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จัดทําโดย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

คำนำ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความสาคัญ ต่อประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริเวณชายฝั่ง
ทะเลเป็ น พื้น ที่ ที่มี ทรั พ ยากรต่าง ๆ มากมายซึ่งครอบคลุ ม พื้ นที่ 23 จังหวัด มีความยาวประมาณ 3,151
กิ โ ลเมตร ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางของความหลากหลายทางชี ว ภาพ แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย และเป็ น แหล่ ง พั ฒ นา
ด้านเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ เช่น อุตสาหกรรม การคมนาคม และการท่องเที่ยว เป็นต้น แต่อย่างไร
ก็ตามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชายฝั่งทะเลของประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุจากทั้งธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยจากธรรมชาติ เช่น คลื่น -ลม กระแสน้า
ชายฝั่ง น้าขึ้น-น้าลง และมรสุม และเกิดจากการกระทาของมนุษย์จากการทากิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ งการใช้ป ระโยชน์ ช ายฝั่ งที่ ไ ม่เหมาะสมกับ ศั กยภาพตามธรรมชาติ เ พื่ อ พัฒ นาเป็ น พื้น ที่ท่ อ งเที่ยว พื้น ที่
อุตสาหกรรม เป็นต้น จึงก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยางต่อเนื่อง อีกทั้ง
ยังก่อใหเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนอย่างกว้างขวาง และเกิดการสูญเสียพื้นที่ ชายฝั่งทะเล
ปี ล ะจ านวนไม่น้ อย จึ ง จ าเป็ น ต้องเร่ งดาเนิน การบริห ารจัดการพื้นที่ ช ายฝั่ ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญ หา
การกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21 ในการกาหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้
มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการและกาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งทะเล 23 จั งหวัด โดยแบ่งระบบกลุ่ มหาดของประเทศไทยเป็น 3 ระดับ ได้ แก่
(1) ระบบกลุ่มหาดหลัก (Major Littoral cell) 8 กลุ่มหาดหลัก (2) ระบบกลุ่มหาด (Littoral cell) 44 กลุ่มหาด
และ (3) ระบบหาด (Beach cell) 318 หาด ภายใต้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 4
แนวทาง คือ 1) การปรับสมดุลชายฝั่งธรรมชาติ 2) การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง 3) การป้องกันปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ ง 4) การแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง และ 3 มาตรการคือ มาตรสี ขาว (White technique)
มาตรการสีเขียว (Green technique) และมาตรการสีเทา (Gray technique) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดที่เหมาะสมกับแต่ละระบบหาดตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการ
จัดการพื้นที่ชายฝั่งต่อไป
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หน้า 1-1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ
ชายฝั่ งทะเลของประเทศไทย ซึ่ งครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใน 23 จั งหวั ด และมี ค วามยาวประมาณ 3,151
กิโลเมตร นับว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีความสาคัญต่อประเทศ เพราะบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรต่างๆ
อยู่ เป็ น จ านวนมาก จึ งเป็ น ทั้ งศูน ย์ รวมความหลากหลายทางชีว ภาพ และแหล่ งทรัพ ยากรที่ส าคัญ ต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านของการเป็นแหล่งอาหาร แหล่ งที่อยู่อาศัย และแหล่ งพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคม และการท่องเที่ยว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริเวณ
ชายฝั่งทะเลได้รับอิทธิพลทั้ งจากแผ่นดินและทะเล จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งจากกระบวนการ
ตามธรรมชาติ เช่น คลื่น -ลม กระแสน้ าชายฝั่ง น้าขึ้น -น้าลง และลมมรสุม และทั้งจากกระบวนการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
ปัจ จุบั น การเปลี่ย นแปลงชายฝั่ งที่มาจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ป ระโยชน์ ช ายฝั่ งที่ไม่ เหมาะสมกั บ ศัก ยภาพตามธรรมชาติ ทั้ งเพื่ อพั ฒ นาเป็ น พื้ น ที่ เศรษฐกิ จ พื้ น ที่
ท่องเที่ยว และพื้นที่อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒ นาโครงสร้างต่างๆ บริเวณชายฝั่ง ที่ไปกีดขวางหรือรบกวน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามธรรมชาติทาให้ชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร และทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้นจนชายฝั่งไม่สามารถปรับเข้าสมดุลได้ดังเดิม ซึ่งต่างจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจากกระบวนการ
ตามธรรมชาติที่มักฟื้นตัวหรือปรับสภาพชายฝั่งให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เอง การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่กาลัง
ทวีความรุนแรงขึ้ นเป็นอย่างมากนี้ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศเท่านั้น
แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งทามาหากิน ตลอดจน
แหล่งรายได้ของประเทศจากการเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวตามไปด้วย
จากสถานการณ์ ข้างต้ น จะเห็ น ได้ ว่าแนวชายฝั่ งทะเลนั บ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ างมาก
จาเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง หรือการดาเนินกิจกรรมใดๆ บริเวณชายฝั่งเกินขีดความสามารถในการรองรับ และส่งผลให้ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ งอยู่ ในสภาพเสื่ อ มโทรม จนสู ญ เสี ยคุ ณ ค่าหรือคุณ ประโยชน์ จากชายฝั่ งที่ มี อยู่เดิม ไป
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริ ห ารจั ดการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21 ในการกาหนดเขตพื้น ที่ที่ จะใช้
มาตรการในการป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
จึงได้จัดทำ“หลักเกณฑ์ป ระกอบกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญ หำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ”
ฉบั บ นี้ขึ้น เพื่อเอกสำรวิชำกำรประกอบกำรวิเครำะห์ ทำงเลื อกในกำรป้องกันและแก้ไขปัญ หำกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่ ง ซึ่ งจะก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ด ในกำรด ำเนิ น กำรบริ เวณพื้ น ที่ ช ายฝั่ งทะเล
23 จังหวัด ตลอดจนเป็นแนวทางการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสาหรับแต่ละระบบ
กลุ่มหาด และกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีความเหมาะสม
ตามหลักวิชาการต่อไป

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามก)
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1.2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และจัดทาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 23 จังหวัด
2) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมกับแต่ละระบบหาด
3) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาแผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สาหรับสานักงบประมาณ

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
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บทที่ 2
ข้อมูลสถานภาพชายฝั่งทะเลประเทศไทย
2.1 สถานภาพชายฝั่งประเทศไทย
ชายฝั่งคือบริเวณเชื่อมต่อกันระหว่างพื้นดินและพื้นทะเล ดังนั้นพื้นที่ชายฝั่งจึงเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพล
ทั้งจากแผ่นดินและทะเล ทาให้ชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามธรรมชาติ และส่วนใหญ่ สามารถฟื้นตัว
หรื อ ปรั บ สภาพเข้ า สู่ ส มดุ ล ได้ เอง แต่ ปั จ จุ บั น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรชายฝั่ ง และการพั ฒ นา
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ท าให้ ช ายฝั่ ง เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งถาวร และยั ง ท าให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด
ตามธรรมชาตินั้น ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนไม่ส ามารถปรับเข้าสู่สมดุลได้ โดยเฉพาะปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ในการแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ งจาเป็นต้องเข้าใจสาเหตุของการกัดเซาะทั้งจากกระบวนการ
ทางธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ และจาเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
จากการส ารวจสถานการณ์ การกัดเซาะชายฝั่ งรายจังหวัด ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
พ.ศ. 2560 พบว่า ชายฝั่งทะเลประเทศไทย 3,151.13 กิโลเมตร ครอบคลุ มพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด
แบ่ งออกเป็น ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 2,039.78 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลอันดามัน 1,111.35 กิโลเมตร
เป็นระยะทางแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ 704.44 กิโลเมตร ซึ่งมีการดาเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว 558.71 กิโลเมตร
ยังไม่มีการดาเนิ น การแก้ไขปั ญ หา 145.73 กิโลเมตร และเป็น พื้น ที่ที่ไม่ ป ระสบปั ญ หากัดเซาะ 2,446.69
กิโลเมตร ดังรูปที่ 2-1 รูปที่ 2-2 และตาราง ที่ 2-1

รูปที่ 2-1 แผนภาพแสดงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
ทีม่ า: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2560
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ตารางที่ 2-1 สรุปสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งประจาปี พ.ศ. 2560

จังหวัด

พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง
พื้นที่ยังไม่มีการ
พื้นที่มีการ
ดาเนินการแก้ไข
ดาเนินการ
รุนแรง ปาน น้อย แก้ไขแล้ว สะสม
กลาง
มาก

(กม.) (กม.) (กม.)
ตราด
1.98
24.77
จันทบุรี
22.82
ระยอง
0.16 3.53 0.01
ชลบุรี
0.40
ฉะเชิงเทรา
0.01
สมุทรปราการ
7.30
0.21
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
3.81 0.58 1.21
ประจวบคีรีขันธ์ 0.55 0.22 3.72
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
0.49 0.30 1.24
นครศรีธรรมราช 4.48
9.23
สงขลา
12.05 0.75 4.73
ปัตตานี
7.21
15.78
นราธิวาส
0.82
3.75
ระยอง
0.66 0.73 3.50
พังงา
1.19 0.45 2.17
ภูเก็ต
0.41 0.24 0.63
กระบี่
0.45 1.76
ตรัง
0.73 0.39
สตูล
0.30
รวม
42.17 7.64 95.92

(กม.)
15.73
18.68
22.87
65.96
11.50
44.80
7.11
38.61
15.54
41.55
50.72
13.57
8.92
47.77
35.71
21.24
27.31
5.69
4.43
23.48
9.99
5.34
22.19
558.71

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2560

พื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะ
พื้นที่ติดตามตรวจสอบ
รวม
สะสม
น้อย

พื้นที่
สมดุล

พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
ก่อสร้าง หัวหาด ปาก
รุกล้า
แม่น้า
(กม.)
(กม.)
(กม.)
(กม.)
(กม.) (กม.)
(กม.)
1.56
0.55
92.46
7.74
27.95
5.46
178.19
0.07
33.42
4.19
21.83
3.03
104.04
0.65 0.000517 59.85
8.88
8.52
1.15
105.61
0.14
37.30
25.70 39.81
0.85
170.17
2.46
1.84
0.74
16.56
2.84
2.24
57.40
7.11
2.55
0.88
42.04
6.98
1.71
24.23
40.59
0.03
1.95
89.71
1.16
0.52
132.22
0.76
55.13
1.83
246.84
0.36
156.59
4.78
70.43
2.60
248.33
0.34
0.50
128.90
1.71
8.34
6.42
157.17
0.54
1.56
134.42
33.37
5.45
236.33
5.23
96.84
1.52
1.70
158.53
6.54
82.52
3.17
0.69
2.88
140.03
1.69
20.85
1.57
1.02
57.02
0.07
112.42
0.68
29.79 19.00 172.55
153.71
2.98
33.60 37.25 235.78
0.03
88.72
2.93
82.51
3.87
202.83
108.89
3.58
56.69 22.43 203.79
89.44
1.09
20.37 17.67 135.03
110.68
1.15
14.68 12.38 161.38
3.20
3.20
1,694.05 69.36 506.80 152.52 3,151.13

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

รูปที่ 2-2 แผนที่สถานภาพชายฝั่งทะเลประเทศไทยประจาปี พ.ศ. 2560
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2560
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2.2 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการวิเคราะห์ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง ข้อมูลจากการสารวจสภาพพื้นที่ และองค์
ความรู้ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง สามารถจาแนกสาเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
2.2.1 การกัดเซาะชายฝั่งโดยธรรมชาติ
กระบวนการทางธรรมชาติที่ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของตะกอน และเป็นสาเหตุทาให้เกิดการ
กัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ คลื่น กระแสน้าชายฝั่ง น้าขึ้น-น้าลง ลมมรสุมและพายุ
- คลื่น คือ ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากลมพัดมากระทบกับผิวน้า แล้วเกิดการ
ถ่ายเทพลั งงานจากลมสู่ผิ วหน้ าน้ าทะเล พลั งงานที่เกิดขึ้นจะดึงมวลน้าทะเลให้ สูงขึ้นและเคลื่อนที่ไปตาม
ทิศทางของพลังงาน เมื่อคลื่นเข้ามากระทบฝั่งแล้วเคลื่อ นที่ออก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ (1) คลื่น
เข้ากระทบฝั่งในทิศทางเกือบตรง น้ าทะเลจะพุ่งออกจากชายฝั่งในแนวตั้งฉาก เรียกว่า “กระแสน้ารูปเห็ ด
(Rip current)”ส่งผลให้เกิดการพัดพาตะกอนออกนอกชายฝั่ง (2) คลื่นเข้ากระทบฝั่งเป็นมุมเฉียงจะทาให้เกิด
การเคลื่อนที่ของตะกอนและพัดพาตะกอนออกไปตามแนวชายฝั่ง เกิดเป็นสันทรายใต้น้านอกชายฝั่ง ทั้งนี้หาก
ตะกอนถูกพาออกไปจากชายฝั่งมากกว่า ตะกอนที่เข้ามาเติมจะทาให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งขึ้น
- กระแสน้ าชายฝั่ ง เกิ ด จากความต่ างศั ก ย์ ข องอุ ณ หภู มิ แ ละความเค็ ม ของน้ าทะเล
ซึ่งกระแสน้าชายฝั่งที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อการกัดเซาะชายฝั่งอย่างมาก เพราะกระแสน้าชายฝั่งจะเป็นตัวพาตะกอน
เคลื่อนที่จนเกิดปริมาณการเคลื่อนที่ตะกอนสุทธิ (Net sediment transport) ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เป็นผล
ให้เกิดการสะสมตะกอนหรือพัดพาตะกอนหายไป ซึ่งต่างจากคลื่นที่ทาให้เกิดการเคลื่อนทีข่ องตะกอนเฉพาะที่
- น้าขึ้น-น้าลง เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ระดับน้าในทะเล มหาสมุทร และแหล่งน้าที่น้า
ทะเลขึ้นถึง มีการขึ้นลงตามเวลา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับแรงดึงดูดของดวงจันทร์ โลก และดวงอาทิตย์ ส่งผลให้เกิด
การกัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะในหาดเลนที่มีลักษณะเป็ น “ที่ราบน้าขึ้นถึง (Tidal flat)” ซึ่งมีความลาดเอียง
ค่อนข้างน้อย เมื่อน้าขึ้น ระลอกคลื่นจะพาตะกอนเลนฟุ้งกระจายขึ้นมาแขวนลอยอยู่กับน้าแทนที่จะจมอยู่ที่
พื้นท้องน้า ทั้งนี้เนื่องจากขนาดของอนุภาคเลนมีขนาดเล็กจึงเกิดการฟุ้งกระจายได้ง่าย ดังนั้นเมื่อน้าลงตะกอน
เลนที่ฟุ้งกระจายและแขวนลอยอยู่กับน้ า จึงถูกพัด พาออกไปในทะเล ทาให้ เกิดการกัดเซาะที่ผิวท้องทะเล
และในที่สุดจะส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งขึ้น
- ลมมรสุมและพายุ เมื่อเกิดลมมรสุมหรือพายุเข้าปะทะชายฝั่งโดยตรง เม็ดทรายที่ถูกพัด
พาขึ้นไปสะสมตัวบนฝั่งหรือหน้าหาดจะถูกพัดไปสะสมเป็นสันดอนใต้น้า และในฤดูลมสงบคลื่นเดิ่งจะทาหน้าที่
พัดทรายเข้าสู่ฝั่ง ซ่อมแซมหาดให้กลับคืนมาตามปกติและทรายจะถูกน้าฝนชะพากลับมาเติมในระบบใหม่ แต่
ในกรณีที่เกิดลมมรสุมหรือลมพายุแรง จนทาให้เกิดคลื่นม้วนกลับหรือกระแทกชายฝั่งอย่างรุนแรง อาจเกิดการ
พัดพาตะกอนออกจากระบบ ไปก่อเป็ น สันดอนใต้ น้าในระยะห่ างเกินกว่าที่คลื่นลมปกติจะสามารถพั ดพา
ตะกอนกลับเข้าสู่ชายฝั่งอีกได้ หรืออาจเกิดการพังทลายของชายฝั่งได้ในรอบฤดูกาลหนึ่ง จึงอาจใช้เวลาฟื้นตัว
มากกว่าหนึ่งรอบฤดูกาล
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2.2.2 การกัด เซาะชายฝั่งเนื่องจากสิ่งก่อสร้างริมชายฝั่ ง ได้แก่ กาแพงป้องกัน คลื่น และเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง
การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างริมชายฝั่ง เช่น กาแพงป้องกันคลื่น หรื อเขื่อนป้องกันตลิ่งจะส่งผลให้
เกิดการเลี้ยวเบนของคลื่น และกระแสน้าเลียบชายฝั่ง ในจุดสิ้นสุดของแนวโครงสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริม
ชายหาด และเขื่อนหินทิ้ง ทาให้ปัญหาการกัดเซาะลุกลาม และขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ถัดไป สามารถอธิบาย
การกัดเซาะชายฝั่งลักณะดังกล่าวได้ดังรูปที่ 2-3 และ 2-4

รูปที่ 2-3 แสดงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากสิ่งก่อสร้างริมชายฝั่ง
ที่มา : https://www.ctc-n.org/technology-library/coastal-zones/protection-hard-engineering/sea-walls

รูปที่ 2-4 แสดงพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งจากสิ่งก่อสร้างริมชายฝั่งในประเทศไทย
2.2.3 การกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากรอดักทราย
รอดักทรายเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาชายหาดบริเวณหน้าพื้นที่ของโครงสร้าง
ให้กว้างยิ่งขึ้น รักษาแนวชายฝั่งบริเวณหน้าโครงสร้าง แต่เนื่องด้วยรอดักทรายเป็นตัวขัดขวางการเคลื่อนที่ของ
ตะกอนตามธรรมชาติ ดังนั้น พื้นที่สิ้นสุดจากกลุ่มโครงสร้างรอดักทรายด้านท้ายน้ามักเกิดปัญหาการกัดเซาะ
ขึ้น สามารถอธิบายการกัดเซาะชายฝั่งลักณะดังกล่าวได้ดังรูปที่ 2-5 และ รูปที่ 2-6
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รูปที่ 2-5 แสดงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากรอดักทราย
ที่มา : http://www.tulane.edu/~sanelson/Natural_Disasters/coastalzones.htm

รูปที่ 2-6 แสดงพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณรอดักทรายในประเทศไทย
ที่มา : http://oopm.rid.go.th/consultantjob/golok/Site%20specifie.html
2.2.4 การกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้า (Jetty) และท่าเทียบเรือ
เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้า หรือท่า เทียบเรือที่มีลักษณะเป็นโครงสร้ างทึบ โดยเขื่อน
กันทรายและคลื่น เป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกออกแบบให้ป้องกันการตกตะกอนทับถมบริเวณปากร่องน้า เนื่องจาก
โครงสร้างดังกล่าวเป็นโครงสร้างทึบ ที่ยื่นตัวออกจากแนวชายฝั่งไปสู่ทะเล ในลักษณะตั้งฉาก จึงส่งผลให้เกิด
การขัดขวางกระแสน้าเลียบชายฝั่ง และการเคลื่อนที่ของตะกอนทรายตามธรรมชาติทาให้เกิดการสะสมตัวของ
ตะกอนติดกับโครงสร้างในด้านต้นน้า และเกิดปัญหาการกัดเซาะด้านท้ายน้าเนื่องจากขาดตะกอน สามารถ
อธิบายการกัดเซาะชายฝั่งลักณะดังกล่าวได้ดงั รูปที่ 2-7 และ รูปที่ 2-8
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รูปที่ 2-7 แสดงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องเขื่อนกันทรายและคลื่น
ทีม่ า : http://esseacourses.strategies.org/module.php?module_id=117
นอกจากนี้มักพบว่าว่าเมื่อมีการดาเนินการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นแล้ว มักมีการสร้าง
โครงสร้างประเภทอื่นๆ ตามมา เช่น เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย และกาแพงป้องกันคลื่นริม
ชายหาด เป็นต้น ทาให้ปัญหาการกัดเซาะเกิดขึน้ ต่อเนื่อง และขยายวงปัญหากว้างยิ่งขึ้น

รูปที่ 2-8 แสดงพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณเขื่อนกันทรายและคลื่นในประเทศไทย
2.2.5 การกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากการทาลายแนวป่าชายเลน
แนวป่าชายเลนเป็นแนวป้องกันคลื่นลม และดักตะกอนเลน รักษาแนวชายฝั่งตามธรรมชาติ
เมื่อเกิดการบุกรุก และทาลายแนวป่าชายเลนเพือ่ ทาบ่อเลี้ยงกุ้ง เสถียรภาพการป้องกันชายฝั่งลดลง ชายฝั่งเกิด
การพังทลายได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณคันบ่อเลี้ยงกุ้งเมื่อเกิดการพังทลายลงจะทาให้เกิดการกัดเซาะเข้ามาใน
แนวชายฝั่งตามความยาวของบ่อ สาหรับในประเทศไทย มีการกัดเซาะเนื่องจากการบุกรุกและทาลายพื้นที่ป่า
ชายเลนในหลายพื้ น ที่ เช่ น พื้ น ที่ อ่ า วไทยตอนบน จ.ฉะเชิ ง เทรา จ.สมุ ท รปราการ จ.กรุ ง เทพมหานคร
จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น สามารถอธิบายการกัดเซาะชายฝั่ งลั กษณะ
ดังกล่าวได้ดังรูปที่ 2-9
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รูปที่ 2-9 แสดงพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย
2.2.6 การกัดเซาะ“ชายหาด”บริเวณหน้าโครงสร้างกาแพงป้องกันคลื่น
นอกจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แล้วพบการใช้โครงสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งใน
รูปแบบของกาแพงป้องกันคลื่น หรือเขื่อนหินทิ้ง ที่เข้าปะทะพลังงานของคลื่นโดยตรงบริเวณชายหาด มักส่งผล
ให้ ค ลื่ น เพิ่ มพลั งงานให้ มีค วามรุ น แรงเมื่ อเข้าปะทะกับ ก าแพง และยกตั ว กระแทกกับ ก าแพงและพื้ น หาด
ด้านล่าง ดึงทรายออกจากหน้าหาด (Scour) และทาให้ชายหาดที่มี Seawall หลายแห่ง มีสภาพชายหาดที่ลึก
ลงไปกว่าระดับเดิมมาก หน้ าหาดแคบกว่าเดิม และมักเกิดปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้างกาแพงตามมา
ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วชายหาดหลายแห่ งก าลั งประสบปั ญ หานี้ เช่ น บริ เวณหาดมาบตาพุ ด -แม่ ร าพึ ง
หาดจอมเที ย น หาดบางละมุ ง หาดศรี ราชา-บางแสน และบริเวณหั ว หิ น จนถึ งหาดเขาตะเกี ย บ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วหลายแห่ งก็มี ค วามพยายามจะสร้า งเขื่อนกั นคลื่ น ริมชายหาดเพิ่ ม เติ ม แสดงดั ง
รูปที่ 2-10 และ 2-11

รูปที่ 2-10 แสดงผลกระทบของกาแพงกันคลื่นริมชายหาดที่มีผลต่อกระบวนการของคลื่น
ที่มา : https://www.ctc-n.org/technology-library/coastal-zones/protection-hard-engineering/sea-walls
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ดังนั้ นการแก้ไขปั ญหาการสูญเสียตะกอนทราย และหาดทรายจากกาแพงกันคลื่นริมหาด
นับเป็นปัญหาที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรให้ความสนใจอย่างยิ่งในอนาคต แม้ว่ากาแพงกันคลื่น
และเขื่อนหินทิ้งจะสามารถตรึง และรักษาแนวชายฝั่งไว้ได้ก็ตาม แต่การซ่อมบารุงที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอีกจานวน
มาก ผลกระทบที่ทาให้การสูญเสียหาดทราย ตัดขาดความเชื่อมโยงของระบบนิเวศทะเลและฝั่ง รบกวนระบบ
นิเวศบริการ และทาให้สูญเสียทัศนียภาพธรรมชาติและความเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นประเด็นปัญหาสาคัญที่
ต้องการการแก้ไขต่อไป

รูปที่ 2-11 แสดงพื้นที่การกัดเซาะชายหาดบริเวณด้านหน้าโครงสร้างประเทศไทย
2.2.7 การกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากสาเหตุอนื่ ๆ
กิจ กรรมชายฝั่ งบางประเภทก็ เป็ น สาเหตุ ที่ ท าให้ เกิด การกัด เซาะชายฝั่ ง เช่ น การขุ ด ตั ก
เอาทรายจากบริเวณชายหาดเพื่อ ใช้ใ นการถ่ว งไซเพื่ อดัก สั ตว์น้าไปทิ้ งไว้ ในทะเล ที่ เกาะลิ บง จังหวัดสตู ล
การล้ ม ตายของแนวปะการั ง หน้ า ชายหาดซึ่ งเดิ ม เคยเป็ น แนวป้ อ งกั น คลื่ น ตามธรรมชาติ ที่ ห าดไม้ ข าว
จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งได้เช่นกัน
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล การกั ด เซาะชายฝั่ งพบว่ าการกั ด เซาะหาดทรายแนวตรงยาวมั ก จะ
มีความสั มพันธ์กับการสร้างโครงสร้างที่ยื่นออกมาขวางกั้นทิศทางของกระแสน้าชายฝั่ง เช่น ท่าเรือ (Pier)
เขือ่ นกันคลื่นกันทรายปากแม่น้า (Jetty) คันดักทราย (Groin) ทาให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนทรายที่ฝั่งหนึ่ง
ของโครงสร้างที่กระแสน้าที่มีทิศทางสุทธิของปีเข้าปะทะ และเกิดการกัดเซาะในอีกด้านหนึ่ง และเมื่อมีการ
สร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Seawall) เขื่อน
หินทิ้ง (Revetment) กล่องกระชุหิน (Gabion) กาแพงแนวเสาคอนกรีต หรือแม้กระทั่งกระสอบบรรจุทราย
และหิน (Geobag) รวมถึงโครงสร้างนอกชายฝั่งประเภทเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่ง (Offshore breakwater) ที่มี
การสะสมตัวของทรายเป็นสันดอนเชื่อมเขื่อนยื่นออกไปขวางกั้นทราย ตลอดจนการสร้างคันดักทราย (Groin)
เพื่อเสริมความกว้างของหาดที่ถูกกัดเซาะ เป็นตัวเร่งการกัดเซาะต่อเนื่องรุกลามต่อไปจากการเลี้ยวเบนของ
คลื่นและกระแสน้าที่วกมากัดเซาะพื้นที่ที่เป็นจุดสิ้นสุดของโครงสร้างเหล่านั้น ดังนั้นในความยาวหาดทีต่ ่อเนื่อง
กับโครงสร้างเหล่านี้ไปจนจรดหัวแหลมที่สิ้นสุดแต่ละระบบหาด จึงเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงและมีโอกาสจะถูกกัดเซาะ
ต่อเนื่องในกรณีที่ยังมีการป้องกันชายฝั่งต่อเนื่องกันมา
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2.3 ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย
2.3.1 ระบบกลุ่มหาด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นาแนวคิด เรื่อง ระบบกลุ่มหาด (Littoral cells) ซึ่งเป็น
แนวคิดตามหลักสากลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการชายฝั่ง โดยใช้องค์ความรู้และหลักเกณฑ์ด้านสมุทร
ศาสตร์และธรณีวิทยา ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของตะกอนมาใช้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งค่อนข้างซับซ้อน ซึง่ การแบ่ง
ชายฝั่ งออกเป็ น ส่ ว นๆ หรื อ หน่ ว ยย่ อ ยที่ เรีย กว่า การแบ่ งระบบกลุ่ ม หาด จะท าให้ ส ามารถประเมิ น ได้ ว่ า
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่เกิดขึ้นเป็นไปในลักษณะกัดเซาะหรือทับถม โดยพิจารณาจากสมดุลตะกอนในแต่ละ
ระบบกลุ่มหาด ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางการบริหารจัดการชายฝั่งและดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศต่อไป
เมื่อปี พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แบ่งระบบกลุ่มหาดออกเป็น 64 ระบบ
กลุ่มหาด ไม่รวมเกาะ (ยกเว้นเกาะภูเก็ต) ซึ่งจากการนาไปใช้เพื่อ การบริห ารจั ดการชายฝั่งที่ผ่านมา พบว่า
การแบ่งระบบกลุ่มหาดดังกล่าว แต่ละระบบหาดมีขนาดใหญ่ การนามาใช้เพื่อกาหนดแนวทางและมาตรการ
ต่าง ๆ ค่อนข้างยาก ในปี พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงการ
แบ่ งระบบกลุ่ มหาดร่ว มกับ หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง โดยใช้ข้อมูล ทางวิช าการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมุทรศาสตร์
ธรณี วิ ท ยา อุ ท กศาสตร์ และสั ณ ฐานวิ ท ยา จึ ง สามารถจ าแนกระบบกลุ่ ม หาดประเทศไทยออกเป็ น
3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับที่ 1 : ระบบกลุ่มหาดหลัก (Major littoral cell) เป็นระบบกลุ่มหาดขนาดใหญ่
แบ่ งออกได้ จานวน 8 กลุ่ม หาดหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ สาหรับ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระดับ
ภูมิภาค เช่น การขยายพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่อุตสาหกรรมริมชายฝั่งรายภาค เป็นต้น
(2) ระดับที่ 2 : ระบบกลุ่มหาด (Littoral cell) เป็นระบบกลุ่มหาดขนาดกลาง แบ่งออก
ได้ จ านวน 44 กลุ่ มหาด มี วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อนาไปใช้ ส าหรับ การบริ ห ารจัดการหรือศึกษาการแก้ไขปั ญ หา
การกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงการพิจารณาจัดทาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
(3) ระดับที่ 3 : ระบบหาด (Beach cell) เป็นระบบกลุ่มหาดขนาดเล็กที่สุด แบ่งออกได้
จ านวน 318 หาด มี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ น าไปใช้ เป็ น แนวเขตในการบริห ารจัด การโครงการและจั ด ท าแผน
งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนี้ยังใช้เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ชายฝั่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากการกระทาของธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย์ โดยในการ
ดาเนิ น กิ จ กรรมใด ๆ ในทุ กระบบหาดจะต้ องทาการจะศึกษาผลกระทบหรือผลที่ จะเกิด ขึ้น ให้ ค รอบคลุ ม
ทั้งระบบหาด
2.3.2

หลักเกณฑ์การจาแนกระบบกลุ่มหาด

ในการจาแนกระบบกลุ่มหาดเพื่อการจัดการชายฝั่ง จะมีการกาหนดขอบเขตของแต่ละระบบ
กลุ่มหาด โดยอาศัยหลักเกณฑ์ด้านสมุทรศาสตร์ที่เกี่ยวกับกระบวนการชายฝั่งประกอบด้วย คลื่น ลม กระแสน้า
น้าขึ้นน้าลง ความลึกของท้องน้า ความลาดชันของพื้น ท้องทะเล รวมถึงพื้นฐานด้านธรณีวิทยา ได้แก่ ลักษณะ
ธรณีสัณฐานชายฝั่ง และลักษณะตะกอนหรือประเภทตะกอนบริ เวณชายฝั่ง เนื่องจากพื้นฐานเหล่านี้เป็นปัจจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเคลื่ อ นที่ ข องตะกอน โดยข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการจั ด แบ่ งระบบกลุ่ ม หาดประเทศไทยครั้ งนี้
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ประกอบด้วย สมุทรศาสตร์ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน คลื่น-ลม และทิศทางการเคลื่อนที่ของตะกอน ลักษณะ
ทางธรณี สั ณ ฐานชายฝั่ ง และตะกอนบริเวณชายฝั่ ง ทั้ งนี้ การจ าแนกระบบกลุ่ ม หาดในแต่ ล ะระดั บ จะใช้
หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์การแบ่งระบบหาดหลัก (Major littoral cell)
ระบบกลุ่มหาดหลัก เป็นระบบกลุ่มหาดขนาดใหญ่ที่สุด มีหน่วยเรียกว่า “กลุ่มหาดหลัก”
โดยการกาหนดขอบเขตหรือการจัดแบ่งระบบกลุ่มหาดหลัก จะพิจารณาจากข้อมูลสมุทรศาสตร์ (การไหลเวียน
ของกระแสน้า) และข้อมูลการเกิดธรณีสัณฐานชายฝั่ งประเทศไทย ซึ่งทาให้สามารถแบ่งระบบกลุ่มหาดหลักได้
รวมทั้งสิ้น 8 กลุ่มหาดหลัก โดยเป็นระบบกลุ่มหาดหลักด้านทะเลอ่าวไทยจานวน 6 กลุ่มหาดหลัก และระบบ
กลุ่มหาดหลักด้านทะเลอันดามันจานวน 2 กลุ่มหาดหลัก
(2) หลักเกณฑ์การแบ่งระบบกลุ่มหาด (Littoral cell)
ระบบกลุ่ มหาด เป็ นระบบกลุ่ มหาดขนาดกลาง ที่ มี ทิ ศทางการเคลื่ อนที่ ของตะกอน
และวัฏจักรตะกอนเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน ระบบกลุ่มหาด มีหน่วยเรียกว่า “กลุ่มหาดหลัก” โดยการกาหนด
ขอบเขตหรือการจัดแบ่งระบบกลุ่มหาด จะพิจารณาจากการเคลื่อนที่ของตะกอนบริเวณชายฝั่งเป็นหลัก ร่วมกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คลื่น ลม ทิศทางการเคลื่อนที่ของตะกอน ประเภทตะกอนบริเวณชายฝั่ง ประเภทตะกอน
พื้นท้องทะเล และธรณีสัณฐานชายฝั่ง ซึง่ ทาให้สามารถแบ่งระบบกลุ่มหาดได้รวมทั้งสิ้น 44 กลุ่มหาด
(3) หลักเกณฑ์การแบ่งระบบหาด (Beach cell)
ระบบหาด เป็นระบบกลุ่มหาดที่มีขนาดเล็กที่สุด มีหน่วยเรียกว่า “หาด” โดยการกาหนด
ขอบเขตหรือการจัดแบ่งระบบหาด จากพิจารณาจากสัณฐานชายฝั่งหรือลักษณะภูมิประเทศบริเวณชายฝั่ง ได้แก่
หัวแหลม หัวหาด หาดหิน กองหินโผล่ รวมทั้งสัณฐานชายฝั่งและแหล่งที่มาของตะกอน (บริเวณปากแม่น้า) ซึ่งทาให้
สามารถแบ่งระบบหาดได้รวมทั้งสิ้น 318 หาด โดยเป็นระบบหาดด้านทะเลอ่าวไทย จานวน 158 หาด และระบบหาด
ด้านทะเลอันดามัน 160 หาด
ทั้งนี้ จากหลักเกณฑ์การแบ่งระบบกลุ่มหาด ทั้ง 3 ระดับข้างต้น สามารถสรุปหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การกาหนดขอบเขตหรือจัดแบ่งระบบกลุ่มหาดในแต่ละระดับ ได้ดัง รูปที่ 2-12

รูปที่ 2-12 สรุปหลักเกณฑ์การแบ่งระบบหาดกลุ่มหาดประเทศไทย
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2.4 ศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ชายฝั่ง
ศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่เป็นผลจากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ซึง่ เป็นการนาข้อมูล
มาบูรณาการวิเคราะห์ ด้วยเทคโนโลยีส ารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อนามาวิเ คราะห์ห าศักยภาพและความ
เหมาะสมของพื้นที่ต่อการพัฒนา (Spatial Development Potential) เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อเกษตรกรรมพื ้น ที ่พัฒ นาเมือ งพื ้น ที ่อุต สาหกรรม และพื ้ น ที่อื่น ๆ ตามวัต ถุป ระสงค์ข องการพัฒ นา
และเพื ่อ หาความเหมาะสมทางด้ านกายภาพของพื้ น ที่ ที่ เป็ น อยู่ ในขณะนั้ น โดยในการวิ เคราะห์ จ ะท า
การกาหนดปัจ จัยทางด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒ นาพื้นที่หรือ เป็น
ข้อจ ากัดหรือ เงื่อนไขเพื่อความแม่น ย าในการใช้ เทคนิ คด้ว ยระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร์ (Geographic
Information Systems: GIS) ร่วมกับ Extension ของ Model Builder, Spatial Analysis เป็ นเครื่องมื อในการ
วิเคราะห์ และใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ในการจัดลาดับความเหมาะสมและศักยภาพ
ของพื้นที่ด้านต่างๆ ด้วยการพิจารณาจากกาหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวกาหนดศักยภาพของพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลด้านกายภาพในด้านต่างๆเช่น ข้อมูลความลาดชันการระบายน้าของดิน ระยะห่างจากถนน ระยะห่าง
จากสถานที่ ส าคั ญ เป็ น ต้ น โดยใช้ ร ะบบค่ า น้ าหนั ก (Weighting System) เพื ่อ เน้น หรือ ให้ค วามส าคัญ
กับ ปัจ จัย หรือ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างวัต ถุป ระสงค์กับ ทางเลือ ก ซึ่ง การให้ค่าคะแนน (Point) ค่าความสาคัญ
(Weight) และรวมถึงการกาหนดช่วงของข้อมูล (Buffer Distance/Range) ได้จากการพิจารณาจากความคิดเห็น
จากผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นต่ า งๆ การอ้ า งอิ ง จากเอกสารรายงานการศึ ก ษาของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาในแต่ละด้านโดยเป็นที่ยอมรับโดยทั่ว ไป ซึ่งสามารถสรุปแนวโน้ม
และทิศทางศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ได้ดังนี้
จังหวัด ตราด พื้น ที่จั งหวัดตราดมีค วามเหมาะสมส าหรับการเกษตรเป็ นส่ ว นใหญ่ มีพื้ นที่ เหมาะสม
ส าหรั บ การพั ฒ นาด้านเมื อ งและการท่ องเที่ ย วจะอยู่ บ ริเวณบ้ านหาดศาลเจ้ า หาดคลองสน-หาดบานชื่ น
หาดไม้รูด-หาดราชการรุรณย์ แหลมงอบ แหลมเทียน อ่าวธรรมชาติ ส่วนพื้นที่แหลมกลัด อ่าวตราด บ้านศอก
จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ บริเวณที่มีความเสี่ยงในการกัดเซาะชายฝั่งสูงมากบริเวณบ้านหาดศาลเจ้า และหาดไม้รูดหาดราชการรุรณย์
จังหวัดจั น ทบุ รี พื้ น ที่ บ ริเวณเกาเปริ ด - บางชัน และบางกะไชย เป็ นพื้ นที่ อนุรักษ์ พื้ นที่ บริเวณหาด
แหลมสิงห์ (จันทบุรี) อ่าวเกาะหมู และหาดเจ้าหลาว ถึง ปากน้ากระแจะ มีความเหมาะสมด้านการท่องเที่ยว
และพัฒนาชุมชนเมือง พื้นที่บริ เวณบ้านเกาะแมวเหมาะสมสาหรับการเกษตรกรรม พื้นที่บริเวณบางกะไชย
มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูง
จังหวัดระยอง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและพัฒนา
ชุมชนเมือง และพบพื้น ที่ที่มี ความเหมาะสมด้านอุตสาหกรรมบริเวณเพและก้ นอ่าว เนื่องจากเป็น บริเ วณ
ที่เชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริเวณหาดแม่พิมพ์ เพ มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูง
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จังวัดชลบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและพัฒนา
ชุมชนเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการท่องเที่ยวมากมายทั้งโรงแรมที่พัก ร้านค้า
ร้านอาหาร บริเวณบางเสร่มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูง
จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่บริเวณริมชายหาดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ถัดออกไปจะเป็นมีพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมสาหรับเกษตรกรรมและพัฒ นาชุมชนเมือง พื้นที่ชายฝั่ง บริเวณตาบลบางปะกงมีความเสี่ยง
ต่อการกัดเซาะสูงมาก
จั งหวั ด สมุ ท รปราการ พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเหมาะสมส าหรับ การพั ฒ นาชุ ม ชนเมื องและด้ านการ
ท่องเที่ยว พื้นที่บริเวณตาบลบางปูใหม่มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งปานกลาง
กรุงเทพมหานคร พื้น ที่บ ริเวณริมชายฝั่งเป็นพื้นที่ อนุรัก ษ์ พื้นที่ถัดจากพื้ นที่อนุรักษ์จะเป็นพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมสาหรับพัฒนาชุมชนเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่บริเวณริมชายฝั่งเป็นพื้ นที่อนุรักษ์ พื้นที่ถัดจากพื้นที่อนุรักษ์จะเป็นพื้นที่ที่ มี
ความเหมาะสมส าหรั บ พั ฒ นาชุมชนเมืองและพั ฒ นาการท่อ งเที่ ยว พื้ น ที่ ตาบลโคกขาม ตาบลบ้านแพรก
และตาบลบางกระเจ้า มีความเสียงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงมาก
จั งหวัดสมุท รสงคราม พื้ น ที่ บ ริ เวณริมชายฝั่ งเป็ นพื้ นที่ อ นุรัก ษ์ พื้ น ที่ ถัด จากพื้ น ที่ อนุ รัก ษ์ มีทั้ งพื้ น ที่
เหมาะสมสาหรับเกษตรกรรม เหมาะสมพัฒนาด้านชุมชนเมือง และเหมาะสมด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่บริเวณริมชายหาดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสาหรับพัฒนาชุมชนเมือง
และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ตาบลชะอา พื้นที่ถัดเข้าไปจะเป็นพื้นที่มีความเหมาะสมด้านเกษตรกรรม
มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงมากบริเวณตาบลแหลมผักเบีย้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชนเมืองและการท่องเที่ยว
มี พื้ น ที่ เ หมาะสมส าหรั บ พั ฒ นาด้ า นอุ ต สาหก รรมบริ เ วณอ่ า วมะนาว หาดทั ก สะแก บ้ า นทางสาย
และบางสะพาน พื้นที่บริเวณหาดสวนสน-เขาเต่า หาดปรานบุ รี กุยบุรี คลองวาฬ-วังด้วน และบางสะพาน
มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงมาก
จังหวัด ชุมพร มีพื้น ที่ที่มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒ นาชุมชนเมืองบริเวณพนักตัก ปากน้าชุมพร
หาดหน้าแหลมทองดินสอ พื้นที่เหมาะสมด้านการท่องเที่ยวบริเวณอ่าวทุ่งวัวแล่น ปากน้าชุมพร และหาดทราย
รี พื้นที่เหมาะสมด้านเกษตรกรรมบริเวณหาดทรายรีวสี และหาดหน้าแหลมทองดินสอ พื้นที่บริเวณปากน้า
ชุมพร มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงมาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชนเมืองบริเวณ หาดละแม-หาดท่าชนะ
อ่าวบ้านดอน บ้านท้องอ่าว และหาดนางกา มีพื้นที่เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยวบริเวณวังหิน พื้นที่บริเวณ
หาดละแม-หาดท่าชนะ มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงมาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้านการท่องเที่ยวบริเวณหาดขนอม และหาดหินงาม
มีพื้นที่มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชนเมืองบริเวณหาดขนอม หาดหินงาม และเสาเภา-หาดท่าศาลา
มีพื้นที่มีความเหมาะสมด้านเกษตรกรรมบริเวณแหลมตะลุมพุก-หาดสมิหลา ส่วนบริเวณปากน้าขนอม หาดหิน
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งาม หาดเสาเภา-หาดท่าศาลา มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูง และแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา บริเวณ
ตาบลท่าพยาและตาบลขนาบนาก มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงมาก
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชนเมืองบริเวณแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา
และหาดชลาทัศน์ มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้านการท่องเที่ยวบริเวณหาดชลาทัศน์ มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่งสูงมากบริเวณหาดชลาทัศน์และสะกอม
จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนเมือง
บริเวณเทพา-แหลมโพธิ์ และแหลมโพธิ์ -บางมะรวด และบริ เวณนี้เป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่งสูงมาก
จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชนเมืองบริเวณบางนราและเขาตันหยงตากใบ มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณบางนรา และพื้นที่บางนรา มีความเสี่ยงต่อการ
กัดเซาะชายฝั่งสูงมาก
จังหวัดระนอง มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสาหรับ การพัฒนาชุมชนเมืองบริเวณกระบุรี อ่าวสน หาดบ้าน
ควนไทรงาม แหลมกล้ ว ย หาดประพาส มีความเหมาะสมส าหรับ การพั ฒ นาการท่ องเที่ ยวบริเวณกระบุ รี
หินช้าง บางเบน มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงมากบริเวณหินช้าง
จังหวั ดพั งงา มีพื้ น ที่ ที่มีค วามเหมาะสมส าหรับการพั ฒ นาด้ านการท่ องเที่ ย วบริเวณเกาะคอเขา ถึ ง
หาดท้ายเหมือง มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชนเมืองบริเวณบ้านน้าเค็ม ถึง หาดบ้านท่านุ่น มีความ
เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงมากบริเวณเกาะคอเขา
จังหวัดภูเก็ต มีพื้ น ที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับ การพัฒ นาด้านการท่องเที่ยวและพั ฒ นาชุมชนเมือง
กระจายอยู่ ต ลอดแนวชายฝั่ งตั้งแต่ ห าดไม้ ขาว ถึง อ่ าวกุ้ง เนื่ องจากพื้ นที่ จังหวัดภู เก็ต มีส ถานที่ ท่ องเที่ย ว
และสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวมากมาย มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงบริเวณหาดสุรินทร์
อ่าวฉลอง อ่าวมะขาม และอ่าวภูเก็ต
จังหวัดกระบี่ มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวบริเวณอ่าวท่าเลน และหาดนพรัตน์
ธารา ถึง หาดยาว มีความเหมาะสมสาหรับพัฒนาชุมชนเมืองบริเวณกาโรส ถึง หาดนพรัตน์ธารา ปากน้ากระบี่
ถึง คลองท่อม มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงบริเวณอ่าวท่าเลน อ่าวคลองม่วง หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง
จังหวัดตรัง มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชนเมืองบริเวณปากน้าสิเกา อ่าวบุญดง หาดปากเมง
หาดยาว หาดกันตังและคลองสุโสะ มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวบริเวณหาดปากเมง
และแหลมหยงลา มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงบริเวณปากน้าสิเกา และมีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่งสูงมากบริเวณหาดปากเมง
จังหวัดสตูล มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชนเมืองตลอดแนวชายฝั่งตั้งแต่บริเวณแหลมหยง
สตาร์-แหลมมะหงัง ถึง ปากน้าสตูล มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวบริเวณอ่าวทะนาน
ถึง ปากบารา มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงมากบริเวณอ่าวทะนาน และมีมีความเสี่ยงต่อ การกัดเซาะ
ชายฝั่งปานกลางบริเวณปากบารา โคกพะยอม ท่าแพ และปากน้าสตูล
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์การพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ปั ญ หากัดเซาะชายฝั่ ง เป็ น ปั ญ หาที่ ส่ งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ เพิ่มขึ้น
และจากการดาเนิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ไม่เหมาะสม จนทาให้ เกิดผลกระทบ
ต่อเนื่องไปยังพื้นที่ข้างเคียงอื่น ๆ โดยเฉพาะจากการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง ดังนั้น การกาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้เหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ ระบบนิเวศ สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง ความสาคัญ ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
พื้นที่ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึงเป็นอย่างยิ่ง

3.1 แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ได้ ก าหนดแนวทางการป้ อ งและแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ งไว้
4 แนวทาง โดยมุ่งเน้นให้นาแนวทางที่สอดคล้องกับกระบวนการทางธรรมชาติมาใช้ ในการแก้ไขปัญหาก่อน
เป็นลาดับแรก เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชายฝั่งจากการดาเนินการใด ๆ และเพื่อให้ชายฝั่งสามารถ
กลับเข้าสู่สภาพสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 4 แนวทาง
ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
1. การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (Coastal equilibrium by natural processes) คือ
การคงไว้ซึ่งสภาวะสมดุลพลวัตหรือกระบวนการชายฝั่งตามธรรมชาติ เพื่อปล่อยให้ชายฝั่งที่เกิดการกัดเซาะ
ได้มีการปรับสมดุลและฟื้นคืนสภาพธรรมชาติด้วยตนเอง โดยการออกมาตรการรักษาความสมบูรณ์ของสภาพ
ธรรมชาติชายฝั่งและการกาหนดไม่ให้มีกิจกรรมของมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องหรือรบกวนเสถียรภาพของชายฝั่ง
เช่น การไม่ดาเนิ น การใด ๆ เพื่อปล่ อยให้ ช ายฝั่ งที่เกิดการกัดเซาะได้มีการปรับเข้าสู่ส มดุล ตามธรรมชาติ
การกาหนดพื้นที่ถอยร่น เพื่อป้องกันผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่จะมีต่อมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม
หรือการออกมาตรการคุ้มครองพื้นที่ชายฝั่ง เป็นต้น
2. การฟื้ น ฟู เสถี ยรภาพชายฝั่ ง (Coastal rehabilitation) คื อ การด าเนิ น การใด ๆ เพื่ อให้
ชายฝั่ งที่ถูกกัดเซาะไปแล้ วฟื้นคืน สภาพเดิ มตามธรรมชาติ และสามารถกลั บมาให้ บริการของระบบนิเวศ
(Ecosystem service) ได้เหมือนธรรมชาติ เช่น การปลูกป่าชายเลน ป่าชายหาด เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับ
ชายฝั่ง การฟื้นฟูชายหาด ด้วยการเติมทรายชายหาดเพื่อให้สามารถกระจายแรงคลื่นและลดความเสี่ยงต่อ
การกัดเซาะชายฝั่งรวมทัง้ การปักเสาดักตะกอนเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน เป็นต้น
3. การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion protection) คือ การดาเนินกิจกรรมใด ๆ
เพื่อป้องกันพื้นที่ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะให้มีอัตราการกัดเซาะลดลง ทั้งการดาเนินการในรูปแบบสอดคล้อง
หรือเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การฟื้นฟูชายหาด การปักเสาดักตะกอนเพื่อปลูกป่าชายเลน ตลอดจนการ
ดาเนิน การโดยใช้รูปแบบที่เป็ นโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น เขื่อนกันคลื่ นนอกชายฝั่ง รอดักทราย เขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมทะเล และกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด เป็นต้น
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4. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion solution) คือ การดาเนินกิจกรรมใด ๆ
เพื่อแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ ทั้งการใช้รูปแบบที่สอดคล้องธรรมชาติ
และเลียนแบบธรรมชาติ หรือใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม ตลอดจนการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง เช่น การรื้อถอนโครงสร้างหรือปรับปรุงรูปแบบสิ่งก่อสร้างที่ขวางการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่ ง
การปลูกป่า และการถ่ายเททราย เป็นต้น
โดยภายใต้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 4 แนวทาง จาแนกออกได้เป็น
3 มาตรการ และ 8 รูปแบบ ดังนี้
มาตรการสี ข าว (White measure) หมายถึ ง การด าเนิ น งานเพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ การกาหนดพื้นที่ถอยร่น
มาตรการสีเขียว (Green measures) หมายถึง การดาเนินงานเพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง โดย
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคีย ง โดยเหมาะกับบริเวณที่มีชายฝั่งทะเลแบบปิด คลื่นขนาดเล็ก ชายฝั่ง
มีความลาดชันต่า ได้แก่ การปลูกป่า (ป่าชายเลน/ป่าชายหาด) การฟื้นฟูชายหาด (การถ่ายเททราย/การ
เติมทราย การปักเสาดักตะกอนเพื่อปลูกป่าชายเลน (ปักไม่ไผ่/เสาคอนกรีตหรือวัสดุอื่นๆ)
มาตรการสีเทา (Gray measures) หมายถึง การดาเนินงานเพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง โดยใช้
โครงสร้างทางวิศวกรรม โดยเหมาะกับบริเวณชายฝั่งทะเลเปิด คลื่นขนาดใหญ่ ชายฝั่งมีความลาดชันสูง ได้แก่
เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล กาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด การรื้อถอน
โครงสร้างหรือสิ่งก่อสร้างที่ขวางการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่ง
มาตรการและรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งข้างต้น แสดงได้ดัง รูปที่ 3-1
มาตรการสีเขียว
(Green Measures)

มาตรการสีขาว
(White Measure)

การกาหนด
พื้นที่ถอยร่น

การปลูกป่า

การฟื้นฟูชายหาด

มาตรการสีเทา
(Gray Measures)

การปักเสา
ดักตะกอน
เพื่อปลูกป่าชาเลน

เขื่อนกันคลื่น
นอกชายฝั่ง

รอดักทราย

เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมทะเล

กาแพงป้องกันคลื่น
ริมชายหาด

รูปที่ 3-1 มาตรการและรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทั้งนี้ การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง 4 แนวทาง (การปรับ สมดุ ล ชายฝั่ งโดยธรรมชาติ การฟื้ น ฟู เสถี ย รภาพชายฝั่ ง
การป้ องกั น ปั ญ หาการกั ดเซาะชายฝั่ ง การแก้ไขปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั่ ง ) 3 มาตรการ (มาตรการสี ขาว
มาตรการสีเขียว มาตรการสีเทา) ข้างต้น สามารถจาแนกรูปแบบการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งภายใต้แนวทางและมาตรการต่างๆ ได้ดังตารางที่ 3-1
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ตารางที่ 3-1 มาตรการและรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้ 4 แนวทาง

มาตรการสีขาว
มาตรการสีเขียว

มาตรการสีเทา

รูปแบบ

การกาหนดพื้นที่ถอยร่น

วิธีการ

การกาหนดพื้นที่ถอยร่น ซึ่งอาจดาเนินการควบคู่กับการ
เสริมสร้างความสมดุลของตะกอนชายฝัง่
การปลูกป่า
การปลูกป่าชายเลน
การปลูกป่าชายหาด
การฟื้นฟูชายหาด
การถ่ายเททราย
การเติมทราย
การปักเสาดักตะกอนเพือ่ ปลูก การปักไม้ไผ่
ป่าชายเลน
การปักเสาคอนกรีตหรือวัสดุอื่นๆ
เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง
โดมทะเล
ไส้กรอกทราย
เสาคอนกรีตป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง
เขื่อนหินป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง
รอดักทราย
รอดักทรายแบบตัวไอ
รอดักทรายแบบตัววาย/แบบตัวที
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล
เขื่อนคอนกรีตหล่อรูปสี่ขาหรือรูปแบบอืน่ ๆ
กล่องกระชุหิน
ถุงใยสังเคราะห์
เขื่อนหินทิ้ง
กาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด กาแพงป้องกันคลื่นประเภทลาดเอียง
กาแพงป้องกันคลื่นประเภทลาดเอียงแบบขั้นบันได
กาแพงป้องกันคลืน่ ประเภทตั้งตรง
รื้อถอน
รื้อถอนโครงสร้างหรือสิ่งก่อสร้างที่ขวางการเคลื่อนที่ของ
ตะกอนชายฝั่ง

การฟืน้ ฟู
เสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง
การแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง

มาตรการ

การปรับสมดุล
ชายฝั่งโดยธรรมชาติ

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง





























































การน าแนวทาง มาตรการ และรู ป แบบการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ข้ างต้ น
ไปดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ให้พิจารณาโดยเรียงลาดับจากแนวทางหรือรูปแบบ
ที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการชายฝั่งตามธรรมชาติหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุดก่อนเป็นลาดับแรก
อย่างไรก็ตาม หากจาเป็นต้องเลือกใช้รูปแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมอาจดาเนินการโดยใช้ รูปผสมผสาน เช่น
การใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมร่วมกับการปลูกป่า หรือ การเติมทรายชายหาดร่วมกับการสร้างรอดักทราย เป็นต้น
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3.2 การกาหนดปัจจัยในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง
จากการศึ ก ษา การรวบรวม ตรวจสอบข้ อ มู ล ชายฝั่ งทะเล 23 จั งหวั ด เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ ความ
เหมาะสมของแนวการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยจัดทาให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่
สามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) ปัจจัยทางด้านกายภาพ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ (ความลาดชัน) การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
ที่ตั้งสถานที่ทอ่ งเที่ยว ความเหมาะสมของดินต่อการก่อสร้าง ความเหมาะสมของดินต่อการเกษตรกรรม ฯลฯ
2) ปัจจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้า การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ป่าไม้ในปัจจุบัน ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี พื้นที่ป่าชายเลนปัจจุบัน ปะการัง หญ้าทะเล พื้นที่วางไข่เต่า
ทะเล ปริมาณน้าใต้ดิน พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง (พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้าซาก 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557)) พื้นที่เสี่ยงภัย
น้ าท่ ว ม (พื้ น ที่ น้ าท่ ว มซ้าซาก 9 ปี (พ.ศ. 2548 - 2556)) พื้ น ที่เสี่ ย งดิน ถล่ ม (พื้ น ที่ ที่ มี โอกาสเกิดดิ น ถล่ ม
ประเทศไทย) พื้นที่เสี่ยงการเกิดหลุมยุบ (พื้นทีท่ ี่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ) พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ฯลฯ
3) ปัจจัยด้านวิศวกรรม เช่น ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง (สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง) ข้อมูล
คลื่น ความชันคลื่นชายฝั่ง ลักษณะหาด พายุชายฝั่ง กระแสน้าชายฝั่ง โครงสร้างชายฝั่ง ตะกอนชายฝั่งซ้าย
ขวา ปัจจัยระดับน้า ตะกอนชายฝั่งเข้า-ออก ความเร็วลม ทิศทางลม-มุมหาด ฯลฯ
4) ปั จจั ยด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน เช่ น พื้ นที่ การให้ บริการไฟฟ้ า สถาบั นการศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษา
สถาบั นการศึ กษาต่ ากว่ าระดั บอุ ดมศึ กษา สถานที่ ราชการ สถานี อนามั ย โรงพยาบาล โรงแรมและรีสอร์ท
ถนนสายหลัก ถนนสายรอง สถานีรถไฟ ฯลฯ
5) ปัจจัยด้านโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะ
6) ปัจจัยด้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง เช่น โครงการการดาเนินกิจกรรม
บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
7) ปั จ จั ย ด้ า นกฎหมายและนโยบาย เช่ น กฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวม พื้ น ที่ คุ้ ม ครองสิ่ งแวดล้ อ ม
เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม โครงการชลประทาน แหล่ ง โบราณสถานและแหล่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
นิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม/เขตชุมชนอุตสาหกรรม ฯลฯ

3.3 แนวคิดในการกาหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งในอนาคตที่ส ะท้อนถึงความสาคัญทางเศรษฐกิจ
และสังคม สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอนาคตผลกระทบ
ของโครงสร้างทางวิศวกรรมชายฝั่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน สภาพปั ญหา และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2561 เรื่อ ง แนวทางการจั ดท าแผนงาน/โครงการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการกัดเซาะชายฝั่ ง
จึงมีแนวคิดในการกาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รายระบบหาด เพื่อไม่ให้
กิจกรรมการใช้ป ระโยชน์จ ากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือการดาเนินกิจกรรมใด ๆ และส่ งผลให้
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งอยู่ ในสภาพเสื่ อ มโทรม จนสู ญ เสี ย คุ ณ ค่ าหรือ คุ ณ ประโยชน์ จ ากชายฝั่ ง
ที่มีอยู่เดิมไป โดยใช้แนวทางการจัดการชายฝั่ง 4 ประเภท ดังนี้
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1) การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (Coastal equilibrium by nature processes) คือ แนวทาง
การคงไว้ซ่ึงกระบวนการชายฝั่งตามธรรมชาติ หรือการปล่อยให้ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะได้ปรับสมดุลด้วยตนเอง
โดยสถานภาพของชายฝั่ งจะมีอัตราการกัด เซาะน้อยหรือไม่ มีการกัดเซาะในปั จจุบัน และอนาคต การใช้
ประโยชน์ที่ดินมีลักษณะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความหนาแน่นน้อยหรือพื้นที่อนุรักษ์เป็น
ส่วนใหญ่ มีองค์ประกอบของชายฝั่งเหมาะสม เช่น สันทราย ร่องน้าหลังสันทราย ฯลฯ การกัดเซาะเกิดจาก
ปัจจัยด้านธรณีสัณฐานแต่ไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่ง
2) การฟื้น ฟู เสถียรภาพชายฝั่ง (Coastal rehabilitation) คือ แนวทางการฟื้นฟูกระบวนการ
ชายฝั่ งซึ่งถูกรบกวน ทาให้ ตะกอนทรายถูกกีดขวางและเกิดการกัดเซาะ โดยสถานภาพชายฝั่ งจะมี อัตรา
การกัดเซาะน้อยหรือปานกลางทั้งในปัจจุบันและอนาคต การใช้ประโยชน์ที่ดินมีลักษณะเป็นพื้นที่เมือง พื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ที่มีความหนาแน่นปานกลางเป็นส่วนใหญ่ หรือพื้นที่อ่าวและชายฝั่ง
สมดุลทีม่ ีแนวโน้มเปลี่ยนไปสู่ความไม่สมดุล หรือพื้นทีป่ ัจจุบันมีการใช้องค์ประกอบของชายฝั่งที่อาจก่อให้เกิด
การกัดเซาะ เช่น การสร้างถนนบนสันทราย
3) การป้องกัน ปัญ หาการกัด เซาะชายฝั่ง (Coastal erosion protection) คือ แนวทางส าหรับ
ป้ องกัน การกั ดเซาะชายฝั่ งที่ เกิดขึ้ น ในปั จจุบัน เพื่ อป้ องกัน ไม่ให้ แนวชายฝั่ ง ถูก กัดเซาะเข้ามาในแผ่ นดิ น
มากกว่าปั จจุบั น ทาให้ สามารถคงแนวชายฝั่ งในปัจจุบันเอาไว้ได้ โดยใช้ รูปแบบที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
หรือโครงสร้างทางวิศวกรรม โดยสถานภาพชายฝั่งจะมีอัตราการกัดเซาะปานกลางถึงรุนแรง การใช้ประโยชน์
ที่ ดิน จะมี ลั กษณะเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ความหนาแน่ น ปานกลางถึงหนาแน่ น สู ง เช่น พื้ น ที่ ชุม ชนเมื อ งหรือ พื้ น ที่
ท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่อ่าวและชายฝั่งขาดความสมดุล ปัญหาการกัดเซาะเกิดจากปัจจัยภายในกลุ่มหาด
เดียวกัน เป็ น หลั ก (มีการขัดขวางการเคลื่ อนตัวของมวลทรายเข้าและออกจากระบบ) และเกิดจากปัจจัย
ด้านธรณีสัณฐานและ/หรือมนุษย์ ซึ่งกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4) การแก้ไขปัญ หาการกัด เซาะชายฝั่ง (Coastal erosion solution) คือ แนวทางแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจากการกีดขวางกระบวนการชายฝั่ง โดยสถานภาพชายฝั่งจะเป็นพื้นที่ที่มี
อัตราการกัดเซาะรุนแรงและในอนาคตยังคงเสี่ยงต่อการกัดเซาะสูง การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ท่ อ งเที่ ย ว พื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อ ง และพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามหนาแน่ น สู ง และมี ค วามส าคั ญ พื้ น ที่ อ่ า ว
และชายฝั่งขาดความสมดุล นอกจากนี้ปัญหาการกัดเซาะเกิดจากปัจจัยภายนอกกลุ่มหาดเป็นหลัก และอาจ
เกิดจากปัจจัยการกระทามนุษย์ และส่งกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ทั้งนี้ สามารถแสดงแนวคิด ในการกาหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง
ดังรูปที่ 3-2
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พื้นที่ชายฝั่ง

ขั้นตอนที่ 1
พิจารณาว่าเป็นพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งในอนาคตหรือไม่

ไม่มีการกัดเซาะ/ไม่มีความเสี่ยง

การปรับสมดุลชายฝั่ง
โดยธรรมชาติ

มีการกัดเซาะ/มีความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2
พิจารณาว่าเป็นพื้นทีท่ ี่มีการ
ดาเนินการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้โครงสร้าง
ทางวิศวกรรมแล้วหรือไม่

มีโครงสร้างทางวิศวกรรม

ยังไม่มีโครงสร้างทางวิศวกรรม

ขั้นตอนที่ 3
3.1 พิจารณาปัจจัยประกอบการกาหนดแนวทาง ในพื้นทีท่ ี่ยังไม่
มีการดาเนินการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดย
ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม ให้พิจารณา 3 ปัจจัย ดังนี้
1. สถานภาพชายฝั่ง
2. ความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต
3. ศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่

น้อย-ปานกลาง
กลาง

ปานกลาง-สูง

การปรับ
สมดุลชายฝั่ง
โดยธรรมชาติ

การฟื้นฟู
เสถียรภาพชายฝั่ง

3.2 พิจารณาปัจจัยประกอบการกาหนดแนวทาง ในพื้นที่
ที่มี ก ารด าเนิน การป้ อ งกัน หรือ แก้ไขปั ญ หาการกัด เซาะ
ชายฝั่งโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมแล้ว พิจารณาเฉพาะ
ปัจจัยศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่เพียงปัจจัยเดียว

น้อย

สูง

การฟื้นฟู
เสถียรภาพชายฝั่ง

พิจารณาว่าสาเหตุการกัดเซาะ
เกิดจากการเสียสมดุลตะกอน
ภายในหรือภายนอกพื้นที่

ภายในพื้นที่

การป้องกันปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง

ปานกลาง

สูง

การป้องกันปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง

พิจารณาว่าสาเหตุการกัดเซาะ
เกิดจากการเสียสมดุลตะกอน
ภายในหรือภายนอกพื้นที่

ภายนอกพืน้ ที่

การแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง

ภายในพื้นที่

การป้องกันปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง

รูปที่ 3-2 ผังแนวคิดการกาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่

ภายนอกพืน้ ที่

การแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง
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จากผั งแนวคิดการกาหนดแนวทางการป้อ งกันและแก้ ไขปั ญ หาการกัดเซาะชายฝั่ ง ประกอบด้ว ย
3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหรือ มีความเสี่ยง
ที่จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต ซึ่งจะต้องได้รับการดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งออกจากพื้น ที่ที่ไม่มีการกัดเซาะและไม่ มีความเสี่ยงที่จะเกิดการกัดเซาะในอนาคต เพื่อการบริห าร
จัดการชายฝั่งอย่ างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยในขั้นตอนนี้จะพิจารณาจากสถานภาพชายฝั่งปัจจุบันและ
ความเสี่ยงที่จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคตควบคู่กัน ดังนี้
1.1 พื้ นที่ ชายฝั่งที่ไม่ประสบปัญหาการกัดเซาะหรือไม่มีความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดการกัดเซาะชายฝั่ ง
ในอนาคต ควรปล่ อ ยให้ พื้ น ที่ ช ายฝั่ งปรั บ สมดุ ล โดยธรรมชาติ พ ร้ อ มทั้ ง ด าเนิ น การติ ด ตามและเฝ้ าระวั ง
การเปลี่ ย นแปลงสภาพชายฝั่ ง อยู่ เสมอ เพื่ อ ให้ ช ายฝั่ ง คงไว้ ซึ่ ง เสถี ย รภาพและบริ ก ารของระบบนิ เวศ
ตามธรรมชาติ
1.2 พื้นที่ชายฝั่งทีป่ ระสบปัญหากัดเซาะหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต
พืน้ ที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อป้องกัน แก้ไข หรือบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่ง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อจาแนกพื้นที่ที่มีการดาเนินการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดาเนินการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดย
ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมออกจากกัน โดยพิจารณาจากข้อมูลการรวบรวมพื้ นที่ที่มีโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง
ในปัจจุบันของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนาไปสู่การพิจารณาปัจจัยประกอบการกาหนดแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อพิจารณากาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด เซาะชายฝั่ง
โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระดับความรุนแรงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ ความเสี่ยง
ของการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต และศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ตามลาดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
3.1 กรณีเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการดาเนินการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้
โครงสร้างทางวิศวกรรม การกาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ ง ที่เหมาะสม
ให้พิจารณาจากปัจจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) อัตราการกัดเซาะชายฝั่ ง เพื่ อประเมิ นระดับ ความรุน แรงของปั ญ หาการกัด เซาะ
ชายฝั่งที่เกิดขึ้ น โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ดังนี้ พื้นที่กัดเซาะรุนแรง คือ มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งมากกว่า 5
เมตรต่อปี พื้นที่กัดเซาะปานกลาง คือ มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง 1-5 เมตรต่อปี และ พื้นที่กัดเซาะน้อย คือ
มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งน้อยกว่า 1 เมตรต่อปี
(2) ความเสี่ ย งของการกั ดเซาะชายฝั่ ง เพื่ อประเมิ นว่าพื้ นที่ มีความเสี่ ยงที่จะเกิดการ
กัดเซาะชายฝั่งในอนาคตอยู่ในระดับใด ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย
ใช้ปัจจัยทั้งหมด 12 ปัจจัย เมื่อได้ค่าระดับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง จึงนามาแบ่งค่าระดับความเสี่ยงในการ
เปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอนาคต
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(3) ศักยภาพการพัฒ นาของพื้นที่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญทางเศรษฐกิจและ
สั ง คมของพื้ น ที่ ซึ่ งในการวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพการพั ฒ นาของพื้ น ที่ จะอาศั ย เทคนิ ค Potential surface
analysis (PSA) โดยมีการจาแนกศักยภาพการพัฒ นาของพื้นที่ออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านเกษตรกรรม
ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้า นการพัฒนาชุมชนเมือง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของ
พื้นที่จะปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการกาหนดแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งต่อไป เช่น
พื้น ที่ที่ มีศักยภาพการพั ฒ นาสู งด้านการท่องเที่ยว ควรเลื อกใช้แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญ หาการ
กัดเซาะชายฝั่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อคงไว้ซึ่งความสวยงามและระบบนิเวศตามธรรมชาติ
ทั้งนี้ ในพื้ น ที่ที่มี อัตราการกัดเซาะชายฝั่ ง ความเสี่ ย งในการกัดเซาะชายฝั่ งในอนาคตและ
ศักยภาพการพัฒ นาของพื้นที่ อยู่ในระดับสูง ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญที่ต้องได้รับการป้อ งกันหรือแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง
เพิ่มเติม โดยพิจารณาว่ามีสาเหตุจากการเสียสมดุลตะกอนจากภายในหรือภายนอกพื้นที่ เพื่อให้การกาหนด
แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีความเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งที่ต้นเหตุของปัญหาได้อย่างแท้จริง
3.2 กรณี เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารด าเนิ น การป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ งโดยใช้
โครงสร้างทางวิศวกรรมแล้ว การกาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เหมาะสม
ให้พิจารณาจากศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่เป็นหลัก โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาสูงจะถูกจัดเป็น พื้นที่
ความส าคั ญ ด้ านเศรษฐกิ จ และสั งคม จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการ
กัดเซาะชายฝั่งต่อไป อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วพบว่าเป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพการพัฒนาอยู่ในระดับสูง
มีความจาเป็นต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มเติมด้วยว่าเกิดจากการเสียสมดุลตะกอนจาก
ภายในหรือภายนอกพื้นที่ เพื่อให้การกาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีความ
เหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ต้นเหตุของปัญหาได้อย่างแท้จริง
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บทที่ 4
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
จากแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการกาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเริ่มจากการคัดเลือกพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดการกัด
เซาะชายฝั่งในอนาคต เมื่อทราบว่าพื้นที่ใดมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งในอนาคตสมควรได้รับการเข้าไปจัดการลดความเสี่ยง และป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในการจะเข้า
ไปดาเนินการใด ๆ ต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ อัตราการกัดเซาะ ความเสี่ยง และศักยภาพพื้นที่
เพื่อกาหนดแนวทางที่เหมาะสม อีกทั้งปัจจุบันกรมฯ ได้มีแนวคิดเรื่องการจัดแบ่งระบบกลุ่มหาดประเทศไทย
เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสมจึงได้นาแนวคิดเรื่องดังกล่าวมาผนวกเข้ากับแนวทางในการป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่ง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

4.1 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด
จากการวิ เ คราะห์ แ นวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ด้ ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สรุปได้ว่า ภาพรวมของพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ส่วนใหญ่เป็นการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 72.88 ของความยาวชายฝั่งทะเลทั้งประเทศ
รองลงมาเป็นการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง คิดเป็นร้อยละ 14.18 ของความยาวชายฝั่งทะเลทั้งประเทศ
ส่ ว นการฟื้น ฟู เสถีย รภาพชายฝั่ ง และการแก้ ไ ขปัญ หาการกัด เซาะชายฝั่ ง มีสั ดส่ ว นคิ ดเป็นร้ อ ยละ 12.36
และ 0.58 ของความยาวชายฝั่งทะเลทั้งประเทศ ตามลาดับ โดยแนวทางส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการปรับสมดุล
ชายฝั่งโดยธรรมชาติ จะพบในเกือบทุกจังหวัดจะไม่พบในบริเวณชายฝั่งของกรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร
เช่นเดียวกันกับการฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่งจะพบเกือบทุกจังหวัดจะไม่พบแนวทางนี้ในจังหวัดฉะเชิง เทรา
ส่วนการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจะมีบางจังหวัดเท่านั้นที่ไม่ปรากฏแนวทางนี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
สมุ ท รสาคร และสมุ ท รสงคราม ส่ ว นแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง นั้ น จะมี ป รากฏอยู่ ใ น
บางจังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง เพชรบุรี สงขลา และพังงา ซึ่งสามารถสรุป แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัดได้ดัง ตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 สรุปขนาดความยาวชายฝั่งทะเลตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะรายจังหวัด
จังหวัด

ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี

ความยาว
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ (กม.)
การปรับ
การฟื้นฟู
การป้องกัน
การแก้ไข
สมดุลชายฝั่ง เสถียรภาพ
ปัญหาการกัด ปัญหาการกัด
โดยธรรมชาติ
ชายฝั่ง
เซาะชายฝั่ง
เซาะชายฝั่ง
139.05
25.17
13.97
0.00
78.04
14.12
7.84
0.00
68.28
31.70
4.06
0.00
65.63
30.47
3.90
0.00
60.48
8.03
36.61
0.48
57.27
7.60
34.67
0.46
78.21
7.37
84.59
0.00
45.96
4.33
49.71
0.00

รวม
178.19
100.00
104.04
100.00
105.61
100.00
170.17
100.00
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ตารางที่ 4-1 สรุปขนาดความยาวชายฝั่งทะเลตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะรายจังหวัด (ต่อ)
จังหวัด

ความยาว

ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
สมุทรปราการ
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
กรุงเทพมหานคร
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
สมุทรสาคร
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
สมุทรสงคราม
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
เพชรบุรี
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ประจวบคีรีขันธ์
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ชุมพร
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
สุราษฎร์ธานี
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
นครศรีธรรมราช
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
สงขลา
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ปัตตานี
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
นราธิวาส
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ระนอง
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
พังงา
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ภูเก็ต
ร้อยละ
ฉะเชิงเทรา

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ (กม.)
การปรับ
การฟื้นฟู
การป้องกัน
การแก้ไข
สมดุลชายฝั่ง เสถียรภาพ
ปัญหาการกัด ปัญหาการกัด
โดยธรรมชาติ
ชายฝั่ง
เซาะชายฝั่ง
เซาะชายฝั่ง
2.41
0.00
14.15
0.00
14.56
0.00
85.44
0.00
3.91
19.27
34.21
0.00
6.82
33.57
59.60
0.00
0.00
7.11
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
42.04
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
6.56
17.67
0.00
0.00
27.05
72.95
0.00
0.00
39.74
14.48
20.10
15.37
44.30
16.14
22.41
17.13
170.61
28.50
47.74
0.00
69.12
11.54
19.34
0.00
229.71
4.39
14.24
0.00
92.50
1.77
5.73
0.00
134.74
14.39
8.04
0.00
85.73
9.15
5.12
0.00
158.44
33.73
44.67
0.00
66.90
14.24
18.86
0.00
89.32
7.23
61.08
0.89
56.35
4.56
38.53
0.56
93.59
30.46
15.98
0.00
66.83
21.75
11.41
0.00
26.50
20.52
9.99
0.00
46.47
35.99
17.52
0.00
164.85
6.04
1.66
0.00
95.54
3.50
0.96
0.00
222.20
3.93
7.97
1.68
94.24
1.67
3.38
0.71
166.87
11.53
24.43
0.00
82.27
5.69
12.04
0.00

รวม
16.56
100.00
57.40
100.00
7.11
100.00
42.04
100.00
24.23
100.00
89.71
100.00
246.84
100.00
248.33
100.00
157.17
100.00
236.82
100.00
158.53
100.00
140.03
100.00
57.02
100.00
172.55
100.00
235.78
100.00
202.83
100.00

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-3

ตารางที่ 4-1 สรุปขนาดความยาวชายฝั่งทะเลตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะรายจังหวัด (ต่อ)
จังหวัด

กระบี่
ตรัง
สตูล
รวม

ความยาว
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ (กม.)
การปรับ
การฟื้นฟู
การป้องกัน
การแก้ไข
สมดุลชายฝั่ง เสถียรภาพ
ปัญหาการกัด ปัญหาการกัด
รวม
โดยธรรมชาติ
ชายฝั่ง
เซาะชายฝั่ง
เซาะชายฝั่ง
184.04
19.10
0.65
0.00
203.79
90.31
9.37
0.32
0.00
100.00
124.76
8.64
1.64
0.00
135.03
92.39
6.40
1.21
0.00
100.00
132.43
28.06
0.90
0.00
161.38
82.06
17.39
0.56
0.00
100.00
2,296.70
389.34
446.67
18.42
3,151.13
72.88
12.36
14.18
0.58
100.00

ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562

4.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายระบบกลุ่มหาด
จากการวิเคราะห์ แนวทางการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาการกัด เซาะชายฝั่ งด้ว ยระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ โดยพิ จ ารณารายระบบกลุ่ ม หาดหลั ก จ านวน 8 ระบบกลุ่ ม หาดหลั ก พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
แนวทางการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ ซึ่งพบในทุกระบบกลุ่มหาดหลัก รองลงมาเป็นแนวทางการป้องกัน
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งพบในทุกระบบหาดหลักเช่นกันกับแนวทางการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
ล าดับ ต่อมาเป็ น แนวทางการฟื้ น ฟู เสถียรภาพชายฝั่ ง ซึ่ งพบในเกื อบทุก ระบบกลุ่ มหาดหลั ก ยกเว้น ระบบ
กลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตะวันออกตอนบน (T2) และลาดับสุดท้ายแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งเป็นแนวทางที่พบน้อยที่สุดซึ่งไม่พบในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนบน (T3) ระบบกลุ่มหาด
หลักทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านล่าง (T5) และระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอันดามันตอนล่าง (T8) โดยสามารถ
สรุ ป แนวทางการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งรายระบบกลุ่ มหาดหลั ก ได้ดัง ตารางที่ 4-2
ถึงตารางที่ 4-3 และรูปที่ 4-1 ถึงรูปที่ 4-7 อีกทั้งสามารถสรุปแนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาชายฝั่งรายระบบหาดได้ดัง ตารางที่ 4-3

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-4

ตารางที่ 4-2 สรุปขนาดความยาวชายฝั่งทะเลตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะรายระบบกลุ่มหาด
ระบบกลุ่มหาดหลัก

ความยาว

ระบบกลุม่ หาดหลักทะเล
อ่าวไทยตะวันออกตอนล่าง (T1)
ระบบกลุม่ หาดหลักทะเล
อ่าวไทยตะวันออกตอนบน (T2)
ระบบกลุม่ หาดหลักทะเล
อ่าวไทยตอนบน (T3)
ระบบกลุม่ หาดหลักทะเล
อ่าวไทยตอนกลางด้านบน (T4)
ระบบกลุม่ หาดหลักทะเล
อ่าวไทยตอนกลางด้านล่าง (T5)
ระบบกลุม่ หาดหลักทะเล
อ่าวไทยตอนล่าง (T6)
ระบบกลุม่ หาดหลักทะเล
อันดามันตอนบน (T7)
ระบบกลุม่ หาดหลักทะเล
อันดามันตอนล่าง (T8)

ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ
ระยะทาง (กม.)
ร้อยละ

รวม

ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ (กม.)
การปรับสมดุล
การฟื้นฟู
การป้องกัน
การแก้ไข
ชายฝั่งโดย
เสถียรภาพ
ปัญหาการกัด
ปัญหาการกัด
ธรรมชาติ
ชายฝั่ง
เซาะชายฝั่ง
เซาะชายฝั่ง

275.15
68.67
64.40
48.22
37.99
17.67
31.49
28.32
533.73
86.14
281.04
59.73
304.07
92.41
768.82
88.22
2,296.70
72.88

63.89
15.94
1.27
0.95
107.68
50.07
17.53
15.76
39.31
6.34
73.90
15.71
11.63
3.53
74.15
8.51
389.34
12.36

61.17
15.27
67.89
50.83
69.37
32.26
46.81
42.10
46.53
7.51
114.70
24.38
11.65
3.54
28.53
3.27
446.67
14.18

0.48
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
15.37
13.82
0.00
0.00
0.89
0.19
1.68
0.51
0.00
0.00
18.42
0.58

รวม

400.70
100.00
133.57
100.00
215.04
100.00
111.20
100.00
619.57
100.00
470.54
100.00
329.03
100.00
871.50
100.00
3,151.13
100.00

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

รูปที่ 4-1 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

หน้า 4-5

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

รูปที่ 4-2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ของระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอ่าวไทยตะวันออกตอนล่าง (T1) บริเวณจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง

หน้า 4-6

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-7

รูปที่ 4-3 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ของระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทย
ตะวันออกตอนบน (T2) และระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนบน (T3) บริเวณจังหวัดชลบุรี
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

รูปที่ 4-4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ของระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านบน (T4) และระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
ด้านล่าง (T5) บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

หน้า 4-8

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

รูปที่ 4-5 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ของระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (T6) บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

หน้า 4-9

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-10

รูปที่ 4-6 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ของระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอันดามันตอนบน (T7) และระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอันดามันตอนล่าง (T8)
บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-11

รูปที่ 4-7 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ของระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอันดามันตอนล่าง (T8) บริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-12

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่งรายระบบหาด
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

1

ระบบหาดบ้านหาดเล็ก

T1A001

2

ระบบหาดบ้านทรายแดง

T1A002

3

4

ระบบหาดบ้านหาดศาลเจ้า

ระบบหาดบ้านคลองสน-หาดบานชื่น

T1A003

T1A004

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาว
สีขาวและสีเขียว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

บ้านหาดเล็ก, ทางด้านเหนือตั้งแต่วัดเกษมสีมาราม, ชายฝั่งตาบลหาดเล็ก
บ้านหาดเล็ก, บริเวณที่ว่างตรงข้ามฐานพระยาเสือ
ชายฝั่งบริเวณวัดหาดทรายแดง, ชายฝั่งบริเวณบ้านทรายแดง, ชายฝั่งบริเวณบ้านทราย
แดงถึงชุมชนบ้านหาดศาลจ้าว
ชายฝั่งบริเวณบ้านทรายแดง
ชุมชนบ้านหาดศาลเจ้า, ร้านครัวกันเอง, ลัดดาวิลล์ รีสอร์ท , ชุมชนบ้านสะพานปลา,
หาดศาลเจ้า, บ้านคลองนา, นากุ้งบริเวณบ้านคลองนา
พื้นที่ระหว่างชุมชนบ้านหาดศาลเจ้า-ร้านครัวกันเอง
ลัดดาวิลล์ รีสอร์ท, พื้นที่ระหว่างลัดดาวิลล์ รีสอร์ท -ชุมชนบ้านสะพานปลา, ชุมชนบ้าน
สะพานปลา, หาดศาลเจ้า, บ้านคลองนา
ท่าเทียบเรือ ส. กฤตรวัณ, อาเภอคลองใหญ่ -ท่าเทียบเรือเกษมศิริ , ปากคลองบริเวณ
ชุมชบ้านตาหนึก, ชาญชล รีสอร์ท, บริเวณชายหาดบานชื่น
เทศบาลตาบลหาดเล็ก -อาเภอคลองใหญ่, ห้างหุ้นส่วนจากัด บางอินค้าไม้ , ชายฝั่งบ้าน
คลองสน-หาดบานชื่น, บ้านทะเลภู รีสอร์ท, โรงเรียนบ้านตาหนึก-ชุมชนบ้านตาหนึก ,
ชุมชนบ้านตาหนึก, บริเวณชายหาดบานชื่น
ห้างหุ้นส่วนจากัด บางอินค้าไม้, ชายฝั่งบ้านคลองสน-หาดบานชื่น, ครัวเทเล, บริเวณ
ชายหาดบานชื่น
ชุมชนไม้รูด, บริเวณหาดไม้รูด -หาดราชการุณย์ , บริเวณหาดไม้รูด -หาดราชการุ ณย์ ,
ทางด้านเหนือตั้งแต่ศูนย์ราชการุณย์
บริวณปากคลองไม้รูด ชุมชนไม้รูด, บริเวณหาดไม้รูด-หาดราชการุณย์, ศูนย์ราชการุณย์
สภากาชาดไทย จ.ตราด
หาดทับทิม, หาดพลอยแดง, ปากคลองกวาง-ปากคลองสน, ปากคลองสน, หาดทราย
เงิน, หาดพระชนก, ปากคลองสะพานหิน ชุมชนบ้านแหลมกลัด, ชุมชนบ้านแหลมกลัดหาดลานทราย
โกลเด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท, ปากคลองกวาง, ปากคลองสน, หาดทรายเงิน, หาดพระชนก
บริเวณปากคลองสะพานหิน, ชุมชนบ้านแหลมกลัด-หาดลานทราย
อ่าวตราด

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
5

ระบบหาดหาดไม้รูด-หาดราชการุณย์

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
ระบบหาดแหลมกลัด
ระบบหาดอ่าวตราด

สีขาวและสีเขียว
สีขาว

T1B006
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

7

สีขาว

T1B005
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

6

สีขาวและสีเขียว

T1C007

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาวและสีเขียว
สีขาว

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-13

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ
8

ชื่อระบบหาด
ระบบหาดห้วงน้าขาว

รหัสระบบหาด
T1C008

แนวทาง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

9

ระบบหาดบ้านแหลมศอก

T1D009

10

ระบบหาดแหลมงอบ

T1D010

11

ระบบหาดแหลมเทียน

T1D011

12

ระบบหาดอ่าวธรรมชาติ

T1D012

13

ระบบหาดอ่าวไร่พรอก

T1D013

14

ระบบหาดอ่าวสาโรง

T1E014

15

ระบบหาดหาดใต้เขากระดาน

T1E015

มาตรการ
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาวและสีเขียว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว

บริเวณ
ชายฝั่งตาบลห้ ว งน้าขาว, นากุ้งบริเวณบ้ า นคันนา, ชายฝั่งตาบลห้ ว งน้าขาว, ชายฝั่ง
บริเวณบ้านแหลมพร้าว, ท่าเรือคอรัล บีช รีสอร์ท-ท่าเรือแหลมศอก, ท่าเรือแหลมศอก
ท่าเรือแหลมศอก
ท่าเรือแหลมศอก, พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณป่าคลองท่าตะเภา
ชายฝั่งบ้านแหลมศอก, ชุมชนบ่านอ่าวช่อ, ชายฝั่งบริเวณตาบลอ่าวใหญ่ , โรงเรียนบ้าน
แหลมมะขาม-อาเภอแหลมงอบ, พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณป่าคลองท่าตะเภา
ชายฝั่งบ้ า นแหลมศอก, นากุ้งบริเวณชุมชนบ่ า นอ่า วช่อ , โรงเรีย นบ้ า นแหลมมะขาม,
อาเภอแหลมงอบ
อาเภอแหลมงอบ, สะพานปลาเฉลิมพล-เซนเตอร์พ้อยเฟอรี่
ป่าชายเลนใกล้กับอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง, เซนเตอร์พ้อย เฟอรี่-ท่าเทียบเรือ
วสันต์สมุทร แหลมงอบ
เซนเตอร์พ้อย เฟอรี-่ ท่าเทียบเรือวสันต์สมุทร แหลมงอบ
ท่าเทียบเรือวสันต์สมุทร แหลมงอบ
ท่าเทียบเรือวสันต์สมุทร แหลมงอบ, นากุ้งบริเวณชายฝั่งอ่าวธรรมชาติ
นากุ้งบริเวณชายฝั่งอ่าวธรรมชาติ, บริเวณชายฝั่งอ่าวธรรมชาติ
กองบังคับการฐานส่งกาลังบารุงทหารเรือตราด
กองบังคับการฐานส่งกาลังบารุงทหารเรือตราด, ชายฝั่งบริเวณอ่าวไร่พรอก
กองบังคับการฐานส่งกาลังบารุงทหารเรือตราด
หาดอ่าวตาลคู่, ชายฝั่งอ่าวสาโรง
หาดอ่าวตาลคู่, Eastin Paragoona Resort
นากุ้งบริเวณชายฝั่งอ่าวสาโรง
ชายฝั่งอ่าวสาโรง
ชายฝั่งอ่าวสาโรง, นากุ้งบริเวณตาบลบางปิด, วัดปากคลองบางกระดาน
นากุ้งบริเวณตาบลบางปิด

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-14

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

16

ระบบหาดหาดบ้านจิกกลาง

T1E016

17

ระบบหาดเกาะเปริด-บางชัน

T1E017

18

ระบบหาดบ้านเกาะแมว

T1F018

19

ระบบหาดหาดแหลมสิงห์

T1F019

20

ระบบหาดอ่าวเกาะหมู

T1G020

21

ระบบหาดบางกะไชย

T1G021

22

ระบบหาดหาดเจ้าหลาว

T1H022

23

ระบบหาดคุ้งกระเบน

T1H023

24

ระบบหาดคุ้งวิมาน

T1H024

25

ระบบหาดปากน้ากระแจะ

T1H025

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาวและสีเขียว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว

บ้านปากคลอง, นากุ้งบริเวณตาบลบางปิด
นากุ้งบริเวณตาบลบางปิด
ปากแม่น้าเวฬุ และบริเวณนกุ้งตาบลบางชัน, บริเวณนากุ้งตาบลเกาะเปริด, เกาะเปริด
บริเวณนากุ้งตาบลบางชัน
เกาะเปริด, บริเวณนากุ้งตาบลเกาะเปริด, บริเวณนากุ้งปากน้าแหลมสิงห์
บริเวณนากุ้งตาบลเกาะเปริด, บริเวณนากุ้งปากน้าแหลมสิงห์ ชุมชนบ้านเกาะแมว
บริเวณนากุ้งตาบลเกาะเปริด
ชุมชนบ้านเกาะแมว, ปากแม่น้าแหลมสิงห์
หาดแหลมสิงห์-ปากแม่น้าแหลมสิงห์, Headland บริเวณหาดอ่าวกระทิง
อ่าวเกาะหมู
วัดอ่าวหมู, ป่าชายเลนชายฝั่งตาบลบางกะไชย, ชุมชนบางกะไชย, ชุมชนปากน้าแขมหนู,
Headland บริเวณป่ากน้าแขมหนู
วัดอ่าวหมู, ชุมชนบ้านเรือแตก, ชุมชนปากน้าแขมหนู, ปากน้าแขมหนู
ชุมชนบางกะไชย, ชุมชนปากน้าแขมหนู
Headland บริเวณป่ากน้าแขมหนู, หาดเจ้าหลาว, Headland บริเวณแหลมเสด็จ
ชาร์ม เดอ เจ้าหลาว
แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท, หาดตื้น คลื่นสวย รีสอร์ท, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
Headland บริเวณแหลมเสด็จ, อ่าวคุ้งกระเบน
อ่าวกระเบนรีสอร์ท, นากุ้งบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน, จุดชมวิวหินโคร่ง
จุดชมวิว หาดเก็บตะวัน, หาดคุ้งวิมาน, สานักสงฆ์คุ้งวิมาน
จุดชมวิวหินโคร่ง, บริเวณปากคลองตะโปน, บ้านมารีอาศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนโรงเรียน
คาทอลิก
Headland ตาบลสนามไชย, บริเวณปากคลองตะโปน

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-15

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

แนวทาง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

26

27

ระบบหาดพังราด-ประแสร์

ระบบหาดอ่าวมะขามป้อม

T1I027

ระบบหาดแหลมตาล

T1J028

29

ระบบหาดหาดแม่พิมพ์

T1J029

30

ระบบหาดเพ

T1J030

31

ระบบหาดก้นอ่าว

T1K031

ระบบหาดหาดแม่ราพึง-มาบตาพุด

สีขาว

T1H026

28

32

มาตรการ

T1K032

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาวและสีเขียว
สีขาว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

บริเวณ
ชุ มชนปากน้ ากระแจะ, นากุ้ งบริ เวณชุ มชนคุ้ งตะเคี ยน, ชุ มชนเขาดั น, ปากน้ าพั งราดคลองแสมภู่
สานักสงฆ์เขาสาเภาคว่า, ปากน้ากระแจะ, แหลมแม่นกแก้ว, นากุ้งบริเวณชุมชนถนนสูงปากน้าพังราด, ปากน้าพังราด-คลองแสมภู่, ปากน้าประแสร์
แหลมสน, คลองท่าครก-คลองเนินฆ้อ , ชายฝั่งตาบลเนินฆ้อ , ร็อคการ์เด้น บีช รีสอร์ท
ระยอง, ท่าเรืออ่าวไข่ ระยอง
แหลมสน, คลองเนินฆ้อ , ชายฝั่งตาบลเนินฆ้อ , ร็อคการ์เด้น บีช รีสอร์ท ระยอง, อ่าว
มะขามป้อม
บ้านชมตะวัน
ท่าเรืออ่าวไข่ ระยอง
อ่าวไข่
ศาลเจ้ามรกตแม่พิมพ์
ศาลเจ้ามรกตแม่พิมพ์
หาดแม่พิมพ์, หาดวังแก้ว
โรงแรมปาล์มมาลีบีชรีสอร์ท ระยอง
ชายฝั่งตาบลชากพง, หาดปากคลองแกลง, ตลาดสดบ้านเพ, เขาแหลมหญ้า
Plumeria Villa & Hideaway Rayong, Thailand
ปากคลองแกลง, ตลาดสดบ้านเพ, สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้าระยอง
Rayong Resort Hotel, เขาแหลมหญ้า
หาดแม่ราพึง
ชายฝั่งบริเวณตาบลตะพง, บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด(มหาชน), นิคมอุตสาหกรรม มาบ
ตาพุด, หาดหนองแฟบ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด(มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด(มหาชน), หาดปากน้าระยอง หาดแสงจันทร์ หาดทรายทอง,
นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด, หาดหนองแฟบ

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-16

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

33

ระบบหาดหาดพยูน-น้าริน

T1K033

34

ระบบหาดหาดพลา-อู่ตะเภา

T1K034

35

ระบบหาดหาดค่ายเจษฎาราชเจ้า

T1K035

36
37

ระบบหาดแสมสาร
ระบบหาดหาดน้าใส

T1K036
T2A037

38

ระบบหาดหาดนางรา

T2A038

39

ระบบหาดอ่าวดงตาล

T2A039

40

ระบบหาดหาดเตยงาม

T2A040

41
42
43
44
45

ระบบหาดหาดทุ่งโปรง
ระบบหาดหาดสอ
ระบบหาดหาดยาว
ระบบหาดหาดทรายแก้ว
ระบบหาดหาด ร.ร. ชุมพล

T2A041
T2A042
T2A043
T2A044
T2A045

46

ระบบหาดบางเสร่

T2B046

47

ระบบหาดอ่าวตะวันรอน

T2B047

แนวทาง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

มาตรการ
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

บริเวณ
หาดน้าริน
หาดน้าริน, หาดพยูน
หาดพยูน, หาดขลอด, ฐานทัพเรือสัตหีบ
หาดพยูน, หาดพลา, พระตาหนักพิมานมาศ ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ, หาดแดง, ชุมชนช่องแสมสาร
หาดแดง
ชุมชนช่องแสมสาร
หาดยาว
หาดนางรา
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ, หาดจุกเสม็ด, หาดดงตาล, อาเภอสัตหีบ, ฐานทัพเรือสัตหีบ
หาดจุกเสม็ด, ฐานทัพเรือสัตหีบ, หาดสัตหีบ, อาเภอสัตหีบ, เขาแหลมปู่เจ้า
หาดเตยงาม, Headland เขตทหารเรือ
ผาวชิราลงกรณ์
หาดทุ่งโปรง
หาดสอ
หาดน้อย
หาดบางเสร่
หาดขาม
หาดบางเสร่
ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์
หาดเกล็ดแก้ว, นาวินปาร์ค
Sunset marbella beach, บ้าน เรือนไทย พูลวิลล่า

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-17

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

48

ระบบหาดบ้านหินวง

T2B048

49

ระบบหาดหาดซอยนาจอมเทียน 38

T2B049

50

ระบบหาดหาดบ้านอาเภอ-จอมเทียน

T2B050

51

ระบบหาดอ่าวน้อย (พัทยา)

T2B051

52

ระบบหาดยินยอม 1

T2B052

53

ระบบหาดยินยอม 2

T2B053

54

ระบบหาดหาดพัทยา

T2C054

55

ระบบหาดวงอามาตย์

T2C055

56

ระบบหาดอ่าวบางละมุง

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

นาจอมเทียน ซอย 38
นาจอมเทียน ซอย 38
นาจอมเทียน ซอย 36
หาดบ้านอาเภอ, แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, หาดจอมเทียน
Mövenpick Hotel Pattaya, หาดปากคลอง, หาดจอมเทียน
Centara Grand Phratamnak Pattaya, ซอยพระตาหนัก 4, PhuPha Seaview Pattaya
Asia Pattaya Hotel, Majestic Residence Pool Villa Pattaya
The Sky Gallery Pattaya
Royal Cliff Beach Hotel, จุดชมวิว เขาพระตาหนัก
InterContinental Pattaya Resort
จุดชมวิว เขาพระตาหนัก, หาดพัทยา, เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา
หาดพัทยา
หาดวงอามาตย์, Wong Amat Tower Condominium
Long Beach Garden Hotel & Spa, ปราสาทสัจธรรม
บริ เวณนาเกลื อ 12 ซอย 8, ตลาดนาเกลื อ , ตลาดนาเกลื อ -Cholchan Pattaya Beach
Resort, หาดบางละมุ ง , ชุ ม ชนบ้ า นโรงโป๊ ะ , นิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง , ชุ ม ชน
แหลมฉบัง
ตลาดนาเกลือ , หาดบางละมุง , หาดสีชมพู , สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จั งหวัดชลบุรี ,
ชุมชนแหลมฉบัง, เขาแหลมฉบัง
เขาแหลมฉบัง, เขาบ่อยา
ท่าเรือคลังก๊าซเขาบ่อยา, นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, หาดอ่าวอุดม
เขาบ่อยา, หมู่บ้านแหลมท้าวเทวา, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา,
อาเภอศรีราชา, สถานีวิจัยประมงศรีราชา, BALCONY SEASIDE SRIRACHA Hotel &
Serviced Apartments, ริมหาดซีฟู้ดส์ศรีราชา, สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจั งหวัดชลบุ รี
เบย์คอนโด, หาดวอนนภา

T2C056

57

ระบบหาดอ่าวอุดม

T2C057

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

58

ระบบหาดบางพระ-บางแสน

T2C058

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-18

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

59

ระบบหาดอ่างศิลา

T3A059

60

ระบบหาดบ้านอ่างศิลา-บางปะกง

T3A060

61

ระบบหาดบางปะกง-เจ้าพระยา

T3A061

62

ระบบหาดเจ้าพระยา-ท่าจีน

T3A062

63

ระบบหาดท่าจีน-แม่กลอง

T3A063

64

ระบบหาดแม่กลอง-บางตะบูน

T3A064

65

ระบบหาดบางตะบูน - บางแก้ว

T3A065

66

ระบบหาดแหลมผักเบี้ย - หัวหิน

T4A066

แนวทาง

มาตรการ

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาวและสีเขียว
สีขาวและสีเขียว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว

บริเวณ
ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์, Capetown Sriracha Condo & Residence, อาเภอศรีราชา, สถานี
วิจั ยประมงศรี ราชา, BALCONY SEASIDE SRIRACHA Hotel & Serviced Apartments, ริม
หาดซีฟู้ดส์ศรีราชาเบย์คอนโด, The ZEA, หาดกัปตันยุทธ, หาดวอนนภา หาดบางแสน แหลม
แท่น เขาสามมุก
เขาสามมุก, อ่างศิลา
อ่างศิลา
อาเภอเมืองชลบุรี, ป่าชายเลนบริเวณตาบลหนองไม้แดง
ป่าชายเลนบริเวณตาบลหนองไม้แดง, ป่าชายเลนบริเวณตาบลคลองตาหรุ, ป่าชายเลนบริเวณ
ตาบลคลองตาหรุ, ปากแม่น้าบางปะกง
ป่าชายเลนบริเวณตาบลคลองตาหรุ, ปากแม่น้าบางปะกง
ปากแม่น้าบางปะกง, ชายฝั่งปากแม่น้าบางปะกง - เจ้าพระยา, ปากแม่น้าเจ้าพระยา
ชายฝั่งปากแม่น้าบางปะกง - เจ้าพระยา
ชายฝั่งปากแม่น้าบางปะกง - เจ้าพระยา, ชายฝั่งตาบลบางปูใหม่ ท้ายบ้าน
ปากแม่น้าเจ้าพระยา, ชายฝั่งปากแม่น้าเจ้าพระยา - ปากแม่น้าท่าจีน
ชายฝั่งปากแม่น้าเจ้าพระยา - ปากแม่น้าท่าจีน
ปากแม่น้าท่าจีน – ปากแม่น้าแม่กลอง
ปากแม่น้าแม่กลอง, ปากแม่น้าแม่กลอง - ปากคลองบางตะบูน
ปากแม่น้าแม่กลอง - ปากคลองบางตะบูน
ปากคลองบางตะบูน
ชายฝั่งปากคลองบางตะบู น - ตาบลปากทะเล, ชายฝั่งตาบลปากทะเล, ป่ า ชายเลน
บริเวณแหลมผักเบี้ย
ตาบลปากทะเล, ชายฝั่งตาบลปบางแก้ว
แหลมหลวง, หาดปึกเตียน, หาดบางเก่า, หาดบางเก่า
หาดแหลมหลวง หาดเจ้าสาราญ, ชุมชนบ้านหนองหมู, หาดมฤคทายวัน
ชุมชนบ้านบางเก่า, ชุมชนบ้านท่าไทร, หาดชะอา, ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-19

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

67

ระบบหาดหาดเขาตะเกียบ

T4A067

68

ระบบหาดหาดสวนสน-เขาเต่า

T4B068

69

ระบบหาดหาดทรายน้อย

T4C069

70

ระบบหาดทุ่งทรายใหญ่

T4C070

71

ระบบหาดหาดปราณบุรี

T4D071

72

ระบบหาดอ่าวเขากะโหลก

T4E072

73

ระบบหาดหาดแขมใหญ่

T4E073

74

ระบบหาดหาดแขมน้อย

T4E074

75

ระบบหาดหนองข้าวเหนียว

T4F075

76

ระบบหาดอ่าวบางปู

T4G076

77

ระบบหาดแหลมศาลา

T4G077

แนวทาง

มาตรการ

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว

บริเวณ
ชุมชนบ้านบ่อใหญ่, หาดบางเก่า, ชุมชนบ้านบางเกตุ, ปากคลองชะอา, หาดชะอา, ค่าย
นเรศวร, ทัศนีย์บีช รีสอร์ท, หาดไกลกังวล
หาดหัวหิน หาดเขาตะเกียบ
เขาตะเกียบ
เขาตะเกียบ, หาดสวนสนประดิพัทธ์, หาดเขาเต่า
บลูเวฟ หัวหิน, หาดสวนสนประดิพัทธ์, หาดเขาเต่า
เขาเต่า, หาดทรายใหญ่
หาดทรายน้อย
หาดทรายใหญ่
หาดทรายใหญ่
หาดทรายใหญ่, ปากน้าปราณ, เขากะโหลก
หาดปราณคีรี
หาดปราณคีรี-ปากน้าปราณ, หาดปากน้าปราณ
เขากะโหลก, อ่าวเขากะโหลก
อ่าวเขากะโหลก
อ่าวเขากะโหลก, หาดแขมใหญ่
อ่าวเขากะโหลก
หาดแขมน้อย
หาดแขมน้อย
ชุมชนบ้านหนองข้าวเหนียว, หาดนมสาว
ชุมชนบ้านหนองข้าวเหนียว, หาดนมสาว
หาดนมสาว
หาดบางปู
หาดแหลมศาลา

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-20

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

78

ระบบหาดถ้าไทร

T5A078

79

ระบบหาดหาดสามพระยา

T5A079

80

ระบบหาดบ้านเขาแดง

T5A080

81

ระบบหาดเขาขวาง

T5B081

82

ระบบหาดกุยบุรี

T5B082

83

ระบบหาดอ่าวน้อย

T5B083

84

ระบบหาดอ่าวประจวบ

T5C084

85

ระบบหาดอ่าวมะนาว

T5C085

86

ระบบหาดคลองวาฬ-วังด้วน

T5D086

87

ระบบหาดหาดวนกร

T5D087

88

ระบบหาดหาดทับสะแก

T5D088

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

เขาถ้าไทร, เขาสามร้อยยอด
ชุมชนหน้าถ้าไทร
เขาสามร้อยยอด
เขาสามร้อยยอด, ชายฝั่งตาบลเขาแดง
ชุมชนเขาแดง
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย
ชายฝั่งตาบลกุยเหนือ , ปากคลองเกลียว, ชายฝั่งตาบลบ่อนอก, หาดบ่ อนอก, ชายฝั่ง
ตาบลอ่าวน้อย
ชายฝั่งตาบลกุยเหนือ, หาดบ่อนอก, ชายฝั่งตาบลอ่าวน้อย
โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว, ปากคลองเกลียว, วัดรอดประดิษฐ์, หาดบ่อนอก, ชายฝั่ง
ตาบลอ่าวน้อย, วัดอ่าวน้อย
Headland, อ่าวน้อยซีวิว, เขาตาม่องล่าย
อ่าวน้อย บีช รีสอร์ท, ชุมชนบ้านอ่าวน้อย
ชุมชนบ้านอ่าวน้อย
เขาตาม่องล่าย, กองบิน 5 เขาล้อมหมวก
อ่าวประจวบ
กองบิน 5 เขาล้อมหมวก, หาดอ่าวมะนาว
หาดอ่าวมะนาว
Headland, หาดหว้ากอ
หาดคลองวาฬ
หาดคลองวาฬ
หาดวนกร
หาดวนกร, หาดสุรินทร์, หาดทับสะแก, ชายฝั่งตาบลนาหูกวาง
หาดห้วยยาง, หาดทับสะแก, อาเภอทับสะแก

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-21

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

89

ระบบหาดแหลมกุ่ม

T5D089

90

ระบบหาดบ้านทางสาย

T5D090

91

ระบบหาดหาดบ้านกรูด

T5D091

92

ระบบหาดบ่อทองหลาง

T5D092

93

ระบบหาดอ่าวเทียน

T5D093

94

ระบบหาดบางสะพาน

T5E094

95

ระบบหาดอ่าววัดบางเบิด

T5E095

96

ระบบหาดบางเบิด-ถ้าธง

T5E096

97
98
99
100
101
102
103

ระบบหาดทุ่งทราย
ระบบหาดหาดทุ่งยาง
ระบบหาดหาดทุ่งเมือง
ระบบหาดบ้านเกาะเตียบ
ระบบหาดอ่าวทุ่งมหา
ระบบหาดหาดทุ่งซาง
ระบบหาดหาดใต้เขาทุ่งซาง

T5E097
T5E098
T5E099
T5F100
T5F101
T5F102
T5F103

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

หาดทับสะแก
หาดแหลมกุ่ม
ชายฝั่งตาบลอ่างทอง, หาดบ้านทางสาย
ซันไชน์พาราไดซ์, หาดบ้านทางสาย
หาดบ้านกรูด, หาดดอนสาราญ, ชุมชนบ้านอ่าวยาง,
วัดบ่อทองหลาง
ปาล์มฮัทบีชรีสอร์ท, ชุมชนบ้านอ่าวยาง, วัดบ่อทองหลาง
วัดบ่อทองหลาง
วัดบ่อทองหลาง, วนอุทยานแม่ราพึง
บริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด
วนอุ ท ยานแม่ ร าพึ ง , หาดแม่ ร าพึ ง , หาดสวนหลวง, หาดบางสะพานน้ อ ย, หาดสน,
หาดฝั่งแดง
วนอุทยานแม่ราพึง, องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ราพึง, หาดแม่ราพึง, บ้านมะพร้าวรีสอร์ท,
Sananwan Beach Bed & Breakfast
อุ่นไอทะเล รีสอร์ท, คลองบางสะพานน้อย
เขาบางเบิด
หาดบางเบิด, Headland
หาดบางเบิด
หาดเขาถ้าธง
หาดทุ่งยาง
หาดคอเขากิ่ว
บ้านเกาะเตียบ
อ่าวทุ่งมหา
หาดทุ่งซาง
หาดใต้เขาทุ่งซาง

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-22

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

104
105
106
107
108

ระบบหาดอ่าวคลองบางจาก
ระบบหาดอ่าวหอยเสียบ
ระบบหาดหาดบ้านทุ่งไข่เน่า
ระบบหาดอ่าวยายไอ๋
ระบบหาดอ่าวถ้ายายไอ๋

T5F104
T5F105
T5F106
T5F107
T5F108

109

ระบบหาดหินกบ

T5F109

110

ระบบหาดบ้านบ่อเมา

T5F110

111

ระบบหาดบางสน

T5F111

112
113

ระบบหาดอ่าวทุ่งวัวแล่น
ระบบหาดพนังตัก

T5F112
T5F113

114

ระบบหาดปากน้าชุมพร

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว

อ่าวคลองบางจาก
อ่าวหอยเสียบ
หาดบ้านทุ่งไข่เน่า
อ่าวยายไอ๋
อ่าวถ้ายายไอ๋
บ้านหินกบ
บ้านหินกบ
หาดอ่าวบ่อเมา
หาดอ่าวบางสน, ชุมพร สะพลีวิลล่า บีช รีสอร์ท, หาดสะพลี
นากุ้งบริเวณหาดอ่าวบางสน, บัวดารารีสอร์ท
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย), ท่าเรือสะพลี
หาดทุ่งวัวแล่น
พนังตัก
แหลมหั ว โม่ง -คอกวาง, หาดคอสน, หาดปากน้าชุมพร, หาดภราดรภาพ, Headland
ทางด้านเหนือของหาดทรายรี
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทุ่ง, โรงเรียนบ้านคอสน, ปากน้าชุมพร, หาดภราดรภาพ, บริษัท เอ
ไอพอร์ตแอนด์เทอร์มินัลส์ จากัด
Headland ทางด้านเหนือของหาดทรายรี, หาดทรายรี
หาดทรายรี
ทุ่งขามน้อย
อ่าวทุ่งมะขาม, เขาโพงพาง
วัดถ้าโพงพาง
อ่าวสวี
อ่าวค้อ, Headland

T5F114

115

ระบบหาดหาดทรายรี

T5F115

116

ระบบหาดทุ่งขามน้อย

T5G116

117

ระบบหาดทุ่งขามใหญ่

T5G117

118
119

ระบบหาดอ่าวสวี
ระบบหาดอ่าวค้อ

T5G118
T5G119

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-23

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

120
121
122
123
124
125
126

ระบบหาดอ่าวทับยอ
ระบบหาดอ่าวคราม
ระบบหาดบ้านท้องตมใหญ่
ระบบหาดหาดทรายรีสวี
ระบบหาดอ่าวม่วง
ระบบหาดรัตนโกสัย
ระบบหาดบ้านอ่าวมะม่วง

T5G120
T5G121
T5H122
T5H123
T5H124
T5H125
T5H126

127

ระบบหาดหาดอรุโณทัย

T5H127

128

ระบบหาดอ่าวท้องครก

T5H128

129

ระบบหาดอ่าวท้องไหว

T5H129

130

ระบบหาดหลังสวน

T5H130

131

ระบบหาดหาดคอเขา

T5H131

132

ระบบหาดหาดหน้าแหลมทองดินสอ

T5H132

133

ระบบหาดหาดละแม-ท่าชนะ

T5H133

134

ระบบหาดอ่าวบ้านดอน

T5I134

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

บ้านบ่อคา
อ่าวทับยอ
อ่าวคราม
บ้านท้องตมใหญ่
หาดทรายรีสวี
อ่าวม่วง
รัตนโกสัย
บ้านอ่าวมะม่วง
หาดอรุโณทัย, Headland ทางด้านเหนือของปากน้าตะโก
ชุมชนปากน้าตะโก, ปากน้าตะโก
Headland ทางด้านเหนือของปากน้าตะโก, อ่าวท้องครก
นากุ้งบริเวณบ้านเกาะแก้ว, ท่าเรือเกาะพิทักษ์
อ่าวท้องไหว
หาดแหลมสน, ปากน้าหลังสวน
บ้านบริเวณ Headland, พีเอ็นซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ท, ปากน้าหลังสวน
สวนหิน ซีวิว
หาดคอเขา
ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรเเละท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมง บ้านกลางอ่าว
หาดหน้าแหลมทองดินสอ
ชายฝั่งตาบลคันธุลี-ท่าชนะ, ชายฝั่งตาบลท่าชนะ-วัง, หาดสมบูรณ์, หาดทรายแก้ว
ชายฝั่งตาบลคันธุลี -ท่าชนะ, ปากคลองท่าชนะ, ชายฝั่งตาบลท่าชนะ-วัง, ปากคลองท่า
ชนะ, วัดขจรบารุง
อ่าวบ้านดอน, นากุ้งตาบลชลคราม, ปากคลองดอนสัก

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-24

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

แนวทาง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

135

ระบบหาดวังหิน

T5I135

136

ระบบหาดบ้านท้องอ่าว

T5I136

137

ระบบหาดหาดนางกา

T5I137

138

ระบบหาดอ่าวเตล็ดใหญ่

T5I138

139

ระบบหาดอ่าวเตล็ดน้อย

T5I139

140

ระบบหาดอ่าวท้องเนียน

T5I140

141

ระบบหาดอ่าวท้องโหนด

T5I141

142

ระบบหาดหาดแขวงเภา

T5I142

143

ระบบหาดอ่าวท้องชิง

T5I143

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

144

ระบบหาดปากน้าขนอม

T5I144

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

มาตรการ
สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว

บริเวณ
สานักงานเทศบาลตาบลพุมเรียง, นากุ้งตาบลท่าทอง, นากุ้งตาบลชลคราม, โรงเรียนบ้าน
ปากดอนสัก, อาเภอดอนสัก
ปากคลองท่าชนะ, ท่าเรือดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
ชายฝั่งตาบลดอนสัก
ชายฝั่งตาบลดอนสัก
บ้านท้องอ่าว
บ้านท้องอ่าว
บ้านท้องอ่าว
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
ชายฝั่งตาบลดอนสัก, Headland
หาดนางกา
Headland
Headland
นากุ้งบริเวณตาบลท้องเนียน
แหลมประทับ, อ่าวท้องเนียน
ชุมชนแหลมประทับ
อ่าวท้องโหนด, หาดท้องโหนด
หมู่ 3 ตาบลท้องเนียน
หาดท้องแฝงเภา
ท่าเฟอร์รี่ไลน์
อ่าวท้องชิง
Headland, โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม, ปากคลองขนอม, Headland ด้านตะวันออก
ของปากคลองขนอม

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-25

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

145

ระบบหาดหาดขนอม

T6A145

146

ระบบหาดหาดในเพลา

T6A146

147

ระบบหาดอ่าวท้องยาง-หาดทุ่งใส

T6A147

148

ระบบหาดหาดหินงาม

T6A148

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
Headland, หาดหน้าด่าน หาดหัวถนน หาดในเปร็ต
ท่าเรือแร่สัมพันธ์
หาดในเพลา, หาดท้องหยี
ขนอมซีฟู้ด
หาดพลายด า หาดบางปอ, หาดท้ อ งโหนด, ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ ก รรมสั ต ว์ น้ า
นครศรีธรรมราช
หาดทุ่งใส
หาดสิชล, ปากคลองสิชล, หาดท้องโหนด
หาดหินงาม
ชายฝั่งตาบลเสาเภา, ชายฝั่งตาบลกลาย, ปากคลองกลาย, ชายฝั่งตาบลสระแก้ว , หาด
เจ้าจอม, หาดท่าศาลา
หาดปากดวด, ปากคลองกลาย, หาดเราะวาริน, หาดทรายแก้ว, ปากคลองบ่อนนท์
หาดเจ้าจอม
ชุมชนบ้านในถุ้ง
ชายฝั่งตาบลท่าศาลา ตาบลปากพูน ตาบลท่าซัก , คลองท่าซัก , ชายฝั่งตาบลปากนคร,
ป่าชายเลนบริเวณอ่าวปากพนัง
คลองท่าซัก, ปากคลองปากนคร
แหลมตะลุมพุก, ปากคลองไทย วัดหน้าโกษ, หาดแพรกเมือง, โรงเรียนวัดปากระวะ - วัด
หัวคุ้ง, ชุมชนบ้านมาบบัว, ชุมชนบ้านสามบ่อ, ชุมชนบ้านบ่อตรุ - วัดประดิษฐ์สโมสร, วัด
ประดิ ษ ฐ์ ส โมสร - วั ด กระดั ง งา, วั ด กระดัง งา – โรงเรี ย นบ้ า นจะทิ้ง พระ, Rimhaad
resort, ตลาดสดเทศบาลสทิงพระ - โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม, ชุมชนบ้านม่วงงาม, หาดแก้วรี
สอร์ทสงขลา, ทะเลสาบสงขลา, หาดชลาทัศน์
แหลมตะลุมพุก, องค์การบริหารส่วนตาบลปากพนังฝั่งตะวันออก - ปากคลองไทย, วัด
ประดิษฐ์สโมสร, วัดกระดังงา

149

ระบบหาดหาดเสาเภา-ท่าศาลา

T6A149

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

150

ระบบหาดอ่าวปากพนัง

T6A150

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

151

ระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิ
หลา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาวและสีเขียว
สีขาว

T6B151
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-26

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

152

153

154

ชื่อระบบหาด

ระบบหาดหาดชลาทัศน์

ระบบหาดสะกอม

ระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์

รหัสระบบหาด

T6B152

T6B153

T6B154

155

ระบบหาดแหลมโพธิ์-บางมะรวด

T6C155

156

ระบบหาดหาดแฆแฆ

T6C156

157

ระบบหาดบางนรา

T6C157

158

ระบบหาดเขาตันหยง-ตากใบ

T6C158

แนวทาง

มาตรการ

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาวและสีเขียว
สีขาว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

บริเวณ
ปากคลองไทย-ปากคลองชะอวด, ปากคลองชะอวด-แพรกเมือง, โรงเรียนวัดปากระวะ,
วัดหัวคุ้ง, ชุมชนบ้านมาบบัว-ชุมชนบ้านสามบ่อ , ชุมชนบ้านบ่อตรุ, โรงเรียนบ้านจะทิ้ง
พระ, ตลาดสดเทศบาลสทิงพระ, โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม, ชายฝั่งตาบลชิงโค, ท่าเรือน้าลึก
สงขลา, แหลมสนอ่อน
หาดสมิหลา หาดเก้าเส้ง
ชายฝั่งตาบลเขารูปช้าง, ทัณฑสถานบาบัดพิเศษสงขลา, ชายฝั่งตาบลเกาะแต้ว นาทับ ,
ปากคลองนาทับ, ปากคลองสะกอม, อามาน่า รีสอร์ท
ชายฝั่งตาบลเขารูปช้า ง, ปากคลองนาทับ , ชายฝั่งตาบลนาทับ ตลิ่งชัน , ชายฝั่งตาบล
สะกอม, ชุมชนบ้านบ่อโชน ปากคลองสะกอม, หาดเขาเขียว-เขาล่อน, เขาล้อน
ปากคลองสะกอม, หาดเขาเขียว-เขาล่อน
เขาล้อน หาดสะกอม, หาดสะกอม, หาดแก้ว , ชายฝั่งตาบลปากบาง, ชายฝั่งตาบลท่า
กาชา, ปากคลองกาแล, ชายฝั่งตาบลบางเขา, ชายฝั่งตาบลรูสะมิแล, ปากแม่น้าปัตตานี,
ชายฝั่งตาบลตันหยงลุโละ, อ่าวปัตตานี
หาดสร้อยสวรรค์ , คลองเทพา, ชุมชนบ้านตันหยงปาวน์ , หาดรัชดาภิเษก, ปากคอสาย
หมอ, ชายฝั่งตาบลตันหยงลุโละ
ชุมชนบ้านตันหยงปาวน์, อาเภอเมืองปัตตานี
แหลมโพธิ์, หาดแหลมตาชี, หาดตะโละสะมิแล, ชายฝั่งตาบลแหลมโพธิ์, หาดตะโละกา
โปร์, หาดชลาลัย, หาดตะโละกาโปร์, หาดบางมะรวด
แหลมโพธิ์, หาดปะนาเระ, เทศบาลตาบลปะนาเระ
แหลมโพธิ์, หาดตะโละสะมิแล, หาดแวยามา, เทศบาลตาบลปะนาเระ, หาดบางมะรวด
หาดราชรักษ์ หาดแฆแฆ
หาดบางเก่า, หาดวาสุกรี, หาดบ้านละเวง, หาดบางสาย, หาดป่าไหม้ หาดบ้านทอน, หาด
อ่าวมะนาว
หาดปาตาบาระ, ปากคลองละเวง, หาดนราทัศน์
ปากคลองสายบุรี, หาดวาสุกรี, ชุมชนบ้านละเวง, หาดบางสาย
พระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-27

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

159

ระบบหาดกระบุรี

T7A159

160

ระบบหาดทรายแดง

T7A160

161

ระบบหาดหินช้าง

T7A161

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

ระบบหาดหงาว
ระบบหาดบ้านหาดทรายดา
ระบบหาดอ่าวสน
ระบบหาดหาดเขาอ่าวอ่าง
ระบบหาดหาดเกาะหมู
ระบบหาดอ่าวคลองของ
ระบบหาดอ่าวเคย
ระบบหาดบางเบน
ระบบหาดหาดแหลมนาว
ระบบหาดหาดทะเลนอก
ระบบหาดหาดหาดบ้านควนไทรงาม
ระบบหาดหาดแหลมกล้วย
ระบบหาดหาดหาดประพาส

แนวทาง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

มาตรการ

บริเวณ

สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว

ชายฝั่งตาบลกะลุวอเหนือ
หาดกูบู หาดบ้านคลองตัน หาดเสด็จ
คลองกระบุรี
เทศบาลตาบลน้าจืด
ตาบลทรายแดง
ตาบลปากน้า, เดอะ บลู สกาย รีสอร์ต, ท่าเรือเหมเรืองเงิน - ท่าเรือระนอง
PTTEP International Free Zone (Ranong Branch) LTD., ท่าเรือระนอง, ท่าเรือเหม
เรืองเงิน
หาดชาญดาริ
หาดชาญดาริ , ป่ า ชายเลนชายฝั่งตาบลบางริ้น , เกาะเหลา, บ้ า นเกาะหาดทรายด า,
ชายฝั่งตาบลหงาว
ป่าชายเลนชายฝั่งตาบลบางริ้น
บ้านหาดทรายดา
อ่าวสน
หาดเขาอ่าวอ่าง
หาดเกาะหมู
อ่าวคลองของ
อ่าวเคย
บางเบน
หาดแหลมนาว
ทะเลนอก
หาดบ้านควนไทรงาม
แหลมกล้วย
หาดประพาส

สีขาวและสีเขียว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

T7B162

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

T7B163
T7B164
T7B165
T7B166
T7B167
T7B168
T7C169
T7C170
T7C171
T7C172
T7C173
T7C174

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-28

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

ระบบหาดหาดหาดเขาปากเตรียม
ระบบหาดหาดอ่าวเคย
ระบบหาดหาดบ้านทุ่งนางดา
ระบบหาดบ้านเกาะระ
ระบบหาดแหลมเกียง
ระบบหาดเขาเกาะระ 1
ระบบหาดเขาเกาะระ 2
ระบบหาดเขาเกาะระ 3
ระบบหาดเขาเกาะระ 4
ระบบหาดเขาเกาะระ 5
ระบบหาดเขาเกาะระ 6
ระบบหาดบ้านปากจก
ระบบหาดเกาะพ่อตา
ระบบหาดเกาะพระทอง
ระบบหาดบ้านนอกนา-บ้านบางเนียง

T7C175
T7C176
T7C177
T7C178
T7C179
T7C180
T7C181
T7C182
T7C183
T7C184
T7C185
T7D186
T7D187
T7D188
T7D189

190

ระบบหาดเกาะคอเขา

T7D190

191

ระบบหาดบ้านน้าเค็ม

T7D191

192

ระบบหาดบางสัก

T7D192

193
194

ระบบหาดบ้านปากวีป
ระบบหาดอ่าวปอ

T7D193
T7D194

แนวทาง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

มาตรการ
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

บริเวณ
หาดเขาปากเตรียม
หาดอ่าวเคย
หาดบ้านทุ่งนางดา
บ้านเกาะระ
แหลมเกียง
เขาเกาะระ
เขาเกาะระ
เขาเกาะระ
เขาเกาะระ
เขาเกาะระ
เขาเกาะระ
บ้านปากจก
เกาะพ่อตา
เกาะพระทอง
บ้านนอกนา-บ้านบางเนียง
เกาะคอเขา, คลองปากเกาะ
Andaman Princess Resort
หาดบางหลุด
หาดบ้านทับตะวัน
หาดบ้านทับตะวัน
หาดบ้านทับตะวัน, หาดบางสัก
หาดบ้านทับตะวัน, หาดบางสัก, หาดปากวีป
บ้านปากวีป
หาดแหลมปะการัง

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-29

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

195

ระบบหาดคึกคัก

T7D195

196

ระบบหาดบางหลาโอน

T7D196

197

ระบบหาดหาดนางทอง

T7D197

198

ระบบหาดอ่าวคลองเรียน

T7D198

199

ระบบหาดอ่าวเขาหลัก

T7D199

200

ระบบหาดหาดใต้แหลมหินเรือใบ

T7D200

201

ระบบหาดหาดท้ายเหมือง

T7E201

202

ระบบหาดหาดบ้านท่านุ่น

T7E202

203

ระบบหาดหาดไม้ขาว

T7E203

204
205

ระบบหาดหาดในทอน
ระบบหาดอันดามันไวท์บีช

T7E204
T7E205

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว

หาดแหลมปะการัง
Cape Pakarang Lifestyle & Wellness Resort, อัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
แหลมปะการัง, หาดคึกคัก
เขาหลัก
บางหลาโอน
โรงแรม เดอะแซนด์ เขาหลั ก บาย กะตะธานี , Seaview Resort Khao Lak, Baan
Khaolak Beach Resort, Sensimar Khaolak Beachfront Resort, อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
เขาหลัก-ลารู่
โรงแรม เดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี , นางทองเบย์รีสอร์ท , Khaolak Laguna
Resort
Khaolak Oriental Resort, เขาหลักวนาบุรีรีสอร์ท
อุทยานแห่งชาติ เขาหลัก-ลารู,่ อ่าวคลองเรียน
โรงแรมเขาหลักแอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
หาดใต้แหลมหินเรือใบ
สนามกอล์ ฟ ศู น ย์ พั ฒ นากี ฬ าราชนาวี ทั บ ละมุ , ฐานทั พ เรื อ พั ง งา ทั พ เรื อ ภาคที่ 3
(ฐานทัพเรือทับละมุ)
สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีทับละมุ
หาดท้ายเหมือง
Nandana Villa, Aleenta
หาดบ้านท่านุ่น
หาดบ้านท่านุ่น
หาดทรายแก้ว, หาดไม้ขาว, อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
หาดทรายแก้ว, หาดไนยาง
หาดในทอน
อันดามันไวท์บีช

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-30

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

206

ระบบหาดแหลมตอ

T7E206

207

ระบบหาดอ่าวบางเทา

T7E207

208

ระบบหาดหาดควนกลาง

T7E208

209

ระบบหาดหาดสุรินทร์

T7E209

210

ระบบหาดหาดแหลมสิงห์ (ภูเก็ต)

T7E210

211

ระบบหาดหาดกมลา

T7E211

212

ระบบหาดหาดแหลมสน

T7E212

213
214

ระบบหาดแหลมยมดิง
ระบบหาดอ่าวนาคาเล

T7E213
T7E214

215

ระบบหาดกะหลิม

T7E215

216

ระบบหาดหาดป่าตอง

T7E216

217

ระบบหาดหาดแหลมคอใสรอด

T7E217

218

ระบบหาดภูเก็ตมารีออต

T7E218

219
220

ระบบหาดหาดฟรีด้อม
ระบบหาดหาดแหลมแขก

T7E219
T7E220

แนวทาง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

มาตรการ
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว

บริเวณ
แหลมตอ
หาดลายัน, แหลมสน
หาดบางเทา
แหลมสน
หาดควนกลาง
หาดสุรินทร์
หาดสุรินทร์
หาดแหลมสิงห์ (ภูเก็ต)
หาดกมลา, Kamala Beach Estate Hotel Phuket
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36
Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas, หาดแหลมสน
Hyatt Regency Phuket Resort
หาดแหลมยมดิง
อ่าวนาคาเล
หาดกะหลิม
หาดกะหลิม
Patong Sunset Villa, หาดป่าตอง, โรงแรมอมารี ภูเก็ต
ไดมอนด์คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา, โรงแรม ลีฟ ภูเก็ต
หาดแหลมคอใสรอด, แหลมลาเจียก
หาดแหลมคอใสรอด
แหลมลาเจียก, Headland
Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach
Headland
หาดแหลมแขก

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-31

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

221

ระบบหาดหาดกะรน

T7E221

222

ระบบหาดกะตะใหญ่

T7E222

223

ระบบหาดกะตะน้อย

T7E223

224
225

ระบบหาดในหาน
ระบบหาดยะนุ้ย

T7E224
T7E225

226

ระบบหาดราไวย์

T8A226

227

ระบบหาดอ่าวฉลอง

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

หาดกะรน
สวนสาธารณะ กะรน
หาดกะตะใหญ่
Club Med Phuket, โรงแรมชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท
หาดกะตะน้อย
หาดกะตะน้อย
ในหาน
ยะนุ้ย
แหลมพรหมเทพ - หาดราไวย์, หาดราไวย์, แหลมกา
Navatara Phuket Resort, หาดราไวย์ บริเวณท่าเทียบเรือ
แหลมพันวา, เดอะ แมนโกรฟ พันวา ภูเก็ต รีสอร์ท, คลองฉลอง, อ่าวฉลอง, The Sands
Boutique Resort & Spa, แหลมกา
Crystal Wild Resort Panwa Phuket, อ่ า วฉลอง, Phuket M9 Marina, อ่ า วฉลอง,
เดอะวิจิตรรีสอร์ทภูเก็ต, Palm House International School
เขาขาด
อ่าวยน
หาดจุดชมวิวพันวา
หาดจุดชมวิวพันวา
แหลมพันวา
หาดบ้านแหลมพันวา
หาดบ้านแหลมพันวา
อ่าวท่าเรือภูเก็ต
อ่าวมะขาม
อ่าวมะขาม

T8A227

228
229

ระบบหาดเขาขาด
ระบบหาดอ่าวยน

T8A228
T8A229

230

ระบบหาดหาดจุดชมวิวพันวา

T8A230

231

ระบบหาดแหลมพันวา

T8A231

232

ระบบหาดหาดบ้านแหลมพันวา

T8A232

233

ระบบหาดอ่าวท่าเรือภูเก็ต

T8A233

234

ระบบหาดอ่าวมะขาม

T8A234

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-32

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

235

ระบบหาดอ่าวภูเก็ต

T8A235

236

ระบบหาดแหลมตุ๊กแก

T8A236

237

ระบบหาดรัษฎา

T8A237

238
239

ระบบหาดหาดหน้าบริษัทนนทศักดิ์
ระบบหาดหาดเขาสิเหร่

T8A238
T8A239

240

ระบบหาดสะปา

T8A240

241

ระบบหาดป่าคลอก

T8A241

242

ระบบหาดอ่าวปอ

T8A242

243

ระบบหาดหาดแหลมยาง

T8A243

244

ระบบหาดอ่าวกุ้ง

T8B244

245

ระบบหาดอ่าวท่ามะพร้าว

T8B245

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา

คลองท่าจีน, ท่าเรือรัษฎา, ชุมชนหาดแสนสุข, ป่าชายเลนบริเวณอ่าวภูเก็ต, แหลมพันวา
ชุมชนหาดแสนสุข, สวนสะพานหิน
ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ป่าชายเลนบริเวณอ่าวภูเก็ต
แหลมตุ๊กแก
แหลมตุ๊กแก
ตาบลรัษฎา
ตาบลรัษฎา
หาดหน้าบริษัทนนทศักดิ์
หาดเขาสิเหร่
แหลมยามู, ชายฝั่งตาบลเกาะแก้ว
ท่าเทียบเรือยามู
ป่าคลอก คลองบางโรง, ป่าคลอก, แหลมยามู
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล, แหลมยามู
Chandara Resort & Spa, อ่าวปอ, อ่าวปอ บริเวณท่าเรืออ่าวปอ, อ่าวปอ
G & T Boatyard and Chandlery
แหลมขาด, Supalai Resort & Spa Phuket, นากุ้งบริเวณ Villa Leelawadee Phuket,
Chandara Resort & Spa
แหลมขาด, Supalai Resort & Spa Phuket
Ao Po Grand Marina
บ้านหมากปรก-โรงเพาะพันธุ์สัตว์น้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาภูเก็ต, แหลมขาด-โรงเพาะพันธุ์สัตว์
น้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาภูเก็ต
โรงเพาะพันธุ์สัตว์น้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาภูเก็ต
แหลมขาด, บ้านคอเอน-บ้านหมากปรก
แหลมพร้าว, บ้านหมากปรก-

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-33

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

246

ระบบหาดท่าฉัตรไชย

T8B246

247

ระบบหาดบ้านท่านุ่น

T8B247

248

ระบบหาดในหยง

T8B248

249
250
251

ระบบหาดโต๊ะหยง
ระบบหาดคลองเคียน
ระบบหาดคลองใส

T8B249
T8B250
T8B251

252

ระบบหาดบ้านคลองเคียน

T8B252

253

ระบบหาดอ่าวพังงา

T8B253

254

ระบบหาดคลองเตาถ่าน

T8B254

255

ระบบหาดอ่าวลึก

T8B255

256

ระบบหาดกาโรส

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

ท่าฉัตรไชย, หาดบ้านด่านหยิด
ท่าฉัตรไชย
บ้านท่านุ่น
บ้านท่านุ่น
บ้านท่านุ่น
บริเวณเวณปากคลองในหยง
โต๊ะหยง
คลองเคียน
ปากคลองใส
ปากคลองใส, ชายฝั่งตาบลคลองเคียน
สมศักดิ์ โฮมสเตย์ พังงา
อ่าวพังงา
ปากคลองเตาถ่าน
ชุมชนบ้านแหลมสัก
ชุมชนบ้านแหลมสัก
คลองอ่าวลึก
ชายฝั่งตาบลเขาคราม, ชุมชนบ้านเขาทอง, Mangrove Bay Krabi Exclusive Villa-ท่า
เลนรีสอร์ท, หาดท่าเลน, แหลมจมูกควาย
Tha Lane Bay Villa, Mangrove Bay Krabi Exclusive Villa, ท่าเลนรีสอร์ท, หาดท่า
เลน-แหลมจมูกควาย
ปากคลองในสระ คลองดินแดง, ปากคลองดินแดง, ครัวท่าเรือ ซีฟู้ด - Phulay Bay, a Ritz-Carlton
Reserve, ภูทับแขกวิวเฮ้าส์, เซาท์เทิร์นพอร์ท
ปากคลองดินแดง, ร้านอาหารคลองทรายซีฟู้ด, Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve,
ชุมชนบ่านแหลมป๋อง
หาดเกาะกวาง, หาดคลองม่วง

T8B256
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

257
258

ระบบหาดอ่าวท่าเลน
ระบบหาดอ่าวคลองม่วง

สีขาวและสีเขียว
สีขาว

T8B257
T8B258

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-34

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

259

ระบบหาดหาดนพรัตน์ธารา

T8C259

260

ระบบหาดอ่าวนาง

T8C260

261
262
263

ระบบหาดหาดต้นไทร
ระบบหาดหาดไร่เลย์
ระบบหาดหาดรายาวดี

T8C261
T8C262
T8C263

264

ระบบหาดหาดไร่เลย์ตะวันออก

T8D264

265

ระบบหาดอ่าวน้าเมา

T8D265

266

ระบบหาดปากน้ากระบี่

T8D266

267

ระบบหาดหาดยาว

T8D267

268

ระบบหาดคลองท่อม

T8D268

269
270

ระบบหาดปากคลอง-หาดเจ้าอูฐ
ระบบหาดทุ่งทะเล
ระบบหาดคลองช่องลาด-เกาะลันตา
น้อย
ระบบหาดอ่าวคลองดาว

T8D269
T8D270

271
272

T8D271
T8D272

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว และสีเขียว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว

ร้านอาหารเรือนสยาม, หาดคลองม่วง-Headland
Headland-ปากคลองสน, Headland บริเวณกระบี่รีสอร์ท
หาดนพรัตน์ธารา
Headland บริเวณกระบี่รีสอร์ท, เขาพระนาง
หาดอ่าวนาง
หาดต้นไทร
หาดไร่เลย์
หาดรายาวดี
หาดไร่เลย์ตะวันออก
หาดไร่เลย์ตะวันออก
อ่าวน้าเมา, ชายฝั่งตาบลไสไทย
ชุมชนบ้านอ่าวน้าเมา
ปากคลองจิ ห ลาด-ปากคลองกระบี่ , ชุ ม ชนบ้ า นคลองประสงค์ , ชายฝั่ ง ต าบลคลอง
ประสงค์, ปากคลองยวน-ปากคลองตลิ่งชัน, โรงเรียนบ้านปากหรา
ชุมชนบ้านคลองประสงค์, ชายฝั่งตาบลคลองประสงค์, Islanda Hideaway Resort
ชุมชนบ้านหาดยาว
ชุมชนบ้านหาดยาว
ปากคลองยานสะบ้า-ปากคลองคลองยาน, ปากคลองเพหลา-ปากคลองท่อม
ชุมชนบ้านคลองขนาน
ปากคลองลัดลีกี
ทุ่งทะเล
คลองช่องลาด
เกาะลันตาน้อย
อ่าวคลองดาว

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน้า 4-35

ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

273
274
275
276

ระบบหาดหาดพระแอะ (ลองบีช)
ระบบหาดอ่าวรีแลกซ์
ระบบหาดหาดไม้ไผ่ (คลองโขง)
ระบบหาดคลองโขง

T8D273
T8D274
T8D275
T8D276

277

ระบบหาดคลองโตบ 1

T8D277

278

ระบบหาดบ้านคลองโตบ 2

T8D278

279

ระบบหาดบ้านคลองนิน 1

T8D279

280

ระบบหาดบ้านคลองนิน 2

T8D280

281

ระบบหาดบ้านคลองหิน

T8D281

282
283
284
285
286

ระบบหาดหาดบากันเตียง
ระบบหาดหาดนุ้ย
ระบบหาดหาดคลองจาก
ระบบหาดหาดไม้ไผ่ (คลองจาก)
ระบบหาดแหลมโตนด
ระบบหาดหาดอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะลันตา
ระบบหาดอ่าวคลองปอ
ระบบหาดอ่าวมะเหล้
ระบบหาดอ่าวสังกะอู้
ระบบหาดเกาะลันตาใหญ่-เกาะลันตาน้อย
ระบบหาดแหลมแต้เหล็ง

287
288
289
290
291
292

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

T8D282
T8D283
T8D284
T8D285
T8E286

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว

หาดพระแอะ
หาดพระแอะ
หาดพระแอะ
หาดพระแอะ
บ้านคลองโตบ
บ้านคลองโตบ
บ้านคลองโตบ
บ้านคลองนิน
บ้านคลองนิน
บ้านคลองนิน
บ้านคลองหิน
บ้านคลองหิน
หาดบากันเตียง
หาดนุ้ย
หาดคลองจาก
หาดไม้ไผ่
แหลมโตนด

T8E287

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

หาดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

T8E288
T8E289
T8E290
T8E291
T8E292

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว

อ่าวมะเหล้
อ่าวท่าคลอง
อ่าวสังกะอู้
เกาะลันตาใหญ่-เกาะลันตาน้อย
แหลมแต้เหล็ง

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
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ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

293
294
295
296
297
298
299

ระบบหาดบ้านโล๊ะใหญ่
ระบบหาดบ้านหัวแหลมงู
ระบบหาดบ้านท่าไร่ 1
ระบบหาดบ้านท่าไร่ 2
ระบบหาดบ้านคลองจาก
ระบบหาดบ้านนาเล
ระบบหาดบ้านหัวหิน-คลองพน

T8E293
T8E294
T8E295
T8E296
T8E297
T8E298
T8E299

300

ระบบหาดคลองพลูหนัง

T8E300

301

ระบบหาดหาดบ่อม่วง

T8E301

302

ระบบหาดปากน้าสิเกา

T8E302

303

ระบบหาดอ่าวบุญคง

T8E303

304

ระบบหาดหาดปากเมง

T8E304

305
306

ระบบหาดแหลมหยงลา-หาดสั้น
ระบบหาดหาดยาว

T8E305
T8E306

307

ระบบหาดมดตะนอย-หาดสาราญ

T8E307

308

ระบบหาดคลองสุโสะ

T8E308

แนวทาง

มาตรการ

บริเวณ

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว

การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ

สีขาว

การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

สีขาวและสีเขียว
สีขาว สีเขียวและสีเทา
สีขาว
สีขาวและสีเขียว

บ้านโล๊ะใหญ่
บ้านท่าไร่
บ้านท่าไร่
บ้านท่าไร่
บ้านท่าไร่
บ้านทุ่งโต๊ะยม
ปากคลองพน
ปากคลองมดคัน
ชุมชนบ้านบ่อม่วง
ปากคลองพลูหนัง - ปากคลองกะลเล้น้อย, หาดบ่อม่วง
ท่าเรือบ้านแหลมไทร
ชุมชนบ้านทุ่งทอง, ปากคลองกะลเล้ใหญ่, หาดคลองสน
ชุมชนบ้านทุ่งทอง, บริเวณชุมชนบ้านปากคลอง, หาดคลองสน
อ่าวบุญคง
ปากคลองอ่าวปากเมง, หาดปากเมง, หาดฉางหลาง, หาดเจ้าไหม
หาดปากเมง-ปากคลองหละ, ปากคลองฉางหลาง
ปากคลองไหโล๊ะ, ตาบลเกาะลิบง, ปากคลองตะเป๊ะ, หาดสั้น
หาดยาว
บ้านหาดยาวเจ้าไหม, ปากคลองลัดเจ้าไหม-ปากคลองตรัง, ปากคลองตรัง, ป่าชายเลน
ระหว่างปากคลองตรัง-ปากคลองปะเหลียน, ปากคลองปะเหลียน, หาดสาราญ
บ้านหาดยาวเจ้าไหม, หาดสาราญ
หาดสาราญ
แหลมตะเสะ, ปากคลองดาเสะ-ปากคลองสุโล๊ะ, ปากคลองแร่
ท่าเรือแหลมตะเสะ, ปากคลองแร่

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
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ตารางที่ 4-3 แนวทางและมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อระบบหาด

รหัสระบบหาด

309

ระบบหาดแหลมหยงสตาร์-แหลมมะห
งัง

T8E309

310

ระบบหาดทุ่งหว้า

T8E310

311

ระบบหาดแหลมสน

T8E311

312

ระบบหาดบ้านบ่อเจ็ดลูก

T8E312

313

ระบบหาดปากบารา

T8E313

314

ระบบหาดอ่าวนุ่น

T8E314

315

ระบบหาดบางศิลา

T8E315

316

ระบบหาดท่าแพ-ตันหยงโป

T8E316

317

ระบบหาดบากันเคย-ปูยู

T8E317

318

ระบบหาดปูยู

T8E318

แนวทาง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง

มาตรการ
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว
สีขาว
สีขาวและสีเขียว

บริเวณ
แหลมหยงสตาร์, ปากคลองหลักขัน ปากคลองแร่-ปากคลองบารายี
แหลมหยงสตาร์
ชุมชนบ้านมะหงัง, หาดราไว สตูล, อ่าวทะนาน
ป่าชายเลนชายฝั่งตาบลแหลมสน, หาดราไว สตูล, บ้านตันหยงละไน้
บ้านตันหยงละไน้, ปากคลองดู-ปากคลองบุโบย, บ้านบุโบย
บ้านตันหยงละไน้, บ้านบุโบย
บ้านบ่อเจ็ดลูก
ปากคลองปากบารา, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
หาดปากบารา, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อ่าวนุ่น
อ่าวนุ่น
ปากคลองต้นตอ, หาดบางศิลา
หาดบางศิลา
ปากคลองน้าเค็ม-ปากคลองเจ๊บิลัง, โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว, แหลมตันหยงโป
หาดทรายยาว, บ้านหาดทรายยาว-แหลมตันหยงโป
แหลมตันหยงโป, ชุมชนบ้านตันหยงโป, ปากคลองการัง-ปากคลองท่าจีน, เกาะปูยู
ชุมชนบ้านตันหยงโป, ท่าบากันเคย, ชุมชนบ้านปูยู
เกาะปูยู, ปากคลองปูยู
เกาะปูยู

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
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บทที่ 5
การนาหลักเกณฑ์สู่การปฏิบัติ
การนาหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปสู่
การปฏิบัติเพื่อให้การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด จาเป็นต้องมีกระบวนการและกลไกสาหรับขับเคลื่อนทีเ่ หมาะสม โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเกิดความเชื่อมโยงและการบูรณาการร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการนา
หลักเกณฑ์ป ระกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปสู่การปฏิบัติ
มีขั้นตอนและกระบวนการที่สาคัญ ดังนี้
5.1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานจากทุกภาคส่วน
5.1.1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
เป็ น การสร้ างความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง
ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ความรู้ด้านการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แนวทางการจัดทา
แผนงาน/โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2561) รวมทั้งหลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรธรณี ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ
ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีอานาจหน้าที่หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
แต่มีการดาเนินการเพื่อลดผลกระทบหรือ ป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของหน่วยงานตนเองจากปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งนี้ การสร้างองค์ความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชายฝั่ง
ทะเลดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ของ
การแก้ไขปัญหาและประสิทธิภาพด้านในการใช้งบประมาณ
5.1.2 การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
เป็นการสร้างองค์ความรู้ สาหรับการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ให้กับ
หน่ วยงานภาครัฐส่ วนภูมิภ าคและท้องถิ่น ได้แก่ จังหวัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน ได้เข้ามา
มีบทบาทในการดาเนินงานเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้แก่ ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่าง
มาก ดังนั้น การเสริมสร้างองค์ความรู้สาหรับการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง เพื่อให้
การแก้ไขปัญหาถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่เกิดผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่องไปยังพื้นที่ข้างเคียง
รวมทั้งเพื่อให้การแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งของประเทศร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงเป็นกระบวนการที่สาคัญ
5.2 การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อย่างบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่าง
ยั่งยืน ต้องอาศัยกลไกขับเคลื่อนที่สาคัญ คือ คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง
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ทะเล ซึ่งแต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริห ารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
แห่ ง ชาติ โดยมี อ งค์ ป ระกอบเป็ น ผู้ แ ทนจากทุ ก หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นั ก วิ ช าการและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรอง แผนงาน/โครงการ และงบประมาณด้ า นการจั ด การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
การกัดเซาะชายฝั่งจากทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน สอดคล้องกับ
สถานภาพชายฝั่ง ตลอดจนแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
และหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ฉบับนี้ เพื่อให้
การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศเป็นไปอย่างมี ระบบและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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ระบบหาดอ่าวน้อย (พัทยา)
ระบบหาดยินยอม 1

Code
T1H026
T1I027
T1J028
T1J029
T1J030
T1K031
T1K032
T1K033
T1K034
T1K035
T1K036
T2A037
T2A038
T2A039
T2A040
T2A041
T2A042
T2A043
T2A044
T2A045
T2B046
T2B047
T2B048
T2B049
T2B050
T2B051
T2B052

ตาบล

อาเภอ

กระแจะ, ช้ า งข้ า ม, พั ง ราด, คลองปู น , นายายอาม, แกลง
ปากนากระแส, เนินฆ้อ, กร่า
ปากนาประแสร์
กร่า
ซากพง
ซากพง, แกลง, เพ
เพ
เพ, ตะพง,เชิ ง เนิ น , ท่ า ประดู่ , เนิ น พระ,
มาบตาพุด, บ้านฉาง
บ้านฉาง, พลา
พลา, พลูตาหลวง
พลูตาหลวง, แสมสาร
แสมสาร
แสมสาร
แสมสาร, สัตหีบ

จังหวัด
จันทบุรี-ระยอง

แกลง
แกลง, เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง, บ้านฉาง

ระยอง

บ้านฉาง
บ้านฉาง, สัตหีบ

ระยอง-ชลบุรี

สัตหีบ
สัตหีบ, บางเสร่

สัตหีบ

บางเสร่

ชลบุรี

บางเสร่, นาจอมเทียน
นาจอมเทียน
นาจอมเทียน, เขตการปกครองพิเศษพัทยา

สัตหีบ, บางละมุง

เขตการปกครองพิเศษพัทยา

บางละมุง

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ระบบกลุ่มหาดหลัก

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอ่าวไทยตะวันออกตอนบน
(Upper Eastern Gulf of Thailand
Major Littoral cell)

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอ่าวไทยตอนบน
(Upper Gulf of Thailand
Major Littoral cell)

Code

T2

T3

ระบบกลุ่มหาด

Code

ระบบกลุ่มหาด
บางเสร่-พัทยา

T2B

ระบบกลุ่มหาด
พัทยา-อ่างศิลา

ระบบหาดหาดพัทยา
ระบบหาดวงอามาตย์
T2C ระบบหาดอ่าวบางละมุง
ระบบหาดอ่าวอุดม
ระบบหาดบางพระ-บางแสน

T4

ระบบหาดยินยอม 2

Code
T2B053

ระบบหาดอ่างศิลา

T2C054
T2C055
T2C056
T2C057
T2C058
T3A059

ระบบหาดบ้านอ่างศิลา-บางปะกง

T3A060

ระบบหาดบางปะกง-เจ้าพระยา

T3A061

ตาบล
เขตการปกครองพิเศษพัทยา

ระบบหาดท่าจีน-แม่กลอง

T3A063

ระบบหาดแม่กลอง-บางตะบูน

T3A064

ระบบหาดบางตะบูน - บางแก้ว

T3A065

ระบบหาดแหลมผักเบีย - หัวหิน

T4A066

ระบบหาดหาดเขาตะเกียบ

T4A067

นาเกลือ
นาเกลือ, ท.ต.บางละมุง
ท.ต.แหลมฉบัง, สุรศักดิ์
สุรศักดิ์, ศรีราชา
แสนสุข, อ่างศิลา
"เสม็ด, บ้านสวน, บางปลาสร้อย, มะขาม
หย่ง, บ้านโขด, บางทราย,
ท่าข้าม, บางปะกง, สองคลอง, คลองด่าน,
บางปู, บางปูใหม่, ท้ายบ้าน
แหลมฟ้าผ่า, ท่าข้าม, พันท้ายนรสิงห์, โคก
ขาม, บางหญ้าแพรก
บางหญ้าแพรก, บางกระเจ้า, บ้านบ่อ, บาง
โทรัด, กาหลง, นาโคก, บางแก้ว, บางจะเกร็ง
แหลมใหญ่, คลองโคน, บางตะบูน
บางตะบูนออก, บ้านแหลม, บางขุนไทร,
ปากทะเล, บางแก้ว, แหลมผักเบีย
"แหลมผั ก เบี ย, หาดเจ้ า ส าราญ, หนอง
ขนาน, ปึกเตียน, หนองศาลา,
หัวหิน, หนองแก

T4B068

หนองแก

ระบบหาดหาดทรายน้อย
ระบบหาดทุ่งทรายใหญ่

T4C069
T4C070

ปากนาปราณ

T4D ระบบหาดหาดปราณบุรี

T4D071

ระบบกลุ่มหาด
ปราณบุรี-สามร้อยยอด

ระบบหาดอ่าวเขากะโหลก
T4E ระบบหาดหาดแขมใหญ่
ระบบหาดหาดแขมน้อย

T4E072
T4E073
T4E074

ระบบกลุ่มหาด
สามร้อยยอด

T4F ระบบหาดหนองข้าวเหนียว

T4F075

ระบบกลุ่มหาด
ทะเลอ่าวไทยตอนบน

ระบบกลุ่มหาด
แหลมผักเบีย-หัวหิน

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านบน
(Upper Middle Gulf of Thailand
Major Littoral cell)

ชื่อระบบหาด

ระบบกลุ่มหาด
หัวหิน-เขาเต่า
ระบบกลุ่มหาด
เขาเต่า-ปราณบุรี
ระบบกลุ่มหาด
ปราณบุรี

T3A ระบบหาดเจ้าพระยา-ท่าจีน

T4A

T4B ระบบหาดหาดสวนสน-เขาเต่า
T4C

T3A062

อาเภอ

จังหวัด

บางละมุง
บางละมุง, ศรีราชา
ศรีราชา
ศรีราชา,เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี,บางปะกง

ชลบุรี

ชลบุรี
ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา

บางปะกง, บางบ่อ, เมืองสมุทร
ปราการ
พระสมุทรเจดีย์, บางขุนเทียน,
เมืองสมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร, เมืองสมุทร
สงคราม
เมืองสมุทรสงคราม, บ้านแหลม

ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า – ส มุ ท ร
ปราการ
สมุทรปราการ - กรุงเทพ
- สมุทรสาคร
ส มุ ท ร ส า ค ร – ส มุ ท ร
สงคราม
สมุทรสงคราม - เพชรบุรี

บ้านแหลม

เพชรบุรี

บ้ า นแหลม, เมื อ ง, ท่ า ยาง, เพชรบุรี – ประจวบ
ชะอา, หัวหิน
คีรีขันธ์
หัวหิน

ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

สามร้อยยอด

สามร้อยยอด

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านบน
(Upper Middle Gulf of Thailand
Major Littoral cell)

Code

T4

ระบบกลุ่มหาด
ระบบกลุ่มหาด
สามร้อยยอด-ถาพระยานคร
ระบบกลุ่มหาด
สามร้อยยอด-กุยบุรี
ระบบกลุ่มหาด
กุยบุรี
ระบบกลุ่มหาด
อ่าวประจวบ-อ่าวมะนาว

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านล่าง
(Lower Middle Gulf of Thailand
Major Littoral cell)

T5

ระบบกลุ่มหาด
เมืองประจวบ-บางสะพาน

Code

T4G

ชื่อระบบหาด
ระบบหาดอ่าวบางปู

T4G076

ระบบหาดแหลมศาลา

T4G077

ระบบหาดถาไทร
T5A ระบบหาดหาดสามพระยา
ระบบหาดบ้านเขาแดง
ระบบหาดเขาขวาง
T5B ระบบหาดกุยบุรี
ระบบหาดอ่าวน้อย
ระบบหาดอ่าวประจวบ
T5C
ระบบหาดอ่าวมะนาว
ระบบหาดคลองวาฬ-วังด้วน
ระบบหาดหาดวนกร
ระบบหาดหาดทับสะแก
ระบบหาดแหลมกุ่ม
T5D
ระบบหาดบ้านทางสาย
ระบบหาดหาดบ้านกรูด
ระบบหาดบ่อทองหลาง
ระบบหาดอ่าวเทียน
ระบบหาดบางสะพาน

ระบบกลุ่มหาด
บางสะพาน-ปะทิว

ระบบกลุ่มหาด
ปะทิว-เมืองชุมพร

Code

ระบบหาดอ่าววัดบางเบิด
T5E ระบบหาดบางเบิด-ถาธง
ระบบหาดทุ่งทราย
ระบบหาดหาดทุ่งยาง
ระบบหาดหาดทุ่งเมือง
ระบบหาดบ้านเกาะเตียบ
T5F ระบบหาดอ่าวทุ่งมหา
ระบบหาดหาดทุ่งซาง

T5A078
T5A079
T5A080
T5B081
T5B082
T5B083
T5C084
T5C085
T5D086

ตาบล

อาเภอ

สามร้อยยอด

สามร้อยยอด

สามร้อยยอด, เขาแดง
เขาแดง

สามร้อยอด, กุยบุรี
กุยบุรี

กุยเหนือ, บ่อนอก, อ่าวน้อย
อ่าวน้อย
อ่าวน้อย, เกาะหลัก, ประจวบคีรีขันธ์
เกาะหลัก, คลองวาฬ
คลองวาฬ, ห้วยทราย
ห้วยทราย, ห้วยยาง
ห้วยยาง, แสงอรุณ, ทับสะแก, นาหูกวาง
นาหูกวาง, อ่างทอง
อ่างทอง, ธงชัย
ธงชัย, แม่ราพึง

กุยบุรี, เมืองประจวบคีรีขันธ์

T5D087
T5D088
T5D089
T5D090
T5D091
T5D092
แม่ราพึง
T5D093
แม่ ร าพึ ง , พงศ์ ป ระศาสน์ , บางสะพาน.
T5E094
ปากแพรก, ทรายทอง
T5E095 ทรายทอง
T5E096
T5E097
T5E098 ปากคลอง
T5E099
T5F100
T5F101 ปากคลอง,ชุมโค
T5F102 ชุมโค

เมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

เมืองประจวบคีรีขันธ์, ทับสะแก
ทับสะแก
ทับสะแก, บางสะพาน
บางสะพาน
บางสะพาน, บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย

ปะทิว

ชุมพร

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ระบบกลุ่มหาดหลัก

Code

ระบบกลุ่มหาด

ระบบกลุ่มหาด
ปะทิว-เมืองชุมพร

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านล่าง
(Lower Middle Gulf of Thailand
Major Littoral cell)

T5
ระบบกลุ่มหาด
เมืองชุมพร-สวี

Code

ชื่อระบบหาด

ระบบหาดหาดใต้เขาทุ่งซาง
ระบบหาดอ่าวคลองบางจาก
ระบบหาดอ่าวหอยเสียบ
ระบบหาดหาดบ้านทุ่งไข่เน่า
ระบบหาดอ่าวยายไอ๋
ระบบหาดอ่าวถายายไอ๋
T5F ระบบหาดหินกบ
ระบบหาดบ้านบ่อเมา
ระบบหาดบางสน
ระบบหาดอ่าวทุ่งวัวแล่น
ระบบหาดพนังตัก
ระบบหาดปากนาชุมพร
ระบบหาดหาดทรายรี
ระบบหาดทุ่งขามน้อย
ระบบหาดทุ่งขามใหญ่
ระบบหาดอ่าวสวี
T5G
ระบบหาดอ่าวค้อ
ระบบหาดอ่าวทับยอ
ระบบหาดอ่าวคราม
ระบบหาดบ้านท้องตมใหญ่
ระบบหาดหาดทรายรีสวี
ระบบหาดอ่าวม่วง
ระบบหาดรัตนโกสัย
ระบบหาดบ้านอ่าวมะม่วง
ระบบหาดหาดอรุโณทัย
ระบบหาดอ่าวท้องครก
ระบบหาดอ่าวท้องไหว
ระบบหาดหลังสวน
ระบบหาดหาดคอเขา

Code
T5F103
T5F104
T5F105
T5F106
T5F107
T5F108
T5F109
T5F110
T5F111
T5F112
T5F113
T5F114
T5F115
T5G116
T5G117
T5G118
T5G119
T5G120
T5G121
T5H122
T5H123
T5H124
T5H125
T5H126
T5H127
T5H128
T5H129
T5H130
T5H131

ตาบล

ชุมโค

อาเภอ

ปะทิว

บางสน, สะพลี
สะพลี, นาชะอัง
ปะทิว, เมืองชุมพร
นาชะอัง
นาทุ่ง, ท่ายาง, ปากนา, หาดทรายรี
เมืองชุมพร
หาดทรายรี
หาดทรายรี,ท่ายาง,ทุ่งคา, วิสัยเหนือ,วิสัย
ใต้,ปากแพรก, ด่านสวี,
เมืองชุมพร, สวี

ด่านสวี
สวี
ด่านสวี, ท่าหิน
ท่าหิน
ปากตะโก,ท่าหิน
ปากตะโก
ปากตะโก, เทศบาลต.ทุ่งตะโก
ปากตะโก, บางนาจืด
บางนาจืด
บางนาจืด, ปากนา, บางมะพร้าว
นาพญา

จังหวัด

ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก, หลังสวน
หลังสวน

ชุมพร

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ระบบกลุ่มหาดหลัก

Code

ระบบกลุ่มหาด
ระบบกลุ่มหาด
สวี-ไชยา

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านล่าง
(Lower Middle Gulf of Thailand
Major Littoral cell)

ระบบกลุ่มหาด
อ่าวบ้านดอน

T6

ชื่อระบบหาด
ระบบหาดหาดหน้าแหลมทองดินสอ

T5H

T5

ระบบกลุ่มหาด
ขนอม-ปากพนัง
ระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
(Lower Gulf of Thailand Major
Littoral cell)

Code

T5I

T6A

ระบบหาดหาดละแม-ท่าชนะ

Code

ตาบล

T5H132
T5H133

นาพญา
นาพญา, ละแม, สวนแตง, คันธุลี, ท่าชนะ,
วัง, ตะกรบ, พุมเรียง
"พุมเรียง, เลม็ด, เขาถ่าน, ท่าฉาง, ท่าทอง
ใหม่, ตะเคียนทอง, กะแดะ,

ระบบหาดอ่าวบ้านดอน

T5I134

ระบบหาดวังหิน
ระบบหาดบ้านท้องอ่าว
ระบบหาดหาดนางกา
ระบบหาดอ่าวเตล็ดใหญ่
ระบบหาดอ่าวเตล็ดน้อย
ระบบหาดอ่าวท้องเนียน
ระบบหาดอ่าวท้องโหนด
ระบบหาดหาดแขวงเภา
ระบบหาดอ่าวท้องชิง
ระบบหาดปากนาขนอม
ระบบหาดหาดขนอม
ระบบหาดหาดในเพลา
ระบบหาดอ่าวท้องยาง-หาดทุ่งใส
ระบบหาดหาดหินงาม

T5I135
T5I136
T5I137
T5I138
T5I139
T5I140
T5I141
T5I142
T5I143
T5I144
T6A145
T6A146
T6A147
T6A148

ระบบหาดหาดเสาเภา-ท่าศาลา

T6A149

ระบบหาดอ่าวปากพนัง

ระบบกลุ่มหาด
T6B ระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา
แหลมตะลุมพุก-แหลมสะมิหลา

T6A150

T6B151

ดอนสัก

อาเภอ

จังหวัด

ชุมพร
หลังสวน
หลังสวน, ละแม, ท่าชนะ, ไชยา ชุมพร, สุราษฎร์ธานี
ไชยา, ท่าฉาง, พุนพิน, เมืองสุ
ราษฎร์ ธ านี , กาญจนดิ ษ ฐ์ ,
ดอนสัก

สุราษฎร์ธานี

ดอนสัก

ท้องเนียน
ขนอม

ท้องเนียน, ขนอม
ขนอม
ขนอม, ทุ่งใส
สิชล
สิ ช ล, ทุ่งปรัง , เตาเภา, กลาย, สระแก้ ว ,
ท่าขึน
ท่าศาลา, ปากพูน , ท่าซัก, ปากนคร, ท่า
ไร่ ,บางจาก, คลองน้ อ ย, ปากพนั ง ฝั่ ง
ตะวันตก
ปากพนังฝั่ งตะวันออก, แหลมตะลุ มพุก ,
บ้านเพิง, ท่าพยา, ขนาบนาก, เกาะเพชร,
หน้าสตน, คลองแดน, ท่าบอน, ปากแตระ,
ระวะ, วั ด สน, บ่ อ ตรุ , ชุ ม พล, ดี ห ลวง,
สนามชัย, กระดังงา, จะทิงพระ, ม่วงงาม,
วัดขนุน, ชิงโค, หัวเขา, บ่อยาง

นครศรีธรรมราช
ขนอม, ท่าศาลา
ท่าศาลา
ท่าศาลา, เมืองนครศรีธรรมราช,
ปากพนัง
ปากพนัง,หัวไทร, ระโนด, สทิง นครศรีธรรมราช, สงขลา
พระ, สิงหนคร, เมืองสงขลา

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ระบบกลุ่มหาดหลัก

Code

ระบบกลุ่มหาด

Code

ระบบกลุ่มหาด
T6B
แหลมตะลุมพุก-แหลมสะมิหลา
ระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
(Lower Gulf of Thailand Major
Littoral cell)

ระบบกลุ่มหาด
กระบุรี-ปากนาระนอง

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอันดามันตอนบน
(Upper Andaman Sea
Major Littoral cell)

ระบบกลุ่มหาด
ปากนาระนอง-ม่วงกลวง
T7

ระบบกลุ่มหาด
ม่วงกลวง-เกาะระ

Code

ตาบล

ระบบหาดหาดชลาทัศน์

T6B152

ระบบหาดสะกอม

T6B153

บ่อยาง
เขารู ป ช้ า ง, เกาะแต้ ว , นาทั บ , ตลิ่ ง ชั น ,
สะกอม (จะนะ), สะกอม (เทพา)
'สะกอม (เทพา), เกาะสะบ้า, เทพา, ปาก
บาง, รูสะมิแล, บานา, ตันหยงลุโละ, บา
ราโหม, บางปูต, แหลมโพธิ์
แหลมโพธิ์, ตะโละกาโปร์, ปะนาเระ,บ้าน
กลาง
บ้านกลาง, บ้านนาบ่อ
บ้านนาบ่อ, บางเก่า, ปะเสยะวอ, ตะลุบัน,
ไม้แก่น , ดอนทราย, โคกเคียน, บางนาค
,ตะลุวอเหนือ
กะลุวอเหนือ, ไพรวัน, ศาลาใหม่, เจ๊ะเห
น าจื ด น้ อ ย, น าจื ด , ล าเลี ย ง, บางใหญ่ ,
บางแก้ว
ทรายแดง
ทรายแดง, ปากนา
ปากนา, บางริน, หงาว, ราชกรูด
หงาว
ราชกรูด,หงาว

ระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์

T6B154

ระบบหาดแหลมโพธิ์-บางมะรวด

T6C155

ระบบหาดหาดแฆแฆ

T6C156

ระบบหาดบางนรา

T6C157

ระบบหาดเขาตันหยง-ตากใบ
ระบบหาดกระบุรี

T6C158

T7A ระบบหาดทรายแดง
ระบบหาดหินช้าง
ระบบหาดหงาว
ระบบหาดบ้านหาดทรายดา
ระบบหาดอ่าวสน
T7B ระบบหาดหาดเขาอ่าวอ่าง
ระบบหาดหาดเกาะหมู
ระบบหาดอ่าวคลองของ
ระบบหาดอ่าวเคย
ระบบหาดบางเบน
ระบบหาดหาดแหลมนาว
ระบบหาดหาดทะเลนอก
T7C ระบบหาดหาดหาดบ้านควนไทรงาม
ระบบหาดหาดแหลมกล้วย
ระบบหาดหาดหาดประพาส

T7A160
T7A161
T7B162
T7B163
T7B164
T7B165
T7B166
T7B167
T7B168
T7C169
T7C170
T7C171
T7C172
T7C173
T7C174

T6
ระบบกลุ่มหาด
แหลมโพธิ์-บางมะรวด

ชื่อระบบหาด

T6C

T7A159

อาเภอ
เมืองสงขลา
เมืองสงขลา,จะนะ, เทพา

จังหวัด
สงขลา

เทพา, ยะหริ่ ง , เมื อ งปั ต ตานี ,
หนองจิก
สงขลา, ปัตตานี
ยะหริ่ง, ปะนาเระ
ปัตตานี

ปะนาเระ
ปะนาเระ, สายบุ รี , ไม้ แ ก่ น ,
เมืองนราธิวาส
ปัตตานี, นราธิวาส
เมืองนราธิวาส, ตากใบ
กระบุรี, ละอุ่น

นราธิวาส

เมืองระนอง

ราชกรูด
ระนอง
ม่วงกลาง
ม่วงกลาง, บางหิน, นาคา
นาคา
นาคา,กาพวน

กะเปอร์
กะเปอร์,สุขสาราญ

สุขสาราญ
กาพวน

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอันดามันตอนบน
(Upper Andaman Sea
Major Littoral cell)

Code

T7

ระบบกลุ่มหาด
ระบบกลุ่มหาด
ม่วงกลวง-เกาะระ

ระบบกลุ่มหาด
ม่วงกลวง-เกาะระ

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอันดามันตอนบน
(Upper Andaman Sea
Major Littoral cell)

T7
ระบบกลุ่มหาด
เขาเกาะระ-เขาหลัก

ระบบกลุ่มหาด
เขาหลัก-แหลมพรหมเทพ

Code

ชื่อระบบหาด

Code

ระบบหาดหาดหาดเขาปากเตรียม
T7C ระบบหาดหาดอ่าวเคย
ระบบหาดหาดบ้านทุ่งนางดา

T7C175
T7C176
T7C177

ระบบหาดบ้านเกาะระ
ระบบหาดแหลมเกียง
ระบบหาดเขาเกาะระ 1
ระบบหาดเขาเกาะระ 2
T7C
ระบบหาดเขาเกาะระ 3
ระบบหาดเขาเกาะระ 4
ระบบหาดเขาเกาะระ 5
ระบบหาดเขาเกาะระ 6
T7D ระบบหาดบ้านปากจก
ระบบหาดเกาะพ่อตา
ระบบหาดเกาะพระทอง
ระบบหาดบ้านนอกนา-บ้านบางเนียง
ระบบหาดเกาะคอเขา
ระบบหาดบ้านนาเค็ม
ระบบหาดบางสัก
ระบบหาดบ้านปากวีป
ระบบหาดอ่าวปอ
ระบบหาดคึกคัก
ระบบหาดบางหลาโอน
ระบบหาดหาดนางทอง
ระบบหาดอ่าวคลองเรียน
ระบบหาดอ่าวเขาหลัก
ระบบหาดหาดใต้แหลมหินเรือใบ
ระบบหาดหาดท้ายเหมือง
T7E ระบบหาดหาดบ้านท่านุ่น
ระบบหาดหาดไม้ขาว

T7C178
T7C179
T7C180
T7C181
T7C182
T7C183
T7C184
T7C185
T7D186
T7D187
T7D188
T7D189
T7D190
T7D191
T7D192
T7D193
T7D194
T7D195
T7D196
T7D197
T7D198
T7D199
T7D200
T7E201
T7E202
T7E203

ตาบล

อาเภอ

กาพวน,คุระ
คุระ
คุระ, เกาะพระทอง

สุขสาราญ,คุระบุรี

เกาะพระทอง

คุระบุรี

คุระบุรี

จังหวัด
ระนอง,พังงา
พังงา

เกาะคอเขา
บางม่วง
บางม่วง, คึกคัก
ตะกั่วป่า
คึกคัก

คึกคัก, ลาแก่น

ตะกั่วป่า, ท้ายเหมือง

ลาแก่น

ท้ายเหมือง

ลาแก่น, ท้ายเหมือง, นาเตย, โคกกลอย
โคกกลอย
ไม้ขาว,สาคู

ท้ายเหมือง, ตะกั่วทุ่ง
ถลาง

ภูเก็ต

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ระบบกลุ่มหาดหลัก

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอันดามันตอนบน
(Upper Andaman Sea
Major Littoral cell)

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอันดามันตอนล่าง
(Lower Andaman Sea
Major Littoral cell)

Code

T7

T8

ระบบกลุ่มหาด

ระบบกลุ่มหาด
เขาหลัก-แหลมพรหมเทพ

ระบบกลุ่มหาดแหลมพรหม
เทพ-แหลมขาด

Code

ชื่อระบบหาด

ระบบหาดหาดในทอน
ระบบหาดอันดามันไวท์บีช
ระบบหาดแหลมตอ
ระบบหาดอ่าวบางเทา
ระบบหาดหาดควนกลาง
ระบบหาดหาดสุรินทร์
ระบบหาดหาดแหลมสิงห์ (ภูเก็ต)
ระบบหาดหาดกมลา
ระบบหาดหาดแหลมสน
ระบบหาดแหลมยมดิง
ระบบหาดอ่าวนาคาเล
T7E
ระบบหาดกะหลิม
ระบบหาดหาดป่าตอง
ระบบหาดหาดแหลมคอใสรอด
ระบบหาดภูเก็ตมารีออต
ระบบหาดหาดฟรีด้อม
ระบบหาดหาดแหลมแขก
ระบบหาดหาดกะรน
ระบบหาดกะตะใหญ่
ระบบหาดกะตะน้อย
ระบบหาดในหาน
ระบบหาดยะนุ้ย
ระบบหาดราไวย์
ระบบหาดอ่าวฉลอง
ระบบหาดเขาขาด
T8A ระบบหาดอ่าวยน
ระบบหาดหาดจุดชมวิวพันวา
ระบบหาดแหลมพันวา
ระบบหาดหาดบ้านแหลมพันวา

Code
T7E204
T7E205
T7E206
T7E207
T7E208
T7E209
T7E210
T7E211
T7E212
T7E213
T7E214
T7E215
T7E216
T7E217
T7E218
T7E219
T7E220
T7E221
T7E222
T7E223
T7E224
T7E225
T8A226
T8A227
T8A228
T8A229
T8A230
T8A231
T8A232

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

สาคู
เชิงทะเล
เชิงทะเล

ถลาง

กมลา
กมลา,ป่าตอง
กมลา

กะทู้

ป่าตอง
ป่าตอง,กะรน

กะทู,้ เมืองภูเก็ต

กะรน
ราไวย์,กะรน
ราไวย์
ราไวย์, ฉลอง, รัษฎา, ตลาดเหนือ, ตลาดใหญ่

วิชิต

เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ระบบกลุ่มหาดหลัก

Code

ระบบกลุ่มหาด

ระบบกลุ่มหาดแหลมพรหม
เทพ-แหลมขาด

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอันดามันตอนล่าง
(Lower Andaman Sea
Major Littoral cell)

T8

ระบบกลุ่มหาด
แหลมขาด-อ่าวนาง

ระบบกลุ่มหาด
อ่าวนาง

Code

ชื่อระบบหาด

Code

ระบบหาดอ่าวท่าเรือภูเก็ต
ระบบหาดอ่าวมะขาม
ระบบหาดอ่าวภูเก็ต
ระบบหาดแหลมตุ๊กแก
ระบบหาดรัษฎา
T8A ระบบหาดหาดหน้าบริษัทนนทศักดิ์
ระบบหาดหาดเขาสิเหร่
ระบบหาดสะปา
ระบบหาดป่าคลอก
ระบบหาดอ่าวปอ
ระบบหาดหาดแหลมยาง
ระบบหาดอ่าวกุ้ง
ระบบหาดอ่าวท่ามะพร้าว
ระบบหาดท่าฉัตรไชย
ระบบหาดบ้านท่านุ่น
ระบบหาดในหยง
ระบบหาดโต๊ะหยง
ระบบหาดคลองเคียน
ระบบหาดคลองใส
T8B
ระบบหาดบ้านคลองเคียน
ระบบหาดอ่าวพังงา

T8A233
T8A234
T8A235
T8A236
T8A237
T8A238
T8A239
T8A240
T8A241
T8A242
T8A243
T8B244
T8B245
T8B246
T8B247
T8B248
T8B249
T8B250
T8B251
T8B252
T8B253

ระบบหาดคลองเตาถ่าน
ระบบหาดอ่าวลึก
ระบบหาดกาโรส
ระบบหาดอ่าวท่าเลน
ระบบหาดอ่าวคลองม่วง
ระบบหาดหาดนพรัตน์ธารา
T8C ระบบหาดอ่าวนาง
ระบบหาดหาดต้นไทร

T8B254
T8B255
T8B256
T8B257
T8B258
T8C259
T8C260
T8C261

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

วิชิต
วิชิต, ตลาดเหนือ, ตลาดใหญ่, รัษฎา
เมืองภูเก็ต
รัษฎา
เกาะแก้ว,รัษฎา,ศรีสุนทร,ป่าคลอก

เมืองภูเก็ต,ถลาง

ภูเก็ต

ป่าคลอก
ป่าคลอก, เทพกระษัตรี
เทพกระษัตรี,ไม้ขาว
ไม้ขาว
โคกกลอย
หล่อยูง,โคกกลอย
หล่อยูง
หล่อยูง,คลองเคียน

ถลาง

ตะกั่วทุ่ง

พังงา

ตะกั่วทุ่ง, เมืองพังงา, อ่าวลึก

พังงา,กระบี่

คลองเคียน
คลองเคี ย น, กะไหล, กระโสม, เกาะปั น
หยี, บางเตย, มะรุ่ย, แหลมสัก
แหลมสัก
อ่าวลึกใต้,อ่าวลึกน้อย,แหลมสัก
อ่าวลึกน้อย, เขาคราม,เขาทอง
เขาทอง, หนองทะเล
หนองทะเล
หนองทะเล,อ่าวนาง
อ่าวนาง

อ่าวลึก
อ่าวลึก,เมืองกระบี่

เมื่องกระบี่

กระบี่

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ระบบกลุ่มหาดหลัก

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอันดามันตอนล่าง
(Lower Andaman Sea
Major Littoral cell)

Code

ระบบกลุ่มหาด

Code

ระบบกลุ่มหาด
อ่าวนาง

ระบบหาดหาดไร่เลย์
T8C
ระบบหาดหาดรายาวดี
ระบบหาดหาดไร่เลย์ตะวันออก
ระบบหาดอ่าวนาเมา
ระบบหาดปากนากระบี่
ระบบหาดหาดยาว
ระบบหาดคลองท่อม

T8C262
T8C263
T8D264
T8D265
T8D266
T8D267
T8D268

ระบบหาดปากคลอง-หาดเจ้าอูฐ
ระบบหาดทุ่งทะเล
ระบบหาดคลองช่องลาด-เกาะลันตาน้อย
ระบบหาดอ่าวคลองดาว
ระบบหาดหาดพระแอะ (ลองบีช)
T8D ระบบหาดอ่าวรีแลกซ์
ระบบหาดหาดไม้ไผ่ (คลองโขง)
ระบบหาดคลองโขง
ระบบหาดคลองโตบ 1
ระบบหาดบ้านคลองโตบ 2
ระบบหาดบ้านคลองนิน 1
ระบบหาดบ้านคลองนิน 2
ระบบหาดบ้านคลองหิน
ระบบหาดหาดบากันเตียง
ระบบหาดหาดนุ้ย
ระบบหาดหาดคลองจาก
ระบบหาดหาดไม้ไผ่ (คลองจาก)
T8E ระบบหาดแหลมโตนด
ระบบหาดหาดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
ระบบหาดอ่าวคลองปอ
ระบบหาดอ่าวมะเหล้
ระบบหาดอ่าวสังกะอู้

T8D269
T8D270
T8D271
T8D272
T8D273
T8D274
T8D275
T8D276
T8D277
T8D278
T8D279
T8D280
T8D281
T8D282
T8D283
T8D284
T8D285
T8E286
T8E287
T8E288
T8E289
T8E290

ระบบกลุ่มหาด
อ่าวนาง-แหลมโตนด
T8

ระบบกลุ่มหาด
แหลมโตนด-ปูยู

ชื่อระบบหาด

Code

ตาบล
อ่าวนาง
อ่าวนาง,ไสไทย
ไสไทย, คลองประสงค์, คลองเขม้า
ตลิ่งชัน
ตลิ่ งชัน , คลองขนาน,เกาะกลาง,ห้ ว ยน า
ขาว,คลองยาง
เกาะกลาง
เกาะกลาง
เกาะกลาง,เกาะลันตาน้อย

อาเภอ

จังหวัด

เมื่องกระบี่
เมืองกระบี,่ เหนือคลอง
เหนือคลอง
เหนือคลอง, คลองท่อม, เกาะ
ลันตา

ศาลาด่าน
กระบี่

ศาลาด่าน, เกาะลันตาใหญ่

เกาะลันตา

เกาะลันตาใหญ่

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ระบบกลุ่มหาดหลัก

ระบบกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอันดามันตอนล่าง
(Lower Andaman Sea
Major Littoral cell)

Code

T8

ระบบกลุ่มหาด

ระบบกลุ่มหาด
แหลมโตนด-ปูยู

Code

ชื่อระบบหาด

Code

ระบบหาดเกาะลันตาใหญ่-เกาะลันตาน้อย
ระบบหาดแหลมแต้เหล็ง
ระบบหาดบ้านโล๊ะใหญ่
ระบบหาดบ้านหัวแหลมงู
ระบบหาดบ้านท่าไร่ 1
ระบบหาดบ้านท่าไร่ 2
ระบบหาดบ้านคลองจาก
ระบบหาดบ้านนาเล
ระบบหาดบ้านหัวหิน-คลองพน
ระบบหาดคลองพลูหนัง
ระบบหาดหาดบ่อม่วง
ระบบหาดปากนาสิเกา
ระบบหาดอ่าวบุญคง
ระบบหาดหาดปากเมง
T8E ระบบหาดแหลมหยงลา-หาดสัน
ระบบหาดหาดยาว
ระบบหาดมดตะนอย-หาดสาราญ

T8E291
T8E292
T8E293
T8E294
T8E295
T8E296
T8E297
T8E298
T8E299
T8E300
T8E301
T8E302
T8E303
T8E304
T8E305
T8E306
T8E307

ระบบหาดคลองสุโสะ
ระบบหาดแหลมหยงสตาร์-แหลมมะหงัง
ระบบหาดทุ่งหว้า
ระบบหาดแหลมสน
ระบบหาดบ้านบ่อเจ็ดลูก
ระบบหาดปากบารา
ระบบหาดอ่าวนุ่น
ระบบหาดบางศิลา
ระบบหาดท่าแพ-ตันหยงโป
ระบบหาดบากันเคย-ปูยู
ระบบหาดปูยู

T8E308
T8E309
T8E310
T8E311
T8E312
T8E313
T8E314
T8E315
T8E316
T8E317
T8E318

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

เกาะลันใหญ่, เกาะลันตาน้อย

เกาะลันตาน้อย

เกาะลันตา
กระบี่

เกาะลันตาน้อย, คลองยาง,คลองพน
คลองพน
ทรายขาว,เขาไม้แก้ว
เขาไม้แก้ว,บ่อหิน,ไม้ฝาด
ไม้ฝาด
ไม้ฝาด,บางสัก
บางสัก,เกาะลิบง
เกาะลิบง
เกาะลิบง, นาเกลือ,กันตังใต้,หาดสาราญ
,ตะเสะ
ตะเสะ,สุโสะ,ท่าข้าม
ท่าข้าม,ทุ่งยาว,ลิพัง,นาทอน,ทุ่งบุหลัง
ทุ่งบุหลัง,ขอนคลาน
ขอนคลาน, แหลมสน,ปากนา
แหลมสน,ปากนา

เกาะลันตา,คลองท่อม
คลองท่อม
คลองท่อม,สิเกา

ปากนา

ละงู

ปากนา,ละงู
ละงู,สาคร,เจ๊ะบิลัง,ตันหยงโป
ตันหยงโป,ตามะลัง,ปูยู
ปูยู

กระบี่,ตรัง

สิเกา
สิเกา,กันตัง
กันตัง

ตรัง

กันตัง,หาดสาราญ
หาดสาราญ,ปะเหลียน
ปะเหลืยน,ทุ่งหว้า
ทุ่งหว้า
ละงู,ทุ่งหว้า

ละงู,ท่าแพ,เมืองสตูล
เมืองสตูล

ตรัง,สตูล

สตูล

Coastal Resources Conservation Division

กองอนุรักษทรัพยากรชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขที่ 120 หมูที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 02 142 7405

