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บทคัดย่อ 

การพงัทลายของชายฝ่ังเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก โดยท่ีพ้ืนท่ีชายฝ่ังจะถูกกดัเซาะหดหายไปดว้ยปัจจยัจาก

ธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย ์ในช่วงศตวรรษท่ีผา่นมาไดมี้การพฒันาวธีิการจดัการปัญหากดัเซาะชายฝ่ังข้ึนมามากมาย 

วธีิการท่ีประเทศไทยนิยมนาํมาปรับใชคื้อการสร้างโครงสร้างทางวศิวกรรม เช่น รอดกัทราย เข่ือนกนัคล่ืน  และกาํแพงกนั

ตล่ิง โดยท่ีโครงสร้างดงักล่าวมกัส่งผลใหช้ายฝ่ังมีรูปร่างผิดไปจากธรรมชาติ เน่ืองจากเป็นการรบกวนสมดุลตามธรรมชาติ 

ก่อให้เกิดการผลกระทบด้านลบกับพ้ืนท่ีชายฝ่ัง แม้ว่าจะสามารถรักษาพ้ืนท่ีชายฝ่ังท่ีอยู่ในเขตป้องกันได้ แต่พบว่า 

โครงสร้างดังกล่าวนั้นมกัเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการกดัเซาะอย่างรุนแรงในพ้ืนท่ีขา้งเคียงเสมอ ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา 

วธีิการท่ีใชเ้พ่ือแกปั้ญหากดัเซาะชายฝ่ังท่ีแพร่หลายในประเทศท่ีพฒันาแลว้โดยเฉพาะแถบตะวนัตก คือมาตรการเติมทราย 

ซ่ึงเป็นวิธีการท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นการเพ่ิมมวลทรายให้กบัชายฝ่ัง ส่งผลให้ความกวา้ง

ชายฝ่ังเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้สามารถรองรับแรงกระทาํจากคล่ืนได ้ถือเป็นมาตรการป้องกนัท่ีช่วยรักษาสภาพธรรมชาติของ

ชายฝ่ังไวไ้ดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบดา้นลบเหมือนมาตรการใชโ้ครงสร้างทางวศิวกรรม 

คาํสําคญั : การเติมทรายชายหาด, กดัเซาะชายฝ่ัง, การป้องกนัชายฝ่ังทะเล, มาตรการไม่ใชโ้ครงสร้าง 

 

Abstract 

Beach erosion is known as a World’s phenomenon in which land is worn away and loss as a result of 

natural events and human induces. During the last century, many erosion-control techniques were 

developed to mitigate the undesirable impacts of erosion events. By far probably the most common 

alternative to manage shoreline retreat in Thailand has been the construction of coastal protection 

structures.  Those structures often look unnatural or unsightly and can have the negative effect on 

recreational beach experiences. Furthermore, their placement often leads to loss valuable wetlands and 

natural buffers, and may increase erosion on adjacent shorelines. During the last decade, beach 

nourishment was recognized as an environmentally friendly approach of shore protection, particularly 

along the coasts of the western developed countries. It has been highlighted lately as a solution to coastal 

erosion; proponents of this option sustain that increasing beach width by physically adding sand to a beach 

buffers wave energy and slows retreat rates. It is a soft protective and remedial measure that leaves a 

beach in a more natural state than engineering structures and preserves its recreational value 

Keywords : Beach nourishment, Coastal erosion, Coastal protection, Non-structural measure  
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1. บทนํา 

ชายหาดล้วนมีการเปล่ียนแปลงไปทุกขณะอย่าง

ต่อ เ น่ือ งทุ กห นทุ กแ ห่ ง ทั่วโล ก  ป ระ กอ บด้วย การ

เปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ และด้วยกิจกรรมของมนุษย ์ 

โดยกระบวนการธรรมชาตินั้น คล่ืนท่ีมีความรุนแรงจะซดั

เขา้หาชายฝ่ังและนาํพาตะกอนดินและทรายออกไปนอก

ชายฝ่ัง  ในช่วงเวลาน้ีเราจะสังเกตเห็นวา่ชายฝ่ังถูกกดัเซาะ

หดหายไป  ในขณะท่ีช่วงปลอดมรสุมคล่ืนขนาดเล็กจะ

นาํพาตะกอนเม็ดดินเม็ดทรายกลบัเขา้สู่ชายฝ่ัง ส่งผลให้

ชายฝ่ังมีความกวา้งมากข้ึน ปรากฏการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนและ

วนเวียนเป็นวฏัจกัรอยา่งต่อเน่ือง แสดงในรูปท่ี 1 ดงัท่ีเรา

จะสังเกตไดว้่าลกัษณะของชายหาดช่วงก่อนฤดูมรสุม มี

ความกวา้งมากกว่าและความชันน้อยกว่าช่วงฤดูมรสุม   

นอกจากน้ียงัมีสภาพคล่ืนลมท่ีสงบ และนํ้ าทะเลใสกว่า 

ในขณะท่ีช่วงฤดูมรสุมนั้ นทะเลจะแปรปรวน คล่ืนลม

ขนาดใหญ่พดัเขา้สู่ฝ่ัง มรสุมเหล่าน้ีอาจส่งผลเสียหายต่อ

พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบา้ง แต่หลงัจากหมดฤดูมรสุม ชายหาดก็

จะมีการปรับตวักลบัสู่สมดุลเดิมหากปราศจากการรบกวน

สมดุลธรรมชาติน้ี 

 

 
รูปท่ี 1 สมดุลของชายฝ่ังตามฤดูกาล [1] 

 

ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังหรือการพังทลายของ

ชายหาด เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก สาํหรับประเทศ

ไทยนั้น ตอ้งเผชิญกบัปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังตลอดทั้ง 23 

จังหวดั ท่ีติดชายฝ่ังทะเลโดยมีสาเหตุจากทั้ งปัจจัยตาม

ธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย ์โดยพบวา่ส่วนใหญ่ มี

สาเหตุหลักมาจากการแทรกแซงสมดุลธรรมชาติด้วย

ส่ิงก่อสร้างชายฝ่ังทะเล [2] โดยท่ีการแก้ไขปัญหานั้ นมี

หลายรูปแบบ แสดงตวัอยา่งในรูปท่ี 2 ซ่ึงสามารถแบ่งได้

เป็นสองมาตรการหลกัคือ 

1. มาตรการใช้โครงสร้างป้องกัน (Structural  

measure) เช่น เข่ือนกนัคล่ืน รอดกัทราย กาํแพง

กนัตล่ิง  

2. ม าต ร ก าร ไ ม่ ใ ช้โ ค ร ง สร้ าง ป้ อ ง กัน  ( Non-

structural  measure) เช่น ปลูกป่าชายเลน ป่า

ชายหาด เติมทราย ถ่ายเททราย 

นอกจากน้ียงัมีมาตรการอ่ืนเช่น การอพยพ โยกยา้ยถ่ิน 

และมาตรการทางกฎหมายและผังเมือง อย่างเช่นการ

กําหนดระยะถอยร่นและการจัดผังพ้ืนท่ีเป็นต้น ทั้ งน้ี

มาตรการใดๆก็ตามลว้นแลว้แต่ตอ้งปฏิบติับนพ้ืนฐานของ

หลกัวิชา โดยปรับให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัลกัษณะทาง

กายภาพและการใชป้ระโยชน์ของแต่ละพ้ืนท่ี 

ในอดีตท่ีผ่านมานั้น การแกปั้ญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง

ทัว่โลกมกันิยมวิธีการสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมเพ่ือ

ป้องกนัการกดัเซาะ แต่ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมาน้ี มาตรการ

ไม่ใช้โครงสร้างเ ร่ิมเป็นท่ีนิยมนํามาปรับใช้มากข้ึน

โดยเฉพาะในประเทศท่ีพฒันาแล้ว เน่ืองจากการสร้าง

โครงสร้างชายฝ่ังทะเลนอกจากจะเป็นการรบกวนสมดุล

ของกระบวนการธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียง

แลว้ ยงัเป็นส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่น่ามอง รบกวนทั้งวิถีชีวิต

ชุมชนทอ้งถ่ิน และการท่องเท่ียว ดงัจะเห็นไดว้า่ประเทศท่ี

ไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวทางทะเลและมีมูลค่า

ของหาดทรายสูง แมต้อ้งเผชิญกบัปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง

แต่มกัหลีกเล่ียงการใช้โครงสร้างเพ่ือป้องกนัชายฝ่ัง เช่น  

หาดไวกิกิในฮาวาย หาดไมอาม่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

หาดแคนคูนประเทศเม็กซิโก โดยวิธีการหน่ึงท่ีนิยมนาํมา

ปรับใชก้บัชายหาดเหล่าน้ีคือมาตรการเติมทรายชายหาด 

 
ชายหาดในสภาวะปกต ิ

ชายหาดปรบัตวัหลงัมรสมุ 

ชายหาดชว่งฤดมูรสมุ 

สนัดอน 

สนัทรายและ

ชายหาดถกู

เคลื�อนยา้ยไปที�

สนัดอนนอก

ชายฝ ั �ง 

สนัทราย 

สนัทรายและชายหาด

ปรบัตวัสูส่มดุลใหม ่

ที�มา:ดดัแปลงจาก U.S. Army Corps of Engineers, 1984 
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ส่วนในประเทศไทยนั้ นหาดพทัยา จ.ชลบุรี ก็เผชิญกับ

ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังเช่นกนั โดยในขณะน้ีอยูร่ะหวา่ง

การดาํเนินการศึกษาผลกระทบเพ่ือการใช้มาตรการเติม

ทรายเช่นเดียวกนั 

 

 
เขื่อนกนัคล่ืน หาดแสงจนัทร์ จ.ระยอง 

 
กาํแพงกนัคล่ืน หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช 

 
ตุก๊ตาญ่ีปุ่น บางตาวา จ.ปัตตานี 

รูปท่ี 2 โครงสร้างชายฝ่ังทะเล (ภาพโดย: สมปรารถนา)  

 

2. การเติมทรายชายหาด 

การลดลงของความกวา้งชายหาดหรือสันทรายอนัเกิด

จากการกดัเซาะทั้งดว้ยสาเหตุจากธรรมชาติและการกระทาํ

ของมนุษย ์ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเป็น

ปราการธรรมชาติป้องกันชายฝ่ังลดน้อยลง แต่ยงันํามาสู่

ผลกระทบเชิงลบต่อทศันียภาพชายหาด ตลอดจนส่ิงมีชีวติ

ท่ีอาศยัอยู่บริเวณชายหาดอีกดว้ย ดงันั้นการเพ่ิมพ้ืนท่ีของ

ชายหาดโดยวิธีการเติมทราย ดงัแสดงตวัอยา่งในรูปท่ี 3  

และรูปท่ี 4 ถือเป็นวิธีการท่ีจะนาํชายหาดท่ีถูกกดัเซาะไป

กลบัคืนมาสู่สภาพเดิม เพ่ือให้หาดกลบัมาทําหน้าท่ีเป็น

ปราการธรรมชาติท่ีทรงประสิทธิภาพอีกคร้ัง  รวมถึงเพ่ือ

คงไวซ่ึ้งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ริมชายฝ่ังด้วย 

อย่างไรก็ตามวิธีการน้ีจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้เชิงวิชาการ

มาก รวมถึงการยอมรับจากชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

การเติมทรายชายหาด มีประโยชน์หลกัท่ีเห็นเด่นชดั

คือเพ่ิมพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์เพ่ือการพกัผ่อนหยอ่นใจ 

เส ริ ม สร้ า ง เก ร าะ ป้ อ ง กันชาย ฝ่ั ง  น อก จ าก นั้ น ย ัง มี

ผลประโยชน์แฝงอ่ืนเช่น เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว ์

เสริมสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ริมชายหาด ลด

การสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

พ้ืนท่ีใกล้เ คียง  เ พ่ิมศักยภาพการเข้าถึงพ้ืนท่ีชายหาด 

เสริมสร้างสุขภาพกายใจ ส่งเสริมการท่องเท่ียว ตลอดจน

เป็นวิธีการท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาพ้ืนท่ีชายฝ่ัง

ทะเลในอนาคต 

กระนั้นก็ตาม วธีิการดงักล่าวอาจมีขอ้จาํกดัท่ีส่งผลให้

ไม่เป็นท่ีนิยมนกั เน่ืองจากเป็นวธีิการท่ีประชาชนทัว่ไปทาํ

ความเขา้ใจและยอมรับไดย้าก   อาจมีความขดัแยง้กบัผูเ้สีย

ประโยชน์จากแหล่งทรายท่ีนาํมาเติม อาจเปล่ียนคุณสมบติั

ของทรายบริเวณชายหาดเดิม อาจเกิดปัญหาคุณภาพนํ้ า

ระหว่างการก่อสร้างหากไม่มีการป้องกัน รวมถึงเป็น

วิธีการท่ีตอ้งการการบาํรุงรักษาอย่างต่อเน่ือง หากเลือกท่ี

จะใช้วิธีการน้ี จําเป็นต้องจัดสรรงบประมาณในการ

บาํรุงรักษาอยา่งสมํ่าเสมอ [3] โดยจะกล่าวถึงในหวัขอ้ 3.5 

 

3. วธีิการ 

ในประเทศยุโรปมักใช้วิธีการเติมทรายเพ่ือแก้ไข

ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังมาชา้นานแลว้ วิธีการปฏิบติันั้น

สามารถปรับเปล่ียนไปตามลักษณะกายภาพของพ้ืนท่ี 

สภาพทางสมุทรศาสตร์ รวมถึงอายุของโครงการท่ีถูก

ออกแบบไว ้ในท่ีน้ีไดย้กตวัอยา่งการเติมทรายของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ [6] ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีการใช้มาตรการน้ี

อยา่งแพร่หลาย ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
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รูปท่ี 3 การเติมทรายชายหาดในประเทศมาเลเซีย [4] 

 

 
รูปท่ี 4 การเติมทรายหาด Sandbridge,  

รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา  [5] 

 

1. วเิคราะห์อตัราการเปล่ียนแปลงชายฝ่ังบริเวณพ้ืนท่ี

เป้าหมายอยา่งนอ้ย 10 ปี  

2. คาํนวณปริมาณทรายท่ีถูกกดัเซาะเฉล่ียต่อปีของขอ้มูล

อยา่งนอ้ย 10 ปี 

3. เพ่ิมปริมาณการสูญหายของทรายในขอ้ 2 อีก 40% 

4. คูณปริมาณทรายท่ีไดจ้ากการคาํนวณในขอ้ 3 ดว้ย 

อายขุองโครงการ เช่น 5 ปี 

5. ดาํเนินการเติมทรายในปริมาณท่ีคาํนวณไดจ้ากขอ้ 4 

และเสริมเพ่ิมตามอายโุครงการท่ีไดก้าํหนดไว ้

วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ น้ี เ ป็ น ท่ี ย อ ม รั บ โ ด ย ทั่ ว ไ ป ว่ า มี

ประสิทธิภาพ นบัเป็นมาตรการไดผ้ลดีและท่ีส่งผลกระทบ

น้อยหากปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลกัวิชา โดยมีขอ้ควร

พิจารณาท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

3.1 วสัดุทีน่ํามาใช้  

ส่วนสําคญัท่ีสุดสําหรับมาตรการเติมทรายคือวสัดุท่ี

นาํมาใช ้จาํเป็นท่ีจะตอ้งเลือกให้เหมาะสม กล่าวคือควรมี

ขนาดคละเฉล่ียของเม็ดทราย(D50) ใกล้เคียงกับทราย

ธรรมชาติบนหาดเดิม หรืออาจมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย

เพ่ือเพ่ิมความมัน่คงให้กบัความลาดชายหาด หากเป็นหาด

ท่องเท่ียวท่ีมีมูลค่าสูง อาจตอ้งพิจารณาถึงสีของทรายท่ี

นาํมาถมใหส้อดคลอ้งกบัหาดเดิมดว้ย  

สําหรับทรายท่ีควรนํามาใช้เ พ่ือชายหาดทั่วไป  มี

ขอ้แนะนาํดงัต่อไปน้ี [7][8] 

1. ควรมีขนาดคละใกลเ้คียงกนัหรือมีพิสยัการกระจายตวั

ตํ่า โดยมีอตัราส่วน D90/D10 นอ้ยกวา่ 2 (D90 และ D10 

คือขนาดเม็ดทรายท่ี 90% และ 10%โดยนํ้ าหนกัของ

มวลทรายทั้งหมดนั้นมีขนาดเลก็กวา่ตามลาํดบั) 

2. ควรมีขนาดเฉล่ีย D50 ใกลเ้คียงกบัทรายบนหาดเดิม 

อาจมีขนาดใหญ่กว่าไดบ้า้งแต่ไม่ควรเล็กกว่า หากมี

ขนาดเฉล่ียใหญ่กว่าหาดเดิมมากจะทําให้เกิดความ

ลาดชันชายหาดสูง แต่หากมีขนาดเฉล่ียเล็กกว่าหาด

เดิมมากจะเกิดหาดท่ีมีความลาดชนัตํ่า เกิดการกดัเซาะ

ไดง่้ายกว่า นอกจากน้ีตะกอนขนาดเล็กยงัง่ายต่อการ

ถูกซดัออกไปจากฝ่ัง โดยท่ีตะกอนเหล่าน้ีจะถูกคล่ืน

ซัดฟุ้ งข้ึนมาจากชายหาดและพดัพาออกไปในเวลา

อันรวดเร็ว โดยทั่วไปทรายท่ีนํามาถมควรมีขนาด

เฉล่ีย D50 ไม่เกิน 0.35 มิลลิเมตร 

3. มีส่วนประกอบของตะกอนโคลนและดินเหนียวซ่ึง

ขนาดเล็กกวา่ 0.0625 มิลลิเมตร ไดไ้ม่เกิน 10 % ของ

ทรายท่ีนาํมาถมทั้งหมด 

4. มีส่วนประกอบท่ีเป็นเปลือกหอย กรวด ให้นอ้ยท่ีสุด 

ไม่ควรมีปริมาณเกิน 3% ของทรายท่ีนาํมาถมทั้งหมด 

มิเช่นนั้นจะทาํให้เกิดการแยกชั้นของวสัดุท่ีหยาบบน

วสัดุท่ีมีความละเอียดกวา่ 

5. ไม่ควรมีซากพืชซากสตัวห์รือส่ิงปฏิกลูใดๆปะปน 

3.2 แหล่งวสัดุ 

แหล่งทรายท่ีนํามาใช้โดยทั่วไปมักนํามาจากนอก

ชายฝ่ัง การขุดลอกร่องนํ้ า ท่าเทียบเรือ ทรายบนฝ่ัง และ

ทรายในระบบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี [9] 

3.2.1 ทรายนอกชายฝ่ัง  

ก่อนเติมทราย 

หลงัเติมทราย 

อยูร่ะหวา่งการ

เติมทราย 

รอการ 

เติมทราย 
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การนําทรายจากนอกชายฝ่ังมาใช้นับเป็นท่ีนิยม

โดยทัว่ไปสาํหรับงานเติมทรายชายหาด โดยทรายเหล่านั้น

จะถูกขุดจากนอกชายฝ่ังแลว้นาํเขา้มาถมบนหาดส่วนแห้ง

ท่ีอยูเ่หนือแนวระดบันํ้ าทะเล ขอ้ไดเ้ปรียบของวิธีการน้ีคือ

สามารถถมทรายบนหาดไดใ้นอตัราสูง และมีผลกระทบ

ต่อพ้ืนท่ีใกลฝ่ั้งนอ้ยหากนาํทรายจากนอกฝ่ังเขา้มาถมโดย

วางผา่นท่อใตน้ํ้ า ขอ้ควรคาํนึงถึงคือ แหล่งทรายท่ีนาํมาใช้

นั้นควรมีคุณสมบติัเหมาะสมดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ และอยู่

นอกเขตท่ีคล่ืนจะสามารถพัดพาทรายท่ีถมกลับไปสู่

แหล่งท่ีมาเดิมไดโ้ดยง่าย กล่าวคือจะตอ้งอยูพ่น้จาก Active 

zone ออกไปนอกชายฝ่ัง 

3.2.2 ทรายจากการขุดลอกร่องนํา้ ท่าเทยีบเรือ  

คือทรายจากแหล่งท่ีตอ้งมีการขุดลอกอยูแ่ลว้เพ่ือการ

อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือถมหาดโดยตรง เช่น เพ่ือดูแลรักษาร่องนํ้ า

ไม่ใหต้ื้นเขิน แทนท่ีจะนาํทรายท่ีขดุไดจ้ากแหล่งนั้นไปท้ิง

ซ่ึงอาจมีค่าใชจ่้าย ก็นาํมาถมชายหาด แหล่งทรายลกัษณะน้ี

เรียกวา่ “Sand of opportunity” จุดเด่นของวิธีการน้ีคือมี

ค่าใช้จ่ายตํ่า แต่ควรระมดัระวงัเร่ืองของอนุภาคตะกอน

โคลนขนาดเลก็ท่ีมกัปะปนมากบัตะกอนทรายร่องนํ้ าท่ีขุด

ได ้รวมถึงส่ิงปฏิกลูต่างๆดว้ย  

3.2.3 ทรายบนฝ่ัง  

แหล่งทรายบนฝ่ังท่ีเหมาะสมกับการนํามาใช้ถม

ชายหาดอาจเป็น ตะกอนทรายท่ีถูกดกัอยูใ่นอ่างเก็บนํ้ าดา้น

เหนือเข่ือนทรายจากทะเลทราย เป็นตน้ กรณีนําทรายมา

จากแหล่งอ่ืน ควรคํานึงถึงต้นทุนจากการขนส่งและ

ปริมาณทรายท่ีมีคุณสมบัติท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกับการ

นาํมาใชง้านดว้ย 

3.2.4 ทรายในระบบ  

ตามกระบวนการธรรมชาติของชายฝ่ังทะเลนั้ น 

ตะกอนทรายจะมีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลาทั้งขนานและตั้ง

ฉากกบัชายฝ่ัง แหล่งทรายในระบบนั้นหมายถึงการนาํเอา

ทรายจากท่ีหน่ึงท่ีตะกอนไปทับถมรวมอยู่มาถมในอีกท่ี

หน่ึงท่ีประสบปัญหากดัเซาะชายฝ่ัง  เราอาจเรียกวิธีการน้ี

วา่การถ่ายเททราย (Sand bypassing) การหมุนเวียนทราย 

(Sand recycling) แสดงดงัรูปท่ี 5 

3.3 ตาํแหน่ง/รูปร่าง ของการเตมิทราย  

 
รูปท่ี 5 การถ่ายเททราย  

 

เม่ือทรายถูกเติมลงบนหาด คล่ืนและกระแสนํ้ าจะแต่ง

หาดให้เข้าสู่สมดุลตามธรรมชาติ โดยมีระยะเวลาไม่

แน่นอนข้ึนอยู่กับลักษณะกายภาพ สภาพสมุทรศาสตร์

บริเวณนั้ น การออกแบบหาดทรายถมนั้ นจําเป็นต้อง

คาํนึงถึงความกวา้งของหาดหลงัจากท่ีหาดนั้นถูกทาํให้เขา้

สู่สมดุลแลว้ ดงันั้น การเติมทรายจึงตอ้งเติมใหมี้พ้ืนท่ีกวา้ง

กว่าท่ีออกแบบไวพ้อสมควร ซ่ึงสามารถคาํนวณได้ทาง

วศิวกรรม การเติมทรายอาจถมบนหาดตามรูปท่ี 6 หรือถม

ลงในทะเลให้มีลกัษณะเป็นสันทรายใตน้ํ้ า (Nearshore bar 

nourishment) หรือถมเพ่ือเสริมสันทรายชายหาด (Dune 

nourishment) นอกจากน้ีอาจสามารถปรับใชว้ิธีการเติม

ทรายร่วมกับโครงสร้างป้องกันชายฝ่ังทางวิศวกรรมได้

ตามความเหมาะสม  
 

 

รูปท่ี 6 รูปตดัชายหาดท่ีออกแบบ (ดดัแปลงจาก [10]) 

 

3.4 วธีิการถมทราย 

หากเลือกใชแ้หล่งทรายท่ีขนส่งบนบกสามารถนาํมา

ถมแลว้เกล่ียบนชายหาดไดโ้ดยตรง แต่หากจาํเป็นตอ้งขน 

ส่งทรายมาทางเรือไม่วา่จะเป็นการสูบจากนอกชายฝ่ัง หรือ

ขุดจากร่องนํามาถม มีวิธีการท่ีถือปฏิบัติโดยทั่วไป  3 

ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth 
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วิธีการหลกัดงัรูปท่ี 7 โดยท่ีหลงัจากนาํทรายมาถมท่ีหาด

ตามปริมาณท่ีต้องการตามท่ีแล้ว ต้องปรับพ้ืนท่ีหาดให้

เป็นไปตามรูปร่างท่ีไดจ้ากการคาํนวณในหวัขอ้ 3.3 

 

 
สูบทรายนอกชายฝ่ังแลว้ลาํลียงผา่นท่อ  

 
สูบทรายนอกชายฝ่ังแลว้นาํมาพน่บนฝ่ัง  

 
สูบทรายนอกชายฝ่ังแลว้ขนมาถมท่ีหาดโดยตรง 

รูปท่ี 7 วธีิการถมทรายจากแหล่งวสัดุท่ีมาทางเรือ [10] 

 

3.5 การบํารุงรักษา (Maintenance) 

เน่ืองจากคล่ืนเคล่ือนท่ีเขา้กระทบชายหาดตลอดเวลา 

โดยจะปรับเปล่ียนรูปร่างของชายหาดไปเร่ือยๆ ส่งผลให้

ทรายถูกพัดพาออกไปทั้ ง ท่ีออกไปด้านนอกฝ่ังและ

เคล่ือนท่ีเลียบไปกับชายฝ่ัง ทรายท่ีเติมลงไปในหาดนั้น 

อาจมีปริมาณลดลงหรือเพ่ิมข้ึนตามฤดูกาล มาตรการเติม

ทรายจะไดผ้ลอยา่งย ัง่ยืนนั้นจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการ

บาํรุงรักษาอยูเ่สมอ ในท่ีน้ีหมายถึงการเสริมทรายเพ่ิมโดย

ทําในลักษณะประจําเพ่ือรักษาความกวา้งของหาดให้

เป็นไปตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดยทัว่ไปมีรอบปีการเสริม

ทรายเพ่ิมอยู่ระหว่าง 2-10 ปี [11] แตกต่างกันไปตาม

ลักษณะของแต่ละพ้ืนท่ี  นอกจากน้ีควรมีการติดตาม

ตรวจสอบกายภาพของชายหาดอยู่เสมอเพ่ือส่งเสริมให้

มาตรการเติมทรายมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 

4. สรุปและวจิารณ์ 

มาตรการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังโดยวิธีการ

เติมทรายนั้น นับเป็นมาตรการเดียวจากท่ีมีทั้งหมดท่ีเป็น

การเพ่ิมมวลทรายให้กบัชายหาด เป็นวิธีการท่ีหากปฏิบติั

ถูกต้องตามหลักวิชาแล้ว จะเป็นการแก้ปัญหาท่ีส่งผล

กระทบดา้นลบนอ้ย ไม่รบกวนทศันียภาพของชายหาดโดย

อาจปรับใชร่้วมกบัมาตรการแกไ้ขแบบอ่ืนไดอี้กทางหน่ึง 

อย่างไรก็ตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรเฝ้าติดตามการ

เปล่ียนแปลง วางแผนบาํรุงรักษาโดยการเสริมทรายเพิ่มใน

ลกัษณะประจาํตามรอบปีท่ีไดอ้อกแบบไว ้รวมถึงทุกฝ่าย

ควรมีความรู้ถึงสมดุลของชายหาด เ พ่ือความเข้าใจ

กระบวนการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ เพ่ือปรับตวัให้

สอดคลอ้งและอยูร่่วมกบัการเปล่ียนแปลงนั้นไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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