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บทคดัยอ่ 

การศกึษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศกึษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝ่ังทะเลอันดามันในพื้นที่

จังหวัดระนอง พังงา และภเูก็ต โดยใชข้อ้มลูจากการส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์ใน

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2518-2545, พ.ศ. 2545-2547 และ พ.ศ. 2547-2551 นอกจากนัน้ยังไดศ้กึษาอัตรา

การกดัเซาะและทับถม ตลอดจนสาเหตแุละแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงแนว

ชายฝ่ัง จากผลการศกึษา พบว่า บรเิวณชายฝ่ังทีม่อีัตราการกัดเซาะมากทีส่ดุ คอื 29.277 เมตรต่อปี 

เกดิในระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2547 ทีต่ าบลบางมว่ง อ าเภอตะกัว่ป่า จังหวัดพังงา และบรเิวณชายฝ่ังทีม่ี

อตัราการทับถมสงูสดุ คอื 18.413 เมตรตอ่ปี เกดิระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2551 ทีต่ าบลสาค ูอ าเภอถลาง 

จังหวัดภเูก็ต ในสว่นของพืน้ทีถ่กูกดัเซาะพบวา่ พืน้ทีช่ายฝ่ังทีถ่กูกดัเซาะอยา่งรุนแรงคดิเป็นเนื้อทีม่าก

ทีส่ดุคอื 368 ไร่ อยูใ่นต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบรุ ีจังหวัดพังงา ในชว่งระหว่างปี พ.ศ. 2545-

2547 ซึง่เป็นชว่งเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์คลืน่สนึาม ิและพืน้ทีช่ายฝ่ังทีม่ตีะกอนถกูพัดพามาทับถมคดิเป็น

เนือ้ทีม่ากทีส่ดุคอื 206 ไร ่อยูใ่นต าบลเกาะพระทอง อ าเภอครุะบรุ ีจังหวัดพังงา ในชว่งระหว่างปี พ.ศ. 

2547-2551 การกัดเซาะชายฝ่ังที่เกดิขึน้ท าใหร้ะบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามันในพื้นทีศ่กึษาเสือ่ม

โทรมลง 

การเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเลอันดามันมสีาเหตุจากธรรมชาต ิเชน่ อทิธพิลของคลืน่ ลม 

และกระแสน ้า รวมทัง้คลืน่สนึาม ินอกจากนัน้การเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังยังมสีาเหตุมาจากกจิกรรม

ของมนุษย ์เชน่ การสรา้งเขือ่น ฝาย หรอืถนนสงูๆขวางการเคลือ่นทีข่องตะกอนในทางน ้า การกอ่สรา้ง

โครงสรา้งทางวศิวกรรมเพือ่ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง การพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ่ังเพือ่รองรับอตุสาหกรรม

การท่องเทีย่ว ตลอดจนการบกุรุกท าลายป่าชายเลน เนื่องจากพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลอันดามันซึง่เป็นพืน้ที่

ศกึษาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ส าคัญของประเทศ หากน าโครงสรา้งทางวศิวกรรมมาใช ้

ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังอาจไปบดบงัทัศนียภาพทีง่ดงามของชายฝ่ังทะเล และการขึน้ฝ่ังเพือ่วางไข่

ของเต่าทะเล ดังนัน้การเตมิทรายชายหาด และ การปลูกพชื เชน่ ป่าชายเลน ซึง่เป็นโครงสรา้งแบบ

อ่อนทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อทัศนียภาพของชายหาดและสุนทรภีาพของชายฝ่ังทะเล และระบบ

นเิวศชายฝ่ัง จงึน่าจะเป็นแนวทางในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงแนว

ชายฝ่ังทะเลอนัดามนัทีด่ทีีส่ดุส าหรับประเทศไทยในปัจจบุนั  
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1. บทน า 

 

ชายฝ่ังทะเล หมายถงึ เขตแผน่ดนินับจากชายทะเลขึน้ไปบนบกจนถงึบรเิวณทีม่ลีักษณะ

ภมูปิระเทศเปลีย่นแปลงอย่างเด่นชดั ดังนัน้ขอบเขตของชายฝ่ังจงึไมแ่น่นอนขึน้อยูก่ับระยะทางทีน่ ้า

ทะเลจะแผข่ึน้ไปถงึได ้ชายฝ่ังทะเลเป้นพืน้ทีท่ีม่คีวามออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงมาก ประเทศไทยมี

ชายฝ่ังทะเลตดิต่อกับทะเลทางดา้นอ่าวไทยและทะเลอันดามัน  มคีวามยาวของแนวชายฝ่ังรวมกัน

ประมาณ 2,815 กโิลเมตร โดยชายฝ่ังทะเลอันดามันมคีวามยาวประมาณ 937 กโิลเมตร ชายฝ่ังทะเล

อันดามันเป็นชายฝ่ังทะเลทีล่ดตัวลง (submergence shoreline) มลีักษณะเวา้แหว่ง ถูกแบง่กัน้ดว้ย

หัวแหลมเป็นอา่วเล็กๆ กระจายอยูต่ามชายฝ่ัง มเีกาะแกง่มาก และเปิดออกสูม่หาสมทุรอนิเดยี บรเิวณ

ชายฝ่ังทะเลอันดามันยังคงความอดุมสมบรูณ์ทัง้ระบบนเิวศน์และความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นที่

อยู่อาศัยของสัตว์น ้ าและพืชทะเลนานาพันธ์ เป็นแหล่งที่มีห่วงโซ่อาหารที่มีความซับซัอนและ

ละเอยีดออ่น ตลอดจนมคีณุคา่และประโยชน์มากมายต่อมนุษย ์ชายฝ่ังอันดามันมนี ้าทะเลทีม่สีสีวยทัง้

ยังมีทิวทัศน์ชายฝ่ังที่งดงาม หาดทรายขาวสะอาดจึงเป็นชายฝ่ังที่มีเสนห์เป็นที่ประทับใจแก่

นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน และมคีณุคา่ทางนเิวศนห์ลายดา้น 

แนวชายฝ่ังทะเลอันดามันมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อยา่งต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจาก

อทิธพิลของคลืน่และลมทีเ่ปลีย่นไปตามลมมรสมุ (สนิ, 2533) และภัยทีม่สีาเหตุมาจากธรรมชาต ิ(นิ

รันดร,์ 2548) สง่ผลใหค้วามสมดลุตามธรรมชาตขิองชายฝ่ังถกูรบกวนอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะชายฝ่ัง

ทะเลในพืน้ทีจั่งหวัดพังงาและภูเก็ตซึง่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศและเป็นแหล่งทีอ่ยู่

อาศัยของชมุชนจ านวนมาก ลักษณะการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดแ้กก่ารกัดเซาะ (erosion) และการ

ทับถม (deposition หรอื accretion) นอกจากนี้กจิกรรมต่าง ๆ ของมนุษยใ์นบรเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ัง อาทิ

เชน่ การปลูกสรา้งโรงแรมและรสีอรทแ์ละสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเทีย่ว การเพาะเลีย้ง

สัตว์น ้าชายฝ่ัง การเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสรา้งท่าเทียบเรือ และการก่อสรา้ง

โครงสรา้งป้องกันชายฝ่ัง (Pornpinatepong et al., 2005) เป็นตัวเร่งใหแ้นวชายฝ่ังทะเลมกีาร

เปลีย่นแปลงเพิม่มากขึน้ การเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังโดยเฉพาะการเกดิการกัดเซาะ (erosion) ได ้

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทีอ่ยูอ่าศัย โครงสรา้งพืน้ฐาน พืน้ทีเ่พาะสัตวน์ ้าชายฝ่ัง พืน้ทีเ่กษตรกรรม 



7 

และระบบนเิวศน์ชายฝ่ัง ตลอดจนวถิชีวีติและคุณภาพชวีติของคนและชมุชนชายฝ่ัง รวมทัง้เศรษฐกจิ

ของประเทศโดยรวม ภาครัฐตอ้งจัดสรรงบประมาณปีละเป็นจ านวนมากเพือ่ป้องกันและแกไ้ขปัญหาที่

เกดิขึน้ ในอนาคตปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังมแีนวโนม้ทีจ่ะทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ 

  จากปัญหาการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเลอันดามันดังทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นี้ จงึตอ้งมี

การศกึษาวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเลในเขตพืน้ทีจั่งหวัดระนอง พังงา และภเูก็ต ซึง่เป็น

พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลอันดามันทีม่ผีูค้นอาศัยอยูอ่ยา่งหนาแน่นและมโีครงการพัฒนาต่างๆเกดิขึน้มากทีส่ดุ 

เพือ่ใหท้ราบถงึบรเิวณพืน้ทีแ่นวชายฝ่ังทีเ่ปลีย่นแปลง และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ เพือ่จะไดเ้สนอแนะ

แนวทางและมาตรการในการป้องกันและบรรเทา อันจะสง่ผลใหก้ารใชท้รัพยากรชายฝ่ังเกดิประโยชน์

สงูสดุและยัง่ยนืตลอดไป การศกึษาวจิัยเรือ่งนีจ้งึมวีัตถปุระสงคด์ังนี ้

1) ศกึษาวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเลอันดามันในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดระนอง 

พังงาและภเูก็ต (ภาพที ่1) ในชว่งกอ่นเหตุการณ์คลืน่สนึาม ิ(ระหว่างปีพ.ศ. 2518-2545) ระหว่าง

เหตุการณ์คลืน่สนึาม ิ(ระหว่างปีพ.ศ. 2545-2547) และหลังเกดิคลืน่สนึาม ิ(ระหว่างปีพ.ศ. 2547-

2551) รวมทัง้อัตราการเปลี่ยนแปลง เนื้อที่ของพื้นที่ชายฝ่ังที่เปลี่ยนแปลง และสาเหตุของการ

เปลีย่นแปลง ทัง้ทีเ่ป็นการเปลีย่นแปลงในรูปของการกัดเซาะ (erosion) และ ทับถม (accretion or 

deposition) โดยใชข้อ้มลูจากการส ารวจระยะไกล (remotely sensed data) และ ระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร ์(Geographic Information System) 

2) ประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเลทีม่ตี่อพืน้ทีช่ายฝ่ัง

ทะเลอันดามันในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต โดยอาศัยหลักการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มมาใชเ้ป็นแนวทาง ซึง่ไดแ้ก ่ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชวีภาพ ทรัพยากร

คณุคา่การใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์และทรัพยากรคณุคา่คณุภาพชวีติ (เกษม, 2545) 

3) เสนอแนะแนวทางในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการ

เปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเล ซึง่จะเป็นการเสนอแนะในเชงิทฤษฏอีย่างกวา้งๆในภาพรวมของพืน้ที่

ศกึษา ไมล่งลกึในรายละเอยีดของในแต่ละพืน้ที ่เพราะในการศกึษานี้ไม่ไดม้แีผนทีจ่ะเก็บขัอมูลปฐม

ภมูใินพืน้ทีศ่กึษา โดยเฉพาะขอ้มลูทางดา้นเศรษฐกจิสังคม เนื่องจากตอ้งใชง้บประมาณและเวลาใน

การด าเนนิการมากกวา่นี ้
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ภาพที ่1 แสดงพืน้ทีศ่กึษาในชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 
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2. วธิกีารศกึษา 

 

2.1 วัสดแุละอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษา 

วัสดแุละอปุกรณ์ส าหรับใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก ่

(1) อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์(Hardware) ใชใ้นการประมวลผล และแสดงขอ้มลูแผนทีท่ี่

ใชใ้นการศกึษาครัง้นีค้อื ระบบ Personal Computer (PC) ท างานกับโปรแกรม ERDAS IMAGINE 8.7 

ArcView 3.3 และ ArcGIS 9.0 

  (2) อปุกรณ์น าเขา้ขอ้มลู ไดแ้ก ่Keyboard, Mouse และ Scanner 

  (3) อปุกรณ์การแสดงผล ไดแ้ก ่Printer , Color Monitor และ Plotter 

  (4) โปรแกรมดา้นสารสนเทศภมูศิาสตร ์เชน่  ArcView 3.3, ArcGIS 9 และ ERDAS 

IMAGINE 8.7 

(5) แผนทีภ่มูปิระเทศ มาตราสว่น 1 : 50,000 ครอบคลุมพืน้ทีศ่กึษาในชายฝ่ังทะเล

อันดามัน ซึง่ไดแ้ก ่(1) ต าบลก าพวน และนาคา อ าเภอสขุส าราญ จังหวัดระนอง  (2) ต าบลเกาะพระ

ทอง และครุะ อ าเภอครุะบรุ ีต าบลเกาะคอเขา คกึคัก และบางมว่ง อ าเภอตะกัว่ป่า ต าบลทา้ยเหมอืง นา

เตย และล าแกน่ อ าเภอทา้ยเหมอืง ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (3) ต าบลกมลา 

และป่าตอง อ าเภอกะทู ้ต าบลสาคู ไมข้าว และเชงิทะเล อ าเภอถลาง ต าบลกะรน และราไวย ์อ าเภอ

เมอืง จังหวัดภเูก็ต ผลติโดยกรมแผนทีท่หาร 

(6) ภาพถ่ายทางอากาศขาว-ด า มาตราส่วน 1 : 15,000 ของปี พ.ศ. 2518 และ

มาตราสว่น 1 : 50,000  ครอบคลมุพืน้ทีศ่กึษา ผลติโดยกรมแผนทีท่หาร 

(7) ภาพถา่ยดาวเทยีม มาตราสว่น 1 : 15,000 ถา่ยเมือ่ปี พ.ศ. 2545  ครอบคลมุพืน้ที่

ศกึษา ผลติโดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

(8) ภาพถ่ายทางอากาศส ีมาตราสว่น 1 : 4,000 ของปี พ.ศ. 2547 ครอบคลุมพืน้ที่

ศกึษา ผลติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(9) ภาพถา่ยดาวเทยีม มาตราสว่น 1 : 15,000 ถา่ยเมือ่ปี พ.ศ. 2551  ครอบคลมุพืน้ที่

ศกึษา ผลติโดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 
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2.2 วธิกีารศกึษา 

การศกึษาวจัิยครัง้นี ้มขีัน้ตอนการด าเนนิการ ดังนี ้ 

2.1.1.  การศกึษาวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ัง 

1) น าเขา้ขอ้มลูจากรูปถ่ายทางอากาศขาวด าผลติเมือ่ปี พ.ศ. 2518 และ ขอ้มลูรูปถ่าย

ทางอากาศสผีลติเมือ่ปี พ.ศ. 2547 ภาพถ่ายดาวเทยีม ผลติปี 2545 และ 2551 ดว้ยกระบวนการวาด

ภาพ (scanning process) ใหภ้าพอยูใ่นรูปดจิติอลโดยเครือ่งสแกนเนอร ์(scanner) จากนัน้เลอืกหา

จดุอา้งองิภมูศิาสตร ์(Ground Control Point – GCP) ทีเ่หมาะสม โดยใชแ้ผนทีภ่มูปิระเทศ มาตราสว่น 

1:50,000 ของกรมแผนทีท่หารเป็นแผนทีห่ลัก (base map) เพือ่ใชส้ าหรับอา้งองิจดุพกิดัภมูศิาสตรใ์น

ภาพถา่ยทางอากาศ และท าการถา่ยทอดจดุพกิดัเชงิพืน้ที ่(coordinate transformation) ใหก้ับขอ้มลู

ดจิติอลของรปูถา่ยทางอากาศ โดยใชโ้ปรแกรม ERDAS 8.7 

2) จัดท าแผนทีแ่สดงเสน้แนวชายฝ่ังทะเลดว้ยการแปลรูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่าย

ดาวเทียมผ่านหนา้จอคอมพวิเตอร์ แลว้น าเสน้แนวชายฝ่ังเขา้สู่ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ โดยใช ้

โปรแกรม ArcView 3.3 เสน้แนวชายฝ่ังในการศกึษานี้จะใชเ้สน้ขอบทรายและทะเล (land-water 

boundary) ซึง่เป็นเสน้เชือ่มตอ่ระหวา่งทะเลและแผน่ดนิ 

3) วเิคราะหห์าบรเิวณแนวชายฝ่ังทีเ่ปลีย่นแปลง อัตราการเปลีย่นแปลงทัง้แบบกัดเซาะ

และทับถม และ เนื้อที่ของพื้นที่ชายฝ่ังที่เปลี่ยนแปลง โดยใชเ้ทคนิคการซอ้นทับ (overlay 

technique) แผนทีแ่สดงแนวเสน้ชายฝ่ังทะเลในปี พ.ศ. 2518 กบั ปี พ.ศ. 2545,  ปี พ.ศ. 2545 กบั ปี 

พ.ศ. 2547,  และ ปี พ.ศ. 2547 กับ ปี พ.ศ. 2551 ในระบบสารสนเทศภมูศิาสตรโ์ดยใชโ้ปรแกรม 

ArcGIS 9.0 (ตารางที ่ 1) แลว้ค านวณหาอัตราของการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเล และเนื้อทีข่อง

บรเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ังทีเ่ปลีย่นแปลง 

4) ออกส ารวจในสนามเพื่อตรวจสอบขอบเขตและสภาพพื้นที่บรเิวณแนวชายฝ่ังที่

เปลีย่นแปลง  และบนัทกึต าแหน่งดว้ยเครือ่งก าหนดพกิดัภมูศิาสตรด์ว้ยดาวเทยีม (GPS) 

2.1.2 การแปลภาพถา่ยทางอากาศและภาพถา่ยดาวเทยีม 

แปลภาพถา่ยทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทยีม ในพืน้ทีศ่กึษาบรเิวณชายฝ่ังทะเลอัน

ดามันทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ัง ทัง้ในรูปของการกัดเซาะและทับถม ดว้ยการแปลผ่านหนา้
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จอคอมพวิเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม ArcView 3.3 โดยใชภ้าพถ่ายทางอากาศขาว-ด า มาตราส่วน 

1:15,000 ผลติในปี พ.ศ. 2518  ภาพถ่ายดาวเทยีม มาตราสว่น 1:15,000 ผลติในปี พ.ศ. 2545 

ภาพถา่ยทางอากาศส ีมาตราสว่น 1:4,000 ทีผ่ลติในปี พ.ศ. 2547 และภาพถ่ายดาวเทยีม มาตราสว่น 

1:50,000 ทีผ่ลติในปี พ.ศ.2551 และออกส ารวจภาคสนามในบรเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลอนัดามนั 

 

ตารางที ่1 ประเภทและแหลง่ของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษา 

ประเภทขอ้มูลแผนที ่ มาตราสว่น แหลง่ขอ้มลู 

1.  แผนทีข่อบเขตการปกครอง 1: 50,000 กรมแผนทีท่หาร และ กรมการปกครอง 

2.  ขอ้มลูเสน้ชายฝ่ังทะเลป้ พ.ศ. 2518  1: 4,000 ภาพถา่ยทางอากาศขาว-ด า บันทกึภาพเมือ่ 

ป้ พ.ศ. 2518 ผลติโดยกรมแผนทีท่หาร 

3. ขอ้มลูเสน้ชายฝ่ังทะเลป้ พ.ศ. 2545 1:50,000 ภาพถา่ยดาวเทยีม Landsat TM  บนัทกึภาพเมือ่ 

พ.ศ. 2545 ผลติโดย GISTDA 

4. ขอ้มลูเสน้ชายฝ่ังทะเลป้ พ.ศ. 2547 1: 4,000 ภาพถา่ยทางอากาศสบีนัทกึภาพเมือ่ พ.ศ. 2547 

ผลติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

5. ขอ้มลูเสน้ชายฝ่ังทะเลปี พ.ศ. 2551 1:50,000 ภาพถา่ยดาวเทยีม Landsat TM บนัทกึภาพเมือ่ 

ปี พ.ศ. 2551 ผลติโดย GISTDA 
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3. ผลการศกึษา 

 

3.1 การเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเล 

 3.1.1 การกดัเซาะ (Erosion) 

  ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลอันดามันในพืน้ที่ศกึษา ในชว่งระหว่างปี พ.ศ. 2518-2545 

พืน้ทีศ่กึษาบรเิวณชายฝ่ังทะเลอันดามันมอีัตราการกัดเซาะระหว่าง 0.171-1.975 เมตรต่อปี โดยพืน้ที่

บรเิวณทีม่อีตัราการกดัเซาะสงูสดุอยูท่ีต่ าบลนาคา อ าเภอสขุส าราญ จังหวัดระนอง สว่นพืน้ทีท่ีม่อีัตรา

การกดัเซาะต ่าสดุไดแ้กพ่ืน้ทีใ่นต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต (ตารางที ่2 และ ภาพที ่2) 

ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2547 ในบรเิวณชายฝ่ังทะเลของพืน้ทีศ่กึษา พืน้ทีศ่กึษา

บรเิวณชายฝ่ังทะเลอันดามันมอีัตราการกัดเซาะระหว่าง 29.277-3.381 เมตรต่อปี โดยพืน้ทีท่ีม่อีัตรา

การกดัเซาะสงูสดุอยูท่ีต่ าบลบางมว่ง อ าเภอตะกัว่ป่า จังหวัดพังงา สว่นพืน้ทีท่ีม่อีตัราการกดัเซาะต ่าสดุ

ไดแ้กพ่ืน้ทีใ่นต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต (ตารางที ่2 และ ภาพที ่3) 

  ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2551 ในบรเิวณชายฝ่ังทะเลของพืน้ทีศ่กึษา พืน้ทีศ่กึษา

บรเิวณชายฝ่ังทะเลอันดามันมอีัตราการกัดเซาะระหว่าง 12.649-0.420 เมตรต่อปี โดยพืน้ทีท่ีม่อีัตรา

การกัดเซาะสงูสดุอยูท่ีต่ าบลเกาะคอเขา อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สว่นพืน้ทีท่ีม่อีัตราการกัดเซาะ

ต ่าสดุไดแ้กพ่ืน้ทีใ่นต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต (ตารางที ่2 และ ภาพที ่4)  

3.1.2 การทับถม (Accretion) 

  ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลอันดามันในพืน้ที่ศกึษา ในชว่งระหว่างปี พ.ศ. 2518-2545 

พืน้ที่ชายฝ่ังที่มตีะกอนมาทับถมมอีัตราการทับถมอยู่ระหว่าง 0.030-3.246 เมตรต่อปี โดยพืน้ที่ที่มี

อตัราการทับถมสงูสดุอยูท่ีต่ าบลก าพวน กิง่อ าเภอสขุส าราญ จังหวัดระนอง สว่นพืน้ทีท่ีอ่ตัราการทับถม

ต ่าสดุไดแ้กพ่ืน้ทีใ่นต าบลกะรน อ าเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต (ตารางที ่2 และ ภาพที ่2) 

ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2547 ในบรเิวณชายฝ่ังทะเลของพืน้ทีศ่กึษา พืน้ทีช่ายฝ่ัง

ทีม่ตีะกอนมาทับถมมอีตัราการทับถมอยูร่ะหวา่ง 0.001-14.444 เมตรตอ่ปี โดยพืน้ทีท่ีม่อีตัราการทับถม 

สงูสดุอยูท่ีต่ าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จังหวัดภเูก็ต สว่นพืน้ทีท่ีม่อีตัราการทับถมต ่าสดุไดแ้กพ่ืน้ทีใ่นต าบล

กะรน อ าเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต (ตารางที ่2 และ ภาพที ่3)  
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ตารางที ่2 อตัราการกดัเซาะและทับถมชายฝ่ังทะเลอนัดามนั (เมตรตอ่ปี) ในพืน้ทีศ่กึษา 

จังหวดั อ าเภอ ต าบล 
2510-2545 2545-2548 2548-2551 

อตัราการกัดเซาะ อตัราการทับถม อตัราการกัดเซาะ อตัราการทับถม อตัราการกัดเซาะ อตัราการทับถม 

ระนอง กิง่อ าเภอสขุส าราญ ก าพวน -1.645 3.246 -22.819 5.467 -3.126 8.545 

    นาคา -1.975 2.093 -7.489 4.598 -5.798 3.361 

                  

พังงา ครุะบรุ ี เกาะพระทอง -0.966 0.975 -8.938 1.121 -3.463 10.538 

    ครุะ -1.573 1.662 -9.024 3.215 -4.266 3.299 

  ตะกั่วป่า เกาะคอเขา -0.769 2.433 -10.835 3.246 -12.694 5.256 

    คกึคัก -0.951 1.279 -12.406 4.409 -2.710 4.290 

    บางมว่ง -1.075 1.933 -29.277 3.776 -2.379 16.079 

  ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง -0.739 0.377 -3.634 4.812 -1.729 2.550 

    นาเตย -0.892 0.739 -5.957 0.610 -2.738 2.311 

    ล าแกน่ -0.730 0.958 -5.309 0.000 -2.539 7.223 

  ตะกั่วทุง่ โคกกลอย -0.745 0.506 -4.549 9.686 -2.639 3.721 

                  

ภเูก็ต กะทู ้ กมลา -1.864 0.922 -6.307 14.444 -3.735 6.080 

    ป่าตอง -0.437 0.458 -9.910 0.018 -4.964 4.953 

  ถลาง สาค ู -0.966 0.766 -23.681 1.937 -4.165 18.413 

    ไมข้าว -0.392 0.385 -3.381 3.385 -2.766 1.242 

    เชงิทะเล -0.587 1.755 -6.615 2.991 -3.086 2.284 

  เมอืงภเูก็ต กะรน -0.648 0.030 -10.004 0.000 -3.178 2.922 

    ราไวย ์ -0.171 0.260 -4.120 4.315 -0.420 2.634 
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             ภาพท่ี 2 แสดงบริเวณแนวชายฝ่ังที่เกิดการกดัเซาะและทบัถมในระหวา่งปี พ.ศ. 2518-2545
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        ภาพท่ี 3 แสดงบริเวณแนวชายฝ่ังที่เกิดการกดัเซาะและทบัถมในระหวา่งปี พ.ศ.2545-2547
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     ภาพท่ี 4 แสดงบริเวณแนวชายฝ่ังที่เกิดการกดัเซาะและทบัถมในระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2551 
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ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2551 ในบรเิวณชายฝ่ังทะเลของพืน้ทีศ่กึษา พืน้ทีช่ายฝ่ัง

ทีม่ตีะกอนมาทับถมมอีตัราการทับถมอยูร่ะหวา่ง 18.413-1.242 เมตรตอ่ปี โดยพืน้ทีท่ีม่อีตัราการทับถม

สงูสดุอยูท่ีต่ าบลสาค ูอ าเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต สว่นพืน้ทีท่ีม่อีตัราการทับถมต ่าสดุไดแ้กพ่ืน้ทีใ่นต าบล

ไมข้าว อ าเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต (ตารางที ่2 และ ภาพที ่4) 

3.1.3 ลักษณะการใชท้ีด่นิในพืน้ทีช่ายฝ่ังทีเ่ปลีย่นแปลง 

  ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลอันดามันในพืน้ทีศ่กึษา ในชว่งระหว่างปี พ.ศ. 2518-2545 มี

พืน้ทีช่ายฝ่ังทีถู่กกัดเซาะคดิเป็นเนื้อที ่3-226 ไร่ (ตารางที ่3) โดยพืน้ทีท่ีเ่กดิการกัดเซาะสูงสุดคือ 

226 ไร่ ซ ึง่เป็นพืน้ทีป่่าชายเลนจ านวน 57 ไร่ (ตารางที ่6) อยูใ่นต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุร ี

จังหวัดพังงา และพืน้ทีท่ีเ่กดิการกัดเซาะนอ้ยทีสุ่ดคอื 3 ไร่ อยู่ในต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืง จังหวัด

ภเูก็ต สว่นพืน้ทีก่ารทับถมพบว่า มพีืน้ทีช่ายฝ่ังทีเ่กดิการทับถมคดิเป็นเนื้อที่ 0-780 ไร่ (ตารางที ่3) 

โดยพืน้ทีท่ีเ่กดิการทับถมสงูสดุตอื 780 ไร่ ซ ึง่เป็นพืน้ทีช่ายหาดจ านวน 430 ไร่ (ตารางที ่7) อยูใ่น

ต าบลเกาะคอเขา อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และพื้นที่ที่ไม่เกดิการทับถมเลยอยู่ในต าบลกะรน 

อ าเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต 

ในชว่งระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547 ในบรเิวณชายฝ่ังทะเลของพืน้ทีศ่กึษา มพีืน้ที่

ชายฝ่ังทีถ่กูกดัเซาะคดิเป็นเนือ้ที ่10-368 ไร ่(ตารางที ่4)โดยพืน้ทีท่ีเ่กดิการกัดเซาะสงูสดุตอื 368 ไร ่

ซึง่เป็นพืน้ทีช่ายหาดจ านวน 110 ไร ่(ตารางที ่8) อยูใ่นต าบลเกาะพระทอง อ าเภอครุะบรุ ีจังหวัดพังงา 

สาเหตทุีท่ าใหพ้ืน้ทีม่กีารกดัเซาะมากทีส่ดุในระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2547 คอืการเกดิคลืน่สนึามพิัดเขา้

สูช่ายฝ่ังทะเลอนัดามนัในปี พ.ศ. 2547 และพืน้ทีท่ีเ่กดิการกัดเซาะนอ้ยทีส่ดุคอื 10 ไร่ อยูใ่นต าบลนา

เตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จังหวัดพังงา สว่นพืน้ทีก่ารทับถมพบว่า มพีืน้ทีช่ายฝ่ังทีเ่กดิการทับถมคดิเป็น

เนือ้ที ่0-20 ไร ่(ตารางที ่4)โดยพืน้ทีท่ีเ่กดิการทับถมสงูสุดตอื 20 ไร่ ซ ึง่เป็นพืน้ทีป่ลูกมะพรา้วจ านวน 

9 ไร ่(ตารางที ่9) อยูใ่นต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต และพืน้ทีท่ีไ่มเ่กดิการทับถมเลยอยูใ่น

ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จังหวัดพังงา ในต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้จังหวัดภเูก็ต และในต าบล

กะรน อ าเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต 

ในชว่งระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 ในบรเิวณชายฝ่ังทะเลของพืน้ทีศ่กึษา ม ีพืน้ที่

ชายฝ่ังทีถ่กูกดัเซาะคดิเป็นเนื้อที ่0-163 ไร่ (ตารางที ่5) โดยพืน้ทีท่ีเ่กดิการกัดเซาะสงูสดุตอื 163 ไร ่
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ซึง่เป็นพืน้ทีป่่าชายเลนจ านวน 54 ไร่ (ตารางที ่10) อยูใ่นต าบลเกาะคอเขา อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัด

พังงา และพืน้ทีท่ีไ่มเ่กดิการกัดเซาะเลยอยูใ่นต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต ส่วนพืน้ทีท่ีเ่กดิ

การทับถมพบวา่ มพีืน้ทีช่ายฝ่ังทีเ่กดิการทับถมคดิเป็นเนือ้ที ่2-206 ไร ่(ตารางที ่5) โดยพืน้ทีท่ีเ่กดิการ

ทับถมสงูสดุตอื 206 ไร่ ซ ึง่เป็นพืน้ทีช่ายหาดจ านวน 158 ไร่ (ตารางที ่11) อยูใ่นต าบลเกาะพระทอง 

อ าเภอครุะบรุ ีจังหวัดพังงา และพืน้ทีท่ีเ่กดิการกัดทับถมนอ้ยทีส่ดุคอื 2 ไร่ อยูใ่นต าบลป่าตอง อ าเภอ

กะทู ้จังหวัดภเูก็ต (ตารางที ่5) 

จากผลการศกึษาโดยเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังใน 3 ชว่งเวลา ไดแ้ก ่

ระหวา่งปี พ.ศ. 2518-2545 ระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2547 และ ระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2551 พบว่า พืน้ที่

ชายฝ่ังทีถู่กกัดเซาะอยา่งรุนแรงคดิเป็นเนื้อทีม่ากทีส่ดุคอื 368 ไร่ อยูใ่นต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุ

ระบรุ ีจังหวัดพังงา (ตารางที ่4) ในชว่งระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547 ซึง่เป็นชว่งเวลาทีเ่กดิเหตุการณ์

คลืน่สนึาม ิสว่นพืน้ทีช่ายฝ่ังทีม่ตีะกอนถกูพัดพามาทับถมคดิเป็นเนือ้ทีม่ากทีส่ดุคอื 206 ไร ่อยูใ่นต าบล

เกาะพระทอง อ าเภอครุะบรุ ีจังหวัดพังงาในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2551 
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ตารางที ่ 3  การเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามนัในพืน้ทีศ่กึษาในระหวา่งปี พ.ศ. 2518 - 2545 

   ลักษณะ 

จังหวดั อ าเภอ ต าบล กดัเซาะ ทับถม 

   ไร ่ เฮกแตร ์ ไร ่ เฮกแตร ์

ระนอง สขุส าราญ ก าพวน 169 27.07 374 59.83 

   นาคา 91 14.53 216 34.51 

พังงา ครุะบรุ ี เกาะพระทอง 226 36.17 266 42.56 

    ครุะ 195 31.19 184 29.43 

  ตะกัว่ป่า เกาะคอเขา 63 10.15 780 124.79 

    คกึคัก 89 14.31 215 34.39 

    บางมว่ง 68 10.92 206 33.00 

  ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง 126 20.14 14 2.27 

    นาเตย 41 6.64 21 3.30 

    ล าแกน่ 94 15.00 111 17.77 

  ตะกัว่ทุง่ โคกกลอย 69 11.11 14 2.21 

ภเูกต็ กะทู ้ กมลา 57 9.14 19 3.05 

    ป่าตอง 17 2.67 10 1.60 

  ถลาง สาค ู 43 6.94 6 0.93 

    ไมข้าว 28 4.47 27 4.30 

    เชงิทะเล 9 1.46 245 39.24 

  เมอืงภเูกต็ กะรน 9 1.51 0.19 0.03 

    ราไวย ์ 3 0.52 7 1.16 
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ตารางที ่ 4  การเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามนัในพืน้ทีศ่กึษาในระหวา่งปี พ.ศ. 2545 – 2547 

   ลักษณะ 

จังหวดั อ าเภอ ต าบล กดัเซาะ ทับถม 

   ไร ่ เฮกแตร ์ ไร ่ เฮกแตร ์

ระนอง สขุส าราญ ก าพวน 196 31.30 14 2.23 

    นาคา 109 17.52 10 1.57 

พังงา ครุะบรุ ี เกาะพระทอง 368 58.84 2 0.39 

    ครุะ 187 29.86 12 1.90 

  ตะกัว่ป่า เกาะคอเขา 239 38.31 15 2.46 

    คกึคัก 266 42.59 14 2.26 

    บางมว่ง 175 28.05 15 2.46 

  ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง 14 2.18 10 1.66 

    นาเตย 10 1.53 0.38 0.01 

    ล าแกน่ 98 15.74 1 0.16 

  ตะกัว่ทุง่ โคกกลอย 50 8.07 10 1.53 

ภเูกต็ กะทู ้ กมลา 26 4.16 17 2.76 

    ป่าตอง 45 7.27 0.06 0.06 

  ถลาง สาค ู 84 13.47 1 0.16 

    ไมข้าว 11 1.73 20 3.17 

    เชงิทะเล 56 9.03 5 0.79 

  เมอืงภเูกต็ กะรน 62 9.88 0 0.00 

    ราไวย ์ 13 2.07 19 3.03 
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ตารางที ่ 5  การเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามนัในพืน้ทีศ่กึษาในระหวา่งปี พ.ศ. 2547 - 2551 

 
   ลักษณะ 

จังหวดั อ าเภอ ต าบล กดัเซาะ ทับถม 

   ไร ่ เฮกแตร ์ ไร ่ เฮกแตร ์

ระนอง สขุส าราญ ก าพวน 37 5.99 113 18.07 

    นาคา 40 6.38 87 13.89 

พังงา ครุะบรุ ี เกาะพระทอง 105 16.81 206 33.04 

    ครุะ 36 5.80 39 62.00 

  ตะกัว่ป่า เกาะคอเขา 163 26.14 118 18.82 

    คกึคัก 45 7.17 108 17.30 

    บางมว่ง 24 3.84 136 21.74 

  ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง 35 5.53 18 2.92 

    นาเตย 20 3.19 9 1.46 

    ล าแกน่ 41 6.48 59 9.48 

  ตะกัว่ทุง่ โคกกลอย 44 7.05 18 2.86 

ภเูกต็ กะทู ้ กมลา 7 1.10 7 1.16 

    ป่าตอง 7 1.17 2 0.40 

  ถลาง สาค ู 15 2.41 40 6.42 

    ไมข้าว 30 4.84 10 1.58 

    เชงิทะเล 20 3.27 6 0.89 

  เมอืงภเูกต็ กะรน 13 2.07 6 0.99 

    ราไวย ์ 0 0.00 6 0.97 
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ตารางที ่ 6  ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในพืน้ทีเ่กดิการกดัเซาะชายฝ่ังในระหวา่งปี พ.ศ. 2518-2545 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีก่ดัเซาะ (ไร)่ 

ระนอง สขุส าราญ ก าพวน ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 19 

   ป่าชายเลน 79 

   ป่าไม ้ 37 

   แหลง่น ้า 34 

    169 

  นาคา ป่าชายเลน 88 

    ป่าไม ้ 1 

    พืน้ทีอ่ ืน่ๆ 2 

    91 

พังงา ครุะบรุ ี
เกาะพระ
ทอง 

ป่าชายเลน 57 

      ป่าไม ้ 112 

      พืน้ทีอ่ ืน่ๆ 33 

      มะพรา้ว 24 

        226 

    ครุะ ป่าชายเลน 11 

      ป่าชายหาด 98 

      ป่าไม ้ 86 

        195 

  ตะกัว่ป่า เกาะคอเขา ป่าชายหาด 29 

      ป่าไม ้ 1 

      เหมอืงแร ่ 29 

      แหลง่น ้า 4 

        63 

    คกึคัก ป่าชายหาด 46 

      ป่าไม ้ 14 

      มะพรา้ว 15 

      ยางพารา 7 

      แหลง่น ้า 7 

        89 

    บางมว่ง ป่าชายหาด 45 

      มะพรา้ว 12 

      ยางพารา 11 

        68 

  ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง ป่าชายหาด 121 

      เหมอืงแร ่ 5 

        126 

    นาเตย พืน้ทีลุ่ม่ พร ุ 41 

        41 
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ตารางที ่ 6  ตอ่ 

 
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีก่ดัเซาะ (ไร)่ 

    ล าแกน่ ป่าชายหาด 45 

      ป่าไม ้ 48 

      ยางพารา 1 

        94 

  ตะกัว่ทุง่ โคกกลอย ป่าชายเลน 36 

      พืน้ทีลุ่ม่ พร ุ 26 

      มะพรา้ว 7 

        69 

ภเูกต็ กะทู ้ กมลา ชายหาด 1 

   นา 7 

   ยางพารา 12 

   เหมอืงแร ่ 37 

    57 

  ป่าตอง ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 11 

   มะพรา้ว 4 

   ยางพารา 2 

    17 

 ถลาง สาค ู ชายหาด 13 

   ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 4 

   นา 5 

   ป่าชายหาด 17 

   ป่าไม ้ 4 

    43 

  ไมข้าว ชายหาด 6 

   ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 8 

   ป่าชายหาด 2 

   ป่าไม ้ 8 

   มะพรา้ว 4 

    28 

  เชงิทะเล ป่าไม ้ 3 

   ยางพารา 6 

    9 

 เมอืงภเูกต็ กะรน ชายหาด 9 

    9 

  ราไวย ์ มะพรา้ว 3 

    3 
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ตารางที ่7   ลักษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในพืน้ทีเ่กดิการทับถมในระหวา่งปี พ.ศ. 2518-2545 

 
 
 
 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีท่บัถม (ไร)่ 

ระนอง สขุส าราญ ก าพวน ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 17 

      ป่าชายเลน 166 

      ป่าไม ้ 74 

      พืน้ทีอ่ ืน่ๆ 71 

      แหลง่น ้า 46 

        374 

    นาคา ชายหาด 76 

      ป่าชายเลน 87 

      ป่าไม ้ 7 

      พืน้ทีอ่ ืน่ๆ 44 

      มะพรา้ว 2 

     216 

พังงา ครุะบรุ ี เกาะพระทอง ป่าชายเลน 94 

      ป่าไม ้ 125 

      พืน้ทีอ่ ืน่ๆ 25 

      มะพรา้ว 22 

        266 

  ครุะ ป่าชายเลน 29 

    ป่าชายหาด 105 

    ป่าไม ้ 50 

      184 

 ตะกัว่ป่า เกาะคอเขา ชายหาด 193 

     ป่าชายเลน 1 

     ป่าชายหาด 430 

     ป่าไม ้ 3 

     เหมอืงแร ่ 132 

     แหลง่น ้า 21 

       780 

  คกึคัก ชายหาด 83 

    ป่าชายเลน 12 

    ป่าชายหาด 80 

    มะพรา้ว 39 

    แหลง่น ้า 1 

      215 
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ตารางที ่ 7  ตอ่ 

 
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีท่บัถม (ไร)่ 

  บางมว่ง ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 81 

    ป่าชายหาด 84 

    มะพรา้ว 37 

    ยางพารา 3 

    เหมอืงแร ่ 1 

      206 

 ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 9 

     นา 5 

       14 

   นาเตย พืน้ทีลุ่ม่ พร ุ 21 

       21 

   ล าแกน่ ป่าชายเลน 44 

     ป่าชายหาด 27 

     พืน้ทีลุ่ม่ พร ุ 28 

     มะพรา้ว 1 

     ยางพารา 11 

       111 

 ตะกัว่ทุง่ โคกกลอย ป่าชายเลน 14 

       14 

ภเูกต็ กะทู ้ กมลา ชายหาด 3 

      ป่าไม ้ 2 

      ยางพารา 14 

        19 

    ป่าตอง ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 9 

      ยางพารา 1 

        10 

  ถลาง สาค ู ชายหาด 1 

      ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 1 

      ป่าชายหาด 1 

      ป่าไม ้ 0 

      ยางพารา 3 

        6 

    ไมข้าว ชายหาด 2 

      ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 1 

      ป่าไม ้ 7 

      มะพรา้ว 17 

        27 
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ตารางที ่ 7  ตอ่   

 
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีท่บัถม (ไร)่ 

  เชงิทะเล ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 6 

     นา 122 

     ป่าไม ้ 2 

     มะพรา้ว 23 

     ยางพารา 91 

     เหมอืงแร ่ 1 

       245 

 เมอืงภเูกต็ กะรน ชายหาด 0 

     มะพรา้ว 0 

       0 

   ราไวย ์ มะพรา้ว 7 

       7 
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ตารางที ่8  ลักษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในพืน้ทีเ่กดิการกดัเซาะชายฝ่ังในระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2547 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีก่ดัเซาะ(ไร)่ 

ระนอง สขุส าราญ ก าพวน ชายหาด 62 

      ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 25 

      ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 56 

      ป่าชายเลน 31 

      ป่าไม ้ 13 

      ยางพารา 9 

        196 

    นาคา ชายหาด 46 

      ป่าชายเลน 63 

        109 

พังงา ครุะบรุ ี เกาะพระทอง ชายหาด 110 

      ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 121 

      ป่าไม ้ 106 

      มะพรา้ว 31 

        368 

  ครุะ ชายหาด 23 

    ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 42 

    ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 62 

    ป่าชายเลน 10 

    ป่าไม ้ 50 

      187 

 ตะกัว่ป่า เกาะคอเขา ชายหาด 95 

     ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 4 

     ป่าชายเลน 66 

     ป่าไม ้ 51 

     มะพรา้ว 21 

     สน 2 

       239 

  คกึคัก ชายหาด 56 

    ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 2 

    ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 14 

    ป่าไม ้ 2 

    เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 16 

    มะพรา้ว 130 

    ยางพารา 21 

    เหมอืงแร ่ 2 

    แหลง่น ้า 23 

      266 
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ตารางที ่ 8  ตอ่ 
 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีก่ดัเซาะ (ไร)่ 

  บางมว่ง พืน้ทีอ่ ืน่ๆ 41 

    เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 5 

    มะพรา้ว 26 

    สน 79 

    เหมอืงแร ่ 24 

       175 

 ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 7 

     พืน้ทีอ่ ืน่ๆ 7 

       14 

   นาเตย พืน้ทีอ่ ืน่ๆ 10 

       10 

   ล าแกน่ ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 33 

     ป่าชายเลน 44 

     ป่าไม ้ 15 

     ยางพารา 5 

     เหมอืงแร ่ 1 

       98 

 ตะกัว่ทุง่ โคกกลอย ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 5 

     ป่าไม ้ 4 

     มะพรา้ว 41 

       50 

ภเูกต็ กะทู ้ กมลา ชายหาด 8 

      ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 12 

      ป่าไม ้ 1 

      ยางพารา 4 

      สถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 1 

        26 

    ป่าตอง ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 16 

      ป่าไม ้ 13 

      ยางพารา 3 

      สถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 13 

        45 

 ถลาง สาค ู ชายหาด 56 

     ป่าชายหาด 15 

     ยางพารา 13 

       84 

  ไมข้าว ชายหาด 1 

    ป่าชายหาด 10 

      11 
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ตารางที ่ 8  ตอ่ 

 
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีก่ดัเซาะ (ไร)่ 

    เชงิทะเล ชายหาด 33 

      ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 5 

      ป่าชายหาด 12 

      ป่าไม ้ 1 

      ยางพารา 5 

        56 

 
เมอืง
ภเูกต็ 

กะรน ชายหาด 48 

     ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 2 

     ป่าไม ้ 1 

     ยางพารา 3 

     สถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 8 

       62 

  ราไวย ์ ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 9 

    มะพรา้ว 3 

    สถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 1 

      13 
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ตารางที ่ 9 ลักษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในพืน้ทีเ่กดิการทับถมในระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2547 
 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีท่บัถม (ไร)่ 

ระนอง สขุส าราญ ก าพวน ชายหาด 0 

      ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 0 

      ป่าชายเลน 14 

        14 

    นาคา ชายหาด 3 

      ป่าชายเลน 7 

        10 

พังงา ครุะบรุ ี เกาะพระทอง ชายหาด 2 

      ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 0 

      ป่าไม ้ 0 

      มะพรา้ว 0 

        2 

    ครุะ ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 12 

        12 

  ตะกัว่ป่า เกาะคอเขา ชายหาด 7 

      ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 5 

      มะพรา้ว 3 

        15 

    คกึคัก มะพรา้ว 10 

      เหมอืงแร ่ 4 

        14 

    บางมว่ง ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 3 

      มะพรา้ว 12 

        15 

  ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง มะพรา้ว 10 

        10 

    นาเตย พืน้ทีอ่ ืน่ๆ 0 

        0 

   ล าแกน่ ป่าไม ้ 1 

       1 

 ตะกัว่ทุง่ โคกกลอย ป่าไม ้ 10 

       10 

ภเูกต็ กะทู ้ กมลา ชายหาด 1 

      ป่าไม ้ 2 

      มะพรา้ว 14 

        17 

  ป่าตอง ป่าไม ้ 1 

      1 
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ตารางที ่9  ตอ่ 

 
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีท่บัถม (ไร)่ 

 ถลาง สาค ู สนามบนิ 1 

       1 

   ไมข้าว ชายหาด 1 

     ป่าชายหาด 1 

     ป่าไม ้ 2 

     มะพรา้ว 9 

     สนามบนิ 7 

       20 

   เชงิทะเล ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 4 

     ป่าไม ้ 1 

     ยางพารา 0 

       5 

 เมอืงภเูกต็ กะรน ชายหาด 0 

       0 

   ราไวย ์ ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 2 

     มะพรา้ว 17 

       19 
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ตารางที ่10  ลักษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในพืน้ทีเ่กดิการกดัเซาะในระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2551  

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีก่ดัเซาะ (ไร)่ 

ระนอง สขุส าราญ ก าพวน ชายหาด 5 

      ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 3 

      ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 17 

      ป่าชายเลน 9 

      ป่าไม ้ 0 

      สน 3 

        37 

    นาคา ชายหาด 28 

   ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 11 

   ป่าชายเลน 0 

       1 

        40 

พังงา ครุะบรุ ี เกาะพระทอง ชายหาด 57 

      ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 11 

      ป่าไม ้ 20 

   มะพรา้ว 7 

   ไมย้นืตน้ 10 

        105 

  ครุะ ชายหาด 16 

    ป่าชายเลน 14 

    ป่าไม ้ 6 

      36 

 ตะกัว่ป่า เกาะคอเขา ชายหาด 100 

     ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 8 

     ป่าชายเลน 54 

     ป่าไม ้ 1 

       163 

  คกึคัก ชายหาด 6 

    ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 14 

    ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 1 

    ป่าชายเลน 1 

    พืน้ทีลุ่ม่ พร ุ 3 

    มะพรา้ว 10 

    ไมย้นืตน้ 2 

    สถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 1 

    สน 7 

      45 
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ตารางที ่ 10  ตอ่ 
 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีก่ดัเซาะ (ไร)่ 

  บางมว่ง ชายหาด 6 

   ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 4 

   ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 5 

   ปาลม์น ้ามนั 0 

   พืน้ทีลุ่ม่ พร ุ 1 

   เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 2 

   มะพรา้ว 3 

    ไมย้นืตน้ 1 

    ยางพารา 0 

    สถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 1 

    สน 1 

       24 

 ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 5 

   ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 14 

   พืน้ทีอ่ ืน่ ๆ 2 

   มะพรา้ว 11 

   ไมผ้ล 1 

     แหลง่น ้า 2 

       35 

  นาเตย ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 15 

   สน 2 

    แหลง่น ้า 3 

       20 

   ล าแกน่ ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 7 

     ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 8 

     ป่าชายเลน 9 

     ป่าไม ้ 17 

       41 

 ตะกัว่ทุง่ โคกกลอย ชายหาด 2 

   ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 13 

   ป่าชายเลน 3 

   พืน้ทีอ่ ืน่ ๆ 1 

   เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 7 

   มะพรา้ว 2 

   ไมผ้ล 5 

     สถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 11 

     แหลง่น ้า 0 

       44 
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ตารางที ่ 10  ตอ่ 

 
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีก่ดัเซาะ (ไร)่ 

ภเูกต็ กะทู ้ กมลา ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 7 

        7 

    ป่าตอง ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 7 

        7 

 ถลาง สาค ู ชายหาด 10 

   ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 0 

   ป่าชายเลน 3 

   ป่าไม ้ 0 

     มะพรา้ว 1 

     สนามบนิ 1 

       15 

  ไมข้าว ชายหาด 1 

   ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 1 

   ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 2 

   ป่าชายเลน 15 

    มะพรา้ว 11 

      30 

    เชงิทะเล ชายหาด 12 

      ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 3 

      ป่าไม ้ 0 

      ยางพารา 5 

        20 

 เมอืงภเูกต็ กะรน ชายหาด 13 

       13 

  ราไวย ์ ชายหาด 0 

      0 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 35 

ตารางที ่ 11  ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในพืน้ทีเ่กดิการทับถมในระหวา่งปี พ.ศ. 2547 -2551 

 
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีท่บัถม (ไร)่ 

ระนอง สขุส าราญ ก าพวน ชายหาด 33 

   ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 17 

   ป่าชายเลน 53 

   ป่าไม ้ 2 

      ยางพารา 3 

      สน 5 

        113 

    นาคา ชายหาด 62 

   ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 20 

   ป่าชายเลน 3 

      ป่าไม ้ 2 

        87 

พังงา ครุะบรุ ี เกาะพระทอง ชายหาด 158 

      ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 12 

   ป่าไม ้ 20 

      มะพรา้ว 7 

      ไมย้นืตน้ 9 

        206 

  ครุะ ชายหาด 23 

   ป่าชายเลน 3 

   ป่าไม ้ 11 

     มะพรา้ว 2 

        39 

  ตะกัว่ป่า เกาะคอเขา ชายหาด 108 

      ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 6 

      พืน้ทีลุ่ม่ พร ุ 4 

        118 

  คกึคัก ชายหาด 32 

   ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 13 

   ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 0 

   พืน้ทีลุ่ม่ พร ุ 17 

   มะพรา้ว 35 

     ไมย้นืตน้ 9 

      สน 2 

        108 
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ตารางที ่ 11  ตอ่ 

 
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีท่บัถม (ไร)่ 

    บางมว่ง ชายหาด 76 

      ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 19 

   ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 11 

   ปาลม์น ้ามนั 4 

   พืน้ทีลุ่ม่ พร ุ 1 

   พืน้ทีอ่ ืน่ ๆ 0 

   เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 0 

   มะพรา้ว 13 

   ไมย้นืตน้ 9 

   ยางพารา 2 

   สถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 0 

   สน 1 

        136 

 ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 9 

   มะพรา้ว 0 

    แหลง่น ้า 9 

        18 

    นาเตย ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 9 

        9 

  ล าแกน่ ชายหาด 17 

   ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 27 

   ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 1 

   ป่าชายเลน 0 

   ป่าไม ้ 11 

   โรงงานอตุสาหกรรม 1 

    เหมอืงแร ่ 2 

       59 

 ตะกัว่ทุง่ โคกกลอย ชายหาด 1 

   ทุง่หญา้ ป่าละเมาะ 15 

   พืน้ทีอ่ ืน่ ๆ 0 

   มะพรา้ว 2 

       18 

ภเูกต็ กะทู ้ กมลา ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 7 

        7 

  ป่าตอง ป่าไม ้ 2 

      2 
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ตารางที ่11  ตอ่ 
 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ พืน้ทีท่บัถม (ไร)่ 

 ถลาง สาค ู ชายหาด 34 

   ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 1 

   ป่าชายเลน 0 

   ป่าไม ้ 5 

       40 

   ไมข้าว ป่าชายเลน 10 

     มะพรา้ว 0 

       10 

   เชงิทะเล ชายหาด 3 

   ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 1 

     มะพรา้ว 2 

     แหลง่น ้า 0 

       6 

 เมอืงภเูกต็ กะรน ชายหาด 6 

   ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 0 

       6 

   ราไวย ์ ชายหาด 4 

     ชมุชนสิง่ปลกูสรา้ง 2 

       6 
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3.2 สาเหตขุองการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 

 การเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามนัในบรเิวณพืน้ทีศ่กึษา ในทางทฤษฏอีาจเกดิไดจ้าก

หลายสาเหตดุว้ยกนั (กรมทรัพยากรธรณี, 2544; อจริา, 2549; ปรทิัศน,์ 2550) ซึง่ไดแ้ก ่

 2.1 สาเหตจุากธรรมชาต ิไดแ้ก ่

  2.1 กระบวนการชายฝ่ัง (Coastal processes) เป็นกระบวนการซึง่เกดิขึน้ในทะเลและ

พืน้ที่ชายฝ่ัง โดยที่ คลื่น ลม น ้าขึน้น ้าลง และกระแสน ้า เป็นปัจจัยอุทกวทิยาหลักที่มกีารเกดิและ

เปลีย่นแปลงทกุวัน และมคีวามแตกตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ที ่ซ ึง่มผีลตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม

ชายฝ่ัง (ภาพที ่5 และ 6) ดังนี ้

  1) คลืน่ (waves) คลืน่ในทะเลสว่นใหญ่กอ่ตัวขึน้จากอทิธพิลของลม ขนาด

ของคลื่นที่ก่อตัวจากลมนี้ข ึน้อยู่กับระยะทางที่ลมพัดผ่าน เมือ่คลื่นเคลื่อนตัวปะทะกับชายฝ่ังท าให ้

ชายฝ่ังเกดิการกัดเซาะพังทลาย นอกจากนัน้คลืน่อาจเกดิจากภัยธรรมชาต ิเชน่ คลืน่สนึาม ิ(tsunami 

wave) ซึง่เกดิจากการเกดิแผน่ดนิไหวใตพ้ืน้ทะเล คลืน่สนึามจิะมคีวามสงูและความรุนแรงมากกว่าปกต ิ

บรเิวณทีค่ลื่นสนึามเิคลื่อนตัวมากระท าต่อชายฝ่ังจะส่งผลใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝ่ังอย่าง

รนุแรง หรอื เกดิจากพายซุ ึง่มกัจะกอ่ตัวทางฝ่ังอา่วไทยแลว้ไปสลายตัวทางฝ่ังอนัดามนั (กรมทรัพยากร

ธรณี, 2544) 

  2) ลม (wind) ลมทะเลเป็นปัจจัยหนึง่ทีท่ าใหแ้นวชายฝ่ังเกดิการเปลีย่นแปลง 

กลา่วคอื เมือ่ลมทะเลก าลังแรงพัดเขา้ปะทะกบัชายฝ่ัง จะท าใหต้ะกอนทรายในบรเิวณชายฝ่ังถกูพัดพา

ไปกองรวมกนับรเิวณหลังชายฝ่ังเกดิเป็นเนนิทรายขึน้ หรอื ถูกพัดพาออกนอกชายฝ่ังไปทับถมกันเป็น

สนัทรายในทะเล ซึง่ทศิทางและความเร็วของลมจะเปลีย่นแปลงตามฤดมูรสมุ  

  3) กระแสน ้า (current) คลืน่ทีเ่คลือ่นเขา้สูฝ่ั่งแตกตวัท ามมุกบัแนวชายฝ่ัง ท า

ใหเ้กดิกระแสน ้าขึน้ 2 ชนดิ คอืกระแสน ้าในแนวขนานกับชายฝ่ัง (longshore transport) และ

กระแสน ้าในแนวตัง้ฉากกับชายฝ่ัง (rip current) ซึง่จะพัดพาตะกอนใหเ้คลือ่นทีไ่ปในแนวตัง้ฉากกับ

ชายฝ่ัง (onshore-offshore transport) ในบรเิวณทีม่ตีะกอนถูกพัดพาใหเ้คลือ่นที่ออกไปจากฝ่ัง

มากกวา่ตะกอนทีถ่กูพัดเขา้มาหาฝ่ังจะเกดิการกดัเซาะชายฝ่ัง 
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ภาพที ่5  แสดงการเกดิการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 

 

 

                                          

ภาพที ่6 แสดงผลกระทบทีเ่กดิจากการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 
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4) การเพิม่สูงขึน้ของระดับน ้าทะเล (sea level rise) การเพิม่สูงขึน้ของ

ระดับน ้าทะเลมสีาเหตุมาจากการเพิม่ขึน้ของอณุหภมูโิลกหรอืทีเ่รยีกกันว่า “สภาวะโลกรอ้น” สง่ผลให ้

น ้าในมหาสมทุรขยายตัวและน ้าแข็งละลาย IPCC (Intergovernment Panel on Climate Change) ได ้

รายงานวา่ ในรอบ 100 ปีทีผ่า่นมาน ้าทะเลมรีะดับเพิม่สงูขึน้ประมาณ 10 - 25 เซนตเิมตร การเพิม่สงูขึน้

ของระดับน ้าทะเลซึง่เป็นสว่นหนึง่ของพืน้ทีช่ายฝ่ังกอ่ใหเ้กดิการกดัเซาะชายฝ่ังและการถอยร่นของแนว

ชายฝ่ังเขา้ไปในแผน่ดนิ 

5) การทรุดตัวของแผ่นดนิ (land subsidence) การทรุดตัวของพืน้ทีอ่าจเกดิ

จากการทรุดตัวของเปลอืกโลก หรอื แรงกดดันทีเ่กดิจากตะกอนทีถู่กน ้าพัดพามาไปกดดันท าใหเ้กดิ

การอดัตัวของตะกอนเดมิในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล หรอื การสบูน ้าบาดาลขึน้มาใชใ้นปรมิาณมากเกนิไปท า

ใหช้ายฝ่ังเกดิการทรดุตัว สง่ผลใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณชายฝ่ังถกูกดัเซาะไดง้า่ย   

2.2 สาเหตจุากกจิกรรมของมนุษย ์(Human-induced causes)  

  สาเหตขุองการเกดิการกดัเซาะชายฝ่ังทีเ่ป็นผลมาจากกจิกรรมของมนุษย ์ไดแ้ก ่ 

  2.2.1 การขดัขวางการเคลือ่นตัวของตะกอนในบรเิวณชายฝ่ัง โดยปกตบิรเิวณชายฝ่ัง

เป็นพืน้ทีท่ีต่ะกอนจากแหลง่ต่างๆถูกพัดพามาทับถม เชน่ตะกอนจากพืน้ทีต่อนบนของลุ่มน ้าทีไ่หลลง

มาสู่ทีต่ ่าทางล าน ้าสายต่างๆ และลงสูท่ะเลทีบ่รเิวณปากแมน่ ้า (outlets) แลว้ไปทับถมกันตามแนว

ชายฝ่ังดว้ยอทิธพิลของคลืน่ การสรา้งเขือ่นและฝายในบรเิวณพืน้ทีต่อนบนของลุ่มน ้าหรอืการสรา้ง

ถนนยกระดับสงูๆจะขดัขวางตะกอนในล าน ้าทีไ่หลลงสูช่ายฝ่ัง การขดุลอกคลองและการสบูทรายไปใช ้

ในการกอ่สรา้ง ก็เป็นอกีสาเหตหุนึง่ทีม่ผีลตอ่การลดลงของตะกอนเคลือ่นทีม่าตามชายฝ่ัง เมือ่ปรมิาณ

ตะกอนบรเิวณชายฝ่ังถกูพัดพาออกไปมมีากกวา่ปรมิาณตะกอนทีถ่กูพัดพามาทับถมจงึเกดิการกัดเซาะ

ชายฝ่ังทะเลขึน้ 

2.2.2 การกอ่สรา้งโครงสรา้งทางวศิวกรรม โครงสรา้งทางวศิวกรรม อาทเิชน่ รอหรอื

คันดักทราย (groynes) เขือ่นกันทรายและคลืน่ (jetties) กองหนิกันคลืน่นอกชายฝ่ัง (detached 

breakwater หรอื offshore breakwater) ทีส่รา้งขึน้เพื่อป้องกันการเกดิการเซาะชายฝ่ัง แต่ใน

ขณะเดียวกันโครงสรา้งเหล่านี้เองก็เป็นสาเหตุใหช้ายฝ่ังเกิดการกัดเซาะไดเ้ช่นกัน เพราะไป
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เปลี่ยนแปลงทศิทางของกระแสน ้า และขัดขวางการเคลื่อนที่ของตะกอนในแนวขนานกับชายฝ่ัง 

(longshore transport) 

 2.2.3 การพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ่ังโดยขาดการวางแผนและควบคุมดูแลทีเ่หมาะสม ท าให ้

กจิกรรมของมนุษย ์เชน่ การสรา้งโรงแรม รสีอรท์ และถนนเลยีบชายหาด เพือ่รองรับอตุสาหกรรมการ

ทอ่งเทีย่ว การถมทะเลและการกอ่สรา้งสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญท่ีย่ืน่ออกไปในทะเล เชน่ การสรา้งท่าเรอื

น ้าลกึ ทา่เทยีบเรอืขนาดใหญ ่และโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ บอ่ยครัง้น าไปสูก่ารกัดเซาะหรอืทับ

ถมบรเิวณชายฝ่ัง การพัฒนาเหลา่นีจ้ะท าใหส้มดลุพลวตัทีม่อียูข่องชายฝ่ังเปลีย่นไป นอกจากนัน้การบกุ

รุกและท าลายป่าชายเลนในบรเิวณพืน้ทีร่าบลุ่มน ้าขึน้ถงึ (tidal flat) หรอื ทีร่าบดนิโคลน (mud flat) 

ชายฝ่ังทะเลซึง่เป็นแนวป้องกันคลื่นลมตามธรรมชาตเิพื่อน ามาใชท้ านากุง้และประมงชายฝ่ังท าให ้

ชายฝ่ังเกดิการกดัเซาะไดง้า่ย 

3.3 ผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ัง 

 การเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามนัโดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝ่ัง กอ่ใหเ้กดิผลกระทบ

ตอ่ระบบนเิวศชายฝ่ัง (Coastal ecosystem) ซึง่มอีงคป์ระกอบหลัก คอื ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

ชวีภาพ ทรัพยากรคณุคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และทรัพยากรคุณค่าคุณภาพชวีติ (เกษม, 2545) 

ดังนี ้

  3.1 ทรัพยากรกายภาพ (Physical resources) ในการศกึษานี้ทรัพยากรกายภาพ 

หมายถงึทรัพยากรดนิและน ้า การกัดเซาะชายฝ่ังท าใหส้ภาพภูมสิัณฐานพื้นที่ชายฝ่ังเปลี่ยนแปลง 

ชายหาดถกูกดัเซาะเขา้ไปเป็นระยะทางไกลๆ นอกจากนัน้ดนิชายฝ่ังทะเลและน ้าในแหล่งน ้าชายฝ่ังจะ

ถูกปนเป้ือนดว้ยน ้าเค็มเนื่องจากการรุกตัวของน ้าทะเล ส่งผลใหคุ้ณภาพดนิและน ้าเสือ่มโทรม ไม่

สามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการผลติทางการเกษตรได ้

  3.2 ทรัพยากรชวีภาพ (Biological resources) ซึง่หมายถงึ ป่าชายหาดและป่าชาย

เลนในส่วนที่อยู่ตดิกับชายหาด การกัดเซาะชายฝ่ังไดก้่อใหเ้กดิความเสยีหายและสูญเสยีแก่ป่า

ชายหาด และป่าชายเลน ซึง่เป็นตัวชว่ยป้องกนักระแสลมรนุแรงจากทอ้งทะเลใหเ้บาบางลง รวมทัง้แนว

ปะการังทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็นก าแพงป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังจากคลืน่ลม 
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  3.3 ทรัพยากรคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์(Human use value) การกัดเซาะ

ชายฝ่ังไดก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก ่พืน้ทีก่ารเกษตร พืน้ทีเ่พาะเลีย้งสตัวน์ ้าและประมงชายฝ่ัง รวมทัง้

โรงแรม รสีอรท์ และสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับนักทอ่งเทีย่วในพืน้ทีช่ายหาด  

  3.4 ทรัพยากรคุณค่าคุณภาพชวีติ (Life quality values) การกัดเซาะชายฝ่ังไดส้ง่ผล

ใหค้นและชมุชนทีอ่ยูอ่าศัยในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลสูญเสยีพืน้ทีด่นิท ากนิ ถิน่ทีอ่ยู่อาศัย ตลอดจนสง่ผล

กระทบตอ่วถิชีวีติและการท ามาหากนิ ท าใหต้อ้งอพยพโยกยา้ยไปตัง้ถิน่ฐานหลังชายหาดลกึเขา้ไปใน

แผ่นดนิ นอกจากนัน้การกัดเซาะชายฝ่ังยังไดท้ าลายทัศนียภาพทีง่ดงามของชายฝ่ังอันดามันซึง่เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในภาคใต ้หาดทรายขาวสะอาดที่ทอดขนานไปกับทวิสนที่ข ึน้อยู่เรียงราย

ตลอดแนวชายหาดถูกกัดเซาะ ผูค้นทีอ่าศัยอยู่ในบรเิวณพืน้ทีท่ีถู่กกัดเซาะไดรั้บผลกระทบดา้นจติใจ

เพราะเกดิความกังวลทีต่อ้งปรับเปลีย่นอาชพีและวถิชีวีติไปจากเดมิ ปัญหาต่างเหล่านี้สง่ผลคุณภาพ

ชวีติของคนและชมุชนในพืน้ทีช่ายฝ่ังทีถ่กูกดัเซาะเสือ่มโทรมลง 

 ผลกระทบของการกดัเซาะชายฝ่ังทีเ่กดิขึน้ตอ่องคป์ระกอบทีส่ าคญัของระบบนเิวศชายฝ่ังท าให ้

สถานภาพของระบบนเิวศชายฝ่ังเสือ่มโทรมลง (ภาพที่ 7) ส่งผลใหก้ารท าหนา้ที่ของระบบนิเวศ

บกพรอ่งและดอ้ยประสทิธภิาพ คณุภาพชวีติของคนและชมุชนทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลอันดามัน

จงึเสือ่มโทรมลง ดังนัน้ควรตอ้งมแีนวทางในการบรหิารจัดการพืน้ทีช่ายฝ่ัง เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

การกัดเซาะชายฝ่ัง และฟ้ืนฟใูหส้ถานภาพของระบบนเิวศชายฝ่ังทะเลอันดามันกลับคนืสู่สภาวะปกติ

ธรรมชาตโิดยเร็วตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7 การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลอนัดามนัในอ าเภอตะกัว่ป่า จังหวัดพังงา เนือ่งจากคลืน่สนึาม ิ 

          เมือ่ปี พ.ศ. 2547 ภาพกอ่นการกดัเซาะ (ภาพซา้ย) และ หลังการกดัเซาะ (ภาพขวา) 

 



 44 

3.4 แนวทางในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ 

 แนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ัง โดยเฉพาะ

การกัดเซาะชายฝ่ังซึง่ส่งผลกระทบมากกว่าการทับถม มดีังนี้ (กรมทรัพยากรธรณี, 2544; นวรัตน์, 

2544; ธนวัฒน;์ 2548, ปรทิัศน,์ 2550; สมบรูณ์, 2550) 

 4.1 การสรา้งเสถียรภาพชายฝ่ังทะเลโดยใชโ้ครงสรา้งทางวศิวกรรม หรือที่เรียกกันว่า

โครงสรา้งแบบแข็ง (hard structure) มดีังนี ้

1) ก าแพงกนัคลืน่ (Sea wall) เป็นโครงสรา้งทางวศิวกรรมทีส่รา้งในแนวขนานหรอื

เกอืบจะขนานกบัชายฝ่ังทะเลเพือ่รองรับแรงปะทะของคลืน่ (ภาพที ่8) อันเป็นการป้องกันการกัดเซาะ

ชายฝ่ังจากคลืน่และกระแสน ้า การสรา้งก าแพงกนัคลืน่อาจท าใหท้ัศนียภาพชายฝ่ังทะเลไมน่่าดูในเชงิ

การนันทนาการ และอาจเป็นอนัตรายตอ่คนทีเ่ขา้ไปใชป้ระโยชนใ์นบรเิวณนัน้ไดเ้นื่องจากมกีารกัดเซาะ

ในแนวดิง่บรเิวณฐานของโครงสรา้งซึง่อาจท าใหเ้กดิการช ารดุหรอืพังทลายได ้นอกจากนัน้การกอ่สรา้ง

โครงสรา้งแบบแข็งยงัตอ้งใชเ้งนิลงทนุสงู เมือ่สรา้งเสร็จแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอืรือ้ถอนได ้  

  2) รอหรอืคันดักทราย (Groins หรอื groynes)  รอดักทรายมลีักษณะคลา้ยก าแพง

ทีส่รา้งตัง้ฉากกับแนวชายฝ่ังทะเล (ภาพที ่8) ท าหนา้ทีด่ักตะกอนทีเ่คลือ่นตัวตามกระแสน ้าตามแนว

ชายฝ่ังทะเล ท าใหเ้กดิการทับถมและตกตะกอนในบรเิวณทีก่ระแสน ้าพัดพาตะกอนมา รอดักทรายจะท า

ใหเ้กดิการงอกหรอืทับถมของตะกอนขึน้ แต่ก่อใหเ้กดิการขาดแคลนทรายและการกัดเซาะชายฝ่ังใน

พืน้ทีบ่รเิวณทีอ่ยูถ่ัดไปของโครงสรา้ง (Bhattacharya et al., 2003) 

  3) เขือ่นกันทรายและคลืน่ (Jetties)  เขือ่นกันทรายและคลืน่เป็นโครงสรา้งทาง

วศิวกรรมทีย่ืน่ออกไปในทะเลคลา้ยกบัรอดักทราย แตม่ขีนาดใหญก่วา่และสรา้งเฉพาะบรเิวณปากแมน่ ้า 

(ภาพที ่9) เพือ่รักษาหรอืป้องกนัการทับถมของตะกอนในรอ่งน ้าเดนิเรอืบรเิวณปากทางเขา้ล าน ้า รักษา

สภาพปากแม่น ้าใหม้เีสถียรภาพ การสรา้งโครงสรา้งแบบแข็งนี้มผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนว

ชายฝ่ังทะเลไดเ้ชน่เดยีวกบัการสรา้งรอดักทราย คอืทรายจะทับถมบรเิวณดา้นทศิเหนือและเกดิการกัด

เซาะดา้นทศิใตข้องกระแสน ้า  
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         ภาพที ่8 ก าแพงกนัคลืน่ (ซา้ย)  และ รอหรอืคันดักทราย (ขวา)      

 

        

ภาพที ่9 เขือ่นกนัทรายและคลืน่ (ซา้ย) และ เขือ่นกนัคลืน่ (ขวา) 
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4)  เขือ่นกันคลืน่ (Detached breakwaters หรอื Offshore breakwaters) เขือ่น

กันคลื่นเป็นโครงสรา้งทางวศิวกรรมที่สรา้งนอกชายฝ่ังขนานกับแนวชายฝ่ังทะเล (ภาพที่ 9) เพื่อ

ลดทอนพลังงานของคลืน่กอ่นทีค่ลืน่จะเคลือ่นตัวเขา้สูช่ายฝ่ัง โครงสรา้งแบบแข็งนี้ท าใหเ้กดิการทับ

ถมของตะกอนในบรเิวณพื้นที่ดา้นหลังโครงสรา้ง ซึง่เป็นพื้นที่อับคลื่นหรือพื้นที่คลื่นสงบดา้นหลัง

โครงสรา้ง เขือ่นกันคลืน่เป็นโครงสรา้งที่ใชห้นิและตอ้งสรา้งนอกชายฝ่ังจงึมคี่าใชจ้่ายสูง และอาจมี

พืน้ทีถ่กูกดัเซาะดา้นขา้งของโครงสรา้งไดด้ว้ย 

  5)  แนวปะการังเทยีม (Artificial reefs) เป็นโครงสรา้งป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง

ทะเลทีส่รา้งอยูใ่ตพ้ืน้ผวิน ้าในลักษณะของแนวปะการังเทยีม เพือ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลและ

เพือ่รักษาความอุดมสมบรูณ์ของทอ้งทะเล แนวประการังเทยีมอาจเป็นซากเรอือัปปาง ซากรถไฟหรอื

รถถัง หรอืแทง่คอนกรตี ทีว่างเรยีงกนัอยา่งเป็นระเบยีบใตผ้วิน ้า (ภาพที ่10) โครงสรา้งประเภทนีไ้มบ่ด

บงัทัศนยีภาพทีส่วยงามของชายฝ่ัง แตต่อ้งการเงนิลงทนุสงูและไมท่นทานตอ่สภาวะทีก่ดิพายไุด ้ 

4.2  การสรา้งเสถยีรภาพของชายฝ่ังทะเลโดยไมใ่ชโ้ครงสรา้งทางวศิวกรรม หรอืทีเ่รยีก

กนัวา่โครงสรา้งแบบออ่น (soft structure) ไดแ้ก ่

  1)  การเตมิทรายชายหาด (Beach nourishment) เป็นการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ

ชายฝ่ังทะเลดว้ยการน าทรายจากบนฝ่ังหรือจากทอ้งทะเลนอกชายฝ่ังมาเตมิใหก้ับชายหาดเพื่อ

ทดแทนสว่นทีถ่กูกระแสน ้าพัดพาไป  (ภาพที ่10) การเตมิทรายอาจตอ้งท าหลายครัง้จนกว่าชายฝ่ังจะ

อยูใ่นสภาวะ “สมดุลพลวัต” (dynamic equilibrium)  สว่นการถ่ายเททราย (sand bypassing) เป็น

การเตมิทรายใหก้ับชายฝ่ังดว้ยการน าทรายมาจากแหล่งสะสมทรายทีถู่กดักไวต้ามโครงสรา้งชายฝ่ัง 

เชน่ เขือ่นกันทรายและคลืน่หรอืจากปากแมน่ ้า การเตมิทรายและการถ่ายเททรายเป็นโครงสรา้งแบบ

ออ่นทีล่งทนุนอ้ยกวา่การใชโ้ครงสรา้งทางวศิวกรรม แมจ้ะตอ้งเตมิหลายครัง้กว่าจะกลับสูส่ภาพสมดุล

ตามธรรมชาต ิ   

 2) การปลกูพชื (ภาพที ่11) เป็นวธิกีารสรา้งเสถยีรภาพใหแ้กช่ายหาดดว้ยการปลูก

ป่าชายเลน (mangrove afforestation) และป่าชายหาด (coastal forest afforestation) เพือ่ป้องกัน

การเกดิการกัดเซาะชายฝ่ัง พชืทีป่ลูก อาทเิชน่ โกงกาง สนทะเล หรอืเตย ชว่ยลดแรงปะทะของคลืน่

และลมทีก่ระท าตอ่ชายฝ่ัง ชว่ยยดึทรายหรอืดนิ และชว่ยใหเ้กดิการสะสมตัวของตะกอน 
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       ภาพที ่10 แสดงการวางปะการังเทยีม (ซา้ย) และ การบรูณะชายหาดดว้ยการเสรมิทราย (ขวา)      

 

                                                                                            

         ภาพที ่11 แสดงป่าชายเลนทีป่ลกู (ซา้ย) และ ป่าชายหาดทีป่ลกู (ขวา) 
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4.3  การอพยพเคลื่อนยา้ยไปยังพื้นที่ใหม่ (Relocation) เป็นการเคลื่อนยา้ยหรือ 

รือ้ถอนอาคารหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีอ่ยูต่ดิชายฝ่ังทะเลทีก่ าลังเกดิปัญหาการกัดเซาะหรอืมโีอกาสเกดิการ

กัดเซาะ เพื่อไปปลูกสรา้งในบรเิวณใกลเ้คียงกันแต่อยู่ลกึเขา้ไปในแผ่นดนิ ในบางครัง้จงึอาจเรียก

แนวทางนีว้า่แนวทางถอยรน่ (retreat approach)  

 4.4  การไมด่ าเนนิการใดๆ (No action) การป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังแนวทางนี้อาจ

น ามาใชใ้นกรณีที่พื้นที่ชายฝ่ังเป็นพื้นที่รกรา้งยังไม่ไดม้กีารน ามาใชป้ระโยชน์ หรือ มีการน ามาใช ้

ประโยชนแ์ลว้แตม่ลูคา่ของทรัพยส์นิและทีด่นิทีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังมมีลูค่า

นอ้ยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยในการใชม้าตรการป้องกนัหรอืแกไ้ขปัญหาแนวทางอืน่ๆ การเลอืกไม่

ด าเนนิการใดๆจะสงวนความงดงามของชายหาดไวใ้หเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ   

 นอกจากนัน้ การแกไ้ขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังยังอาจด าเนนิการไดโ้ดยใชแ้นวคดิ “การ

จัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ (Integrated Coastal Zone Management - ICZM)”  ซึง่เป็น

กระบวนการจัดการทีท่ าใหก้ารใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรชายฝ่ังของกลุม่ผูใ้ชอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมกบั

ความจ าเป็นในการเลีย้งชพีและความคุม้ทุนในการประกอบกจิการ (เพือ่การคา้) โดยมกีารแบง่ปันและ

จัดสรรการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรชายฝ่ัง (coastal resources) อยา่งเป็นธรรมและร่วมรับผดิชอบ

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ภายใตค้วามสามารถในการรองรับไดข้องระบบนเิวศชายฝ่ัง (carrying capacity 

of coastal ecology) รวมทัง้เป็นกระบวนการจัดการทีร่วมถงึการสงวน (reservation) คุม้ครอง 

(protection) และฟ้ืนฟ ู(rehabilitation / restoration) ระบบนเิวศชายฝ่ัง ใหส้ามารถรักษาศักยภาพใน

การผลติทรัพยากรชายฝ่ังไดด้ังเดมิหรอืพัฒนาศักยภาพใหส้งูขึน้ ดว้ยการน าองคค์วามรูทุ้กสาขาวชิาที่

เกีย่วขอ้งมาวางแผนการจัดการและด าเนนิงาน โดยการมสี่วนร่วมจากกลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์ ผูม้หีนา้ที่

จัดการชายฝ่ังตามกฎหมาย และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอืน่ๆ ดว้ยความตระหนัก เขา้ใจ และยอมรับ โดยเป็น

การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทของแต่ละฝ่ายในแต่ละขัน้ตอนของ

กระบวนการ รวมทัง้มคีวามสอดคลอ้งกับเงือ่นไขทีด่ทีางสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกจิ โครงสรา้ง

การปกครอง และนโยบายทางการเมอืง (FAO,1998; Masselink and Hughes, 2003) 

ส าหรับชายฝ่ังทะเลอันดามันในบรเิวณพื้นที่ศกึษาซึง่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของ

ประเทศ การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังโดยเฉพาะอยา่งยิง่การกัด
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เซาะชายฝ่ัง ควรใชโ้ครงสรา้งแบบอ่อน (soft structure) เช่น การเตมิทรายชายหาด (beach 

nourishment) การถา่ยเททราย (sand bypassing) การเสรมิสนัทราย (dune nourishment) หรอื การ

ปลูกป่าชายเลน และ ป่าชายหาด (afforestation) ซึง่ท าหนา้ทีเ่สมอืนปราการป้องกันทางธรรมชาตทิี่

ชว่ยรักษาแนวชายฝ่ังทะเลไมใ่หถ้กูกดัเซาะ โครงสรา้งแบบออ่นเหล่านี้ชว่ยรักษาชายหาดไวเ้ป็นแหล่ง

ท่องเทีย่ว เพราะไม่ไปบดบังทัศนียภาพที่งดงามของชายฝ่ังทะเล และไม่มผีลกระทบต่อสุนทรภีาพ 

(aesthetic effects) บรเิวณชายฝ่ังทะเลเหมอืนเชน่โครงสรา้งแบบแข็ง (hard structure) อาทเิชน่ 

เขือ่นกนัคลืน่ หรอื รอดักทราย ทัง้ยงัไมก่อ่ใหเ้กดิปัญหาการกัดเซาะในพืน้ทีข่า้งเคยีง และ ไมก่ดีขวาง

การขึน้มาวางใขข่องเต่าทะเล (sea turtle) อกีดว้ย (ภาพที ่12) นอกจากนัน้ควรไดม้กีารใชม้าตรการ

เสรมิซึง่ไดแ้กก่ารก าหนดระยะถอยร่น (set back) คอืจ ากัดไมใ่หม้กีารพัฒนาใดๆในพืน้ที่ชายฝ่ังทะเล

บรเิวณทีเ่สีย่งต่อการเกดิการกัดเซาะชายฝ่ัง (ภาพที ่12) ในกรณีทีพ่ืน้ทีช่ายฝ่ังเกดิการกัดเซาะอย่าง

รนุแรงจ าเป็นตอ้งใชโ้ครงสรา้งแบบแข็ง จะตอ้งมกีารศกึษาวเิคราะหป์ฏสิมัพันธร์ะหวา่งการเคลือ่นทีข่อง

ตะกอนกับโครงสรา้งทางวศิวกรรม ตลอดจนศกึษาผลกระทบของโครงสรา้งชายฝ่ังทีอ่าจมตี่อสภาพ

แวดลัอมชายฝ่ังอยา่งรอบคอบและตอ่เนือ่งกอ่นด าเนนิการกอ่สรา้ง 

 

        

ภาพที ่12 การขึน้มาวางไขบ่นหาดของเตา่ทะเล (ซา้ย) และ การก าหนดระยะถอยรน่ (ขวา) 
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4. สรปุและขอ้เสนอแนะ 

 

ในพืน้ทีศ่กึษาตลอดชายฝ่ังทะเลอันดามันประสบปัญหาการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังใน

ลักษณะการกัดเซาะหลายแห่ง โดบพืน้ทีช่ายฝ่ังทีม่อีัตราการกัดเซาะสงูสดุ คอื 29 เมตรต่อปี พบที่

ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547 ซึง่เป็นชว่งเกดิ

เหตุการณ์คลืน่สนึาม ิเขา้สู่ฝ่ังทะเลอันดามัน โดยมพีืน้ทีช่ายฝ่ังในต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุร ี

จังหวัดพังงา เกดิการกดัเซาะสงูสดุตอื 368 ไร ่ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2547 เชน่กัน การกัดเซาะ

ชายฝ่ังทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีศ่กึษากอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ทรัพยากรประเภทตา่งๆ ทีเ่ป็นองคป์ระกอบส าคัญ

ของระบบนเิวศชายฝ่ัง สง่ผลใหร้ะบบนเิวศชายฝ่ังทะเลอันดามันเสือ่มโทรมลง ภาครัฐและเอกชนตอ้ง

ใชง้บประมาณจ านวนมากในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

 ทีผ่่านมาไดม้คีวามพยายามทีจ่ะแกไ้ขปัญหาการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ัง โดยเฉพาะการ

กดัเซาะชายฝ่ัง (Rjin, 2011) ดว้ยวธิกีารตา่งๆเชน่การสรา้งเขือ่นกนัคลืน่หรรือดักทราย แต่วธิกีารต่างๆ

เหลา่นีส้ามารถป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังไดเ้พยีงในบางพืน้ทีเ่ท่านัน้ วธิกีาร

ทีป่ระสบความส าเร็จในพืน้ทีห่นึง่เมือ่น าไปใชใ้นอกีพืน้ทีห่นึง่อาจไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากสภาพ

ชายฝ่ังในแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกัน นอกจากนี้ การแกไ้ขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังในพืน้ทีห่นึง่

โดยใชโ้ครงสรา้งทางวศิวกรรม อาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาในอกีพืน้ทีห่นึง่หรอืในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เชน่ ปัญหา

การกดัเซาะหรอืปัญหาการขึน้ฝ่ังมาวางไขข่องเต่าทะเล นอกจากนัน้การป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากการเกดิการกัดเซาะชายฝ่ังในอดีตที่ผ่านมาเป็นการด าเนินงานในลักษณะแยกส่วน (sectorial 

approach) ขาดการประสานองคค์วามรูท้างวชิาการและการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

และสถาบันวิชาการต่างๆในพื้นที่ รวมทั ้งขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที ่

(Saengsupavanich, 2013) ท าใหปั้ญหาการกัดเซาะชายฝ่ังในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลอันดามันและชายฝ่ัง

ทะเลดา้นอืน่ๆของประเทศยงัคงเกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

 ขอ้ควรพจิารณาในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ัง

ทะเลอันดามัน กอ่นการตัดสนิใจเลอืกแนวทางวธิกีารและรูปแบบใดๆ จะตอ้งพเิคราะหพ์จิารณาขอ้มูล

ทุกดา้น ทัง้ทางดา้นวศิวกรรม เศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดลอ้ม แลว้จงึเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีของ
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ทางเลือกต่างๆ ในบางพื้นที่อาจตอ้งใชว้ธิีการหลายวธิีร่วมกันจงึจะมปีระสทิธภิาพและเสถียรภาพ

มากกวา่การใชว้ธิใีดวธิหีนึง่เพยีงวธิเีดยีว  เชน่ การบรูณะชายหาดดว้ยการเสรมิทรายกบัการสรา้งรอหรอื

คันดักทราย นอกจากนัน้สิง่ก่อสรา้งชายฝ่ังทีไ่ม่ใชป้ระโยชน์อกีต่อไปแลว้ควรตอ้งด าเนนิการรือ้ถอน 

เพือ่ใหก้ระแสน ้าและตะกอนชายฝ่ังสามารถเคลือ่นทีไ่ดต้ามปกต ิสว่นในระยะยาวการใชแ้นวทาง “การ

จัดการชายฝ่ังทะเลแบบบรูณาการ” น่าจะเป็นมาตรการทีใ่หผ้ลดทีีส่ดุ  
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