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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีและพิจารณาถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามฤดูกาล โดยหาอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งระหว่างปี พ.ศ. 2544-2554
ใน 2 ช่วงฤดู คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่าชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี
ถูกกัดเซาะระยะทางรวม 11,638 เมตร ระยะทางแนวชายฝั่งที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงมากกว่า 4 เมตรต่อปี รวม
ระยะทาง 3,700 เมตร แนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมากที่สุดอยู่ในอาเภอบ้านแหลม ที่ ตาบลปากทะเลต่อเนื่องถึงตาบล
บางแก้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกัน เช่น ป่าชายเลนหรือโครงสร้างวิศวกรรม ประกอบกับเป็นพื้นที่ตั้งอยู่
ทางตอนบนเหนือแนวกาแพงหินทิ้งที่ตาบลบางแก้ว ส่วนชายฝั่งที่มีป่าชายเลน แนวชายฝั่งจะคงสภาพหรือมีการ
เพิ่มขึ้น พบบริเวณพื้นที่ศึกษาตอนบนที่เป็นหาดโคลน ทั้งนี้ช่วงฤดูมรสุมที่แตกต่างกัน ไม่ได้ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลง
แนวชายฝั่งมีความแตกต่างกัน แต่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตะกอนทรายแนวชายหาดของพื้นที่ศึกษาตอนล่าง
อย่ า งชั ด เจน โดยพบการเพิ่ม ขึ้น ของตะกอนทรายบริ เ วณชายหาดในช่ วงมรสุ มตะวั น ตกเฉี ย งใต้ (พฤษภาคมกันยายน) และลดลงในช่ วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ตุลาคม-กุมภาพันธ์) พบการเพิ่มขึ้นของตะกอนทราย
ชายหาดบริเวณปากคลองที่ขนานชายฝั่ง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของตะกอนทรายด้านหลังเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง
บริเวณหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมือง และหาดหน้าพระราชวังมฤคทายวัน อาเภอชะอา แต่จะมีลักษณะเว้าแหว่งตาม
ระยะห่างของเขื่อนกันคลื่น
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Abstract
The objective of study to assess the situation of coastal erosion in Phetchaburi province
considered with the physical processes by seasonal changes. The methodology applied the geoinformation technology for the rate of coastal changing from year 2001 to year 2011 in 2
monsoon; Southwest monsoon (May-September) and northeast monsoon (October-February).
The results showed The Phetchaburi coast were eroded totally shoreline’s distance of 11,638
meters and it had the erosion rate more than 4.0 meters per year a total shoreline’s distance of
3,700 meters. The most located at Pak-Thale continuous to Bang-Kaeo in Ban-Laem district
because these areas did not have the defensive objects such as mangroves or engineering
structure. Moreover, the area is located above the rock revetment of Bang-Kaeo. The coast with
mangrove forest in mudflat; the upper zone of study area were be stable or accretion. The
difference during monsoon had an indecisive difference effect on shoreline changing. However,
the influence of the monsoon had effected to the beach sediments in sandy beach; the lower
zone of study area. The sand sediment increased in the Southwest monsoon and decreased in
the Northeast monsoon. The obviously accretion showed at the estuary that parallel with the
coast. Including in Chao-Samran beach in Mueang district and the beach in the front of the
Maruekhathaiyawan royal palace in Cha-am district, since the creation of the offshore breakwater
but the beach has been dented follow the distance of breakwater.
Keywords: geo-information; coastal erosion; Phetchaburi
และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินี้เพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในหลายด้าน อาทิ ชายหาดเพื่อการท่องเที่ยว
แหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครงที่สาคัญ ป่าชายเลนในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งพบว่าพื้นที่นี้กาลังประสบปัญหา
การกัด เซาะชายฝั่ง ในหลายแห่ ง มี อัตราการกั ดเซาะ
เฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี ซึ่งจัดเป็นพื้นที่วิกฤต [4]
แต่แ นวทางในการวิเ คราะห์ และแก้ ไขปั ญหาการกั ด
เซาะนั้น ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการชายฝั่ง หรือ
สภาพสมุทรศาสตร์ร่วมด้วย เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามธรรมชาติ [5]
ทาให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในช่วงฤดูมรสุม และมีการ
สะสมตัวของตะกอนเข้ามาในช่วงฤดูที่ลมสงบ ซึ่งเป็ น
การปรับสมดุลตามธรรมชาติ อีกทั้งพบว่ารูปแบบการ

1. บทนา
ปัญหาการกัดเซาะทาให้ประเทศไทยสูญเสีย
พื้นที่ชายฝั่งไปแล้วกว่า 16,760 ไร่ [1] และจากการ
ศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารกั ด เซาะชายฝั่ ง ของไทยด้ ว ย
ภาพถ่ายจากดาวเทียมในปี พ.ศ. 2552-2553 พบว่ามี
พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการกั ด เซาะชายฝั่ ง
ประมาณ 11,291 ไร่ [2] นอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่า
ระดั บ น้ าทะเลจะสู ง ขึ้ น 1 เมตร ในอี ก 40-100 ปี
ข้างหน้า จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่ง และที่ราบลุ่ม
เป็ น เนื้ อ ที่ ก ว่ า 2 ล้ า นไร่ มู ล ค่ า ความเสี ย หายกว่ า 3
พันล้านล้านบาท [3]
จังหวัดเพชรบุรีเป็น 1 ใน 23 จังหวัด ชายฝั่ง
ทะเลของไทย ที่มีแหล่งทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่สาคัญ
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แก้ไขและการป้องกันปัญหาการกัดเซาะที่ผ่านมานั้น
ได้กลายเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหาการกัดเซาะ
ในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น [6]
ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามามีส่วน
ช่วยในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลใน
ลั ก ษณะที่ อ้ า งอิ ง กั บ ต าแหน่ ง เชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ ท าให้
กระบวนการตัดสินใจในการวางแผนจัดการปัญหานั้น
ทาได้อย่างรวดเร็วและมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
ดังนั้นในการศึ กษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการหาลักษณะการกัดเซาะ
ชายฝั่งของพื้นที่ศึกษาในแต่ละช่วงฤดูมรสุม

ลม น้ าขึ้ น น้ าลง กระแสน้ า ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการ
เปลี่ย นแปลงของฤดู กาล [7] อี กทั้ ง มี ง านวิ จั ย พบว่ า
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสาเหตุ
หลักของการกัดเซาะชายฝั่งที่อ่าวปากพนัง [8] ดังนั้น
การศึกษานี้จึ ง มุ่ง ศึ กษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง
ทะเลตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2545-2554 ในช่ วงเวลาที่ ได้ รั บ
อิท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉีย งใต้ (พฤษภาคมกันยายน) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ตุลาคมกุมภาพันธ์)

2. พื้นที่ศึกษา
ชายฝั่ ง ของจั ง หวั ด เพชรบุ รี นั้ น อยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกของจังหวัดซึ่งติดกับอ่าวไทย (รูปที่ 1) มี
ลักษณะตามโครงสร้างทางธรณีวิทยา 2 แบบ [7] คือ
(1) ชายฝั่งแบบที่ราบน้าขึ้นถึง (tidal flat) หรือหาด
โคลน ในพื้นที่ตอนบนซึ่งติดกับจังหวัดสมุทรสงคราม
จนถึงแหลมหลวงในตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้า น
แหลม และ (2)
ชายฝั่งแบบหาดทราย (sandy
beaches) ในพื้นที่ตอนล่าง ตั้งแต่แหลมหลวงจนถึง
แนวเขตที่ติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.1 ขอบเขตพื้นที๋ศึกษา
เนื่ อ งจากการศึ ก ษานี้ เน้ น ปั ญ หาการกั ด
เซาะชายฝั่งจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล จึงได้
กาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา คือ ขอบเขตตาบลที่มีพื้นที่
ติดกับทะเล รวม 13 ตาบล ใน 4 อาเภอ คือ อาเภอ
บ้ า นแหลม อ าเภอเมื อ ง อ าเภอท่ า ย่ า ง และอ าเภอ
ชะอ า รวมระยะทางชายฝั่ ง ทะเลยาวประมาณ 91
กิโลเมตร
2.2 ข้อจากัดของการศึกษา
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามกระบวนการของคลื่น

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษา
2.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้ดังนี้
[7] คือ ชายฝั่งคงสภาพ (stable coast) คือ พื้นที่
ชายฝั่ ง ที่ มีก ารปรั บสมดุ ล ตะกอนชายฝั่ง ตามฤดูก าล
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ธรรมชาติ โดยมีต ะกอนที่อ อกจากชายฝั่ ง ในอั ตราที่
3. ระเบียบวิธีวิจัย
ใกล้เคียงกับตะกอนที่เข้าสะสมตัวชายฝั่ง ชายฝั่งสะสม
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัว (depositional coast) คือชายฝั่งที่ตะกอนถูกพัด
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ใ ช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
พามาพอกพูนตามแนวชายฝั่ง หรือยื่นออกไปในทะเล
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะ (erosional coast) คือ ชายฝั่ง
3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลที่ได้จากการลง
ที่ตะกอนถูกพัดพาออกไปและไม่มีตะกอนมาเติมเต็ม
ภาคสนามเพื่อระบุตาแหน่งบนพื้นผิวโลก (GPS) ใน
อี ก แล้ ว ท าให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ที่ ดิ น แหล่ ง ทรั พ ยากร
พื้ น ที่ ที่ ถู ก กั ด เซาะ หรื อ มี โ ครงสร้ า งป้ อ งกั น รวมถึ ง
ตลอดจนทรัพย์สินของมนุษย์ โดยการสารวจระยะไกล
ข้อมูลมาตรการป้องกันชายฝั่งจากองค์การบริหารส่วน
และระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ถู ก น ามาใช้ ใ นการ
ท้องถิ่นทั้ง 13 ตาบล
ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง อย่ า งแพร่ ห ลาย
3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลการปกครอง
เช่น การจัดทาแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการกัด
ขอบเขตพื้ น ที่ ใ นระดั บ ต าบล และภาพถ่ า ยจากดาว
เซาะชายฝั่งทะเลตั้งแต่ปากแม่น้าเพชรบุรีถึงปากแม่น้า
เทียมเพื่อใช้เป็นตัวแทนชายฝั่งในช่วงเวลามรสุม ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2544-2545 และปี พ.ศ.
ปราณบุรี ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
2553-2554) ตามตารางที่ 1
และสิ่งแวดล้อม [9] ที่มีการวิเคราะห์ในหลายด้านที่
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของ
3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม
พื้นที่ที่ประสบปัญหา หรือการศึกษาพื้นที่ชายฝั่งบาง
ทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ
ขุนเทียน [10] ที่พบว่ามีการกัดเซาะเพิ่มขึ้นทุกปี และ
3.2.2
เครื่อ งระบุ ตาแหน่ง พิกั ดทาง
ให้ข้อสังเกตในเรื่องของระดับน้าขึ้นน้าลง เป็นปัจจัยที่
ภูมิศาสตร์ (GPS)
ส่ ง ผลต่ อ การแปลภาพถ่ า ยทางอากาศ โดยเฉพาะ
3.3 กรอบแนวคิดของการศึกษา
ชายฝั่งที่ลักษณะความลาดชันต่า หรือการศึกษาการ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศใน
เปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งตามฤดูกาลที่จังหวัด
การหาลักษณะการกัดเซาะชายฝั่งของพื้นที่ศึกษาในแต่
ประจวบคี รีขันธ์ [11] โดยใช้ ภาพถ่า ยทางอากาศใน
ละช่วงฤดูมรสุมนั้น มีกรอบแนวคิด (รูปที่ 2)
ช่วงเวลาที่ต่ า งกัน พบว่า สาเหตุหลักของการเปลี่ยน
แปลงชายฝั่ ง มีส่ว นเกี่ย วข้องอย่า งมากกั บลมพายุใ น
รอบปี
ตารางที่ 1 ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่นามาใช้ในการศึกษา
ช่วงเวลา ก่อนเข้าฤดูมรสุม
อดีต
ปัจจุบัน

ปลายฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้

ตะวันออกเฉียงเหนือ

LANDSAT-TM5

LANDSAT-TM5

LANDSAT-TM5

11 เมษายน 2544

2 กันยายน 2544

8 มกราคม 2545

THEOS

THEOS

THEOS

6 มีนาคม 2553

25 กันยายน 2554

2 กุมภาพันธ์ 2554
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รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
3.4 วิธีการศึกษา
3.4.1 แปลงภาพจากดาวเทียม LANDSAT5 TM ปี พ.ศ. 2544-2545 และดาวเทียม THEOS ปี
พ.ศ. 2553-2554 ให้ เ ป็ น ระบบพิ กั ด และมี ค วาม
ละเอียดเชิงพื้นที่เดียวกัน
3.4.2
คั ด ลอกเส้ น ขอบเขตชายฝั่ ง
(digitize) โดยใช้แนวสันหาด หรือแนวชายฝั่งที่มีต้นไม้
ขึ้น เป็นตัวแทนชายฝั่ง [12] ในแต่ละช่วงเวลา ด้วย
วิธีการแปลภาพด้วยสายตา (visual interpretation)
3.4.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น ในแต่ ล ะช่ ว งฤดู ม รสุ ม โดยใช้

โปรแกรม GIS ซึ่งมีเครื่องมือ digital shoreline
analysis system (DSAS) ที่ใช้คานวณหาระยะทาง
ตั้งฉากกับฝั่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งเส้นตาม
ขวาง (transect) ทุกระยะ 50 เมตร [13] ให้ตั้งฉากกับ
เส้นฐาน (baseline) (รูปที่ 3) และหาอัตราการเปลี่ยน
แปลงชายฝั่งด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น
(linear regression) อัตราที่จุดเชื่อมต่อกัน (end
point rate) โดยชายฝั่งที่มีอัตราการกัดเซาะจะมีค่า
ติดลบ (-) และในทางกลับกันชายฝั่งที่มีอัตราการสะสม
ตะกอนจะให้ค่าเป็นบวก (+) ทาการศึกษาเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูมรสุม

รูปที่ 3 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง
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ชายฝั่งใน 2 ช่วงมรสุม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (รูปที่
4) ทั้งนี้เนื่องมาจากแนวชายฝั่ง (coastline) ที่ใช้เป็น
เส้นตัวแทนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นเด่นชัดต้อง
ใช้ระยะเวลามากกว่า 5 เดือน (ช่วงห่างในแต่ละมรสุม
ของภาพถ่ายที่ใช้ศึกษา)

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
4.1 ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์แนวชายฝั่งด้วย DSAS ใน
แต่ละช่วงฤดูมรสุม ซึ่งใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่เป็น
ตัวแทนชายฝั่งในช่วงมรสุมเดียวกันตามตารางที่ 1 มา
เปรี ย บเที ย บนั้ น คื อ พื้ น ที่ ศึ ก ษามี ก ารเปลี่ ย นแปลง

รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS (MS) ซึ่งใช้
เป็นตัวแทนชายฝั่งในช่วงเวลาปัจจุบัน ทาให้ทราบถึง
สถานการณ์ปัจจุบันของชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีได้ และ
สามารถแบ่ ง ลั ก ษณะของชายฝั่ ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้
ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) พื้นที่ชายฝั่งทะเลตอนบน
ตั้ ง แต่ ต าบลบางตะบู น ลงมาถึ ง แหลมหลวงที่ ต าบล
แหลมผักเบี้ย ลักษณะชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นหาดเลนที่มี

แนวป่าชายเลนขึ้นขนานแนวชายฝั่ง ยกเว้นชายฝั่งที่
หมู่ 2 ตาบลปากทะเล และหมู่ 4 ตาบลบางแก้ว ใน
อาเภอบ้านแหลม ที่ไม่มีแนวป่าชายเลน (2) พื้นที่
ชายฝั่งทะเลตอนล่างตั้งแต่แหลมหลวงที่ตาบลแหลม
ผักเบี้ยลงมาถึง ตาบลชะอา ลักษณะชายฝั่ง เป็นหาด
ทรายที่ ข อบเขตของหาดแคบกว่ า หาดเลนในพื้ น ที่
ชายฝั่งตอนบน อีกทั้งมีโครงสร้างป้องกันทางวิศวกรรม
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อยู่ ริม ชายฝั่ ง และนอกชายฝั่ ง ในบริเ วณที่เ ป็น แหล่ ง
ชุมชน โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งที่ได้
จากวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่ง (DSAS)
ในอดีตเทียบกับเส้นแนวชายฝั่ง ปัจจุ บันในโปรแกรม
GIS สามารถแสดงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจังหวัด
เพชรบุรีได้ตามรูปที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับการประเมิน
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในปี พ.ศ. 25452554 ของกรมทรัพยากรธรณี โดยพบการเปลี่ยนแปลง
แนวชายฝั่งที่เกิดการกัดเซาะ และมีการสะสมตัวอยู่ใน
บริเวณเดียวกันกับผลการศึกษานี้ แต่จะแตกต่างกันใน

เรื่ อ งของระยะทางในการกั ด เซาะที่ มี ม ากกว่ า ทั้ ง นี้
เนื่องมากจากการศึ กษาดัง กล่า วมี วิธีการค านวณหา
อัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่แตกต่างกัน และความ
ละเอียดของภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ. 2545 ที่ใช้
เป็ น ตั ว แทนชายฝั่ ง ในอดี ต นั้ น สามารถแสดงราย
ละเอียดได้ชัดเจนกว่าภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5
TM ที่ได้นามาใช้ในการศึกษานี้ ทั้งนี้สามารถสรุป
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในแต่ละตาบลได้
(ตารางที่ 2)

รูปที่ 5 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี
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ตารางที่ 2 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรี
ตาบล
บางตะบูน
บางตะบูนออก
บ้านแหลม
บางขุนไทร
ปากทะเล
บางแก้ว
แหลมผักเบี้ย
หาดเจ้าสาราญ
หนองขนาน
ปึกเตียน
หนองศาลา
บางเก่า
ชะอา

ระยะทางชายฝั่ง ปาก ลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง (เมตร)
(เมตร)
แม่น้า
สะสม
คงสภาพ กัดเซาะ
หาดโคลน
4,017
106
1,272
2,435
203
หาดโคลน
3,729
186
112
3,431
หาดโคลน
8,901
87
1,379
5,752
1,683
หาดโคลน
5,368
83
129
3,735
1,421
หาดโคลน
6,323
38
902
2,456
2,927
หาดโคลน
7,834
40
6,730
1,064
หาดโคลนและหาดทราย
8,876
313
2,838
5,290
435
หาดทราย
7,604
113
658
6,213
620
หาดทราย
2,209
65
442
1,195
507
หาดทราย
4,497
201
450
3,150
696
หาดทราย
1,285
161
310
814
หาดทราย
9,315
209
706
6,593
1,807
หาดทราย
23,328
235
2,408
20,410
275
รวม
93,285
1,837 11,606
68,204
11,638
ลักษณะชายฝั่ง

4.2 การอภิปรายผลการศึกษา
4.2.1 การเปลี่ ย นแปลงแนวชายฝั่ ง ใน
จังหวัดเพชรบุรี
จากผลสรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลง
แนวชายฝั่งรายตาบลในจังหวัดเพชรบุรี (ตารางที่ 2)
พบว่าตาบลปากทะเล อาเภอบ้านแหลม มีแนวชายฝั่ง
ที่ถูกการกัดเซาะมากที่สุดนั้น เป็นบริเวณหาดโคลนที่
ไม่มีแนวป่าชายเลน และอยู่ตอนบนเหนือแนวกาแพง
หิน ทิ้ง ที่ตาบลบางแก้ว อาเภอบ้า นแหลม อีกทั้งเป็น
เพียงพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า มิใช่พื้นที่ชุมชนดังเช่นแนว
ชายฝั่งที่ตาบลบางแก้ว จึงยังไม่มีมาตรการป้องกันการ
กั ด เซาะในบริ เ วณดั ง กล่ า ว ส่ ว นแนวชายฝั่ ง ที่ มี ก าร
สะสมตัวมากที่สุดนั้น คือ ชายฝั่งที่ตาบลแหลมผักเบี้ย
อาเภอบ้านแหลม ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนและมี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การปลู ก ป่ า ชายเลนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง

นอกจากนี้แนวชายฝั่งของตาบลชะอา อาเภอชะอา ซึ่ง
มีแนวชายฝั่งยาวที่สุด และมีการคงสภาพมากที่สุดนั้น
เป็ น พื้ น ที่ ห าดทราย อั น มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การ
ท่องเที่ยว ทาให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเจ้าของ
พื้นที่ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง โดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม ซึ่ง
ส่งผลต่อแนวชายหาด (beach line) เช่น การสูญเสีย
ชายหาดที่อยู่ด้านหน้ากาแพงคลื่น (seawall) ที่สร้าง
ติด กับ ชายทะเล ที่ ชุ ม ชนสะพานหิน หรื อชายหาดมี
ลักษณะเว้าแหว่งตามระยะห่างของเขื่อนกันคลื่นนอก
ชายฝั่ง (break water) ที่พระราชวังมฤคทายวัน
4.2.2 อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ล ม ม ร สุ ม ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง
ภาพถ่ายจากดาวเทียมได้แสดงให้เห็น
ว่าแนวชายฝั่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในแต่
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ละมรสุม โดยเฉพาะชายฝั่ง ตอนบนที่เป็ นหาดโคลน
และมีป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งที่เป็นหาดทราย แม้ไม่พบ
การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งที่ชัดเจน แต่พบว่ามีการ
เปลี่ ย นแปลงของแนวชายหาดในแต่ ล ะมรสุ ม อย่ า ง
ชั ด เจน (รู ป ที่ 6) ทั้ ง นี้ พื้ น ที่ห าดทราย พิ จ ารณาจาก
แนวสันหาดชายฝั่ง (coastline) จนถึงแนวชายหาด
(beach line) เหนือระดับน้าทะเลขึ้นสูงสุด ซึ่ง
ภาพถ่า ยจากดาวเทียมจะเป็นส่วนของชายหาดที่ไ ม่
สะท้ อ นสี ค วามชื้ น จากน้ าทะเล แต่ เ นื่ อ งจากใน
การศึกษานี้ไม่สามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
แนวหาดทรายเหนื อ ระดั บ น้ าขึ้ น สู ง สุ ด ได้ เพราะ
ระดับน้าทะเลที่ไม่เท่ากันในแต่ละวันที่ถ่ายภาพ และ
การแปลตีความแนวชายหาดด้วยสายตา โดยใช้การ
เปรี ย บเที ย บภาพจากดาวเที ย มต่ า งระบบที่ ค วาม
ละเอียดเชิงพื้นที่ 15 x 15 เมตร นั้น ไม่ชัดเจนพอที่จะ
แปลภาพแนวชายหาดของพื้นที่ศึกษาซึ่งมีความกว้าง
ของหาดไม่เกิน 20 เมตร ให้มีความน่าเชื่อถือได้ ดังนั้น
อิทธิพลของลมมรสุมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนว
ชายหาดของพื้นที่ศึกษาตอนล่างในแต่ละช่วงฤดูมรสุม
สามารถอภิปรายผลเชิงบรรยายได้ดังนี้
(1) อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ การที่พบว่าหาดทรายช่วงปลายมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ มี ค วามกว้ า งหาดมากกว่ า หาดในช่ ว งก่ อ นเข้ า ฤดู
มรสุม ได้แสดงให้เห็นว่า ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี
ส่ ว นช่ ว ยในการสะสมของตะกอนชายฝั่ ง และทิ ศ
ทางการเคลื่อนที่ของตะกอนเป็นการเคลื่อนที่จากทาง
ใต้ขึ้นไปทางเหนือ โดยมีตะกอนจากลาน้าที่ช่วยส่งผล
ให้เกิดสันดอนทรายนอกชายฝั่ง ซึ่งสังเกตได้จากการ
เพิ่มขึ้นตะกอนทรายบริเวณปากคลองหรือปากแม่น้า
(2) อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ตะวั น ออก
เฉียงเหนือ ความกว้างของหาดทรายในช่วงปลายฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ลดลงเมื่อเทียบกับหาด
ทรายในช่วงปลายมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้น แสดงให้

เห็ น ว่ า ลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ส่ ว นท าให้
ตะกอนทรายถูกพัดพาออกจากฝั่ง

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม
และการลงสารวจพื้นที่ศึกษา พบว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเล
จังหวัดเพชรบุรีถูกกัดเซาะระยะทางรวม 11,638 เมตร
โดยชายฝั่งที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรง [9] คือ อัตรา
การกัดเซาะมากกว่า 4 เมตรต่อปี ระยะทางรวม 3,700
เมตร แนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมากที่สุดอยู่ที่ตาบลปาก
ทะเล อาเภอบ้านแหลม เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่ไม่มีแนว
ป้ อ งกั น เช่ น ป่ า ชายเลนหรื อ โครงสร้ า งวิ ศ วกรรม
ประกอบกับ เป็น พื้ นที่ ที่ ตั้ง อยู่ท างตอนบนเหนื อแนว
กาแพงหินทิ้งที่ตาบลบางแก้ว อาเภอบ้านแหลม โดย
ช่วงฤดูมรสุมที่แตกต่า งกัน ไม่ได้ส่งผลให้การเปลี่ยน
แปลงแนวชายฝั่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ได้
ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของตะกอนทรายแนว
ชายหาดของพื้นที่ศึกษาตอนล่างอย่างชัดเจน โดยพบ
การเพิ่มขึ้นของตะกอนทรายในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ (พฤษภาคม-กั น ยายน) และลดลงในช่ ว งมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตุลาคม-กุมภาพันธ์)
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 งานการกั ด เซาะชายฝั่ ง อาจใช้
กระบวนการทาง remote sensing สนับสนุนข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจในการจัดการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง
ได้ทันสมัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ไม่สะดวก
5.2.2 การตี ค วามด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ โ ดย
กระบวนการ digital image processing เช่น การดึง
เส้นขอบด้วย enhancement ด้วย edge detector
จะท าให้ ง านก าหนดเส้ น แนวชายฝั่ ง ที่ ถู ก กั ด เซาะใน
พื้นที่ที่เข้าถึงได้ไม่สะดวก มีความรวดเร็วและชัดเจน
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