แผนดินไทยที่หายไป
นายประสาน อิทธิพรกุล
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
กลุมงานคมนาคม สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ป ระมาณ 513,115
ตารางกิโ ลเมตร มีขนาดใหญเปนอันดับ ที่
51 ของโลก หากพิจารณาพื้นที่ประเทศไทย
เฉพาะพื้นที่ที่เปนแนวชายฝงทะเล คือ แถบ
แผนดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก
จนถึ ง บริ เ วณที่ มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
เปลี่ยนแปลงอยางเดนชัด จึงมีความกวาง
กําหนดไม ไดแนนอน ชายฝง ทะเลไทย มี
ความยาวทั้ง สิ้น 3,148.23 กิโ ลเมตร โดย
แบงเปนฝงอาวไทย 2,055.18 กิโลเมตร ฝง
อัน ดามัน 1,093.14 กิโ ลเมตร มีจั ง หวั ด
ตางๆ ที่มีพื้นที่เปนแนวชายฝงทะเลรวม 23
จัง หวัด (ที่ ม า : กรมทรัพ ยากรทางทะเล
และชายฝง 2558)
ความสําคัญของชายฝงทะเล
 เปนที่อยูอาศัย
 เป น พื้ น ที่ เ พื่ อ การอุ ต สาหกรรม การ
พาณิชย และการทองเที่ยว
 เปนพื้นที่ตอเนื่องระหวางระบบนิเวศบน
บกและทางทะเล (ecotone) ซึ่ ง มี
ความสําคัญตอระบบนิเวศชายฝงทะเล
 เปนแหลงทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ คือ
ทรัพยากรประมง แรธาตุ ปาชายเลน
ปะการั ง หญ าทะเล สาหรา ยทะเล
เตาทะเล โลมา วาฬ และพะยูน

กัดเซาะปานกลาง 1 - 5
กัดเซาะรุนแรง >5
เมตรตอป
เมตรตอป
พื้นที่แสดงการกัดเซาะชายฝงทะเล

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง . ฐานขอมูล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการสูญเสียแผนดินตามแนวชายฝงทะเล และการเกิด
แผนดินงอกตามแนวชายฝงมาโดยตลอด จากขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) การกัดเซาะ
ชายฝงทะเลดานอาวไทย พื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกวา 5 เมตร เกิดขึ้นใน 12 จังหวัด ไดแก
จั น ทบุ รี ฉะเชิ ง เทรา สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ ชุ ม พร สุ ร าษฎร ธ านี
นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ทั้งนี้ชายฝ ง ทะเลบริเวณอาวไทยตอนบนตั้งแตปากแมน้ํา
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร เปนพื้นที่ที่มีความออนไหวและมี
การกัดเซาะขั้นรุนแรงมากที่สุด สวนการกัดเซาะชายฝงทะเลดานทะเลอันดามัน เกิดขึ้นนอยกวาชายฝงทะเล
ดานอาวไทยโดยพื้นที่ที่มีการกัดเซาะรุนแรงในอัตราเฉลี่ยมากกวา 5 เมตรตอป ใน 5 จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง และสตูล และพื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะปานกลางเฉลี่ย 1 – 5 เมตรตอปใน 6 จังหวัด ไดแก
ระนอง พังงา ภูเ ก็ต กระบี่ ตรัง สตูล โดยทั่วไปพบวาการกัดเซาะชายฝงทะเลดานอันดามันเกิดขึ้นในพื้นที่
หาดทรายมากกวาที่ราบน้ําขึ้นถึงตอเนื่องกับปาชายเลน
สาเหตุของปญ หาการกัดเซาะชายฝงทะเลของประเทศไทย แบงออกเปนสาเหตุห ลัก ที่สําคัญ 5
ประการดวยกันคือ
1. ปญหาดานกายภาพ เกิดจากการเกิดคลื่นลมแรงในฤดูมรสุมทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของมวลทราย
ชายฝง ขาดความสมดุลของมวลทรายสงผลใหพื้นที่บางแหงถูกกัดเซาะ บางแหงเกิดการงอกของพื้นที่ชายฝง
2. ปญหาดานสิ่งแวดลอม ไดแก การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลนจากการถูกบุกรุกเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่ เปนตน
3. ปญ หาดานชุม ชน การขาดความรูความเขาใจในวิธีก ารแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ทะเลที่
ถูกตอง เชน การสรางกําแพงกันคลื่นเปนแนวตั้งและยาวขนานกับชายฝงทะเล ทําใหเกิดการสะทอนกลับของ
คลื่น พัดพาตะกอนทรายออกไปจนทําใหหาดทรายหนากําแพงแคบลง และการมีโครงสรางชายฝงทะเลทําให
ปดกั้นตะกอนทรายบริเวณตนน้ํา และเกิดการกัดเซาะบริเวณทายน้ํา
4. ปญหาดานการบริหารจัดการ ในอดีตขาดการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อแกไขปญหาในทองถิ่น
ของตนเอง และขาดการบูรณาการของหนวยงาน ทั้งแผนงาน แผนเงิน และ แผนบุคลากร โดยเปนการทํางาน
ตามบทบาทภารกิจและนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
5. ปญหาดานกฎหมาย การขาดกฎหมายที่ใชในการควบคุมดูแลสิ่งกอสรางบริเวณชายฝงทะเล และ
ลดความเสียหายจากชายฝง ทะเล ทําใหมีการดําเนินการแกไขปญ หาการกัดเซาะชายฝง โดยใชวิธีก ารที่
ไมเหมาะสมและไมถูกตองตามหลักวิชาการ
จากปญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝงทะเลที่กลาวมาขางตน สงผลใหหนวยงานภาครัฐตองดําเนินการ
ปองกันการกัดเซาะชายฝง โดยมีการกอสรางสิ่งกอสรางในทะเลเพื่อปองกันการกัดเซาะที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งที่ตนเองรับผิดชอบพื้นที่นั้น แตโครงสรางสิ่งปองกันการกัดเซาะที่หนวยงานภาครัฐสรางขึ้น ไมวาจะ
เปนรอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น รอบังคับกระแสน้ํา หรือแนวเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝงทะเล อาจสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่และบริเวณใกลเคียงทั้งทางตรงและทางออมได ดังนัน้ สํานักวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีภารกิจในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการตางๆ ได
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กําหนดใหโครงการหรือกิจการการกอสรางหรือขยายสิ่งกอสรางบริเวณหรือในทะเล ทุกขนาด ที่ตองขออนุมัติ
หรือขออนุญ าตโครงการ ตองจัดทํ ารายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบสิ่ง แวดลอมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 24เมษายน 2555 (จํานวน 35 รายการ) ลําดับที่ 25

รอดั ก ทราย เขื่ อ นกั น ทรายและคลื่ น รอบั ง คั บ
แนวเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝงทะเล
กระแสน้ํา (รูป: SMART Research Project
(รูป: SMART Research Project 2010)
2010)
ฉะนั้นเพื่อใหการดําเนินโครงการกอสรางโครงสรางปองกันการกัดเซาะพื้นที่ชายฝง สงผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด ผูดําเนินโครงการจะตองดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมกําหนด
มาตรการในการปองกันผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโครงการ
โดยมีขอควรพิจารณาในการออกแบบโครงสรางเพื่อใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีขอควรพิจารณาในงาน
ออกแบบกอสรางเขื่อนในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก
 การเลือกใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เหมาะสม เชน แบบจําลองเพื่อพยากรณแนวชายฝงที่
ไดรับผลกระทบจากสิ่งกอสรางในทะเล และแบบจําลองการเคลื่อนที่ของคลื่น เปนตน
 การศึกษาสภาพปจจุบันของสิ่งกอสรางบริเวณหรือในทะเลที่มีอยูเดิม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพชายฝงทั้งกอนและหลังมีสิ่งกอสรางใหม
 การใชภาพถายทางอากาศหรือภาพถายดาวเทียมในอดีตและปจจุบันแสดงแนวชายฝงทะเล และ
การติดตามตรวจสอบการกัดเซาะชายฝงโดยใชภาพถายดังกลาว
 การลดงานคอนกรีตในการกอสรางใหมากที่สุดหรือบูรณาการรูปแบบโครงสรางที่มีอยูเดิม
 การออกแบบโครงสรางไมใหกีดขวางการไหลเวียนของธาตุอาหารในมวลน้ํา
 การมีเทคนิคควบคุมการฟุงกระจายของตะกอนขณะกอสรางซึ่งเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
 การคํานึงถึงความสวยงามหรือสุนทรียภาพของโครงสรางที่มีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ
เดิมของตลิ่งหรือชายฝงทะเล
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 การปฏิบัติตามมาตรการที่เปนการเฉพาะเจาะจงในแตละพื้นที่ เชน พื้นที่ชุมน้ํา และเขตหามลา
สัตวปา เปนตน
 การคํานึงถึงปรากฏการณตามธรรมชาติ เชน ธรณีพิบัติภัยสึนามิ อุทกภัย วาตภัย ทําใหน้ําทวม
ชายฝง คลื่นพายุ (Storm surge) เพื่อใหเกิดความคุมคาและยั่งยืน
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