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บทคัดย่อ 

สภาพแวดล้อมทางชายฝั่งทะเลในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่าง
มากมายและรวดเร็ว การติดตาม ตรวจสอบสภาพการเปลี่ยนแปลงนั้นถือ
เป็นข้อมูลส าคัญในการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนจัดการชายฝั่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ งานศึกษานี้ได้ท าการส่งเสริมศักยภาพให้กลุ่มเยาวชนใน
จังหวัดสงขลาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลได้ด้วยตัวเอง บริเวณพื้นที่น าร่องหาดสมิหลา จ.
สงขลา โดยได้จัดท าอุปกรณ์ส าหรับการวัดรูปตัดชายหาดอย่างง่ายขึ้นมาใหม่ 
เพื่อประยุกต์ใช้ส าหรับการตรวจวัดรูปตัดชายหาด ส าหรับกรณีศึกษานี้ได้ท า
การส ารวจภาคสนามและน าข้อมูลรูปตัดชายหาดช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังแรง ที่ เกิดขึ้นประมาณวันที่  25-26 
มกราคม 2559 มาเปรียบเทียบกับหลังเกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด 6 หน้าตัด 
พบว่าชายหาดถูกกัดเซาะไปมาก โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับโครงสร้างรอดัก
ทรายตอนเหนือของบ้านเก้าเส้งถัดจากแนวก าแพงหินทิ้ง ชายหาดมีระยะกดั
เซาะสูงสุดถึง ๕๐ เมตร นอกจากนี้ยังพบว่าอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของสภาพแวดล้อมชายฝั่ง
ทะเลมากยิ่งขึ้นด้วย  
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Abstract 

 Coastal environmental is dramatically changed at present; 
consequently, it needs to be monitored in order to understand 
these phenomena for the effective coastal management. This 
study aims to empower young citizen in Songkla province to 
participate in coastal monitoring. The voluntary-based was used 
for these activities at Samila beach, Songkhla province. The 
simple beach profile instruments and techniques were 
developed to apply for this program. Beach profiles investigated 

before and after the extreme northeast monsoon, 25-26 January 
2016, were analysed in 6 transects. The results show that 
northeast monsoon brings about the dramatical beach erosion 
nearby T-groins next to seawall at Ban Kao Seng with the 
maximum beach erosion about ๕๐ m. Moreover, the knowledge 
related to the coastal environmental as well as their awareness 
are widely enhanced through activities among the volunteers.  
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1. ค าน า

พื้นที่ชายฝั่งทะเลนั้นเป็นเขตติดต่อระหว่างน้ าทะเลกับแผ่นดิน ซ่ึงมีการ
ปรับเปลี่ยนสภาพอยู่ตลอดเวลา เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดโดย
ธรรมชาติเช่นคลื่น ลม กระแสน้ า น้ าขึ้นน้ าลง และการแทรกแซงจากมนุษย์ 
โดยทั่วไปหากสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างเป็นระบบ 
โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณ ก็จะส่งผลให้ เกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการทางธรรมชาติ และสมดุลชายฝั่งทะเลมากยิ่งขึ้น ถือข้อมูล
พื้นฐานส าคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อการวางแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งทะเลต่อไปในอนาคต 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลภาคสนามนั้น โดยทั่วไปมัก
จ ากัดอยู่ เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน ที่ต้องการใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
ประกอบการด าเนินโครงการ หรืออาจใช้เพื่องานศึกษาวิจัยในหน่วยงาน
ต่างๆ โดยอาจใช้วิธีการและมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ตรวจวัดคลื่น 
ขนาดตะกอน ลักษณะพรรณพืชชายฝั่งทะเล  แต่ที่นิยมตรวจวัดเพื่อใช้ใน
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลคือการวัดรูปตัดชายหาด 
(Beach profile) โดยมากมักใช้กล้องระดับหรือใช้ Total station ซ่ึงเป็น
เทคนิคที่ต้องการทักษะที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจและการวิเคราะห์ผล
ค่อนข้างมาก ประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีราคาค่อนข้างสูง และมีข้อจ ากัด
เร่ืองการขนย้ายและการใช้ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวย จึงเป็นไปได้ยากที่
จะสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนี้ในลักษณะประจ าได้อย่างต่อเนื่อง  
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พบว่าในต่างประเทศ ได้มีการน าเทคนิควิธีตรวจวัดรูปตัดชายหาดอย่าง
ง่ายนี้ ไปใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายหาด โดยมีวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกัน โดยในบางแห่งได้พัฒนาเป็นโครงการที่ เรียกว่า Beach 
Watchers และใช้ระบบอาสาสมัครมาช่วยในการตรวจวัด เพื่อเก็บข้อมูล
ระยะยาวในลักษณะประจ าทุกช่วงเวลาที่ก าหนด [1] เนื่องจากเทคนิค
วิธีการตรวจวัดที่ไม่ยุ่งยาก จึงอาจใช้อาสามัครจากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่เข้า
ร่วมโครงการ Citizen Science เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกเป็นผู้ช่วยนักวิจัยได้ในระดับง่ายๆ [2] หรืออาจใช้กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับการใช้ประโยชน์ชายหาดบริเวณนั้นมาช่วยเป็นอาสมัคร 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตนเอง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ [3] 

ส าหรับประเทศไทย ปรากฏให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น 
ตลอดจนภาคประชาชนในหลายมิติ  เช่น การจัดการการท่องเที่ยว การ
จัดการน้ า การจัดการขยะ ภายในชุมชนหรือท้องถิ่น แต่ยังไม่มีการน า
กระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนท้องถิ่นมาใช้กับการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของชายหาด ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาการขาดองค์ความรู้ และ
ปัญหาเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

ด้วยเหตุนี้ การศึกษานี้จึงได้ท าการส่งเสริมศักยภาพให้กลุ่มเยาวชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ชายฝั่งทะเลได้ด้วยตัวเอง บริเวณพื้นที่น าร่องหาดสมิหลา จ.สงขลา โดยการ
ตรวจวัดรูปตัดชายหาดและความลาดชันชายหาดเป็นประจ า โดยไดป้ระดิษฐ์
อุปกรณ์ตรวจวัดรูปตัดชายหาดอย่างง่าย มีราคาถูก และสามารถหาได้ใน
ท้องถิ่น เพื่อให้อาสาสมัครที่เป็นเยาวชนสามารถเข้าใจและใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง โดยดัดแปลงมาจากหลักการ Water Level Method [4] ส าหรับ
กรณีศึกษานี้ได้ท าการส ารวจภาคสนามและน าข้อมูลรูปตัดชายหาดช่วงก่อน
เกิดเหตุการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังแรง ที่เกิดขึ้นสองช่วงเวลาคือ
ประมาณวันที่ 25-26 มกราคม 2559 และ 7-8 กุมภาพันธ์ 2559 มา
เปรียบเทียบกับหลังเกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด 6 หน้าตัด  

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ ในทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ให้ภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแล ติดตามตรวจสอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยได้ใช้ระบบอาสาสมัครร่วมกันตรวจวัดข้อมูล
ภาคสนาม นอกจากจะท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพชายฝั่งทะเลใน
พื้นที่ศึกษาแล้ว ยังส่งเสริมให้อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของชายฝั่งทะเลมากยิ่งขึ้น  

2. พ้ืนที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชายหาดสมิหลา ซ่ึงหมายความถึงหาด
ทรายยาวตั้งแต่หัวนายแรง หาดเก้าเส้ง ชลาทัศน์ สมิหลา เรื่อยขึ้นไปทาง
เหนือจรดปลายแหลมสนอ่อน โดยมีระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 7.8 
กิโลเมตร มีลักษณะเป็นหาดทรายกว้าง มีหัวหาดที่เป็นหินอยู่สองจุดคือที่หัว
นายแรง และที่กองหินใกล้แหลมสมิหลา โดยที่ขอบเขตด้านเหนือของแหลม
สนอ่อนจรดโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ าทะเลสาบสงขลา 
(Jetty)  ชายหาดบริเวณนี้เป็นทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท ามาหา
กินของชาวประมงชายฝั่ง แหล่งท่องเที่ยว และที่ตั้งชุมชน ที่ตั้งอยู่ใจกลาง
อ า เภอ เมื อ งสงขลา  ชายหาดสงขลา ได้ รั บอิ ท ธิพลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงระหว่าง เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ โดยที่
อาจมีพายุจรพายุช่วงเปลี่ยนฤดูกาลในปลายเดือนตุลาคมและกุมภาพันธ์ถึง
มีนาคม ซ่ึงจะท าให้ทะเลมีคลื่นลมรุนแรงและน้ าทะเลขุ่น ชายหาดลงเล่นน้ า
ไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว  

ปัญหาที่หาดสมิหลาเผชิญอยู่ในขณะนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการกัด
เซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ส่งอิทธิพลให้
คลื่นลมในทะเลมีความรุนแรงมากในช่วงพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ โดยเกิด

ปัญหาการพังทลายของชายหาดอย่างรุนแรงบริเวณด้านเหนือชุมชนเก้าเส้ง
ขึ้นมาทางทิศเหนือในช่วงสิบปีหลังนี้ และได้มีความพยายามในการปกป้อง
หาดเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ได้มีความพยายามในการใช้
โครงสร้างต่างๆเพื่อป้องกันชายหาดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งกองหินรอ
ดักตะกอนทราย 3 ตัวหน้าชุมชนเก้าเส้ง กระชุหินในตะแกรงลวด เสาไม้ปัก
คล้องด้วยยางรถยนต์ กระสอบทรายลูกเล็ก จนถึงกระสอบทรายลูกใหญ่หุ้ม
ด้วยใยสังเคราะห์ชั้นดี โดยที่บางส่วนจมหายไปบ้าง พังเสียหายไปบ้าง แสดง
ดังรูปที่ 1   

รูปที่ 1  บางส่วนของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในพื้นที่ศึกษา 

กระทั่งปลายปี 2555 เทศบาลสงขลาได้ตระหนักในปัญหานี้และได้ท า
การป้องกันการกัดเซาะโดยวิธีที่ปรับเปลี่ยนไปจากมาตรการเดิม โดยมี
จุดประสงค์เพื่อคืนสภาพชายหาดสมิหลาช่วงหัวถนนชลาทัศน์-เก้าเส้งซ่ึงเป็น
จุดที่ประสบปัญหากัดเซาะสูงสุดกลับคืนมาเหมือนเดิม โดยหลีกเลี่ยงการใช้
โครงสร้างทางวิศวกรรมที่ถูกพิสูจน์มาแล้วกับบางส่วนของชายหาด ถึงการ
พังทลายที่ต่อเนื่องและมีทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง รวมถึงอันตรายจากความ
รุนแรงของคลื่นบริเวณด้านหน้าโครงสร้างด้วย ซ่ึงไม่เหมาะสมกับหาดที่เป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนในกลางเมืองสงขลาอย่างหาดสมิหลา วิธีการที่ใช้คือการ
น าทรายที่สูบจากนอกชายฝั่งมาถมปรับภูมิทัศน์ตั้งแต่บริเวณหัวหาดเก้าเส้ง

ก าแพงหินทิ้ง 

ก าแพงกระสอบทราย 

รอดักทราย 
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ถัดจากรอดักทรายตัวสุดท้าย ซ่ึงเป็นต าแหน่งที่มีการกัดเซาะรุนแรงที่สุด 
เป็นระยะประมาณ 450 เมตรเรื่อยมาทางเหนือตามแนวชายฝั่ง ภายใน
ระยะเวลา ๖ เดือนพบว่าทรายหายไปประมาณ ๗๐% [5]  

ต่อมาในปลายปี ๒๕๕๘ จังหวัดสงขลาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการเติมทรายเพิ่ม
อีกระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร จากรอดักทรายตัวสุดท้ายเร่ือยมาทางทิศ
เหนือตามแนวชายฝั่ง โดยใช้ทรายที่ดูดจากทะเลร่วมกับทรายที่ขุดจากแหลม
สนอ่อน  

จนช่วงวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ซ่ึงอยู่ในช่วงฤดูมรสุม ได้เกิด
ความหย่อมความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ขยายตัวลงมาสู่
ประเทศไทย ผลักดันให้มรสุมตะวันออกเฉียง เหนือทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น ผนวกกับเป็นช่วงน้ าเกิด (Spring tide) พอดี จึงส่งผลกระทบค่อนข้าง
รุนแรงกว่าปกติต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างทั้งหมด จากการส ารวจ
ความเสียหายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณพื้นที่ศึกษา พบความ
เสียหายในหลายจุด แสดงตัวอย่างบางส่วนในรูปที ่2 

รูปที่ 2 ตัวอยา่งความเสียหายบริเวณพืน้ที่ศึกษา 

๓.  วิธีการศึกษา 
ทางกลุ่มเยาวชนและเครือข่ายได้ด าเนินการส ารวจภาคสนาม บันทึก

ภาพถ่ายและเก็บข้อมูลรูปตัดชายหาด โดยใช้ระบบอาสาสมัคร ทั้งในส่วน
ของเครือข่ายของกลุ่มเยาวชนเอง และผู้สนใจทั่วไปโดยการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในเบื้องต้นได้มีการก าหนดให้เป็นวันเสาร์แรกของทุก
เดือน โดยใช้เยาวชน ๓ คนต่อหนึ่งหน้าตัด ในแต่ละครั้งของการตรวจวัด
ส าหรับกรณีศึกษานี้ โดยแบ่งออกเป็น ๖ หน้าตัด แสดงต าแหน่งดังรูปที่ ๓ 
วิธีการตรวจวัดรูปตัดชายหาดที่ประยุกต์ใช้ในงานศึกษานี้ ดัดแปลงมาจาก  
Water Level Method [4] ที่ใช้หลักการของระดับน้ าในสายยาง ที่จะรักษา
ระดับคงที่เสมอ โดยทางกลุ่มเยาวชนและเครือข่ายได้ท าการประดิษฐ์
อุปกรณ์ขึ้นมาใหม่ ใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อให้สามารถซ่อมแซม
ได้เองหากเกิดความเสียหายในอนาคต และต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย ทนต่อน้ าฝนและน้ าทะเล และมีราคาประหยัด แสดง
หลักการตรวจวัดดังรูปที่ 4 และวิธีการวัดโดยกลุ่มเยาวชนดังรูปที่ 5 

รูปที่ ๓ ต าแหน่งส ารวจ 

รูปที่ 4 หลักการวัดรูปตัดชายหาด 
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รูปที่ 5 การวัดรูปตัดชายหาดของเยาวชนสงขลา 

การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายหาด
ในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี้  ได้ท าการตรวจวัดข้อมูลภาคสนาม ๓ 
ช่วงเวลา คือ ธันวาคม 2558, มกราคม 2559 และ กุมภาพันธ์ 2559 ซ่ึง
เป็นช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์มรสุมก าลังแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างหนักบริเวณพื้นที่ศึกษา ข้อมูลรูปตัดที่ได้ในแต่ละหน้าตัด จะอ้างอิงจาก
ค่าระดับเสมือนที่ต าแหน่งหมุด บนทางเดินคอนกรีตที่ก าหนดขึ้นให้เท่ากับ
ศูนย์ โดยมีระยะห่างฝั่งทุกๆ ๒ เมตร  ข้อมูลรูปตัดในแต่ละหน้าตัดรวมถึง
ภาพถ่ายสภาพชายหาดในมุมเดิมๆจะน าไปใช้ในการวิ เคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของชายฝั่งในพื้นที่ศึกษาต่อไป 

๔. ผลการศึกษา 

ผลการตรวจวัดรูปตัดชายหาดที่ได้น าเปรียบเทียบกันสามช่วงเวลา คือ 
ธันวาคม 2558 มกราคม 2559 และ กุมภาพันธ์ 2559 จ านวนทั้งสิ้น 6 
หน้าตัด แสดงผลการวิเคราะห์ดังรูปที่ 6 โดยที่หน้าตัด A, B และ C เป็น
หน้าตัดที่มีต าแหน่งอยู่ใกล้กับรอดักทรายที่บ้านเก้าเส้งและก าแพงหินทิ้ง 
ในขณะที่หน้าตัด D มีโครงสร้างก าแพงกระสอบทราย ส่วน E และ F ที่อยู่
ค่อนไปทางทิศเหนือ ไม่มีโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในบริเวณข้างเคียง 

รูปที่ 6 รูปตัดชายหาด 

Coast 
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รูปที่ 6 รูปตัดชายหาด (ต่อ) 

จากรูปที่ 6 พบว่าที่หน้าตัด A ซ่ึงเป็นต าแหน่งที่อยู่ทางเหนือติดกับรอ
ดักทรายพบว่าความกว้างของชายหาดหดหายไปถึง 16 เมตร และ 31 
เมตร โดยมีต าแหน่งแนวชายฝั่งปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อยู่ตรงก าแพง
หินทิ้งพอดี ถัดจากนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๔๕ เมตรที่หน้าตัด B 
พบว่าความกว้างชายหาดลดลง 25 เมตร และ ๕๐ เมตร เมื่อเทียบกับเดือน
มกราคม และ กุมภาพันธ์ 2559 โดยเป็นจุดที่มีการกัดเซาะสูงสุดในบริเวณ
นี้ ถัดจากหน้าตัด B ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 350 เมตร พบการกัด
เซาะ ณ หน้าตัด C ที่น้อยกว่าสองหน้าตัดแรก โดยมีระยะกัดเซาะ 15 และ 
2๐ เมตร ในเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ 

ส าหรับหน้าตัด D, E และ F ที่อยู่ค่อนไปทางทิศเหนือประมาณ 1.5 
2.1 และ 3 กิโลเมตร จากหน้าตัด C เป็นบริเวณที่สันหาดมีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างน้อย โดยมีระยะกัดเซาะประมาณ 5 เมตร และ 10 เมตร เมื่อ
เทียบกับเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ 2559  

5. สรุปและวิจารณ์ผล

จากผลการตรวจวัดรูปตัดชายหาดทั้ง 6 หน้าตัด ใน 3 ช่วงเวลาระหว่าง
ธั น ว าคม  2558  ถึ ง  กุ มภ าพัน ธ์  2559 ซ่ึ ง อ ยู่ ใ นช่ ว งฤดู มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมถึงผลกระทบของมรสุมก าลังแรงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ช่วง 25-26 มกราคม 2559  

พบว่า ชายหาดในหน้าตัด A, B และ C ที่อยู่ใกล้กับรอดักทรายบ้านเก้า
เส้งและก าแพงหินทิ้งทางตอนเหนือของรอดักทราย มีการกัดเซาะสูงมากถึง 
50 เมตร ในระยะเวลาเพียง 2 เดือน โดยที่บริเวณนี้เป็นจุดที่มีโครงการถม
ชายหาดที่ด าเนินการโดยจังหวัดสงขลาในช่วงปลายปี 2558 แต่จากการ
ส ารวจพบว่าทรายที่น ามาเติมนั้นถูกคลื่นซัดออกไปเกือบทั้งหมด ซ่ึงเป็น
ผลกระทบมาจากรอดักทรายรูปตัวทีจ านวนสามตัวที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ซ่ึงกีด
ขวางการเคลื่อนตัวของตะกอนทรายที่มีทิศทางหลักเคลื่อนจากทิศใต้ไปยัง
ทิศเหนือ [6] ส่งผลให้พื้นที่ทางตอนเหนือของรอดักทรายเกิดการกัดเซาะ ซ่ึง
สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากผลส ารวจรูปตัดชายหาดที่ต าแหน่ง A  

จากแนวรอดักทรายขึ้นมาทางทิศเหนือเป็นก าแพงหินทิ้งยาวประมาณ 
๘5 เมตร เมื่อสุดแนวก าแพงหินทิ้งชายหาดจะเว้าแหว่งอย่างเห็นได้ชัดซ่ึง
เป็นผลกระทบจากโครงสร้างก าแพงหินทิ้งท าให้เกิดการกัดเซาะที่ด้านท้าย
น้ า โดยสังเกตได้จากผลส ารวจหน้าตัด B ซ่ึงเป็นต าแหน่งที่มีการกัดเซาะสูง
ที่สุดในบริเวณนี ้ 

ถัดจากนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือพบการกัดเซาะชายฝั่งน้อยลงในหน้าตัด C 
ในส่วนของหน้าตัด D, E และ F พบการกัดเซาะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ 3 
หน้าตัดแรก เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นต าแหน่งที่อยู่ห่างจากโครงสร้างรอดัก
ทรายและก าแพงหินทิ้ง มีเพียงโครงสร้างกระสอบทรายที่หน้าตัด D ส่วน
หน้าตัด E และ F นั้น ไม่มีโครงสร้างป้องกันชายฝั่งใดๆ 

พบว่าอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นส่งผลกระทบให้
ชายหาดสมิหลาเกิดกัดเซาะ 10 ถึง 50 เมตร ใน 6 หน้าตัดที่ส ารวจ โดย
พบว่าบริเวณชายหาดที่ปราศจากโครงสร้างป้องกันมีการกัดเซาะน้อยกว่า
บริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงสร้าง อันเนื่องจากอิทธิพลของโครงสร้างชายฝั่ง
กีดขวางการเคลื่อนตัวของตะกอนทราย และพบว่า เหตุการณ์ลมมรสุมก าลัง
แรงกว่าปกติในช่วง 25-26 มกราคม 2559 มิได้ส่งผลกระทบให้ชายหาด
เกิดการกัดเซาะที่ผิดไปจากการกัดเซาะปกติในช่วงฤดูมรสุม โดยสังเกตได้
จากรูปตัดชายหาดในช่วงมกราคมเทียบกับกุมภาพนัธ์ มิได้มีการกัดเซาะมาก
ไปกว่าการกัดเซาะระหว่างธันวาคม ถึง มกราคม ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว่า
ชายหาดมีการปรับตัวในช่วงหลังเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการส ารวจรูปตัดใน
ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์  

ในส่วนขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ชายหาดที่ได้จากการศึกษานี้ ทีมเยาวชนสงขลา ได้ขยายผลสู่กิจกรรมใน
สถานศึกษา ตลอดจนการต่อยอดองค์ความรู้ โดยเป็นโครงการติดตาม
สภาพแวดล้อมทางชายฝั่งทะเลในหลายมิติ โดยอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ใน
งานศึกษานี้ ได้ถูกน าไปถ่ายทอดวิธีการใช้งาน รวมถึงการน าไปใช้จริงเพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัณฐานชายหาด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของเยาวชนสงขลาในปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่า
กิจกรรมในลักษณะนี้ ได้ก่อให้เกิดการยกระดับองค์ความรู้ให้ภาคพลเมืองได้
มีส่วนร่วมในการดูแลติดตามตรวจสอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วย
ตนเอง อันจะเป็นมาตรฐานเพื่อสร้างงานวิจัยท้องถิ่นให้เกิดขึ้น ตลอดจน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคพลเมืองต่อไป  
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