
การน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าไปปฏิบัติ 
ในพื นที่ชุมชนเกาะล้านต้าบลนาเกลือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี1 

พีรพร เอนจินทะ2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการบรรเทาความเสยีหายใหแ้ก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน้ามาตรการไปปฏิบัติ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการน้ามาตรการไปปฏิบัต ิในพ้ืนท่ีชุมชน
เกาะล้าน ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบรุี โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส้าคญั 
จ้านวน 7ผลการวจิัยพบว่ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้า้ เกิดจากการ
ทบทวนนโยบายที่รัฐบาลมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อด้าเนินการตามนโยบายในการทวงคืนท่ีสาธารณะทางน้้า ึึง่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงในสังคมว่าการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของประชาชนและ
ประชาชนส่วนใหญไ่ด้รบัความเดือดร้อนจากการด้าเนินตามนโยบายนั้น รัฐบาลจึงต้องมีมาตรการเยยีวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการด้าเนินนโยบาย ึึ่งการน้ามาตรการบรรเทาความเสยีหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้า
ล้าน้้าไปสู่การปฏิบัติ พบปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล้้าลา้น้้าไปปฏิบัติ ประกอบด้วย (1) แหล่งที่มาของนโยบาย (2) ความชัดเจนของนโยบาย (3) การสนับสนุนนโยบาย 
และ(4) การจัดสรรทรัพยากร และจากการศึกษาการน้ามาตรการดงักล่าวไปปฏิบตัิพบปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นหลาย
ประการ ประกอบด้วยความหลากหลายของสิ่งล่วงล้า้ล้าน้้า ทั้งสภาพภูมิศาสตรต์ลอดจนสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของพื้นทีต่ั้งสิ่งล่วงล้้าลา้น้้าส่งผลใหเ้กิดปญัหาในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีและอาจส่งผลในระยะยาวต่อการ
ปฏิบัติงานความไม่ชัดเจนของแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ 
อันเนื่องมาจากระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนมีจ้ากัดจนไมอ่าจประชาสมัพันธ์
ได้ครอบคลุมและทั่วถึงได้ รวมถึงประชาชนบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ทีอ่ีกทั้งเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการดา้เนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมาตรการดังกล่าว
เกี่ยวพันกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค้าสั่งหลายฉบับ  
 
ค้าส้าคัญ: สิ่งล่วงล้้าล้าน้้า, การบรรเทาความเสียหาย 
 
 
บทน้า 

เกาะล้าน ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพัทยา ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในอดีตประชาชนใน
ชุมชนเกาะล้านมีอาชีพเกษตรกรรมและท้าการประมง ส่งผลให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเกาะล้าน มีการปลูกสรา้ง
อาคารล่วงล้า้ล้าน้้า ส้าหรับพักอาศัยหรือประกอบอาชีพเป็นจ้านวนมาก แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป มีการด้าเนินตามนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ จึงมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการ

                                                           
1บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าไปปฏิบัติ ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน 
ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
2นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
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บริการท่องเที่ยว ท้าให้ในปัจจุบันเกาะล้านถือเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ประชาชนในชุมชนเกาะล้านจึงจ้าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่ห้สามารถรองรับ
การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึ้น โดยปัจจุบันมีการน้าอาคารที่ปลูกสร้างล่วงล้้าล้าน้้า จากเดิมทีใ่ช้เป็นที่พักอาศัยและแหล่ง
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมหรือการประมง มาเปดิให้บริการเปน็ท่ีพัก โรงแรม รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า 
ร้านอาหาร และรา้นขายของที่ระลึก ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว   

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงจ้านวนประชากรที่มีการ
เจริญเติบโตและขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการด้ารงชีวิตของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดใน
สังคม อันน้าไปสู่การขยายพื้นท่ีส้าหรับใช้ประโยชน์ที่มีการล่วงล้้าลงไปในน้้ามากข้ึน ท้าให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่
ต้องการมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้พ้ืนท่ีบริเวณนั้นมีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นท่ีมาของนโยบายการทวงคืนท่ี
สาธารณะทางน้้า ึึ่งนโยบายได้ก้าหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหาการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่สาธารณะทางน้้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไดส้่งมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการน้านโยบายไป
ปฏิบัติคือกรมเจ้าท่า โดยก้าหนดให้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการล่วงล้้าล้าน้้าให้สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน เพื่อควบคุมการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า และไม่ใหม้ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดร้ับประโยชน์จากการใช้พื้นที่ทางน้้าที่
ถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนคนท่ัวไปสามารถใช้ประโยชนร์่วมกันได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาสภาพลา้
น้้าอันจะเป็นประโยชน์ทางด้านการคมนาคมขนส่งทางน้้าและการพาณิชยนาวี รวมถึงการเกษตรกรรม และยังถือเป็นการ
ป้องกันการเกิดอุทกภัยตา่งๆ จากการเปลีย่นแปลงของทางน้้าตามธรรมชาติด้วย 

การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญตัิของกฎหมายปรากฏข้อเท็จจริงให้เห็นถงึปัญหาของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ
เกี่ยวกับความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงปญัหาในด้านความเข้าใจและการรับรู้ของประชาชนในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายส่งผลกระทบต่อสภาพวิถีชุมชน การด้ารงชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการอยู่
อาศัยของประชาชนตามวิถีชุมชนดั้งเดิมและดา้นการประกอบอาชีพน้อยท่ีสุด รัฐบาลจึงไดม้ีการก้าหนดมาตรการบรรเทา
ความเสยีหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลว่งล้้าล้าน้้า ตามความจา้เป็นที่จะต้องขยาย
ระยะเวลาการด้าเนินการตามกฎหมายออกไปอีกระยะหนึ่ง รวมถึงมีการยกเว้นโทษส้าหรับประชาชนท่ีด้าเนินการ
รายงานการเป็นเจ้าของหรือแจ้งการเป็นผูค้รอบครองต่อกรมเจ้าท่าภายในระยะเวลาที่ก้าหนดเพื่อเปน็ประโยชน์ต่อระบบ
เศรษฐกิจ รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม  
แม้ว่าจะมมีาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลกูสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้้าลา้น้้าเกิดขึ้น แต่
เสมือนว่ามาตรการดังกลา่วยังไมส่ามารถแก้ไขปญัหาที่เกดิขึ้นได้อย่างแท้จริง และยังคงเกิดปญัหาในดา้นความเข้าใจและ
การรับรู้ของประชาชนในการปฏิบตัิตามกฎหมายดังเดมิ อีกท้ังยังท้าให้เกิดความสับสนและความไม่ชัดเจนในการน้า
มาตรการไปปฏิบัติ ึึ่งในอนาคตอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 
ด้วยเหตุนีเ้อง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการน้ามาตรการบรรเทาความเสยีหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล้้าลา้น้้าไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะล้าน ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบรุี เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการน้ามาตรการไปปฏบิัติ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการน้ามาตรการไปปฏิบัติ ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน 
ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอบางละมุง จงัหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการน้ามาตรการบรรเทา
ความเสยีหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าไปปฏบิัติในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะล้าน ต้าบลนาเกลืออ้าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ของหน่วยงานภาครัฐบาล ที่จะได้กา้หนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่เกาะ
ล้านต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้า้ลา้น้้า  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล้้าล้าน้า้ไปปฏิบัติ ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน ต้าบลนาเกลือ อา้เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้้าล้าน้า้ไปปฏิบัติ ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน ตา้บลนาเกลือ อา้เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณศีึกษานี ้ผู้วิจยัน้ากรอบแนวคิดและทฤษฎีทีส่นับสนุนมาใช้ ประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกับ
การก้าหนดนโยบายสาธารณะ ผ่านหลักเกณฑ์เชิงปทัสถานของ Vilfredo Pareto (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีพงษ์, 2561 
หน้า 38 – 39)ทีไ่ด้เสนอแนวคิดในการเลือกด้าเนินนโยบายไว้ว่า ควรเลือกด้าเนินนโยบายจากนโยบายที่ท้าให้คนอย่างน้อย
หนึ่งคนรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ท้าให้ใครรู้สึกแยล่งกว่าเดมิ 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการน้านโยบายไปปฏิบัติของ G.D. Brewer และ P.deleon 
(อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ,์ 2562 หน้า 15) ที่ได้อธิบายว่า การน้านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส้าเร็จขึ้นอยู่
กับปัจจัยส้าคัญหลายประการ ไดแ้ก่ แหล่งที่มาของนโยบาย (source of the policy) ความชัดเจนของนโยบาย (clarity 
of the policy) การสนับสนุนนโยบาย (support for the policy) ความึับึ้อนในการบริหารงาน (complexity of 
the administration) สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ (incentives for implementers) และการจดัสรรทรัพยากร (resource 
allocation) 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการน้านโยบายไปปฏิบัติของ ReuvenRivlin (อ้างถึงใน บุญ
เกียรติ การะเวกพันธุ,์ 2562 หน้า 25) ที่ได้อธิบายว่า ทรัพยากรเรื่องเวลาเป็นปัจจยัที่มีความส้าคญั เห็นได้จากนโยบาย
ทั่วไปจะระบุวันสิ้นสุดของแผนงานและโครงการไว้ด้วย ท้าให้ผู้ปฏบิัติที่รับผดิชอบถูกบังคับด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจน ใน
กรณีที่กรอบระยะเวลาสั้นเกินไป อาจเป็นอุปสรรคต่อความส้าเร็จในการน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติใหไ้ด้ผลที่ครบถ้วน
และสมบูรณ ์

และงานวิจัยเรื่องสภาพปญัหาของการน้านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562, 
หน้า 27 - 30) ที่ได้ประยุกต์แนวคดิเกี่ยวกับการนา้นโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิ โดยวิเคราะหผ์่านอุปสรรค 5 ประการที่
ส้าคัญ ท้าให้เห็นสภาพปัญหาของการน้านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิ ดังนี้ 1) ปัญหาด้านสมรรถภาพขององค์การ 
ความส้าเร็จของการ 2) ปัญหาทางด้านการควบคุม 3) ปัญหาด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 4) 
ปัญหาด้านอ้านาจและความสัมพนัธ์กับองค์การอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ 5) ปัญหาด้านการสนับสนุนและความผูกพันของ
องค์การหรือบุคคลส้าคญั 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
การน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสรา้งสิ่งล่วงล้้าล้าน้า้ไปปฏิบัติในพื้นทีชุ่มชน

เกาะล้าน วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี ้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสรา้งสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า 
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ภาพ 1ความเป็นมาของมาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสรา้งสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า  
 
 

มาตรการบรรเทาความเสยีหายใหแ้ก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า เกดิจากการแกไ้ขเพิ่มเตมิ
กฎหมายในส่วนของการล่วงล้้าล้าน้้า ตามพระราชบัญญัติการเดินเรอืในน่านน้้าไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 ส่งผล
กระทบต่อการด้ารงชีวิตของประชาชน และประชาชนส่วนใหญ่ยังไมส่ามารถรับรู้และเข้าใจกฎหมายไดอ้ย่างแท้จริง เพื่อ
ป้องกันการเกิดผลกระทบท่ีรุนแรงต่อสังคม รัฐบาลจึงออกค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560 เรื่อง
มาตรการบรรเทาความเสยีหายใหแ้ก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าแม่น้า้ เพื่อบรรเทาความเสยีหายให้แก่
ประชาชนท่ีมีสิ่งล่วงล้า้ล้าน้้าในครอบครอง เพื่อไม่ให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดความรุนแรงต่อประชาชน มาตรการ
ดังกล่าวก้าหนดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดระเบียบและควบคุมปริมาณสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าในปัจจุบัน รวมถึงการควบคุม
ไม่ให้มีการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าทีไ่ม่ถูกต้องตามกฎหมายในอนาคต เปิดโอกาสให้ผู้ที่มสีิ่งล่วงล้้าล้าน้้าในครอบครองแจ้ง
ให้กรมเจ้าท่าทราบถึงการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า ผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่ก้าหนดจะได้รับการ
ยกเว้นโทษทางอาญาและโทษปรบัทางปกครอง อีกท้ังสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าท่ีแจ้งจะไดร้ับการพิจารณาว่าสามารถอนุญาตได้
หรือไมส่ามารถอนุญาตได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนด 

มาตรการบรรเทาความเสยีหายใหแ้ก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า มีขั้นตอนการน้ามาตรการไปสู่
การปฏิบัติ ดังนี ้

การแจ้งการครอบครองสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า ระยะที่ 1 ตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญตัิการเดินเรือในน่านน้้า
ไทย ฉบับ 17 (2560) ภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญตัิดังกล่าวใช้บังคับ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่ง
ล่วงล้้าลา้น้้าแจ้งการครอบครองสิง่ล่วงล้้าล้าน้้าต่อส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาท่ีสิ่งล่วงล้้าล้าน้้านั้นตั้งอยู่ ระยะที่ 2 ตาม
ข้อ 1 ของค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายใหแ้ก่ประชาชนกรณี
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ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าแม่น้า้ (2560) ภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีค้าสั่งดังกล่าวใช้บังคับ ให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองสิ่ง
ล่วงล้้าลา้น้้าแจ้งการครอบครองสิง่ล่วงล้้าล้าน้้าต่อส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาท่ีสิ่งล่วงล้้าล้าน้้านั้นตั้งอยู่ ตามแบบแจ้ง
การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าแม่น้้าตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 พร้อมยืน่เอกสารส้าเนาบตัร
ประจ้าตัวประชาชนเจ้าของหรือผูค้รอบครองสิ่งล่วงล้้าล้าน้า้ ภาพถ่ายสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าในปัจจบุัน และแผนผังแสดงบริเวณ
ต้าแหน่งท่ีตั้งสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า ผู้ที่แจ้งภายในก้าหนดระยะเวลาดังกลา่วจะไดร้ับการยกเว้นโทษทางอาญาและโทษปรับทาง
ปกครอง  

การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ให้บุคคลที่แจ้งการครอบครองสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าแล้ว ยื่นเอกสารหลกัฐาน
แสดงการครอบครองหรือการได้รบัอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี ภายใน 
180 วันนับแต่วันท่ีแจ้งการครอบครอง เงื่อนไขการยื่นเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 2 กรณี กรณีที ่1 ไม่เคยได้รับ
อนุญาตมาก่อน ให้ยื่นหลักฐานแสดงการครอบครองสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 1) ส้าเนาทะเบียนบ้านกรณี
สิ่งล่วงล้้าล้าน้้าเป็นประเภทอาคาร ท่ีพักอาศัย 2) เอกสารหลักฐานการขอติดตั้งไฟฟ้า น้้าประปา หรือภาษีโรงเรือน 3) 
หนังสือรับรองการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าท่ีระบุปี พ.ศ. ท่ีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้า้ ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ้าเภอแห่งท้องที่ หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บริเวณทีส่ิ่งล่วงล้้าล้าน้้านั้นตั้งอยู่ 4) ภาพถ่ายทาง
อากาศของสิ่งล่วงล้้าล้าน้า้ตั้งแต่ปทีี่มีการปลูกสร้าง 5) กรณสี่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจให้แสดงหลักฐานเอกสารปีท่ีปลูก
สร้างสิ่งล่วงล้้าลา้น้้า ทั้งนี้ หากสิ่งล่วงล้้าลา้น้้าจัดอยู่ในประเภทที่ต้องจัดท้ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ยื่นรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้วย กรณีที่ 2 ได้รับอนุญาตแต่ปลูกสรา้งไม่เป็นไปตามแบบท่ีได้รับอนุญาต ให้แสดงใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า  

การพิจารณา หลังจากบคุคลที่แจง้การครอบครองสิ่งล่วงล้้าลา้น้้ายืน่เอกสารหลักฐานครบถ้วน ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มี
อ้านาจพิจารณาออกค้าสั่งอนุญาตหรือไม่อนญุาตเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าทราบ 
ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รบัเอกสารหลักฐานครบถ้วน โดยการพิจารณาดังกล่าวจะต้องค้านึงถงึประเภทของสิ่ง
ล่วงล้้าลา้น้้าท่ีสามารถอนุญาตได้ตามช่วงเวลาที่ปลูกสร้าง ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้้าล้าแม่น้้าตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 (2560) ดังนี้ 1) พิจารณาขึ้นทะเบียนสิ่งลว่งล้้าล้าน้้านอกพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ ท่ีปลูกสรา้งตั้งแต่วนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2456 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ไม่จา้กัดประเภท และ 
2) พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ประกอบด้วย กรณีที่ 1 สิ่งล่วงล้้าล้าน้้าใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ท่ีปลูกสรา้งตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2456 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2515 และสิ่งล่วงล้้าลา้น้้าท่ัวประเทศ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ถึงวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 
2537 ไม่จ้ากัดประเภทและลักษณะ กรณีที่ 2 สิ่งล่วงล้้าล้าน้้าท่ัวประเทศ ท่ีปลูกสร้างตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2537 
ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จ้ากัดจ้านวน 17 ประเภท ได้แก่ ท่าเทียบเรือ สะพานปรับระดับและโปะ๊เทียบเรือ 
สะพานข้ามแม่น้้าหรือสะพานข้ามคลอง ท่อหรือสายเคเบิล เขื่อนกันน้้าเึาะ คานเรือ โรงสูบน้้า กระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
ท่าเทียบเรือชนิดทางลาดในแม่น้้าโขง ปะการังเทียม ท่อลอด แพสูบน้้า เขื่อนกันทรายกันคลื่น ฝายน้้าล้น สะพาน
ทางเดิน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ส้าหรับวิถีชุมชนดั้งเดิม การประกอบอาชีพในภาคการเกษตร และศาสนสถาน สิ่ง
ปลูกสร้างส้าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการรวมถึงต้องพิจารณา เง่ือนไขท่ี
เกี่ยวข้อง 4 ประการ ประกอบด้วย 1) สิ่งล่วงล้า้ล้าน้้าต้องไม่มลีักษณะหรือสภาพท่ีเป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือท้าให้
ทางน้้าเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้้าล้าน้้า ให้กระท้าได้เพียง
เท่าที่จ้าเป็นและสมควรตามวัตถุประสงค์ 3) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้้าล้าน้้าจะต้องไมเ่ป็นการขดัตอ่กฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการประมง และ 4) สิ่งล่วงล้้าล้าน้้าต้องมีสภาพเหมาะสมและปลอดภยัในการใช้งาน 
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ในกรณีที่สิ่งล่วงล้้าล้าน้า้นั้นสามารถอนุญาตได้แต่ต้องให้มีการแก้ไขหรือไมส่ามารถอนุญาตได้ เจ้าหนา้ที่ผู้มี
อ้านาจจะต้องออกค้าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้้าล้าน้า้นัน้แก้ไขหรือรื้อถอนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 
วันแต่ไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่ศาลจะสัง่เป็นอย่างอื่น และหากครบกา้หนดแล้วยังไม่มีการแก้ไขหรือรื้อถอน ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีต้ารวจในพ้ืนท่ีที่สิ่งล่วงล้้าล้า
น้้านั้นตั้งอยู่ ว่ามีการกระท้าความผิดตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย ฉบับท่ี 17 (2560) 
ที่มีการก้าหนดโทษในกรณีที่มีการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย หรือปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าลา้
น้้าไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ตอ้งระวางโทษจ้าคุกไมเ่กินสามปี หรือปรับโดยค้านวณตามพื้นที่ของสิง่ล่วงล้้าล้าน้้าใน
อัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินตารางเมตรละสองหมื่นบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ  

 
 
 

 
 
ภาพ 2ขั้นตอนการแจ้งและหลักเกณฑ์การอนญุาตสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 
ที่มา. จาก คู่มือการปฏิบัติงานสิ่งลว่งล้้าล้าน้้าตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560, โดย กรมเจ้าท่า,
ส้านักความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้มทางน้้า, 2560 
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ข้อมูลสิ่งล่วงล้้าน้้าในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะล้าน จากการรวบรวมข้อมูลสิง่ล่วงล้้าล้าน้้าท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแจ้ง
การครอบครองไว้กับส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา จ้านวนทั้งสิ้น 71 ราย ประกอบด้วย สิ่งล่วงล้้าล้าน้้าประเภท
บ้านพักอาศัย สะพานทางเดิน ร้านอาหาร โรงแรม รสีอร์ท ลานอเนกประสงค์ และบ้านพักอาศัยเพื่อเช่า พบว่ามีสิ่ง
ล่วงล้้าลา้น้้าท่ีพิจารณาอนุญาตได้ ประเภทบ้านพักอาศัย และสะพานทางเดิน จ้านวน 16 ราย และสิ่งล่วงล้้าลา้น้้าท่ีไม่
สามารถอนุญาตได้ ประเภทร้านอาหาร โรงแรม รสีอร์ท ลานอเนกประสงค์ และบ้านพักอาศัยเพื่อเช่า จ้านวน 55 ราย 

 

 
 
ภาพ 3ผลการพิจารณาสิ่งล่วงล้า้ลา้น้้าในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะล้าน 
ที่มา. จาก สถิติการแจ้งการครอบครองสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า, โดย กรมเจา้ท่า, ส้านักงานเจ้าท่าภมูิภาคสาขาพัทยา, 2560, ค้น
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2562, จาก http://encroachment.md.go.th/ 
 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน กรณี
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าไปปฏิบตั ิในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะล้าน มาตรการดังกล่าวจะประสบความส้าเร็จหรือไม่ประสบ
ความส้าเร็จได้นั้น ข้ึนอยู่กับปัจจยัต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 ประการแรก แหล่งท่ีมาของมาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสรา้งสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า เป็น
นโยบายที่ถูกก้าหนดโดยรัฐบาล และได้มีการส่งมอบใหส้่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติ ึึ่งมาตรการ
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการปรับปรงุแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการล่วงล้า้ล้าน้้า ที่เกิดปญัหาดา้นความพรอ้มในการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ปัญหาด้านการรับรู้และความเขา้ใจในการปฏิบัตติามกฎหมายของประชาชน อีกทั้งส่งผล
กระทบที่รุนแรงต่อสังคมโดยรวม ท้ังในด้านการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในภาคการเกษตรและการอยู่อาศัยของ
ประชาชนริมน้้าึึ่งเป็นวิถีชุมชนดั้งเดิม เพื่อเป็นการลดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพและวิถีใน
การด้ารงชีวิตโดยปกติของประชาชนน้อยที่สุด อันจะเป็นประโยชนต์่อระบบเศรษฐกิจ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมโดยรวม รัฐบาลจึงได้ออกค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความแหง่ชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสยีหาย
ให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าลา้แม่น้้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรเทาความเสียหายและแก้ไขปัญหาจากการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยกา้หนดให้ขยายระยะเวลาด้าเนินการตามพระราชบัญญตัิการเดินเรือในน่านน้้าไทย (ฉบับท่ี 17) 
พ.ศ. 2560 ออกไปอีกระยะหนึ่ง  

อนุญาต 
23% 

(16 ราย) 

ไม่อนุญาต 
77% 

(55 ราย) 

ผลการพิจารณาสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าในพื นที่ชุมชนเกาะล้าน 
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ประการทีส่อง มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณปีลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า มคีวามชัดเจนใน
เรื่องของกรอบระยะเวลาด้าเนินการแตล่ะขั้นตอน รวมทั้งความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการในการ
พิจารณา แต่กระบวนการน้านโยบายไปปฏบิัตินั้นยังขาดความชัดเจน ไม่มีแนวทางปฏิบัติทีเ่ป็นมาตรฐาน เป็นการ
ปฏิบัติงานด้วยการใช้ดุลยพินิจ ทศันคติ และประสบการณ์ ความรูค้วามของผู้มีอ้านาจ จึงเป็นผลใหเ้กิดปัญหาในการ
ปฏิบัติ  

ประการทีส่าม การสนับสนุนนโยบายจากผูม้ีอ้านาจหรือผู้น้าในท้องถิ่น ึึ่งเป็นกลุ่มบุคคลทีม่ีอิทธิพลในท้องถิ่น 
การที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่
ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้านั้น ส่วนส้าคัญมาจากการสนับสนุนหรือไม่สนบัสนุนของผู้มีอา้นาจหรือผู้นา้ใน
ท้องถิ่น ึึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกบัประชาชน ส้าหรบัการน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูก
สร้างสิ่งล่วงล้้าลา้น้้าไปปฏิบัติในพืน้ท่ีชุมชนเกาะล้าน ผูม้ีอ้านาจหรือผู้น้าในท้องถิ่นนั้นได้ให้ความร่วมมอืและอ้านวยความ
สะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบตัิงานตามมาตรการ เป็นผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของมาตรการ 

ประการทีส่ี่ การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบตัิงานตามมาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่
ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า ที่ไมเ่พียงพอและไม่เหมาะสมต่อภาระงาน จากการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
ส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านบุคลากร ดา้นวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น ไม่เพียงพอต่อต่อ
การปฏิบัติงาน อีกทั้งทรัพยากรเรือ่งเวลาถือเป็นอุปสรรคที่สา้คัญของการน้ามาตรการไปปฏิบตัิด้วย หากสามารถจัดสรร
ทรัพยากรให้สอดคล้องกับภาระงานได้ จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเปา้หมายตาม
วัตถุประสงค์ของมาตรการ 
 

 
 

ภาพ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนา้มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งลว่งล้้าล้าน้้าไป
ปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะล้าน  
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 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณี
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าไปปฏิบตั ิในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะล้าน ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้   
 

 
 

ภาพ 5ปัญหาและอุปสรรคในการน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าลา้น้้าไป
ปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน  
 
 ประเด็นที่หนึ่ง ความหลากหลายของประเภท ลักษณะทางภมูิศาสตร์ และภูมิประเทศของสิ่งล่วงล้า้ล้าน้้า 
ตลอดจนสภาพทางสังคม เศรษฐกจิและวัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชนที่สิ่งล่วงล้้าล้าน้้าตั้งอยู่  
 ประเด็นที่สอง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการบรรเทาความเสยีหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสรา้ง
สิ่งล่วงล้้าล้าน้้านี้ อาจส่งผลในระยะยาวต่อการปฏิบัติงาน  
 ประเด็นที่สาม ขาดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานของแนวทางการปฏิบัติ ท่ียังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี
จ้าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของผูม้ีอ้านาจ อันจะน้าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันตามทัศนคติ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถของผู้ปฏบิัติที่แตกตา่งกันไป  
 ประเด็นที่สี่ ประชาชนขาดความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณี
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า รวมถึงประชาชนบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมอืต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีตามมาตรการ  
 ประเด็นที่ห้า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการด้าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค้าสั่งหลายฉบับ 
 ประเด็นที่หก ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนมีจ้ากัด ส่งผลใหไ้ม่
สามารถประชาสัมพันธ์ได้ครอบคลุมและทั่วถึง 
 ประเด็นที่เจ็ด เกดิความยากล้าบากในการเข้าถึงพื้นที่ตั้งของสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า เนื่องจากได้รับข้อมลูที่ไม่ครบถ้วน
จากประชาชน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตัิงาน 
 ประเด็นที่แปด การที่ก้าหนดกรอบระยะเวลาด้าเนินการตามมาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน
กรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้า้ล้าน้้า ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง การน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสรา้งสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าไป

ปฏิบัติ ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน ตา้บลนาเกลือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น้ามา
อภิปรายได้ ดังนี ้

มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าเกดิจากการทบทวนการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้้าล้าน้า้ที่มีการปรับปรุงแก้ไขตามนโยบายในการทวงคืนท่ีสาธารณะทางน้้าของรัฐบาล ึึ่ง
ปรากฏข้อเท็จจริงในสังคมว่าการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวติของประชาชนและ
ประชาชนส่วนใหญไ่ด้รบัความเดือดร้อนจากการด้าเนินตามนโยบาย รัฐบาลจึงทบทวนนโยบายดังกล่าวใหม่ เพื่อหา
มาตรการในการเยียวยาให้แกผู่้ไดร้ับผลกระทบจากนโยบาย ึึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ก้าหนดนโยบายสาธารณะ ผ่านหลักเกณฑ์เชิงปทัสถานของ Vilfredo Pareto (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีพงษ์, 2561 หน้า 
38 – 39)  ท่ีได้เสนอแนวคิดในการเลือกดา้เนินนโยบายไว้ว่า ควรเลอืกด้าเนินนโยบายจากนโยบายที่ท้าให้คนอย่างน้อย
หนึ่งคนรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ท้าให้ใครรู้สึกแยล่งกว่าเดมิ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า
ไปปฏิบัต ิในพื นที่ชุมชนเกาะล้านประกอบด้วย 

ประการแรก แหล่งท่ีมาของมาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสรา้งสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า เป็น
นโยบายที่ถูกก้าหนดโดยรัฐบาล และได้มีการส่งมอบใหส้่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติ ึึ่งมาตรการ
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการปรับปรงุแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการล่วงล้า้ล้าน้้า ที่เกิดปญัหาดา้นความพรอ้มในการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ปัญหาด้านการรับรู้และความเขา้ใจในการปฏิบัตติามกฎหมายของประชาชน อีกทั้งส่งผล
กระทบที่รุนแรงต่อสังคมโดยรวม ท้ังในด้านการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในภาคการเกษตรและการอยู่อาศัยของ
ประชาชนริมน้้าึึ่งเป็นวิถีชุมชนดั้งเดิม เพื่อเป็นการลดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพและวิถีใน
การด้ารงชีวิตโดยปกติของประชาชนน้อยที่สุด อันจะเป็นประโยชนต์่อระบบเศรษฐกิจ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมโดยรวม รัฐบาลจึงได้ออกค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความแหง่ชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสยีหาย
ให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าลา้แม่น้้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรเทาความเสียหายและแก้ไขปัญหาจากการ
บังคับใช้กฎหมาย  

ประการทีส่อง มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณปีลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า มคีวามชัดเจนใน
เรื่องของกรอบระยะเวลาด้าเนินการแตล่ะขั้นตอน รวมทั้งความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการในการ
พิจารณา แต่กระบวนการน้านโยบายไปปฏบิัตินั้นยังขาดความชัดเจน ไม่มีแนวทางปฏิบัติทีเ่ป็นมาตรฐาน เป็นการ
ปฏิบัติงานด้วยการใช้ดุลยพินิจ ทศันคติ และประสบการณ์ ความรูค้วามของผู้มีอ้านาจ จึงเป็นผลใหเ้กิดปัญหาในการ
ปฏิบัติ  
 ประการทีส่าม การสนับสนุนนโยบายจากผูม้ีอ้านาจหรือผู้น้าในท้องถิ่น ึึ่งเป็นกลุ่มบุคคลทีม่ีอิทธิพลในท้องถิ่น 
การที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่
ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้านั้น ส่วนส้าคัญมาจากการสนับสนุนหรือไม่สนบัสนุนของผู้มีอา้นาจหรือผู้นา้ใน
ท้องถิ่น ึึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกบัประชาชน ส้าหรบัการน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูก
สร้างสิ่งล่วงล้้าลา้น้้าไปปฏิบัติในพืน้ท่ีชุมชนเกาะล้าน ผูม้ีอ้านาจหรือผู้น้าในท้องถิ่นนั้นได้ให้ความร่วมมอืและอ้านวยความ
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สะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบตัิงานตามมาตรการ เป็นผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของมาตรการ 
 ประการทีส่ี่ การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบตัิงานตามมาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่
ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า ที่ไมเ่พียงพอและไม่เหมาะสมต่อภาระงาน จากการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
ส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านบุคลากร ดา้นวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น ไม่เพียงพอต่อต่อ
การปฏิบัติงาน อีกทั้งทรัพยากรเรือ่งเวลาถือเป็นอุปสรรคที่สา้คัญของการน้ามาตรการไปปฏิบตัิด้วย หากมีการจดัสรร
ทรัพยากรที่ดจีะส่งผลให้เกดิประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของมาตรการ 
 จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าไป
ปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะล้าน ตา้บลนาเกลือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่กล่าวมาทั้งหมด มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการน้านโยบายไปปฏิบัติของ G.D. Brewer และ P.deleon (อ้างถึงใน 
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562 หน้า 15) ที่ได้อธิบายว่า การน้านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส้าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัย
ส้าคัญหลายประการ ได้แก่ แหล่งที่มาของนโยบาย (source of the policy) ความชัดเจนของนโยบาย (clarity of the 
policy) การสนับสนุนนโยบาย (support for the policy) ความึับึ้อนในการบริหารงาน (complexity of the 
administration) สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ (incentives for implementers) และการจดัสรรทรัพยากร (resource 
allocation) และแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการน้านโยบายไปปฏิบัติของ ReuvenRivlin (อ้างถึงใน 
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562 หน้า 25) ที่ได้อธิบายว่า ทรัพยากรเรื่องเวลาเป็นปัจจยัที่มีความส้าคญั เห็นได้จาก
นโยบายทั่วไปจะระบุวันสิ้นสุดของแผนงานและโครงการไว้ด้วย ท้าให้ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบถูกบังคับด้วยกรอบเวลาที่
ชัดเจน ในกรณีที่กรอบระยะเวลาสั้นเกินไป อาจเป็นอุปสรรคต่อความส้าเร็จในการน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติใหไ้ดผ้ลที่
ครบถ้วนและสมบรูณ ์

ปัญหาและอุปสรรคในการน้ามาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณีปลกูสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า
ไปปฏิบัติ ในพื นที่ชุมชนเกาะล้านประกอบด้วยปัจจัยดังนี ้

ประเด็นที่หนึ่ง ความหลากหลายของประเภท ลักษณะทางภมูิศาสตร์ และภูมิประเทศของสิ่งล่วงล้า้ล้าน้้า 
ตลอดจนสภาพทางสังคม เศรษฐกจิและวัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชนที่สิ่งล่วงล้้าล้าน้้าตั้งอยู่  
 ประเด็นที่สอง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการบรรเทาความเสยีหายให้แก่ประชาชนกรณีปลูกสรา้ง
สิ่งล่วงล้้าล้าน้้านี้ อาจส่งผลในระยะยาวต่อการปฏิบัติงาน  
 ประเด็นที่สาม ขาดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานของแนวทางการปฏิบัติ ท่ียังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี
จ้าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของผูม้ีอ้านาจ อันจะน้าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันตามทัศนคติ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถของผู้ปฏบิัติที่แตกตา่งกันไป  
 ประเด็นที่สี่ ประชาชนขาดความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนกรณี
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า รวมถึงประชาชนบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมอืต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีตามมาตรการ  
 ประเด็นที่ห้า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการด้าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค้าสั่งหลายฉบับ 
 ประเด็นที่หก ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนมีจ้ากัด ส่งผลใหไ้ม่
สามารถประชาสัมพันธ์ได้ครอบคลุมและทั่วถึง 
 ประเด็นที่เจ็ด เกดิความยากล้าบากในการเข้าถึงพื้นที่ตั้งของสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า เนื่องจากได้รับข้อมลูที่ไม่ครบถ้วน
จากประชาชน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตัิงาน 
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 ประเด็นที่แปด การที่ก้าหนดกรอบระยะเวลาด้าเนินการตามมาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน
กรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้า้ล้าน้้า ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ  
 จากปัญหาและอุปสรรคในการน้ามาตรการบรรเทาความเสยีหายใหแ้ก่ประชาชนกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า
ไปปฏิบตัิ ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน ที่กล่าวมาทั้งหมด มคีวามสอดคลอ้งกับแนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการน้านโยบายไป
ปฏิบัติ เรื่องสภาพปัญหาของการน้านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562, หน้า 27 - 30) ที่
ได้ประยุกต์แนวคดิเกี่ยวกับการน้านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิ โดยวเิคราะห์ผ่านอุปสรรค 5 ประการทีส่้าคัญ ท้าให้เห็น
สภาพปัญหาของการน้านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ดังนี้ 1) ปัญหาด้านสมรรถภาพขององค์การ ความส้าเร็จของการ 2) 
ปัญหาทางด้านการควบคุม 3) ปัญหาด้านความร่วมมือและการต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง 4) ปัญหาด้านอ้านาจและ
ความสัมพันธ์กับองค์การอื่นท่ีเกีย่วข้อง และ 5) ปัญหาด้านการสนบัสนุนและความผูกพันขององค์การหรือบุคคลส้าคัญ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ไดจ้ากการวิจยั ดังน้ี 
 1. การก้าหนดนโยบายในรูปแบบของกฎหมาย ควรมีการรวบรวมกฎหมาย ระเบยีบ ค้าสั่ง ประกาศทีเ่กี่ยวข้อง
กับสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าไว้ในฉบับเดียว เพื่อง่ายต่อการน้าไปปฏิบัติ 
 2. การน้านโยบายไปปฏิบตัิให้ประสบผลส้าเร็จ หน่วยงานที่เกีย่วข้องควรมีการจัดสรรทรัพยากรในการ
ด้าเนินการใหเ้พียงพอต่อปริมาณงาน และสอดคล้องกับระยะเวลาดา้เนินงานท่ีจ้ากัด  
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก้าหนดกรอบแนวทางการปฏิบตัิงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจน อันจะน้าไปสูผ่ลการปฏิบตังิานท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด  
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการก้าหนดช่องทางการประชาสัมพนัธ์นโยบายให้ประชาชนหรือผู้ที่เกีย่วข้อง
ทราบอย่างทั่วถึง และเข้าใจนโยบายอย่างแท้จริง 
 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษาสภาพปญัหาของการบังคับใช้นโยบายเพื่อปรับรูปแบบการบังคับใช้นโยบาย
ให้เหมาะสมกับชุมชนแตล่ะพื้นท่ี 
 
เอกสารอ้างอิง  
ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้าง

อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้้าล้าแม่น้า้. (2560, กรกฎาคม 4). 
ค้าสั่งกรมเจ้าท่า ท่ี 558/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอ้านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดนิเรือในน่านน้้าไทย

(ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 ประกอบกับค้าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560. (2560, สิงหาคม 29). ราช
กิจจานเุบกษา, 134(พิเศษ 214ง), 33. 

คู่มือการปฏิบตัิงานสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560. (2560). 
กรุงเทพมหานคร: กรมเจา้ท่า, ส้านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้้า. 

เฉลิมพล ศรีหงษ์. (2561). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการก้าหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. 

บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์. (2562). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการน้านโยบายไปปฏบิัตแิละการ
ประเมินผลนโยบาย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. 
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ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลกูสร้างอาคารหรือ
สิ่งอื่นใดล่วงล้้าล้าแม่น้้าตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560. (2560 ,  สิ งหาคม 1) .  
ราชกิจจานุ เบกษา ,  134(พิเศษ 196ง), 14-17. 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย พระพุทธศักราช 2456. (2456). (2456, สิงหาคม 5). ราชกิจจานุเบกษา, 30(0ก), 
74-175. 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535. (2535, เมษายน 9). ราชกิจจานุเบกษา, 109(44), 
16-33. 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560. (2560, มกราคม 24). ราชกิจจานุเบกษา, 134(10ก), 
36-43. 

พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. (2539, พฤศจิกายน 14). ราชกิจจานุเบกษา, 113(60ก), 1-24. 
ส้านักงานเจ้าท่าภมูิภาคสาขาพัทยา. (2562). สถิติการแจ้งการครอบครองสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า.ค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม, 2562,
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