รายงานวิชาการ

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงดานทะเลอันดามัน

สิน สินสกุล
สุวัฒน ติยะไพรัช
นิรันดร ชัยมณี
บรรเจิด อรามประยูร

กองธรณีวิทยา
กรมทรัพยากรธรณี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
นายนภดล มัณฑะจิตร
ผูอํานวยการกองธรณีวิทยา
นายธนิศร วงศวานิช
จัดพิมพโดย

บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด
28/72 หมู 13 ซอยรมรื่น ถนนโชคชัย 4 (แยก 72)
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท 931-1066-8 โทรสาร 530-0495

พิมพครั้งที่ 1
พิมพครั้งที่ 2

สิงหาคม 2542 จํานวน 10 เลม
สิงหาคม 2544 จํานวน 80 เลม

ขอมูลการลงรายการบรรณานุกรม
สิน สินสกุล
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงดานทะเลอันดามัน/ โดย สิน สินสกุล,สุวัฒน ติยะไพรัช,
นิรันดร ชัยมณี และบรรเจิด อรามประยูร.—กรุงเทพฯ : กองธรณีวิทยา, กรมทรัพยากรธรณี, 2544.
58 หนา : ภาพประกอบ
รายงานวิชาการ
ISBN 974-7733-86-2

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงดานทะเลอันดามัน
COASTAL CHANGE ALONG THE ANDAMAN SEA COAST OF THAILAND
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บทคัดยอ
โครงการศึก ษาการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลของประเทศไทย มีจดุ ประสงคเพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของ
พื้นที่ชายฝงและสาเหตุหลักทางธรณีวทิ ยาทีท่ าํ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยมุง เนนไปทีก่ ารกัดเซาะชายฝงซึ่งจัดเปนพิบัติภัยทางธรณี
วิทยาชนิดหนึ่งที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรชายฝง ชายฝง ทะเลอันดามัน ที่มคี วามยาว 937 กิโลเมตร เปน
พื้นที่สํารวจในปแรกครอบคลุมพื้นที่ชายฝงตั้งแตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
การศึกษาไดจาํ แนกธรณีสณ
ั ฐานชายฝง ทะเลอันดามันออกเปนชายฝง หิน ทีร่ าบนํา้ ขึน้ ถึง และหาดทราย การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในชายฝงทุกรูปแบบแตเกิดมากในพื้นที่หาดทรายที่อยูดานนอกมากที่สุด ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงชายฝง แบงเปน
ชายฝงที่มีการกัดเซาะ ชายฝงที่มีการสะสมตัว และชายฝงคงสภาพ โดยทําการศึกษารายละเอียดของชายฝงที่มีการกัดเซาะ
แลวไดแบงยอยออกเปนชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรง อัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป กับชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลาง
อัตราการกัดเซาะตั้งแต 1-5 เมตรตอป สําหรับคาอัตราการกัดเซาะตอป พิจารณาจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของชายฝงแตละพื้นที่
ผลการศึกษาปรากฏวา ชายฝงทะเลอันดามันมีการเปลี่ยนแปลงนอย มีชายฝงคงสภาพประมาณ 84.2% มีชายฝง
สะสมตัวประมาณ 3.7% ชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลางประมาณ 9.65% และชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงประมาณ 2.45%
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสวนมากเปนการปรับสมดุลยตามธรรมชาติ สาเหตุของการกัดเซาะมีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติดานธรณี
แปรสัณฐานในทะเลอันดามัน ระดับนํ้าทะเลที่มีแนวโนมสูงขึ้นเนื่องจากกาซเรือนกระจก และกิจกรรมมนุษยอันหลากหลายบน
ชายฝง เนื่องจากชายฝงเปนพื้นที่พลวัตรมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ขอมูลที่ไดนําเสนอในครั้งนี้จึงตองมีการประเมินติดตามผลใน
โอกาสตอไป
Abstract
The “Study on Coastal Change of Thailand” is a project conducted by the Geological Survey
Division of the Department of Mineral Resources. The purpose of this project is to study the physical
changes of coastlines and to evaluate the geological factors which cause the coastal change. Coastal
erosion as a geological hazard is of major concern because it causes negative impacts on economy,
society and coastal resources. The Andaman Sea Coast has been selected as a pilot area for this study. It
stretches along a distance of about 937 km, covering the coastal provinces of Ranong, Phang Nga,
Phuket, Krabi, Trang and Satun.
According to geomorphological studies, the Andaman sea coast is characterized by rocky coast,
tidal flat and sandy beach. The process of coastal change has occurred along different types of coasts, but
is usually found in the the young beach sand. The evidence of coastal change can be classified into
erosion, deposition and stable coast. The detailed study focuses on the erosional coast which can be
classified into “severe erosion” with erosion rates of more than 5m/year and “moderate erosion” with
rates between 1-5 m/year. Rate of erosion based on the evidences of physical change, as well as on the
economic and social repercussions of each coastal zone.
The results of the study reveal only little change for the Andaman Sea Coast. The stable coast
comprises 84.2% and 3.7% can be classified as depositional coast. Moderate erosion occurs at 9.65% of
the coast while only 2.45% are severely eroded. Coastal change along the Andaman Sea Coast appears to
be in equilibrium between destructive and constructive forces of the natural system. Crustal movements
along tectonically active zones in the Andaman Sea may play an important role among the natural causes
for coastal change. But also sea-level rise due to global warming, and human activities have to be
considered as another factors for coastal change. In general, however, the results of this study must be
evaluated within the overall framework of the dynamic environment of the coast.
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1. บทนํา
ชายฝ ง ทะเลมีวิวัฒนาการทางธรณีวิทยามาอยาง
ยาวนาน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมหลายรูปแบบจน
ครั้งสุดทายเมื่อประมาณ 6,000 ปที่แลว นํ้าทะเลไดขึ้นสูง
สุดไหลทวมเขามาในบริเวณที่ลุมตํ่าของประเทศทําใหมีการ
สะสมตะกอนจากนํ้าทะเล ตอมาเมื่อนํ้าทะเลในอดีตลด
ระดับลงเรื่อย ๆ จนมาอยูในระดับปจจุบนั ทําใหประเทศไทย
มีพ้ืนที่ชายฝง ทะเลเกิดขึน้ ทัง้ ทางดา นอา วไทยและทะเลอันดา
มัน คิดเปนระยะทางยาวรวมกันประมาณ 2,815 กิโลเมตร
พื้นที่เหลานี้มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางมหาศาล
เพราะเปนทั้งแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ที่อยูอาศัย และ
ประกอบกิจกรรมของมนุษยตั้งแตยุคเริ่มแรกที่ใชชีวิตพึ่งพิง
ธรรมชาติจนพัฒนามาเปนเมือง
ประเทศไทย มีพื้นที่ชายฝงทะเลอยูใน 23 จังหวัด
และมีประชากรประมาณ 12 ลานคนอาศัยอยูในพื้นที่เหลานี้
ปจจุบันพื้นที่ชายฝงทะเลของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
กิ จกรรมของมนุษย การพัฒนาในหลายดานขัดแยงกับสภาพ
แวดลอมชายฝง เมื่อประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหพน้ื ที่ชายฝง
ประสบปญหามากยิ่งขึ้น
สิ่งที่เปนปญหาหลักคือ ความเขาใจผิดของคนที่มี
ตอพื้นที่ทั้งหลายที่มีอยูบนโลกวาเปนสิ่งถาวรมั่นคง ทําให
การใชประโยชนพื้นที่เปนไปอยางไรหลักการ โดยไมคํานึงถึง
ผลกระทบ ความรูทางธรณีวิทยาไดแสดงใหเห็นวา พื้นที่
ทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ น้ั น เป น ทรั พ ยาก รที่ม ี
วิวัฒนาการมาพรอมกับโลกและเปนอนิจจัง มีการเปลีย่ นแปลง
เสมอตราบที่โลกยังหมุน พื้ น ที่ช ายฝง ทะเลก็เชนเดียวกัน
จัดเปนพื้นที่พลวัตร (dynamic) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไดงายที่
สุด
การเขาใจผิดยอมนําไปสูจิตสํานึกที่ผิด ซึ่งจะนําไปสู
การกระทําทีผ่ ดิ เกิดผลกระทบ และขัดแยงกับสภาพแวดลอม
ธรรมชาติ การจะมีจิตสํานึกที่ถูกตอง และมีความเขาใจตอ
สภาพแวดลอมชายฝงทะเลอยางเปนระบบ ตองเขาใจพื้น
ฐานของธรณีวิทยาชายฝง เชน กระบวนการเกิด ระบบตางๆ
ของธรรมชาติชายฝง ตลอดจนตัวการที่มีผลกระทบและทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเล

รายงานฉบั บ นี้ จ ะนํ าเสนอ ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการ
สํ ารวจพื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเลอั น ดามั น ในโครงการศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลของประเทศไทย โดยฝาย
ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม กองธรณีวทิ ยา สวนพืน้ ทีช่ ายฝง ดาน
อาวไทย ทัง้ ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะนําเสนอ
ในโอกาสตอไป

1.1 พื้นที่สํารวจ
ทะเลอันดามัน (Andaman Sea) เปนสวนหนึ่งของ
มหาสมุทรอินเดีย ตรงกลางทะเลเปนที่ตั้งของหมูเกาะอันดา
มันและนิโคบารของประเทศอินเดีย ความหมายของคําอัน
ดามันมีหลากหลายหาขอสรุปที่แนนอนไมได เชน คําวา “อัน
ดามัน” เพีย้ นมาจากคําวาหนุมาน เนื่องมาจากหมูเกาะนี้มี
ลักษณะเหมือนลิงหนุมานนอนทอดกายสูกรุงลงกา หรือคําวา
Andaman มาจากภาษาอารบิค Agdaman ที่แปลวา แผนดิน
ทอง หรืออาจมาจากภาษายุโรปโบราณ “Daman” ที่ปรากฏ
อยูในแผนที่โบราณตามคําบอกเลาที่วาทะเลบริเวณนี้มีความ
ดุรายรุนแรงและแข็งแกรงเหมือนบุรุษเพศเพราะ Daman
แปลวา บุรษุ เพศ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540)
ในทางภูมิศาสตรทะเลอันดามันมีขอบเขตกวางขวาง เมื่อใช
แผนดินเปนแนวแบงเขตทะเลและมหาสมุทรออกจากกัน
พื้น ที่ภาคใตของประเทศไทยฝงตะวันตกจึงเรียกวาชายฝง
ทะเลอันดามัน (รูปที่ 1.1)
ชายฝงทะเลอันดามันของประเทศไทยมีความยาว
ประมาณ 937 กิโลเมตร แนวชายฝงเริ่มตั้งแตเขตแดน
ไทย-พมาที่ จ.ระนอง ตอเนื่องลงมาทางใตจนถึงจังหวัด
ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ซึ่งเปนเขตแดนไทยตอ
กั บประเทศมาเลเซีย แนวของชายฝงวางตัวสัมพันธกับโครง
สรางธรณีวิท ยาที่เ ปน รอยเลื่ อ น (fault) 2 แนวใหญ
คื อ รอยเลื่อนระนอง และรอยเลื่อนคลองมะรุย ที่เคลื่อน
ตั วในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต ทํ า
ให พื้ นที่ ชายฝ งทะเลอั น ดามั น วางตัวในแนวเกือบเหนือ ใต ตั้งแต จ.ระนอง ถึง จ.ภูเก็ต และในแนวตะวันตกเฉียง
เหนือ-ตะวันออกเฉียงใต ตัง้ แต จ.พังงา ถึง จ.สตูล ซึ่งเปนแนว
เดียวกับภูเขาที่ทอดตัวอยูตามชายฝงดานนี้ (รูปที่ 1.2)
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ชายฝงทะเลอันดามัน มีลกั ษณะเวาแหวง ถูกแบงกัน้
ดวยหัวแหลมเปนอาวเล็ก ๆ กระจายอยูตามชายฝง มีเกาะ
แกงมาก เปนชายฝงเปดออกสูม หาสมุทรอินเดีย และมี
แมนํ้าสายใหญไหลลงสูทะเลดานนี้นอย ปริมาณตะกอนลงสู
ทะเลจึงนอยดวย ทําใหนํ้าทะเลมีความเค็มคอนขางสูง และ
โปรงใสแสงอาทิตยสองทะลุไดลึก นํ้าทะเลทางฝงนี้จึงมีสี
สวย ประกอบกับทิวทัศนชายฝงที่สวยงาม ชายฝงทะเลอัน
ดามันจึงเปนพื้นที่ที่มีเสนหและธรรมชาติที่ประทับใจมีคุณ
คามากมายหลายดาน

1.2 จุดประสงคของการสํารวจ
การสํารวจในปแรก (2540) ของโครงการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลของประเทศไทย ไดเลือก
พื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันเปนกรณีศึกษา ทั้งนีเ้ พราะชายฝง
ดานนี้มีมลภาวะนอยมีส ภาพแวดล อ มชายฝ ง อยู ใ นสภาพ
ธรรมชาติดีกวาดานอาวไทย และมีกจิ กรรมมนุษยทท่ี าํ ใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงชายฝง นอยกวาทางดานอาวไทย การศึกษาถึง
กระบวนการทางธรณีวิทยาชายฝงที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติ
ลวน ๆ จึงควรจะไดผลดี นอกจากนั้นพื้นที่ชายฝงทางดานนี้
ยังสั้นและแคบกวาทางดานอาวไทยเหมาะที่จะศึกษาเปนพื้นที่
นํารอง
การสํา รวจศึ ก ษามุ ง เน น ไปที่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ชายฝงและพิบัติภัยธรณีชาย
ฝ ง เพราะจะทํ าให เ กิ ด ผลกระทบอย า งรุ น แรงต อ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรชายฝงทะเล โดยมีจุด
ประสงคหลักในการสํารวจดังนี้
- เพื่อศึกษาสาเหตุหลัก ทางธรณีวิท ยาที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลในรูปแบบตาง ๆ กัน
- เพื่อ ใหไ ดขอ มูล สําหรับใชกําหนดนโยบายและ
แผนสําหรับการจัดการชายฝงทะเลของประเทศ
- เพื่อใหผลการศึกษาและสํารวจครั้งนี้ เปนแนว
ทางในการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยน
แปลงชายฝง และพิบัติภัยชายฝง
- เพื่ อ ให เ ป น ข อ มู ล และความรู ทั่ ว ไปสํ าหรั บ
หนวยงานของรัฐ ผูป ระกอบการ และประชาชนทัว่ ไป ซึ่งจะทํา
ใหเกิดความเขาใจ มีจิตสํานึกที่ถูกตองตอพื้นที่ชายฝงทะเล

- เพื่อประยุกตใชขอมูลธรณีวิทยาในการจัดการ
ชายฝงแบบยั่งยืน

1.3 วิธีการสํารวจ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงใชการศึกษาสองวิธี
คือ
1.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงจากภาพถาย
ทางอากาศ มาตราสวน 1:50,000 ซึ่งเปนมาตราสวนเดียว
กันกับแผนที่ภูมิประเทศที่ใชในการสํารวจ ภาพถายทาง
อากาศที่ใชผลิตในป พ.ศ. 2510 และ 2538 โดยการศึกษา
ใชการเปรียบเทียบลักษณะของพื้นที่ชายฝงบริเวณเดียวกันที่
เปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลาดังกลาวขางตน
2.การออกสํารวจในพื้นที่เปนสวนที่สําคัญที่สุดของ
การศึกษา โดยแบงการสํารวจออกเปน 2 รูปแบบคือ
2.1 การสํารวจโดยวิธีวางหมุดหลักฐานดวย
กลอง Theodolite วิธีการนี้เปนการวัดโดยตรง ผลการศึกษา
ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงชายฝงที่เกิดจากการกัดเซาะ
และอัตราการกัดเซาะตอป โดยแสดงผลการกัดเซาะในรูป
ของแผนที่ การสํารวจในครั้งนี้ไดวางหมุดหลักฐานเฉพาะ
บริเวณชายฝงที่มีการกัดเซาะอยูในขั้นรุนแรง
2.2 การสํารวจหาขอมูลทั่วไป เปนการสํารวจ
ในพื้ น ที่ ช ายฝ งทั้ ง หมด โดยศึ ก ษาสภาพชายฝ งป จจุ บั น
เปรียบเทียบกับในอดีต โดยใชขอมูลจากภาพถาย หมุด
ทดลอง โฉนดที่ดิน สภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่พบ
เห็นไดในปจจุบัน และขอมูลดิบจากการสอบถามชาวบานที่
อยูอาศัยในพื้นที่นั้นเปนเวลานาน
ข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงชายฝ ง รวบรวมไว ใ น
แบบฟอรมบันทึกขอมูล (รูปที่ 1.3) เพื่อนํามาวิเคราะห
ศึกษาหารายละเอียดจัดทํา เปนเอกสารเผยแพรในรูปแบบ
ของแผนที่ธรณีสัณฐานและแผนที่การเปลี่ยนแปลงชายฝง
โดยใชแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 เปนหลัก
รวม 29 ระวาง แตในการประกอบแผนที่ไดรวมระวางแผน
ที่ที่มีพื้นที่ชายฝงเพียงเล็กนอยเขากับระวางหลักทําใหเหลือ
แผนที่ที่ผลิตออกมาเพียง 20 แผน ทั้งนี้ไดลดขนาดของแผนที่
ทั้งหมดลงเพื่อใหเหมาะสมกับรายงานดวย

3

รูปที่ 1.1 ลักษณะทางกายภาพของทะเลอันดามัน (ดัดแปลงจาก Hutchison, 1996)

1.4 คณะทํางาน
ประกอบดวยนักธรณีวิทยา จํานวน 4 นายคือ
1.นายสิน สินสกุล นักธรณีวิทยา 8 สํารวจเก็บ
รวบรวมขอมูลทําแผนที่เขียนรายงานการเปลี่ยนแปลงชาย
ฝงในเขตจังหวัดกระบี่ สตูล และบทอื่น ๆ
2.นายสุวัฒน ติยะไพรัช นักธรณีวิทยา 7 สํารวจ
เก็บรวบรวมขอมูลทําแผนที่เขียนรายงานการเปลี่ยนแปลง
ชายฝงในเขตจังหวัดระนอง และพังงา
3.นายนิรันดร ชัยมณี นักธรณีวิทยา 7 สํารวจเก็บ
รวบรวมขอมูลทําแผนที่เขียนรายงานการเปลี่ยนแปลงชาย
ฝงในเขตจังหวัดภูเก็ตและตรัง

4.นายบรรเจิด อรามประยูร นักธรณีวิทยา 7
รวบรวมขอมูลแผนที่และผลิตแผนที่ดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โดยใชแผนที่มาตราสวน 1:50,000 จํานวน 29
ระวาง เปนตนฉบับ
นายชางสํารวจประกอบดวย
1. นายทินกร มหาภูมิ นายชางสํารวจ 5
2. จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ ซอนกลิ่น นายชางสํารวจ 5
3. นายมนตรี แกนทอง ชางสํารวจ 2
4. นายมาณพ รักษากลิ่น ชางสํารวจ 1
โดยมีนายจําลอง เกตุสถิตย เปนพนักงานขับรถยนต
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รูปที่ 1.2 พื้นที่ศึกษาและแนวรอยเลื่อนที่สําคัญของชายฝงทะเลอันดามัน

อนุโมทนาคุณ
โครงการนี้ ไ ด รั บ การแนะนํา และสนั บ สนุ น จาก
อธิบ ดีก รมทรัพ ยากรธรณี นายนภดล มัณ ฑะจิต ร และ
ผู อํานวยการกองธรณีวิทยา นายชัยยันต หินทอง คณะ
สํารวจขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอขอบคุณนายสุรศักดิ์ บุญลือ นักธรณีวิทยา 5
นายภาสกรณ กัณทาทรัพย นักธรณีวิทยา 4 ทั้งสองคนได
ชวยกันทําภาพประกอบรายงาน นายสันติ ศรีฉาํ่ ชางสํารวจ 4

สําหรั บ การรั ง วั ด ระดั บ พื้ น ที่ และน.ส.ปราณี ศิลารักษ
สําหรับการพิมพรายงานฉบับนี้
สุดทายนี้ขอขอบคุณชาวบานทุกคนในบริเวณชายฝงทะเลอัน
ดามันของไทยที่ใหขอมูลยอนอดีตและแงคิดตางๆ ในฐานะ
ของบุคคลทีม่ องเห็น การเปลีย่ นแปลงของพื้นที่เหลานั้นมา
ตลอดเวลา ถาผลการสํารวจในรายงานฉบับนี้ไดถูกนําไปใช
เพื่อประโยชนและความผาสุขของชาวบานเหลานั้นบาง คณะ
สํารวจขออนุโมทนาเปนอยางยิ่งแลว
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COASTAL EROSION AND DEPOSITION DATA SHEET FOR NOTEWORTHY CASE
Reporter : Name Sin Sinsakul
Affiliation Geological survey DIV. DMR.
Address Rama 6 Rd. Bangkok 10400
Phone 202-3752-3 Fax. (662) 202-3753
Date of report 14 (day) / 7 (month) / 1997 (year)
Coastal locality : Ban Thung Sabo
Total length 2 k.m.
City or County : Thung WA.
Province : Satun
Nation: Thailand
Latitude :
Longitude :
First place : Ban Thung Sabo Mosque
Longitude : 99o 00’ 34”
Latitude: 7o 00’ 49”
Terminal place : Khlong Wang Won
Longitude : 99o 01’ 11”
Latitude : 7o 01’ 37”
Coastal landform:
1. mainland beach 2. Headland (3) river mouth (4) coastal barrier 5. Marsh 6. Mangrove 7. Other
Composition of coastal sediment
1. mud (2) muddy sand 3. Sand 4. Rock 5. gravel
Rock or soil of coast : Holocene marine rand.
Magnitude of erosion or deposition :
Maximum value (m)
Retreat or advance rate per year
Length (km)
(1) severe erosional
>-5m
2 k.m.
2. erosional
-5 to –1 m
3. stable
+ / -1 m
4. depositional 1 to 5 m
5. severe depositional
>5m
Area of erosion or deposition (KM2)
Natural characteristics of coast:
(1) wave dominated 2. Tidal dominated 3. Fluvial dominated
4. protected from coral-reef 5. Dominated direction of longshore current Southeast direction
Natural factors:
1. subsidence 2. Uplift 3. Mass movement 4. Sea level change
5. volcanic eruption 6. Others probably 1+4
Artificial factors :
1. darn construction
2. River modification
3. Diversion channel
4. Extracting sediment
5. coastal structures
6. Jetty construction
7. Port and harbor construction
8. fluid withdrawal
9. Beach nourishment
10. Others Prawn farming in the past 10 years.
Damage : Severely eroded at the first place since 40 years ago southward to the terminal, lateral land loosed about 200 m.
Data sources :
Scale or type
source
published or taken date
1. topographic and bathymatric maps
1:50,000
Royal Thai Survey Dept.
1976
2. aerial photographs
1:50,000
“--------------“
1957-1995
3. remote-sensing image data
4. historic records
Villager Personal Communication
5. others
Reference :
Other description :

รูปที่ 1.3 แบบบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝง

2. อุทกศาสตรชายฝง
อุ ท กศาสตร ช ายฝ ง หรื อ กระบวนการชายฝ ง
(coastal processes) เปนกระบวนการตาง ๆ ตามธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ชายฝง โดยมีคลื่น (wave) ลม (wind)
นํ้าขึน้ นํา้ ลง (tide) และกระแสนํา้ (tidal current) เปนปจจัย
หรือตัวการหลัก ตัวการเหลานี้มีกระบวนการเกิดและมีการ
เปลี่ยนแปลงทุกวัน ซึ่งมีผลตอ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวด
ลอมชายฝง
ชายฝ ง ทะเลอั น ดามั น มี ภู มิ อ ากาศแบบปามรสุม
(tropical monsoon forest climate) อยูภายใตอิทธิพลของ
ลมมรสุมที่พัดผานชายฝงสองชนิดคือ
ลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต มี แ หล ง กํ าเนิ ด จาก
มหาสมุทรอินเดียพัดผานพื้นที่ในกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม ลมนี้มีความชื้นสูงและทําใหฝนตกชุก
ทางฝงนี้มาก ลมจะมีกําลังแรงมากในชวงเดือนสิงหาคมและ
กันยายน (ปราณี วองวิทวัส, 2532)
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหลงกําเนิดที่เย็น
และแหงจากประเทศจีน พัดผา นพื้นที่ในชวงกลางเดือน
ตุลาคมถึงกุมภาพันธ เนื่องจากเปนลมที่พัดมาจากทวีปหรือ
แผนดินใหญ จึงมักจะไมมีฝนในบริเวณชายฝงอันดามัน (รูปที่
2.1)
โดยทั่ ว ไปลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต จ ะมี ค วาม
สําคัญตอชายฝงทะเลอันดามันมาก นอกจากจะทําใหเกิด
ฝนตกชุก โดยจะตกมากที่สุดในเดือนกันยายนและมีพายุหมุน
เขตรอน (tropical cyclone) พัดเขาสูประเทศไทยสูงสุดใน
ชวงเดือนกันยายนและตุลาคมเชนเดียวกัน แตพายุหมุน
เขตรอนมักจะเขาสูฝงอาวไทยภาคใตมากกวาฝงอันดามัน
ผลกระทบจากพายุหมุนเขตรอนในชายฝงทะเลอันดามันจึง
เปนเพียงการทําใหเกิดคลื่นลมแรง ความสูญเสียตอทรัพย
สินของประชาชนมีนอย แตทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิลักษณของพื้นที่ชายฝง
คลืน่ (wave) ลมในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะมี
ผลทําใหเกิดคลื่นสําคัญทางชายฝงทะเลอันดามัน โดยมีความ
สูงระหวาง 0.3-1.5 เมตร และคาบเฉลี่ยของคลื่นแปรผัน
อยูระหวาง 4.3-7.0 วินาที (AIT, 1995) โดยคลื่นจะมีทิศ

ทางการเคลื่ อ นที่ จากทิ ศ ตะวั น ตก ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
และทิ ศ ตะวันตกเฉียงใต นอกจากในเดือนกรกฎาคมซึ่ง
พบว า คลื่ น มั ก จะเคลื่ อ นตั ว มาทางทิ ศ ใต นอกจากนั้ น
ลักษณะภู มิประเทศของชายฝงทะเลดานอันดามัน ซึ่งมีหมู
เกาะและหัวแหลมยื่นออกมาตามแนวชายฝงมากก็อาจจะ
เปนตัวกั้นขวางการเคลื่อนที่ของคลื่น อาจจะทําใหทิศทาง
ของคลื่นเปลี่ยนแนวไปจากเดิมได ทั้งนี้เพราะทิศทางการ
เคลื่อนที่ของคลื่นจะเปลี่ยนแปลงตามความลึกของทองทะเล
โดยทั่วไปเมื่อคลื่นเคลื่อนที่เขาหาฝงที่มีนํ้าตื้น คลื่นจะมีแรง
สะทอนกลับและมักจะมีแนวตั้งฉากกับชายฝง จึงทําใหคลื่นมี
ความสูง เพิม่ ขึ้นแต ความยาวคลื่นจะลดลง จนกระทั่งคลื่น
กระทบชายฝงก็จะแตกตัวและความสูงของคลื่นจะลดลงหรือ
สลายตัวไป
นํ้าขึ้นนํ้าลง (tide) เปนขอมูลสําคัญอีกประการ
หนึ่งตอการเปลี่ยนแปลงชายฝง การขึ้นลงของนํ้าทะเลอยู
ภายใตอิทธิพลของแรงดึงดูดโลกที่สัมพันธกับการเคลื่อนที่
ของดวงจันทรและดวงอาทิตย ทําใหนํ้าขึ้นนํ้าลงในแตละวัน
แตกตางกัน ชนิดของนํ้าขึ้นนํ้าลงในฝงอันดามันเปนแบบนํ้าคู
(semidiurnal tide) คือนํ้าขึ้น 2 ครั้ง นํ้าลง 2 ครั้งใน 1 วัน
คาเฉลี่ยของนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 2.5 เมตร และชวง
ความแตกตางระหวางนํ้าขึ้นนํ้าลงหรือเรนจนํ้าเฉลี่ย (tidal
range) ในแตละที่ไมเทากัน เชน บริเวณจังหวัดระนอง
ประมาณ 2.5 เมตร ที่ภูเก็ต ประมาณ 1.7 เมตร และที่สตูล
ประมาณ 2.1 เมตร
กระแสนํ้า (tidal current) กระแสนํ้าเปลี่ยนแปลง
ไปตามฤดูกาล ในฝงทะเลอันดามัน พบวากระแสนํ้าในแนว
ทิศเหนือ-ใต จะแรงกวาทิศตะวันออก-ตะวันตก ทั้งสองฤดู
(อัปรสุดา ศิริพงศ และคณะ, 2535) ซึ่งมีผลตอการพัดพา
ตะกอนไปสะสมตัวดวย จะเห็น วากระแสนํ้าในชวงนํา้ ลง
(ebb current) จะมีความรุนแรงกวาชวงนํ้าขึ้น (flood current)
จึงทําใหตะกอนในชว งนํ ้าลงมีมากกว าชวงนํ้าขึ้น และตะกอน
เหลานี้จะถูกพัดพาออกไปสะสมตัวตามทิศทางของกระแส
นํ้าที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลดวย
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SOUTHWEST MONSOON
LEGEND: EXAMPLE SEPTEMBER
SEA (LIGHT LINE ARROW)
115 OBSERVATIONS, 6% CALMS (UPPER LEFT AND RIGHT)
- 10% SOUTH (PREDOMINATELY LOW)
- 39% SOUTHWEST (47% LOW AND 47% MEDIUM)
- 25% WEST (52% LOW AND 48% MEDIUM)
- 13% NORTHWEST (PREDOMINATELY LOW)
SWELL (HEAVY LINE ARROW)
105 OBSERVATIONS, 21 CALMS (LOWER LEFT AND RIGHT)
- 30% SOUTHWEST (55% LOW AND 35% MEDIUM)
- 23% WEST (54% LOW AND 33% MEDIUM)
- 19% NORTHWEST (85% LOW AND 10% MEDIUM)
รูปที่ 2.1 แผนภูมิคลื่น (sea and swell chart) ตัวอยางจากบริเวณจังหวัดภูเก็ต

3. ธรณีสัณฐานชายฝง
ธรณีสัณฐาน (Geomorphology) ชายฝง เปนการ
ศึกษาลักษณะรูปราง การกําเนิด วิวัฒนาการและกระบวน
การตางๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ช ายฝง ตั้งแตอดีตจนถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน
ดังนั้นธรณีสัณฐานชายฝงจึงเปนลักษณะรูปรางของ
พื้นที่ที่อยูระหวางทะเลกับแผนดิน ลม คลื่น นํ้าขึ้นนํ้าลง
และกระแสนํ้าเปนตัวการหลักที่รวมกันทําใหเกิดพื้นที่ชายฝง
ชนิ ด ต า งๆ ในขณะเดี ยวกันก็เปนตัวการที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงชายฝงดวย

3.1 วิวัฒนาการของพื้นที่ชายฝง
พื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันที่มีอยูในปจจุบันนั้นเริ่ม
มีวิวัฒนาการมาเมื่อ 10,000 ปที่ผานมา หลังจากสิ้นสุด
ยุ คนํ้าแข็งที่ปกคลุมโลก การละลายของธารนํ้าแข็งที่ปกคลุม
โลก ทําใหปริมาณนํ้าในมหาสมุทรมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมี
ระดับสูงขึ้น ทําใหนํ้าทะเลไหลเขามาทวมพื้นที่ซึ่งเคยเปน
แผนดินในอดีต
จากการสํ า รวจชั้ น ตะกอนที่ ส ะสมตั ว อยู ใ นพื้ น ที่
ชายฝง พบวานํ้าทะเลที่มีระดับสูงขึ้นนี้ไดไหลทวมเขามาใน
แผนดินเมื่อประมาณ 9,000 ปที่ผานมา และไดขึ้นถึงระดับ
สูงสุดเมื่อประมาณ 6,000 ปที่ผานมา ดวยระดับที่สูงกวา
ระดับนํ้าทะเลปจจุบันประมาณ 4 เมตร หลังจากนั้นระดับ
นํ้ าทะเลก็ลดระดับลงมาโดยมีการแกวงไกว (fluctuation)
ของระดับการขึ้น และลงในชวงประมาณ 4,000-3,000
ป ที่ ผ า นมา และลดระดั บ ลงมาอยู ใ นระดั บ ป จ จุ บั นเมื่ อ
ประมาณ 1,500 ปที่ผานมา (Sinsakul, 1992)
เมื่อทะเลถอยจนมาอยูในระดับปจจุบัน ทําใหพื้นที่
เดิมที่นํ้าทะเลเคยทวมถึงกลายเปนพื้นที่ชายฝงทะเล แต
เนื่ อ งจากชายฝ ง ทะเลอั น ดามั น มี ข อ จํ า กั ด ทางด า นธรณี
โครงสราง และธรณีสัณฐานของพื้นที่เดิม กอนถูกนํ้าทวม
จึ ง ทําให พ้ ืน ที่ ช ายฝ ง ที่ เกิ ด ขึ้ นมี ลั ก ษณะแคบและสั้ น กว า
ชายฝงทางดานอาวไทย

วิวัฒนาการของพื้นที่ชายฝงที่กลาวมาทั้งหมดเปน
ภาพรวมของพื้ น ที่ ช าย ฝ ง ประเทศไทยทั้ ง ประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลทางฝงอัน ดามันเพียงดาน
เดียวขณะนี้กําลังรวบรวมขอมูลอยู ซึ่งอาจจะแตกตางจาก
ภาพรวมดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการขึ้นลงของนํ้าทะเล
ในชวงหลัง 6,000 ปที่ผานมา หลักฐานทางฝงอันดามัน มี
ค อ นข า งน อ ย และเวลาที่ นํ้ าทะเลถอยลงมาอยู ใ นระดับ
ปจจุบันก็อาจจะหลัง 1,500 ปที่ผานมา ซึ่งรายละเอียดของ
เรื่องตางๆ เหลานี้จะทําการวิจัยศึกษาตอไป
ดังนั้นเพื่อใหเขาใจถึงปญหาของการเปลี่ยนแปลง
พื้ น ที่ช าย ฝ ง จึ ง ได ทาํ การสํา รวจจํา แนกชนิ ด ของชายฝ ง
ด า นทะเลอั น ดามั น ดั ง ที่ ได แ สดงไว ในแผนที่ธรณีสัณฐาน
เพื่อใชประกอบกับแผนที่การเปลี่ยนแปลงชายฝงในระวาง
เดียวกัน โดยไดจํา แนกเฉพาะชายฝงทะเลที่เกิดจากการ
กัดเซาะผุพังและการสะสมตัวโดยนํ้า ทะเลในสมัยโฮโลซีน
(ตั้งแต 10,000 ป - ปจจุบัน) เทานั้น การจําแนกชนิดของ
ชายฝงพิจารณาจากขอมูลธรณีวิทยาเปนหลัก เชน ชนิดของ
หินและตะกอน กระบวนการเกิด โครงสรางและรูปรางของ
พื้นที่ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในพื้นที่นั้น

3.2 ชนิดของชายฝง (types of coasts)
3.2.1. ชายฝงหิน (rocky coast)
ชายฝงชนิดนี้สวนมากจะเปนหินโผล (outcrop)
อยูตามชายฝงมีทั้งที่เปนหัวแหลม (headland) และหนาผา
(cliff) ชายฝงหินเกิดขึ้นเนื่องจากคลื่นกัดเซาะหินในภูเขาที่
อยูติดกับทะเล ประกอบกับการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก
และโครงสรางทางธรณีวิทยาที่มีอยูในหิน เชน รอยเลื่อน
รอยแยก ทําใหหินเหลานั้นผุพังและหลุดรวงงายขึ้น ชายฝง
หินในหลายบริเวณจะมีหาดกรวด (shingle beach) ที่เกิด
จากคลื่นกัดเซาะและขัดถูหินแตกออกเปนกอนมีรูปรางและ
ขนาดตางๆ กัน นอกจากนั้นชายฝงหินยังมีลักษณะธรณี
สัณฐานที่เหลือจากกัดเซาะใหเห็น เชน เกาะหินโดงที่เปน
แทงหินตั้งตรง (stack) ซุมหินโคง (sea arch) สะพานหิน
ธรรมชาติ (natural bridge) (รูปที่ 3.1) เปนตน
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ชายฝงหินทางฝงทะเลอันดามัน ปรากฏใหเห็น
อยูทั่ว ไปตั้งแต จ.ระนอง ถึง จ.สตูล หินในบริเวณชายฝง
เหล า นี้ จ ะเป น หิ น ชนิ ด เดี ยวกั บ หิ น บนแผ น ดิ น ที่ มี อ ยู ใ น
บริเวณนั้น เชน ชายฝงหินเขาหลัก จ.พังงา เปนหินแกรนิต
เชนเดียวกับ แหลมพรหมเทพที่จัง หวัด ภูเก็ต ชายฝงหินที่
แหลมจมูก ควาย จ.กระบี่ เป นหิ นทรายและหิ นกรวดมน
เปนตน ชายฝงหินจัดเปนชายฝงที่สวยงาม เปนชายฝงที่
ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงมากกวาชายฝงชนิดอื่น ในแผนที่
ธรณีสณ
ั ฐานไดรวมชายฝง หินไวกบั หมวดที่เปนแผนดิน ภูเขา
และเกาะตาง ๆ

3.2.2. ที่ราบนํ้าขึ้นถึง (tidal flat)
ที่ราบนํ้าขึ้น ถึงหรือที่ช าวบานเรียกวา หาดเลน มี
ปาชายเลนขึน้ ปกคลุม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 ของ
พื้นที่ชายฝงทะเลอันดามัน โดยเกิดตามขอบลางของชายฝง
และตามแนวแมนํ้าลําคลองที่อยูดานในติดกับแผนดิน หรือ
ในเวิ้งอาวที่มีสภาพแวดลอมคอนขางสงบสัมพันธกับนํ้าขึ้น
นํ้าลง (รูปที่ 3.2)
การสะสมตั ว ของตะกอนเกิ ด จากนํา้ ขึ้ น นํ้าลงที่
เปลี่ ย นแปลงไปในแต ล ะวั น ตะกอนที่ ส ะสมตั ว จึ ง เป น
ตะกอนทรายแป ง ดินเคลยและทรายเม็ดละเอียดที่เ ปน
ตะกอนเม็ดเล็กและละเอียดแขวนลอยมากับนํา้ การสะสม
ตั ว จะเกิดขึ้นสองลักษณะคือ เกิดเปนที่ราบระหวางทะเลกับ
แผนดินจะมีลักษณะแบนและกวาง สวนขอบนอกที่ติดกับ
ทะเลจะมีอิทธิพลของคลื่นมากระทบ จึงมักจะมีทรายเม็ด
หยาบและกรวดสะสมตัวอยูดวย ลักษณะนี้จะพบมากทาง
ฝ ง ทะเลอั น ดามั น อีกลักษณะหนึ่งจะเปนที่ลุมอยูระหวาง
แผนดินกับแนวสันดอนดานนอก (barrier) หรือเปนที่ราบ
นํ้าขึ้นถึงระหวางหาดทราย จึงเปนที่ราบซึ่งคอนขางแคบและ
ขนานไปกับแนวชายฝง
อายุของที่ราบนํ้าขึ้นถึง สวนมากไดจากพีตและ
ซากพืชที่สะสมตัวอยูในระดับความลึกตางๆ กัน โดยวิธี
กัมมันตรังสีคารบอนสิบสี่ ซึ่งอายุที่ไดมีหลายหลายคาตาม
การขึ้นลงของระดับนํ้าทะเล ตั้งแตระยะเริ่มแรกที่นํ้าทะเล
เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 9,000 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน

ลักษณะเดนของที่ราบนํ้าขึ้นถึงนอกจากปาชายเลน
แลวยังมีทางนํ้าเล็ก ๆ (creeks) มากมาย ทางนํ้าเหลานี้จะ
ตอเนื่องกับทางนํ้าใหญและทะเล เปนชองทางที่ทําใหนํ้า
ทะเลไหลเขามาทวมในชวงนํ้าขึ้น เมื่อนํ้าลงตะกอนที่ปะปน
มากับนํ้าก็จะสะสมตัวลงบนที่ราบนี้ รากของตนไมปาชาย
เลนมีสวนชวยในการกักเก็บตะกอนจากนํ้าทะเล และชวย
ยึดตะกอนใหอยูกับที่ เมื่อการสะสมตะกอนมากขึ้น ที่ราบนี้
ก็จะโผลพนนํ้าเมื่อนํ้าลงตํ่าสุด และสวนขอบนอกก็จะงอกยื่น
ออกไปในทะเลตามทิศทางที่กระแสนํ้าไหลออก บริเวณ อ.
ปะเหลียน จ.ตรัง อ.ทุงหวา และ อ.เมือง จ.สตูล เปนพื้น
ที่ช ายฝง ที่มีที่ร าบนํ้าขึ้นถึง ซึ่งเกิดจากการสะสมตัวของนํ้า
ทะเลในสมั ย โฮโลซี น แผ เ ข า ไปในแผ น ดิ นได ไ กลที่ สุ ด
ประมาณ 10-12 กม. จากแนวชายฝงปจจุบัน
จากแผนที่ธรณีสัณฐานของชายฝงทะเลอันดามัน
ไดแบงที่ราบนํ้าขึ้นถึงออกเปน 3 เขต (รูปที่ 3.3) โดยใช
แนวระดั บ นํ ้ า ทะเลที่ ขึ้ น สู ง สุ ด ชนิ ด ของตะกอน และ
สภาพแวดลอมของพื้นที่เปนหลักในการแบง ชายฝงบาง
บริเวณก็จะเห็นทั้ง 3 เขต แตบางชายฝงก็เห็นเพียงเขตใด
เขตหนึ่งเทานั้น คือ

3.2.2.1 ที่ราบนํ้าขึ้นถึงที่อยูเหนือระดับ
นํ้าขึ้นสูงสุด (supratidal flat)
เขตนี้จะอยูดา นในสุดติดกับแผนดิน โดยทั่วไป
จะอยูดานหลังของปาชายเลน เปน พื้นที่ซึ่ง เคยถูกนํ้าทะเล
ท ว มมาแล ว มี ก ารสะสมตั ว ของตะกอนนํ้าทะเลในอดีต
แตปจจุบัน นํ้าทะเลที่ขึ้น สูง ก็ทว มไมถึง ยกเวนในกรณีที่
เกิดพายุ

3.2.2.2 ที่ราบนํ้าขึ้นถึงที่อยูระหวางระดับ
นํ้าขึ้นสูงสุดกับนํ้าลงตํ่าสุด (intertidal flat)
เขตนี้เปนพื้นที่หลักของที่ราบนํ้าขึ้นถึง มีลักษณะ
ราบแผออกไปเปนบริเวณกวาง มีพรรณไมปาชายเลนขึ้น
ปกคลุม ในชวงนํ้าขึ้นที่ราบนี้จะจมอยูใตนํ้าและจะโผลเมื่อ
นํ้าลง ตะกอนที่สะสมตัวในเขตนี้จะมีสีเทาและเทาปนเขียวมี
ซากพื ช ปะปนอยู ม าก ส ว นมากเปนตะกอนเม็ดละเอียด
จําพวกดินเคลย และทรายแปง ดานหนาของเขตนี้ซึ่งตอเขต
กับทะเลจะเปนพื้นที่ซึ่ง กําลังมีการสะสมตัว จัดเปนที่ราบ
นํ้ าขึ้นถึงระดับตํ่าและไมมีตนไมขึ้นปกคลุม
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ก.

ข.

รูปที่ 3.1 ลักษณะชายฝงหิน (rocky coast) แหลมจมูกควาย อ.เมือง จ.กระบี่
ก. ลักษณะธรณีสัณฐานชายฝงหินที่เกิดจากการกัดเซาะเปนซุมหินโคง (sea arch) และหนาผา
ข. ชายฝงหินมักจะสัมพันธกับการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกและโครงสรางทางธรณีวิทยา
จากภาพจะเห็นรอยเลื่อน (fault = แนวเสนประ) บนหนาผาหิน ดานลางของหนาผาจะเปนโพรงถํ้า
(sea cave) และหาดกรวด (shingle beach)

11
ก.

ข.

รูปที่ 3.2 ลักษณะที่ราบนํา้ ขึ้นถึงทีอ่ ยูร ะหวางนํา้ ขึน้ สูงสุดกับนํา้ ลงตํา่ สุด (intertidal flat)
ก. ในชวงนํา้ ขึน้ นํา้ ทะเลที่ไหลเขามาตามลําคลองจะทวมทีร่ าบเหลานี้ เฉพาะยอดไมปาชายเลนเทานั้นที่
โผลพน นํา้ (อาวพังงา จ.พังงา 2526)
ข. ในชวงนํา้ ลง นํา้ จะไหลออกจากลําคลอง ลักษณะของที่ราบนํ้าขึ้นถึงจะโผลใหเห็นทั้งหมด
(คลองเตรียม อ.คุระบุรี จ.พังงา 2527)
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3.2.2.3 ที่ราบนํ้าขึ้นถึงที่อยูใตระดับนํ้าลง
(subtidal flat)
เขตนี้ เป น บริ เวณดานนอกสุดของที่ราบนํ้าขึ้นถึง
และจะจมอยูใตนํ้าในชวงนํ้าลง แตในรายงานฉบับนี้ไดปรับ
ใหเปนบริเวณที่โผลใหเห็นเปนบางสวนในชวงนํ้าลง สวน
มากจะเป น สั น ดอน (bar) และที่ ร าบงอกพอกพู น
(accretionary plain) ตะกอนในเขตนี้จะมีทรายเม็ดเล็กเปน
สวนประกอบ ปะปนอยูกับดินเคลยและทรายแปง เนื่องจาก
ไดรับอิทธิพลของคลื่นจากทะเลดานนอกในการสะสมตัว

3.2.3. หาดทราย (beach sand)
หาดทรายเปนชายฝงอีกชนิดหนึ่งรวมทั้งสันดอน
(barrier) สันดอนจงอย (spit) และหาดทรายที่ประกอบกัน
ขึ้นเปนเกาะสันดอน (barrier island) ดวย
หาดทรายทางฝง ทะเลอันดามันมีลกั ษณะแคบและสัน้
(pocket beach) สวนมากเปนหาดทรายทีอ่ ยูร ะหวางหัวแหลม
หรืออาว (รูปที่ 3.4) ตะกอนประกอบดวยทรายขนาดตั้งแต
เม็ดปานกลางถึงหยาบ มีกรวด เปลือกหอย และเศษ
ปะการังปะปนอยูดวย ความหนาของทรายมีตั้งแต 2-4
เมตร ตะกอนทรายเหลานี้เกิดจากนํ้าทะเลในอดีตไหลทวม
เขามาจึงทําใหเกิดการสะสมตัวของทรายที่ถูกซัดสาดเขาหา
ฝงโดยคลื่นเปนตัวการหลัก เมื่อทะเลถอยออกไปจึงเกิด
เปนหาดทรายหลายแนวขนานกับชายฝ ง อายุของหาดทราย
แตละแนวไดจากซากหอย ซากพืช และพีตที่สะสมตัวอยูใ น
ชั้นทรายระดับความลึก ตางๆ กัน นํ าไปหาอายุ ด ว ยวิ ธี
กัมมันตรังสีคารบอนสิบสี่ ไดอายุประมาณ 6,000 4,000
และ 2,000 ปตามลําดับ จากการสํารวจไดแบงหาดทราย
ออกเปน 2 กลุมคือ

3.2.3.1 หาดทรายเดิม หรือหาดทราย
โบราณ (old beach)
หาดทรายกลุมนี้เปนแนวหาดทรายที่อยูในระดับ
ความสูงประมาณ 4-5 เมตร และเปนแนวหาดทรายทีอ่ ยูล กึ
เขาไปในแผนดินหางจากชายฝง ปจจุบนั โดยมีระยะหางตั้งแต

ไมกี่เมตรจนถึงเปนสิบกิโลเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภูมิประเทศ
เดิมของพื้นที่นั้น หาดทรายโบราณทางฝงอันดามัน บาง
บริเวณก็มีลากูน (lagoon) ที่เปนแองนํ้าขนานกับแนวหาด
ทรายเกิดรวมอยูดวย
พื้นที่หาดทรายเดิมมักจะเปนที่อยูอาศัยของชาวบาน
ตั้งแตสมัยโบราณ เนื่องจากอยูสูงจากระดับนํา้ ทวมปกติ
และสามารถขุดหานํ้าจืดระดับตื้นได โดยใชที่ลุมหลังหาดหรือ
ลากูน เปนที่ทํานาปลูกขาว (รูปที่ 3.5)

3.2.3.2 หาดทรายใหม (young beach)
หาดทรายใหมหรือหาดทรายปจจุบัน เปนแนวหาด
ทรายที่อยูดานนอกสุดอยูติดกับทะเลที่มีคลื่นเคลื่อนตัวเขา
มากระทบหาดอยูเปนประจํา ดานหลังของหาดทรายใหมตอ
เนื่องกับหาดทรายเดิ มหรือบางบริเวณก็อาจตอเนื่องกับที่
ราบนํ้าขึ้นถึง หาดทรายใหมเปนพื้นที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
งายที่สุด
หาดทรายใหมจะอยูในระดับความสูงประมาณ 1-2
เมตร และบางบริเวณที่เปดออกสูทะเลโดยตรงจะมีสันดอน
ทรายซึ่ ง เกิ ด จากการพั ด พาทรายเข า มากระทบหาดแล ว
เคลื่อนที่สะสมตัวตามแนวชายฝงหรือขนานกับชายฝง เมื่อ
การสะสมตัว เกิด ขึน้ อยา งตอ เนือ่ งก็จ ะเกิด เปน แนวสันดอน
ทราย บางบริเวณตอนปลายของสันดอนทรายจะมีลักษณะ
โคงเวาเขาหาแผนดินเรียกสันดอนจงอย เชน สันดอนจงอย
บริเวณคลองบอดาน อ.ทายเหมือง จ.พังงา ทาฉัต รไชย
จ.ภูเก็ต ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล เปนตน
ปจจุบัน พื้นที่ชายฝงดานทะเลอันดามันมีการแปร
สภาพเพื่อการพัฒนาหรือประกอบกิจกรรมอยางอื่น เชน
ก า รแปรสภาพที่ ร าบนํา้ ขึ้ น ถึ ง หรื อ ป า ชายเลนเป น นากุ ง
กุลาดํา ทาเรือ และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สําหรับพื้นที่หาด
ทรายสวนมากจะมีการแปรสภาพเปนที่อยูอาศัยและอุตสาห
กรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ การทองเที่ยว การแปรสภาพพื้นที่เกิด
ขึ้นมากที่จังหวัดระนอง ภูเก็ต กระบี่ และสตูล พื้นที่แปร
สภาพได จาํ แนกออกเป น หนึ่ ง หน ว ยแผนที่ ดั ง แสดงไว ใน
แผนที่ธรณีสัณฐาน
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รูปที่ 3.3 เขตตางๆ ของทีร่ าบนํา้ ขึน้ ถึง (tidal flat) โดยใชการขึ้นลงของนํ้าทะเลในชวงนํ้าเกิดเปนหลัก
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รูปที่ 3.4 หาดทรายระหวางหัวแหลม (pocket beach) เปนลักษณะเดนของชายฝงทะเลอันดามัน
ภาพจากอาวกะตะ–กะรน จ.ภูเก็ต

รูปที่ 3.5 ลักษณะธรณีสัณฐานของหาดทรายเดิม (old beach) ลากูน (lagoon) และหาดทรายใหม
(young beach) แสดงถึงการถอยรนออกไปของนํ้าทะเลในอดีต (21 ธันวาคม 2539)
- หาดทรายเดิม (อยูดานลางสุดของภาพ)
- ลากูนเปนที่ลุม (อยูตรงกลางภาพ) มีกกและดอกผักบุง
- หาดทรายใหมอยูดานนอกสุดตามแนวตนมะพราว บานปากบาง อ.ละงู จ.สตูล

4. ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงชายฝง
การเปลี่ยนแปลงชายฝง หมายถึง การเปลี่ยนรูปแบบ
ทางกายภาพของพื้นที่ชายฝง หรือเปนการเปลี่ยนรูปลักษณของ
พื้นที่ชายฝงจากเดิมที่เคยปรากฏใหเห็น เปนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่ง
แตกตางออกไป
การเปลี่ยนแปลงมีหลายแบบตามกระบวน
การทางธรณีวิทยา (geologic processes) แตที่สําคัญและเกิดขึ้น
มากไดแก การกัดเซาะชายฝง (coastal erosion)
จากการสํารวจได จั ด แบ งพื้ นชายฝ ง อั น ดามั น ตาม
ลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลง โดยได แ สดงไว ใ นแผนที่ ก าร
เปลี่ยนแปลงชายฝงดวย ขอมูลการเปลี่ยนแปลง 3 ลักษณะคือ

4.1 ชายฝงที่มกี ารกัดเซาะ (erosional coast)
การกั ด เซาะชายฝ ง เป น ป ญ หาสํา คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศที่มีพื้นที่ชายฝงทะเลทั่วโลก การกัดเซาะเปนกระบวน
การหนึ่งทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นไดทั้งในหินและตะกอนที่ยังไม
แข็งตัวเปนหิน และเกิดในภูมิประเทศตางๆ กัน (ตัวการที่
สําคัญคือ ลม นํ้า ธารนํ้าแข็ง และสิง่ มีชวี ติ ) เมือ่ เกิดขึน้ แลวจะ
ทําใหส่งิ นั้นหรือ พื้นที่นั้นเปลี่ยนสภาพ และรูปแบบตางไปจาก
เดิม (รูปที่ 4.1)
สําหรับการกัดเซาะชายฝงมีความสํา คัญมากเพราะ
ทําใหชายทะเลเปลี่ยนแนวหรือเกิดการถอยรนของชายทะเล
(shoreline retreat) เขาไปในแผนดิน ทําใหประชาชนและ
ทรัพยสินในพื้นที่ชายฝงเสียหายเปนอยางมาก ความเสียหายที่
เกิดจากการกัดเซาะในแตละพื้นที่ไมเทากัน จึงไดจําแนกการ
กัดเซาะชายฝงออกเปนกลุม ตามอัตราการกัดเซาะที่เกิดขึ้นใน
รอบหนึ่งป (rate of erosion per year)
การกําหนดคาอัตราการกัดเซาะตอป พิจารณาจาก
1. การเปลี่ยนแปลงทางภายภาพที่เ กิดจากการกัดเซาะใน
พื้นที่นั้น ทั้งที่ไดจากการศึกษาภาพถายทางอากาศและการ
วั ดโดยตรง 2. พิจารณาจากความสําคัญของพืน้ ทีน่ นั้ ทางดาน
เศรษฐกิจ 3. พิจารณาจากผลกระทบทางดานสั งคมและวัฒน
ธรรมที่มีอยูในพื้นที่นั้ น ขอพิจารณาทั้งสามประการนี้นํามา
ประมวลกันเขาแลวกําหนดเปนคาอัตราการกัด เซาะต อปไดดังนี้
คือ

4.1.1 ชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรง (severe
erosion)
เปนพื้นที่ชายฝงที่มีอัตราการกัดเซาะตอปมากกวา 5
เมตรขึ้นไป มีการสูญเสียที่ดินมาก เกิดความเสียหายตอทรัพย
สินทั้งของรัฐและประชาชนเห็นไดชัดเจน

4.1.2 ชายฝ ง ที่ มี ก ารกั ด เซาะปานกลาง
(moderate erosion)
จัดเปนพื้นที่ชายฝงที่มีอัตราการกัดเซาะตั้งแต 1-5
เมตรตอป มีการสูญเสียที่ดินชายฝงแบบคอยเปนคอยไป การ
กัดเซาะยังคงเกิดขึ้นและอาจทวีความรุนแรงขึ้นได

4.2 ชายฝงที่มีการสะสมตัว (depositional
coast)
การเปลี่ยนแปลงชายฝงอีกรูปแบบหนึ่งคือการสะสม
ตั ว เป น กระบวนการทางธรณี วิ ท ยาที่ ต ะกอนซึ่ ง ถู ก พั ด พา
ออกไปจากที่ ห นึ่ ง ไปกองหรื อทับ ถมกันอยูอีก ที่ห นึ่ง โดย
คลื่ น และกระแสนํา้ เป นตั ว การหลักที่นาํ ตะกอนไปสะสมตัว
(รูป ที่ 4.2) ตะกอนเหลานี้สวนหนึ่งเกิดจากการกัดเซาะ
บริเวณชายฝงเองแลวถูกพัดพาไปสะสมตัวอีกทีหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งถูกพัดพามาจากแหลงอื่นทั้งจากแผนดินและทะเล
ชายฝงที่มีการสะสมตัวสวนมากจะเกิดขึ้นในบริเวณ
ที่ ร าบนํ้า ขึ้ น ถึ ง มากกว า บริ เ วณหาดทราย โดยตะกอนที่
แขวนลอยมากับนํ้าและคลื่นที่พัดพาตะกอนมาสะสมตัวใกลฝง
โดยมีอัตราการสะสมตัวในพื้นที่ตั้งแต 1-5 เมตรตอป

4.3 ชายฝงคงสภาพ (stable coast)
ชายฝ ง คงสภาพเป นลั ก ษณะปกติของชายฝง ทะเล
ไทย เปนชายฝงที่มีการปรับสภาพสมดุลยธรรมชาติไดตามฤดู
กาล กลาวคือ ในรอบหนึ่งปมีการกัดเซาะในฤดูกาลหนึ่งแลวมี
การสะสมในอีกฤดูกาลหนึ่ง โดยมีอัตราการกัดเซาะและสะสม
ตัวทั้งสองฤดูในปริมาณที่เทากันหรือเกือบเทากัน คือ 1 เมตร
ตอป (±1 m) (รูปที่ 4.3)
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ข.

รูปที่ 4.1 ลักษณะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรง ในอัตรามากกวา 5 เมตรตอป
ก. การกัดเซาะรุนแรงบริเวณหาดทรายเดิม บานราไวใต อ.ทุงหวา จ.สตูล สวนที่เปนหนาหาดและสัน
ทรายโดนกัดเซาะหมด ตนสนตามแนวชายฝงลมตายลง (18 กันยายน 2540)
ข. การกัดเซาะรุนแรงบริเวณที่ราบนํา้ ขึ้นถึง บานคลองทะลุ อ.เมือง จ.กระบี่ ชายฝงถูกกัดเซาะและ
คลื่นพัด พาทรายมาทับถมลงบนที่ราบซึ่ง เปน ดิน โคลน ทําใหพัน ธุไ มปา ชายเลนลมตายลง (21
กันยายน 2540)
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รูปที่ 4.2 ลักษณะชายฝงที่มีการสะสมตัว มีชานหาด (berm) มีสันดอนทราย (sand bar) งอกยื่นออกไป
จากชายฝงเดิม บริเวณบานนํ้าเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา (18 ธันวาคม 2539)

รูปที่ 4.3 ลักษณะชายฝงคงสภาพบริเวณหาดไมขาว จ.ภูเก็ต มีแนวชานหาด (berm) ยาว
บนสันหาดมีตนไมปกคลุมเปนธรรมชาติและชานหาดลาดเอียงไปสูหนาหาด (beach face)
ที่คอนขางกวาง (24 ธันวาคม 2539)

5. การเปลี่ยนแปลงชายฝงรายจังหวัด
จากลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงชายฝ งดัง กลาวใน
บทที่ 4 รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่
ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปอีก เชน พื้นที่หนึ่งซึ่งเคย
สํารวจและไดกําหนดใหเปนพื้นที่ชายฝงที่มีการสะสมตัว ใน
ระยะเวลาต อ มาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเปนพื้น ที่ช ายฝง ที่
มีการกัดเซาะ ถามีการเปลี่ยนสภาพแวดลอม ทั้งที่เกิดจาก
ธรรมชาติและการกระทําของมนุษย
ผลจากการสํา รวจในครั้งนี้จึงเปนขอมูลเบื้องตน
สํ าหรั บ กํ าหนดลั ก ษณะของการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ นใน
บริเวณชายฝงอันดามัน ตั้งแตบ ริเวณจังหวัดระนองจนถึง
จังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียดในแตละจังหวัดดังนี้

จังหวัดระนอง
5.1 การเปลี่ยนแปลงชายฝงบริเวณจังหวัด
ระนอง
จัง หวัดระนองมีชายฝงทะเลยาวประมาณ 135
กม. เปนชายฝงแมนํ้ากระบุรี ซึ่งแบงเขตแดนไทยกับพมา
ตั้งแต อ.กระบุรีลงมาทางใตจนถึงปากแมนํ้ากระบุรี ยาว
ประมาณ 50 กม. อีก 85 กม. เปนชายฝงจากปากแมนํ้ากระ
บุรีลงมาทางใตจนถึงบริเวณแหลมหิน บานกําพวน อ.กะเปอร
ซึ่งติดตอกับ อ.คุระบุรี จ.พังงา
ชายฝงระนองวางตัวในแนวเกือบเหนือใต สัมพันธ
กับแนวภูเขา และหมูเกาะตางๆ ประกอบดวยชายฝง หลาย
ชนิด แตสว นมากเปนที่ราบนํ้าขึ ้นถึงที่มีปาชายเลนปกคลุมตั้ง
แต อําเภอเมืองระนอง ลงมาจนถึงเขต อ.กะเปอร โดยเกิด
อยูดานในของชายฝงและอยูตอนลางของผาริมนํา้ (bluff)
ที่เปนชายฝง หิน และมีหมูเ กาะปดลอมอยูด า นนอก สภาพแวด
ลอมคอนขางสงบ จึงมีการสะสมตะกอนจากการขึ้นลงของนํ้า
ทะเลเกิดเปนที่ราบนํ้าขึ้นถึง
หาดทรายจะเกิ ดเป น แนวอยู ด า นนอกสุด โดย
เฉพาะอยางยิ่งตามแนวยาวของแหลมยาวลงมาทางใตจนถึง
เขาปากเตรียม หาดทรายที่นี่จะเปนลักษณะของหาดสันดอน
มีลากูนเล็ก ๆ และที่ราบนํ้าขึ้นถึงเกิดขึ้นดานใน

การเปลีย่ นแปลงชายฝง ทีจ่ งั หวัดระนอง จะกลาวถึง
เฉพาะชายฝงที่มีการกัดเซาะ และสะสมตัวเทานั้น สวนชาย
ฝงที่ไมไดกลาวถึงจะเปนชายฝงคงสภาพทั้งหมด

ชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรง
จังหวัดระนองมีชายฝงลักษณะนี้เพียงบริเวณเดียวที่
บานทะเลนอก อ.กะเปอร การกัดเซาะเกิดขึ้นในบริเวณ
หาดทรายปจจุบนั ซึ่งอยูตดิ ทะเลเปดสูทะเลอันดามันโดยตรง
ระยะทางที่ถูกกัดเซาะประมาณ 4 กม. ตั้งแตปากคลองลงมา
ทางใตจนจรดหัวแหลมของเขาทะเลนอก
หาดทรายประกอบดวยทรายเม็ดละเอียด มีความ
ลาดชันนอย สูงจากระดับนํา้ ทะเลประมาณ 50 ซม. ถึง 1 เมตร
หาดทรายนี้ตอเนื่องมาจากหาดทรายเกาที่อยูดา นใน การ
กัดเซาะเกิดอยางตอเนื่องตั้ง แตปพ .ศ. 2520 เฉลี่ยอัตรา
การกัดเซาะสูงสุดประมาณ 6 เมตรตอป คลื่นในหนามรสุม
ตะวันตกเฉียงใต เปนตัวการหลักที่ทําใหเกิดการกัดเซาะ
โดยการชะลางทรายหนาหาดแบนราบ ทําใหการกัดเซาะลาม
เขาไปดานในหาดไดรวดเร็วขึ้น ในชวงปลอดมรสุมคลื่นจะ
พัดพาทรายมาสะสมตัวบนหาดทรายอีกครั้งหนึ่ง แตปริมาณ
ทรายที่สะสมตัวนอยกวาทรายที่ถูกพัดพาออกไป (รูปที่
5.1.1) จึงมีลักษณะของการกัดเซาะ ปรากฏใหเห็นอยูตาม
แนวชายฝง

ชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลาง
ชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลาง มี 6 บริเวณคือ
บานหินกอง บานทาโพธิ์ และบานเขาหินชาง อ.ละอุน บาน
หาดทรายดํา อ.เมือง อุทยานแหงชาติแหลมสน และหาด
ประพาส อ.กะเปอร
บานหินกองและบานทาโพธิ อ.ละอุน ทั้งสอง
บริเวณนี้เปนพื้นที่ชายฝงดานในริมฝงแมนํ้ากระบุรี ที่ยังคง
ไดรับอิทธิพลจากการขึ้นลงของนํ้าทะเล
บานหินกอง บริเวณที่ถูกกัดเซาะเปนที่ราบนํ้าขึ้น
ถึงระดับสูง (supratidal) อยูติดกับแผนดินหรือภูเขา ยาว
ประมาณ 1 กม. จากภาพถายทางอากาศ การกัดเซาะจะเกิด
เปนแนวยาวประมาณ 7 กม. ตามแนวแมนํ้ากระบุรี จนถึง
ปากคลองละอุน
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ตะกอนเป น ดิ น เคลย ห รื อ ดิ น เหนี ย วสี เ ทาดํ ามี
ปา ชายเลนขึ้น อยูป ระปราย เนื่องจากถูกคลื่นและกระแสนํ้า
ที่มีความเร็วมากขึ้นในฤดูมรสุมกัดเซาะใหลมลง การกัดเซาะ
จึงลุกลามเขาไปดานในแผนดินไดรวดเร็วขึ้น จากการสอบ
ถามชาวบ า นได ค วามว า การกั ด เซาะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ประมาณ
10 ป ที่ผา นมา (พ.ศ 2530-2540) กวางประมาณ 24
เมตร เฉลี่ยอัตราการกัดเซาะตอป ประมาณ 2.4 เมตร
บานทาโพธิ ตะกอนเปนดินเคลยปนทราย การกัดเซาะ
เกิ ด จากคลื่ น และกระแสนํ้าในฤดู ม รสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต
เชนเดียวกัน นอกจากนั้นบริเวณนี้อยูติดกับภูเขา นํา้ จากภูเขา
พัดพาเอาตะกอนดินจากที่สูงลงมาสูที่ร าบนํ ้าขึ้น ถึง ทําให
พื้ นที่บริเวณนี้เปนตะกอนดินปนทราย ตนไมปาชายเลนที่มี
อยูจึงลมตายลงงาย การกัดเซาะเกิดขึ้นไดรวดเร็ว ขณะ
สํารวจ (พ.ศ. 2540) มีการกัดเซาะเปนระยะทางยาว 1 กม.
เขามาถึงถนนที่เชื่อมระหวางหมูบาน บริเวณนี้อัตราการกัด
เซาะประมาณ 2 เมตรตอป โดยการวัดระยะของแนวชายฝง
ปจจุบันเทียบกับแผนที่ภูมิประเทศ พ.ศ. 2516
บานเขาหินชาง เปนบริเวณที่ราบนํ้าขึ้นถึง ปาชาย
เลน ที่ อ ยู เ หนื อ ระดั บ นํ้ าขึ้ น สู ง สุ ด มี ต น ไม ใ หญ ขึ้ น อยู
ประปรายสลับกับไมปาชายเลน ตะกอนเปนทรายและดิน
เลน บริเวณนี้ถูกกัดเซาะออกไปอยางสมํา่ เสมอทุกป จาก
การสํารวจและสอบถามพบวา มีการกัดเซาะเปนระยะทาง
ยาว 15 เมตร เคยมีการสรางเขื่อนที่หลังโรงเรียน แต
ปจจุบันถูกกัดเซาะพังหมดแลว
บานหาดทรายดํา อ.เมืองระนอง เปนหาดทราย
แคบ มีทั้งสันดอนทราย หาดทรายระหวางหัวแหลม และ
ที่ราบนํ้าขึ้นถึง การกัดเซาะเกิดเปนระยะทางยาวประมาณ 3
กม. ทางดานเหนือสุดของเกาะทรายดํา การกัดเซาะเกิดจาก
คลื่นและกระแสนํ้าในชวงนํ้าลงปะทะกับพื้นที่นี้โดยตรงกอน
ที่จะไหลลงสูทะเลนอก อัตราการกัดเซาะประมาณ 1-2
เมตรตอป และเกิดติดตอกันมาหลายปแลว จนชาวบานตอง
อพยพขึ้นบกหลายหลังคาเรือน
อุท ยานแหง ชาติแ หลมสน อยู ที่ บ า นบางเบน
อ. กะเปอร ประกอบด ว ยหาดทรายเดิ มและหาดทราย
ปจจุบันที่ตอเนื่องลงมาทางใตจากเขาบางเบน การกัดเซาะ
เกิดขึ้นที่หาดทรายเดิมเปนระยะทางยาวประมาณ 2 กม.

หาดทรายประกอบดวยทรายเม็ดละเอียดสีนํ้าตาล มีความ
ลาดชัน (scarp) นอยมาก การกัดเซาะเกิดขึ้นมากในฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใตและแตละปเกิดขึ้นไมเทากัน ในชวงป
พ.ศ. 2531-2532 จะถูกกัดเซาะมากที่สุด หลังจากนั้น
การกัดเซาะก็ลดลงเรือ่ ย ๆ อัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 2-3 เมตร
ตอป ทั้งนี้เพราะความลาดชันของหาดทรายลดลง การกัดเซาะ
เกิ ด จากคลื่ น ในหน า มรสุ ม กระทบหาดแลวเกิดกระแสนํ้า
เลียบชายฝง (longshore drift) เซาะรากตนสนที่ขึ้นอยูบนหาด
พังทะลายลงเรื่อยๆ จนความลาดชันของหาดทรายหายไป
(รู ปที่ 5.1.2 )
หาดประพาส ตั้ง อยูที่บา นกํ า พวน อ.กะเปอร
ก า รกั ด เซาะเกิ ด ขึ้ น ที่ ห าดทรายใหม เ ป น ระยะทางยาว
ประมาณ 8 กม. เปนหาดทรายที่เปดสูทะเลอันดามัน ไมมี
เกาะกําบังอยูด า นหนา หาดทรายกวางประมาณ 50-100 เมตร
โดยมีชานหาด (berm) สูงจากหนาหาดประมาณ 50 ซม.
การกัดเซาะจะเกิดบริเวณหนาชานหาดในอัตรา 2-3 เมตร
ตอป และเกิดมากในหนามรสุมตะวันตกเฉียงใตโดยคลื่นที่
ถาโถมเขาหาฝงเปนสาเหตุหลัก ดานหลังหาดเปนที่ราบนํ้า
ขึ้นถึงมีปาชายเลน บริเวณนี้จะไมถูกกัดเซาะ
จากการสํารวจในบริเวณ จ.ระนอง การกัดเซาะ
ส ว นใหญ เ กิ ด ขึ้ น ในชายฝ ง ที่ เ ป น หาดทรายมากกวาที่ร าบ
นํ้ าขึ้นถึง และเปนหาดทรายปจจุบันที่เปดสูทะเลอันดามัน
โดยตรง คลื่นและกระแสนํ้าในฤดูมรสุมเปนตัวการหลักที่ทําให
เกิดการกัดเซาะชายฝงของ จ.ระนอง

ชายฝงที่มีการสะสมตัว
บริเวณบานละออง อําเภอเมืองระนอง เปนปาชายเลน
ที่ มี การสะสมตั ว ของตะกอนเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป ประมาณ 2
เมตรตอป เปนระยะทางยาวประมาณ 4 กม. เนื่องจากนํ้า
พัดพาเอาดินจากชายฝงลงไปทับถมประกอบกับปาชายเลน
บริเวณนี้ไมถกู ทําลาย จึงชวยปองกันการกัดเซาะพัดพาตะกอน
ออกไป และเปนบริเวณเดียวของจังหวัดระนองที่มีการสะสม
ตัวของชายฝง
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ก.

ข.

รูปที่ 5.1.1 ชายฝงที่มีการกัดเซาะขั้นรุนแรง บานทะเลนอก อ.กะเปอร จ.ระนอง
ก. หาดทรายปจจุบันบานทะเลนอก มองจากเหนือ-ใต หาดทรายถูกกัดเซาะจนแบนราบอยูในระดับเดียว
กับหนาหาด (10 พฤษภาคม 2540)
ข. สถานที่เดียวกันแตมองจากใต-เหนือ ถนนที่สรางอยูบนหาดทรายถูกกัดเซาะ ทรายที่สะสมตัวอยูหนา
หาดถูกพัดพาสูทะเล รากตนไมลอยขึ้นจากระดับเดิม (23 พฤษภาคม 2540)

21
ก.

ข.

รูปที่ 5.1.2 ลักษณะการกัดเซาะปานกลางที่อุทยานแหงชาติแหลมสน อ.กะเปอร จ.ระนอง
ก. ลักษณะของหาดทรายเดิม (บริเวณที่มีตนสน) และหาดทรายปจจุบันที่ถูกกัดเซาะจนอยูในระดับ
เดียวกัน (9 พฤษภาคม 2540)
ข. แนวของชายหาดเดิมที่ถูกกัดเซาะดวยกระแสนํ้าเลียบฝงในอัตราการกัดเซาะประมาณ 2-3 เมตร
ตอป (9 พฤษภาคม 2540)

22

จังหวัดพังงา
5.2 การเปลี่ยนแปลงชายฝงบริเวณจังหวัด
พังงา
จั ง หวั ด พั ง งามี ช ายฝ ง ทะเลสองด า นยาวรวมกั น
ประมาณ 216 กิโลเมตร เปนความยาวของชายฝงดาน
ตะวันตกที่เปดสูทะเลอันดามันโดยตรงประมาณ 148 กม. ตั้ ง
แตอา วเคย อ.คุร ะบุรี ลงมาทางใตจ นถึง บา นทา นุน อ.
โคกกลอย และความยาวของชายฝง ทีเ่ ปนอาวพังงาทางทิศใต
ของจังหวัด ประมาณ 68 กิโลเมตร จากทานุน ไปทางตะวันออก
จนถึงคลองบอแสน อ.ทับปุด ที่เปนเขตแดนระหวางจังหวัด
พังงากับกระบี่
ชายฝงดานตะวันตกของจังหวัดพังงาวางตัวในแนว
เหนือใต ประกอบดวยชายฝงหิน หาดทราย ที่ราบนํ้าขึ้นถึง
และเกาะสันดอนใหญ 2 เกาะ คือ เกาะพระทอง และเกาะคอเขา
สวนชายฝงที่เปนอาวพังงาวางตัวในทิศทางตะวันออกเฉียง
เหนือ-ตะวันตกเฉียงใตสัมพันธกับแนวรอยเลื่อนคลองมะ
รุย และเทือ กเขาในบริเ วณนี้ ชายฝง ของอา วพัง งาที่เ ปน
หาดทรายแคบและสั้น เกิดขึ้นตามเกาะที่กระจัดกระจายอยู
ในอ า วพั ง งาเท า นั้ น ชายฝ ง ส ว นมากเป น ที่ ร าบนํ้ าขึ้ นถึ ง
จังหวัดพังงาจึงมีเนื้อที่ปาชายเลนมากที่สุดในประเทศไทย
ประมาณ 487 ตร.กม. (ธงชัย จารุพฒ
ั น และคณะ, 2525)
สวนมากจะอยูใ นบริเวณอาวพังงา สวนในชายฝง ดานตะวันตก
จะเกิดอยูดานหลังแนวหาดทราย และตามแมนํ้าลําคลองที่ไม
มีคลื่นลมแรงจัด

ชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลางในจังหวัด
พังงา
ชายฝงทะเลของจังหวัดพังงา มีการกัดเซาะเชนกัน
แตไมมีการกัดเซาะรุนแรง การกัดเซาะที่สํารวจพบทั้งหมดเปน
การกัดเซาะปานกลาง มีอัตราการกัดเซาะตั้งแต 1-5 เมตร
ตอป และทั้งหมดเกิดขึ้นในบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันตก
ที่เปนหาดทรายยาว มีการกัดเซาะเกิดขึ้นเปนบางบริเวณคือ
เกาะพระทอง และเกาะคอเขา ทั้งสองบริเวณ
เปนชายฝงของเกาะสันดอนวางตัวในแนวเหนือ-ใต นอก
ฝ ง อ.คุระบุรี

ชายฝ ง ที่ ถู กกั ดเ ซาะของเกาะพระทองเป น พื้ น ที่
หาดทรายปจจุบัน เปดสูทะเลนอกและไดรับอิทธิพลของ
ลมมรสุมโดยตรง ความยาวที่ถูกกัดเซาะประมาณ 8 กม. ตัง้
แตบานหินกองลงมาทางใตจนถึงบานทุงดาบ อัตราการกัด
เซาะตั้งแต 1-2 เมตรตอป
ชายฝงเกาะคอเขาที่ถูกกัดเซาะอยูตอนเหนือของ
เกาะบริเวณปากคลองบางผักเบี้ย ซึ่งเปนสวนที่ราบนํ้าขึ้นถึง
ปาชายเลน โดยพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะยาวประมาณ 1 กม. อยู
ตรงขามกับบานปากคลองทุงดาบของเกาะพระทอง มีรองนํ้า
ขั้นกลาง กระแสนํ้าลงที่มีความเร็วมากกวาชวงนํ ้าขึ้น เปน
ตั วการที่ทําใหเกิดการกัดเซาะในอัตราประมาณ 1 เมตรตอ
ป
ตะกอนทรายที่ประกอบกันเปนหาดทรายทั้งเกาะ
พระทองและเกาะคอเขา เกิดจากคลื่นและกระแสนํ้าเลียบฝง
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ในชวงมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ตะกอนทรายเหลานี้จะถูกพัดพาออกทะเลลึก ในชวงปลอด
มรสุ ม ถึ ง แม จ ะมี ต ะกอนทรายมาสะสมตั ว แต ก็ มี ป ริ ม าณ
นอยกวาสวนที่ถูกพัดพาออกไป ทําใหมีลักษณะของการ
กั ด เซาะชายฝง ตน มะพรา วและตน สนตามแนวชายฝง
ลมตายลงเปนแถบ ๆ นอกจากนั้นทั้งสองบริเวณนี้เคยมี
การทําเหมืองแรดีบุกมากอน ทั้งโดยการดูดในทองคลอง
และตามแนวชายฝง ทําใหเกิดการเคลื่อนตัวของทราย และ
เปลี่ ยนสภาพแวดล อ มชายฝ ง ป จจุ บั น การทํ าเหมื องใน
บริเวณนี้ไดหยุดกิจการไปแลว แตการกัดเซาะชายฝงยังคง
ปรากฏใหเห็น ตะกอนทรายที่ถูก กัดเซาะจะถูกพัดพาไป
สะสมตัวในบริเวณขางเคียง
ชายฝงบานนํ้าเค็มตอนใตถึงบานบางสักเหนือ
ชายฝงในพื้นที่นี้มีค วามยาวประมาณ 7.5 กม. เริ่มตั้งแต
ทางตอนใต ข องปากแม น้ ํา ตะกั่ ว ป า บริ เ วณบ า นนํ้ าเค็ ม
บานแหลมปอม บานบางหมอ แหลมกรังนุยหรือที่เรียกกันวา
หาดทับตะวันของบานบางสักเหนือ การกัดเซาะเกิดขึ้นใน
หาดทรายปจจุบันที่มีความกวางประมาณ 50-100 เมตร
และบริเวณเหลานี้มีการทําเหมืองแรดีบุกมากอนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพื้นที่หาดทรายเดิมที่อยูถัดเขาไปขางใน
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หาดทรายที่ โ ดนกั ด เซาะอยูสูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 50 ซม.- 1 ม. อัตราการกัดเซาะที่เกิดขึ้น
ประมาณ 2-3 เมตรตอป (ตั้งแต 2509-2538) ที่บานนํ้า
เค็มซึ่งอยูติดทะเลนอกจะมีการกัดเซาะประมาณ 1-2 เมตร
ตอป ตะกอนเหลานี้จะถูกพัดพาไปสะสมตัวในลําคลองดาน
ในของแมนํ้าตะกั่วปา ทําใหเกิดพืน้ ทีง่ อกบริเวณบานแหลมปอ
บริเวณที่มีการกัดเซาะมากที่ สุ ด คื อ หาดทั บ ตะวั น (รู ป ที่
5.2.1) และแหลมกรังนุย ซึ่งการกัดเซาะในหนามรสุมเกิด
ขึ้นทุกปตั้งแตปพ .ศ. 2509 เปนตนมา ดวยอัตราการกัดเซาะ
1-2 เมตรตอป แตในปพ.ศ. 2539 มีการกัดเซาะมากถึง
ประมาณ 5 เมตรตอป โดยกัดเซาะเขาไปถึงแนวตนสนดาน
ใน คลื่นที่ซัดหาดจะเซาะทรายออกไปจนทําใหรากตนสน
ลอยขึ้นเหนือหาดทราย เมื่อโดนเซาะเรื่อย ๆ ทุกปก็จะพัง
ทลายลงมา สวนที่เคยเปนชานหาดก็พังทะลายลงเชนกัน
แหลมกรังใหญ อ.ตะกั่วปา เปนหาดปะการัง
ปะการังเหลานี้เปนเศษชิ้นสวนของปะการังที่ตายแลว ถู ก
นํ้ าทะเลและคลื่นพัดพาสะสมตัวพรอมกับทราย โดยทราย
จะทั บ ถมอยู ต อนบนยื่ น ออกไปเป นแนวสันดอนทรายปก
ปองส ว นที่ เ ป น หาดทรายเดิ มด านในมี ต น สนขึ้ น เป นแนว
ความกว างของหาดทรายทั้ งเดิมและป จจุ บันประมาณ 1
กิโลเมตร
การกัดเซาะเกิดขึ้นในสวนที่เปนหาดทรายปจจุบัน
ที่อยูติดทะเล อัตราการกัดเซาะประมาณ 2-3 เมตรตอป
และกัดเซาะเปนระยะทางยาวประมาณ 1.5 กม. พื้นที่ชาย
ฝงที่ถูกกัดเซาะเขาไปในแนวราบประมาณ 200 เมตร โดย
เฉพาะปลายแหลมจะถูกกัดเซาะมากที่สุด ปะการังที่สะสม
ตั ว มี ข นาดกรวดมนใหญ ปะปนกั บ ทรายเม็ ด ปานกลางถึง
หยาบ ทําใหการอัดตัวเปนไปอยางหลวมๆ มีชอ งวางระหวาง
เม็ดมากเมื่อโดนคลื่นซัดหาด จึงเกิดการกัดเซาะไดงาย (รูปที่
5.2.2)
ชายฝงบานบางเนียงและบานลําโอน อ.ตะกั่วปา
พื้นที่ซึ่งถูกกัดเซาะเปนแนวหาดทรายปจจุบันอยูดานนอกสุด
การกัดเซาะเกิดเปนระยะทางยาวประมาณ 1.5 กม. อัตรา
การกัดเซาะประมาณ 1 เมตรตอป พื้นที่นี้เคยมีการทํา
เหมืองแรดีบุกมากอน ตะกอนทรายจึงเกาะตัวกันไมแนนมี
กรวดปนอยูมากเมื่อถูกคลื่นซัดสาดจึงหลุดรวงไดงาย (รูปที่
5.2.1)

บานทับละมุ อ.ทายเหมือง เปนหาดทรายที่อยู
ระหว า งหั ว แหลมของเขาห ลั ก ที่ เ ป น อุ ท ยานแห ง ชาติกับ
เขาบานทับละมุ มีเขาหนายักษทอดตัวเปนแนวกําบังคลื่น
ลมอยูทางดานตะวันตกของหาด หาดทรายบริเวณนี้มีความ
กวางประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบดวยหาดทรายเดิมและ
ปจจุบัน พื้นที่หาดทรายเดิมที่อยูดา นในเปนที่ตง้ั ฐานทัพเรือ
และทีอ่ ยูอ าศัยของชาวบาน
การกัดเซาะเกิดขึ้นทางทิศเหนือของหาดทรายใหม
ซึ่งมีลักษณะเปนดานหนาอาว และเปนชองลมที่คลื่นและ
กระแสนํ้าเคลื่อนเขามากระทบหาดโดยตรง การกัดเซาะเกิดขึ้น
เปนระยะทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตร อัตราการกัดเซาะ
ประมาณ 2-3 เมตรตอป การกัดเซาะเกิดขึ้นประมาณ 10
ปมาแลว
หาดบอดาน อ.ทายเหมือง เปนอีกแนวหนึ่งของ
หาด อ.ทายเหมือง ที่มีการกัดเซาะชายฝงเกิดขึ้น โดยเริม่ ตัง้
แตบานบอดานลงมาทางใตจนถึงบานนาใต คิดเปนระยะ
ทางยาวที่ถูกกัดเซาะประมาณ 3.5 กม
ลั ก ษณะของพื้ นที่ เป น หาดทรายป จ จุ บั น กว า ง
ประมาณ 50 ซม. มีลากูนที่เปนลําคลองบอดานอยูหลังหาด
และหลังหาดดานในถัดไปเปนเหมืองดีบุกเกาที่ไดมีการนํา
ทรายและกรวดจากเหมืองมาถมพื้นที่ปรับสภาพเปนสวน
มะพราวและอืน่ ๆ การกัดเซาะเกิดขึ้นประมาณ 1-2 เมตรตอ
ป อัตราการกัดเซาะนี้เปนอัตราเฉลี่ยเนื่องจากบางปมกี ารกัด
เซาะมากกวาการสะสมตัวทําใหชานหาดหายไป ความลาดชัน
ของหาดลดนอยลง
การสํารวจครั้งนี้ไดทําการสํารวจหมูเกาะตางๆ ที่
อยูในอาวพังงาดวย มีชายฝงที่ถูกกัดเซาะปานกลางเห็นเดนชัด
อยู 2 บริเวณคือ
ชายฝงบานกลาง-แหลมนํ้าจืด อ.เกาะยาวนอย
ชายฝงนี้อยูดานตะวันตกของเกาะ ชายฝงเปนหาดทรายและ
ลากูนเดิม พื้นที่ลากูนชาวบานใชทาํ นา หาดทรายที่อยู
ด า นหน า ลากู น ปะทะกั บ คลื่ น ลมโดยตรง จึ ง ทํ าใหเ กิด
การกัด เซาะเปนระยะทางประมาณ 2 กม. อัตราการกัดเซาะ
ประมาณ 1-2 เมตรตอป แตปจจุบันชาวบานไดสรางเขื่อน
ตามแนวที่ถูกกัดเซาะนี้ ทําใหมีตะกอนมาสะสมตัวหนาเขื่อน
และมีไมปา ชายเลนขึน้ ปกคลุมดานหนา จึงปองกันการกัดเซาะ
ไดในระยะเวลาหนึ่ง
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สันดอนจงอย อ.เกาะยาวใหญ เปนแนวสันดอน
จงอยที่เกิดอยูทางตอนเหนือของเกาะยาวใหญ โดยงอกยื่น
ไปในทะเลระหวางเกาะยาวนอยกับเกาะยาวใหญ สันดอน
จงอยเปนแนวสันทรายที่ไมคงรูป (unstable) เปลี่ยนแปลง
ไปตามฤดูกาล สวนที่ถูกกัดเซาะเปนชายฝงเวาดานในของ
สั นดอนจงอย เปนระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่ง
อาจจะมีการสะสมตัวไดในชวงปลอดมรสุม ทําใหรูปราง
ของสันดอนเปลี่ยนไปอีก
จากการสํ ารวจจะเห็ น ว า การกั ด เซาะชายฝ ง ของ
จัง หวัด พัง งา เกิด ขึ้น ในหาดทรายป จจุ บั น มี อั ต ราการ
กั ดเซาะปานกลางในอัตรา 1-5 เมตรตอป และพื้นที่ซึ่งถูก
กัดเซาะสวนมากเปนหาดโลง ไมเปนชุมชนถาวร ความเสีย
หายที่เกิดจากการกัดเซาะทางดานสังคมและเศรษฐกิจจึงมี
นอย

ชายฝงที่มีการสะสมตัว
เกาะพระทองและเกาะคอเขา ชายฝงที่มีการ
สะสมตัวของเกาะพระทองอยูทางดานใตสุด ของเกาะเปน
พื้ นที่ ห าดทรายป จ จุ บั น มี ค วามยาวของการสะสมตั ว
ประมาณ 6 กม. อัตราการสะสมตัวประมาณ 1 เมตรตอป ที่
เกาะคอเขาพื้น ที่การสะสมตัวจะอยูต อนเหนือสุดของเกาะ
บริ เ วณหาดทรายของบ า นนาในและบ า นนานอกตรงข า ม
กับเกาะพระทองความยาวประมาณ 2 กม. อัตราการสะสม

ตัวประมาณ 1 เมตรตอป ตะกอนที่มาสะสมตัวสวนหนึ่งเปน
ตะกอนที่ เ กิ ด จากการกั ด เซาะของทั้ ง สองบริ เ วณในพื้ น ที่
ขางเคียงและถูกกระแสนํ้าเลียบฝง พัดพามาสะสมตัว ดานนอก
ทํ าให พื้ น ที่ ห าด ทรายงอกยื่ น ออกไปเป น สั น ทรายและ
สั นดอนจงอย
บ า นนํ้าเค็ ม จากการสํารวจในเดื อ นธั น วาคม
2539 และพฤษภาคม 2540 พบวาบริเวณนี้มีการกัดเซาะ
ออกไปอยางชัดเจน แตในเดือนกันยายน 2540 พบวา
บริเวณนี้มีการสะสมตัวเพิ่มขึ้นเปนบริเวณกวาง โดยงอก
ออกไปอีก 1.5 เมตร การสะสมตัวมีปริมาณมากกวาการกัด
เซาะ จึงไดจัดไวเปนชายฝงที่มีการสะสมตัว
แหลมกรังใหญตอนใต ตะกอนสวนหนึ่งที่เกิดจาก
การกัดเซาะแหลมกรังใหญตอนเหนือ ไดถกู พัดพาไปสะสมตัว
ทางใตของแหลมกรังใหญซึ่งอยูติดกัน ในอัตราปละ 1-2
เมตรตอป เนื่องมาจากกระแสนํ้าเลียบฝง
แหลมปอ ตะกอนที่ถูกกัดเซาะจากบานทับละมุ จะ
ถู ก พั ด พาลงไปสะสมตั ว ที่ บ า นแหลมปอ ปากคลองทุ ง
มะพราว ซึ่งอยูหางลงไปทางใตประมาณ 1 กม. ตะกอน
ทรายและดิ น เคลย ถู ก พั ด พามาสะสมงอกเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป
ประมาณ 2-3 เมตร และยังงอกเลยออกไปปดปากคลอง
ดวย ดังนั้นจึงตองมีการขุดลอกปากคลองทุกป
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รูปที่ 5.2.1 ลักษณะการกัดเซาะปานกลางที่หาดทับตะวัน อ.ตะกั่วปา จ.พังงา การกัดเซาะเกิดขึ้น
บริเวณหาดทรายปจจุบัน จนถึงหาดทรายดานบน หมุดหลักฐานของกรมทรัพยากรธรณี (ศรชี้)
ที่สรางไวเมือ่ ป 2534 โดยอยูหางจากชายทะเลประมาณ 5 เมตร ปจจุบนั (12 พฤษภาคม 2540)
หมุดจะอยูใ นแนวชายทะเลและจะถูกนํ ้าทวมในชวงนํ้าขึ้น

รูปที่ 5.2.2 ลักษณะการกัดเซาะปานกลาง ที่แหลมกรังใหญ อ.ตะกั่วปา จ.พังงา หาดทรายถูกกัดเซาะ
ทําใหปะการังที่สะสมตัวปนกับทราย กระจัดกระจายอยูหนาหาด สันหาดถูกกัดเซาะจน
เกือบจะอยูในระดับเดียวกับหนาหาด (12 พฤษภาคม 2540)
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จังหวัดภูเก็ต
5.3 การเปลี่ยนแปลงชายฝง บริเวณจังหวัด
ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตมีลกั ษณะทางภูมิศาสตรเปนเกาะวางตัว
ในแนวเหนือใต จึงมีชายฝงรวมคิดเปนระยะทางยาวรอบเกาะ
ประมาณ 185 กิโลเมตร พื้นที่ชายฝงแบงออกเปน 2 บริเวณ
คือ ชายฝงดานตะวันตก ตั้งแตบริเวณทาฉัตรไชยที่อยูทาง
ตอนเหนือของเกาะออมมาทางตะวันตก ลงมาทางใตจนถึง
แหลมพรหมเทพ ชายฝงดานนี้ประกอบดวยหาดทรายขนาด
สั้นและยาวที่อยูระหวางหัวแหลมและชายฝงหิน ซึ่งเปดสู
ทะเลลึกดานนอกรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตโดยตรง
ชายฝงอีกบริเวณหนึ่งคือชายฝงดานตะวันออก ซึ่ง
มีอาณาเขตติดตอกับอาวพังงา ตั้งแตทาฉัตรไชยออมมาทาง
ตะวันออกจนถึงหาดราไว ลักษณะของชายฝงดานนี้เปนที่
ลุม สวนมากเปนที่ราบนํ้าขึ้นถึง (ปาชายเลน) และชายฝง หิน
มีหาดทรายเฉพาะพื้นที่ซึ่งเปนหัวแหลมยื่นออกไปในทะเล
ภูเขาหินในบริเวณชายฝงดานตะวันตกสวนใหญ
เปนหินแกรนิต ซึ่งเมื่อผุจะใหทรายที่มีลักษณะขาวเนียน
(ชุมชนทางดานตะวันตกจัดเปนชุมชนใหมที่พัฒนาขึ้นภาย
หลั ง จากที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ชื่ อเสี ย งโด งดั ง ทางดานการทอง
เที่ยวและชายหาดที่สวยงามมีชื่อเสียงลวนอยูทางดานตะวัน
ตกของเกาะภูเก็ต) สวนชายฝงดานตะวันออกหินเปนหิน
โคลนปนกรวด ซึ่งเมื่อผุหรือถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมจะเปน
ดินเคลยปนทรายสีคลํ้า ประกอบกับชายฝง ด านนี้เป ดสู ทะเล
ใน มีภูเขาที่เปนแกนกลางของเกาะกําบังลมอยางดี ชายฝง
ดานนี้จึงเปนที่ตั้งชุมชนสมัยเริ่มแรกของจังหวัดภูเก็ต

ชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรง
ชายฝง ลัก ษณะนี้มีอ ยูเ พีย งแหงเดียวทางดานตะวัน
ตกของเกาะที่หาดเลพัง บานบางเทา อ.ถลาง หาดเลพังนี้มี
ความยาวประมาณ 5.6 กม. ความกวางโดยเฉลี่ยของหาด
ทรายทั้งหมดประมาณ 800 เมตร มีที่ราบลุมหลังหาด มี
ทางนํ้าไหลขนานกับแนวหาดทรายออกสูทะเล หาดทราย
ประกอบดวยทรายขนาดเม็ดปานกลาง (0.4-0.6 มม.)
และกรวดเม็ดเล็กปะปนกัน มีการคัดขนาดคอนขางดี

ชายหาดเลพังมีความลาดชันคอนขางสูง ดานหนา
หาดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตโดยตรง สวนของหาดเล
พั ง ที่ มี ก า รกั ด เซาะรุ น แรงเกิ ด ขึ้ น เป น ระยะทางยา ว
ประมาณ 3 กิโลเมตร และกวางประมาณ 500 เมตร ใน
ระยะเวลาประมาณ 50 ปที่ผานมา อัตราการกัดเซาะเฉลี่ย
ประมาณ 10 เมตรตอป (ขอมูลจากการสอบถามคนทอง
ถิ่น) ตัวการของการกัดเซาะมีหลายประการประกอบกันคือ
ลักษณะของหาดทรายที่นี่มีความลาดชันสูง มีชานหาดนอย
และปะทะกับลมมรสุมโดยตรง นอกจากนั้นบริเวณนี้เคยทํา
เหมืองแรดีบุกทั้งในบริเวณที่เปนหาดทรายเดิมและในทะเล
ระดับตื้นดานหนาของหาด ปจจุบันบริเวณนี้มีการพัฒนา
เปนโรงแรมชั้น หนึ่ง ถึง 3 โรงดว ยกัน มี สิ่ ง ก อ สร างป อง
กัน การกัด เซาะเชนกําแพงกันคลื่น (sea wall) เปนบางชวง
มีการปรับเปลี่ยนสภาพชายฝงที่ไมเปนระบบเดียวกัน อยาง
ไรก็ตามจากการสํารวจในป 2539-2540 พบวาชายฝง
บริ เ วณนี้ มี ก ารฟ น คื น ตั ว ขึ้ น ตามสภาพธรรมชาติ ม ากขึ้ น
กลาวคือ การกัดเซาะเกิดขึ้นในอัตราที่นอยลงชวงมรสุม แต
ในชวงปลอดมรสุมมีการสะสมตัวในบริเวณที่ใกลเคียงกัน (รูป
ที่ 5.3.1)

ชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลาง
ในบริเวณจังหวัดภูเก็ตมีเพียงแหงเดียวคือ บริเวณ
อาวปอบานบางแป อ.ถลาง เปนชายฝงดานตะวันออก
สภาพธรณีสัณฐานเปนที่ราบนํ้าขึ้นถึงปาชายเลน ประกอบ
ดวยทรายเม็ดละเอียดและดินเคลยหรือดินเหนียว มีสัน
ทรายเปนแนวชายฝงดานนอก ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร สัน
ทรายเหลานี้เกิดจากกระแสนํ้าเลียบชายฝง และเนื่องจาก
อยูดานนอกทรายบางสวน จึงถูกพัดมาสะสมตัวบนที่ราบนํ้า
ขึ้นถึงในชวงมรสุม
ชายฝ ง อ า วปอ ส ว นที่ มี ก ารกั ด เซาะเกิ ด ขึ้ น ใน
บริเวณที่เปนสันทรายปจจุบันเปนระยะทางยาวประมาณ 1.5
กิโลเมตร โดยมีอัตราของการกัดเซาะประมาณ 1-2 เมตร
ตอป (เปรียบเทียบในระหวางป 2533 กับป 2540) สาเหตุ
ของการกั ด เซาะเกิ ด จากทรายที่ ถู ก พั ด พามาสะสมตั ว ใน
หน ามรสุม ทําใหแนวของปาชายเลนดานนอกมีปริมาณ
ทรายทับถมมากเกินไปกวาที่ปาชายเลนจะเจริญเติบโตได จึง
เสื่อมสภาพลง การกัดเซาะเกิดขึ้นมากบริเวณปากแมนํ้าที่นํ้า
จากแม นํ้ าป ะทะกั บ นํ้ า ทะเล การพั ฒ นาท า เที ย บเรื อ
สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ย วในบริเวณนี้ มีหลายบริเวณอาจเปน
สาเหตุ ห นึ่ งของการกั ด เซาะที่ รุ น แรงขึ้ นในอนาคต
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นอกจากสองบริเวณดังกลาวขางตนแลว ชายฝงสวน
ที่เหลือทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต จัดเปนชายฝงคงสภาพ มี
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล แตไมมีผลกระทบดานความเสีย
หายจากการเปลีย่ นแปลงชายฝง ถามีการจัดการชายฝงที่ดี
ตัวอยางจากการตั้งชุมชนโบราณของเมืองภูเก็ตซึ่งสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมธรรมชาติ ชุมชนหลักอยูบนที่ลาดริมเขา

ทางดานตะวัน ออกมีภเู ขาเป นที ่กําบังลมมรสุม มี
ทางออกสูทะเลตามลําคลองเลีย บปา ชายเลนดา นตะวันออก
ปญหาที่เกิดขึ้นสวนมากจะเกิดขึ้นในบริเวณชายฝงดานตะวัน
ตก ซึ่งเปนชุมชนใหม มีการอพยพเขาไปทํากินของประชาชน
ในพื้นที่ชายฝง โดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอมชายฝงและไมมี
แผนการจัดการชายฝงที่ดี
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ก.

ข.

รูปที่ 5.3.1 การกัดเซาะรุนแรงที่หาดเลพัง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ก. หาดเลพังมีความลาดชันคอนขางสูง เมื่อคลื่นเซาะหาดดานลางทรายก็เคลื่อนตัวลงไดเร็วและตนสน
ที่อยูดานหนาหาดถูกเซาะจนลมตายลง การกัดเซาะจึงเกิดไดรวดเร็วขึ้น (27 เมษายน 2532)
ข. การแกปญ
 หาการกัดเซาะโดยการนําทรายมาถม (beach replenishment) และปรับปรุงสภาพแวดลอม
ของชายฝงทําใหชายฝงบริเวณนี้ฟนคืนตัวขึ้น (24 ธันวาคม 2539)
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จังหวัดกระบี่
5.4 การเปลี่ยนแปลงชายฝงบริเวณจังหวัด
กระบี่
จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ชายฝงทะเลยาวประมาณ 160
กิโลเมตรทางดานตะวันตกของจังหวัดตัง้ แต อ.อาวลึก ตอเนื่อง
ลงมาทางใตถึง อ.เมือง และ อ.คลองทอม ตามลําดับ พื้นที่
ชายฝ ง ทะเลของจังหวัดกระบี่สวนมากเปนที่ร าบนํ้าขึ้น ถึง
ป าชายเลน หาดทรายมีลักษณะแคบและสั้นอยูในเวิ้งอาว
ของชายฝงและบริเวณเกาะตาง ๆ ซึ่งมีอยูมากมายประมาณ
130 เกาะ เกาะที่ใหญที่สุดคืออําเภอเกาะลันตา เกาะที่สวย
งามมีชื่อเสียงเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดไดแก เกาะพี
พี เกาะบิเละ เกาะปอดะ และเกาะไหง ซึ่งอยูทางใตสุดของ
จังหวัดตอเขตกับ จ.ตรัง การเปลี่ยนแปลงชายฝงของจังหวัด
กระบี่มีทั้งการกัดเซาะและ การสะสมตัว

ชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรง ในจังหวัดกระบี่มี
อยู 4 บริเวณคือ
บานคลองทราย เปนอีกบริเวณหนึ่งที่มกี ารกัดเซาะ
อยูในขั้นรุนแรง พื้นที่ชายฝงอยูทางตอนเหนือของจังหวัด
กระบี่ มีลักษณะธรณีสัณฐานเปนอาว มีแนวสันดอนทราย
ทอดตัวยาวจากหัวแหลมทางดานทิศใตขึ้นไปทางทิศเหนือ
บรรจบกับคลองดินแดง ซึ่งเปนปาชายเลน ความยาวของ
สั นดอนทรายประมาณ 1.5 กม. การกัดเซาะเกิดขึ้นในสวน
ที่เปนสันดอนทรายนี้ มีความยาวประมาณ 1 กม. มีอัตรา
การกัดเซาะเฉลี่ยประมาณ 5 เมตรตอป ตัวการที่ทําใหเกิด
การกัดเซาะก็เปนคลื่น ลม และกระแสนํ้าที่ทวีความรุนแรง
ขึ้นในฤดูมรสุม โดยลักษณะของที่ตั้งบริเวณนี้ควรจะปลอด
จากการถูกกัดเซาะเพราะเปนอาวเล็กอยูระหวางหัวแหลม
และมีเกาะเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยูดานหนาหลายเกาะ
การกัดเซาะที่เกิดขึ้นควรจะมีสาเหตุจากธรรมชาติ เพราะ
ชายฝ ง ที่ นี่ ยั งไมมีการพัฒนามีบานชาวประมงอยูเล็กนอย
เพราะเปนพื้นที่ติดภูเขา ชาวบานใชพื้นที่เปนที่จับและผลิต
แมงกะพรุน เพื่อจําหนายเทานั้น ไมมีการสรางโรงงานใหญ
และประกอบการเฉพาะฤดู แ ล ง ช ว งเดื อ นเมษายนพฤษภาคมเทานั้น

บ า นคลองประสงค และแหลมขาม ทั้ง สอง
บริเวณนี้เปนชายฝงของเกาะสันดอนที่เรียกวาบานเกาะกลาง
อยูทางดานตะวัน ออกของปากคลองกระบี่ใหญหรือฝงตรงขาม
กับตัวเมืองกระบี่ ดานนอกสุดของเกาะสันดอนนี้เปนชายฝง
ที่เปดสูทะเลโดยตรง มีความยาวชายฝงประมาณ 4.5 กม.
แตการกัดเซาะเกิดขึ้นเปน 2 ชวง คือบริเวณบานคลอง
ประสงค ซึ่งอยูคอนไปทางเหนือของชายฝง และบริเวณ
แหลมขามซึ่งอยูทางตอนใตของชายฝง
การกั ด เซาะที่ บ า นคลองประสงค เกิ ด ขึ้ น มาเป น
เวลานานกวา 30 ปแลว เปนระยะทางยาวประมาณ 2 กม.
จากแหลมสนที่ปากคลองกระบี่ลงมาทางใตจนถึงบานคลอง
ทะลุ โดยมีบานคลองประสงคอยูกึ่งกลาง แนวชายฝงดาน
นอกสุดจะเปนหาดทรายมีลากูนเปนคลองเล็กๆ อยูร ะหวาง
หาดทรายดานนอกกับดานใน มีปาชายเลนขึ้นตามแนวตลิ่ง
ของลากูน จากการสํารวจในป พ.ศ. 2534 พบวาหาดทราย
ดานนอกและลากูนถูกกัดเซาะหมด หาดทรายดานในซึ่งเปน
ที่อยูของชาวบานเปลี่ยนสภาพเปนชายฝงดานนอกที่ปะทะ
กับคลื่นลมโดยตรงและการกัดเซาะยังคงดําเนินตอไปจนถึง
ป 2540 ซึ่งเปนการสํารวจครั้งลาสุด พบวามีการกัดเซาะเขา
ไปในชายฝงประมาณ 400 เมตร อัตราการกัดเซาะเฉลี่ย
ประมาณ 5 เมตรตอป
แหลมขาม เป น ชายฝง แนวเดียวกับบานคลอง
ประสงคแตอยูถัดลงไปทางใต ติดกับคลองยวน การกัดเซาะ
รุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่หาดทรายดานนอกสุดเปนระยะทาง
ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งแตแหลมขามขึ้นมาทาง
ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ตามแนวชายฝง ชายฝง ถูก กัด เซาะ
เข าไปประมาณ 400 เมตร และมีอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย
ประมาณ 5 เมตรตอปเชนเดียวกับที่บา นคลองประสงค
(รูปที่ 5.4.1)
กระบวนการกัดเซาะเกิดจากคลื่นลมและกระแสนํ้ า
ที่ มี ค วามเร็ ว สู ง ในหน า มรสุ ม ได กั ด เซาะชายฝ ง พั ด พา
ตะกอนส ว นหนึ่ ง ออกสู ท ะเลและตะกอนอี ก ส ว นหนึ่ ง ซึ่ ง
สวนมากเปนทรายถูก พัด พาเขา ไปสะสมตั วในพื้นที ่ปาชายเลน
ดานใน ทรายที่เปนหาดทรายดานนอกจะถูกพัดพาออก
ไปจนเหลือหาดเลนที่รองรับอยูดา นลาง ปาชายเลนดาน
ในเมื่อ มีทรายทับ ถมเปนปริมาณมากขึ้นก็จะลมตายลงจน
เหลือแตตออยูตามชายฝง ลําคลองและลากูนดานในก็จะ
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ตื้ น เขิ น และบางส ว นก็ ส ะสมตั ว เป น ที่ ร าบ ทํ าให ช ายฝ ง
เปลี่ยนสภาพเปนที่ร าบมีความลาดเอียงนอยมาก สงผล
กระทบต อ ชุ ม ชนที่ อ ยู ในบริเวณนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งบาน
คลองประสงคและบานคลองทะลุ
สาเหตุหลักของการกัดเซาะเกิดจากกระบวนการ
ธรรมชาติ ม ากกว ากิ จกร รมของมนุ ษ ย เพราะบริ เ วณนี้ มี
การพัฒนานอย เปนเพียงหมูบานชาวประมงเล็กๆ ไมมี
ถนน และสิ่ ง ปลู ก สร า งขนาดใหญ ที่ จะสงผลกระทบโดย
ตรงตอพื้น ที่ช ายฝง มีนากุงกุลาดํา ที่ดาํ เนินการอยูในปา
ชายเลนด า นในและตามแนวคลองกระบี่ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงชายฝงบาง อยางไรก็ตามการทํานากุง
เพิ่งจะเริ่มทํากันเมื่อไมนานมานี้ แตการกัดเซาะในพื้นที่ทั้ง
สองแหงนี้เกิดขึ้นมารวม 30 ปแลว สาเหตุจึงควรจะมา
จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพธรณี ช ายฝงโดยกระบวนการ
ธรรมชาติ
สุสานหอยแหลมโพธิ บานแหลมโพธิ ต.ไสไทย
อ.เมือง จ.กระบี่ เปนอีกบริเวณหนึ่งที่มีการกัดเซาะชายฝง
สุ ส านหอยแหลมโพธิ เ ป น แหล ง ท องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดกระบี่ และที่สําคัญที่สุดคือเปนแหลงอางอิงทางธรณี
วิทยาของชั้นหินยุคเทอรเทียรี่ ทีม่ อี ายุประมาณ 40-45 ลานป
เปนแหลงธรณีวิทยาที่หายากเพราะมีชั้นหินที่ประกอบดวย
ซากดึกดําบรรพของหอยขมนํ้าจืดจํานวนมากมายมหาศาล
สะสมตัวทับถมกันอยูหลายชั้นและเปนแหลงเดียวที่พบอยู
ในพื้นที่ชายฝงทะเล
ชั้ น หิ น สุ ส านหอยเกิ ด อยู ใ นบริ เ วณหั ว แหลมมี
ความยาวตามแนวชายฝงประมาณ 2 กม. การกัดเซาะชาย
ฝ งที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหชั้นหินสุสาน
หอยแตกหักลงเรื่อย ๆ ปจจุบันเหลือชั้นหินโผลเปนบริเวณ
แคบ และบางบริเวณจะเห็นไดเฉพาะชวงนํ้าลงเทานั้น ผล
จากการกัดเซาะทําใหชายฝงหินเปลี่ยนสภาพเปนอาวเล็กๆ
มีทรายทับถมอยูบ นชัน้ หิน บริเวณที่ถกู กัดเซาะมากทีส่ ดุ คือ
สุสานหอยแหลมโพธิ (รูปที่ 5.4.2) ซึ่งอยูสวนกลางของพื้น
ที่ชายฝงและเปนพื้นที่ซึ่งนักทองเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชม
มากที่สุด อัตราการกัดเซาะประมาณ 2 เมตรตอป ถาดู
ตามอั ต ราการกั ด เซาะบริเวณนี้ค วรจะจัดอยูใ นชายฝงที่มี
อัตราการกัดเซาะปานกลาง แตเนื่องจากบริเวณนี้มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ และเปนแหลงธรณีวิทยาที่สําคัญเปนมรดก
ทางธรรมชาติของประเทศ จึงไดจัดไวในพื้นที่ชายฝงที่มี
อัตราการกัดเซาะรุนแรง เพื่อใหมีการอนุรักษอยางเรงดวน

ตัวการที่ทําใหเกิดการกัดเซาะ ไดแก คลื่น ลม
และกระแสนํ้า ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต โดยเฉพาะคลื่น
จากทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตที่วิ่งเขาไปปะทะฝงในชวง
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม คลื่นจะมีความสูงระหวาง 0.31.5 เมตร และคาบเวลาคลื่นอยูระหวาง 4.5-7.0 วินาที
(AIT, 1995) นอกจากนั้นยังมีสาเหตุจากธรรมชาติของ
ชั้ นหินที่มีเนื้อประสานออน สลับชั้นกัน มีความทนทานตอ
การสึ ก กร อ นน อ ยรวมทั้ ง ตํ าแหน ง ที่ ตั้ ง ซึ่ ง เป น หั ว แหลม
การกัดเซาะพังทลายจึงเกิดไดงาย กิจกรรมของมนุษยทั้ง
นั กท อ งเที่ ย วและประชาชนที่ อ าศั ย อยู ในบริ เ วณนั้ น เป น
สาเหตุรวมในการทําใหเกิดการกัดเซาะไดรวดเร็วขึ้น

ชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลาง มีอ ยู 5
บริเวณคือ
ชายฝงบานทาเลน-เขาทองใต ลักษณะชายฝง
เปนสันดอนทรายเชื่อมเกาะและหาดทรายที่อยูระหวางหัว
แหลม การกัดเซาะเกิดขึ้นทางชายฝงดานตะวันตกที่เปดสู
ทะเลอันดามัน เปนระยะทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
อัตราการกัดเซาะประมาณ 1-2 เมตรตอป
การกัดเซาะในบริเวณนี้เกิดขึ้นงาย เพราะชั้นหิน
ตื้น มีทรายทับถมอยูตอนบนหนาตั้งแต 2-4 เมตร ทรายมี
ลักษณะรวน เมื่อถูกคลื่นซัดสาดก็จะหลุดรวงออกจากชายฝง
ไดงาย ทําใหตนไมที่ขึ้นอยูบนชายฝงลมตายลง การกัดเซาะก็
เกิดขึ้นไดรวดเร็วขึน้ กิจกรรมของมนุษยในบริเวณนี้ ไดแก
การทํานากุงตามแนวชายฝงบานเขาทอง การระเบิดไหลเขา
เพื่อใชดินลูกรังเปนวัสดุกอสรางทางเลียบชายฝง ดันเศษดิน
เศษหินลงบนปาชายเลนดานนอกทําใหเกิดการทรุดตัวของ
พื้นที่ คลื่นในฤดูมรสุมตะวันตกที่มีกําลังแรงมาก จึงกัดเซาะ
ไดงายขึ้น
ชายฝงแหลมปอง อ.เมืองกระบี่ แหลมปองเปน
หาดทรายเดิมที่ส ะสมตัวทับ ถมอยูบ นชั้นหินทรายและหิน
ดิ น ดานชุ ด มี โ ซโซอิ ก ความหนาของหาดทรายประมาณ
1-3 เมตร ขึ้นอยูกับ ลักษณะของพื้นที่เดิม บริเวณที่เปน
หาดทราย จึงคอนขางแคบอยูดานหนาของภูเขาดานหนา
หาดสูงจากระดับนํ้าขึ้นสูงสุดประมาณ 0.5 เมตร การกัดเซาะ
จึงเกิดขึ้นไดงาย โดยเกิดเปนระยะทางยาวประมาณ 1 กม.
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อัตราการกัดเซาะประมาณ 1 เมตรตอป ตัวการที่การกัด
เซาะคือ คลื่น ซึ่งพัดพาเอาทรายออกไปจนชั้นหินดานลาง
โผลใหเห็น นอกจากนั้นบริเวณนี้เปนทาขนสงแรยิปซั่ม 2
ท า มีรถบรรทุกวิ่งเขาออกเปนประจํา นํ้าหนักที่กดทับลงไป
มีสวนทําใหทรายเคลื่อนและทรุดตัวลง การกัดเซาะจึงเกิด
ขึ้นไดรวดเร็วขึ้น ถึงแมจะมีการนําหินทรายกอนโต (riprap) มาทิ้งปองกันชายฝง แตการกัดเซาะก็ยังคงเกิดขึ้นอยู
เรื่อย ๆ
ชายฝงบานคลองมวง เปนหาดทรายที่ตอเนื่องมา
จากสั น ดอนทรายเชื่ อ มเกาะระหว า งบ า นเกาะกวางกั บ
คลองมวงลงมาทางใตจนถึงแหลมหางนาค เปนหาดทรายที่
มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร พื้นที่ซึ่งถูกกัดเซาะจะเปน
ชายฝงทางดานทิศเหนือของบานคลองมวง มีความยาวที่ถูก
กัดเซาะประมาณ 1 กิโลเมตร หาดทรายนี้จะมีความสูงจาก
หนาหาดประมาณ 1-2 เมตร การกัดเซาะไดทําใหความ
ลาดเอียงของหาดทรายลดลงจนทํา ใหหาดทรายอยูสูงจาก
หนาหาดประมาณครึ่งเมตรเทานั้น (รูปที่ 5.4.3)
คลื่นเปนตัวการหลักที่กัดเซาะทรายจากหาดออก
ไป หาดทรายที่นี่ประกอบดวยเศษปะการังและเปลือกหอย
จํานวนมากถูกคลื่นซัดหลุดออกมาจากแนวหาดทรายเดิม
ซากหอยและปะการั ง เหล านี้ มีอายุประมาณ 3,000 ป
(Sinsakul, 1994) แสดงถึงระยะเวลาที่เกิดการสะสมตัว
ของหาดทรายที่นี่ กิจกรรมของมนุษยในบริเวณนี้คิดวาไม
ควรจะมีผลตอการกัดเซาะ มีโรงแรมใหญอยูเพียงแหงเดียว
และสรางบนหินทรายตามแนวชายฝงดานใน สวนบานคลอง
มวงก็เปนเพียงหมูบานชาวประมงเล็กๆ พื้นที่หาดทรายจึง
เปนเพียงที่ตากปลาหมึกและปลาขนาดเล็ก สวนชายฝงที่
แหลมหางนาค ซึ่งอยูทางใตลงไปเปนชายฝงหินจําพวกหิน
ทราย หินทรายแปง และหินดินดาน มีการกัดเซาะนอยมาก
จัด เปน ชายฝงคงสภาพบนยอดเขาเปนพระตําหนักเขาหาง
นาค
หาดนพรัตนธารา-หาดพระนาง บริเวณนี้เปนพื้น
ที่หาดทรายปจจุบันที่สวยงามของจังหวัดกระบี่ มีความยาว
ของหาดทั้งหมดประมาณ 3 กม. แตหาดนพรัตนธาราเปน
พื้นที่ที่มีการกัดเซาะเกิดขึ้นมาเปนเวลานาน ดวยอัตราการ
กัดเซาะประมาณ 1-2 เมตรตอป โดยคลื่นเซาะดานลางของ
หาดทําใหแนวหาดทรายพังลงมา ตนสนลมตายลงจนบาง
บริเวณกัดเซาะเขาไปถึงถนนเลียบหาด สวนหาดพระนาง

การกัดเซาะเกิดเปนพื้นที่แคบเพราะดานหลังเปนภูเขา การ
กัดเซาะเกิดจากกระแสนํ้าเลียบหาดมากกวาคลื่นที่ถาโถมเขา
มาโดยตรง เนื่องจากทั้งสองบริเวณนี้เปนสถานที่ทองเที่ยว
จึงไดมกี ารสรางสิ่งปองกันไวทําใหชายฝงเปลี่ยนสภาพมีทราย
สะสมตัวอยูดานหนาของโครงสราง ซึ่งปองกันการกัดเซาะ
ไดในระยะเวลาหนึ่งตองมีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลง
ตอไป
ชายฝงบานบอมวง อ.คลองทอม ลักษณะเปน
สันดอนทรายเชื่อมเกาะ มีท่รี าบนํ้าขึ้นถึงปาชายเลนอยูดาน
หนา การกัดเซาะชายฝงเกิดขึ้นบนพื้นที่ปาชายเลน อัตราการ
กัดเซาะ ประมาณ 2-3 เมตรตอป พื้น ที่ถูก กัด เซาะยาว
ประมาณ 2 กิโลเมตร
ตัวการที่ทําใหเกิดการเซาะเปนคลื่นในชวงมรสุมที่
พัดพาเอาทรายมาทับถมบนปาชายเลน ซึ่งตามปกติพื้นที่นี้
จะสงบคลื่นเพราะอยูระหวางหัวแหลมมีการสะสมตะกอน
จากการขึ้นลงของนํ้าทะเล สวนมากเปนตะกอนเม็ดละเอียด
ประเภทดินเหนียวปนเศษพืชหรือเลน เมื่อมีตะกอนทรายที่
ถู ก คลื่ น พั ด พามาทั บ ถมบนเลนทํา ใหตนไมปาชายเลนลม
ตายลงเปนจํานวนมาก กิจกรรมของมนุษยในพื้นที่นี้ไดแก
การทํานากุงกุลาดําในพื้นที่ชายฝงตอนบนก็อาจเปนสาเหตุ
หนึ่งของการกัดเซาะในบริเวณนี้

ชายฝงที่มีการสะสมตัว
การสะสมตัวของชายฝงในจังหวัดกระบี่ไมเดนชัด
นัก เพราะชายฝงแสดงลักษณะของการงอกพอกพูนขึ้นเมื่อ
ไมนานมานี้เอง ขอมูลสวนหนึ่งจึงไดจากภาพถายทางอากาศ
และสอบถามชาวบานจากการสํารวจ ชายฝง ที่มีลัก ษณะ
การสะสมตัวพบอยู 4 บริเวณ ทั้งหมดเปนการสะสมตัวในพืน้
ที่หาดทรายดานนอก ไดแก
ชายฝ ง บ า นอ า วเสี้ ย ว ทางด านทิ ศ ใตของบาน
คลองมวง ทรายที่มาสะสมตัวสวนหนึ่งเปนทรายที่เกิดจาก
การกัดเซาะของชายฝงบานคลองมวง โดยกระแสนํ้าเลียบ
ชายฝงเกิดเปนพื้นที่งอก ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และ
กวางจากชายฝงเดิมประมาณ 50-100 เมตร
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ชายฝงบานคลองกํา ต.เกาะกลาง อ.เมืองกระบี่
ชายฝงนี้อยูทางดานทิศใตของบานคลองประสงค-คลองทะลุ
ทรายซึ่งเกิดจากการกัดเซาะที่นี่ สวนหนึ่งถูกพัดพามาโดย
กระแสนํ้าเลียบหาด และบางสวนจากนอกทะเล สะสมตัว
บริเวณชายฝงบานเกาะกํา การสะสมตัวของทรายพอกพูนขึ้น
จากพื้นหาดเดิมประมาณ 1 เมตร และเอียงเทเขาหาแผน
ดิน การสะสมตัวเกิดเปนระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร
ชายฝงบานปากหรา-หาดยาว ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง
กระบี่ ชายฝงเปนหาดทรายยาวหันหนาหาดสูทะเลโดยตรง
เปนชายฝงที่เคยถูกกัดเซาะมากอน ปจจุบันสว นที่ถูกกัด
เซาะอยูดานหลัง ดานหนาเปนหาดทรายที่สะสมตัวขึ้นเปน
ระยะทางยาวทั้งหมดประมาณ 1 กิโลเมตร อัตราการสะสมตัว
ประมาณ 1-2 เมตรตอป เกิดเปนพื้นที่หาดทรายงอกออกไป
จากชายฝงประมาณ 10-20 เมตร คิดวาคงมีการสะสมตัว
เมื่อไมนานมานี้เอง

ชายฝงบริเวณปากคลองศิลามาด และไมงามใต
อ.คลองทอม เปนที่ราบนํ้าขึ้นถึงปาชายเลนที่อยูใตระดับ
นํ้ าลง การสะสมตัวเกิดขึ้นบริเวณปากแมนํ้า ตะกอนสวน
หนึ่ง มาจากบนบกและสะสมตัวในเวลานํ้าลง การสะสมตัว
เกิดกระจัดกระจายไมตอเนื่องเปนแนวเดียวกัน คิดเปน
ระยะทางยาวรวมกันประมาณ 3 กิโลเมตร เมื่อการสะสมตัว
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง บริเวณนี้ก็จะกลายเปนที่ราบงอกพอก
พูนมีแนวการสะสมตัวยื่นออกไปสูทะเล
พื้นที่ชายฝงทะเลของจังหวัดกระบี่นอกจากที่กลาว
มาแลว จัดเปนพื้นที่ชายฝงคงสภาพ อยางไรก็ตามพื้นที่ชาย
ฝงเหลานี้ตองมีการสํารวจติดตามผลอยางตอเนื่อง เพราะ
พื้นที่ชายฝงกระบี่ มีการพัฒนารวดเร็วมาก เนื่องจากเปน
สถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ สํา คั ญอี ก จั ง หวั ด หนึ่ ง ในชายฝ ง ทะเล
อันดามัน
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ข.

รูปที่ 5.4.1 การกัดเซาะรุนแรงที่บานคลองประสงค จ.กระบี่
ก. ปาชายเลนดานหนาและหาดทรายปจจุบันถูกกัดเซาะหมดไป การกัดเซาะลามเขาไปยังชายหาด
เดิมที่อยูดานใน ทรายจากการกัดเซาะและทรายที่คลื่นพัดพามาจากทะเลทับถมกันบนหนาหาดเดิม
ที่ตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆ (26 กุมภาพันธ 2534 มองจากใต-เหนือ)
ข. บริเวณเดียวกันมองจากเหนือ-ใต ตนมะขามและบานชาวประมง (ศรชี้) ซึ่งเปนหมุดหลักฐานของ
การสํารวจป 2534 อยูหางจากชายฝงในชวงนํ้าขึ้นสูงประมาณ 5 เมตร ในป 2538 ถูกกัดเซาะจน
ตนมะขามลมและชาวบานตองอพยพไปอยูที่อื่น (8 ธันวาคม 2538)
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รูปที่ 5.4.2 อัตราการกัดเซาะที่สุสานหอยแหลมโพธิ จ.กระบี่ ประมาณ 2 เมตรตอป จัดเปนการกัดเซาะ
ปานกลางมีชั้นหินที่ประกอบดวยซากดึกดําบรรพของหอยขมนํ้าจืดจํานวนมากมายมหาศาล
สะสมตัวทับอยูหลายชั้นเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย สุสานหอยจึงมีความ
สําคัญไมเฉพาะดานธรณีวิทยาแตเปนมรดกธรรมชาติที่มีคุณคาหายากยิ่ง ดังนั้นเมื่อพิจารณา
จากลักษณะทางกายภาพเศรษฐกิจ สังคมและอัตราการกัดเซาะตอป จึงไดจัดไวในกลุมของ
พื้นที่ซึ่งมีการกัดเซาะรุนแรง เพื่อที่จะไดมีวิธีการจัดการและการอนุรักษพื้นที่อยางเรงดวน
(5 มิถุนายน 2537)

รูปที่ 5.4.3 ลักษณะของการกัดเซาะปานกลางที่บานคลองมวง จ.กระบี่ ปะการังและเปลือกหอย ซึ่ง
ประกอบกันเปนหาดทรายถูกกัดเซาะหลุดออกมากระจัดกระจายอยูบนหนาหาดแนวชายฝง
ถอยรนเขาไปดานใน (24 ธันวาคม 2535)
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จังหวัดตรัง
5.5 การเปลี่ยนแปลงชายฝง บริเวณจังหวัดตรัง
จั ง หวั ด ตรั ง มี ช ายฝ ง ทะเลยาวประมาณ 150
กิ โ ลเมตร เป น ชายฝ ง ที่ อ ยู ท างด า นตะวันตกของจังหวัด
ครอบคลุมพื้นที่ของอําเภอสิเกา กันตังและปะเหลียน คิ ด
รวมกันเปนเนื้อทีป่ ระมาณ 4,900 ตารางกิโลเมตร ชายฝง
ทอดตัวในแนวเหนือใตและเปดสูทะเลอันดามันโดยตรง
ลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝงสวนมากประกอบ
ดวยหาดทรายระหวางหัวแหลม ที่ราบนํ้าขึ้นถึงปาชายเลน
ชายฝงหินจะเปนหัวแหลมและเกาะที่มีสันดอนทรายเชื่อม
กับชายฝง นอกชายฝงมีเกาะอยูหลายเกาะดวยกัน เกาะที่มี
ขนาดใหญไดแก เกาะตะลิบง และเกาะมุก

ชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรง
ชายฝงทะเลจังหวัดตรังที่มีการกัดเซาะรุนแรงมีอยู
เพียงบริเวณเดียวที่หาดปากเมง ตําบลไมฝาด อ.สิเกา พื้น
ที่ชายฝงนี้เปนสวนหนึ่งของวนอุทยานเจาไหม มีลักษณะเปน
หาดสันดอน (barrier beach) ซึ่งวางตัวในแนวยาวจาก
เหนือไปใต ตั้งแตหาดปากเมง ลงไปจนถึงหาดเจาไหมที่
อ.กันตัง คิดเปนระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร หาด
สันดอนนี้จะมีความกวางตั้งแต 200-800 เมตร โดยมีลา
กูนเกิดเปนแนวขนานอยูดานหลังหาด และมีทางนํ้าไหลตาม
แนวลากู น เหล า นี้ ตั ด ผ า นหาดทรายออกสู ท ะเล ทํ าให
หาดทรายแนวนี้ถูกตัดขาดออกจากกันเปนชวง แตละชวง
ยาวตั้งแต 2.5 กม.
การกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรงพบที่หาดปากเมง
เปนระยะทางยาวประมาณ 4 กม. ตั้งแตหัวถนนเลียบหาด
ลงไปถึ ง ปากคลองละ พื้ น ที่ ที่ ถู ก กั ด เซาะเป นหาดทราย
ปจจุบันที่ประกอบดวยทรายรวนเม็ดละเอียดถึงปานกลาง
หาดทรายเอี ย งเทค อ นข า งตํ่า เกื อ บอยู ใ นระดั บ เดี ย วกั บ
หนาหาด เมื่อนํ้าลงสามารถเดินจากหาดทรายออกไปนอก
ชายฝงไดไกลมาก ดานหลังของหาดทรายนี้มีลากูนซึ่งมีปา
ชายเลนขึ้นอยูตามแนวตลิง่ อัตราการกัดเซาะเฉลี่ยมากกวา 5
เมตรตอป และการกัดเซาะรุนแรงจะเกิดขึ้นในฤดูมรสุมตะวัน
ตกเฉียงใต คลื่นจะมีความรุนแรงมาก เพราะหาดทรายที่ถูก

กัดเซาะประจันหนากับคลื่นโดยตรง เขาเม็งซึ่งเปนแนวหมู
เกาะอยูดานหนากําบังคลื่นลมไดเฉพาะทางดานทิศเหนือ
ของหาดเทานั้น คลื่นที่ถาโถมเขาหาหาดจะเซาะเอาทราย
ตามชายหาดออกสูทะเล และทําใหทิวสนลมตายลง การกัด
เซาะรุ ก ลํ้าเข า ไปจนเกื อ บถึ ง ลากู น ที่ อ ยู ห ลั ง หาด (รู ป ที่
5.5.1)
ปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง ไดสราง
แนวกําแพงกันคลื่นขึ้นในบริเวณถนนเลียบชายหาดสวนที่
ถูกกัดเซาะทําลายไปเปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อ
ป พ.ศ. 2536 แลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2538 แตจากการ
สํารวจในป พ.ศ. 2540 พบวากําแพงนี้บางสวนไดพัง
ทะลายลง สาเหตุของการกัดเซาะในบริเวณนี้มีสาเหตุหลัก
จากธรรมชาติมากกวาที่จะเกิดจากกิจกรรมของมนุษยเพราะ
บริเวณนี้ไมมีสิ่งปลูกสรางขนาดใหญ นอกจากถนนลูกรังที่
เลียบหาด ซึ่งไดเปลี่ยนเปนถนนลาดยาง และมีสะพานขาม
คลองแตละชวงในภายหลัง

ชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลาง ในจังหวัด
ตรังมี 5 บริเวณคือ
ชายฝงบานหัวหิน อ.สิเกา การกัดเซาะเกิดขึ้นใน
บริเวณสันทรายปากคลองกะลาเสนอยดานตะวันตก เนือ่ งจาก
บริเวณนี้เปนที่ราบนํ้าขึ้นถึง (ปาชายเลน) สภาพโดยทั่วไป
ของปาชายเลนดานนอกสุดจะมีแนวสันทรายเกิดขึ้น เนือ่ งจาก
มีอทิ ธิพลของคลืน่ รวมกับนํา้ ขึน้ นํา้ ลง ในชวงฤดูมรสุม สันทราย
นี้มีการเคลื่อนยายโดยอิทธิพลของคลื่นทะเลเขาไปทับถมใน
ปาชายเลน ทําใหนํ้าทะเลไมสามารถไหลเขาไปในบริเวณ
ป าชายเลนนั้น ตนไมชายเลนแหงตาย ทําใหพื้นที่ชายฝงซึ่ง
ประกอบดวยตะกอนดินเลนปนทรายที่มีซากไมผุปะปนถูก
กัดเซาะทําลายไปเปนระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร ทั้งนี้
อัตราการกัดเซาะโดยเฉลี่ย 2-3 เมตรตอป (ขอมูลจากการ
สอบถาม)
ชายฝงทะเลบานฉางหลาง อ.สิเกา พื้นที่ชายฝง
ทะเลสวนนี้เปนหาดทรายปจจุบนั ทีอ่ ยูต ดิ กับ หาดปากเมงลงมา
ทางทิศใต การกัดเซาะชายฝงเกิดเปนระยะทางประมาณ 1
กิโลเมตร แตมีความรุนแรงนอยกวาหาดปากเมงตอนเหนือ
คือประมาณ 1-2 เมตรตอป เนื่องจากมีเกาะมุก เปนที่
กําบังลดความรุนแรงของคลื่นลมมรสุม นอกจากนั้นพื้นที่

36
สวนนี้เปนเขตทําการของกรมปาไม ไมอนุญาตใหมีกิจกรรม
ใดๆ ในพื้นที่และถนนเลียบชายฝงอยูดานหลังสันทราย
ปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับสภาพธรรมชาติ
ชายฝงหาดยาว บานเจาไหม อ.กันตัง สันทราย
ชายฝงบริเวณนี้มีลักษณะเปนหาดสันดอน ตอเนื่องมาจาก
หาดปากเมง สภาพพื้นที่อยูในความดูแลของกรมปาไม ที่ไม
อนุญาตใหคนหรือชุมชนเขาไปอยูอาศัย การกัดเซาะชายฝง
เกิดขึ้นตามฤดูกาล อัตราการกัดเซาะในชวงมรสุมจะสูงกวา
อัตราการสะสมตัวในชวงปลอดมรสุม โดยเฉลี่ยจึงพบการ
กัดเซาะประมาณ 1 เมตรตอป เปนระยะทางประมาณ 2.5
กม.
ชายฝงบริเวณปากนํ้าปะเหลียน-บานปากหรนแหลมปอ-บานนาทะเล เปนอีกบริเวณหนึ่งของการกัดเซาะ
ปานกลางที่จังหวัดตรัง ลักษณะธรณีสัณฐานเปนหาดสัน
ดอนที่ยาวขนานไปกับแนวชายฝง หาดสันดอนนี้มีความยาว
ประมาณ 14 กม. ความกวางเฉลี่ยของหาดสันดอนบริเวณ
ปากคลองประมาณ 1 กม. บริเวณตรงกลางกวางประมาณ 3 กม.
ตะกอนสวนมากเปนทราย มีปาชายเลนขึ้นเปนแนวตามที่ลุม
หลังหาดตั้งแตปากแมนํ้าปะเหลียนถึงบานกอไมงาม
สวนของหาดสันดอนที่พบวาถูกกัดเซาะเกิดขึ้นใน
พื้นที่หาดทรายปจจุบันเปนแนวยาว 2 ชวงคือ ตั้งแตบาน
ปากหรนถึงบานแหลมปอ คิดเปนระยะทาง 4 กิโลเมตร
และตั้งแตบานแหลมปอถึงบานนาทะเล คิดเปนระยะทาง 7
กิโลเมตร โดยมีอัตราการกัดเซาะเฉลี่ยประมาณ 2-3 เมตร
ตอป
เหตุผลที่แยกเปน 2 ชวง เนื่องจากชวงแรก (บาน
ปากหรน-บานแหลมปอ) จะมีความรุนแรงของการกัดเซาะ
มากกว า เนื่องดวยพื้นที่สวนนั้นเปนแนวเปดโลงรับแรง
ปะทะโดยตรงจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ประกอบกับได
มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลเพื่อการเลี้ยงกุงนํ้าเค็ม
โดยตลอดแนว (รูปที่ 5.5.2) ตางกับพื้นที่หาดสันดอนชวงที่
สองที่ตอ เนื่องจากพื้นที่ชว งแรกลงไปทางใตจะไดรบั ผลกระทบ
จาก ลมมรสุมอยางเดียว พื้นที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
มากนัก สวนใหญเปนเพียงที่อยูอาศัย จึงนาจะสรุปไดวา
กระบวนการกัดเซาะชายฝงบริเวณนี้เกิดจากธรรมชาติ โดย
กิ จ กรรมของมนุ ษ ย ใ นพื้ น ที่ ช ายฝ ง เป น องค ป ระกอบ
สนับสนุนใหเกิดความเสียหายมากขึ้น

ชายฝงทะเลแหลมตาหยงหลิง อ.ปะเหลียน มี
ลักษณะทางธรณีสณ
ั ฐานเปนที่ราบลุม นํา้ ขึน้ ถึง มีตน ไมชายเลน
ขึ้นอยูอ ยางหนาแนน บริเวณที่ถกู กัดเซาะพบบริเวณปากคลอง
หวายดน เปนระยะทางประมาณ 3.5 กม. ในอัตราการกัดเซาะ
ประมาณ 1 เมตรตอป สาเหตุหลักที่พบคือการเขาไปตัดตนไม
ปาชายเลนเพื่อการใชประโยชนของคนทองถิน่ ทําใหตะกอนชาย
ฝงทะเลซึง่ สวนใหญเปน ดิน เหนีย วปนทรายแปง ขาดสิง่ ยึดเกาะ
และถูกกัดเซาะพังทะลายโดยคลืน่ ทะเลในชวงฤดูมรสุม

ชายฝงทะเลที่มีการสะสมตัว
ในบริเวณจังหวัดตรัง พบวาชายฝง ทะเลที่มีการ
สะสมตัวมักจะเปนบริเวณ สันทรายปากแมนํ้าหรือปากคลอง
ขนาดใหญ ในทองที่อาํ เภอสิเกา และอําเภอกันตัง รวม 4
บริเวณคือ
ชายฝงบานปากคลอง อําเภอสิเกา มีลักษณะเปน
หาดสันดอน ซึ่งวางตัวเปนแนวยาวในทิศตะวันออกเฉียงใต
ของปากคลองกะลาเสใหญ มีการสะสมตัวตลอดแนว ยาว
ประมาณ 6 กม. จากการเปรียบเทียบภาพถายทางอากาศ 2
ชวงคือ ภาพถายป 2510 และป 2536 พบวามีการเปลี่ยน
สภาพของหาดสันดอนที่มีขนาดกวางและยาวมากขึ้นแตไม
สามารถคํานวณอัตราการสะสมตัวที่เพิ่มขึ้นไดแนนอน
ชายฝงบานคลองลํายาว อําเภอสิเกา เปนชายฝง
ทะเลตอเนื่องจากบานปากคลอง ลงมาทางใตกลาวคือ เปน
หาดสั น ดอนแนวตะวั น ออกเฉี ย งใต ข องปากคลองลํายาว
สวนที่มีการสะสมตัวยาวประมาณ 1 กม. ทั้ ง 2 ดานของ
ปากคลองลํายาว โดยการเปรียบเทียบภาพถายทางอากาศ
ของ 2 ชวงเวลาเชนกัน กระบวนการสะสมตัวของหาดสันดอน
ในบริเวณคลองลํายาวนี้ จะเหมือนกับบริเวณบานปากคลอง
ชายฝ ง เขาเจ า ไหม ในท องที่อําเภอกันตัง มี
ลักษณะเปนสันทรายแคบ ๆ ปากคลองเจาไหมดานตะวัน
ออก มีขนาดยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร อัตราการสะสมตัว
เฉลี่ย 1 เมตรตอป โดยมีปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการสะสมตัว
ในบริเวณนีค้ อื ตะกอนชายฝงที่ถูกกัดเซาะที่อยูทางดานเหนือ
ของพื้นทีไ่ ดแก หาดปากเมง-แหลมเจาไหม จะถูกพัดพามา
โดยกระแสนํ้าชายฝงลงมาทางใต มาสะสมตัวในพื้นที่นี้
ชายฝงทะเลบานมะพราว เกาะตะลิบง อ.กันตัง
ซึ่งอยูตรงขามกับ ชายฝง ทะเลเขาเจาไหม มีลักษณะเปนสัน
ดอนจงอย (spit) สวนที่มกี ารสะสมตัว มีร ะยะทางประมาณ
1.5 กม. ในอัตราการสะสมตัวที่ใกลเคียงกับบริเวณเขาเจา
ไหม เขาใจวามีปจจัยหลักเชนเดียวกับชายฝงเขาเจาไหม
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รูปที่ 5.5.1 การกัดเซาะรุนแรงที่หาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง
ก. การกัดเซาะชายฝงที่หาดปากเมงเกิดขึ้นมานานแลวในบริเวณหาดทรายปจจุบัน โดยเริ่มกัดเซาะ
หาดทรายสวนหนา เพราะในฤดูมรสุมปะทะกับลมและคลื่นจากทะเลนอกดานหนาเกาะเมงโดย
ตรงทําใหทรายถูกพัดพาออกไปและตนสนถูกเซาะจนลมตายลง (16 มกราคม 2520)
ข. การกัดเซาะที่หาดปากเมงทวีความรุนแรงขึ้นทุกป จนกัดเซาะเขามาถึงถนนหลังหาด จังหวัดจึง
สรางกําแพงคอนกรีตเพื่อปองกันการกัดเซาะดานหนาของถนน (23 ธันวาคม 2539)
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รูปที่ 5.5.2 ลักษณะชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลางบริเวณปากนํ้าปะเหลียน-บานแหลมปอ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ก. บริเวณปากนํ้าปะเหลียน ชายฝงสวนหนาและบานเรือนถูกกัดเซาะจนถึงชายฝงดานในที่เปนนากุง
กุลาดํา (19 พฤษภาคม 2540)
ข. การกัดเซาะที่บานแหลมปอ แนวหินทิ้งที่สรางปองกันการกัดเซาะถูกทับถมดวยตะกอนทรายในหนา
มรสุม ทําใหการกัดเซาะยังคงเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ งทุกป (21 ธันวาคม 2539)
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จังหวัดสตูล
5.6 การเปลี่ยนแปลงชายฝงบริเวณจังหวัด
สตูล
จังหวัดสตูลเปนจังหวัดใตสุดของไทยทางฝงทะเล
อันดามัน มีพน้ื ทีช่ ายฝง ยาวประมาณ 168 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นทีต่ ง้ั แตชายฝง อ.ทุงหวา อ.ละงู อ.เมืองสตูล จนถึงชายแดน
ไทยมาเลเซีย ลักษณะของชายฝงประกอบดวยชายฝงหิน
หาดทราย และที่ราบนํ้าขึ้นถึงปาชายเลน ทะเลสตูลมีหมู
เกาะมากมาย เกาะที่ใหญที่สุดคือ เกาะตรุเตา นอกจากนั้นก็
มีเกาะอาดัง เกาะหลีเปะ เปนตน เกาะเหลานีม้ ที ศั นียภาพสวย
งาม และคงความเปนธรรมชาติไวมาก การสํารวจครั้งนี้ได
ทําการสํารวจเฉพาะพื้นที่ชายฝงที่อยูติดแผนดินไมไดทําการ
สํารวจชายฝงของเกาะตางๆ ในสตูล

ชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรง ในจังหวัดสตูล มี
4 บริเวณ คือ
ชายฝงบานทุงสะโบะ อ.ทุงหวา ลักษณะธรณี
สัณฐานเปนหาดทรายสลับกับลากูน และมีที่ราบนํ้าขึ้นถึง
ป าชายเลน ตามแนวลากูนและทางนํ้า การกัดเซาะเกิดขึ้นใน
พื้ น ที่ ห าดทรายและได เ กิ ด ขึ้ น มาเป น เวลานานแล ว
(ประมาณ 40 ป จากการสอบถามชาวบานในพื้นที่) เพราะ
หาดทรายปจจุบันหายไปหมดเหลือแตหาดทรายเดิมที่อยู
ดานหลัง อัตราการกัดเซาะประมาณ 5 เมตรตอป ระยะที่ถูก
กัดเซาะยาวประมาณ 2 กิโลเมตร สูญเสียพื้นที่หาดในแนว
ราบ ประมาณ 150-200 เมตร ปจจุบันทางจังหวัดไดแกไข
และปองกันไมใหเกิดการกัดเซาะเพิ่มขึ้น โดยการทํากําแพงหิน
ทิ้ง (rip-rap) ตามความยาวของชายฝงตัวการที่ทําใหเกิด
การเซาะก็คือคลื่นเชนเดียวกับที่อื่น ๆ สาเหตุของการกัด
เซาะก็มีทั้ ง ที่ เ กิ ด จากธรรมชาติและกิจกรรมมนุษย ซึ่ งมี
การทํานากุงกุลาดําในบริเวณนี้คอนขางมาก
ชายฝงบานราไวใต อ.ทุงหวา ชายฝงบานราไวใต
อยูทางทิศใตของบานทุงสะโบะ พื้นที่ชายฝงมีทั้งหาดทราย
เดิ ม สลั บ กั บ ลากู น และหาดทรายป จ จุ บั น ที่ อ ยู ด า นนอก
บริเวณที่ถูกกัดเซาะเปนหาดทรายปจจุบัน การกัดเซาะเกิดขึ้น
เปนเวลานานแลว อัตราการกัดเซาะประมาณ 6-7 เมตรตอป
สูญเสียพื้นที่ชายฝงไปประมาณ 200 เมตร เปนระยะทาง
ยาวตามแนวชายฝงประมาณ 1 กิโลเมตร

การกัด เซาะชายฝง ทีบ่ า นราไวใตถึง แมจะเปนพื้นที่
แคบแตก็สรางความลําบากใหกับชาวบาน เพราะตองอพยพ
บานเรือนรนเขาไปในแผนดินเรื่อย ๆ จากการเจาะสํารวจ
ดินพบวา การกัดเซาะเกิดมานานแลว เพราะมีชั้นดินทราย
สลับกับชั้นดินเลน ดินทรายเหลา นี้เ ปน ดิน ที่ถูกคลื่นซัดมา
สะสมตัว ทีหลังคิดวาพื้น ที่นี้เ ดิม เปนที่ราบนํ้าขึ้น ถึงปาชาย
เลนที่ ถู ก กัดเซาะไป โดยมีทรายมาทับถมอยูต อนบน ทําให
สภาพแวดลอมชายฝงเปลี่ยนไป ตนสนใหญ ตามแนวชายฝง
จะลมตายลงเปนอันมาก (รูปที่ 5.6.1) และการกัดเซาะก็จะ
เกิดตามมาเรื่อย
ชายฝงบานปากละงู อ.ละงู การกัดเซาะชายฝงที่
นี่ไดมกี ารสํารวจตัง้ แตป พ.ศ. 2530 พื้นที่ชายฝงเปนหาด
ทรายเดิมสลับกับลากูน มีชายฝงปจจุบันอยูดานนอกสุด การ
กัดเซาะชายฝงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องไดพัดพาเอาทรายจาก
ชายฝงปจจุบันออกไป การกัดเซาะที่เกิดขึ้นขณะนี้ เปนการ
กัดเซาะหาดทรายเดิมที่อ ยูดา นใน ทรายถูกพัดพามาทับ
ถมบนที่ราบนํ้าขึ้นถึง มีตอไมและซากไมปาชายเลนปรากฏ
ใหเห็น ที่ราบนํ้าขึ้นถึงปาชายเลนควรจะเปนธรณีสัณฐาน
แรกเริ่มของที่นี่ (รูปที่ 5.6.2)
การกัดเซาะเกิดขึ้นเปนระยะทางยาวประมาณ 1
กิโลเมตร อัตราการกัดเซาะประมาณ 5 เมตรตอป การสูญเสีย
พื้น ที่ใ นระยะที่สํารวจประมาณ 300 เมตร สาเหตุข อง
การกั ด เซาะมีทั้งธรรมชาติ และกิจกรรมมนุษยซึ่งสวนมาก
เปนการทํานากุงกุลาดําในชายฝงดานใน สําหรับสิ่งกอสราง
ขนาดใหญไ มมี มีเ พีย งถนนลูก รัง เลีย บหาด มี หมู บ าน
ชาวประมงอยูบนหาดทรายเดิม พื้นที่ลากูนก็ใชทํานาปลูกขาว
ชายฝงบานบากันเกย-บานกลาง อ.เมืองสตูล
เปนชายฝงอีกแหงหนึ่งของจังหวัดสตูลที่มีการกัดเซาะรุน
แรง ลักษณะพื้นที่เปนหาดทรายที่สะสมตัวอยูบนชั้นหินแข็ง
และดินลูกรัง มีแนวปาชายเลนอยูหนาหาด การกัดเซาะเกิด
อยูในพื้นที่หาดทรายซึ่งประชาชนตั้งบานเรือนอยู เปนระยะ
ทางประมาณ 2 กิโลเมตร อัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตร
ตอป ปจจุบันทางจังหวัดไดสรางเขื่อนคอนกรีตตลอดแนว
ชายฝงที่ถูกกัดเซาะ มีการปลูกปาชายเลนดานหนาเขื่อน
และเริ่มมีตะกอนมาสะสมตัวหนาเขื่อนดวย
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ชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลาง
หาดปากบารา อ.ละงู หาดปากบาราเปนสถานที่
ทองเที่ยวของจังหวัดสตูล เปนหาดทรายยาวประมาณ 3
กิโลเมตร ชายฝงเหลานี้ถูกกัดเซาะมาอยางตอเนื่อง ดวย
อัต ราการกัด เซาะประมาณ 1-2 เมตรตอ ป หาดทราย
ด า นหนาที่มีทิวสนขึ้นเปนแนวถูกกัดเซาะที่ฐานลางจนเปน
โพรงลึก ทําใหถนนเลียบหาดและสันทรายตอนบนพังยุบลง
มาดวย คลื่นเปนตัวการหลักของการกัดเซาะ จากการสํารวจ
ในป 2540 จังหวัดสตูลไดสรางเขื่อนคอนกรีตตลอดแนว
เพื่อปองกันการกัดเซาะ แตมีเขื่อนบางบริเวณถูกคลื่นใน
หนามรสุมกัดเซาะพังทลายลงเชนกัน
ชายฝงบานปากบาง-โคกพยอม อ.ละงู เปนชายฝง
ทางดานทิศใตของปากบาราและปากละงู เปนหาดทรายที่อยู
สูงจากหนาหาดประมาณ 0.5-1 เมตร แนวชายฝงเปนสวน
มะพราวและหมูบานชาวประมง คลื่นในหนามรสุมไดกัด
เซาะพื้นที่นี้ไปประมาณ 20 เมตร ในระยะเวลาประมาณ 20
ป เปน ระยะทางยาวประมาณ 2 กิโ ลเมตร สาเหตุข อง
การกั ดเซาะที่นี่ควรจะเกิดจากธรรมชาติมากกวากิจกรรม
มนุษย
บานสาคร และบานมานังปูเลา อ.เมืองสตูล
หมูบานทั้งสองตั้งอยูในพื้นที่ศิลาแลงและหินแข็งที่ลอมรอบ
ดวยที่ราบนํ้าขึ้นถึงปาชายเลนที่บานสาคร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มี
การกัดเซาะ มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร และประมาณ
1 กิโลเมตร ที่บานมานังปูเลา โดยมีอัตราการกัดเซาะ
ประมาณ 1 เมตรตอป

ชายฝงบานบากันโทติต อ.เมืองสตูล บริเวณนี้
เดิมเปนสันดอนทรายที่งอกโผลพนนํ้า มีปาชายเลนขึ้นตาม
ขอบนอกของชายฝง มีคลองและทะเลโอบลอม การกัดเซาะ
เกิดเปนที่ ๆ ไมไดตอเนื่องกันคิดรวมเปนพื้นที่ซึ่งถูกกัด
เซาะประมาณ 1 กิโลเมตร โดยเปนการกัดเซาะชั้นทราย
ทําใหชายฝงพังลงมา ตัวการหลักของการกัดเซาะประกอบ
กัน ทั้งคลื่นและกระแสนํา้ อัตราการกัดเซาะประมาณ 1-2
เมตรตอป
การกัดเซาะเกิดเนื่องจากกระแสนํ้าเลียบหาดปะทะ
กับคลื่นจากทะเลนอกที่พัดพาเอาตะกอนทรายมาทับถมใน
ปาชายเลนเกิดเปนแนวสันทรายตามขอบปาตนไมปาชาย
เลนลมตายลง การกัดเซาะก็รุกลํ้าเขาไปไดเรื่อย ๆ

ชายฝงที่มีการสะสมตัว
เนื่องจากชายฝงของ จ.สตูล สวนมากเปนที่ราบนํ้า
ขึ้น ถึงปาชายเลน ในสภาพแวดลอมปกติ บริเวณนี้จะมี
ก า รสะสมตั ว ของตะกอนทั้ ง ที่ ม าจากทางนํ้ าบนบกและ
ตะกอนที่แ ขวนลอยมากับ การขึ้น ลงของนํ้ าทะเล แต ชาย
ฝ ง ที่ มี การสะสมตัวของตะกอนที่เกิดจากการกัดเซาะของ
พื้นที่ขางเคียง พบเห็นอยูบริเวณชายฝงบานหัวหินและบาน
ทาปอ (ทาชะมวงในแผนที่) ตะกอนที่มาสะสมตัวเปนดิน
เคลย ทรายแปง และทรายถูกพัดพามาโดยกระแสนํ้าเลียบ
ฝ ง มี ก ารสะสมตั ว ขนานกั บ แนวชายฝ ง เป น ระยะทาง
ประมาณ 4 กิโลเมตร การสะสมตัวยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ เพราะ
มีปา ชายเลนเจริญเติบโตขึ้นมาอยูบนพื้นที่เหลานี้

41
ก.

ข.

รูปที่ 5.6.1 ลักษณะการกัดเซาะรุนแรงที่บานราไวใต อ.ทุงหวา จ.สตูล
ก. การกัดเซาะบริเวณที่เปนหาดทรายเดิมซึ่งเปนที่อยูอาศัยของชาวบาน ทําใหชาวบานตองอพยพ
ถอยรนเขาไปในแผนดิน อัตราการกัดเซาะที่นี่ประมาณ 6-7 เมตรตอป (14 พฤษภาคม 2540)
ข. การกัดเซาะลามเขาไปในบริเวณลากูนที่อยูดานหลังหาด สะพานขามคลองและทอนํ้าพังทะลายลง
คลื่นที่มีความเร็วพัดพาเอาตะกอนจากทะเลมาสะสมตัวจน
ค. ทําใหลากูนที่เปนรองนํ้าหลังหาดตื้นเขิน (14 พฤษภาคม 2540)
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ข.

รูปที่ 5.6.2 ลักษณะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรง บานปากละงู อ.ละงู จ.สตูล
ก. หาดทรายปจจุบันถูกกัดเซาะจนถึงระดับลางที่เปนหาดเลน พันธุไมชายฝงถูกกัดเซาะจนลมตายลง
(2 กันยายน 2534)
ข. การกัดเซาะเกิดเปนบริเวณกวางขึ้น ชายฝงโดนกัดเซาะเขาไปจนถึงพื้นที่หาดทรายเดิม ทําใหมี
ปริมาณทรายมาทับถมหนาขึ้น (21 ธันวาคม 2539)
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5.7 ปริมาณการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ชายฝง
จากการสํารวจตลอดความยาว 937 กม. ของแนว
ชายฝงทะเลอันดามันจะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงชายฝง
ทางด า นนี้ เ กิ ด ขึ้ น น อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ความยาวของชายฝ ง
ทั้ งหมด กลาวคือ
ชายฝง ทีม่ กี ารกัดเซาะรุนแรงเกิดขึน้ ประมาณ 2.45 %
ชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลางประมาณ 9.65 %

ชายฝงที่มีการสะสมตัวเกิดขึ้นประมาณ
3.7 %
ชายฝงคงสภาพประมาณ
84.2 %
จังหวัดพังงามีพื้นที่ชายฝงถูกกัดเซาะมากที่สุด ทั้ง
หมดเปนการกัดเซาะปานกลางโดยไมมีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะรุน
แรง แตเมื่อ พิจ ารณาการกัดเซาะชายฝงทั้ง ระดับ รุนแรง
และปานกลางจะเห็นวาจังหวัดระนองมีชายฝงถูกกัดเซาะมาก
ที่สุ ด รองลงไปเป น จั ง หวั ด ตรั ง และจั ง หวั ด กระบี่ ต าม
ลํ า ดับ (ตารางที่ 5.1)

ตารางที่ 5.1 ขอมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝงรายจังหวัด
ชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรง อัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตร/ป
ระ ยะ ท า ง ที่
พิกัด
ระวางแผนที่
จังหวัด
ชื่อชายฝง
ชนิดของชายฝง
ถูกกัดเซาะ
(UTM Grid) (1:50,000)
ระนอง บานทะเลนอก อ.กะเปอร หาดทรายปจจุบัน
4 กม.
4376104304627 I
438110467
ภูเก็ต หาดเลพัง บานบางเทา
หาดทรายปจจุบัน
3 กม.
4223088604625 II
อ.ถลาง
422108830
กระบี่ บานคลองทราย อ.เมือง
หาดทรายปจจุบัน
1 กม.
4737089844725 II
473008975
บานแหลมโพธิ อ.เมือง
ชายฝงหิน
2 กม.
4872088724725 II
489008875
บานคลองประสงค อ.เมือง หาดทรายปจจุบัน
2 กม.
4919088754725 II
493308865
แหลมขาม อ.เมือง
หาดทรายปจจุบัน
1 กม.
4943088534725 II
495108843
ตรัง
หาดปากเมง อ.สิเกา
หาดทรายปจจุบัน
4 กม.
5367082814824 II
537508247
สตูล
บานทุงสะโบะ อ.ทุงหวา
หาดทรายปจจุบัน
2 กม.
5747077694923 III
575707752
บานราไวใต อ.ทุงหวา
หาดทรายปจจุบัน
1 กม.
5754077114922 IV
576107708
ปากละงู อ.ละงู
หาดทรายปจจุบัน
1 กม.
5861075594922 I
587007550
บ า นบากันเกย-บานกลาง หาดทรายปจจุบัน
2 กม.
6060072814922 II
อ.เมือง
607907290

44
ชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลาง อัตราการกัดเซาะ 1-5 เมตร/ป
ระยะทางที่
พิกัด
จังหวัด
ชื่อชายฝง
ชนิดของชายฝง
ถูกกัดเซาะ
(UTM Grid)
ระนอง บานหินกอง อ.ละอุน
ที่ราบนํ้าขึ้นถึงระดับสูง
7 กม.
469011302466011224
บานทาโพธิ อ.ละอุน
ที่ราบนํ้าขึ้นถึงระดับสูง
1 กม.
465011197464611184
บานเขาหินชาง อ.ละอุน
ที่ราบนํ้าขึ้นถึงระดับสูง
1.5 กม. 460511110459411003
บานหาดทรายดํา อ.เมือง

พังงา

หาดทรายปจจุบัน

3 กม.

อุ ท ยานแห ง ชาติแหลมสน หาดทรายเดิม
อ.กะเปอร
หาดประพาส อ.กะเปอร
หาดทรายปจจุบัน

2 กม.

เกาะพระทอง อ.คุระบุรี

หาดทรายปจจุบัน

8 กม.

เกาะคอเขา อ.คุระบุรี

ที่ราบนํ้าขึ้นถึง

1 กม.

8 กม.

บ า นนํ้าเค็ ม ตอนใต - บ า น หาดทรายปจจุบัน
บางสักเหนือ อ.ตะกั่วปา
แหลมกรังใหญ อ.ตะกั่วปา หาดทรายปจจุบัน

7.5 กม.

บานลําโอน-บานบางเนียง หาดทรายปจจุบัน
อ.ตะกั่วปา
บานทับละมุ อ.ทายเหมือง หาดทรายปจจุบัน

1.5 กม.

หาดบอดาน อ.ทายเหมือง

หาดทรายปจจุบัน

3.5 กม.

บานกลาง-แหลมนํ้าจืด
อ.เกาะยาวนอย

หาดทรายปจจุบัน

2 กม.

1.5 กม.

2 กม.

446510813449510820
441410632441410613
434210390433210314
417910088417609980
420509960421509955
419809770419209718
414709656416209653
417009580417409563
416909504416009485
419709185420509150
455108975455808998

ระวางแผนที่
(1:50,000)
4729 III
4729 III
4729 III
4728 IV
4628 II
4627 I
4627 II
4627 II
4626 I
4626 III
4626 III
4626 III
4625 I
4725 III
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ชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลาง อัตราการกัดเซาะ 1-5 เมตร/ป
ระยะทางที่
พิกัด
จังหวัด
ชื่อชายฝง
ชนิดของชายฝง
ถูกกัดเซาะ
(UTM Grid)
พังงา
สันดอนจงอย อ.เกาะยาว สันดอนจงอยปจจุบัน
1 กม.
455208930ใหญ
456208934
ภูเก็ต อ า วปอ บ านบางแร อ. หาดทรายปจจุบัน
1.5 กม. 436808882ถลาง
435908870
กระบี่ บานทาเลน-เขาทองใต อ. หาดทรายปจจุบัน
4 กม.
472109015เมือง
472809057
แหลมปอง อ.เมือง

หาดทรายปจจุบัน

1 กม.

บานคลองมวง อ.เมือง

หาดทรายปจจุบัน

1 กม.

หาดนพรั ต น ธ าร า-ห า ด หาดทรายปจจุบัน
พระนาง อ.เมือง
บานบอมวง อ.คลองทอม สันดอนทรายเชื่อมเกาะ
ตรัง

สตูล

3 กม.
2 กม.

บานหัวหิน อ.สิเกา

ที่ราบนํ้าขึ้นถึง

บานฉางหลาง อ.สิเกา

หาดทรายปจจุบัน

1 กม.

หาดยาวเจาไหม อ.กันดัง

หาดทรายปจจุบัน

2.5 กม.

ปากหรน-บ า นแหลมปอ
อ.ปะเหลียน
บ า นแ หลม ปอ-บ า น น า
ทะเล อ.ปะเหลียน
แหลมตาหยงหลิง
อ.ปะเหลียน
หาดปากบารา อ.ละงู

หาดทรายปจจุบัน

4 กม.

หาดทรายปจจุบัน

7 กม.

ปากบาง-โคกพยอม
อ.ละงู

ที่ราบนํ้าขึ้นถึง

0.5 กม.

3.5 กม.

หาดทรายปจจุบัน

3 กม.

หาดทรายปจจุบัน

2 กม.

471908927472008915
473008899473908890
478108889480908872
523208481524908483
530008480530508484
537608244537908236
542208102543708081
559308047558008016
558708003562907947
568007888570607914
580407574583007559
587507543588307527

ระวางแผนที่
(1:50,000)
4725 III
4625 II
4725 III &
4725 II
4725 III
4725 III
4725 III
4824 II
4824 II
4823 I
4823 I
4923 IV
4923 III
4923 III
4922 IV –
4922 I
4922 I
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ชายฝงที่มีการกัดเซาะปานกลาง อัตราการกัดเซาะ 1-5 เมตรตอป (ตอ)
จังหวัด
ชื่อชายฝง
ชนิดของชายฝง
ระยะทางที่
พิกัด
ระวางแผนที่
ถูกกัดเซาะ
(UTM Grid) (1:50,000)
สตูล บานสาคร อ.เมือง
ที่ราบนํ้าขึ้นถึง
2 กม.
5980074294922 II
600007428
บานมานังปูเลา อ.เมือง ที่ราบนํ้าขึ้นถึง
1 กม.
6019074014922 II
602407389
บานบากันโทติด อ.เมือง สันดอนทราย
1 กม.
5927074984922 I
592607489
ชายฝงที่มีการสะสมตัว อัตราการสะสมตัว 1-5 เมตร/ป
จังหวัด
ชื่อชายฝง
ชนิดของชายฝง
ระยะทางที่
พิกัด
สะสมตัว
(UTM Grid)
ระนอง บานละออง อ.เมือง
ที่ราบนํ้าขึ้นถึง
4 กม.
449910819453210853
พังงา เกาะพระทอง อ.คุระบุรี หาดทรายปจจุบัน
6 กม.
417509980423109985
เกาะคอเขา อ.คุระบุรี
หาดทรายปจจุบัน
2 กม.
417909954419909963
บานนํ้าเค็ม อ.ตะกั่วปา
หาดทรายปจจุบัน
1 กม.
419409791419609788
แหลมกรังใหญตอนใต
หาดทรายปจจุบัน
0.5 กม.
414809657อ.ตะกั่วปา
414809652
แหลมปอ อ.ทายเหมือง หาดทรายปจจุบัน
1.5 กม.
416009485414709480
กระบี่ บานอาวเสี้ยว อ.เมือง
หาดทรายปจจุบัน
1 กม.
474208889474308878
บานคลองกํา อ.เมือง
หาดทรายปจจุบัน
1 กม.
493508862494108855
ปากห รา-หาดยา ว อ. หาดทรายปจจุบัน
1 กม.
494708815เมือง
495108807
คลองศิลามาด-ไมงามใต ที่ราบนํ้าขึ้นถึง
3 กม.
521208510อ.คลองทอม
523008495

ระวางแผนที่
4728 IV
4627 II
4627 II
4626 I
4626 III
4626 II
4725 II
4725 II
4724 I
4824 III
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ชายฝงที่มีการสะสมตัว อัตราการสะสมตัว 1-5 เมตร/ป (ตอ)
จังหวัด
ชื่อชายฝง
ชนิดของชายฝง
ระยะทางที่
พิกัด
สะสมตัว
(UTM Grid)
ตรัง บานปากคลอง อ.สิเกา หาดทรายปจจุบัน
6 กม.
545508080546708071
คลองลํายาว อ.สิเกา
หาดทรายปจจุบัน
1 กม.
544308025545908025
หาดเจาไหม อ.กันตัง
หาดทรายปจจุบัน
1.5 กม.
531208423533308348
บานมะพราวเกาะตะลิบง สันดอนจงอย
1.5 กม.
534308323อ.กันตัง
534208313
สตูล บ า นหั ว หิ น -บ า นท า ปอ ที่ราบนํ้าขึ้นถึง
4 กม.
589007518อ.เมือง
590007486

ระวางแผนที่
4823 I
4823 I
4824 II
4824 II
4922 I

6. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชายฝง
ชายฝงทะเลมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสูญเสียสภาพ
สมดุลยตามธรรมชาติ โดยมีปจจัยหลายอยางที่ทาํ ใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความแตกตางกันไปในแตละที่ สําหรับ
ชายฝงทะเลอันดามันมีปจจัยที่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ชายฝงอยู 5 ประการคือ
1.ธรณีแปรสัณฐานในระดับภูมิภาค (regional tectonic
movement)
2. ระดับนํ้าทะเล (sea-level)
3. กระบวนการชายฝง (coastal processes)
4. ปริมาณตะกอนที่สะสมตัว (sediment supply)
5. กิจกรรมของมนุษย (human activities)
ดังนั้นการพิจารณาสาเหตุที่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงชายฝงดานทะเลอันดามันจึงตองพิจารณาถึงปจจัยทั้ง
หาประการนี้ แตละปจจัยจะมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน
เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ยนแปลงในปจจัยหนึ่งปจจัยใดก็จะทําให
เกิดผลกระทบหรือการปรับสมดุลยตามธรรมชาติของชาย
ฝงสูญเสียไป

6.1 ธรณีแปรสัณฐานในระดับภูมภิ าค
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนที่ของ
พื้นผิวโลกหรือเปลือกโลกที่ประกอบกันขึ้นเปนทะเลอันดามัน
โดยเกิดขึ้นเปนบริเวณกวางไมจํากัดขอบเขตเฉพาะพื้นที่ชาย
ฝ ง การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเปนลักษณะธรรมชาติทาง
ธรณีวทิ ยา ที่ขึ้นอยูกับลักษณะทางกายภาพและโครงสรางทาง
ธรณีวิทยาที่มีอ ยูใ นพื้น ที่นั้น ในภาพรวมชายฝงทะเลอัน
ดามันเปนขอบของแผนดินซุนดา (Sundaland Craton)
บริเวณดานนอกชายฝงออกไปเปนไหลทวีปเมอรกุย (Mergui
shelf) และแองเมอรกุย (Mergui basin) ซึ่งเปนแองที่เกิด
จากรอยเลื่อนหลังแนวภูเขาไฟและเปนแองที่ตอเนื่องมาจาก
แองสุมาตราเหนือ (North Sumatra basin) ของประเทศอินโดนี
เซีย (ทรงภพ พลจันทร, 2531) (รูปที ่ 6.1)
ขอมูลจากการเจาะสํารวจปโตรเลียมในแองเมอรกุย
พบวาหินฐานรากของแองนี้เปนสวนหนึ่งของแนวหินหนืดใต
ทะเล (magmatic arc) ที่เกิดจากแผนทวีปมหาสมุทรอินเดีย
(Indian Ocean Plate) มุดตัวลงใตแผนทวีปเอเซียตะวันออก

เฉียงใต (South East Asean Plate) ในทิศเหนือ-ตะวันออก
เฉียงเหนือดวยอัตราประมาณ 6-7 ชม.ตอป (Polachan
and Racey, 1994) การมุดตัวนี้ทําใหเกิดแรงเฉือนและ
แรงบีบอัดที่ทําใหเกิดรอยเลื่อนตางๆ หลายแนว โดยเกิดขึ้น
ตั้งแตสมัยโอลิโกซีนตอนปลาย (ประมาณ 22 ลานปที่ผาน
มา) และยังคงเกิดตอเนื่องมาเรื่อยจนถึงสมัยไพลโอซีนไพลสโตซีน (Pliocene-Pleistocene ประมาณ 2 ลานปทผี่ า น
มา) ซึ่งเปนผลทําใหเกิดการทรุดตัวของแองเมอรกุยอยางรุน
แรงและรวดเร็วจนทําใหสันของหินฐานราก และไหลทวีปที่
เคยโผลพนนํ้าจมตัวลงอยูใตนํ้า และชายฝง ทะเลเคลื่อ นที่
มาทางทิ ศ ตะวั น ออกเป น ชายฝ ง ทะเลอั น ดามั น อย า งที่
พบเห็น อยูใ นปจ จุบัน (ทรงภพ พลจันทร, 2531)
จากวิวัฒนาการดังกลาวจะเห็นวาพื้นผิวโลกสวนที่
เปนทองมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอันดามันยังคงมีการ
เคลื่อนไหวรวมทั้งแองเมอรกุยดวย ถึงแมวาจะอยูหางจาก
ชายฝงเปนระยะทางไกลแตการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเมื่อ
เกิ ด ขึ้ น จะมี ข อบเขตกว า งและมี ผ ลกระทบทํ า ให เ กิ ด การ
ทรุดตัวของแผนดิน (land subsidence) ทําใหพื้นที่ชายฝงมี
ระดับตํ่าลง การกัดเซาะชายฝงจึงเกิดขึ้นไดงาย ดังนั้นใน
บริเวณที่ไมมีกิจกรรมของมนุษยและสาเหตุอยางอื่น การ
ทรุดตัวของพื้นที่เนื่องจากธรณีแปรสัณฐานในทะเลอันดามัน
จึงควรเปนปจจัยหนึ่งที่ตองคํานึงถึง

6.2 ระดับนํ้าทะเล
ระดับนํ้าทะเลเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ชายฝง และ
ระดับนํ้าทะเลมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัย การ
ขึ้นลงของระดับนํ้าทะเล (eustatic movement) จึงเปนเรื่อง
ปกติและเปนเรื่องสากลที่เกิดขึ้นไดทั่วโลกเพราะมหาสมุทร
มีความตอเนื่องถึงกัน แตการขึ้นลงของระดับนํ้าทะเลในแต
ละแหงจะไมเทากัน ความแตกตางขึ้นอยูกับลักษณะธรณี
แปรสัณฐาน ธารนํ้าแข็งและลักษณะธรณีสัณฐานของทอง
ทะเลที่ปรากฏอยูในบริเวณนั้น สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุ ที่ ทํา ให ร ะดั บ นํ้ าทะเลเปลี่ ย นแปลงซึ่ ง มี อ ยู ห ลาย
ลักษณะ คือ
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ถาระดับนํ้าทะเลเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของอากาศที่ทําใหนํ้าทะเลกลายเปนนํ้าแข็ง ตอ
มานํ้าแข็งละลายทําใหระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น เรียกวา การ
เปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลเนื่องจากธารนํ้าแข็ง (glacio
eustatic sea level change)
ถาระดับนํ้าทะเลเปลี่ยนแปลงตามระดับการเปลีย่ น
แปลงของพื้นทีใ่ นบริเวณนัน้ เรียกวา การเปลีย่ นแปลงของ
ระดับนํา้ ทะเลที่สัมพันธกับพื้นที่ (Relative sea level
change) เชน ถาพื้นที่นั้น ทรุดตัวลงก็ทํา ใหระดับนํ้าทะเล
สูงขึ้น และถาพื้น ที่มีการยกตัวสูงขึ้น ทํา ใหระดับนํ้าทะเล
ลดลง
ถาระดับนํ้าทะเลเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากนํ้าหนัก
ทั้งของนํ้าและตะกอนที่สะสมตัวอยูดานบนกดทับลงบนท อ ง
ทะเลและมหาสมุ ท รก็ เ ป น การเปลี่ ย นแปลงระดั บ นํ้ า
ทะเลที่เกิดจากการกดทับ (isostatic sea level change)
ในปจจุบันเชื่อกันวาระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น (sea level
rise) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
ทําใหเกิดการละลายของธารนํ้าแข็ง และกอนนํ้าแข็ง (ice
sheet) ทั้งที่มีอยูในทะเลและบนแผนดินตามทฤษฎีกาซ
เรือนกระจก (Greenhouse effect sea-level change)
ปกติอุณหภูมิโลกมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
ระดั บ นํ้าทะเลก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเช น กั น ในฤดู ห นาว
ปริมาณนํ้าที่มีอยูบนพื้นผิวโลกจะแปรสภาพเปนหิมะและนํ้า
แข็งซึ่งจะเห็นไดชัดในประเทศที่อยูทางแถบขั้วโลก นํ้าจะ
ไหลลงสูทะเลนอยลง ทําใหระดับนํ้าทะเลลดลง และเมื่อถึง
ฤดูรอน นํ้าแข็งละลายก็จะทําใหระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นวัฎจักรนี้
เปนเรือ่ งพืน้ ฐานทีย่ อมรับ กันทัว่ ไป แตทฤษฎีกา ซเรือนกระจกชี้
ใหเห็นวาโลกปจจุบันนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากกิจกรรมอัน
หลากหลายของมนุษยที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด กาซ
มีเทนและกาซเรือนกระจกอื่น ขึ้นสูชั้นบรรยากาศมากขึ้ น
อุณหภูมิข องโลกจึงสูงขึ้น กวาในอดีต การละลายของนํ้ า
แข็ ง จึ ง เกิ ด ขึ้ น มากกว า ปกติ อั น เป น ผลทํ า ให ร ะดั บ นํ้ า
ทะเลสูงขึ้น
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ สํ าร ว จ ข อ ง I P C C
(Intergovernment Panel on Climate Change, 1996) พบ
วาในรอบ 100 ปที่ผานมา นํ้าทะเลมีระดับสูงขึ้นประมาณ
18 ซม. และมีชวงของความแปรผันอยูระหวาง 10-25 ซม.
โดยใชฐานการศึกษาจากปริมาณการละลายของกอนนํา้ แข็ง

ในทะเล การละลายของธารนํ้าแข็งบนแผนดิน การกระจาย
ความรอนบนพื้นผิวนํ้าทะเล นอกจากนั้นยังศึกษาตัว แปร
ตา งๆ อีก หลายอยา งที่เ ปน ผลใหร ะดับ นํ้ าทะเลสูงขึ้น ซึ่ง
ทําใหผลการศึกษาในแตละบริเวณและแตละชวงเวลาแตก
ตางกัน การสรุปผลการศึกษาเรื่องนี้ IPCC จึงตองตั้งชื่อ
เรื่ อ งเฉพาะ (Scenario) ขึ้นมาสําหรับใชอางอิง เชน
Scenario A หรือ “Business-as-Usual” scenario นี้ไดสรุป
ผลวาระดับนํ้าจะสูงขึ้น 66 ซม. ในป พ.ศ. 2643 หรืออีก
100 ปขางหนา (รูปที่ 6.2)
นอกจากนั้ น เมื่ อพิ จ ารณาการเปลี่ ย นแปลงของ
ระดั บ นํ้ าทะเลจากนํ ้ าหนั ก ที่ ก ดทั บ ลงบนท อ งมหาสมุ ท ร
พื้ นที่ชายฝงทะเลอันดามันซึ่งอยูหางไกลจากธารนํ้าแข็งและ
กอนนํ้าแข็งบริเวณขั้วโลกจัดอยูในโซนที่ 6 หรือ far field
(Wang Hong, 1992) เมื่อระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นและปริมาณ
นํ้าทะเลเพิ่มขึ้นก็จะสงผลกระทบใหทองทะเลเกิดเปนแอง
มวลสารที่อยูในชั้นแมนเทิล (mantle) ก็จะไหลและเคลื่อน
ตัวใตผิวโลกจากบริเวณที่เปนทองทะเลไปยังใตพื้นที่ชายฝง
เกิดการโคงงอและบิดตัวของพื้นที่ชายฝง ทําใหพื้น ที่ช ายฝง
เปลี่ ยนสภาพและทํา ใหระดับนํ้าทะเลเปลี่ย นแปลงไปตาม
ระดับความสูงตํ่าของพื้นที่ ซึ่งระดับนํ้าทะเลที่เปลี่ยนแปลง
ไปนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝง
ขณะนี้การศึกษาในบริเวณชายฝงอันดามันไมสามารถที่จะ
ยืนยันไดวาระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นจริงหรือไม และสูงขึ้นใน
อัตราเทาไร ถึงแมวาประเทศไทยจะอยูหางไกลจากพืน้ ทีซ่ งึ่
เปนธารนํา้ แข็ง แตเนือ่ งจากมหาสมุทรมีความต อเนื่องกัน การ
เปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าะทเลที่เกิดขึ้นจึงควรมีผลกระทบ
ตอทะเลอันดามันเชนกัน

6.3 กระบวนการชายฝง
ลม คลืน่ นํา้ ขึน้ นํา้ ลง และกระแสนํา้ เปนกระบวนการ
ธรรมชาติที่ป ระกอบกันขึ้น เปนพื้น ที่ช ายฝง ตัว การของ
การพัดพาตะกอนชายฝงที่สําคัญ คือ คลื่นและการขึ้นลงของ
นํา้ ซึ่งจะสัมพันธกนั กลาวคือ ถานํา้ ขึน้ สูง คลืน่ ก็จะกระทบฝง
มากขึน้ แตถานํ้าลงคลื่นก็จะเคลื่อนตัวอยูดานหนาชายฝง ผล
กระทบตอพื้นที่ชายฝงและปาชายเลนก็ลดนอยลง
โดยทั่ ว ไปคลื่ น ที่ มี ผ ลกระทบชายฝงมีทั้งคลื่นใน
ภาวะปกติและในชวงที่มีพายุ คลื่นปกติจะสลายตัวไดตาม
ธรรมชาติเมื่อเคลื่อนตัวเขากระทบฝง แตคลื่นที่เกิดจากพายุ
จะมีพลังสูงกวาปกติแรงตานจากฝงจะมีนอยกวาทําใหชาย
ฝงถูกกัดเซาะไป
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ชายฝงอันดามันมีพายุพัดผานนอย พายุลักษณะ
ตาง ๆ มักจะกอตัวทางฝงอาวไทยแลวไปสลายตัวทางฝง
ทะเลอั น ดามั น ผลกระทบจากการที่ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น
เนื่องจากกาซเรือนกระจกจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพลัง
ของกระบวนการชายฝง
ทั้งคลื่น และกระแสนํ้า กลาวคือจะทําใหคลื่นที่
เคลื่อนตัวเขาหาฝงมีความสูงของคลื่นเพิ่มขึ้น และมีพลัง
งานเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ทําใหการเปลี่ยนแปลงชายฝงเกิดได
รวดเร็วขึ้น

6.4 ปริมาณตะกอนที่สะสมตัวบนชายฝง
ตามปกติชายฝงแตละพื้นที่จะมีแหลงตะกอนที่ถูก
พัดพามาสะสมตัวโดยกระบวนการตามธรรมชาติ มีทั้งแหลง
ที่เปนแมนํ้าซึ่งไหลมาจากแผนดินลงสูทะเลแหลงตะกอนจาก
หนาผาและหัวแหลมที่ถูกกัดเซาะ ตลอดจนไหลทวีป ในสภาพ
ธรรมชาติตะกอนจากแมนํ้าเมื่อไหลลงสูทะเลบริเวณปากแม
นํ้าก็จะถูกพัดพาไปสะสมตัวตามแนวชายฝง โดยกระแสนํ้า
เลียบฝง เชนเดียวกันกับตะกอนที่เกิดจากการกัดเซาะใน
บริเวณหัวแหลมและหนาผา สวนตะกอนจากไหลทวีปก็จะ
ถูกคลื่นและกระแสนํ้ากัดเซาะแลวพัดพาเขามาสะสมตัวใน
บริเวณชายฝง ซึ่งจะเกิดขึ้นมากในหนามรสุม
ชายฝงอันดามันมีแมนาํ้ ใหญที่พัดพาตะกอนลงสู
ทะเลค อ นขางนอย และแมนํ้ าเหลานี้ก็ตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากตนนํ้าถูกทําลายและกิจกรรมของมนุษยที่อาศัยอยู
ริมแมนาํ้ นอกจากนั้นพื้นที่ชายฝงที่รองรับตะกอนจากแมนํ้า ก็
ตื้ น เขินขึ้น ดว ย ตะกอนจากแมนํ้าจึงมัก สะสมตัวดานใน
แมนํ้า ในบางพื้นที่ไดมีการตักและดูดตะกอนทรายเพื่อนํา
ไปใชเปนวัสดุกอสรางทําใหเกิดการเปลี่ยนสภาพแมนํ้าและ
ลดปริมาณของตะกอนที่สะสมตัวลง
อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ทํา ให ป ริ ม าณตะกอนที่ไหลลงสู
ทะเลลดนอยลงก็คือ การสรางเขื่อนกักเก็บนํ้า เพราะเขื่อน
จะเปนตัวลดปริมาณตะกอนที่จะไหลลงสูแมนํ้า แตแมนํ้า
ใหญทางฝงทะเลอันดามันไมมีเขื่อนขนาดใหญอยูเลย แตมี
การสรางอางเก็บนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค อยูบริเวณตนนํ้า
ซึ่งตนนํ้าเหลานี้จะไหลลงสูแมนํ้าใหญเชนที่ จ.ภูเก็ต จ.ตรัง
เปนตน ทําใหตะกอนสวนหนึ่งตกตะกอนในอางแทนที่จะ
ไหลลงแมนํ้าแลวลงสูทะเลตามลําดั

6.5 กิจกรรมของมนุษย
กิ จ กรรมของมนุ ษ ย ท างชายฝ ง ทะเลอั น ดามั น
ส ว นมากจะเกี่ ย วข อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วและ
การประมง สวนอุตสาหกรรมเหมืองแรที่เคยเฟองฟู ตั้งแต
จ.ระนองลงมาจนถึง จ.พังงา ไดหยุดกิจกรรมลงไปเกือบ
หมดแลว ตั้งแตเกิดวิกฤตราคาดีบุกในป พ.ศ. 2528
ปจจุบันการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่แพรหลายมาก
ที่สดุ ทางฝงทะเลอันดามัน นํามาซึ่งกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของได
แก อุตสาหกรรมการกอสรางดานที่พัก และสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานเชน ถนน สะพาน ประปา ไฟฟา ทําใหมีการแปร
สภาพพื้นที่ชายฝงโดยเฉพาะพื้นที่หาดทรายและสันทรายมี
โรงแรมและตึกสูงเกิดขึ้นเปนอันมาก ซึ่งมักจะทําใหเกิด
ปญหาแผนดินทรุดและการกัดเซาะเกิดขึ้นมาก เชนเดียวกับ
การถมพื้นที่ลากูนเพราะตองการพื้นที่สําหรับการกอสราง ทํา
ใหทางระบายนํ ้าธรรมชาติของชายฝงสูญเสียไปเกิดแผนดิน
ทรุดและนํ้าทวม
การเพาะเลี้ ยงชายฝ ง เป น อี ก กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางฝงทะเลอันดามัน เปนการทํานา
กุงกุลาดํา กิจกรรมที่ทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงไดมากที่
สุดในพื้นที่ที่ราบนํ้าขึ้นถึงปาชายเลน นอกจากนั้นการทํา
ประมงนํ้าตื้นดวยวิธีการอวนลากและอวนรุนก็มีผลกระทบ
ต อ ท อ งทะเลชายฝ ง ที่ มี ผ ลต อ การแปรสภาพของคลื่ น ที่
กระทบฝง
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้จะมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง
กัน เพื่อดํารงสภาพสมดุลยตามธรรมชาติของพื้นทีช่ ายฝง ทีม่ ี
การเปลีย่ นเปนปกติ (รูปที่ 6.3) ลักษณะธรณีแปรสัณฐาน
ระดับนํ้าทะเลสูงขึน้ และกิจกรรมของมนุษยจะเปนปจจัยหลัก
ที่ทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงทางทะเลอันดามัน ธรณีแปร
สัณฐานและระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่กวางและเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางชา ๆ สวนกิจ
กรรมของมนุษยบนชายฝงจะมีผลกระทบใหเห็นอยางเดน
ชัดหลังจากการดําเนินการสิ้นสุดลงอยางไรก็ตามปจจัยทั้งหา
ประการที่กลาวมามีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันเมื่อปจจัย
หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงก็จะสงผลกระทบตออีกปจจัยหนึ่ง
ซึ่งลวนแตทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝงไดทั้งสิ้น
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เมอรกุยสวนเหนือของแองสุมาตรา
บริเวณแผนเปลือกโลกมุดตัว
รอยเลื่อนระนาบดานขาง
สันการแยกตัวออกจากกัน
เปลือกโลกสวนที่เปนมหาสมุทร
ขอบของทวีปซันดา
เทือกเขาอินโดเบอรแมน
แนวภูเขาไฟอายุนีโอจีน
Fault Zone รอยเลื่อน

รูปที่ 6.1 แผนที่ธรณีวิทยาแปรสัณฐานบริเวณแองเมอรกุยสวนเหนือสุมาตราและทะเลอันดามัน
(จาก Polachan and Racay, 1994)
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การเปลียนแปลงของระดับนำทะเล (ซ.ม.)
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รูปที่ 6.2 ระดับนํ้าทะเลโลกที่มีแนวโนมสูงขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1990-2100 โดยใช Scenarios IS92 a-f และให
aerosol คงที่เทากับป ค.ศ. 1990 (IPCC,1996)

อากาศ
แหลงกําเนิด
ตะกอนจาก
แมนํ้าและทะเล

- อุณหภูมิ
- ความรอน
- ฝน
- การระเหย

ปริมาณ
ตะกอน

การกอสรางและ
การใชพื้นที่ชายฝง

อุทกศาสตร
ชายฝง

กิจกรรม
มนษย

ระดับนํ้า
ทะเล

รูปที่ 6.3 ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝง

-

คลื่น
กระแสนํ้า
นํ้าขึ้น นํ้าลง
ลม
- พายุ

- ธรณีแปรสัณฐาน
- การทรุดตัวของพื้นที่
- การเปลี่ยนแปลงระดับ
นํ้าทะเลโลกและเฉพาะที่

7. แนวทางการปองกันและแกไข
ปจจุบันปญหาการเปลี่ยนแปลงชายฝงบริเวณทะเล
อันดามันโดยเฉพาะอยางยิ่งการกัดเซาะชายฝงไดดําเนินการ
ไปบางแลว โดยองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
การดําเนิ น การป อ งกั น แก ไ ขโดยเอกชนซึ่ ง เป น
เจ าของทรัพยสินและที่ดินในบริเวณชายฝง จะอยูในพื้นที่
จํากัดที่ตวั เองเปนเจาของ และมีรปู แบบไมแ นน อนขึ้นอยูกับ
ความพอใจของเจาของทําใหขาดความเปนระเบียบเรียบรอย
การดําเนินการโดยรัฐ จะครอบคลุมพื้นที่กวางเพื่อ
รักษาสภาพแวดลอมชายฝงทั้งหมดตลอดจนทรัพยสินทั้ง
ของรัฐและประชาชนที่ไมมีกําลังทุนและความสามารถที่จะ
ปองกันรักษาโดยลําพังตนเองได
โดยทั่ ว ไปการจัดการกับปญหาการเปลี่ยนแปลง
ชายฝงมีอยู 3 วิธีคือ การปองกัน (Protection) การยอมรับ
สภาพ (accommodation) และการโยกยาย (relocation)
(Haq and Milliman, 1996)

ชายฝงทะเลอันดามันมีการดําเนินการโดยการสราง
สิ่งปองกันหลายบริเวณ (ตารางที่ 7.1) สว นมากจะเปน
การสร า งกํ าแพงกั น คลื่ น ขนานไปกั บ ชายฝ ง และการ
สรางแนวหินทิ้ง (rip-rap) โดยสรางในชายฝงที่มีก ารกัด
เซาะทั้งรุนแรงและปานกลาง (รูปที่ 7.1-7.4) สวนการถม
ทรายเพื่ อ คงสภาพชายฝ ง มี อ ยู ใ นพื้ น ที่ ช ายฝ ง ที่ เ อกชน
เปนเจาของและเปนที่ทอ งเที่ยวเชน ที่หาดเลพัง อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต สวนกองหินกันคลื่นและรอกันคลื่นยังไมพบเห็นการ
กอสรางในขณะสํารวจบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน
สิ่งกอสรางเหลา นีถ้ งึ แมวา จะชวยป องกันการกัดเซาะ
ชายฝ ง ได แต ก็ มี ผ ลกระทบต อ พื้ น ที่ ช ายฝ ง ในบริ เวณ
ข า งเคียง และเปลี่ยนสภาพแวดลอมชายฝงในบริเวณนั้น
เชน จากพื้นที่ซึ่งเปนหาดทรายติดทะเล กลายมาเปนพื้นที่
ซึ่งมีกําแพงหรือกองหินขวางกั้น การกอสรางสิ่งปองกันเหลา
นี้จึงตองมีการศึกษาถึงผลกระทบในภาพรวมทั้งหมดกอนที่
จะดําเนินการสราง

7.1 การปองกัน
วิ ธี นี้ เ ป น การสร า งถาวร วั ต ถุ ที่ ป อ งกั น การ
เปลี่ยนแปลงชายฝงโดยตรง เชน การสรางเขื่อนหรือกําแพง
ขนานประชิดติดกับชายฝง (sea wall) เพื่อปองกันสิ่งปลูก
สรางและถนนที่อยูดานหลังกําแพง
กองหิ น กันคลื่นนอกชายฝง (offshore break
water) เปนสิ่งกอสรางเพื่อลดพลังงานของคลื่นกอนที่จะ
เคลื่ อ นเข า มากระทบฝ ง และเปลี่ ย นแนวกระแสนํา้ ชายฝง
นอกจากนั้นยังทําใหเกิดการสะสมตะกอนหลังกองหิน
รอกันคลื่น (groins) เปนแนวสันเขื่อนที่ส รางตัง้
ฉากกับชายฝง โดยจะสรางหลายแนวแตละแนวจะขนานกัน
เพื่อกักเก็บตะกอนทรายใหสะสมตัวตามแนวชายฝง
นอกจากนั้นยังมีการรักษาปองกันพื้นที่หาดทราย
โดยการถมทราย (beach replenishment) เพื่อคงสภาพของ
หาดทรายชายฝงไว

7.2 การรับสภาพความเปลี่ยนแปลง
วิธกี ารนีเ้ ปนการรับสภาพพืน้ ทีต่ ามสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อพื้นที่ชายฝงถูกกัดเซาะจนเปลี่ยนสภาพ
จากพื้ น ดิ นเป น ที่ ลุ ม มี นาํ้ ขั ง หรื อ นํ้าทะเลขึ้ นถึ งไมสามารถ
ปรับสภาพใหเหมือนเดิมได ก็จําตองรับสภาพการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนวิถีชีวิต ตลอดจนสภาพสังคม
ในบริเวณนั้นใหสอดคลองกับสภาพความจริง เชนพื้นที่เดิม
เคยทํา นาก็ อ าจเปลี่ ย นเป น บ อ เพาะเลี้ย งชายฝง หรือกิจ
กรรมอยางอื่นที่เกี่ยวของกับทะเล
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7.3 การโยกยาย
วิ ธี ก ารนี้ เ ป น การโยกย า ยจากพื้ น ที่ เ ดิ ม ที่ ถู ก นํ้ า
ทะเลทวมถึงหรือถูกกัดเซาะไปเมื่อมีที่ดินถัดไปก็อาจจะถอย
รนเขาไปอยูท ใี่ หมได นอกจากนั้นก็อาจจะเปนการโยกยายสิ่ง
กอสรางที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรที่ไมตองการใหถกู
นํ้าทะเลกัดเซาะพังทะลายไป บริเวณชายฝงทะเลอันดามั น
ประชาชนในหลายพื้นที่ใชวิธีการนี้เชน ประชาชนในบริเวณ
บานทุงสะโบะ และบานราไวใต อ.ทุงหวา จ.สตูล ไดอพยพ
หลีกเลี่ยงการกัดเซาะชายฝงเขาไปอยูในพื้นที่ดานใน แตก็มี
ขอบเขตจํา กัดดานการโยกยายเพราะที่ดินดานในชายฝงก็
ลวนมีเจาของ การอพยพเคลื่อนยายก็ทําไดยากลําบากขึ้น
สําหรับผูที่ไมมีที่ดินเปนของตัวเอง

นอกจากทั้ง 3 วิธีการที่ใชปฏิบัติในการแกปญหา
การเปลี่ยนแปลงชายฝงแลว วิธีการที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ก็คือ การศึกษาและการสรางจิตสํานึก ความเขาใจที่ถูกตอง
ตอสภาพแวดลอมชายฝง เพื่อใหมีการใชพื้นที่ชายฝงอยาง
สอดคลองกับสภาพแวดลอมธรรมชาติ มีการพัฒนาและการ
ใชทรัพยากรอยางรับผิดชอบ เพื่อใหคงสภาพแวดลอมธรรม
ชาติไดนานที่สุดโดยตองคํานึงอยูเสมอวา พื้นที่ชายฝงที่เปน
ธรรมชาติทางธรณีวิทยานั้นเปนพลวัตร มีความไมแนนอน
เปนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งผลจากการศึกษา
จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงชายฝง โดยเฉพาะอยางยิ่งการกัด
เซาะชายฝงนอกจากมีผลกระทบอยางมากตอสภาพแวดลอม
ชายฝ ง ที่ สู ญ เสี ย ไป ยั ง มี ผ ลกระทบต อ สภาพสั ง คมและ
เศรษฐกิจ โดยรวมทั้งของรัฐและประชาชนที่อาศัยอยูในพื้น
ที่ชายฝงดวย

ตารางที่ 7.1 รูปแบบของสิ่งกอสรางที่ไดดําเนินการไปแลวเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงในบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน

จังหวัด

ชายฝงที่ถูกกัดเซาะ

ความยาวของสิ่งกอสราง
ตามแนวชายหาด
กําแพงชิดหาด และการถมทรายบนหาด (concrete
1 กม.
seawall and beach replenishments)
กําแพงคอนกรีต (concrete seawall)
2 กม.
รูปแบบของสิ่งกอสรางปองกัน

ภูเก็ต

หาดเลพัง อ.ถลาง

พังงา

บานกลาง-แหลมนํ้าจืด
อ.เกาะยาวนอย
หาดนพรัตนธารา อ.เมือง กํ าแพงคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก และกํ าแพงทิ้ ง
จ.กระบี่
(concrete sheet pile sea wall and rip rap
revetment)
หาดปากเมง อ.สิเกา
กําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กมีหินทิ้งอยูดานหนา
(concrete sheet pile seawall and rip rap)
บานทุงสะโบะ อ.ทุงหวา กําแพงหินทิ้งติดชายฝง (rip-rap)
บานปากบารา อ.ละงู
กํ าแพงคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก มี หิ น ทิ้ ง ด า นหน า
(concrete seawall and rip rap)
บานบากันเกย-บานกลาง กําแพงคอนกรีต (concrete seawall)
อ.เมือง จ.สตูล

กระบี่

ตรัง
สตูล

สําหรับจังหวัดระนอง ชายฝงที่มีการกัดเซาะเจา
ของพื้นที่จะดําเนินการเองโดยการถมหินและเศษวัสดุกอ
สรางเพื่อปองกันการกัดเซาะ ซึ่งไมคงทนถาวรและทําลาย

2 กม.

2.5 กม.
2 กม.
1 กม.
2 กม.

ทั ศ นี ย ภาพชายฝ ง เช น เดี ย วกั น กั บ พื้ น ที่ ช ายฝ ง อี ก หลาย
บริเวณในจังหวัดอื่นที่รัฐยังไมสามารถเขาไปดําเนินการได
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ก.

ข.

รูปที่ 7.1 ลักษณะของกําแพงคอนกรีตผสมกรวด (concrete seawall) แบบภูมิปญญาชาวบาน
ก. กําแพงคอนกรีตผสมกรวดขนาดใหญ ปองกันการกัดเซาะพื้นที่ทํานา (ดานขวามือ) บานคลองนํ้าจืด
อ.เกาะยาวนอย จ.พังงา (5 มีนาคม 2534)
ข. กําแพงคอนกรีตผสมกรวดลักษณะเดียวกันกับภาพ ก.บริเวณบานตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ลักษณะ
ของกําแพงคอนขางแคบและตํ่า ปองกันคลื่นที่มีกําลังสูงไมคอยไดผล (กันยายน 2540)
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ก.

ข.

รูปที่ 7.2 ลักษณะของกําแพงหินทิ้งปองกันการกัดเซาะบริเวณหาดนพรัตนธารา อ.เมือง จ.กระบี่
ก. กําแพงหินทิ้งที่มีลวดตาขายคลุม (rip-rap revetment) เปนโครงสรางเพื่อปองกันการกัดเซาะและ
กักเก็บตะกอนทรายที่มากับกระแสนํ้าเลียบฝง และคลื่นที่ไมรุนแรงมาก (5 พฤษภาคม 2534)
ข. กําแพงหินทิ้งที่เดียวกันหลังจากการกอสรางผานไปประมาณ 6 ป (22 กันยายน 2540) มีตะกอน
ทรายสะสมตัวและพันธุไมชายฝงขึ้นตามแนวชายหาด สอดคลองกับสภาพแวดลอม
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ก.

ข.

รูปที่ 7.3 ลักษณะกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กมีหินทิ้งดานหนา (concrete seawall and rip-rap)
ก. บริเวณหาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง ตะกอนทรายทับถมบนหินทิ้งดานหนาหลังจากสรางกําแพง
(20 ธันวาคม 2539)
ข. บริเวณหาดปากบารา อ.ละงู จ.สตูล เริ่มมีตะกอนทรายทับถมบนหินทิ้งดานหนากําแพงเปนบางสวน
(21 ธันวาคม 2539)
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ก.

ข.

รูปที่ 7.4 ลักษณะของกําแพงหินทิ้ง (rip-rap) บานทุงสะโบะ อ.ทุงหวา จ.สตูล (26 ธันวาคม 2539)
ก. ภาพถายสวนบนของกําแพงมองจากเหนือ-ใต
ข. ภาพถายดานขางของกําแพงมองจากใต-เหนือ

8. สรุปและเสนอแนะ
1. ชายฝงทะเลอันดามันมีชายฝงคงสภาพมากกวา
ชายฝงที่มีการกัดเซาะและสะสมตัว การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นสวนมากเปนการปรับสมดุลยตามธรรมชาติ สวนการกัด
เซาะชายฝง ทัง้ ระดับ รุน แรงและระดับปานกลางเปนการเปลี่ยน
แปลงชายฝงที่มีผ ลกระทบมากที่สุด โดยมีสาเหตุทั้งที่เ กิด
จากธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษยที่สัมพันธกัน
2. ธรณีแปรสัณฐานและระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นเนื่อง
จากกาซเรือนกระจกเปนสาเหตุทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงชายฝงอันดามัน เพราะสาเหตุทั้งสอง
เกิดเป น พื้ น ที่ ก ว า งตั้ ง แต ร ะนองถึ ง สตู ล ใช เ วลานานจึงจะ
เห็ น ผลกระทบ ชายฝ ง ที่ มี ก ารกั ดเซาะรุนแรงในบริเ วณ
จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล ควรจะเปนกรณีศึกษาสําหรับ
สาเหตุ ที่ เกิด จากธรรมชาติทัง้ สองประการดัง กลา วขางตน
เพราะกิจกรรมของมนุษยในบริเวณนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นใน
ระยะหลังและมีในพื้นทีจ่ าํ กัด ถาเกิดผลกระทบก็จะเห็นอยาง
เดนชัดหลังดําเนินการ
3. การกัดเซาะชายฝงดานอันดามันเกิดขึ้นในพื้นที่
หาดทรายมากกวาที่ราบนํ้าขึ้นถึงปาชายเลน เนื่องจากพื้นที่
หาดทรายเปดสูทะเลลึกโดยตรง และอยูภายใตอิทธิพลของ
คลื่ น ที่มีศัก ยภาพในการกัดเซาะมากกวานํา้ ขึ้นนํ้าลงใน
บริเวณที่ราบนํ้าขึ้นถึง ซึ่งมีปาชายเลนเปนแนวกําบังคลื่นลม
ดวย นอกจากนั้นพื้นที่หาดทรายมีการพัฒนาใชพื้นที่มานาน
ทั้ ง เป น ที่ อ ยู อ าศั ย และการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากร
ธรรมชาติ ทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต เชน ชายฝงของจังหวัด
ระนอง พังงา และภูเก็ต
4. ควรมีการศึกษาวิจัยรายละเอียดในแตละพื้นที่
ของชายฝงอันดามันดานการเปลี่ยนแปลงของลม คลื่น และ
นํ้าขึ้นนํ้าลงในแตละฤดูกาล รวมทั้งระดับนํ้าทะเลปจจุบันที่มี
แนวโนมสูงขึ้น ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการที่
พายุพัดผานทําใหเกิดคลื่นที่มีกําลังแรงสูง เกิดนํ้าทวม และ
อื่น ๆ

5. ศึ ก ษารายละเอี ย ดในแต ละพื้ น ที่ ด านแหลง
กําเนิดของตะกอน อัตราและปริมาณตะกอนทั้งที่ถูกพัดพา
มาสะสมตัวและถูกนํา ออกไปจากพื้นที่ชายฝง ตลอดจน
สาเหตุที่ทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของตะกอนจากแหลงกักเก็บ
6. การสะสมตัวของตะกอน ถึงแมจะเปนดานบวก
ของการเปลี่ยนแปลงชายฝง แตก็ทําใหสภาพแวดลอมชาย
ฝงเปลี่ยนไป สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติ และวิถชี วี ติ ของ
มนุษยต ามแนวชายฝง มีก ารเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพแวด
ลอมที่เกิดขึ้นใหม
7. การสรางสิ่งปองกันชายฝงควรจะมีความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับพลวัตรชายฝง (coastal dynamics) การ
สรางสิ่งปองกันในลักษณะเลียนแบบธรรมชาติ เชน การถม
ทรายชายหาด การสรางแนวสันทรายชายฝง (sand dune)
และการปลูกปาชายเลน ควรจะเปนวิธีการที่ดีกวาการสรางสิ่ง
ปองกันที่เปนรูปวัตถุแข็งกระดาง อยางไรก็ตามทั้งสองวิธี
การนี้มีทั้งขอดีและขอเสียดวย จึงตองมีการศึกษาถึงความ
เหมาะสมทางกายภาพของพื้นที่ รวมทั้งผลกระทบทั้งหมดที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยทํา การศึกษาอยางเปนระบบทั้งในพื้นที่
ชายฝงและบนแผนดินที่เกี่ยวเนื่องกัน
8. การเปลี่ยนแปลงชายฝงจัดเปนพิบัติภัยธรรม
ชาติที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอม ชีวิตและทรัพยสนิ ของ
มนุษยที่อ าศัยอยูในพื้นที่ช ายฝง ความรูพื้น ฐานทางดาน
วิทยาศาสตรและกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณชาย
ฝงจึงควรไดรับการสนใจจากนักวางแผน วิศวกร และผูที่มี
อํานาจตัดสินใจในการดําเนินโครงการทั้งหมดเพื่อใชขอมูล
เหลานี้ในการตัดสินใจแกไขปญหา ตลอดจนการอนุรักษ
ปองกันพื้นที่ชายฝง
9. ชายฝงทะเลอันดามันเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง
มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ด า น ส ภ า พ แ วด ล อ ม แ ล ะ
ทรั พ ยากรธรรมชาติทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต จึงควรมีการ
กําหนดพื้นที่ในการใชประโยชนใหชัดเจนและปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด
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