
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝ่ังจังหวัดสงขลา

วีณา  หนูยิม้

ผู้อ านวยการบริหารพืน้ที่ชายฝ่ังและวชิาการ

ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่ 6



แนวชายฝ่ัง 158 กม. 
6 อ าเภอ 
28ต าบล

76 หมู่บ้าน



ตารางแสดงจ านวนชุมชนชายฝ่ังทะเล

อ าเภอ จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน ความยาวชายฝ่ัง
(กม.)

1.ระโนด 6 18 35.29

2.สทิงพระ 8 27 28.38

3.สงิหนคร 4 12 19.72

4.เมืองสงขลา 3 4 19.07

5.จะนะ 3 9 24.05

6.เทพา 4 6 31.49

รวม  28                     76                   158



ตารางแสดงจ านวนและความยาวชายฝ่ังทีถู่กกดัเซาะ

ระดับการกัดเซาะ จ านวนพืน้ที่ ความยาว (กม.)

รุนแรง 19 12.05

ปานกลาง 2 0.75

น้อย 9 4.73

รวม 30 17.53



อ าเภอ ต าบล ระยะทางการกัดเซาะชายฝ่ัง (กม.) หมายเหตุ
รุนแรง ปายกลาง น้อย

ระโนด คลองแดน 1.66

ท่าบอน 7.19 0.75 0.51

ปากแตระ 1.46 0.54

ระวะ 0.96

สิงหนคร ชิงโค 0.52

เมือง เกาะแต้ว 0.27 0.18

เขารูปช้าง 0.45

จะนะ สะกอม 2.07

เทพา ปากบาง 0.95

รวม 12.05 0.75 4.73

ตารางแสดงพืน้ที่ที่ประสบปัญหากัดเซาะชายฝ่ัง

ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2560)







ผลกระทบ : ด้านสังคม

เส้นทางสัญจรช ารุด
เส่ียงต่อการเกิดอุบัตเิหตุ อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน



อาคารบ้านเรือนเสียหาย



อุปกรณ์เคร่ืองใช้เสียหาย ขาดแคลนน า้ใช้สอย





ดา้นเศรษฐกิจ



ขาดรายไดไ้ม่นอ้ยกวา่วนัละ 2,000 บาท



รายได้จากการท่องเที่ยวปีละไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท

ไม่รวมร้านขายของที่ระลึก
ไอตมิ ลูกชิน้ทอด ผลไม้
ร้านเคร่ืองดื่มชากาแฟ และ
ร้านอาหารรายย่อย



ด้านส่ิงแวดล้อม
หน้าดนิถูกท าลาย โครงสร้างดนิ 
ระบบนิเวศชายฝ่ังเสียสมดุล
สูญเสียทัศนียภาพที่สวยงาม



ตน้ไมล้ม้ตาย : เคร่ืองฟอกอากาศ



สบทช 6 : การด าเนินงานที่ผ่านมา

เสริมสร้างการรับรู้ ให้ประชาชนเข้าใจถึง
ภยัธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดขึน้ พร้อมรับมือ 



ส ารวจการเปล่ียนแปลงแนวชายฝ่ังประกอบการจดัท ารายงาน
สถานการณ์การกดัเซาะชายฝ่ัง



เผยแพร่องคค์วามรู้
และสถานการณ์กดัเซาะ



ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกอบการจดัท าแผนงาน/โครงการ

สถานที่จัดประชุม
(วัน เดือน ปี)

จ านวนผู้เข้าร่วม (คน)

ประชา
ชนใน
พื้นที่

เจ้าหน้
าที่

ผู้
สังเก
ตกา
รณ์

รวม

อบต.สะกอม ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
(1 กมุภาพนัธ์ 2561)

26 6 - 32

เทศบาลต าบลบ่อตรุ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา
(13 กมุภาพนัธ์ 2561)

50 6 - 56

ห้องประชุมประชารัฐร่วมใจ ท่ีว่าการอ าเภอสิงหนคร อ.สิง
หนค จ.สงขลา   (20 มีนาคม 2561)

19 10 1 30

รวม ๙๕ ๒๒ ๑ ๑๑๘



โครงสร้างการบริหารจดัการพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล

คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจงัหวดั

คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแหง่ชาติ

คณะอนกุรรมการบรูณาการด้านการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล

หน่วยงานระดบัพืน้ท่ี

ชมุชน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

สบทช.6

หน่วยงานที่เก่ียวข้องส ารวจพืน้ท่ี  
ให้คะแนน จดัล าดบัความส าคญั 
และรูปแบบที่เหมาะสม



การบริหารจดัการปัญหากดัเซาะชายฝ่ังทะเล

3 มาตรการ   4 แนวทาง
มาตรการสีขาว มาตรการสีเขียว มาตรการสีเทา

1.การปรับสมดลุชายฝ่ังโดยธรรมชาติ

2.การปอ้งกนัปัญหากดัเซาะชายฝ่ัง

3.การแก้ไขปัญหากดัเซาะชายฝ่ัง

4.การฟืน้ฟเูสถียรภาพชายฝ่ัง



โครงการถ่ายเททราย

พื้นที่ด ำเนินกำรอยู่ในพื้นที่เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำเขำปะช้ำง แหลมขำม ต้องขออนุญำตจำก                         
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช (อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรขออนุญำต)



ระบบกลุ่มหาด 64 กลุ่มหาด 282 ระบบหาดยอ่ย

S11 ตัง้แตแ่หลม
ตะลมุพกุถึงเทพา 
ระยะทาง200 กม.



พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558

มาตรา ๒๑ เพ่ือปอ้งกนัปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังและปอ้งกนัความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจออก
กฎกระทรวงเพื่อก าหนดเขตพืน้ท่ีท่ีจะใช้มาตรการในการปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง
การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ ต้องมีแผนท่ีแสดงแนวเขตแนบท้ายกฎกระทรวง 
และต้องก าหนดมาตรการ ดงัตอ่ไปนี ้



1 ห้ามด าเนินกิจกรรมหรือกระท าการใด ๆ ท่ีอาจสง่ผลหรือก่อให้เกิดปัญหาในการกดั
เซาะชายฝ่ังเพิ่มขึน้
2.ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด าเนินการกบัสิง่ก่อสร้างหรือกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการ
ภายในเขตพืน้ท่ีท่ีก าหนดก่อนท่ีจะมีการออกกฏกระทรวงโดยจะก าหนดให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้หรือให้ระงบัการด าเนินกิจกรรมหรือรือ้ถอนสิง่ก่อสร้างท่ีสง่ผล
กระทบตอ่การปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝ่ังโดยได้รับคา่ชดเชยตามความเหมาะสม
3.ก าหนดมาตรการในการสงวน การอนรัุกษ์ การฟืน้ฟแูละการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังตามความเหมาะสมแก่สภาพพืน้ท่ีนัน้
4.ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนตอ่
ระบบนิเวศตามธรรมชาติ
5.ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองชายหาดเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
6.ก าหนดมาตรการคุ้มครองอ่ืน ๆ ตามท่ีเหน็สมควรและเหมาะสมแก่สภาพพืน้ท่ีนัน้



ประชมุรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนเพื่อก าหนดเขตพืน้ท่ี
และมาตรการในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหากดัเซาะชายฝ่ัง S11- SKH (สะกอม)

ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา

เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2562 
ณ ห้องประชมุไอยรา ส านกังานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 



ผลการประชมุ 
มาตรการสีขาว สีเขียวและสีเทา

ระยะทางประมาณ  6 กม.
มีประวตัิกดัเซาะ  0.45 กม.



ประชุมคร้ังท่ี 2  พิจารณาร่างเขตพื้นท่ีและมาตรการ
เดือนมีนาคม 2562

ประชมุครัง้ท่ี 1 รับฟังความคิดเห็น

วนัท่ี 24 มกราคม 2562

คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจงัหวดัสงขลา
เดือนมิถนุายน2562

ร่างเขตพืน้ท่ีและมาตรการประชมุครัง้ท่ี 3 พิจารณาร่างตามท่ี คทช.เสนอ
อาจเพิ่มเติมหรือปรับแก้  เดือนกรกฎาคม 2562

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง



ขอบคุณ


