รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
และ
กรมทรัพยากรธรณี
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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
สารบัญเรื่อง

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
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สารบัญเรื่อง
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7

บทนํา
การศึกษาขอมูลเบื้องตน
การสํารวจขอมูลภาคสนาม
การออกแบบดานวิศวกรรมชายฝง
เศรษฐกิจและสังคม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
มาตรการการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ก

คณะวิศวกรรมศาสตร
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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 1 บทนํา

บทที่ 1
บทนํา
1.1

หลักการและเหตุผล

แผนแมบทโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปตตานีแ ละ
จังหวัดนราธิวาส ไดมีการจัดตั้งโครงการวิจัยการกัดเซาะชายฝงทะเล เพื่อศึกษาสาเหตุและปจจัยพรอมทั้งหา
มาตรการปองกันและแกไขปญหาอยางเปนระบบ ประกอบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
มีคําสั่งใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลโดย
เรงดวน อยางเปนระบบและถูกตองตามหลักวิชาการ
เนื่องจากพบวา จังหวัดปตตานีประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอยางรุนแรง ระยะทางประมาณ
25 กิโลเมตร บริเวณชายฝงทะเลอําเภอยะหริ่ง อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรีและอําเภอหนองจิก มีผลกระทบ
ตอชุมชนชายฝง ครัวเรือนประมง การเพาะเลี้ยงชายฝง และการทองเที่ยว ดังนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงและกรมทรัพยากรธรณี ไดรับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดําเนินการ
วิเคราะหหาสาเหตุและประเมินสถานภาพพื้นที่วิกฤติการกัดเซาะชายฝงจังหวัดปตตานี พรอมกําหนดแนว
ทางการแกไขปญหาและเสนอแนะแบบโครงสรางปองกันชายฝงเบื้องตน

1.2

วัตถุประสงค
การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี มีวัตถุประสงค เพื่อ
1.2.1 จัดทําแนวทางการแกไขและปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงของจังหวัดปตตานี
1.2.2 รวบรวม วิเคราะหและประเมินปจจัยทางธรณีวิทยา สมุทรศาสตร ผลกระทบจากการกอสราง
โครงสรางปองกันชายหาด และขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมตอการกัดเซาะชายฝงจังหวัดปตตานี

1.3

เปาหมาย

การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี มีเปาหมายเพื่อชะลอและ
ลดการกัดเซาะพื้นที่ชายฝงทะเลพื้นที่วิกฤติเสี่ยงภัยของจังหวัดปตตานี

1.4

พื้นที่ศึกษา

ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเลจํานวน 252 หมูบาน 54 ตําบล ในเขต 7 อําเภอ ในเขตจังหวัดปตตานี คณะ
ที่ปรึกษาเนนการศึกษาอยางละเอียดบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะรุนแรงมาก ระยะประมาณ 25 กิโลเมตร
และขนานกับแนวชายฝงบนพื้นดิน 2 กิโลเมตร ยาวประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร (รูปที่ 1.1)

1.5

ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี มีดังนี้
1.5.1 ศึกษาธรณีสัณฐานวิทยาชายหาด สํารวจสภาพภูมิประเทศ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร จากแนว
ชายฝงปจจุบันเขาไปในแผนดิน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 1-1
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1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

1.5.6
1.5.7
1.5.8

1.5.9

1.6

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 1 บทนํา

ศึกษาความลาดชันชายหาด ความเปลี่ยนแปลงแนวชายฝง ตะกอนชายฝง และสภาพพื้นทะเล
ศึกษาองคประกอบทางสมุทรศาสตร ตอการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝง
ศึกษาและสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชากรบริเวณพื้นที่โครงการ
ศึกษาและพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อใชในการพยากรณการเปลี่ยนแปลงชายฝง
ทะเลทั้งปจจุบันและอนาคต พรอมติดตามประเมินผลการดําเนินการแกไขปองกัน และฟนฟู
สภาพชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะไดอยางมีประสิทธิภาพ
จัดทําระบบฐานขอมูลที่จําเปนในการติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลที่ถูก
กัดเซาะ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
ศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม และจัดทําแนวทางการแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงทะเลพรอมขอเสนอแนะไมนอยกวา 2 ทางเลือก
จัดการสัมมนา หาขอสรุปแนวทางการจัดการระหวาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม องคกรทองถิ่น ประชาชน และผูเชี่ยวชาญ และจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา
พรอมประเมินแนวทางการแกไขที่เหมาะสม
จัดทําเอกสารสรุปประเมินผลโครงการ และเผยแพรประชาสัมพันธโครงการแกประชาชน

วิธีดําเนินการศึกษา

เพื่อใหการดําเนินงานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว ทางคณะที่ปรึกษาจึงจัดทําแผนการดําเนิน
โครงการ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
(1) การเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน
(2) การจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(3) ศึกษาทางดานวิศวกรรม
(4) การจัดทํามวลชนสัมพันธ

1.7

ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาในการดําเนินการรวมทั้งสิ้น 300 วัน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาจาง โดยการนับเวลาที่
คณะที่ปรึกษาใชในการแกไขเพิ่มเติมรายงานฉบับตางๆ รวมเปนเวลาของคณะที่ปรึกษาดวย แตไมนับเวลา
ที่ผูวาจางในการพิจารณาตรวจสอบรับรายงานฉบับตางๆ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 1 บทนํา
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รูปที่ 1.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

บทที่ 2
การศึกษาขอมูลเบื้องตน
2.1 ขอมูลพื้นฐานบริเวณพื้นที่โครงการ
2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดปตตานีตั้งอยูทางภาคใตของประเทศไทย ระหวางละติจูดที่ 6 องศา 33 ลิปดาเหนือ กับ 6 องศา 57
ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 101 องศา 01 ลิปดาตะวันออก กับ 101 องศา 44 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 1,962
ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือติดตอกับอาวไทย ทิศใตติดตอกับจังหวัดยะลาและนราธิวาส ทิศ
ตะวันออกติดตอกับอาวไทย และทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดสงขลา

2.1.2 หนวยการปกครอง
จังหวัดปตตานีแบงการปกครองออกเปน 12 อําเภอ 115 ตําบล และ 636 หมูบาน ประกอบดวย อําเภอ
เมืองปตตานี อําเภอโคกโพธิ์ อําเภอหนองจิก อําเภอปะนาเระ อําเภอมายอ อําเภอทุงยางแดง อําเภอสายบุรี
อําเภอไมแกน อําเภอยะหริ่ง อําเภอยะรัง อําเภอกะพอ และอําเภอแมลาน

2.1.3 ประชากร
จากขอมูลของสํานักงานจังหวัดปตตานี เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2547 รวมประชากร ทั้งสิ้น 519,119
คน แยกเปนชาย 256,075 คน หญิง 263,044 คน จํานวนหลังคาเรือน 106,198 หลังคาเรือน ทั้งนี้ประชากร
ประมาณรอยละ 80.75 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 18.93 นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ รอยละ 0.22

2.1.4 เศรษฐกิจและสังคม
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดป 2544 มีมูลคา 29,950 ลานบาท อาชีพที่สําคัญคือ เกษตรกรรม มี
มูลคา 15,228 ลานบาท รองลงมาคือ การคาสงและการคาปลีก มีมูลคา 4,349 ลานบาท สําหรับสาขาที่มีมูลคา
นอยที่สุดคือ สาขาเหมืองแรและยอยหินและสาขาการธนาคาร มูลคารวม 500 ลานบาท

2.1.5 แหลงทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวของจังหวัดปตตานี สามารถจําแนกเปนรายอําเภอไดดังนี้ คือ หาดรัชดาภิเษก มัสยิด
บานดาโตะ ศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลนยะหริ่ง หาดตะโละกาโปรและแหลมตาชี ตลาดนัดปาลัส หาดแฆแฆ
หาดชลาลัย หาดปะนาเระ หาดมะรวด และหาดราชรักษ และหาดวาสุกรี

2.1.6 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ของจังหวัดแบงออกได เปน 3 แบบ (รูปที่ 2.1) คือ พื้นที่แบบภูเขา สภาพแบบลูกคลื่นลอนชัน
และสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนตื้นจนถึงราบเรียบ
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และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2536

รูปที่ 2.1 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดปตตานี

2.1.7 ธรณีวิทยา
ลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดปตตานี มี 2 ประเภท คือ หินชั้นและหินแปร (Sedimentary and
Metamorphic Rocks Formation) และหินอัคนี (Igneous Rocks)

2.1.8 ธรณีสัณฐานชายฝง
โครงสรางทางธรณีสัณฐานของจังหวัดปตตานี แบงออกไดเปน 4 ชนิด คือ หาดทราย
Beaches) ลากูน (Lagoon) ที่ราบน้ําขึ้นถึงปจจุบัน (Intertidal flat) และตะกอนทองทะเล

(Sandy

2.2 การเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเล
2.2.1 การทบทวนเอกสาร
จากการศึกษาของสิน สินสกุลและคณะ (2545) พบวาชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีมีการเปลี่ยนแปลง
ชายฝงมาก สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประกอบดวยปจจัยดานธรณีวิทยาและปจจัยรวมประกอบดวย
การเปลี่ยนแปลงของอากาศ ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น การทรุดตัว ปริมาณตะกอนสะสม และกิจกรรมของมนุษย

2.2.2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลโดยใชขอมูลภาพถายทางอากาศ
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยใช
ขอมูลภาพถายทางอากาศ ป พ.ศ.2538 และป พ.ศ.2546 ประกอบกับขอมูลการสํารวจภาคสนาม (ป พ.ศ.2548)
พบวาชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีทั้งหมด 149.13 กิโลเมตร สรุปสภาพของชายฝงไดดังนี้
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โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

2.2.2.1 ชายฝงทะเลทีม่ ีการกัดเซาะรุนแรง
ชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีที่มีปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง ประกอบดวยพื้น 7
พื้นที่ ดังแสดงในตารางที่ 2.1
2.2.2.2 ชายฝงทะเลที่มีการกัดเซาะปานกลาง
ชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีที่มีปญหาการกัดเซาะชายฝงปานกลาง ประกอบดวย 6 พื้นที่ ดัง
แสดงในตารางที่ 2.2
2.2.2.3 ชายฝงทะเลที่มีการสะสมตัว
ชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีท่มี ีการสะสมตัว ประกอบดวย 13 พื้นที่ ดังแสดงในตารางที่ 2.3
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รูปที่ 2.2 การเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
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โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

ตารางที่ 2.1 ชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีที่มีการกัดเซาะรุนแรง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชายฝง ทะเลบริเวณ
บานตันหยงเปาว
บานปากบางตาวา
บานตะโละสมิแล
ตะโละกาโปร
บานปะนาเระ
บานบางมะรวด
บานบน

เนือ้ ที่
(ตารางเมตร)
154,435.75
184,787.08
123,171.56
275,173.39
387,986.03
158,326.54
256,237.84

ความยาว
(เมตร)
3,438.19
3,276.78
2,465.65
6,135.26
5,149.30
2,297.07
4,713.13

อัตรากัดเซาะ
(เมตร/ป )
5.6
7.0
6.2
5.6
9.5
8.6
6.5

มาตรการปองกัน

รูปอางอิง

ภาพถายทางอากาศ สภาพการกัดเซาะ มาตราการปองกัน
(1) กําแพงกันคลื่น
2.3
2.11
2.12
(1) กําแพงกอนคอนกรีต
2.3
2.13
2.14
(1) ตะแกรงหินบนทราย
2.4
2.15
2.16
ไมมี
2.6
ไมมี
2.7
2.17
ไมมี
2.9
2.18
(1) เขื่อนกันคลื่น
2.10
2.19
2.20
(2) กําแพงกันคลื่นหินทิ้ง
2.21
(3) กําแพงกันคลื่น
2.22

ตารางที่ 2.2 ชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีที่มีการกัดเซาะในระดับปานกลาง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชายฝง ทะเลบริเวณ
บานสายหมอ
บานแหลมนก
บานทาสู
บานบางเกาทะเล
บานพอเทพ
บานรังมดแดง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เนือ้ ที่
(ตารางเมตร)
94,907
21,159
83,758
23,577
48,530
63,850

ความยาว
(เมตร
3,749
1,021
5,785
987
1,775
4,322

รูปอางอิง
อัตรากัดเซาะ
(เมตร/ป ) ภาพถายทางอากาศ
สภาพการกัดเซาะ
3.50
รูปที่ 2.3
รูปที่ 2.23
2.60
รูปที่ 2.5
รูปที่ 2.24
2.00
รูปที่ 2.8
รูปที่ 2.25
3.00
รูปที่ 2.8
3.50
รูปที่ 2.10
รูปที่ 2.26
1.80
รูปที่ 2.10
หนา 2-7

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

ตารางที่ 2.3 ชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีที่มีการสะสมตัว
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชายฝง ทะเลบริเวณ
บานบางราพา
บานแคนา
บานปากบางตาวา
บานรูสะมิแล
บานยูโย
บานปาตาบูดี
บานตะโละกาโปร
บานคาโต
บานบางมะรวด (ดานทิศตะวันออก)
บานแฆแฆ
บานปาตาบาระ
บานปากน้ํา
บานกระจูด
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เนือ้ ที่
(ตารางเมตร)
107,005
22,297
9,890
1,279,717
424,687
381,560
235,665
235,057
169,766
21,095
46,345
96,094
10,966

ความยาว
(เมตร)
1,544
1,224
1,727
6,769
5,043
10,508
4,643
3,112
1,735
405
1,282
3,453
557

รูปอางอิง
อัตราสะสมตัว
(เมตร/ป)
ภาพถายทางอากาศ
สภาพการสะสมตัว
1.50
รูปที่ 2.3
รูปที่ 2.27
2.50
รูปที่ 2.3
0.70
รูปที่ 2.3
รูปที่ 2.28
23.63
รูปที่ 2.4
รูปที่ 2.33
10.50
รูปที่ 2.4
4.50
รูปที่ 2.5
รูปที่ 2.34
6.50
รูปที่ 2.6
9.50
รูปที่ 2.7
รูปที่ 2.29
12.50
รูปที่ 2.9
รูปที่ 2.30
6.50
รูปที่ 2.8
4.50
รูปที่ 2.9
รูปที่ 2.31
3.50
รูปที่ 2.10
รูปที่ 2.32
2.50
รูปที่ 2.9
-
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โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

รูปที่ 2.3 การเปลี่ยนแปลงชายฝงจังหวัดปตตานีบริเวณบานตันหยงเปาว-บานบางตาวา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

รูปที่ 2.4 การเปลี่ยนแปลงชายฝงจังหวัดปตตานีบริเวณบานรูสะมิแล-บานยูโย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

รูปที่ 2.5 การเปลี่ยนแปลงชายฝงจังหวัดปตตานีบริเวณบานแหลมนก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

รูปที่ 2.6 การเปลี่ยนแปลงชายฝงจังหวัดปตตานีบริเวณบานตะโละกาโปร-บานทาพง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

รูปที่ 2.7 การเปลี่ยนแปลงชายฝงจังหวัดปตตานีบริเวณบานปะนาเระ-บานบางมะรวด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

รูปที่ 2.8 การเปลี่ยนแปลงชายฝงจังหวัดปตตานีบริเวณบานทาสู
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และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

รูปที่ 2.9 การเปลี่ยนแปลงชายฝงจังหวัดปตตานีบริเวณบานบางมะรวด-บานเตราะหัก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

รูปที่ 2.10 การเปลี่ยนแปลงชายฝงจังหวัดปตตานีบริเวณบานบน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

รูปที่ 2.11 สภาพชายฝงทะเลบริเวณบานตันหยงเปาว

รูปที่ 2.12 ลักษณะกําแพงกันคลืน่ บริเวณบานตันหยงเปาว

รูปที่ 2.13 สภาพชายฝงทะเลบริเวณบานปากบางตาวา

รูปที่ 2.14 ลักษณะกําแพงกันคลื่นบริเวณ
บานปากบางตาวา

รูปที่ 2.15 สภาพชายฝงทะเลบริเวณบานตะโละสมิแล

รูปที่ 2.16 การกอตะแกรงหินบนหาดบริเวณ
บานตะโละสมิแล
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และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รูปที่ 2.17 สภาพชายฝงทะเลบริเวณบานปะนาเระ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

รูปที่ 2.18 สภาพชายฝงทะเลบริเวณบานบางมะรวด

หนา 2-18

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

รูปที่ 2.19 สภาพชายฝงทะเลบริเวณบานบน

รูปที่ 2.20 สภาพเขื่อนกันคลื่นบริเวณบานปาตาบาระ
(ดานทิศใตของบานบน)

รูปที่ 2.21 สภาพกําแพงกันคลื่นหินทิ้ง
บริเวณบานปาตาบาระ (ดานทิศใตของบานบน)

รูปที่ 2.22 สภาพกําแพงกันคลื่นคอนกรีต
บริเวณบานปาตาบาระ (ดานทิศใตของบานบน)

รูปที่ 2.23 สภาพชายฝงทะเลบริเวณบานสายหมอ

รูปที่ 2.24 สภาพชายฝงทะเลบริเวณบานแหลมนก

รูปที่ 2.25 สภาพชายฝงทะเลบริเวณบานทาสู

รูปที่ 2.26 สภาพชายฝงทะเลบริเวณบานพอเทพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 2-19

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

รูปที่ 2.27 สภาพการสะสมตัวชายฝงบริเวณบางราพา

รูปที่ 2.28 สภาพการสะสมตัวชายฝงบริเวณบางตาวา

รูปที่ 2.29 สภาพการสะสมตัวชายฝงบริเวณบานปะนาเระ

รูปที่ 2.30 สภาพการสะสมตัวชายฝงบริเวณ
บานบางมะรวด

รูปที่ 2.31 สภาพการสะสมตัวชายฝงบริเวณบานปาตาบาระ

รูปที่ 2.32 สภาพการสะสมตัวชายฝงบริเวณบานปาตาตีมอ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 2-20

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน

รูปที่ 2.33 สภาพการสะสมตัวชายฝงบริเวณบานรูสะมิแล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 2-21

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 3 การสํารวจขอมูลภาคสนาม

บทที่ 3
การสํารวจขอมูลภาคสนาม
3.1

การสํารวจพื้นทองทะเล

ผลการสํารวจพื้นทองทะเล โดยใชอุปกรณสํารวจพิกัดดวยดาวเทียม (GPS) เพื่อหาพิกัดในแนวราบ
ควบคูกับการใชอุปกรณหยั่งความลึกดวยเสียงสะทอนชนิดดิจิตอล (Digital Echosounder) เพื่อหาคาระดับใน
แนวดิ่ง ไดผลการสํารวจพื้นทองทะเลทั้ง 4 บริเวณ คือ บริเวณบานตันหยงเปาว บานตะโละสมิแล บานบาง
มะรวด และบานบน ดังแสดงในรูปที่ 3.1-3.4

3.2

การสํารวจรูปตัดชายหาด

การสํารวจรูปตัดของชายหาด ไดดําเนินการโดยใชกลองสํารวจและไมระดับ นําขอมูลที่ไดประมวลผล
ดวยโปรแกรม AutoCAD เพื่อเขียนรูปตัดของชายหาด สามารถสรุปไดดังนี้
พื้นที่ 1 บริเวณหาดบานตันหยงเปาว มีการสํารวจรูปตัดชายหาด 11 รูปตัด
พื้นที่ 2 บริเวณหาดบานตะโละสมิแล มีการสํารวจรูปตัดชายหาด 10 รูปตัด
พื้นที่ 3 บริเวณหาดบานบางมะรวด มีการสํารวจรูปตัดชายหาด 11 รูปตัด
พื้นที่ 4 บริเวณหาดบานบน มีการสํารวจรูปตัดชายหาด 11 รูปตัด

3.3

การเก็บตัวอยางตะกอน

ในการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการเก็บตัวอยางตะกอนบริเวณชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี ครอบคลุมพืน้ ทีว่ กิ ฤติ
ทั้ง 4 บริเวณ ตามตําแหนงดังแสดงในรูปที่ 3.5-3.8 โดยแยกตัวอยางตะกอนเปน 2 ประเภท คือ (1) ตะกอนทราย
ชายหาด จากผลการวิเคราะหการกระจายขนาดตะกอน พบวาตะกอนทรายชายหาดจัดอยูใ นประเภท ทรายละเอียด
(Fine Sand) และ (2) ตะกอนทองทะเล พบวาเปนดินเหนียวทองทะเลสีเทาปนดํา (Marine Clay)

3.4

การตรวจวัดระดับน้ําขึ้นน้ําลง

ตําแหนงจุดตรวจวัดระดับน้ําขึ้นน้ําลงบริเวณชายฝงจังหวัดปตตานี แสดงในรูปที่ 3.5-3.8 โดยไดทําการ
ตรวจวัดอยางตอเนื่องเปนเวลา 72 ชั่วโมง ทั้งชวงน้ําเกิด (Spring Tide) และชวงน้ําตาย (Neap Tide) ผลการ
ตรวจวัดระดับน้ําขึ้นน้ําลงทั้ง 4 สถานีแสดงดังรูปที่ 3.9

3.5

การตรวจวัดกระแสน้ํา

ผลการตรวจวัดกระแสน้ําบริเวณชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
ระดับน้ํา สรุปผลการตรวจวัดไดดังแสดงรูปที่ 3.10-3.17

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 3-20

ในชวงเวลาเดียวกับที่ไดทําการตรวจวัด

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 3 การสํารวจขอมูลภาคสนาม

รูปที่ 3.1 แสดงสภาพความลึกของทองทะเล Site 1
พี่อูด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 3-21

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 3 การสํารวจขอมูลภาคสนาม

รูปที่ 3.2 แสดงสภาพความลึกของทองทะเล Site 2
พี่อูด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 3-22

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 3 การสํารวจขอมูลภาคสนาม

รูปที่ 3.3แสดงสภาพความลึกของทองทะเล Site 3
พี่อูด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 3-23

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 3 การสํารวจขอมูลภาคสนาม

รูปที่ 3.4 แสดงสภาพความลึกของทองทะเล Site 4
พี่อูด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 3-24

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 3 การสํารวจขอมูลภาคสนาม

รูปที่ 3.5 แสดงตําแหนงการเก็บตัวอยางตะกอนทรายชายหาดบริเวณบานตันหยงเปาว

รูปที่ 3.6 แสดงตําแหนงการเก็บตัวอยางตะกอนทรายชายหาดบริเวณบานตะโละสมิแล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 3-25

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 3 การสํารวจขอมูลภาคสนาม

รูปที่ 3.7 แสดงตําแหนงการเก็บตัวอยางตะกอนทรายชายหาดบริเวณบานบางมะรวด

รูปที่ 3.8 แสดงตําแหนงการเก็บตัวอยางตะกอนทรายชายหาดบริเวณบานบน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 3-26

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 3 การสํารวจขอมูลภาคสนาม
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รูปที่ 3.9 ผลการตรวจวัดระดับน้ําบริเวณพื้นที่โครงการทั้ง 4 แหง

รูปที่ 3.10 เวกเตอรกระแสน้ําในชวงน้ําตายบริเวณบานตันหยงเปาว

รูปที่ 3.11 เวกเตอรกระแสน้ําในชวงน้ําเกิดบริเวณบานตันหยงเปาว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 3-27

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 3 การสํารวจขอมูลภาคสนาม

รูปที่ 3.12 เวกเตอรกระแสน้ําในชวงน้ําตายบริเวณบานตะโละสมิแล

รูปที่ 3.13 เวกเตอรกระแสน้ําในชวงน้ําเกิดบริเวณบานตะโละสมิแล

รูปที่ 3.14 เวกเตอรกระแสน้ําในชวงน้ําตายบริเวณบานบางมะรวด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 3-28

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 3 การสํารวจขอมูลภาคสนาม

รูปที่ 3.15 เวกเตอรกระแสน้ําในชวงน้ําเกิดบริเวณบานบางมะรวด

รูปที่ 3.16 เวกเตอรกระแสน้ําในชวงน้ําตายบริเวณบานบน

รูปที่ 3.17 เวกเตอรกระแสน้ําในชวงน้ําเกิดบริเวณบานบน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 3-29

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 4 การออกแบบดานวิศวกรรม

บทที่ 4
การออกแบบดานวิศวกรรมชายฝง
4.1 การศึกษาดานวิศวกรรมชายฝง
พื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง อยางรุนแรงในขัน้ วิกฤตและไดรับ
การพิจารณาคัดเลือกใหทําการปองกันชายฝงทะเลอยางเรงดวน (ดูรายละเอียดหัวขอ 4.2) จํานวน 4 พื้นที่
ประกอบดวย (1) ชายฝงทะเลบริเวณบานตันหยงเปาว (2) ชายฝงทะเลบริเวณบานตะโละสมิแล (3) ชายฝง
ทะเลบริเวณบานบางมะรวด และ (4) ชายฝง ทะเลบริเวณบานบานบน

4.1.1 งานสังเคราะหขอมูลคลื่นจากขอมูลลม
จากการวิเคราะหหาความสูงคลื่นนัยสําคัญ (Significant Wave Height: H ) โดยใชและคาบคลืน่
นัยสําคัญ (Significant Wave Period: T ) สําหรับคาบเวลาการเกิดยอนกลับ (Return Period) เทากับ 50 ป
พบวา คุณสมบัติของคลื่นในน้ําลึก (Deep-water Wave) มีคาความสูงคลื่นนัยสําคัญ ( H ) เทากับ 3.47 เมตร
และมีคาบคลืน่ นัยสําคัญ ( T ) เทากับ 9.35 วินาที
S

S

S

S

4.1.2 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงชายฝง
การเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลตามแนวทางเลือกตางๆ ของการแกปญหาสําหรับแตละพื้นที่วิกฤติ ได
ดําเนินการโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร ชื่อ GENESIS (Generalized Model for Simulating Shoreline
Change) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนยวิจัยวิศวกรรมชายฝงทะเลของสหรัฐอเมริกา (Coastal Engineering Research
Center, US Army Corps of Engineers, Department of the Army)

4.1.3 ปริมาณการพัดพาตะกอน
ปริมาณการเคลื่อนที่ของตะกอนทรายชายฝงบริเวณพื้นที่โครงการ ขึ้นอยูกับสภาพของคลื่นลมและมุม
ของแนวชายหาด จากการศึกษาปริมาณการพัดพาตะกอนในแนวชายฝง (Longshore Sediment Transport)
พบวาปริมาณการพัดพาตะกอนชายฝงมีคาประมาณ 200,000 ลูกบาศกเมตรตอป โดยเคลื่อนที่จากทางทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตก

4.2 การจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่วิกฤติ
ผลการวิเคราะหหาอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเล จังหวัดปตตานี โดยใชวิธีการซอนทับ (Overlay
Technique) ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พบวาพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรงมี 7 พื้นที่ คือ
1. บานตันหยงเปาว
5. บานคลองต่ํา และบานคาโต
2. บานปากบางตาวา
6. บานปะนาเระและบานบางมะรวด
3. บานตะโละสมิแล
7. บานบนถึงบานลุม
4. บานทากุน บานทาดานและบานทาพง
การจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดตอการแกปญหาการ
กัดเซาะชายฝงเพียง 4 พื้นที่ ไดดําเนินการโดยใชวิธีการวิเคราะหทางเลือกแบบหลายปจจัย (Multiple Criteria
Analysis, MCA) พบวาพื้นที่วิกฤติที่ควรไดรับการแกไขปญหาสรุปไดดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 รายละเอียดพื้นที่วิกฤติคะแนนรวมสูงสุดบริเวณพื้นที่โครงการ
ลําดับ
ที่

พื้นที่วิกฤติ

อัตราการกัด
เซาะ
(เมตร/ป)

1

บานตะโละสมิแลถึงบานดาโตะ

6.00

2

บานปะนาเระถึงบานบางมะรวด

9.5

3

บานตันหยงเปาว

5.5

4

บานบนถึงบานลุม

7.0

อางอิ
ง
รูปที่

ความเสียหาย
- ถนนที่ติดกับชายหาดชํารุด
- อาจถูกตัดขาดจากแผนดินใหญ
- เปนสวนที่แคบสุดของหมูบาน
- หาดชลาลัยและหาดบางมะรวด
ถูกทําลาย
- ชายหาดมีสภาพเสื่อมโทรม
- ทําลายแนวสันทรายชายหาด
ปาชายหาด ตลอดแนวชายฝง
- กัดเซาะชุมชนชาวประมง
- สูญเสียหาดทรายอยางถาวร

รูปที่ 4.1 พื้นที่วิกฤติเสี่ยงภัยอันดับ 1

รูปที่ 4.2 พื้นที่วิกฤติเสี่ยงภัยอันดับ 2

รูปที่ 4.3 พื้นที่วิกฤติเสี่ยงภัยอันดับ 3

รูปที่ 4.4 พื้นที่วิกฤติเสี่ยงภัยอันดับ 4

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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4.3 แนวทางเลือกในแกปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
การแกปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ไดพิจารณาทั้ง (1) วิธีใชโครงสราง (Structural Method)
ประกอบดวย การกอสรางเขื่อนกันคลื่นนอกฝง (Offshore Breakwater) การกอสรางเขื่อนกันคลื่นใกลฝง
(Detached Breakwater) รอดักทราย (Groin) กําแพงกันคลื่น (Seawall) และ (2) วิธีไมใชโครงสราง (Nonstructural Method) ประกอบดวย การถมทรายชายหาด (Beach Nourishment) การปลูกปาชายเลน
(Mangrove) รวมถึงวิธีการใชแนวปะการังเทียม (Artificial Coral Reef) เพื่อลดความรุนแรงของคลื่นกอนที่จะ
เขามากระทบชายฝง

4.4 การออกแบบเชิงหลักการเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง
คณะที่ปรึกษาไดเสนอ 4 แนวทางเลือก เพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลในพื้นที่วิกฤติทั้ง 4
บริเวณ ดังสรุปในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แนวทางเลือกในการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
ลําดับ

พื้นที่ 1

พื้นที่ 2

พื้นที่ 3

พื้นที่ 4

พื้นที่โครงการ

บานตันหยงเปาว
ตําบลทากําชํา อําเภอหนองจิก

บานตะโละสมิแล
ตําบลแหลมโพธิ์ อําเภอยะหริง่

บานบางมะรวด
ตําบลบานกลาง อําเภอปะนาเระ

บานบน
ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1) กอสรางเขือ่ นกันคลืน่ 6 ตัว

อางอิงรูป
ที่
4.5

2) กอสรางรอดักทราย 8 ตัว

4.6

3) กอสรางกําแพงกันคลื่นยาว 1,000 เมตร

4.7

4) การเสริมทรายชายหาด 1,300 เมตร

4.8

1) กอสรางเขือ่ นกันคลืน่ 6 ตัว

4.9

2) กอสรางรอดักทราย 8 ตัว

4.10

3) กอสรางกําแพงกันคลื่นยาว 1,000 เมตร

4.11

4) กอสรางถนนและสะพาน

4.12

1) กอสรางเขือ่ นกันคลืน่ 9 ตัว

4.13

2) กอสรางรอดักทราย 9 ตัว

4.14

3) กอสรางกําแพงกันคลื่นยาว 2,000 เมตร

4.15

4) การเสริมทรายชายหาด 2,900 เมตร

4.16

1) กอสรางเขือ่ นกันคลืน่ 5 ตัว

4.17

2) กอสรางรอดักทราย 7 ตัว

4.18

3) กอสรางกําแพงกันคลื่นยาว 1,200 เมตร

4.19

4) การเสริมทรายชายหาด 2,400 เมตร

4.20

แนวทางเลือกการปองกัน
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 4-37

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 4 การออกแบบดานวิศวกรรม

รูปที่ 4.15 แนวทางเลือกที่ 3 กอสรางกําแพงกันคลื่น บริเวณบานบางมะรวด

รูปที่ 4.16 แนวทางเลือกที่ 4 การเสริมทรายชายหาด บริเวณบานบางมะรวด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 4-38

คณะวิศวกรรมศาสตร

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

บทที่ 4 การออกแบบดานวิศวกรรม

รูปที่ 4.17 แนวทางเลือกที่ 1 กอสรางเขือ่ นกันคลื่นจํานวน 5 ตัว บริเวณบานบน
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4.5 เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียแนวทางเลือก
4.5.1 การวิเคราะหเพื่อนําเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสม
ในการวิเ คราะหห าแนวทางเลือ กที่เ หมาะสมที่สุด ไดใ ชวิเ คราะหท างเลือ กแบบหลายปจ จัย
(Multiple Criteria Analysis: MCA) โดยกําหนดปจจัยในการพิจารณา 5 ปจจัย คือ (1) ประสิทธิภาพของ
โครงสร า งในการป อ งกั น คลื่ น (2) ความสวยงามทางด า นภู มิ ส ถาป ต ยกรรม (3) ความเหมาะสมทางด า น
เศรษฐศาสตร (4) ผลกระทบดานการกัดเซาะชายฝงทะเล และ (5) ผลกระทบทางดานสภาพแวดลอม

4.5.2 การใหน้ําหนักความสําคัญของปจจัยการพิจารณา
การเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยตางๆ ทั้ง 5 ปจจัย โดยวิธีการวิเคราะหทางเลือกแบบหลาย
ปจจัย ใชวิธีเปรียบเทียบโดยตรงระหวางปจจัยแตละปจจัย แสดงในรูปของการถวงน้าํ หนัก (Weighing Factor)
การใหน้ําหนักความสําคัญของแตละปจจัยสรุปดังตารางที่ 4.3

4.5.3 การใหคะแนนแตละแนวทางเลือก
การใหคะแนนแนวทางเลือกตางๆ ตามปจจัยแตละปจจัยนั้นไดกําหนดคะแนนไว 5 ระดับ โดยคะแนน
มากที่สุด คือ 5 หมายถึง การพิจารณาทางเลือกโดยใชปจจัยนั้นๆ เอื้ออํานวยตอการเลือกที่สุด สวนคะแนน
ต่ําสุดที่ 1 หมายถึง ทางเลือกที่ไมเหมาะสมแกการเลือก การใหคะแนนแนวทางเลือกตางๆ ตามปจจัยของ
โครงการทั้ ง 4 พื้น ที่ แ สดงไว ในตารางที่ 4.4 ซึ่ง คะแนนดัง กลา วได จ ากการวิ เคราะห ขอ ดี -ขอ เสีย ของแนว
ทางเลือกตางๆ ของโครงการทั้ง 4 พื้นที่ดังแสดงในตารางที่ 4.5 ถึงตารางที่ 4.8

4.6 การประมาณมูลคาโครงการ
การประมาณราคาโครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
เลือกใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 6 คาภาษีมูลคาเพิ่มคิดเปนรอยละ 7 ของคากอสราง คิดเงินลวงหนารอยละ
10 โดยไมหักเงินประกันผลงาน เพิ่มคาปรับตัวประกอบเนื่องจากปริมาณน้ําฝนอีกรอยละ 2 ของมูลคากอสราง
จากการประมาณมูลคาโครงการในเบื้องตนตามแนวทางเลือกตางๆ สรุปไดดังตารางที่ 4.9

4.7 ระบบฐานขอมูลเพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝง
ระบบฐานขอมูลที่ใชในการติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี ไดจัดทํา
ขึ้นในรูปของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล การแกไขเพิ่มเติม และการ
ประมวลขอมูล ทั้งนี้ไดจัดทําขอมูลลงในแผนที่มาตราสวน 1:25,000
ชั้นขอมูลประกอบดวย 21 ชัน้ คือ (1) ลักษณะทางธรณีสัณฐาน (2) ลักษณะทางธรณีวิทยา (3) ภูมิประเทศ (4)
เสนแนวชายฝงทะเล (5) ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง (6) แหลงวัสดุกอสราง (7) ความลึกน้าํ ทะเล (8) สมุทร
ศาสตร (9) ตะกอนทองทะเล (10) ภาพถายทางอากาศ (11) ตําแหนงของจุดอางอิง (12) การใชประโยชนที่ดิน (13) ราคา
ประเมินของที่ดิน (14) เสนทางน้ํา (15) เสนทางคมนาคม (16) พิกัดหมูบา น (17) อาชีพและรายได (18) เขตการปกครอง
ในระดับตําบล (19) เขตการปกครองในระดับอําเภอ (20) การปกครองในระดับจังหวัด และ (21) โครงสรางชายฝง
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ตารางที่ 4.3 การคํานวณคาน้ําหนักความสําคัญ (Weighing Factor) ปจจัยตางๆ ของพื้นที่โครงการ
ปจจัยที่พิจารณา

(X1) (X2) (X3)

(1) ประสิทธิภาพของโครงสรางในการปองกันคลื่น (X1)
(2) ความสวยงามทางดานภูมิสถาปตยกรรม (X2)
(3) ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร (X3)
(4) ผลกระทบดานการกัดเซาะชายฝงทะเล (X4)
(5) ผลกระทบทางดานสภาพแวดลอม (X5)
คะแนนรวมสําหรับพื้นที่ 1 =
(1) ประสิทธิภาพของโครงสรางในการปองกันคลื่น (X1)
(2) ความสวยงามทางดานภูมิสถาปตยกรรม (X2)
(3) ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร (X3)
(4) ผลกระทบดานการกัดเซาะชายฝงทะเล (X4)
(5) ผลกระทบทางดานสภาพแวดลอม (X5)
คะแนนรวมสําหรับพื้นที่ 2 =
(1) ประสิทธิภาพของโครงสรางในการปองกันคลื่น (X1)
(2) ความสวยงามทางดานภูมิสถาปตยกรรม (X2)
(3) ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร (X3)
(4) ผลกระทบดานการกัดเซาะชายฝงทะเล (X4)
(5) ผลกระทบทางดานสภาพแวดลอม (X5)
คะแนนรวมสําหรับพื้นที่ 3 =
(1) ประสิทธิภาพของโครงสรางในการปองกันคลื่น (X1)
(2) ความสวยงามทางดานภูมิสถาปตยกรรม (X2)
(3) ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร (X3)
(4) ผลกระทบดานการกัดเซาะชายฝงทะเล (X4)
(5) ผลกระทบทางดานสภาพแวดลอม (X5)
คะแนนรวมสําหรับพื้นที่ 4 =

0
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1
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3
0
3
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3
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1
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1
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1
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(X4)

(X5)

2
2
3
0
2
9
3
1
3
0
2
9
2
2
3
0
2
9
2
1
2
0
2
7

2
1
2
2
0
7
2
1
1
2
0
6
2
2
2
2
0
8
2
1
1
2
0
6

คะแน
น
รวม
10
5
9
7
9
40
11
4
8
7
10
40
10
8
7
7
8
40
9
4
8
9
10
40

คา
น้ําหนัก
0.250
0.125
0.225
0.175
0.225
1.000
0.275
0.100
0.200
0.175
0.250
1.000
0.250
0.200
0.175
0.175
0.200
1.000
0.225
0.100
0.200
0.225
0.250
1.000

หมายเหตุ:
1 = ความสําคัญในแนวตั้งมากกวาในแนวนอน
2 = ความสําคัญในแนวตั้งเทากับในแนวนอน
3 = ความสําคัญในแนวตั้งนอยกวาในแนวนอน
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ตารางที่ 4.4 ผลการใหคะแนนตามเกณฑพิจารณาตางๆ
แนวทางเลือกสําหรับพืน้ ที่ 1 บานตันหยงเปาว ตําบลทากําชํา อําเภอหนองจิก
ตัวถวง
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4
น้าํ หนัก
(1) ประสิทธิภาพของโครงสรางในการปองกันคลื่น (X1)
0.250
4
1.000
3
0.750
4
1.000
2
0.500
(2) ความสวยงามทางดานภูมิสถาปตยกรรม (X2)
0.125
2
0.250
3
0.375
2
0.250
4
0.500
(3) ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร (X3)
0.225
2
0.450
3
0.675
4
0.900
3
0.675
(4) ผลกระทบดานการกัดเซาะชายฝงทะเล (X4)
0.175
1
0.175
3
0.525
4
0.700
5
0.875
(5) ผลกระทบทางดานสภาพแวดลอม (X5)
0.225
2
0.450
3
0.675
3
0.675
4
0.900
2.325
3.525
3.000
3.450
รวมคะแนน
1.000
4
3
1
2
ลําดับที่
ทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สําหรับการปองกันการกัดเซาะชายฝง ทะเลบริเวณบานตันหยงเปาว คือ "การกอสรางกําแพงกันคลืน่ "
ตัวถวง
แนวทางเลือกสําหรับพืน้ ที่ 2 บานตะโละสมิแล ตําบลแหลมโพธิ์ อําเภอยะหริง่
ปจจัยการพิจารณาสําหรับพืน้ ที่ 2
น้าํ หนัก
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4
ทางเลือกที่ 1
(1) ประสิทธิภาพของโครงสรางในการปองกันคลื่น (X1)
0.275
4
1.100
3
0.825
3
0.825
3
0.825
(2) ความสวยงามทางดานภูมิสถาปตยกรรม (X2)
0.1
2
0.200
3
0.300
2
0.200
4
0.400
(3) ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร (X3)
0.2
1
0.200
3
0.600
4
0.800
3
0.800
(4) ผลกระทบดานการกัดเซาะชายฝงทะเล (X4)
0.175
1
0.175
2
0.350
3
0.525
5
0.875
(5) ผลกระทบทางดานสภาพแวดลอม (X5)
0.25
2
0.500
3
0.750
3
0.750
4
1.000
รวมคะแนน
1.000
2.175
2.825
3.100
3.900
4
3
2
1
ลําดับที่
ทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สําหรับการปองกันการกัดเซาะชายฝง ทะเลบริเวณบานตะโละสมิแล คือ "การกอสรางสะพานเขาสูแ หลมตาชี"
ตัวถวง
แนวทางเลือกสําหรับพืน้ ที่ 3 บานบางมะรวด ตําบลบานกลาง อําเภอปะนาเระ
ปจจัยการพิจารณาสําหรับพืน้ ที่ 3
น้าํ หนัก
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4
ทางเลือกที่ 1
(1) ประสิทธิภาพของโครงสรางในการปองกันคลื่น (X1)
0.250
3
0.750
3
0.750
3
0.750
2
0.500
(2) ความสวยงามทางดานภูมิสถาปตยกรรม (X2)
0.200
2
0.400
4
0.800
1
0.200
4
0.800
(3) ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร (X3)
0.175
1
0.175
4
0.700
3
0.525
2
0.350
(4) ผลกระทบดานการกัดเซาะชายฝงทะเล (X4)
0.175
2
0.350
4
0.700
3
0.525
5
0.875
(5) ผลกระทบทางดานสภาพแวดลอม (X5)
0.200
2
0.400
3
0.600
3
0.600
4
0.800
รวมคะแนน
1.000
2.075
3.550
2.600
3.325
ลําดับที่
4
1
3
2
ทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สําหรับการปองกันการกัดเซาะชายฝง ทะเลบริเวณบานบางมะรวด คือ "การกอสรางรอดักทราย"
ตัวถวง
แนวทางเลือกสําหรับพืน้ ที่ 4 บานบน ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี
ปจจัยการพิจารณาสําหรับพืน้ ที่ 4
น้าํ หนัก
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4
ทางเลือกที่ 1
(1) ประสิทธิภาพของโครงสรางในการปองกันคลื่น (X1)
0.225
4
0.900
3
0.675
4
0.900
2
0.450
(2) ความสวยงามทางดานภูมิสถาปตยกรรม (X2)
0.100
2
0.200
3
0.300
2
0.200
4
0.400
(3) ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร (X3)
0.200
1
0.200
4
0.800
4
0.800
2
0.400
(4) ผลกระทบดานการกัดเซาะชายฝงทะเล (X4)
0.225
1
0.225
2
0.450
3
0.675
4
0.900
(5) ผลกระทบทางดานสภาพแวดลอม (X5)
0.250
2
0.500
3
0.750
3
0.750
3
0.750
รวมคะแนน
1.000
2.025
2.975
3.325
2.9
ลําดับที่
4
2
1
2
ทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สําหรับการปองกันการกัดเซาะชายฝง ทะเลบริเวณบานบน คือ "การกอสรางกําแพงกันคลืน่ "
ปจจัยการพิจารณาสําหรับพืน้ ที่ 1

หมายเหตุ: การใหลําดับคะแนน 1 ถึง 5 มีความหมายดังนี้
1 = ไมเหมาะสมตองทําการปรับปรุงทั้งหมด
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2 = เหมาะสมแตตองมีการปรับปรุง 75 %
3 = เหมาะสมแตตองมีการปรับปรุงประมาณ 50 %
4 = เหมาะสมแตตองมีการปรับปรุงประมาณ 25 %
5 = เหมาะสม

ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของแตละทางเลือก สําหรับการปองกันการกัดเซาะชายฝงบานตันหยงเปาว
แนวทางเลือก

ขอดี

ขอเสีย

1) สลายพลังงานคลื่นกอนกระทบชายฝง
กอสรางเขื่อนกัน
2) สามารถปองกันการกัดเซาะชายฝงได
คลื่น
3) ใชเปนที่กําบังคลื่นเพื่อจอดเรือได
1) ปองกันการกัดเซาะชายฝงไดในระดับดี
กอสรางรอดัก
2) มูลคาในการกอสรางไมสูงมาก
ทราย
3) หัวของรอเปนที่อยูอาศัยของสัตวทะเล
1) ปองกันการกัดเซาะชายฝงไดอยางดี
กอสรางกําแพง
2) มูลคาในการกอสรางต่ํา
กันคลื่น
3) สอดคลองและตอเนื่องกับโครงสรางเดิม
การเสริมทราย
ชายหาด

1) มีหาดทรายเพื่อการสันทนาการ
2) ทัศนียภาพสวยงาม
3) ลดปญหาทรายปดปากรองน้ํา

1) ทําใหเกิดการกัดเซาะบริเวณขางเคียง
2) มูลคาในการกอสรางสูง
3) บดบังภูมิทัศนของหาดทราย
1) ทําใหเกิดการกัดเซาะชายหาดบริเวณขางเคียง
2) โครงสรางมักไดรับความเสียหายจากคลื่น
1) สูญเสียพื้นที่หาดทรายสําหรับการทองเที่ยว
2) โครงสรางมักไดรับความเสียหายจากคลื่นลม
1) มีคาใชจา ยในการบํารุงรักษาสูง
2) ไมสามารถปองกันคลื่นในหนามรสุมได

ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของแตละทางเลือก สําหรับการปองกันการกัดเซาะชายฝงบานตะโละสมิแล
แนวทางเลือก

ขอดี

ขอเสีย

1) สลายพลังงานคลื่นกอนกระทบชายฝง
กอสรางเขื่อนกัน
2) ปองกันการกัดเซาะชายฝงไดดี
คลื่น
กอสรางรอดัก
ทราย
กอสรางกําแพง
กันคลื่น
กอสรางสะพาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1) ปองกันการกัดเซาะชายฝงในระดับดี
2) มูลคาในการกอสรางไมสูงมาก
3) หัวของรอเปนที่อยูอาศัยของสัตวทะเล
1) ปองกันการกัดเซาะชายฝงอยางดี
2) มูลคาในการกอสรางต่ํา
3) สอดคลองกับลักษณะโครงสรางเดิม
1) มีหาดทรายเพื่อการทองเที่ยว
2) อายุการใชงานยาวนานกวามาตรการอื่นๆ
3) ประโยชนดานการจราจรและการขนสง
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1) สงผลกระทบตอบริเวณขางเคียง
2) มูลคาในการกอสรางสูง
3) บดบังภูมิทัศนของหาดทราย
1) ทําใหเกิดการกัดเซาะชายหาดบริเวณขางเคียง
2) โครงสรางอาจไดรับความเสียหายจากคลื่น
1) สูญเสียหาดทรายสําหรับการสันทนาการ
2) ฐานโครงสรางมีโอกาสเสียหายจากการกัดเซาะ
1) มูลคาในการกอสรางสูง

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 4 การออกแบบดานวิศวกรรม

ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของแตละทางเลือก สําหรับการปองกันการกัดเซาะชายฝงบานบางมะรวด
แนวทางเลือก

ขอดี

ขอเสีย

1) สลายพลังงานคลื่นกอนกระทบฝง
กอสรางเขื่อนกัน
2) ปองกันการกัดเซาะชายฝงไดดี
คลื่น
กอสรางรอดัก
ทราย
กอสรางกําแพง
กันคลื่น
การเสริมทราย
ชายหาด

1) สอดคลองกับโครงสรางเดิม
2) มูลคาในการกอสรางต่ํา
3) ปองกันการกัดเซาะชายฝงไดดี
1) ปองกันการกัดเซาะชายฝงอยางดี
2) มูลคาในการกอสรางต่ํา
1) มีหาดทรายเพื่อการทองเที่ยว
2) ทัศนียภาพสวยงามกวามาตรการอื่นๆ
3) ใชประโยชนรองน้ําไดดี

1) บดบังภูมิทัศนของหาดทราย
2) มูลคาในการกอสรางสูง
3) ทําใหเกิดการกัดเซาะบริเวณขางเคียง
1) เกิดการกัดเซาะชายหาดบริเวณขางเคียง
2) โครงสรางมักไดรับความเสียหายจากคลื่น
1) ทําลายภูมิทัศนบริเวณหาดทราย
2) ฐานโครงสรางไดรับความเสียหาย
1) บํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
2) ไมสามารถปองกันคลื่นหนามรสุมได

ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของแตละทางเลือก สําหรับการปองกันการกัดเซาะชายฝงบานบน
แนวทางเลือก

ขอดี

ขอเสีย

1) สลายพลังงานคลื่นกอนกระทบชายฝง
กอสรางเขื่อนกัน
2) ปองกันการกัดเซาะชายฝงไดในระดับดี
คลื่น
3) ใชเปนที่กําบังคลื่นสําหรับเรือประมง
กอสรางรอดัก 1) มูลคาในการกอสรางต่ํา
2) ปองกันการกัดเซาะชายฝงในระดับคอนขางดี
ทราย
กอสรางกําแพง 1) ปองกันการกัดเซาะชายฝงไดอยางดี
2) มูลคาในการกอสรางต่ํา
กันคลื่น
1) มีหาดทรายเพื่อการทองเที่ยว
การเสริมทราย
2) ทัศนียภาพสวยงามกวามาตรการอื่นๆ
ชายหาด
3) ใชประโยชนรองน้ําไดดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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1) มูลคาในการกอสรางสูง
2) ทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงทางทิศเหนือ
3) บดบังทัศนียภาพของชายหาด
1) ทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงบริเวณขางเคียง
2) โครงสรางมักไดรับความเสียหายจากคลื่น
1) ทําลายภูมิทัศนบริเวณหาดทราย
2) ฐานโครงสรางไดรับความเสียหาย
1) บํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
2) ไมสามารถปองกันคลื่นหนามรสุมได
3) ระยะทางการเคลื่อนยายทรายยาวมาก

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 4 การออกแบบดานวิศวกรรม

ตารางที่ 4.9 มูลคาโครงการตามแนวทางเลือกตางๆ เพื่อการปองกันการกัดเซาะชายฝงจังหวัด
ปตตานี
ลําดับ

พื้นที่ 1

พื้นที่ 2

พื้นที่ 3

พื้นที่ 4

พื้นที่โครงการ

บานตันหยงเปาว
ตําบลทากําชํา อําเภอหนองจิก

บานตะโละสมิแล
ตําบลแหลมโพธิ์ อําเภอยะหริง่

บานบางมะรวด
ตําบลบานกลาง อําเภอปะนาเระ

บานบน
ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1) กอสรางเขื่อนกันคลืน่ 6 ตัว

มูลคา
โครงการ
(ลานบาท)
33.5

2) กอสรางรอดักทราย 8 ตัว

29.0

3) กอสรางกําแพงกันคลื่นยาว 1,000 เมตร

36.1

4) การเสริมทรายชายหาด 1,300 เมตร

30.3

1) กอสรางเขื่อนกันคลืน่ 6 ตัว

45.9

2) กอสรางรอดักทราย 8 ตัว

42.2

3) กอสรางกําแพงกันคลื่นยาว 1,000 เมตร

38.1

4) กอสรางถนนและสะพาน

51.7

1) กอสรางเขื่อนกันคลืน่ 9 ตัว

55.4

2) กอสรางรอดักทราย 9 ตัว

46.3

3) กอสรางกําแพงกันคลื่นยาว 2,000 เมตร

59.5

4) การเสริมทรายชายหาด 2,900 เมตร

39.2

1) กอสรางเขื่อนกันคลืน่ 5 ตัว

55.8

2) กอสรางรอดักทราย 7 ตัว

49.9

3) กอสรางกําแพงกันคลื่นยาว 1,200 เมตร

43.1

4) การเสริมทรายชายหาด 2,400 เมตร

41.2

แนวทางเลือกการปองกัน
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คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 5 เศรษฐกิจและสังคม

บทที่ 5
เศรษฐกิจและสังคม
5.1

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ป พ.ศ.2546 ของหมูบานในจังหวัดปตตานีที่ประสบปญหาการ
กัดเซาะชายฝงทะเลอยางรุนเเรง และไดคัดเลือกใหเปนพื้นที่ที่ตองแกไขปญหาอยางเรงดวน ซึ่งประกอบดวย 4 พื้นที่
คือ บานตันหยงเปาว บานตะโละสมิแล บานบางมะรวด และบานบน สรุปขอมูลพื้นฐานระดับหมูบานไดดังนี้

5.1.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคมบานตันหยงเปาว
บานตันหยงเปาว อยูในเขตหมูที่ 4 ตําบลทากําชํา อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี มีจํานวนประชากร
ทั้งสิ้น 846 คน 140 ครัวเรือน สวนใหญรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ทําประมงทะเล และปลูกไมยืนตน ใน
ดานคุณภาพชีวิต พบวายังอยูในระดับคอนขางต่ํา ประชากรในชุมชนมีระดับการศึกษาต่ํา

5.1.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคมบานตะโละสมิแล
บานตะโละสมิแล อยูในเขตหมูที่ 4 บานตะโละสมิแล ตําบลแหลมโพธิ์ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี มี
ประชากรทั้งสิ้น 1,312 คน 289 ครัวเรือน ทุกครัวเรือนมีสมาชิกที่ประกอบอาชีพประมงทะเล อาชีพที่ประกอบ
รองลงมา คือ ปลูกไมยืนตน และเลี้ยงเปด ไก เพื่อขาย ในดานคุณภาพชีวิต พบวายังอยูในระดับคอนขางต่ํา
ประชากรในชุมชนมีระดับการศึกษาคอนขางต่ํา

5.1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมบานบางมะรวด
บานบางมะรวด อยูในเขตหมูที่ 1 บานบางมะรวด ตําบลบานกลาง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี มีประชากร
ทั้งสิ้น 749 คน 243 ครัวเรือน ทุกครัวเรือนมีสมาชิกที่ประกอบอาชีพการเกษตร อาชีพที่ประกอบรองลงมา คือ การทํา
ประมงทะเล และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย/ทะเล ในดานคุณภาพชีวิต พบวาอยูในระดับปานกลาง ประชากรในชุมชนมี
ระดับการศึกษาคอนขางต่ํา

5.1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคมบานบน
บานบน อยูในเขตหมูที่ 2 ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี มีประชากรทั้งสิ้น 1,655 คน
252 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพปลูกไมยืนตน รองลงมา คือ การทําประมงทะเล และประกอบ
อาชีพรับจาง ในดานคุณภาพชีวิต พบวาอยูในระดับคอนขางดี ประชากรในชุมชนมีระดับการศึกษาคอนขางต่ํา

5.2 ทัศนคติของชุมชนตอการปองกันชายฝง
คณะที่ปรึกษาไดทําการประชาสัมพันธโครงการฯ และทําแบบสอบถามเพื่อรับฟงความคิดเห็นและ
ทั ศ นคติ ข องประชาชนที่ มี ต อ การก อ สร า งโครงการเมื่ อ วั น ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2548 (รู ป ที่ 5.1) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

5.2.1 ทัศนคติบานตันหยงเปาว
จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาขอมูลทางดานสังคมโดยใชแบบสอบถามสามารถสรุปขอมูลไดดังตอไปนี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 5 เศรษฐกิจและสังคม

5.2.1.1 ขอมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่โครงการ
ผูถูกสัมภาษณเกือบทั้งหมดเปนผูชาย โดยทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม มีอายุเฉลี่ยประมาณ
34 ป มีการศึกษาไมสูงนัก สวนใหญมีอาชีพประมง รองลงมา คือ คาขาย และรับจาง สวนใหญอาศัยอยูใน
ชุมชนมาแลวประมาณ 11-30 ป มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวประมาณ 4,892 บาทตอเดือน
5.2.1.2 ความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ
ประชาชนสวนใหญพอใจมากกับโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงที่มีอยูในปจจุบัน และ
ไมไดทําการปองกันการกัดเซาะชายฝงเบื้องตน แมวาสวนใหญไดรับผลกระทบการกัดเซาะชายฝงในรูปของ
พื้นที่สําหรับใชประโยชนที่หายไป อยางไรก็ตาม ประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับการดําเนินโครงการ โดยอยาก

บานตันหยงเปาว

บานตะโละสมิแล

บานบางมะรวด

บานบน

รูปที่ 5.1 การประชาสัมพันธโครงการ
ใหดําเนินโครงการอยางเรงดวน เนื่องจากกอใหเกิดผลดีหลายดานตอชุมชน เชน ทําการประมงไดสะดวกขึ้น
รักษาระบบนิเวศไดดี และสัตวน้ํามีที่อยูอาศัย ฯลฯ สวนผลกระทบในแงลบนั้น ประชาชนสวนใหญคิดวาไมมี
รองลงมาคือการกังวลเรื่องการรุกล้ําที่ดินชาวบาน และเกิดการยายถิ่นเกิดขึ้นในชุมชน
5.2.1.3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ ไดแก
1. ควรสรางเขื่อนกันคลื่นและทรายใหยาวครอบคลุมตลอดแนวชายฝง
2. ควรใชวัสดุที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3. ควรสรางเขื่อนเปนรูปตัวที (T) หรือรูปฟนปลายื่นออกไปในทะเล
4. ควรสรางเขื่อนกั้นคลื่นและทรายกอนถึงฤดูมรสุม
5. ควรมีการลงปะการังเทียมเพิ่มเติมจากการลงในครั้งกอน
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6. ควรจัดระเบียบเรือประมงที่จะจอดบริเวณเขื่อนกันคลื่นและทราย
7. ควรสรางทาเทียบเรือตรวจการบริเวณเขื่อนกั้นคลื่นและทราย
8. ควรสรางถนนและปลูกตนไมบนเขื่อนกั้นคลื่นและทราย

5.2.2 ทัศนคติบานตะโละสมิแล
จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาขอมูลทางดานสังคมโดยใชแบบสอบถามสามารถสรุปขอมูลไดดังตอไปนี้
5.2.2.1 ขอมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่โครงการ
ผูถูกสัมภาษณทั้งหมดเปนผูชาย นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉลี่ยมีอายุประมาณ 36 ป มี
การศึกษาไมสูงนัก สวนใหญมีอาชีพประมง รองลงมาคือคาขาย และรับจาง สวนใหญอาศัยอยูในชุมชนมาแลว
มากกวา 30 ป มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวประมาณ 5,620 บาทตอเดือน
5.2.2.2 ความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ
ประชาชนสวนใหญไมคอยพอใจกับโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงที่มีอยูในปจจุบัน
เนื่องจากไมสามารถปองกันการกัดเซาะชายฝงได จะเห็นไดจากถนนลาดยางเลียบชายฝงที่ถูกกัดเซาะ ทําให
เกิดอันตรายในการจราจร เมื่อสอบถามถึงการปองกันการกัดเซาะชายฝงเบื้องตน พบวาประชาชนสวนใหญ
ไมไดปองกันการกัดเซาะชายฝงเบื้องตน และเมื่อสอบถามถึงความเห็นดวยกับการดําเนินโครงการ พบวา
ประชาชนสวนใหญเ ห็นด วยกั บการดํา เนิน โครงการ โดยอยากให ดํา เนิน โครงการอยางเรงด วน เนื่อ งจาก
กอใหเกิดผลดีหลายดานตอชุมชน เชน เกิดแหลงทองเที่ยวใหมๆ ทําการประมงไดสะดวกขึ้น และสัตวน้ํามีที่อยู
อาศัย ฯลฯ สวนผลกระทบในแงลบนั้น ประชาชนสวนใหญคิดวาไมมี รองลงมาคือการกังวลเรื่องการทําลายที่อยู
อาศัยของสัตวน้ํา และรุกล้ําที่ดินชาวบาน
5.2.2.3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ ไดแก
1. ควรสรางเขื่อนกันคลื่นกอนถึงฤดูมรสุม
2. ควรสรางใหแข็งแรงและมีมาตรฐาน
3. อยากไดแบบกอสรางใหเหมือนเขื่อนที่ อําเภอปะนาเระ และเขื่อนที่จังหวัดสงขลา
4. ควรสรางใหเร็วที่สุด
5. ควรสรางเขื่อนกันคลื่นแบบถาวร
6. นาจะสรางสะพานจากแหลมตาชียาวไปจนถึงสวนสมเด็จ

5.2.3 ทัศนคติบานบางมะรวด
จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาขอมูลทางดานสังคมโดยใชแบบสอบถามสามารถสรุปขอมูลไดดังตอไปนี้
5.2.3.1 ขอมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่โครงการ
ผูถู ก สั ม ภาษณ ส ว นใหญ เ ป น ผู ช าย เกื อ บทั้ ง หมดนั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม โดยเฉลี่ ย มี อ ายุ
ประมาณ 37 ป มีการศึกษาไมสูงนัก สวนใหญมีอาชีพประมง รองลงมาคือคาขาย สวนใหญอาศัยอยูในชุมชน
มาแลวมากกวา 30 ป มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวประมาณ 5,306 บาทตอเดือน
5.2.3.2 ความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ
ประชาชนส วนใหญ ไม ค อยพอใจกั บโครงสร างป องกั นการกั ดเซาะชายฝ งที่ มี อยู ในป จจุ บั น
เนื่องจากกีดขวางทางเขาออกของเรือประมงในชุมชน และยังไดรับผลกระทบจากคลื่นลมที่พัดแรง เมื่อสอบถามถึงการ
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ปองกันการกัดเซาะชายฝงเบื้องตน พบวาประชาชนสวนใหญไมไดทําการปองกันการกัดเซาะชายฝง และเมื่อสอบถาม
ถึงความเห็นดวยกับการดําเนินโครงการ พบวาประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับการดําเนินโครงการ เนื่องจากกอใหเกิด
ผลดีหลายดานตอชุมชน เชน ทําการประมงไดสะดวกขึ้น รักษาระบบนิเวศไดดี และเกิดอาชีพใหมๆ สวนผลกระทบใน
แงลบนั้น ประชาชนสวนใหญคิดวาไมมี รองลงมาคือการกังวลเรื่องเกิดการรุกล้ําที่ดินชาวบาน
5.2.3.3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ ไดแก
1. ควรสรางเขื่อนกันคลื่นและทรายใหยาวครอบคลุมตลอดแนวชายฝง
2. ควรใชสรางใหหางออกจากฝง เพื่อความสะดวกในการเดินเรือ
3. ควรใชวัสดุที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
4. ควรออกแบบโครงสรางไมใหขวางทางเขา-ออกของเรือประมง
5. ควรสรางเขื่อนกันคลื่นกอนถึงฤดูมรสุม

5.2.4 ทัศนคติบานบน
จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาขอมูลทางดานสังคมโดยใชแบบสอบถามสามารถสรุปขอมูลไดดังตอไปนี้
5.2.4.1 ขอมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่โครงการ
ผูถูกสัมภาษณสวนใหญเปนผูชาย โดยทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม เฉลี่ยมีอายุประมาณ 36 ป
มีการศึกษาไมสูงนัก สวนใหญมีอาชีพประมง รองลงมาคือรับจาง และคาขาย สวนใหญอาศัยอยูในชุมชนมาแลว
มากกวา 30 ป มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวประมาณ 5,420 บาทตอเดือน
5.2.4.2 ความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ
ประชาชนทุกคนพอใจกับโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงที่มีอยูในปจจุบัน เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่โครงการสวนใหญไมไดรับผลกระทบการกัดเซาะชายฝง เมื่อสอบถามถึงความเห็นดวยกับการ
ดําเนินโครงการ พบวาประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับการดําเนินโครงการ โดยอยากใหดําเนินโครงการอยาง
เรงดวน เนื่องจากกอใหเกิดผลดีหลายดานตอชุมชน เชน สัตวน้ํามีที่อยูอาศัย ทําการประมงไดสะดวกขึ้น รักษา
ระบบนิเวศไดดี และเกิดอาชีพใหมๆ สวนผลกระทบในแงลบนั้น ประชาชนสวนใหญคิดวาไมมี รองลงมาคือการ
กังวลเรื่องเกิดการรุกล้ําที่ดินชาวบาน
5.2.4.3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ ไดแก
1. ควรสรางเขื่อนกันคลื่นใหไดมาตรฐานและมั่นคงกวานี้
2. ควรสรางใหหางจากฝงออกไปในทะเลลึก
3. ทําตลอดแนวชายฝงไมใชทําเพียงบริเวณที่เกิดการกัดเซาะเทานั้น
4. อยากใหสรางเขื่อนโครงสรางเขื่อนแบบเดียวกับบริเวณอําเภอปะนาเระ
5. ควรสรางใหเร็วที่สุดเนื่องจากปจจุบันคลื่นกัดเซาะที่ดินสูญหายไปในทะเล
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บทที่ 6
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนตามแนวทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีทั้ง 4 พื้นที่ ไดพิจารณาทั้งระยะดําเนินการกอสรางและระยะการดําเนินงาน
ภายหลังการกอสรางโครงการแลวเสร็จ โดยพิจารณาผลกระทบในดานทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาคุณภาพชีวิต

6.1 ผลกระทบจากโครงการปองกันการกัดเซาะชายฝงบานตันหยงเปาว
ไดพิจารณาใหมีโครงการกอสรางกําแพงกันคลื่น โดยผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนที่เกิดจากโครงการนี้
ไดแก

6.1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ
ในชวงกอสราง จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศมาก เนื่องจากโครงสรางมี
ความยาวมากกวา 1 กิโลเมตร และจะมีผลกระทบในดานคุณภาพน้าํ และอากาศจากตะกอนและฝุนละอองที่ฟุง
กระจาย ในชวงดําเนินการ จะทําใหบริเวณที่สรางกําแพงกันคลื่นไดรับการปองกันและชวยบรรเทาการกัดเซาะ
ชายฝงเปนอยางดี แตจะสงผลทําใหเกิดการกัดเซาะพื้นที่ขา งเคียง

6.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ
ในชวงกอสราง ทรัพยากรชีวภาพทางบกและทางน้าํ จะไดรบั ผลกระทบจากกระบวนการกอสราง
โดยทรัพยากรชีวภาพทางน้าํ จะไดรับผลกระทบมากกวา สวนในชวงดําเนินการจะไมเกิดผลกระทบในดานนี้

6.1.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
ในชวงกอสราง ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ขยะมูลฝอย ปญหาการคมนาคม และการสูญเสียการ
ใชประโยชนทดี่ ิน สวนชวงดําเนินการ จะเกิดผลกระทบอยางมากในดานการสูญเสียพืน้ ที่สําหรับสันทนาการ

6.1.4 คุณคาคุณภาพชีวิต
ในชวงกอสราง จะกอใหเกิดรายไดของประชาชนในพื้นที่จากการจางงานและการคาขาย สวน
ผลกระทบแงลบคือการสูญเสียภูมิทัศนของหาดทรายอยางมากทั้งในชวงกอสรางและในชวงดําเนินการ
แต
เนื่องจากพื้นทีโ่ ครงการไมใชแหลงทองเที่ยว ผลกระทบในแงนี้จึงอยูในระดับปานกลาง

6.2 ผลกระทบจากโครงการปองกันการกัดเซาะชายฝงบานตะโละสมิแล
ไดพิจารณาใหมีโครงการกอสรางสะพาน โดยผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนที่เกิดจากโครงการนี้
ไดแก

6.2.1 ทรัพยากรทางกายภาพ
ในช วงกอ สรา ง จะทํา ใหเ กิด การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิป ระเทศเปน อยา งมาก เนื่ อ งจาก
โครงสรางมีขนาดใหญ สวนในชวงดําเนินการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนอย ในดานการกัดเซาะชายฝง พบวา
ในชวงกอสรางจะไมทําใหเกิดปญหา ในดานคุณภาพอากาศ จะเกิดผลกระทบในชวงกอสรางจากฝุนละออง และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ในชวงดําเนินการจากยานพาหนะที่สัญจรในเสนทางดังกลาว ในดานคุณภาพน้ํา จะเกิดผลกระทบในชวง
กอสรางนอยมาก สวนในชวงดําเนินการจะไมเกิดผลกระทบดานคุณภาพน้ํา

6.2.2 ทรัพยากรชีวภาพ
ในชวงกอสราง ทรัพยากรชีวภาพทางบกและทางน้ําจะไดรับผลกระทบบางจากกระบวน
กอสราง สวนในชวงดําเนินการจะไมเกิดผลกระทบ

6.2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
ในชวงกอสราง ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ขยะมูลฝอย ปญหาการคมนาคม และการสูญเสียการ
ใชประโยชนทดี่ ิน สวนในชวงดําเนินการ จะเกิดผลดีอยางมากในการคมนาคมและการเขาไปใชประโยชนที่ดิน
สงผลทําใหเกิดการพัฒนาขึน้

6.2.4 คุณคาคุณภาพชีวิต
ในชวงกอสราง จะกอใหเกิดรายไดของประชาชนในพื้นที่จากการจางงานและการคาขาย
นอกจากนี้ยังสงผลดีทางออมในดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัยของประชาชนในพื้นที่จากการเดินทางไป
สถานพยาบาลไดสะดวก และจากการเดินทางไดสะดวกขึ้นนี้ ถามีการพัฒนาชายฝงใหเปนแหลงทองเที่ยว ก็จะ
สงผลแงดีในดานเศรษฐกิจอีกดวย อยางไรก็ตาม อาจเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุบนทองถนนได

6.3 ผลกระทบจากโครงการปองกันการกัดเซาะชายฝงบานบางมะรวด
ไดพิจารณาใหมีโครงการกอสรางรอดักทราย โดยผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนที่เกิดจากโครงการนี้
ไดแก

6.3.1 ทรัพยากรทางกายภาพ
ในชวงกอสราง จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในระดับปานกลาง และเกิดผล
กระทบดานคุณภาพอากาศจากฝุนละออง แตไมรุนแรงนัก สวนในดานคุณภาพน้ํา พบวาจะทําใหเกิดการฟุง
กระจายของตะกอน สวนในชวงดําเนินการ จะเกิดพื้นที่งอกบริเวณรอดักทราย ในดานการกัดเซาะชายฝง
พบวาชายฝงจะไดรบั การปองกันอยางมีประสิทธิภาพ แตจะทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงบริเวณขางเคียง

6.3.2 ทรัพยากรชีวภาพ
ในชวงกอสราง ทรัพยากรชีวภาพทางบกและทางน้ําจะไดรับผลกระทบจากกระบวนกอสราง
โดยทรัพยากรชีวภาพทางน้ําจึงไดรับผลกระทบมากกวา สวนในชวงดําเนินการจะเกิดผลดีตอทรัพยากรชีวภาพ
ทางน้าํ เนื่องจากบริเวณหัวของรอดักทรายมักเปนที่อยูอาศัยของสัตวทะเล

6.3.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
ในชวงกอสราง ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ขยะมูลฝอย ปญหาการคมนาคม และการสูญเสียการ
ใชประโยชนทดี่ ิน สวนในชวงดําเนินการ จะไมเกิดผลกระทบในดานนี้

6.3.4 คุณคาคุณภาพชีวิต
เนื่องจากพื้นที่นี้เปนแหลงทองเที่ยว จึงทําใหเกิดการสูญเสียรายไดบางทั้งในชวงกอสรางและ
ชวงดําเนินการ เนื่องจากทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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6.4 ผลกระทบจากโครงการปองกันการกัดเซาะชายฝงบานบน
ไดพิจารณาใหมีโครงการกอสรางกําแพงกันคลื่น โดยผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนที่เกิดจากโครงการ
นี้ ไดแก

6.4.1 ทรัพยากรทางกายภาพ
ในชวงกอสราง จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศปานกลาง และจะมีผลกระทบ
ในดานคุณภาพน้ําและอากาศจากตะกอนและฝุนละอองทีฟ่ ุงกระจาย ในชวงดําเนินการ จะทําใหบริเวณที่สราง
กําแพงกันคลืน่ ไดรับการปองกันการกัดเซาะชายฝงไดอยางมีประสิทธิภาพ แตจะสงผลทําใหเกิดการกัดเซาะ
พื้นที่ขางเคียง

6.4.2 ทรัพยากรชีวภาพ
ในชวงกอสราง ทรัพยากรชีวภาพทางบกและทางน้ําจะไดรับผลกระทบจากกระบวนกอสราง
โดยทรัพยากรชีวภาพทางน้ําจะไดรับผลกระทบมากกวา สวนในชวงดําเนินการจะไมเกิดผลกระทบในดานนี้

6.4.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
ในชวงกอสราง ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ขยะมูลฝอย ปญหาการคมนาคม และการสูญเสียการ
ใชประโยชนทดี่ ิน สวนในชวงดําเนินการ จะเกิดผลกระทบอยางมากในดานการสูญเสียพื้นที่สําหรับสันทนาการ

6.4.4 คุณคาคุณภาพชีวิต
ในชวงกอสราง จะกอใหเกิดรายไดของประชาชนในพืน้ ที่จากการจางงานและการคาขาย สวน
ผลกระทบแงลบคือการสูญเสียภูมิทัศนของหาดทรายอยางมากทั้งในชวงกอสรางและในชวงดําเนินการ แตเนื่องจาก
พื้นทีโ่ ครงการไมใชแหลงทองเที่ยว ผลกระทบในแงนี้จงึ อยูในระดับปานกลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ตารางที่ 6.1 ขอดี-ขอเสียของการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีทั้ง 4 พื้นที่
พื้นที่

มาตรการปองกันการกัด
เซาะ

บานตันหยงเปาว

กอสรางกําแพงกันคลื่น

บานตะโละสมิแล

การกอสรางสะพาน

บานบางมะรวด

กอสรางรอดักทราย

บานบน

กอสรางกําแพงกันคลื่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ขอดี
(1) สามารถปองกันการกัดเซาะชายฝง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ลักษณะโครงสรางสอดคลองและกลมกลืนกับโครงสรางเดิม
(1) สงผลกระทบตอการกัดเซาะชายหาดในบริเวณ
ใกลเคียงนอยมาก
(2) ไดประโยชนในทางออมดานการจราจรและการขนสง
(3) กอใหเกิดความเจริญในพืน้ ที่
(4) สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
(1) สามารถปองกันการกัดเซาะชายฝงไดในระดับดี
(2) โครงสรางสามารถเปนทีอ่ ยูอาศัยของสัตวทะเล

(1) สามารถปองกันการกัดเซาะชายฝง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มูลคาในการกอสรางต่ํา

หนา 6-54

ขอเสีย
(1) ทําใหเกิดการกัดเซาะพื้นที่ขางเคียง
(2) ไมมีหาดทรายสําหรับการสันทนาการ
(1) สงผลกระทบดานคุณภาพอากาศ
(2) อาจเกิดอันตรายจากอุบัตเิ หตุบนทองถนน

(1) สงผลกระทบตอการกัดเซาะชายหาดบริเวณ
ขางเคียงบาง แตไมมากนัก
(2) เกิดการสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยวจาก
ทัศนียภาพที่เปลี่ยนไป
(1) ทําใหเกิดการกัดเซาะพื้นที่ขางเคียง
(2) ทําลายภูมทิ ัศนบริเวณหาดทรายโดยสิ้นเชิง

คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547
บทที่ 7 มาตรการการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี

บทที่ 7
มาตรการการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
7.1 พื้นที่วิกฤติเสี่ยงภัยการกัดเซาะชายฝงทะเล
7.1.1 สภาพปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยใช
ขอมูลภาพถายทางอากาศ ป พ.ศ.2538 และป พ.ศ.2546 ประกอบกับขอมูลการสํารวจภาคสนาม (ป พ.ศ.2548)
สามารถสรุปสภาพและจัดแบงกลุมพื้นที่ไดดังตารางที่ 7.1

7.1.2 สาเหตุของปญหาการกัดเซาะชายฝง
สาเหตุหลักของการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี ประกอบดวย
7.1.2.1 สาเหตุปญหาจากกิจกรรมของมนุษย
1) การกอสรางโครงสรางบริเวณชายฝงทะเล เชน เขื่อนกันทรายและคลื่นปากรองน้ํา ฯลฯ
2) การกอสรางอาคารชลศาสตรบริเวณตนน้ํา เชน เขื่อน ฝาย ฯลฯ
7.1.2.2 สาเหตุปญหาดานกายภาพ
1) คลื่นลมแรงในฤดูมรสุม
2) ขาดความสมดุลของมวลทราย
7.1.2.3 สาเหตุปญหาดานสิ่งแวดลอม
1) การลดลงของปาชายเลนและปาชายหาด
2) การปลอยน้ําเสียชุมชน
7.1.2.4 สาเหตุปญหาดานกฎหมาย
1) การบังคับใชกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพ
2) การใชที่ดินผิดประเภท
3) การขาดกฎหมายที่ใชในการดูแลควบคุมสิ่งกอสรางบริเวณชายฝง
7.1.2.5 สาเหตุปญหาดานการบริหารจัดการ
1) ขาดการบูรณาการองคความรู
2) ขาดการมองปญหาภาพรวมในระยะยาว
3) ขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชน
4) ขาดการประชาสัมพันธเผยแพรองคความรู

7.2 การออกแบบดานวิศวกรรมชายฝง
7.2.1 คุณสมบัตคิ ลื่นออกแบบ
จากการวิเคราะหหาความสูงคลื่นนัยสําคัญ (Significant Wave Height) และคาบคลื่นนัยสําคัญ
(Significant Wave Period) สําหรับคาบเวลาการเกิดยอนกลับ (Return Period) เทากับ 50 ป พบวาคุณสมบัติ
ของคลื่นในน้ําลึก มีคาความสูงคลื่นนัยสําคัญเทากับ 3.47 เมตร และมีคาบคลื่นนัยสําคัญเทากับ 9.35 วินาที
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547
บทที่ 7 มาตรการการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี

7.2.2 มาตรการปองกันการกัดเซาะชายฝง
การเสนอมาตรการปองกันการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล จะตองสอดคลองกับสภาพการใช
พื้นที่และกระบวนการทางชายฝง (Coastal Processes) แนวทางการแกไขปญหาในภาพรวมดังตอไปนี้
1. ชายฝงทะเลทีเ่ ปนแหลงทองเที่ยว
บริเวณชายฝงทะเลที่เปนหาดทราย การแกไขปญหาควรใชมาตรการ “แบบไมใชโครงสราง”
(Non-structural Method) คือ การถมหาดหรือบูรณะหาด (Beach Nourishment) ในกรณีที่แนว
ชายฝงตรง (Straight Shoreline) อาจใชมาตรการโครงสราง (Structural Method) เทาที่จําเปน
2. ชายฝงทะเลโดยทั่วไป
บริเวณชายหาดที่ไมใชแหลงทองเที่ยวเกิดการกัดเซาะ
การแกไขปญหาอาจเลือกใช
โครงสรางปองกันชายฝงทะเลเพื่อลดการกัดเซาะ ทั้งนี้จะตองพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
โครงสราง โดยเฉพาะการสงผลกระทบใหเกิดการกัดเซาะตอพื้นที่ขางเคียงทางดานทาย
3. ชายฝงทะเลทีม่ ีโครงสรางปองกันอยูแลว
บริเวณชายหาดที่มีโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลอยูแลว แตไมสามารถปองกัน
การกัดเซาะชายฝงทะเลไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรใชวิธีการเสริมโครงสรางเดิมใหมีประสิทธิภาพ
4. ชายฝงทะเลทีเ่ ปนของเอกชน
การสรางกําแพงปองกันคลืน่ ริมชายหาดเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลบริเวณที่ดินของ
เอกชนสามารถดําเนินการไดในกรณีที่มีความจําเปนเทานั้น แตตองไมสรางลุกล้ําเขาไปในทะเล
ตารางที่ 7.1

แสดงการจัดกลุมพื้นที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี

พื้นที่กัดเซาะรุนแรง
(อัตราการกัดเซาะ >5 เมตร
ตอป)

พื้นที่วิกฤติ พื้นที่วิกฤติเสี่ยง
ภัย
คารเตรียม
มาตรการ ควรแกไขปญหา
พื้นที่ติดตามเผาระวัง

ลําดับ

พื้นที่กัดเซาะปานกลาง
(การกัดเซาะ 1-5 เมตรตอป)

ระดับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

พื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงบริเวณบานตะโละสมิแลถึงบานดาโตะ อําเภอยะหริ่ง
ชายฝงบริเวณบานปะนาเระถึงบานบางมะรวด อําเภอปะนาเระ
ชายฝงบริเวณบานตันหยงเปาว อําเภอหนองจิก
ชายฝงบริเวณบานบนถึงบานลุม อําเภอสายบุรี
ชายฝงบริเวณบานปากบางตาวา อําเภอหนองจิก
ชายฝงบริเวณบานทากุนถึงบานทาพง อําเภอยะหริง่
ชายฝงบริเวณบานคลองต่ําถึงบานคาโต อําเภอปะนาเระ
ชายฝงทะเลบานบางตาวาฝงตะวันออก อําเภอหนองจิก
ชายฝงทะเลบานเกาะเลหนัง-บานบางราพา อําเภอหนองจิก
ชายฝงทะเลบานสายหมอ อําเภอหนองจิก
ชายฝงทะเลบานทาสู อําเภอปะนาเระ
ชายฝงทะเลบานบางเกาทะเล อําเภอสายบุรี
ชายฝงทะเลบานพอเทพ อําเภอไมแกน
ชายฝงทะเลบานรังมดแดง อําเภอไมแกน
ชายฝงทะเลบานแหลมนก อําเภอเมือง
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โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547
บทที่ 7 มาตรการการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี

7.3 มาตรการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงสําหรับพื้นที่วิกฤติ
7.3.1 มาตรการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณบานตันหยงเปาว
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการปองกันการกัดเซาะชายฝง ทะเลบริเวณบานตันหยงเปาว คือ "การ
กอสรางกําแพงกันคลืน่ " (รูปที่ 7.1) มีมูลคาในการกอสรางโครงการ 36.1 ลานบาท สําหรับขอดีของการกอสรางกําแพง
กันคลืน่ คือ สามารถปองกันการกัดเซาะชายฝงไดอยางมีประสิทธิภาพ มูลคาในการกอสรางต่าํ และสอดคลองและ
ตอเนือ่ งกับโครงการที่ไดดําเนินการไปบางแลว สวนขอดอย คือ ไมมหี าดทรายสําหรับการสันทนาการ และโครงสรางมัก
ไดรับความเสียหายจากการกัดเซาะฐานราก

7.3.2 มาตรการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณบานตะโละสมิแล
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลบริเวณบานตะโละสมิแล คือ "การ
กอสรางถนนและสะพานเขาสูแ หลมตาชี" (รูปที่ 7.2) มีมูลคาในการกอสรางโครงการ 51.7 ลานบาท ขอดีของ
การกอสรางถนนและสะพาน คือ สงผลกระทบตอการกัดเซาะชายหาดในบริเวณใกลเคียงนอยมาก และมีอายุ
การใชงานยาวนาน ไดประโยชนในทางออมดานของการจราจรและการขนสง และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

7.3.3 มาตรการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณบานบางมะรวด
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลบริเวณบานบางมะรวด คือ "การ
กอสรางรอดักทราย" จํานวน 9 ตัว (รูปที่ 7.3) มูลคาในการกอสรางโครงการ 46.3 ลานบาท ขอดีของการกอสรางรอ
ดักทราย คือ กลมกลืนกับลักษณะโครงสรางปองกันชายฝงเดิม มูลคาในการกอสรางไมสูงมาก และสามารถปองกัน
การกัดเซาะชายฝงไดในระดับดี สวนขอดอย คือ สงผลกระทบตอการกัดเซาะชายหาดบริเวณขางเคียงบาง

7.3.4 พื้นที่ที่ 4 บานบน ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลบริเวณบานบน คือ "การกอสราง
กําแพงกันคลื่น" (รูปที่ 7.4) มีมูลคาในการกอสรางโครงการ 43.1 ลานบาท ขอดีของการกอสรางกําแพงกันคลื่น คือ
สามารถปองกันการกัดเซาะชายฝงไดอยางมีประสิทธิภาพ และมูลคาในการกอสรางต่ํา สวนขอดอย คือ ทําลายภูมิ
ทัศนบริเวณหาดทรายโดยสิ้นเชิง และฐานรากของโครงสรางกําแพงมักไดรับความเสียหายจากการกัดเซาะที่ฐาน

7.4

มาตรการติดตามตรวจสอบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง

7.4.1 กลยุทธและมาตรการ
กลยุทธสําหรับการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี มีดังนี้
กลยุทธที่ 1) การแกไขและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล ซึ่งประกอบดวย
มาตรการ 1.1 การลดและสลายพลังงานคลื่น
มาตรการ 1.2 เพิ่มทรายชายฝงทะเล
มาตรการ 1.3 เคลื่อนยายทรายขามรองน้ํา
มาตรการ 1.4 ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพของชายฝงทะเล
กลยุทธที่ 2) การฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล
มาตรการ 2.1 ปลูกปาชายเลนเพิ่มขึ้น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
และการออกแบบโครงสรางปองกันเบื้องตน พ.ศ.2547
บทที่ 7 มาตรการการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี

มาตรการ 2.2 ฟนฟูและอนุรักษปาชายเลนที่มีอยูเดิม
มาตรการ 2.3 ควบคุมการปลอยน้ําเสียจากกิจกรรมตางๆ ลงสูชายฝงทะเล
มาตรการ 2.4 ตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณชายฝงทะเลอยางสม่ําเสมอ
กลยุทธที่ 3) การพัฒนาองคความรู และการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
มาตรการ 3.1 สรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
มาตรการ 3.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการไขปญหาในเบื้องตน
มาตรการ 3.3 สงเสริมใหมีการจัดตั้งองคกรชุมชนทองถิ่น
กลยุทธที่ 4) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชายฝงทะเล
มาตรการ 4.1 เรงรัดออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาตรการ 4.2 จัดทําผังเมืองรวม
มาตรการ 4.3 สรางกลไกการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
กลยุทธที่ 5) การปรับปรุงการบริหารจัดการชายฝงทะเล
มาตรการ 5.1 จัดทําแผนประสานการปฏิบัติการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลแบบ
บูรณาการ
มาตรการ 5.2 บรรจุกลยุทธและมาตรการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในแผนพัฒนาจังหวัด
มาตรการ 5.3 ประชาสั มพั นธ สร างจิ ตสํ านึ ก และความตระหนั ก ใหภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนมีสวมในการพัฒนาและแกไขปญหาชายฝงทะเลในทองถิ่นของตน
มาตรการ 5.4 จัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในการติดตามประเมินผลแผนแมบท

รูปที่ 7.1 การกอสรางกําแพงกันคลื่นเพือ่ แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบริเวณบานตันหยงเปาว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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รูปที่ 7.2 การกอสรางสะพานเพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบริเวณบานตะโละสมิแล

รูปที่ 7.3 การกอสรางรอดักทรายเพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบริเวณบานบางมะรวด
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โครงการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดปตตานี
รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
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รูปที่ 7.4 การกําแพงกันคลื่นเพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบริเวณบานบน
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