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หาดทราย
มรดกทางธรรมชาติ
ที่นับวันจะสูญสิ้น

 โครงการ ขับ เคลื่อน นโยบาย สา ธารณะ 
กรณี การ ใช ประโยชน หาด ทราย และ การ อนุรักษ 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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      ผม ขอ แสดง ความ ชื่นชม ตอ คณะ

 ผู เขียน คณะทำงาน   และ ตอ องคกร 

สนับสนุน   ให จัด พิมพ เผย แพร หนังสือ   

ที่ มี คุณคา ยิ่ง เลม นี้  ชายฝง ทะเล เปน 

ทรัพยากร ที่ มี คา ยิ่ง ของ ประเทศ ไทย       

และ หาด ทราย ชายทะเล   เปน สวน หนึ่ง 

ของ ทรัพยากร นี้  ที่ มี ประโยชน ใน หลาก 

หลาย มิติ  ดัง อธิบาย ใน หนังสือ 

    หนังสือ เลม นี้ เนน การ มอง หาด 

ทราย ชายทะเล จาก ปญหา การ กัด เซาะ       

เนื่องจาก การ สราง สิ่ง กอสราง เพื่อ กัน 

ทราย   หรือ กัน คลื่น   ที่ หวัง จะ อนุรักษ 

ชายฝง ทะเล   แต กลับ ม ีผล ตรง กัน ขาม   คือ  

กลับ ทำให มี การ กัด เซาะ ทำลาย หาด ทราย     

    เมื่อ อาน เรื่อง ราว ใน หนังสือ   เรา จะ 

เขาใจ วา ทำไม สิ่ง กอสราง แปลก ปลอม 

เหลา นั้น จึง กอ ผล ทำลาย   เปน ตัวอยาง 

ของ กระบวนการ ตัดสิน ใจ ที่ ขาด ความ รู  

ทำให การ ดำเนิน การ ตาม การ ตัดสิน ใจ 

หรือ ตาม นโยบาย นั้น  ไมใช เพียง ทำให 

เสีย เงิน เปลาๆ แต ยัง กอ ผล ราย ไป ใน ทาง       

คำนิยม

ตรง กัน ขาม กับ เปา หมาย อีก ดวย 

     ผม ขอ แสดง ความ ชื่นชม คณะ นัก วิจัย 

ของ มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร  ที่ ได 

ทำงาน วิจัย เกาะ ติด เรื่อง ชายฝง อยาง 

ตอ เนื่อง เปน เวลา นาน       มี ความ เขาใจ 

สมดุล ทาง ธรรมชาต ิของ ทราย   กระแส น้ำ   

กระแส ลม   และ คลื่น   ที่ มี ผล ตอ การ ดำรง 

อยู หรือ สญู เสีย หาด ทราย       โดย ทำงาน ใน 

ลักษณะ ของ อาสา สมัคร   เปน เครือ ขาย   ที่ 

เรียก วา   Beach   Watch   Network   ( www . 

bwn . psu . ac . th )       ซึ่ง เมื่อ ได มี โอกาส รวม 

งาน กับ แผน งาน สราง เสริม การ เรียน รู กับ 

สถาบัน อุดมศึกษา ไทย เพื่อ การ พัฒนา 

นโยบาย สาธารณะ ที่ ดี   ( นสธ . )   สถาบัน 

ศึกษา นโยบาย สาธารณะ   มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม ภาย ใต การ สนับสนุน ของ   สสส.  

ก็ได มี โอกาส นำ เอา ความ รู ที่ สั่งสม ไว ออก 

เผย แพร และ ม ีโอกาส ได รับ การ สนับสนุน 

ทางการ เงิน และ การ สนับสนุน ดาน อื่น ๆ    

เพื่อ ทำงาน วิชา การ เพิ่ม ขึ้น   

    และ ขอ แสดง ความ ช่ืนชม ตอ   แผน 

งาน สราง เสริม การ เรียน รู กับ สถาบัน 

อุดมศึกษา ไทย เพ่ือ การ พัฒนา นโยบาย 

สาธารณะ ที่ ดี   ( นสธ . ) สถาบัน ศึกษา 

นโยบาย สาธารณะ   มหาวทิยาลยั เชยีงใหม     

ภาย ใต การ สนับสนุน ของ   สสส. ที่ จับ เอา 

เรื่อง นโยบาย สาธารณะ เกี่ยว กับ การ 

อนุรักษ และ ใช ประโยชน หาด ทราย   เปน 

ประเด็น หนึ่ง ของ แผน งาน 

    นอกจาก พิมพ เผย แพร เปน รูป เลม แลว

หนังสือ ที่ มี คุณคา ยิ่ง เลม นี้ ควร ไดรับ การ

 เผย แพร   ใน รูป ของ   eBook   ดวยโดย ที่ 

เว็บ ไซต   gotoknow . org   ของมหาวิทยาลัย

 สงขลา นครินทร   สามารถให ความ รวมมือ 

ใน การ จัด ทำ และ เผย แพร ได  รวม ทั้ง 

สามารถ นำ มา ให บริการ   ดา วน โหล ด      

ที่ เว็บ ไซต   ของ   Beach   Watch   Network   

ได ดวย   

     ท่ี จริง เรา สามารถ มอง หาด ทรายชายทะเล

ได ใน หลาก หลาย มุม มอง   และ มุม มอง 

หนึ่ง ที่ จะ เห็น   ความ เชื่อม โยง มาก   และ 

มอง เห็น เลย มิติ ทาง กายภาพ   คือ มอง 

เปน ระบบ นิเวศน     ดัง ที่ ได มี การ เสนอ ใน 

หนังสือ เลม นี้ บาง แลว   

    ไม วา จะ มอง ใน มุม ใด   หาด ทราย มี 

ลักษณะ คลาย   “ มี ชีวิต ”   คือ มี การ ปรับ 

ตัว เปลี่ยนแปลง ได   ดวย ตัว เอง       ดัง กรณี 

ของ ชาย หาด ส มิ หลา   ที่ กลาว ไว   และ มี รปู 

เปน หลัก ฐาน ชัดเจน ใน หนังสือ หนา   ๒๖   

และ   ๒๗   เรา จึง สามารถ มอง หาด ทราย 

ใน ฐานะ   “ ระบบ ”   นิเวศน    ที่ เปน ระบบ ที่ 

ซับ ซอน และ   ปรับ ตัว   ( Complex   -   Adap-

tive   Systems )    มี ปจจัย ที่ หลาก หลาย ซับ 

ซอน เขา มา เก่ียวของ กับ การ ดำรง   อยู และ 

เปลี่ยนแปลง ของ ระบบ  และ แนนอน ที่สุด   

ปจจัย ที่ มี พลัง ที่สุด   รุนแรง ที่สุด   รายกาจ 

ที่สุด   คือ ปจจัย จาก มนุษย  และ ใน ขณะ 

เดียวกัน   ปจจัย ของ การ เปลี่ยนแปลง ที่ 

เปน ดาน บวก ที่สุด   ก็ นา จะ   มา จาก มนุษย 

ดวย     

    ผม ขอ เสนอ แนะ ขบวนการ วิจัย เพื่อ 

พัฒนา นโยบาย สาธารณะ ดาน การ 

อนุรักษ และ ใช ประโยชน หาด ทราย และ 

ชายฝง ทะเล     โดย ใช ยุทธศาสตร การ มี 

สวน รวม ของ ชุมชน ทอง ถิ่น   โดย การ วิจัย 

ชาว บาน     และ โดย ยุว วิจัย ที่ นักเรียน ใน 

ทอง ถิ่น ตั้ง โจทย เก็บ ขอมูล   วิเคราะห และ 

รายงาน ผล ตอ ชุมชน  เปน สวน หนึ่ง ของ 

การ เรียน รู ชุมชน ของ ตนเอง และ มี การ 

รวบ รวม หลาย ๆ    ผล งาน ยอยๆ   สังเคราะห 

เปน ความ รู   ที ่ชัดเจน กวาง ขวาง และ ลึก ยิ่ง 

ข้ึน     เสริม ดวย การ วิจัย ที ่ตอง ใช เทคโนโลยี 

หรือ เครื่อง มือ ซับ ซอน     เรื่อง การ วิจัย ชาว 

บาน และ ยุว วิจัย นั้น   สกว .   ได พัฒนา วิธี 
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ดำเนิน การ มา เปน เวลา กวา   ๑๐   ป       จึง นา 

จะ แสวงหา ความ รวม มือ กับ   สกว .   ดวย     

    นัก วิจัย ใน มหาวิทยาลัย มี ตนทุน สังคม 

ที่ ความ เปนก ลาง   ปลอด ผล ประโยชน ทับ 

ซอน   ม ีอสิระ   นา เชือ่ ถอื       การ เขาไป ทำงาน 

วิจัย เร่ือง ที ่ซับ ซอน   มอง ได หลาก หลาย มิติ   

เกีย่วของ กบั ผล ประโยชน ของหลาก หลาย 

ฝาย   จึง เปน เรื่อง ที่ มหาวิทยาลัย มี โอกาส 

ทำได ด ีกวา ฝา ยอ่ืนๆ  การ ที ่ทีม นัก วิชา การ 

ของ   มหาวทิยาลยั สงขลา นครนิทร   เขา มา 

เกาะ ติด ทำงาน วิจัย และ เผย แพร ความ รู 

เร่ือง หาด ทราย จึง เปน  ประโยชน ตอ สังคม 

อยาง ยิ่ง   นับ เปน ตัวอยาง หนึ่ง ของ การ 

ทำงาน วิชา การ รับ ใช สังคม ไทย     

   ใน เรื่อง ที่ มี ความ ซับ ซอน สูง เชน เรื่อง 

หาด ทราย ชายทะเล นี้   การ ทำงาน เพื่อ 

เปลีย่นแปลง   ระบบ ที ่เกีย่วของ อยาง ได ผล   

เปน สิ่ง ยาก   และ เกี่ยวของ กับ หนวย งาน 

และ ผูคน ที่ มี ผล ประ โชน  แตก ตาง   หลาก 

หลาย ซับ ซอน   ดัง ที่ คณะ ผู เขียน ได ระบุ 

ไว แลว  การ ทำงาน เพื่อ พัฒนา นโยบาย 

สาธารณะ จงึ ตอง ม ีหลกั คดิ ที ่ถกู ตอง     และ 

หลัก คิด ที่ ใช กัน แพร หลาย ใน ประเทศ ไทย   

รวม ทั้ง แพร เขาไป ใน ตาง ประเทศ ดวย   คือ   

ทฤษฎี สามเหลี่ยม เข ยื้อ น ภูเขา   ของ 

ศ . นพ .  ประเวศ   วะ ส ี   ซึ่ง สรุป โดย ยอ   ได วา   

ใน การ ดำเนิน การ เพื่อ บรรลุ ผล สิ่ง ที่ ยาก  

 ( การ เข ยื้อ น ภูเขา )   ตอง ใช พลัง   ๓   อยาง 

ประกอบ กัน   คือ พลัง ปญญา หรือ การ 

ทำงาน วิจัย   วิชา การ  เพื่อ หา และ สราง 

ความ รู ขึ้น ใช   พลัง ที่   ๒   คือ พลัง สังคม     

นัก วิชา การ ตอง นำ ความ รู ไป ขับ เคลื่อน 

สังคม  ให สังคม ไป ขับ เคลื่อน พลัง ที่   ๓   คือ 

พลัง นโยบาย   ซึ่ง หมาย ถึง ภาค การเมือง   

และ ภาค ราชการ  ที่ มี อำนาจ ออก กฎ 

ระเบียบ หรือ กฎหมาย  ใช บังคับ เปน   

กติกา สังคม 

     ผม จึง ขอ เสนอ ให แผน งาน สราง เสริม 

การ เรียน รู กับ สถาบัน อุดมศึกษา ไทย เพื่อ 

การ พัฒนา นโยบาย สาธารณะ ที่ ดี   ( นสธ . )

หา ทาง สนับสนุน การ วิจัย เกี่ยว กับ หาด 

ทราย ชายทะเล   ที่ เปน ทั้ง   ขบวนการ วิจัย 

ชาว บาน   นัก วิจัย ใน มหาวิทยาลัย   และ 

นัก ปฏิบัติ ใน สวน งาน ตางๆ   เพื่อ รวม กัน 

ทำงาน   สามเหลี่ยม เข ยื้อ น ภูเขา   เกี่ยว 

กบั การ อนรุกัษ และ ใช ประโยชน หาด ทราย 

ชาย ทะ เลอ ยาง ยั่ง ยืน   ให เปนการ ทำงาน 

โดย ใช ความ รู   และ สราง ความ รู ไป พรอม ๆ    

กัน   โดย ขยาย เครือ ขาย การ วิจัย ไป ให ครบ 

ทุก ภูมิภาค ของ ชายฝง ทะเล ไทย 

 วิจารณ   พา นิช   
  ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔        
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   การ พัง ทลาย ของ หาด ทราย ภาค ใต อาว ไทย ตอน ลาง   
เปน ปญหา ที่ อยู ใน ขั้น วิกฤติ และ ถูก กลาว ถึง อยู เสมอ   แต 
มาตรการ ปองกัน และ การ แกไข ที่ ดำเนิน การ อยู ตลอด มา ไม 
ได สง เสริม ให หาด ทราย ฟน คืน สู สภาพ เดมิ ที ่ม ีเสถียรภาพ  ย่ิง 
ไป กวา นัน้ มาตรการ เหลา นัน้ ยงั สง ผล กระทบ ตอ หาด ทราย ใน 
พื้นที่ ขาง เคียง เปน ลูกโซ ตอ ไป อยาง ไมมี ที่ สิ้น สุด   ซึ่ง แสดง ถึง 
ความ ไม เขาใจ ถึง ปญหา และ สาเหตุ ที่แท จริง     นอกจาก นี้ ยัง 
เกี่ยวของ กับ ผล ประโยชน ทับ ซอน ของ บุคคล บาง กลุม 
 
    หนังสือ เลม นี้ จัด ทำ ขึ้น โดย มี วัตถุประสงค เพื่อ เผย แพร 
ความ รู เกีย่ว กบั หาด ทราย  โดย มุง หวงั ให เกดิ ความ เขาใจ ที ่ถกู 
ตอง     การนำ ไป สู การ แก ปญหา ที่ ไม กอ ให เกิด ปญหา ใหม ดัง 
ที่ ผาน มา     รวม ถึง การ สราง ความ รวม มือ รวมใจ กัน เฝา ระวัง 
รักษา หาด ทราย ธรรมชาติ ของ ไทย ให คง อยู ชั่ว ลูก หลาน 
 

สรรพ สิ่ง ใน โลก ลวน อยู กัน แบบ คู ขัด แยง 

 แต ที่ ดำรง อยู ได ตลอด มา 

  ก็ เพราะ มี รอย ตอ เปน สวน เชื่อม ประสาน 

  ดัง เชน ความ สัมพันธ ระหวาง แผน ดิน กับ ทะเล 

  ที่ มี หาด ทราย เปน สวน เชื่อม ตอ อยาง ลงตัว 

บทนำ
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    หาด ทราย เปน รอย ตอ ระหวาง แผน ดิน กับ ทะเล ที่ ธรรมชาติ สราง ขึ้น เพื่อ ให เกิด 
ความ สมดุล ระหวาง สถานะ ที่ แตก ตาง กัน ระหวาง ผืน แผน ดิน ที่ เปน ของแข็ง กับ น้ำ 
ทะเล ที่ เปน ของเหลว ดัง นั้น  “หาดท ราย ”  จึง เปน ตัวกลาง ที่ มี คุณสมบัติ เฉพาะ  มี 
ลักษณะ กึ่ง แข็ง กึ่ง เหลว   ยืด หยุน เคลื่อนไหว ได ตาม แรง พัด ของ น้ำ   ขณะ เดียวกัน ก็ มี 
ความ หนัก แนน เมื่อ อยู รวม กัน เปนก ลุม กอน  หาด ทราย จึง ทำ หนาที่ เปน กำแพง กัน
 คลื่น ตาม ธรรมชาติ   ( ภาพ ที่  1 )  ที่ ปองกัน ชายฝง ให ปลอดภัย จาก คลื่น ลม ที่ แปร ปร วน 
อยู เสมอ 

     จาก สถานะ กึ่ง แข็ง กึ่ง เหลว ของ หาด ทราย     
ทำให มี ความ ซับ ซอน มาก ทั้ง เชิง กายภาพ 
และ นิเวศวิทยา     ใน ทาง วิชา การ ถูก จัด ให 
เปน บริเวณ ที่ เรียก วา  “ ชวง รอย ตอ หรือ ชวง 
เปลี่ยน ผาน   ( Transition   Zone )   มี พฤติกรรม 
ที่ อธิบาย ได ยาก เนื่องจาก การ บรรจบ กัน 
ระหวาง ของแข็ง และ ของเหลว     โดย เฉพาะ 
หาด ทราย เม่ือ ถกู รบกวน แลว จะ เกิด ความ เสีย 
หาย ที่ ลุกลาม และ รุนแรง มาก 

หาด ทราย 
รอย ตอ ที่ ตอง ไม คุกคาม 

คุณคา 
ของ หาด ทราย

   หาด ทราย มี คุณ ประโยชน ตอ มนุษย    
มากมาย     ท้ัง ชุมชน ชายฝง ที ่ใช ประโยชน 
โดยตรง   และ ประชาชน หาง ไกล ที ่เดนิ ทาง 
มา ใช ประโยชน   คุณคา ของ หาด ทราย 
ไดแก 
    เปน กำแพง กัน คลื่น ตาม ธรรมชาติ   
ทำให แผน ดิน บน ฝง มี ความ มั่นคง 
      เปน แหลง ประกอบ อาชีพ ประมง พื้น 
บาน   เชน   การ เก็บ หอย   การ จับ สัตว น้ำ ที่ 
อาศัย บริเวณ หาด ทราย 

 ภาพ ที่   1   หาด ทราย ทำ หนาที่  เปน กำแพง กัน
คลื่น ตาม ธรรมชาติ  (เกาะ เตา จ . สุราษฎรธานี ) 

 http http : : / / www . thai - tour . com / thai - tour / South / / / www . thai - tour . com / thai - tour / South /
suratthani / hotel / charmchuree / index . html suratthani / hotel / charmchuree / index . html 

    เปน สถาน ที่ ใช จอด เรือ ประมง ขนาด 
เล็ก   และ ซอมแซม อุปกรณ ประมง 

      เปน แหลง พัก ผอน หยอน ใจ ของ 
ครอบครัว   ญาติมิตร   เปน สนาม เด็ก เลน 
ของ เด็กๆ ในชุมชน 
      เปน แหลง สืบทอด ประเพณี และ 
วัฒนธรรม   เชน   การ ชักพระ   การ ลอย 
เคราะห ลง ทะเล   
        เปน แหลง สราง ราย ได ของ ทอง ถิ่น 
จาก ธุรกิจ การ คาขาย ริม หาด ทราย   และ   
เปน สถาน ที่พัก ผอน ของ ผู มา เยือน 
          ระบบ นิเวศ รอย ตอ ระหวาง บก และ 
น้ำ  เปน แหลง อาศัย ของ สิ่ง มี ชีวิต ที่ อาศัย 
อยู บน ทราย และ ฝง ตัว อยู ใน ทราย   ( เชน  
ปู   หอย )   เปน พื้น ฐาน ของ ห วงโช อาหาร 
 ( เชน  ลูกปลา   ลูก กุง   เพรียง )  และ เปน 
แหลง อนุบาล ของ สัตว น้ำ วัย ออน หลาย 
ชนิด  ( เชน   เตา   แมงดา ทะเล ) 
         เปน แหลง หา อาหาร และ ที่พักของ 
นก อพยพ ใน ฤดู หนาวซึ่งการ สูญ เสียหาด 
ทราย อาจ สง ผล ถึง วงจร ชีวิต ของ นก บาง 
ชนิด 
     ดัง นั้น หาด ทราย จึง เปน รอย ตอ ที่    
เชื่อม โยง ชีวิต มากมาย   เปน สมบัติ ของ             
ทุก คน   และ เปน สมบัติ ของ โลก 
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   การ วัด มูลคา หาด ทราย หรือ ทรัพยา กร ตางๆ นั้น     ใน ทาง เศรษฐศาสตร จะ วัด 
มูลคา ผาน การ ใช ประโยชน ที่ มนุษย ได รับ โดย แบง เปน   2   ประเภท คือ   ประโยชน จาก 
การ ใช   ( Use   Value )   และ ประโยชน ของ การ คง อยู หรือ การ ให ความ รูสึก ที่ ดี 
( Non - use   Value   หรือ   Passive - use   Value )   ดังนี้   

 1 )   ประโยชน จาก การ ใช     หมาย ถึง   มูลคา จาก การ ที่ มนุษย ได ใช ประโยชน 
หาด ทราย อยาง เปน รูป ธรรม ประกอบ ดวย   3   สวน คือ 
    ประโยชน ทาง ตรง   ( Direct - use   Value )   การ ใช ประ โยน  ใน ฐานะ 
ที่ เปน ผู บริโภค   เชน   การ เปน แหลง พัก ผอน หยอน ใจ   เปน สถาน ที่ ใช จอด เรือ ประมง 
ขนาด เล็ก     และ เปน กำแพง กัน คลื่น ลม ตาม ธรรมชาติ     เปนตน 

  ภาพ ที่   4  ประโยชน ของ หาด ทรายใน การ เปน ทา เทียบ เรือ และ ซอมแซม เครื่อง มือประมง ที่ หาด ทราย สวน กง   
อำเภอ จะนะ  จังหวัด สงขลา 
 ที่มา   :   BWN ,   2553 

 ภาพ ที่   5   หาด ทราย ชวย ดูด ซับ ความ รุนแรง ของ คลื่น ใน ฤดู มรสุม ที่หาดชลาทัศน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 ที่มา   :   BWN ,   2550   

ภาพ ที่   2  เปน พื้นที่ นันทนาการ 
ที่ หาดส มิ หลา   อำเภอ เมือง 

จังหวัด สงขลา

ภาพ ที่  3  เปน สนาม เด็ก เลน 
ของ เด็กๆ  ที่ หาด สวน กง 
 อำเภอ จะนะ  จังหวัด สงขลา 
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   ประโยชน ทาง ออม   ( Indirect - use   Value )   เปนการ ใช ประโยชน ผลผลิต 
จาก หาด ทราย   เนื่องจาก หาด ทราย ทำ หนาที่ เปน ปจจัย การ ผลิต   และ มนุษย ได ใช 
ประโยชน จาก ผลผลิต นั้น อีก ตอ หนึ่ง   เชน     พืช น้ำ   และ สัตว น้ำ นานา ชนิด ที่ อาศัย อยู 
บริเวณ หาด ทราย 

ภาพ ที่   7   เด็ก ๆ  เก็บ หอย เสียบ ที่ หาด ทราย บานนา ทับ  อำเภอ จะนะ   จังหวัด สงขลา  

ภาพ ที่   6   การ ประมง พื้น บาน ที่ หาด ทราย แกว  จังหวัด สงขลา 

ภาพ ที่   8   ชีวิต ที่ เกิด และ อาศัย บริเวณ หาด ทราย 
 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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   ตลอด สามสิบ ป ที่ ผาน มา ชายฝง 
อาว ไทย ถูก กัด เซาะ เสีย หาย ไป แลว ถึง           
รอย ละ   29.3   ของ ท้ังหมด     และ ที ่เสีย หาย 
รุนแรง คิด เปน รอย ละ   18.2   หรือ ประมาณ   
485   กิโลเมตร     ซึ่ง พื้นที่ ที่ ได รับ ความ เสีย 
หาย รนุแรง ลวน เกดิ ขึน้ จาก ผล กระทบ จาก 
สิ่ง กอสราง รุก ล้ำ หาด ทราย ที่ ดำเนิน การ 
โดย ภาค รัฐ   เชน   เขื่อน กัน ทราย   เขื่อน กัน 

หาด ทราย  
วิกฤติการณ   
และ สาเหตุ   

คลื่น     กำแพง ชายฝง   ( กรม ทรัพยากร ทาง 
ทะเล และ ชายฝง ,   2550 ) 
   ปจจบุนั ชายฝง ทะเล อาว ไทย ภาค 
ใต ตอน ลาง ทั้ง สี่ จังหวัด   คือ   นราธิวาส   
ปตตานี   สงขลา   และ นครศรีธรรมราช 
( ภาพ ที่   10 )  มี ปญหา การ กัด เซาะ รวม เปน 
ระยะ ทาง   218   กิโลเมตร   ( ตาราง ที่   1 )
 หรือ ประมาณ รอย ละ   37   ของ ระยะ ทาง 

ชายฝง   แมวา หนวย งาน ของ 
รัฐ ที่ เกี่ยวของ จะ ดำเนิน การ 
แกไข  
   แต อัตรา การ กัด เซาะ 
กลับ ขยาย ตัว และ รุนแรง 
ยิ่ง ขึ้น สาเหตุ หลัก มา จาก 
การ แก ปญหา ที่ ผาน มา เปน 
มาตรการ ที่ แทรกแซง สมดุล 
ตาม ธรรมชาติ   ของ หาด ทราย 

     ประโยชน ใน อนาคต   ( Option   Value )  
เปน มูลคา สวน ที่ ไม ได ใช ประโยชน ใน ปจจุบัน   แต มี ศักยภาพ ใน 
อนาคต เมื่อ โอกาส มา ถึง   
  2 )   ประโยชน ของ การ คง อยู และ การ ให ความ รูสึก 
ที่ ดี   เปน มูลคา ที่ เกิด ขึ้น จาก ความ รูสึก ที่ ดี เมื่อ ได ทราบ วา หาด 
ทราย ยัง คง อยู ใน สภาพ ดี   แม บุคคล นั้น จะ ไม ได ใช ประโยชน ทั้ง 
โดยตรง หรือ โดย ออม   เชน   ชาว สงขลา ม ีความ รูสึก ที ่ด ีที ่ทราบ วา 
หาด ส มิ หลา ยัง อยู ใน สภาพ ที่ สมบูรณ   เปน ความ รูสึก ที่ ตองการ 
ให หาด อยู เปน มรดก ถึง ลกู หลาน   หรือเปน ความ รูสึก ด ีที ่ตองการ 
ให หาด ยัง คง อยู ถึง แม ตนเอง จะ ไม ได ใช ประโยชน 

   มูลคา ของ การ คง อยู และ ให ความ รูสึก ที่ ดี นี้   ยิ่ง เปน สิ่ง 
ที่ มี นอย และ มี สิ่ง ทดแทน ได ยาก   ก็ จะ มี คา สูง มาก   ดัง นั้น การ 
ตัดสิน ใจ ใดๆ   ที่ ละเลย มูลคา   ดัง กลาว   จะ ทำให เกิด การ ตัดสิน 
ใจ ที ่ผิด พลาด   และ เกิด การ ใช ทรัพยากร ไม เหมาะ สม   ( Freeman ,   
1993   อาง ถึง ใน กัลยาณ ี   พร พิเนต พงศ   และ คณะ ,   2009 )  ดัง นั้น   
ขอมลู ประ กอ บการตัด สิน ใจ   จึง จำเปน ตอง พิจารณา มลูคา ของ 
ทุก ประเภท ดัง ได กลาว มา ขาง ตน   

ภาพ ที่   9 
 การ ลอย ทะเล 
สะเดาะ เคราะห 
ที่ บาน เกาะ แตว   
 อำเภอ เมือง 
 จังหวัด สงขลา 

ภาพ ที่   10   แผนที่ ภาค ใต อาว ไทย 
ตอน ลาง ตั้ง แต จังหวัด นราธิวาส ถึง 
นครศรีธรรมราช 
 ที่มา   :   ปริ ทัศน   เจริญ สิทธิ์ .   2550
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ตาราง ที่   1   การ กัด เซาะ ชายหาด ทราย ภาค ใต ฝง อาว ไทย ตอน ลาง
 และ สิ่ง กอสราง ชายฝง 

จังหวัด
ความ ยาว  
ชายฝง*
 ( ก . ม . )

ระยะ ทาง ที่ 
ถูก กัด เซาะ   
* * ( ก . ม . )      
( % ระยะ

  ชายฝง )  

ประเภท สิ่ง 
กอสราง ชายฝง 

หนวย งาน เจาของ 
โครงการ 

นครศรีธรรมราช 235 
112 

( 47.6 % )

 -   กำแพง ชายฝง 

-   เขื่อน กัน คลื่น 

-   คัน ดัก ทราย 

-   เขื่อน กัน ทราย และ 

  คลื่น 

-   กรม ขนสง ทาง น้ำฯ 

-   กรมชลประทาน

-   กรม โยธาธิ การ 

-   กรม ทางหลวง

สงขลา  160
39

 ( 24.4 % )

-   เขื่อน กัน คลื่น 

-   คัน ดัก ทราย 

-   เขื่อน กัน ทราย และ 

  คลื่น

-   กรม ขนสง ทาง น้ำฯ 

-   เทศบาล นคร สงขลา  

ปตตานี 135
26 

( 19.3 % ) 

-   คัน ดัก ทราย 

-   กำแพง ชายฝง 

-   กรม ขนสง ทาง น้ำฯ 

นราธิวาส 57
41.2 

( 72.3 % )

-   กำแพง ชายฝง 

-   คัน ดัก ทราย 

-   เขื่อน กัน คลื่น 

-   กรม ขนสง ทาง น้ำฯ 

-   กรมชลประทาน

 รวม สี่ จังหวัด 587
218.2 

 ( 37.2 % ) 

ที่มา   :   *   กรม ทรัพยากร ทาง ทะเล และ ชายฝง   รวม กับ สำนัก อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ   ( 2550 ) 
       * *   กรม ทรัพยากร ทาง ทะเล และ ชายฝง   ( 2551 ) 

   1   ชายฝง จังหวัด นครศรีธรรมราช 

    การ สราง เขื่อน กัน ทราย ที่ ปาก คลอง พัง กาด   บา นบอคณ ที   อำเภอ ปากพนัง   ใน 
ป   2527   สง ผล ให หาด ทราย ดาน ทิศ เหนือ พัง ทลาย ลึก กวา   40   เมตร     ดัง ภาพ ที่   11   
ยาว เปน ระยะ ทาง มาก กวา   5   กิโลเมตร   บาน เรือน ถูก พัด หาย ไป ใน ทะเล เปน จำนวน 
มาก  มี การ ใช เขื่อน กัน คลื่น แก ปญหา การ กัด เซาะ ที่ เกิด ขึ้น   แต สง ผล ให การ กัด เซาะ 
ขยาย ออก ไป ดัง ภาพ 

 
 เขื่อน กัน คลื่น ที่ สราง ป ตอ มา  

 ทำให การ กัด เซาะ ลุกลาม ไป 

 ทาง เหนือ 

 

 เขื่อน กัน ทราย สรางป 2527
 จุดเริ่มตนของการกัดเซาะ

 การ เสีย สมดุลเนื่องจากสิ่ง แปลก ปลอม   
ตัวอยาง หาด ทราย ที่ ถูก กัด เซาะ ขั้น วิกฤติ 

 ภาพ ที่   11   เขื่อน กัน ทราย ปาก คลอง พัง กาด ที่ บา นบอคณ ที   ( ภาพ ป   2545 ) 
 สง ผล ให เกิด การ กัด เซาะ ไป ทาง ทิศ เหนือ   และ แก ปญหา ดวย การ สราง เขื่อน 
กัน คลื่น   สง ผล ใหการ กัด เซาะ ขยาย ออก ไป   
 ที่มา   :   สมบูรณ   พร พิเนต พงศ   2550 

   “ ปญหา จาก เขือ่น กนั ทราย ปาก คลอง พงั กาด ที ่สง ผล ให เกดิ การ พงั 
ทลาย ขยาย ไป ทาง ทิศ เหนือ  ที่ บา นบอคณ ที  และ สง ผล ให ตอง มี การ 
สราง เข่ือน กนั คลืน่ ขยาย แนว ตอ ไป ยงั บาน เกาะ ฝาย อำเภอ ปากพนงั 
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เปน ผล กระทบ ลุกลาม ไป เปน ลูกโซ  ”
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   ปญหา ลักษณะ เดียวกัน นี้     ได เกิด ขึ้น 
ที่ อำเภอ หัวไทร   จังหวัด นครศรีธรรมราช     
จาก การ สราง เขื่อน กัน ทราย ที่ ปาก คลอง 
ระบาย น้ำ ชะอวด - แพรก เมือง   ใน ป   2547   
ทำให ชายฝง บาน หนา ศาล   ตำบล ห นา ส ตน   
อำเภอ หัวไทร   ที่ อยู ทาง ทิศ เหนือ ของ เขื่อน 
ถูก กัด เซาะ อยาง รวดเร็ว     ดัง ภาพ ที่   13   
จาก นั้น ได มี การ สราง กำแพง กัน คลื่น ขึ้น 
บน หาด ทราย ดัง ภาพ     เปนการ เรง ให หาด 
ทราย ถูก พัด พา หาย ไป ใน เวลา อัน รวดเร็ว   
และ กำแพง ที่ สราง นั้น ก็ ทรุด ตัว แตก ราว 
ใน เวลา ตอ มา อัน เปน ผล เนื่องจาก การ 
เสีย สมดุล ของ หาด ทราย   และ เมื่อ ปราศ 
จาก หาด ทราย     ทำให คลื่น สามารถ ขยาย 
ตัว โถม เขา ใส กำแพง กัน คลื่น ได โดยตรง  
แรง ปะทะ ของ คลื่น ดัง กลาว ทำให เกิด เปน 

ละออง ไอ น้ำ เคม็  ( salt   spray )  ฟุง กระจาย 
ไป ใน อากาศ ทำลาย อาคาร บาน เรือน 
และ พืช พันธ ุ ตางๆ   ดัง ภาพ ท่ี  14  ดัง น้ัน 
กำแพง กัน คล่ืน จึง เปน อันตราย ตอ หาด 
ทราย และ ระบบ นิเวศ ชายฝง   ปญหา เชน 
นี้ พบ ได ตลอด แนว ชายฝง อาว ไทย ภาค 
ใต ตอน ลาง   เชน   ที่ บาน สะ กอม   บานนา 
ทับ   บาน เกา เสง   ของ จังหวัด สงขลา   และ 
ที่ บา นบอคณ ที   บาน เกาะ ฝาย   จังหวัด 
นครศรีธรรมราช   

   ดัง นั้น จึง กลาว ได วา   การ พัง 
ทลาย ของ หาด ทราย ดาน อาว ไทย 
ของ ภาค ใต ตอน ลาง บัดนี้ อยู ใน 
ขั้น วิกฤติ 

 ภาพ ที่   12   เขื่อน กัน คลื่น  ที่ อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
  ที่มา   :   ปริ ทัศน   เจริญ สิทธิ์ .   2550 

 ภาพ ที่   14   กำแพง 
ชายฝง บาน หนา ศาล   
อำเภอ หัวไทร  จังหวัด 
นครศรีธรรมราช   ชายฝง 
ที่ สูญ เสีย หาด ทราย   
ทำให คลื่น โถม เขาหา 
กำแพง   แรง ปะทะ ทำให 
เกิด เปน ละออง ไอ น้ำ เค็ม   
 ที่มา   :  สมบูรณ   พร พิเนต พงศ   
2550 

ภาพ ที่  13   เขื่อน กัน ทราย และ เขื่อน กัน คลื่น ที่ ปาก 
คลอง ระบาย น้ำ ชะอวด - แพรก เมือง  ทำให เกิด การ กัด 
เซาะ ไป ทาง เหนือ  จาก นั้น มี การ แก ปญหา ดวย การ 
สราง กำแพง กัน คลื่น ที่ บาน หนา ศาล   อำเภอ หัวไทร 
 ที่มา   :   ( ปริ ทัศน   เจริญ สิทธิ์ .   2550 )   และ สมบูรณ   พร 
พิเนต พงศ   2550 

   “ การ พัง ทลาย เนื่องจาก การ เสีย สมดุล ของ ทราย   อัน เปน ผล จาก 
เขือ่น กนั ทราย ที ่ปาก คลอง ระบาย นำ้ ชะอวด - แพรก เมือง และ กำแพง 
กัน คลื่น  ที่ อำเภอ หัวไทร  จังหวัด นครศรีธรรมราช  ”
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 2   ชายฝง จังหวัด สงขลา 
  การ สราง เขื่อน กัน ทราย ที่ ปาก คลอง สะ กอ มอำเภอ จะนะ   จังหวัด สงขลา     
ใน ป   2540   วัตถุประสงค เพื่อ การ สัญจร บริเวณ ปาก แมน้ำ  เขื่อน ดัง กลาว ได สง ผล ให 
เกิด การ กัด เซาะ ที่ บาน บอ โชน เนื่องจาก การ เสีย สมดุล ของ ทราย  ตอ มา ในปเดียวกัน     
มี การ แก ปญหา ดวย การ สราง เขื่อน กัน คลื่น ที่ บาน บอ โชน  ทำให การ พัง ทลาย ของ 

หาด ทราย ลุกลาม เปน ระยะ ทาง ยาว กวา   3   กิโลเมตร   
และ ลึก กวา   80   เมตร   ( ภาพ ที่   15 )    ทำให ชายหาด 
สะ กอม ที ่เคย สวยงาม สญู เสีย ไป  รวม ท้ัง ทรัพย สิน ของ 
ประชาชน เสีย หาย ไป เปน จำนวน มาก 

ปญหา เชน เดียวกัน นี้ ได เกิด ขึ้น ที่ ชายฝง บาน  
นา ทับ   อำเภอ เมือง   จังหวัด สงขลา  ผล กระทบ 
จาก เขื่อน กัน ทราย และ เขื่อน กัน คลื่น ที่ บาน  
นา ทับ  ( ภาพ ที่   16 )  ทำให หาด ทราย   และ 

สาธารณูปโภค บน ฝง   เชน   เสา ไฟฟา   และ ถนน 
ถูก กัด เซาะ อยาง รุนแรง   เกิด ความ เสีย หาย 
ลุกลาม ไป ไม สิ้น สุด   และ การ แก ปญหา โดย ใช 
โครงสราง ตางๆ   ทำให การ พัง ทลาย ลุกลาม ถึง 
อำเภอ เมือง สงขลา  

ภาพ ที่   15   การ เสีย สมดุล ของ หาด ทราย 
เนื่องจาก เขื่อน กัน ทราย ที่ ปาก คลอง สะ กอม 
สง ผล ให เกิด การ กัด เซาะ ที่ บาน บอ โชน  
การ แก ปญหา ดวย การ สราง เขือ่น กนั คลืน่ ที ่
บาน บอ โชน   ทำให หาด ทราย พัง ทลาย เปน 
แนว ตลอด ชายฝง  อำเภอ จะนะ จังหวัด 
สงขลา 

 ภาพ ที ่  16   การ เสีย สมดุล ของ หาด ทราย เน่ืองจาก 
เขื่อน กัน ทราย ปาก คลอง นา ทับ   และ เขื่อน กัน 
คลื่น   ซึ่ง สง ผล ให เกิด การ สูญ เสีย หาด ทราย   และ 
การ กัด เซาะ ชายฝง ที่ บานนา ทับ   อำเภอ เมือง   
จังหวัด สงขลา 
  ที่มา   :   สมบูรณ   พร พิเนต พงศ   2550 

เขื่อนกันคลื่น

เขื่อนกันทราย
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พัฒนาการ ของ หาด ทราย 
   หาด ทราย มี กำเนิด มา จาก ตะกอน ทราย 
ที่ พัด พา มา ตาม ลำน้ำ และ ไหล ออก สู ทะเล  
ทราย จะ ตก ทับถม บริเวณ ปาก คลอง กอ ตัว 
กลาย เปน แนว สันทราย   ( Coastal   Barrier )    
ที ่ขนาน ไป กบั ชายฝง   ( ภาพ ที ่  17 )     และ คลืน่ 
เปน ตัว ชวย พัด พา ให ตะกอน ทราย เหลา น้ัน 
เคลื่อนที่ ตอ ไป หลอ เลี้ยง ตาม แนว ชายฝง 

และ จัด เรียง ตัว เกิด เปน  หาด ทราย ที่ 
สมดุล ระหวาง ตะกอน ทราย ท่ีมา ทับถม 
และ การ พัด พา ไป ของ คลื่น หาด ทราย 
ที่เกิด ขึ้น  ทำ หนาที่ เปน แนว ปกปอง 
แผน ดิน ดาน ใน ไว ให ม่ันคง ความ สมดุล 
ตาม ธรรมชาติ นี้ ถูก สราง มา เปน เวลา 
นับ พันป  ตัวอยาง ลักษณะ ภูมิ ประเทศ 

เชน นี้ ใน ภาค ใต ของ 
ไทย   ไดแก   สันทราย 
ปาก คลอง ใน อดีต ที่ 
สะ กอม อำเภอ จะนะ   
จังหวัด สงขลา   ( ภาพ 
ที่   18 )   และ สันทราย 
ปาก คลอง นา ทับ 
อำเภอ เมือง จังหวัด 
สงขลา   ( ภาพ ที่   19 )   
เปนตน   

สันทรายชายฝง

สันทรายชายฝง

สมดุล ทาง ธรรมชาติ 
กับพัฒนาการ ของ หาด ทราย 

 ภาพ ที่   17   กระบวนการ เกิด หาด ทราย     เกิด จาก ตะกอน ทราย ที่ พัด พา มา 
ตาม ลำน้ำ แลว ไหล ออก สู ทะเล 
 ที่มา :   ปรับปรุง จาก     www :   geobytes . org . uk ,   2007 

 ภาพ ที่   19   สันทราย ปาก คลอง นา ทับ   อำเภอ เมือง   จังหวัด สงขลา   ป   2538 
  ที่มา   :   ภาพถาย ทาง อากาศ กรม แผนที่ ทหาร   2538

ภาพ ที่   18   สันทราย ปาก คลอง สะ กอม   ตำบล สะ กอม   อำเภอ จะนะ  จังหวัด สงขลา   ป   2539 
 ที่มา   :   ภาพถาย ทาง อากาศ กรม แผนที่ ทหาร   2539 
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   แหลม ทราย อัน การ เกิด จาก สมดุลของ 
ตะกอน ทราย โดย การ กระทำระหวาง 
กระแส น้ำ ชายฝง ทะเล และ แมน้ำ   เชน 
แหลม ตะลุม พุก อ . ปากพนัง  จ . นครศรี-
ธรรมราช  ( ภาพ ที่     20 ) 
   ชายฝง ภาค ใต ตั้ง แต จังหวัด นราธิวาส 
ขึ้น ไป จนถึง จังหวัด นครศรีธรรมราช   พบ 
วา ตะกอน ทราย ชายฝง ทะเล ม ีการ เคลือ่นที ่
สุทธิ ไป ทาง ทิศ เหนือ     ซึ่ง สังเกต ได จาก 
ทิศทาง การ งอก ของ สันทราย ปาก แมน้ำ 
ตางๆ   ( เชน   แหลม ตา ชี   แหลม สน ออน   
แหลม ตะลุม พุก ) จาก การ สำรวจ ภาค สนาม

 และ หลัก ฐาน ทาง วิชา การ ชี้ ชัด วา   เขื่อน 
ริม ทะเล แบบ ตางๆ เปน ตัวการ ทำให หาด 
ทราย และ ชายฝง พัง ทลาย อยาง รุนแรง   
เพราะ เปน สิ่ง แปลก ปลอม ที่ แทรกแซง 
ธรรมชาติ ของ การ เคล่ือนท่ี ของ ตะกอน 
ทราย ชายฝง   ทำให ทราย เหลา นั้น ไม 
สามารถ เคลือ่นที ่ไป หลอ เลีย้ง ชายฝง ดาน 
เหนือ ที ่อยู ถัด ไป   นอกจาก นี ้เข่ือน ริม ทะเล 
ยัง เปลี่ยน ทิศทาง ของ คลื่น   ทำให หาด 
ทราย ที่ เกิด ตาม ธรรมชาติ มา ชา นาน   ถูก 
กัด เซาะ เปน รูป โคง เวา เสีย สมดุล 

ภาพ ที่   20   กระบวนการ เกิด แหลม ทราย  เกิด จาก สมดุล ของ ตะกอน ทราย โดย การ กระทำ ของ กระแส น้ำ 
ชายฝง ทะเล และ แมน้ำ 
 ที่มา  :   ปรับปรุง จาก     www :   geobytes . org . uk ,   2007 

     หาด ทราย และ เขต น้ำ ตื้น ชายฝง ทะเล   
ได รับ อิทธิพล จาก กระแส น้ำ ที่ เกิด จาก การ 
เหนี่ยว นำ ของ คลื่น   ลม   และ น้ำ ขึ้น น้ำลง 
ที่ได กระทำ อยาง ตอ เนื่อง     เสถียรภาพ 
ของ หาด ทราย จะ ขึ้น อยู กับ ปริมาณ และ 
กระบวนการ ทับถม ของ ตะกอน ที่ สมดุล 
ระหวาง ปริมาณ ทราย ที่ ไหล เขา และ ไหล 
ออก ตาม แนว ชายฝง     ทำให หาด ทราย อยู 
ใน สภาพ   สมดุล พลวัต   ( dynamic   equi-
librium )   ( Sorensen ,   1991 )   ดัง นั้น การ 
พิจารณา รูป ทรง หรือ การ เปลี่ยน แป ลง ใดๆ 
ของ หาด ทราย   จะ ตอง พิจารณา ภาพ รวม 
ของ แตละ รอบ ป   ไมใช เพยีง ชวง ใด ชวง หน่ึง   

สมดุล พลวัต และ รูป ทรง สัณฐาน ของ หาด ทราย

ดัง ภาพ ที่   21   อธิบาย การ เปลี่ยนแปลง 
รปู ทรง สัณฐาน ของ หาด ทราย ที่ เกิด จาก 
คลื่น ลม ใน สองฤดู   คือ   คลื่น ลม แรง จาก 
พาย ุใน ฤด ูมรสมุ   และ คลืน่ ลม ปกต ิใน ฤด ู
แลง ซึ่ง จะ มี ความ สูง คลื่น นอย 
   หาด ทราย ทั่วไป ประกอบ ดวย สวน ที่ 
เรียก วา   หลัง หาด   ( backshore )   ซึ่ง พน 
จาก อิทธิพล ของ คลื่น   สวน หนา หาด        
( foreshore )   เปน บริเวณ ที ่คล่ืน ไถล ขึ้น ไป 
ถึง   และ สวน ที่ สาม เปน พื้น ทะเล ชายฝง
 ( nearshore )   โดย อาจ มี สันดอน ใต น้ำ
 ( sand   bar )    ทอดตัว ขนาน กับ แนว ชายฝง 
ซึ่ง เปน ตำแหนง ที่ คลื่น แตก ตัว เมื่อ เขา 

ใกล ฝง  
   ใน ชวง คลืน่ ลม ปกต ิ  คลืน่ 
จะ พัด ทราย เขาหา ฝง อยาง 
ชาๆ   และ จัด เรียง ตัว เปน 
หาด ทราย ที ่ม ีความ ลาด ชนั     
ใน ชวง มรสุม ที่ คลื่น ลม แรง   
ทราย บน หาด จะ ถูก หอบ 
ออก สู ทะเล  ไป กอง กัน เปน 
สนัดอน ใต นำ้ และ เมือ่ คลืน่ 
ลม สงบ คลื่น ต่ำ ๆ    หรือ เดิ่ง 
จะ พัด พาท ราย ที่ สันดอน 
ใต น้ำ นั้น ถม กลับ ขึ้น ฝง กอ 

ตัว เปน หาด ทราย ดัง เดิม ดวย เหตุ นี้  หาด 
ทราย จะ สมดุล อยู ได เอง ตามธรรมชาติ เปน 
วัฏจักร ตาม ฤดูกาล  

ภาพ ที่   21   ความ สมดุล พลวัต ของ 
หาด ทราย ตาม ฤดูกาล 
(   www :   geobytes . org . uk ,   2007   ? ) 
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กรณีตัวอยาง
การคืนสภาพของ
หาดทรายตามธรรมชาติ

   ความ สัมพันธ ระหวาง ทะเล และ หาด 
ทราย มี ความ ซับ ซอน มาก ทำให บอย ครั้ง 
ที ่เขาใจ ผิด กัน ไป วาการ สญู เสีย หาด ทราย 
ตาม ธรรมชาติ นั้น เปน ปญหา   แต แทจริง 
เปน เพียง ปราก ฎ การณ ทาง ธรรมชาติ 

ชวง เวลา หนึ่ง เทานั้น ซึ่ง การ เขาใจ ผิด วา 
ปรากฎ การณ ทาง ธรรมชาติ เปน ปญหา 
นี้ เปน จุด เริ่ม ตน ของ การ สราง ปญหา ที่ 
ลุกลาม 
     โดย ธรรมชาติ ทราย จะ เคล่ือนท่ี ตาม แรง 

พัด พา ของ กระแส 
คล่ืน และ ลม  ดัง น้ัน 
สมดุล ของ หาด ทราย 
จึง มี ลักษณะ ไม เคย 
หยุด น่ิง   การ ถูก กัด 
เซาะ ของ ชายหาด 
ใน ชวง ฤดู มรสุม   จะ 
ถูก ทดแทน ดวย เม็ด 
ทราย ที่ ถูก พัด คืน 
กลับ มา ทับถม ดัง 

เดิม ใน ฤดู ที่ ลม สงบ  ดัง ตัวอยาง การ คืน 
สภาพ ของ ชาย หาดส มิ หลาที่ ถูก คลื่น 
กัด เซาะ เสีย หาย ใน

  ภาพ ที่   ก   แสดง การ กัด เซาะ ชาย หาด ส มิ หลา   
ที่ อำเภอ เมือง   จังหวัด สงขลา  ใน ฤดู มร สม ของ 
เดือนธันวาคม  2542   คลื่น ขนาด ใหญ กัด เซาะ หาด 
ทราย ที ่ม ีความ กวาง ราว   30   เมตร ไป หมด  และ ทำให 
ถนน บาง สวน เสีย หาย

ภาพ ที่   ข   แสดง การ คืน 
สภาพ ของ หาด ส มิ หลา 
ตาม ธรรมชาติ   ( ภาพ เดือน 
พฤษภาคม   2545 )   ซึ่ง คลื่น 
ได พัด พาท ราย กลับ คืน สู 
ชายหาด ดัง เดิม       

 ป   2542  ( ภาพ ท่ี   ก )  และ หาด ทราย กลับ คืน 
สภาพ ปกติ ใน ป   2545  ( ภาพ ที่   ข )   ซึ่ง เปน 
กระบวนการ ตาม ธรรมชาติ ที ่เปน วงจร มา เนนิ 
นานตราบ เทา ที่ ไมมี สิ่ง รบกวน          
   หลาย คน เขาใจ อยาง ผิดๆ   เกี่ยว กับ 
การ เคลื่อน ยาย ตาม ธรรมชาติ ของ หาด 
ทราย   วา เปนการ สูญ เสีย อยาง ถาวร     
ซึ่ง แทจริง แลว ทราย 

เพยีง แต เคลือ่น ยาย ไป 
ชั่วคราว ใน ฤดู มรสุม   
และ พรอม จะ กลับ มา 

ทับถม กัน เปน หาด ทราย กวาง ตาม เดิม 

ใน ฤด ูลม สงบ บาง ป มาก บาง ป นอย ตาม 

รอบของ ธรรมชาติ หาก ต่ืน ตกใจ กระทำ 

การ อะไร ลง ไป จะ นำ ไป สู การ กัด เซาะ 

ลุกลาม ที่ ยาก ที่ จะ เยียวยา   ดัง ปญหา ที่ 

เกิด ขึ้น ตลอด แนว ชายฝง ของ ไทย 
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สิ่ง กอสราง ชายฝง 
 ตน เหตุ ให เสีย สมดุล

     กลุม แรก   ตั้ง ฉาก กับ แนว ชายฝง           
( ภาพ ที่   22 และ 23 )   ถูก ใช กับ ทาเรือ และ 
ปาก แมน้ำ   เพื่อ ปองกัน การ ตก ตะกอน ใน 
ทาเรือ และ กัน คลื่น เขา รอง น้ำ ไดแก   เขื่อน 
กัน ทราย และ คลื่น   ( jetty )   ซึ่ง ทำให เกิด 
การ เปลี่ยนแปลง ของ หาด ทราย ขาง เคียง   
จะ เห็น วา เกิด การ สะสม ของ ตะกอน ดาน 
ทิศทาง การ พัด พา ตะกอน   ขณะ ที ่อีก ดาน 
หนึ่ง   หาด ทราย ถูก กัด เซาะ อยาง รุนแรง

    ปจจุบัน สิ่ง กอสราง หลาย ประเภท ถูก 
สราง ขึ้น ตาม แนว ชายฝง และ ปาก แมน้ำ 
ตางๆ     สิ่ง แปลก ปลอม เหลา นี้ ได เปลี่ยน 
ทิศทางเ คลื่อน ที่ ของ ทราย และ กระแส น้ำ 
ชายฝง     ทำให เกิด การ ทับถม ของ ตะกอน 
ใกล กับ สิ่ง กอ สราง นั้น ๆ    ไป พรอม กับ การ 
กัด เซาะ ใน พื้นที่ ขาง เคียง     
    สิ่ง กอสราง เหลา นี้ จำแนก เปน   3   กลุม   
คอื   ( 1 )   ตัง้ ฉาก กบั แนว ชายฝง   ( 2 )   ขนาน กบั 
แนว ชายฝง   และ   ( 3 )   ตั้ง อยู บน หาด ทราย 

 ภาพ ที่   22  
เขื่อนกันทรายที่
สงผลตอการ
กัดเซาะหาดทราย

  กลุม ที ่สอง   ขนาน กับ แนว ชายฝง   ( ภาพ ที่   24 )     สราง ขึ้น เพื่อ กัน คลื่น โดยตรง 
ไดแก   เข่ือน กัน คล่ืน   ( breakwater )   จะ ทำให คล่ืน ที ่เขา มา ปะทะ กับ เข่ือน เล้ียว เบน   เปน 
เหต ุให ที ่ดาน หลัง ของ เข่ือน ปลอด จาก คล่ืน ลม   และ เกิด การ ตก สะสม ของ ทราย เปน รปู 
โคง เวา   และ จะ เกิด การ กัด เซาะ หาด ทราย อยาง รุนแรง ที ่เข่ือน กัน คล่ืน ตัว สุดทาย เสมอ   
เพราะ ขาด ตะกอน ทราย มา หลอ เลี้ยง หาด ทราย สวน นี้   สำหรับ เขื่อน กัน คลื่น ใต ระดับ 
น้ำ ทะเล ก็ ทำให เกิด ผล กระทบ ใน ลักษณะ เดียวกัน   ตัวอยาง สถานการณ จริง ดัง ภาพ 
ที่   11 ,   12  และ16 

ภาพ ที่   23   คัน ดัก ทราย หรือ รอ ( groin )  ใช เพิ่ม เสถียรภาพ ของ ชายฝง   ขณะ เดียวกัน ก็ ทำให เกิด การ สูญ เสีย 
สมดุล ของ ปริมาณ ทราย ชายฝง   ( Sorensen ,   1991 ) 

 ภาพ ที่   24     การ เปลี่ยนแปลง ของ หาด ทราย จาก เขื่อน กัน คลื่น  ( Sorensen ,   1991 ) 
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กลุม ที่ สาม   ตั้ง อยู บน หาด ทราย   ดัง ภาพ ที่   14   ถูก สราง ขึ้น บน หาด ทราย 
โดยตรง   เพื่อ ปองกัน แผน ดิน จาก พายุ ใหญ   ไดแก   กำแพง กัน คลื่น ทั้ง แบบ แนว ดิ่ง         
( seawall )   และ แบบ เอียง   ( revetment )     เข่ือน ประเภท นี ้นอกจาก จะ ทำให สูญ เสีย ทราย 
บน หาด แลว     ยัง เกิด การ สะทอน ของ คลื่น ดาน หนา กำแพง กัน คลื่น     ซึ่ง หอบ เอา ทราย 
หนา กำแพง ออก สู ทะเล ลึก   อัน เปน เหตุ ให กำแพง พัง ทลาย ลง ได     ดัง นั้น   ดาน หนา 
กำแพง จึง ตอง ทิ้ง หิน ไว จำนวน มาก   สวน ที่ ปลาย กำแพง ทั้ง สอง ดาน หาด ทราย จะ ถูก 
กัด เซาะ รุนแรง และ ขาด ตะกอน มา หลอ เลี้ยง     นอกจาก นี้  คลื่น จะ โถม ปะทะ กำแพง 
อยาง รุนแรง เกิด เปน ไอ น้ำ เคม็ ฟุง กระจาย ไป ใน อากาศ   ซึ่ง ม ีความ เปนก รด สงู สามารถ 
กัดกรอน สิ่งของ และ บาน เรือน ให ผุ กรอน อยาง รวดเร็ว   และ ทำให พืช พันธ ุ ตาม แนว 
ชายฝง แหง ตาย ไป   

 ถาม - ตอบ    ถาม - ตอบ   
 ถาม   การ ใช กระสอบ ทราย   หรือ   ซีเมนต หลอ รูป แบบ ตางๆ   แทน หิน   ทิ้ง เปน แนว 
บริเวณ ชายฝง   จะ สามารถ รักษา หาด ทราย ได หรือ ไม            
     
 ตอบ     ไม ได   เพราะ สิ่ง เหลา นี้ จะ สะทอน คลื่น ( แทนที่ จะ ดูด ซับ คลื่น )   ทำให ทราย 
ดาน หนา ถูก พัด พา ออก สู ทะเล   ทราย จึง ไม สามารถ ทับถม ที่ ชายฝง ได อีก ตอ ไป     
สวน ดาน หลัง ของ เข่ือน   หรือ ระหวาง เข่ือน กับ ฝง  หาด ทราย จะ เวา แหวง เปน รปู โคง  
และ การ กัด เซาะ รุนแรง จะ เกิด ที่ ตำแหนง สิ้น สุด ของแนว การ วาง 
วัสดุ เหลา นั้น   ดัง เชน   ที่ หาด ช ลา ทัศน   หาด สะ กอม   หรือที่ อื่น ๆ  

    ปญหา การ กัด เซาะ ชายฝง ทะเล เปน 
ปญหา ที่ เกิด ใน ประเทศ ตางๆ   มา หลาย 
ทศวรรษ  หลาย ประเทศ สูญ เสีย งบ 
ประมาณ จำนวน มาก ไป กับ การ แก ปญหา 
แบบ ลอง ผิด ลอง ถูก มา ยาวนาน     บท เรียน 
การ แก ปญหา ใน ที่ ตางๆ   จึง เปน ขอมูล 
สำคัญ ตอ การ จัดการ ดาน ชายฝง ของ 
ประเทศ ไทย ดวย     
     1 .  สหรัฐอเมริกา 
     จุด เดน ใน การ จัดการ ชายฝง   ไดแก   ( 1 )    
ความ ชัดเจน ใน บทบาท ของ รัฐบาล กลาง  
และ รฐับาล ทอง ถิน่ ใน การ ดแูล ชายฝง ทะเล   
โดย มี กฎหมาย ที่ ใช รวม กัน ใน ระดับ ภาพ 
รวม และ ใน ระดับ มลรัฐ ที่ มี พื้นที่ ติด ชายฝง 
ทะเล     ( 2 )   มี กฎหมาย เพื่อ การ อนุรักษ และ 
ควบคมุ การ ใช ทรพัยากร ชายฝง   โดย เฉพาะ 
สวน สำคัญ ที่ มี ความ บอบบาง เปน พิเศษ   
เชน   พ.ร.บ.แนวสันทรายชายฝง, 1982
(Coastal   Barrier   Resources   Act  )   เปน กฎหมาย 
ของ ประเทศ สำหรบั พืน้ที ่บอบบาง เชน   แนว 
สันทราย ชายฝง   และ สันทราย ปาก แมน้ำ   
( 3 )   มี แนว ปฏิบัติ ที่ นำ องค ความ รู ทาง วิชา 
การ   มา ประกอบ การ ตัดสิน ใจ แก ปญหา ใน 
กรณี ตางๆ   เชน   สนับสนุน เงิน งบ ประมาณ 
ให มลรัฐ ทำการ ศึกษา ทดลอง แก ปญหา 
กอน การ ปฏบิตั ิจรงิ  ( 4 )   ให ชมุชน ม ีสวน รวม 
ใน การ อนุรักษ และ เฝา ระวัง พื้นที่ ชายทะเล 

การ กัด เซาะ หาด ทราย 
บท เรียน จาก ประเทศ ตางๆ   

ใน รูป แบบ ของกอง ทุน อยาง ตอ เนื่อง 
    ใน สหรัฐอเมริกา   หาก พื้นที่ ใด มี หลัก 
ฐาน ชัดเจน วา   มี ปญหา การ กัด เซาะ 
ชายฝง อยู ใน ระดับ ที่ ไม อาจ แกไข ได แลว     
ก็ จะ ดำเนิน การ ตาม ขั้น ตอน ดังนี้  
        ให จำกัด ความ เสีย หาย ที่ จะ เกิด 
ขึ้น เปนการ ชั่วคราว   
         ทำ โครงการ เติม ทราย   หรือสราง
หาด ทราย เทียม  ( Beach - nourishment)  
พรอม กับ ทำการ ศึกษา ถึง ผลกระทบ 
จาก การ ใช โครงสราง เพื่อ ปองกัน การ กัด 
เซาะ ลุกลาม   และ ศึกษา ถึง ผล กระทบ ที่ 
เกิด ขึ้น 
         ถา ประสบ ผล สำเร็จ   ก็ ให ดำเนิน 
การ ตอ  ถา เกิด ผล เสีย ให ยกเลิก หรือ รื้อ 
ถอน โครงสราง ที่ สง ผล กระทบ ตอ การ กัด 
เซาะ นั้น ออก ไป 
     ใน บาง มลรัฐ จะ มี กฎหมาย ควบคุม 
โดย ไม อนุญาต ให ใช โครงสราง แบบ 
แข็ง  ( Hard   Construction )   ใน การ 
แก ปญหา การ กัด เซาะ ชายฝง   เชน  
กฎหมายรัฐนอรทแคโรไลนา  ( North   
Carolina   Law  )  ที่ มี ผล การ ศึกษา ชัดเจน 
วา โครงสราง แขง็ ไม ได ชวย แก ปญหา การ 
กดั เซาะ   แต กลบั สราง ปญหา การ กดั เซาะ 
ตอ พื้นที่ ขาง เคียง เพิ่ม ขึ้น 

ที่มา   : 
 เครือ ขาย เฝา ระวัง 
รักษา หาด ทราย 

การ กัด เซาะ จะ 
เกิด ที่ ตำแหนง 
สิ้น สุด ของ แนว 
การ วาง วัสดุ กัน 
คลื่น 
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ตารางที่ 2 ตัวอยางการกำหนดระยะถอยรน(Set back) ของชายทะเล เพื่อควบคุม
สิ่งปลูกสรางชายทะเลในรัฐตางๆ

 รัฐ ระยะ เสนกำหนด(เสนอางอิง)

รัฐที่กำหนดระยะแบบตายตัวรัฐที่กำหนดระยะแบบตายตัว

เมน (Maine)เมน (Maine) 75 ฟุต75 ฟุต ระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ย (Sea-ระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ย (Sea-
sonal mean high water)sonal mean high water)

เดลาแวรเดลาแวร
(Delaware)(Delaware)

100 ฟุต100 ฟุต 10 ฟุต จากชายฝงของทะเล10 ฟุต จากชายฝงของทะเล
7 ฟุต จากชายฝงของอาว7 ฟุต จากชายฝงของอาว

อลาบามาอลาบามา
(Alabama)(Alabama)

120-450 ฟุต120-450 ฟุต ระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ยระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ย

รัฐที่กำหนดระยะแบบไมตายตัว รัฐที่กำหนดระยะแบบไมตายตัว 

นิวยอรคนิวยอรค
(New York)(New York)

25 ฟุตในเขตการกัดเซาะต่ำ (<1ฟุตตอป)25 ฟุตในเขตการกัดเซาะต่ำ (<1ฟุตตอป)
25 ฟุต + 40 เทาของอัตรากัดเซาะตอป 25 ฟุต + 40 เทาของอัตรากัดเซาะตอป 
ในเขตการกัดเซาะสูง (>1ฟุตตอป)ในเขตการกัดเซาะสูง (>1ฟุตตอป)

แนวสันทรายชายหาดแนวสันทรายชายหาด

นอรท แคโรไลนา นอรท แคโรไลนา 
(North Carolina)(North Carolina)

>120 ฟุต หรือ 60 เทาของอัตราการกัดเซาะตอป >120 ฟุต หรือ 60 เทาของอัตราการกัดเซาะตอป 
(สิ่งปลูกสรางขนาดใหญ)(สิ่งปลูกสรางขนาดใหญ)
>60 ฟุต หรือ 30 เทาของอัตราการกัดเซาะตอป >60 ฟุต หรือ 30 เทาของอัตราการกัดเซาะตอป 
(สิ่งปลูกสรางขนาดเล็ก)(สิ่งปลูกสรางขนาดเล็ก)
หางจากชายฝง 30 เทาของอัตราการกัดเซาะตอป หางจากชายฝง 30 เทาของอัตราการกัดเซาะตอป 
บวก 105 ฟุตในพื้นที่อัตราการกัดเซาะบวก 105 ฟุตในพื้นที่อัตราการกัดเซาะ
> 3.5 ฟุตตอป (สิ่งกอสรางทุกประเภท)> 3.5 ฟุตตอป (สิ่งกอสรางทุกประเภท)

แนวพืชน้ำ (Vegetable line)แนวพืชน้ำ (Vegetable line)

โรด ไอรแลนด โรด ไอรแลนด 
(Rhode Island)(Rhode Island)

50 ฟุตในเขตการกัดเซาะต่ำ (<1ฟุตตอป)50 ฟุตในเขตการกัดเซาะต่ำ (<1ฟุตตอป)
30 เทาของอัตรากัดเซาะตอป ในเขตการกัดเซาะสูง 30 เทาของอัตรากัดเซาะตอป ในเขตการกัดเซาะสูง 
(>2ฟุตตอป)(>2ฟุตตอป)

แนวสันทรายริมหาด /แนวสันทรายริมหาด /
แนวพืชน้ำแนวพืชน้ำ

นิวเจอรซีนิวเจอรซี
(New Jersey)(New Jersey)

50 เทาของอัตราการกัดเซาะตอป ในแตละพื้นที่50 เทาของอัตราการกัดเซาะตอป ในแตละพื้นที่ ระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ยระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ย

ที่มา : COEMAP, (1998) 

 การ ขอ อนญุาต สราง สิง่ ปลกู สราง ที ่สราง ขึน้ ภาย หลงั ประกาศ ขอ กำหนด นี ้  จะ 
ไม อนุญาต ให สราง ใกล กวา ระยะ ถอย รน ที ่กำหนด ไว ใน ทุก กรณี     สวน ส่ิง ปลกู สราง ที ่ม ี
อยู กอน ขอ บังคับ   อาจ ถกู ให รื้อ ถอน บาง สวน ออก ตาม ความ เหมาะ สม     การ พิจารณา 
ให ร้ือ ถอน ส่ิง ปลกู สราง ที ่ม ีอยู แลว น้ัน     จะ ใช ความ เขม งวด กับ ส่ิง ปลกู สราง ขนาด ใหญ 
มาก กวา สิ่ง ปลูก สราง ขนาด เล็ก ๆ    เชน   บาน เรือน   ซึ่ง มัก จะ ได รับ การ ผอน ปรน 

   2.   สหภาพ ยุโรป 

    หาด ทราย หลาย ประเทศ ใน สหภาพ ยโุรป เผชญิ ปญหา ถกู กดั เซาะ  และ ประสบ 
กับ ความ ลม เหลว จาก การ พยายาม แก ปญหา มา ยาวนาน     ม ีการ รวบรวม กรณี ศึกษา 
ตางๆ ไว กวา   60   ชิ้น   ตาม ลักษณะ ทาง กายภาพ ของ หาด ทราย ที ่แตก ตาง กัน   บท เรยีน 
สำคัญ ที่ ยอมรับ รวม กัน ใน การ แก ปญหา การ กัด เซาะ หาด ทราย คือ     ปญหา การ กัด เซาะ 
ชายฝง มี สาเหตุ หลัก มา จาก มนุษย   ประสบการณ จาก แหง หนึ่ง ไม สามารถ ใช กับ 
แหง อื่น ได เสมอ ไป   วิธี แก ปญหา ที่ ดี ที่สุด คือ ตอง เนน ความ เขาใจ กลไก  “การ ทำงาน 
รวม กับ ธรรม ชา ติ”  โดย ให ความ สำคัญ กับ  “สมดุล ของ ตะกอ นท ราย ”  และ ไม 
แทรกแซง ระบบ ของ ธรรมชาติ เปน หลัก     
 โครงการ กอสราง และ อุตสาหกรรม ตาม แนว ชายฝง ทะเล   สามารถ สง ผล 
กระทบ ตอ ความ เสื่อมโทรม ของ ชายฝง ทะเล ได ทั้ง สิ้น   เชน   การ สราง ทาเรือ   และ การ 
ทำ เหมือง ทราย   ซึ่ง จะ สง ผล กระทบ ตอ ชายหาด ใน ระดับ สูง   และ ระดับ สูง ปาน กลาง 
ตาม ลำดับ น้ัน     ใน ยุโรป จึง ม ีมาตรการ ดแูล สอง กิจกรรม นี ้อยาง ท่ัว ถึง   สวน ส่ิง กอ สราง 
อืน่ ๆ  ตาม แนว ชายฝง ซึง่ มกั สง ผล ตอ การ กดั เซาะ ระดบั ปาน กลาง นัน้   จะ ม ีการ ดแูล บาง 
สวน ( Doody ,   et . al . ,   2004 )     กรณี ศึกษา ตอ ไป นี้ เปน บท เรียน สำคัญ สำหรับ ทุก พื้นที่ ที่ 
กำลัง เผชิญ กับ ปญหา การ สูญ เสีย หาด ทราย 
    ตัวอยาง กรณี ชายหาด เมืองชาเตเลยง (  Chatelaillon )  ใน ฝรั่งเศส   
 Chatelaillon   เปน เมือง ทอง เที่ยว ของ ฝรั่งเศส  มี หาด ทราย เปน แนว ยาว       
4   กิโลเมตร   ใน ป   1925   ประสบ ปญหา หาด ทราย ถูก กัด เซาะ  รัฐบาล พยายาม แก 
ปญหา โดย ใช โครงสราง แข็ง หลาย รูป แบบ   แต ปญหา การ กัด เซาะ กลับ ลุกลาม มาก 
ยิ่ง ขึ้น     กลาย เปน ปญหา เรื้อรัง มา นาน กวา   60   ป   จนถึง ปจจุบัน 
   การ แก ปญหา ใน อดีต   สวน ใหญ ใช โครงสราง แข็ง นานา ชนิด     แต ไม ประสบ 
ความ สำเร็จ     ดังนี้ 
  1925    กอสราง กำแพง กัน คลื่น เปน แหง แรก     
  1932   , 1947,1953   สราง คัน ดัก ทราย ขนาด เล็ก   5   ตัว   และ ขนาด ใหญ อีก   1   ตัว 
  1962,1972,1983     กำแพง หิน ( Seawall )  สราง ขึ้น ดวย หิน ภูเขา  และ หิน ขนาด ใหญ   
  ( Boulders ) 
  1968            เขื่อน กัน คลื่น   ถูก สราง ขึ้น ที่ สวน กลาง ของ หาด ทราย 
  1987            เขื่อน กัน คลื่น รูป ตัว  “ Y ” ถูก สราง ขึ้น อีก   3   ตัว 
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    ฝรั่งเศส ได รับ บท เรียน วา   โครงสราง แข็ง ไม สามารถ แก ปญหา การ กัด เซาะ 

หาด ทราย ได   ตอ มา จึง เปลี่ยน ไป ใช การ ถม ทราย   ( Beach - nourishment )   ซึ่ง เปน วิธี ที่ 

ใช มาก ใน สหรัฐอเมริกา   

   การ ถม ทราย ใน เมืองซาเตเลยง ( Chatelaillon )  เริ่ม ตน ใน ป   1989   ที่      

หาด ทราย ทาง ตอน ใต   เพ่ือ ปองกัน และ ลด การ กัด เซาะ ของ หาด ทราย   และ การ ปองกัน 

นำ้ ทวม ชมุชน     การ สราง ความ สมดลุ ให กบั ปรมิาณ ตะกอน ทราย ที ่ถกู คลืน่ พดั เขา ออก 

จาก ชายทะเล   เพ่ิม พื้นที่ ชายหาด สำหรับ การ ทอง เท่ียว   โครงการ ดัง กลาว ใน ระยะ แรก 

ใช เวลา   3   ป           ( 1989-1991 )   ดวย ปริมาณ ทราย   330,000   ลูก บาศก เมตร  ทำให 

หาด ทราย สูง ขึ้น   3.5   เมตร   ( จาก อดีต   4.5-8   เมตร )   ความ กวาง ของ ชายหาด เพิ่ม ขึ้น 

จาก   15   เมตร   เปน   100   เมตร   ใช งบ ประมาณ ทั้งหมด   15   ลาน   ฟ รัง ก   ( ประมาณ   

112.5   ลาน บาท ) 

   การ ดำเนิน การ ใน ระยะ แรก   สามารถ บรรเทา ปญหา การ กัด เซาะ และ ปญหา 

น้ำ ทวม   อีก ทั้ง ยัง ทำให จำนวน นัก ทอง เที่ยว เพิ่ม มาก ขึ้น     จึง ดำเนิน การ ตอ ใน ระยะ ที่ 

สอง ใน ป   1998   ที่ ชายหาด ทาง ตอน กลาง   โดย ใช ทราย   150,000   ลูก บาศก เมตร   งบ 

ประมาณ   7   ลาน ฟ รัง ก   ( ประมาณ   52.5   ลาน บาท )   ตอ มา ใน ป   1999   เกิด น้ำ ทวม 

ที่ ชายฝง ทาง ตอน เหนือ ของ เมือง     มี สิ่ง ปลูก สราง ได รับ ความ เสีย หาย กวา   300   หลัง   

จึง มี โครงการ ถม หาด ทราย ที่ ชายฝง ทาง เหนือ ดวย 

   การ ถม หาด ทราย   เปนการ แก ปญหา ที่ ได รับ ความ สนใจ มาก ใน ชวง   10   ป ที่ 

ผาน มา     แต ก็ มี บาง พื้นที่ ได รับ ผล เสีย จาก การ ถม หาด ทราย   เชน   ทำให พืช และ สัตว 

ใน ทอง ที่ มี จำนวน ลด ลง   เนื่องจาก ไม สามารถ ปรับ ตัว ได     การ ถม หาด ทราย โดย ไม 

ได ประเมิน ปจจัย ที่ เกี่ยวของ ตางๆ   อยาง รอบคอบ   เชน   ทิศทาง คลื่น     ลม     ตะกอน 

ทราย   ก็ อาจ ทำให วิธี ดัง กลาว ไม บรรลุ ผล     ดัง ตัวอยาง ที่ เมือง วาลโดโบโล  ( Vale   

do   Lobo )  ใน โปรตุเกส   ซึ่ง ถม ทราย   700,000   ลูก บาศก เมตร   โดย ใช เงิน ลงทุน   3.2   

ลาน ยูโร   กลับ ถูก คลื่น พัด หาย ไป ใน เวลา เพียง   2   สัปดาห 

  3. ศรี ลังกา 

    ศรี ลังกา ประสบ ปญหา การ กัด เซาะ ชายฝง เรื่อย มา ตั้ง แต ป   1950     สาเหตุ 

ของ ปญหา สวน ใหญ เกิด จาก กิจกรรม การ ใช ประโยชน ตางๆ   เชน     การ สราง ทาเรือ   ส่ิง 

ปลูก สราง รุก ล้ำ เขต ชายฝง     การ ทำ เหมือง ทราย   และ ขุด ปะการัง   รวม ถึง การ ปองกัน 

ชายฝง ดวย วิธี การ ที่ ไม เหมาะ สม     ทำให เกิด ผล กระทบ แบบ ลูกโซ ทั่วไป       ตัวอยาง 

ใน กรณี ของ ศรี ลังกา   เชน   การ สราง คัน ดัก ทราย ที่ ปาก แมน้ำ ปานาดูรา ( Panadura )  

เพื่อ ขยาย ปาก แมน้ำ ให เรอื ประมง เขา ออก ได สะดวก   แต ปญหา ที ่ตาม มา คือ     เกิด การ 

กัด เซาะ ชายฝง อยาง รุนแรง บริเวณ ตอน เหนือ ของ ปาก แมน้ำ   เน่ืองจาก คัน ดัก ทราย ขัด 

ขวาง เสน ทาง เคล่ือน ตัว ของ ตะกอน ทราย     ทำให พื้นที่ ชุมชน ใน ตอน บน ถกู กัด เซาะ เสีย 

หาย เปน จำนวน มาก     และ มี ผล กระทบ ตอ เสน ทาง เดินรถ ไฟ     ตอ มา รัฐบาล ตอง สราง 

กำแพง ชายฝง   ( revetment )   ปองกัน ราง รถไฟ ใน พื้นที่ 

   การ สราง เขื่อน กัน คลื่น ที่ เวลไลนานคารา ( Wellainankara)   เพื่อ ปองกัน 

เขต ประมง ใน พื้นที่   ทำให เกิด การ กัด เซาะ รุนแรง มาก ทาง ตอน เหนือ ของ พื้นที่   จน ตอง 

รื้อ ถอน เขื่อน ที่ เพิ่ง สราง นั้น ออก   แมวา ตอง เสีย คา ใช จาย มาก กวา การ สราง 

   การ ลักลอบ ทำ เหมือง ทราย อยาง ผิด กฎหมาย   เนื่องจาก การ ทำ เหมือง ทราย 

ทำให ชายฝง ขาด เสถียรภาพ   งาย ตอ การ ถูก กัด เซาะ   และ ปญหา น้ำ ทวม       แต มี บาง 

พื้นที่ ได รับ การ ยกเวน   โดย รัฐบาล อนุญาต ให ทำ เหมือง ทราย ได ใน ปริมาณ จำกัด   แต 

ก็ ยัง มี การ ลักลอบ ทำ ใน หลาย พื้นที่ 

   ศรี ลังกา ออก กฎหมาย อนุรักษ ชายฝง ต้ัง แต ป   1981   โดย ให หนวย งาน รัฐบาล   

( Coastal   Conservation   Department   -   CCD )   มี อำนาจ ควบคุม และ จัดการ ปญหา 

ตาม กฎหมาย   มี การ กำหนด ระยะ ถอย รน หาง ชายฝง   เพื่อ เปน แนว ปฏิบัติ ใน การ ใช 

ประโยชน ไว อยาง ชัดเจน   ( ขอบเขต ชายฝง :   ระยะ ทาง   300   เมตร   จาก ระดับ น้ำ สูงสุด   

( high - water   line )   เขา มา สู ฝง   และ วดั ออก จาก   ระดบั นำ้ สงูสดุ ออก สู ทะเล     2   กโิลเมตร     

การ จะ สราง สิ่ง ปลูก สราง ใดๆ   ใน เขต พื้นที่ ดัง กลาว ตอง ได รับ อนุญาต กอน     แต ถึง แม 

จะ ม ีการ บังคับ ใช ดัง กลาว ออก มา อยาง ชัดเจน     การ ละเมิด กฎ ดัง กลาว ก ็ม ีปรากฏ อยู 

ใน หลาย พื้นที่ 
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      โครงสราง แบบ แข็ง รูป แบบ ตางๆ ที่ รุก ล้ำ เขต ชายฝง 

จะ มี ผล กระทบ ตอ สมดุล ของ ตะกอน ทราย   ซึ่ง เปน สาเหตุ สำคัญ 

ที่ ทำให เกิด ปญหา การ กัด เซาะ หาด ทราย 

     สำหรับ ปญหา ที่ เกิด ขึ้น แลว   การ แกไข ตอง ให ความ 

สำคัญ ตอ วิธี การ ที่ สอดคลอง กับ ระบบ หรือ กระบวนการ ทาง 

ธรรมชาติ     หรือ เรียก วา   การ ทำงาน รวม กับ ธรรมชาติ   และ 

ตอง ให ความ สำคัญ กับ   สมดุล ของ ตระ กอ นท ราย   เพื่อ ไม ให 

เกิด ปญหา แบบ ลูกโซ   

      การ กำหนด แนว ถอย รน ของ ชายฝง   หรือ ขอบเขต ที ่ได 

รับ อิทธิพล ของ ระบบ ชายฝง ตาม ธรรมชาติ ให ม ีความ ชัดเจน ใน 

แตละ พื้นที่   และ ม ีบท ลงโทษ ผู ฝาฝน   เพื่อ ใหการ ใช ประโยชน ไม 

รบกวน ระบบ ธรรมชาติ ของ ชายฝง 

     แนว สันทราย ชายฝง   เปน สมดุล ของ ตะกอน ทราย ที่ 

เกิด ขึ้น ตาม ธรรมชาติ     ที่ มี ความ สำคัญ ตอ การ ปองกัน ชายฝง 

ทาง กายภาพ และ ระบบ นิเวศ ของ ชายหาด     เปน โครงสราง ตาม 

ธรรมชาติ ที่ มี ความ เปราะ บาง   ดัง นั้น จึง ไม ควร รบกวน 

     ตอง ให ชุมชน ใน ฐานะ ผู มี สวน ได สวน เสีย ได เขาใจ ใน 

คุณคา ของ หาด ทราย   มี บทบาท ใน การ อนุรักษ     การ เฝา ระวัง 

และ รณรงค ปองกัน การ กัด เซาะ ชายฝง ใน พื้นที่ 

สรุป บท เรียน จาก ประเทศ ตางๆ 

     ขอ สงัเกต เกีย่ว กบั ประเด็น กฎหมาย 
ไทย ที่ ควร ปรับปรุง 
      จาก การ ทบทวน กฎหมาย ที ่เกีย่วของ 
กับ การ ดูแล ควบคุม การ ใช ประโยชน 
ชายฝง ของ ไทย นั้น     พบ วา มี ประเด็น ที่ 
ควร ปรับปรุง ดังนี้ 
    1 )   กฎ เกณฑ การ ควบคุม ดูแล   
และ การ ใช ประโยชน ทรัพยากร 
ทาง น้ำ ของ ไทย เปน กฎ เกณฑ กวาง 
เกิน ไป     เปน กฎ เกณฑ ที่ ใช รวม กัน 
ทุก พื้นที่ ทั้ง ประเทศ     และ ทุก ประเภท 
ของ ทรัพยากร   ( เชน   แมน้ำ   ลำคลอง   
บึง   อาง เก็บ น้ำ   ทะเลสาบ   ทะเล   หรือ 
ชายหาด )   ซึง่ หาก พจิารณา โดย ละเอยีด 
จะ พบ วา ทรัพยากร ม ีความ แตก ตาง กัน 
ทั้ง พื้นที่     และ ประเภท ของ ทรัพยากร     
เชน   กายภาพ ของ ทะเล   และ แมน้ำ จะ ม ี
ความ แตก ตาง กัน อยาง มาก กฎเกณฑ  
ตางๆ ที่ กำหนด ขึ้น ใช อาจ เหมาะ สม  

สรุป ปญหา และ ขอ เสนอ 
เพื่อ การ อนุรักษ หาด ทราย ของ ไทย 

สำหรับ แมน้ำ แต อาจ จะ ไม เหมาะ สม 
สำหรับ ทะเล   
    2 )   การ ไมม ีมาตรการ ทาง กฎหมาย 
การ จัดการ   การ สงวน   การ อนุรักษ   
และ การ ใช ประโยชน ที่ ชัดเจน   ใน 
สวน ของ ปาก แมน้ำ   สันทราย   ซึ่ง เปน 
รอย ตอ ทาง ธรรมชาติ ระหวาง แมน้ำ 
และ ทะเล     ระหวาง ทะเล และ แผน ดิน 
ที่ มี ความ สำคัญ มาก  และ ไมมี การ 
กำหนด แนว ถอย รน ใน แตละ พื้นที่ อยาง 
เปน ระบบ     ปจจุบัน มี แต ใน พื้นที่ เขต 
อุทยาน แหง ชาติ เทานั้น ที่ เขม งวด 
  3 )   การ อนุญาต สิ่ง ปลูก สราง ที่ มิได 
มี ขอ กำหนด เกี่ยว กับ การ ใช ผล การ 
ศกึษา ความ เหมาะ สมอ ยาง เปน วชิา 
การ ประกอบ การ พจิารณา     เชน   จาก   
พระ ราช บัญญัติ การ เดิน เรือ ใน นาน 
น้ำไทย   พ . ศ .   2456   ขอ   5 .ที่ กำหนด วา   
อาคาร หรือ สิ่ง ปลกู สราง อื่น ใด ที่ ลวง ล้ำ 
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ลำ แมน้ำ ที่ ไมมี ลักษณะ ตาม ที่ กำหนด 
ไว  ให ผาน การ อนุญาต โดย กรม เจา ทา   
จาก น้ัน ให ประกาศ ลักษณะ ของ อาคาร 
หรือ ลักษณะ ของ การ ลวง ล้ำ ลำ แมน้ำ 
นั้น ใน ราช กิจ จาน ุเบกษา และ ให ถือ เปน 
หลกั เกณฑ ใน การ อนญุาต ตอ ไป ได   โดย 
มิได ระบุ ถึง มาตรการ การ สง เสริม การ 
ใช กระบวนการ ทาง วิชา การ ประกอบ 
การ ตัดสิน ใจ
    4 )   ความ ไม เหมาะ สม ของ ขอ 
กำหนด ใน บาง กรณี   เชน   โครงสราง 
ที่ ได รับ อนุญาต ให ทำการ กอสราง ลวง 
ล้ำ ชายฝง ได บาง ประเภท   ที่ ระบุ ใน          
พ . ร . บ .   การ เดนิ เรอื ใน นาน น้ำไทย   พ . ศ .   
2456 ขอ   4   เปน โครงสราง ที ่กระตุน การ 
กัด เซาะ ชายฝง     กรณี ตัวอยาง เชน   ขอ 
กำหนด ที ่ระบุ ไว ใน   ขอ   4   ( 5 )   ที ่วา  “การ 
สราง เขื่อน กัน น้ำ เซาะ   ตอง มี โครงสราง 
ที่ แข็ง แรง ”  จาก การ ทบทวน เอกสาร 
พบ วา   โครงสราง แข็ง จะ เปน สิ่ง แปลก 
ปลอม ที ่แทรกแซง ระบบ ธรรมชาติ   และ 
เปน สาเหตุ หลัก ของ การ กัด เซาะ   ซึ่ง พบ 
ได ตลอด แนว ชายฝง ทะเล ของ ไทย   ใน 
ทาง วิชา การ นั้น   การ ปองกัน น้ำ เซาะ มี 
วิธ ีการที่ หลาก หลาย    วิธ ีการ สราง เขื่อน 

กัน น้ำ เซาะ ดวย โครงสราง แข็ง แรง   เปน 
วิธี ที่ กอ ให เกิด ผล กระทบ บริเวณ ขาง 
เคียง รุนแรง  ตอ เนื่อง  ยาก ที่ จะ สิ้น สุด   
และ จะ ยิ่ง รุนแรง ขึ้น มาก ใน กรณี ของ 
ชายฝง ทะเล   
    อีก กรณี ตัวอยาง เชน   ขอ กำหนด ที่ 
ระบุ ไว ใน   ขอ  4   ( 7 )   ที่ วา “โรงงาน ที่ 
ติด ตั้ง เครื่อง สูบ น้ำ ตอง อยู บน ฝง หรือ 
อยู ใกล ฝง มาก ที่ สุด ”  จาก ขอ กำหนด นี้   
โรง ติด ตั้ง เครื่อง สบู น้ำ ที ่สราง ขึ้น จะ เปน 
โครงสราง ที่ อาจ จะ กอ ให เกิด ปญหา 
การ กัด เซาะ รุนแรง ได   เพราะ การ อยู 
ใกล ฝง มาก ก ็จะ ลวง ล้ำ แนว ถอย รน ของ 
ชายหาด และ เกิด ปญหา การ กัด เซาะ 
ตาม มา   ดัง เชน ปญหา ที่ เกิด ขึ้น ที่ ตำบล 
เกา เสง   อำเภอ เมอืง   จังหวัด สงขลา   ที ่ม ี
โรง สบู น้ำ เสีย ต้ัง ลวง ล้ำ แนว ถอย รน ของ 
ชายหาด   ซึง่ เปน สาเหต ุหนึง่ ที ่กระตุน ให 
เกิด ปญหา การ กัด เซาะ ที่ เกิด กับ หาด 
เกา เสง อยาง รนุแรง   เพราะ เปน สิง่ แปลก 
ปลอม ที่ รุก ล้ำ แนว ถอย รน   ที่ แทรกแซง 
ระบบ ของ ธรรมชาติ   
    5 )   การ กำหนด โทษ ปรับ ต่ำ  เกิน ไป 
เชน   โทษ ปรับ หา พัน บาท ถึง หา หมื่น 
บาท กรณี การ กระ ทำ ใดๆ  ที่ เปน ผล 

ให เกิด การ เปลี่ยนแปลง รอง น้ำ   ทาง 
เดิน เรือ   โทษ ปรับ ดัง กลาว จะ ไมมี ผล 
ยับย้ัง การ สราง ปญหา   โทษ ปรับ ควร จะ 
ครอบคลุม ถึง การ สญู เสีย ดุลยภาพ ของ 
สิ่ง แวดลอม ดวย     

   จุด ออน ใน การ บริหาร จัดการ 
อนุรักษ หาด ทราย ของ ไทย     
    ทำให ปญหา การ กัด เซาะ ชายฝง 
ของ ไทย มี ความ เสีย หาย รุนแรง ขึ้น เปน 
ลำดับ     ดังนี้   
   1 )   การ มอง ขาม องค ความ รู 
ทาง วิชา การ เก่ียว กับ ระบบ นิเวศ หาด 
ทราย   อาจ เกิด จาก การ ไม ให ความ 
สำคัญ     ทำให การ ใช ประโยชน   และ 
การ แก ปญหา การ กัด เซาะ ที่ ผาน มา เปน 
ไป ดวย ความ ไม เขาใจ   ไม สอดคลอง กบั 
ระบบ ทาง ธรรมชาติ ของ ชายฝง     ทำให 
กจิกรรม ตางๆ ของ มนษุย เปน ตวั กระตุน 
ให เกิด การ พัง ทลาย ของ หาด ทราย   
   2 )   การ มอง ขาม ความ สำคัญ ใน 
การ กำหนด ทศิทาง การ ใช ประโยชน 
ทรพัยากร ชายฝง อยาง ชดัเจน     ทำให 
ม ีการ ใช ประโยชน ไป อยาง ไร ทศิทาง     และ 
ทำให เสีย โอกาส ใน การ ใช ประโยชน 
ศักยภาพ ของ หาด ทราย ใน อนาคต   เชน   

กรม เจา ทา  ซึ่ง เปน หนวย งาน หลัก 
ใน การ รับ ผิด ชอบ ดูแล ชายฝง   ดวย 
ภารกิจ หลัก คือ การ ขนสง ทาง น้ำ     การ 
ใช ประโยชน ชายฝง จึงเปน ไป ใน ดาน 
การ ขนสง ทาง น้ำ เปน หลัก  โดย มิได 
คำนึง ถึง ศักยภาพ หรือ คุณคา ชายหาด 
ใน ดาน อื่น ๆ    เชน   การ เปน แหลง กำเนิด 
ของ ชีวิต สัตว นานา ชนิด   และ คุณคา 
ดาน นันทนาการ  ทำให การ แก ปญหา 
ที่ ผาน มา สง ผล ให เสีย โอกาส ใน การ ใช 
ทรัพยากร ชายฝง ใน ดาน อื่น ๆ    ไป 
    3 )   การ ไมม ีกระบวนการ ให ความ รู 
ที่ ถูก ตอง แก ประชาชน ใน ทุก ระดับ     
 
 ภยั คกุคาม ตอ การ สญู เสยี หาด ทราย 
ธรรมชาติ ของ ไทย 
    1 )   สังคม ขาด ความ เขาใจ ที่ ถูก 
ตอง ใน ระบบ นิเวศ ของ หาด ทราย   
การ เผย แพร ตอ สาธารณะ  อยาง รู เทา 
ไม ถึง การณ อยู เสมอตอ ขาว สาร ที่ ระบุ 
สาเหตุ ปญหา การ กัด เซาะ หาด ทราย 
ที่ ไม ถูก ตอง   กอ ให เกิด ความ เขาใจ ผิด 
ทั่วไป  และ นำ ไป สู การ แก ปญหา ที่ ผิด 
ทาง   ตัวอยาง เชน   คน สวน ใหญ มัก 
เขาใจ วาการ กัด เซาะ หาด ทราย เกิด 
จาก คลืน่   ซึง่ ความ เปน จรงิ แลว ทราย จะ 
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เคลือ่นที ่มา และ เคลือ่น ไป ตาม ธรรมชาต ิ
โดย คลื่น   การ เคลื่อนที่ ไป อาจ จะ มาก 
ใน ฤดู มรสุม   และ คลื่น จะ ชวย ซอมแซม 
ใน ชวง คลื่น ลม สงบ   ที่ ชาว บาน เรียก วา 
คลื่น แตง หาด 
    2 )   ไมมี การ ควบคุม การ ใช 
ประโยชน พื้นที่ ชายทะเล อยาง 
เหมาะ สม   เชน   การ กำหนด แนว การ 
ใช ประโยชน ที่ ไม รุก ล้ำ ระบบ ธรรมชาติ     
ประกอบ กับ การ มอง ขาม องค ความ รู 
ทาง วิชา การ ที่ เกี่ยวของ   สง ผล ใหการ 
ใช ประโยชน พื้นที่ ชายทะเล ทั้ง โครงการ 
ของ รัฐบาล และ ประชาชน แทรกแซง 
ระบบ ของ ธรรมชาติ ทั้ง โดย เจตนา และ 
การ รู เทา ไม ถึง การณ     ปญหา การ กัด 
เซาะ จึง ลุกลาม เปน ลูกโซ ใน ทุก วัน นี้ 
     3 )   การ แก ปญหา เฉพาะ หนา โดย 
ไม ใสใจ ผล กระทบ   เชน   การ กัด เซาะ 
ชายฝง มัก จะ สราง ความ กังวล ให กับ 
ชุมชน ชายฝง   ดัง นั้น เพื่อ ตอบ สนอง ขอ 
เรียก รอง ของ ประชาชน   หนวย งาน ที่ 
เกี่ยวของ มัก ใช งบ ประมาณ ไป กับ การ 
ใช โครงสราง แข็ง เพื่อ แก ปญหา โดย 

ไม คำนึง ถึง ขอบเขต ของ ผล กระทบ ที่ 
จะ เกิด ขึ้น   แทนที่ จะ ใช กระบวนการ 
ทำความ เขาใจ อยาง เปน วิชา การ   เปน 
จุด เริ่ม ตน ของ การ แทรกแซง ธรรมชาติ 
โดย ไม จำเปน   และ เกิด การ กัด เซาะ หาด 
ทราย ใน พื้นที่ ถัด ไป โดย ไม ทราบ จุด สิ้น 
สุด     เปนการ เลือก วิธี แก ที่ กอ ให เกิด 
ปญหา ใหม ใน พื้นที่ ขาง เคียง   
     4 )   การ แสวงหา ผล ประโยชน 
ของ คน บาง กลุม   การ แก ปญหา การ 
กัด เซาะ ชายฝง เกี่ยวของ กับ การ ใช งบ 
ประมาณ จำนวน มาก     จึง ทำให เกิด 
ชอง ทาง แสวงหา ประโยชน ของ คน บาง 
กลุม จาก โครงการ กอสราง ตางๆ     ตลอด 
จน การ ใช โอกาส ใน ฤดู มรสุม ลม แรง 
และ การ อาง กระแส ขาว ภาวะ โลก รอน 
ใน การ เสนอ โครงการ กอสราง ปองกัน 
ชายฝง   โดย ขาด การ วิเคราะห ถึง สาเหตุ 
ทีแ่ท จรงิ   การ กระทำ ดงั กลาว จงึ เปนการ 
เพิ่ม สิ่ง แปลก ปลอม แทรกแซง ระบบ 
ธรรมชาต ิ  กอ ให เกดิ ปญหา การ กดั เซาะ 
ชายฝง อยาง ไม สิ้น สุด 

   ขอ เสนอ ใน การ แก ปญหา 
และการ อนุรักษ หาด ทราย ของ ไทย  
มาตรการเรง ดวน   
      กรณี หาด ทราย ที่ ยัง คง สภาพความ 
เปน ธรรมชาติ    เพื่อ คง สภาพ ความ เปน 
ธรรมชาติ   และ ความ มี เสถียรภาพ ไว     
กอน ที่ จะ สาย เกิน การ แกไข     จึง ตอง มี 
มาตรการ ดูแล อยาง เหมาะ สม   ดังนี้ 
       1 )   การ กำหนด แนว ถอย รน   หรือ 
ขอบเขต ที่ ได รับ อิทธิพล ของ ชายฝง ใน 
แตละ พื้นที่ อยาง เปน วิชา การ 
      2 )   ทำความ เขาใจ กับ ประชาชน ที่ 
อยู ใน พื้นที่ ชายฝง ให มี ความ รู ความ 
เขาใจ   เพื่อ การ อยู อาศัย ตาม แนว 
ชายฝง ทะเล โดย ไม รบกวน ระบบ ของ 
ธรรมชาติ 
     3 )  ยุติ การ กิจ กร รม ใดๆ   ที่ รบกวน 
แทรกแซง ระบบ ชายหาด ใน ทุก กรณี   
โดย อางอิง จาก แนว ถอย รน 
       4 )   รื้อ ถอน สิ่ง กอสราง รุก ล้ำ ทะเล
 ชายฝง ที่ ไม ใช ประโยชน แลว ออก ไป   
เพื่อ ให หาด ทราย คืน สู ความ สมดุล ตาม 
ธรรมชาติ 

   5 )   การ ขุด ลอก รอง น้ำ   ตอง นำ 
ตะกอน ที ่ขุด ออก ไป ชดเชย ให แก ชายฝง 
เพื่อ ให ตะกอน ทราย อยู ใน สมดุล 
   6 )   กำหนด ให หาด ทราย ที่ ยัง คง สภาพ
 ปกต ิให เปน เขต อนรุกัษ  โดย ม ีมาตรการ 
กำกับ ดูแล 
    กรณี หาด ทราย ที่ กำลัง ประสบปญหา
 การ กัด เซาะ   ตอง ใช มาตรการ เพิ่ม เติม 
ดังนี้ 
    1) จำกัด ขอบเขต ของ ความ เสีย หาย    
และ ไม ใช วิธี แกไข ที่ กอ ให เกิด การ กัด 
เซาะ แบบ ลูกโซ 
  2)   ยาย ประชาชน ที่ ได รับ ผล กระทบ 
ออก จาก รัศมี การ กัด เซาะ   และ ชดเชย 
อยาง เปน ธรรม 
  3)   ศึกษา และ ดำเนิน มาตรการ ฟนฟู 
ชายฝง ที ่ถกู กดั เซาะ โดย ให ความ สำคญั 
ตอ  “การ ทำงาน รวม กับ ธรรมชาต ิ  และ 
สมดุล ของ ท ราย ”
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   1)   ปรับปรุง กฎ เกณฑ การ กำกับ ดูแล โดย จำแนก ให ชัดเจน ระหวาง ทะเล   แมน้ำ   
และ อื่น ๆ  
     2 )  เพิ่ม กลไก การ ดูแล ทรัพยากร ชายฝงสวน สำคัญ ที่ มี ความ บอบบาง เปน พิเศษ   
เชน   หาด ทราย   สันทราย ชายฝง   สันดอน ใต น้ำ     
       3 )   เพิ่ม กลไก การ สนับสนุน   การ สงวน อนุรักษ และ การ แก ปญหา อยาง เปน วิชา การ   
      4)   กำหนด แนว ถอย รน และ มาตรการ กำกับ แนว ถอย รน ของ แตละ พื้นที่     
       5 )   กำหนด โซน การ ใช ประโยชน   พื้นที่ เพื่อ การ สงวน และ การ อนุรักษ ใน แตละ 
พื้นที่ ให มี ความ ชัดเจน ทั้ง ใน และ นอก พื้นที่ อุทยาน แหง ชาติ   ออก กฎหมาย คุมครอง 
ชายหาด ประเภท ตางๆ   เชน เดียว กับ ปา ชาย เลน และ ปะการัง 
     6 )   ปรับปรุง   การ บังคับ ใช กฎหมาย ให มี ประสิทธิภาพ   และ บท ลงโทษ ให มี ความ 
เหมาะ สม   

การ ปรับปรุงมาตรการ ทาง กฎหมาย
การพังทลายของหาดทราย

ฝมือใคร?

ถาม - ตอบ   ถาม - ตอบ   
ถาม     ถา ใช หิน  หรือ รูป หลอ ซีเมนต วาง ไว ใต น้ำ  ( เพื่อ ให ไม บดบัง
ทัศ นิย ภาพ )   จะ สามารถ รักษา หาด ทราย ได หรือ ไม 
 ตอบ     ไม ได     เพราะ สิ่ง ดัง กลาว ทำ หนาที่ เปน เข่ือน กัน คลื่น   แต อยู ใต น้ำ   
จะ ทำให เกิด ผล กระทบ ตอ หาด ทราย เชน เดยีว กับ เข่ือน กัน คล่ืน เหนือ น้ำ 

ทุก ประการ     ทั้ง ยัง ตอง 
ใช งบ ประมาณสูง กวา 
และ เปน อุปสรรคตอ 
การ เดิน เรือ

คอรรัปชั่น

ความผิดพลาด
ทางวิชาการ

ความเขาใจผิดของประชาชน
ที่มา :   http : / / www . artif-
cialreefs . org / Scientic Re-
ports / 264HarrisLee_fi les / 
image004 . jpg 
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ความเขาใจผิด
ที่พบเสมอเกี่ยวกับหาดทราย

ความเขาใจผิด
ที่พบเสมอเก่ียวกับหาดทราย

 ความ เขาใจ ผิด 
      การ กัด เซาะ ชายฝง เปน ปญหา   และ จะ ตอง มี การ ปองกัน 
  แทจริง 
        การ กัด เซาะ ชายฝง   เปน กระบวนการ ตาม ปกติ ของ ธรรมชาติ   เน่ืองจาก หาด ทราย 
ประกอบ ดวย เม็ด ทราย   ซึ่ง เคลื่อนที่ ตาม แรง พัด พา ของ กระแส คลื่น และ ลม     เกิด การ 
ทบัถม เปน หาด ทราย ที ่ม ีความ สมดลุ ตาม ธรรมชาต ิ  ขณะ เดยีวกนั ก ็ไม เคย หยดุ นิง่   การ 

ถูก กัด เซาะ ของ หาด ทราย ใน ชวง 
ฤดู มรสุม   จะ ถูก ทดแทน ดวย เม็ด 
ทราย ที่ ถูก พัด คืน กลับ มา ทับถม 
กัน ตาม เดิม ใน ฤดู ที่ ลม สงบ 
 
 หาด ทราย นัน้ จะ ได รบั การ ปกปอง 
อยาง สูงสุด ถา เรา ยอมรับ 
กระบวนการ ตาม ธรรมชาติ ของ 
การ กัด เซาะ และ การ ทับถม กลับ 
คืน   โดย ไม เขาไป รบกวน สมดุล นี้ 

ภาพ ที่   A   แสดง กระบวนการ เกิด ของ 
หาด ทราย และ เนนิ ทราย จาก การ กระทำ 
ของ คลื่น   ( ร . ท . ก .   คือ ระดับ น้ำ ทะเล 
ปาน กลาง ) 
 ที่มา :   คัด ลอก จาก   Beach   Protection   
Authority ,   Queensland ,   Australia 

 ความ เขาใจ ผิด 
        กำแพง กัน คลื่น สามารถ ปองกัน การ 
กัด เซาะ ได 
  แทจริง 
      การ สราง กำแพง กัน คลื่น จะ แยก ทราย 
ให อยู เฉพาะ ดาน บน ของ กำแพง   ทำให 
ปริมาณ ทราย ใน ระบบ ตาม ปกติ ลด ลง   
ดวย เหตุ นี้ ใน ชวง ฤดู มรสุม ชายหาด ที่ อยู 
ดาน ลาง ของ กำแพง   อาจ ถูก กัด เซาะ 
อยาง รุนแรง จน หมด สภาพ 

   กลาว คือ   กำแพง กัน คลื่น สามารถ 
ปองกัน พื้นที่ ดาน บน ของ กำแพง ได จริง   
แต จะ เพิ่ม การ กัด เซาะ ให กับ หาด ทราย 
ดาน ลาง   จน ใน ท่ีสุด อาจ ไม เหลือ ชายหาด 
บริเวณ ดาน ลาง ของ กำแพง เลย 
 
    กรณี ตัวอยาง บาน หนา ศาล   อำเภอ 
หัวไทร   จังหวัด นครศรีธรรมราช   

 การ แก ปญหา กัด เซาะ ดวย การ ถม หิน
 บน หาด ที่ บาน หนา ศาล ป   2548 

 จาก นั้น ก็ เปลี่ยน เปน กำแพง ชายฝง   เรง ให 
ชายหาด ถูก กัด เซาะ มาก ขึ้น ( ภาพ ป   2549 ) 
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 ความ เขาใจ ผิด 
    สราง เขื่อน กัน คลื่น ยื่น ไป ใน ทะเลสามารถ 
ลด การ กัด เซาะ หาด ทราย ได   เนื่องจาก 
เขื่อน ชวย ลด แรง คลื่น ที่ พัด เขา ฝง 
  แทจริง 
   เขื่อน กัน คลื่น ทำให เกิด การ สะสม ของ 
ตะกอน ดาน ทิศทาง การ พัด พา ตะกอน มา   
ขณะ ที่ อีก ดาน หนึ่ง   หาด ทราย จะ ถูก กัด 
เซาะ อยาง รุนแรง   เนื่องจาก เม็ด ทราย ไม 
สามารถ เคลื่อน มา ได ตาม ธรรมชาติ

    การ สราง เขื่อน กัน คลื่น หลาย ตัว วาง 
ขนาน กับ แนว ชายฝง   ดาน หลัง ของ 
เขื่อน จะ เกิด การ ตก ตะกอน   เพราะ เกิด 
สภาพ นำ้ นิง่ และ ตืน้ เขนิ ใน ทีส่ดุ   ระหวาง 
ชอง วาง ของ เขือ่น ชายฝง จะ ปรบั ตวั เปน 
อาว รปู โคง เสยี ดลุ ภาพ ของ การ เปน หาด 
ทราย ตาม ธรรมชาติ   ชายหาด ถัด จาก 
เขื่อน กัน คลื่น ตัว สุดทาย จะ เกิด การ กัด 
เซาะ ชายฝง อยาง รุนแรง และ ตอ เนื่อง 
ไป เปน ระยะ ทาง ไกล 

ความเขาใจผิด
ที่พบเสมอเก่ียวกับหาดทราย

 อดีต . . .   ที่ บาน หนา ศาล     

วัน นี้ ...ที่ บาน หนา ศาล

มรสุม   ธ . ค .   2549   ชายฝง ที่ สูญ 
เสีย หาด ทราย  ทำให คลื่น โถม 
เขาหา กำแพง 

เอื้อเฟอภาพจากเครือขายเฝาระวังรักษาหาดทราย และคุณสุบิน นิยามเดชา

การ พัง ทลาย ของ หาด 
ทราย และ ฝง   อำเภอ 
ปากพนัง   ที่ ลุกลาม ไม 
สิ้น สุด จาก เขื่อน หิน กัน 
ทราย บา นบอคณ ที 
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ชายหาด หลัง เขื่อน หิน ถูก กัด เซาะ 
  ตอ เนื่อง เปน แนว ยาว 
  จาก ภาพ จะ เห็น วาการ กัด เซาะ 
  ลุกลาม เขาไป จนถึง แนว ถนน 
  ที่ เดิม เคย อยู หาง จาก ฝง 
  กวา รอย เมตร 
ที่มา : เครือขายเฝาระวังรักษาหาดทราย

การกัดเซาะลุกลามเขาไปจนถึงแนวถนน

เขื่อนหิน
ตนเหตุ

“รวมเปนสวนหน่ึงของการอนุรักษหาดทราย”

ภาพ : ชมรมศิลปะการภายภาพ มอ. และเครือขายเฝาระวังรักษาหาดทราย
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