั้นแม่นํ้า 

(ท่ีมา https://www.matichon.co.th/region/news_314363/ 
attachment/201610090920393-20021028190214)  
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2.5  การก่อสร้างโครงการป้องกันชายฝ่ัง  การก่อสร้าง
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่มีการออกแบบไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่น กระแสนํ้า และตะกอน
ชายฝั่ง ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
รูปที ่24 เขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่นํ้า (Jetty) 
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 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  ให้ความสํ าคัญและ 
เร่งดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน แนวทางและรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งจึงต้องมุ่ งเน้นความสอดคลองกับกระบวนการทาง
ธรรมชาติเป็นหลัก โดยแนวทางการป้องกันและแกไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง สามารถจําแนกออกไดเป็น 4 แนวทาง ดังน้ี  

1. การปรับสมดุลชายฝ่ังโดยธรรมชาติ (Coastal equilibrium 
by natural processes) คือ การคงไวซึ่งสภาวะสมดุลพลวัตหรือกระบวนการ
ชายฝั่งตามธรรมชาติ เพื่อปล่อยให้ชายฝั่งที่เกิดการกัดเซาะไดมีการปรับ
สมดุลและฟื้นคืนสภาพธรรมชาติด้วยตนเอง เช่น การกําหนดพื้นที่ถอยร่น 
เพื่อป้องกันผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่จะมีต่อมนุษย์ เศรษฐกิจและ
สังคม หรือการออกมาตรการคุ้มครองพื้นที่ชายฝั่ง เป็นต้น  

2. การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง (Coastal erosion 
protection) คือ การดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อป้องกันพื้นที่ชายฝั่งที่มี   
การกัดเซาะให้มีอัตราการกัดเซาะลดลง ทั้ งการดําเนินการในรูปแบบ
สอดคล้องหรือเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การฟื้นฟูชายหาด การปักเสาดัก
ตะกอนเพื่อปลูกป่าชายเลน และการดําเนินการโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง
ทางวิศวกรรม เช่น เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย และกําแพง
ป้องกันคลื่นริมชายหาด เป็นต้น 

 
 
 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง 
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3. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง (Coastal erosion 
solution) คือ การดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งในบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ ทั้งการใช้รูปแบบที่สอดคล้องธรรมชาติ 
เลียนแบบธรรมชาติ หรือใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม ตลอดจนการแก้ไขที่
ต้นเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น การร้ือถอนหรือปรับปรุงรูปแบบ
สิ่งก่อสร้างที่ขวางการเคลื่อนที่ ของตะกอนชายฝั่ง การปลูกป่า และการ
ถ่ายเททราย เป็นต้น 

4. การฟ้ืนฟูเสถียรภาพชายฝ่ัง (Coastal rehabilitation) 
คือ การดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะไปแล้วฟื้นคืนสภาพเดิม
ตามธรรมชาติ และสามารถกลับมาให้บริการของระบบนิเวศ (Ecosystem 
service) ได้เหมือนธรรมชาติ เช่น การฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด       
เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับชายฝั่ง การเติมทรายชายหาดเพื่อให้สามารถ
กระจายแรงคลื่น ลดความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น 
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 จากแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง 
สามารถจัดกลุ่มรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
ตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน ความเหมาะสมของลักษณะอุทกศาสตร์
ชายฝั่ง และสภาพเศรษฐกิจสังคม ออกเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ 

1. มาตรการสีขาว (White measure) หมายถึง การดําเนินงาน
เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากการ
กัดเซาะชายฝั่ง 

2. มาตรการสีเขียว (Green measures) หมายถึง การดําเนินงาน
เพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่งโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง  
โดยเหมาะกับบริเวณที่มีชายฝั่งทะเลแบบปิด คลื่นขนาดเล็ก ชายฝั่งมีความ
ลาดชันตํ่า 

3. มาตรการสีเทา (Gray measures) หมายถึง การดําเนินงาน
เพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่งโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม  โดยเหมาะกับ
บริเวณชายฝั่งทะเลเปิด คลื่นขนาดใหญ่ ชายฝั่งมีความลาดชันสูง 

 
 

  

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง 
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 การดําเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งใน
ประเทศไทย มีหลาย รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้ นที่ 
งบประมาณ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดําเนินงานเอง โดย
รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา มีดังน้ี 

1. การก าหนดพ้ืนท่ีถอยร่น (Setback zone) เป็นการกําหนด
มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ ดินชายฝั่ง โดยการกําหนดพื้นที่กันชนให้มี
ระยะห่างระดับหน่ึงและกําหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม
กับอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง เหมาะสําหรับพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มีกิจกรรม  
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 

รูปที่ 26 การกําหนดพ้ืนที่ถอยร่น 

รูปแบบการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝั่ง 
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2. การปลูกป่า (Vegetation) โดยการปลูกป่าชายเลนหรือปลูก
พืชที่มีความเหมาะสมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งหาดโคลน เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ของชายฝั่ง โดยใช้รากพืชช่วยในการยึดเกาะดิน ตะกอน หรือทราย ต้นและใบ
ยังเป็นแนวกันลม และลดความรุนแรงของคลื่น 

รูปที่ 27 การปลูกป่าชายเลน 
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3. การฟ้ืนฟูชายหาด (Beach Restoration) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างเสถียรภาพ เพิ่มพื้นที่ชายหาด ใช้เป็นแนวป้องกันและสลายพลังงาน
คลื่นตามธรรมชาติ  และช่วยลดผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่ ง        
แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 

3.1 การถ่ายเททราย (Sand bypassing) คือการถ่ายเททราย
จากบริเวณที่มีการสะสมทรายอยู่มากจนเกินสมดุลไปยังบริเวณที่มีอยู่น้อย 
เน่ืองจากมีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งตามธรรมชาติ      
เพื่อช่วยฟื้นฟูชายฝั่งให้กลับมามีสภาพธรรมชาติเดิม 

รูปที่ 28 การถ่ายเททราย 
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3.2 การเติ มทราย  (Beach nourishment) คื อ  การนํ า
ทรายจากแหล่งอื่นที่มีสภาพใกล้เคียงกับทรายชายฝั่ง ทั้งจากบนบกและแหล่ง
ทรายในทะเลมาเติมในพื้นที่ที่มีเกิดกัดเซาะ โดยต้องคํานึงถึงขนาดอนุภาค
และคุณสมบัติของทราย ต้องไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพชายหาด
และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ 

 

 
รูปที่ 29 การเติมทรายชายหาด 
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4. การปักเสาดักตะกอนเพ่ือปลูกป่าชายเลน (Edging) เพื่อสร้าง
เสถียรภาพหาดโคลนห รือหาดทรายปนโคลน โดยการปั กเส าไม้ ไผ่          
เสาคอนกรีต หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อชะลอความรุนแรงของคลื่น ลดการเคลื่อนตัว
ของตะกอนออกจากชายฝั่ง ส่งผลให้เกิดการตกตะกอนและช่วยให้ป่าชายเลน
สามารถเติบโตได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอนุบาล และแหล่ง
แพร่ขยายพันธุ์สัตว์นํ้าอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 30 การปักไม้ไผ่ในพ้ืนที่หาดโคลน เพ่ือชะลอความรุนแรงของคลื่น 
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5. เขื ่อน กัน คลื ่นนอกชาย ฝั ่ง  (Offshore breakwater)
เป็นโครงสร้างที่อยู่นอกชายฝั่งในแนวขนานกับชายฝั่ง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยลดพลังงานของคลื่นที่เข้ากระทําต่อชายฝั่ง และช่วยให้เกิดการ
ตกตะกอนด้านหลังเขื่อน สามารถจําแนกรูปแบบโครงสร้างที่พบในประเทศ
ไทยได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 

5.1 โดมทะเล (Reef balls) เป็นคอนกรีตที่หล่อเป็นรูปทรง
ระฆังคว่ํ ามีการเจาะรูรอบข้างและมีฐานยึ ด เพื่ อให้วางในทะเลไ ด้ 
โดยวางนอกชายฝั่ง นอกจากน้ี โดมทะเลยังสามารถใช้เป็นปะการังเทียม 
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้าอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 31 โดมทะเล 
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5.2 ไส้กรอกทราย (Sand sausage) เป็นโครงสร้างที่ใช้   
ถุงใยสังเคราะห์นํามาบรรจุทรายในลักษณะคล้ายกับไส้กรอก โดยวางนอก
ชายฝั่งในแนวขนานกับชายฝั่ง เพื่อช่วยลดพลังงานคลื่นและป้องกั น      
การกัดเซาะชายฝั่ง เหมาะกับลักษณะชายฝั่งที่เป็นหาดทราย   

 

รูปที่ 32 ไส้กรอกทราย 
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5.3 เสาคอนกรีตป้องกันคลื่นนอกชายฝ่ัง (Concrete pole) 
เป็นการนําเสาคอนกรีตสามเหลี่ยมปักเป็นแนวขนานอยู่นอกชายฝั่ ง       
เพื่อลดพลังงานของคลื่นที่เข้าสู่ชายฝั่ง   

 

รูปที่ 33 เสาคอนกรีตป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง  
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5.4 เข่ื อน หิ นป้ อ ง กั น ค ลื่ น น อกช าย ฝ่ั ง  (Offshore 
breakwater) เป็นการใช้ก้อนหินขนาดต่าง ๆ เรียงขึ้นเป็นชั้นฐานและ  
ชั้นแกนโดยวางนอกชายฝั่งในแนวขนานกับชายฝั่ง  เหมาะกับลักษณะ
ชายฝั่งที่เป็นหาดทราย มีคลื่น ลม ค่อนข้างรุนแรง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 34 เขื่อนหินป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง  
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6. รอดักทราย (Groin) โดยการใช้หินหรือวัสดุอื่นๆ สร้างยื่น  
ต้ังฉากกับแนวชายฝั่ง เพื่อดักตะกอนทรายที่ถูกพัดพาไปกับกระแสนํ้าเลียบ
ชายฝั่งช่วยเพิ่มพื้นที่ชายหาดและลดการกัดเซาะชายฝั่ง มักสร้างต่อเน่ืองกัน
หลายตัวและเว้น เป็นช่ว ง ๆ ต่อเน่ืองกันไปตลอดแนวชายฝั่ ง โดยมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น รูปตัววาย (Y) รูปตัวไอ (I) รูปตัวที (T) แต่มีข้อเสีย
คือทําให้อีกด้านหน่ึงของโครงสร้าง ตะกอนทรายถู กดักไว้ไม่สามารถ
เคลื่อนที่ไปได้ทําให้ชายฝั่งเกิดการกัดเซาะต่อเน่ืองได้  

 
 

รูปที่ 35 รอดักทรายรูปตัวไอ  
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7. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล (Revetment) โดยการใช้หินหรือ
วัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมบนแนวชายฝั่ง เพื่อรักษาเสถียรภาพของชายฝั่งและ
ลดความรุนแรงของคลื่นที่เข้าปะทะชายฝั่ง ช่วยป้องกันการพังทลายของ
ชายฝั่ง โดยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ 

7.1 เข่ือนคอนกรีตหล่อรูปสี่ขาหรือรูปแบบอ่ืน (Tetra pod) 
เป็นการใช้คอนกรีตหล่อเป็นรูปทรงสี่ขา หรือรูปแบบต่าง ๆ มาเรียงต่อเน่ือง
ขนานไปกับแนวชายฝั่ง 

 

 

 
รูปที่ 36 เขื่อนคอนกรีตหล่อรูปสี่ขา 
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7.2 กล่องกระชุหิน (Gabion box) เป็นการใช้กล่องกระชุหิน 
ที่มีลักษณะกล่องที่ทําจากลวดชุบสังกะสีหรือพีวีซีบรรจุด้วยหินโดยวาง   
ริมชายฝั่งในแนวขนานกับชายฝั่ง 

 

 
 

 
 

รูปที่ 37 กล่องกระชุหิน 
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7.3 ถุงใยสังเคราะห์ (Geobag) เป็นการใช้ถุงใยสังเคราะห์ 
(Geo-textile) บรรจุทราย โดยวางริมชายฝั่งในแนวขนานกับชายฝั่งส่วนใหญ่
จะวางเรียงเป็นขั้นบันได 

 

 
 

 
 

รูปที่ 38 ถุงใยสังเคราะห์ 
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7.4 เข่ือนหินท้ิง (Quarrystone revetment) เป็นการใช้
ก้อนหินขนาดต่าง ๆ เรียงขึ้นเป็นชั้นฐานและชั้นแกนโดยวางริมชายฝั่งใน
แนวขนานกับชายฝั่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง 

รูปที่ 39 เขื่อนหินทิ้ง 
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8. ก าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Seawall) เป็นโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมที่สร้างขึ้นในแนวขนานกับชายฝั่ง เพื่อต้านแรงปะทะของคลื่น
ที่กระทบชายฝั่ ง  โดย รูปแบบและวิธีการในการก่ อสร้างอาจมี การ
ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมในพื้นที่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

8.1 ก าแพงป้องกันคลื่นประเภทลาดเอียง (Mild-slope 
seawall) เป็นกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กหรือหินขนาดใหญ่ผสมคอนกรีต
โดยสร้างในรูปแบบลาดเอียงริมชายฝั่งในแนวขนานกับชายฝั่ง 

 
 

 
รูปที่ 40 กําแพงป้องกันคลื่นประเภทลาดเอียง 
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8.2 ก าแพงป้องกันคลื่นประเภทลาดเอียงแบบข้ันบันได 
(Stepped sloping seawall) เป็นกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กลาดเอียง
แบบขั้นบันไดให้มีความลาดเอียงไปทางด้านหน้าชายหาดเป็นแนวยาว
ขนานกับชายฝั่ง 

 
รูปที่ 41 กําแพงป้องกันคลื่นประเภทลาดเอียงแบบขั้นบันได 
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8.3 ก าแพ งป้ อง กั นค ลื่ น ป ระ เภ ท ตั้ งต รง  (Vertical 
seawall) เป็นกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแผ่นคอนกรีตโดยสร้างใน
รูปแบบต้ังตรงริมชายฝั่งในแนวขนานกับชายฝั่ง 

 

 
 

 
 

รูปที่ 42 กําแพงป้องกันคลื่นประเภทต้ังตรง 
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 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบให้เกิด
ความ เสี ยหายในหลายด้าน ทั้ ง ด้ านเศรษฐกิจ  สั งคม สิ่ งแวดล้อม  
และผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ในบริเวณแนวชายฝั่ง
ทะเล ดังน้ัน การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจะประสบผลสําเร็จ 
และเกิดความยั่งยืนได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยบูรณาการ
การทํางานร่วมกันจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

1. กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการกํากับดูแล     
การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งและการพาณิชย์นาวี จึงมีบทบาทใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการจัดทําโครงการ
ศึกษา สํารวจ ออกแบบ และดําเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม 
ได้แก่ การสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 
กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด และการฟื้นฟูชายหาดโดยการเติมทราย 

2. กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการ
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ    
ด้วยการจัดทําโครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่โครงการเป็นหลักในการคัดเลือกรูปแบบของการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 

3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท 
ในการศึกษา จัดทําแผนยุทธศาสตร์แผนหลักและแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งรายพื้นที่ครอบคลุมชายฝั่งทะเล       
ทั่วประเทศ เพื่อจําแนกความรุนแรงและนําเสนอทางเลือกในการจัดการ
ปัญหาการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และประชาชนทั่วไป และเป็นหน่วยงานรับผิ ดชอบในการประสานและ
บูรณาการการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งดําเนินการป้องกันการ

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง 
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลนด้วยวิธีการ      
ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตลอดจนปัจจุบันได้ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสนอรายงาน
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง กําหนดนโยบายและแผนในการบริหาร
จัดการท รัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งรวมถึงการกัดเซาะชายฝั่ ง          
และกําหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

4. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการกํากับ ดูแลนโยบายและแผนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมกํากับการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศ จึงมีบทบาทในการผลักดันแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามที่กําหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด กําหนดพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มาตรการในการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง 

5. กรมทรัพยากรธรณี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน 
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และการบริหารจัดการด้านธรณี วิทยา จึงมี บทบาท           
ในการศึกษา พัฒนา สนับสนุน ข้อมูลทางกายภาพ ธรณีสัณฐาน รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตลอดจนศึกษาผลกระทบในภาพรวม
ของการเคลื่อนที่ของตะกอนตามแนวชายฝั่งของประเทศ 

6. จังหวัด เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการกํากับ ดูแล     
เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคและท้อง ถิ่น       
และดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่จัดต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคเพื่อจัดทํา
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น สํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
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7. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่
ตามพระราชบัญญั ติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่  11) พ .ศ. 2551       
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 
ในการดูแล รักษา และคุ้มครอง ป้องกันที่ ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น
อันอยู่ในเขตอําเภอ ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ ร่วมกันของ
ประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า 
ทางบก ทางนํ้า สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจําตําบลหรือ
หมู่บ้าน เป็นต้น จึงมีบทบาทในการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เขื่อนหินทิ้ง และกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด 

8. หน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท 
กรมประมง การท่าเรือแห่งประเทศไทย  เป็นต้น แม้จะไม่ได้มีภารกิจ
โดยตรงกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แ ต่ที่ผ่านมาก็มีบทบาทในการ
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง เพื่ อป้องกัน
ผลกระทบและความเสียหายต่อที่ดินและทรัพย์สินของหน่วยงานตนเอง    
ดําเนินการใน รูปแบบ ต่าง ๆ  เช่น กํ าแพงป้ องกันคลื่น ริมชายหาด         
และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เป็นต้น 

9. ภาคเอกชนและประชาชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบ มีการดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อปกป้องและลดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและทรัพย์สินของตนเองบริเวณแนวชายฝั่ง
ทะเล ดําเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด  
และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เป็นต้น 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ได้ตราขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการบริหาร
จัดการ บํารุงรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งอย่าง
เป็นเอกภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งเน้นสาระ
ให้ชุมชนในท้องที่และรัฐร่วมมือกันดูแล เป็นการจัดทํากฎหมายการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงนโยบายที่มีเป้าหมายให้ชุมชนท้องถิ่นกับ
รัฐร่วมกันจัดการทรัพยากรได้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับวิถีชุมชน
ชายฝั่งทะเล รวมทั้งมีข้อกําหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติหรือข้อห้ามมิให้
กระทําการต่าง ๆ พร้อมทั้งกําหนดโทษทั้งทางแพ่งและอาญาไว้เพื่อควบคุม 
ผู้ที่ฝ่าฝืนด้วย ซึ่งมีการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งและป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดังน้ี 

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือ

เกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่ม
นํ้าชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่นํ้าที่มีพื้นที่
ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของนํ้าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด 
หาดที่ชายทะเลเกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล     
หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  
เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

“ชุมชนชายฝั่ง” หมายความว่า ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน
ท้องถิ่นด้ังเดิมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือเกาะ 

 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 
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“เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติตากฎหมายว่า
ด้วยอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  เขตพื้นที่ คุ้มครองสิ่ งแวดล้อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่รักษา
พืชพันธุ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อ
สงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกําหนด 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ
ปฏิบัติการหรือเทียบเท่าซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่ า “คณะกรรมการ 
นโยบายและแผนการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ” 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลั ง ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  ปลั ดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณ ะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ผู้บัญชาการทหารเรือ และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น
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กรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง
จํานวนไม่เกินสิบสองคน ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 

การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ให้แต่งต้ังจาก
บุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรณี ด้านสมุทรศาสตร์ 
ด้ านวิ ทย าศาสต ร์ทางทะ เล  ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว ด้ านการประม ง            
ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านนิติศาสตร์ ทั้งน้ี จะต้องเป็นผู้แทนชุมชนชายฝั่ง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

มาตรา 9 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
(1) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ 
(2) ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และคําปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐ

เพื่อดําเนินการตามนโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติ  

(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบเขตพื้นที่ที่ จะใช้มาตรการใน      
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  

(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ  

(5) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณามีมติตามที่
เห็นสมควรในกรณีที่ปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ  

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 
18 มาตรา 20 และมาตรา 21  
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(7) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งและการกัดเซาะ ชายฝั่งของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ
หน่ึงคร้ัง  

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญั ติน้ีห รือกฎหมายอื่น
บัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งแห่งชาติตาม (1) ให้คํานึงถึงนโยบายและแผนการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย  การส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นโยบายการพัฒนาการประมง การ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า หรือการใช้ประโยชน์ในที่จับสัตว์นํ้าตามกฎหมายว่าด้วย
การประมง และให้มีการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ผู้ประกอบ
กิจการ หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ 
การพิจารณาในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ดังกล่าวด้วย ให้คณะกรรมการทบทวนนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ตาม (1) 
อย่างน้อยทุกสามปีหรือในกรณีที่มีความจําเป็นคณะกรรมการจะกําหนด
ระยะเวลาให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ 

มาตรา 12 ให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดสําหรับจังหวัดใด ที่มีพื้นที่เพื่อการปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ์ 
และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
จังหวัด ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ผู้อํ านวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
ประมงจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้บังคับการ 
ตํารวจภูธรจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 



หน้า | 56 

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจากผู้แทนภาค
ป ร ะ ช าช น ห รื อ ชุ ม ช น ช าย ฝั่ ง ใ น จั งห วั ด น้ั น ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ค ว า ม รู้  
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง    
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านการประมง จํานวนไม่เกินแปดคน  

สําหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช ผู้แทน
กองทัพเรือ ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร 
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งต้ังจากผู้แทนภ าคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่ ง  
ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือ
เป็นที่ยอมรับด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้าน
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านการท่องเที่ยว หรือ
ด้านการประมง จํานวนไม่เกินแปดคน  

ให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดแต่งต้ัง
ข้าราชการในกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งตามที่อธิบดีเสนอจํานวน
หน่ึงคน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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มาตรา 13 คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด   
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

(1) จัดทําและเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดต่อคณะกรรมการ เพื่อกําหนดไว้เป็นส่วนหน่ึง
ของนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แห่งชาติ  

(2) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวง
กําหนดให้พื้นที่ป่าชายเลน บริเวณหน่ึงบริเวณใดในจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าชาย
เลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18 หรือออกกฎกระทรวง กําหนดพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 20 

(3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบพื้นที่ที่จะใช้มาตรการ ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  

(4) ช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
ในระดับจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้มีการดําเนินการหรือปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดน้ัน  

(5) ดําเนินการร่วมกับภาคประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัด  

(6) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรืออธิบดีเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งภายในบริเวณจังหวัดได้รับความเสียหายหรือจําเป็น ต้องได้รับการปลูก 
การบํารุงรักษา การอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู  
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(7) เสนอรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ งจังหวัดสําหรับจังหวัดน้ัน และสถานการณ์ ด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดน้ัน      
ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  

(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา 15 ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทําหน้าที่ เป็น
สํานักงานเลขานุการของ คณะกรรมการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  

(1) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ  
(2) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อการจัดทํานโยบายและ

แผนการบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ  
(3) พิจารณาและจัดทําแนวเขตที่เห็นควรประกาศกําหนดให้เป็น

พื้นที่ที่จะใช้มาตรการ ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และกําหนด
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การกัดเซาะชายฝั่ง  

(4) ดําเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง  

(5) รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์  แ ละริเร่ิม
กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ  

(6) ช่วยเหลือและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง 

(7) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้มีการดําเนินการที่สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
แห่งชาติ  

(8) ศึกษาวิจัย หรือสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา  
การปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง  
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(9) สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทําแนวเขตและแผนที่ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การคุ้มครอง    
และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

(10) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงห รือประกาศ ตามมาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 21  
และมาตรา 22 

มาตรา 16 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ การปลูก การบํารุงรักษา 
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํานโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและจังหวัด 

(2) ให้คําปรึกษาแก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการ การปลูกการบํารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง รวมทั้งช่วย เหลือและ
สนับสนุนการดําเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว 

(3) เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การปลูก การบํารุงรักษาการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(4) เร่ืองอื่นที่ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด 
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มาตรา 17 ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอํานาจสั่ งให้ บุคคลน้ันระงับการกระทํ า  ห รือกิจกรรม 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งน้ันเป็นการ
ชั่วคราว ตามความเหมาะสม เมื่อได้มีคําสั่งตามวรรคหน่ึงแล้ว หากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่าการกระทํา หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งน้ัน อยู่ภายใต้  
ความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใด ให้อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย แจ้งประสานงานหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
หรือเกี่ยวข้องน้ันโดยมิชักช้าเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามอํานาจ
หน้าที่ต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนและหากปล่อยให้เน่ินช้า
ไปจะทําให้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือไม่มี
หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ให้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีอํานาจดําเนินการใดๆ เพื่อแก้ไข   
หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใน
บริเวณดังกล่าว ในการน้ี อธิบดี  หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจกําหนด
วิธีการและระยะเวลาดําเนินการเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บุคคลตามวรรคหน่ึง  
ดําเนินการเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งในบริเวณน้ันด้วยก็ไ ด้ ในกรณีที่ห น่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบห รือ เกี่ย วข้ องห รือกรมท รัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง           
ได้ดําเนินการเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือเมื่อความ
เสียหายที่ เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ระงับสิ้นไปแล้ว  
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณายกเลิกคําสั่งที่ออก ตามวรรคหน่ึง 
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มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการสงวน การอนุรักษ์ และการฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่มิใช่พื้นที่ป่ าชายเลนตามาตรา 18  
ให้คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสบูรณ์ 
ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
กําหนดให้พื้นที่ที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

(1) พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
อันควรสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม 

(2) พื้นที่ที่ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชตามสภาพทาง
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ 

(3) พื้นที่ที่มีความสําคัญด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอัน
ควรแก่การอนุรักษ์ 

พื้นที่ที่กําหนดให้เป็นพื้นที่ คุ้มครองทรัพยากรทางบทะเลและ
ชายฝั่งตามวรรคหน่ึงต้องเป็นพื้นที่ที่มิได้อยู่ในเขตอนุรักษ์ หรือเชตที่ได้รับ
อนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง ให้กําหนดมาตรการคุ้มครอง
ตามมาตรา 23 และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

มาตรา 21 เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และป้องกัน
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อกําหนดเขตพื้นที่
ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง ต้องมีแผนที่แสดงแนวเขต
แนบท้ายกฎกระทรวงและต้องกําหนดมาตรการดังต่อไปน้ี 

(1) ห้ามดําเนินกิจกรรมหรือกระทําการใด ๆ ที่อาจส่งผลหรือ
ก่อให้เกิดปัญหาในการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้น 
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(2) กําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินการกับสิ่ งก่อสร้างหรือ
กิจกรรมที่ได้ดําเนินการภายในเขตพื้นที่ที่ กําหนดก่อนที่จะมีการออก
กฎกระทรวงโดยจะกําหนดให้สามารถดําเนินการต่อไปได้  หรือให้ระงับ 
การดําเนินกิจกรรม หรือร้ือถอนสิ่งก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งโดยได้รับค่าชดเชยตามความเหมาะสม 

(3) กําหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ภายในแนว
เขตพื้นที่ที่ประกาศกําหนด 

(4) กําหนดมาตรการอื่นใดตามที่ เห็นสมควรเพื่อป้องกันการ     
กัดเซาะชายฝั่ง 

มาตรา 23 การกําหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 18 มาตรา 20 
และมาตรา 22 ให้กําหนดในเรื่องหน่ึงเร่ืองใดดังต่อไปน้ี 

(1) ห้ามดําเนินกิจกรรมหรือกระทําการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย
หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(2) กําหนดมาตรการในการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามความเหมาพสมแก่
สภาพพื้นที่น้ัน 

(3) กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิ
ให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ 

(4) กําหนดมาตรการในการคุ้มครองชายหาดเพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

(5) กําหนดมาตรการคุ้มครองอื่น ๆ ตามที่ เห็นสมควรและ
เหมาะสมแก่สภาพพื้นที่น้ัน 
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เพื่อให้การดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง พ .ศ. 2558 กรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ ง 
จึงไ ด้ จัดทํ าแผนแม่บ ท  (Road map) การป้ อ งกั นและแก้ ไขปัญ หา 
การกัดเซาะชายฝั่ ง ซึ่ งเป็นแนวทางการดําเนินงานในระยะเร่งด่วน  
(6 เดือน) ระยะปานกลาง (1 ปี) และระยะยาว (1 ปีขึ้นไป) รวมทั้งสิ้น  
6 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง (สนับสนุนมาตรา 13 (7)) 

2. เสริมสร้างความสมดุลตะกอนและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ชายฝั่ง (สนับสนุนมาตรา 21 เพื่อเสนอมาตรการทั่วไป) 

3. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง 
(สนับสนุนมาตรา 21) 

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (เชิงพื้นที่ระบบหาด) 
(สนับสนุนมาตรา 21 เพื่อกําหนดมาตรการเฉพาะที่) 

5. ติดตามประเมินผลสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง
ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 (สนับสนุนมาตรา 13 (7) และมาตรา 16) 

 
 
 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ พ.ศ. 2558 



หน้า | 64 

6. ศึกษา วิจัย เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมื อการแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง  (สนับสนุนมาตรา 16)  
จากพระราชบัญญั ติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21 และแผนแม่บท (Road map) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจะเห็นได้ว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องออกมาตรการและแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งทั้งในภาพรวมและเชิงพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาเศรษฐกิจ สังคม 
สภาพปัญหา ตลอดจนข้อจํากัดต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ 
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