
ภาพถ่ายดาวเทยีม
ThaiChoat และ 

Sentinel 2 พ.ศ. 2563

โครงการ : การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงชายฝ่ัง และมูลค่าการเปลีย่นแปลง พืน้ทีท่ะเลสาบสงขลา จังหวดัสงขลา
ผูจ้ดัท ำ : นำย จิรำยสุ อ่ิมใจ และนำย เมธพนธ์ บุญชู
คณะ : มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์
มหำวทิยำลยั : มหำวทิยำลยัทกัษิณ วิทยำเขตสงขลำ

อำจำรยท่ี์ปรึกษำ : อำจำรย ์ดร. จ ำรูญ ศรีชยัชนะ
พี่เล้ียงสถำนประกอบกำร : นำย ศุภใจ เกตุแกว้

นำงสำว นิสำกร บุญส่งค์

ดำ้นสงัคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และกำรจดักำร

การเปล่ียนแปลงพืน้ที่ชายฝ่ังบริเวณทะเลสาบสงขลา การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาสถานการณก์ารเปล่ียนแปลงชายฝ่ังในปี พ.ศ. 2545 2558 และ 2563 ด้วยภาพดาวเทียม 
Landsat 5 TM, Landsat 8 OLI, ThaiChote, Sentinel 2 และภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 รวมถึงการประเมินมูลค่าการเปล่ียนแปลงของพืน้ทีช่ายฝ่ังจ านวน 8 อ าเภอ 
ประกอบด้วย ระโนด กระแสสินธุ ์สทิงพระ สิงหนคร เมืองสงขลา หาดใหญ่ บางกล ่า และควนเนียง ผลการศึกษาพบว่า ช่วงปีที ่1 พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2558 มีการกัดเซาะชายฝ่ังมากที่สุดใน
อ าเภอควนเนียง และพืน้ที่ตะกอนสะสมมากที่สุดในอ าเภอสทิงพระ ช่วงปีที่ 2 พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีการกัดเซาะชายฝ่ังมากที่สุดในอ าเภอสทิงพระ และพืน้ที่ตะกอนสะสมมาก
ที่สุดในอ าเภอควนเนียง ช่วงปีที่ 3 พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ.2563 พบว่า มีการกัดเซาะชายฝ่ังมากที่สุดในอ าเภอควนเนียง และพบพืน้ที่ตะกอนสะสมมากที่สุดในอ าเภอควนเนียง สาเหตุมาจาก
ปัจจัยทางธรรมชาต ิแนวชายฝ่ังทะเลสาบสงขลามีลักษณะเป็นตะกอนดนิท าใหอ่้อนไหวตอ่การถูกกัดเซาะ คล่ืนลม มรสุม และปัจจัยจากกิจกรรมของมนุษย ์

บทคัดย่อ

บทน า

การเปลี่ยนแปลงชายฝ่ังทะเลเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ในรูปแบบของ การกัดเซาะ 
(Erosional Coast) และการสะสมตัว (Accumulate Coast) (สิน สินสกุล และคณะ, 2545) 
พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลสาบสงขลา และพืน้ทีต่่อเน่ืองบริเวณปากทะเลสาบในเขตจังหวัดสงขลา เป็นพืน้ที่
ประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงชายฝ่ัง

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ศึกษาสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงชายฝ่ังในปี พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2563
พืน้ทีท่ะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา
2. ประเมนิมูลค่ามูลค่าการเปลี่ยนแปลงของพืน้ทีช่ายฝ่ังบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา

วธิีการศกึษา

การศกึษาการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงชายฝ่ัง และมูลค่าการเปลีย่นแปลง พืน้ทีท่ะเลสาบสงขลา ผลการศกึษาพบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2558 มกีารกัดเซาะชายฝ่ังมากทีสุ่ดในอ าเภอควนเนียง เนือ้ที ่231,183.08 ตารางเมตร คิด
เป็นมูลค่าความเสียหายของทีด่ินตดิทะเลสาบ 23.18 ล้านบาท และพบพืน้ทีต่ะกอนสะสมมากทีสุ่ดในอ าเภอสทิงพระ คิดเป็นมูลค่าพืน้ทีส่ะสมของทีด่นิติดทะเลสาบ โดยแยกออกเป็น ทีด่นิตดิถนนทางหลวงชนบท สข 3025 มูลค่า 23.78 ล้าน
บาท ทีด่ินตดิถนน อบจ.สข 2082 มูลค่า 1,228.40 ล้านบาท และทีด่ินตดิถนน อบจ.สข 2002 มูลค่า 30.10 ล้านบาท ช่วงปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2563 ผลการศึกษาพบว่า มีการกัดเซาะชายฝ่ังมากทีสุ่ดในอ าเภอสทิงพระ เนือ้ที่ 4,603,142.91 
ตารางเมตร คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของทีด่นิติดทะเลสาบ โดยแยกออกเป็น ทีด่นิตดิถนนทางหลวงชนบท สข 3025 มูลค่า 18 ล้านบาท ทีด่นิตดิถนน อบจ.สข 2082 มูลค่า 1,328.54 ล้านบาท และทีด่นิตดิถนน อบจ.สข 2002 มูลค่า 34.39 
ล้านบาท และพบพืน้ทีต่ะกอนสะสมมากทีสุ่ดในอ าเภอควนเนียง เนือ้ที ่228,666.01 ตารางเมตร คิดเป็นมูลค่าพืน้ที่สะสมของที่ดนิตดิทะเลสาบ มูลค่า 22.86 ล้านบาท และช่วงปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2563 ผลการศึกษาพบว่า มีการกัดเซาะ
ชายฝ่ังมากที่สุดในอ าเภอควนเนียง เนือ้ที่ 222,075.84 ตารางเมตร คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของที่ดนิติดทะเลสาบ 23.44 ล้านบาท และพบพืน้ที่ตะกอนสะสมมากทีสุ่ดในอ าเภอควนเนียง เนือ้ที ่906,564.05 ตารางเมตร คิดเป็นมูลค่าพืน้ที่
สะสมของทีด่นิตดิทะเลสาบ มูลค่า 95.69 ล้านบาท โดยสาเหตุมาจากปัจจัยทางธรรมชาต ิเช่น ทะเลสาบสงขลามลัีกษณะเป็นตะกอนดนิท าให้อ่อนไหวต่อการถูกกัดเซาะ คลืน่ลม มรสุม และปัจจัยจากกิจกรรมของมนุษย ์เช่น การขุดลอกคลอง
หรือปากแม่น า้ การสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝ่ัง เป็นต้น
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การเตรียมข้อมูล 

การแปลเส้นแนวชายฝ่ัง ปี 
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558

และพ.ศ. 2563

การเปรียบเทยีบเส้นแนวชายฝ่ัง ปี พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2563

ใช้ Buffer และ Intersect
แบ่งประเภทพืน้ทีกั่ดเซาะ สะสม และสมดุล

Tabulate Intersection เส้นชายฝ่ัง 
ปีเก่า ของพืน้ทีกั่ดเซาะ และสะสม

ค านวณอัตราการเปล่ียนแปลงชายฝ่ัง

มูลค่าทีด่นิบริเวณพืน้ทีต่ดิทะเลสาบสงขลา

ประเมินมูลค่ามูลค่าการเปล่ียนแปลง

ภาพถ่ายทางอากาศ 
MOAC ภาพถ่ายดาวเทยีม 

Landsat 5 TM
พ.ศ. 2545

บรรณานุกรม

ภาพถ่ายดาวเทยีม
Landsat 8 OLI และ 

ThaiChoat พ.ศ. 2558

ผลการศกึษา

แผนทีพ่ืน้ทีกั่ดเซาะชายฝ่ัง และพืน้ทีต่ะกอนสะสม 3 ช่วงเวลา

สรุปผล

พ.ศ. 2545 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2563 พ.ศ. 2545 - 2563


