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บทคัดยอ
บทความน้ีมุงเนนศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีแนวชายฝงซึ่งเปนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายหลัง

จากท่ีมีการกอสรางโครงสรางวิศวกรรมปองกันชายฝงแบบแข็งในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี โดยประยุกตใชขอมูลการ
รับรูจากระยะไกลในหลายชวงคลื่นเปนเครื่องมือ บันทึกภาพในชวงป 2518-2554 ปรับปรุงคุณภาพขอมูลภาพดวย
เทคนิควิธีเนนขอบเชิงเสนแบบการแบงสวน แบบเนนขอบภาพ และการหลอมรวมขอมูล ประมวลและวิเคราะหผล
การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงในอัตราการเปลี่ยนแปลงระหวางตําแหนงซึ่งไกลท่ีสุดกับใกลท่ีสุด (SCE) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยตอป (EPR) ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโปรแกรม Arcview 3.3 รวมกับโปรแกรมเสริม
DSAS ผลการศึกษา พบวา อัตราการกัดกรอนในชวงกอนมีโครงสราง (ป 2518-2538) เฉลี่ย 3.70 ม./ป ชวงหลัง
มีโครงสราง (ป 2538-2554) เฉลี่ย 3.02 ม./ป โครงสรางแบบรอดักทรายสามารถปองกันการกัดกรอนชายฝงได
นอยกวาแบบกําแพงกันคลื่นและแนวหินท้ิง และมีอัตราการกัดกรอนระดับรุนแรงรอบพ้ืนท่ีและตอเน่ืองกับ
โครงสราง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณดานตะวันตกของโครงสรางมีอัตราการกัดกรอนเฉลี่ย 5.59 ม./ป ขณะท่ีการใช
โครงสรางแบบกําแพงกันคลื่นแบบรูปทรงหลี่ยม 4 ขา ปองกันการกัดกรอนชายฝงได โดยยังคงสภาพพ้ืนท่ีแนว
ชายฝงไวและตัวโครงสรางวัสดุยังคงสภาพใชงานไดดี การใชโครงสรางแบบแนวหินท้ิงชวยชะลอการกัดกรอนไดแต
สภาพโครงสรางมักชํารุดเสียหายงาย
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ขอสรุปท่ีไดช้ีใหเห็นวาโครงสรางแบบยื่นตั้งฉากกับแนวชายฝง เมื่อสรางตอเน่ืองหรือซอนทับพ้ืนท่ี
โครงสรางแบบขนานชายฝงจะเปนสวนเรงใหเกิดอัตราการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงท้ังโดยรอบโครงสรางและพ้ืนท่ี
ตอเน่ืองขางเคียงมากข้ึนและเกิดในอัตรารุนแรง การประยุกตใชขอมูลรับรูจากระยะไกลดวยเทคนิควิธีการแยกแนว
ชายฝงแบบการแบงสวนและเนนขอบภาพรวมกับการหลอมรวมขอมูลภาพสีผสมหลายชวงคลื่นชวยใหการแปล
ความหมายดวยสายตาจําแนกแยกแนวขอบชายฝงทําไดงายมีความถูกตองมากข้ึน และมีประโยชนมากสําหรับการ
ประเมินผลกระทบและติดตามเฝาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงตําแหนงแนวชายฝงอยางมีประสิทธิภาพ

ABSTRACT
This paper focuses on comparing the shoreline change rates in coastal areas, the impact

occurred after the construction of coastal defenses hard engineering structures in the coastal of
Pattani province during 1975 to 2011. The methodology is based on the application of remote
sensing data in multispectral is during recording in 1975 to 2011, an algorithm that ensures
accurate image geometric registration and improvement techniques on the edge of the image
segmentation, Sobel edges detection and Panshaped for sub-pixel shoreline extraction. The
processing and analysis of shoreline change using Arcview 3.3 application with extension plugins
DSAS.  Rate of shoreline change was demarcated based on shoreline change envelope (SCE) and
End Point Rate (EPR). The results found that have during the before coastal structure erosion
rate of 3.70 m/yr, after the structure erosion rate of 3.02 m/yr. Groyne structure prevent coastal
erosion was less than the tripod seawall and revetment structure, and affect the erosion process
to the area around the structure, especially in the west side, the erosion rate of 5.59 m/yr. While
the use of a tripod seawall to prevent coastal erosion. The remains of the coastline and the
material structure still works great. Using the revetment structure is slow erosion, but the rock
dumps structure is damaged easily.

The result of the study indicates that shore perpendicular structure, if construction a
continuous or overlay structure built parallel to the coast is accelerate rate of change of the
coastline and surrounding structures and the more side effects of severe erosion rates.
Application of the remote sensing technique to extraction the shoreline and focus on the
segmentation, Sobel edges detection and panshaped with color multispectral image information
helps to easier and more accurate interpret for visual interpretation, Then techniques are very
useful for impact assessment and monitoring coastal changes of spatial dynamics effectively.
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บทนํา
จากบันทึกทางประวัติศาสตรของสมเด็จเจา

ฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช
ระบุวา “ใน พ.ศ. 2427 เรือสุริยมณฑลตองจอด
ทอดสมอหนาอ าวเมืองตานี ออกมาไกลจากฝ ง
ประมาณ 100 เสน (1 เสน = 40 ม.) หรือระยะทาง
หางออกไปประมาณ 4 กม. เพราะสภาพปากอาว
เปนหาดเลนตื้น” (เจาฟากรมพระยาภาณุพันธุวงศวร-
เดช, 2511) แตในชวง 30 ปท่ีผานมาผลกระทบจาก
ปญหาการกัดกรอนชายฝงเกิดข้ึนในระดับรุนแรงมาก
การเพ่ิมข้ึนของระดับนํ้าทะเล และการเขาไปพัฒนา
เพ่ือใชประโยชนพ้ืนท่ีชายฝงกลายเปนปญหาสําคัญและ
กระตุนให เ กิดปญหาการ กัดกรอนชายฝ งสะสม
หนวยงานภาครัฐไดวางแผนและจัดการแกไขปญหาการ
กัดกรอนพ้ืนท่ีชายฝงในจังหวัดปตตานีดวยการเลือกใช
โครงสรางวิศวกรรมปองกันชายฝงแบบแข็ง โดย
ระยะแรกในชวงพ.ศ. 2538-2543 ดําเนินการกอสราง
โครงสรางแบบแข็งจํานวน 3 รูปแบบ ประกอบดวย
โครงสรางแบบกําแพงกันคลื่น (Seawall) รอดักทราย
(Groyne) และเข่ือนกันทรายและคลื่นปากรองนํ้า
( Jetty) ในช วงป 2543-2548 ดํ า เ นินการ เสริ ม
โครงสรางวิศวกรรมปองกันชายฝงในรูปแบบแนวหินท้ิง
(Revetment) และในป 2553 เพ่ิมโครงสรางแบบแนว
เสาคอนกรีต (Pole concrete) จะเห็นไดวามีการ
กอสรางโครงสรางวิศวกรรรมปองกันชายฝงแบบแข็ง
จํานวน 5 รูปแบบ ตลอดความยาวของแนวชายฝง
ตั้งแตดานตะวันตกของปากแมนํ้าปตตานี อําเภอเมือง

จนถึงคลองทายามู บานบางราพา อําเภอหนองจิก รวม
ระยะทางประมาณ 28.89 กม.

แมวาจะมีโครงสรางปองกันชายฝงเกิดข้ึน
แลวหลายแหงหลายรูปแบบ ปญหาการกัดกรอนยังคงมี
ความรุนแรง สินและคณะ (2545) รายงานวา พ้ืนท่ี
ชายฝ งจั งหวัดปตตานีมี อัตราการกัดกรอนเฉลี่ย
5-6 ม./ป แนวชายฝงท่ีมีพ้ืนท่ีถูกกัดกรอนระยะทาง
ยาวประมาณ 23.5 กม. เปนพ้ืนท่ีซึ่งมีอัตรากัดกรอน
มากกวา 5 ม./ป (ระดับกัดกรอนรุนแรง) ระยะทางยาว
11 กม. โดยเฉพาะพ้ืนท่ีดานตะวันตกบริเวณตอเน่ือง
กับเข่ือนกันทรายและคลื่นปากรองนํ้า บานตันหยง
เปาว อ.หนองจิก มีอัตราการกัดกรอนเฉลี่ย 10 ม./ป
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(2548) พบวา แนวชายฝงบริเวณบานตันหยงเปาวและ
บางตาวา มีอัตรากัดกรอนระดับรุนแรงเฉลี่ย 5.6 และ
7.0 ม./ป ตามลําดับ ปริทัศน (2550) พบวา จังหวัด
ปตตานีมีพ้ืนท่ีถูกกัดกรอนเปนระยะทางยาว 45.1 กม.
มีอัตรารุนแรง 27.475 กม. อัตราปานกลาง 17.639
กม. บานบางตาวา บะอิง และตันหยงเปาว เปนพ้ืนท่ีท่ี
มีการกัดกรอนข้ันวิกฤติ ในอัตรามากกวา 5.5 ม./ป
และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม (2550) พบวา พ้ืนท่ีแนวชายฝ ง
บานบะอิงบางตาวา มีระยะทางการกัดกรอน 4.5 กม.
อัตราการกัดกรอน 10-20 ม./ป

เห็นไดวาถึงแมจะไดดําเนินการแกไขปญหา
การกัดกรอนชายฝงและกอสรางโครงสรางปองกัน
ชายฝงแบบแข็ง ปญหาการกัดกรอนชายฝงยังคงเกิดข้ึน
และบางพ้ืนท่ีมีผลกระตุนใหเพ่ิมอัตราการกัดกรอนมาก
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ข้ึน ดังน้ันการติดตามศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจึงเปนสิ่งสําคัญ
วิธีการท่ีนํามาใชศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงกัน
อย า งแพรหลายในประ เทศต า ง  ๆ  คื อ  การ นํา
ประยุกตใชขอมูลจากเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกล
(Remote Sensing) ซึ่งใหรายละเอียดขอมูลและมีชวง
คลื่นหลายชวงและหลายเวลา สามารถนํามาใชศึกษา
พลวัตการเปลี่ยนแปลงชายฝงไดอยางตอเน่ือง และ
วิเคราะห ประมวลผลขอมูลรวมกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี
(Spatial data) อ่ืน ๆ ดวยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (Geographic Information System หรือ
GIS) รวมกับกระบวนการศึกษาประเมินตัวแปรปจจัย
ทางกายภาพท่ีสําคัญ ไดแก ระดับนํ้าทะเล สภาพคลื่น
ลม และลักษณะธรณีสัณฐานวิทยาของแนวชายฝง ซึ่ง
เปนแนวทางหน่ึงท่ีชวยลดระยะเวลาและงบประมาณ
การศึกษา สามารถระบุจําแนกพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงและ
มีความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงได และชวย
ยืนยันหรือทบทวนแนวทางในการดําเนินงานดานการ
ปองกันอัตราการกัดกรอนชายฝงทะเล เพราะแผนงาน
การแกไขปญหาตองดําเนินงานอยางรอบคอบ การ
ตรวจสอบขอเท็จจริงของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ซึ่งจะ
ชวยใหการดําเนินงานแกไขปญหาทําไดอยางเหมาะสม

พ้ืนท่ีศึกษา
พ้ืนท่ีศึกษาอยูในเขตชายฝงจังหวัดปตตานี

ครอบคลุมพ้ืนท่ีแนวชายฝงจากดานตะวันตกของคลอง
คอลอกรือโบ บานบางปลาหมอ อ.เมืองปตตานี ถึง
ปากคลองสายหมอบานบะอิง อ.หนองจิก ละติจูด 60

51.11 ถึง 60 52.25 เหนือ และลองจิจูด 1010

7.11 ถึง 1010 12 ตะวันออก (ดูรูปท่ี 1) เปนพ้ืนท่ีซึ่ง

มีอัตราการกัดกรอนในระดับรุนแรง และมีการใช
รูปแบบโครงสรางวิศวกรรมปองกันชายฝงใน

วิธีการศึกษา
ประยุกตใชเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกล

ท้ังภาพถายทางอากาศและขอมูลภาพถายดาวเทียม
จากหลายแหลงขอมูลและตางชวงเวลา ขอมูลท่ีได
นํามาศึกษาติดตามการใชประโยชนท่ีดินและติดตาม
การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝง โดยประมวลผล วิเคราะห
ผลและจัดทําแผนท่ีเปรียบเทียบระหวางชวงเวลาดวย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
1. การรวบรวมขอมูล

1.1 ขอมูลภาพถายทางอากาศและแผนท่ี
ประกอบดวย ภาพถายทางอากาศป 2518 มาตราสวน
1:15,000 และป 2538 มาตราสวน 1:4,000 และป
2545 มาตราสวน 1:15,000 ท้ังน้ีกําหนดใชภาพถาย
ทางอากาศป 2538เปนภาพปฐาน ขอมูลแผนท่ีใชแผน
ท่ีชุด L7018ระวาง 5221 IV ขอมูลท้ังหมดนํามากราด
ตรวจภาพ (Scanning) ขนาดรายละเอียดภาพ 300
dpi

1.2 ขอมูลภาพถายดาวเทียม ประกอบดวย
ขอมูลภาพถายดาวเทียม Landsat TM, Theos, Spot
5 และ Geoeye บันทึกภาพในหลายชวงระหวางป
2533-2554 (ดูตารางท่ี 2)

1.3 ขอมูลหมุดหลักฐานจากกรมท่ีดินและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ แผนท่ีลักษณะภูมิประเทศ
ภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียม ขอมูล
ลักษณะธรณีสัณฐานวิทยาชายฝ งทะเลของกรม
ทรัพยากรธรณี แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน และหนวย
ชุดดินของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนตน.
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รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษาและท่ีตั้งโครงสรางปองกันชายฝง

ตารางท่ี 1 ขอมูลภาพถายทางอากาศและแผนท่ี
ขอมูล ป มาตราสวน แหลงขอมูล

ภาพถายทางอากาศ (ขาว-ดํา) 2518 1:15,000 กรมแผนที่ทหาร (RSTD)
ภาพถายทางอากาศ (ขาว-ดํา แบบ Ortho) 2538 1:4,000 กรมที่ดิน
ภาพถายทางอากาศ (สี) 2545 1:15,000 กรมแผนที่ทหาร
L7018 5221 IV Nongchik 2540 1:50,000 กรมแผนที่ทหาร

ตารางท่ี 2 ขอมูลภาพถายดาวเทียม
ขอมูลภาพถายดาวเทยีม เดือน/ปทีบ่ันทึกขอมูล รายละเอียดภาพ จํานวนชวงคลื่น (band)

Landsat 5 TM เม.ย. / 2533 30 ม. 6
ม.ีค. / 2543 30 ม. 6

Spot 5 ก.พ. / 2549 10 ม. Panchromatic
THEOS (Multispeactal) ม.ค. / 2554 15 ม. 4
Geoeye (Multispeactal) ก.ย. / 2554 1.65 ม. 3

2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝง
ใชวิธีวิเคราะหแยกแนวชายฝงดวยวิธีปรับ

คุณภาพและการเนนขอบภาพ และลากแนวเสนแนว
ชายฝงดวยวิธีการแปลความหมายดวยสายตา รวมกับ
การสํารวจแนวชายฝงโดยการรังวัดดวยเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมระบบจีพีเอสแบบสถิต (Static
Survey) มีข้ันตอนดังน้ี

2.1 การวิเคราะหประมวลผลขอมูลรับรู
จากระยะไกล

2.1.1 การปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric
correction) ใชโปรแกรม ERDAS Imagine Version
8.4 ดัดแกขอมูลภาพ (Image rectification) เพ่ือ
กําหนดคาพิกัดของภาพโดยอาศัยสมการพหุนาม
(Polynomial equation) การกําหนดตําแหนงจุดภาพ
อางอิงกับคาพิกัดหมุดมาตรฐานของกรมท่ีดินท่ีทราบ
คาแลวเปนหมุดพิกัดอางอิงควบคุมภาคพ้ืนดิน (GCP)
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ใชระบบพิกัดแบบ Universal Transverse Mercator
(UTM) อางอิงรูปทรงรีพ้ืนหลักฐานทางราบระบบ WGS
84 คาพิกัดตําแหนงอางอิงไดจากกระบวนการสํารวจ
รังวัดดวยเครื่องสัญญาณดาวเทียมระบบจีพีเอส และ
กําหนดพิกัดจุดภาพใหมีขนาดรายละเอียดนอยกวา 5.5
ม.ตอจุดภาพ (Pixel) การตรวจสอบคาความถูกตอง
ของการปรับแกพิกัดภาพ คํานวณโดยการหาคารากท่ี
สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนในแตและจุดควบคุม
ภาคพ้ืนดิน (Root mean square error: RMS) ท้ังน้ี
ยอมรับคาความคลาดเคลื่อนท่ีมีคาบวกลบไมเกิน 1 ผล
ท่ีไดนํามาใชเปนตนแบบในการกําหนดพิกัดจุดภาพ
ใหกับขอมูลภาพอ่ืน ๆ ดวยวิธีการดัดแกภาพแบบภาพ
สูภาพ (Image to image rectification) และสงออก
ขอมูลไฟลภาพในรูปแบบไฟลนามสกุล *.tiff

2.1.2 การปรับแตงความเขมภาพ (Contrast
enhancement) หลังจากปรับขอมูลภาพใหไดคาพิกัด
ภาพตรงกันแลว นําขอมูลมาปรับปรุงคาความเขมสีเทา
เดิมของภาพหรือคา Digital number (DN) ใหมให
เหมาะสมในการศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการทางคณิตศาสตร
เนนคุณภาพของภาพโดยใชตัวกรองแบบความถ่ีสูง
(High frequency kernel) ขนาดจุดภาพ 3x3

2.1.3 การแยกแนวเสนชายฝง (Shoreline
extraction) เปนการเนนขอมูลภาพใหมีองคประกอบ
เปนลายเสนแบบเนนขอบของวัตถุ (Edge detection)
โดยใชเทคนิคตัวกรองแบบแบงสวน (Segmentation)
เพ่ือแยกแนวเขตพ้ืนดินกับพ้ืนนํ้า ผลท่ีไดนําไปเนน
ขอบภาพดวยวิธีแบบ Sobel เพ่ือแยกแนวขอบเขตของ
วัตถุ จากน้ันนําไปหลอมรวมขอมูลภาพกับภาพถายทาง
อากาศ บันทึกขอมูลและสงออกขอมูลไฟลนามสกุล
*.tiff

2.1.4 การลากเสนแนวชายฝง นําเขาขอมูล
ภาพถายทางอากาศ และภาพถายดาวเทียมท่ีผานการ

ปรับแกเชิงเรขาคณิตและปรับคุณภาพขอมูลแลว ใช
โปรแกรม Arcview ลากเสนแนวชายฝงในแตละป
ขอมูลตามแนวขอบภาพท่ีไดจากวิธีเนนขอบภาพ ดวย
วิ ธี ก า ร แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย ด ว ย ส า ย ต า ( Visual
interpretation)

2.2 การสํารวจรังวัดเสนแนวชายฝงทะเล
2.2.1 ประยุกตใชเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

ระบบจีพีเอสเดินสํารวจแนวชายฝงในงานภาคสนาม
ด ว ย เ ท ค นิ ค ก า ร สํ า ร ว จ รั ง วั ด แ บ บ ก่ึ ง ส ถิ ต
(Pseudostatic survey) โดยติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมจีพีเอส Trimble รุน T4 เครื่องรับท่ี 1 ไวท่ี
หมุดหลักฐานอางอิงของของกรมท่ีดินท่ีทราบคาเพ่ือใช
เปนหมุดฐาน กําหนดบันทึกคาพิกัดตําแหนงทุกๆ 15
วินาที ตอเน่ืองกันเปนเวลา 3 ช่ัวโมง และกําหนดให
เครื่องรับท่ี 2 เปนแบบ Rover station เดินสํารวจแนว
ชายฝงตามแนวสันหาด และใชเครื่องรับสัญญาณแบบ
พกพา GPSmap รุน 76CSx อีกจํานวน 2 เครื่องรวม
เดินสํารวจแนวชายฝงตามแนวหลังสันหาด และแนวนํ้า
ลงต่ําสุดของวันหรือเทาท่ีสามารถเดินสํารวจลงไปใน
ทะเลได โดยกําหนดคาบันทึกแนวเสนทาง (Tracking)
ทุกระยะ 10 เมตร

2.2.2 นําขอมูลท่ีไดเขาโปรแกรม Arcview
เพ่ือลากเสนเช่ือมโยงขอมูลจุดตาง ๆ ท่ีไดจากการ
สํารวจใหเปนเสนแนวชายฝง

2.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงแนว
ชายฝงทะเลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

นําขอมูลเสนแนวชายฝงทะเลแตละปท่ีไดการ
แปลความหมายมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือประเมินการ
เปลี่ยนแปลงแนวชายฝงทะเลในชวงระยะเวลา 37 ป
(พ.ศ. 2518-2554) และหาอัตราการเปลี่ยนแปลงแนว
ชายฝง อาทิ พ้ืนท่ีคงสภาพ พ้ืนท่ีถูกกัดเซาะ พ้ืนท่ีท่ีมี
การสะสมตัว โดยวิเคราะหและประมวลผลดวยระบบ
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สารสนเทศภูมิศาสตรโปรแกรม Arcview ประกอบดวย
ข้ันตอนดังน้ี

2.3.1 การนําเขาและแปลงขอมูลเชิงพ้ืนท่ี
โดยนําขอมูลเสนแนวชายฝงทะเลแตละป มาแปลง
ขอมูลจากขอมูลแบบเสน (Polyline) ใหเปนขอมูลแบบ
พ้ืนท่ี(Polygon) ท้ังน้ีกําหนดใหขอมูลภาพถายทาง
อากาศป 2538 เปนเสนแนวชายฝงปฐาน เน่ืองจาก
โครงสรางวิศวกรรมปองกันชายฝงกอสรางข้ึนหลังป
2538 จากน้ันใช วิธีซอนทับขอมูล (Overlay) เพ่ือ
คํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงในแตละป
ท่ีเปรียบเทียบ นําขอมูลการเปลี่ยนแปลงแนวเขต
ชายฝงในคาบ 3 ชวงเวลา ไดแก แนวชายฝงป 2518
2538 และ 2554 มาวิเคราะหรวมเพ่ือเปรียบเทียบ
อัตราการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงในชวงกอนและหลัง
การกอสรางโครงสรางวิศวกรรมปองกันชายฝง โดย
ออกเปน 2 ชวงเวลา ชวงแรกศึกษาการเปลี่ยนแปลง
แนวชายฝงในชวงป 2518-2538 และชวงท่ีสองศึกษา
การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงในชวงป 2538-2554

2.3.2 การคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงแนว
ชายฝง ประยุกตใชโปรแกรมเสริม Digital shoreline
analysis system version 2.2.1 (DSAS) ซึ่งพัฒนา
โดย United states geological survey (USGS)
(Thieler et al., 2003) ใหเปนฟงกชันเสริมใน
โปรแกรม Arcview คํานวณหาอัตราระยะทางท่ีเกิด
การเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดสรางเสนในแนวตั้งฉาก
สมมุติ (Transect) ออกไปจากเสนฐานท่ีกําหนดไวชวง
แถวละ 100 ม. มีระยะทางยาวออกจากเสนฐานสมมุติ
1,500 ม. นําคาพิกัดของจุดท่ีเสนตั้งฉากสมมุติตัดกับ
เสนแนวชายฝ งมาคํ านวณระยะทาง ท่ี เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง ใน 2 ลักษณะ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงระหวางตําแหนงซึ่งไกลท่ีสุดกับใกลท่ีสุด
ตามแนวเสน Transect แตละแนว (Shoreline

change envelope (SCE)) และอัตราระยะทางแนว
ชายฝงท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยตอปในชวงระหวางป
เกาท่ีสุดกับปปจจุบันตามแนวเสน Transect แตละ
แนว (End point rate (EPR))

2.3.3 การจําแนกลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ชายฝงทะเล แบงลักษณะการเปลี่ยนแปลงออกเปน 4
กลุม ไดแก กัดกรอนรุนแรง กัดกรอนปานกลาง ชายฝง
คงสภาพ และเกิดการสะสมตัว (ดูตารางท่ี 3)

2.3.4 นําผลท่ีไดไปตรวจสอบขอมูลในงาน
ภาคสนาม กําหนดจุดสํารวจแบบตารางกริดขนาด 100
ม. และสุมเลือกกริดสํารวจแบบเปนระบบทุก 5 กริด
รวมกับการสอบถามพูดคุยกับชาวบานท่ีอาศัยอยูใน
พ้ืนท่ี จดบันทึกตามแบบสํารวจและใชระบบกําหนด
พิกัดตําแหนงบนพ้ืนโลกอางอิงตําแหนงภาคสนาม แผน
ท่ีภาพถายท่ีพิมพจากเครื่องพิมพ สายเทปวัดระยะ
และเครื่องมือภาคสนามท่ีจําเปน เพ่ือสามารถตรวจวัด
ระยะและบันทึกสิ่งท่ีสนใจในงานภาคสนาม ขอมูล
ท้ังหมดนํามาใชวิเคราะหรวมกันและสรุปผลการศึกษา

2.3.5 จัดทําแผนท่ีการเปลี่ยนแปลงชายฝง
ทะเล พรอมรายงานผลการศึกษา

ผลการศึกษา
1. การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงในชวงป 2518-2554

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  พ บ ว า  ลั ก ษ ณ ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงมีความซับซอนและแตกตางกันไปตาม
ชวงเวลาและประเภทโครงสรางวิศวกรรมปองกัน
ชายฝงแตละแบบ โดยในชวงกอนมีโครงสรางแนว
ชายฝงมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะกัดกรอนเขามา
เปนแนวขนานกับแนวเดิมตลอดแนวชายฝง และพบท้ัง
พ้ืนท่ีสะสมตัวเปนสันดอนทราย (Sand barrier)เปน
แนวยาวขวางเบ่ียงปากรองนํ้าและแบบเกาะสันดอน
แตในชวงหลังมีโครงสรางแนวชายฝงมีการเปลี่ยนแปลง
ท้ังในลักษณะกัดกรอนเขามา คงสภาพและเวาแหวง
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บริเวณรอบโครงสรางและพ้ืนท่ีซึ่งตอเน่ืองกับโครงสราง
ตามผลกระทบในแตละโครงสราง ไมพบพ้ืนท่ีแนว
ชายฝ ง ท่ี มี ก า ร สะสมตั ว ท้ั ง น้ี แนวชายฝ ง เ กิ ด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบกัดกรอนในอัตราเฉลี่ย
(EPR) 3.56 ม./ป หรือระดับการกัดกรอนปานกลาง มี
ระยะทางแนวชายฝงถูกกัดกรอนเขามายังแผนดินเฉลี่ย
(SCE) 140.36 ม. มีพ้ืนท่ีถูกกัดกรอนมากท่ีสุดเปน
ระยะทาง 205.52 ม. เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงระหวางชวงป 2518-2538 (ชวงกอนมี
โครงสร า ง ) กับช วงป 2538-2554 (ช ว งหลั งมี
โครงสราง) พบวา ในชวงป 2538-2554 มีอัตราการกัด
กรอนเฉลี่ย 3.02 ม./ป ซึ่งนอยกวาในชวงป 2518-
2538 มีอัตราการกัดกรอนเฉลี่ย 3.70 ม./ป หรือใน
ระดับกัดกรอนปานกลาง (ดูตารางท่ี 4, รูปท่ี 2 และ
รูปท่ี 3)

ตารางท่ี 3 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเล และอัตราการกัดกรอน
ลักษณะการเปลีย่นแปลงชายฝงทะเล

กัดกรอนรุนแรง
(Severe erosion coast)

กัดกรอนปานกลาง
(Moderate erosion coast)

สะสมตัว
(Depositional coast)

ชายฝงคงสภาพ
(Stable coast)

มีอัตราการกัดกรอน
> 5 ม./ป

มีอัตราการกัดกรอน
1-5 ม./ป

มีอัตราการสะสมตัว
> 1 ม./ป

มีอัตราการเปล่ียนแปลง
± 1 ม./ป

ที่มา: สินและคณะ. (2545), คณะวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. (2548)

ตารางท่ี 4 อัตราการกัดกรอนเฉลี่ยตอป (ม.)

ประเภทโครงสราง/ที่ตั้ง
การกัดกรอนในพ้ืนที่โครงสราง การเปลีย่นแปลงแนวชายฝง

2518-25542518-2538 2538-2554
ระยะทาง อัตรา/ป ระยะทาง อัตรา/ป EPR SCE

รอดักทราย/บางปลาหมอ -63.93 -3.04 -4.29 -0.25 -1.91 92.59
กําแพงกันคล่ืน/บางตาวา -105.84 -4.93 -0.76 -0.18 -2.98 128.02
รอดักทราย/บางตาวา-สายหมอ -89.19 -4.25 -109.73 -6.46 -5.59 205.52
แนวหินทิ้ง/บะอิง -54.05 -2.57 -88.34 -5.20 -3.77 135.32
เฉล่ีย -78.25 -3.70 -50.78 -3.02 -3.56 140.36

หมายเหตุ - หมายถึง เกิดกระบวนการกัดกรอน

2. การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงบริเวณโครงสราง
วิศวกรรมปองกันชายฝง

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ระหวางชวงป 2518-2538 กับชวงป 2538-2554 ใน
บริ เ วณ โคร งส ร า ง แบ บต า ง  ๆ  มี ลั ก ษณะกา ร
เปลี่ยนแปลงแนวชายฝงดังน้ี

1. โครงสรางรอดักทรายบานบางปลาหมอ
พบวา ในชวงป 2518-2538 มีอัตราการกัดกรอนเฉลี่ย
3.04 ม./ป ในระดับกัดกรอนปานกลาง แตในชวงป
2538-2554 มีอัตราการกัดกรอนเฉลี่ยลดลงเหลือ
0.25 ม./ป หรือเปนชายฝงคงสภาพ ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงมี ท้ังรูปแบบการกัดกรอนและทับถม
สลับกันไปตามชวงเวลา พ้ืนท่ีซึ่งถูกกัดกรอนเปนพ้ืนท่ี



848 KKU Science Journal Volume 44 Number 4 Research

ซึ่งอยูระหวางแนวโครงสรางแตละแนว และบริเวณดาน
ตะวันออกของแนวโครงสราง

2. โครงสรางกําแพงกันคลื่นบานบางตาวา
พบวา ในชวงป 2518-2538 มีอัตราการกัดกรอนเฉลี่ย
4.93 ม./ป ในระดับกัดกรอนปานกลาง แตในชวงป
2538-2554 มีอัตราการกัดกรอนเฉลี่ยลดลงเหลือ 0.18
ม./ป หรือเปนชายฝงคงสภาพ พ้ืนท่ีถูกกัดกรอนเปน
พ้ืนท่ีขางเคียงตอเน่ืองกับโครงสรางในระยะหางออกไป
100-200 ม. ในสวนพ้ืนท่ีดานหลังโครงสรางไมเกิดการ
กัดกรอนเขามาในแผนดิน

3. โครงสรางรอดักทรายบานบางตาวา-สาย
หมอ พบวา ในชวงป 2518-2538 มีอัตราการกัดกรอน
เฉลี่ย 4.25 ม./ป ในระดับกัดกรอนปานกลาง แตในชวง
ป 2538-2554 มีอัตราการกัดกรอนเฉลี่ยเพ่ิมมากข้ึน
6.43 ม./ป หรือในระดับกัดกรอนรุนแรง ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงคอนขางซับซอนมีท้ังรูปแบบการกัดกรอน
และทับถมสลับกันไปตามชวงเวลา พ้ืนท่ีซึ่งถูกกัดกรอน
เริ่มจากแนวชายฝงดานตะวันตกของรอดักทรายท่ี 5
(ตัวสุดทาย) และกัดกรอนเวาแหวงเขามาหาพ้ืนท่ีรอดัก
ทรายตัวท่ี 4 และ 3 ตามลําดับ ในสวนพ้ืนท่ีรอดักทราย
ตัวท่ี 1 และ 2 เกิดการกัดกรอนในพ้ืนท่ีระหวางแนว
โครงสราง และกัดกรอนเวาแหวงเขามาหาพ้ืนท่ีรอดัก
ทรายตัวท่ี 3 จนกระท่ังแนวชายฝงถูกกัดกรอนเช่ือม
เปนแนวตอเน่ืองกัน

4. โครงสรางแนวหินท้ิงบานบะอิง พบวา
ในชวงป 2518-2538 มีอัตราการกัดกรอนเฉลี่ย 2.57

ม./ป ในระดับกัดกรอนปานกลาง แตในชวงป 2538-
2554 มีอัตราการกัดกรอนเฉลี่ย 5.20 ม./ป หรือใน
ระดับกัดกรอนรุนแรง ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
คอนขางซับซอนสลับกันไปตามชวงเวลา พ้ืนท่ีซึ่งถูกกัด
กรอนหายไปเปนพ้ืนท่ีแนวสันดอนทรายท่ีงอกทับถม
ปดปากแมนํ้าในชวงป 2538-2540 และพ้ืนท่ีบริเวณ
ปากรองนํ้าคลองสายหมอ และพ้ืนท่ีขางเคียงตอเน่ือง
กับโครงสรางไปทางตะวันตกในระยะหางออกไป 200-
300 ม. ในสวนพ้ืนท่ีดานหลังโครงสรางไมเกิดการกัด
กรอนเขามาในแผนดิน
3. พ้ืนท่ีการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝง

1. ผลการเปรียบเทียบเสนแนวชายฝงตั้งแตป
2518-2554 พบวา แนวชายฝงมีพ้ืนท่ีถูกกัดกรอนรวม
508.73 ไร ในบริเวณโครงสรางรอดักทรายบางตาวา-
สายหมอมีพ้ืนท่ีถูกกัดกรอนมากท่ีสุด คิดเปน 327.52
ไร (ดูตารางท่ี 5)

2. ผลการเปรียบเทียบเสนแนวชายฝ ง
ระหวางป 2518-2538 และระหวางในชวงป 2538-
2554 พบวา ในชวงป 2538-2554 โครงสรางแบบรอ
ดักทราย/บางตาวา-สายหมอมีพ้ืนท่ีถูกกัดกรอนมาก
ท่ีสุด คิดเปน 132.53 ไร ในชวงป 2538-2554 ซึ่งเปน
ชวงหลังท่ีมีโครงสรางวิศวกรรมปองกันชายฝงโดย
ภาพรวมพ้ืนท่ีการกัดกรอนลดลง บริเวณโครงสรางแบบ
กําแพงกันคลื่นบานบางตาวา มีพ้ืนท่ีถูกกัดกรอนนอย
ท่ีสุด คิดเปน 3.78 ไร (ดูตารางท่ี 5)
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ตารางท่ี 5 พ้ืนท่ีกัดกรอนในชวงป 2518-2554

ประเภทโครงสราง/ที่ตั้ง
พ้ืนที่กัดกรอน

2518-2538 2538-2554 2518-2554
รอดักทราย/บางปลาหมอ 66,480.02 (41.55) 10,326.99 (6.45) 71,742.92 (44.84)
กําแพงกันคล่ืน/บางตาวา 161,591.68 (100.99) 6,051.67 (3.78) 162,706.08 (101.69)
รอดักทราย/บางตาวา-สายหมอ 212,041.92 (132.53) 316,737.30 (197.96) 524,034.30 (327.52)
แนวหินทิ้ง/บะอิง 11,742.37 (7.34) 37,439.25 (23.40) 55,490.64 (34.68)

451,855.99 (282.41) 370,555.21 (231.60) 813,973.94 (508.73)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงหนวยเปนไร

รูปท่ี 2 แผนท่ีเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงป 2518-2554
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รูปท่ี 3 แผนท่ีเสนแนวชายฝงป 2518-2554

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาไดขอสรุปวาการประยุกตใช

ขอมูลการรับรูจากระยะไกลท้ังภาพถายทางอากาศและ
ขอมูลภาพถายดาวเทียมรวมกับงานสํารวจภาคสนามมี
ป ร ะ โ ย ชน ม า กต อ ก า ร ศึ กษ าแ ล ะติ ด ต า มก า ร
เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชายฝง เทคนิคการแยกสกัดแนว
ชายฝงแบบแบงสวน (Segmentation) รวมกับแบบโซ
เบล (Sobel) เปนวิธีท่ีดีและสามารถแยกเขตแนวเขต
ระหวางพ้ืนดินกับพ้ืนนํ้าไดถูกตองแมนยํา ชวยใหการ
แยกสกัดเสนแนวชายฝงและการแปลความหมายทําได
งายข้ึน พ้ืนท่ีศึกษามีโครงสรางวิศวกรรมปองกันชายฝง
หลายรูปแบบ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงมี
ความซับซอนและแตกตางกันไปตามชวงเวลาและ
ผลกระทบตามประเภทโครงสรางวิศวกรรมปองกัน
ชายฝงแตละแบบ โดยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในชวงท่ี
กอนมีโครงสรางฯ มีลักษณะกัดกรอนเขามาในลักษณะ
เปนแนวขนานกับแนวเดิมตลอดแนวชายฝงและพบท้ัง
พ้ืนท่ีสะสมตัวเปนสันดอนทราย และแบบเกาะสันดอน
แตในชวงหลังมีโครงสรางฯ แนวชายฝงมีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในลักษณะกัดกรอนเขามา คงสภาพ
และเวาแหวงบริเวณรอบโครงสรางและพ้ืนท่ีซึ่งตอเน่ือง
กับโครงสรางตามผลกระทบในแตละโครงสราง ไมพบ

พ้ืนท่ีแนวชายฝงท่ีมีการสะสมตัว แนวชายฝงบริเวณ
โครงสรางท่ีมีลักษณะตั้งฉากกับชายฝงหรือแบบรอดัก
ทรายในพ้ืนท่ีบานบางตาวา-สายหมอ มีอัตราการกัด
กรอนมากท่ีสุด โดยในชวงหลังมีโครงสรางอัตราการกัด
กรอนมากกวาชวงกอนมีโครงสราง เน่ืองจากโครงสราง
ดังกลาวมีลักษณะเปนสิ่งกีดขวางทิศทางแนวการไหล
ของกระแสนํ้าชายฝง และตะกอนชายฝง ซึ่งสงผลตอ
การกักเก็บตะกอนชายฝงดวย สอดคลองกับธนวัฒน
และคณะ ( 2552) , สิ นและคณะ (2545 ) และ
Pornpinatepong et al. (2005) ซึ่งพบวาการแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีโดยใชโครงสรางทาง
วิศวกรรม ไดแก  เ ข่ือนกันคลื่น (Offshore
breakwaters) หรือ รอดักทราย (groins) อาจ
กอใหเกิดปญหาการกัดเซาะในพ้ืนท่ีขางเคียง ชาญชัย
และเชาว (2556) จึงเห็นวาโครงสรางรูปแบบดังกลาว
ไมสามารถชวยปองกันการกัดกรอนชายฝงได อีกท้ังยัง
เปนตัวเรงใหเกิดการกัดกรอนเกิดตอเน่ืองและ เพ่ิมมาก
ข้ึน ขณะท่ีโครงสรางท่ีมีลักษณะขนานกับชายฝงหรือ
แบบกําแพงกันคลื่น และแบบกําแพงกันคลื่นท่ีเสริม
ดวยกอนคอนกรีตรูปทรง 4 ขา ในพ้ืนท่ีบานบางตาวา
สามารถชวยปองกันการกัดกรอนได ท้ังน้ีตั้งแตป 2538
เปนตนมา แนวชายฝงยังคงสภาพไวและมีผลกระทบตอ
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การเปลี่ยนแปลงกับพ้ืนท่ีขางเคียงนอย จะเห็นไดวาใน
รอบ 17 ป (ป 2538-2554) มีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงในระยะทางตามแนวยาวประมาณ 200-
300 ม. และเวาเขามาในแนวตั้งกับชายฝงประมาณ
10-20 ม. สวนโครงสรางแบบแนวหินท้ิงท่ีบานบะอิง
น้ันสามารถชวยชะลอการกัดกรอนได แตสภาพวัสดุ
โครงสรางท่ีใชมีลักษณะชํารุดแตกหักเสียหายหลาย

สวนบางสวนแตกหัก พังทะลายกองเรียงรายไมคง
สภาพตามแบบ (ดูรูปท่ี 4) ดังน้ันจึงควรออกแบบ
เลือกใชวัสดุโครงสรางใหมั่นคงแข็งแรงมีความคงทน
หรือกอสรางไดตามแบบมาตรฐาน อยางไรก็ตาม
โครงสรางท่ีมีลักษณะขนานกับชายฝงมีขอเสียคือไม
สามารถกักเก็บทรายไวเปนพ้ืนท่ีหนาหาด

แนวหินท้ิงบานบางปลาหมอ รอดักทรายบางปลาหมอ

กําแพงกันคลื่นบานบางตาวา รอดักทรายบางตาวา-สายหมอ แนวท่ี 4 และ 5

รอดักทรายบางตาวา-สายหมอ แนวท่ี 3 แนวหินท้ิงบานบะอิง

รูปท่ี 4 สภาพโครงสรางวิศวกรรมปองกันชายฝงป 2554

ผลท่ีไดจากการศึกษามีขอเสนอแนะวาแนว
ทางการดําเนินงานกอสรางโครงสรางวิศวกรรมปองกัน
ชายฝงใด ๆ บนพ้ืนท่ีชายฝงท้ังในเขตอําเภอเมืองและ
อํา เภอหนองจิก  จั งห วัดปตตานี ไมควร เลือกใช

โครงสรางวิศวกรรมปองกันชายฝงแบบตั้งฉากกับแนว
ชายฝง เพราะมีผลกระตุนใหเกิดการกัดกรอนมากข้ึน
โดยเฉพาะโครงสรางแบบรอดักทราย เพราะรูปแบบ
ตําแหนง และทิศทางการวางตัวโครงสรางในพ้ืนท่ีไม
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สงผลตอการสะสมตัวและชวยลดอัตราการกัดกรอนลง
โดยเฉพาะการวางตําแหนงโครงสรางบนพ้ืนท่ีชายฝงซึ่ง
อยูดานทิศตะวันออก ซึ่งอยูใกลหรือเปนท่ีตั้งของชุมชน
นอกจากน้ีควรมีมาตรการติดตามผลกระทบและ
ตรวจสอบประเมินโครงสรางตลอดแนวชายฝง เพราะ
พ้ืน ท่ี ช ายฝ ง ทะ เ ล เ ป น พ้ื น ท่ี มี พล วั ต รสู ง มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตอเน่ืองกันและมีความซับซอน มี
การประเมินความเหมาะสมของมาตรการท่ีจะใชตอ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝ ง และ
ผลกระทบจากการใชโครงสรางน้ันๆ ท่ีมีตอระบบนิเวศ
ชายฝงท้ังในปจจุบันและในอนาคตโดยละเอียด ท้ังน้ี
กอนท่ีจะมีการนํามาตรการหรือเลือกใชโครงสรางแบบ
ใดมาใชเพ่ือแกไขปญหาการกัดกรอนชายฝงในพ้ืนท่ี
กอนการออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมควรท่ีจะ
ดําเนินการศึกษากระบวนการชายฝง เชน ทิศทาง
คาบเวลาและความเร็วคลื่นเขาหาฝง การเคลื่อนท่ีของ
ตะกอนชายฝ ง ให ร อบคอบ ต อ ง ใช โ ม เดลทาง
คณิตศาสตรและฟสิกสทางทะเลชวยวิเคราะห การปรับ
ความยาวของตั ว เ ข่ือน ให เ หมาะสม โดยอาศั ย
ประสบการณงานภาคสนาม ตองมีการทดสอบแบบ
โครงสรางในพ้ืนท่ีอยางละเอียดในลักษณะโครงการนํา
รอง และมีการปรับปรุงแบบข้ันสุดทายกอนท่ีจะ
ดําเนินการกอสรางท้ังระบบ อยางไรก็ตามในกรณีท่ี
โครงสรางกอใหเกิดหรือเปนตัวกระตุนใหการกัดกรอน
เพ่ิมข้ึนหากตองการรื้อถอนน้ันยังมีประเด็นท่ีตอง
พิจารณาอีกท้ัง น้ีจากการศึกษาขอกฎหมายของ
อัมภินันท (2554) พบวา หากตองพิจารณาดานการรื้อ
ถอนกรมเจาทามีอํานาจเปนผูอนุญาตตาม พรบ.การ
เดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ.2456 มาตรา 118 ทวิ แต
ยังไมมีอํานาจเปนผูรื้อถอนไดดวยตนเอง การเขาไปรื้อ
ถอนตองอาศัยคําสั่งศาล ซึ่งในแงปฏิบัติกระบวนการ
พิจารณาในช้ันศาลมักใชระยะเวลานาน ดังน้ันในทาง

กฎหมายควรพิจารณาใหอํานาจของกรมเจาทามีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการรื้อถอนโครงสรางวิศวกรรมปองกัน
ชายฝงท่ีไมไดรับอนุญาตหรือปลูกสรางไมเปนไปตามท่ี
ไดรับอนุญาตไดโดยตรง แต ท้ังน้ีกรมเจาทาก็ควร
พิจารณาและใชความความระมัดระวังตอการรื้อถอน
เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอแนวชายฝง
รูปแบบใหม รวมท้ังมขีอพิพาทตามมาในภายหลัง

ผลท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ีเปนเพียงภาพ
สะทอนผลจากการใชโครงสรางวิศวกรรมปองกันชายฝง
แบบแข็งในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือปองกันการกัดกรอนแนว
ชายฝง การดําเนินงานกอสรางโครงสรางวิศวกรรม
ปองกันชายฝงควรเปนการรวมศูนยบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี
จากหนวยงานทุกภาคสวนใหสามารถทํางานรวมกันให
ได เพราะท่ีผานมาหนวยงานภาครัฐตางฝายตาง
ดําเนินการจัดการปญหาตามความเห็นของหนวยงาน
ตนเอง วิธีการดําเนินงานจึงเปนลักษณะตางคนตางทํา
หนวยงานภาครัฐท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรง ไดแก กรม
เจาทา กรมประมง กรมทรัพยากรทะเลและชายฝง
กรมการปกครองสวนทองถ่ิน ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใต และกรมชลประทานควรดําเนินงาน
และประสานงานรวมกัน เพราะจะทําใหเกิดความ
เขมแข็งท้ังกําลังคน งบประมาณและองคความรู และ
นําไปสู วิธีการจัดการพ้ืนท่ีกัดกรอนชายฝงไดอยาง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และควรใหประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดมีสวนรวมในมาตรการและกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบ อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาท่ียั่งยืน
ตอไป
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