คํานํา
โครงการศึก ษาบู ร ณาการเชิ งพื้น ที่เพื่ อ แก ไ ขป ญ หากัด เซาะชายฝง จัง หวั ดสมุ ท รปราการ เป น
ตัวอยางของโครงการที่ไดบูรณาการวีธีบริหารจัดการงานวิจัยที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มี
ประสบการณอยูแลวมาผสมผสานใหเกิดผลทางปฏิบัติ นั่นคือ การบริหารวิจัยเชิงวิชาการที่เนนการวิจัย
พื้นฐานที่ตองเขาใจลักษณะปญหาที่เกิดขึ้น ปจจัยดานทิศทางน้ํา ลม ความแรงคลื่น การพัฒนาแบบจําลอง
ฯลฯ การวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เนนผลลัพธปลายทางที่นําไปใช ซึ่งไดตั้งเปาไววาเกิดรูปแบบการทํางานนํา
รองที่จะแกปญหากัดเซาะชายฝง เพื่อสื่อสารไปสูนโยบายได สุดทายคือการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
ที่เนนกระบวนการเรียนรูของชุมชน
การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีในที่นี้ คือ เขื่อนสลายกําลังคลื่น เปนเสมือนเครื่องมือทางกายภาพ
ที่ไดมาจากการออกแบบจากขอมูลแนวคิดที่เปนขอมูลพื้นฐาน แตการที่จะแกปญหากัดเซาะชายฝงในกรณี
ตัวอยางนี้มีความซับซอนมากกวาแคตัวเขื่อนที่ตองการคําตอบดวยเชนกัน เชน ผืนดินที่เดิมถูกกัดเซาะไปอยู
ในทะเลแลว หากมีการเพิ่มตะกอนจากเขื่อนสลายกําลังคลื่นนี้ เกิดพื้นดินงอกออกมา ประเด็นขอกฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดินก็สําคัญ ผลจากผืนดินงอกจะทําอยางใหมั่นคงยั่งยืนตอไป ความรูเรื่องการปลูกปาชายเลนบวก
กับการสรางภูมิทัศนจึงเขามาเกี่ยวของ สวนสําคัญอีกสวนหนึ่งคือมิติทางสังคม ที่สําคัญคือการยอมรรับ รับรู
และเรียนรูไปดวยกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนประสบการณงานวิจัยเพื่อทองถิ่นของสกว. จึงเขามามีบทบาท
ในเชิงพื้นที่ โดยมีภาคประชาชนไดมีสวนรวมเรียนรู ดวยการเขารวมเปนผูรวมวิจัย เรียนรูเรื่องปญหากัดเซาะ
ชายฝง เรียนรูวิธีการเก็บตะกอน และติดตามความเปลี่ยนแปลงระยะยาว รวมปลูกปา และดูแลปาชายเลนให
แข็งแรงและสมบูรณยิ่งขึ้น รวมแลวทั้งหมดเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่ศึกษาเก็บขอมูล
วิเคราะห ลงมือทดลองปฏิบัติทดสอบไปดวย จึงเกิดการใชผลงานวิจัยในกระบวนการทํางานและกระบวนการ
เรียนรูของชุมชน
สกว.ถือวานี่คือรูปแบบการทํางานที่ไมไดเนนที่ผลลัพธคือพิมพเขียวของเขื่อนสลายกําลังคลื่น (ขุน
สมุทรจีน 49A2) แตคือกระบวนการทั้งหมดที่ใชขอมูลพื้นฐานทางวิชาการเฉพาะถิ่น เชน กระแสคลื่น กระแส
ลม มาประกอบการพัฒนาแนวคิดของการออกแบบ เมื่อลงมือทดลองจริง การศึกษาในมิติอื่น เชน กฎหมาย
ภูมิทัศน การปลูกปาชายเลน ฯลฯ ติดตามไปอยางคูขนาน ขณะที่ชุมชนมีสวนรวมเก็บขอมูล นักวิจัยตอง
ติดตามผลการเปลี่ยนแปลง เชน การเกิดตะกอนโดยทํางานกับชุมชนที่ไดรวมเรียนรู เรียกไดวาโครงการนี้มี
องคประกอบทั้ง 3 ครบ คือ Hardware, Software และ Peopleware เปนตนแบบของการนํารองในพื้นที่เพื่อสื่อ
ไปสูระดับนโยบายถึงความจําเปนและวิธีแกปญหาดวยการวิจัย การเลือกพื้นที่บานขุนสมุทรจีนเปนพื้นที่นํา
รองก็เพราะความเขมแข็งของชุมชนที่พรอมรวมมือ มีจังหวัดเขามารวมทุนดานโครงสราง และความพรอม
ดานขอมูลพื้นฐานของนักวิจัย วิกฤตของพื้นที่เปนตัวจุดประกายในตอนตน ซึ่งทางธนาคารโลกไดมีสวนทําให
เกิดการรับรูในวงกวางขึ้น
สกว.ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่ทําใหเกิดโครงการวิจัยนี้และดําเนินไปดวยความสําเร็จเปนอยางดี
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1. บูรณาการการแกไขปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝง ที่บา นขุนสมุทรจีน
1.1 บานขุนสมุทรจีน : พื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะชายฝง สูงสุดของประเทศ
ปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝง เกิดขึ้นในทุกจังหวัดชายฝงทะเล 23 จังหวัดของ
ประเทศไทย ตลอดความยาวของแนวชายฝ ง ทะเลรวมประมาณ 2,667 กิ โ ลเมตร ทั้ ง ด า น
อาวไทยและอันดามัน สภาพของปญหาในชวง 30 ปที่ผานมา ตลอดแนวชายฝงทะเลดานอาวไทย
ตั้งแตภาคตะวันออกจากจังหวัดตราดจนถึงชายแดนภาคใตจังหวัดนราธิวาส พบพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ
ขั้นรุนแรงที่อัตรามากกวา 10 เมตรตอป ทั้งสิ้น 180.9 กิโลเมตร หรือ ขนาดพื้นที่ประมาณ 56,531
ไร และพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะขั้นปานกลางที่อัตรามากกวา 5 เมตรตอป ทั้งสิ้น 304.1 กิโลเมตร หรือ
พบพื้ น ที่ ที่ ถู ก
ขนาดพื้ น ที่ ป ระมาณ 38,012
ไร และ ชายฝ ง ทะเลด า นอั น ดามั น
กัดเซาะชายฝงทะเลขั้นรุนแรงดวยอัตรามากกวา 10 เมตรตอปทั้งสิ้น 23 กิโลเมตร หรือ ขนาด
พื้นที่ประมาณ 7,187 ไร พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะขั้นปานกลางดวยอัตรามากกวา 5 เมตรตอปทั้งสิ้น 90.5
กิโลเมตร หรือ ขนาดพื้นที่ประมาณ 11,312 ไร หากพิจารณาพื้นที่ชายฝงทะเลทั้งประเทศถูกกัด
เซาะไปแลวทั้งสิ้น 113,042 ไร ครอบคลุมความยาว 599 กิโลเมตร หรือ 21% ของความยาว
ชายฝงทะเลทั้งหมดของประเทศ (1)
พื้นที่ชายฝงทะเลชวงอาวไทยตอนบนตั้งแตปากแมน้ําบางปะกงจนถึงปากแมน้ํา
เพชรบุรี เปนพื้นที่ออนไหว และมีอัตรากัดเซาะชายฝงที่รุนแรงที่สุดของประเทศในชวง 30 ปที่ผาน
มา กลาวคือ อัตราการกัดเซาะชายฝงมากถึง 30 เมตรตอป เปนระยะทาง 82 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ที่
ถูกกัดเซาะไปแลวทั้งสิ้น 18,594 ไร ในระยะเวลาอีก 20 ปขางหนา อัตราการกัดเซาะชายฝงในบาง
พื้นที่อาจจะสูงถึง 65-85 เมตรตอป ทั้งเปนผลกระทบจากแผนดินทรุดบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลอาว
ไทยตอนบนในบริเวณกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง และจากการเพิ่มขึ้นของความสูงของ
ระดับน้ําทะเลในอนาคต ดังนั้นหากไมมีการดําเนินมาตรการใด ๆ ในการแกไขปญหาในระยะเวลา
20 ปขางหนา พื้นที่ชายฝงทะเลชวงอาวไทยตอนบนจะถูกน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงหายเพิ่มขึ้นอีก 1.3
กิโลเมตร และน้ําทะเลจะกัดเซาะชายฝงหายไปอีก 2.3 กิโลเมตร และอาจถึง 6.5 กิโลเมตรในชวง
เวลา 50 ป และ 100 ปขางหนา ภาวะวิกฤติของปญหาเสถียรภาพของพื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนบนนี้
จะสงผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจ ฐานทรัพยากร วิถีชีวิตชุมชน และสังคมโดยรวมของประเทศ
โดยเฉพาะ การบริหารจัดการใชประโยชนทรัพยากรชายฝงทะเล การสงเสริมการทองเที่ยว และการ
รักษาสภาพธรรมชาติและระบบนิเวศ ซึ่งลวนเกี่ยวของตอสภาพความเปนอยูและการประกอบ
อาชีพของชุมชนชายฝงทะเลอาวไทยตอนบนทั้งทางตรงและทางออม
จังหวัดสมุทรปราการเปนพืน้ ที่ราบลุมที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนปากแมน้ํา
 หาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝง
และบริเวณตอนใตใกลชายฝง ทะเลลักษณะเปนดินเลน ซึ่งปจจุบันมีปญ
รุนแรงมากที่สดุ ของประเทศ ตลอดความยาวชายฝงทะเลทั้งสิ้น 47 กิโลเมตร ในพื้นที่ 6 ตําบลที่ติด

ชายฝงทะเล สภาพพืน้ ที่เปนที่ พื้นที่ชายฝง ไดถูกกัดเซาะหายไปประมาณ 11,104 ไร ในชวงปพ.ศ.
2510 - 2548 และกําลังจะถูกกัดเซาะอีกประมาณ 37,657 ไร ในอีก 20 ปขางหนา (ขอมูลจาก
การศึกษาของหนวยศึกษาพิบัติภัยและขอสนเทศเชิงพื้นที่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) โดยเฉพาะ
บริเวณชายฝงบานขุนสมุทรจีน ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย มีอัตราการกัดเซาะ
มากกวา 25 เมตรตอป ระยะทางที่ถกู กัดเซาะประมาณ 12.5 กิโลเมตร พื้นดินหายไปแลว 1
กิโลเมตร วิถีชีวิตชุมชนในอดีตของบานขุนสมุทรจีนใน 4 หมูบาน ไดแก หมูที่ 8, 9, 10 และ 11
ประกอบอาชีพการประมงเปนหลัก มีความผูกพันกับการประมงพื้นบานและเลี้ยงสัตวน้ําริมชายฝง
ทะเล นิยมปลูกสรางบานติดทะเลตามแนวชายฝงทะเล แตเดิมบริเวณชุมชนบานขุนสมุทรจีนมีบาน
มากกวา 200 หลังคาเรือน ปจจุบันเหลือประมาณ 70 กวาหลังคาเรือน ชาวบานสวนใหญไดยายบาน
มาแลวไมนอยกวา 4-5 ครั้ง บานของชาวบานถูกทะเลซัดจมหายไปไมสามารถอยูไดตองยายบาน
หนี บางบานยายจนไมมีที่ดนิ ของตัวเอง โฉนดที่ดินสวนใหญอยูในทะเลไปแลว ตองยายไปอยูใน
เมืองหรือจังหวัดอื่นๆ ก็มี บางก็ไปเชาที่ดนิ เพื่อนบานอยู นอกจากบานเรือนของประชาชนจะไดรบั
ผลกระทบแลว สถานที่ราชการในหมูบานหลายแหงอาทิ โรงเรียน และสถานีอนามัยชุมชน ก็ถูก
ผลกระทบจากน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงจนตองยายไปอยูแหงใหม มีเพียงวัดขุนสมุทราวาสเทานั้นที่ยัง
ปกหลักเหนียวแนนไมยอมถอยรนเขามา ชาวบานนําเอาเสาไฟฟาเกาๆ มาปกไวที่หนาวัดปองกัน
คลื่นที่ปะทะตลิ่งริมชายฝงโดยเฉพาะชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะมีคลื่นใหญทําใหปาชายเลน
ลมตาย ผืนแผนดินถูกน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงมาโดยตลอด ปจจุบันสภาพของวัดกลายเปนเกาะกลาง
ทะเล น้ําทะเลกัดเซาะทีด่ ินจากเดิมมี 70 ไร ขณะนี้เหลือประมาณ 5 ไร อีกทั้งโบสถของวัดจมอยูใต
ทะเลตองยกพืน้ โบสถสูงประมาณกวา 1 เมตร เพื่อปองกันน้ําทะเลทวมสูงขึ้น ชุมชนบานขุนสมุทร
จีน ตําบลแหลมฟาผา จึงเปนเพียงพืน้ ที่ 1 ใน 800 กวาตําบลที่ประสบปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝง
ทั่วประเทศ
1.2 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่บานขุนสมุทรจีน
การปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะลโดยการสรางเสถียรภาพของชายฝง
ทะเลโดยใชโครงสรางสามารถดําเนินการไดในหลายวิธีการและหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับโครงสราง
และลักษณะสมุทรศาสตรของแตละพื้นที่ ดังนั้นวิธีการที่ทําไดผลในพื้นที่หนึ่งอาจจะไมไดผลใน
อีกพื้นที่หนึ่งและอาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันขึ้นได การจัดการปองกัน
และแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงตองทําการศึกษาสํารวจและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่ทํา
ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลสําหรับการออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมที่สอดคลอง
กับลักษณะเฉพาะของพื้นทีแ่ ตละแหง ติดตั้งโครงสรางนํารองในพื้นที่ ทดสอบและติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเล
เพื่อใหไดวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับ

ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชายฝงทะเลแตละแหงกอนมีการลงทุนกอสรางโครงการปองกันชายฝง
ทะเล
การบูรณาการเชิงพืน้ ที่เพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
จังหวัด
สมุทรปราการ กรณีศึกษานํารองเพื่อการออกแบบ ณ บานขุนสมุทรจีน ตําบลแหลมฟาผา อําเภอ
พระสมุทรเจดีย มีเปาหมายเพื่อเสนอรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงพรอมทั้งทดสอบ
แนวทางแกไขปญหาในบริเวณพื้นทีน่ ํารอง และเพื่อเสนอมาตรการเชิงนโยบายการแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงของจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่อาวไทยตอนบน โดยการสรางการมีสวนรวมใน
กระบวนการและขั้นตอน ตัง้ แตเริ่มตนการวางแผนงาน และการรวมมือกันปฏิบัติระหวางภาควิชา
การ หนวยงานระดับทองถิ่น และผูที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสว นเสียในการใชประโยชนที่ดนิ
ชายฝงทะเล โดยใชกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบัติการ งบประมาณสนับสนุนไดรับจากจังหวัด
สมุทรปราการในสวนของการกอสรางทดสอบแนวทางการแกไขปญหา และจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยในสวนของการศึกษาวิจัย โดยมีรศ.ดร.ธนวัฒน จารุพงษสกุล หนวยศึกษาพิบัติ
ภัยและขอสนเทศเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหัวหนาคณะผูวจิ ัย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไดประยุกตใชหลักการศึกษาแบบบูรณาการองค
ความรูของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับปจจัยสาเหตุหลักของปญหาน้าํ ทะเลกัดเซาะชายฝง โดยมี
ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ อาทิเชน ธรณีพบิ ัติภัย สมุทรศาสตร วิศวกรรมชายฝง อุตุนิยมวิทยา อุทก
วิทยา นิเวศวิทยาชายฝง เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม และสังคมวิทยา รวมถึงภูมิสถาปตยกรรม และ
กฎหมายทีด่ ิน โดยนํารองในพื้นที่หมูบานขุนสมุทรจีน ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ชุมชนมีความเขมแข็ง มีความ
พรอมของขอมูลทางกายภาพและสมุทรศาสตร และมีความชัดเจนในการสนับสนุนจากภาคทองถิน่
ทุกระดับ ทั้งชุมชน องคการบริหารสวนตําบล อําเภอและจังหวัด
การทํางานไดเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมตลอดกระบวนการวิจยั กลาวคือ
- คณะผูวจิ ัยไดลงพื้นที่หมูบานขุนสมุทรจีนในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ ชาวบาน ผูนําชุมชน กํานันผูใหญบาน องคการบริหารสวน
ตําบล และสวนราชการที่เกี่ยวของ อาทิ เชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากร
ธรณี
เจาหนาที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ
สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร และเจาหนาที่ธนาคารโลก และในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ประชุมรวมกับ
ชุมชนริมชายฝงทะเลของจังหวัดและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ พรอมกับการลงนามความรวมมือ
ระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสํานักงานจังหวัดสมุทรปราการในการสนับสนุน
งานวิจยั นํารองศึกษาปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงจังหวัดสมุทรปราการ ณ บานขุนสมุทรจีน
- การทํางานรวมกับชุมชน โดยมีนกั วิจัยชุมชนเปนคนในพื้นที่ มีอาสาสมัครซึ่ง
เปนชาวบานจํานวน 10 คน มารวมกระบวนการวิจัยกับคณะผูว ิจยั ในการติดตามเก็บขอมูลใน

ภาคสนาม
ภาคสนาม

ดูแลการปลูกปาชายเลน

และเรียนรูรวมกับคณะผูวิจัยในการตรวจวัดเก็บขอมูลใน

- กระบวนการทํางานมีลักษณะเปนแบบวิจัย ทดลอง และปรับปรุง โดยการ
กอสรางโครงสรางที่คณะผูวิจัยไดคิดคนออกแบบขึ้น
เพื่อใชศึกษาทดสอบผลการวิจัยจริงเปน
แบบจําลองตนแบบ นอกจากนีย้ ังมีการออกแบบการวิจัยใหมีการเก็บขอมูลในภาคสนามกอนและ
หลังจากมีการกอสรางโครงสรางตนแบบ โดยขอมูลจากการตรวจวัดในภาคสนามทั้งหมดจะนําไป
วิเคราะหและปรับปรุงงานวิจัยควบคูก ับการทดสอบแบบจําลองทางกายภาพและแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร หลังจากไดผลการทดสอบการลดปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงเปนที่นาพอใจจะมีการ
เสนอใหมีการขยายผลการทดสอบโครงการนํารองไปสูพื้นที่จริงอีก 2 - 3 พื้นที่ ขั้นตอนสุดทายจะ
เปนการนําผลการศึกษาทั้งหมดไปจัดทํายุทธศาสตรแกไขปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงอาวไทย
ตอนบนทั้งระบบในระดับนโยบายตอไป
2. “ขุนสมุทรจีน 49A2” ตนแบบโครงสรางเพื่อลดปญหาน้ําทะเลกัดเซาะหาดโคลน
2.1 รูปแบบโครงสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่น
การสรางเขื่อนกันน้ําเพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ ปองกันคลื่นชายฝงที่รุนแรงและเปนที่
จอดเรือ และโครงสรางทางวิศวกรรมที่คลายๆ กันนีเ้ ปนปญหาที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงมาโดย
ตลอด ในระยะหลังๆ ไดมผี ูเปดเผยวิธีสรางเขื่อนกันน้ําที่ไมตองใชเสาเข็มหรือฐานรากอยางอื่นยึด
เขื่อนไว สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เลขที่ 4,503,649 ออกใหแก นายโจเซฟ ชิโอติโน เมื่อวันที่ 12
มีนาคม พ.ศ. 2528 ไดเปดเผยวิธีสรางเขื่อนกันน้ําและทาจอดเรือโดยใชแทงคอนกรีตซึ่งหลอใหเปน
รูปรางที่วางตอและยึดติดกันจากพืน้ ลางจนพนน้ําใชเปนเขื่อนกันคลืน่ และทาจอดเรือ สําหรับเขื่อน
ยางหรือเขื่อนที่ทําดวยวัสดุอื่นๆ ที่ขยายและหดตัวไดมีผูเปดเผยเปนจํานวนมาก เชน สิทธิบัตร
สหรัฐอเมริกา เลขที่ 4,909,666 ออกใหแก นายทาเคชิ มาโมระ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2533 เปน
ตน อยางไรก็ดี อุปกรณตางๆ เหลานี้จะใชสําหรับหาดทราย ไมสามารถใชกับหาดโคลนได เพราะ
จะจมสูชั้นโคลนเนื่องจากเกิดคลื่นมวนตัวลงกัดเซาะพื้นทองทะเล ทําใหอุปกรณเหลานี้ทรุดตัวใน
เวลาตอมา ดังนั้นคณะผูวจิ ัยจึงไดพยายามทําการคิดคนประดิษฐโครงสรางและอุปกรณที่สามารถ
ใชไดในหาดโคลน ซึ่งเปนลักษณะของชายฝงทะเลบริเวณบานขุนสมุทรจีน
ขอมูลประกอบฐานความคิดในการออกแบบของคณะผูวจิ ัย เริ่มตนจากการทําความ
เขาใจกับปจจัยและกลไกทางธรรมชาติ
พบวาปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงหาดโคลนอาวไทย
ตอนบน มีปจจัยหลักจากอิทธิพลของลมประจําถิ่นของพื้นที่ตลอดทั้งป ชวงแรกประมาณเดือน
มีนาคมถึงเมษายนจะมีลมพัดมาทางทิศใตหรือที่เรารูจักโดยทั่วไปวาลมวาวและชวงตอมาเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน จะไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต จากการตรวจวัดขอมูล

ในภาคสนามพบวาชายฝงทะเลจะถูกคลื่นลมในฤดูนี้กดั เซาะทําใหตลิ่งและปาชายเลนพังทลาย
ตะกอนทีเ่ กิดขึน้ จากการกัดเซาะจะมาพอกอยูใกลตามแนวชายฝง แตเมื่อเขาสูเดือนพฤศจิกายนถึง
กุมภาพันธ บริเวณนี้จะไดรบั อิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีทิศตรงกันขามซึ่งพัดมาอีก
ดานหนึง่ ทําใหตะกอนที่พอกอยูตามแนวชายฝงนั้นมีการพัดออกสูนอกชายฝงอีกครั้ง จึงไมสามารถ
เก็บตะกอนเอาไวได ภาพรวมของชายฝงจึงเกิดการกัดเซาะขึ้น ขอมูลพื้นฐานเหลานี้เปนเพียงสวน
หนึ่งของการเรียนรูจากกระบวนการธรรมชาติที่นําไปสูการพัฒนาออกแบบเขื่อนสลายกําลังคลื่น
“ขุนสมุทรจีน 49A2”
หลักการออกแบบ “ขุนสมุทรจีน 49A2” คือ (1) การพยายามออกแบบใชโครงสรางให
นอยที่สุดและมีความโปรงมากที่สุดเพื่อรับแรงปะทะคลืน่ ใหนอยที่สุด เพื่อใหคลืน่ ที่เกิดตามแนว
ชายฝงทะเล เมื่อพัดผานแนวโครงสราง “ขุนสมุทรจีน 49A2” ที่ออกแบบไว คลื่นจะออนกําลังลง
หลังผานเขื่อนสลายกําลังคลื่น ทําใหไมสามารถมีพลังพอที่จะกัดเซาะแนวตลิ่งหาดโคลนไดอีก
ตอไป และเมื่อคลื่นหลังเขื่อนสลายกําลังคลื่นสงบลง ตะกอนทีแ่ ขวนลอยในมวลน้ําทะเลก็จะ
สามารถตกตะกอนบริเวณแนวชายฝงหลังแนวโครงสราง “ขุนสมุทรจีน 49A2” ที่ทําการติดตั้งไว
(2) จุดสมดุลที่เหมาะสมระหวางประสิทธิภาพของการสลายกําลังคลื่นกับแรงปะทะของคลื่นตอ
โครงสรางที่ออกแบบไวจะตองมีการประเมินความคุมทุนการออกแบบใหไดผลตอบแทนการ
ลงทุนสูงสุด
รูปแบบโครงสรางตนแบบ “ขุนสมุทรจีน 49A2” ที่พัฒนาขึ้นมีโครงสรางหลักแบง
ออกเปน 2 สวน คือ
สวนแรกชวยสลายกําลังคลืน่ มีลักษณะโครงสรางเปนเสาคอนกรีตสามเหลี่ยมดาน
เทาขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ซึ่งมีความยาว 10 เมตร ออกแบบใหมีการปกนอกชายฝงทะเล
ออกไปประมาณ 500 เมตร โดยใหเสาแตละตนปกลงพืน้ ทองทะเลและโผลพนผิวดินประมาณ 2.6
เมตร

รูปที่ 1 รูปแบบโครงสรางตนแบบเพื่อปองกันการกัดเซาะ “ขุนสมุทรจีน 49A2”
(1) เสาสามเหลี่ยมสลายกําลังคลื่น (2) เสาปองกันตะกอนเคลื่อนตัวสูแนวนอกชายฝง

มีการจัดวางใหเสาแตละตนหันดานปลายมุมแหลมเขาหาหนาคลื่น โดยทําการปกเปน 3 แถว ใน
ลักษณะสลับฟนปลา ระยะหางระหวางเสาแตละตนและแตละแถวมีการออกแบบไวที่ 1.5 เมตร
(3D) หลักการทํางานของโครงสรางสลายกําลังคลื่นนั้น เมื่อคลื่นที่พัดเขามาทางทิศใตในชวงเดือน
มีนาคมถึงเมษายน หรือทิศตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน จะถูกลักษณะเสา
คอนกรีตสามเหลี่ยมเฉือนออกเปน 2 ทิศทางและสะทอนออกไป เมื่อคลื่นลูกตอไปผานเขามาจึงมี
การหักลางของพลังงานคลื่นลง ในหลักการเดียวกัน คลื่นบางสวนที่สามารถผานโครงสรางสลาย
กําลังคลื่นในแถวแรกได ก็จะไปถูกโครงสรางในแถวตอๆ ไปทําการหักลางและสลายกําลังคลื่นลง
เชนกัน การสะทอนไปสะทอนมาตามแนวของเสาที่วางไวถือเปนการสลายกําลังและความแรงของ
คลื่นโดยใชหลักการธรรมชาติโดยผอนความรุนแรงใหลดลงตามกระแสคลื่น (รูปที่ 1)
สวนที่สองชวยกักตะกอน มีลักษณะเปนเสาคอนกรีตรูปตัวแอล (L) ขนาด 50 x 50 x
43 เซนติเมตร ความยาว 6 เมตร ออกแบบเพื่อปดผนังดานขางโดยการปกตามแนวปากคลองทั้ง 2
ดาน ตามแนวรองน้ําธรรมชาติ โดยใหเสาแตละตนปกลงพื้นทองทะเลและโผลพน ผิวดินประมาณ
2 เมตร และจัดวางใหเสาแตละตนหันปลายแหลมสามเหลี่ยมเขาหาลําคลอง ระยะหางระหวางเสา
แตละตนออกแบบไวที่ 0.5 เมตร (1D)โครงสรางสวนที่สองนี้ออกแบบไวเพื่อปองกันไมใหตะกอน
เคลื่อนตัวสูแนวคลองเร็วเกินไป และสามารถปองกันคลื่นที่เกิดในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่

พัดเอาตะกอนบริเวณริมชายฝงออกสูนอกชายฝงตอไป จึงเปนการชวยลดการกัดเซาะชายฝงทั้ง
ระบบและยังสามารถชวยกักเก็บตะกอนไวสวนหนึ่งดวย (รูปที่ 1) เมื่อตะกอนมีการพอกพูนมากขึน้
พื้นทองทะเลบริเวณหลังเขื่อนสลายกําลังคลื่นมีตะกอนมาสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จนตื้นเขินขึ้นใน
ระดับที่เหมาะสม ก็จะทําการปลูกปาชายเลนโดยนําเอาไมชายเลนชนิดเบิกนํา เชน ตนแสมและลําพู
มาปลูกเพื่อชวยยึดตะกอนสวนนีไ้ วใหงอกกลายเปนแผนดินกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
2.2 กอน และ หลัง การติดตั้ง “ขุนสมุทรจีน 49A2”
รายละเอียดขอมูลเชิงประจักษทั้งกอนและหลังการติดตั้งเขื่อนสลายกําลังคลื่นเปน
ขอบงชี้ถึงประสิทธิภาพการลดปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงหาดโคลนจากงานวิจยั แบบเชิง
ปฏิบัติการบริเวณพืน้ ที่นํารอง บานขุนสมุทรจีนโดยผลการศึกษาจะกลาวเปนสังเขปดังนี้
2.2.1 การตรวจวัดและวิเคราะหดานสมุทรศาสตร
เขื่อนสลายกําลังคลื่นจะมีผลทําใหพลังงานคลื่นหลังเขื่อนลดลงเพราะพลังงาน
คลื่นสวนหนึ่งสะทอนกลับออกไป และอีกสวนหนึ่งเสารับพลังงานไว (ทําใหเสาสั่น) การฟุง
กระจายของตะกอนทองน้ําลดลง
และเมื่อกระแสน้ําเนื่องจากคลื่นลดลงก็จะสงผลใหตะกอน
แขวนลอยตกสะสมที่ทองน้ําไดดียงิ่ ขึ้น
ผลการตรวจวัดคลื่นบริเวณบานขุนสมุทรจีนหลายครั้งทัง้ กอนและหลังสรางเขื่อน
สลายกําลังคลื่น และทั้งดานหนาและดานหลังเขื่อนสลายกําลังคลื่น (รูปที่ 2) ไดคลื่นขนาดเล็กทีม่ ี
ความสูงคลื่นนัยสําคัญไมเกิน 0.4 เมตร คาบคลื่นประมาณ 3 วินาที เมื่อวิเคราะหความแตกตางของ
ของความสูงคลื่นที่ดานหนาและดานหลังเขื่อนดวยวิธีทางสถิติพบวาความสูงคลื่นลดลงโดยความ
สูงคลื่นเฉลี่ยลดลงจาก 0.211 เมตรเหลือ 0.164 เมตร ทําใหพลังงานลดลงเหลือรอยละ
(0.164/0.211)2 = 60 หรือพลังงานลดลงไปไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต อนึ่งประสิทธิภาพของเขื่อน
จะขึ้นกับทิศทางที่คลื่นเคลื่อนตัวเขามาดวย

รูปที่ 2 จุดตรวจวัดขอมูลดานสมุทรศาสตรและขอมูลระบบนิเวศชายฝงทะเลบริเวณพื้นที่นํารองบานขุนสมุทรจีน

ผลการวิเคราะหสเปคตรัมคลื่นดานหนาและหลังเขื่อนสลายกําลังคลื่น (รูปที่3) ไม
พบความแตกตางอยางชัดเจนของขอมูลดานหนาและดานหลังเขื่อน แตพบวาคลื่นที่มีความถี่สูง
(ความยาวคลืน่ สั้น) ดานหลังเขื่อนลดลงไป เนื่องจากคลื่นความถี่สูงและที่มีสัดสวนความลึกตอ
ความยาวคลื่นนอยกวา 0.2 จะถูกกระเจิงดวยเสาสามเหลีย่ ม เมื่อคลื่นมีความถี่ต่ําและความยาวคลื่น
มากจะเคลื่อนตัวทะลุเขื่อนสลายกําลังคลื่นได และคลื่นยาวทําใหเกิดน้ําวนรอบเสาแลวทําใหเกิด
การกัดเซาะตะกอนทองน้ําได หากตองการใหเกิดการกระเจิงของคลื่นมากขึ้นจะตองเพิ่มขนาดเสา
สามเหลี่ยมใหใหญขึ้น
เขื่อนสลายกําลังคลื่นจะไมทําใหกระแสน้ําเนื่องจากน้าํ ขึ้นน้ําลงเปลี่ยนแปลง
เพราะขนาดของเขื่อนเล็กกวาพื้นที่การไหลเวียนของมวลน้ํามาก แตเขื่อนจะมีผลตอการเคลื่อนตัว
ของอนุภาคน้ําเปนวงรี เนือ่ งจากคลื่นเมือ่ ผานแนวเขื่อนสลายกําลังคลื่น การที่พลังงานคลื่นหลัง
เขื่อนลดลงจะทําใหการขจัดของอนุภาคน้ําลดลง และความเร็วใหการหมุนจะลดลงดวย

รูปที่ 3 ตัวอยางสเปคตรัมคลื่นกอนสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่น(23 ธันวาคม 2549) และภายหลังสรางเขื่อนสลาย
กําลังคลื่นแลว (11 พฤษภาคม 2550)

การศึกษาพฤติกรรมคลื่นในครั้งนี้ นอกจากจะตรวจวัดคลื่นโดยตรงแลวยัง
สามารถประมาณความสูงคลื่นนัยสําคัญจากขอมูลลมได ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชขอ มูลลมที่สถานี
นํารองมาคํานวณความสูงคลื่นนัยสําคัญเปนรายชั่วโมง ผลที่ไดพบวาคลื่นทํานายมีความสูงไมเกิน
0.4 เมตรซึ่งจะตรงกับผลการตรวจวัดจริงในพื้นที่นํารอง
2.2.2 การสะสมตัวตะกอนชายฝงทะเล
การเปลี่ยนแปลงการสะสมตัวตะกอนชายฝง ทะเลดานหลังแนวเขื่อนสลายกําลัง
คลื่นเปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทํางานของเขื่อนสลายกําลังคลื่นทีส่ ําคัญ คณะผูวิจยั ไดมกี าร
ออกแบบการติดตั้งหมุดวัดระดับตะกอนถาวรไวบริเวณพื้นที่ศกึ ษานํารองทั้งสิ้น 34 จุด โดยแบง
ออกเปน 4 พื้นที่ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ตําแหนงการติดตั้งหมุดวัดระดับตะกอนถาวรบริเวณพื้นที่ศึกษานํารอง

พื้นที่โซน A : พื้นที่ที่อยูใ นแนวปองกันของเขื่อนสลายกําลังคลื่นโดยตรง จํานวน 12 จุด
พื้นที่โซน B : พื้นที่ที่อยูใ นแนวปองกันของเขื่อนสลายกําลังคลื่นโดยออม จํานวน 8 จุด
พื้นที่โซน C : พื้นที่ที่อยูบริเวณดานขางของเขื่อนสลายกําลังคลื่นรวมกับแนวปองกันของ
วัดขุนสมุทราวาสจํานวน 7 จุด
พื้นที่โซน D : พื้นที่ที่อยูบริเวณดานหนาของเขื่อนสลายกําลังคลื่นจํานวน 7 จุด
หมุดวัดระดับตะกอนถาวรทําจากทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 ½ นิ้ว ตอกฝง
ลงในชั้นดินมีความยาว 3.5 – 4 เมตร และติดตั้งธงแสดงเครื่องหมายไวเพื่อใหนักวิจัยทองถิ่นและ
ชาวประมงเห็นอยางเดนชัด ขณะติดตั้งมีการตรวจสอบคาระดับพื้นผิวเลนบริเวณที่ติดตั้งกับหมุด
อางอิงของโครงการฯ พรอมทั้งเก็บขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) โดยหมุดวัดระดับตะกอนใน
พื้นที่โซน A, B และ D จํานวน 27 จุดไดทาํ การติดตั้งตั้งแตเริ่มโครงการในวันที่ 27 กรกฎาคม 2549
กอนมีการกอสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่น สวนหมุดวัดระดับตะกอนอีก 7 จุดในพื้นที่โซน C ไดมกี าร
ติดตั้งหลังการกอสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่นเสร็จ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 การตรวจวัดระดับ
การสะสมตัวตะกอนสุทธิไดมีการวัดทั้ง 34 จุด เปนประจําทุกเดือนตอเนื่องโดยทีมนักวิจัยชุมชน

ยกเวนในบางเดือนและบางจุดที่ไมสามารถทําการตรวจวัดขอมูลไดเนื่องจากมีระดับน้าํ ทะเลขึ้นสูง
ขอมูลจึงขาดหายไปในบางเดือน
ผลการวิเคราะหขอมูลการตรวจวัดระดับตะกอนในชวงกอนมีการ
กอสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่น พบวาในชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง
กันยายน 2549 การเปลี่ยนแปลงระดับตะกอนบริเวณพื้นที่ศึกษานํารองมีการสะสมตัวเพิ่มขึ้นโดย
เฉลี่ย 1-3 เซนติเมตรตอเดือน สวนในชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2549
จนถึงกุมภาพันธ 2550 การเปลี่ยนแปลงระดับตะกอนบริเวณพืน้ ที่ศึกษานํารองมีการกัดเซาะหายไป
โดยเฉลี่ย 8-13 เซนติเมตรตอเดือน ซึ่งพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงระดับตะกอนชายฝงจากการ
ตรวจวัดในสนามนี้ทางคณะผูวิจยั ไดใชเปนขอมูลพื้นฐานนําไปสูการพัฒนาออกแบบเขื่อนสลาย
กําลังคลื่น “ขุนสมุทรจีน 49 A2” ซึ่งจะใชเปนตนแบบเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพการลดปญหา
น้ําทะเลกัดเซาะชายฝงหาดโคลนตอไป

รูปที่ 5 ขอมูลการเปลี่ยนแปลงระดับตะกอนชายฝงทะเลในบริเวณพื้นที่ศึกษานํารอง
ในชวงกอนและหลังมีการติดตั้งเขื่อนสลายกําลังคลื่น

รูปที่ 5 แสดงขอมูลการเปลี่ยนแปลงระดับตะกอนชายฝงในพื้นที่โครงการนํารอง
ในชวง 6 เดือนแรกกอนมีการติดตั้งเขื่อนสลายกําลังคลื่นตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549 ถึงกุมภาพันธ
2550 พบวาทัง้ ในพื้นที่โซน A และ B ระดับตะกอนมีการสะสมตัวลดลงประมาณ 30 เซนติเมตร
หรือโดยเฉลี่ยลดลงเดือนละ 3-5 เซนติเมตร สําหรับขอมูลการปลี่ยนแปลงระดับตะกอนชายฝง

ในชวง 1 ป หลังจากมีการติดตั้งเขื่อนสลายกําลังคลื่นตั้งแตเดือนมีนาคม 2550 ถึง มีนาคม 2551 พบ
การปลี่ยนแปลงระดับตะกอนสะสมตัวเพิม่ ขึ้นในทุกพื้นที่ทั้งโซน A, Bและ C โดยเฉพาะในพื้นที่
โซน A ที่อยูใ นแนวปองกันของเขื่อนสลายกําลังคลื่นโดยตรงมีการเพิ่มขึ้น 40-70 เซนติเมตร ใน
พื้นที่โซน C ที่อยูบริเวณดานขางของเขื่อนสลายกําลังคลื่นรวมกับแนวปองกันของวัดก็มกี าร
เพิ่มขึ้นของระดับการสะสมตัวตะกอนชายฝงประมาณ 20-30 เซนติเมตรและในพื้นที่โซน B ซึ่งเปน
พื้นที่ที่อยูใ นแนวปองกันของเขื่อนสลายกําลังคลื่นโดยออมก็มีการเพิ่มขึ้นของระดับการสะสมตัว
ตะกอนชายฝงประมาณ 10-15 เซนติเมตร จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดพบวาการสะสมตัว
ตะกอนชายฝงหลังจากการติดตั้งเขื่อนสลายกําลังคลื่นมีการเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ แสดงวาผลกระทบ
ของเขื่อนสลายกําลังคลื่นทําใหการกัดเซาะชายฝงบริเวณพื้นที่ศกึ ษานํารองสามารถหยุดลงได และ
ยังเปนตัวเรงทําใหการสะสมตัวตะกอนชายฝงบริเวณพืน้ ที่ศึกษานํารองเพิ่มขึ้นอยางมากมาย
อยางไรก็ตาม ขอมูลเบื้องตนไดบงชีว้ าเขื่อนสลายกําลังคลื่นนี้สามารถทําใหมีการ
สะสมตัวของตะกอนชายฝงเพิ่มมากขึ้นก็จริงแตเมื่อถึงระดับหนึ่งแลวไมพบการเพิ่มขึน้ อีก การ
เปลี่ยนแปลงระดับตะกอนมีคาคงที่นั้นเปนเพราะมีตะกอนบางสวนไดถูกลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาออกไปนอกชายฝงโดยเฉพาะชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการกอสรางโครงสรางสวนที่สองที่ออกแบบไวเพื่อปองกันไมใหตะกอน
เคลื่อนตัวสูนอกชายฝงเร็วเกินไป ซึ่งหากมีการกอสรางโครงสรางตามแบบจําลองตนแบบเสร็จ
สมบูรณครบถวนจะทําใหระดับการสะสมตัวตะกอนชายฝงบริเวณพืน้ ที่โครงการนํารองเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง จากการวิเคราะหขอ มูลการตรวจวัดในสนามและในการคํานวณเบื้องตน พบวาหากมีการ
กอสรางเสร็จสมบูรณตามแบบจําลองตนแบบที่วางไวจะมีตะกอนมาสะสมตัวแนวหลังเขื่อนสลาย
กําลังคลื่นอยางตอเนื่อง เมือ่ ระดับตะกอนมีการพอกพูนมากขึ้น พืน้ ทองทะเลบริเวณพืน้ ที่โซน A
และ C มีตะกอนมาสะสมตัวมากขึ้นเรื่อยๆจนตื้นเขินในระดับที่เหมาะสม ภายใน 3 ปจะทําให
เสถียรภาพของชายฝงบริเวณพื้นที่ศกึ ษานํารองกลับคืนสูสภาพที่มีระดับตะกอนเหมาะสมและ
สามารถเริ่มปลูกปาชายเลนไดและหากมีการปลูกปาชายเลนอยางตอเนือ่ งก็จะทําใหแนวหลังเขื่อน
สลายกําลังคลื่นกลายเปนปาชายเลนที่สมบูรณภายในเวลา 11 ป อยางไรก็ตาม ขอมูลการสะสมตัว
ของระดับตะกอนชายฝงบริเวณพืน้ ที่ศึกษานํารองจะตองทําการติดตามเก็บขอมูลตอเนื่องอีก
ระยะเวลาหนึง่ เพื่อการวิเคราะหและปรับปรุงประสิทธิภาพของเขื่อนสลายกําลังคลื่นตนแบบใหดี
ยิ่งขึ้น อีกทัง้ ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนฟน ฟูแนวชายฝงทะเลอาวไทยตอนบนใหมีความ
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2.2.3 ระบบนิเวศชายฝง ทะเล
การศึกษาระบบนิเวศชายฝงและปาชายเลนบริเวณบานขุนสมุทรจีน 3 ระยะ คือ
ระยะเวลากอนการดําเนินการกอสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่น (พฤศจิกายน 2549) ระยะหลังการ

กอสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่นแลวเสร็จประมาณ 4 เดือน (เมษายน 2550) และระยะหลังการกอสราง
เขื่อนสลายกําลังคลื่นแลวเสร็จประมาณ 10 เดือน (พฤศจิกายน 2550) แมจะเปนชวงเวลาระยะสั้น
ในการประเมินบทบาทของเขื่อนสลายกําลังคลื่นในการชวยดักจับตะกอนเพื่อลดความรุนแรงจาก
การถูกกัดเซาะชายฝง
แตพบวาพืน้ ที่บริเวณหลังเขื่อนมีความเสถียรมากขึ้นทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศชายฝงและปาชายเลนที่มีผลตอศักยภาพความอุดมสมบูรณชายฝงและ
ทรัพยากรประมงที่สําคัญในบริเวณบานขุนสมุทรจีน ดัชนีที่ใชเปนเปนตัวบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ศักยภาพความอุดมสมบูรณชายฝงและทรัพยากรประมงในครั้งนี้ไดแก 1) ผลผลิตชีวภาพ 2)
รูปแบบการแทนที่กลุมประชากรสัตวทะเลหนาดิน 3) รูปแบบสายใยอาหาร 4) ทรัพยากรประมง
กลุมเปาหมายที่เปนดัชนีบงชี้ถึงการฟนตัวของระบบนิเวศ เชน เคย หอยแครงและลูกสัตวน้ํา พื้นที่
ศึกษาแบงออกเปน 3 บริเวณ (รูปที่ 2) คือ บริเวณชายฝงที่เปนหาดเลนดานขางวัดขุนสมุทราวาสทั้ง
สองฝง ซึ่งฝงตะวันออกเปนบริเวณที่มีการกอสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่นและพื้นที่ฝง ตะวันตกเปน
บริเวณสภาพธรรมชาติที่รับการกัดเซาะจากคลื่นลมโดยตรง พื้นที่ศึกษาเปรียบเทียบอีกบริเวณหนึง่
คือ ปาชายเลนธรรมชาติดานหลังเขื่อนทีอ่ ยูติดกับหาดเลนมีพื้นที่ประมาณ 50 ไร ซึ่งเปนแนวแคบ
ริมฝงทะเลไมมีการแบงเขตของพรรณไมปาชายเลนอยางชัดเจน พบไมแสมทะเลเปนไมเดน มีไม
แสมขาว และไมโกงกางใบเล็กขึ้นอยูประปราย นอกจากนี้ยังพบตนโพธิ์ทะเล ปอทะเล ผักเบีย้ ทะเล
และชะครามขึน้ แทรกอยู
ความหนาแนนของตนไมตลอดจนจํานวนกลาไมและลูกไมที่บอกถึง
ศักยภาพการสืบพันธุตามธรรมชาติคอนขางต่ํามาก
1) ผลผลิตชีวภาพ
ผลผลิตชีวภาพในรูปของปริมาณคลอโรฟลล เอ ซึ่งเปนตัวแทนของแพลงกตอนพืชที่เปน
ผูผลิตขั้นตนที่สําคัญในระบบนิเวศชายฝงบานขุนสมุทรจีน โดยหลังจากการกอสรางเขื่อนสลาย
กําลังคลื่นแลวประมาณ 4 เดือน ผลผลิตขั้นตนมีแนวโนมลดลงทุกบริเวณ แตหลังจากนั้นผลผลิต
เบื้องตนจะคอยๆ เพิ่มขึ้นซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและเนื่องจากบริเวณทีศ่ ึกษาอยูไ มหาง
กันมากนักทําใหปริมาณผลผลิตชีวภาพในแตละบริเวณมีคาไมแตกตางกันมากนัก ผลผลิตชีวภาพ
ในกลุมลูกสัตวน้ําซึ่งจะเขามาทดแทนประชากรทรัพยากรประมงในอนาคตและสะทอนถึงผลผลิต
ประมงในบริเวณชายฝงบานขุนสมุทรจีน โดยบริเวณปาชายเลนธรรมชาติจะพบตัวออนหอยฝา
เดียวเปนหลักและมีปริมาณเพิ่มขึ้น สวนลูกสัตวน้ําในบริเวณหาดเลนมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
โดยพบเคยเปนกลุมเดนและพบหนาแนนในชวงหลังจากกอสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่นแลว
ประมาณ 4 เดือน (เมษายน 2550) ซึ่งเปนชวงฤดูสืบพันธุของเคย อยางไรก็ตามจะเห็นวาบริเวณปา
ชายเลนธรรมชาติและบริเวณหาดเลนดานหลังเขื่อนสลายกําลังคลื่นจะมีผลผลิตชีวภาพทั้งปริมาณ
คลอโรฟลล เอและปริมาณลูกสัตวน้ําสูงกวาบริเวณที่ไดรับคลื่นลมโดยตรง ซึ่งในระยะยาวหาก
บริเวณนี้มีความเสถียรมากขึ้นและมีพนื้ ที่ปา ชายเลนเพิ่มขึน้ ก็จะทําใหสัตวน้ํามีถิ่นที่อยูอาศัยหลบ

ภัย แหลงอาหาร และแหลงอนุบาลตัวออนมากขึ้นและสงผลใหมีผลผลิตชีวภาพเพิม่ ขึ้นดวย (รูปที่
6)

รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงผลผลิตชีวภาพรูปแบบตางๆเปรียบเทียบทั้งกอนและหลังสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่น

2) รูปแบบการแทนที่กลุมประชากรสัตวทะเลหนาดิน
การสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่นมีผลตอการเปลี่ยนแปลงประชากรสัตวทะเลหนาดินโดยการ
ลดผลกระทบโดยตรงจากคลื่นลมที่ทําใหเกิดการกัดเซาะแหลงที่อยูอาศัยของสัตวทะเลหนาดิน ทํา
ใหมีการสะสมดินตะกอนเพิ่มมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของดินตะกอนและปริมาณ
อินทรียสารซึ่งเปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณในแงของแหลงอาหารและถิ่นที่อยูอาศัย สิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยูบนดินเลนไมวาจะเปนสาหรายหนาดินขนาดเล็ก สาหรายขนาดใหญ ไมปาชายเลนและ
สัตวทะเลหนาดินตางก็มีบทบาทในการชวยยึดจับตะกอนดินเอาไวทําใหดนิ เกิดความเสถียรมากขึ้น

และเปนพื้นที่เหมาะสมสําหรับการลงเกาะของตัวออนสัตวทะเลหนาดินและสัตวน้ําหลายชนิด การ
แทนที่ของประชากรสัตวทะเลหนาดินจะเกิดขึ้นเนื่องจากการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมที่ตางกันในสัตวทะเลหนาดินที่เปนกลุมเดนและเกิดจากปจจัยทางชีวภาพเชน การ
แกงแยงและการถูกลา เมื่อมีสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญโดยเฉพาะกลุม ครัสตาเซียนพวกกุง ปูและ
หอยเพิ่มมากขึน้ ก็เปนภาพสะทอนถึงความอุดมสมบูรณและการฟนตัวของทรัพยากรประมงใน
บริเวณนี้ได กลุมประชากรปลาและนกซึ่งอาศัยสัตวทะเลหนาดินเปนอาหารก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย
จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นไดชัดเจนวาพืน้ ที่ปาชายเลนมีอัตราการสะสมของตะกอนสูงกวาใน
บริเวณหาดเลน ระบบรากของแสมเปนลักษณะรากแผกระจายออกดานขางยึดดินบริเวณผิวดินชวย
เก็บกักตะกอนไวไดมากรวมทั้งระบบรากฝอยทําใหมีปริมาณอินทรียสารสูงเปนอาหารสําหรับสัตว
ทะเลหนาดิน พบสัตวทะเลหนาดินหลากหลายชนิดเมื่อเทียบกับบริเวณหาดเลน

3) รูปแบบสายใยอาหาร
ความซับซอนของสายใยอาหารสามารถสะทอนใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของระบบ
นิเวศชายฝงได องคประกอบของสายใยอาหารในระบบนิเวศชายฝงประกอบดวยหวงโซอาหารที่มี
การถายทอดพลังงานที่เริ่มจากแพลงกตอนพืชและสาหรายหนาดินขนาดเล็กรวมทั้งสาหรายขนาด
ใหญและพืชสีเขียว หวงโซอาหารอีกที่มีการถายทอดพลังงานที่เริ่มตนจากซากอินทรียสารเปนหวง
โซอาหารอีกรูปแบบหนึ่งทีม่ ีความสําคัญโดยเฉพาะในปาชายเลน การถายทอดพลังงานและอาหาร
ในหวงโซอาหารดังกลาวประสานกับสายใยอาหารมีตัวแทนสิ่งมีชีวิตครบทุกลําดับขั้นการถายทอด
พลังงาน ฝูงปลาโดยเฉพาะปลาที่เปนผูลาที่กินเนื้อ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวเลื้อยคลานและนกตาง
อาศัยระบบนิเวศชายฝงเปนแหลงอาหาร แหลงหลบภัยและวางไขตลอดจนอนุบาลตัวออน จะเห็น
ไดวาสายใยอาหารในปาชายเลนมีความซับซอนกวาสายใยอาหารในบริเวณหาดเลนแสดงถึงความ
อุดมสมบูรณของแหลงถิ่นทีอ่ ยูอาศัยและแหลงอาหาร
จึงมีความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิต
มากกวาสายใยอาหารในบริเวณหาดเลน
ทั้งสองบริเวณมีลกั ษณะคลายคลึงกันยกเวนความ
หลากหลายชนิดของกลุมครัสตาเซียนในบริเวณหาดเลนหลังเขื่อนสลายกําลังคลื่นจะพบมากกวา
ซึ่งคาดวาในระยะเวลาตอไปขางหนาถาหาดเลนหลังเขือ่ นสลายกําลังคลื่นมีความเสถียรมากกวานี้
สายใยอาหารนาจะมีความซับซอนมากขึ้น

รูปแบบสายใยอาหารเปรียบเทียบทั้งกอนและหลังสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่น
รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสายใยอาหารเปรียบเทียบทั้งกอนและหลังสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่น

รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสายใยอาหารเปรียบเทียบทั้งกอนและหลังสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่น (ตอ)

712,884

4) ทรัพยากรประมงกลุมเปาหมายที่เปนดัชนีบงชี้ถึงการฟนตัวของระบบนิเวศชายฝง
สัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญของชาวประมงในบริเวณบานขุนสมุทรจีน คือ เคยและหอยแครง
โดยเคยหรือกุง เคยเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการทํากะป มีการดํารงชีวิตเปนแพลงกตอนตามบริเวณ
ชายฝงทะเลทีม่ ีพื้นเปนโคลน โคลนปนทราย หรือทรายบริเวณปากแมน้ําลําคลองที่น้ําทะเลขึ้นถึง มี
ปริมาณผันแปรแตกตางกันในรอบป ในบริเวณบานขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ เคยจัดเปน
ทรัพยากรประมงที่สําคัญกลุมหนึ่ง จากการศึกษาประชาคมของเคยตั้งแตกอนการสรางเขื่อนสลาย
กําลังคลื่น (พฤศจิกายน 2549) ถึงหลังการสรางเขื่อนประมาณ 10 เดือน (พฤศจิกายน 2550) พบวา
เขื่อนไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณเคยโดยตรง
การเปลี่ยนแปลงปริมาณเคยนัน้ จะ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยพบเคยหนาแนนมากในชวงเปลี่ยนฤดูมรสุมในเดือนเมษายนซึ่งเปน
ชวงฤดูกาลสืบพันธุของเคย อยางไรก็ตามเขื่อนสลายกําลังคลื่นทําหนาที่เปนที่หลบภัยใหกับสัตวนา้ํ
ในบริเวณชายฝงได ดังจะเห็นไดจากปริมาณเคยทีพ่ บในบริเวณหลังแนวเขื่อนมีมากกวาในบริเวณที่
ไมมีเขื่อน (รูปที่ 8)
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รูปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของเคยเปรียบเทียบทั้งกอนและหลังสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่น

หอยแครงเปนสัตวทะเลหนาดินอาศัยฝงตัวอยูในดินเลน พบมากบริเวณหาดเลนที่มีพื้นที่
ติดกับปาชายเลน การทําประมงหอยแครงของชาวบานขุนสมุทรจีนจะทําในขณะน้ําลงโดยใชสวิง
ชอนหอยแครงแลวนํามาคัดขนาด ตัวที่มีขนาดเล็กประมาณ 1,000 ตัว/กิโลกรัม จะนําไปหวานในวัง
กุงรางและเลี้ยงตอไปอีกประมาณ 1 ปจึงจะจับขายได สวนที่มีขนาดใหญประมาณ 50-60 ตัว /
กิโลกรัม สามารถสงขายตลาดไดเลย ลูกหอยแครงที่เกิดตามธรรมชาติสามารถพบไดตลอดป แตจะ
พบชุกชุมมากในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกป จากการสอบถามชาวประมงในบริเวณ
บานขุนสมุทรจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ไดรายงานวาปริมาณลูกหอยแครงมีนอยมาก
ในชวงหลายปที่ผานมา แตในระยะ 2-3 ปนี้พบวามีลูกหอยแครงเกิดมากตามแนวชายฝง โครงสราง

เขื่อนสลายกําลังคลื่นที่สรางขึ้นนาจะชวยใหเกิดการสะสมของตะกอนดินมากขึ้นในบริเวณหาดเลน
ซึ่งจะเปนที่อยูอาศัยใหกับหอยแครงเหลานี้
ผลจากการศึกษาในชวงระยะเวลาคอนขางสั้นจะเห็นวาเขื่อนสลายกําลังคลื่นมีผลตอการ
สะสมดินตะกอนที่เพิ่มขึ้นและทําใหองคประกอบดินตะกอนตลอดจนปริมาณอินทรียสารในดิน
เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงองคประกอบดินตะกอนและปริมาณอินทรียสารในดินสงผลถึง
การสรางกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินในแงความเสถียรของดินในการเปนถิ่นที่อยูอาศัยและ
ความอุดมสมบูรณของแหลงอาหาร เมื่อสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญโดยเฉพาะกลุมครัสตาเซียน
พวกกุงและปูตลอดจนกลุมหอยเพิ่มมากขึ้นก็สามารถบอกถึงความอุดมสมบูรณและการฟนตัวของ
ทรัพยากรประมงในบริเวณนี้ไดดี ดังจะเห็นไดจากการเพิ่มขึ้นของสัตวน้ําเศรษฐกิจกลุมเคยและ
กลุมหอยแครง เปนตน ปาชายเลนหลังเขื่อนสลายกําลังคลื่นบานขุนสมุทรจีนถึงแมวาจะเปนแนว
ปาชายเลนแคบๆ และมีไมแสมเปนไมเดนเพียงชนิดเดียวก็ยังมีบทบาทเปนแหลงที่อยูอาศัยและ
แหลงอาหารที่สมบูรณสําหรับสัตวทะเลหนาดินและลูกสัตวน้ําหลากหลายชนิด แนวทางการปลูก
และฟนฟูปาชายเลนบริเวณบานขุนสมุทรจีนจึงควรมีวัตถุประสงคหลักสองประการคือ การปลูก
และฟนฟูปาชายเลนเพื่อเปนแนวปราการธรรมชาติปองกันคลื่นลมและการกัดเซาะชายฝงควบคูไป
กั บ การปลู ก และฟ น ฟู ป า ชายเลนเพื่ อ เพิ่ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องทรั พ ยากรประมง พั น ธุ ไ ม ที่
เหมาะสมสําหรับการปลูกและฟนฟูปาชายเลนเปนปราการกั้นคลื่นลมควรเปนไมโกงกางใบเล็ก
และใบใหญ เปนการปลูกแบบผสมผสานกับไมแสมที่มีอยูเดิม ควรปลูกเพื่อขยายพื้นที่ปาชายเลน
เดิมใหมีความกวางของพื้นที่ปาไมต่ํากวา 100 เมตรตลอดแนวชายฝง โดยทําคันนากั้นระหวางปา
ปลูกและแปลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือบริเวณนากุง การปลูกไมปาชายเลนควรเปลี่ยนรูปแบบจากเดิม
โดยใหเรียงในลักษณะการสับหวางที่เลียนแบบปาชายเลนธรรมชาติเพื่อใหมีการรับแรงกระแทก
จากคลื่นลมเปรียบเสมือนแนวตั้งรับในกีฬารักบี้ ควรเรงทําการปลูกไมโกงกางและไมแสมทะเล
จากดานที่ตอจากนากุงในลักษณะที่เสริมแซมเปนกลุมเล็กกระจายทั่วไป โดยปลูกเสริมในพื้นที่ปา
ชายเลนเสื่อมโทรมหรือปลูกตามแนวปาในบริเวณปาชายเลนโดยรอบไมจําเปนตองทําเปนแปลง
ปลู ก ป า ชายเลนผื น ใหญ ที่ นิ ย มดํ า เนิ น การในป จ จุ บั น ผลพลอยได จ ากการปลู ก ป า ชายเลน
นอกเหนือจากเปนปราการกั้นคลื่นลมแลวยังเปนการชวยเรงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงอีกดวย
ระยะเวลาที่ใชในการฟนฟูทรัพยากรประมงเนนกลุมประชากรสัตวทะเลหนาดินในบริเวณปาปลูก
บนหาดเลนใชเวลานานไมต่ํากวา 7-11 ป ขึ้นกับการสะสมดินตะกอนและกลาไมตามธรรมชาติ แต
การปลูกปาชายเลนแบบคละพันธุไมสามารถชวยเพิ่มผลผลิตทรัพยากรประมงไดเร็วขึ้นภายใน 4-5
ป ใกลเคียงกับระยะเวลาในการฟนตัวของทรัพยากรประมงในพื้นที่ที่มีปาเกิดจากกระบวนการ
แทนที่ตามธรรมชาติไมต่ํากวา 5 ป โดยไมมีการรบกวนเพิ่มเติมจากกิจกรรมมนุษย

2.2.4 ความคิดเห็นจากชุมชน
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับชุมชนซึง่ รวบรวมจากงานวิจยั ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพพบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนปญหาที่กอใหเกิดวิกฤตในวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ขุนสมุทรจีนเปนอยางยิ่ง ทําใหขาดพืน้ ที่สําหรับอยูอาศัยและทํากิน คนหนุมสาวที่อยูใ นวัยทํางานจึง
ยายถิ่นออกนอกชุมชนและสวนใหญเปนการยายถิ่นอยางถาวร ชุมชนขุนสมุทรจีนที่เคยมีประชากร
พักอาศัยมากกวา 200 หลังคาเรือนกลายเปนชุมชนขนาดเล็กที่ปจจุบนั มีประชากรพักอาศัยอยูจริง
เพียงประมาณ 70 หลังคาเรือน การศึกษาโครงสรางทางอายุของประชากรชี้แนะวา สัดสวนของผูที่
อยูในวัยหนุมสาวและควรจะเปนกําลังสําคัญของการจัดการปญหาของชุมชนมีนอย
ซึ่งเปน
อุปสรรคตอการที่ชุมชนจะเขาไปจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยลําพัง ซึ่งความทุกขยากของ
คนในพืน้ ที่ไดสะทอนออกมาเปนคําพูดดังนี้
สมใจ : ตองรื้อตองยายตลอด แลวมันก็กอใหเกิดความยากจน ทําไดเทาไหรก็ไมมีจะกินนะ มันก็ตองเอามาทุม
มาเทตรงนี้หมด เพราะวาบางคนอายุหกสิบเจ็ด หกสิบแปดนี่ ยายถึงสิบครั้ง หาครั้ง หกครั้ง ตัวชั้นเองนี่
อยูกับพอแมหาครั้ง มาเปนบานของตัวเองสามครั้ง แลวมันก็จะไมมีอะไรที่เหลือ มันไดมามันก็ไมมีเก็บ
หอมรอมริบอะไร มันก็จะตองหมดไปกับการที่จะตองยายที่อยู

คนในชุมชนตระหนักถึงปญหาการกัดเซาะชายฝงวาเปนปญหาที่บั่นทอนคุณภาพ
ชีวิตและพยายามที่จะแกปญหาโดยการสรางความรวมมือระหวางคนภายในชุมชนและสราง
เครือขายความรวมมือกับชุมชนขางเคียง และองคกรตางๆนอกชุมชน ชุมชนไดมีการจัดทําแผนงาน
ที่เปนการแกปญ
 หาเฉพาะหนาและแผนงานที่มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการอยางชัดเจน รวมทั้ง
การมีกิจกรรมตางๆเพื่อการแกปญหา ไมวาจะเปนการสรางแนวไมไผกันคลื่น ปกเสาไฟฟา หรือ
แมแตการทิ้งหินเพื่อการสรางแนวกันคลื่น แตปญหาการกัดเซาะชายฝงอยูในระดับรุนแรงเกินกวาที่
เทคโนโลยีระดับภูมิปญญาชาวบานจะเขาไปแกไขปญหาไดอยางจริงจัง
วิโรจน :

สุดา :

เคาทํามาทุกคน นี่ก็ทําหมดแลว สมัยโบราณจะมีไม ใชไมปก ทําคันดิน ไมปก ทิ้งหิน ก็คือทํา
มาแลวทุกรูปแบบมันไมอยู ปกไมเพื่อบรรเทา ชะลอคลื่นอะไรอยางนี้ มันก็มีอยูมาสองสามป ไม
มันก็ผุ มันก็เกา คือเคาทํามาทุกอยางแลวละ ทําดวยวิถีธรรมชาติ หรือภูมิปญญาของเคานะ
เคาก็ใชไมนี่ปก ปกแลวก็ขนาบ ขนาบแลวก็อวนเคยนี่ไปผูก ไปกั้นไวที่ไมอีกที แลวก็ใสดิน ใส
ดินใหมันสูง มันก็ตีพังหมดแหละ มันก็ไมอยู มันทุกอยางมันก็ทํานะ ใสกระสอบ ยกเปนแบบไส
กรอก แลวก็เอาเปลือกหอยใส ใสถุงปุยแลวก็เย็บ แลวก็ไปกั้นเปนคลื่น แบบเปนไสกรอกอะไร
อยางนี้ มันก็ตีหมด มันก็ไมอยู ก็ไมรูจะทํายังไง

“ขุนสมุทรจีน49A2” ซึ่งรูจักกันในนามของ “เขื่อนสลายกําลังคลื่น” ในหมู
ชาวบานจึงเปนความหวังใหมของคนในชุมชน ผลการศึกษาจากงานวิจยั เชิงปริมาณซึ่งสอบถาม
ครัวเรือนทุกครัวเรือนในชุมชนพบวาผูใหสัมภาษณเกือบทั้งหมดพึงพอใจการดําเนินงานของ

คณะผูวจิ ัย คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงถึงประมาณ 9 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เพราะผูใหสัมภาษณเชื่อมั่นวากระบวนการทํางานและโครงสรางสามารถแกปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงไดจริง (81%) และคณะผูวจิ ัยมีความตั้งใจจริง(23%) ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่คนในชุมชนไดถายทอดความรูสึกไววา
ศักดิ์ชัย :

อัครา:

นิยม :

ชาวบานเคามาตามดูนะ เคาจะดูแลวเคาจะบอกเลย ดีนะ ๆ เคาจะบอกมา เคาจะดีอกดีใจ ดีนะ มา
ถูกทางแลวนะ อยาทิ้งนะ ตองเกาะไวนะ ตองเดินตามไวนะ ด็อกเตอรคนนี้นี่มาถูกทางแลวนะ ดี
มากไดผล เราดีใจ
พอใจเลยแหละ มันสามารถตานคลื่นได เพราะคลื่นมาแนวนอกนี่ บางทีคลื่นมันใหญ พอมันมา
ปุบ เสาไมคอยสั่น เสาไมไดปกแถวเดี่ยว แตปกเปน 3 แถว ปกสลับฟนปลา คลื่นมาสามารถจะ
ปาดคลื่นออกได คลื่นจะไมเขาขางใน มันจะเบามากๆเลย แลวอีกอยางหนึ่งกะยอ (ตะกอน) พอ
น้ําเขาไปแลวปุบ คลื่นจะไมสามารถทําใหมันแตกได มันจะเริ่มสูงขึ้นๆ ตอนที่ยังไมสรางเขื่อน
นะ ผมลงไปเดินอยูประมาณแคยังไมถึงหัวเขา แตตอนนี้ลงไปแคเอวแลว เพราะระดับตะกอน
มันเกิดขึ้นมา
พอมีเขื่อนมานี่คลื่นมันเบาลง รูสึกเลยละ มีตะกอนแลว ถาตะกอนไมมานะ ดินมันจะแข็ง เราจะ
เดินประมาณแคตาตุม ตอนนี้เดินเลยหัวเขาเรามาขนาดนี้ ขึ้นมาสูงมากตอนนี้นะครับ ผมวาดีมาก
เชื่อมั่นแลวครับวาดี เชื่อมั่นวาไดผล ชาวบานเคาพอใจมาก ตอนที่อาจารยเขาเขามานะ อาจารย
เดินผานไป โอโห ชาวบานเขาขอบอกขอบใจกันทั้งนั้นเลย ครับ

ผลงานของคณะผูวิจัยที่สมาชิกชุมชนพึงพอใจก็คือ ความแข็งแรงของโครงสราง
เขื่อนที่ชาวบานตระหนักวาสามารถลดแรงกระแทกของคลื่นอยางไดผล (52%) กระบวนการทํางาน
ไดชวยเพิ่มพูนความรูใหแกคนในชุมชน (24%) โครงสรางของเขื่อนทําใหมีตะกอนเพิ่มขึ้นอยาง
ชัดเจน (16%) และไดมีการปลูกและใหความรูเกี่ยวกับปาชายเลน (10%) และมากกวาครึ่งของผูให
สัมภาษณ (53%) เชื่อมั่นวาเมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ไดจริง
คุณลักษณะพิเศษที่คนในชุมชนขุนสมุทรจีนมีความเห็นวา โครงการ “ขุนสมุทร
จีน49A2” มีความแตกตางจากโครงการอื่นที่เขามาดําเนินการในชุมชนก็คือ คนในชุมชนไดมี
โอกาสเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการอยางแทจริงไมใช “ตางคนตางทํา” โดยชาวบานไมไดมี
สวนรวมหรือมีความรูสึก “รวมเปนเจาของ” ประมาณรอยละ 70 ของผูใหสัมภาษณรายงานวาเคยมี
โอกาสรวมทํางาน ประชุม หรือเสนอความคิดเห็นกับคณะผูวจิ ัย โดยสัดสวนของผูที่รายงานวาเคย
รวมประชุมอยูใ นระดับที่สูงที่สุด (70%) รองลงมาคือ การมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็น (24%)
และอีกรอยละ 15 เคยเขารวมในทุกกิจกรรมไมวาจะเปนการรวมทํางาน การรวมประชุม หรือการ
รวมเสนอความคิดเห็นตอคณะทํางาน ซึ่งนับเปนกระบวนการทํางานที่สามารถสงเสริมใหเกิดการมี
สวนรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิชาการ และชุมชนไดอยางแทจริง
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ยังคงเปนเรื่องทาทายการดําเนินงานในระยะตอไป คือ การ
สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมอยางยั่งยืนของชุมชนในการทีจ่ ะดูแล ปกปองรักษา และสาน

ตอกระบวนการทํางานภายหลังจากที่การศึกษานํารองดําเนินการแลวเสร็จ ทั้งนี้เพราะผลการศึกษา
พบวา ผูใหสมั ภาษณประมาณรอยละ 45 รายงานวาชุมชนยังไมมกี ารวางแผนหรือเตรียมการใดๆ
หลังจากคณะผูวิจัยดําเนินการแลวเสร็จ ประมาณ 1 ใน 3 ของผูใ หสัมภาษณไมทราบวามีการ
วางแผนหรือเตรียมการหรือยัง และผูใหสมั ภาษณเปนสัดสวนที่นอยมาก (23%) ที่รายงานวาชุมชน
มีการวางแผนหรือเตรียมการแลว
นอกจากนี้ การศึกษาการมีสว นรวมในการรับประโยชนหรือรับผลกระทบรวมกัน
พบวาเกือบครึง่ หนึ่งของสมาชิกชุมชน (47%) เห็นวาควรคืนพื้นที่ที่ไดกลับคืนมาใหแกเจาของเดิม
ทั้งนี้โดยสวนใหญยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนวาที่ดินที่ถูกกัดเซาะไปยังเปนสิทธิของเจาของเดิม
ตามกฎหมาย (82%) ซึ่งอาจเปนประเด็นทีน่ ําไปสูค วามขัดแยงระหวางคนในชุมชนในอนาคต
สําหรับผูใหสัมภาษณที่มีพนื้ ที่ถูกกัดเซาะจะใหความเห็นที่ก้ํากึ่งกันระหวางการไมขอพื้นที่คืน กับ
การขอพื้นที่คนื (รอยละ 40 เปรียบเทียบกับรอยละ 35) ซึ่งสัดสวนดังกลาวนี้เปนประเด็นที่ผูที่มี
สวนเกีย่ วของกับการจัดการพื้นที่ที่ไดคืนมาตองใหความสนใจและควรวางแผนเตรียมการปองกัน
ปญหาและความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนในประเด็นที่เกีย่ วของกับเรื่องกรรมสิทธิ์ในพื้นที่
เพราะพบวาประมาณรอยละ 47 ของผูใหสัมภาษณเสนอวาควรมีการเตรียมการในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การมีกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายใหชัดเจน
สําหรับกลุมที่รายงานวาชุมชนไดมีการเตรียมการและวางแผนเกีย่ วกับพื้นที่ที่จะ
ไดกลับคืนมา (14%) รายงานวา สิ่งที่ชุมชนไดวางแผนและเตรียมการไปแลวก็คือเรื่องของการใช
พื้นที่เพื่อการปลูกปาชายเลน (56%) การจัดสรรใหเปนพื้นที่ทํากินสําหรับสมาชิกชุมชน (22%) การ
ใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว (11%) และเพื่อเปนแนวปองกันการพังทลายของชายฝง (11%) ทั้งนี้โดย
รอยละ 85 ของผูใหสัมภาษณที่เชื่อวาปาชายเลนสามารถปองกันการกัดเซาะชายฝงไดใหเหตุผลวา
เปนเพราะพันธุไมปาชายเลนมีระบบรากที่สามารถยึดเกาะดินที่แข็งแรง (58%) ปาสามารถชวยลด
แรงกระแทกของคลื่นไดเปนอยางดี (31%)
ผูที่สมาชิกชุมชนมีความเห็นวาควรมีสวนเกี่ยวของกับการปลูกปาชายเลน
ในพื้นที่ทไี่ ดคนื มานั้น กลุมที่สําคัญที่สุดคือ ชุมชนและผูนําชุมชน (58%) รองลงมาคือบุคคลที่มา
จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ หรืออีกนัยหนึ่งคือการสนับสนุนใหมกี ารจัดการแบบบูรณาการความ
รวมมือและการสรางภาคีความรวมมือระหวางกลุมตางๆ (33%) นอกจากนีใ้ นมุมมองของสมาชิก
ชุมชน กลุมที่มีความสําคัญอีกกลุมหนึ่งก็คือ องคกรภาครัฐ (15%) ซึ่งผลการศึกษานี้นาจะถูก
นํามาใชในการตอยอดเพื่อสรางองคความรูและสงเสริมแนวทางปฏิบตั ิของชุมชนในเรื่องการฟนฟู
พัฒนาปาชายเลนและการอนุรักษทรัพยากรชายฝงใหดาํ รงอยูอยางยั่งยืนในรูปแบบของการสราง
เสริมการมีสวนรวมของชุมชนและการสรางภาคีหรือเครือขายความรวมมือระหวางกลุมของผูที่มี
สวนเกีย่ วของ จากทุกภาคสวน

หมายเหตุ : ชื่อผูใหขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ไมใชชื่อจริง แตใชนามสมมติดวยเหตุผลทางจรรยาบรรณของการวิจัย

2.2.5 ความคุมทุนและผลประโยชน
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงที่บานขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการในรอบ
ระยะเวลา 35 ปที่ผานมา ที่ดินถูกกัดเซาะไปเปนจํานวน 156.25 ไร คิดเปนมูลคาราคาประเมิน
ปจจุบัน 62.5 ลานบาท รวมทั้งการสูญเสียอาคารบานเรือน สิ่งปลูกสราง สาธารณูปโภค รายไดของ
ประชาชน และหากยังไมมีโครงการการสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะในอีก 20 ปขางหนาจะทําให
พื้นที่ถูกกัดเซาะเพิ่มขี้นอีก 203.125 ไร และอีก 50 ปขางหนา พื้นทีจ่ ะหายไปทั้งสิ้น 500 ไร ในกรณี
ที่มีโครงสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝงเปนระยะทาง 250 เมตร และหางจากชายฝงปจจุบัน
500 เมตรคาดวาจะไดรับพืน้ ที่ดินกลับมา 78.125 ไร ดังนั้น จึงมีการศึกษาเพื่อประเมินความคุมทุน
ตอการลงทุนดําเนินการโครงการนํารอง เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจของภาครัฐ และ
ชุมชนตอการขยายโครงการนํารองดังกลาวในอนาคต
1) ขอบเขตของการศึกษาการประเมิน
- สถานที่ศึกษา คือ บานขุนสมุทรจีน ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะหางจากชายฝง 500 เมตรขนาดความ
ยาวเขื่อน 250 เมตร
- ระยะเวลาการศึกษาเพื่อใชประเมินโครงการเบื้องตน 20 ปสําหรับโครงการนํา
รอง 250 เมตร
2) ขั้นตอนการประเมิน
การศึกษาใชวธิ ีการวิเคราะหดานตนทุนและผลประโยชน โดยศึกษาถึงความ
เสียหายหากไมมีโครงการปองกันการกัดเซาะชายฝงอีก 20 ปขางหนา กับศึกษากับผลที่ไดรับจาก
โครงการปองกันการกัดเซาะชายฝงอีก 20 ปขางหนา
3) ผลการศึกษาภาพรวมทางเศรษฐกิจของชุมชน
กรณีที่ไมมกี ารสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง มูลคาที่เกิดจากความสูญเสีย
ที่ไมมีเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง 151.22 ลานบาท แยกเปน
- อีก 20 ปขางหนา จากการศึกษาทางดานเทคนิคจะพบวา บานขุนสมุทรจีนจะมี
พื้นที่ถูกกัดเซาะหายไปอีก 203.125 ไร คิดเปนมูลคาตามราคาประเมินปจจุบัน 81.25 ลานบาท
- ระบบไฟฟา สาธารณูปโภค และประปาจะเสียหาย 10 ลานบาท
- สิ่งปลูกสรางและบานเรือนของประชาชนจะไดรับความเสียหาย 30 ลานบาท
- การอพยพของประชาชนออกจากบานขุนสมุทรจีน ทําใหเสียโอกาสในการ
ประกอบอาชีพมูลคา 4.6 ลานบาทตอป หรือตลอด 20 ปคิดเปนมูลคาปจจุบันเทากับ 29.97 ลาน
บาท

- สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตความเปนอยูและสวัสดิการของประชาชนที่สูญเสีย
กรณีที่มีโครงการสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง มูลคาปจจุบันที่ไดรับ
ผลประโยชนจากการดําเนินการลงทุนในโครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะตลอด 20 ป
เทากับ 159.25 ลานบาท แยกเปน
- หยุดการสูญเสียจากกรณีทไี่ มมีโครงการกัดเซาะในอีก 20 ปขางหนา ซึ่งนับเปน
ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง 151.22 ลานบาท
- ที่ดินเกิดใหมหลังเขื่อนเพิม่ ขึ้น 78.125 ไร ในอีก 11 ปขางหนา จะมีมูลคาคิดเปน
มูลคาปจจุบัน 1.25 ลานบาท พรอมปาชายเลน
- เพิ่มโอกาสในการหารายไดจากพืน้ ที่ที่เกิดใหมทั้งในเรือ่ งการประมงชายฝง และ
จากการทองเทีย่ ว 6.77 ลานบาท
รวม
4) ผลการศึกษา การประเมินความคุมทุนตอการดําเนินการกอสราง
- ทางดานตนทุน โครงการประกอบดวยตนทุนการกอสรางเขื่อนปองกันการกัด
เซาะยาว 250 เมตร มูลคา 10 ลานบาท และตนทุนการปลูกปาหลังแนวเขื่อน 78.125 ไร คิดเปน
มูลคา 0.625 ลานบาท รวมตนทุนการดําเนินโครงการ 10.625 ลานบาท
- ทางดานผลประโยชนที่ไดรับจากการกอสราง
1) ผลไดจากการหยุดความเสียหายจากการกัดเซาะชายฝงในอีก 20 ป
ขางหนาคิดเปนมูลคาปจจุบนั 151.22 ลานบาท
2) ผลไดจากการไดพื้นทีแ่ ละการปลูกปาคืนจากการดําเนินโครงการ
กอสรางในอีก 20 ปขางหนา คิดเปนมูลคาปจจุบัน 8.02 ลานบาท
3) ผลการวิเคราะหทางดานตนทุนและผลประโยชน พบวา จากโครงการ
นํารองการดําเนินการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝงเปนโครงการที่ใหผลประโยชนสุทธิ
148.625 ลานบาทในรอบระยะเวลาอีก 20 ปขางหนา (โดยใชอัตราสวนลด 12%) (หรือไดรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน IRR = 1399 %)
สรุปผลการศึกษาพบวาโครงการนํารองมีความคุมคาตอการลงทุน แตหากไมมกี าร
ปองกันการกัดเซาะชายฝงแลว อีก 20 ปขางหนา มูลคาความเสียหายจากพื้นที่ที่มีการกัดเซาะถึง
203.125 ไร และอีก 50 ปขางหนาจะถูกกัดเซาะถึง 500 ไร ดังรูปที่ 9

ความสูญเสียที่เกิดจากการไมดําเนินโครงการ
และประโยชนที่ไดรับจากการดําเนิน

ความสูญเสียจาก 35 ปที่ผานมา

ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ภายใน 20 และ 50 ปขางหนา

หากมีการแกไขปญหาจาก
โครงการนํารอง

พื้นที่ชายฝงหายไป 156.25 ไร คิดเปน
มูลคา 62.5 ลานบาท

ภายใน 20 ปขางหนา พื้นที่ชายฝงหาย
เพิ่มขึ้นอีก 203.125 ไร

หยุดความเสียหาย/ไมเสียพื้นที่
จากการกัดเซาะ

สิ่งปลูกสราง/อาคารบานเรือนสูญหาย

ภายใน 50 ปขางหนา พื้นที่ชายฝงหาย
ทั้งสิ้น 500 ไร

พื้นที่เพิ่มขึ้นจากโครงการนํารอง

สาธารณูปโภคสูญหาย

ความสูญเสียมีอื่นอีกมากมาย ฯ

ปาชายเลน/ระบบนิเวศถูกทําลาย
สูญเสียรายไดและ
มีชีวิตความเปนอยูท ี่เปลี่ยนไป

ไดปาชายเลนกลับคืนมา
78.125 ไร
รายไดและชีวิตความเปนอยู
กลับคืนมา

รูปที่ 9 เปรียบเทียบระหวางความสูญเสียที่เกิดจากการไมดําเนินโครงการและประโยชนที่ไดรับจากการดําเนิน

3. การขยายผลจากบานขุนสมุทรจีนสูแผนบูรณการจัดการพื้นที่กัดเซาะอาวไทยตอนบน
แมจะสามารถสังเกตในสนามไดวา เขื่อนสลายกําลังคลื่นตนแบบที่บานขุนสมุทรจีน
สามารถลดกําลังของคลื่นที่เขามาสูชายฝงได มีผลใหลดการกัดเซาะหาดโคลนลงอยางเห็นได แต
ปจจัยที่มีผลกระทบกับคลื่นในทะเลและสามารถกัดเซาะชายฝงหาดโคลนมีหลายปจจัยและ
แปรเปลี่ยนตามฤดูกาลและเวลา การประเมินประสิทธิภาพในเชิงวิชาการจําเปนตองมีการสราง
แบบจําลองทางกายภาพและแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเขือ่ นสลายกําลัง
คลื่นตนแบบ และหาเงื่อนไขที่สามารถนําเขื่อนสลายกําลังคลื่นนี้ไปประยุกตใชกับชายฝงทะเลแหง
อื่นๆ ตอไป
ผลการทํานายประสิทธิภาพของโครงสรางตนแบบเพื่อการลดปญหาน้ําทะเลกัด
เซาะชายฝงในบริเวณพืน้ ที่ศกึ ษานํารอง บานขุนสมุทรจีน จากแบบจําลองทางกายภาพและ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร (ภาคผนวก) ใหผลไดอยางแมนยํา อยางไรก็ตาม การจะนําผลการ
ศึกษาวิจัยนี้ไปใชจริงทันทีเลยดูเหมือนวาจะมีความไมรอบคอบในเชิงการใชงบประมาณในการ
ลงทุน คณะผูวิจยั มีความคิดเห็นตรงกันวาควรจะมีการขยายผลไปสูการทดสอบในพื้นที่จริงอยาง
นอยใน 2 - 3 พื้นที่กอ นจะนําผลการศึกษาทั้งหมดไปสูก ารแกไขปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงอาว
ไทยตอนบนทัง้ ระบบตอไป

รูปที่ 11 แสดงการสํารวจออกแบบเขื่อนสลายกําลังคลื่นในบริเวณโครงการนํารอง บานขุนสมุทรจีน
และโครงการขยายผลการทดสอบฯ บานคลองตําหรุ และบานโคกขาม

ในการขยายผลไดเลือกพื้นที่ชายฝงบริเวณบานคลองตําหรุ จังหวัดสมุทรปราการ
และพื้นที่ชายฝงบริเวณบานโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เปนพื้นที่ศกึ ษา และดําเนินการเก็บขอมูล
พื้นฐานทีจ่ ําเปนในการออกแบบเขื่อนสลายกําลังคลื่นของทั้ง 2 พื้นที่ ไดแก การสํารวจรังวัดคา
ระดับของพื้นทองทะเลเทียบกับคาระดับน้ําทะเลต่ําสุดดวยกลองวัดระดับอัตโนมัติ โดยทําการเก็บ
ขอมูลคาระดับพื้นทองทะเลทุกๆ ระยะทาง 10 เมตรตั้งแตแนวชายฝงปจจุบันออกไปนอกชายฝง
เปนระยะทาง 800-1,000 เมตร จํานวน 4 แนวตอพื้น และขอมูลการสํารวจคุณสมบัติของดินฐาน
รากโดยวิธี Vane Shear Test รูปที่ 11 แสดงใหเห็นถึงรูปตัดพื้นทองทะเลพรอมทั้งตําแหนงทีไ่ ด
ออกแบบเขื่อนสลายกําลังคลื่นไว โดยการออกแบบไดคํานึงถึงลักษณะโครงสรางทางกายภาพและ
สภาพสมุทรศาสตรของพื้นที่แตละแหงทีม่ ีความแตกตางกัน จะเห็นวาบริเวณพื้นทีช่ ายฝงทะเลบาน
คลองตําหรุไดมีการออกแบบตําแหนงเขื่อนสลายกําลังคลื่นไวที่นอกชายฝงออกไปประมาณ 500
เมตร สวนบริเวณพืน้ ที่ชายฝง ทะเลบานโคกขามนั้นไดมกี ารออกแบบตําแหนงเขื่อนสลายกําลังคลื่น

ไวที่นอกชายฝง ออกไปประมาณ 150-200 เมตร คณะผูวจิ ัยเห็นวาในการขยายผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพเขื่อนสลายกําลังคลื่นทั้งที่บริเวณบานคลองตําหรุและบานโคกขามนั้น ควรจะมีการ
กอสรางโครงสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่นอีกจุดละ 1,000 เมตร โดยงบประมาณการกอสรางอาจจะ
มาจากหนวยงานที่มีหนาทีด่ แู ลปญหาน้ําทะเลกัดเซาะโดยตรง
หรือมาจากองคกรบริหารสวน
ทองถิ่น ทั้งจากจังหวัด อบจ. อบต. เทศบาล เปนตน
ตารางที่ 2 ขอสรุปเบื้องตนสําหรับแผนแมบทการแกไขปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงอาวไทยตอนบนโดยใชเขื่อน
สลายกําลังคลื่น
พื้นที่ชายฝงทะเล

ระยะทางชายฝง
(กิโลเมตร)

การจัดลําดับ
ความสําคัญการ
แกไขปญหา

งบลงทุน
กอสราง
(ลานบาท)

ผลประโยชน
พื้นที่ปาชายเลน
ผลประโยชนสุทธิ
เพิ่มขี้น (ไร)
(ลานบาท)

บางปะกงเจาพระยา
(BC001-BC212)
เจาพระยา-ทาจีน
(CT001-CT173)

42.4

2

1,501.67

13,250

21,000.67

34.6

1

1,225.42

10,812.5

17,141.42

ทาจีน-แมกลอง
(TM001-TM177)

35.4

3

1,253.75

11,062.5

17,537.75

แมกลอง-เพชรบุรี
(MP001-MP050)

10

4

354.17

3,127

4,954.17

4,335

38,250

60,639.00

อาวไทยตอนบน
ทั้งหมด (BP001BP012)

122.4

ขั้นตอนตอไปหลังจากโครงการขยายผลการทดสอบประสิทธิภาพเขื่อนสลายกําลัง
คลื่นใน 2 พื้นที่ดําเนินการเสร็จ การแกไขปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงอาวไทยตอนบนทั้งระบบ
จําเปนจะตองมีแผนแมบทคอยกํากับใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ คณะผูวจิ ัยได
จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสาตรสําหรับการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีปญ
 หาน้ําทะเล
กัดเซาะชายฝงอาวไทยตอนบนโดยมีการแบงชายฝงทะเลออกเปนพื้นที่ยอยๆ ทุกๆ 200 เมตร ตั้งแต
ปากแมน้ําบางปะกงจนถึงปากแมน้ําเพชรบุรี จํานวนทั้งสิ้น 612 พื้นที่ยอย (รูปที่ 11) ขอมูล
เบื้องตนสําหรับแผนแมบทการแกไขปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงโดยใชรูปแบบเขื่อนสลายกําลัง
คลื่นดังแสดงในตารางที่ 2 ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรซึ่งอางอิง
ขอมูลจากการศึกษาในพื้นทีน่ ํารองและพืน้ ที่ยอยทั้ง 612 พื้นที่ แนวทางบริหารจัดการปญหาน้ํา

ทะเลกัดเซาะชายฝงอาวไทยตอนบนสามารถดําเนินการโดยการจัดลําดับความสําคัญเรงดวนและ
ลําดับความรุนแรงของปญหา
ซึ่งหนวยงานที่เกีย่ วของสามารถนําแนวทางตามแผนแมบทนีไ้ ป
ดําเนินการแกไขปญหาทั้งระบบ โดยสามารถนําไปใชแกไขปญหาน้าํ ทะเลกัดเซาะเปนสวนๆ ตาม
ความเหมาะสมของงบประมาณที่ตั้งไวแตละป
แผนแมบทการแกไขปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงอาวไทยตอนบนโดยใชเขื่อน
สลายกําลังคลื่นเปนแนวทางลดความรุนแรงของปญหา สามารถทําไดโดยการแบงพื้นที่ชายฝงทะเล
ออกเปนสวนๆ และจัดลําดับความสําคัญการแกไขปญหาตามความรุนแรงของปญหา
พื้นที่ที่ควรไดรับการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงลําดับที่ 1 คือชายฝงทะเลตั้งแต
ปากแมน้ําเจาพระยาจนถึงปากแมน้ําทาจีน มีพื้นที่ยอยทัง้ สิ้นจํานวน 173 พื้นที่ คิดเปนระยะทาง
34.6 กิโลเมตร
พื้นที่ไดรับการจัดความสําคัญลําดับที่ 2 คือชายฝงทะเลตั้งแตปากแมน้ําบางปะกง
จนถึงปากแมน้ําเจาพระยา มีพื้นที่ยอยทั้งสิ้นจํานวน 212 พื้นที่ คิดเปนระยะทาง 42.4 กิโลเมตร
พื้นที่ไดรับการจัดความสําคัญลําดับที่ 3 คือชายฝงทะเลตั้งแตปากแมน้ําทาจีนจนถึง
ปากแมน้ําแมกลอง มีพื้นที่ยอ ยทั้งสิ้นจํานวน 177 พื้นทีค่ ิดเปนระยะทาง 35.4 กิโลเมตร
และพื้นที่ทไี่ ดรับการจัดความสําคัญลําดับที่ 4 คือชายฝงทะเลตั้งแตปากแมน้ําแม
กลองจนถึงปากแมน้ําเพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่ยอยทั้งสิ้นจํานวน 50 พื้นที่คิดเปนระยะทาง 10 กิโลเมตร
สําหรับรายละเอียดงบลงทุนที่ใชในการกอสราง ผลประโยชนทั้งทางตรงและ
ทางออมที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนแมบทฯ ดังแสดงในตารางที่ 2
4. “เขื่อนกองทะเล” ปองกันน้ําทะเลทวมกรุงเทพฯ และลดสภาวะโลกรอน
ปญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในอนาคต โดยอาจจะทําให
อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกสูงขึ้นอีก 2 - 4 องศาเซลเซียส ภายในป พ.ศ. 2643 จะมีผลใหปริมาณ
น้ําแข็งที่ปกคลุมที่ขั้วโลกละลายลงสูทะเลทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้นทั่วโลกอีกประมาณ 30 - 60
เซนติเมตรนั้น (2) ปจจุบัน ประเทศตางๆ ที่มีพื้นที่ติดทะเลทั้งหลายกําลังสนใจปญหาการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ําทะเลในอนาคต สิ่งบอกเหตุที่ประชาชนริมชายฝงทะเลทั่วโลกพบเห็นคือ หลายประเทศ
กําลังประสบปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงกันอยางมากมาย อยางไรก็ตามปจจุบันพบวาอยางนอย
รอยละ 60 ของแนวชายฝงทะเลทั่วโลกกําลังประสบปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝง (3)
การศึก ษาการเปลี่ ย นแปลงระดั บน้ํ า ทะเลในอนาคตของบริ เ วณพื้น ที่อ า วไทย
ตอนบน (4) โดยใชขอมูลอัตราระดับน้ําทะเลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตในระดับตางๆ ของทั่วโลก
เปรียบเทียบกับสภาพทางธรณีสัณฐานชายฝงทะเลในปจจุบัน พบวาระดับน้ําทะเลในอนาคตของ
บริเวณนี้อาจจะสูงขึ้นอีกประมาณ 10 เซนติเมตร (ระดับต่ํา) หรืออาจจะสูงขึ้นอีก 40 เซนติเมตร

(ระดับกลาง) และอาจจะสูงขึ้นอีกประมาณ 80 เซนติเมตร (ระดับสูง) ภายในป พ.ศ. 2643 เปนที่
สั ง เกตุ ไ ด ว า อั ต ราการเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ของระดั บ น้ํ า ทะเลในบริ เ วณอ า วไทยตอนบนนั้ น หากนํ า มา
เปรียบเทียบกับอัตราการทรุดของแผนดินแลว พบวาปญหาแผนดินทรุดนาจะเปนปจจัยที่สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะชายฝงทะเลบริเวณนี้ไดรุนแรงมากกวาปจจัยอื่นๆ ทั้งหลาย
หากเราเปรียบเทียบอัตราของแผนดินทรุดของบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน
ในปจจุบัน ซึ่งมีอัตราประมาณ 15 - 35 มม. ตอป กับขอมูลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
ในอดีตของบริเวณนี้ พบวาระดับน้ําทะเลในอดีตที่เคยเพิ่มสูงขึ้นดวยอัตราที่มากที่สุด 16 - 26 มม.
ตอป โดยการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลดวยอัตราดังกลาว ทําใหน้ําทะเลเคยรุกทวมพื้นที่อาวไทย
ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เปนกรุงเทพมหานครจนถึงจังหวัดอางทองก็เคยถูกน้ําทะเลทวมในชวง 6,000
ปที่ผานมา ดังนั้นอัตราการทรุดของแผนดินบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบนในปจจุบันจึงมีผล
เสมือนกับมีการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลสัมพัทธ พบวาอัตราการทรุดของแผนดินในปจจุบัน
ผนวกกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลทั่วโลก คงจะสงผลใหชายฝงทะเลของอาวไทยตอนบนถูก
น้ําทะเลรุกทวมในอนาคต โดยมีอัตราการกัดเซาะชายฝงในอนาคตที่ไดจากการคํานวณอาจจะ
สูงขึ้นถึง 65 – 85 เมตรตอป ดังนั้น หากชายฝงทะเลในบริเวณนี้ไมมีมาตรการใดๆ ในการปองกัน
น้ําทะเลกัดเซาะชายฝง พบวาน้ําทะเลจะรุกทวมแผนดินในบริเวณนี้ ทําใหพื้นที่ชายฝงจมอยูใ ตทะเล
อีก 67,139 ไร ใน 20 ปขางหนา หรือ 197,497 ไร ในอีก 50 ป และ 405,428 ไร ในอีก 100 ป ใน
ที่สุด ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 แสดงพื้นที่ชายฝงทะเลอาวไทยตอนบนที่จะถูกน้ําทะเลรุกทวมในอีก 20, 50, 100 ปในอนาคต

รูปแบบเขื่อนสลายกําลังคลื่น “ขุนสมุทรจีน 49A2” นั้น เราสามารถพัฒนาใหเปนเขื่อน
ปองกันการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ําทะเลสัมพัทธในบริเวณนี้ได อันเนื่องจากผลกระทบของแผนดิน
ทรุดและระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต เขื่อนปองกันการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลในอนาคต

เราเรียกวา “เขื่อนกองทะเล” ซึ่งเปนการพัฒนาจากเขื่อนตนแบบ “ขุนสมุทรจีน 49A2” โดยการ
ออกแบบใหสวนโครงสรางสลายกําลังคลื่นมีความสูงเพิ่มขึ้นอีก 50 – 100 เซนติเมตร ไวสําหรับ
ปองกันระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต รูปที่ 13 แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาเขื่อนกองทะเล โดย
เราสามารถปรับปรุงจนมีตะกอนเต็มหลังเขื่อน และสามารถพัฒนาจนปลูกปาชายเลนไดเต็มพื้นที่
500 เมตร เราก็จะมีการสรางแนวถนนและคันปองกันน้ําทะเลทวมชุมชนริมชายฝงทะเลไวหลังแนว
ปาชายเลน เมื่อระดับน้ําทะเลมีระดับเพิ่มสูงขึ้น โครงสรางสลายกําลังคลื่นซึ่งอยูดานหนาก็จะชวย
ใหคลื่นลมหลังเขื่อนไมรุนแรงมากนัก ทําใหปาชายเลนสามารถเจริญเติบโตไดและปาชายเลนนั้น
สามารถปรับตัวโดยมีการขยับตัวสูงขึ้นตามระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นในอนาคต
ขอดีของเขื่อนกองทะเลนี้ นอกจากสามารถทําใหพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้นตลอดแนว 500
เมตรแลว ยังพบวาความอุดมสมบูรณบริเวณอาวไทยตอนบนจะเพิ่มอีกมากมาย จากการศึกษา
เบื้องตนพบวา หากเราสามารถพัฒนาเขื่อ นกองทะเลได สํา เร็จตลอดแนวชายฝ งทะเลอาวไทย
ตอนบน ตั้งแตปากแมน้ําบางปะกงจนถึงปากแมน้ําเพชรบุรี เราจะไดพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้นอีก
38,250 ไร ทําหนาที่ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด ที่เปนสาเหตุสําคัญของภาวะโลกรอน

รูปที่ 13 การพัฒนาเขื่อนกองทะเลสําหรับปองกันน้ําทะเลทวมกรุงเทพฯ
และชวยลดสภาวะโลกรอน

5. การจดสิทธิบัตร “ขุนสมุทรจีน 49A2”
การประดิษฐนี้ไดมียนื่ คําขอสิทธิบัตร เลขที่ 0701002166 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550
แสดงถึงการประดิษฐเกี่ยวของกับเขื่อนที่ใชในการสลายกําลังคลื่นและกันตะกอนปากรองน้ําซึ่ง
ประกอบดวย โครงสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่นหนาทะเลหางจากชายฝง ทะเลปจจุบันประมาณ 500 –
1,000 เมตร หรือตามความมุงหมายที่จะใช โดยใชเสาชนิดหลอพิเศษรูปสามเหลี่ยมทําหนาที่สลาย
กําลังคลื่น ปกเปนแนวยาว โดยจํานวนแถว ระยะหางระหวางเสาแตละตน และระยะหางระหวาง
แถว มีการออกแบบตามความมุงหมายที่จะใช ใหหวั เสาเขื่อนโผลพนพื้นผิวดินประมาณ 2 – 3 เมตร
หรือตามความมุงหมายที่จะใช ลักษณะสลับฟนปลา โดยหันดานแหลมของมุมเหลี่ยมเขาหาหนา
คลื่น และปกเสากันตะกอนซึ่งเปนเสาชนิดหลอพิเศษรูปตัว L โดยความยาวและระยะหางระหวาง
เสาเปนไปตามความมุงหมายที่จะใช จํานวน 2 แถว ริมคลองหรือรองน้ําทั้งสองดาน โดยบริเวณ
ปากคลองหรือรองน้ําชายฝงทะเลมีโครงสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่นหางออกไปประมาณ 30 เมตร
หรือตามความมุงหมายที่จะใช ปกเปนแนวยาวปดปากคลอง เขื่อนที่สรางขึ้นนี้สามารถใชสลาย
กําลังคลื่นที่เขาสูปากรองน้ําชายฝงทะเล เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลของพื้นที่ที่เปนหาด
โคลน และสามารถชวยกักเก็บตะกอนบริเวณชายฝงทะเลทําใหปาชายเลนเพิ่มขึ้น
ความมุงหมายของการประดิษฐนี้ เพื่อใชเปนเขื่อนในการสลายกําลังคลื่นใหมี
ความสูงและพลังงานลดลง ทําใหสามารถใชเปนเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลและแมน้ําลํา
คลองไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือใชเปนเขื่อนกันคลื่น กันตะกอน และเปนทีจ่ อดเรือ ซึ่งเปนวิธที ี่
สามารถทําการติดตั้งไดสะดวกและทําไดหลายชิ้น
เหมาะสําหรับการเพิ่มพื้นทีช่ ายฝงทะเลใน
อนาคตเพื่อใหโครงสรางเขื่อนปองกันชายฝงมีประสิทธิภาพในการลดกําลังคลื่นที่เคลื่อนเขาสู
ชายฝงไดดีขึ้น คณะผูวจิ ัยจึงไดมีความพยายามคิดคนประดิษฐเสารูปทรงสามเหลี่ยมขึ้นมา สําหรับ
เปนอุปกรณในโครงสรางเขื่อนสลายกําลังคลื่นและกันตะกอนปากรองน้ํา อยางไรก็ดีเนื่องจากการ
ใชเสารูปสามเหลี่ยมดังกลาวนั้น มีขอเสียตรงขนาดของเสาเทากันตลอดแนวความยาว ดังนั้นการ
ปกเสาลงในพืน้ ที่ริมชายฝงทะเลเปนการสิ้นเปลืองวัสดุและคาใชจายในการทําเสาสามเหลี่ยม
เพราะเมื่อปกเสาลงในชั้นตะกอนแลว พืน้ ที่ของเสาที่อยูใตดินจะไมไดใชประโยชนในการกันคลื่น
ดังนั้นเพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการทําเสาดังกลาวและเพื่อความสะดวกในการขนสงและ
ความยืดหยุน การใชงานเสาในโครงสรางเขื่อนปองกันน้าํ ทะเลกัดเซาะพื้นที่ชายฝง การประดิษฐนี้
จึงไดออกแบบใหมีแทงเสาสลายกําลังคลื่นชนิดสวมอุปกรณหวั เสาทีป่ ระกอบดวยสอง
สวนประกอบหลักคือ เสาเข็มเขื่อนและหัวสวมเสาเมเขื่อนสําหรับเปนอุปกรณสวมเขากับเสาเข็ม
เขื่อนไดพอดี โดยเสาเข็มเขื่อนนี้จะมีบายื่นออกมาสําหรับรองรับหัวสวมแทงอุปกรณหรือไมมกี ็ได
แลวแตจุดมุงหมายที่ตั้งไว รูปที่ 14 แสดงอุปกรณชนิดตางๆ ที่ออกแบบไวใชสําหรับเขื่อนสลาย
กําลังคลื่นโดยมีรูปแบบโครงสรางชนิดตางๆ ตามความมุงหมายของการใชงานที่แตกตางกัน

เสารูปทรงสามเหลี่ยม

เสาแบบสวมอุปกรณสามเหลี่ยมฐานไมเทา

เสารูปตัว L

เสาแบบสวมอุปกรณสามเหลี่ยมโคงเวา

เสาแบบสวมอุปกรณสามเหลี่ยม

เสาแบบสวมอุปกรณสามเหลี่ยมเวาสมอเรือ

เสาแบบสวมอุปกรณหกเหลี่ยมโคงเวา

เสาแบบสวมอุปกรณสามเหลี่ยมลิ่มโคง

รูปที่ 14 รูปแบบโครงสรางอุปกรณชนิดตางๆ สําหรับเขื่อนสลายกําลังคลื่น

บทสงทาย
การแกไขปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงในหลายพื้นที่ของประเทศโดยการกอสราง
โครงสรางถาวรและโครงสรางชั่วคราวในหลายรูปแบบ ซึ่งลักษณะโครงสรางทางกายภาพและ
สมุทรศาสตรของพื้นที่แตละแหงอาจจะมีความแตกตางกัน ทําใหวิธกี ารปองกันน้ําทะเลกัดเซาะที่
ทําไดผลในพืน้ ที่หนึ่ง อาจจะไมไดผลในอีกพื้นทีห่ นึ่ง อีกทั้งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทีแ่ ตกตางกันดวยซ้ํา เชน การสรางกรอยดักทราย กําแพงกันคลื่น หรือเขื่อนกันคลืน่
นอกชายฝง ลวนเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงในวงที่กวางขึ้นตามลําดับ ดังนัน้
จึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาสํารวจ ออกแบบและวิเคราะหขอมูลตางๆ อยางเปนระบบตามหลัก
วิชาการรวมทัง้ ศึกษาโครงสรางพื้นฐานอยางละเอียด และมีการทดสอบวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับ
ลักษณะเฉพาะที่ของพื้นที่ชายฝงทะเลแตละแหงกอน แลวจึงมีการขยายผลการทดสอบออกไปสู
พื้นที่ใกลเคียงจนแนใจวาเทคโนโลยี่ท่นี ํามาใชมีความเหมาะสมพอ จึงผลักดันใหมกี ารกอสราง
โครงสรางปองกันน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงขนาดใหญตอไป
ลักษณะวิธีการศึกษาวิจัยและแนวความคิดของคณะผูวจิ ยั กลุมนี้ เปนเพียงมุมมอง
หนึ่งของการศึกษาวิจัยดานการลดพิบัติภัยธรรมชาติที่มีขอจํากัดทางดานเวลาในการติดตามและ
ตรวจวัดปจจัยดานตางๆในพืน้ ที่ศึกษานํารอง
ซึ่งในปจจุบันเปนทีท่ ราบกันดีวาสภาพธรรมชาติ
โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนไปมากกวาที่เคยเปนในอดีตหลายเทาตัว ดังนัน้ ความ
รุนแรงของพิบัติภัยธรรมชาติจึงเปนสิ่งที่มใี หพบเห็นบอยขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา การแกไขปญหา
น้ําทะเลกัดเซาะชายฝงในยุคปจจุบันจึงมีความยุงยากและซับซอนมากขึ้น คณะผูวิจัยตองการใช
กรณีศึกษาที่บา นขุนสมุทรจีนในเอกสารฉบับนี้เปนเสมือนเมล็ดแหงความคิด เพื่อสังคมไทยนําไป
ปลูกใหเกิดความงอกงามและเกิดการเรียนรู ทําใหเกิดแนวทางการแกไขปญหาน้ําทะเลกัดเซาะ
ชายฝงของประเทศในแนวทางที่ถูกตองและพอเพียงตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
เอกสารอางอิง
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อภิธานศัพท
งานวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
แบบจําลองกายภาพ (Physical Model)
รางน้ําทดลอง (Flume)
ลักษณะตนแบบ (Prototype)
เงื่อนไขความคลายคลีง (Similitude)
ทางเรขาคณิต (Geometric)
ทางจลศาสตร (Kinematic)
ทางพลศาสตร (Dynamic)
อุปกรณตัวรับ (Sensor)
ชนิดที่เปนดัชนีบงชี้ (Indicator species)
พืชสีเขียวหวงโซอาหาร (Grazing food chain)

ซากอินทรียสารหวงโซอาหาร (Detrital food chain)
ระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้นสัมพัทธ (Relative food chain)
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders)
เขื่อนกันคลื่น (Breakwater)
ระดับน้ําทะเลต่ําสุด (Lowest low sea-level)
คลื่นมวนตัวลงกัดเซาะ (Scouring)
กรอยดักทราย (Groin)
กําแพงกันคลื่น(Seawall)
คลื่นพายุหมุน (Storm surge)
ไสกรอกทราย (Sand sausage)

ภาคผนวก
ประสิทธิภาพของเขื่อนสลายกําลังคลื่นจากแบบจําลองทางกายภาพและแบบจําลองทางคณิตศาสตร
แมจะสามารถสังเกตในสนามไดวา
เขื่อนสลายกําลังคลื่นตนแบบที่บานขุนสมุทรจีน
สามารถลดกําลังของคลื่นที่เขามาสูชายฝงได มีผลใหลดการกัดเซาะหาดโคลนลงอยางเห็นได แต
ปจจัยที่มีผลกระทบกับคลื่นในทะเลและสามารถกัดเซาะชายฝงหาดโคลนมีหลายปจจัยและ
แปรเปลี่ยนตามกาลเวลา การประเมินประสิทธิภาพในเชิงวิชาการจําเปนตองมีการสรางแบบจําลอง
ทางกายภาพเพื่อทําการทดลองในรางน้ําที่สรางขึ้นในหองปฏิบัติการ ซึ่งจะตองครอบคลุมเงื่อนไข
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในการตรวจวัดขอมูลทางสมุทรศาสตรที่สถานีนํารองบานขุนสมุทรจีน และหา
เงื่อนไขที่สามารถนําเขื่อนสลายกําลังคลื่นนี้ไปประยุกตใชกับชายฝงทะเลแหงอืน่ ๆ ตอไป
การสรางแบบจําลองทางกายภาพสําหรับเขือ่ นสลายกําลังคลื่นจําเปนตองพิจารณา
ทั้ง
ความสามารถของรางน้ํา ขอบเขตของขอมูลทางสมุทรศาสตร และขนาดสัดสวนของเขื่อนสลาย
กําลังคลื่นตนแบบภายใตเงือ่ นไขความคลายคลึงระหวางแบบจําลองทางกายภาพ และตนแบบทั้ง
ทางเรขาคณิต ทางจลนศาสตร และทางพลศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
การทดสอบกระทําที่หองปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยรางน้ําที่ใชทดสอบมีขนาดความยาว 30 เมตร หนาตัดเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผากวาง 1.20 เมตร สามารถบรรจุน้ําไดสูงสุด 1.20 เมตร การสรางคลื่นใชมอเตอรขับ
การควบคุมความสูงคลื่นใชระบบทางกล ในขณะที่ความถี่คลื่นควบคุมดวยวงจรอิเล็กทรอนิคส การ
ตรวจจับระดับน้ําใชอุปกรณตัวรับตรวจจับการเปลี่ยนแปลงระดับผิวน้ํา และสงขอมูลเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลตอไป จากการพิจารณาเงื่อนไขทางเรขาคณิตจาก ขนาดของรางน้ําใน
หองปฏิบัติการ ขอมูลทางสมุทรศาสตร และเขื่อนสลายกําลังคลื่นตนแบบ จะไดมาตราสวนสําหรับ
แบบจําลองทางกายภาพเทากับ 1:5 เพื่อใหเสาเข็มแตละตนมีความแข็งแรงเพียงพอ และมีลักษณะ
ผิวคลายคลึงกับเสาเข็มตนแบบ จะทําการหลอเสาเข็มจําลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหนาตัด
เสาเข็มแตละตนยาว 90 เซนติเมตร แบบหลอทําจากเหล็ก ภายในเสาเข็มจําลองเสริมดวยเหล็กแกน
เพื่อใหเสาเข็มจําลองสามารถหมุนได
กลมกลวงเชื่อมลวดหนวดกุง ทุกทิศทางตลอดความยาว
สะดวกรอบแกน
ผลการศึกษาในหองปฏิบัติการพบวาภายในขอบเขตของตัวแปรที่ทําการทดลอง
แบบจําลองทางกายภาพสามารถสลายกําลังคลื่นโดยมีประสิทธิภาพสูงสุดกวา 82%

รูปที่ 10 ความสูงคลื่นถูกกรองใหลดลงเมื่อผานแบบจําลองเขื่อนสลายกําลังคลื่น

ทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการสลายกําลังคลื่นจะมีคาเพิ่มขึ้น แปรตามจํานวนแถวของเสาเข็ม
ความสูงคลื่น และความลึกของน้ําที่เพิ่มขึ้น ในขณะทีแ่ ปรตามคาบคลื่นที่มีคานอยลง อยางไรก็ตาม
แมประสิทธิภาพในการสลายกําลังคลื่นจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนแถวของเสาเข็มก็ตาม แตก็เพิ่มใน
อัตราที่ลดลง และสิ้นเปลืองคาเสาเข็มมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น ระยะหางศูนยกลางระหวางแถวจํานวน
3 เทาของขนาดเสาเข็ม (3D) ดูเหมือนวาจะดีที่สุดในทุกกรณี แมระยะหางศูนยกลางเสาเข็มภายใน
แถวยิ่งมีคานอย ประสิทธิภาพการสลายกําลังจะสูงขึ้น แตกลับเพิ่มลักษณะคลื่นมวนตัวลงกัดเซาะ
หนาเขื่อน และสิ้นเปลืองคาเสาเข็มมากกวา ผลจากการทดลองพบวาระยะหางศูนยกลางระหวาง
แถว และภายในแถว เทากับ 3 เทาของขนาดเสาเข็มจะมีความประหยัดสูงสุด มุมระหวางหนาคลื่น
กับแนวเข็ม และมุมระหวางมุมยอดกับแนวเข็ม ดูเหมือนวาจะมีผลนอย เมื่อเทียบกับตัวแปรอื่น ให
สังเกตวา กรณีสวนใหญ เขื่อนสลายกําลังคลื่นมักจะทําใหความสูงคลืน่ มีคาลดลง ซึ่งสงผลตอการ
สลายกําลังคลื่นโดยตรง ในขณะที่คาบคลื่น และความยาวคลื่นมักมีคาคงเดิม อยางไรก็ตาม กรณีที่
ยอดแหลมหนาตัดเสาเข็มเอียงกับแนวคลืน่ จะมีผลทําใหน้ําที่ผานแนวเข็มมีความปน ปวนมาก (ดัง
แสดงในรูปที่ 10 และเมื่อคลื่นกอตัวใหมหลังแนวเขื่อน คลื่นจะเรียบมากขึ้น นอกจากคลื่นจะมี
ความสูงคลื่นลดลงแลว ความยาวคลื่นจะเพิ่มขึ้น แตคาบคลื่นกลับเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวา ใน
ลักษณะที่ทําใหความเร็วคลื่นมีคาลดลงอยางมาก สงผลใหประสิทธิภาพการสลายกําลังคลื่นเพิ่มขึ้น
ยิ่งไปกวานัน้ ยังมีผลทําใหความเร็วกระแสน้ําลดลงไดมากที่สุดกวา 50% จนอาจไมสามารถการกัด
เซาะชายฝงหาดโคลนไดอีกตอไปและยังอาจทําใหเกิดการตกตะกอนหลังแนวเขื่อนสลายกําลังคลื่น
อีกดวย
เพื่อใหสามารถทํานายประสิทธิภาพของเขื่อนสลายกําลังคลื่นไดอยางแมนยํายิ่งขึน้
แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชควรมีลักษณะไมเชิงเสน อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพของขื่อนสลายกําลังคลื่นมีหลายปจจัย ทําใหจําเปนตองทําการทดลองจํานวนมาก
ยกตัวอยางเชน หากใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรแบบสมการกําลังสอง สําหรับตัวแปรตอเนื่อง 7

ตัว และตัวแปรไมตอเนื่องจํานวน 1 ตัว (จํานวนแถวของเสาเข็ม) ดังแสดงในตารางที่ 1 จํานวนการ
ทดลองที่ตองการจะตองไมนอยกวา 7,290 การทดลอง (3×37+36 = 7,290) ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ
จํานวนมาก และในเวลา 1 วัน หากสามารถทําการทดลองไดเพียง 15 การทดลอง ทําใหตองใช
ระยะเวลาสําหรับการทดลองถึง 486 วันทําการ หรือมากกวาหนึ่งป
ตารางที่ 1 ตัวแปรและชวงของการทดลองในหองปฏิบัติการ
ตัวแปร
ความสูงคลื่น
คาบคลื่น*
ความลึกของน้ํา
ระยะหางเสาเข็มภายในแถว
ระยะหางเสาเข็มระหวางแถว
มุมระหวางหนาคลื่นกับแนวเข็ม
มุมระหวางมุมยอดกับแนวเข็ม
จํานวนแถว
หมายเหตุ * คาบคลื่นใชมาตรสวน 1:√5

หนวย

ชวงการทดสอบ

เมตร
วินาที
เมตร
เมตร
เมตร
องศา
องศา
-

0.10 - 0.50
0.447 – 2.236
0.20 - 0.60
0.20 - 0.40
0.20 - 0.40
0.0 - 45.0
0.0 - 45.0
1–4

หากมีการใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติมาชวยออกแบบการทดลองอยางเหมาะสม
โดยการกําหนดคาตัวแปรอยางเปนระบบ จะทําใหจาํ นวนครั้งของการทดลองเพือ่ กําหนดสมการ
ทางคณิตศาสตรใหอยูใ นรูปสมการกําลังสองลดลงเปนอยางมาก ตัวอยางเชน สําหรับตัวแปร
ตอเนื่อง 7 ตัว และตัวแปรไมตอเนื่องจํานวน 1 ตัว (จํานวนแถวของเสาเข็ม) จํานวนการทดลองที่
ตองการจะลดลงเหลือสูงสุดเพียงไมเกิน 136 การทดลอง (3×(2×7+1)+7×6/2 + (2×6+1+6×5/2)
= 136) และหากคิดวาในเวลา 1 วัน สามารถทําการทดลองไดเพียง 15 การทดสอบ ทําใหตองใช
ระยะเวลาสําหรับการทดลองเพียงไมเกิน 10 วันทําการ เทานั้น
- การทํานายประสิทธิภาพแบบจําลองทางกายภาพ
หลังจากไดแบบจําลองทางคณิตศาสตรแลวจําเปนตองทดสอบความถูกตอง โดยการใช
สมการทางคณิตศาสตรที่ได ทํานายประสิทธิภาพการสลายกําลังคลื่น โดยกําหนดคาการทดลองที่
แตกตางจากคาที่ใชสําหรับการสรางสมการทางคณิตศาสตร จากการทดสอบพบวา แบบจําลองทาง
คณิตศาสตรที่ได มีความสามารถในการทํานายประสิทธิภาพการสลายกําลังคลื่นของแบบจําลอง
ทางกายภาพภายในขอบเขตการศึกษาไดอยางแมนยํา
- การทํานายประสิทธิภาพเขื่อนสลายกําลังคลื่นตนแบบ
เมื่อนําแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไดไปใชกับเขื่อนสลายกําลังคลื่นตนแบบ โดยการ
พิจารณาปรับแกคาตามหลักความคลายคลึง พบวา แบบจําลองทางคณิตศาสตรสามารถใชทํานาย

ประสิทธิภาพของเขื่อนสลายกําลังคลื่นภายในขอบเขตขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดขอมูลในสนาม
ไดอยางแมนยํา
- การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตเพื่อการออกแบบเขื่อนสลายกําลังคลื่น
เนื่องจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร
ที่ไดจากการทดลองแบบจําลองทางกายภาพนี้
สามารถใชทํานายประสิทธิภาพการสลายกําลังคลื่นไดอยางแมนยํา
จึงสามารถใชประโยชน
แบบจําลองทางคณิตศาสตรนี้สําหรับการออกแบบเขื่อนสลายกําลังคลื่น บริเวณชายฝงทะเลอื่นที่มี
ปญหาน้ํากัดเซาะอยางรุนแรง และมีขอมูลสมุทรศาสตรที่แตกตางออกไป แตยังอยูภ ายในขอบเขต
การศึกษาออกแบบเขื่อนสลายกําลังคลื่นไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
กฎหมายที่ดินและสิทธิของเอกชนสําหรับพื้นที่ที่รัฐลงทุนในการแกไขพื้นที่ถูกกัดเซาะ
ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1969-1972/2548 ที่ดินมีโฉนดของเจาของเดิมบางสวนถูกน้ํา
เซาะพังลงในแมน้ําเจาพระยา ที่ดินสวนทีห่ ายไปในน้ําแมจะมิไดใหเจาพนักงานทีด่ นิ แบงหักออก
จากโฉนดที่ดนิ ตามความเปนจริง ก็มิไดแสดงวาที่ดินดังกลาวยังคงมีเนื้อที่อยูเต็มตามโฉนดที่ดิน
แตคงมีอยูตามสภาพที่เหลืออยูตามความจริงเทานั้นเพราะที่ดินบางสวนพังจนกลายเปนลําน้ําที่มี
การใชสัญจรไปมาของเรือแพเปนเวลานานจนกระทั่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินไปแลว
มีขอสังเกตตอไปวา กรณีการซื้อขายที่ดินที่กําลังจะถูกกัดเซาะ แลวดําเนินการปองกันโดย
ทิ้งหินไว แตก็ไมสามารถรักษาพื้นทีไ่ วไดจากการกัดเซาะพื้นที่ชายฝง หากประชาชนทั่วไปไดเขา
มาใชพื้นที่ทําประมงพื้นบานหรือใชสัญจรไปมาแลว ยอมทําใหตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
โดยสภาพตามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1304 (2) แตหากขาดลักษณะที่
ประชาชนทั่วไปไดเขามาใชพื้นที่ทําประมงพื้นบานหรือใชสัญจรไปมา และเอกชนยังมีการกระทํา
ที่เปนการหวงกันที่ดินอยูตลอดมา เชน ปกเสากั้นไวแลวเลี้ยงหอย หรือทําการเกษตรอยางอื่น ยอม
ไมทําใหทดี่ ินตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และยังคงเปนของเอกชนตามหลักฐานในโฉนด
ที่ดินตอไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จากขอเท็จจริงที่สังเกตไดจากคลื่นที่สงบลงหลังเขื่อนและมีคะยอ(ตะกอน)มาสะสมตัวมาก
อยางเห็นไดชดั เจน และชาวบานสามารถหากุง หอย ปู ปลาไดมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา สภาพ
ขอเท็จจริงโดยรวมที่ปรากฏเชนนี้ยอมเปนเครื่องยืนยันวาพื้นที่ทั้งหมดที่น้ํากัดเซาะไปแลว ไดตก
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 1304(2)โดยสภาพตามกฎหมายแลว มิไดเปนทีด่ ินของเอกชนอีกตอไป
มิไดถือตามหลักฐานในโฉนดที่ดินหรือเอกสารอื่นวาเปนที่ดินของเอกชนอีกตอไป ดังนั้น ในการ
จัดการใชประโยชนที่ดิน จึงเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการจัด ดูแล
รักษา คุมครองปองกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินเพื่อประโยชนรวมกันของประชาชนตอไป

เอกชนคนใดคนหนึ่งจะเรียกรองเพื่อประโยชนสวนตัวไมได ที่ดินดังกลาวตองอยูในระบบของ
การคุมครองปองกัน ดูแลรักษาและการใชประโยชนที่ดนิ ในสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ซึ่งมีอยูหลายกรณีดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้าํ สยาม พระ
พุทธศักราช 2456 มาตรา 117 มาตรา 119 มาตรา 119 ทวิ มาตรา 120 และพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 122
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดมคี ําวินิจฉัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2527 ตามบันทึกเรื่อง หารือ
ปญหาขอกฎหมาย มาตรา 117 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช 2456
(กรณีเมืองพัทยาขอทําสิ่งลวงล้ําลําน้ํา) วาทองทะเลในนานน้ําของไทยมีสภาพเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา 1304 (2) ดังนั้น พื้นทีด่ ินที่
เกิดขึ้นใหมจากการถมทะเล ก็ยังเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมือง
ใชรวมกันเชนเดิม เพราะการถมทะเลใหตื้นเขินไมทาํ ใหเสียสภาพการเปนที่สําหรับประชาชนใช
รวมกันตามแนวคําพิพากษาฎีกาที่ 786/2472 และคําพิพากษาฎีกาที่ 979/2477 และมาตรา 1305 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา “ทรัพยสินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นจะ
โอนแกกนั มิไดเวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา”
สิทธิของเอกชนสําหรับพื้นทีท่ ี่รัฐลงทุนในการแกไขพื้นที่ถูกกัดเซาะ
โดยที่สิทธิของเอกชนในการใชประโยชนที่ดินดังกลาวไมมีอยูในทางกฎหมายเพราะที่ดิน
ดังกลาวตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันไปแลว ซึ่งอาจจะมีขอยกเวน
แตเฉพาะกรณีที่มีที่ดินเหลือจากการจัดโครงการที่จําเปนตอการรักษาพื้นที่ไมใหถูกน้ํากัดเซาะอีก
ในอนาคต ซึง่ ตองเวนระยะแนวกันคลื่นตามโครงการปองกันชายฝงทะเล การฟนฟูปาชายเลนใน
กรณีที่มีการงอกของหาดเลนในอนาคต การใชมาตรการดานการกันระยะถอยรนการใชที่ดนิ ริม
ชายฝงทะเล และการปรับสภาพภูมิทัศนและระบบคมนาคมของพื้นที่โครงการแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงทะเลของจังหวัดสมุทรปราการ ตามลําดับ ไวดว ยทั้งหมด และรวมถึงการเวนระยะตาม
แนวอยางนอย 100 เมตรจากชายฝงตามแนวทางในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543
และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เรื่อง การแกไขปญหาการจัดการพื้นทีป่ าชายเลน ดวยเปนอยางนอย ใน
กรณีมีที่ดนิ เหลืออยูอีก เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงวา ที่ดนิ ดังกลาวเมื่อไมมีความจําเปนสําหรับชุมชนที่
จะใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกันอีกแลว ก็สมควรจัดสรรคืนใหแกเจาของทีด่ ินเดิมในอดีต
สําหรับที่ดินกอนการกัดเซาะแตจะตองดําเนินการถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน และการถอนสภาพดังกลาวสามารถกระทําไดโดยการออกพระราชกฤษฎีกา
เพราะเปนกรณีที่ดินนัน้ ไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันแลวนั่นเอง
เมื่อถอนสภาพแลวที่ดินดังกลาวจะมีสถานะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทที่ดินรกรางวาง
เปลาตามมาตรา 1304(1) ซึ่งกรมที่ดินมีอํานาจนําไปออกโฉนดทีด่ ินหรือหนังสือรับรองการทํา

ประโยชนใหแกเจาของทีด่ นิ เดิมไดตอไปตามหลักเกณฑในประมวลกฎหมายทีด่ ินประกอบกับ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1334
มีขอสังเกตเรื่องการทิ้งหินวาจะตองไมเปนการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 โดยจะตองพิสูจนใหไดวาในขณะทิ้งหินนั้น ที่ดินยัง
ไมน้ํากัดเซาะ ตรงกันขามหากดําเนินการทิ้งหินลงในพื้นที่ซึ่งถูกน้ํากัดเซาะไปแลวและมีประชาชน
ทั่วไปเขามาใชพื้น ที่ทําประมงพื้น บานหรื อใชสัญจรไปมาแลว ยอมมี ความผิดตามมาตรา 119
ดังกลาวดวย
ที่มา...เขื่อนกองทะเล
วันหนึ่งในป พ.ศ. 2535 ผมไดนัดสัมภาษณผูชวยวิจัยคนหนึ่ง ชื่อ นายวิมาน เวชกุล พรอมกับ รศ.ดร.
ชัยยุทธ ขันทปราบ (อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ซึ่งในวันนั้นอาจารยชัยยุทธกับ
ผมตองประหลาดใจ เพราะผูสมัครมาแนวแปลกมากในสายตานักวิชาการดานวิทยาศาสตรอยางพวกเรา
เพราะผูสมัครเปนหนุมผมยาวมาในแนวศิลปนจา ครั้งแรกที่เห็นหนากองผมขอสารภาพตรงๆ วามีความกังวล
ในใจ “จะไหวมั้ยเนี่ย” แตพอไดคุยกัน ความกังวลใจของผมก็คอยๆ รูสึกดีขึ้น ยิ่งไดยินคําตอบของกองที่ได
ตอบอาจารยชัยยุทธ โดยเฉพาะอาจารยชัยยุทธไดถามวา หากไดทํางานในภาควิชาธรณีวิทยา ขอใหไปตัดผม
ไดไหม? กองไดตอบแบบไมมีความลังเลวา “ไดครับ” นั่นเปนความประทับใจในตัวกองครั้งแรกในชีวิตผม
พอไดมาทํางานรวมกัน ความประทับใจก็มีใหเห็นเสมอๆ โดยเฉพาะความสนใจเรียนรูสิ่งใหมๆ และความ
ตั้งใจทํางานแบบผมเองยังประหลาดใจในหลายๆ ครั้ง บางครั้งผมขอใหกองทํางานหนึ่งอยาง แตงานที่ออกมา
ไดมากกวาผมใหทําอีกหลายสิบเทา อันนี้คือความในใจที่ผมไมเคยบอกใคร แมแตตัวกองเองก็ไมเคยไดยิน
จากปากผม แตกองก็สามารถรับรูไดดีวาผมชื่นชมผลงานของกองเสมอ พวกเราทํางานรวมกันแบบไมเคยทีคํา
ชมและไมเคยตองรอคําชมกอนจึงทํางานให งานที่ออกมาทุกชิ้นจึงเปนงานที่ออกมาจากใจจริงทุกครั้ง นี่เปน
สิ่ ง ที่ ก อ งมี ไ ม เ หมื อ นใคร ท า นเชื่ อ ไหมว า วั น แรกๆ ที่ ก อ งทํ า งานร ว มกั บ ผม ก อ งแทบไม มี ค วามรู เ รื่ อ ง
คอมพิวเตอรเลย ยังตองมาเรียนรูการใช cu-word ดวยกัน แตวันนี้ทานทั้งหลายและเพื่อนๆ ที่ไดสัมผัสและ
รวมงานกับกอง สามารถรับรูไดวากองมีความรูดาน GIS and Remote Sensing ระดับครูชั้นแนวหนาของ
ประเทศ อันนี้ผมไมไดพูดเกินความจริง ทานสามารถตรวจสอบจากผลงานของผมซึ่งกองเปนคนชวยผลิต
ทั้งสิ้น ซึ่งเปนขอบงชี้วา กองเปนคนสนใจเรียนรูสิ่งใหมๆ เสมอ ผมยังแซวกองขณะที่กองมาปรึกษาผมวา
อาจารยพรรณีชวนไปเรียนปริญญาโทดาน GIS and Remote Sensing ผมใหคําแนะนําวา “ตามใจอยากเรียนก็
ไปเถอะ แตผ มวาความรูของคุณขณะนี้นาจะไปสอนมากกวาไปเรียน” กองเขายังตอบผมวา “ผมไปเอา
กระดาษอีกใบครับ”
ในชวง 15 ปที่ผานมา หลายคนที่รูจักผมหรือทํางานรวมกับผมสามารถพูดไดวาทุกคนตองรูจักกอง
ดวย เพราะกองติดตามผมไมวาผมไปทํางานที่ภาคเหนือ อีสาน ใต และทั่วประเทศ เราไปไหนมาไหนดวยกัน
กินอะไรก็กินดวยกัน อันนี้ชาวบานขุนสมุทรจีนนาจะเปนประจักษพยานไดดี เราทํางานดวยกันแบบถาเห็น
ผมก็ตองเห็นกอง ถาเจอกองก็ตองเจอผมเสมอ จนหลายคนพูดวากองเปนมือขวาผม แตผมรูวากองเปนเหมือน
นองชายผม เรามีความผูกพันกันมาก ทุกครั้งที่ผมมีปญหากองจะรับรูและใหความชวยเหลือตลอด บางครั้งก็

ดึงทางพี่ชายกองเขามาใหความชวยเหลือผมอยูเนืองๆ ดังนั้นความผูกพันระหวางผมกับกองจึงเหมือนญาติ
มากกวา ผมเองก็ดีใจมากที่มีสวนชวยเหลือกอง โดยเฉพาะตอนเลือกคบแฟนและมีพิธีแตงงานในที่สุด กอง
เพิ่งแตงงานเมื่อเดือนเมษายน 2550 ที่ผานมา และทุกคนยินดีมาก ผมยังจํารอยยิ้มของคุณแมกองไดดีจนถึงทุก
วันนี้ ผมคงจะไดพบคุณแมกองในเร็วๆ นี้ ตัวผมเองยังนึกไมออกเลยวาจะทําใจไดไหม หากเห็นคุณแมกองใน
อาการตรงกันขามกับเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา อยางไรความจริงก็คือความจริงที่ไมสามารถหนีพนได ผมเอง
ยังไมอยากจะเชื่อวาเปนเรื่องจริง อยากใหเรื่องทุกอยางที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.15 น.
เปนความฝนแลวสะดุงตื่นขึ้นมาหยุดความจริงไวใหเ ปนแคความฝนเทานั้น ผมเองทุกวันนี้ยังไมเ ชื่อวา
เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นกับกองนองของผม เขาเปนคนที่พูดไดวามีโอกาสนอยสุดคนหนึ่งเพราะเปนคนที่
วายน้ําแข็งที่สุด ขณะที่เกิดเหตุ ทองเรือชนเขากับอะไรบางอยางและมีน้ําเขามาในทองเรือ ผมยังไดยินเสียง
กองพูดกับทุกคนวาใหทิ้งของทุกอยาง มีคนเห็นวากองวายไปยืนที่เสาไฟฟาที่ลมอยูขางฝงไดแลว อาจจะเปน
เพราะนิสัยสวนตัวที่ชอบชวยเหลือคน จึงทําใหกองพยายามลงไปชวยคนอื่นจนตัวเองหมดแรง
ผมกับกองรวมกันทํางานวิจัยมาตลอด 15 ป และชื่อเสียงความสําเร็จของผมที่ไดทุกวันนี้ มิอาจ
เปนไปไดเลยหากไมมีกองคอยชวยเหลือ โดยหลายครั้งผมเองประสบปญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ไมคอยมีใคร
สนับสนุน แถมยังมีบางคนในภาควิชาฯ คอยขัดขวางและสรางความรําคาญใหอยูเสมอๆ จนทําใหผมเคยคิด
จะเลิกทําวิจัยหลายตอหลายครั้ง ก็ไดกองเปนกําลังใจให และที่สําคัญเห็นความตั้งใจของกองแลวจึงทําใหผม
เลิกไมได จนมาถึงทุกวันนี้งานของเราไดรับการยอมรับพอสมควร เชน กรณีงานวิจัยที่พวกเรากําลังทําอยูที่
บานขุนสมุทรจีนกับคณะวิจัย สกว ทุกคน รวมทั้งกองซึ่งเปนนักวิจัยดาน GIS ของโครงการฯ ไดรวมกัน
พัฒนาเขื่อน “ขุนสมุทรจีน 49A2” ซึ่งเปนเขื่อนสลายกําลังคลื่น ที่สามารถหยุดยั้งปญหาการกัดเซาะของหาด
โคลนสํ า เร็จ เป นครั้ ง แรกของโลก มี ก ารจดสิท ธิ บั ต รไว แล ว และก องก็ เ ปน หนึ่ ง ใน 5 คนที่มี ชื่ อ เป น นั ก
ประดิษฐของเขื่อนสลายกําลังคลื่น “ขุนสมุทรจีน 49A2” ปจจุบันเขื่อนนี้กําลังไดรับความสนใจจาก
นักวิชาการทั่วโลก และสื่อมวลชนทั้งในประเทศและตางประเทศ งานวิจัยของคณะวิจัย สกว ยังดําเนินการไม
เสร็จสิ้น เหลืองานวิจัยอีกบางสวน ซึ่งขณะนี้เรากําลังเตรียมพัฒนารูปแบบเขื่อนตัวใหมที่ยังไมไดตั้งชื่อ
รูปแบบเขื่อนตัวใหมนี้พัฒนาตอยอดจากเขื่อน “ขุนสมุทรจีน 49A2” ใหเ ปนเขื่อนที่สามารถปองกันการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลในอนาคตได
หลังจากประสบเหตุการณเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 นี้ ผมพูดตรงๆ วา ทําใจลําบากมาก หากทํา
ไดอยากจะหยุดทํางานทุกอยาง แตคงเปนไปไมได คงตองทํางานตอใหสําเร็จอีกระยะหนึ่ง อยางนอยก็เพื่อ
ชวยชาวบานขุนสมุทรจีนและคงตองชวยกันแกไขปญหาการกัดเซาะใหถึงที่สุดกอน สวนอนาคตจะทําตอ
หรือไมคอยวากัน เสียดายที่กองไมไดอยูดูความสําเร็จของคณะวิจัย สกว อาจารยก็จะพยายามสูตอไป จะ
ทํางานวิจัยที่บานขุนสมุทรจีนใหสําเร็จ อีกสักพักพอเรื่องราวเงียบลงทุกคนคงลืมกองผูเสียสละ ผูมีความตั้งใจ
สูงในการแกไขปญหาของบานขุนสมุทรจีน อาจารยจึงอยากจะฝากชื่อของกอง คูกับการแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงทะเลของประเทศตลอดไป จึงอยากตั้งชื่อเขื่อนตัวใหมใหเปนเกียรติประวัติแดกอง ที่ทํางานวิจัย
จนตัวเองตองเสียชีวิตในทะเลของบานขุนสมุทรจีน โดยขอใชชื่อของกองเปนชื่อเขื่อนวา “กองทะเล” โดย
เขื่อน “กองทะเล” จะเปนเขื่อนตัวใหมที่สามารถปองกันการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลของประเทศไทยใน
อนาคตตอไป

จากนี้ไป เวลาผมเห็นทะเลคงจะอดคิดถึงกองไมได อาจารยขอใหกองหลับใหสบาย ไมตองหวง
อะไร อยางไรชาติหนามีจริงคงไดเกิดมาทํางานรวมกันอีกนะ...
รักและอาลัย
รศ.ดร. ธนวัฒน จารุพงษสกุล
(หัวหนาคณะวิจัย สกว โครงการกัดเซาะชายฝงทะเลฯ)
6 พฤศจิกายน 2550
(คัดลอกจากเอกสารที่ระลึกงานฌาปนกิจ นายวิมาน เวชกุล นักวิจัย สกว ที่ประสบอุบัติเหตุเรือลมขณะพาคณะ
ผูเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ ศึกษาดูงานที่บานขุนสมุทรจีน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.15 น.)

