
ลําดับเหตุการณและผลกระทบกําแพงกันคลืน่บรเิวณชายหาดเกาะแตว อําเภอเมือง และ หาดทรายแกว 
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

โดยกลุม Beach for life 
1. ชายหาดเกาะแตว ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

 ชายฝงทะเลแถบบานบออิฐ เกาะแตว เรื่อยมาทางทิศเหนือถึงเขารูปชาง เปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการ

กอสรางเขื่อนกันทรายและคล่ืนปากรองน้ํานาทับ แตเดิมมีเพียงโครงสรางเขื่อนกันคล่ืนดานทิศเหนือของปากน้ําเพื่อ

ปองกันการกัดเซาะเพียง 4 ตัว แตเน่ืองจากผลกระทบของโครงสรางนั้นนํามาซึ่งผลกระทบชิ่งแบบเปนโดมิโนของ

ชายหาดสวนถัดไป อีกทั้งหนวยงานรับผิดชอบเลือกที่จะสรางโครงสรางปองกันชายฝงตอไปเรื่อยๆ จึงเกิดโครงสราง

ทั้งเขื่อนกันคล่ืนนอกชายฝง รอดักทราย กําแพงกันคล่ืนประชิดฝง ตอเนื่องยาวไปทางทิศเหนือจวบจนถึงปจจุบัน มี

เขื่อนกันคล่ืนนอกชายฝงรวมทั้งส้ิน 18  ตัว รอดักทราย 2 ตัว และกําแพงกันคล่ืนตลอดทั้งแนวยาวประมาณ 8.5 

กิโลเมตร(ขอมูลจาก www.Beachlover.net) 

 

 

http://www.beachlover.net/


 ชายหาดเกาะแตว บริเวณสถานีสูบน้ําเสียเปนชายหาดที่มีโครงการกอสรางกาํแพงกันคล่ืนแบบหินทิ้ง ซึง่มี

การวางหินทิ้งและการตอกเสาเข็มตั้งแตหมูบานสิริธาราจนถึงสถานีสูบน้ําเสียริมชายหาดบานเกาะแตว ดงัภาพ  

 

  
ภาพกําแพงกันคล่ืนแบบหินทิ้ง ภาพ กําแพงกันคล่ืนแบบหินทิ้ง 

 

 การสํารวจดวยการถายภาพชวงเดือนมถิุนายน 2559 พบวาชายหาดดานเหนอืของกําแพงกันคล่ืน ซึ่งเปน

ดานทายน้ํานั้นยังคงมีสภาพสมบูรณไมมีการกัดเซาะชายฝง เนื่องจากกําแพงกันคล่ืนแบบหนิทิ้งพึง่สรางเสร็จส้ิน 

ประกอบกับยังไมเขาสูชวงมรสุม ทําใหชายหาดไมมีการกัดเซาะชายฝง 

 
ภาพ ปลายสุดของกําแพงกันคล่ืนแบบหินทิ้ง(ในวงกลมสีแดง) ชายหาดดานเหนอืกําแพงกันคล่ืนยังคงสภาพ

สมบูรณ เนื่องจากกําแพงกันคล่ืนพึ่งสรางเสรจ็ส้ิน 
  

 จากนั้น Beach for life ไดทําการลงพื้นที่สํารวจชายหาดบานเกาะแตว ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ชายหาด

ดานเหนือกําแพงกันคล่ืนไดเกิดการกัดเซาะชายฝงลึกเขามาในแผนดิน ประมาณ 12 เมตร และกัดเซาะยาวตามแนว

ชายหาดระยะทางประมาณ 200 เมตร ดังภาพ ซึ่งการกัดเซาะชายฝงนี้เกิดขึ้นจากอิทธิของกําแพงกันคล่ืน เมื่อคล่ืนวิ่ง

เขามาปะทะกําแพงกันคล่ืนเกิดการเล้ียวเบนในดานทายน้ํา จนทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงถึงตัวถนน  

อาคารสถานีสูบน้ํา

เสียบานเกาะแตว 



 

ภาพ การกัดเซาะชายฝงในดานทายน้ําของกําแพงกันคล่ืนแบบหินทิ้ง เกิดการกัดเซาะชายฝงลึกเขามาในแผนดิน

ประมาณ 12 เมตร และยาวตามแนวชายฝง 200 เมตร ภาพถายเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 

  

ภาพ ความเสียหายของถนนจากการกัดเซาะชายฝง อันเปนผลจากกําแพงกันคล่ืนแบบหินทิ้ง ภาพถายวันที่ 4 

เมษายน 2561 

 ภายหลังจากนัน้กลุม Beach for life ไดลงพื้นที่ติดตามชายหาดบานเกาะแตวอีกครั้ง ในวนัที่ 18 กันยายน 

2561 พบวา มกีารนําหินทิ้งมาชุดใหมมาทิ้งเปนกําแพงกันคล่ืน ระยะทาง 100 เมตร เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง  



 

ภาพ การนําหินมาทิ้งเปนแนวกาํแพงกันคล่ืนเพือ่ปองกันการกดัเซาะชายฝงชายหาดบานเกาะแตว  

 ตอในการลงพื้นที่สํารวจในวันที ่21 กรกฎาคม 2562 เกิดการกดัเซาะชายฝงทาํใหมีการนําหินมาทิ้งเปนแนว

กําแพงกันคล่ืนเพิ่มเติม ความยาวรวม 350 เมตร เพือ่ปองกันการกัดเซาะชายฝงถนน และชายหาดดานทายกําแพงกัน

คล่ืนนั้นเกิดการกัดเซาะชายฝง 

 

 

ภาพ การนําหินมาทิ้งเปนแนวกาํแพงกันคล่ืนเพิม่เติม ความยาวรวม 350 เมตร เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงถนน 

ภาพถายทางอากาศจาก www.beachlove.net แสดงใหเห็นผลกระทบของกําแพงกันคล่ืนทีท่าํใหเกดิการกดัเซาะ

ชายฝง ภาพดานซายถายเมือ่เดือนตุลาคม 2562 ซึ่งมีความมแีนวหินใหมสีขาววางเปนแนวยาวเพื่อปองกันกัดเซาะ

ชายฝง ภาพขาวคือระยะกัดเซาะชายหาดที่เพิม่ขึ้นซึ่งเปนผลจากการกอสรางกําแพงกันคล่ืนแบบหินทิ้ง และมีการตัง้

งบประมาณเพือ่ปองกันการกดัเซาะชายฝง โดยกรมเจาทา ซึ่งจะมีการดําเนินการในป 2563 



 

ภาพ กําแพงกันคล่ืนที่แบบหินทิ้งมกีารกอสรางเพิ่มเติมเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง 

 

ภาพถายทางอากาศบริเวณชายหาดบานเกาะแตว ดวยโดรน ภาพจาก www.Beachlover.net  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลายสุดของกําแพงกันคลื่น มิถุนายน 2559 

 

ปลายสุดของกําแพงกันคลื่นเกิดการกัดเซาะชายฝง 8 มี.ค. 2561 

 

มีการกอสรางกําแพงกันคลื่นแบบหินท้ิงเพ่ิมเติม 21 ก.ค. 62 ใน

บริเวณท่ีมีการกัดเซาะชายฝงดานทายน้ํา 

 

 

มีการกอสรางกําแพงกันคลื่นแบบหินท้ิงเพ่ิมเติม 18 ก.ย. 2561 

ในบริเวณท่ีมีการกัดเซาะชายฝงดานทายน้ํา 

 

 

มีการกอสรางกําแพงกันคลื่นแบบหินท้ิงเพ่ิมเติม 20 ธ.ค. 62 ใน

บริเวณท่ีมีการกัดเซาะชายฝงดานทายน้ํา 

 

 

ผลกระทบจากการกอสรางกําแพงกันคลื่น ต.ค. 62 
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แผนภาพดานเทียมภาพรวมการกัดเซาะชายฝงและการดําเนินการกอสรางกําแพงกันคลื่นเพื่อปองกัน

การกัดเซาะชายฝงหาดบานเกาะแตว ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จงัหวัดสงขลา  

 

 



2. กําแพงกันคลื่นบริเวณชายหาดทรายแกว ตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา  

 การกอสรางกําแพงกันคล่ืนบริเวณหาดทรายแกว ตําบลชิงโค อําเภอเมือง จังหวัดสงขลานั้น เปนการ

ดําเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งดําเนินการกอสรางกําแพงกันคล่ืนความยาว 990 เมตร ระยะที่ 3 จาก

การสํารวจนั้นพบวาบริเวณชายหาดจากภาพ Google Street view ภาพถายเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2016 พบวา ใน

สวนระยะที่ 3 นั้นพบวาชายหาดมีสภาพสมบูรณ มีทวิสนทะเลตลอดแนวชายหาด  

 

ภาพจาก Google street view แสดงสภาพชายหาดทรายแกว ตําบลชิงโค ภาพถายเมือ่ กรกฎาคม 2016 มุมมอง

ทางดานเหนือ 

 

ภาพจาก Google street view แสดงสภาพชายหาดทรายแกว ตําบลชิงโค ภาพถายเมือ่ กรกฎาคม 2016 มุมมอง

ทางดานใต  

ตําแหนงอางอิง 



 ตอมามีการกอสรางกําแพงกันคล่ืนริมชายหาดทรายแกว โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กลุม Beach for 

life ไดลงพื้นทีถ่ายภาพในพื้นที่โครงการ 

  
ภาพปายประชาสัมพันธโครงการ ภาพ ปลายสุดของกําแพงกันคล่ืน 

 

 หลังจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกอการสรางกําแพงกันคล่ืนไปไดระยะหนึง่ Beach for life ไดลงพื้นที่

สํารวจชายหาดทรายแกว ในวนัที่ 22 มิถุนายน 2562 พบวา ดานทายน้ําของกําแพงกันคล่ืนเกิดการกดัเซาะชายฝง

อยางรุนแรงจนทําใหถนนพงัเสียหายกวาครึ่งเลน ระยะทางยาวตามแนวชายฝงกวา 250 เมตร ดังภาพ  

  
ภาพชายหาดทรายแกวจาก Google Strret viwe ถายเมื่อ 

กรกฎาคม 2016 
ภาพชายหาดทรายแกวเกิดการกัดเซาะชายฝงหลังจากกอสราง

กําแพงกันคล่ืน ภาพถายเมื่อ 22 มิถุนายน 2562 
 

 ตอมาวันที่ 22 ธันวาคม 2562 Beach for life ไดลงพื้นทีห่าดทรายแกว พบวามีการกัดเซาะชายฝงตลอด

แนวชายหาดประมาณ 1,000 เมตร จากปลายกําแพงกันคล่ืน และมีการถมหนิทิ้งเพื่อปองกนัการกัดเซาะชายฝง

บริเวณถนนในตําแหนงทีเ่กิดการกัดเซาะชายฝงเพิ่มเติมดังภาพ  

ตําแหนงอางอิง ตําแหนงอางอิง 

กําแพงกันคลื่น 



 

 

 

 

 

ภาพรวมการปองกันการกัดเซาะชายฝงหาดทรายแกว ตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา (ภาพจาก 

www.Beachlover.net) 

 

ตําแหนงอางอิง 


