
 
ขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็น 

ตอ (ราง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

********* 

 

๑. สภาพปญหา สาเหตุของปญหา และความจําเปนในการตรากฎหมาย  

ภายหลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ไดออกประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

โดยยกเลิกความในลําดับที่ ๒๕ “การกอสรางหรือขยายสิ่งกอสรางบริเวณหรือในทะเล : กําแพงริมชายฝง ติดแนวชายฝง 

ความยาวตั้งแต ๒๐๐ เมตรขึ้นไป” ในเอกสารทายประกาศ ๓ แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และหลักเกณฑวิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ โดยใชกลไกในการบริหารจัดการในการปองกันและแกไขปญหาการ

กัดเซาะชายฝง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการปองกัน

และแกไขปญหาการกัดเซาะในพื้นทีจ่ังหวัดชายฝงทะเล ๒๓ จังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ แทน  

ปจจุบันมีกลไกในการบริหารจัดการในการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ แตเนื่องจากกลไก

ดังกลาวดานการใชกฎหมายในการบริหารจัดการโดยการกําหนดกฎกระทรวงกําหนดพื้นที่ใชมาตรการในการ

ปองกันการกัดเซาะชายฝง สําหรับการดําเนินโครงการกอสรางกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนปองกัน

ตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... และการใชเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยมีรายการขอมูลดานสิ่งแวดลอม สําหรับ

โครงการกอสรางกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเล (Environmental Checklist 

For Seawall and Revetment) ยังอยูระหวางดําเนินการ จึงไมทันตอการแกไขปญหาในปจจุบัน ประกอบกับ

มีขอเสนอของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงขอใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ทบทวนให “การกอสรางหรือขยายสิ่งกอสรางบริเวณหรือในทะเล : กําแพงริมชายฝง ติดแนวชายฝง 

ความยาวตั้งแต ๒๐๐ เมตร ขึ้นไป” ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และขอเรียกรอง

ของผูรองเรียน ขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนําเอาโครงการกําแพงกันคลื่นกลับมาเปน 

โครงการที่ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดังเดิมเพื่อเปนหลักประกันสิทธิใหแกประชาชน 

และ... 



-๒- 

และชุมชน รวมถึงเพื่อใหเกิดกระบวนการและกลไกในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมและชุมชนกอน

ดําเนินการโครงการกําแพงกันคลื่น โดยเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของการกอสรางกําแพงริมชายฝง ติดแนว

ชายฝง พบวาไมวาขนาดความยาวเทาใดมีผลกระทบทําใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ทําใหสูญเสีย

ชายหาดและระบบนิเวศดานหนาของโครงสราง เกิดการกัดเซาะบริเวณดานใตของโครงสรางทําใหเสียหาย และ

มีผลกระทบเกิดการกัดเซาะชายฝงบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงสรางฯ สงผลใหบริเวณดานทายของโครงสรางฯ 

(Foot scouring) มีการกัดเซาะตอเนื่องไปยังพื้นที่ขางเคียง ซึ่งระดับของผลกระทบขึ้นอยูกับพื้นที่และหวง

เวลาของการกอสรางโครงการ และตองใชงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมโครงสรางอยางตอเนื่อง  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเห็นสมควรกําหนดให “กําแพง

ติดแนวชายฝงทะเล ทุกขนาด” เปนโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งผานการพิจารณาตามขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ และไดรับความ

เห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อใหมีการ

ดําเนินการตามกลไกในการบริหารจัดการในการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงดวย 
 

๒. ความมุงหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค 

เพื่อกําหนดให “การกอสรางหรือขยายสิ่งกอสรางบริเวณหรือในทะเล: กําแพงติดแนวชายฝง

ทะเล ทุกขนาด” เปนโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผานการพิจารณาตามขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ และ

ไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

๓. สาระสําคัญของรางกฎหมาย 

เพิ่มเติม “กําแพงติดแนวชายฝงทะเล ทุกขนาด” เปนโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ 

ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ลําดับที่ ๒๕.๓ ของตารางเอกสารทายประกาศ ๔ 

และ ๖ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ

ดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเพิ่มบทนิยาม 

““กําแพงติดแนวชายฝงทะเล” หมายความวา กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด หรือเขื่อนปองกันตลิ่งริม

ทะเล ซึ่งผานการพิจารณาตามขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ และไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” และ ““แนวชายฝงทะเล” หมายความวา 

แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาต”ิ 
 

 ๔. ผลกระทบ... 
 

 



-๓- 

๔. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย 

หนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการ การกอสรางหรือ

ขยายสิ่งกอสรางบริเวณหรือในทะเลประเภทกําแพงติดแนวชายฝงทะเล ตองจัดทําและเสนอรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกรณีเปนโครงการ

หรือกิจการหรือการดําเนินการที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตองจัดทํารายงานฯ ตั้งแต 

ในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการ และเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๙ และกรณีเปนโครงการหรือกิจการ

หรือการดําเนินการที่ไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไมตองไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

ตองจัดทําและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว

ในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑/๑ ซึ่งเปนการดําเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากขั้นตอนการกลั่นกรอง

โครงการตามพระราชบัญญัตสิงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๕. รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่จะรับฟงความคิดเห็น 

รางประกาศกระทรวงฯ ประกอบดวย ๑) ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนบทนิยาม คือ ““กําแพงติด

แนวชายฝงทะเล” หมายความวา กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด หรือเขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเล ซึ่งผานการ

พิจารณาตามขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ และไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” และ ““แนวชายฝงทะเล” หมายความวา แนวที่น้ําทะเลขึ้น

สูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ” และ ๒) ใหยกเลิกความในลําดับที่ ๒๕ ของเอกสารทายประกาศ ๔ และ ๖ และ

ใหใชขอความตอไปนี้แทน 

ลําดับ ประเภทโครงการ กิจการ  

หรือการดําเนินการ 

ขนาด ขั้นตอน 

ในการเสนอรายงาน 

๒๕ การกอสรางหรือขยายสิ่งกอสรางบริเวณ 

หรือในทะเล 

๒๕.๑  รอดักทราย เขื่อนกันทราย  

         และคลื่นรอบังคับกระแสน้ํา 

๒๕.๒  แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝงทะเล 

๒๕.๓  กําแพงติดแนวชายฝงทะเล  

 

 

ทุกขนาด 

 

ทุกขนาด 

ทุกขนาด 

ในขั้นขออนุมัติ หรือ 

ในขั้นขออนุญาตโครงการ  

แลวแตกรณี 

 

 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กลุมงานพัฒนาหลักเกณฑ กองพฒันาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โทรศัพท ๐๒ ๒๖๕ ๖๕๐๐ ตอ ๖๘๒๗  ๒๘๓๒ และ ๖๘๓๔ 


