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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การประยุ ก ต์ วิ ธี ก ารประเมิ น ความเปราะบางชายฝั่ งทะเล (coastal vulnerability
assessment) เพื่อศึกษาความเปราะบางของพื้นที่ศึกษาต่อการถูกกัดเซาะชายฝั่ง คือ พื้นที่ชายฝั่งของจังหวัด
สมุทรสงคราม มีความยาวตลอดแนวชายฝั่งประมาณ 23 กิโลเมตร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์
ข้อมูล สาหรับการประเมินความเปราะบางชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แบ่งตั วแปรความเปราะบางออกเป็น
2 กลุ่ม คือ (1) ปัจจัยการเปิดรับต่อสภาพภูมอิ ากาศ ได้แก่ ตัวแปรความสูงคลื่นนัยสาคัญ ตัวแปรน้าขึ้นน้าลง และตัว
แปรการเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล และ (2) ปัจจัยความอ่อนไหว ได้แก่ ตัวแปรความลาดชัน ตัวแปรอัตราการกัด
เซาะชายฝั่ง ตัวแปรความหนาแน่นของประชากร ตัวแปรความหนาแน่นของหลังคาเรือน ตัวแปรการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และตัวแปรมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ผลการศึกษาพบว่าแนวชายฝั่งของพื้นที่ศึกษามี
ความเปราะบาง 4 ระดับ ตั้งแต่ความเปราะบางต่ามากถึงความเปราะบางสูง พื้นที่ที่มีความเปราะบาง ต่ามาก มี
ขนาดพื้นที่ 4.42 ตารางกิโลเมตร (2,763 ไร่) พบในพื้นที่ตาบลคลองโคน และพื้นที่ที่มีความเปราะบางสูง มีขนาด
พื้นที่ 0.56 ตารางกิโลเมตร (350 ไร่) พบในพื้นที่ตาบลบางจะเกร็งและตาบลบางแก้ว สาหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ความเปราะบาง ได้แก่ น้าขึ้นน้าลง การเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล ความลาดชัน ความหนาแน่นของประชากร และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
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Abstract
This study used the coastal vulnerability assessment to examine the vulnerability coastal
area of Samut Songkram province (23 km). By applying geo-information technology to organize
the variables affecting coastal changes was categorized variables into 2 groups: (1) climate
exposure variables consists of mean significant wave height, mean tide range ,and sea level rise;
and (2) coastal sensitivity variables consists of slope, shoreline erosion rate, population density,
household density, land use, and coastal protection measure. The result was integrated into the
model of coastal vulnerability index. The result was found four classes from very low to high
vulnerability. The very low coastal vulnerability area was 4.42 km2 (2,763 Rai) located in the
Khlong Khon district. The high coastal vulnerability area was 0.56 km2 (350 Rai) located in the
Bang Chakreng and the Bang Keao districts. The variables that affected vulnerability including
mean tide range, sea level rise, slope, population density, and land use.
Keywords: coastal vulnerability; geo-information; Samut Songkram; climate exposure variable;
coastal sensitivity variable
นานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ คือ พื้นที่ชุ่มน้าดอน
หอยหลอด อยู่บริเวณปากแม่น้าแม่กลองต่อเนื่องไป
จนถึงชายฝั่งทะเล เป็นบริเวณที่มีหอยหลอดอยู่มาก
เพียงแหล่งเดียวในประเทศไทย [2] ชายฝั่งทะเลของ
จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความสาคัญ
ต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณชายฝั่ง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และเป็น แหล่งเรี ยนรู้ ด้ านนิ เ วศวิ ท ยา อย่า งไรก็ ต าม
ลักษณะทางกายภาพและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้น ที่ ประกอบกั บความแปรปรวนของปัจ จั ยทาง
ธรรมชาติ เ นื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ
อากาศ ท าให้ พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลของจั ง หวั ด สมุ ท ร
สงครามมีความเปราะบางต่อปัญหากัดเซาะชายฝั่งมาก
ขึน้ จากการศึกษาพบว่าแนวชายฝั่งทะเลหลายแห่งของ
จั งหวั ด สมุ ท รสงครามมี อั ต ราการกั ด เซาะเฉลี่ ย 1-5
เมตรต่อปี แม้ว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ก็จัดว่า

1. บทนา
พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลเป็ น ระบบที่ ป ระกอบด้ ว ย
แผ่นดินและทะเล ทาให้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพมากอีกพื้นที่หนึ่ง มนุษย์สามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย [1] ซึ่งการเข้าไปใช้
ประโยชน์ของมนุษย์นั้น ทาให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่โดยธรรมชาติชายฝั่งทะเลก็
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากอิทธิพลของลม
และคลื่น ในรูปแบบของการกัดเซาะที่บริเวณหนึ่งและ
พัดพาไปทั บถมอีกบริ เวณหนึ่ง ปรากฏการณ์การกั ด
เซาะชายฝั่งทะเลดังกล่าวทาให้สูญเสียแผ่นดินบริเวณ
ชายฝั่งไป ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่ อ การด ารงชีวิ ตของมนุษ ย์ ซึ่งน าไปสู่ ความ
เสียหายต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรสงครามเป็น 1 ใน 5 จังหวัดชาย
ฝั่ ง ทะเลบริ เ วณอ่ า วไทยตอนบนที่ มี ท รั พ ยากรอุ ด ม
สมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรสัตว์น้า
รวมทั้ ง มี พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าชายฝั่ ง ทะเลที่ ส าคั ญ ในระดั บ
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เป็นพื้นที่เสี่ยงและควรเฝ้าระวัง [3] ดังนั้นพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดสมุทรสงครามจึง ควรได้รับการประเมิ น
ความเปราะบางต่ อ ปั ญ หากั ด เซาะชายฝั่ ง เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการจัดการสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
ในพื้ น ที่ ไ ด้ โดยด าเนิ น การศึ ก ษาในบริ บ ทของการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของคณะกรรมการ
ระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ
อากาศ (intergovernmental panel on climate
change, IPCC) และเนื่ อ งด้ว ยความก้ า วหน้ า ของ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปัจจุบันที่สามารถจัดการ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภ าพ และแสดงผล
ลัพธ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง จึงได้นา
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการ
ข้อมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ งทะเล
วิเคราะห์ดัชนีความเปราะบางชายฝั่งทะเล (coastal
vulnerability index, CVI) และแสดงผลเป็นแผนที่
ความเปราะบางชายฝั่งทะเล

ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง
กลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม [5]

4. ขอบเขตและข้อจากัดของการศึกษา
4.1 ขอบเขตของการศึกษา
4.1.1 พื้นที่ศึกษาสาหรับการประเมินความ
เปราะบางชายฝั่ งครั้งนี้ ท าการศึ กษาบริเ วณชายฝั่ ง
ทะเลของจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม จ านวน 4 ต าบล
ประกอบด้วยตาบลคลองโคน แหลมใหญ่ บางจะเกร็ง
และบางแก้ว โดยทั้ ง 4 ต าบล ตั้ งอยู่ ใ นอาเภอเมื อ ง
สมุทรสงคราม ความยาวของแนวชายฝั่งประมาณ 23
กิโลเมตร แสดงในรูปที่ 1
4.1.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะของตั ว แปรความ
เปราะบางชายฝั่งทะเลในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย
(1) ปัจจัยเปิดรับต่อสภาพภูมิอากาศ
(climate exposure variable) ได้แก่ ความสูงคลื่น
นัยสาคัญ น้ าขึ้นน้ าลง และการเพิ่ มขึ้นของระดับน้ า
ทะเล
(2) ปัจจัยความอ่อนไหว (coastal
sensitivity variable) ได้แก่ ความลาดชัน อัตราการ
กัดเซาะชายฝั่ง ความหนาแน่นของประชากร ความ
หนาแน่ น ของหลั ง คาเรื อ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง
4.2 ข้อจากัดของการศึกษา
การประเมินความเปราะบางชายฝั่งทะเล
(coastal vulnerability assessment, CVA) เป็นการ
ประเมิ น ในระดั บ ภู มิ ภ าค (regional) หรื อ ระดั บ
ประเทศ แต่ ส าหรั บ การศึ ก ษาครั้ งเป็ น การประเมิ น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาดัชนีความเปราะบางชายฝั่ง ใน
พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม
2.2 เพื่ อ ประเมิ น หาพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง จั ง หวั ด
สมุทรสงครามที่มีความเปราะบางต่อการถูกกัดเซาะ

3. พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่
บริเวณอ่าวไทยตอนบน มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบ
ลุ่มชายฝั่งทะเล มีลักษณะทางธรณีสัณฐานเป็นที่มีการ
ทั บ ถมกั น ของตะกอนน้ าทะเลและน้ ากร่ อ ย ได้ รั บ
อิท ธิ พลจากน้ าขึ้น น้ าลง ทาให้ เกิ ด การสะสมตัว ของ
ตะกอนทรายแป้ง ดินเหนียว และทรายเม็ดละเอียด
จนเกิดเป็นลานแบนราบ [4] มีความลาดชันของพื้นที่
โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 % สาหรับลักษณะภูมิอากาศ
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ความเปราะบางชายฝั่งในระดับท้องถิ่น (ระดับตาบล)
และพื้นที่ศึกษามีขนาดเล็ก ทาให้ค่าของตัวแปรบางตัว
เช่น ความสูงคลื่นนัยสาคัญ น้าขึ้นน้าลง การเพิ่มขึ้น

ของระดับน้าทะเล ไม่มีความแตกต่างกันในเชิงพื้นที่
โดยค่ า ของตั ว แปรนั้ น ๆ มี ค่ า เท่ า กั น ตลอดทั้ งพื้ น ที่
ศึกษา

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม
ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการประเมินความ
เปราะบางต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพอากาศ
เนื่ อ งมาจากการที่ อุ ณ หภู มิ ข องโลกร้ อ นขึ้ น จาก
กิจ กรรมต่า ง ๆ ของมนุ ษ ย์ สาเหตุดั งกล่ า วส่ งผลให้
สภาพอากาศเกิดความแปรปรวน ทาให้เกิดพิบัติภั ย
ทางธรรมชาติต่าง ๆ ตามมา เช่น การเกิดพายุที่รุนแรง
มากขึ้ น เกิ ด อุ ท กภั ย ซึ่ ง ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ พื้ น ที่
ต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่ชายฝั่งด้วย Gayoung และคณะ
[9] ได้ประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศของชุมชนเมืองบริเวณชายฝั่งทะเลของ
เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ผู้วิจัยได้ทาตามกรอบ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของ IPCC
โดยก าหนดตั ว แปรการเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ น้ าทะเล
จานวนครั้ งของการเกิ ดพายุ ฝนฟ้าคะนอง และคลื่ น
ความร้อน ให้อยู่ในด้านการเปิดรับต่อสภาพภูมิอากาศ

5. ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในปี 1990 Gonitz [6] ได้คิดค้นดัชนีความ
เปราะบางชายฝั่ง (coastal vulnerability index,
CVI) เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้น
ของระดั บน้าทะเลบริเวณด้านตะวั นออกของชายฝั่ ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมา ในปี 2003 HammerKlose และคณะ [7] ได้พัฒนา CVI โดยจัดแบ่งดัชนี
ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ ด้ า นธรณี วิ ท ยา และด้ า น
กระบวนการทางกายภาพ เพื่ อ จั ด ท าแผนที่ ค วาม
เปราะบางของชายฝั่งต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล
ที่ Cape Cod ในขณะเดียวกัน ปี 2002 McLaughlin
และคณะ [8] ได้เพิ่มปัจจัยด้านสังคม-เศรษฐกิจเข้าไป
ด้วย ซึ่งการบูรณาการปัจจัยทั้งด้านกายภาพหรือด้าน
ธรรมชาติ และด้านสังคม-เศรษฐกิจด้วยนั้น จะทาให้
การประเมินความเปราะบางมีความครอบคลุมมากขึ้น
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ตัวแปรความหนาแน่นของประชากร และช่วงอายุของ
ประชากรตั้ ง แต่ 65 ปี ขึ้ น ไป จั ด อยู่ ใ นด้ า นความ
อ่อนไหว และกาหนดให้ป ระสิท ธิภาพทางเศรษฐกิ จ
สาธารณูปโภค และประสิทธิภาพของหน่วยงาน อยู่ใน
ด้านความสามารถในการปรับตัว สาหรับ Sousa และ
คณะ [10] ได้ป ระยุ ก ต์แ นวคิ ด การประเมิ น ความ
เปราะบางต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล ซึ่งทาให้
เกิดปัญหาน้าท่วมและการกัดเซาะชายฝั่ง นาไปสู่ความ
เสี ย หายต่ อ สั ง คม-เศรษฐกิ จ โดยศึ ก ษาในด้ า นของ
อันตรายจากการเกิดน้าท่วมและการกัดเซาะชายฝั่ง
การเปิดรับ และความสามารถในการรับมือ

แบบจาลองพยากรณ์คลื่นลมในทะเล (ocean wave
forecast model, The WAM model)
• ข้ อ มู ล น้ าขึ้ น น้ าลงในช่ ว งปี พ.ศ.
2547-2556 จากสถานีต รวจวั ดระดับ น้า กรมเจ้ าท่ า
จ านวน 3 สถานี ครอบคลุ ม ชายฝั่ ง ของพื้ น ที่ ศึ ก ษา
ได้ แ ก่ สถานีป ากน้ าแม่ ก ลอง จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม
สถานีปากน้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และสถานีบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี ในการศึก ษานี้เลือกใช้ข้อมู ล
ระดับน้าขึ้นเต็มที่ทั้งหมด เนื่องจากในขณะที่น้ากาลัง
ขึ้น กระแสน้าจะมีความรุนแรง [11] เป็นสาเหตุให้
ตะกอนดินเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณชายฝั่งได้
• ข้อมูลจานวนประชากรและจานวน
หลังคาเรือ นในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 จากรายงาน
สถิติจานวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศและราย
จังหวัด สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
น าข้ อ มู ล จ านวนประชากรและหลั ง คาเรื อ นมา
คานวณหาความหนาแน่นของประชากร ในระดับตาบล
ต่อขนาดพื้นที่ของตาบลนั้น ๆ
• ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.
2552 และ 2554 จากกรมพัฒนาที่ดิน
• ข้อมูลมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา
การกั ด เซาะชายฝั่ ง จากหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
ศึกษา และรายงานทางวิชาการ ในการศึกษานี้ศึกษา
ข้อ มูล โครงสร้ างป้อ งกั นชายฝั่ ง ความร่ว มมื อในการ
จั ด การปั ญ หากั ด เซาะชายฝั่ ง ประกอบด้ ว ยความ
ร่วมมือในการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข และ
ความร่วมมือในการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของแนวชายฝั่ง
เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาแล้ว ทา
การนาเข้าข้อมูลและแปลงข้อมูลให้เป็นเชิงตัวเลข โดย
ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic information system) เป็นเครื่องมือในการจัดการ จัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูล (รูปที่ 2)

6. ระเบียบวิธีวิจัย
6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสารวจพื้นที่
ศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ง
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และมาตรการป้ อ งกั น แก้ ไ ข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา
6.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ สืบค้นจากฐานข้อมูล
และขอความอนุ เคราะห์ข้ อมู ล จากหน่ว ยงานต่ าง ๆ
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลภาพ
ดาวเทียม LANDSAT 5, 7 และ 8 และ ในช่วงปี พ.ศ.
2552-2556 จากส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และแผนที่ภูมิ
ประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 กรมแผนที่ทหาร เพื่อ
นามาศึกษาอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง การใช้ประโยชน์
ที่ดิน และความลาดชันของพื้นที่ศึกษา
(2) ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ได้แก่
• ข้อมูลความสูงคลื่นนัยสาคัญในช่วงปี
พ.ศ. 2551-2555 จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล สานัก
ตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่ง
ค่ า ความสู ง คลื่ น นั ย ส าคั ญ นี้ ประมวลผลมาจาก
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รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
6.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงแนวชายฝั่ ง ของ
จังหวัดสมุทรสงครามเนื่องมาจากสาเหตุจากธรรมชาติ
และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ท าให้ ส ภาพภู มิ

อากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ปั จจัยทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ จึงเกิดความรุนแรงและแปรปรวนตามไปด้วย
ส่งผลกระทบให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบของการกัดเซาะอย่างรุนแรงมากขึ้น จึงได้ทา
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การประเมินความเปราะบางชายฝั่งทะเลในบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถกาหนดตัว
แปรได้เ ป็น 2 กลุ่ม คือ ปั จจัยเปิ ดรับต่อ สภาพภู มิ
อากาศ และปัจจัยความอ่อนไหว ให้ค่าน้าหนักและจัด
ระดั บ ความเปราะบางของตั ว แปรแต่ ล ะตั ว เพื่ อ
วิเคราะห์หาความเปราะบางของทั้ง 2 ปัจจัย และ
ความเปราะบางชายฝั่งทะเล โดยแสดงผลลัพธ์ในรูป
ของแผนที่ แ สดงความเปราะบางชายฝั่ ง ทะเลของ
จังหวัดสมุทรสงคราม

6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการให้ค่าน้าหนักแก่
ตัวแปรแต่ละตัว และให้คะแนนความเปราะบาง ตั้งแต่
ค่าที่ 1-5 ตามระดับความเปราะบาง ซึ่งค่า 5 หมายถึง
เปราะบางสูงมาก ค่า 4 หมายถึง เปราะบางสูง ค่า 3
หมายถึง เปราะบางปานกลาง ค่า 2 หมายถึง เปราะ
บางต่า และค่า 1 หมายถึง เปราะบางต่ามาก ซึ่งค่ า
น้าหนักและการจัดแบ่งระดับความเปราะบางของแต่
ละตัวแปรประยุกต์มาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสดงใน
ตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 ระดับความเปราะบางของตัวแปรความเปราะบางชายฝั่ง

ปัจจัยความอ่อนไหว

ปัจจัยการเปิดรับ
ต่อสภาพภูมิอากาศ

ตัวแปร

ต่ามาก
1
< 0.55
< 1.0

ต่า
2
0.55 - 0.85
1.0 - 1.9

ความสูงคลื่นนัยสาคัญ (ม.)
น้าขึ้นน้าลง (ม.)
การเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล
< 1.8
1.8 - 2.5
(มม./ปี)
ความลาดชัน (%)
> 0.20 0.20 - 0.07
อัตราการกัดเซาะชายฝั่ง
> 2.0
1.0 - 2.0
(ม./ปี)
ความหนาแน่นของประชากร
0 - 100 101 - 200
(คน/ตร.กม.)
ความหนาแน่นของหลังคา ไม่มีหลังคา
1 - 200
เรือน (หลังคาเรือน/ตร.กม.)
เรือน

ระดับความเปราะบาง
ปานกลาง
สูง
3
4
0.85 - 1.05
1.05 - 1.25
2.0 - 4.0
4.1 - 6.0

สูงมาก
5
> 1.25
> 6.0

2.5 - 3.0

3.0 - 3.4

> 3.4

0.07 - 0.04

0.04 - 0.025

< 0.025

-1.0 - 1.0

-2.0 - -1.0

< -2.0

201 - 400

401 - 600

> 600

201 - 500

501 - 1,000

> 1,000

พื้นที่เมือง,
เกษตรกรรม,
พื้นที่ทิ้งร้าง,
พาณิชยกรรม,
ทุ่งหญ้า,
พื้นที่เพาะเลี้ยง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ชุ่มน้า,
ป่าชายเลน
สาธารณูปโภค,
ไม้พุ่มเตี้ย
สัตว์น้าชายฝั่ง,
แหล่งน้า
อุตสาหกรรม,สถานที่
พืชสวน
ท่องเที่ยว
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา
มีมาตรการ อยู่ระหว่างการ ไม่มีมาตรการ
การกัดเซาะชายฝั่ง
ป้องกันแก้ไข ดาเนินโครงการ ป้องกันแก้ไข
ที่มา : ดัดแปลงจาก Hammer-Klose และคณะ [7], McLaughlin และคณะ [8], Duriyapong และ Nakapakorn [12],
Dwarakish และคณะ [13] และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [14]

781

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ) 2557

ตารางที่ 2 ค่าน้าหนักของตัวแปรความเปราะบางชายฝั่ง

ปัจจัยความอ่อนไหว

ปัจจัยเปิดรับ
ต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

ตัวแปร
ค่าน้าหนัก
ความสูงคลื่นนัยสาคัญ (ม.)
0.29
น้าขึ้นน้าลง (ม.)
0.11
การเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล (มม./ปี)
0.06
ความลาดชัน (%)
0.35
อัตราการกัดเซาะชายฝั่ง (ม./ปี)
0.25
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.)
0.24
ความหนาแน่นของหลังคาเรือน (หลังคาเรือน/ตร.กม.)
0.30
สิ่งปลูกสร้าง
0.27
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
0.25
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
0.10
ที่มา : ดัดแปลงจาก Duriyapong และ Nakapakorn [12], Dwarakish และคณะ [13]
และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [14]

เมื่อได้ค่าความเปราะบางของปัจจัยทั้งสอง
แล้ว จะนามาวิเคราะห์หาดัชนีความเปราะบางชายฝั่ง
(coastal vulnerability index, CVI) โดยใช้สมการที่
ประยุกต์มาจากการหาความเปราะบางของชายฝั่งที่ใช้
ปัจจัยด้านกายภาพ และปัจจัยด้านสังคม-เศรษฐกิจใน
การวิเคราะห์ แสดงในสมการที่ (3)
CVI = (CEI + CSI)/Number of Indies (3)
เมื่อ CVI = ดัชนีความเปราะบางของชายฝั่ง
Number of Indies = จานวนของปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ปัจจัยเปิดรับต่อสภาพภูมิอากาศ และ
ปัจจัยความอ่อนไหว จานวน 2 ปัจจัย

เมื่ อ ให้ ค่ า น้ าหนั ก และค่ า คะแนนความ
เปราะบางของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว นาค่าคะแนนทั้ง
สองนั้นมาคูณกัน จากนั้นนาตัวแปรภายในปัจจัยนั้น ๆ
มาซ้อ นทั บกั น (overlay) โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศ าสตร์ และใช้ สมการค านวณเพื่ อให้ไ ด้เ ป็น ดัชนี
ความเปราะบางด้ านการเปิ ดรับ ต่อ สภาพภู มิอากาศ
(climate exposure index, CEI) ดัชนีความเปราะ
บางด้านความอ่อนไหว (coastal sensitivity index,
CSI) แสดงในสมการที่ (1) และ (2)
CEI = W1X1 + … + WnXn
(1)
CSI = W1X1 + … + WnXn
(2)
เมื่อ CEI คือ ดัชนีความเปราะบางด้านการเปิดรับต่อ
สภาพภูมิอากาศ
CSI คือ ดัชนีความเปราะบางด้านความอ่อนไหว
Wn คือ ค่าน้าหนักของตัวแปรในปัจจัยการเปิดรับ
ต่อสภาพภูมิอากาศ ค่าน้าหนักของตัวแปร
ในปัจจัยความอ่อนไหว
Xn คือ ค่าคะแนนความเปราะบางของตัวแปรใน
ปัจจัยการเปิดรับต่อสภาพภูมิอากาศ, ค่า
คะแนนความเปราะบางของตั ว แปรใน
ปัจจัยความอ่อนไหว

7. ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
7.1 ผลการศึกษา
7.1.1 ผลการประเมิ น ความเปราะบาง
ชายฝั่ง
ดัชนีความเปราะบางด้านการเปิดรับต่อ
สภาพภูมิอากาศ ได้กาหนดว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ให้ชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผลการวิเคราะห์
ความเปราะบางจะเป็นค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตั ว
และแสดงผลของค่า CEI ในลักษณะเป็นค่าตัวแทน
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เพียงค่าเดียวตลอดแนวชายฝั่ง ผลการวิเคราะห์พบว่า
ค่าความเปราะบางของ CEI อยู่ในระดับต่ามาก (รูปที่
3) มีขนาดพื้นที่ 24.86 ตารางกิโลเมตร (15,538 ไร่)
ดัชนีที่ส่งผลกระทบต่อความเปราะบางของพื้นที่ ได้แก่
น้าขึ้นน้าลง ซึ่งระดับน้าขึ้นเต็มที่ในแต่ละปีมีแนวโน้ม

สูงขึ้น ยิ่งส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของมวลตะกอนดิน
รองลงมาคือดัชนีการเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล ซึ่งมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูงมาก แต่เนื่องจาก
ค่าน้าหนักของทั้งสองตัวแปรค่อนข้างน้อย เมื่อนามา
ซ้อนทับกันค่าของ CEI จึงอยู่ในระดับต่ามาก

รูปที่ 3 ดัชนีความเปราะบางด้านการเปิดรับต่อสภาพภูมิอากาศ
ดั ช นี ค วามเปราะบางด้ า นความอ่ อ น
ไหว พบความเปราะบาง 4 ระดับ (รูปที่ 4) ตั้งแต่ความ
เปราะบางต่าถึงสูงมาก พื้นที่โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ความเปราะบางสูง มีขนาดพื้นที่ 12.45 ตารางกิโล
เมตร (7,781ไร่ ) พบมากที่ ตาบลบางแก้ ว และต าบล
แหลมใหญ่ รองลงมาคือความเปราะบางปานกลาง มี
ขนาดพื้นที่ 4.23 ตารางกิโลเมตร (2,644 ไร่) พบมากที่
ตาบลคลองโคน ความเปราะบางสูงมาก มีขนาดพื้นที่
8.17 ตารางกิโลเมตร (5,106 ไร่) พบมากที่ตาบลบาง
แก้ว และความเปราะบางต่า มีขนาดพื้นที่ 0.01 ตาราง
กิโลเมตร (6 ไร่) พบที่ตาบลคลองโคน ดัชนีที่ส่งผล
กระทบต่อความเปราะบางของพื้นที่ ได้แก่ ความลาด

ชัน เนื่องจากพื้นที่ศึกษามีความลาดชันต่า มีโอกาสเกิด
น้าท่ ว มจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ น้ าทะเล อี ก ทั้ งยั ง
เปิด รับแรงกระท าจากคลื่นได้มาก ทาให้เกิ ดการกั ด
เซาะมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับการใช้ที่ดินโดย
ส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เนื่องจาก
บริเวณนี้เกิดจากการทับถมของตะกอนน้าทะเลและน้า
กร่อย ดินจึงมีความเค็ม ประกอบกับความใกล้ทะเล
ท าให้ พื้ น ที่ ชายฝั่ งมี ศั ก ยภาพในการท านาเกลื อ และ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าชายฝั่ ง ได้ ซึ่ ง เป็ น การรุ ก ล้ าและ
ทาลายระบบนิเวศชายฝั่ง ส่งผลให้พื้นที่ศึกษามีความ
อ่อนไหวและเปราะบางต่อการถูกกัดเซาะมากขึ้น
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รูปที่ 4 ดัชนีความเปราะบางด้านความอ่อนไหว
ดัชนี ค วามเปราะบางชายฝั่ง พบว่ า มี
ความเปราะบาง 3 ระดับ (รูปที่ 5) ตั้งแต่ความเปราะ
บางต่ าถึ ง สู ง พื้ น ที่ โ ดยส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ ความ
เปราะบางปานกลาง มีขนาดพื้นที่ 19.89 ตารางกิโล
เมตร (12,431 ไร่) พบมากที่ตาบลบางแก้ว รองลงมา
คือความเปราะบางต่า มีขนาดพื้นที่ 4.42 ตารางกิโล

เมตร (2,763 ไร่) พบมากที่ตาบลคลองโคน และความ
เปราะบางสูง มีขนาดพื้นที่ 0.55 ตารางกิโลเมตร (344
ไร่) พบมากที่ตาบลบางจะเกร็ง โดยดัชนีความเปราะ
บางด้านความอ่อนไหวมีผลกระทบต่อความเปราะบาง
ชายฝั่งมากกว่าดัชนีความเปราะบางด้านการเปิดรับต่อ
สภาพภูมิอากาศ

รูปที่ 5 ดัชนีความเปราะบางชายฝั่งทะเล
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7.1.2 การตรวจสอบผลการประเมินความ
เปราะบางชายฝั่ง
(1) ผลการประเมินความเปราะบาง
ของพื้นที่ชายฝั่งตาบลคลองโคนในพื้นที่ 1 กิโลเมตร
จากแนวชายฝั่งเข้าไปในแผ่นดิน พบความเปราะบาง
ต่าและปานกลางมีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน แต่ในส่วน
ของค่า CSI พบความเปราะบางปานกลางและสูงมี
ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ซึ่งจัดอยู่ใน
ระดับความเปราะบางสูง ประกอบกับดัชนีน้าขึ้นน้าลง
มีค่าความเปราะบางในระดับปานกลางแต่จากที่มีการ
ฟื้นฟู ป่า ชายเลน จนมี พื้น ที่ป่า ชายเลนเพิ่มขึ้ นตลอด
แนวชายฝั่ งของพื้น ที่ จึ งสามารถช่ว ยป้อ งกัน ชายฝั่ ง
และลดแรงปะทะจากลมและคลื่น จั ดได้ว่า เป็นแนว
ป้อ งกั น ชายฝั่ งที่ มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ค่ า ความเปราะบางใน
พื้นที่ต่าลง
(2) ผลการประเมินความเปราะบาง
ของพื้นที่ชายฝั่งตาบลแหลมใหญ่ในพื้นที่ 1 กิโลเมตร
จากแนวชายฝั่งเข้าไปในแผ่นดินพบว่าความเปราะบาง
ปานกลางเกือบทั้งหมดของพื้นที่ สาหรับค่าของ CSI
พบความเปราะบางสู ง เนื่ อ งจากพื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และมีพื้นที่
อยู่อาศัยตั้งอยู่ด้วย ประกอบกับเป็นบริเวณปากแม่น้า
แม่ ก ลอง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากน้ าขึ้ น น้ าลง แม้ ว่ า เกื อ บ
ตลอดแนวชายฝั่งของพื้นที่จะมีการปักไม้ไผ่ และมีป่า
ชายเลน แต่ก็ยังทาให้ค่าของ CSI อยู่ในระดับความ
เปราะบางสูง
(3) ผลการประเมินความเปราะบาง
ของพื้นที่ชายฝั่งตาบลบางจะเกร็งในพื้นที่ 1 กิโลเมตร
จากแนวชายฝั่งเข้า ไปในแผ่นดิ นพบว่า เกือ บทั้งหมด
ของพื้นที่มีความเปราะบางปานกลาง สาหรับค่าของ
CSI พื้น ที่ส่ วนใหญ่อ ยู่ใ นระดับ ความเปราะบางสู ง
เนื่องจากมีพื้นที่ชุมชนตั้งอยู่ และเป็นพื้นที่บ ริเวณปาก
แม่น้า อีกทั้งยังมีดอนหอยหลอดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพ และเป็นบริเวณที่มีตะกอนดิน
มาทับถม แต่จากการที่สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยน
แปลง ทาให้ตัวแปรในปัจจัยการเปิดรับต่อสภาพภูมิ
อากาศมีความแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อแนวชายฝั่ง
ของพื้นที่ ทาให้เกิดความเสื่อมโทรมทางกายภาพและ
ชีวภาพของดอนหอยหลอดได้ จึงจัดว่าเป็นบริเวณที่มี
ความอ่อ นไหวมาก แม้ ว่า จะมี การสร้า งก าแพงไม้ ไ ผ่
ก าแพงกั น คลื่ น และแนวหิ น ทิ้ ง ซึ่ ง สามารถช่ ว ยลด
พลังงานของคลื่นได้ แต่โครงสร้างของกาแพงกันคลื่น
และแนวหินทิ้งทาให้ตะกอนไม่สามารถมาตกทับถมที่
บริเวณด้านหลังของโครงสร้างได้ [15]
(4) ผลการประเมินความเปราะบาง
ของพื้นที่ชายฝั่งตาบลบางแก้วในพื้นที่ 1 กิโลเมตรจาก
แนวชายฝั่ งเข้ าไปในแผ่ นดิ นพบว่า เกื อบทั้งหมดของ
พื้นที่อยู่ในระดับความเปราะบางปานกลางแต่ในขณะ
เดียวกันค่าของ CSI มีความเปราะบางสูงและสูงมากใน
ขนาดพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น และยั งเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารกั ด
เซาะมากที่สุด เพราะเป็นพื้นที่ที่เปิดรับลม และคลื่น
มากกว่าบริเวณอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุม
จะเกิ ดการกั ดเซาะมากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ก ารพัฒ นา
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าก็ยิ่ง
ส่งผลให้พื้นที่มีความเปราะบางมาก แม้ว่าการก่อสร้าง
แนวกาแพงไม้ไผ่สลับกับกาแพงกันคลื่นและแนวหินทิ้ง
ซึ่งช่วยให้ค่าความเปราะบางต่าลง แต่ เนื่องจากยังมี
บางบริเวณที่ไม่โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ประกอบกับพื้นที่ของตาบลบางแก้วที่ ติดต่อกับตาบล
นาโคก จังหวัดสมุทรสาคร ยังขาดแคลนพื้นที่ป่าชาย
เลน ทาให้ค่าของ CSI อยู่ในระดับสูงและสูงมาก

8. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
8.1 สรุปผลการศึกษา
ปั จ จั ย การเปิ ด รั บ ต่ อ สภาพภู มิ อ ากาศ
พบว่าอยู่ในระดับความเปราะบางต่ามาก ดัชนีที่ส่งผล
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กระทบมากที่สุด ได้แก่ น้าขึ้นน้าลง และการเพิ่มขึ้น
ของระดับน้าทะเล สาหรับปัจจัยความอ่อนไหว พบว่า
มีความเปราะบางตั้งแต่ระดับต่ามาถึงสูงมาก ดัชนีที่
ส่งผลกระทบมากที่สุด คือ ความลาดชัน รองลงมาคือ
ความหนาแน่ น ของประชากร และการใช้ป ระโยชน์
ที่ดิน และความเปราะบางชายฝั่ง พบความเปราะบาง
ตั้งแต่ระดับต่าถึงสูง
8.2 ข้อเสนอแนะ
8.2.1 ผลการศึ ก ษาการประเมิ น ความ
เปราะบางชายฝั่งทะเลได้จัดทาในรูปของแผนที่แสดง

ความเปราะบางชายฝั่ง เพื่อแสดงความเปราะบางใน
ระดั บ ต่ า ง ๆ ของพื้ น ที่ ศึ ก ษา ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ชุ ม ชน
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ด้านการจัดการชายฝั่งได้รับทราบและเข้าใจถึงปัญหา
การเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ง รวมถึงสถานการณ์
ความเปราะบางในแต่ละจุดของพื้นที่ได้ง่าย เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดทาแผนงานหรือนโยบายในการแก้ไข
ปั ญ หาหรื อ จั ด การกั บ สถานการณ์ กั ด เซาะชายฝั่ ง
รวมถึงการของบประมาณเพื่อจัดทามาตรการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

รูปที่ 6 ผลการสารวจของพื้นที่ศึกษา
8.2.2 ดั ชนี ค วามเปราะบาง และผลการ
ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ส ามารถน าไปปรั บ ใช้ เ พื่ อ ประเมิ น ความ
เปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งอื่น ๆ ได้ แต่ต้องมีการปรับ
หรื อ ประยุ กต์ ดั ชนีที่ จ ะใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ใ ห้ มีค วาม

เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและสังคมเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ชายฝั่งนั้น ๆ ด้วย
8.2.3 ในการศึก ษาครั้ งต่ อไปอาจเพิ่ มตั ว
แปรในการวิเคราะห์ความเปราะบาง เช่น การเกิดน้า
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ท่ ว มบริ เ วณชายฝั่ ง ปริ ม าณน้ าฝน การสะสมของ
ปริมาณตะกอน ซึ่งจะช่วยให้การประเมินความเปราะ
บางชายฝั่งมีความครอบคลุมมากขึ้น ดังนั้นต้องมีการ
ศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ที่ จ ะท าการ
ประเมินความเปราะบาง เพื่อกาหนดตัวแปรให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ชายฝั่งนั้น ๆ
8.2.4 การก าหนดค่า น้าหนั กของตัว แปร
อาจดาเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรูแ้ ละความเข้าใจ
ในพื้นที่ศึกษาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ศึกษา
จริง ๆ เป็นผู้ให้ค่าน้าหนักให้มีความเหมาะสมกับตัว
แปรและลักษณะของพื้นที่ศึกษาด้วย
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