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บทคัดย่อ 

 

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลามีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยค่อนข้างยาวและตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีต่ํา จึงมีความอ่อนไหวต่อ

การถูกน้ําท่วมอันเป็นผลเนื่องมาจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลในอนาคต สภาวะน้ําท่วมท่ีเกิดข้ึนเป็นภัยคุกคาม

ต่อการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ การพัฒนา และระบบนิเวศท่ีเปราะบางในบริเวณพ้ืนท่ีราบชายฝั่งทะเลของลุ่มน้ํา 

การศึกษานี้ประเมินผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล 0.5, 1.0 และ 3.0 เมตร เนื่องจากสภาวะโลกร้อน 

ท่ีมีต่อพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา โดยใช้แบบจําลองระดับสูงเชิงเลขท่ีสร้างจากข้อมูล

ความสูงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  จากการซ้อนทับแผนท่ีแสดงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีอาจถูกน้ําทะเลท่วมกับแผนท่ีธรณี

สัณฐานชายฝั่งทะเล พบว่าหากระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึน 0.5 เมตรในอีก 100 ปีข้างหน้า พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย

จํานวน 87,131 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.9 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมดอาจจะถูกน้ําทะเลท่วม ลักษณะธรณีสัณฐานสําคัญท่ี

อาจได้รับผลกระทบได้แก่สันดอนจะงอยทรายจํานวน 2,331 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.1 ของพ้ืนท่ีสันดอนจะงอยทราย

ท้ังหมด แอ่งขนานหาดและท่ีลุ่มช้ืนแฉะหลังคันดินจํานวน 43,094 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 47.9 และคันดินธรรมชาติ

จํานวน 16,831 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 47.5 ในกรณีท่ีระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 1.0 เมตร พ้ืนท่ีจํานวน 108,144 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 50.7 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมดอาจจะจมอยู่ใต้นํ้าในศตวรรษหน้า โดยลักษณะธรณีสัณฐานท่ีอาจถูกน้ําท่วมได้แก่

ท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมจํานวน 250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.2 ของท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมท้ังหมด คันดิน

ธรรมชาติจํานวน 22,200 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.7 และสันดอนจะงอยทรายจํานวน 2,900 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 61.1 ใน

กรณีท่ีน้ําทะเลสูงข้ึน 3.0 เมตร พ้ืนท่ีจํานวน 133,363 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมดอาจจะถูกปก

คลุมด้วยน้ําในศตวรรษหน้า โดยลักษณะธรณีสัณฐานท่ีอาจจมน้ําได้แก่ท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมจํานวน 356 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 100.0 ของท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมท้ังหมด สันดอนจะงอยทรายจํานวน 4,319 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.0 

และคันดินธรรมชาติจํานวน 27,319 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 77.1  

เมื่อซ้อนทับแผนท่ีแสดงบริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาท่ีอาจถูกน้ําทะเล

ท่วมกับแผนท่ีการใช้ท่ีดิน พ.ศ.2549 พบว่าหากระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึน 0.5 เมตรในอีก 100 ปีข้างหน้า พ้ืนท่ีชายฝั่ง

ทะเลท่ีอาจจะถูกน้ําทะเลท่วมได้แก่พ้ืนท่ีป่าชายเลนจํานวน 281 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.6 ของพ้ืนท่ีป่าชายเลนท้ังหมด 

นาข้าวจํานวน 45,369 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.6 และพ้ืนท่ีนากุ้งจํานวน 19,581 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.4 ในกรณีท่ี

ระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 1.0 เมตร พ้ืนท่ีท่ีอาจถูกน้ําท่วมได้แก่พ้ืนท่ีป่าชายเลนจํานวน 319 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.3 ของ

พ้ืนท่ีป่าชายเลนท้ังหมด พ้ืนท่ีนากุ้งจํานวน 25,413 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.5 และพ้ืนท่ีนาข้าวจํานวน 53,838 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 56.5 ในกรณีท่ีน้ําทะเลสูงข้ึน 3.0 เมตร พ้ืนท่ีท่ีอาจจมอยู่ใต้น้ําได้แก่พ้ืนท่ีป่าชายเลนจํานวน 363 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 93.5 ของพ้ืนท่ีป่าชายเลนท้ังหมด พ้ืนท่ีนากุ้งจํานวน 32,494 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.7 และพ้ืนท่ีนาข้าว
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จํานวน 62,581 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.7  หากระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 3.0 เมตรภายในศตวรรษหน้า พ้ืนท่ีป่าชายเลนเกือบ

ท้ังหมดของลุ่มน้ํา (ร้อยละ 93.5) จะได้รับผลกระทบ  

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลเนื่องจากสภาวะโลกร้อน อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อองค์ประกอบท่ีสําคัญของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจท่ีสําคัญของลุ่มน้ํา

ทะเลสาบสงขลา การเตรียมพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของ

ระดับน้ําทะเลในอนาคต ท่ีมีมาตรการด้านการถอยร่น การปรับตัว และการป้องกัน เป็นหลักการพ้ืนฐาน ได้นําเสนอไว้

ในรายงานฉบับนี้  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

จากพฤติกรรมการบริโภคพลังงานฟอสซิลอย่างไร้ขีดจํากัดของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้ถ่านหินเป็นแหล่ง

พลังงาน (กรีนพีซ, 2556) (ภาพท่ี 1) การบุกรุกทําลายป่า และการทําการเกษตรเช่นการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ ได้

ส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) ซึ่งมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักมีปริมาณ

เพ่ิมสูงข้ึน  (อานนท์, 2550) ก๊าซเรือนกระจกท่ีอยู่ในช้ันบรรยากาศจะขวางก้ันพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ท่ี

เดินทางมาสู่โลกเอาไว้ไม่ให้สะท้อนกลับไปยังห้วงอวกาศในรูปของแสงอินฟาเรด เป็นผลให้รังสีความร้อนเหล่านั้นคงอยู่

บนพ้ืนผิวโลกก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน (global warming) ข้ึนในปัจจุบัน  ปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึน

ก่อให้เกิดผลต่อเนื่องมากมาย อาทิเช่น การละลายของธารน้ําแข็งบนยอดภูเขาสูงอย่างต่อเนื่อง (ภาพท่ี 2) และการ

ขยายตัวของน้ําทะเลเมื่อได้รับความร้อนมากข้ึนได้ทําให้นํ้าทะเลมีระดับเพ่ิมสูงข้ึน  (sea level rise) ในช่วงหนึ่งร้อยปี

ท่ีผ่านมาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของโลกได้เพ่ิมสูงข้ึนระหว่าง 10-25 เซนติเมตร (IPCC, 1990; นวรัตน์, 2544). 

นอกจากนั้นยังมีการประเมินกันอีกว่าถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องจะทําให้น้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึนอีก

ประมาณ 50 เซ็นติเมตรภายในปี พ.ศ. 2643 (ธนวัฒน์, 2550).  Hirai (1999) ประเมินว่าในศตวรรษหน้า

ระดับน้ําทะเลจะเพ่ิมสูงข้ึนระหว่าง 1.5 – 90.0 เมตร บริเวณท่ีจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุดได้แก่พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลท่ีมี

ระบบนิเวศเปราะบาง (จําลอง, 2548). การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเลจะทําให้พ้ืนท่ีท่ีมีระดับความสูงใกล้เคียงกันกับ

ระดับน้ําทะเล เช่น หมู่เกาะมัลดีฟและเกาะแมนฮัตตันนครนิวยอร์กอาจต้องจมอยู่ใต้น้ํา (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556) 

(ภาพท่ี 3). น้ําเค็มรุกตัวเข้าสู่ทางน้ําสายต่างๆ และเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลมากข้ึน (Titus, 1990) นอกจากนั้น

ระดับน้ําทะเลท่ีเพ่ิมข้ึนยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ชายฝั่ง การเกษตรกรรม การท่องเท่ียว และการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ (WWF, 2007) สําหรับประเทศไทยซึ่งมีแนว

ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 2,815 กิโลเมตร การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเลย่อมส่งผลกระทบมายังระบบนิเวศชายฝั่ง

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในบรเิวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาซึ่งเกิดจากการงอกของสันดอนมาปิดล้อมบริเวณท่ีเป็น

อ่าวอยู่แต่เดิม ทําให้เกิดเป็นพ้ืนท่ีทะเลสาบภายในแผ่นดินข้ึน (นวรัตน์และสุไรยา, 2545) ถ้าระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึน

น้ําทะเลอาจรุกตัวเข้ามาในทางน้ําสายต่างๆท่ีมีปากน้ําเปิดสู่ทะเล ท้ังยังจะก่อให้เกิดน้ําท่วมในบริเวณพ้ืนท่ีชุ่มน้ําริม

ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยจนอาจมีลักษณะพ้ืนน้ําเปิดติดต่อกับทะเลได ้

ตลอดระยะท่ีผ่านมา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) ได้ถูก

นํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดภัยธรรมชาติ (natural disasters) ประเภทต่างๆ กันอย่าง

กว้างขวาง (Tanavud et al., 2000; Tanavud et al., 2002 and Tanavud et al., 2004) การศึกษานี้จึงมี

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือท่ีจะนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการสํารวจระยะไกล (remotely sensed 
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data) มาประยุกต์ใช้ในการประเมนิผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลเนื่องจากสภาวะ

โลกร้อนท่ีมีต่อพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์รองเพ่ือท่ีจะเสนอแนะ

แนวทางและมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลในพ้ืนท่ี

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งจะเป็นข้อเสนอแนะในภาพรวมกว้างๆไม่ลงรายละเอียดในแต่ละพ้ืนท่ีเนื่องจากมีข้อจํากัด

ด้านงบประมาณและระยะเวลาของโครงการ และข้อมูลเก่ียวกับลมและคลื่นในทะเลของแต่ละพ้ืนท่ีท่ียังขาดอยู่ใน

ปัจจุบัน เพ่ือใหส้ามารถใช้ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมน้อยท่ีสุด อันจะส่งผลให้บริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยของลุ่มน้ํามีการพัฒนาท่ียั่งยืนตลอดไป 

 

 

 
          

     ภาพท่ี 1 โรงไฟฟ้าถ่านหิน (บน) และ การบุกรุกทําลายป่าโดยการเผา (ล่าง) 
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    ภาพท่ี 2 การละลายของน้ําแข็งบริเวณขั้วโลก (บน) และบนยอดเขาสูง (ล่าง) เนื่องจากภาวะโลกร้อน 
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ภาพท่ี 3 พ้ืนท่ีท่ีมีความสูงใกล้เคียงกันกับระดับน้ําทะเล เช่น หมู่เกาะมัลดีฟ (บน) และ เกาะ 

           แมนฮัตตัน รัฐนิวยอร์ก (ล่าง) มีโอกาสท่ีจะจมอยู่ใต้น้ําเมื่อระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงขึ้น  
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บทท่ี 2 

วิธีการศึกษา 

 

2.1 ขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษา 

วัสดุและอุปกรณ์สําหรับใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

(1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) ใช้ในการประมวลผล และแสดงข้อมูลแผนท่ีท่ีใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้คือ ระบบ Personal Computer (PC) ทํางานกับโปรแกรม ERDAS IMAGINE 8.7, ArcView 3.3 และ 

ArcGIS 9.0 

  (2) อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse และ Scanner 

  (3) อุปกรณ์การแสดงผล ได้แก่ Printer , Color Monitor และ Plotter 

  (4) โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น  ArcView 3.3, ArcGIS 9 และ ERDAS IMAGINE 8.7 

(5) แผนท่ีภูมิประเทศ ผลิตโดยกรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 ครอบคลมุพ้ืนท่ีศึกษาซึ่ง

ได้แก่พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ครอบคลุม 21 ตําบล ใน 4 อําเภอ ซึ่งประกอบด้วย

พ้ืนท่ีตําบลคลองแดน ตําบลท่าบอน ตําบลปากแตระ ตําบลระวะ ตําบลวัดสน และตําบลบ่อตร ุ ในเขตอําเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา ตําบลชุมพล ตําบลดีหลวง ตําบลสนามชัย ตําบลกระดังงา ตําบลจะท้ิงพระ ตําบลบ่อดาน ตําบลบ่อแดง 

ในเขตอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตําบลวัดจันทร์ ตําบลม่วงงาม ตําบลวัดขนุน ตําบลชิงโค และตําบลหัวเขา ในเขต

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตาํบลบ่อยาง ตําบลเขารูปช้าง และตําบลเกาะแตว้ ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

(ภาพท่ี 4) 

 (6) ภาพถ่ายดาวเทียม (Landsat – 5 TM) มาตราส่วน 1 : 50,000 ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2549  

ครอบคลมุพ้ืนท่ีศึกษา ผลติโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

(7) ข้อมูลเส้นช้ันความสูง สร้างจากภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1 : 4,000 ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ศึกษา ผลิตโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

(8) แผนท่ีธรณีสณัฐานวิทยาชายฝั่ง (coastal geomorphological maps) ของลุ่มน้ําทะเลสาบ

สงขลา มาตราส่วน 1 : 50,000 (Hirai et al., 1999) 
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                ภาพท่ี 4 แสดงท่ีตัง้ของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
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2.2 ขั้นตอนการศึกษา 

2.2.1   กําหนดชนิดหรือประเภททรัพยากรท่ีเป็นองค์ประกอบหลักท่ีสําคัญของระบบนิเวศชายฝั่ง ท่ีอาจ

ได้รบัผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล ดังนี้ (เกษม, 2545) 

1) ทรัพยากรกายภาพ (physical resources) ในการศึกษานี้จะใช้ดินและน้ําเป็นตัวแทนของ

ทรัพยากรกายภาพ ระบบนิเวศจะอยู่ในสถานภาพเช่นไรข้ึนอยู่กับสภาพของทรัพยากรท้ังสองซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ี

สําคัญของระบบนิเวศนี้ การศึกษานี้จะใช้ทรัพยากรดินในบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นตัวดัชนีช้ีวัดผลกระทบจากการเพ่ิม

สูงข้ึนของระดับน้ําทะเลท่ีมีต่อทรัพยากรดิน และจะใช้น้ําในแหล่งน้ําผิวดินชายฝั่งทะเลเป็นตัวดัชนีช้ีวัดผลกระทบจาก

การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลท่ีมีต่อทรัพยากรน้ํา 

2)    ทรัพยากรชีวภาพ (biological resources) เป็นกลุ่มทรัพยากรท่ีมีชีวิต ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรป่า

ไม้ พืช และสตัว์ต่างๆ ทรัพยากรกลุ่มนี้มีบทบาทสําคัญต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์นอกจากนี้ยังมีบทบาทสําคัญในการ

ควบคุมระบบนิเวศด้วย การศึกษานี้จะใช้ป่าชายเลนและป่าชายหาดซึ่งเป็นทรัพยากรชายฝั่งท่ีสําคญัเป็นตัวดัชนีช้ีวัดผล

กระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดบัน้ําทะเลท่ีมตี่อทรัพยากรชีวภาพ 

3)    คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (human use values) มนุษย์ได้นําเอาทรัพยากรกลุ่ม

ต่างๆมาใช้หรือสร้างหรือแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เช่นการนําเอาทรัพยากรดินและท่ีดินมาใช้ในการเกษตรกรรม  การตั้ง

ถ่ินฐาน การอุตสาหกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การศึกษานี้จะใช้พ้ืนท่ีปลูกข้าว พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง และ

พ้ืนท่ีอยู่อาศัยเป็นตัวดัชนีช้ีวัดผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลท่ีมีต่อทรัพยากรคุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์

4)    คุณค่าคณุภาพชีวิต (life quality values) เป็นกลุม่ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมของพ้ืนท่ี ทรัพยากรกลุม่นี้แสดงให้เห็นผลของการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเลโดยสะท้อนให้เห็นว่าทรัพยากรท่ี

ได้รับผลกระทบจะให้คุณภาพชีวิตในรูปแบบใด อันได้แก่ ประชากร (เกิด แก่ ตาย) สุขภาพอนามยั เศรษฐกิจ (อาชีพ 

รายได้ รายจา่ย) และทัศนยีภาพ การศึกษานี้จะใช้สภาพเศรษฐกิจคอือาชีพและรายได ้และทัศนียภาพของพ้ืนท่ีชายฝั่ง

ทะเลเป็นตัวดัชนีช้ีวัดผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลท่ีมีต่อทรัพยากรคณุค่าคณุภาพชีวิต 

2.2.2 การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS database) 

1. การสร้างฐานข้อมลูเชิงพ้ืนท่ี (spatial database) เป็นข้ันตอนของการใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรส์ร้างฐานข้อมลูเชิงพ้ืนท่ีของทรัพยากรชายฝั่ง ดังนี้ (ตารางท่ี 1) 

1) จัดทําแผนท่ีแสดงเส้นช้ันความสูงของพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยของลุ่มน้ําทะเลสาบ

สงขลาโดยใช้ข้อมูลระดับความสูงจากแผนท่ีเส้นช้ันความสูงของกรมชลประทาน แผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ี

ทหาร และ แบบจําลองระดับความสูงเชิงตัวเลขจากกรมพัฒนาท่ีดนิ รวมท้ังข้อมูลค่าระดบัค่าความสงูของพ้ืนท่ีศึกษาท่ี

ได้จาการออกสํารวจภาคสนาม 
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2) จัดทําแผนท่ีแสดงสภาพการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีของตําบลท่ีอยูต่ิดกับชายฝั่งทะเล โดยการแปล

ข้อมูลการใช้ท่ีดินจากแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม Landsat TM-5 ขนาดมาตราส่วน 1:50,000 ด้วยสายตา  

3) จดัทําแผนท่ีแสดงสภาพการใช้ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลท่ีได้รับผลกระทบจากการเพ่ิม

สูงข้ึนของระดับน้ําทะเล ด้วยการซ้อนทับแผนท่ีแสดงช่วงระดับความสูงของพ้ืนท่ีชายฝั่ง กับ แผนท่ีแสดงสภาพการใช้

ท่ีดิน โดยจะประเมินผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของน้ําทะเล 0.5 และ 1 เมตร ในศตวรรษหน้าตามท่ีไดม้ผีู้คาดการณ์

เอาไว้ (Hirai, 1999) และ 3 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ในกรณีท่ีเป็น worst case scenario  

2. การสร้างฐานข้อมลูลักษณะสัมพันธ์ (attribute database) ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ เช่น ข้อมูล

ลักษณะการใช้ประโยชนท่ี์ดินและสภาพพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล จะรวบรวมจากเอกสารรายงาน และ ผลการศึกษาวิจัยของ

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการสมัภาษณ์ในสนาม 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะหโ์ครงสร้างหรือการทํางานของทรัพยากรท่ีเป็นองค์ประกอบ

ระบบนิเวศชายฝั่งท่ีไดร้ับผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล (ตารางท่ี 2) 

2.2.3 การประเมินผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลท่ีมีต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย

ของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา จะประเมินโดยวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีตอ่โครงสร้างหรอืการทํางานของกลุ่มทรัพยากรท่ีเป็น

องค์ประกอบหลักท่ีสําคัญของระบบนิเวศชายฝั่ง (เกษม, 2545) ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ (biological resources) 

ทรัพยากรกายภาพ (physical resources) ทรัพยากรคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (human use values) และ 

ทรัพยากรคุณค่าคุณภาพชีวิต (life quality values) การวิเคราะห์ผลกระทบจะใช้วิธีบรรยาย (descriptive method) 

ท่ีอ้างโดย เกษม (2545) คณะวนศาสตร์ (2535) และ ชาญชัยและคณะ (2550) โดยประเมินจากสถานภาพทรัพยากร

กลุ่มต่างๆท่ีเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศชายฝั่ง ดังสมการ (เกษม, 2545) 

 

E = f (B P H L) 

โดยท่ี        E คือ สถานภาพของระบบนิเวศ 

   B คือ สภาพของทรัพยากรกลุม่ชีวภาพ 

   P คือ สภาพของทรัพยากรกลุม่กายภาพ 

   H คือ สภาพของทรัพยากรกลุม่คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

   L คือ สภาพของทรัพยากรกลุม่คณุค่าคณุภาพชีวิต 
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ตารางท่ี 1 แสดงกลุ่มทรัพยากร และแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

 

กลุ่มทรัพยากร ทรัพยากรท่ีวิเคราะห ์ ดัชนคีุณภาพทรัพยากร แหล่งข้อมูล 

ทรัพยากรชีวภาพ ป่าชายเลน และ ป่าชายหาด ป่าชายเลนและ 

ป่าชายหาดท่ีได้รับผลกระทบ 

แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม  

และ การออกสาํรวจภาคสนาม 

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรดิน และ น้ํา พ้ืนท่ีดินและแหล่งน้ําผิวดิน 

ท่ีได้รับผลกระทบ 

แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม 

 และ การออกสํารวจภาคสนาม 

คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ี

เพาะเลี้ยง และการตั้งถ่ินฐาน 

พ้ืนท่ีนากุ้ง แหล่งท่องเท่ียว และ 

ท่ีอยู่อาศัยท่ีได้รบัผลกระทบ 

แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม และ  

การออกสํารวจภาคสนาม 

คุณค่าคณุภาพชีวิต ประชากร และ ทัศนียภาพ การประกอบอาชีพและสุขภาพของ

ประชากร และทัศนียภาพชายฝั่ง 

เอกสารรายงานของหนว่ยงาน 

ต่างๆ และ การสมัภาษณ์ในสนาม 
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บทท่ี 3 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 

3.1 พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ําทะเล 

การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลเนื่อจากภาวะโลกร้อนจะทําให้พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลถูกน้ําท่วมและถูกกัดเซาะมาก

ข้ึน (Sinsakul et al., 1999; CGER, 2000; Titus, 1990) การศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่า หากระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึน

จากเดิม 0.5 เมตรในศตวรรษหน้านี้ น้ําเค็มจะรุกล้ําท่วมพ้ืนท่ีชายฝั่งด้านอ่าวไทยของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเป็นเนื้อท่ี 

87,131 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.9 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด (ตารางท่ี 2) หากระดับน้ําทะเลเพ่ิมข้ึนจากเดิม 1.0 เมตร น้ําเค็ม

จะรุกล้ําท่วมพ้ืนท่ีชายฝั่งเป็นเนื้อท่ี 108,114 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด และหากระดับน้ําทะเล

เพ่ิมข้ึนจากเดิม 3.0 เมตร น้ําเค็มจะรุกล้ําท่วมพ้ืนท่ีชายฝั่งเป็นเนื้อท่ี 133.363 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของพ้ืนท่ีศึกษา

ท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 2  แสดงเนื้อท่ีของพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลลุม่น้ําทะเลสาบสงขลาท่ีจะถูกน้ําท่วม หากระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 0.5,  

             1.0 และ 3 เมตร. 

หากระดบัน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึนจากเดิม (เมตร) พ้ืนท่ีท่ีจะถูกน้ําท่วม (ไร)่  ร้อยละของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด 

0.5  87,131 40.9 

1.0  108,144 50.7 

3.0  133,363 62.5 

 

3.2 ผลกระทบจากการเพ่ิมสูงขึน้ของระดับน้ําทะเลท่ีมีต่อลกัษณะธรณีสัณฐานชายฝ่ัง 

จากการซ้อนทับแผนท่ีแสดงบริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลากับแผนท่ีธรณี

สัณฐานชายฝั่งทะเลของพ้ืนท่ีศึกษา พบว่า ในอีก 100 ปีข้างหน้า ถ้าลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลของพ้ืนท่ีศึกษาไม่

เปลี่ยนแปลง  ไปจากปัจจุบันและระดับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อนยังเป็นอยู่

เช่นในปัจจุบัน ลักษณะธรณีสัณฐานสําคญัในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยท่ีจะได้รับผลกระทบหากระดับน้ําทะเลเพ่ิม

สูงข้ึนจากเดิม 0.5 เมตร ได้แก่ สันดอนจะงอยทราย (sand split) จํานวน 2,331 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.1 ของพ้ืนท่ีสัน

ดอนจะงอยทรายท้ังหมด แอ่งขนานหาดและท่ีลุ่มช้ืนแฉะหลังคันดิน (swale and back marsh) จํานวน 43,094 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 47.9 และ คันดินธรรมชาต ิ(natural levee) จํานวน 16,831 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 47.5 (ตารางท่ี 3 และ

ภาพท่ี 5) ในกรณีท่ีระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 1.0 เมตร พ้ืนท่ีจํานวน 108,144 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของพ้ืนท่ีศึกษา

ท้ังหมดอาจจะจมอยู่ใต้น้ําภายในศตวรรษหน้า โดยลักษณะธรณีสัณฐานท่ีอาจถูกน้ําท่วม ได้แก่ ท่ีราบลุ่มดินดอน
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สามเหลี่ยม (Deltaic lowland) จํานวน 250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.2 ของท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมท้ังหมด คันดิน

ธรรมชาติจํานวน 22,200 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.7 และสันดอนจะงอยทรายจํานวน 2,900 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 61.1 

(ตารางท่ี 3 และ ภาพท่ี 6) และหากระดับน้ําทะเลในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าสูงข้ึนถึง 3.0 เมตร พ้ืนท่ีจํานวน 133,363 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมดอาจจะถูกปกคลุมด้วยน้ําในอีก 100 ปีข้างหน้า โดยลักษณะธรณี

สัณฐานท่ีอาจจมอยู่ใต้น้ํา ได้แก่ ท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมจํานวน 356 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของท่ีราบลุ่มดิน

ดอนสามเหลี่ยมท้ังหมด สันดอนจะงอยทรายจํานวน 4,319 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.0 และคันดินธรรมชาติจํานวน 

27,319 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 77.1 (ตารางท่ี 3 และ ภาพท่ี 7) 

 
ตารางท่ี 3 ผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลระดับต่างๆท่ีมีต่อลักษณะธรณสีณัฐานท่ีสําคัญบริเวณชายฝั่งทะเล
ด้านอ่าวไทยของพ้ืนท่ีศึกษา 
 
  
ลักษณะธรณีสัณฐานที่สําคัญ พื้นที่เดิม  ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 0.5 เมตร ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 1.0 เมตร ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 3.0 เมตร 

ไร่ ร้อยละของ 
พื้นที่ทั้งหมด 

พื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ (ไร่) 

ร้อยละของ
พื้นที ่

พื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ (ไร่) 

ร้อยละของ 
พื้นที ่

พื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ (ไร่) 

ร้อยละของ 
พื้นที ่

รอยทางน้ําเก่า 291 0.9 44 15.1 46 15.8 50 17.2 
แนวสันหาด 4,457 13.1 1,172 26.3 1,418 31.8 1,949 43.7 
ที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยม 57 0.2 26 45.6 40 70.2 57 100.0 
ภูเขาและเขา 1,712 5.0 16 0.9 23 1.3 38 2.2 
คันดินธรรมชาต ิ 5,668 16.6 2,693 47.5 3,552 62.7 4,371 77.1 
ตะพักลําน้าํ 1,322 3.9 1 0.1 2 0.2 12 0.9 
สันดอนจะงอยทราย 759 2.2 373 49.1 464 61.1 691 91.0 
แอ่งขนานหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะ 14,402 42.2 6,895 47.9 8,127 56.4 9,619 66.8 
ที่ลุ่มน้ําขัง 53 0.2 15 28.3 15 28.3 27 50.9 
ที่ลุ่มราบน้ําทะเลขึ้นถึง 751 2.2 207 27.6 251 33.4 344 45.8 
พื้นทีอ่ื่นๆ 4,652 13.6 2,499 53.7 3,365 72.3 4,180 89.9 
รวม 34,124 100.0 13,941 40.9 17,303 50.7 21,338 62.5 
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    ภาพท่ี 5 แสดงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีอาจถูกน้ําท่วมหากระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึน 0.5 เมตร ในศตวรรษหน้า 
 

 

 

 

ทะเลนอ้ย 

อ่าวไทย 

ทะเลสาบสงขลา 

ทะเลหลวง 

อําเภอระโนด 

district 

   พื� นที�นํ� าท่วม 

ลุ่มนํ� าทะเลสาบสงขลา 

อําเภอสิงหนคร 

อําเภอเมือง 

อําเภอสทิงพระ 
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  ภาพท่ี 6 แสดงบรเิวณพ้ืนท่ีท่ีอาจถูกน้ําท่วมหากระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึน 1.0 เมตร ในศตวรรษหน้า 
 
 

 
 
 

ทะเลนอ้ย 

ทะเลหลวง 

อ่าวไทย 

ทะเลสาบสงขลา 

ลุ่มนํ� าทะเลสาบสงขลา 

อําเภอเมือง 

อําเภอสิงหนคร 

อําเภอสทิงพระ 

อําเภอระโนด 

   พื� นที�นํ� าท่วม 
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    ภาพท่ี 7 แสดงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีอาจถูกน้ําท่วมหากระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึน 3.0 เมตร ในศตวรรษหน้า 
 
 
 
 

ทะเลหลวง 

ทะเลนอ้ย 

อ่าวไทย 

ทะเลสาบสงขลา 

ลุ่มนํ� าทะเลสาบสงขลา 

   พื� นที�นํ� าท่วม 

อําเภอระโนด 

อําเภอสทิงพระ 

อําเภอสิงหนคร 

อําเภอเมือง 
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3.3 ผลกระทบจากการเพ่ิมสูงขึน้ของระดับน้ําทะเลท่ีมีต่อลกัษณะการใชป้ระโยชนท่ี์ดินบริเวณชายฝ่ังทะเล 

 

เมื่อซ้อนทับแผนท่ีแสดงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีอาจจะถูกน้ําทะเลท่วมเนื่องจากปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อนในอีก 100 

ปีข้างหน้า กับ แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ. ศ. 2549 พบว่า ในทศวรรษหน้าหากลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยของพ้ืนท่ีศึกษาและระดับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากปรากฎการณภ์าวะโลก

ร้อนยังเป็นอยู่เช่นในปัจจุบัน พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาในบริเวณท่ีมีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจและ

ระบบนิเวศชายฝั่งหลายแห่งจะได้รับผลกระทบในทางลบหากระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึนจากเดิม 0.5 เมตร พ้ืนท่ีชายฝั่งท่ี

อาจถูกน้ําทะเลท่วมได้แก่ป่าชายเลนซึ่งเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ําชายฝั่งท่ีมีคุณค่าทางนิเวศวิทยาจํานวน 281 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

72.6 ของพ้ืนท่ีป่าชายเลนท้ังหมด นาข้าวจํานวน 45,369 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.6 และนากุ้งจํานวน 19,581 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 47.4 (ตารางท่ี 4)ในกรณีท่ีระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 1.0 เมตร พ้ืนท่ีท่ีอาจถูกน้ําท่วมได้แก่ป่าชายเลนจํานวน 319 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.3 ของพ้ืนท่ีป่าชายเลนท้ังหมด นากุ้งจํานวน 25,413 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.5 และนาข้าวจํานวน 

53,838 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.5 (ตารางท่ี 4)ในกรณีท่ีนํ้าทะเลสูงข้ึน 3.0 เมตร พ้ืนท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบได้แก่ป่าชาย

เลนจํานวน 363 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.5 ของพ้ืนท่ีป่าชายเลนท้ังหมด นากุ้งจํานวน 32,494 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.7 

และนาข้าวจํานวน 62,581 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.7 (ตารางท่ี 4) และหากระดับน้ําทะเลในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าสูงข้ึน

ถึง 3.0 เมตร พ้ืนท่ีป่าชายเลนเกือบท้ังหมดของลุ่มน้ํา (ร้อยละ 93.5) จะได้รับผลกระทบ ข้อมูลเก่ียวกับบริเวณพ้ืนท่ี

ชายฝั่งทะเลท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลในสถานการณ์ท่ีการศึกษานี้ได้จําลองข้ึนมี

ความสําคัญต่อการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของพ้ืนท่ีท่ีจําเป็นต้องใช้มาตรการในการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาในอนาคต 

 
ตารางท่ี 4 ผลกระทบของการสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล 0.5, 1.0 และ 3.0 เมตร ต่อสภาพการใช้ท่ีดินบริเวณชายฝั่งทะเล 
             ด้านอ่าวไทยของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ปัจจุบัน  ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 0.5 เมตร ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 1.0 เมตร ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 3. เมตร 

ไร่ ร้อยละของ 
พื้นที่ทั้งหมด 

พื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ (ไร่) 

ร้อยละ 
ของพื้นที ่

พื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ (ไร่) 

ร้อยละ 
ของพื้นที ่

พื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ (ไร่) 

ร้อยละ 
ของพื้นที ่

ป่าไม ้ 368 1.0 18 4.9 20 5.4 23 6.3 
นาข้าว 15,242 44.7 7,259 47.6 8,614 56.5 10,013 65.7 
ไม้ผล 4,976 14.6 1,599 32.1 1,989 40.0 2,590 52.0 
ยางพารา 1,523 4.5 1 0.1 2 0.1 5 0.3 
นากุ้ง 6,610 19.4 3,133 47.4 4,066 61.5 5,199 78.7 
ป่าชายเลน 62 0.1 45 72.6 51 82.3 58 93.5 
ที่ลุ่มน้ําขัง 249 0.7 1 0.4 30 12.0 42 16.9 
พื้นที่ชุมชน 3,110 9.1 1,056 34.0 1,433 46.1 2,043 65.7 
แหล่งน้ํา 90 0.3 19 21.1 36 40.0 55 61.1 
พื้นที่อื่นๆ 1,894 5.6 810 42.8 1,062 56.1 1,310 69.2 
รวมทั้งสิ้น 34,124 100.0 13,941 40.9 17,303 50.7 21,338 62.5 
 



 18 

3.4 ผลกระทบจากการเพ่ิมสูงขึน้ของระดับน้ําทะเลท่ีมีระบบนิเวศชายฝ่ัง 

การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งท่ีมิอาจประเมินค่าได้ 

(CGER, 2000) เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาท่ีได้รับ

ผลกระทบ การศึกษานี้ได้ประเมินสถานภาพของระบบนิเวศท้ังในดา้นโครงสร้างและการทํางาน ดังนี ้

3.4.1 ทรัพยากรกายภาพ 

การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลจะทําให้พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลสูญหายไป หากระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึน 0.5 

เมตร ในอีก 100 ปี ข้างหน้า สันดอนจะงอยทรายซึ่งส่วนใหญจ่ะเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวประมงร้อยละ 49.1 มีแนวโน้ม

ท่ีจะจมอยู่ใตร้ะดับน้ําทะเล และถ้าเพ่ิมสูงข้ึน 3.0 เมตร เกือบท้ังหมดของสันดอนจะงอยทรายคือร้อยละ 91.0 จะได้รับ

ผลกระทบจากน้ําท่วม นอกจากนั้นในกรณีท่ีระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 0.5 เมตรจากเดิม  ท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมจะถูก

น้ําท่วมร้อยละ 45.6 ของพ้ืนท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมท้ังหมด หากน้ําทะเลมีระดับสูงข้ึนกว่าเดิม 3.0 เมตร ท่ีราบ

ลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมท้ังหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจะจมอยู่ใต้น้ํา (ตารางท่ี 3) ส่งผลให้แนวชายฝั่งทะเล

อันดามันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปมาก นอกจากนั้นน้ําในแหล่งน้ําชายฝั่งจะถูกปนเปื้อนด้วยน้ําทะเลท่ีทะลักเข้าไป

เนื่องจากระดับน้ําทะเลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ไม่สามารถนํามาใช้เพ่ืออุปโภคและบริโภคได้ ซี่งจะสร้างปัญหาแก่อุสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวด้วย การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลอาจทําให้สูญเสียแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญเช่นหาดทรายซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะ

จมอยู่ใต้นํ้าทะเล 

3.4.2 ทรัพยากรชีวภาพ 

การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลสร้างผลกระทบและภัยคุกคามต่อพ้ืนท่ีป่าชายหาดซึ่งพรรณไม้เด่นได้แก่ 

สนทะเล (Casuarina equisetifolia) ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการถูกน้ําท่วม ร้อยละ 4.9 และ 6.3 หากน้ําทะเลมี

ระดับสูงข้ึน 0.5 และ 3.0 เมตร ตามลําดับ นอกจากนัน้พ้ืนท่ีป่าชายเลนซึ่งมีพันธ์ุไม้สกุลโกงกาง (Rhizophora) เป็นไม้

สําคัญ อาจได้รับผลกระทบ ร้อยละ 72.6 และ 93.5 ถ้าระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 1.0 และ 3.0 เมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 

3)  โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีป่าชายหาดและป่าชายเลนทําหน้าท่ีปกป้องรักษาความสมดุลและความมั่นคงของระบบนิเวศ และ

ทําหน้าท่ีเป็นเสมือนกําแพงธรรมชาติรองรับแรงปะทะของคลื่นลม การท่ีป่าท้ังสองประเภทถูกทําลายจะก่อให้เกิด

ปัญหาต่างๆตามมา อาทิเช่น การกัดเซาะชายฝั่ง (coastal erosion) และ การเพ่ิมข้ึนของความเปราะบาง 

(vulnerability) ต่อการท่ีจะได้รับความสูญเสียจากพิบัติภัยชายฝั่ง (coasta hazards) ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งคลื่นพายุซัดฝั่ง (storm surges) และคลื่นสึนามิ (tsunami wave) นอกจากนั้นการท่ีป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งเพาะ

พันธ์สัตว์น้ํา อนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน และแหล่งดํารงชีวิตของสัตว์น้ําท่ีมีคุณค่าสูงทางเศรษฐกิจถูกทําลายจะส่งผล

กระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชายฝั่งของลุ่มน้ํา  
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3.4.3 ทรัพยากรคุณค่าการใช้ประโยชนข์องมนษุย์ 

ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลจะทําใหน้้ําทะเลรุกเข้าไปในพ้ืนท่ีชายฝั่งลุ่ม

น้ําทะเลสาบสงขลา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่ พ้ืนท่ีไม้ผล นาข้าว และ ยางพารา (ตารางท่ี 

3) รวมท้ังพ้ืนท่ีประมงชายฝั่งและเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เช่น การทํานากุ้ง (ตารางท่ี 3) นอกจากนั้นพ้ืนท่ีราบลุ่มดินดอน

สามเหลี่ยมในบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพราะเป็นท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือ สะพาน

ปลา สิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว และพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของคนจํานวนมากก็มีโอกาสได้รับความเสียหายจาก

การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเลด้วยเช่นกัน (ตารางท่ี 3) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจตามมา 

3.4.4 ทรัพยากรคุณค่าคุณภาพชีวิต 

 การรุกตัวข้ึนมาของน้ําทะเลอาจทําให้พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและแหล่งท่ีตั้งชุมชนต้องจมอยู่ภายใต้น้ําทะเล 

(ตารางท่ี 3) และถูกกัดเซาะมากข้ึน ส่งผลให้ผู้คนต้องสูญเสียพ้ืนท่ีดินทํากินต้องอพยพโยกย้ายถ่ินฐานและประกอบ

อาชีพอ่ืนซี่งอาจนํามาซึ่งปัญหาทางสังคมและสุขภาพจิตเช่นความวิตกกังวลและความเครียด นอกจากนั้นภาวะน้ําท่วม

จะทําให้นํ้าในแหล่งน้ําจืดชายฝั่งปนเปื้อนด้วยเช้ือโรค (ตารางท่ี 2) ทําให้ปริมาณน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภคบริโภคลด

น้อยลง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของคนและชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชายฝั่ง ผลกระทบท่ีเกิดจากการเพ่ิมข้ึน

ของระดับน้ําทะเลยังได้ก่อให้เกิดน้ําท่วมชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งจะไปทําลายทัศนียภาพท่ีงดงามของพ้ืนท่ี

ชายฝั่งทะเลของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา หาดทรายขาวสะอาดท่ีทอดขนานไปกับแนวทิวสนท่ีข้ึนอยู่เรียงรายตลอดแนว

ชายหาดต้องจมอยู่ใต้น้ํา ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนและชุมชนในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลในพ้ืนท่ี

ศึกษาเสื่อมโทรมลง       

ผลการศึกษาบ่งช้ีว่าสถานภาพของทรัพยากรท้ัง 4 กลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของระบบนิเวศชายฝั่ง

ฝั่งจะได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล โดยเฉพาะการตั้งถ่ินฐานและการประกอบอาชีพของชุมชน

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นทรัพยากรชายฝั่งประเภทอ่ืนๆ อาทิเช่น แนวปะการัง หญ้าทะเล เต่าทะเล และ

แหล่งน้ําใต้ดินมีโอกาสได้รบัผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดบัน้ําทะเลอีกด้วย (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

, 2555; CGER, 2000) ด้วยเหตุนี้จึงควรได้มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งซึ่งเป็นองค์ประกอบ

สําคัญของระบบนิเวศ ท่ีมีมาตรการทางป้องกันและบรรเทาเป็นหลักการพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการ

เพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลในอนาคต และเพ่ือให้สถานภาพของระบบนิเวศชายฝั่งท่ีเสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาวะปกติ

ธรรมชาต ิต่อไป  

 
3.5 แนวทางและมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ําทะเล 

ด้วยความตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเปราะบางและ

อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จึงควรได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเพ่ิม
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สูงข้ึนของระดับน้ําทะเลในอนาคต ดังแนวทางและมาตรการ ดังนี้ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2555; Klein 

et al, 2001; CGER, 2000; IPCC, 1990) 

1) การถอยร่น (Retreat) ได้แก่ การกําหนดให้พ้ืนท่ีชายฝั่งเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองโดยกําหนดให้สิ่งปลูกสร้างต้อง

สร้างอยู่หลังแนวชายฝั่ง โดยกําหนดแนวระยะถอยรน่ (setback lines) ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยคํานึงถึงผลกระทบ

ท่ีจะเกิดจากระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต โครงการการพัฒนาต่างๆในพ้ืนท่ีชายฝั่งจะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐและจะอนุญาตให้ดําเนินการไดก็้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมว่าจะรื้อถอนเมื่อจําเป็น (ภาพท่ี 8 และ ภาพท่ี 9) 

2) การปรับตัว (Accommodation) เป็นมาตรการท่ียินยอมให้บุคคลหรือชุมชนใช้ชีวิตอยูกั่บระดับน้ําทะเลท่ี

เพ่ิมสูงข้ึนในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลได้ (ภาพท่ี 8) พร้อมๆกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่ง โดยมาตรการนี้อาจเป็นการ

ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างใหม้ีความทนทานต่อระดับน้ําทะเลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จัดให้มีระบบการเตือนภัย และการประกันภัยใน

พ้ืนท่ีเปราะบางเพ่ือชดเชยความเสียหายและเป็นค่าสินไหมจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลในอนาคต 

3) การป้องกัน (Protection) เป็นมาตรการเพ่ือป้องกันพ้ืนท่ีจากระดับน้ําทะเลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน หรือผลกระทบ

อ่ืนๆท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล เช่น การกัดเซาะ

ชายฝั่งและการรุกตัวของน้ําเค็ม การป้องกันอาจจะใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมหรือโครงสร้างแบบแข็ง เช่น กําแพง

ป้องกันตลิ่ง (seawalls) (ภาพท่ี 10) กําแพงป้องกันน้ําท่วม (floodwalls) กําแพงหินท้ิง (revetment) หรือ คันดิน 

(levees) (ภาพท่ี 11) หรือ อาจใช้โครงสร้างแบบอ่อน ร่วมด้วย เช่น การสร้างเนินทรายชายฝั่ง (dune nourishment) 

(ภาพท่ี 11) การเติมทรายชายหาด (beach nourishment) (ภาพท่ี 12) และ การปลูกป่าโกงกางและป่าชายหาด 

(beach and mangrove afforestation) (ภาพท่ี 13) เป็นต้น (CGER, 2000) โดยโครงสร้างเหล่านี้ควรประยุกต์ให้

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยการกําหนดมาตรการการป้องกันชายฝั่งควรมีทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับการรับมือในอนาคต 

 

                                                       

ภาพท่ี 8 กลยทุธการปรับตัวเพ่ือรบัมือกับผลกระทบจากการการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล 
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            ภาพท่ี 9 แสดงแนวระยะถอยร่น  (บน) และ การถอยร่นของแนวถนนเข้ามาในแผ่นดิน (ล่าง) 
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                                           ภาพท่ี 10 แสดงภาพกําแพงป้องกันตลิ่ง 
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                 ภาพท่ี 11 แสดงภาพคันดิน (Motorway levees) (บน) และ เนินทรายชายฝั่ง (ล่าง) 
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ภาพท่ี 12 แสดงภาพการเติมทรายชายหาด 

 
 



 25 

 

 
 
 

 
 

                         ภาพท่ี 13 แสดงภาพป่าโกงกาง (บน) และ ปา่ชายหาด (ล่าง) 

 

 



 26 

บทท่ี 4 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

ชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในอดีตมนุษย์จะตั้งถ่ินฐานใน

บริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีเหมาะต่อการเพาะปลูก การประมง และการค้า การเพ่ิมข้ึนของ

อุณหภูมเิฉลี่ยของโลกและการทรุดตัวลงของแผ่นดินจะทําให้ระดับน้ําทะเลสูงข้ึน ส่งผลให้น้ําเค็มรุกตัวข้ึนมาบนพ้ืนท่ี

ชายฝั่งทะเล ทําให้ชายหาดซึ่งมีลักษณะชายฝั่งท่ีแคบหายไป รวมท้ังชายหาดจะถูกร่นเข้ามาถึงพ้ืนท่ีราบริมทะเล 

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภค พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และท่ีอยู่อาศัยของคนจํานวนมาก รวมถึงผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 

ในอีก 100 ปีข้างหน้า หากระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึน 0.5,  1.0 และ 3.0 เมตร จะทําให้พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้าน

อ่าวไทยของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาได้รับผลกระทบจํานวน 87,131 หรือร้อยละ 40.9 , 108,144 ไร่ หรือร้อยละ 50.7 

และ 133,363 ไร่ หรือร้อยละ 62.5 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมดตามลําดับ ในกรณีท่ีน้ําทะเลสูงข้ึน 3.0 เมตร ท่ีราบลุ่มดิน

ดอนสามเหลี่ยมท้ังหมดอาจจะถูกปกคลุมด้วยน้ําในศตวรรษหน้า และสันดอนจะงอยทรายจํานวน 4,319 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 91.0 จะถูกน้ําทะเลท่วมขัง ในส่วนของลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินในกรณีท่ีระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 1.0 เมตร 

พ้ืนท่ีท่ีอาจถูกน้ําท่วมได้แก่ป่าชายเลนจํานวน 319 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.3 ของพ้ืนท่ีป่าชายเลนท้ังหมด นากุ้งจํานวน 

25,413 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.5 และนาข้าวจํานวน 53,838 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.5 และถ้าหากระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 

3.0 เมตร พ้ืนท่ีท่ีอาจจมอยู่ใต้นํ้าได้แก่ป่าชายเลนจํานวน 363 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.5 ของพ้ืนท่ีป่าชายเลนท้ังหมด นา

กุ้งจํานวน 32,494 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.7 และนาข้าวจํานวน 62,581 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.7  ท่ีน่าสนใจก็คือหาก

ระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 3.0 เมตรภายในศตวรรษหน้า พ้ืนท่ีป่าชายเลนเกือบท้ังหมดของลุ่มน้ํา (ร้อยละ 93.5) จะจม

หายไปในทะเล ในส่วนของทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งน้ําชายฝั่งจะมีพ้ืนท่ีมากข้ึน และจะมีน้ําเค็มรุกตัวเข้ามาใน

ทะเลสาบมากข้ึน การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลซึ่งเป็นพิบัติภยัชายฝั่ง (coastal hazards) ประเภทหนึ่ง จะส่งผลให้

ระบบนิเวศชายฝั่งของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเสื่อมโทรมลง 

แนวทางและมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล ได้แก่ การ

ถอยร่น การปรับตัว และการป้องกัน ในส่วนของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาในกรณีท่ีพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยท่ีมี

โอกาสได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 

อาทิเช่นในเขตอําเภอเมือง มาตรการท่ีเหมาะสมน่าจะเป็นการป้องกัน (protection) โดยอาจใช้โครงสร้างทาง

วิศวกรรมหรือโครงสร้างแบบแข็ง เช่น กําแพงป้องกันตลิ่ง (seawalls)  กําแพงป้องกันน้ําท่วม (floodwalls) กําแพง

หินท้ิง (revetment) หรือ คันดิน (levees) ส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่องเท่ียวและพักผ่อนอาจเลือกใช้โครงสร้างแบบอ่อน เช่น 

การเสริมทรายชายหาด (beach nourishment) หรือ  การสร้างเนินทราย (dune nourishment) เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง 
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ทัศนียภาพท่ีงดงามของชายฝั่ง ส่วนในพ้ืนท่ีชายฝั่งท่ีเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมหรือเป็นพ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่าซึ่งมีมูลค่าทาง

เศรษกิจไม่มาก เช่นในเขตพ้ืนท่ีอําเภอระโนด สทิงพระ และ/หรือสิงหนคร การใช้มาตรการป้องกันอาจไม่คุ้มค่า 

เนื่องจากการสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมต้องลงทุนสูง  การถอยร่น (retreat) น่าจะเป็นมาตรการท่ีเหมาะสมกว่า 

การถอยร่นนี้เป็นการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชน ทรัพย์สิน และรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีโอกาสได้รับ

ผลกระทบน้อยกว่าหรือเป็นพ้ืนท่ีปลอดภัย  โดยการกําหนดแนวระยะถอยร่น (setback lines) เพ่ือไม่ให้มีการสร้างสิ่ง

ปลูกสร้างใดๆบนพ้ืนท่ีชายฝั่งบริเวณท่ีมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล  

ท่ีผ่านมา หน่วยงานราชการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วน

จังหวัด (อบจ.) ได้ใช้โครงสร้างชายฝั่ง (coastal structure) เช่น กําแพงป้องกันตลิ่ง (seawalls) ซึ่งเป็นมาตรการแบบ

แข็งเพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากพิบัติภัยชายฝั่ง (coastal hazards) (ภาพท่ี 14) ตามท่ีแต่ละชุมชนต้องการ 

แต่พบว่าส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้ผล ท้ังยังก่อให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงมากข้ึนและก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนท่ีข้างเคียงด้วย 

(Jarupongsakul, 2005; Cambers, 1998; Masselink and Hughes, 2003) การกําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและ

บรรเทาผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับในแต่ละพ้ืนท่ีชายฝั่ง 

จําเป็นต้องมีข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมชายฝั่งอย่างละเอียด ครบถ้วน และถูกต้องตามหลักวิชาการ อาทิเช่น 

ลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่ง ความสูงและคาบของคลื่น ความเร็วและทิศทางของลมในแต่ละเดือน สภาพความแรงของ

คลื่นลม ลักษณะสิ่งก่อสร้างชายฝั่งท่ีกีดขวางกระแสน้ําและการเคลื่อนท่ีของตะกอน การเกิดและความรุนแรงของลม

มรสุมและพายุ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชายฝั่งของโครงสร้างต่างๆท่ีจะสร้างใน

แต่ละพ้ืนท่ี ดังนั้นจึงยังมีความต้องการการทําวิจัยเพ่ือสร้างสมองค์ความรู้ในด้านต่างๆเหล่านี้อีกมาก  ก่อนท่ีจะสามารถ

กําหนดมาตรการสําหรับป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเลในรายพ้ืนท่ีได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมตามหลักวิชาการ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันในพ้ืนท่ีอ่ืน จึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี

สนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัย เช่น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กองทุนสนับสนุนการวิจัย และ

หน่วยงานราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์การ

บริหารราชการส่วนตําบล (อบต.) ท่ีต้องให้ความสนับสนุนให้มีการทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในด้านนี้ให้มากข้ึน อัน

จะนําไปสู่การกําหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของระดบัน้ําทะเลท่ีเหมาะสมกับใน

แต่ละพ้ืนท่ีชายฝั่ง (site specific) และอยู่ในการควบคุมท่ีสามารถยอมรับได้จากทุกฝ่าย ต่อไป 
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                                  ภาพท่ี 14 แสดงภาพพิบัติภัยชายฝั่ง 
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