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บทคดัย่อ 

ชายฝัง่ทะเลเป็นบริเวณที่มีความส าคัญและสร้างประโยชน์ใน
หลายๆด้าน เช่น การท่องเที่ ยว การท าประมง และอื่ นๆ ใน
ขณะเดยีวกนัชายฝัง่เป็นพืน้ที่ที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้
การระบุแนวชายฝัง่จึงเป็นวิธีการส าคญัในการศึกษาและจดัการทาง
ชายฝัง่ทะเล จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีวิธีการในการระบุแนว
ชายฝัง่เพื่อวเิคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงหลายวธิใีนประเทศไทย ส่วนใหญ่
นิยมใช้แนวพืชขึ้นถาวรบริเวณชายหาด เป็นนิยามในการระบุแนว
ชายฝัง่ แต่ไม่สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงที่แทจ้รงิของชายฝัง่ได ้ หาก
ใช้เส้นระดับน ้ าจะได้รับผลกระทบจากระดับน ้ า ทะเล ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จงึเป็นปัจจยัที่ท าใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนใน
การระบุแนวชายฝัง่ การศึกษาน้ีจึงได้พฒันาวิธีการระบุแนวชายฝั ่ง
ทะเลเพื่อขจดัความคลาดเคลื่อนดงักล่าว โดยใชก้ารระบุเวลาจากเงาใน
ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อระบุระดบัน ้าทะเล ณ เวลาที่ถ่ายภาพ และ
วิเคราะห์แนวชายฝัง่จากความแตกต่างของจุดสีบนภาพ เพื่อน าไปใช้
ในการปรบัแก้ระดบัน ้าทะเลได้ โดยประยุกต์ใช้กบัพื้นที่ชายหาดอ่าว
มะนาวและหาดสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษา
สามารถระบุร้อยละความแตกต่างของการระบุแนวชายฝัง่ด้วยการ
ปรบัแกร้ะดบัน ้าทะเลกบัแนวพชืได ้ดงัน้ี 1) อ่าวมะนาว 126.82 % และ 
195.92 % 2) หาดสามร้อยยอด 820.83 % และ 115.32 % วิธีการที่
พฒันาขึน้จากการศึกษาน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการระบุแนว
ชายฝัง่ทะเลที่เหมาะสมต่อไป 

ค าส าคัญ : การระบุแนวชายฝั ่ง , การปรับระดับน ้ าทะเล , การ
เปลี่ยนแปลงชายฝัง่ 

Abstract 

The detection of shoreline position is important for studies of 
coastal and coastal management. There are many studies to 
detect the shoreline position by the permanent vegetation line from 
previous investigations in Thailand. However, it does not identify 
the actual changes of the shoreline. The water line is one of the 
interpretation to observe the shoreline, but there is no study that 

was not corrected to tidal effect. This is one factor that drives the 
inaccuracy in the detection of the shoreline position. This study 
presented the tidal correction technique to detect the capture time 
of satellite images from Google Earth. The Shoreline positions of 
each image were corrected by the tide condition at the 
corresponding capture time. In addition, the percentage 
differences between detecting with tidal correction, without 
correction and permanent vegetation line in 2 study locations are 
1) Aow Manow 126.82 % and 195.92 %, respectively and 2) 
Samroiyod Beach 820 . 83  % and 115 . 3 2  %, respectively. The 
comparative study of shoreline detection methods is applicable for 
people who are related to the study of shoreline changes or 
shoreline detection and take the data to use in the further. 

Keywords: shoreline detection, tidal correction, shoreline changes 

1. บทน า 

ชายฝัง่ทะเลประเทศไทยมีความยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร ใน 23 
จังหวัดฝัง่อ่าวไทยและอนัดามนั [1] ซึ่งชายฝัง่มีความเป็นพลวตัิสูง 
เน่ืองจากกระบวนการทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ความ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของชายฝัง่ทะเลน้ีจะท าให้สามารถวางแผน
พัฒนาหรืออนุรักษ์พื้นที่ชายฝัง่ทะเลได้อย่างยัง่ยืน [2] โดยข้อมูล
ต าแหน่งของแนวชายฝัง่ในแต่ละช่วงเวลาถอืเป็นขอ้มูลที่จ าเป็นที่สุดใน
การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงน้ี หากปราศจากขอ้มูล
ดงักล่าวจะไม่สามารถศกึษาพฤตกิรรมความเป็นพลวตัน้ีิไดเ้ลย 

นอกจากน้ีต าแหน่งของแนวชายฝัง่ยงัจ าเป็นต่อการออกแบบ
โครงสร้างป้องกนัชายฝัง่ทะเล [3] เพื่อการปรับเทียบและสอบทาน
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ [4] การป้องกนัชายฝัง่โดยมาตรการเตมิ
ทราย [5] การประเมนิผลกระทบจากการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล [6] 
เพื่อก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อการจดัการชายฝัง่ทะเลอยา่งบูรณาการ 
[7] เช่น การก าหนดเขตภยัพิบตัิ [8] การก าหนดระยะถอนร่น [9] และ
ใชใ้นมติอิื่นๆอกีมากมาย 

การวิเคราะห์หาแนวชายฝัง่นัน้มีหลายวิธีการทัง้จากการส ารวจ
สนาม ซึ่งมกัด าเนินการเฉพาะพื้นที่ขนาดเล็ก เน่ืองจากใช้เวลาและ
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งบประมาณค่อนขา้งมาก โดยทัว่ไปวิธีการที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายจงึ
มกัแปลผลจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทยีม [1,10] เป็น
หลัก นอกจากน้ีนิยามของแนวชายฝั ่งที่ ใช้ในการวิเคราะห์อย่าง
หลากหลาย ทัง้แนวน ้าจรดทราย แนวขอบเปียก แนวพืชขึ้นถาวร 
เสน้ระดบัน ้า และอื่นๆ [11] แลว้แต่เจตนาของการแปรผล 

ส าหรบัประเทศไทยนัน้ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบด้านทะเลและชายฝัง่ ได้วิเคราะห์หาการ
เปลี่ยนแปลงของชายฝัง่เพื่อการวางแผนและหามาตรการบรหิารจดัการ
ชายฝัง่ที่เหมาะสม โดยใช้แนวพืชขึน้ถาวร หรือแนวขอบฝัง่ที่สามารถ
สังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุด จากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่าย
ดาวเทียม มาแปลผลเป็นแนวชายฝัง่ของประเทศ [1] นอกจากน้ี 
การศกึษาของหน่วยงานอื่นๆรวมถงึงานวจิยัต่างๆที่ตอ้งใชก้ารแปลผล
ของแนวชายฝัง่ ก็ม ักจะใช้นิยามน้ีเพื่อการวิเคราะห์หาแนวชายฝัง่ 
เน่ืองจากสามารถแปลผลไดค้่อนขา้งสะดวก รวดเรว็  

ทว่าวิธีการที่นิยมใช้ในปัจจุบนัไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงแนว
ชายฝัง่ที่แท้จริง เน่ืองจากเมื่อวิเคราะห์แนวชายฝัง่จากภาพถ่าย
ดาวเทยีมหรอืภาพถ่ายทางอากาศด้วยแนวพชืขึน้ถาวรนัน้ ไม่ไดแ้สดง
ถงึการเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่หาด แต่แสดงถงึการเปลี่ยนแปลงของพืช
พรรณบริเวณนั ้น และหากใช้เส้นระดับก็จะได้รับผลกระทบจาก
ระดบัน ้าทะเลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อเปรียบเทียบเพื่อ
หาการเปลี่ยนแปลงจงึไดค้่าที่สูงหรอืต ่ากว่าความเป็นจรงิ 

วิธีปรบัแก้ระดบัน ้าทะเล (Tidal correction) [12] จึงถูกพฒันาขึ้น
เพื่อปรบัแก้ระดบัน ้าจากเส้นระดบัน ้ายงัระดบัน ้าทะเลปานกลาง เพื่อ
เป็นระดบัอ้างองิเดียวกนัในการระบุการเปลี่ยนแปลงชายหาด ซึ่งการ
ปรบัแก้ระดบัน ้าทะเลนัน้สามารถท าไดโ้ดยการหาเวลาที่ถ่ายภาพจาก
เงาในรูปภาพ เพื่อบอกระบุค่าระดับน ้าทะเล ณ เวลาถ่ายภาพและ
ปรบัแกร้ะดบัน ้าทะเล 

การศึกษาน้ีจึงเสนอการระบุการเปลี่ยนแปลงชายฝัง่ด้วยนิยามที่
ต่างกนัโดยมพีืน้ที่ศกึษาคอื อ่าวมะนาว และ หาดสามรอ้ยยอด จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การเปลี่ยนแปลงชายฝัง่ด้วยการระบุแนวชายฝัง่โดยใช้นิยามแนวพชื
ขึน้ถาวร เส้นระดบัน ้า และ การปรบัแก้ระดบัน ้าทะเล แสดงให้เห็นถงึ
ความแตกต่างของผลการวิเคราะห์เมื่อใช้นิยามของแนวชายฝั ่งที่
ต่างกนั เพื่อเป็นแนวทางในการระบุแนวชายฝัง่ที่ถูกตอ้ง ส าหรบัใชใ้น
การวางแผนพัฒนาโครงการต่างๆบริเวณพื้นที่ชายฝัง่ทะเล อาทิ 
โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ
ชายฝัง่ หรอืการส่งเสรมิการท่องเที่ยวบรเิวณชายฝัง่ต่อไป 

2. วิธีการวิจยั 

ประกอบด้วยพื้นที่ศึกษา ขอ้มูลและเครื่องมือที่ใช้ และ ข ัน้ตอน
การศกึษา 

2.1 พื้นทีศ่กึษา 

งานศึกษาน้ีใช้หาดสามร้อยยอด และ อ่าวมะนาว แสดงดงัรูปที่ 2 
และ 3 ซึ่งมคีวามยาวประมาณ 7 กโิลเมตร และ 5 กโิลเมตร ตามล าดบั 
โดยหาดทัง้สองตัง้อยู่ที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์บริเวณอ่าวไทย แสดง
ใน รูปที่  1  โดยพื้นที่ ที่ ศึกษา ได้ รับ อิทธิพลมาจ ากลม ม รสุ ม

ตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งพดัผา่นภาคใตฝั้ง่ตะวนัออกของประเทศ ซึ่งลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงเดือน
กลางเดอืนตุลาคมถงึกลางเดอืนเดอืนมกราคม 

 

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงต าแหน่งพืน้ที่ศกึษา 

 

 
รูปที่ 2 หาดสามรอ้ยยอด 

เพชรบรีุ 

ประจวบคีรีขนัธ ์

หาดสามร้อยยอด 

อ่าวมะนาว 

อ่าวไทย 
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รูปที่ 3 อ่าวมะนาว 

 

2.2 ขอ้มูลและเครือ่งมอืทีใ่ช ้

ขอ้มูลเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1. ขอ้มูลระดบัน ้า
รายชัว่โมงสถานีวัดระดับน ้ าคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีข ันธ ์
2.ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth วนัที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 
2003, 23 ธนัวาคม ค.ศ. 2013, วนัที่ 21 กนัยายน ค.ศ. 2009 และวนัที่ 
19 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2014 และ 3.โปรแกรม MATLAB 

2.3  ข ัน้ตอนการศกึษา 

ขัน้ตอนการศึกษาประกอบดว้ย การระบุหมุดควบคุมภาพพืน้และ
พิกดัภาพถ่าย การระบุแนวชายฝัง่ การระบุเวลาใหภ้าพถ่าย การปรบั
ค่าระดบัน ้า และ การระบุแนวชายฝัง่ใหม่ 

2.3.1  การระบุหมุดควบคุมภาคพื้นดนิและพกิดัภาพถ่าย 

ในขัน้ตอนน้ีเป็นการน ารูปภาพจาก Google Earth มาตรึงพิกดัใน
โปรแกรม MATLAB โดยการก าหนดจุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground 
control points, GCPs) ให้กระจายทัว่ท้งภาพเพื่อใหภ้าพปรบัสู่พกิดัที่
ถูกต้อง โดยใช้ระบบ WGS84 (World Geodetic System of 1984) 
แสดงดงัรูปที่ 4 

2.3.2  การระบุแนวชายฝัง่ 

ขัน้ตอนน้ีใช้หลกัการของความเขม้สทีี่แตกต่างกนับนจุดภาพเป็น
ตวัก าหนดแนวชายฝัง่ แลว้ใชโ้ปรแกรม MATLAB ช่วยในการวเิคราะห์ 
โดยใช้รูปที่ท าการตรึงพิกดัแล้วจากขัน้ตอนที่ 2.3.1 เขา้ในโปรแกรม
เพื่ออ่านความแตกต่างของความเข้มสีบริเวณชายหาด จะได้แนว
ชายฝัง่เบือ้งตน้ แลว้ท าการปรบัโดยผูว้เิคราะหอ์กีครัง้เพื่อความถูกต้อง
แม่นย า แสดงดงัรูปที่ 5 

2.3.3 การระบุเวลาใหภ้าพถ่าย 

เน่ืองจากการทอดตวัของเงาวตัถุใดๆนัน้ล้วนเป็นผลมาจากมุมที่
แสงตกกระทบกบัวตัถุ ด้วยหลกัการน้ีจงึสามารถน ามาระบุเวลาใหก้บั
ภาพถ่ายได้ โดยการประมาณเวลาจากมุม solar azimuth angle (θ𝑠)
แสดงดงัรูปที่ 6 และสมการ 1 ซึ่งเป็นสมการแสดงความสมัพนัธ์ของ
ความยาวของเงากับมุมและความสูงของของวัตถุในแนวดิ่งบน 
horizontal ground surface 

 

𝐿 = 𝑡𝑎𝑛𝜃𝑠𝐻     (1) 

โดยเมื่อ L คือความยาวของเงา, 𝜃𝑠 คือมุม solar azimuth angle 
และ H คอืความสูงของวตัถุในแนวดิง่บน horizontal ground surface 
 

 
รูปที่ 6  ความสมัพนัธข์องความยาวเงากบัมุมและความสูงของวตัถุ 

(ที่มา: Hoang V.C. ,Tanaka H. และ Mitobe Y., 2560) 
 

2.3.4  การปรบัค่าระดบัน ้า 

การขึน้ลงของระดบัน ้าทะเลนัน้เกดิจากอทิธพิลของดวงจนัทร ์ โลก 
และดวงอาทติย ์ โดยมรูีปแบบการขึน้ลง เป็น Sine function ดงัรูปที่ 7 
หากทราบถงึกราฟระดบัน ้าขึน้ลงรายชัว่โมง ในช่วงวนัที่ถ่ายภาพ กจ็ะ
สามารถทราบระดบัน ้า ณ เวลาถ่ายภาพที่ไดจ้ากขอ้ 2.3.3 ได ้ส าหรบั
ต าแหน่งที่ไม่มีค่าระดบัน ้ารายชัว่โมง สามารถประมาณค่าระดบัน ้า ณ 
เวลาที่ถ่ายภาพได้จากขอ้มูลระดบัน ้ารายชัว่โมง โดยใช้ความสมัพนัธ์
ของ Sine function ดงัสมการที่ 2  

𝑦2 =  
𝑦1 + 𝑦3

2
+

𝑦1−𝑦3

2
𝑐𝑜𝑠(

𝑡2−𝑡1

𝑡3−𝑡1
𝜋)     (2) 

โดย y1 คือระดบัน ้ำทะเลสูงสุด (the highest water level) และ x1 
หรือ t1 ซึ่งเป็นเวลำที่เกิดระดบัน ้ำทะเลสูงสุดของวนั (time of highest 
water level), y3 คือระดบัน ้ำทะเลต ่ำสุด (the lowest water level) และ 
x3 หรือ t3 ซึ่งเป็นเวลำที่เกิดระดบัน ้ำทะเลต ่ำสุดของวัน (the time of 
lowest water level) จะสำมำรถค ำนวณหำระดบัน ้ำที่เรำต้องกำร (y2) 
ณ เวลำถ่ำยภำพ (t2) ได ้ 

 

 
รูปที่ 7 ความสมัพนัธข์อง Sine function ในการระบุระดบัน ้า 

 ณ เวลาที่ถ่ายภาพ 
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รูปที่ 4 การระบุหมุดควบคุมภาพพืน้ดนิโดยใชพ้กิดัของต าแหน่งวตัถุบนภาพถ่ายทางอากาศ 

 

 
รูปที่ 5 การระบุแนวชายฝัง่โดยวเิคราะหค์วามเขม้สขีองภาพ 
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2.3.5 การระบุแนวชายฝัง่ใหม่ 
เมื่อได้ค่าระดบัน ้า ณ เวลาที่ถ่ายภาพแล้ว ข ัน้ตอนต่อมาคือปรบั

แนวชายฝัง่ ณ เวลาถ่ายภาพ ให้เป็นแนวชายฝัง่ ณ ระดบัทะเลปาน
กลาง โดยใช้ความลาดชนัชายหาดประกอบการวิเคราะห์ตามรูปที่ 8 
กล่าวคอื หากว่าระดบัน ้าทะเล ณ เวลาถ่ายภาพมรีะดบัอยูสู่งกว่าระดบั
ทะเลปานกลาง จะส่งผลให้แนวชายฝัง่ที่ได้นัน้อยู่ประชิดฝัง่มากกว่า
ความเป็นจริง หากใช้แนวชายฝัง่ที่ระดบัทะเลปานกลางเป็นเกณฑ์ 
จ าเป็นต้องปรับระยะแนวชายฝั ่งให้ห่างออกไปเป็นระยะ +∆L   
ในทางกลบักนั หากว่าระดบัน ้า ณ เวลาที่ถ่ายภาพมรีะดบัต ่ากว่าระดบั
ทะเลปานกลาง จะส่งผลให้แนวชายฝัง่ที่วิเคราะห์ได้นัน้อยู่ห่างฝัง่
มากกว่าความเป็นจรงิ จ าเป็นตอ้งปรบัระยะแนวชายฝัง่ใหใ้กลฝั้ง่เขา้มา
เป็นระยะ -∆L โดยสามารถค านวณหา ∆L ไดจ้ากสมการที่ 3 

 ∆𝐿 =  
𝐻

𝑡𝑎𝑛𝜃
      (3)  

โดย MSL คือ ระดบัทะเลปานกลาง, HWL คือ ระดบัน ้าที่สูงกว่า
ระดบัทะเลปานกลาง, LWLคือ ระดบัน ้าที่ต ่ากว่าระดบัทะเลปานกลาง, 
∆H คือ ระดบัที่แตกต่างระหว่าง HWL กบั MSL หรือ LWL กบั MSL, 
∆L คอื ระยะห่างระหว่างแนวชายฝัง่ที่ระบุได ้ณ ช่วงเวลาที่ถ่ายภาพกบั
ระดบัทะเลปานกลาง, θ คือ ความลาดชนัชายหาด หรือ Foreshore 
slope 
 

 
รูปที่ 8 ความสมัพนัธข์องระดบัน ้า ความกวา้งชายหาด  

และ ความลาดชนัชายหาด 
 

3. วิเคราะห์ผลการศึกษา 

การศึกษาครัง้น้ีสามารถเปรียบเทียบระบุการเปลี่ยนแปลงแนว
ชายฝัง่ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมและใช้นิยามที่ต่างกนัคือ แนวพืชขึ้น
ถาวร เส้นระดบัน ้า และการปรบัแก้ระดบัน ้าทะเลได้ โดยเปรียบเทยีบ
การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝัง่ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่ละ2ช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน  เ น่ืองจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและข้อมู ล
ระดบัน ้าทะเลรายชัว่โมงที่มจี ากดั ผลการศกึษาที่ไดใ้นบทน้ีประกอบไป
ดว้ย 1) ระดบัน ้า ณ เวลาที่ใชใ้นการถ่ายภาพ 2) ผลการวเิคราะห์แนว
ชายฝัง่ของแต่ละพื้นที่ศึกษา 3) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างแนวชายฝัง่ที่ไดจ้ากการระบุโดยแนวพชืขึน้สูงสุด เสน้ระดบัน ้า 
และการปรบัแกร้ะดบัน ้าทะเล ซึ่งจะกล่าวถงึดงัต่อไปน้ี  

3.1 ระดบัน ้า ณ เวลาทีใ่ชถ่้ายภาพ 

จากการวดัมุมของเงาในภาพถ่ายดาวเทียมสามารถระบุเวลาที่
ถ่ายภาพเพื่อน าไปหาระดบัน ้า ณ เวลาที่ถ่ายภาพได้แสดงดงัรูปที่ 9 

โดยใช้ข้อมูลระดับน ้ าทะเลรายชัว่ โมงจากสถานีวัดระดับน ้ ามี
รายละเอียดดงัน้ี 1) วนัที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.2003 เวลา 10.49 น. 
ระดบัน ้าสูง 0.74 ม.รทก. 2) วนัที่ 23 ธนัวาคม ค.ศ.2013 เวลา 10.37 
น. ระดบัน ้าสูง 0.97 ม.รทก. 3) วนัที่ 21 กนัยายน ค.ศ.2009 เวลา 
9.25 น. ระดบัน ้าสูง 0.18 ม.รทก. 4) วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.2014 
เวลา 11.50 น. ระดบัน ้าสูง 0.65 ม.รทก.  

3.2 ผลการวเิคราะหแ์นวชายฝัง่ของแต่ละพื้นทีศ่กึษา 

จากการระบุแนวชายฝัง่โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับการ
วเิคราะหค์วามเขม้สทีี่ต่างกนัของภาพดว้ยโปรแกรม MATLAB ไดแ้นว
ชายฝัง่ของพืน้ที่ศกึษา อ่าวมะนาวและหาดสามรอ้ยยอด แสดงดงัรูปที่ 
11 และ 12 ตามล าดบั ส าหรบัสญัลกัษณ์ในรูปนัน้ Water line คอื แนว
ชายฝัง่ที่ได้จากการระบุด้วยนิยามเส้นระดบัน ้า, Tidal correction คือ 
แนวชายฝัง่ที่ได้จากการระบุด้วยเส้นระดับน ้าร่วมกับการปรับแก้
ระดบัน ้าทะเล และ Vegetation line คือ แนวชายฝัง่ที่ได้จากการระบุ
ดว้ยนิยามแนวพชืขึน้ถาวร โดยอตัราการเปลี่ยนแปลงชายฝัง่ของหาด
สามรอ้ยยอดเมื่อระบุด้วยแนวพชืขึน้ถาวรมีระยะเพิม่ขึน้ 1.15 เมตร/ปี 
มีพื้นที่ทบัถม 2,407.82 ตารางเมตร/ปี เมื่อระบุเสน้ระดบัน ้าจะมีระยะ
ลดลง 2.60 เมตร/ปี มีพื้นที่กดัเซาะ 5,453.70 ตารางเมตร/ปี และเมื่อ
ระบุดว้ยการปรบัแกร้ะดบัน ้าทะเลจะมรีะยะลดลง 0.70 เมตร/ปี มพีืน้ที่             
กดัเซาะ 1,464.35 ตารางเมตร/ปี อตัราการเปลี่ยนแปลงชายฝัง่ของ
อ่าวมะนาว เมื่อระบุดว้ยแนวพชืขึน้ถาวรมรีะยะเพิม่ขึน้ 0.47 เมตร/ปี มี
พื้นที่ทบัถม 1,147.79 ตารางเมตร/ปี เมื่อระบุเส้นระดบัน ้าจะมีระยะ
เพิม่ขึน้ 0.02 เมตร/ปี มพีืน้ที่ทบัถม 52.82 ตารางเมตร/ปี และเมื่อระบุ
ดว้ยการปรบัแกร้ะดบัน ้าทะเลจะมรีะยะเพิม่ขึน้ 1.82 เมตร/ปี มพีืน้ที่ทบั
ถม 5,126.02 ตารางเมตร/ปี แสดงดงัรูปที่ 10 

3.3 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างแนวชายฝัง่ทีไ่ดจ้ากการ
ระบุโดยแนวพชืขึ้นสูงสุด เสน้ระดบัน ้า และการปรบัแก้
ระดบัน ้าทะเล 

การปรบัแกร้ะดบัน ้าทะเล เป็นการระบุแนวชายฝัง่ดว้ยจุดอา้งองิคือ
ระดบัทะเลปานกลาง ท าให้ความคลาดเคลื่อนที่เกดิจากการขึน้ลงของ
ระดับน ้าทะเลลดลง ดังนัน้ผลลัพธ์ที่ได้จึงสอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่แท้จริง พบว่าพื้นที่การเปลี่ยนแปลงของหาดสามร้อย
ยอดซึ่งระบุจากแนวพืชขึน้ถาวรนัน้ มีพื้นที่ทบัถมมากกว่าสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่แท้จริง  820.83 % และ เมื่ อระบุแนวชายฝั ่งด้วย
เส้นระดบัน ้า มีพื้นที่กดัเซาะมากกว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงที่แทจ้รงิ 
115.32 % พืน้ที่การเปลี่ยนแปลงของอ่าวมะนาวเมื่อเทียบการระบุแนว
ชายฝั ่งด้วยแนวพืชขึ้นถาวร มีพื้นที่ทับถมน้อยกว่าสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่แทจ้รงิ 126.82 % และเมื่อระบุแนวชายฝัง่ดว้ยเสน้ระดบั
น ้า มพีืน้ที่ทบัถมน้อยกว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงที่แทจ้รงิ 195.92 % 

4. สรปุ 

วิธีการระบุการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝัง่ด้วยภาพถ่ายที่มชี่วงเวลา
แตกต่างกันสองภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลง และการจัดการทางชายฝัง่ทะเล โดยวิธีการระบุการ
เปลี่ยนแปลงแนวชายฝัง่ในประเทศไทยด้วยแนวพชืขึน้ถาวรนัน้ เป็นวิธี
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ที่นิยมกนัอยา่งแพร่หลาย แต่พบว่าไม่สามารถระบุถงึการเปลี่ยนแปลงที่
แท้จริงได้ และเมื่ อระบุด้วยเส้นระดับน ้ า จะได้รับผลกระทบจาก
ระดบัน ้าทะเลที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา การศกึษาน้ีจงึเสนอวิธี
การศึกษาเพื่อปรับแก้ระดบัน ้าทะเลร่วมกบัการระบุแนวชายฝัง่ด้วย
เสน้ระดบัน ้า เพราะเมื่อปรบัค่าระดบัน ้าไปยงัระดบัน ้าทะเลปานกลางซึ่ง
เป็นระดบัอ้างอิงที่ชดัเจน จะท าให้ผลลพัธ์ที่ได้มีความแม่นย ามากขึ้น 
โดยสามารถระบุแนวชายฝัง่ที่ร่วมกบัการปรบัแก้ระดบัน ้าทะเลได้จาก
การระบุเวลาที่ใชถ่้ายภาพ ดว้ยมุมของเงาในภาพ เพื่อหาระดบัน ้าทะเล 
ณ เวลานัน้ และสามารถระบุแนวชายฝัง่ที่ท าการปรบัแก้ระดบัน ้าทะเล 
เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝัง่ได้ การปรบัแก้ระดบัน ้าทะเลนัน้
ช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากการขึน้ลงของระดบัน ้าทะเล และท าให้ผล
ลพัธท์ี่ไดส้อดคลอ้งกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงที่แทจ้รงิ เมื่อเปรยีบเทียบ
การระบุแนวชายฝัง่ด้วยนิยามที่ต่างกนัพบว่า พื้นที่ศึกษาหาดสามรอ้ย
ยอดมีพื้นที่ทบัถมมากกว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง 820.83 %
เมื่อระบุแนวชายฝัง่ด้วยแนวพืชขึน้ถาวร และ มีพื้นที่กดัเซาะมากกว่า
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง 115.32 % เมื่อระบุแนวชายฝัง่ด้วย
เส้นระดบัน ้า พื้นที่ศึกษาอ่าวมะนาวมีพื้นที่ทบัถมน้อยกว่าสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่แท้จริง 126.82 % เมื่อระบุแนวชายฝัง่ด้วยแนวพืชขึ้น
ถาวร และมพีืน้ที่ทบัถมน้อยกว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงที่แทจ้รงิ 195.92 
% เมื่อระบุดว้ยเสน้ระดบัน ้า 

เน่ืองจากแนวชายฝัง่ที่ระบุได้จากทัง้สองวิธีมีค่าต่างกัน และ
ผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า คือผลลัพธ์จากวิธีการระบุแนว
ชายฝัง่ร่วมกบัการปรบัแกร้ะดบัน ้าทะเล เพราะเป็นการระบุแนวชายฝัง่
ที่มจีุดอา้งองิที่ชดัเจน คอืระดบัน ้าทะเลปานกลางซึ่งเป็นจุดเดียวกนัทัง้
สองปี ดงันัน้เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝัง่ จึงควรท าการปรบัแก้
ระดับน ้าทะเล เพื่อผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
แท้จริง อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงชายฝัง่ส่งผลมาจากปัจจัยอื่น
ด้วย ดงันัน้การที่จะระบุอย่างชดัเจนว่าชายหาดเกิดการทบัถมหรอืกดั
เซาะ จึงต้องพิจารณาปัจจยัอื่นๆ เช่น ลมมรสุมตามฤดูกาล ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงแนวชายฝัง่ที่วิเคราะห์ได้จากการระบุแนวชายฝัง่ด้วย
ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้น ควรพิจารณา
ร่วมกบัปัจจยัอื่นเพื่อใหไ้ดล้กัษณะการเปลี่ยนแปลงที่แทจ้รงิ 

 

 
 

 
รูปที่ 9 ขอ้มูลระดบัน ้า ณ เวลาที่ถ่ายภาพ 
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รูปที่ 10 พืน้ที่การเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่ศกึษาเฉลี่ยต่อปี 
 

 
รูปที่ 11 แนวชายฝัง่ของหาดสามรอ้ยยอดในนิยามที่ต่างกนั 
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รูปที่ 12 แนวชายฝัง่ของอ่าวมะนาวในนิยามที่ต่างกนั 
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