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บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,148 กโิลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 23 จังหวัด ปัจจุบัน พบชายฝั่งถูกกัด

เซาะเป็นระยะทาง 830 กโิลเมตร โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 

สมุทรสงครามและสมุทรสาคร การศกึษาคร้ังนี้ มุ่งเน้นศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในพืน้ที่ชายฝั่งทะเลจังหวัด

สมุทรสาคร โดยศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่มีตอ่ชุมชนชายฝั่งทะเลต าบลโคกขาม และต าบลพันทา้ยนรสิงห์ 

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาการปรับตัวของชุมชนต่อการกัดเซาะชายฝั่งและการด าเนินการปอ้งกัน

และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งขององคก์รที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกต

แบบไมม่ีส่วนรว่มและการสัมภาษณเ์ชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ได้ท าการคัดเลือกแบบเจาะจง 4 กลุ่มคือปราชญ์ชาวบ้านและ

ผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชนอยา่งเป็นทางการ ชาวบ้านและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ รวม 25 คน ข้อมูลเชิง

คุณภาพที่ได้จะน ามาวิเคราะห ์สังเคราะห์ สรุปและน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความภายใตก้รอบแนวคดิและ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผลการศกึษาพบว่าตลอดแนวชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร 42.78 กโิลเมตร พบพ้ืนที่ถูกกัดเซาะยาว 33.45 

กโิลเมตร โดยพบ พื้นที่กัดเซาะในต าบลโคกขามยาว 3.42 กโิลเมตร จากความยาวชายฝั่ง ในต าบล 7.91 กโิลเมตร และ

ต าบลพันทา้ยนรสิงห์ยาว 5.96 กโิลเมตร จากความยาวชายฝั่งในต าบล 6.19 กโิลเมตร การกัดเซาะชายฝั่งส่งผลกระทบตอ่

เศรษฐกจิชุมชน 4 ลักษณะคือ (1) สูญเสียมูลค่าที่ดิน (2) สูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ (3) สูญเสียคา่ใชจ้่ายใน

การซ่อมแซมบา้นเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (4) สูญเสียคา่ใชจ้่ายในการปอ้งกันบา้นเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ผลกระทบด้าน

สังคม ใน 2 ลักษณะ คือ (1) การถอยร่นและอพยพย้ายถิ่น (2) การเปลี่ยนแปลงวิถชีวีิตชุมชน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ใน 4 ลักษณะคือ (1) การสูญเสียทรัพยากรดิน (2) ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน (3) การลดลงของสัตว์น้ า (4) การ

สูญเสียทัศนยีภาพชายฝั่ง  ชุมชนมีการปรับตัวโดยการถอยร่นเข้าสูฝ่ั่ง การปรับเปลี่ยนการสร้างบ้านเรือนและการก่อสร้าง

โครงสร้างเพื่อปอ้งกัน ส่วนการด าเนินการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีองคก์รที่เกี่ยวข้องคือองค์การ

บริหารส่วนต าบล ศูนยอ์นุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (จังหวัดสมุทรสาคร) และศูนยเ์รียนรู้และปฏิบัติการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มหาชัยฝั่งตะวันออก) จังหวัดสมุทรสาคร  
 จากการศึกษาควรด าเนินการแก้ไขเชิงบูรณาการและสร้างความรว่มมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และ

ภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปอ้งกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถงึการเผยแพร่

องค์ความรูด้้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลให้แกชุ่มชนท้องถิ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้องอยา่งเป็นรูปธรรม   
  

ค าส าคัญ: การกัดเซาะชายฝั่ง/ ผลกระทบ/ ชุมชนชายฝั่ง 
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Abstract 

The coastal of Thailand is totally 3,148 kilometers covering 23 coastal provinces along the  

coasts of Gulf of Thailand and Andaman.  Especially in The Upper Gulf of Thailand was eroded about 

830 kilometers, 26.37% of totally. Samutsakorn Province is one of the areas is confronting severe 

coastal erosion. It was selected to be a case study site in this research. 

The main purpose of this study was 1) to study the situation of coastal erosion problem on 

Samutsakorn Province and two study site, T.Kokkhram and T.Panthainorasing A.MuangSamutsakorn 2) 

to study coastal erosion impact on local communities 3) to study adaptation of coastal communities to 

coastal erosion problem 4) to study coastal erosion management of concern organization.  

The research methodology used qualitative study based on documentary study, observation 

technique and in depth interview from 4 groups of key informants which were selected by purposive 

selection consisted of 6 key formal leaders of administrative, 12 local people, 5 scholars and elderly 

and 2 concern organization.  

 The results shown that Samutsakorn’s coastal was eroded 33.45 kilometers of 42.78 

kilometers totally shoreline length. T. Kokkhram was eroded 3.42 kilometers of 7.91 kilometers totally 

and T.Panthainorasing was eroded 5.96 kilometers of 6.19 kilometers totally. Coastal erosion effected 

on local communities into 3 aspects was Economic impact include: 1) land cost decreasing 2) income 

loss 3) retraction of the house 4) coastal defense structure cost. Social impact include: 1) communities 

setback and migration 2) lifestyle changed. Environmental impact include: 1) land lost 2) mangrove 

deterioration 3) marine animal reduction 4) the loss of coastal scenery. Local people adapted to the 

problem of coastal erosion 3 aspects: 1) career changes from fisheries to aquaculture, owner business 

and employee in 
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industry 2) retreatment approach of house settled, house structure’s changed and relocation 3) 

coastal defense structure, stone seawall, concrete seawall and bamboo revetments. 

 Findings from this study will be useful for the local governments, national governments and 

concerned organizations will be further supported in policy determination for solving problem in order 

to reduce economic, social, and environmental impact on shoreline community.  
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บทที่ 1  

บทน า 
 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวเป็นระยะทางประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 23  

จังหวัด  โดยแบ่งเป็นชายฝั่งทะเล อ่าวไทย ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางด้านทิศ

ตะวันออกและติดต่อกับประเทศมาเลเซียทางด้านทิศใต้ คร อบคลุมพ้ืนที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี 

และนราธิวาส รวมความยาว 2,055 กิโลเมตร  ส่วนชายฝั่งทะเลอันดามั น มีอาณาเขตติดต่อกับ

ประเทศสหภาพพม่าทางด้านทิศเหนือและติดต่อกับประเทศมาเลเซียทางด้านทิศใต้ ครอบคลุม

พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล รวม ความยาว  1,093 

กิโลเมตร  

ชายฝั่งทะเล มีความส าคัญในการเป็นแหล่งก าเนิดทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส าคัญ อันได้แก่ 

ปุาชายหาด ปุาชายเลน หญ้าทะเลและปะการัง แหล่งผลิตทรัพยากรประมงจากการจับสัตว์น้ าตาม

ธรรมชาติและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่งปริมาณมากถึง 3.4 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 112,000 

ล้านบาทต่อปี มนุษย์ใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซ่ึงเป็น

อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศมากถึง 0.72 ล้านล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว

ทางทะเลและหมู่เกาะ ดังเช่นหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา สามารถสร้างรายได้จากกิจกรรมการ

ด าน้ าดูปะการัง มากถึงวันละเกือบ 4 ล้านบาท  (ส านักงานพัฒน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.), 2554) การใช้ประโยชน์ในการเป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของมนุษย์มากกว่า 12 

ล้านคน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ , 2551ค) การก่อสร้างที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์เพื่อ

รองรับการขยายตัวของจ านวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น  เช่น รีสอร์ท  คอนโดมิเนียม โรงแรม เป็นต้น 

รวมถึงการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งลงทุนในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ ามัน เป็นต้น  

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเกิดภัยธรรมชาติ การเพิ่มข้ึนของ

ระดับน้ าทะเล การทรุดตัวของแผ่นดิน ความรุนแรงข องคล่ืนลมและกระแสน้ า กิจกรรมการใช้

ประโยชน์ที่ดินของมนุษย์ที่ไม่เหมาะสม  รวมถึงการสูบน้ าบาดาลในปริมาณมาก ล้วนเป็นสาเหตุท า

ให้พื้นที่ชายฝั่งทะเล ถูกกัดเซาะ โดย จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554ก) 

กล่าวว่าชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ถูกกัดเซาะไปประมาณ 830 กิโลเมตรจากความยาวชายฝั่ง

ทั้งหมด 3,148 กิโลเมตร คิดเป็น 26.37% ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่ง
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ทะเล อ่าวไทย ประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ทั้งจากกระบวนการทาง

ธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ รวมเป็นระยะทางยาวมากถึง 730 กิโลเมตร คิดเป็น 35.52% 

ของความยาวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย หรือ 23.19% ของความยาวชายฝั่งทะเลทั้งหมด   บางพื้นที่มี

อัตราการกัดเซาะอย่างรุนแรง เช่น ชายฝั่งทะเลบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ มีอัตราการ

กัดเซาะมากกว่า 25 เมตรต่อปี พบชายฝั่งถูกกัดเซาะเป็นระยะทางยาว 34.69 กิโลเมตร จากความ

ยาวชายฝัง่ทั้งหมด 50.21 กิโลเมตร และชายฝัง่ทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีอัตราการกัด

เซาะ 20- 25 เมตรต่อปี พบชายฝั่งถูกกัดเซาะเป็นระยะทางยาว  5.71 กิโลเมตร จากความยาว

ชายฝั่งทั้งหมด 5.81 กิโลเมตร รวมถึงพื้นที่รอยต่อใกล้เคียงในจังห วัดสมุทรสงคราม แ ละ

สมุทรสาคร   

จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554ก) ได้จัดจังหวัดสมุทรสาครอยู่ใน 

พื้นที่เส่ียงต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระดับรุนแรง โดยพบพื้นที่ถูกกัดเซาะ เป็นระยะทางยาว 33.45 

กิโลเมตร จากความยาวชายฝัง่ทั้งหมดในจังหวัด 42.78 กิโลเมตร โดยพบพื้นที่ถูกกัดเซาะทั้งหมด

อยู่ในเขตอ าเภอเมือง ครอบคลุมพื้นที่ 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลนาโคก ต าบลกาหลง ต าบลบางโทรัด 

ต าบลบ้านบ่อ  ต าบลบางกระเจ้า ต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลโคกขามและต าบลพันท้ายนร สิงห์ 

สอดคล้องกับ การวิจัยของกรรณิการ์ (2552) ได้ระบุว่าชายฝั่งทะเลในต าบลพันท้ายนรสิงห์และ

ต าบลโคกขาม เป็นพื้นที่วิกฤตในจังหวัดสมุทรสาครที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

เนื่องมาจาก การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือการ เพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่ง การขุดลอก

ตะกอนดินไปขาย  ประกอบกับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงท าให้เกิดการสูบน้ าบาดาล

มาใช้ในปริม าณมากเป็นอันดับที่สองของประเทศ อันเป็นสาเหตุของการทรุดตัวของแ ผ่นดินและ

การกัดเซาะของชายฝั่ง  

การกัดเซาะชายฝั่ง ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพชายฝั่งทะเล เช่น การลดลงของ

ปริมาณสัตว์น้ า ความเส่ือมโทรมของ ปุาชายเลน  ปะการังและหญ้าทะเล  การสูญเสียที่ดินที่มี  

ศักยภาพ ในการใช้ประโยชน์  การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนและส่ิงปลูกสร้างที่

ได้รับความเสียหาย รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับประเทศจากการสูญเสียความสวยงาม

ของชายฝั่ง น ามาซ่ึงการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการ

ด าเนินการปูองกันและ แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น การสร้างก าแพงกันคลื่น การสร้างรอดักตะกอน 

เป็นต้น รวมถึงผลกระทบด้านสังคม อันเกิดจากการสูญเสียพ้ืนที่ดินอันเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชน

ริมชายฝั่งทะเลส่งผลกระทบต่อจ านวนประชากรมากกว่า 12 ล้านคน ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นไปสู่

พื้นที่อ่ืนดังเช่นชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต

ชุมชนท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในบางพื้นที่ศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน

ชุมชนได้รับความเสียหาย ท าให้ไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้ ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของ

คนในชุมชน เป็นต้น 
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ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง 

ทะเลในต าบลพันท้ายนรสิงห์และต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษา

สาเหตุและผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีต่อชุมชนท้องถ่ิน ทั้งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

ผลกระทบด้านสังคม และผลกระทบ ด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึงการปรับตัวของชุมชนต่อการกัดเซาะ

ชายฝั่งและการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งขององค์กรต่างๆ อันจะเป็น

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการก าหนดนโยบาย

และวางแผนในการบริหารจัดการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อันเป็นการช่วยลด

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมของชุมชนต่อไป 
 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในต าบลพันท้ายนรสิงห์และต าบลโคกขาม  

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

2) เพ่ือศึกษาสาเหตุและผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีต่อชุมชนชายฝั่งทะเล  

3) เพ่ือศึกษาการปรับตัวของชุมชนต่อการกัดเซาะชายฝั่ง  

4) เพ่ือ ศึกษาการด าเนินการปูองกัน และแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งขององค์กร ที่

เกี่ยวข้อง 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

1) ขอบเขตเชิงเน้ือหา 

เนื้อหาของการวิจัยประกอบด้วยการศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที ่

ต าบลพันท้ายนรสิงห์และต าบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร  ศึกษาสาเหตุผลกระทบจากการกัด

เซาะชายฝั่งท่ีมีต่อชุมชนชายฝั่งด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้จากการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง ปูองกันบ้านเรือนและส่ิงปลูกสร้างริมชายฝั่ง   ผลกระทบด้านสังคม ได้แก่ การ

อพยพย้ายถิ่น และการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  การ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ ทัศนียภาพ เป็นต้น รวมถึงศึกษาการ

ปรับตัวของชุมชนต่อการกั ดเซาะชายฝั่ง และการด าเนินการปูองกัน และแก้ไขปัญหา การกัดเซาะ

ชายฝั่งขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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2) ขอบเขตเชิงประชากร 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key  

Informants) อันประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ 
  

 ผู้สูงอายุในชุมชน ในฐานะผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นที่ทาง 

กายภาพของชายฝั่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การเปลี่ยนแปลง ลักษณะทางสังคมของ ชุมชน และ

ปราชญ์ชุมชน ในฐานะเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณิ่ งแวดล้อมและ ทรัพยากรในพื้นที่ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ รวมจ านวน 5 คน 
 

 ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งทะเล ในฐานะเป็นผู้ที่ตั้งถิ่นฐานอาศัย 

ในชุมชน ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ังโดยตรง  รวมจ านวน 12 คน 
 

 ผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ใน

ฐานะผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางและเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด

นโยบายในการคุ้มครอง ดูแล  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชนตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 มาตราที่ (290) ที่ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์

ปกครองส่วนท้องถ่ินในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ และตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 

พ.ศ. 2552 ในมาตราที ่ (67) ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการคุ้มครอง 

ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ รวมจ านวน 6 คน 
 

 หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ 

ชายฝั่งท่ี 2 (จังหวัดสมุทรสาคร) ในฐานะหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบด้านการจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ศึกษา  และศูนย์เรียนรู้ปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม (มหาชัยฝั่งตะวันออก ) จังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะองค์กรที่ด าเนินการปูองกัน และ

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมจ านวน 2 คน 
 

3) ขอบเขตเชิงพื้นท่ี 

ผู้วิจัยก าหนดพื้นที่ศึกษา 2 แห่ง คือ ต าบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุม 

ความยาวชายฝัง่ 7.91 กิโลเมตร อาณาเขตพ้ืนที่ 71.8 ตารางกิโลเมตร โดยคัดเลือกชุมชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 2 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 3 และชุมชน

บ้านสหกรณ์หมู่ท่ี 8 และชายฝั่งทะเลต าบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุมความ

ยาวชายฝัง่ 6.19 กิโลเมตร อาณาเขตพื้นที่ 69.7 ตารางกิโลเมตร โดยคัดเลือกชุมชนที่ได้รับ
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ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 2 ชุมชนคือชุมชนบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 4 และชุมชน

บ้านชายทะเลหมู่ที่ 8  
 

4) ขอบเขตเชิงเวลา 

ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 – เดือนมิถุนายน 2556 รวมระยะเวลา 

ทั้งสิ้น 11 เดือน โดยลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2555  

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ  

1) ชุมชนชายฝั่ง หมายถึง ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานริมชายฝั่งทะเลในต าบลพันท้ายนรสิงห์และ 

ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

2) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีต่อชุมชน 

ชายฝั่ง เกี่ยวกับรายได้จากการประกอบอาชีพ ภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง ปูองกัน

บ้านเรือนและส่ิงปลูกสร้างริมชายฝั่ง  

3) ผลกระทบด้านสังคม หมายถึง ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีต่อชุมชนชายฝั่ง  

เกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่น การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชน   

4) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีต่อชุมชน 

ชายฝั่ง เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ ทัศนียภาพ  

5) ผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการ หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก 

บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  

 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ทราบถึงสถานการณ์การกัดเซาะชายฝัง่ทะเลต าบลพันท้ายนรสิงห์และต าบลโคกขาม  

จังหวัดสมุทรสาคร  สาเหตุและผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีต่อชุมชน ชายฝั่งทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  รวมถึงการปรับตัวของชุมชนต่อการกัดเซาะชายฝั่ง และการ

ด าเนินการปูองกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งขององค์กรต่ างๆ อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่

เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการก าหนด นโยบายและ

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับชุมชนต่อไป 
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บทที่ 2  

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลต าบลโคกขามและต าบลพันท้ ายนรสิงห์ 

จังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อชุมชน การปรับตัวของชุมชนต่อการกัด

เซาะชายฝั่งและการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ขององค์กรต่างๆ ผู้ศึกษา

ได้ด าเนินการศึกษาบริบทพื้นที่ศึกษา ความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งทะเลของประเทศไทย สถานการณ์การ

กัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการชายฝั่ง จากหนังสือ 

ต ารา  เอกสาร ทางวิชาการ  งานวิจัยและระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน า มาก าหนดกรอบ

แนวคิดและวิธีการศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ 

 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชายฝั่งทะเล 

2.1.1 ความหมายของชายฝัง่ทะเล 

2.1.2 ลักษณะชายฝั่งทะเล  

2.1.3 ความส าคัญของชายฝั่งทะเล  

2.2 ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 

2.2.1 ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 

2.2.2 ชายฝั่งทะเลอันดามัน 

2.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝ่ัง 

2.3.1 ความหมายของการกัดเซาะชายฝ่ัง 

2.3.2 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง 

2.3.3 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง 

2.3.4 ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝัง่ 

2.3.5 การปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

2.4 พื้นที่ศึกษา 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
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2.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับชายฝั่งทะเล 
 

2.1.1 ความหมายของชายฝั่งทะเล 

 ชายฝั่งหรือชายฝัง่ทะเล (Coast) เป็นพื้นที่เช่ือมต่อ ระหว่างส่วนที่เป็น แผ่นดิน และ

ทะเล โดยมีลักษณะภูมิประเทศเปล่ียนแปลงอย่างเด่นชัด โดยประกอบด้วยทรัพยากรชายฝั่งทะเลท่ี

มีชีวิต ได้แก่ ปุาชายเลน ปุาชายหาด ปะการังและหญ้าทะเล  เป็นต้น และทรัพยากรชายฝั่งทะเลท่ี

ไม่มีชีวิต ได้แก่ ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรที่ดิน เป็นต้น 

 

 2.1.2 ลักษณะชายฝั่งทะเล  

  ลักษณะชายฝั่ งทะเลของประเทศไทยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นหาดทรายที่มีความสูงไม่

มากนัก ส่วนบริเวณปากแม่น้ ามีลักษณะเป็นหาดทรายปนโคลนหรือเลนที่เกิดจากการพัดพา

ตะกอนของล าน้ าสายต่างๆบนพื้นที่สูง จากการที่เปลือกโลกเคลื่อนไหวตลอดเวลา ท าให้ชายฝั่ง

ทะเลเกิดการยกตัวสูงข้ึนและบางแห่งก็ยุ บต่ าลง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  (2549) จึงได้

จ าแนกลักษณะของชายฝั่งทะเลตามลักษณะภูมิประเทศได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่   
 

1) ชายฝั่งทะเลยุบจม  

  ชายฝั่งทะเลยุบจม (Submerged Shoreline) เกิดจากการที่เปลือกโลกบริเวณริมฝั่ง

ทะเลเกิดการยุบจมตัวลงหรือการที่น้ าทะเลยกระดับข้ึน ท าให้บริเวณที่เคยโผล่พ้นน้ าทะเลกลับจม

อยู่ใต้ผิวน้ า  ปรากฏเป็นหน้าผาชันไม่ค่อยมีที่ราบชายฝั่ง แนวชายฝั่งเว้าแหว่งมาก  โดยหากภูมิ

ประเทศเดิมเป็นภูเขาเมื่อเกิดการยุบจมมักก่อให้เกิดเกาะบริเวณชายฝั่ง ลักษณะเช่นนี้พบได้บริเวณ

ชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือชายฝั่งทะเลอันดามันแถบจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

และสตูล 

 

2) ชายฝั่งทะเลยกตัว  

  ชายฝั่งทะเลยกตัว ( Emerged Shoreline) เกิดจากการที่เปลือกโลกยกตัวข้ึนหรือ

การที่น้ าทะเลลดระดับลง  ท าให้บริเวณที่เคยจมอยู่ใต้ น้ าทะเลกลับโผล่พ้นผิวน้ าข้ึนมา  โดยหาก

แผ่นดินเดิมที่เคยจมอยู่ใต้ระดับน้ าทะเลเป็นบริเวณที่มีตะกอน กรวด ทราย  ตกทับถมกันมาเป็น

เวลานานแล้ว จะท าให้เกิดที่ราบชายฝั่งที่มีบริเวณกว้าง และยาวขนานไปกับแผ่นดินที่เรียกว่า 

Mainland beach ลักษณะเช่นนี้พบได้บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือชายฝั่งทะเลอ่าว

ไทย ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดนราธิวาส  
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3) ชายฝั่งทะเลคงระดับ  

  ชายฝั่งทะเลคงระดับ (Neutral Shoreline) เป็นชายฝั่งทะเลท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ระหว่างระดับน้ าทะเลและบริเวณชายฝั่งของทวีป แต่ยังคงมีการทับถมของตะกอนต่างๆ  

เกิดข้ึน ลักษณะชายฝั่งทะเลประเภทนี้ได้แก่  ชายฝั่งดิน ตะกอนรูปพัด  ชายฝั่งดินดอนสามเหล่ียม 

ชายฝั่งภูเขาไฟ ชายฝั่งแนวหินปะการัง ชายฝั่งหินปะการังแนวขวาง ชายฝั่งปะการังรูปวงแหวน 

 

 2.1.3 ความส าคัญของชายฝั่งทะเล  

   ชายฝั่งทะเลมีความส าคัญต่อส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ทั้งพืช สัตว์ และโดยเฉพาะมนุษย์

ได้ใช้ประโยชน์โดยการพึ่งพิงทรัพยากร ธรรมชาติในระบบนิเวศชายฝั่ง ทั้งในรูปของการเป็นแหล่ง

อาหาร ที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน การประกอบอาชีพ การนันทนาการ เป็นต้น โดยสามารถอธิบาย

ความส าคัญของชายฝั่งทะเลได้ดังนี้ 

 

1) แหล่งก าเนิดทรัพยากรชีวภาพ 

ชายฝั่งทะเล มีความส าคัญในการเป็นแหล่งก าเนิดทรัพยากรชีวภาพชายฝั่ง อาทิ 

เช่น ปุาชายหาด ปุาชายเลน หญ้าทะเล แนวปะการังและสัตว์น้ า เนื่องจากบริเวณชายฝั่งเป็นแหล่ง

สะสมตะกอนดินเลน ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ า โดยเฉพาะ บริเวณปุาชายเลนริมชายฝั่ง ซ่ึง

นอกจากเป็น แหล่งอาหาร ของสัตว์น้ าแล้วยังเป็น แหล่งวางไข่แ ละท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ า อีกด้วย  

บริเวณชายฝั่งจึงเป็นแหล่งก าเนิดสัตว์น้ า ตามธรรมชาติหลากหลายชนิด อาทิเช่น ปลา กุ้ง ปู เป็น

ต้น นอกจากนี้บริเวณชายฝั่ งยังเป็น พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็น แหล่งเพาะเล้ียงสัตว์ น้ าชายฝั่ง  

โดยเฉพาะกุ้งทะเล ปลา หอยและปู เป็นต้น ซ่ึงสามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพประมง

และการส่งออกในรูปของสดและการแปรรูป 

 

2) แหล่งอุตสาหกรรม 

บริเวณชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งก าเนิดทรัพยากรธรรมชาติที่น าไปใช้ประโยชน์เป็น 

วัตถุดิบในการผลิตภาคอุตสาหกรรม เช่น แหล่งผลิตทรายที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก้ว การใช้

ประโยชน์ใน การก่อสร้าง การถมทะเลหรือการเสริมหาดบริเวณที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 

นอกจากนี้บริเวณชายฝั่งยัง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา ทั้งด้านความสะดวกในการ

คมนาคม การขนส่ง สร้างท่าเรือน้ าลึก อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ ามัน เป็นต้น 
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3) แหล่งท่องเท่ียวและนันทนาการ 

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสัณฐานและสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามที่พบบริเวณชายฝั่งไม่ 

ว่าจะเป็นหน้าผาริมทะเล โพรงหินชายฝั่งหรือถ้ าชายทะเล  สะพานหินธรรมชาติ เกาะหินโด่ง สัน

ดอนเช่ือมเกาะ ชายหาด และแหล่งโบราณคดีใต้น้ า  เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับ

ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสามารถสร้างรายได้ เข้าสู่ประเทศมากถึง 0.72 ล้านล้าน

บาทต่อปี  โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะ (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 2554.) นอกจากนี้ความหลากหลายของ ระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทั้ง

ระบบนิเวศ หาดเลน หาดทราย ปุาช ายเลนและปะการัง ให้ประโยชน์ใน การประกอบ กิจกรรม

นันทนาการ เช่น การด าน้ าดูปะการัง การอาบแดด กีฬาทางน้ า เป็นต้น ชายหาดหลายแห่งมี

ช่ือเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เช่น เกาะสมุย เกาะภูเก็ต พัทยา หัวหิน เป็นต้น รวมถึง

แหล่งด าน้ าดูปะการัง ดังเช่น หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา สามารถสร้างรายได้จากกิจกรรมการ

ด าน้ าดูปะการัง มากถึงวันละเกือบ 4 ล้านบาท (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.), 2554) ในประเทศที่มีอาณาเขตติดชายฝัง่ทะเลจึงมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง

การพัฒนาเช่ือมต่อเส้นทางคมนาคม การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก การ สร้างมาตรฐานการ

บริการและความปลอดภัย ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

 

4) แหล่งท่ีตั้งบ้านเรือน 

เรามักพบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ าและบริเวณแนวถนน  

ชุมชนดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นชุมชนขนาดเล็กที่ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ริมชายฝั่ง ในขณะที่ชุมชนที่

เพ่ิงเกิดใหม่จะพบการตั้งถิ่นฐานกระจายไปตามแนวถนนที่สร้างขึ้นใหม่  เนื่องจากชุมชนในอดีตใช้

ประโยชน์จากคูคลองและทางน้ าใน การสัญจรและการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน  ปัจจุบันพื้นที่

ชายฝั่งทะเล เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของประชากรมากกว่า  12 ล้านคน (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง, 2551ค) และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุมา จากการเพิ่มข้ึนของประชากร 

ที่ดินบริเวณชายฝั่งในบางพื้นที่เกิดการพัฒนาเป็นที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์มากข้ึน เช่น คอนโดมิเนียม

และบ้านพักตากอากาศ  

  

2.2 ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวเป็นระยะทางประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที ่23  

จังหวัด ดังภาพท่ี 2.1 โดยแบ่งเป็นชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ  กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี 



10 

 

และนราธิวาส  รวมระยะทางยาวประมาณ 2,055 กิโลเมตร และชายฝัง่ทะเลอันดามัน  ครอบคลุม

พื้นที่ 6 จังหวัด  ได้แก่   จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล  รวมระยะทางยาว

ประมาณ 1,093 กิโลเมตร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 
(ที่มาของภาพจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2555ข) 
 

2.2.1 ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 

ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีจุดเริ่มต้นด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชามาทางทิศ 

ตะวันตกลงไปทางใต้ ติดต่อกับประเทศมาเลเ ซียที่ปากแม่น้ าสุไหงโกลก ยาวเป็นระยะทาง 2,055 

กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด โดยแบ่งเป็นชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ซ่ึงเริ่มจากจุด

กึ่งกลางระหว่างปากแม่น้ าท่าจีนกับแม่น้ าเจ้าพระยาไปทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อเขตประเทศ
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กัมพูชา ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ

สมุทรปราการ  และชายฝั่งทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันตก เริ่มจากจุดกึ่งกลางแม่น้ าเ จ้าพระยากับแม่

น้ าท่าจีนไปทางทิศตะวันตกลงไปทางใต้จรด ประเทศมาเลเซียที่ปากแม่น้ าสุไหงโกลก ครอบคลุม

พื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมห านคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 พื้นท่ีและความยาวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 

ที ่ จังหวัด ความยาวชายฝั่งทะเล (กิโลเมตร) 

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก  

1 ตราด 184.30 

2 จันทบุรี 102.25 

3 ระยอง 104.48 

4 ชลบุรี 171.78 

5 ฉะเชิงเทรา 16.28 

6 สมุทรปราการ 50.21 

 รวม 629.30 

อ่าวไทยฝั่งตะวันตก  

7 กรุงเทพมหานคร 5.81 

8 สมุทรสาคร 42.78 

9 สมุทรสงคราม 25.20 

10 เพชรบุรี 91.73 

11 ประจวบครีีขันธ์ 246.75 

12 ชุมพร 247.75 

13 สุราษฎร์ธาน ี 166.38 

14 นครศรธีรรมราช 244.99 

15 สงขลา 157.90 

16 ปัตตาน ี 138.83 

17 นราธิวาส 57.76 

 รวม 1,425.88 

 รวมทั้งหมด 2,055.18 

ที่มา: ประยุกต์จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554ก)  
 

ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมคล้ายตัว “ก” ลักษณะโดยทั่วไปเป็น

อ่าวกึ่งปิด ซ่ึงมีสัณฐานเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก ท า ให้บริเวณที่เคยจมอยู่ใต้ น้ าทะเลโผล่

พ้นผิวน้ าข้ึนมา เกิดลักษณะภูมิสัณฐานชายฝั่งเรียบตรงและที่ราบชายฝั่งกว้างและยาวขนานไปกับ

แผ่นดินที่เรียกว่า Mainland beach พื้นท้องทะเลอ่าวไทยมีลักษณะเป็นแอ่งกะทะมีความลึกไม่มาก 
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โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 44 เมตร ส่วนที่ลึกที่สุดเพียง  86 เมตร (กรมทรัพยากรธรณี, 2555ก) พื้น

ท้องทะเลมีความลาดเอียงลงจากขอบฝั่งด้านเหนือลงมาถึงปากช่องของอ่าวตอนใต้ 

พื้นที่อ่าวไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซ่ึงเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึง

กันยายน ซ่ึงพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียน าพาความชื้นและฝนมาตกยังประเทศไทย และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์พัดพาความกดอากาศสูงมา

จากไซบีเรียประเทศจีน น าพาความหนาวเย็นและแห้งแล้งมาสู่ประเทศไทย 

อ่าวไทยเป็นแหล่ งรองรับน้ าจืดขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาจากแม่น้ าสายหลักของประเทศ 5

สาย อันได้แก่ แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน  แม่น้ าแม่กลองและแม่น้ าเพชรบุรี  ท า

ให้น้ าทะเลอ่าวไทยตอนบนมีความเค็มเฉล่ียค่อนข้างต่ า แต่ปริมาณธาตุอาหารสูงมากโดยจัดได้ว่า

อ่าวไทยเป็นอ่าวที่มีค วามหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของส่ิงมีชีวิตสูงมากแห่งหนึ่งของโลก 

โดยเฉพาะสัตว์น้ าท่ีได้จากการประมงจ าพวกปลาทู ซ่ึงมีการอพยพเพ่ือหากินและสืบพันธุ์ เป็นวงจร

ชีวิตอยู่ในอ่าวไทย  
 

2.2.2 ชายฝั่งทะเลอันดามัน 

ชายฝั่งทะเลอันดามันมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปากแม่น้ ากระบุรี จังหวัดระนอง ลงไปทาง 

ทิศใต้ถึงจังหวัดสตูล รวมเป็นระยะทางยาวประมาณ 1,093 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล ดังตารางที่ 2.2  
 

ตารางท่ี 2.2 พื้นท่ีและความยาวชายฝั่งทะเลอันดามัน 

ท่ี จังหวัด ความยาวชายฝั่ง (กิโลเมตร) 

1 ระนอง 137.92 

2 พังงา 241.53 

3 ภูเก็ต 205.89 

4 กระบ่ี 216.31 

5 สตูล 136.33 

6 ตรัง 155.07 

 รวม 1,093.04 

ที่มา: ประยุกต์จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554ก)  
 

ลักษณะชายฝั่งทะเลอันดามันโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นทะเลเปิดติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย 

ชายฝัง่มีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นหาดทรายแคบและเว้าแหว่งมาก สัณฐานเกิดจากการยุบตัวลงของ

เปลือกโลกหรือการที่ระดับน้ าทะเลยกตัวสูงขึ้น ท าให้บริเวณที่เคยโผล่พ้นระดับน้ าทะเลกลับจมอยู่

ใต้ผิวน้ า  เกิดสภาพพื้นที่ริมชายฝั่งเว้าแหว่งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวหรือกะเปาะ เรียกว่า Pocket 

beach 
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ทะเลอันดามันได้รับอิทธิพลจากน้ าจืดน้อยกว่าทะเลอ่าวไทย เนื่องจากมีแม่น้ าขนาดเล็ก

สายสั้นๆไหลลงสู่ทะเลด้านนี้ อีกทั้งชายฝั่งด้านนี้ยังเป็นทะเลเปิดท่ีเชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดีย ท าให้

ค่าความเค็มของน้ าทะเลค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับทะเลอ่าวไทย   

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วยระบบนิเวศชายหาดทั้งที่ เป็นหาดเลน หาด

ทรายและหาดหินกระจายอยู่ทั่วไปตามแนวชายฝัง่ โดยพ้ืนที่หาดเลนจะมีปุาชายเลนขึ้นอยู่ทั่วไป

โดยเฉพาะในบริเวณใกล้ปากแม่น้ าหรือคูคลอง และบริเวณที่ลึกเข้าไปจากปากแม่น้ าท่ีมีลักษณะ

เป็นน้ ากร่อย  นอกจากนี้ ยังสามารถพบ ระบบนิเวศหญ้าทะเล ระบบนิเวศแนวปะการั ง กลุ่มสัตว์

ทะเล จ าพวกปลา เต่าและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   

 

2.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง 
 

2.3.1 ความหมายของการกัดเซาะชายฝั่ง 

การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาทีเ่กิดจากการเคลื่อนย้าย 

ตะกอนดินบริเวณชายฝั่ง โดยอิทธิพลของ ลมพายุ คล่ืน และกระแสน้ า  ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมของ

มนุษย์จากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งท่ีไม่เหมาะสมต่อสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ เช่น การปรับพื้นที่เพ่ือ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การสร้างท่าเรือน้ าลึก การสร้างถนนเลียบชายฝั่ง  การสร้างเขื่อน รวมถึง

อิทธิพลจ ากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ก่อให้ เกิดสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ลมพายุที่มี

ความถ่ีและความรุนแรงกว่าปกติ การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท า

ให้เกิดปัญหาการกัดเซาะและการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่ง 
 

2.3.2 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง 

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยได้เกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า  

10 ปี ก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งยาวเป็นระยะทาง 830 กิโลเมตรคิดเป็น 26.37% ของความ

ยาวชายฝัง่ทะเลทั้งหมด โดยพบการกัดเซาะในทุกจังหวัดที่มีอาณาเขตติดชายฝ่ังทะเล (ภาพท่ี 2.2) 

แต่จะมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ปัจจัยอุทกวิทยาและปัจจัยเสริม

จากมนุษย์ สถานการณ์การกัดเซาะชายฝัง่ทะเลในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล จ าแนกรายจังหวัด 

ด้าน/จังหวัด ความยาวชายฝั่ง 

(กิโลเมตร) 

ความยาวชายฝั่งที่ถูก 

กัดเซาะ (กิโลเมตร) 

% ของความยาว 

ที่ถูกกัดเซาะ 

ด้านอ่าวไทย    

1. ตราด 184.30 46.63 25.30 

2. จันทบุร ี 102.25 35.21 34.44 

3. ระยอง 104.48 53.66 51.36 

4. ชลบุรี 171.78 25.14 14.63 

5. ฉะเชงิเทรา 16.28 7.89 48.46 

6. สมุทรปราการ 50.21 34.69 69.09 

7. กรุงเทพมหานคร 5.81 5.71 98.28 

8. สมุทรสาคร 42.78 33.45 78.19 

9. สมุทรสงคราม 25.20 2.96 11.75 

10. เพชรบุร ี 91.73 49.75 54.23 

11. ประจวบครีขีันธ์ 246.75 78.12 31.66 

12. ชุมพร 247.75 31.94 12.89 

13. สุราษฎรธ์านี 166.38 37.57 22.58 

14. นครศรธีรรมราช 244.99 126.87 51.79 

15. สงขลา 157.90 54.53 34.53 

16. ปัตตาน ี 138.83 61.94 44.62 

17. นราธวิาส 57.76 43.99 76.16 

รวม 2,055.18 730.05 35.52 

ด้านอันดามัน    

18. ระนอง 137.92 19.79 14.35 

19. พังงา 241.53 17.16 7.10 

20. ภูเก็ต 205.89 6.20 3.01 

21. กระบ่ี 216.31 21.63 9.99 

22. สตูล 136.33 18.80 13.79 

23. ตรัง 155.07 16.46 10.61 

รวม 1,093.04 100.04 9.15 

รวมทั้งประเทศ 3,148.23 830.07 27.58 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554ก) 
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 จากข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝัง่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554ก) 

ระบุว่าพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีการกัดเซาะอย่างรุนแรงอัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี

ท าให้ชายฝั่งถูกกัดเซาะหายไปเป็นระยะทางยาวมากถึง 730 กิโลเมตร คิดเป็น 35.52% ของความ

ยาวชายฝัง่ทะเลอ่าวไทย หรือ 23.19% ของความยาวชายฝั่งทะเลทั้งหมด  โดยเฉพาะบริเวณอ่าว

ไทยตอนบนตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ าบางปะกงจนถึงปากแม่น้ าแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงครามและสมุทรสาคร เป็นพื้นที่

ที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังรุนแรงม ากที่สุดของประเทศไทย  (ภาพท่ี 2.3)  เช่นชายฝั่ง

ทะเลบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ มีอัตราการกัดเซาะมากกว่า 25 เมตรต่อปี ชายฝั่ง

ทะเลเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีอัตราการกัดเซาะอย่างรุนแรงในอัตรา 20-25 เมตรต่อปี 

ท าให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ชายฝัง่เป็นระยะ ทาง 400-600 เมตรจากแนวชายฝั่งเดิม คิดเป็นพื้นที่

สูญหายประมาณ 1,500 ไร่ และในช่วง 28 ปีที่ผ่านมามีการกัดเซาะในพื้นที่ซ่ึงเป็นที่ราบน้ าทะเลข้ึน

ถึงและปุาชายเลนเสียหายไปประมาณ 1 กิโลเมตร (กรมทรัพยากรธรณี, 2551) ส่งผลท าให้บริเวณ

ที่เคยเป็นที่ตั้งชุมชนถูกน้ าทะเลกัดเซาะจนกลายเป็นผืนน้ าในปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 2.2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลท่ีถูกกัดเซาะของประเทศไทย 
(ที่มาของภาพจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554ก) 
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ภาพท่ี 2.3 พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 

     (ก) จ.สมุทรปราการ (ข) จ.กรุงเทพมหานคร (ค) จ.สมุทรสาคร 

 (ที่มาของภาพจากกรมทรัพยากรธรณ,ี 2555ข) 
 

 ส าหรับสถานการณ์ การกัดเซาะชายฝั่ง ด้านอันดามัน  พบพื้นที่ถูกกัดเซาะ เป็นระยะทาง

ยาวประมาณ 100 กิโลเมตรจากความยาวชายฝั่ง 1,093 กิโลเมตร คิดเป็น 9.15% ของความยาว

ชายฝั่งทะเลอันดามัน หรือ 3.18% ของความยาวชายฝั่งทะเลทั้งหมด  

 สาเหตุที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเกิดปัญหาการกัดเซาะท่ีรุนแรงมากกว่าชายฝัง่ทะเลอันดามัน 

สุวลักษณ์ (2554) ให้เหตุผลว่าเป็นผลมาจากความแตกต่างของลักษณะทางธรณีวิทยาชายฝั่งอ่าว

ไทยที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ มชายฝั่งและมีดินตะกอนสะสมอยู่มาก จึงอ่อนไหวต่อการกระท าของ

กระบวนการชายฝั่งได้ง่ายกว่าชายฝั่งทะเลอันดามันซ่ึงมีสภาพธรณีวิทยาชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นหิน 

ประกอบกับพื้นที่ชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่ง อย่างเข้มข้น  เช่น 

การก่อสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม การก่อสร้างรีสอร์ทและบ้านพัก การ

ขยายพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่ง เป็นต้น ท าให้การไหลเวียนของกระแสน้ าและตะกอนชายฝั่งเกิด

การเปลี่ยนแปลงมากกว่าชายฝัง่ทะเลอันดามัน   

(ข) (ก) 

(ค) 
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2.3.3 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล มีสาเหตุมาจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ 

เช่น ลักษณะทางกายภาพของชายฝ่ัง สภาพคล่ืน ลมและกระแสน้ า การสูบน้ าบาดาลมาใช้ใน

ปริมาณมาก การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล ฯลฯ ส าหรับสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งสามารถ

อธิบายได้ดังนี้ 
 

1) การกัดเซาะชายฝั่งจากธรรมชาติ 

การกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีสาเหตุจากธรรมชาติมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน  

อาทิเช่น ลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง สภาพคล่ืน ลมและกระแสน้ าข้ึนน้ าลง กล่าวคือ  
 

 ลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง ที่เป็นทะเลปิด อ่าว แหลม หาดทราย  

หาดหินและหาดโคลน มีผลต่อการเปล่ียนแปลงแนวชายฝัง่มากน้อยแตกต่างกัน เ ช่น บริเวณอ่าว

ไทยฝั่งตะวันตกตอนล่างซ่ึงมีลักษณะเป็นทะเลเปิดจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเมื่อเกิดพายุ โดย

คล่ืนขนาดใหญ่จะเคลื่อนตัวเข้ากระทบฝั่งโดยตรง ท าให้เกิดการกัดเซาะชายฝัง่อย่างรุนแรง 

 คล่ืนลมเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของตะกอนจาก 

ชายฝั่ง โดยเฉพาะคล่ืนลมในช่วงฤดูมรสุม ก่อให้เกิดกระแสลมแรงและคล่ืนเคล่ือนเข้าปะทะชายฝัง่  

น าพามวลทรายออกจากชายฝั่งและจะน าพามวลทรายกลับมาในอีกช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเป็น

ลักษณะปกติตามธรรมชาติ  แต่ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยนั้นเกิดข้ึน

เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เกิดข้ึนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ที่

ได้พัดพามวลทรายออกไปจากฝั่งจ านวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว ในขณะที่ มวลทรายที่เคล่ือนตัว

กลับเข้ามาสะสมในช่วงที่คล่ืนลมสงบมีจ านวนน้อย การกัดเซาะชายฝั่งจึงมักเกิดข้ึนในช่วงของฤดู

มรสมของทุกปี ลักษณะเช่นนี้มีผลต่อการกัดเซาะชายฝั่งใน จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส  ส่วนลมพายุซ่ึงไม่ถือเป็นลมประจ า

ถิ่น เพราะไม่มีช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนแน่นอน  ก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเกิดการกัดเซาะชายฝัง่

เช่นเดียวกัน เพราะช่วงเวลาที่เกิดลมพายุข้ึน  จะก่อให้เกิดคล่ืนขนาดใหญ่และกระแสลมท่ีรุนแรง

กว่าปกติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสภาพทางกายภาพของชายฝั่ง  รวมถึงจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย

มวลทรายมากกว่าช่วงที่เกิดลมมรสุม 

 น้ าข้ึนน้ าลง เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีผลต่อการเคล่ือนตวัของ 

ตะกอนดินเลนและมวลทรายเข้าและออกจากฝั่ง โดยเมื่อน้ าข้ึนมวลทรายจะถูกพัดพาออกจากฝั่ง

จากอิทธิพลของน้ า และเมื่อน้ าลดตะกอนทรายจะตกทับถมซ่ึงเป็นผลท าให้เกิดการงอกในบางพื้นที่

และเกิดการกัดเซาะในบางพื้นที่ แต่หากในบางช่วงเวลาการเคล่ือนตัวของตะกอนดินเลนและมวล

ทรายอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุล ก็จะมีส่วนท าให้เกิดปัญหาการสูญเสียตะกอนชายฝั่งได้เช่นกัน     
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 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศโลก มีผลท าให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวน ช่วงเวลาของฤดูกาลเกิดการเปลี่ยนแปลง 

การเกิดลมพายุที่มีความถ่ีและความรุนแรงก ว่าปกติ การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล ปัจจัยเหล่านี้

เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ดังเช่นรายงานการวิจัยของนพพล (2551) ที่

ได้กล่าวว่าปัจจัยทางอุทกวิทยาและอิทธิพลของลมมรสุมที่มีความรุนแรงข้ึนมีผลท าให้เกิดปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบัน 

 

2) การกัดเซาะชายฝั่งจากมนุษย์ 

กิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุหนึ่งของการกัดเซาะชายฝัง่ อาทิเช่น การ 

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การสูบน้ าบาดาลมาใช้ในปริมาณมาก การก่อสร้างเขื่อน 

กล่าวคือ 
 

 การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จากการเปล่ียนแปลงการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งจากพื้นที่ปุาชายเลนตามธรรมชาติเป็นพื้นที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่ง การ

สร้างท่าเรือและการขยายตัวของท่ีพัก อาศัยเชิงพาณิชย์ เช่น รีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ โรงแรม 

ฯลฯ ตลอดจนการพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ การสร้างสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวย

ความสะดวกเพื่อการ ท่องเที่ยว ท าให้ เกิดการเคลื่อนย้ายตะกอนดินและมวลทรายเข้าออกจาก

ชายฝั่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง และการสูญเสียพื้นที่ริมชายฝั่ง  

โดยจากรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปี 2551ก พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน

บริเวณชายฝั่งทะเลในปี 2532-2545 ได้ถูกเปลี่ยนจากปุาชายเลนธรรมชาติเป็นนากุ้ง บ่อเล้ียงปลา 

นาเกลือ บ่อเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ชุมชนและอุตสาหกรรม ท าให้ ในช่วงปี 2532-2545 ปุาชายเลน

ลดลงจาก 13,027 ไร่เหลือ 7,925 ไร่ จึงส่งผลให้ชายฝั่งพังทลายและถูกกัดเซาะได้ง่ายเนื่องจากไม่

มีแนวปูองกันคลื่นลมและแหล่งดักตะกอนตามธรรมชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของเทอม (2544) ที่

พบว่าการท าลายพ้ืนที่ปุาชายเลนธรรมชาติในพื้นที่ต าบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเป็น

บ่อเล้ียงกุ้งกุลาด า ท าให้ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง 

 

 การสูบน้ าบาดาล การสูบน้ าบาดาลมาใช้ในปริมาณมากเป็นสาเหตุ 

ท าให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินความลาดชันของพ้ืนที่ชายฝั่งจึงลดลง ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ชายฝั่ง

จมน้ าและเกิดการกัดเซาะได้ ง่าย ตัวอย่างพื้นที่ที่ ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอันเนื่องมาจาก

การสูบน้ าบาดาล คือ จังหวัดสมุทรสาคร นับเป็นพื้นที่ที่มีการสูบน้ าบ าดาลมาใช้ ในปริมาณมาก

เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ , 2554) เนื่องจากการขยายตัว

ของโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดและการเพิ่มจ านวนประชากรทั้งคนท้องถิ่นและแรงงานต่าง



20 

 

ถิ่นที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ ท าให้ความต้องการใช้น้ าเพิ่มสูงข้ึน จึงต้องมีกา รสูบน้ าบาดาลมาใช้เสริม

ทดแทนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบพื้ นที่มีการสูบน้ าบาดาลในปริมาณมากในเขต จังหวัด

สมุทรปราการ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

 การก่อสร้างเข่ือน ปัจจุบันบริเวณแหล่งต้นน้ าของแม่น้ าเกือบทุกสาย 

มีการสร้างเข่ือน เพ่ือกักเก็บน้ า ซ่ึงมีผลท าให้การไหลของน้ า เกิดการชะลอตัวและตกตะกอนอยู่ใน

ล าน้ าและบางส่วนถูกกักเก็บไว้บริเวณเหนือเข่ือน ปริมาณตะกอนที่ไหลลงไปสะสมตัวบริเวณปาก

แม่น้ าจึงมีปริมาณลดลง ตัวอย่างเช่น การสร้างเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์มีส่วนท าให้ตะกอนปาก

แม่น้ าเจ้าพระยาลดลง ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ชายฝั่ งทะเลบางขุนเทียนประสบปัญหาการกัด

เซาะชายฝั่ง เนื่องจากไม่มีการสะสมของตะกอนปากอ่าว รวมถึง การสร้างเขื่อนแก่งกระจานและ

เข่ือนปราณบุรีเป็นสาเหตุท าให้พื้นที่ทั้งสองจังหวัดประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ 

 

 ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ และ 

การติดตามประเมินผล ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เน้นบทบาทของภาครัฐโดยไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซ่ึงในความเป็นจริงภาคประชาชนในท้องถ่ินเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาและรู้

ถึงสภาพปัญหาเป็นอย่างดีแต่ขาดโอกาสเข้ามาร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาในท้องถ่ินของ

ตนเอง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนและการตัดสินใจก าหนดแนวทางแก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ทะเลที่ถูกก าหนดโดยภาครัฐ

จากส่วนกลางหรือจากบุคคลภายนอกชุมชน ซ่ึงไม่เข้าใจถึงสภาพภูมิปร ะเทศ สภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรในท้องถ่ินตลอดจนไม่คุ้นเคยกับชุมชนท้องถิ่น ท าให้แนวทางการแก้ไขปัญหาไม่เหมาะสม

ซ่ึงส่งผลท าให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไม่ประสบความส าเร็จ 

 

 ปัญหาจากการบริหารจัดการ ปัญหาจากการบริหารจัดการของ 

องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิเช่น การฝุาฝืนการก่อสร้างอาคารและส่ิงป ลูกสร้างบริเวณ

ชายฝั่งทะเลซ่ึงไม่อยู่ในระยะถอยร่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งโดยขาดการควบคุม การขุดทราย

ชายทะเลเพ่ือขาย ฯลฯ ท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล  

นอกจากนี้การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่ผ่านมายังขาดการบูรณาการอง ค์ความรู้ เชิง

วิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น  อีกทั้งองค์กรและหน่วยงานต่างๆยังคงมีลักษณะการท างานแบบ

ต่างคนต่างท า ตามบทบาทหน้าที่และนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน โดยขาดการ

ประสานกันทั้งแผนปฏิบัติงาน  งบประมาณ และแผนก าลังคน   ส่งผลท าให้การด าเนินงาน ไม่มี

ประสิทธิภาพ ไม่สามารถปูองกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ รวมถึงการด าเนินงานที่
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ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันไม่ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ องค์

ความรู้และ ข้อมูลข่าวสารวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแล ฟื้นฟู ปูองกันและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชายฝั่ง จึงท าให้องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อ

การอนุรักษ์และฟื้นฟูไม่ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน  

 

2.3.4 ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง 

  การกัดเซาะชายฝั่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ดังนี้  

 

1) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจทั้งใน 

ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับประเทศ  โดยในระดับครัวเรือนและชุมชนเกิดปัญหาจากการ

สูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่งอันเป็นที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ ท ากินซ่ึงเป็นแหล่งรายได้ ของ

ครอบครัว  และ การสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่ อาศัย ตลอดจนการก่อสร้าง

โครงสร้างปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับประเทศจากการสูญเสีย

งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างส่ิงปูองกันการกัดเซาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ การสูญเสีย

รายได้จากการท่องเที่ยวปีละมากถึง 0.72 ล้านล้านบาทต่อปี (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช), 2554) 

 

2) ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ 

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่ง เช่น ปุา 

ชายหาด ปุาชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล ปริมาณและความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ า  เป็น

ต้น เนื่องจากตะ กอนที่เกิดข้ึนมีผลท าให้น้ า ขุ่นบดบังแสงซ่ึงขัดขวางการเจริญเติบโตของปะการัง

และหญ้าทะเลซ่ึงชอบน้ าใส รวมถึงดินริมตลิ่งถูกกัดเซาะท าให้รากพืชขาดที่ยึดเกาะและเกิดการ

หลุดลอยไปกับน้ าไ ด้ง่ายเป็นสาเหตุที่ท าให้ปุาชายเลนเสื่อมโทรมลง น ามาซ่ึ งปัญหาการลดลงของ

จ านวนสัตว์น้ า เนื่องจากขาดแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร  

 

3) ผลกระทบทางด้านสังคม 

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้สร้างผลกระทบทางด้านสังคมต่อชุมชนชายฝัง่  

โดยก่อให้เกิดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นไปยังพื้ นที่อ่ืนที่มีความเส่ียงน้อยกว่าและปลอดภัยมากกว่า 

ดังเช่น ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ ท าให้เกิดปัญหาการสูญเสียวิถีชีวิ ตชุมชน
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ดั้งเดิม ตลอดจนการสูญ หายของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่เครือ

ญาติและเพื่อนบ้านเริ่มห่างเหินกัน มีการ ปรับเปล่ียนอาชีพจากที่เคยท าอยู่ตามความถนัดไปสู่

อาชีพใหม่ ส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตต่ าลง รวมถึงในบางพื้นที่สถานที่ที่มีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน ก าแพงเมือง เมืองโบราณ ศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของ

คนในชุมชนได้รับความเสียหาย ตัวอย่างเช่น วัดโคมนา ราม ต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี ที่ต้องย้ายไปตั้งห่างจากชายฝั่งมากขึ้นและไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้ 

 

2.3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

การปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นการด าเนินการเพ่ือลดความ 

รุนแรงของคล่ืน ลมและกระแสน้ า ที่กระทบชายฝั่ง อันจะมีผล ท าให้เกิดการ เคล่ือนย้ายตะกอนดิน

ออกจากฝั่ง ซ่ึงเป็นสาเหตุของการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่งและความ เสียหายต่อส่ิงปลูกสร้างริม

ชายฝั่ง การด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอาจด าเนินการในเชิงของการตั้ง

รับ โดยใช้วิธีการอพยพและเคล่ือนย้ายส่ิงปลูกสร้าง (Relocation) ออกจากบริเวณที่อยู่ในพื้นที่เส่ียง

ต่อการกัดเซาะไปยังพื้นที่อ่ืนที่มีความเส่ียงน้อยกว่าและปลอดภัยมากกว่าเพื่อรักษาสภาพชายฝัง่ให้

คงสภาพตามธรรมชาติไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ชายฝั่งยังคงมีการกัดเซาะและ เกิดการ สูญเสียพื้นที่

ต่อไป นอกจากนี้อาจใช้มาตรการปู องกันการสูญเสียที่ดินริมชายฝั่งและ ความเสียหายของส่ิงปลูก

สร้างริมชายฝั่งโดยการก่อสร้างโครงสร้างรูปแบบต่างๆ เช่น ก าแพงกันคล่ืน ไส้กรอกทราย รอดัก

ทราย ฯลฯ แต่จะมีผลท าให้ชายฝั่งทะเล บริเวณนั้น เปลี่ยนแปลงสภาพไป ดังนั้นในการด าเนินการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่  อาจใช้วิธีการเดียวหรือหลายวิธีการประกอบกันข้ึนอยู่

กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในแต่ละแ ห่ง สาเหตุและปัจจัยจากสภาพแวดล้อมต่างๆ  เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่าง สูงสุด ส าหรับตัวอย่างวิธีการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ที่เป็นที่พบในประเทศไทยมีดังต่อไปนี้   
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1) รอดักทราย  

รอดักทราย (Groins)  เป็นโครงสร้างท่ีใช้ในการดักตะกอนที่เกิดการเคล่ือนย้าย 

มากับกระแสน้ าให้เกิดการตกสะสมเป็นแนว รอดักทรายส่วนใหญ่ท าจากหิน  เหล็ก คอนกรีต ปูน

หรือใยสังเคราะห์ เนื่องจากมีความแข็งแรงคงทน โดยสร้างตั้งฉากกับแนวชายฝั่งเป็นรูปตัว I ตัว Y 

หรือตัว T ตัวอย่างเช่น รอดักทรายบริเวณพระร ามราชนิเวศมฤคทายวัน ต าบลห้วย ทรายเหนือ 

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ชายฝั่งบ้านทุ่งน้อย ต าบลเขาแดง อ าเภอกุยบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ตัวอย่างรอดักทราย ดังภาพที่ 2.4 

 

       

  

     
   

 

   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 รอดักทรายรูปตัววาย ตัวไอและตัวที  
(ที่มาของภาพจากกรมทรัพยากรธรณ,ี 2555ข) 

รอดักทรายรูปตัวท ี

 

รอดักทรายรูปตัวไอ 

 

รอดักทรายรูปตัววาย  
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2) ก าแพงกันคล่ืน 

ก าแพงกันคล่ืน (Seawall) เป็นโครงสร้างท่ีสร้างข้ึนบริเวณริมชายฝั่งเพื่อลด 

ความแรงของคล่ืนและกระแสน้ าท่ีมาปะทะชายฝั่ง  อันเป็นสาเหตุของการสูญเสียที่ดินและความ

เสียหายของส่ิงปลูกสร้างริมชายฝั่ง ก าแพงกันคล่ืน ส่วนใหญ่ท าจากวัสดุจ าพวก หิน แท่งคอนกรีต  

เศษปูนจากการก่อสร้าง ยางรถยนต์เก่า หรือไม้ โดยวางเรียงเป็นก าแพงในแนว ขนานไปกับชายฝั่ง  

ตัวอย่างเช่น ก าแพงกั นคล่ืนแบบตั้งตรง บริเวณชายฝั่ง ในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ก าแพงกัน คล่ืนแบบหิน บริเวณชายฝั่งแหลมหลวงรีสอร์ท อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี    

ก าแพงกันคล่ืนแบบหินเรียง บริเวณพระรามราชนิเวศมฤคทายวัน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

ก าแพงกันคลื่นแบบเสาเข็มหรือแท่ งคอนกรีตบ ริเวณชายฝั่งบ้านพอด  อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ตัวอย่างก าแพงกันคลื่น ดังภาพท่ี 2.5  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

(ก)        (ข)       

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ค)       (ง)   

ภาพท่ี 2.5 ก าแพงกันคล่ืน ก) แบบแท่งคอนกรีต ข) แบบลาดเอียง   

 ค) แบบกระสอบทราย ง) แบบก้อนหิน 
(ที่มาของภาพจากกรมทรัพยากรธรณ,ี 2555ข) 
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3) ไส้กรอกทราย 

ไส้กรอกทราย(Sand Sausage) เป็นโครงสร้างท่ีสร้างข้ึนบริเวณริมชายฝั่งเพ่ือ 

ลดความรุนแรงของคล่ืนและกระแสน้ าท่ีมาปะทะชายฝั่ง  โดยส่วนนอกของไส้กรอกทรายจะท าการ

ห่อหุ้มด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ทางธรณี (Geotextile ) ที่ท าจากพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนหรือโพลี

เอสเทอร์ แล้วท าการบรรจุทรายเข้าไปจนเต็มมีลักษณะคล้ายไส้กรอกจึงเรียกว่า “ไส้กรอกทราย”

แต่ละท่อนของไส้กรอกทรายจะมี ความยาวประมาณ 100 เมตรและเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 

1.8-2.1 เมตร โดยน าไปวางเรียงเป็นชั้นๆ ขนานไปกับแนวชายฝั่งให้มีระยะ ห่างกันประมาณ  50 

เมตรและห่างจากแนวชายฝั่งประมาณ 200-400 เมตร ขึ้นอยู่กับความลึกของทะเลหรือ ก าหนดที่

ความลึกประมาณ 3 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ตัวอย่างพื้นที่ที่มีการวางไส้กรอกทรายเพ่ือ

ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น ต าบลพันท้ายนรสิงห์ และต าบลโคกขาม  อ าเภอเมืองสมุ ทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร ตัวอย่างไส้กรอกทราย ดังภาพท่ี 2.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 ไส้กรอกทราย  
(ที่มาของภาพจากกรมทรัพยากรธรณ,ี 2555ข) 
 

4) เข่ือนป้องกันคล่ืนนอกชายฝั่ง  

 เข่ือนปูองกันคลื่นนอกชายฝั่ง(Offshore Breakwater) เป็นโครงสร้างท่ีสร้างข้ึน 

บริเวณนอกชายฝั่ งเพ่ือสลายพลังงานคลื่นก่อนเคล่ือนตัวเข้าสู่ฝั่ง  อันเป็นการยับยั้งความเร็วและ

ความแรงของคล่ืนที่เคลื่อนที่เข้าปะทะชายฝั่ ง โครงสร้างท่ีใช้ ส่วนใหญ่ท าจากวัสดุประเภทหิน 

เสาเข็มหรือแท่งคอนกรีต โดยกองเป็นชั้นในลักษณะขนานกับแนวชายฝั่งทะเล ตัวอย่างเช่น เข่ือน

ปูองกันคล่ืนบริเวณหาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง ตัวอย่างเข่ือนปูองกันคลื่นนอกชายฝั่ง ดังภาพท่ี 

2.7   
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 ภาพท่ี 2.7 เข่ือนปูองกันคลื่นนอกชายฝั่ง  
 (ที่มาของภาพจากกรมทรัพยากรธรณ,ี 2555ข) 

 

5) เข่ือนกันทรายและคล่ืน  

เข่ือนกันทรายและคล่ืน (Jetty) เป็นโครงสร้างปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทีท่ า 

จากก้อน หินขนาดใหญ่ วาง เรียง เป็นชั้นในแนวตั้งฉากกับแนวชายฝั่งย่ืนออกไปในทะเล โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือดักตะกอนให้เกิดการทับถมบริเวณ ชายฝั่งและปูองกันมิให้เกิดการตกทับถมของ

ตะกอนปิดกั้นร่องทางเดินเรือ  โดยทั่วไปจึงมักเห็น การก่อสร้างเข่ือนกันทรายและคล่ืนบริเวณปาก

แม่น้ า เช่น เข่ือนกันทรายและคล่ืน บริเวณปากคลองชะอ าของบริษัทชลประทานซีเมนต์ อ าเภอ

ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และ เข่ือนกันทรายและคล่ืน บริเวณปากแม่น้ าปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวอย่างเขื่อนกันทรายและคล่ืน ดังภาพท่ี 2.8 
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ภาพท่ี 2.8 เข่ือนกันทรายและคล่ืน 
(ที่มาของภาพจากกรมทรัพยากรธรณ,ี 2555ข) 
 

6) การถมทรายเสริมชายหาด  

การถมทรายเสริมชายหาด(Beach replenishment) หรือการฟื้นฟูชายหาดด้วย 

วิธีการถมทราย (Beach Nourishment) เพ่ือสร้างหาดทรายเทียม นับเป็นมาตรการโครงสร้างแบบ

อ่อนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการน าทรายจากพื้นที่อ่ืนมาถมบริเวณชายฝั่งท่ี

ถูกกัดเซาะ นอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพชายหาดแล้วยังเป็นการช่วยปูองกันบ้านเรือนและส่ิงปลูก

สร้างบริเวณชายฝั่งไม่ให้ถูกกัดเซาะได้รับความเสียหาย วิธกีารนี้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

และค่าบ ารุงรักษาค่อนข้างสูง อีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลานานในการฟื้นฟู ตัวอย่างการถมทราย

เสริมชายหาด ดังภาพท่ี 2.9  
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ภาพท่ี 2.9 การถมทรายเสริมชายหาด 
(ที่มาของภาพจากเวปไซด ์www.bwn.psu.ac.th) 
 

7) การปลูกป่าชายเลน  

การปลูกปุาชายเลน (mangrove afforestation) เป็นวิธีการบรรเทาปัญหาการ 

กัดเซาะชายฝั่ง โดยการปลูกพืชจ าพวกแสม โกงกาง ใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ฯลฯ  บริเวณริมชายฝั่ง

หรือบริเวณปุาชายเลนที่เส่ือมโทรมเพ่ือฟื้นฟูสภาพพื้นที่และบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง  

เนื่องจากพืชเหล่านี้มี ระบบรากที่แผ่กว้างที่นอกจากจะช่วยค้ ายันล าต้นให้ยึดเกาะกับดินเลนได้โดย

ไม่ล้มและหลุดกับกระแสน้ าโดยง่ายแล้ว รา กพืชปุาชายเลนยังช่วยยึดเกาะ ดินไม่ให้ถูกน้ าทะเลกัด

เซาะหลุดไปโดยง่าย อีกทั้งยัง ช่วยลดค วามแรงของคล่ืนลมที่กระทบชายฝั่ง และดัก ตะกอนที่

แขวนลอยมากับกระแสน้ าท าให้เกิดการตกทับถมของตะกอนดิน เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าก็จะขยาย

พื้นที่ออกไปในทะเลเกิดเป็นหาดเลนงอกใหม่  ตัวอย่างการปลูกปุาชายเลนเพื่อบรรเทาปัญหาการ

กัดเซาะชายฝั่ง ดังภาพท่ี 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10 การปลูกปุาชายเลนเพ่ือบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง 
(ที่มาของภาพโดยผู้วิจัยเมื่อพฤศจกิายน 2555) 
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8) การปักไม้ไผช่ะลอคลื่น 

การปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน (Bamboo revetments) เป็นวิธีการปูองกันการกัดเซาะ 

ชายฝั่งด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยใช้ไม้ไผ่ตงหรือไม้ไผ่รวก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 

นิ้ว ยาวท่อนละประมาณ 4-5 เมตร ปักบริเวณริมชายฝั่งในแนวขนานโดยเว้นระยะห่างกันเล็กน้อย 

อาจปักเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ตามความเหมาะสม วิธีการนี้นอกจากจะช่วยลดความรุนแรง

ของคล่ืนที่กระทบชายฝั่ง แล้วยังช่วยดักตะกอน เมื่อตะกอนมีการตกทับถมมากขึ้นก็จะด าเนินการ

ปลูกไม้โกงกาง ซ่ึงเป็นพรรณไม้ท่ีมีระบบรา กยาวไว้ด้านหลังแนวไม้ไผ่เพื่อช่วยยึดเกาะดิน อันเป็น

การช่วยฟื้นฟูสภาพปุาชายเลนตามธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความสมดุล  อีกทั้ง เป็นก าแพง ในการ

ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  รวมถึงเกิดผลพลอยได้จากการที่มีหอยแมลงภู่มาเกาะไม้ไผ่ เป็นการ

สร้างรายได้ให้กับ ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย  นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ช่วยลดปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งได้อย่างได้ผลโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นหาดเลนคล่ืนลมไม่รุนแรงมากนัก ดังเช่น การปัก  ไม้ไผ่

ชะลอคล่ืนในพื้นทีช่ายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ดังภาพท่ี 2.11 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2.11 การปักไม่ไผ่ชะลอคล่ืนเพ่ือลดการกัดเซาะชายฝั่งในต าบลพันท้ายนรสิงห์และต าบล 

 โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร  
(ที่มาของภาพโดยผู้วิจัยเมื่อพฤศจิกายน 2555) 
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2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

พิพัฒน ์ (2555) ได้ท าการศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีต่อชุมชนชายฝั่งทะเล

กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีต่อชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

ระบบนิเวศ คุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การ

สังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ใหข้้อมูลที่เป็นชาวบ้านในชุมชน ผู้น าชุมชนและส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่าการกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศภายในชุมชน 3 

ลักษณะคือ 1) การสูญเสียที่ดินริมชายฝั่งท่ีใช้ประโยชน์ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและการก่อสร้าง

บ้านเรือน 2) การลดลงของปุาชายเลน 3) การลดลงของสัตว์น้ าตามธรรมชาติ ผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจ 2 ลักษณะคือการลดลงของรายได้จากการประกอบอาชีพการจับสัตว์น้ าตามธรรมชาติ

และการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายผลกระทบด้านสังคม 4 

ลักษณะ คือ 1) การถอยร่นของบ้านเรือนท่ีพักอาศยั 2) ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 3) ความ

ขัดแย้งของคนในชุมชน 4) การเปล่ียนแปลงของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตจากการรู้สึกขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต รวมถึง

ผลกระทบต่อสภาพจิตใจจากความหวาดกลัวภัยธรรมชาติและวิตกกังวลในการสูญเสียที่ดินใน

อนาคต ชุมชนมีการด าเนินการปูองกันแก้ไขโดยการท าคันดินให้สูง การใช้ถุงทรายกั้น การวางแนว

หินทิ้งและการปักไม้ไผ่ริมชายฝั่ง  

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (2554ข) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การติดตามและ

ประเมินผลการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน กรณีศึกษาจังหวัด

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการและฉะเชิงเทรา โดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะ

ทางสังคมของชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการและ

ฉะเชิงเทรา และวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาผลจากการด าเนินการแก้ไขปัญหาการกัด เซาะ

ชายฝั่งด้วยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืนที่มีต่อการเปล่ียนแปลงลักษณะทางสมุทรศาสตร์ การ

เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและคุณภาพส่ิงแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  

ผลการศึกษาลักษณะทางสังคมในพื้นที่ศึกษาพบว่ามีลักษณะเป็นชุมชนทีม่ีระยะเวลาการ

ตั้งหมู่บ้านมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะชุมชน ชายฝั่งในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามมี

ระยะเวลาตั้งหมู่บ้านโดยเฉล่ีย 100 ปี ประชากรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในชุมชนมาตั้งแต่ก าเนิดและ

ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก สภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับไม่ค่อยดีถึงยากจน ปัญหาการกั ด

เซาะชายฝั่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาการย้ายถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่ต าบลบางกระเจ้าและ
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ต าบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่มายาวนาน 

30-40 ปี ส่งผลกระทบที่ส าคัญคือการพังทลายของดิน การย้ายถิ่น ขาดท่ีดินท ากิน และความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรประมงลดลง 

จากการศึกษาการด าเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน

พบว่าไม่สามารถสรุปบทบาทของแนวไม้ไผ่ในการลดพลังงานคลื่นและการดักตะกอนได้อย่าง 

ชัดเจน เนื่องจากในพื้นที่ศึกษามีโครงสร้างปูองกันการกัดเซาะชายฝ่ังรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ไส้กรอก

ทรายและแนวหินทิ้ง รวมถึงมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของมนุษย์บริเวณชายฝั่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย   

การศึกษาผลจากการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืนที่มตี่อทรัพยากรชีวภาพและส่ิงแวดล้อม พบว่า

การปักไมไ้ผ ่1) มีผลท าให้พื้นดินบริเวณนั้นเป็นสีด าและมีกลิ่นเหม็นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 2) มี

ผลท าให้สัดส่วนของอนุภาคดินตะกอนประเภทดินทรายแปูงและดินเหนียวมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ในขณะ

ที่สัดส่วนของดินทรายมีปริมาณลดลง 3) มีผลท าให้ก าลังการผลิตทางชีวภาพและผลผลิตประมง

ในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์สูง 

การด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยที่ผ่านมา มีทั้ง

การใช้ไส้กรอกทราย การใช้หินทิ้ง การปักเสาคอนกรีตและการใช้ไม่ไผ่ชะลอคล่ืน การด าเนินการ

โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ได้ให้ความส าคัญกับการท าประชาคมในพื้นที่ศึกษา แต่การ

ท าประชาคมยังมีข้อก าจัดเนื่องจากชุมชนเห็นว่าเป็นการด าเนินการตามรูปแบบเท่านั้น ไม่ได้เปิด

โอกาสให้เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน ไม่มีการเปิดโอกาสให้

ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ ข้อจ ากัดของ

โครงการไม้ไผ่คือมีอายุการใช้งานที่สั้นจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง จึงจ าเป็นที่

ภาครัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ

แก้ไขปัญหา  

 

 สุรชัย (2554) ได้ท าการศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ที่มีต่อชุมชนบ้าน

พันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งใน

พื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านชายทะเลต าบลพันท้ายนรสิงห์ จงัหวัดสมุทรสาคร และศึกษาผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธกีารสัมภาษณ์เชิงลึกชาวบ้านและ

ผู้น าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ชายฝั่งทะเลบริเวณต าบลพันท้ายนรสิงห์ประสบปัญหาการกัดเซาะ

อย่างรุนแรงมาเป็นเวลาหลายปี และได้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 1) รายได้จากการ

ประกอบอาชีพประมงลดลง บางส่วนต้องเปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืนที่ตนเองไม่ถนัด เช่น ท างาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป 2) การสูญเสียพื้นที่ดินในการเกษตรกรรม 3) สูญเสีย

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ผลกระทบทางด้านสังคมปรากฏให้เห็น  4 ด้าน 

ได้แก่ 1) การอพยพย้ายถิ่นไกลจากชายฝั่ง หรืออพยพไปยังพื้นที่ใกล้เคียง 2) ความสัมพันธ์ของคน
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ในครอบครัวและหมู่เครือญาติห่างเหินกัน เนื่องจากต้องแยกย้ายไปหาง านท าในต่างจังหวัด 3) 

วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถ่ินได้เริ่มสูญหายไปพร้อมกับวิถีชีวิตชุมชน ศาสนสถานได้รับความ

เสียหาย เช่น ศาลเจ้าประจ าหมู่บ้าน 4) คุณภาพชีวิตต่ าลง ผลกระทบต่อระบบนิเวศและ

ส่ิงแวดล้อม ปรากฏให้เห็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความแรงของคล่ืนลมกระแสน้ ามากข้ึน 2) การเพิ่มข้ึน

ของระดับของน้ าทะเล 3) ปุาชายเลนเส่ือมโทรมเนื่องจากถูกแปรสภาพเป็นนากุ้งและภัยธรรมชาติ 

  

อเนกและสมภพ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหา 

การกัดเซาะและฟื้นฟูพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาบ้านโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดส มุทรสาคร 

ด าเนินการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามประชาชนในพื้นที่หมู่ 3 ต าบลโคกขาม จ านวน  82 คน พบว่า 

ชาวบ้านในชุมชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล  ทั้งใน

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความสะดวกและผลกา ร

ด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการเห็นความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ต าบลโคกขาม โดยเฉพาะปุาชายเลนเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรสัตว์น้ า การปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อมที่สวยงามปราศจากมลภาวะ ตามล าดับ  โดยปัญหาและอุปสรรคในการแก้ปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งท่ีส าคัญคือ ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม

รับรู้ไม่ทั่วถึงและเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่เห็นความส าคัญของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและการฟื้นฟู

ชายฝั่ง ตามล าดับ 

 

 ยุทธพลและคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องเครือข่ายชุมชนเพ่ือปูองกันปัญหาการกัด

เซาะชายฝั่งด้วยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาการปักไมไ้ผ่ชะลอคล่ืนของเครือข่ายรักษ์อ่าวไทย

ตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อตัว กลยุทธ์การสร้าง การบริหารงาน และค้นหาปัจจัย

ความเข้มแข็งของเครือข่าย ด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจากการเข้าร่ วม

ประชุมร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกแกนน ากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการปักไม้ไผ่ชะคล่ืน

ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และผู้แทนภาคส่วนที่สนับสนุนกิจกรรม

เครือข่ายเกี่ยวกับการก่อตัว กลยุทธ์การสร้าง การบริหารงาน รักษาความต่อเนื่อง และการ

สนับสนุนด้านงบประมาณและเทคนิคแก่เครือข่าย ผลการศึกษาพบว่า มี 8 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เข้มแข็งของเครือข่ายคือ 1) ผู้น าเครือข่ายเป็นผู้มีอุดมการณ์ ความเสียสละ มีต าแหน่งทั้งที่เ ป็น

ทางการและไม่เป็นทางการในชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์และมีการฝึกฝนผู้น ารุ่นใหม่ 2) การมี

จิตส านึกและมีส่วนร่วมของชุมชนจากการรับรู้ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่และการเปล่ียนแปลง

ทรัพยากรชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต 3) การมีเปูาหมายที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากการที่

เครือข่ายได้ระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดเปูาหมาย เสนอแนวทางแก้ปัญหาและก าหนด



33 

 

ผู้รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่ 4) การมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน 5) การติดต่อส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ 6) การมีความรู้ความเข้าใจ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์เกี่ยวกับเปูาหมายและผลส าเร็จ

ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 7) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และ 8) การ

สนับสนุนด้านเทคนิคและค าปรึกษาจากองค์กรพัฒนาเอกชน 

 

  สุวิมลและสวรรยา (2554) ได้ท าการศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

ต่อชุมชนท้องถ่ิน กรณีศึกษา: ชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบ

จากการกัดเซาะท่ีมีต่อชุมชนและด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธกีารศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิง

ลึกชาวบ้านและผู้น าชุมชน ผลการศึกษาพบว่าการกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชายหาดเก้าเส้ง การสูญเสียแนวปะการังและการลดลงของปริมาณ

สัตว์ทะเล ผลกระทบด้านสังคมอันเกิด จากการอพยพย้ายถิน่และการเปล่ียนแปลงประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิน่ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จากการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว รายได้จาก

การเปล่ียนแปลงอาชีพและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนและส่ิงปลูกสร้างที่ได้รับความ

เสียหาย รวมถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชาชนอันเกิดจากความวิตกกังวลและ

ความเครียดจากความเสียหายของทรัพย์สิน 

 

 กรรณิการ์ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อการ 

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยมีขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาถึงสภาพปัญหา และสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งและการด าเนินการ

แก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานต่างๆ  และส่วนที่สองเป็นการน าผลการศึกษาที่ได้จากส่วนแรกมา จัดท า

แผนการประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่บริเวณอ่าวไทยตอนบน  

 ส าหรับการศึกษาส่วนที่หนึ่งมี วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1) ศึกษาสภาพปัญหา 

ความรุนแรงและสาเหตุของ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่  5 จังหวัด คือฉะเชิงเทรา 

สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาครและสมุทรสงคราม 2) ศึกษาบทบาทหน้าที่ ผู้น าทาง

ความคิด /แกนน า  ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ 3) ศึกษาสถานภาพการด าเนินงาน 

ความก้าวหน้า ปัจจัยส่งเสริม ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  ความส าเร็จในการด าเนินงาน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต  หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ในเครือข่า ยการแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งและ วิธีการสร้างเครือข่าย  ด าเนินการศึกษา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น า

ทางความคิด /แกนน า อันประกอบด้วยนักวิชาการ นักบริหารท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา ข้าราชการ 

องค์กรพัฒนาเอกชนและชาวบ้าน  ในพื้นที่ 5 จังหวัด และการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นจากทุกภาคส่วน ผลการศึกษา  พบว่า สาเหตุของการกัดเซาะชายฝัง่ในพื้นที่ศึกษามาจาก 7  
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สาเหตุ คือ การลดลงของพื้นที่ปุาชายเลน การกระท าของคล่ืนลมในฤดูมรสุมและคล่ืนลมจากเรือ

หาปลาและเรือน าเที่ยว การท านากุ้ง การสร้างเข่ือนและการขุดกระซ้าหอย  การขุดลอกตะกอนดิน

และการสูบน้ าบาดาล ผู้น าทางความคิด /แกนน า ได้ทดลองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัด

เซาะชายฝั่งในชุมชนของตนเองควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือกับประชาชนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีข้อได้เปรียบใน เรื่องผู้น าทางความคิด /แกนน าเป็นผู้มีความรู้

ความเข้าใจลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กระแสน้ าและทรัพยากรในพื้นที่ เป็นอย่างดี  รวมทั้ง

อาศัยภูมิปัญญาด้ังเดิมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา

ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจา กนี้ยังมีความคุ้นเคยกับประชาชนในท้องที่

เป็นอย่างดีจึงได้รับความร่วมมือในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่อย่าง เต็มที่ 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานมี 4 ประการ คือ ขาดแคลนงบประมาณ เจ้าหน้าที่

ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ ประชาชนในพื้ นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการ

และไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร รวมทั้งเกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับผู้น าทาง

ความคิด /แกนน า การปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ งที่ได้ผลประกอบด้วยการปักแนวไม้ไผ่ เสาไฟฟูา 

ปะการังเทียมและหินทิ้ง และตั้งเปูาหมายในการด าเนิ นงานไว้ว่าต้องการหยุดและลดการกัดเซาะ

ชายฝั่งท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งต้องการได้พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะไปกลับคืนมา รวมทั้ง

แสวงหาแนวทางในการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ แกนน าได้รับฟังปัญหาและ

ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยจัดประชุมและส ร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรอิสระและหน่วยงานเอกชน 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท าการส ารวจประชามติ (Public opinion) ของประชาชนที่อาศัย

อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด จ านวน 954 คน เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสา ร ทัศนคติและข้อเสนอแนะต่อ

โครงการ  เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนด แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ ผลการศึกษาพบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารผ่านส่ือโทรทัศน์ (ช่อง 7) โดยข่าวสารที่สนใจคือการพยากรณ์

อากาศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และเห็นว่า

ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้น าชุมชนในการช่วยแก้ไขปัญหาการ กัดเซาะชายฝั่งได้โดยการสร้างความร่วมมือ

กับชาวบ้านในรูปแบบของการประชุมหมู่บ้าน และอบต .เป็นหน่วยงานที่ชุมชนคาดหวังในการช่วย

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ อีกทั้งประชาชนต้องการให้ใช้สื่อหนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ )และส่ือโทรทัศน์ 

(ช่อง 7) เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหากา รกัดเซาะชายฝัง่และต้องการมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมากที่สุด  โดยเห็นด้วยกับวิธีการระดมความคิด หาหนทางแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน 

 ผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไว้ว่าการ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่จะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดนอกจากจะข้ึนอยู่

กับความรู้ เชิงวิชาการแล้ว จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเนื่องจาก
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ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบโดยตรง รวมทั้งเป็นก า ลังส าคัญในการ

เฝูาระวังและ ปูองกันรักษาสภาพชายฝัง่ อันจะช่วยส่งเสริมให้กา รแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงควรให้ความส าคัญในการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารและเทคโนโลยีเชิง

วิชาการจากภาครัฐให้ แก่ชุมชนได้รับทราบ และเข้าใจเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นได้อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูล สภาพปัญหา ความ

ต้องการและข้อเสนอแนะ อันเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพ่ือ

น าไปสู่การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเชิงบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

นพพล (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีความสัมพันธ์กับปั จจัยด้าน

อุทก-อุตุนิยมวิทยา บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน

อุทก-อุตุนิยมวิทยามีแนวโน้มความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยสาเหตุหลักของการกัดเซาะชายฝั่งเกิด

จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการกัดเซาะช ายฝั่ง

จากการสอบถามจากชาวบ้านพบว่ามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 2 แบบ คือ การเปล่ียนไปใช้วัสดุ

ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความแข็งแรงคงทน เช่น อิฐหรือคอนกรีต และความพยายามที่จะ

ลดความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเน้นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่ว ม

ของประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 

 

 ธวัต (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาการปูองกันการกัดเซาะชายฝ่ังและการทับถม

ของตะกอนดินโดยใช้ไม้ไผ่รวก บริเวณปุาชายเลน ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปูองกันการกัดเซาะชายฝ่ั งโดยใช้ไม้ ไผ่รวก ผล

การศึกษาพบว่าแนวไม้ไผ่สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังได้ แต่ในอนาคตจะต้องมี

การศึกษามาตรการอื่นร่วมด้วยเนื่องจากไม้ไผ่รวกมีอายุการใช้งานประมาณ 2-2.5 ปีเท่านั้น และ

ผลการศึกษายังพบว่าบริเวณหลังแนวไม้ไผ่สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกปุาชายเลนได้ เนื่องจาก

ไม้ไผ่รวกสามารถช่วยลดความแรงของคล่ืนและกระแสน้ า อีกทั้งยังช่วยพยุงต้นกล้าไม้ให้สามารถ

ยืนต้นเองได้ อีกทั้งตะกอนดินที่เกิดการตกทับถมยังอุดมไปด้วยธาตุอาหารจ าพวกไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียมและแคลเซียมในปริมาณสูง  

 

 เทอม (2544) ได้ท า การศึกษาเรื่องผลตอบแทนทางการเงินในการปลูกปุาชายเลนเพ่ือ

ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลตอบแทนทางการเงินเพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนส าหรับ

ภาคเอกชน โดยใช้วิธีการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม ผลการศึกษาพบว่า 

พื้นที่ชายฝั่งทะเลต าบลคลองด่าน เดิมเป็นปุาชายเลนแต่ต่อมาถูกเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งกุลาด า
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และถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า ท าให้เกิดปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรง เนื่องจากขาดปุาชายเลน

ปูองกันคล่ืนลม ทางอ าเภอบางบ่อได้ร่วมกันปลูกปุาชาย เลนเพื่อปูองกันชายฝั่งทะเลข้ึนในปี 2543  

นอกจากจะให้ผลตอบแทนทางการเงินคุ้มค่ากับการลงทุนแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในการเพาะเล้ียงสัตว์

น้ าหลังแนวปุาชายเลนท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนอีกด้วย 

 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการร วบรวม

ข้อมูลงานวิจัยตั้งแต่ปี 2544- 2555 จะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 5 ประเด็นคือ ปัจจัยทาง

อุตุนิยมวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับการกัดเซาะชายฝั่ง การศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง 

การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ การสร้างเครือข่ายปูองกันการกัดเซาะชายฝ่ังแล ะการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์เพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่อยู่บริเวณชายฝั่ง

ทะเลอ่าวไทยตอนบนซ่ึงเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงและนับเป็นพื้นที่ที่มี

ความส าคัญทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในหัวข้ อต่างๆยังไม่มีการบูรณา

การเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งทางด้าน

สถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สาเหตุ ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนท้องถ่ินต่อ

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงการด าเนินการจัดการด้วยวิธีการ ต่างๆขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้ง

ในระดับชุมชนและจังหวัด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องน าไปใช้

วางแผนก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินการจัดการที่เหมาะสมส าหรับชุมชนต่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลต าบลโคกขามและต าบลพันท้ายนรสิงห์ 

จังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อชุมชน การปรับตัวของชุมชนต่อการกัด

เซาะชายฝั่งและการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ขององค์กรต่างๆ ด าเนิน

การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนของการศึกษาดังขั้นตอนต่อไปนี ้

 

3.1 การเลือกพ้ืนที่ศึกษา 

3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  

3.3 วิธีการศึกษา 

3.4 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 การเลือกพ้ืนที่ศึกษา 

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแห่งหนึ่งในพื้นที ่

ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยพบ พื้นที่ปุาชายเลนมากที่สุดในพื้นที่ภาคกลาง (กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝัง่, 2550) และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ซ่ึงสร้างรายได้เข้าสู่

จังหวัดและประเทศเป็นจ านวนมาก โดยในแต่ละปีมีการจับสัตว์น้ าปริมาณมากถึง 810,562.71 ตัน

การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้แก่ พื้นที่เล้ียงกุ้ง จ านวน 29,404.1 ไร่ 

พื้นที่ฟาร์มเล้ียงหอยทะเล 9,098 ไร่ พื้นที่ฟาร์มเล้ียงปลาน้ ากร่อย 1,769 ไร่  พื้นที่ฟาร์มเพาะเล้ียง

ปลาดุก ปลานิล ปลาสลิด 29,744 ไร่ รวมถึงเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการ

ประมงมากที่สุด เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ า การน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ าและการผลิต

อาหารสัตว์ รวมถึงห้องเย็น ศูนย์กลางในก ารรวบรวมและจ าหน่ายสัตว์น้ าซ่ึงสามารถพบกระจาย

ทั่วไป เช่น สะพานปลาเทศบาล สะพานปลาสมุทรสาคร ตลาดไทย ตลาดกุ้ง เป็นต้น (ส านักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2, มปป.)  

แต่จาก ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ก่อให้เกิด ผลกระทบ ต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชน

โดยเฉพาะรายได้จากการประกอบอาชีพประมง ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของคนในเขตอ าเภอเมือง  รวมถึง

ผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดล้อม จากการที่พ้ืนที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

สูง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควร ศึกษาวิจัยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของชุมชนริมชายฝั่งทะเลจังหวัด
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สมุทรสาครในต าบลพันท้ายนรสิงห์และต าบลโคกขาม  ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการกัดเซาะชายฝ่ัง 

รวมถึงองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการปูองกันการกัดเซาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประกอบการก าหนดนโยบายการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดย

ค านึงถึงองค์ควา มรู้อย่างรอบด้านทั้งองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนและองค์ความรู้ทาง

วิชาการเพ่ือให้เกิดการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  

ผู้วิจัยท าการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี

ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยกลุ่มผู้ใหข้้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่
 

1) ปราชญ์ชุมชนและผู้สูงอายุในชุมชน  

ในฐานะผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นที่ทางกายภาพของชายฝัง่ตั้งแต่ 

อดีตจนถึงปัจจุบัน  การเปลี่ยนแปลง ลักษณะทางสั งคมและวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการปรับตัว

ของชุมชนต่อการกัดเซาะชายฝั่ง โดยจะคัดเลือกผู้ที่ตั้งบ้านเรือนริมชายฝั่งทะเลหรืออาศัยอยู่ใน

ชุมชน มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปีและมีอายุ 50 ปีข้ึนไป และคัดเลือกปราชญ์ชุมชนในฐานะ

เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลัก ษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กระแสน้ า ทรัพยากรในพื้นที่ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวม 5 คน 
 

2) ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งทะเล  

ในฐานะเป็นผู้ที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยในชุมชน เป็นผู้ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจาก 

การกัดเซาะชายฝั่ง โดยตรง  โดยจะคัดเลือกผู้ที่ตั้งบ้านเรือนริมชายฝั่งทะเลหรืออาศัยอยู่ในชุมชน 

มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี รวม 12 คน 
 

3) ผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการในพื้นที่  

ผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการในพื้นที่ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริ หารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ใน

ฐานะผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางและเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด

นโยบายในการคุ้มครอง ดูแล  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชนตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 มาตราที่ (290) ที่ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์

ปกครองส่วนท้องถ่ินในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ และตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 

พ.ศ. 2552 ในมาตราที ่ (67) ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลในการคุ้มครอง 

ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวม 6 คน 
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4) หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  

หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ที่ 2 (จังหวัดสมุทรสาคร ) ในฐานะหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ

ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ศึกษา  และศูนย์เรียนรู้ และปฏิบัติการ 

อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (มหาชัยฝั่งตะวันออก ) จังหวัดสมุทรสาคร ใน

ฐานะองค์กรที่ด าเนินการอนุรักษ์และปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวม 2 คน 

 

3.3 วิธีการศึกษา 

 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาดังต่อไปนี ้
 

1) วิธีการศึกษาเอกสาร 

ด าเนินการศึกษาเอกสารข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ศึกษา สถานการณ์การกัด 

เซาะชายฝั่ง ของประเทศไทยและพื้นที่ศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการ การกัดเซาะ

ชายฝั่ง จาก แหล่งข้อมูล ต่างๆ  อาทิเช่น หนังสือ ต ารา รายงานการวิจัย และระบบสืบค้นทาง

อินเตอร์เน็ตเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดและแนวทางด าเนินการวิจัย  
 

2) วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก   

ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก(In depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือ 

ศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝัง่ในพื้นที่ ต าบลพันท้ายนรสิงห์และต าบลโคกขาม จังหวัด

สมุทรสาคร ศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีต่อ ชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม  รวมถึงศึกษาการปรับตัวของชุมชนต่อการกัดเซาะชายฝั่ง และการ

ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งขององค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 
 

3) วิธีการสังเกต 

ด าเนินการส ารวจและสงัเกตลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งทะเลในชุมชนและบริเวณ 

รอยต่อใกล้เคียง ตลอดจนส ารวจและสังเกตทรัพยากรธรรมชาติที่พบในพื้นที่ศึกษา  

  

3.4 เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ นอกจากจะใช้แบบสังเกตเพ่ือท าการส ารวจสภาพ

พื้นที่ชายฝั่งทะเลในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่พบในพื้นที่ศึกษา 

เครื่องมือส าคัญท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structure) ที่

ได้มีการก าหนดแนวค าถามหลักในประเด็นการสัมภาษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 4 

ชุด คือ 
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1) แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนและผู้สูงอายุในชุมชน  

ในฐานะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานานและเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยสัมภาษณ์ใน ประเด็ นเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นที่ทาง

กายภาพของชายฝั่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีต่อ ชุมชนทั้ง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม  รวมถึงการปรับตัวในการด ารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพ 
 

2) แบบสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งทะเล  

ในฐานะเป็นผู้ที่อาศัยในชุมชน ผู้ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ 

ชายฝั่งโดยตรง  ผู้วิจัยสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม  รวมถึงการปรับตัวในการด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ 
 

3) แบบสัมภาษณ์ผู้น าอย่างเป็นทางการและผู้น าอย่างไม่เป็นทางการในพื้นที่ 

ในฐานะผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลาง ผู้วิจัยสัมภาษณ์ใน 

ประเด็นเกี่ยวกับ นโยบาย ด้านการจัดการชายฝั่ง ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางและ ในฐานะผู้มี

อ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโ ยบายในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมของชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 พระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้วิจัยสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับ นโยบายและแผน ปฏิบัติ

การในการบริหารจัดการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของทางองค์กร 
 

4) แบบสัมภาษณ์หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  

ในฐานะหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ในพื้นที่ศึกษา  ผู้วิจัยสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ใน การด าเนินการปูองกัน

และแก้ไขการกัดเซาะชายฝัง่ในพื้นที่ศึกษา 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต จะถูกน ามาตรวจสอบความ

ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดหมวดหมูข่องข้อมูล

ตามวัตถุประสงค์การศึกษา สรุปและน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive) แต่ละ

ประเด็นการศึกษา  
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา  
 
จากการศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลต าบลโคกขามและต าบลพันท้ายนรสิงห์ 

จังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อชุมชน การปรับตัวของชุมชนต่อการกัด

เซาะชายฝั่งและการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งขององค์กรต่างๆ โดยใช้

วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภ าษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่ม 

ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านและผู้สูงอายุ ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งทะเล ผู้น าชุมชนอย่างเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ และ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสามารถแบ่ง

ออกเป็น 5 ส่วนดังนี้คือ 

ส่วนที่ 1 บริบทพื้นที่ศึกษา 

ส่วนที่ 2 สถานการณแ์ละสาเหตกุารกัดเซาะชายฝั่ง 

ส่วนที่ 3 การศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง 

ส่วนที่ 4 การปรับตัวของชุมชนท้องถ่ินต่อการกัดเซาะชายฝ่ัง 

ส่วนที่ 5 การด าเนินการอนุรักษ์และปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งขององค์กรต่างๆ 
 

4.1 บริบทพื้นท่ีศึกษา  
 

1) อาณาเขตที่ตั้ง ทรัพยากรและสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร 
 

อาณาเขตที่ตั้งของจังหวัดสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดชายทะเลที่ตั้งอยู่บริเวณ “อ่าวไทยตอนบน” หรือ  

“อ่าวไทยรูปตัว ก” มีขอบเขตการปกครอง 3 อ าเภอ ประกอบด้วยอ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอ

บ้านแพ้วและอ าเภอกระทุ่มแบน  ดังภาพท่ี 4.1 โดยมีอาณาเขตด้านทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัด

สมุทรสงครามและราชบุรี อาณาเขตด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครปฐม และอาณาเขตด้านทิศ

ตะวันออกติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และ อาณาเขตด้านทิศใต้ติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ยาว 

42.78 กิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลนาโคก ต าบลกาหลง ต าบลบางโทรัด 

ต าบลบ้านบ่อ ต าบลบางกระเจ้า ต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลโคกขามและต าบลพันท้ายนรสิงห์  ดัง

ภาพท่ี 4.2  

  ลักษณะทางธรณีสัณฐาน ของชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นแบบชายฝั่งทะเลยก

ตัว (Submerged shoreline) เกิดลักษณะภูมิประเทศที่เป็นราบลุ่มริมชายฝั่งทะเล โดยได้รับอิทธิพล

จากแม่น้ าท่าจีนซ่ึงเป็นแม่น้ าสายหลักของจังหวัดสมุทรสาครซ่ึงแยกออกมาจากแม่น้ าเจ้าพระยาท่ี
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อ าเภอวัดสิ งห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ก่อนที่จะไหลลงสู่ ทะเล

อ่าวไทยที่ต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร รวมความยาว 325 กิโลเมตร โดยจะพัดพาเอา

ตะกอนดินและแร่ธาตุสารอาหารไหลลงสู่ทะเล บริเวณนี้จึงเป็นแหล่งก าเนิดทรัพยากรชีวภาพที่มี

ความหลากหลายสงูและเป็นแหล่งผลิตสัตว์ทะเลท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 อ่าวไทยตอนบนหรืออ่าวไทยรูปตัว ก และขอบเขตการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร 
(ที่มาของภาพจากเวปไซด ์www.99bayresort.com และเวปไซด์ www.bkp-ssk.ac.th) 
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ภาพท่ี 4.2 พื้นทีต่ าบลในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอาณาเขตติดชายฝั่งทะเล 
(ที่มาของภาพได้รับการสนับสนุนภาพจากคุณวรพล ดวงล้อมจันทร์) 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในจังหวัดสมุทรสาคร คือ ทรัพยากรปุาชายเลนโดยจาก 

รายงานการส ารวจพื้นที่ปุาชายเลนในป ี 2547 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่, 2550) พบ

พื้นที่ปุาชายเลนในจังหวัดสมุทรสาคร 19,253 ไร่ มากที่สุดในพื้นทีภ่าคกลาง รองลงมาคือจังหวัด

เพชรบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.1 การกระจายของปุาชายเลนชายฝั่ง

อ่าวไทยดังภาพท่ี 4.3 
 

ตารางท่ี 4.1 พืน้ท่ีป่าชายเลนภาคกลาง จ าแนกตามรายจังหวัด 

ที ่ จังหวัด จ านวนพื้นที่ป่าชายเลน (ไร่) 

1 สมุทรปราการ 3,249 

2 กรุงเทพฯ 7,216 

3 สมุทรสาคร 19,253 

4 สมุทรสงคราม 15,957 

5 เพชรบุร ี 19,166 

6 ประจวบครีขีันธ์ 3,122 

 รวมภาคกลาง 67,963 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2550) 
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ภาพท่ี 4.3 การกระจายของปุาชายเลนฝั่งอ่าวไทย 
(ที่มาของภาพจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , 2550) 

 

  นอกจากนี้จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  โดยมี

ปริมาณการจับสัตว์น้ ารวมในปี 2553 มากถึง 810,562.71 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 13,730.5 ล้าน

บาท (ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2, มปป.) และจากสถิติการประมง

ของกรมประมงเมื่อปี 2552 พบว่า ปริมาณสัตว์น้ าเค็มจ าพวกปลา กุ้ง กั้ง ปู หมึกและหอย ณ ท่า

ข้ึนปลาในจังหวัดสมุทรสาคร มีปริมาณมากถึง 221,223 ตันซ่ึงมากเป็ นล าดับที่ 1 ในเขต Coastal 

zone 2 อันประกอบด้วยจังหวัดชายทะเล 6 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี รวมถึงเป็น จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการ
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ประมงมากที่สุด เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ า การน าเข้า และส่งออกสัตว์น้ าและการผลิต

อาหารสัตว์ รวมถึงห้องเย็น ศูนย์กลางในการรวบรวมและจ าหน่ายสัตว์น้ าซ่ึงสามารถพบกระจาย

ทั่วไป เช่น สะพานปลาเทศบาล สะพานปลาสมุทรสาคร ตลาดไทย ตลาดกุ้ง เป็นต้น (ส านักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2, มปป.) 

 การใช้ประโยชน์ท่ี ดินส่วนใหญ่เพ่ือ ท านาเกลือและ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยเฉพาะ พื้นที่

เลี้ยงกุ้ง จ านวน 29,404.1 ไร่ (ให้ผลผลิตต่อปีรวม 15,634 ตัน) พื้นที่ฟาร์มเล้ียงหอยทะเล จ านวน  

9,098 ไร่ (ให้ผลผลิตต่อปีรวม 8,338 ตัน) พื้นที่ฟาร์มเล้ียงปลาน้ ากร่อย จ านวน  1,769 ไร่ (ให้

ผลผลิตต่อปีรวม 79 ตัน) พื้นที่ฟาร์มเพาะเล้ียงปลาดุก ปลานิล ปลาสลิด จ านวน  29,744 ไร่ (ให้

ผลผลิตต่อปีรวม 20,829 ตัน) ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการเปล่ียนแปลงเป็นพื้นที่เพาะเล้ียง

สัตว์น้ า โรงงานอุตสาหกรรมและที่พักอาศัย   

ภาพท่ี 4.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดสมุทรสาคร 
(ที่มาของภาพจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , 2550) 
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   อาณาเขตที่ตั้งและสภาพเศรษฐกิจของพื้นท่ีศึกษา 

ต าบลพันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อ 

กับต าบลบางน้ าจืด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ทิศตะวันออกติดต่อกับต าบลท่ าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร ทิศตะวันตกติดต่อกับต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร และทิศใต้ติดต่อกับ 

ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวเป็นระยะทางยาว 6.19 กิโลเมตร เนื้อที่ภายในต าบล 43,581.8 ไร่ หรือ

ประมาณ 69.7 ตารางกิโลเมตร (องค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์, 2554) ขอบเขตการ

ปกครองภายในต าบลพันท้ายนรสิงห์ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ดังตารางที่ 4.2 พื้นที่ศึกษาในครั้งนี้

ผู้วิจัยคัดเลือกชุมชนเปูาหมายคือชุมชนบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 4 และชุมชนบ้านชายทะเล หมู่ที่ 8 

เนื่องจากเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 

 ชุมชนบ้านสหกรณ์และชุมชนบ้านชายทะเล เป็นชุมชนริมชายฝั่งทะเลในต าบลพัน

ท้ายนรสิงห์ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลและได้รับอิทธิพลจากแม่น้ าท่าจีน

และคูคลองที่ส าคัญคือคลองพิทยาลงกรณ์และคลองสนามไชย ลักษณะทางธรณีสัณฐานชายฝั่ง

เป็นแบบชายฝั่งทะเลยกตวั (Submerged shoreline) ทรัพยากรธรรมชาติส าคัญคือทรัพยากรปุา

ชายเลนและทรัพยากรสัตว์น้ า ส่งผลต่อวิถีการประกอบอาชีพของคนในชุมชนซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น หอยแมลงภู่ หอยแครง ปลากะพงและกุ้งแชบ๊วย เป็นต้น 
 

ตารางท่ี 4.2 ขอบเขตการปกครอง จ านวนหลังคาเรือนและจ านวนประชากรในต าบลพันท้ายนรสิงห์ 

หมู่ที ่ ชื่อชุมชน จ านวนหลังคาเรือน  

(หลังคาเรือน) 

จ านวนประชากร 

(คน) 

หมู่ 1 บา้นโคกขาม 72 208 

หมู่ 2 บา้นโคก 577 1,277 

หมู่ 3 บา้นสันดาบ 275 1,238 

หมู่ 4 บ้านสหกรณ์ 577 2,007 

หมู่ 5 บา้นไร่ 4,843 5,625 

หมู่ 6 บา้นแสมด า 3,695 5,524 

หมู่ 7 บา้นพันทา้ยนรสิงห์ 190 493 

หมู่ 8 บ้านชายทะเล 250 1,224 

 รวม 1,0479 17,596 

ที่มา: องค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์, 2554 
 

ต าบลโคกขาม  เป็นต าบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีอาณาเขตทิศเหนือ

ติดต่อกับต าบลนาดี อ าเภอเ มืองสมุทรสาคร ทิศใต้ติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย   ทิศตะวันออก

ติดต่อกับต าบลพันท้ายนรสิงห ์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร และทิศตะวันตกติดต่อกับต าบลบางหญ้า
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แพรก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  ขอบเขตการปกครองของต าบลโคกขาม ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน 

ดังตารางที่ 4.3 พื้นที่ศึกษาในครั้งนีผู้้วิจัยคัดเลือกชุมชนเปูาหมายคือชุมชนบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 3 

และชุมชนบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 เนื่องจากเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่าง

รุนแรง ชุมชนบ้านสหกรณเ์ป็นชุมชนริมชายฝั่งทะเลในต าบลโคกขาม สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่

ราบลุ่ม มีอาณาเขตติดชายฝัง่ทะเลยาวเป็นระยะทางประมาณ 7.91 กิโลเมตร เนื้อที่ภายในต าบล

ประมาณ 44,906 ไร่ หรือประมาณ 71.8 ตารางกิโลเมตร มีคลองพิทยาลงกรณ์และคลองสนาม

ไชยไหลผ่านก่อนลงอ่าวไทย (องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม, 2554)  
 

ตารางท่ี 4.3 ขอบเขตการปกครอง จ านวนหลังคาเรือนและจ านวนประชากรในต าบลโคกขาม 

หมู่ที ่ ชื่อชุมชน จ านวนหลังคาเรือน  

(หลังคาเรือน) 

จ านวนประชากร 

(คน) 

หมู่ 1 บา้นโคกขาม 252 496 

หมู่ 2 บา้นโคกขาม 238 350 

หมู่ 3 บ้านสหกรณ์ 223 878 

หมู่ 4 บา้นโคก 3685 6247 

หมู่ 5 บา้นขอม 595 1580 

หมู่ 6 บา้นขวาง 497 1311 

หมู่ 7 บา้นขอม 1008 1907 

หมู่ 8 บ้านสหกรณ์ 750 2390 

หมู่ 9 บา้นสหกรณ์ 1125 2993 

หมู่ 10 บา้นสหกรณ์ 184 603 

 รวม 8557 18755   

ที่มา: องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม, 2554 
 

 สภาพทางสังคม 

 จากการศึกษาเอกสารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (2554ข) พบว่าชุมชน

ชายทะเลในจังหวัดสมทุสาครมีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานโดยเฉลี่ย 100 ปี โดยชุมชน

ดั้งเดิมจะพบการตั้งถิ่นฐานริมชายฝั่งทะเลท่ีเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในอดีตและเริ่มมีการ

กระจายตัวตามของชุมชนใหม่บริเวณแนวถนนที่สร้างใหม่ สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่เกิดและอาศัย

ในชุมชนมาตั้งแต่ก าเนิด บางส่วนย้ายมาอาศัยในชุมชนมาเป็นเวลานาน วิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม

ประกอบอาชีพการท านาเกลือและประมงพื้นบ้าน เช่น การจับปลา หอยและกุ้ง ทะเล และเริ่มมีการ

ประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์น้ าริมชายฝั่ง ได้แก่ กุ้ง กุลาด า หอยแครง หอยแมลงภู่ ซ่ึงกล ายเป็น

อาชีพหลักในปัจจุบัน  
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4.2 สถานการณ์และสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง 
 

1) สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งในพื้นท่ีศึกษา 

พื้นที่อ่าวไทยตอนบนส่วนใหญ่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่และมีแนวโน้มรุนแรง 

ข้ึน จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554ก) ได้จัดจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในพื้นที่

เส่ียงต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระดับรุนแรง อัตราการกัดเซาะชายฝ่ังอยู่ที่ระดับมากกว่า 5 เมตรต่อ

ปี โดยพื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะเป็นระยะทางประมาณ 33.45 กิโลเมตรจากความยาวชายฝั่งทั้งหมด 

42.78 กิโลเมตร คิดเป็น 78.19 % ของความยาวชายฝั่งทั้งหมดในจังหวัดเช่นเดียวกับจังหวัดชายฝั่ง

ทะเลในบริเวณใกล้เคียงกัน เช่น ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ชายฝั่งทะเลบ้านขุนสมุทร

จีน จังหวัดสมุทรปราการและชายฝัง่ทะเลบ้านโรงกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม ดังภาพที่ 4.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 พื้นท่ีชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะในจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 

(ที่มาของภาพจากเวปไซด์ www. mrpolicr.or.th) 
 

 พื้นที่ชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะทั้งหมดพบอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ใน 8 ต าบล ได้แก่ 

ต าบลนาโคก ต าบลกาหลง ต าบลบางโทรัด ต าบลบ้านบ่อ ต าบลบางกระเจ้า ต าบลบางหญ้าแพรก 

ต าบลโคกขามและต าบลพันท้ายนรสิงห์ โดยในต าบลพันท้ายนรสิงห์และต าบลโคกขามพื้นที่ศึกษา

ในครั้งนี้ถูกจัดเป็นพื้นที่วิกฤตพื้นที่หนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

ข้อมูลดังตารางที่ 4.4 

 

 

 

 

http://www.mrpolicr.or.th/
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ตารางท่ี 4.4 ความยาวชายฝัง่ทะเลในพื้นที่ศึกษาที่ถกูกัดเซาะ 

พื้นที่ ระยะทางที่ถูกกัดเซาะ 

(กม.) 

ระยะทางที่ถูกกัดเซาะ 

(กม.) 

% การกัดเซาะ 

ต าบลโคกขาม 7.91 3.42 43.24% 

ต าบลพันทา้ยนรสิงห์ 6.19 5.96 96.28% 

จังหวัดสมุทรสาคร 42.78 33.45 78.19% 

 

2) สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง 

จากการศึกษาสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นทีต่ าบลโคกขามและต าบลพันท้ายนร 

สิงห์ โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลพบว่ามาจาก 3 สาเหตุ คือ  

 

(1)  การสูบน้ าบาดาล  

จากรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (2554ก) ระบวุ่าจังหวัด 

สมุทรสาครมีการสูบน้ าบาดาลปริมาณมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เนื่องจากมีความต้องการใช้

น้ าในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนมากถึง 111,153 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีสาเหตุมาจาก

การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารทะเลในเขตอ าเภอเมือง และการขยายตัวของท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์ที่รองรับ

แรงงานต่างถิ่น การใช้น้ าบาดาลท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลท าให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินจากอัตรา 0.9 

เซนติเมตรต่อปีในช่วงปี 2522-2532 เพ่ิมขึ้นเป็นอัตรา 2.3 เซนติเมตรต่อปีในปี 2548 นอกจากนี้

ยังพบว่าการทรุดตัวของแผ่นดินได้เกิดข้ึนตลอดแนวชายฝั่งตั้งแต่ปากแม่น้ าแม่กลองจนถึงคลอง

ด่าน จังหวัดสมุทรปราการ โดยอัตราการทรุดตัวสูงสุดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเท่ากับ 42 

มิลลิเมตรต่อปี การทรุดตัวของแผ่นดิน ประมาณ 20 มิลลิเมตรมีผลท าให้ชายฝัง่ทะเลจมน้ า

ประมาณ 10 เมตรต่อปี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 2551ก) ส าหรับพื้นที่ที่ประสบปัญหา

การกัดเซาะชายฝ่ังอันเนื่องมาจากการทรุดตัวของแผ่นดินพบในพื้นที่ต าบลบางหญ้าแพรก ต าบล

โคกขามและต าบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร 
 

(2)  การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่ง  

   ปุาชายเลนเปรียบเสมือนก าแพงธรรมชาติที่ช่วยในการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง

และลดความรุนแรงของคล่ืน ลมและกระแสน้ าที่ กระทบชายฝั่ง อีกทั้งระบบราก ของพืชปุาชายเลน

ยังมีบทบาทชว่ยดักตะกอนดินและยึดดินท าใหก้ารพังทลายของชายฝั่งน้อยลง (ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2550) แต่ในปัจจุบันพื้นทีร่ิมชายฝั่งส่วนใหญท่ี่เคย

ปกคลุมไปด้วยปุาชายเลนถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่ง อาทิเช่น พื้นที่เล้ียง
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กุ้ง หอยทะเล ปลาน้ ากร่อย ปลาดุก ปลานิล ปลาสลิด เป็นต้น  ส่งผลท าให้ปุาชายเลนลดลงอย่าง

รวดเร็ว โดยในภาพรวมของประเทศพื้นที่ปุาชายเลนลดลงจาก 2.3 ล้านไร่ในปี 2504 เหลือ 1.6 

ล้านไร่ในปี 2543 โดยในจ านวนนี้เป็นพื้นที่ปุาชายเลนฝั่งอ่าวไทยประมาณ 20% และพ้ืนที่ปุาชาย

เลนฝั่งอันดามันประมาณ 80% (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่,2551) ปุาชายเลนท่ีพบ

เหลืออยู่เป็นแนวแคบๆซ่ึงไม่สามารถใช้ในการปูองกันคล่ืนลมและยึดเกาะตะกอนดินได้ ชายฝั่งจึง

ถูกกัดเซาะพังทลายได้งา่ย 
 

(3)  การขุดลอกตะกอนดินและการขุดหน้าดิน  

การขุดลอกตะกอนดินสามารถพบได้บริเวณปากแม่น้ าชายฝัง่ทะเลหรือนากุ้งร้าง 

การขุดลอกตะกอนดินท าไดโ้ดยการขุดร่องบริเวณปากแม่น้ าชายทะเลเพ่ือให้ตะกอนดินมาตกและ

ทับถมเป็นดินเลนในบ่อที่ขุดเตรียมไว้หรือในบ่อกุ้งร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชนแ์ละรอให้ตะกอนดินแข็ง

จากนั้นจึงขุดหน้าดินน าไปขายเพ่ือใช้ประโยชน์ในการถมที ่ กิจกรรมดังกล่าวท าให้เกิดการสูญเสีย

ตะกอนดินบริเวณปากแม่น้ าและชายฝั่ง น าไปสู่การเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่และเพ่ิมความ

รุนแรงในพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะอยู่แล้ว ตัวอย่างพื้นที่ที่ มีการขุดลอกตะกอนดิน ได้แก่ ต าบล

บ้านบ่อ ต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลนาโคก ต าบลบางกระเจ้า ต าบลโคกขาม ต าบลกาหลง ต าบล

บางโทรัดและต าบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร  และต าบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม 

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่, 2554)  
 

4.3 การศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง 

จากการศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีต่อชุมชนท้องถ่ิน โดยใช้วิธีการศึกษา

เอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็น ปราชญ์ชุมชนและผู้สูงอายุใน

ชุมชน ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งทะเล ผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการและหน่วยงานหรือ

องค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผลการศึกษาอธิบายได้ดังนี ้
 

1) ด้านเศรษฐกิจ  

 จากการศึกษาพบว่าการกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถ่ิน  

อันเนื่องมาจากการสูญเสียที่ดินที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ การลด มูลค่าที่ดิน การลดลงของ

รายได้จากการประกอบอาชีพ รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  ปูองกันบ้านเรือนและ

ส่ิงก่อสร้างริมชายฝั่ง อีกทั้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจากการสูญเสีย

ความสวยงามของชายฝั่งท่ีสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศและงบประมาณใน

การด าเนินปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้คือ 
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 การสูญเสียที่ดินและการลดมูลค่าที่ดิน  

การกัดเซาะชายฝั่งได้ก่อให้เกิดการสูญเสียที่ดินริมชายฝั่ง ผู้ให้ข้อมูลบางราย 

ประมาณว่าเกิดการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่งประมาณ 40 เมตรต่อปี ท าให้ราคามูลค่าของท่ีดิน

บริเวณทีถู่กกัดเซาะลดลงจาก 550,000 – 800,000 บาทต่อไร่ เหลือเพียง 300,000 – 400,000 

บาทต่อไร่ และแนวโน้มมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆในบริเวณที่เกิดปัญหาอย่างรุนแรง มูลค่าที่ดินที่สูญเสีย

ไปมิได้หมายถึงมูลค่าที่ดินเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการสูญเสียท่ีดินท ากินของชาวบ้านอีกด้วย เ ช่น 

พื้นทีเ่ลี้ยงกุ้งและหอยแครง สัตว์น้ าเศรษฐกิจทีส่ามารถสร้างรายได้หลักให้แก่ชุมชน บางรายจึง

ต้องขายที่ดินให้แก่นายทุนต่างถิ่นหรือให้เช่าที่ดิน  
 

 การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนและส่ิงปลูกสร้าง  

   การตั้งบ้านเรือนของคนในชุมชนส่วนใหญ่พบกระจายตัวอยู่ริมชายฝั่งทะเล

เนื่องจากสะดวกในการคมนาคมและการประกอบอาชีพ การรุกล้ าของน้ าทะเลและความรุนแรง

ของคล่ืนลมจึงเป็นตัวการส าคัญท าให้บ้านเรือนริมชายฝั่งได้รับความเสียหาย ชาวบ้านต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตั้งแต่ระดับเล็กน้อย เช่น การหลุดล่อนของกระเบื้องปู

พื้นและสีผนังบ้าน การผุกร่อนของไม้ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตัวบ้าน ครั้งละประมาณ 5,000-

100,000 บาท จนถึงระดับรุนแรงที่ต้องถอยร่นบ้านเรือนและสร้างบ้านขึ้นใหม่ เสียค่าใช้จ่าย

ประมาณ 400,000 - 500,000 บาทต่อหลัง (ข้ึนอยู่กับวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง) รวมถึงค่าใช้จ่าย

ในการสร้างประตูกั้นที่ใช้ส าหรับบ่อเล้ียงกุ้ง ค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 - 300,000 บาทต่อหลัง

ข้ึนกับขนาดของประตูน้ า ดังภาพท่ี 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 สภาพบ้านเรือนและส่ิงปลูกสร้างท่ีได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง 

(ที่มาของภาพโดยผู้วิจัยเมื่อพฤศจกิายน 2555) 
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 การสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ  

จากการที่สภาพภูมิประเทศในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญเ่ป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล หาด

เลนและคคูลอง จึงเป็นแหล่งก าเนิด สัตว์ทะเลท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กุ้งแชบ๊วย 

หอยแครง ปลากะพง ฯลฯ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพหลักในการจับสัตว์น้ าตามธรรมชาติ 

ในอดีตการออกเรือจับสัตว์น้ าแต่ละครั้งได้สัตว์น้ ามากถึง 100 กิโลกรัม/ครั้ง แต่ในปัจจุบันเหลือ

ครั้งละ 10-20 กิโลกรัม รายได้ลดลงจาก 5,000-6,000 บาทต่อเดือนเหลือประมาณ 3,000 บาท

ต่อเดือน และช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีจะพบหอยพิม ซ่ึงเป็นสัตว์ทะเลหายากที่พบ

ได้เฉพาะในพื้นที่หาดเลนหรือหาดโคลน ราคากิโลกรัมละ 800 – 1,000 บาท  

   จากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบกับปัญหาน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ส่งผลให้ปริมาณและความหลากหลายของสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งลดลง ชาวบ้านต้องออกเรือเพ่ือจับ

สัตว์น้ าเป็นระยะทางไกลจากฝั่งมากข้ึนท าให้ต้นทุนโดยเฉพาะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงสูงขึ้น  สัตว์น้ าบาง

ชนิดเช่นหอยพิมในปัจจุบันพบได้น้อยมากเกือบจะสูญพันธุ์ นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากก าร

สูญเสียที่ดินส าหรับเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิม  ส่งผลท าให้รายได้ของ

ครอบครัวลดลง  
 

 การสูญเสียงบประมาณในการป้องกัน  

   ในปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนด าเนินการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ของ

ตนเองตามศักยภาพความพร้อมด้านการเงิน โดยครัวเรือนที่มีงบประมาณมากก็จะด าเนินการ

ปูองกันโดยใช้ก าแพงกันคล่ืนที่ท าจากอิฐบล็อกคอนกรตีที่ก่อสร้างเป็นแนวยาว ซ่ึงใช้งบประมาณ

ค่อนข้างสูงประมาณ 100,000-200,000 บาทต่อความยาวหนึ่งกิโลเมตร แตโ่ครงสร้างรูปแบบนี้

มีความแข็งแรงคงทนและสามารถใช้งานได้ยาวนาน ส่วนก าแพงกันคล่ืนแบบหินทิ้ง ค่าใช้จ่าย

ประมาณ 12,000-20,000 บาทต่อครั้ง ก าแพงกันคล่ืนแบบเสาไฟฟูาหรือแท่งคอนกรีต ก็เป็นอีก

หนึ่งรูปแบบที่พบเห็นในพื้นที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-3,500 บาทต่อต้นโดยการวางเรียงเป็น

ก าแพงในแนวขนานไปกับชายฝั่งหรือเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม ส่วนครัวเรือนที่มี

งบประมาณน้อยจะใช้วิธีการปักไมไ้ผ่เป็นแนวก าแพงริมชายฝั่งมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือไม้ไผ่ล าละ 

70-80 บาท ทั้งนี้จะใช้มากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความยาว วิธีการนีม้ีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุดแต่มีอายุการ

ใช้งานสั้นเพียง 1-3 ปี จึงต้องดูแลและซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง  
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                 (ค)                                                              (ง) 
 

ภาพท่ี 4.7 โครงสร้างปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งที่พบในพื้นที่ศึกษา ก) ก าแพงกันคล่ืนที่ท าจากอิฐ

บล็อกคอนกรีต ข) ก าแพงกันคล่ืนแบบหินทิ้ง ค) ก าแพงกันคล่ืนแบบเสาไฟฟูาหรือแท่งคอนกรตี ง) 

ก าแพงกันคล่ืนแบบไม้ไผ่ 

(ที่มาของภาพโดยผู้วิจัยเม่ือพฤศจกิายน 2555) 

 

2) ด้านสังคม 

  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีตั้งถิ่นฐานริมชายฝั่งทะเลเป็น

จ านวนมากกว่า 12 ล้านคน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่, 2551ค)  เนื่องมาจากการสูญเสีย

พื้นที่ดินอันเป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและท่ีท ากินเช่นเดียวกับพื้นที่ศึกษา สามารถอธิบายได้

ดังต่อไปนี ้
 

 การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต 

  วิถีชีวิตชีวิตชุมชนดั้งเดิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท านาเกลือและประมงพื้นบ้าน

โดยการจับสัตว์น้ าธรรมชาติ เช่น หอย กุ้ง ปู  ดังจะเห็นได้จากภูมิปัญญาการประดิษฐ์เครื่องมือจับ
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สัตว์น้ า เช่น อวนจับปลา โพงพางจับปลา ละวะดักเคย เรืออีปฺาบ เป็นต้น จากปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งประกอบกับปัญหาน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพใน 

2 ระดับ คือ ผลกระทบในระดับเล็กน้อย ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากอาชีพจากการจบัสัตว์น้ า

ตามธรรมชาตเิป็นการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝัง่ เนื่องจากให้ผลตอบแทนมากกว่าและให้ผลผลิตที่

แน่นอนกว่า เช่น การ เล้ียงกุ้งแชบ๊วย ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ 300,000-400,000 บาทต่อครั้งและ

โปฺะเลี้ยงหอยแมลงภู่ สร้างรายได้ 70,000 - 80,000 บาทต่อครั้ง ในขณะที่ชาวบ้านบางรายได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเปลี่ยนอาชีพโดยสิ้นเชิง เช่น การเปล่ียนไปประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตัว อาชีพรับจ้างทั่วไป ส าหรับคนหนุ่มสาวมักไปประกอบ อาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 

และประกอบอาชีพตามระดับการศึกษาที่สูงข้ึน รวมถงึบางส่วนได้ขายที่ดินให้แก่นายทุนนอกพ้ืนที ่

อันเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน การเพาะเล้ียงไม่ได้ผลและการสูญเสียที่ดินจากปัญหาการ

กัดเซาะ ท าให้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพประมงดั้งเดิมเริ่มเปล่ียนแปลง ตัวอย่างเครื่องมือประมงดัง

ภาพท่ี 4.8 

   ส าหรับวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนยังคงสะท้อนถึงวิถีชีวิตการประกอบ

อาชีพประมงซ่ึงยังคงยึดถือและปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ได้แก่ ความเช่ือในการบูชาแม่ย่านาง

เรือเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการออกเรือและจับสัตว์น้ าได้ในปริมาณมาก การเซ่นไหว้ประตูน้ า

เพ่ือให้เล้ียงและจับสัตว์น้ าได้ในปริมาณมาก และการนมัสการศาลมัจฉานุ เพื่อความเป็นสิริมงคล

และความราบรื่นในการประกอบอาชีพประมง 
 

 
 

ภาพท่ี 4.8 โพงพางจับสัตว์น้ า 

(ที่มาของภาพโดยผู้วิจัยเม่ือพฤศจกิายน 2555) 
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 การย้ายถิ่น 

   จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาและถือก าเนิดใน

ชุมชน โดย กล่าวว่าในช่วงอายุของตนประมาณ 40 ปี ชายฝั่ง ทะเลในพื้นที่ศึกษาได้ถูกกัดเซาะ

หายไปเป็นระยะทางยาวมากกว่า 2 กิโลเมตร สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนที่ตั้งริมชายฝั่งท าให้

ต้องถอยร่นย้ายบ้านเรือนเข้าสู่ฝัง่เรื่อยๆ บางรายถอยร่นและย้ายบ้านเรือนมาแล้ว 2 - 3 ครั้ง ส่วน

ที่ไม่สามารถอยู่ได้ก็อพยพไปยังพื้นที่อ่ืน (Relocation) ที่มีความปลอดภัยมากกว่าหรือความเส่ียง

น้อยกว่า และขายที่ดินให้แก่นายทุนต่างถิ่นผู้ถือครองที่ดินจึงเปล่ียนมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็น

นายทุนต่างถิ่นที่เข้ามาลงทุนและปล่อยให้เช่าเป็นพื้นทีเ่ล้ียงกุ้งและประกอบธุรกิจขุดหน้าดินขาย 

 

3) ด้านส่ิงแวดล้อม 

  จากการศึกษาพบว่าการกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  ๆใน 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้คือ 
 

 การสูญเสียทรัพยากรดิน  

เมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลในต าบลทอดยาวออกไปในทะเล 

เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จาก การกัดเซาะชายฝั่งก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่งท่ีมี

ศักยภาพในการใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยและส่ิงก่อสร้าง แหล่งเพาะปลูกพืช แหล่งเก็บน้ าและ

โดยเฉพาะพื้นทีก่ารประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์น้ าลดลง ความสูญเสียที่ดินที่เกิดข้ึนของผู้ให้

ข้อมูลแต่ละรายมีตั้งแต่ 5-10 ไร่และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนและหากคิดเป็นมูลค่าราคาท่ีดินแล้ว

พบว่าราคาที่ดินริมชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะมีแนวโน้มลดลง ท าให้ชาวบ้านบางส่วนตัดสินใจขายที่ดิน

ให้แก่นายทุน ดังภาพที่ 4.9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4.9 ที่ดินริมชายฝั่งท่ีได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ัง 

(ที่มาของภาพโดยผู้วิจัยเม่ือพฤศจกิายน 2555) 
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 ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรปุาชายเลน  

ความแรงของคล่ืนลมและกระแสน้ าในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงเกิดใน 

เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี สามารถกัดเซาะดินริมชายฝั่งและพัดพาตะกอนดินออก

จากฝั่งจ านวนมากและหากรากพืชไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของคล่ืนลมและไม่สามารถยึด

เกาะดินไว้ได้ก็จะหลุดลอยไปกับกระแสน้ าเป็นสาเหตหุนึ่งของความเส่ือมโทรมของปุาชายเลนและ

การลดลงของพื้นที่ปุาชายเลน ในปัจจบุันชาวบ้านบางส่วนได้เริ่มปลูกต้นไม้จ าพวกแสม โกงกางไว้

หลังแนวไม้ไผ่ชะลอคล่ืนบริเวณพื้นที่ของตนเองเพ่ือช่วยยึดเกาะและดักตะกอนดิน ท าให้พันธุ์ไม้ใน

พื้นที่สามารถเจริญเติบโตอยู่รอดได้และมีแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของปุาชายเลนเรื่อยๆ สภาพความ

เส่ือมโทรมของปุาชายเลนริมชายฝั่ง แสดงดังภาพท่ี 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10 ความเส่ือมโทรมของปุาชายเลนริมชายฝั่งทะเล 

(ที่มาของภาพโดยผู้วิจัยเม่ือพฤศจกิายน 2555) 
 

 การลดลงของสัตว์น้ า  

จากการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2551ค) พบว่า พื้นที่ชายฝัง่ 

ทะเลในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยถาวรของปลา 5 ชนิดคือ ปลา

กะตัก ปลาหลังเขียว ปลาบู่ ปลาบู่ทรายและปลาแปูน และแหล่งที่อยู่อาศัยชั่วคราวของปลา

ปากคม ปลาสีกุน ปลากะพงแดง ปลาจวด ปลาแพะ ปลาใบโพธิ์และปลาทู ความหลากชนิดของ

ปลาพบมากถึง 60-80 ชนิด โดยปลากลุ่มเด่นที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดคือปลากะตัก ปลาแปูน

แก้ว ปลากระบอก ปลาเห็ดโคน ปลาหางแข็งและปลากะพงแดง แต่การรบกวนระบบนิเวศจากการ

ก่อสร้างรมิชายฝั่งและการกัดเซาะของชายฝัง่ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้จ านวนชนิดและปริมาณของ

ประชากรปลาที่พบริมชายฝั่งลดลงอย่างมาก (บุญช่วย, 2555) สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์จาก

ชาวบ้านในชุมชนที่กล่าวว่าสัตว์ทะเลในปัจจุบันมีจ านวนลดลงจากอดีตเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

ภาวะคุกคามจากน้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรมและการกัดเซาะของชายฝั่ง ปริมาณสัตว์น้ าที่พบ
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บริเวณชายฝั่งจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัดและสัตว์ทะเลบางชนิดลดลงจนเกือบจะสูญพันธุ์ เ ช่น 

หอยพิม เป็นต้น  
 

 การสูญเสียทัศนียภาพชายฝั่ง   

น้ าทะเลที่รุกล้ าและกัดเซาะชายฝั่ง ได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและส่ิงปลูก 

สร้างจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ พื้นที่ริมชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะเว้าแหว่ง เศษขยะที่ถูกพัดมากับ

กระแสน้ าตลอดจนซากปรักหักพังของส่ิงปลูกสร้างท่ีถูกทิ้งร้างได้สร้างความสกปรกและไม่น่าดู  

 

4.4 การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

 การกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศ อันเนื่องมาจากการลดลงของจ านวนสัตว์น้ าซ่ึงเป็นแหล่งรายได้และ ขณะเดียวกัน

ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนและส่ิงปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส่ิงปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงผลกระทบด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ท าให้ชุมชนท้องถิ่นมีการปรับตัวใน 3 ลักษณะ อธิบายได้ดังนี้คือ 
 

1) การปรับตัวด้านการประกอบอาชีพ 

จากปัญหาการลดลงของสัตว์น้ าในธรรมชาติ ท าใหร้ายได้จากการประกอบอาชีพจับ 

สัตว์น้ าลดลง ชาวบ้านในชุมชนบางส่วนเริ่มปรับตัวในการประกอบอาชีพดั้งเดิมที่เคยท ามาตั้งแต่

สมัยบรรพบุรุษคืออาชีพประมงพื้นบ้านด้วยการจับสัตว์น้ าในธรรมชาตเิปลี่ยนไปประกอบอาชีพ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่ง เช่น การขุดบ่อเล้ียงกุ้งขาวหรือกุ้งแชบ๊วย  ฟาร์มเล้ียงหอยแครง เจ้าของ

ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจน าเที่ยว  เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่า และส่วนหนึ่งก็เปล่ียนไป

ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัด

สมุทรสาครและประกอบอาชีพตามระดับการศึกษาที่สูงข้ึน 
 

2) การปรับตัวด้านท่ีอยู่อาศัย  

จากการศึกษาการปรับตัวด้านที่อยู่อาศัยพบว่าชุมชนชายฝั่งทะเลในต าบลโคกขามและ 

ต าบลพันท้ายนรสิงห์มีการปรับตัวด้านที่อยู่อาศัย 2 ลักษณะ คือ การถอ ยร่นของพื้นที่ท ากินและ

บ้านเรือนและการเปล่ียนแปลงลักษณะบ้านเรือน กล่าวคือ 
 

 การถอยร่นของพ้ืนที่ท ากินและบ้านเรือน 

จากการศึกษาพบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่ง ในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ 

ประโยชน์เพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า อาทิเช่น พื้นที่เล้ียงกุ้ง หอย แครงและปลา การกัดเซาะชายฝั่ง

ได้ก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่งท่ีมีศักยภาพในการใช้ประโยชนใ์นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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โดยเฉพาะการประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติซ่ึงส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลเพ่ือ

ความสะดวกในการสูบน้ าทะเลท่ีมีพันธุ์ลูกกุ้งตามธรรมชาติเข้าสู่บ่อเล้ียง โดยติดตั้งประตูน้ าบริเวณ

ชายฝั่งเพ่ือใช้ส าหรับเปิดปิดน้ าทะเลเข้าสู่บ่อ แต่ปัจจุบันประตูน้ าที่ใช้ส าหรับเปิดปิดน้ าทะเลเข้าสู่บ่อ

เลี้ยงกุ้งต้องถอยร่นเข้าสู่ฝั่งมากขึ้นเนื่องจากน้ าทะเลรุกล้ าเข้าสู่ฝั่งมากขึ้น ท าให้ต้องสร้างประตูน้ า

ใหม่แทนประตูน้ าเดิมที่ไม่ได้ใช้งานจึงถูกทิ้งร้างไปเปน็หลักฐานที่แสดงให้เห็นแนวชายฝั่งเดิมในอดีต

ซ่ึงอยู่ห่างประมาณ 500 เมตรจากชายฝั่งปัจจุบัน นอกจากนี้การกัดเซาะชายฝัง่ยังเป็นสาเหตุท าให้

เกิดการสูญเสียพื้นทีดิ่นริมชายฝั่งอันเป็นที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานริมชายฝั่ง

ต้องปรับตัวโดยการถอยรน่บ้านเรือนเข้าสู่ฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายที่อาจเกิด

กับบ้านเรือนและส่ิงปลูกสร้างต่างๆ บางรายต้องถอยร่นย้ายบ้านเรือนเข้าสู่ฝั่งมาถึง 2-3 ครั้งแล้ว 

ในรอบ 10 ปี บางส่วนที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ก็อพยพไปยังพื้นที่อ่ืน ท าให้ศักยภาพการใช้

ประโยชนพื์้นที่ดินริมชายฝั่งไม่เต็มประสิทธิภาพ การถอยร่นของบ้านเรือนในชุมชน ดังภาพท่ี 4.11 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 การถอยร่นของบ้านเรือนในชุมชน  

(ที่มาของภาพโดยผู้วิจัยเม่ือพฤศจกิายน 2555) 
 

 การเปล่ียนแปลงลักษณะบ้านเรือน 

การกัดเซาะชายฝั่งได้สร้างความเสียหายกับบ้านเรือนของชุมชนริมชายฝั่งทะเล  

ไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวของพื้นบ้าน เสาบ้านที่เอนเอียงตามความแรงของคล่ืน ผนังบ้านเป็นราได้

ง่าย และกระเบื้องปูพื้นหลุดล่อนได้ง่าย วัฒนธรรมที่สะท้อนถึงการสร้างบ้านเรือนในสมัยอดีตที่ท า

จากไม้ หลังคามุงจากได้ถูกปรับเปล่ียนไปเป็นวัสดุจ าพวกหินและปูนเนื่องจากมีความแข็งแรงคงทน

ทานมากกว่า ลักษณะของตัวบ้านเปลี่ยนเป็นแบบยกพื้นสูงเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายของตัวบ้าน

จากระดับน้ าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึนและการกัดเซาะจากคล่ืน รวมถึงการก่อสร้างก าแพงกันคลื่นที่ท า

จากหิน เสาคอนกรีตและแผ่นปูน การใช้ไม้ไผ่เพ่ือชะลอความแรงของคล่ืน เป็นต้น ดังภาพท่ี 4.12 
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ภาพท่ี 4.12 การเปล่ียนแปลงลักษณะการสร้างบ้านเรือนในปัจจุบัน 

(ที่มาของภาพโดยผู้วิจัยเม่ือพฤศจกิายน 2555) 

 

3) การปรับตัวในการป้องกัน 

การสูญเสียที่ดินริมชายฝั่งและความเสียต่อทรัพย์สินที่เกิดจากปัญหาการกัดเซาะ 

ชายฝั่ง ท าให้ชุมชนมีการปรับตัวโดยเน้นที่การด าเนินการปูองกันและรักษาพ้ืนที่ริมชายฝั่งด้วย

โครงสร้างประเภทต่างๆ และการเพิ่มพื้นที่ดินเลนงอกด้วยการปลูกพืชปุาชายเลนจ าพวกแสมหรือ

โกงกางไว้ด้านหลังโครงสร้างปูองกันการกัดเซาะเพ่ือช่วยยึดเกาะตะกอนดินและเพ่ิมตะกอนดินช่วย

ท าให้เกิดพื้นที่งอกริมชายฝั่งและเพ่ิมฟื้นที่ปุาชายเลน โดยวิธีการที่ใช้ในการปูองกันการกัดเซาะ

ชายฝั่งปรากฏให้เห็น 4 วิธีคือ  

  (1) ก าแพงกันคล่ืนแบบหินเรียง โดยการวางเรียงก้อนหินขนาดใหญ่ในแนวขนานไปกับ

ชายฝั่งเพ่ือลดความแรงของคล่ืนที่กระทบชายฝั่ง ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  

  (2) ก าแพงกันคล่ืนแบบอิฐบล็อก โดยการก่ออิฐบล็อกเป็นก าแพงความสูงประมาณ 50 

เซนติเมตรในแนวขนานไปกับชายฝั่งและฉาบทับด้วยปูนซีเมนต ์ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  

  (3) ก าแพงกันคล่ืนแบบเสาหรือแท่งคอนกรีต โดยการปักเสาคอนกรีตความยาว 6-8 

เมตรหรือแท่งคอนกรีตความยาว 3-4 เมตร บริเวณริมชายฝั่งหรือใกล้ชายฝั่งในลักษณะเรียงติดกัน

เป็นก าแพงหรือเว้นระยะตามความเหมาะสม วิธีการนี้มีความแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่

นานกว่าอีกทั้งท าหน้าท่ีในการดักตะกอนได้อีกด้วย  

  (4) การปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืนริมชายฝั่งในแนวขนานไปตามแนวชายฝัง่เพื่อชะลอความแรง

ของคล่ืนที่กระทบชายฝั่งอันเป็นการลดการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่ง นอกจากนีแ้นวไม้ไผ่ที่ปักเป็น

ระยะทางยาวสามารถสร้างความสวยงามเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังใช้ประโยชน์เป็นที่ยึดเกาะของสัตว์

น้ า เมื่อผุกร่อนก็สามารถย่อยสลายได้เองโดยไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

 

  



60 

 

 

  

 

 

 

 

 

(ก)                                                              (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

                 (ค)                                                              (ง) 

ภาพท่ี 4.13 โครงสร้างปูองกันการกัดเซาะที่พบในพื้นทีศึ่กษา 

(ที่มาของภาพโดยผู้วิจัยเม่ือพฤศจกิายน 2555) 

 

4.5 การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งขององค์กรต่างๆ 

 การก าหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกระบวนการ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา

จังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ โดยสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนเพ่ือให้เกิดการ

แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ครอบคลุมทุกด้าน 

ส าหรับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครก็เช่นเดียวกัน มีการก าหนดการพัฒนา 

จังหวัดโดยเน้น “การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเลเพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของโลก 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย” และหนึ่งในประเด็น

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดคือประเด็นในเรื่อง “การฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น้ า ล าคลอง ทะเลและลด

การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน” ซ่ึงองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ 

ระดับจังหวัด ระดับต าบลและระดับท้องถ่ิน จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้รับ
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มอบหมาย (องค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์, 2554) ให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของการ

พัฒนาจังหวัด 

พันธกิจการพัฒนาของจังหวดัในเรื่องของการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นประเด็น

ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจากการศึกษาการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ

กัดเซาะชายฝั่งขององค์กรต่างๆในพื้นที่ศึกษาต าบลโคกขามและต าบลพันท้ายนรสิงห์ พบว่า มี

องค์กรที่ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 3 

องค์กรหลักด้วยกันคือ 
 

1) องค์การบริหารส่วนต าบล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราท่ี (290) ได้ก าหนดอ านาจ 

หน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินความว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีอ านาจหน้าที่

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อย

ต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี”้ 

(1)  การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที ่

(2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่อยู่

นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่ของตนเอง 

(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซ่ึง

อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที ่
 

  นอกจากนีพ้ระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ในมาตราท่ี (67) ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลในด้านต่างๆ รวม 9 ข้อด้วยกัน โดยกล่าวว่า  “ภายใตข้้อบังคับแห่งกฎหมายองค์กร

บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี”้ 

1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล 

3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
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7. คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถ่ิน 

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากร

ให้ตามความจ าเป็นและสมควร 

 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราที่ (290) เน้น 

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ

ที่ 6 พ.ศ. 2552 ตามมาตราที ่67 ข้อที่ (7) ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 หน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลที่

จะต้องรับผิดชอบ  

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการก าหนด

วิสัยทัศนข์องต าบลไว้ว่า “สาธารณูปโภคพร้อม ส่ิงแวดล้อมดี ประเพณีเด่น มุ่งเน้นการศึกษา 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน ” ซ่ึงจาก

การศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์จากเอกสารแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา (ปี 2554-2558) และการสัมภาษณน์ายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนร

สิงห์ พบว่า มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 ด้านด้วยกันคือ 1) การพัฒนา 

ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ 2) การบ ารุงรักษาแม่น้ าล า

คลองต่างๆ และการปูองกันน้ าท่วม น้ าเสีย  แต่อย่างไรก็ตามศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องของส่ิงแวดล้อม อีกทั้งยังขาดงบประมาณ

ในการพัฒนาและขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกัน

กับภารกิจด้านการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ พบว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบล พัน

ท้ายนรสิงหไ์ม่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี 2554-2558) เนื่องจากข้อจ ากัด

ด้านบุคคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

 ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไว้ในแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม 

(ระยะสามปี 2555-2557) จ านวน 3 ด้านด้วยกันคือ 1) การสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2) การปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม และ 3) การบ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
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 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ต าบล เน้นในเรื่องของการ

พัฒนาแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน การจัดหาแหล่งน้ าจืดเพ่ิมเติมเพื่อรองรับกับความต้ องการที่เพิ่มข้ึน การ

จัดการขยะ การควบคุมการปล่อยน้ าเสียและอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดการ

ปุาชายเลนซ่ึงเป็นประเด็นหลักในการพัฒนา เนื่องจากท่ีผ่านมามีการบุกรุกท าลายปุาชายเลนเพื่อ

พัฒนาเป็นบ่อเล้ียงกุ้งในพื้นทีต่ าบลโคกขามเป็นจ านวนมากท าให้ปุาชายเลนเกดิความเส่ือมโทรม 

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามจึงได้มีการก าหนดโครงการพัฒนาปุาชายเลน 2 กิจกรรม 

คือ การรณรงค์ปลูกจิตส านึกในการรักษาปุาชายเลนและการฟื้นฟูปุาชายเลนด้วยการปลูกปุา

ทดแทน ส่วนในด้านการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ พบว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคก

ขามไม่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาต าบลในระยะสามปี พ.ศ. 2555-2557  

  แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้ถูกก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (จังหวัดสมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ) โดยส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนล่าง 2 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง ซ่ึงมุ่งเน้นการหยุดการกัดเซาะ

ชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ การปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืนเพ่ือลดการกัดเซาะ

ชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม การสร้างเข่ือนกันทรายและคล่ืนเพ่ือลดการ

กัดเซาะชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรี และการเรียงหินกันคลื่นเพ่ือลดการกัดเซาะชายฝั่งในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ (ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง, 2554) เป็นต้น 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่ง พบว่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเกิดข้ึนเฉพาะพ้ืนที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล 

ดังเช่นพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 8 ของต าบลโคกขาม การจัดท าแผนงบประมาณต้องเป็นไปตามมติของ

ประชาคมชาวบ้าน  ซ่ึงชาวบ้านส่วนใหญ่ใน ต าบลไม่เห็นว่าการกัดเซาะชายฝัง่เป็นปัญหาส าคัญ

เร่งด่วนท าให้แผนพัฒนาของอบต.ไม่สามารถทุ่มงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ 

เพราะจะท าให้ขัดกับผลการท าประชาคม แต่พยายามจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของทางอบต.เพ่ือขอ

การสนับสนุนจากหน่วยงานระดับสูงข้ึนไปแม้ว่าบางครั้งยังคงประสบปัญหาในการประสานงานและ

ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 2 (จังหวัดสมุทรสาคร) 

จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2  

(จังหวัดสมุทรสาคร) โดยการสัมภาษณผ์ู้อ านวยการศูนยฯ์ และตัวแทนเจ้าพนักงานประมง

ปฏิบัติงานสามารถอธิบายได้ว่า 

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (จังหวัดสมุทรสาคร) เป็นหน่วยงาน 

ในพื้นที่ศึกษาทีไ่ด้รับการจัดตั้งข้ึนโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (ทช.) ในปี 2551 ซ่ึงพื้นที่

รับผิดชอบของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ครอบคลุม 6 จังหวัด คือ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี โดยมีภารกิจ

หลัก 4 ประการ คือ 
 

1. ด าเนินงานในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ตรวจสอบ ควบคุม ปูองกันการท าลาย 

ทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ที่เป็นงานรับผิดชอบของส านักอนุรักษ์ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ 

2. ประสานความร่วมมือหรือด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆในส านักอนุรักษ ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่และหน่วยงานอื่นๆในกิจกรรม 

งาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. เสนอแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ในพื้นที่ที่สอดคล้องกับ 

ระบบนิเวศและแนวนโยบายของรัฐและแหล่งอันควรอนุรักษ ์

4. สนับสนุน ร่วมงานการศึกษา วิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทาง 

ทะเลและชายฝัง่ รวมทั้งก ากับดู แล ประเมินผล และติดตามตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไป

ตามกฎ ระเบียบ มาตรการอนุรักษ์ และสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับประชาชน ชุมชน 

ท้องถ่ินและจังหวัด ในงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
 

 จากการศึกษาการด าเนินกิจกรรมด้านการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ตรวจสอบ  ควบคุม 

ปูองกันการท าลายทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ที่ 2 พบว่ามีการด าเนินงานในภารกิจ 4 ด้าน คือ การคุ้มครองและปูองกันการบุก

รุกท าลายทรัพยากรทางทะเล การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ์ การศึกษาวิจัยและการ

ติดตามตรวจสอบ กล่าวคือ 1) ภารกิจด้านการคุ้มครองและปูองกันการบุกรุกท าลายทรัพยากร

ทางทะเลทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการจับกุมผู้กระท าผิด จากการใช้เครื่องมืออวนรุนประกอบเรือยนต์

ลักลอบท าการประมงในเขตหวงห้าม 3,000 เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2)

ภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนและนักเรียนนักศึกษาสถาบันต่างๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ต่างๆ เช่น 
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กิจกรรมการปล่อยพันธุส์ัตว์น้ าลงสู่ทะเล กิจกรรมวันสืบทอดเจตนาสืบชะตาดอนหอยหลอด ซ่ึงจัด

ข้ึนทุกวันที่ 22 เมษายนของทุกปี 3)ภารกิจด้านการศึกษาวิจัยทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม

ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการอบรมแก่เยาวชนในพื้นที่ โครงการ ประชุมสัมมนาร่วมกับ

สมาชิกเครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบน 6 จังหวัด การ เป็นพ่ีเลี้ยงในการศึกษาวิจัยต่างๆ เป็นต้น 4)

ภารกิจด้านการติดตามตรวจสอบทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเลใน

พื้นที่อ่าวไทยตอนบน จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 

สมุทรสงครามและเพชรบุร ี

และหนึ่งในภารกิจด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่คือการสนับสนุน 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งผ่านการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือ

สนับสนุนการจัดประชุมแก่สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ให้ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และการจัดกิจกรรม “ส่ือมวลชนสัญจร” เพ่ือเปิดตัวพื้นที่น าร่องการจัดการ

และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรปุาชายเลนอย่างยั่งยืนโดยการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน 

 

3) ศูนย์เรียนรูป้ฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

(มหาชัยฝั่งตะวันออก) จังหวัดสมุทรสาคร 

จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู ้ปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟ ู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (มหาชัยฝั่งตะวันออก) จังหวัดสมุทรสาคร โดยการสัมภาษณ์

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ คุณวรพล  ดวงล้อมจันทร์ หรือเป็ นที่รู้จกักันในช่ือของผู้ใหญ่หม ู อดีต

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลโคกขามและเป็นแกนน ากลุ่มเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบนของจังหวัด

สมุทรสาคร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและการด าเนินการของศูนยฯ์ สรุปได้ว่า ปัญหาการกัด

เซาะชายฝั่งในพื้นทีจ่ังหวัดสมุทรสาครได้เริ่มเกิดข้ึนตั้งแตป่ี 2525 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

สร้างเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ ์ ซ่ึงมีส่วนท าให้การไหลของน้ าเกิดการชะลอตัวและตกตะกอนอยู่

ในล าน้ า ตะกอนบางส่วนถูกกักไว้เหนือเข่ือน ท าให้ปริมาณตะกอนที่จะไหลไปตก ทับถมสะสม

บริเวณปากแม่น้ าและพัดพาไปสะสมยังชายฝั่งลดลง โดยพบว่าภายหลังการสร้างเข่ือนทั้งสองท าให้

อัตราการตกตะกอนที่ปากแม่น้ าเจ้าพระยาลดลงจาก 25.3 ตันต่อปีเหลือเพียงประมาณ 6.6 ตัน

ต่อปี ซ่ึงเป็นสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนและพ้ืนที่รอยต่อใกล้เคียง ผู้ใหญ่วรพล 

ดวงล้อมจันทร์ ในฐานะผู้น าชุมชนและอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู ่3  ต าบลโคกขาม เกิดแนวคิดว่าต้องการ

พัฒนาฟื้นฟพืู้นทีเ่กิดของตนเอง จึงได้เริ่มศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการลองผิดลองถูกด้วย

ตนเองและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ ในระยะแรกใชท้่อพีวีซี ความยาว 5 เมตรปัก

เป็นแนวขนานไปกับชายฝั่ง แต่ประสบปัญหาท่อพีวีซีมีน้ าหนักเบาท าให้ลอยน้ าได้ง่าย ต่อมาจึงได้

เปล่ียนมาใชไ้ม้สนและไม้ยูคาลิปตัส ซ่ึง ก็ไม่ประสบความส าเร็จเช่นเดียวกัน ต่อมาได้รับความ
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ช่วยเหลือด้านวิชาการจากนักวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาจารย์สุพล สุดารา 

ทดลองใช้ไม้ไผร่วกหรือไผ่ตงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 นิ้ว ยาวท่อนละ 4 เมตร ปักลงในน้ าลึก

ประมาณ 1.5 เมตร ห่างจากฝั่งประมาณ 5 เมตรในแนวขนานไปกันแนวชายฝั่งและเมื่อน้ าข้ึนสูงสุด

ยอดไม้ไผ่ต้องโผล่พ้นน้ าไม่ต่ ากว่า 0.5 เมตร ซึ่งประสบความส าเร็จสามารถช่วยดักตะกอนดินได้

นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ในการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งท่ีพบมากในพื้นที่ศึกษา ต่อมาในป ี

2549 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่และองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรสาครใน “โครงการอยู่ดีมีสุข” เพ่ือใช้ในการด าเนินการปักไม้ไผ่และปลูกปุาเพ่ือ

ฟื้นฟปูุาชายเลน และได้ร่วมกันจัดตัง้ “กลุ่มเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน” ประกอบด้วยสมาชิก 6 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุ ทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ

เพชรบุรี ปัจจุบันด าเนินการปักไม้ไผเ่ป็นระยะทาง 17 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ต าบลโคกขาม 

ต าบลพันท้ายนรสิงห์ ต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลบางโทรัดและต าบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของ 

ศูนย์ฯ ที่ส าคัญคือคนในชุมชนขาดความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของส่ิงแวดล้อม จึง

ไม่ได้เข้าร่วมกับโครงการหรือกิจกรรมของทางศูนย์ฯ รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถ่ินไม่ได้

สนับสนุนงบประมาณและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ท าให้ประสิทธิภาพการด าเนินการจัดการไม่

ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร รวมถึงองค์ความรู้ชุมชนไม่มีการเก็บรวบรวมท าให้ข้อมูลไม่เผยแพร่สู่

สาธารณะ  

 

4) ชาวบ้านในชุมชน 

จากการศึกษาการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ในพื้นที่ต าบล 

โคกขาม พบว่า เจ้าของพื้นที่หรือท่ีดินส่วนใหญ่ไม่ใช่คนใน ที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิด

แต่เป็นนายทุนหรือผู้ที่มาซื้อท่ีดินเพ่ือท าบ่อเล้ียงกุ้งและหอยแครง ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่

เกิดข้ึนจึงไม่ได้สร้างปัญหาให้กับคนกลุ่มนีม้ากเท่าใดนัก คนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการด าเนิน

โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืนเพ่ือลดการกัดเซาะชายฝั่งที่ด าเนินการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งในระยะเริ่มต้นมิได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่ชุมชนท้องถ่ิน คนในชุมชนจึงไมข่อให้

ความเห็นในโครงการดังกล่าว แต่ เห็นด้วยว่าโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืนสามารถช่วยปูองกันการ

กัดเซาะชายฝั่งได้ แตค่วรมีการใช้วัสดุท่ีมีความแข็งแรงคงทนและมีอายุการใช้งานได้ยาวนานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและประหยัดงบประมาณในระยะยาว ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ต าบล

พันท้ายนรสิงห์ก็ให้ความเหน็เช่นเดียวกันว่าโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืนเป็นโครงการที่เห็นผลได้

ชัดเจนและมีบทบาทลดการกัดเซาะชายฝั่งได้ รวมถึงเสนอแนะให้หน่วย งานที่เกี่ยวข้องจัดสรร

งบประมาณด าเนินการให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่และสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด

การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
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 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปญัหาการกัดเซาะชายฝัง่ใน

พื้นที่ศึกษาใช้วิธีการต่างๆที่ถูกก าหนดข้ึนโดยภาครัฐ เช่น การใช้ไส้กรอกทรายซ่ึงได้รับการ

สนับสนุนโดยกรมเจ้าท่าและการใช้ปะการังเทียมซ่ึงได้รับการสนับสนุนโดยกรมประมง รวมถึง

หน่วยงานในพื้นที ่4 องค์กรหลัก คือ องค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์เรียนรูป้ฏิบัติการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (มหาชัยฝั่งตะวันออก) จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์อนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ที่ 2 (ทช.) และองค์กรภาคประชาชน ซ่ึงยังคงมีข้อจ ากัดหลาย

ประการไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดด้านงบประมาณ บุคลากร การประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานในพื้นที ่ รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับสูง โดยในภาพรวมได้มีการเสนอความ

ต้องการใน 2 ประเด็น คือ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งจัดสรรงบประมาณมาเพ่ือจัดท าโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืนให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่

ประสบปัญหา รวมถึงจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หาก

อนาคตมีการบูรณาการแบบองค์รวมร่วมกันเพ่ือลดข้อจ ากัดด้านต่างๆ ก็จะท าให้การด าเนินการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
จากการศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลต าบลโคกขามและต าบลพันท้ายนรสิงห์ 

จังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อชุมชน การปรับตัวของชุมชนต่อการกัด

เซาะชายฝัง่และการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ขององค์กรต่างๆ โดยใช้

วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่ม 

ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านและผู้สูงอายุ ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งทะเล ผู้น าชุมชนอย่างเป็ น

ทางการและไม่เป็นทางการ และ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที ่  สามารถสรุป ผล

การศึกษา อภิปรายผลการศึกษาและเสนอแนะผลการศึกษา ได้ดังนี ้ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อ 

ชุมชนท้องถิ่นในพื้นทีต่ าบลโคกขามและต าบลพันท้ายนรสิงห์ การปรับตัวของชุมชนต่อการกัดเซาะ

ชายฝั่งและการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ขององค์กรต่างๆ สรุปผล

การศึกษาได้ดังนี้ 

 

5.1.1    สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นท่ีศึกษา 

การกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทยเกิดข้ึนเป็นระยะทางยาว 830 กิโลเมตรจาก 

ความยาวชายฝัง่ทั้งหมด 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด โดยในแต่ละพ้ืนที่ประสบ

ปัญหาในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไป จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

สถานการณ์การกัดเซาะชายฝัง่ในพื้นที่ศึกษา พบว่า ชายฝั่งทะเลใน จังหวัดสมุทรสาครจัดอยู่ใน

พื้นที่เส่ียงต่อการกัดเซาะในระดับรุนแรง อัตราการกัดเซาะชายฝัง่อยู่ที่ระดับมากกว่า 5 เมตรต่อป ี  

โดยพบพื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะยาวเป็นระยะทางยาว 33.45 กิโลเมตรจากความยาวชายฝั่ง 42.78 

กิโลเมตร คิดเป็น 78.18% โดยพื้นที่ชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะทั้งหมดพบอยู่ในเขตอ าเภอเมือง

สมุทรสาคร ใน 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลนาโคก ต าบลกาหลง ต าบลบางโทรัด ต าบลบ้านบ่อ  ต าบล

บางกระเจ้า ต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลโคกขามและต าบลพันท้ายนรสิงห์ โดยพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้

ชายฝั่งทะเลต าบลพันท้ายนรสิงห์ พบพื้นที่ถูกกัดเซาะ 5.91 กิโลเมตร จากความยาวชายฝั่งภายใน

ต าบลทั้งหมด 6.19 กิโลเมตร คิดเป็น 96.28% และชายฝั่งทะเลต าบลโคกขามพบพื้นที่ถูกกัดเซาะ 

3.42 กิโลเมตร จากความยาวชายฝัง่ภายในต าบลทั้งหมด 7.91 กิโลเมตร คิดเป็น 43.24%   
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5.1.2   สาเหตกุารกัดเซาะชายฝั่งในพื้นท่ีศึกษา 

ส าหรับสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งในจงัหวัดสมุทรสาครมากจาก 3 สาเหตุหลัก 

คือ 1) การสูบน้ าบาดาลในปริมาณมากซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาแผ่นดินทรุด ชายฝั่งทะเล

จึงถูกกัดเซาะและพังทลายได้ง่าย  โดยพบพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะเนื่องจากการทรุดตัวของ

แผ่นดินจากการสูบน้ าบาดาลพบในพื้นที่ต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลโคกขามและต าบลพันท้ายนร

สิงห์ 2) การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น กุ้งกุลาด า  

หอยแครง ปลาน้ ากร่อย ปลาดุก ปลานิล ปลาสลิด เป็นต้น  เป็นสาเหตุความเสื่อมโทรมของปุาชาย

เลน ซ่ึงมีผลท าให้ชายฝั่งเกิดการกัดเซาะและพังทลายได้ ง่ายข้ึน 3) การขุดลอกตะกอนดินบริเวณ

ปากแม่น้ าและชายฝั่ง ท าให้เกิดการสูญเสียตะกอนดินบริเวณปากแม่น้ าและชายฝั่ง น าไปสู่การเกิด

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและเพ่ิมความรุนแรงในพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะอยู่แล้ว  

 

5.1.3 ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง  

จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นถึงผลกระทบจากการกัดเซาะ 

ชายฝั่งท่ีมีต่อชุมชนริมชายฝั่งทะเล พบว่า การกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถ่ินริม

ชายฝั่ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม กล่าวคือ  

  ด้านเศรษฐกิจ การกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับ

ครัวเรือนและระดับประเทศใน 4 ลักษณะ คือ 1) การสูญเสียที่ดินที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์

และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ บางบริเวณที่ถูกกัดเซาะรุนแรงราคาที่ดินก็จะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ 2) 

การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน ส่ิงปลูกสร้างและประตูกั้นที่ใช้ส าหรับเลี้ยงกุ้ง 3) 

การสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ โดยอ้อมจากการสูญเสียที่ดินที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 

เช่น พื้นที่ส าหรับเลี้ยงกุ้งและเล้ียงหอยแครง ท าให้รายได้ลดลง 4) การสูญเสียงบประมาณในการ

ปูองกัน เช่น การสร้างก าแพงกันคล่ืน  

  ด้านสังคม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานริมชายฝั่ง

ทะเล 2 ประการคือ 1) การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต จากอาชีพประมงพื้นบ้านไปเป็นเจ้าของธุรกิจที่พัก 

ร้านอาหาร รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 2) การอพยพย้ายถิ่น การกัดเซาะชายฝั่งสร้างความ

เสียหายแกบ่้านเรือนท าให้ต้องถอยร่นบา้นเรือนเข้าสู่ฝั่งและบางส่วนอพยพไปยังพื้นที่อ่ืน 

  ด้านสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใน 4 ลักษณะ คือ 

1) การสูญเสียทรัพยากรดิน โดยชายฝั่งทะเลต าบลโคกขาม เกิดการสูญเสียพื้นทีดิ่นริมชายฝั่งไป

ประมาณ 3.42 กิโลเมตรจากความยาว 7.91 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลต าบลพันท้ายนรสิงห์ เกิดการ

สูญเสียพื้นทีดิ่นริมชายฝั่งไปประมาณ 5.96 กิโลเมตร จากความยาวชายฝัง่ภายในต าบลทั้งหมด  

6.19 กิโลเมตร ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่งท่ีมีศักยภาพในการใช้

ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและส่ิงก่อสรา้ง และพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 2) ความเส่ือมโทรมของ
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ทรัพยากรปุาชายเลน จากความแรงของคล่ืนลมและกระแสน้ าในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตแ้ละ

น้ าทิ้งจากบ่อเล้ียงกุ้ง ท าใหพ้บปุาชายเลนอยู่เป็นแนวแคบๆซ่ึงไม่สามารถปูองกันการกัดเซาะ

ชายฝั่งได้ 3) การลดลงของสัตว์น้ า จากก ารลดลงของพื้นที่ปุาชายเลนซ่ึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

สัตว์น้ า 4) การสูญเสียทัศนียภาพชายฝั่งจากเศษขยะที่ถูกพัดมากับกระแสน้ า ซากปรักหักพังของ

ส่ิงปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้าง และโครงสร้างปูองกันการกัดเซาะที่ไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม  

 

5.1.4 การปรับตัวของชุมชนท้องถ่ินต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

จากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปีท า 

ให้ชุมชนเกิดการปรับตัวปรากฏให้เห็นใน 3 ลักษณะ คือ 1) การปรับตัวด้านการประกอบอาชีพ 

เปลี่ยนจากอาชีพประมงพื้นบ้านเปลี่ยนไปประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่ง เจ้าของธุรกิจ

ร้านอาหารและธุรกิจที่พัก  อาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพตามระดับการศึกษาที่

สูงข้ึน 2) การปรับตัวด้านท่ีอยู่อาศัย ใน 2 ลักษณะ คือ การถอยร่นของพ้ืนที่ท ากินและบ้านเรือน

เข้าสู่ฝั่งแทนการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เดิมและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการสร้างบ้านเรอืน 3) การ

ปรับตัวในการป้องกัน ชุมชนมีการปรับตัวโดยเน้นที่การด าเนินการปูองกันและรักษาพ้ืนที่ริม

ชายฝั่งด้วยโครงสร้างประเภทต่างๆ ได้แก่ ก าแพงกันคล่ืนแบบหินเรียง ก าแพงกันคล่ืนแบบอิฐ

บล็อก ก าแพงกันคล่ืนแบบเสาหรือแท่งคอนกรีต การปักเสาคอนกรีตและ การปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน 

และท าการปลูกพืชปุาชายเลนจ าพวกแสมหรือโกงกางเพื่อช่วยยึดเกาะตะกอนดินและเพ่ิมตะกอน

ดิน  

 

5.1.5 การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งขององค์กรต่างๆ 

การด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมามีองค์กรที ่

เกี่ยวข้องอยู่ 2 องค์กรหลักคือศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (จังหวัดสมุทรสาคร) 

ภารกิจส่วนใหญ่เน้นไปที่การคุ้มครองและปูองกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรทรัพยากรสัตว์น้ าโดย

การจับกุมและลงโทษผู้กระท าผิด การควบคุมคุณภาพน้ าโดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า

ทะเลอย่างสม่ าเสมอ การสงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า รวมถึงภารกิจด้านการสร้างจิตส านึก

และความตระหนักผ่านกิจกรรมอบรมต่างๆ ส่วนภารกิจในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนั้น 

ทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรม “ส่ือมวลชนสัญจร” เพ่ือเปิดตัวพื้นที่น าร่องการจัดการและการแก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งการฟื้นฟู ทรัพยากรปุาชายเลนอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม (มหาชัยฝั่งตะวันออก) จังหวัดสมุทรสาคร และกลุ่มภาคี “เครือข่ายรักษ์อ่าวไทย

ตอนบน “ ประกอบด้วยสมาชิก 6 จังหวัด ไ ด้แก่ จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
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สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี  ริเริ่มโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืนเพ่ือลดการกัดเซาะ

ชายฝั่ง นอกจากจะช่วยลดการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่งแล้วยังมีประโยชน์ทางอ้อมในการเพ่ิม

ตะกอนดินธรรมชาติและฟื้นฟูปุาชายเลนได้อีกด้วย  

 ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์ มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  

การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การบ ารุงรักษาแม่น้ า

ล าคลองต่างๆ และการปูองกันน้ าท่วม น้ าเสีย  ส่วนภารกิจด้านการจัดการปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทางอบต.ไม่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี 2554-2558) เช่นเดียวกัน

กับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่เน้นเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ า

ที่ตื้นเขิน การจัดหาแหล่งน้ าจืดเพ่ิมเติมเพื่อรองรับกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้น การจัดการขยะ การ

ควบคุมการปล่อยน้ าเสียและอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดการปุาชายเลน 

เนื่องจากที่ผ่านมามีการบุกรุกท าลายปุาชายเลนเพ่ือพัฒนาเป็นบ่อเล้ียงกุ้งในพื้นทีต่ าบลโคกขาม

เป็นจ านวนมากท าให้ปุาชายเลนเกิดความเส่ือมโทรม ส่วนภารกิจด้านการจัดการการกัดเซาะ

ชายฝั่งไม่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาต าบลในระยะสามปี พ.ศ. 2555-2557  

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องเสนอความต้องการในการสนับสนุนด้านการ

ศึกษาวิจัยในแต่ละพื้นที่เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม อีกทั้งภาครัฐควรให้

ความส าคัญกับโครงการที่ชุมชนเสนอ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา  

จังหวัดสมุทรสาครถูกจัดอยู่ในพื้นที่เส่ียงต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระดับรุนแรงอัตราการกัด

เซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี โดยพบพื้นที่ ชายฝั่งถูกกัดเซาะเป็นระยะทางยาว 33.45 กิโลเมตรจาก

ความยาวชายฝัง่ 42.78 กิโลเมตร หรือประมาณ 78.19 % ของความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่, 2554) โดยมีสาเหตหุลักของการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ศึกษามา

จาก 3 สาเหตุด้วยกันคือการทรุดตัวของแผ่นดินเนื่องจากการสูบน้ าบาดาลมาใช้ในปริมาณมาก

เนื่องจากเป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่ที่มีแรงงานต่างถิ่นเข้ามาพักอาศัยจ านวนมาก รวมถึงเป็น

ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลและแปรรูปอาหารทะเลจ านวนมาก การขุดลอกตะกอน

ดินและการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ปุาชายเลนตามธรรมชาติเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรม ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์และพ้ืนที่เล้ียงกุ้ง ท าให้พ้ืนที่ดินริมชายฝั่ งเส่ียงต่อการถูกกัด

เซาะได้มากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของเทอม (2544) ที่พบว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

พื้นที่ในเขตต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จากปุาชายเลนธรรมชาติเป็นบ่อ

เลี้ยงกุ้งกุลาด าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ปุาชายเลน ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า

ให้ชายฝั่งเกิดการพังทลายได้ง่ายข้ึน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากปัจจัยเสริมที่เกิดจากธรรมชาต ิ
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ได้แก่ การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลนับว่าเป็นภัยคุกคามต่อ

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งดังเช่นที่เกิดกับประเทศจีนและประเทศฟิลิปินส์ (Jianjun. J, 2013 and 

Faustino.R, 2009) รวมถึงอิทธิพลของลมพายใุนฤดูกาลต่างๆ (Sano et.al, 2011) และลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ซ่ึงเกิดข้ึนในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปทีี่ได้พัดพามวลทรายออกไป

จากฝั่งจ านวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว ในขณะที่ มวลทรายทีเ่คล่ือนตัวกลับเข้ามาสะสมในช่วงที่

คล่ืนลมสงบมีจ านวนน้อย ดังรายงานการวิจัยของนพพล (2551) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องการกัดเซาะ

ชายฝั่งท่ีมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยาบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช พบว่าปัจจัยด้านอุทก -อุตุนิยมวิทยา เช่น คลื่ นลมและกระแสน้ า ท่ีมีแนวโน้ม

รุนแรงเพ่ิมขึ้นทุกปี มีผลท าให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งท่ีรุนแรงข้ึน  

อิทธิพลจากปัจจัยดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ การเพิ่มข้ึนของ

ระดับน้ าทะเล ลมพายุและมรสุม  ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะชายฝั่งและ

สภาพภูมิทัศนร์ิมชายฝั่ง (Sano et.al, 2011) รวมถึงการสูญเสียตะกอนดินซ่ึงเป็นแหล่งธาตุอาหาร

ของสัตว์น้ า ปริมาณสัตว์น้ าริมชายฝั่งจึงมีจ านวนลดลง จากสาเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจในระดับครัวเรือนจากการลดลงของรายได้จากการประกอบอาชีพการจับสัตว์น้ าตาม

ธรรมชาติ เนื่องจากชาวบ้านต้องออกเรือจับสัตว์น้ าเป็นระยะทางไกลข้ึนท าให้ต้นทุนในส่วนของค่า

เชื้อเพลิงสูงขึ้น รวมถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนและส่ิงปลูกสร้างที่ได้รับความ

เสียหายรวมถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อันเกิดจากปัญหาดังกล่าว ดังเช่นชุมชนบ้านแสมขาว 

ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทีต่้องซ้ือน้ ากินน้ าใช้เนื่องจากภาชนะส าหรับ

เก็บกักน้ าถูกน้ าทะเลแทรกซึม (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 

2550) จากความไม่เพียงพอของรายได้จาการประกอบอาชีพจับสัตว์น้ าตามธรรมชาติ ท าให้คนใน

ชุมชนบางส่วนต้องหันไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เจ้าของ ธุรกิจที่พัก 

ธุรกิจร้านอาหาร รับจ้างในโรงงาน อุตสาหกรรม เช่นเดียวกับรายงานการวิจัยของสุรชัย (2554)   

 นอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบทางด้านสังคมเกิดจากการรุกล้ าของน้ าทะเล ท าให้ ชุมชนต้อง

ปรับตัวโดยการถอยร่นที่ตั้งบ้านเรือนเข้าสู่ฝั่งมากขึ้นเพ่ือปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดต่อชุมชน 

โครงสร้างพื้นฐานริมชายฝั่งและภูมิทัศน์ริมชายฝั่ง ซ่ึงเป็นหนึ่งมาตรการในการจัดการชายฝั่งแบบ

บูรณาการที่ถูกก าหนดไว้ในพิธีสาร Barcelona เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2011 (Sano et.al, 2011) 

บางส่วนที่ไม่สามารถทนได้ก็จะอพยพย้ายถิ่นไปยังพื้นที่อ่ืนที่มีความเส่ียงน้อยกว่าและปลอดภัย

มากกว่าเช่นเดียวกับชุมชนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาการสูญเสียที่ดินชายฝั่งท่ีเป็นที่ตั้งบ้านเรือนท าใหต้้องขายที่ดิน

หรือให้เช่าที่ดิน และไปเช่าบ้านหรือซ้ือบ้านพักอาศัยในพื้นที่อ่ืนแทนเพราะไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ 

(พิพัฒน,์ 2554) ชายฝั่งท่ีสวยงามหลายแห่งถูกกัดเซาะจนเว้าแหว่งท าให้สูญเสียความงดงาม 



73 

 

ดังเช่น หาดเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา ที่ถูกน้ าทะเลกัดเซาะจนมีลกัษณะเว้าแหว่ง ไม่สวยงามและเป็น

อันตรายต่อการใช้ประโยชน์เพ่ือการนันทนาการ (สุวิมลและสวรรยา, 2554)  

จากการที่ชุมชนท้องถ่ินประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี 

ท าให้ชุมชนเริ่มมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับในการประกอบอาชีพ แม้ว่าจะยังคง

ยึดอาชีพประมงแต่ก็เปล่ียนรูปแบบจาก อาชีพประมงพื้นบ้านที่เน้นการจับสัตว์น้ าตามธรรมชาติ

เปลี่ยนเป็นการขุดบ่อเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  จ าพวกกุ้งและหอยแครง เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่า

อาชีพจับสัตว์น้ าตามธรรมชาติ แต่ก็น ามาซ่ึงผลกระทบทางอ้อมต่อความเส่ือมโทรมของปุาชายเลน 

การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากบ่อเล้ียง การสูญเสียวิถีชีวิตชุมชน ดั้งเดิมและปัญหาการย้ายถิ่น 

(Primavera. J. H. , 2006) ส่วนการปรับตัวด้านที่อยู่อาศัย ในปัจจุบันได้ถูกปรับเปล่ียนรูปแบบและ

วัสดุ โดยมีลักษณะ เป็นแบบยกพื้นและ เสาบ้านที่ท าจากปูนหรือคอนกรีต สูงข้ึนจากระดับน้ าทะเล 

เช่นเดียวกับชุมชนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการปรับเปลี่ยนวัสดุในการปลูกสร้างที่

อยู่อาศัยที่ท าจากอิฐหรือคอนกรีต เนื่องจากมีความแข็งแรงคงทนมากกว่า และ พยายามที่จะลด

ความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเน้นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแ ละการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา  (นพพล, 2551)  รวมถึงการก่อสร้างส่ิงปูองกันริมชายฝั่ง 

ทั้งแบบก้อนหิน อิฐบล็อก  เสาหิน เสาคอนกรีต การปักไม้ไผ่รวกเป็นแนวก าแพงเพื่อชะลอและลด

ความรุนแรงของคล่ืนลม เช่นเดียวกับชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราดและชุมชน บ้านสีลัง จังหวัด

สมุทรปราการ ที่ใช้วิธีการปักไม้ไผ่รวกเป็นแนวก าแพงขนานไปกับชายฝั่งเพ่ือช ะลอและลดความ

รุนแรงของคล่ืนลม แล้วท าการปลูกไม้โกงกางไว้หลังแนวไม้ไผ่เป็นการฟื้นฟูสภาพปุาชายเลนให้เพิ่ม

มากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เป็นแนวปูองกันการกัดเซาะชายฝ่ังได้ (ส านักงาน นโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ,2550 และ ธวัต , 2549) ส่วนชุมชนชายฝั่งในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ใช้ก าแพงกันคลื่นริมชายฝั่งร่วมกับการฟื้นฟูสภาพหาด โดยการถมชายหาด  

นอกจากนี้ชุมชนยังมีการปรับตัวโดยการถอยร่น บ้านเรือนเข้าสู่ฝั่งมากขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหน ด

ระยะถอยร่น (Setback line control) พื้นที่ก่อสร้างบ้านเรือน ด้วยการก าหนดมิให้เป็นที่ตั้งของชุมชน 

การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับ

ผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลหรือการกัดเซาะจากคล่ืน โดยก าหนดเป็นแนว

ระยะห่ างจากชายฝั่งทะเลจากระดับน้ าทะเลขึ้นสูงสุดข้ึนไปบนบกเข้าไปในแผ่นดินตามความ

เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปก าหนดระยะถอยร่นที่ 2 - 150 เมตร จากระดับน้ าทะเล

ข้ึนสูงสุด (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2550) มาตรการนี้ใช้ใน

หลายประเทศไม่ว่าจ ะเป็นประเทศออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ สเปน จีน รวมถึงประเทศไทยด้วย 

รวมถึงมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วนในการ

แสดงความคิดเห็นเพ่ือ น าเสนอข้อมูลและความต้องการของชุมชน เพื่อน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ

ก าหนดแนวทางการจัดการชายฝั่ งดังเช่นในประเทศไอร์แลนด์ (Hegarty,A., 1997)  สอดคล้องกับ
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การวิจัยของกรรณิการ์ (2552) ที่พบว่าชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาการกัด

เซาะชายฝั่งและต้องการ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการชายฝั่ง รวมถึงต้องการ ให้มีการเผยแพร่

ความรู้ด้านการจัดการในรูปแบบการประชุมหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านหรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผ่านหนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ)และโทรทัศน์ (ช่อง 7) มากที่สุด ดังนั้นจากการศึกษาจะเห็นได้ว่าองค์กร

ชุมชนมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ เนื่องจากเป็น

เจ้าของพื้นที่เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวโดยตรง 

การด าเนินการจัดการปูองกันและแก้ไขปัญหาจึงควรให้ความส าคัญแก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์

ในการบริหารจัดการอย่างสูงสุด 

 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน ในฐานะผู้

ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ัง และสะท้อนถึงข้อจ ากัดและความ

ต้องการของกลุ่มเครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นทีท่ าหน้าทีใ่นการคุ้มครอง ดูแล

และบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ซ่ึงจะเป็นฐานข้อมูลเชิงลึกที่เปน็ประโยชน์แก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องน าไปใช้วางแผนก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกับแต่ละพื้นที ่ เนื่องจากรูปแบบการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมาได้ถูกก าหนดข้ึนโดยภาครัฐโดยมิได้เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามี

ส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนทั้งๆที่คนในชุมชนเป็นผู้เข้าใจถึงสภาพ

ปัญหา สภาพแวดล้อมและสภาพทรัพยากรในชุมชนเป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้ประสบปัญหาและ

ได้รับผลกระทบโดยตรง อีกทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองแบบแยกส่วน ท าให้การด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ

กัดเซาะชายฝั่งในพื้นทีไ่ม่ประสบความส าเร็จ  

 ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ควรตั้งอยู่บนหลักการจัดการ

ชายฝั่งเชิงบูรณาการ (Integrated Coastal Zone Management: ICZM) ทั้งในเชิงของการบูรณาการ

องค์ความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากชุมชนท้องถ่ินมาพัฒนาต่อยอดเป็นองค์

ความรู้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการบูร

ณาการความร่วมมือจากองค์กรชุมชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน ความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการสนับสนุน

งบประมาณการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ความ

ร่วมมือจากองค์กรเอกชนในการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ผ่านรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคม เพ่ือให้การจัดการชายฝั่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   



75 

 

เอกสารอ้างอิง  
  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่. (2549). ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่. กรุงเทพฯ: ชุมนุม 

 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่. (2550). รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

 ส่ิงแวดล้อม ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านปุาชายเลน.กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ ์

 การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่.(2551ก). รายงานฉบับสมบูรณโ์ครงการจัดท าแผนหลักและ 

 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน.เสนอโดย 

 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่.(2551ข).รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพ 

 ปุาและปลูกเสริมปุาเพื่อปูองกันพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล. เสนอโดยจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย.  

 กรุงเทพฯ: หจก. อาร์ทีสทรี ดีไซด์. 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่. (2551ค).ยุทธศาสตร์การจัดการปูองกันและแก้ปัญหาการกัด 

 เซาะชายฝั่ง.กรุงเทพฯ: บริษัท พลอยมีเดีย จ ากัด. 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่. (2551ง).รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจและ 

 ศึกษาการเปล่ียนแปลงของตะกอนชายฝั่งทะเล.เสนอโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.์ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่. (2554ก). การจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย. 

 เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล ระหว่างวันที่  

 27-29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ. 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่. (2554ข). การติดตามและประเมินผลการฟื้นฟูระบบนิเวศ 

 ชายฝั่งทะเลโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  

 สมุทรปราการและฉะเชิงเทราเลน.เสนอโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: หจก. 

 ประสุขชัยการพิมพ์. 

กรมทรัพยากรธรณ.ี (2551).รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ ์โครงการส ารวจและศึกษาการ 

 เปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งทะเล.เสนอโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.์  

กรมทรัพยากรธรณี ส านักเทคโนโลยีธรณ.ี (2555ก).รายงานวิชาการเลขท่ี สทธ.9/2555 . 

 ธรณีวิทยากายภาพพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนบน. 

กรมทรัพยากรธรณ.ี (2555ข). การกัดเซาะชายฝัง่ทะเลไทย. 

กรมประมง. สถิติการประมง .(2555). วันที่ 22 กรกฎาคม 2555. www.fisheries.go.th/it-stat.....  

 

 

http://www.fisheries.go.th/it-stat


76 

 

กรรณิการ์ อัศวดรเดชา. (2552). กลยุทธ์การวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อการแก้ไขปัญหา 

การกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบน. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  

2 (1): 12-23. 

เทอม  ศิวะโกเศศ.(2544).ผลตอบแทนทางการเงินในการปลูกปุาชายเลนเพ่ือปูองกันการกัดเซาะ 

ชายฝั่ง ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ.วิทยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปุาไม้ บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

ธวัต  แทนไฮ. (2549). การศึกษาการปูองกันการกัดเซาะชายฝ่ังและการทับถมของตะกอนดินโดย 

ใช้ไม้ไผ่รวก บริเวณปุาชายเลน ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวัดสมุทรปราการ.  

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ าและส่ิงแวดล้อม บัณฑิต 

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

นพพล อรุณรัตน.์ (2551).การกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา  

 บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

บุญช่วย  อรรถวรรธน. (2555). การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน.  

 เอกสารวิชาการปี 2555 ส านักการจัดการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ชายฝั่ง 

 ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่. 

พะยอม รัตนมณี คนึงนิตย์ ล่ิมจิรขจรและวิสุทธ์ โชติกเสถียร.การปูองกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 

ชายฝั่งแบบบูรณาการ.การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 8-9  

 พฤษภาคม 2551. 38 - 44. 

พิพัฒน์  ลีลาดี.(2555). การศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีต่อชุมชนชายฝั่ง 

ทะเล: กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการการประกอบการบัณฑิต 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ยุทธพล ผ่องพาลี กุลวดี แก่นสันติสุขมงคลและจ าลอง อรุณเลิศอารีย์.2554.เครือข่ายชุมชนเพ่ือ 

 ปูองกันปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังด้วยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาการปักไมไ้ผ่ชะลอ 

 คล่ืนของเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน.การประชุมวิชาการแห่งชาต ิ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 9. 

สิน สินสกุล สุวัฒน์ ติยะไพรัช นิรันดร์ ชัยมณีและบรรเจิด  อร่ามประยูร. (2545).รายงานวิชาการ 

 การเปล่ียนแปลงพื้นที่ชายฝัง่ทะเลด้านอ่าวไทย.กรุงเทพฯ: บริษัท โมเดร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์  

 จ ากัด. 



77 

 

สุรชัย คล้ายทอง. (2554). การศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีต่อชุมชนบ้าน 

ชายทะเล ต.พันท้ายนรสิงห ์อ.เมือง จ.สมุทรสาคร.การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สุวลักษณ์  สาธุมนัสพันธุ.์ (2554). การจัดการชายฝั่ง: บูรณาการสู่ความยั่งยืน. นครปฐม:  

 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สุวิมล แซ่ล่ิม และสวรรยา ซ่ือเล่ือม. (2554).  การศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะ 

  ชายฝั่งทะเลต่อชุมชนท้องถิ่นกรณีศึกษา: ชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา. บทคัดย่อการ 

  ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที ่8 ระหว่าง 

  วันที่ 8-9 ธันวาคม 2554.หน้า 255. 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. (2550). รายงานสถานการณ ์

 การกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยที่มีความวิกฤต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ดอกเบี้ย. 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต(ิสวทช.). (2554). ยุทธศาสตร์งานวิจัยของ 

ประเทศไทย การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. 2555-2559) และ 

โปรแกรมทางชีวภาพภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา สวทช. ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555- 

2559.  

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง. (มปป). แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค 

 กลางตอนล่าง พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุร ี

 และประจวบคีรีขันธ)์. 

เอนก  โสภณและสมภพ รุ่งนภา. (2554). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาการกัด 

 เซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล: กรณีศึกษาบ้านโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. 

 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 5(2): 111-122. 

องค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์. (2554). แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 254-2556) องค์การ 

บริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม. (2554). แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 254-2556) องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

Hegarty, A. (1997). Start with what the people know: a community based approach to  

integrated coastal zone management. Ocean & Coastal Management, 36(1-3), 167- 

203.  

Jianjun, J. and Francisco, H. (2013). Sea-level rise adaptation measures in local communities  

of Zhejiang Province, China. Ocean & Coastal Management, 71: 187-194. 

Mulder, J.P.M., Hommes, S. and Horstman, E.M.(2011). Implementation of coastal erosion  

management in the Netherlands. Ocean & Coastal Management, 54: 888-897. 



78 

 

Primavera, J.H. (2006). Overcoming the impacts of aquaculture on coastal zone. Ocean &  

Coastal Management, 49 (9-10):531-545. 

Rijn,L.C.V. (2011). Coastal erosion and control. Ocean &Coastal Management, 54(12): 867- 

887. 

Sano, M., Jimenez, J.A., Medina, R., Stanica, A., Sanchez-Arcilla, A. and Trumbic, I. (2011).  

The role of coastal setbacks in the context of coastal erosion and climate change.  

Ocean & Coastal Management, 54(12): 943-950. 

Saengsupavanich, C., Chonwattana, S. and Naimsampao, T. (2009).Coastal erosion through  

integrated management: A case study of Southern Thailand.  Ocean & Coastal  

Management, 52 (6): 307-316. 

Saengsupavanich, C. (2012).Unwelcome environment impact assessment for coastal protection  

along a 7 km shoreline in Southern Thailand.  Ocean & Coastal Management, 61: 20- 

29. 

Tintore, J., Medina, R., Gomez-Pujol,L., Orfila,A. and Vizoso, G.(2009).Integrated and  

interdisciplinary scientific approach to coastal management. Ocean & Coastal  

Management, 52: 493-505. 

Michael Hall, C. (2001). Trends in ocean and coastal tourism: the end of the last frontier?.  

Ocean & Coastal Management, 44: 601-618. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


