หาดทราย
มรดกทางธรรมชาติ
ที่นับวันจะสูญสิ้น

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
กรณีการใชประโยชนหาดทรายและการอนุรักษ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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คำนิยม
ผมขอแสดงความชื่นชมตอคณะ
ผู เขี ย น คณะทำงาน และ ต อ องค ก ร
สนับสนุน ให จัด พิมพ เผย แพร หนังสือ
ที่ มี คุ ณค า ยิ่ ง เล ม นี้ ชายฝ ง ทะเล เป น
ทรั พ ยากร ที่ มี ค า ยิ่ ง ของ ประเทศ ไทย
และหาดทรายชายทะเล เปนสวนหนึ่ง
ของทรัพยากรนี้ ที่มีประโยชนในหลาก
หลายมิติ ดังอธิบายในหนังสือ
หนั ง สื อ เล ม นี้ เน น การ มอง หาด
ทราย ชายทะเล จาก ปญหา การ กัด เซาะ
เนื่ อ งจาก การ สร า ง สิ่ ง ก อ สร า ง เพื่ อ กั น
ทราย หรือ กัน คลื่น ที่ หวัง จะ อนุรักษ
ชายฝงทะเล แตกลับมีผลตรงกันขาม คือ
กลับทำใหมีการกัดเซาะทำลายหาดทราย
เมื่ออานเรื่องราวในหนังสือ เราจะ
เขาใจ วา ทำไม สิ่ง กอสราง แปลก ปลอม
เหลา นั้นจึง กอ ผล ทำลาย เปนตัวอยาง
ของ กระบวนการ ตัดสิน ใจ ที่ ขาด ความ รู
ทำให การ ดำเนินการ ตาม การ ตัดสิน ใจ
หรือ ตาม นโยบาย นั้น ไมใช เพียง ทำให
เสียเงินเปลาๆ แตยังกอผลรายไปในทาง
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ตรงกันขามกับเปาหมายอีกดวย
ผมขอแสดงความชื่นชมคณะนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ได
ทำงาน วิ จั ย เกาะ ติ ด เรื่ อ ง ชายฝ ง อย า ง
ตอเนื่องเปนเวลานาน มีความเขาใจ
สมดุลทางธรรมชาติของทราย กระแสน้ำ
กระแสลม และคลื่น ที่มีผลตอการดำรง
อยูหรื
 อสูญเสียหาดทราย โดยทำงานใน
ลักษณะของอาสาสมัคร เปนเครือขาย ที่
เรียกวา Beach Watch Network (www.
bwn.psu.ac.th) ซึ่งเมื่อไดมีโอกาสรวม
งานกับแผนงานสรางเสริมการเรียนรูกับ
สถาบัน อุดมศึกษา ไทย เพื่อ การ พัฒนา
นโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบัน
ศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ภายใตการสนับสนุนของ สสส.
ก็ไดมีโอกาสนำเอาความรูที่สั่งสมไวออก
เผยแพร และมีโอกาสไดรับการสนับสนุน
ทางการเงินและการสนับสนุนดานอื่นๆ
เพื่อทำงานวิชาการเพิ่มขึ้น

และขอแสดงความชื่นชมตอ แผน
งาน สร า ง เสริ ม การ เรี ย น รู กั บ สถาบั น
อุดมศึกษา ไทย เพื่อ การ พัฒนา นโยบาย
สาธารณะ ที่ ดี ( นสธ . ) สถาบัน ศึกษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภายใตการสนับสนุนของ สสส.ที่จับเอา
เรื่ อ ง นโยบาย สาธารณะ เกี่ ย ว กั บ การ
อนุรักษและใชประโยชนหาดทราย เปน
ประเด็นหนึ่งของแผนงาน
นอกจากพิมพเผยแพรเปนรูปเลมแลว
หนังสือที่มีคุณคายิ่งเลมนี้ควรไดรับการ
เผยแพร ในรูปของ eBook ดวยโดยที่
เว็บไซต gotoknow.org ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร สามารถใหความรวมมือ
ใน การ จั ด ทำ และ เผย แพร ได รวม ทั้ ง
สามารถ นำ มา ให บริการ ดา วน โหล ด
ที่เว็บไซต ของ Beach Watch Network
ไดดวย
ทีจริ
่ งเราสามารถมองหาดทรายชายทะเล
ได ใน หลาก หลาย มุม มอง และ มุม มอง
หนึ่งที่จะเห็น ความเชื่อมโยงมาก และ
มอง เห็น เลย มิติ ทาง กายภาพ คือ มอง
เปนระบบนิเวศน ดังที่ไดมีการเสนอใน
หนังสือเลมนี้บางแลว
ไม วา จะ มอง ใน มุม ใด หาด ทราย มี
ลักษณะคลาย “มีชีวิต” คือมีการปรับ
ตัวเปลี่ยนแปลงได ดวยตัวเอง ดังกรณี

ของชายหาดสมิหลา ทีกล
่ าวไว และมีรูป
เปนหลักฐานชัดเจนในหนังสือหนา ๒๖
และ ๒๗ เราจึงสามารถมองหาดทราย
ในฐานะ “ระบบ” นิเวศน ที่เปนระบบที่
ซับซอนและ ปรับตัว (Complex - Adaptive Systems) มีปจจัยที่หลากหลายซับ
ซอนเขามาเกีย่ วของกับการดำรง อยูและ

เปลี่ยนแปลงของระบบ และแนนอนที่สุด
ปจจัยที่มีพลังที่สุด รุนแรงที่สุด รายกาจ
ที่สุด คือปจจัยจากมนุษย และในขณะ
เดียวกัน ปจจัย ของ การ เปลี่ยนแปลงที่
เปนดานบวกที่สุด ก็นาจะ มาจากมนุษย
ดวย
ผมขอเสนอแนะขบวนการวิจัยเพื่อ
พั ฒ นา นโยบาย สาธารณะ ด า น การ
อนุรักษและใชประโยชนหาดทรายและ
ชายฝงทะเล โดยใชยุทธศาสตรการมี
สวนรวมของชุมชนทองถิ่น โดยการวิจัย
ชาวบาน และโดยยุววิจัยที่นักเรียนใน
ทองถิ่นตั้งโจทยเก็บขอมูล วิเคราะหและ
รายงานผลตอชุมชน เปนสวนหนึ่งของ
การเรียนรูชุมชนของตนเอง และมีการ
รวบรวมหลายๆ ผลงานยอยๆ สังเคราะห
เปนความรู ทีชั่ ดเจนกวางขวางและลึกยิ่ง
ขึน้ เสริมดวยการวิจยั ทีต่ องใชเทคโนโลยี
หรือเครื่องมือซับซอน เรื่องการวิจัยชาว
บานและยุววิจัยนั้น สกว. ไดพัฒนาวิธี
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ดำเนินการมาเปนเวลากวา ๑๐ ป จึงนา
จะแสวงหาความรวมมือกับ สกว. ดวย
นักวิจัยในมหาวิทยาลัยมีตนทุนสังคม
ที่ความเปนกลาง ปลอดผลประโยชนทับ
ซอน มีอิสระ นาเชือ่ ถือ การเขาไปทำงาน
วิจยั เรือ่ งทีซั่ บซอน มองไดหลากหลายมิติ
เกีย่ วของกับผลประโยชนของหลากหลาย
ฝาย จึงเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยมีโอกาส
ทำไดดีกวาฝายอืน่ ๆ การทีที่ มนักวิชาการ
ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขามา
เกาะติดทำงานวิจัยและเผยแพรความรู
เรือ่ งหาดทราย จึงเปนประโยชนตอสังคม
อยาง ยิ่ง นับ เปนตัวอยาง หนึ่ง ของ การ
ทำงานวิชาการรับใชสังคมไทย
ใน เรื่อง ที่ มี ความ ซับ ซอน สูง เชน เรื่อง
หาด ทราย ชายทะเล นี้ การ ทำงาน เพื่อ
เปลีย่ นแปลง ระบบทีเกี
่ ย่ วของอยางไดผล
เปนสิ่งยาก และเกี่ยวของกับหนวยงาน
และผูคนที่มีผลประโชนแตกตาง หลาก
หลายซับซอน ดังที่คณะผูเขียนไดระบุ
ไวแลว การทำงานเพื่อพัฒนานโยบาย
สาธารณะจึงตองมีหลักคิดทีถู่ กตอง และ
หลักคิดที่ใชกันแพรหลายในประเทศไทย
รวมทั้งแพรเขาไปในตางประเทศดวย คือ
ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ
ศ.นพ. ประเวศ วะสี ซึ่งสรุปโดยยอ ไดวา
ในการดำเนินการเพื่อบรรลุผลสิ่งที่ยาก
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(การเขยื้อนภูเขา) ตองใชพลัง ๓ อยาง
ประกอบ กัน คือ พลัง ปญญา หรือ การ
ทำงานวิจัย วิชาการ เพื่อหาและสราง
ความรูขึ้นใช พลังที่ ๒ คือพลังสังคม
นัก วิชา การ ตอง นำ ความ รู ไป ขับ เคลื่อน
สังคม ใหสังคมไปขับเคลื่อนพลังที่ ๓ คือ
พลังนโยบาย ซึ่งหมายถึงภาคการเมือง
และ ภาค ราชการ ที่ มี อำนาจ ออก กฎ
ระเบี ย บ หรื อ กฎหมาย ใช บั ง คั บ เป น
กติกาสังคม
ผมจึงขอเสนอใหแผนงานสรางเสริม
การเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อ
การพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
หา ทาง สนับสนุนการ วิจัย เกี่ยว กับ หาด
ทรายชายทะเล ที่เปนทั้ง ขบวนการวิจัย
ชาวบาน นักวิจัยในมหาวิทยาลัย และ
นักปฏิบัติในสวนงานตางๆ เพื่อรวมกัน
ทำงาน สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา เกี่ยว
กับการอนุรกั ษและใชประโยชนหาดทราย
ชายทะเลอยางยั่งยืน ใหเปนการทำงาน
โดยใชความรู และสรางความรูไป
 พรอมๆ
กัน โดยขยายเครือขายการวิจยั ไปใหครบ
ทุกภูมิภาคของชายฝงทะเลไทย
วิจารณ พานิช
๒ มีนาคม ๒๕๕๔
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บทนำ
การพังทลายของหาดทรายภาคใตอาวไทยตอนลาง
เปนปญหาที่อยูในขั้นวิกฤติและถูกกลาวถึงอยูเสมอ แต
มาตรการปองกันและการแกไขที่ดำเนินการอยูตลอดมาไม
ไดสงเสริมใหหาดทรายฟน คืนสูสภาพ

เดิมทีมี่ เสถียรภาพ ยิง่
ไปกวานัน้ มาตรการเหลานัน้ ยังสงผลกระทบตอหาดทรายใน
พื้นที่ขางเคียงเปนลูกโซตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งแสดงถึง
ความไมเขาใจถึงปญหาและสาเหตุที่แทจริง นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนของบุคคลบางกลุม

สรรพสิ่งในโลกลวนอยูกันแบบคูขัดแยง
แตที่ดำรงอยูไดตลอดมา
ก็เพราะมีรอยตอเปนสวนเชื่อมประสาน
ดังเชนความสัมพันธระหวางแผนดินกับทะเล
ที่มีหาดทรายเปนสวนเชื่อมตออยางลงตัว

หนังสือเลมนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
ความรูเกี
 ย่ วกับหาดทราย โดยมุง หวังใหเกิดความเขาใจทีถู่ ก
ตอง การนำไปสูการแกปญหาที่ไมกอใหเกิดปญหาใหมดัง
ที่ผานมา รวมถึงการสรางความรวมมือรวมใจกันเฝาระวัง
รักษาหาดทรายธรรมชาติของไทยใหคงอยูชั่วลูกหลาน
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หาดทราย

รอยตอที่ตองไมคุกคาม
หาดทรายเปนรอยตอระหวางแผนดินกับทะเลที่ธรรมชาติสรางขึ้นเพื่อใหเกิด
ความสมดุลระหวางสถานะที่แตกตางกันระหวางผืนแผนดินที่เปนของแข็งกับน้ำ
ทะเลที่เปนของเหลว ดังนั้น “หาดทราย” จึงเปนตัวกลางที่มีคุณสมบัติเฉพาะ มี
ลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว ยืดหยุนเคลื่อนไหวไดตามแรงพัดของน้ำ ขณะเดียวกันก็มี
ความหนักแนนเมื่ออยูรวมกันเปนกลุมกอน หาดทรายจึงทำหนาที่เปนกำแพงกัน
คลื่นตามธรรมชาติ (ภาพที่ 1) ที่ปองกันชายฝงใหปลอดภัยจากคลื่นลมที่แปรปรวน
อยูเสมอ
จากสถานะกึ่งแข็งกึ่งเหลวของหาดทราย
ทำให มี ความ ซับ ซอน มาก ทั้ง เชิง กายภาพ
และ นิเวศวิทยา ในทาง วิชา การ ถูก จัด ให
เปนบริเวณที่เรียกวา “ชวงรอยตอหรือชวง
เปลี่ยนผาน (Transition Zone) มีพฤติกรรม
ที่ อธิ บ าย ได ยาก เนื่ อ งจาก การ บรรจบ กั น
ระหวางของแข็งและของเหลว โดยเฉพาะ
หาดทรายเมือ่ ถูกรบกวนแลวจะเกิดความเสีย
หายที่ลุกลามและรุนแรงมาก
ภาพที่ 1 หาดทรายทำหนาที่ เปนกำแพงกัน
คลื่นตามธรรมชาติ (เกาะเตา จ.สุราษฎรธานี)
http://www.thai-tour.com/thai-tour/South/
suratthani/hotel/charmchuree/index.html
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คุณคา
ของหาดทราย
หาดทรายมีคุณประโยชนตอมนุษย
มากมาย ทัง้ ชุมชนชายฝง ทีใช
่ ประโยชน
โดยตรง และประชาชนหางไกลทีเดิ
่ นทาง
มา ใช ประโยชน คุณคา ของ หาด ทราย
ไดแก
เปนกำแพง กันคลื่นตาม ธรรมชาติ
ทำใหแผนดินบนฝงมีความมั่นคง
เปนแหลงประกอบอาชีพประมงพื้น
บาน เชน การเก็บหอย การจับสัตวน้ำที่
อาศัยบริเวณหาดทราย

เป น แหล ง พั ก ผ อ น หย อ น ใจ ของ
ครอบครัว ญาติมิตร เปนสนามเด็กเลน
ของเด็กๆในชุมชน
เป น แหล ง สื บ ทอด ประเพณี และ
วัฒนธรรม เชน การ ชักพระ การ ลอย
เคราะหลงทะเล
เปนแหลงสรางรายไดของทองถิ่น
จากธุรกิจการคาขายริมหาดทราย และ
เปนสถานที่พักผอนของผูมาเยือน
ระบบนิเวศรอยตอระหวางบกและ
น้ำ เปนแหลงอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยูบนทรายและฝงตัวอยูในทราย (เชน
ปู หอย) เปนพื้นฐานของหวงโชอาหาร
(เชน ลูกปลา ลูกกุง เพรียง) และเปน
แหลงอนุบาลของสัตวน้ำวัยออนหลาย
ชนิด (เชน เตา แมงดาทะเล)
เปนแหลงหาอาหารและที่พักของ
นกอพยพในฤดูหนาวซึ่งการสูญเสียหาด
ทรายอาจสงผลถึงวงจรชีวิตของนกบาง
ชนิด

ดัง นั้น หาด ทราย จึง เปน รอย ตอ ที่
เปนสถานที่ใชจอดเรือประมงขนาด เชื่อมโยงชีวิตมากมาย เปนสมบัติของ
ทุกคน และเปนสมบัติของโลก
เล็ก และซอมแซมอุปกรณประมง
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การวัดมูลคาหาดทรายหรือทรัพยากรตางๆนั้น ในทางเศรษฐศาสตรจะวัด
มูลคาผานการใชประโยชนที่มนุษยไดรับโดยแบงเปน 2 ประเภทคือ ประโยชนจาก
การใช (Use Value) และประโยชนของการคงอยูหรือการใหความรูสึกที่ดี
(Non-use Value หรือ Passive-use Value) ดังนี้
1) ประโยชนจากการใช หมายถึง มูลคาจากการที่มนุษยไดใชประโยชน
หาดทรายอยางเปนรูปธรรมประกอบดวย 3 สวนคือ
ประโยชนทางตรง (Direct-use Value) การใชประโยนในฐานะ
ที่เปนผูบริโภค เชน การเปนแหลงพักผอนหยอนใจ เปนสถานที่ใชจอดเรือประมง
ขนาดเล็ก และเปนกำแพงกันคลื่นลมตามธรรมชาติ เปนตน
ภาพที่ 4 ประโยชนของหาดทรายในการเปนทาเทียบเรือ และซอมแซมเครื่องมือประมง ที่หาดทรายสวนกง
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ที่มา : BWN, 2553
ภาพที่ 2 เปนพื้นที่นันทนาการ
ที่หาดสมิหลา อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

ภาพที่ 3 เปนสนามเด็กเลน
ของเด็กๆ ที่หาดสวนกง
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

10

ภาพที่ 5 หาดทรายชวยดูดซับความรุนแรงของคลื่นในฤดูมรสุมที่หาดชลาทัศน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่มา : BWN, 2550
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ประโยชนทางออม (Indirect-use Value) เปนการใชประโยชนผลผลิต
จากหาดทราย เนื่องจากหาดทรายทำหนาที่เปนปจจัยการผลิต และมนุษยไดใช
ประโยชนจากผลผลิตนั้นอีกตอหนึ่ง เชน พืชน้ำ และสัตวน้ำนานาชนิดที่อาศัยอยู
บริเวณหาดทราย

ภาพที่ 6 การประมงพื้นบานที่หาดทรายแกว จังหวัดสงขลา

ภาพที่ 7 เด็กๆเก็บหอยเสียบที่หาดทรายบานนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
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ภาพที่ 8 ชีวิตที่เกิดและอาศัยบริเวณหาดทราย
ที่มา : http://www.ku.ac.th/e-magazine/d...rab.html,
http://blog.siamsport.co.th/admi...b%3D9938
และ คุณกองพล ใบมณฑา
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หาดทราย
วิกฤติการณ
และสาเหตุ

ประโยชน ใน อนาคต ( Option Value )
เปนมูลคาสวนที่ไมไดใชประโยชนในปจจุบัน แตมีศักยภาพใน
อนาคตเมื่อโอกาสมาถึง
2) ประโยชนของการคงอยูและการใหความรูสึก
ที่ดี เปนมูลคาที่เกิดขึ้นจากความรูสึกที่ดีเมื่อไดทราบวาหาด
ทรายยังคงอยูในสภาพดี แมบุคคลนั้นจะไมไดใชประโยชนทั้ง
โดยตรงหรือโดยออม เชน ชาวสงขลามีความรูส กึ ทีดี่ ทีทราบ
่
วา
หาดสมิหลายังอยูในสภาพที่สมบูรณ เปนความรูสึกที่ตองการ
ใหหาดอยูเป
 นมรดกถึงลูกหลาน หรือเปนความรูส กึ ดีทีต่ องการ
ใหหาดยังคงอยูถึงแมตนเองจะไมไดใชประโยชน

มูลคาของการคงอยูและใหความรูสึกที่ดีนี้ ยิ่งเปนสิ่ง
ที่มีนอยและมีสิ่งทดแทนไดยาก ก็จะมีคาสูงมาก ดังนั้นการ
ตัดสินใจใดๆ ที่ละเลยมูลคา ดังกลาว จะทำใหเกิดการตัดสิน
ใจทีผิ่ ดพลาด และเกิดการใชทรัพยากรไมเหมาะสม (Freeman,
1993 อางถึงในกัลยาณี พรพิเนตพงศ และคณะ, 2009) ดังนั้น
ขอมูลประกอบการตัดสินใจ จึงจำเปนตองพิจารณามูลคาของ
ทุกประเภทดังไดกลาวมาขางตน
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ตลอดสามสิบปที่ผานมาชายฝง
อาว ไทย ถูก กัด เซาะ เสีย หาย ไป แลว ถึง
รอยละ 29.3 ของทัง้ หมด และทีเสี
่ ยหาย
รุนแรงคิดเปนรอยละ 18.2 หรือประมาณ
485 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ที่ไดรับความเสีย
หายรุนแรงลวนเกิดขึน้ จากผลกระทบจาก
สิ่งกอสรางรุกล้ำหาดทรายที่ดำเนินการ
โดยภาครัฐ เชน เขื่อนกันทราย เขื่อนกัน

ภาพที่ 9
การลอยทะเล
สะเดาะเคราะห
ที่บานเกาะแตว
อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

คลื่น กำแพงชายฝง (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง, 2550)
ปจจุบนั ชายฝง ทะเลอาวไทยภาค
ใตตอนลางทั้งสี่จังหวัด คือ นราธิวาส
ปตตานี สงขลา และนครศรีธรรมราช
(ภาพที่ 10) มีปญหาการกัดเซาะรวมเปน
ระยะทาง 218 กิโลเมตร (ตารางที่ 1)
หรือประมาณรอยละ 37 ของระยะทาง
ชายฝง แมวาหนวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวของจะดำเนินการ
แกไข
แต อั ต รา การ กั ด เซาะ
กลั บ ขยาย ตั ว และ รุ น แรง
ยิ่ง ขึ้น สาเหตุ หลัก มา จาก
การแกปญหาที่ผานมาเปน
มาตรการที่แทรกแซงสมดุล
ตามธรรมชาติ ของหาดทราย
ภาพ ที่ 10 แผนที่ ภาค ใต อาว ไทย
ตอน ลาง ตั้ง แต จังหวัด นราธิวาส ถึง
นครศรีธรรมราช
ที่มา : ปริทัศน เจริญสิทธิ์. 2550
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ตารางที่ 1 การกัดเซาะชายหาดทรายภาคใตฝงอาวไทยตอนลาง
และสิ่งกอสรางชายฝง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

สงขลา

ปตตานี
นราธิวาส

รวมสี่จังหวัด

ระยะทางที่
ความยาว ถูกกัดเซาะ
ชายฝง* **(ก.ม.)
(ก.ม.) (%ระยะ
ชายฝง)

235

160

112
(47.6%)

39
(24.4%)

135

26
(19.3%)

57

41.2
(72.3%)

587

218.2
(37.2%)

ประเภทสิ่ง
กอสรางชายฝง

หนวยงานเจาของ
โครงการ

- กำแพงชายฝง
- เขื่อนกันคลื่น
- คันดักทราย
- เขื่อนกันทรายและ
คลื่น
- เขื่อนกันคลื่น
- คันดักทราย
- เขื่อนกันทรายและ
คลื่น
- คันดักทราย
- กำแพงชายฝง
- กำแพงชายฝง
- คันดักทราย
- เขื่อนกันคลื่น

- กรมขนสงทางน้ำฯ
- กรมชลประทาน
- กรมโยธาธิการ
- กรมทางหลวง

1 ชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช
การสรางเขื่อนกันทรายที่ปากคลองพังกาด บานบอคณที อำเภอปากพนัง ใน
ป 2527 สงผลใหหาดทรายดานทิศเหนือพังทลายลึกกวา 40 เมตร ดังภาพที่ 11
ยาวเปนระยะทางมากกวา 5 กิโลเมตร บานเรือนถูกพัดหายไปในทะเลเปนจำนวน
มาก มีการใชเขื่อนกันคลื่นแกปญหาการกัดเซาะที่เกิดขึ้น แตสงผลให การกัดเซาะ
ขยายออกไปดังภาพ
เขื่อนกันคลื่นที่สรางปตอมา
ทำใหการกัดเซาะลุกลามไป
ทางเหนือ

- กรมขนสงทางน้ำฯ
- เทศบาลนครสงขลา

เขื่อนกันทราย สรางป 2527
จุดเริ่มตนของการกัดเซาะ

- กรมขนสงทางน้ำฯ
- กรมขนสงทางน้ำฯ
- กรมชลประทาน

ที่มา : * กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมกับสำนักอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ (2550)
** กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2551)
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การเสียสมดุลเนื่องจากสิ่งแปลกปลอม
ตัวอยางหาดทรายที่ถูกกัดเซาะขั้นวิกฤติ

ภาพที่ 11 เขื่อนกันทรายปากคลองพังกาดที่บานบอคณที (ภาพป 2545)
สงผลใหเกิดการกัดเซาะไปทางทิศเหนือ และแกปญหาดวยการสรางเขื่อน
กันคลื่น สงผลใหการกัดเซาะขยายออกไป
ที่มา : สมบูรณ พรพิเนตพงศ 2550

“ ปญหาจากเขือ่ นกันทรายปากคลองพังกาดทีส่ งผลใหเกิดการพัง
ทลาย ขยายไปทางทิศเหนือ ที่บานบอคณที และสงผลใหตองมีการ
สรางเขือ่ นกันคลืน่ ขยายแนวตอไปยังบานเกาะฝาย อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนผลกระทบลุกลามไปเปนลูกโซ ”
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ภาพที่ 13 เขื่อนกันทรายและเขื่อนกันคลื่นที่ปาก
คลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ทำใหเกิดการกัด
เซาะไปทางเหนือ จากนั้นมีการแกปญหาดวยการ
สรางกำแพงกันคลื่นที่บานหนาศาล อำเภอหัวไทร
ที่มา : (ปริทัศน เจริญสิทธิ์. 2550) และสมบูรณ พร
พิเนตพงศ 2550

ภาพที่ 12 เขื่อนกันคลื่น ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : ปริทัศน เจริญสิทธิ์. 2550

ปญหาลักษณะเดียวกันนี้ ไดเกิดขึ้น
ที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากการสรางเขื่อนกันทรายที่ปากคลอง
ระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ในป 2547
ทำใหชายฝงบานหนาศาล ตำบลหนาสตน
อำเภอหัวไทร ที่อยูทางทิศเหนือของเขื่อน
ถูกกัดเซาะอยางรวดเร็ว ดังภาพที่ 13
จาก นั้น ได มี การ สราง กำแพง กันคลื่นขึ้น
บนหาดทรายดังภาพ เปนการเรงใหหาด
ทรายถูกพัดพาหายไปในเวลาอันรวดเร็ว
และ กำแพง ที่ สราง นั้นก็ ทรุด ตัว แตก ราว
ใน เวลา ตอ มา อัน เปน ผล เนื่องจาก การ
เสียสมดุลของหาดทราย และเมื่อปราศ
จากหาดทราย ทำใหคลื่นสามารถขยาย
ตัว โถม เขา ใส กำแพง กันคลื่น ได โดยตรง
แรงปะทะของคลื่นดังกลาวทำใหเกิดเปน
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ละอองไอน้ำเค็ม (salt spray) ฟุง กระจาย
ไป ใน อากาศ ทำลาย อาคาร บาน เรือน
และพืชพันธุตางๆ ดังภาพที่ 14 ดังนัน้
กำแพง กันคลื่นจึง เปน อันตราย ตอ หาด
ทรายและระบบนิเวศชายฝง ปญหาเชน
นี้พบไดตลอดแนวชายฝงอาวไทยภาค
ใตตอนลาง เชน ที่บานสะกอม บานนา
ทับ บานเกาเสง ของจังหวัดสงขลา และ
ที่บานบอคณที บานเกาะฝาย จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ดังนั้นจึงกลาวไดวา การพัง
ทลายของหาดทรายดานอาวไทย
ของภาคใตตอนลางบัดนี้อยูใน
ขั้นวิกฤติ

ภาพที่ 14 กำแพง
ชายฝงบานหนาศาล
อำเภอหัวไทรจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชายฝง
ที่สูญเสียหาดทราย
ทำใหคลื่นโถมเขาหา
กำแพง แรงปะทะทำให
เกิดเปนละอองไอน้ำเค็ม
ที่มา : สมบูรณ พรพิเนตพงศ
2550

“ การพังทลายเนื่องจากการเสียสมดุลของทราย อันเปนผลจาก
เขือ่ นกันทรายทีปาก
่ คลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง และกำแพง
กันคลื่น ที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ”
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2 ชายฝงจังหวัดสงขลา
การสรางเขื่อนกันทรายที่ปากคลองสะกอมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ในป 2540 วัตถุประสงคเพื่อการสัญจรบริเวณปากแมน้ำ เขื่อนดังกลาวไดสงผลให
เกิดการกัดเซาะที่บานบอโชนเนื่องจากการเสียสมดุลของทราย ตอมาในปเดียวกัน
มีการแกปญหาดวยการสรางเขื่อนกันคลื่นที่บานบอโชน ทำใหการพังทลายของ
หาดทรายลุกลามเปนระยะทางยาวกวา 3 กิโลเมตร
และลึกกวา 80 เมตร (ภาพที่ 15) ทำใหชายหาด
สะกอมทีเคย
่ สวยงามสูญเสียไป รวมทั้งทรัพยสินของ
ประชาชนเสียหายไปเปนจำนวนมาก

ภาพที่ 16 การเสียสมดุลของหาดทรายเนือ่ งจาก
เขื่อนกันทราย ปาก คลอง นา ทับ และ เขื่อนกัน
คลื่น ซึ่งสงผลใหเกิดการสูญเสียหาดทราย และ
การ กัด เซาะ ชายฝง ที่ บานนา ทับ อำเภอ เมือง
จังหวัดสงขลา
ที่มา : สมบูรณ พรพิเนตพงศ 2550

เขื่อนกันคลื่น

เขื่อนกันทราย

ปญหาเชนเดียวกันนี้ไดเกิดขึ้นที่ชายฝงบาน
นาทับ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผลกระทบ
จาก เขื่อน กัน ทราย และ เขื่อน กัน คลื่น ที่ บาน
นา ทับ ( ภาพ ที่ 16 ) ทำให หาด ทราย และ
สาธารณูปโภคบนฝง เชน เสาไฟฟา และถนน
ถูก กัด เซาะ อยาง รุนแรง เกิด ความ เสีย หาย
ลุกลามไปไมสิ้นสุด และการแกปญหาโดยใช
โครงสรางตางๆ ทำใหการพังทลายลุกลามถึง
อำเภอเมืองสงขลา
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ภาพที่ 15 การเสียสมดุลของหาดทราย
เนื่องจากเขื่อนกันทรายที่ปากคลองสะกอม
สง ผล ให เกิด การ กัด เซาะ ที่ บาน บอ โชน
การแกปญหาดวยการสรางเขือ่ นกันคลืน่ ที่
บานบอโชน ทำใหหาดทรายพังทลายเปน
แนวตลอดชายฝง อำเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา
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สมดุลทางธรรมชาติ

กับพัฒนาการของหาดทราย
สันทรายชายฝง

พัฒนาการของหาดทราย
หาดทรายมีกำเนิดมาจากตะกอนทราย
ที่พัดพามาตามลำน้ำและไหลออกสูทะเล
ทรายจะตกทับถมบริเวณปากคลองกอตัว
กลายเปนแนวสันทราย (Coastal Barrier)
ทีขนาน
่
ไปกับชายฝง (ภาพที่ 17) และคลืน่
เปนตัวชวยพัดพาใหตะกอนทรายเหลานัน้
เคลื่อนที่ตอไปหลอเลี้ยงตามแนวชายฝง

และ จัด เรียง ตัว เกิด เปน หาด ทราย ที่
สมดุลระหวางตะกอนทรายทีม่ าทับถม
และการพัดพาไปของคลื่น หาดทราย
ที่เกิด ขึ้น ทำ หนาที่ เปน แนว ปกปอง
แผนดินดานในไวใหมั่นคง ความสมดุล
ตาม ธรรมชาติ นี้ ถูก สราง มา เปน เวลา
นับพันป ตัวอยางลักษณะภูมิประเทศ
เชนนี้ในภาคใตของ
ไทย ไดแก สันทราย
ปาก คลอง ใน อดีต ที่
สะกอม อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา (ภาพ
ที่ 18) และสันทราย
ปาก คลอง นา ทั บ
อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา (ภาพที่ 19)
เปนตน

ภาพที่ 17 กระบวนการเกิดหาดทราย เกิดจากตะกอนทรายที่พัดพามา
ตามลำน้ำแลวไหลออกสูทะเล
ที่มา: ปรับปรุงจาก www: geobytes.org.uk, 2007
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ภาพที่ 18 สันทรายปากคลองสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ป 2539
ที่มา : ภาพถายทางอากาศกรมแผนที่ทหาร 2539

สันทรายชายฝง

ภาพที่ 19 สันทรายปากคลองนาทับ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ป 2538
ที่มา : ภาพถายทางอากาศกรมแผนที่ทหาร 2538
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สมดุลพลวัตและรูปทรงสัณฐานของหาดทราย

ภาพที่ 20 กระบวนการเกิดแหลมทราย เกิดจากสมดุลของตะกอนทราย โดยการกระทำของกระแสน้ำ
ชายฝงทะเลและแมน้ำ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www: geobytes.org.uk, 2007

แหลมทรายอันการเกิดจากสมดุลของ
ตะกอน ทราย โดย การ กระทำระหว า ง
กระแส น้ำ ชายฝง ทะเล และ แมน้ำ เชน
แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ภาพที่ 20)
ชายฝงภาคใตตั้งแตจังหวัดนราธิวาส
ขึ้นไปจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช พบ
วาตะกอนทรายชายฝง ทะเลมีการเคลือ่ นที่
สุทธิ ไปทาง ทิศ เหนือ ซึ่ง สังเกต ได จาก
ทิศทาง การ งอก ของ สันทราย ปาก แมน้ำ
ตางๆ ( เชน แหลม ตา ชี แหลม สน ออน
แหลมตะลุมพุก) จากการสำรวจภาคสนาม
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และหลักฐานทางวิชาการชี้ชัดวา เขื่อน
ริมทะเลแบบตางๆเปนตัวการทำใหหาด
ทราย และ ชายฝง พังทลาย อยาง รุนแรง
เพราะ เปน สิ่ง แปลก ปลอม ที่ แทรกแซง
ธรรมชาติ ของ การ เคลื่อนที่ ของ ตะกอน
ทราย ชายฝง ทำให ทราย เหลา นั้น ไม
สามารถเคลือ่ นทีไป
่ หลอเลีย้ งชายฝง ดาน
เหนือทีอยู
่ ถั ดไป นอกจากนีเขื
้ อ่ นริมทะเล
ยัง เปลี่ยนทิศทาง ของ คลื่น ทำให หาด
ทรายที่เกิดตามธรรมชาติมาชานาน ถูก
กัดเซาะเปนรูปโคงเวาเสียสมดุล

หาดทรายและเขตน้ำตื้นชายฝงทะเล
ไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ำที่เกิดจากการ
เหนี่ยวนำของคลื่น ลม และน้ำขึ้นน้ำลง
ที่ได กระทำ อยาง ตอ เนื่อง เสถียรภาพ
ของ หาด ทราย จะ ขึ้น อยู กับ ปริมาณ และ
กระบวนการ ทับถม ของ ตะกอน ที่ สมดุล
ระหวาง ปริมาณทราย ที่ ไหล เขา และ ไหล
ออกตามแนวชายฝง ทำใหหาดทรายอยู
ในสภาพ สมดุลพลวัต (dynamic equilibrium) (Sorensen, 1991) ดังนั้นการ
พิจารณารูปทรงหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ของหาดทราย จะตองพิจารณาภาพรวม
ของแตละรอบป ไมใชเพียงชวงใดชวงหนึง่

ภาพที่ 21 ความสมดุลพลวัตของ
หาดทรายตามฤดูกาล
( www: geobytes.org.uk, 2007 ?)

ดังภาพที่ 21 อธิบายการเปลี่ยนแปลง
รูปทรงสัณฐานของหาดทรายที่เกิดจาก
คลื่นลมในสองฤดู คือ คลื่นลมแรงจาก
พายุในฤดูมรสุม และคลืน่ ลมปกติในฤดู
แลงซึ่งจะมีความสูงคลื่นนอย
หาดทรายทั่วไปประกอบดวยสวนที่
เรียกวา หลังหาด (backshore) ซึ่งพน
จาก อิทธิพล ของ คลื่น สวน หนา หาด
(foreshore) เปนบริเวณทีคลื
่ น่ ไถลขึ้นไป
ถึง และสวนที่สามเปนพื้นทะเลชายฝง
(nearshore) โดยอาจมีสันดอนใตน้ำ
(sand bar) ทอดตัวขนานกับแนวชายฝง
ซึ่ง เปน ตำแหนง ที่ คลื่น แตก ตัว เมื่อ เขา
ใกลฝง
ในชวงคลืน่ ลมปกติ คลืน่
จะพัดทรายเขาหาฝงอยาง
ชาๆ และ จัด เรียง ตัว เปน
หาดทรายทีมี่ ความลาดชัน
ในชวงมรสุมที่คลื่นลมแรง
ทราย บน หาด จะ ถูก หอบ
ออกสูทะเล ไปกองกันเปน
สันดอนใตน้ำ และเมือ่ คลืน่
ลมสงบ คลื่นต่ำๆ หรือเดิ่ง
จะ พัด พาท ราย ที่ สันดอน
ใตน้ำนั้นถมกลับขึ้นฝง กอ
ตัวเปนหาดทรายดังเดิม ดวยเหตุนี้ หาด
ทรายจะสมดุลอยูได
 เองตามธรรมชาติเปน
วัฏจักรตามฤดูกาล
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กรณีตัวอยาง
การคืนสภาพของ
หาดทรายตามธรรมชาติ
ความสัมพันธระหวางทะเลและหาด
ทรายมีความซับซอนมาก ทำใหบอยครั้ง
ทีเข
่ าใจผิดกันไปวาการสูญเสียหาดทราย
ตามธรรมชาตินั้นเปนปญหา แตแทจริง
เป น เพี ย ง ปราก ฎ การณ ทาง ธรรมชาติ

ภาพที่ ก แสดงการกัดเซาะชายหาดสมิหลา
ที่ อำเภอ เมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา ใน ฤดู มร สม ของ
เดือนธันวาคม 2542 คลื่นขนาดใหญกัดเซาะหาด
ทรายทีมี่ ความกวางราว 30 เมตรไปหมด และทำให
ถนนบางสวนเสียหาย
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ชวงเวลาหนึ่งเทานั้น ซึ่งการเขาใจผิดวา
ปรากฎการณทางธรรมชาติเปนปญหา
นี้ เปนจุด เริ่ม ตนของ การ สราง ปญหา ที่
ลุกลาม
โดยธรรมชาติทรายจะเคลือ่ นทีตาม
่ แรง
พั ด พา ของ กระแส
คลื่น และ ลม ดัง นั้น
สมดุลของหาดทราย
จึงมีลักษณะไมเคย
หยุดนิง่ การถูกกัด
เซาะ ของ ชายหาด
ในชวงฤดูมรสุม จะ
ถูกทดแทนดวยเม็ด
ทราย ที่ ถู ก พั ด คื น
กลั บ มา ทั บ ถม ดั ง
เดิมในฤดูที่ลมสงบ ดังตัวอยางการคืน
สภาพ ของ ชาย หาดส มิ หลาที่ ถู ก คลื่ น
กัดเซาะเสียหายใน

ป 2542 (ภาพที่ ก) และหาดทรายกลับคืน
สภาพปกติในป 2545 (ภาพที่ ข) ซึ่งเปน
กระบวนการตามธรรมชาติทีเป
่ นวงจรมาเนิน
นานตราบเทาที่ไมมีสิ่งรบกวน
หลายคนเขาใจอยางผิดๆ เกี่ยวกับ
การ เคลื่อน ยาย ตาม ธรรมชาติ ของ หาด
ทราย ว า เป นการ สู ญ เสี ย อย า ง ถาวร
ซึ่ง แทจริง แลว ทราย
เพียงแตเคลือ่ นยายไป
ชั่วคราว ใน ฤดู มรสุม
และพรอมจะกลับมา

ทับถมกันเปนหาดทรายกวางตามเดิม
ในฤดูลมสงบ บางปมากบางปนอยตาม
รอบของธรรมชาติ หากตื่นตกใจกระทำ
การ อะไร ลง ไป จะ นำ ไป สู การ กัด เซาะ
ลุกลามที่ยากที่จะเยียวยา ดังปญหาที่
เกิดขึ้นตลอดแนวชายฝงของไทย

ภาพ ที่ ข แสดง การ คืน
สภาพ ของ หาด ส มิ หลา
ตามธรรมชาติ (ภาพเดือน
พฤษภาคม 2545) ซึ่งคลื่น
ได พัด พาท ราย กลับ คืน สู
ชายหาดดังเดิม
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สิ่งกอสรางชายฝง
ตนเหตุใหเสียสมดุล
ปจจุบันสิ่งกอสรางหลายประเภทถูก
กลุม แรก ตั้ง ฉาก กับ แนว ชายฝง
สราง ขึ้นตาม แนว ชายฝง และ ปาก แมน้ำ (ภาพที่ 22 และ 23) ถูกใชกับทาเรือและ
ตางๆ สิ่งแปลกปลอมเหลานี้ไดเปลี่ยน ปากแมน้ำ เพื่อปองกันการตกตะกอนใน
ทิศทางเคลื่อนที่ของทรายและกระแสน้ำ ทาเรือและกันคลื่นเขารองน้ำไดแก เขื่อน
ชายฝง ทำใหเกิดการทับถมของตะกอน กันทรายและคลื่น (jetty) ซึ่งทำใหเกิด
ใกลกับสิ่งกอสรางนั้นๆ ไปพรอมกับการ การเปลี่ยนแปลงของหาดทรายขางเคียง
กัดเซาะในพื้นที่ขางเคียง
จะเห็นวาเกิดการสะสมของตะกอนดาน
สิ่งกอสรางเหลานี้จำแนกเปน 3 กลุม ทิศทางการพัดพาตะกอน ขณะทีอี่ กดาน
คือ (1) ตัง้ ฉากกับแนวชายฝง (2) ขนานกับ หนึ่ง หาดทรายถูกกัดเซาะอยางรุนแรง
แนวชายฝง และ (3) ตั้งอยูบนหาดทราย

ภาพที่ 23 คันดักทรายหรือรอ(groin) ใชเพิ่มเสถียรภาพของชายฝง ขณะเดียวกันก็ทำใหเกิดการสูญเสีย
สมดุลของปริมาณทรายชายฝง (Sorensen, 1991)

กลุม ทีสอง
่ ขนานกับแนวชายฝง (ภาพที่ 24) สรางขึ้นเพื่อกันคลื่นโดยตรง
ไดแก เขือ่ นกันคลืน่ (breakwater) จะทำใหคลืน่ ทีเข
่ ามาปะทะกับเขือ่ นเลีย้ วเบน เปน
เหตุใหทีด่ านหลังของเขือ่ นปลอดจากคลืน่ ลม และเกิดการตกสะสมของทรายเปนรูป
โคงเวา และจะเกิดการกัดเซาะหาดทรายอยางรุนแรงทีเขื
่ อ่ นกันคลืน่ ตัวสุดทายเสมอ
เพราะขาดตะกอนทรายมาหลอเลี้ยงหาดทรายสวนนี้ สำหรับเขื่อนกันคลื่นใตระดับ
น้ำทะเลก็ทำใหเกิดผลกระทบในลักษณะเดียวกัน ตัวอยางสถานการณจริงดังภาพ
ที่ 11, 12 และ16

ภาพที่ 22
เขื่อนกันทรายที่
สงผลตอการ
กัดเซาะหาดทราย

ภาพที่ 24 การเปลี่ยนแปลงของหาดทรายจากเขื่อนกันคลื่น (Sorensen, 1991)
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กลุมที่สาม ตั้งอยูบนหาดทราย ดังภาพที่ 14 ถูกสรางขึ้นบนหาดทราย
โดยตรง เพื่อปองกันแผนดินจากพายุใหญ ไดแก กำแพงกันคลื่นทั้งแบบแนวดิ่ง
(seawall) และแบบเอียง (revetment) เขือ่ นประเภทนีนอกจาก
้
จะทำใหสูญเสียทราย
บนหาดแลว ยังเกิดการสะทอนของคลื่นดานหนากำแพงกันคลื่น ซึ่งหอบเอาทราย
หนากำแพงออกสูทะเลลึก อันเปนเหตุใหกำแพงพังทลายลงได ดังนั้น ดานหนา
กำแพงจึงตองทิ้งหินไวจำนวนมาก สวนที่ปลายกำแพงทั้งสองดานหาดทรายจะถูก
กัดเซาะรุนแรงและขาดตะกอนมาหลอเลี้ยง นอกจากนี้ คลื่นจะโถมปะทะกำแพง
อยางรุนแรงเกิดเปนไอน้ำเค็มฟุงกระจายไปในอากาศ ซึ่งมีความเปนกรดสูงสามารถ
กัดกรอนสิ่งของและบานเรือนใหผุกรอนอยางรวดเร็ว และทำใหพืชพันธุตามแนว
ชายฝงแหงตายไป

ถาม-ตอบ
ถาม การใชกระสอบทราย หรือ ซีเมนตหลอรูปแบบตางๆ แทนหิน ทิ้งเปนแนว
บริเวณชายฝง จะสามารถรักษาหาดทรายไดหรือไม
ตอบ ไมได เพราะสิ่งเหลานี้จะสะทอนคลื่น(แทนที่จะดูดซับคลื่น) ทำใหทราย
ดานหนาถูกพัดพาออกสูทะเล ทรายจึงไมสามารถทับถมที่ชายฝงไดอีกตอไป
สวนดานหลังของเขือ่ น หรือระหวางเขือ่ นกับฝง หาดทรายจะเวาแหวงเปนรูปโคง
และการกัดเซาะรุนแรงจะเกิดที่ตำแหนงสิ้นสุดของแนวการวาง
วัสดุเหลานั้น ดังเชน ที่หาดชลาทัศน หาดสะกอม หรือที่อื่นๆ
การ กั ด เซาะ จะ
เกิ ด ที่ ตำแหน ง
สิ้ น สุ ด ของ แนว
การ วาง วัสดุ กัน
คลื่น
ที่มา :
เครือขายเฝาระวัง
รักษาหาดทราย
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การกัดเซาะหาดทราย
บทเรียนจากประเทศตางๆ
ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลเปน
ปญหา ที่ เกิด ใน ประเทศ ตางๆ มา หลาย
ทศวรรษ หลาย ประเทศ สู ญ เสี ย งบ
ประมาณจำนวนมากไปกับการแกปญหา
แบบลองผิดลองถูกมายาวนาน บทเรียน
การ แก ปญหา ใน ที่ ตางๆ จึง เปน ขอมูล
สำคั ญ ต อ การ จั ด การ ด า น ชายฝ ง ของ
ประเทศไทยดวย
1. สหรัฐอเมริกา
จุดเดนในการจัดการชายฝง ไดแก (1)
ความชัดเจนในบทบาทของรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลทองถิน่ ในการดูแลชายฝง ทะเล
โดย มี กฎหมาย ที่ ใช รวม กัน ใน ระดับ ภาพ
รวมและในระดับมลรัฐที่มีพื้นที่ติดชายฝง
ทะเล (2) มีกฎหมายเพื่อการอนุรักษและ
ควบคุมการใชทรัพยากรชายฝง โดยเฉพาะ
สวน สำคัญ ที่ มี ความ บอบบาง เปน พิเศษ
เชน พ.ร.บ.แนวสันทรายชายฝง, 1982
(Coastal Barrier Resources Act) เปนกฎหมาย
ของประเทศสำหรับพืน้ ทีบอบบาง
่
เชน แนว
สันทรายชายฝง และสันทรายปากแมน้ำ
(3) มีแนวปฏิบัติที่นำองคความรูทางวิชา
การ มาประกอบการตัดสินใจแกปญหาใน
กรณีตางๆ เชน สนับสนุนเงินงบประมาณ
ให มลรัฐ ทำการ ศึกษา ทดลอง แก ปญหา
กอนการปฏิบตั จริ
ิ ง (4) ใหชุมชนมีสวนรวม
ในการอนุรกั ษและเฝาระวังพื้นทีชายทะเล
่

ในรูปแบบของกองทุนอยางตอเนื่อง
ในสหรัฐอเมริกา หากพื้นที่ใดมีหลัก
ฐาน ชั ด เจน ว า มี ป ญ หา การ กั ด เซาะ
ชายฝงอยูในระดับที่ไมอาจแกไขไดแลว
ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ใหจำกัดความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นเปนการชั่วคราว
ทำโครงการเติมทราย หรือสราง
หาดทรายเทียม (Beach-nourishment)
พร อ ม กั บ ทำการ ศึ ก ษา ถึ ง ผลกระทบ
จากการใชโครงสรางเพื่อปองกันการกัด
เซาะลุกลาม และศึกษาถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น
ถาประสบผลสำเร็จ ก็ใหดำเนิน
การตอ ถาเกิดผลเสียใหยกเลิกหรือรื้อ
ถอนโครงสรางที่สงผลกระทบตอการกัด
เซาะนั้นออกไป
ในบางมลรัฐจะมีกฎหมายควบคุม
โดย ไม อนุ ญ าต ให ใช โครงสร า ง แบบ
แข็ ง ( Hard Construction ) ใน การ
แก ป ญ หา การ กั ด เซาะ ชายฝ ง เช น
กฎหมายรัฐนอรทแคโรไลนา ( North
Carolina Law ) ที่มีผลการศึกษาชัดเจน
วาโครงสรางแข็งไมไดชวยแกปญหาการ
กัดเซาะ แตกลับสรางปญหาการกัดเซาะ
ตอพื้นที่ขางเคียงเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 2 ตัวอยางการกำหนดระยะถอยรน(Set back) ของชายทะเล เพื่อควบคุม
สิ่งปลูกสรางชายทะเลในรัฐตางๆ
รัฐ

ระยะ

เสนกำหนด(เสนอางอิง)

รัฐที่กำหนดระยะแบบตายตัว
เมน (Maine)

75 ฟุต

เดลาแวร
100 ฟุต
(Delaware)
อลาบามา
120-450 ฟุต
(Alabama)
รัฐที่กำหนดระยะแบบไมตายตัว
นิวยอรค
(New York)
นอรท แคโรไลนา
(North Carolina)

โรด ไอรแลนด
(Rhode Island)
นิวเจอรซี
(New Jersey)

25 ฟุตในเขตการกัดเซาะต่ำ (<1ฟุตตอป)
25 ฟุต + 40 เทาของอัตรากัดเซาะตอป
ในเขตการกัดเซาะสูง (>1ฟุตตอป)
>120 ฟุต หรือ 60 เทาของอัตราการกัดเซาะตอป
(สิ่งปลูกสรางขนาดใหญ)
>60 ฟุต หรือ 30 เทาของอัตราการกัดเซาะตอป
(สิ่งปลูกสรางขนาดเล็ก)
หางจากชายฝง 30 เทาของอัตราการกัดเซาะตอป
บวก 105 ฟุตในพื้นที่อัตราการกัดเซาะ
> 3.5 ฟุตตอป (สิ่งกอสรางทุกประเภท)
50 ฟุตในเขตการกัดเซาะต่ำ (<1ฟุตตอป)
30 เทาของอัตรากัดเซาะตอป ในเขตการกัดเซาะสูง
(>2ฟุตตอป)
50 เทาของอัตราการกัดเซาะตอป ในแตละพื้นที่

ระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ย (Seasonal mean high water)
10 ฟุต จากชายฝงของทะเล
7 ฟุต จากชายฝงของอาว
ระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ย

แนวสันทรายชายหาด
แนวพืชน้ำ (Vegetable line)

แนวสันทรายริมหาด /
แนวพืชน้ำ
ระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ย

ที่มา : COEMAP, (1998)

การขออนุญาตสรางสิง่ ปลูกสรางทีสร
่ างขึน้ ภายหลังประกาศขอกำหนดนี้ จะ
ไมอนุญาตใหสรางใกลกวาระยะถอยรนทีกำหนด
่
ไวในทุกกรณี สวนสิง่ ปลูกสรางทีมี่
อยูก อนขอบังคับ อาจถูกใหรื้อถอนบางสวนออกตามความเหมาะสม การพิจารณา
ใหรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสรางทีมี่ อยูแล
 วนัน้ จะใชความเขมงวดกับสิง่ ปลูกสรางขนาดใหญ
มากกวาสิ่งปลูกสรางขนาดเล็กๆ เชน บานเรือน ซึ่งมักจะไดรับการผอนปรน
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2. สหภาพยุโรป
หาดทรายหลายประเทศในสหภาพยุโรปเผชิญปญหาถูกกัดเซาะ และประสบ
กับความลมเหลวจากการพยายามแกปญหามายาวนาน มีการรวบรวมกรณีศึกษา
ตางๆไวกวา 60 ชิ้น ตามลักษณะทางกายภาพของหาดทรายทีแตก
่ ตางกัน บทเรียน
สำคัญที่ยอมรับรวมกันในการแกปญหาการกัดเซาะหาดทรายคือ ปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงมีสาเหตุหลักมาจากมนุษย ประสบการณจากแหงหนึ่งไมสามารถใชกับ
แหงอื่นไดเสมอไป วิธีแกปญหาที่ดีที่สุดคือตองเนนความเขาใจกลไก “การทำงาน
รวมกับธรรมชาติ” โดยใหความสำคัญกับ “สมดุลของตะกอนทราย” และไม
แทรกแซงระบบของธรรมชาติเปนหลัก
โครงการกอสรางและอุตสาหกรรมตามแนวชายฝงทะเล สามารถสงผล
กระทบตอความเสื่อมโทรมของชายฝงทะเลไดทั้งสิ้น เชน การสรางทาเรือ และการ
ทำเหมืองทราย ซึ่งจะสงผลกระทบตอชายหาดในระดับสูง และระดับสูงปานกลาง
ตามลำดับนั้น ในยุโรปจึงมีมาตรการดูแลสองกิจกรรมนีอย
้ างทั่วถึง สวนสิ่งกอสราง
อืน่ ๆตามแนวชายฝง ซึง่ มักสงผลตอการกัดเซาะระดับปานกลางนัน้ จะมีการดูแลบาง
สวน(Doody, et.al., 2004) กรณีศึกษาตอไปนี้เปนบทเรียนสำคัญสำหรับทุกพื้นที่ที่
กำลังเผชิญกับปญหาการสูญเสียหาดทราย
ตัวอยางกรณีชายหาดเมืองชาเตเลยง ( Chatelaillon) ในฝรั่งเศส
Chatelaillon เปนเมืองทองเที่ยวของฝรั่งเศส มีหาดทรายเปนแนวยาว
4 กิโลเมตร ในป 1925 ประสบปญหาหาดทรายถูกกัดเซาะ รัฐบาลพยายามแก
ปญหาโดยใชโครงสรางแข็งหลายรูปแบบ แตปญหาการกัดเซาะกลับลุกลามมาก
ยิ่งขึ้น กลายเปนปญหาเรื้อรังมานานกวา 60 ป จนถึงปจจุบัน
การแกปญหาในอดีต สวนใหญใชโครงสรางแข็งนานาชนิด แตไมประสบ
ความสำเร็จ ดังนี้
1925
กอสรางกำแพงกันคลื่นเปนแหงแรก
1932 ,1947,1953 สรางคันดักทรายขนาดเล็ก 5 ตัว และขนาดใหญอีก 1 ตัว
1962,1972,1983 กำแพงหิน(Seawall) สรางขึ้นดวยหินภูเขา และหินขนาดใหญ
(Boulders)
1968
เขื่อนกันคลื่น ถูกสรางขึ้นที่สวนกลางของหาดทราย
1987
เขื่อนกันคลื่นรูปตัว “ Y ” ถูกสรางขึ้นอีก 3 ตัว
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ฝรั่งเศสไดรับบทเรียนวา โครงสรางแข็งไมสามารถแกปญหาการกัดเซาะ
หาดทรายได ตอมาจึงเปลี่ยนไปใชการถมทราย (Beach-nourishment) ซึ่งเปนวิธีที่
ใชมากในสหรัฐอเมริกา
การถมทรายในเมืองซาเตเลยง (Chatelaillon) เริ่มตนในป 1989 ที่
หาดทรายทางตอนใต เพือ่ ปองกันและลดการกัดเซาะของหาดทราย และการปองกัน
น้ำทวมชุมชน การสรางความสมดุลใหกับปริมาณตะกอนทรายทีถู่ กคลืน่ พัดเขาออก
จากชายทะเล เพิ่มพื้นทีชายหาด
่
สำหรับการทองเทีย่ ว โครงการดังกลาวในระยะแรก
ใชเวลา 3 ป
(1989-1991) ดวยปริมาณทราย 330,000 ลูกบาศกเมตร ทำให
หาดทรายสูงขึ้น 3.5 เมตร (จากอดีต 4.5-8 เมตร) ความกวางของชายหาดเพิ่มขึ้น
จาก 15 เมตร เปน 100 เมตร ใชงบประมาณทั้งหมด 15 ลาน ฟรังก (ประมาณ
112.5 ลานบาท)
การดำเนินการในระยะแรก สามารถบรรเทาปญหาการกัดเซาะและปญหา
น้ำทวม อีกทั้งยังทำใหจำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จึงดำเนินการตอในระยะที่
สองในป 1998 ที่ชายหาดทางตอนกลาง โดยใชทราย 150,000 ลูกบาศกเมตร งบ
ประมาณ 7 ลานฟรังก (ประมาณ 52.5 ลานบาท) ตอมาในป 1999 เกิดน้ำทวม
ที่ชายฝงทางตอนเหนือของเมือง มีสิ่งปลูกสรางไดรับความเสียหายกวา 300 หลัง
จึงมีโครงการถมหาดทรายที่ชายฝงทางเหนือดวย
การถมหาดทราย เปนการแกปญหาที่ไดรับความสนใจมากในชวง 10 ปที่
ผานมา แตก็มีบางพื้นที่ไดรับผลเสียจากการถมหาดทราย เชน ทำใหพืชและสัตว
ในทองที่มีจำนวนลดลง เนื่องจากไมสามารถปรับตัวได การถมหาดทรายโดยไม
ไดประเมินปจจัยที่เกี่ยวของตางๆ อยางรอบคอบ เชน ทิศทางคลื่น ลม ตะกอน
ทราย ก็อาจทำใหวิธีดังกลาวไมบรรลุผล ดังตัวอยางที่เมืองวาลโดโบโล ( Vale
do Lobo ) ในโปรตุเกส ซึ่งถมทราย 700,000 ลูกบาศกเมตร โดยใชเงินลงทุน 3.2
ลานยูโร กลับถูกคลื่นพัดหายไปในเวลาเพียง 2 สัปดาห
34

3. ศรีลังกา
ศรีลังกาประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงเรื่อยมาตั้งแตป 1950 สาเหตุ
ของปญหาสวนใหญเกิดจากกิจกรรมการใชประโยชนตางๆ เชน การสรางทาเรือ สิง่
ปลูกสรางรุกล้ำเขตชายฝง การทำเหมืองทราย และขุดปะการัง รวมถึงการปองกัน
ชายฝงดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม ทำใหเกิดผลกระทบแบบลูกโซทั่วไป ตัวอยาง
ในกรณีของศรีลังกา เชน การสรางคันดักทรายที่ปากแมน้ำปานาดูรา (Panadura)
เพื่อขยายปากแมนำ้ ใหเรือประมงเขาออกไดสะดวก แตปญหาทีตาม
่ มาคือ เกิดการ
กัดเซาะชายฝง อยางรุนแรงบริเวณตอนเหนือของปากแมนำ้ เนือ่ งจากคันดักทรายขัด
ขวางเสนทางเคลือ่ นตัวของตะกอนทราย ทำใหพื้นทีชุ่ มชนในตอนบนถูกกัดเซาะเสีย
หายเปนจำนวนมาก และมีผลกระทบตอเสนทางเดินรถไฟ ตอมารัฐบาลตองสราง
กำแพงชายฝง (revetment) ปองกันรางรถไฟในพื้นที่
การสรางเขื่อนกันคลื่นที่เวลไลนานคารา (Wellainankara) เพื่อปองกัน
เขตประมงในพื้นที่ ทำใหเกิดการกัดเซาะรุนแรงมากทางตอนเหนือของพื้นที่ จนตอง
รื้อถอนเขื่อนที่เพิ่งสรางนั้นออก แมวาตองเสียคาใชจายมากกวาการสราง
การลักลอบทำเหมืองทรายอยางผิดกฎหมาย เนื่องจากการทำเหมืองทราย
ทำใหชายฝงขาดเสถียรภาพ งายตอการถูกกัดเซาะ และปญหาน้ำทวม แตมีบาง
พื้นที่ไดรับการยกเวน โดยรัฐบาลอนุญาตใหทำเหมืองทรายไดในปริมาณจำกัด แต
ก็ยังมีการลักลอบทำในหลายพื้นที่
ศรีลังกาออกกฎหมายอนุรกั ษชายฝง ตัง้ แตป 1981 โดยใหหนวยงานรัฐบาล
(Coastal Conservation Department - CCD) มีอำนาจควบคุมและจัดการปญหา
ตามกฎหมาย มีการกำหนดระยะถอยรนหางชายฝง เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการใช
ประโยชนไวอยางชัดเจน (ขอบเขตชายฝง: ระยะทาง 300 เมตร จากระดับน้ำสูงสุด
(high-water line) เขามาสูฝ ง และวัดออกจาก ระดับน้ำสูงสุดออกสูทะเล

2 กิโลเมตร
การจะสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ ในเขตพื้นที่ดังกลาวตองไดรับอนุญาตกอน แตถึงแม
จะมีการบังคับใชดังกลาวออกมาอยางชัดเจน การละเมิดกฎดังกลาวก็มีปรากฏอยู
ในหลายพื้นที่
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สรุปปญหาและขอเสนอ

เพื่อการอนุรักษหาดทรายของไทย
สรุปบทเรียนจากประเทศตางๆ
โครงสรางแบบแข็งรูปแบบตางๆที่รุกล้ำเขตชายฝง
จะมีผลกระทบตอสมดุลของตะกอนทราย ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญ
ที่ทำใหเกิดปญหาการกัดเซาะหาดทราย
สำหรับปญหาที่เกิดขึ้นแลว การแกไขตองใหความ
สำคัญตอวิธีการที่สอดคลองกับระบบหรือกระบวนการทาง
ธรรมชาติ หรือเรียกวา การทำงานรวมกับธรรมชาติ และ
ตองใหความสำคัญกับ สมดุลของตระกอนทราย เพื่อไมให
เกิดปญหาแบบลูกโซ
การกำหนดแนวถอยรนของชายฝง หรือขอบเขตทีได
่
รับอิทธิพลของระบบชายฝงตามธรรมชาติใหมีความชัดเจนใน
แตละพื้นที่ และมีบทลงโทษผูฝ าฝน เพื่อใหการใชประโยชนไม
รบกวนระบบธรรมชาติของชายฝง
แนวสันทรายชายฝง เปนสมดุลของตะกอนทรายที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่มีความสำคัญตอการปองกันชายฝง
ทางกายภาพและระบบนิเวศของชายหาด เปนโครงสรางตาม
ธรรมชาติที่มีความเปราะบาง ดังนั้นจึงไมควรรบกวน
ตองใหชุมชนในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียไดเขาใจใน
คุณคาของหาดทราย มีบทบาทในการอนุรักษ การเฝาระวัง
และรณรงคปองกันการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่
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ขอสังเกตเกีย่ วกับประเด็นกฎหมาย
ไทยที่ควรปรับปรุง
จากการทบทวนกฎหมายทีเกี
่ ย่ วของ
กับการดูแลควบคุมการใชประโยชน
ชายฝงของไทยนั้น พบวามีประเด็นที่
ควรปรับปรุงดังนี้
1) กฎเกณฑการควบคุมดูแล
และ การ ใช ประโยชน ทรั พ ยากร
ทางน้ำของไทยเปนกฎเกณฑกวาง
เกิน ไป เปนกฎ เกณฑ ที่ ใช รวม กัน
ทุกพื้นที่ทั้งประเทศ และทุกประเภท
ของทรัพยากร (เชน แมน้ำ ลำคลอง
บึง อางเก็บน้ำ ทะเลสาบ ทะเล หรือ
ชายหาด) ซึง่ หากพิจารณาโดยละเอียด
จะพบวาทรัพยากรมีความแตกตางกัน
ทั้งพื้นที่ และประเภทของทรัพยากร
เชน กายภาพของทะเล และแมนำ้ จะมี
ความแตกตางกันอยางมาก กฎเกณฑ
ต า งๆ ที่ กำหนด ขึ้ น ใช อาจ เหมาะ สม

สำหรับ แมน้ำ แต อาจ จะ ไม เหมาะ สม
สำหรับทะเล
2) การไมมมาตรการ
ี
ทางกฎหมาย
การจัดการ การสงวน การอนุรักษ
และการใชประโยชนที่ชัดเจน ใน
สวนของปากแมน้ำ สันทราย ซึ่งเปน
รอย ตอ ทาง ธรรมชาติ ระหวาง แมน้ำ
และทะเล ระหวางทะเลและแผนดิน
ที่ มี ความ สำคั ญ มาก และ ไม มี การ
กำหนดแนวถอยรนในแตละพื้นทีอย
่ าง
เปนระบบ ปจจุบันมีแตในพื้นที่เขต
อุทยานแหงชาติเทานั้นที่เขมงวด
3) การอนุญาตสิ่งปลูกสรางที่มิได
มีขอกำหนดเกี่ยวกับการใชผลการ
ศึกษาความเหมาะสมอยางเปนวิชา
การประกอบการพิจารณา เชน จาก
พระ ราช บั ญ ญั ติ การ เดิ น เรื อ ใน น า น
น้ำไทย พ.ศ. 2456 ขอ 5.ที่กำหนดวา
อาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นใดทีล่ วงล้ำ
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ลำ แมน้ำ ที่ ไมมี ลักษณะ ตาม ที่ กำหนด
ไว ใหผานการอนุญาตโดยกรมเจาทา
จากนัน้ ใหประกาศลักษณะของอาคาร
หรือลักษณะของการลวงล้ำลำแมน้ำ
นั้นในราชกิจจานเุ บกษาและใหถือเปน
หลักเกณฑในการอนุญาตตอไปได โดย
มิไดระบุถึงมาตรการการสงเสริมการ
ใช กระบวนการ ทาง วิชา การ ประกอบ
การตัดสินใจ
4 ) ความ ไม เหมาะ สม ของ ขอ
กำหนดในบางกรณี เชน โครงสราง
ที่ไดรับอนุญาตใหทำการกอสรางลวง
ล้ำ ชายฝง ได บาง ประเภท ที่ ระบุ ใน
พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ำไทย พ.ศ.
2456 ขอ 4 เปนโครงสรางทีกระตุ
่ น การ
กัดเซาะชายฝง กรณีตัวอยางเชน ขอ
กำหนดทีระบุ
่ ไวใน ขอ 4 (5) ทีว่ า “การ
สรางเขื่อนกันน้ำเซาะ ตองมีโครงสราง
ที่ แข็ง แรง ” จาก การ ทบทวน เอกสาร
พบวา โครงสรางแข็งจะเปนสิ่งแปลก
ปลอมทีแทรกแซง
่
ระบบธรรมชาติ และ
เปนสาเหตุหลักของการกัดเซาะ ซึ่งพบ
ไดตลอดแนวชายฝงทะเลของไทย ใน
ทางวิชาการนั้น การปองกันน้ำเซาะมี
วิธการที
ี หลาก
่
หลาย วิธการ
ี สรางเขื่อน
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กันน้ำเซาะดวยโครงสรางแข็งแรง เปน
วิธี ที่ กอ ให เกิด ผล กระทบ บริเวณขาง
เคียงรุนแรง ตอเนื่อง ยากที่จะสิ้นสุด
และ จะ ยิ่ง รุนแรง ขึ้น มาก ในกรณี ของ
ชายฝงทะเล
อีกกรณีตัวอยางเชน ขอกำหนดที่
ระบุไวใน ขอ 4 (7) ที่วา “โรงงานที่
ติด ตั้ง เครื่อง สูบ น้ำ ตอง อยู บน ฝง หรือ
อยูใกลฝงมากที่สุด” จากขอกำหนดนี้
โรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำทีสร
่ างขึ้นจะเปน
โครงสราง ที่ อาจ จะ กอ ให เกิด ปญหา
การ กัด เซาะ รุนแรง ได เพราะ การ อยู
ใกลฝงมากก็จะลวงล้ำแนวถอยรนของ
ชายหาด และ เกิด ปญหา การ กัด เซาะ
ตามมา ดังเชนปญหาที่เกิดขึ้นที่ตำบล
เกาเสง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทีมี่
โรงสูบน้ำเสียตัง้ ลวงล้ำแนวถอยรนของ
ชายหาด ซึง่ เปนสาเหตุหนึง่ ทีกระตุ
่ น ให
เกิด ปญหา การ กัด เซาะ ที่ เกิด กับ หาด
เกาเสงอยางรุนแรง เพราะเปนสิง่ แปลก
ปลอมที่รุกล้ำแนวถอยรน ที่แทรกแซง
ระบบของธรรมชาติ
5) การกำหนดโทษปรับต่ำเกินไป
เชน โทษ ปรับ หา พัน บาท ถึง หา หมื่น
บาท กรณีการกระทำใดๆ ที่เปนผล

ให เกิด การ เปลี่ยนแปลง รอง น้ำ ทาง
เดินเรือ โทษปรับดังกลาวจะไมมีผล
ยับยัง้ การสรางปญหา โทษปรับควรจะ
ครอบคลุมถึงการสูญเสียดุลยภาพของ
สิ่งแวดลอมดวย
จุด ออน ในการ บริหาร จัดการ
อนุรักษหาดทรายของไทย
ทำให ปญหา การ กัด เซาะ ชายฝง
ของไทยมีความเสียหายรุนแรงขึ้นเปน
ลำดับ ดังนี้
1 ) การ มอง ข า ม องค ความ รู
ทางวิชาการเกีย่ วกับระบบนิเวศหาด
ทราย อาจ เกิด จาก การ ไม ให ความ
สำคัญ ทำใหการใชประโยชน และ
การแกปญหาการกัดเซาะที่ผานมาเปน
ไปดวยความไมเขาใจ ไมสอดคลองกับ
ระบบทางธรรมชาติของชายฝง ทำให
กิจกรรมตางๆของมนุษยเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการพังทลายของหาดทราย
2) การมองขามความสำคัญใน
การกำหนดทิศทางการใชประโยชน
ทรัพยากรชายฝง อยางชัดเจน ทำให
มีการใชประโยชนไปอยางไรทิศทาง และ
ทำให เสีย โอกาส ใน การ ใช ประโยชน
ศักยภาพของหาดทรายในอนาคต เชน

กรม เจา ทา ซึ่ง เปน หนวย งาน หลัก
ในการรับผิดชอบดูแลชายฝง ดวย
ภารกิจหลักคือการขนสงทางน้ำ การ
ใช ประโยชน ชายฝง จึงเปน ไป ในดาน
การ ขนสง ทาง น้ำ เปน หลัก โดย มิได
คำนึงถึงศักยภาพหรือคุณคาชายหาด
ในดานอื่นๆ เชน การเปนแหลงกำเนิด
ของ ชีวิต สัตว นานา ชนิด และ คุณคา
ดานนันทนาการ ทำใหการแกปญหา
ที่ผานมาสงผลใหเสียโอกาสในการใช
ทรัพยากรชายฝงในดานอื่นๆ ไป
3) การไมมกระบวนการ
ี
ใหความรู
ที่ถูกตองแกประชาชนในทุกระดับ
ภัยคุกคามตอการสูญเสียหาดทราย
ธรรมชาติของไทย
1) สังคมขาดความเขาใจที่ถูก
ตอง ใน ระบบ นิเวศ ของ หาด ทราย
การ เผย แพร ตอ สาธารณะ อยาง รู เทา
ไมถึงการณอยูเสมอตอขาวสารที่ระบุ
สาเหตุ ปญหา การ กัด เซาะ หาด ทราย
ที่ไมถูกตอง กอใหเกิดความเขาใจผิด
ทั่วไป และนำไปสูการแกปญหาที่ผิด
ทาง ตัวอยาง เชน คน สวน ใหญ มัก
เขาใจ วาการ กัด เซาะ หาด ทราย เกิด
จากคลืน่ ซึง่ ความเปนจริงแลวทรายจะ
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เคลือ่ นทีมา
่ และเคลือ่ นไปตามธรรมชาติ
โดยคลื่น การเคลื่อนที่ไปอาจจะมาก
ในฤดูมรสุม และคลื่นจะชวยซอมแซม
ในชวงคลื่นลมสงบ ที่ชาวบานเรียกวา
คลื่นแตงหาด
2 ) ไม มี การ ควบคุ ม การ ใช
ประโยชน พื้ น ที่ ชายทะเล อย า ง
เหมาะสม เชน การกำหนดแนวการ
ใชประโยชนที่ไมรุกล้ำระบบธรรมชาติ
ประกอบ กับ การ มอง ขาม องค ความ รู
ทางวิชาการที่เกี่ยวของ สงผลใหการ
ใชประโยชนพื้นทีชายทะเล
่
ทั้งโครงการ
ของ รัฐบาล และ ประชาชน แทรกแซง
ระบบของธรรมชาติทั้งโดยเจตนาและ
การรูเทาไมถึงการณ ปญหาการกัด
เซาะจึงลุกลามเปนลูกโซในทุกวันนี้
3) การแกปญหาเฉพาะหนาโดย
ไมใสใจผลกระทบ เชน การกัดเซาะ
ชายฝง มัก จะ สราง ความ กังวล ให กับ
ชุมชนชายฝง ดังนั้นเพื่อตอบสนองขอ
เรียกรองของประชาชน หนวยงานที่
เกี่ยวของมักใชงบประมาณไปกับการ
ใช โครงสร า ง แข็ ง เพื่ อ แก ป ญ หา โดย
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ไม คำนึง ถึง ขอบเขต ของ ผล กระทบ ที่
จะ เกิด ขึ้น แทนที่ จะ ใช กระบวนการ
ทำความเขาใจอยางเปนวิชาการ เปน
จุดเริ่มตนของการแทรกแซงธรรมชาติ
โดยไมจำเปน และเกิดการกัดเซาะหาด
ทรายในพื้นที่ถัดไปโดยไมทราบจุดสิ้น
สุด เปนการเลือกวิธีแกที่กอใหเกิด
ปญหาใหมในพื้นที่ขางเคียง
4 ) การ แสวงหา ผล ประโยชน
ของคนบางกลุม การแกปญหาการ
กัดเซาะชายฝงเกี่ยวของกับการใชงบ
ประมาณจำนวนมาก จึงทำใหเกิด
ชองทางแสวงหาประโยชนของคนบาง
กลุม จากโครงการกอสรางตางๆ ตลอด
จน การ ใช โอกาส ใน ฤดู มรสุม ลม แรง
และการอางกระแสขาวภาวะโลกรอน
ในการเสนอโครงการกอสรางปองกัน
ชายฝง โดยขาดการวิเคราะหถึงสาเหตุ
ทีแ่ ทจริง การกระทำดังกลาวจึงเปนการ
เพิ่ม สิ่ง แปลก ปลอม แทรกแซง ระบบ
ธรรมชาติ กอใหเกิดปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงอยางไมสิ้นสุด

ข อ เสนอ ใน การ แก ป ญ หา
และการอนุรักษหาดทรายของไทย
มาตรการเรงดวน
กรณีหาดทรายที่ยังคงสภาพความ
เปนธรรมชาติ เพื่อคงสภาพความเปน
ธรรมชาติ และความมีเสถียรภาพไว
กอนที่จะสายเกินการแกไข จึงตองมี
มาตรการดูแลอยางเหมาะสม ดังนี้
1) การกำหนดแนวถอยรน หรือ
ขอบเขตที่ไดรับอิทธิพลของชายฝงใน
แตละพื้นที่อยางเปนวิชาการ
2) ทำความเขาใจกับประชาชนที่
อยู ใน พื้นที่ ชายฝง ให มี ความ รู ความ
เข า ใจ เพื่ อ การ อยู อาศั ย ตาม แนว
ชายฝง ทะเล โดย ไม รบกวน ระบบ ของ
ธรรมชาติ
3) ยุติการกิจกรรมใดๆ ที่รบกวน
แทรกแซง ระบบ ชายหาด ใน ทุก กรณี
โดยอางอิงจากแนวถอยรน
4) รื้อถอนสิ่งกอสรางรุกล้ำทะเล
ชายฝง ที่ ไม ใช ประโยชน แลว ออก ไป
เพื่อใหหาดทรายคืนสูความ

สมดุลตาม
ธรรมชาติ

5) การขุดลอกรองน้ำ ตองนำ
ตะกอนทีขุ่ ดออกไปชดเชยใหแกชายฝง
เพื่อใหตะกอนทรายอยูในสมดุล
6) กำหนดใหหาดทรายที่ยังคงสภาพ
ปกติใหเปนเขตอนุรกั ษ โดยมีมาตรการ
กำกับดูแล
กรณีหาดทรายที่กำลังประสบปญหา
การกัดเซาะ ตองใชมาตรการเพิ่มเติม
ดังนี้
1) จำกัดขอบเขตของความเสียหาย
และ ไม ใช วิธี แกไข ที่ กอ ให เกิด การ กัด
เซาะแบบลูกโซ
2) ยายประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
ออกจากรัศมีการกัดเซาะ และชดเชย
อยางเปนธรรม
3) ศึกษาและดำเนินมาตรการฟนฟู
ชายฝง ทีถู่ กกัดเซาะโดยใหความสำคัญ
ตอ “การทำงานรวมกับธรรมชาติ และ
สมดุลของทราย”
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การปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
1) ปรับปรุงกฎเกณฑการกำกับดูแลโดยจำแนกใหชัดเจนระหวางทะเล แมน้ำ
และอื่นๆ
2) เพิ่มกลไกการดูแลทรัพยากรชายฝงสวนสำคัญที่มีความบอบบางเปนพิเศษ
เชน หาดทราย สันทรายชายฝง สันดอนใตน้ำ
3) เพิ่มกลไกการสนับสนุน การสงวนอนุรักษและการแกปญหาอยางเปนวิชาการ
4) กำหนดแนวถอยรนและมาตรการกำกับแนวถอยรนของแตละพื้นที่
5) กำหนดโซนการใชประโยชน พื้นที่เพื่อการสงวนและการอนุรักษในแตละ
พื้นที่ใหมีความชัดเจนทั้งในและนอกพื้นที่อุทยานแหงชาติ ออกกฎหมายคุมครอง
ชายหาดประเภทตางๆ เชนเดียวกับปาชายเลนและปะการัง
6) ปรับปรุง การบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ และบทลงโทษใหมีความ
เหมาะสม

การพังทลายของหาดทราย

ฝมือใคร?

คอรรัปชั่น
ความผิดพลาด
ทางวิชาการ

ถาม-ตอบ
ถาม ถาใชหิน หรือรูปหลอซีเมนตวางไวใตน้ำ (เพื่อใหไมบดบัง
ทัศนิยภาพ) จะสามารถรักษาหาดทรายไดหรือไม
ตอบ ไมได เพราะสิ่งดังกลาวทำหนาทีเป
่ นเขื่อนกันคลื่น แตอยูใต
 น้ำ
จะทำใหเกิดผลกระทบตอหาดทรายเชนเดียวกับเขือ่ นกันคลืน่ เหนือน้ำ
ทุกประการ ทั้งยังตอง
ใชงบประมาณสูงกวา
และ เป น อุ ป สรรคต อ
การเดินเรือ
ที่มา: http://www.artifcialreefs.org/Scientic Reports/264HarrisLee_files/
image004.jpg
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ความเขาใจผิดของประชาชน
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ความเขาใจผิด

ที่พบเสมอเกี่ยวกับหาดทราย
ความเขาใจผิด
การกัดเซาะชายฝงเปนปญหา และจะตองมีการปองกัน
แทจริง
การกัดเซาะชายฝง เปนกระบวนการตามปกติของธรรมชาติ เนือ่ งจากหาดทราย
ประกอบดวยเม็ดทราย ซึ่งเคลื่อนที่ตามแรงพัดพาของกระแสคลื่นและลม เกิดการ
ทับถมเปนหาดทรายทีมี่ ความสมดุลตามธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ไมเคยหยุดนิง่ การ
ถูกกัดเซาะของหาดทรายในชวง
ฤดูมรสุม จะถูกทดแทนดวยเม็ด
ทรายที่ถูกพัดคืนกลับมาทับถม
กันตามเดิมในฤดูที่ลมสงบ
หาดทรายนัน้ จะไดรับการปกปอง
อยางสูงสุด ถาเรายอมรับ
กระบวนการตามธรรมชาติของ
การกัดเซาะและการทับถมกลับ
คืน โดยไมเขาไปรบกวนสมดุลนี้
ภาพที่ A แสดงกระบวนการเกิดของ
หาดทรายและเนินทรายจากการกระทำ
ของคลื่น (ร.ท.ก. คือระดับน้ำทะเล
ปานกลาง)
ที่มา: คัดลอกจาก Beach Protection
Authority, Queensland, Australia
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ความเขาใจผิด

ที่พบเสมอเกี่ยวกับหาดทราย
ความเขาใจผิด
กำแพงกันคลื่นสามารถปองกันการ
กัดเซาะได
แทจริง
การสรางกำแพงกันคลื่นจะแยกทราย
ใหอยูเฉพาะดานบนของกำแพง ทำให
ปริมาณ ทราย ใน ระบบ ตาม ปกติ ลด ลง
ดวยเหตุนี้ในชวงฤดูมรสุมชายหาดที่อยู
ดานลางของกำแพง อาจถูกกัดเซาะ
อยางรุนแรงจนหมดสภาพ

กลาว คือ กำแพง กันคลื่น สามารถ
ปองกัน พื้นที่ ดาน บนของ กำแพง ได จริง
แต จะ เพิ่ม การ กัด เซาะ ให กับ หาด ทราย
ดานลาง จนในทีส่ ดุ อาจไมเหลือชายหาด
บริเวณดานลางของกำแพงเลย
กรณีตัวอยางบานหนาศาล อำเภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแกปญหากัดเซาะดวยการถมหิน
บนหาดที่บานหนาศาลป 2548

จากนั้นก็เปลี่ยนเปนกำแพงชายฝง เรงให
ชายหาดถูกกัดเซาะมากขึ้น(ภาพป 2549)
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ความเขาใจผิด

ที่พบเสมอเกี่ยวกับหาดทราย

มรสุม ธ.ค. 2549 ชายฝงที่สูญ
เสี ย หาด ทราย ทำให คลื่ น โถม
เขาหากำแพง

วันนี้...ที่บานหนาศาล

อดีต... ที่บานหนาศาล

เอื้อเฟอภาพจากเครือขายเฝาระวังรักษาหาดทราย และคุณสุบิน นิยามเดชา
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ความเขาใจผิด
สรางเขื่อนกันคลื่นยื่นไปในทะเลสามารถ
ลด การ กัด เซาะ หาด ทราย ได เนื่องจาก
เขื่อนชวยลดแรงคลื่นที่พัดเขาฝง
แทจริง
เขื่อนกันคลื่นทำใหเกิดการสะสมของ
ตะกอนดานทิศทางการพัดพาตะกอนมา
ขณะที่อีกดานหนึ่ง หาดทรายจะถูกกัด
เซาะอยางรุนแรง เนื่องจากเม็ดทรายไม
สามารถเคลื่อนมาไดตามธรรมชาติ

การสรางเขื่อนกันคลื่นหลายตัววาง
ขนาน กับ แนว ชายฝง ดาน หลัง ของ
เขื่อนจะเกิดการตกตะกอน เพราะเกิด
สภาพน้ำนิง่ และตืน้ เขินในทีส่ ดุ ระหวาง
ชองวางของเขือ่ นชายฝง จะปรับตัวเปน
อาวรูปโคงเสียดุลภาพของการเปนหาด
ทรายตามธรรมชาติ ชายหาดถัดจาก
เขื่อนกันคลื่นตัวสุดทายจะเกิดการกัด
เซาะชายฝงอยางรุนแรงและตอเนื่อง
ไปเปนระยะทางไกล

การ พัง ทลาย ของ หาด
ทราย และ ฝ ง อำเภอ
ปากพนัง ที่ลุกลามไม
สิ้นสุดจากเขื่อนหินกัน
ทรายบานบอคณที
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“รวมเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษหาดทราย”
การกัดเซาะลุกลามเขาไปจนถึงแนวถนน

เขื่อนหิน
ตนเหตุ

ชายหาดหลังเขื่อนหินถูกกัดเซาะ
ตอเนื่องเปนแนวยาว
จากภาพจะเห็นวาการกัดเซาะ
ลุกลามเขาไปจนถึงแนวถนน
ที่เดิมเคยอยูหางจากฝง
กวารอยเมตร
ที่มา : เครือขายเฝาระวังรักษาหาดทราย

ภาพ : ชมรมศิลปะการภายภาพ มอ. และเครือขายเฝาระวังรักษาหาดทราย
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บรรณานุกรม

“การพังทลายของหาดทราย...อยาผิดซ้ำซากอีกเลย”
ภาพ : เครือขายเฝาระวังรักษาหาดทราย
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