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The objective of this research was to study the problem of coastal erosion on Bang Khun Thien 

coastal and the impacts of erosion on the coastal communities affecting to the ecological, economic and society 

and mentality including to study the solution of coastal erosion problem in Bang Khun Thien coast. Using 

qualitative research methods, the study on literature review, observations and in-depth interviews of people in 

the community, community chiefs and the concerning government agencies. The collecting data was verified by 

data centers method following with the content analysis and classification of data according to the study. 

Synthesis to obtain the overview of data under the framework of the study. To conclude and demonstrate the 

results of a descriptive study.   

The results indicated that Erosion of coastal areas have been occurred long time ago and 

continuously ongoing cause the changes in the coastal areas and the community. With the strong sea waves 

condition cause the flooding in household area. The community area was subsidence and flooded on a regular 

basis. Coastal erosion affects the ecosystem in 3 aspects 1.Loss of coastal land, aquaculture residential, land 

subsidence 2.Mangrove forest was destroyed 3.The amount of aquatic animals is reduced. Impact on economic 

in 2 aspects 1.Losing on land protection, household repairing cost 2.Losing on income from aquaculture 

dwindle. Impact on social in 4 aspects 1.To evacuate the house retreated  2.The relationship of the family 

declining 3.The conflicts in the community 4.The custom activities customs reduction. Impact on quality of life 

in 1 aspects 1.The more difficulty in working, the instability in working and lifestyle. Impact on psychological 

in 2 aspects 1.The fear  of erosion disaster  2.The anxiety of lossing on residential land, household. To prevent 

the erosion of land and household of people in the community, there are 4 direction  1.The use of bags of soil  

2.Extraction of a high ridge  3.Fill rocks  4.Planting bamboo. The prevention of coastal erosion problems using 

bamboo is a temporary protection against erosion due to the soft structure of bamboo is able to done 

immediately. The permanent protection still  have no conclusion in this regard. Therefore the involved party 

both the government and people should find the solution to solve the problem of coastal erosion seriously. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชายฝงทะเลยาวเปนระยะทางประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุม

พ้ืนท่ีใน 23 จังหวัด โดยแบงเปนชายฝงทะเลอาวไทย ยาวประมาณ 2,055 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

17 จังหวัด ไดแก จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 

ปตตานี สวนชายฝงทะเลอันดามัน ระยะทางยาวประมาณ 1,093 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 

จังหวัด ไดแก ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554) 

ชายฝงทะเลมีความสําคัญในการเปนแหลงกําเนิดทรัพยากรธรรมชาติชนิดตาง ๆ เชน  ปา

ชายหาด ปาชายเลน ปะการัง หญาทะเลรวมถึงสัตวท่ีอาศัยอยูบริเวณชายฝง หลายชนิดเปนอาหาร

ของมนุษยและบางชนิดเปนสัตวท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ นอกจากนีม้นุษยยังใชประโยชนจากชายฝง

ในการเปนท่ีตั้งถ่ินฐานบานเรือนมากกวา 12 ลานคน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551) 

รวมถึงความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ  จากการทอง เ ท่ียวชายฝ งทะเล  แหลงลงทุนใน

ภาคอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามัน เปนตน 

 ในปจจุบันชายฝงทะเลหลายแหงของประเทศไทยกําลังประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง  

โดยเฉพาะชายฝงทะเลอาวไทยในพ้ืนท่ี 12 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ระยอง 

ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี 

และนราธิวาส ประสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝงในระดับรุนแรงโดยมีอัตราการกัดเซาะเฉล่ีย

มากกวา 5 เมตรตอป และในบางพ้ืนท่ีมีอัตราการกัดเซาะมากกวา 20 เมตรตอป เชน ชายฝงทะเล

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีอัตราการกัดเซาะ 20 – 25 เมตรตอป ชายฝงทะเลบานขุนสมุทรจีน 

อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ มีอัตราการกัดเซาะมากกวา 25 เมตรตอป (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551) 

 ปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม กลาวคือวิถีการ

ดํารงชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานอยูในพ้ืนท่ีริมชายฝงทะเล ประมาณ 12 ลานคน 

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554) ไดรับผลกระทบจากการสูญเสียท่ีดินชายฝงท่ีเปนท่ีตั้ง

บานเรือนและตองเสียคาใชจายในการซอมแซมบานเรือนและส่ิงปลูกสรางท่ีไดรับความเสียหาย 
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นอกจากนี้ปญหาดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจจากการสูญเสียรายไดจากภาค

ทองเท่ียว เนื่องจากชายหาดทองเท่ียวท่ีสวยงามหลายแหงถูกกัดเซาะไมสวยงาม  ทําใหนักทองเท่ียว 

เดินทางมาเท่ียวลดลง รวมถึงปญหาคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจจากความวิตกกังวลกับปญหาท่ี

เกิดขึ้น เกิดการถอยรนของชุมชนริมชายฝงและการอพยพยายถ่ินออกนอกพ้ืนท่ี ทําใหความสัมพันธ

ของคนในชุมชนรวมถึงวัฒนธรรมทองถ่ินดั้งเดิมสูญหายไป  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เปนหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง

อยางรุนแรง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีแขวงทาขาม ซ่ึงอยูทางทิศใตของเขตบางขุนเทียนท่ีมีลักษณะเปนท่ี

ราบดินตะกอนปากแมน้ําท่ีไดรับอิทธิพลจากแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําทาจีนขนาบพื้นท่ี 2 ดาน 

กอใหเกิดชายฝงทะเลและเปนแหลงกําเนิดปาแสมและปาโกงกางตามธรรมชาติท่ีเอ้ืออํานวยตอการ

ประกอบอาชีพของคนในชุมชน คือ การทําประมงชายฝง เล้ียงปลา กุงและหอย เปนตน แตใน

ปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวกําลังประสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝง สงผลกระทบตอประชากรท่ีอาศัย

อยูในพ้ืนท่ีริมชายฝงทะเลประมาณ 434 ครัวเรือน หรือ 2,204 คน ครอบคลุม 6 ชุมชน คือ ชุมชน

เสาธง ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ ชุมชนศรีกุมาร ชุมชนแสนตอ ชุมชนหลวงพอเตา และชุมชน

ชายทะเลบางขุนเทียน (สํานักยุทธศาสตรและการประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2552)  โดยเฉพาะ

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน เปนพ้ืนท่ีชุมชนแออัดและเปนพ้ืนท่ีหนาดานของกรุงเทพมหานครท่ี

ไดรับผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนพ้ืนท่ีแรก มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงประมาณ 20 

เมตรตอป (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551) ประชากรท่ีไดรับผลกระทบมีจํานวนมากถึง 

208 คน 40 หลังคาเรือน (สํานักยุทธศาสตรและการประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2552) สงผล

กระทบตอการประกอบอาชีพประมงซ่ึงเปนอาชีพหลักของคนในพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีชายฝงท่ีใชประโยชน

ในการเปนท่ีตั้งบานเรือนและการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงจนแผนดินหายไป

หลายกิโลเมตร สงผลกระทบทําตอการประกอบอาชีพ  การยายเขามาหางานทําในเมือง ภาครัฐก็

ตองสูญเสียงบประมาณเพื่อใหความชวยเหลือในเรื่องตางๆ ท้ังดานท่ีอยูอาศัย การประกอบอาชีพ  

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีชุมชนชายทะเล เขต

บางขุนเทียน แขวงทาขาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝง

ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท้ังดานระบบนิเวศ เศรษฐกิจ  

สังคม คุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจ อันจะเปนประโยชนตอองคกรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน

ทองถ่ิน เพ่ือนําไปใชในการประกอบการวางแผน กําหนดนโยบายในการดําเนินการจัดการแกไข

ปญหาตอไป 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 

ทางดานระบบนิเวศ  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิตและดานสภาพจิตใจ  

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงพ้ืนท่ีชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน  

 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายฝงทะเล กรณีศึกษา

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยได

กําหนดขอบเขตการศึกษาดังนี ้

 

 ขอบเขตเชิงพ้ืนที ่

พ้ืนท่ีศึกษาในคร้ังนี้คือ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนชุมชนท่ีมีอาณาเขตพ้ืนท่ีติดชายฝงทะเลอาวไทยและไดรับผลกระทบจาก

ปญหาการกัดเซาะชายฝง  

 

 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

การศึกษาครั้งนี้ มุงเนนการศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณชุมชน

ชายทะเลบางขุนเทียน และผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชน ทางดานระบบ

นิเวศ  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ รวมถึงศึกษาแนวทางการ

แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน  

 

 ขอบเขตเชิงผูใหขอมูล 

กลุมผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 4 กลุมคือ  

 1. ชาวบานในชุมชนชายทะเลบางขนุเทียน   ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมาเปนระยะเวลาไมนอย 

กวา 3 ป เพ่ือเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานสถานการณการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ี และผลกระทบ

จากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีไดรับ ท้ังทางดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพ

ชีวิต และดานสภาพจิตใจ  
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2. ผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ไดแก ปราชญชาวบาน 

ผูรู ผู เฒาผูแก ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีมาเปนเวลานาน เนื่องจากสามารถใหขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึง

สถานการณของปญหาการกัดเซาะชายฝงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 3. ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ ไดแก ประธานชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ผูนํากลุม

อนุรักษฯ เพ่ือเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝง และแนวทาง

หรือนโยบายการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงของกลุมหรือชุมชน 

 4. สวนของราชการท่ีเกี่ยวของ เชน ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง เพ่ือเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝง และ

แนวทางหรือนโยบายการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีกําหนดโดยหนวยงาน และ

นโยบายตางๆท่ีไดรับมอบหมายจากสวนกลาง 

 

 ขอบเขตเชิงเวลา 

ดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 10 เดือน 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 

 

ขั้นตอนของการศึกษา 

 การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายฝงทะเล กรณีศึกษา

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการกัดเซาะชายฝง แนวคิดทฤษฎีและรายงาน

การวิจัย  รายงานเชิงสถิติ  และเอกสารท่ีเกี่ยวของจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือนํามากําหนดกรอบ

แนวคิดในการศึกษา 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวมและการสัมภาษณ

เชิงลึกกลุมผูใหขอมูล 

 3. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสังเกตและการสัมภาษณ  

4. การสรุปผลการศึกษา และนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความภายใตกรอบ

แนวคิดการศึกษา  

 5. การเสนอแนะ 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ   

 1. ทราบถึงสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน  

 2. ทราบถึงผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง      ท่ีมีตอชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 

ทางดานระบบนิเวศ  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ 

 3. ทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง    ของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 

ของหนวยงานตางๆ และขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนตอองคกรหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในนําไปใชประกอบการวางแผน กําหนดนโยบายปองกันและลดผลกระทบ

จากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายฝงทะเล กรณีศึกษา

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากหนังสือ ตํารา บทความวิชาการ และระบบสืบคน

ทางอินเตอรเน็ต เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังประเด็นตอไปนี้ 

1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับชายฝง 

2. ความรูเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝง  

3. ขอมูลพ้ืนท่ีศึกษา 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับชายฝง 

1.1 ความหมายของชายฝงทะเล 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดใหความหมายของชายฝงวา ชายฝงคือ

แถบแผนดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเปล่ียนแปลง

อยางเดนชัด 

ปญญา จารศิุริและคณะ (2545) ไดใหความหมายของชายฝงวา ชายฝงคือแนวชายทะเล

ขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเปล่ียนแปลงอยางเดนชัด มักมีลักษณะโคงและ

เวาแตกตางกันออกไป บางก็เปนหนาผาหินสูงชัน และบางแหงก็เปนชายหาดระดับต่ําท่ีแผขยาย

ออกไปกวางขวางแทรกสลับอยูระหวางภูเขาและโขดหิน แรงท่ีทําใหเกิดรูปรางของชายฝงแบบ

ตางๆ เกิดจากแรงจากกระแสคล่ืนและลมในทะเลท่ีกอใหเกิดขบวนการกัดกรอน พัดพาและสะสม

ตัวของตะกอน เศษหินและแรท่ีเกิดจากขบวนการภายในโลกท่ีทําใหเปลือกโลกเกิดการยกตัวหรือ

จมตัว 
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กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม (2549) ไดใหความหมายของชายฝงวา ชายฝงทะเล 

(Coast หรือ Coastal) คือแถบแผนดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณท่ีมีลักษณะ

ภูมิประเทศเปล่ียนแปลงอยางเดนชัด จึงมีความกวางกําหนดไมไดแนนอน 

สรุปความหมายของชายฝงคือ แนวแผนดินท่ีอยูระหวางแนวชายทะเล กับบกท่ีมี

ลักษณะภูมิประเทศเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน มีความกวางไมแนนอน ชายฝงมีลักษณะแตกตางกัน

ออกไป แรงท่ีทําใหเกิดรูปรางของชายฝง เปนแรงจากกระแสคล่ืนและลมในทะเล มีผลทําใหเกิด

การกัดกรอน และมีการพัดพาตะกอนสะสม เกิดการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ี 

 

1.2 ลักษณะชายฝงทะเล 

กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม (2549) ไดจําแนกลักษณะของชายฝงตามลักษณะทางภูมิ

ประเทศไดเปน 5 ประเภทดังนี้ 

1. ชายฝงทะเลยุบจม (Submerged Shoreline) เกิดจากการท่ีเปลือกโลกบริเวณริมฝง

ทะเลยุบจมลง หรือการท่ีน้ําทะเลยกระดับขึ้นทําใหบริเวณท่ีเคยโผลพนระดับน้ําทะเลกลับจมอยูใต

ผิวน้ํา ปรากฏเปนหนาผาชันไมคอยมีท่ีราบชายฝง แนวชายฝงเวาแหวงมาก หากภูมิประเทศเดิมเปน

ภูเขาและเม่ือเกิดการยุบจมขึ้นแลว มักกอใหเกิดเกาะตางๆ บริเวณชายฝง เชน ชายฝงทะเลบริเวณ

ภาคใตฝงตะวันตกหรือฝงทะเลอันดา มันแถบจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรังและสตูล 

 

2. ชายฝงทะเลยกตัว (Emerged Shoreline) เกิดจากการท่ีเปลือกโลกยกตัวขึ้นหรือการ

ท่ีน้ําทะเลลดระดับลง ทําใหบริเวณท่ีเคยจมอยูใตระดับน้ําทะเลกลับโผลพนผิวน้ําขึ้นมา หาก

แผนดินเดิมท่ีเคยจมอยูใตระดับน้ําทะเลเปนบริเวณท่ีมีตะกอน กรวด ทราย ตกทับถมกันมาเปน

เวลานานแลว จะทําใหเกิดท่ีราบชายฝงท่ีมีบริเวณกวาง แนวชายฝงเรียบตรงไมเวาแหวงมาก เชน 

ชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันออกหรือฝงอาวไทยตั้งแตจังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดนราธิวาส ชายฝง

ทะเลยกตัวบางแหงมีฝงชันเปนภูเขา เนื่องจากภูมิประเทศเดิมท่ีอยูใตทะเลมีความลาดชันมาก เชน 

ชายฝงทะเลภาคตะวันออก บริเวณอาวพัทยา อําเภอสัตหีบ และอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนตน 

 

3. ชายฝงทะเลคงระดับ  (Neutral Shoreline) หมายถึงชายฝงทะเลท่ีไมมีการ

เปล่ียนแปลงใดๆ ระหวางระดับน้ําทะเลและบริเวณชายฝงของทวีป แตยังคงมีการทับถมของ
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ตะกอนตางๆ เกิดขึ้น ลักษณะชายฝงทะเลประเภทนี้ไดแก ชายฝงดิน ตะกอนรูปพัด ชายฝงดินดอน

สามเหล่ียม ชายฝงภเูขาไฟ ชายฝงแนวหินปะการัง ชายฝงหินปะการังแนวขวาง ชายฝงปะการังรูป

วงแหวน 

 

4. ชายฝงทะเลรอยเลื่อน (Fault Shoreline) เกิดจากการเล่ือนตัวของเปลือกโลกตาม

บริเวณชายฝง ถารอยเล่ือนมีแนวเล่ือนลงไปทางทะเลจะทําใหระดับของทะเล ลึกลงไปหรือถารอย

เล่ือนมีแนวเล่ือนลึกลงไปทางพ้ืนดินจะทําใหน้ําทะเลไหลเขามาในบริเวณพ้ืนดิน 

 

5. ชายฝงทะเลแบบผสม (Compounded Shoreline) เปนชายฝงทะเลท่ีเกิดจากหลายๆ 

ลักษณะท่ีกลาวมาแลวปะปนกัน ชายฝงทะเลประเภทตางๆ ดังกลาวจะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

ท้ังในรูปแบบของการกัดเซาะและการทับถม โดยมีตัวการท่ีสําคัญคือ คล่ืน ลม และกระแสนํ้าทําให

เกิดเปนลักษณะภูมิประเทศชายฝงท่ีแตกตางกันออกไป เชน ลักษณะเปนชายหาด (Beach Shor) ซ่ึง

อาจปรากฏเปนหาดหิน หาดโคลน หาดทราย นอกจากนี้อาจมีลักษณะเปนสันทรายหรือสันหาด 

(Berm) สันดอน (Bar) ทะเลสาบน้ําเค็ม (Lagoon) หนาผาสูงชันริมทะเล (Sea Cliff) เวาทะเล (Sea 

Notch) ถํ้าทะเล (Marine Cave) สะพานหินธรรมชาติ (Natural Bridge) ชะวากทะเล (Estuary) และ

เกาะตางๆ 

 

ชายฝงทะเลบางขุนเทียนจัดมีลักษณะชายฝงทะเลแบบผสม มีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลาโดยคล่ืนลมและกระเสน้ํา  เกิดการกัดเซาะและทับถมของตะกอนดินลักษณะเปน

ชายหาดโคลน จากการท่ีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงมีความออนไหวไดงาย  หากมี

การบุกรุกหรือมีการใชประโยชนท่ีดินผิดประเภทอาจสงผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมของ

พ้ืนท่ีชายฝงอยางมาก 

 

1.3 ความสําคัญของชายฝงทะเล 

      ชายฝงทะเลมีความสําคัญอยางมาก  เนื่องจากเปนแหลงท่ีอุดมสมบูรณไปดวย

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคามากมายตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศ กรมเจาทา 

กระทรวงคมนาคม (2549) ไดกลาวถึงความสําคัญของชายฝงทะเล ไวดังนี ้
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1. ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ  พ้ืนท่ีชายฝงทะเลไดถูกนําไปใชประโยชนท่ีดินใน

รูปแบบตาง ๆ กัน เชน ใชเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทําการประมง พ้ืนท่ีปาไมและปาชายเลนพ้ืนท่ีอยู

อาศัย พ้ืนท่ีวางเปลาและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ การใชท่ีดินของพ้ืนท่ีชายฝงทะเล มีลักษณะคลายพ้ืนท่ีบนบก

กลาวคือ มีการเปล่ียนแปลงไปตามแนวโนมของการพัฒนาพื้นท่ีตัวอยางเชน พ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ี

เปนแหลงทองเท่ียวหรือมีแนวโนมท่ีจะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว นอกจากนี้แนวโนมของการ

เปล่ียนแปลงท่ีดินอ่ืน ๆ เชน การสรางคอนโดมิเนียม บังกะโล บานพักตากอากาศ บานพักอาศัย

ตลอดจนการพัฒนาขบวนการขนสงทางน้ํา เชน การสรางทาเรือน้ําลึก ทาเรือประมง เปนตน 

 

2. ความสําคัญตอสังคม   ตามพ้ืนท่ีชายฝงทะเลมักจะมีการขยายตัวของชุมชนสูงและ

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสงผลใหการใชท่ีดินเปล่ียนจากเดิมเปนพ้ืนท่ีชุมชน ท่ีอยูอาศัย หรือ

พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม  

 

3. ความสําคัญตอระบบนิเวศ   ทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเลเชน ปาชายเลน ชายหาด 

ปะการังหญาทะเล สัตวทะเล และทรัพยากรประมงอ่ืนๆ   ลวนมีความสําคัญตอระบบนิเวศท้ังส้ิน   

การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินอันเนื่องมาจากการพัฒนาตาง ๆ จะสงผลใหเกิดการบุกรุก และหากมี

การใชประโยชนท่ีดินผิดประเภท อาจสงผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ีชายฝงอยาง

มากมาย และเปนการทําลายระบบนิเวศ 

 

ชายฝงทะเลมีความสําคัญเนื่องจากเปนแหลงท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณมี

ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศ เชน ปาชายเลน ชายหาด ปะการัง หญาทะเล 

สัตวน้ําตางๆ  และทรัพยากรประมงอ่ืนๆอีกมาก ในปจจุบันมีการนําพ้ืนท่ีชายทะเลไปใชในรูปแบบ

ตางกัน เชน การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ทําการเกษตรกรรม ทํานาเกลือ ทําปาไม และเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัย

การใชประโยชนท่ีดินเหลานี้เปนส่ิงช้ีวัดแสดงใหเห็นถึงพ้ืนฐานการผลิตทางดานเศรษฐกิจของ

พ้ืนท่ีชายฝงทะเล ตัวอยางเชน การนําพ้ืนท่ีมาใชประโยชนทางการเกษตร จะสงผลทําใหการเกษตร

เปนกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม, 2554) 

   ส
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การใชท่ีดินของพ้ืนท่ีชายฝงทะเลมีการเปล่ียนแปลงไปตามแนวโนมของการพัฒนา

พ้ืนท่ี เชน พ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ีเปนแหลงทองเท่ียว หรือมีแนวโนมท่ีจะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว มี

การขยายตัวของชุมชนสูง และมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สงผลตอการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ี จน

กลายเปนชุมชนท่ีอยูอาศัย หรือพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม และยังมีแนวโนมของการเปล่ียนแปลงท่ีดินอ่ืนๆ 

เชน การสรางคอนโดมิเนียม บังกะโล บานพักตากอากาศ ทาเรือน้ําลึก และทาเรือประมง 

สรุปชายฝงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ อยางมาก ดังนั้นหากเกิด

ปญหาการกัดเซาะชายฝงจะทําใหเกิดผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ เชน กระทบตอพ้ืนท่ีทาง

การเกษตร การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา สวนทางดานสังคมมีผลกระทบตอชุมชนในพ้ืนท่ีชายฝง และดาน

ระบบนิเวศสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝง เชน ปาชายเลน ชายหาด สัตวน้ําตางๆ 

ซ่ึงผูวิจัยมีความสนใจจะศึกษาผลกระทบที่เกิดจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายฝงใน

ดานตางๆ 

 

1.4 ชายฝงทะเลของประเทศไทย       

ชายฝงทะเลของประเทศไทยมีความยาวท้ังหมดประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุม

พ้ืนท่ี 23 จังหวัด โดยแบงเปนชายฝงทะเลอาวไทยและชายฝงทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง (2554) กลาวถึงชายฝงทะเลของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ชายฝงทะเลอาวไทย  

     ชายฝงทะเลอาวไทยมีความยาวประมาณ 2,055 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 17 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 

ปตตานี และนราธิวาส ดังตารางท่ี 1 

ลักษณะโดยท่ัวไปของอาวไทยเปนอาวกึ่งปด มีลักษณะเปนชายฝงน้ําตื้น  ชายฝง

ทะเลอาวไทยแบงออกไดเปน  2 สวน คือ อาวไทยฝงตะวันออก    นับจากจุดกึ่งกลางระหวางปาก

แมน้ําทาจีนกับแมน้ําเจาพระยาไปในทางดานทิศตะวันออก จรดเขตประเทศกัมพูชา ครอบคลุม

พ้ืนท่ีจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร รวม 7 

จังหวัด มีความยาวประมาณ 635 กิโลเมตร สวนอาวไทยฝงตะวันตก นับจากจุดกึ่งกลางแมน้ํา

   ส
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เจาพระยากับแมน้ําทาจีนไปในทางทิศตะวันตกลงไปทางใต   จรดเขตประเทศมาเลเซียท่ีปากแมน้ํา

สุไหงโกลก ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร 

สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส รวม 10 จังหวัด มีความยาวประมาณ 

1,420 กิโลเมตร 

อาวไทยจึงเปนแหลงรองรับน้ําจืดขนาดใหญของประเทศไทย โดยรองรับน้ําจืดท่ี

ไหลลงมาจากแมน้ําสายหลัก ไดแก แมน้ําตาป แมน้ําแมกลอง  แมน้ําทาจีน แมน้ําเจาพระยา และ

แมน้ําบางปะกง  

 

2. ชายฝงทะเลอันดามัน   

     ชายฝงทะเลอันดามัน นับจากปากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง ลงไปทางใต จรดท่ี

จังหวัดสตูล มีความยาวระยะทางประมาณ 1,093 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ไดแกจังหวัด

ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล ดังตารางท่ี 1 

ลักษณะของชายฝงอันดามัน เปนหนาผา หาดหินแหลมคม และหาดทรายแคบ เกิด

จากการยุบตัวและยกตัวของแนวราวเปลือกโลก ลักษณะของตะกอนเปนตะกอนสะสมตัวในทะเลท่ี

จมตัวอยูบนหินดาน ประเภทหินภูเขาไฟ และหินแปร  มีหมูเกาะเล็กใหญกระจัดกระจายอยูท่ัวไป 

ชายฝงทะเลอันดามันไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ําจืดนอยกวาทางดานฝงทะเลอาวไทย  เนื่องจากมี

แมน้ําสายส้ัน และขนาดไมใหญนักไหลลงสูทะเล และชายฝงทะเลอันดามันเปนทะเลเปดเช่ือมตอ

กับมหาสมุทรอินเดีย จึงมีคาความเค็มของน้ําทะเลสูง เม่ือเทียบกับฝงอาวไทย 

ระบบนิเวศชายฝงทะเลอันดามัน มีความซับซอนหลากหลาย และมีความสมบูรณอยู

มาก มีความหลากหลายของสัตวทะเลท้ังชนิด รูปราง สีสัน ความสวยงาม  จําพวกปลา เชน กลุม

ปลาผีเส้ือ ปลาสลิดหิน ปลานกขุนทอง ปลากะรังหรือปลาเกา เปนตน สําหรับเตาทะเลท่ีพบไดแก 

เตากระ เตาตนุ เตามะเฟอง และเตาหญา กลุมสัตวเล้ียงลูกดวยนมท่ีพบ เชน วาฬ โลมา พะยูน  

แหลงอาหารของสัตวทะเลนานาชนิด ไดแก แพลงกตอนพืช สาหรายและหญาทะเล และกลุม

ปะการังแข็ง ปะการังออน จะพบมากในบริเวณหนาผาท่ีมีกระแสน้ําไหลแรง หรือบนพ้ืนท่ีปะทะ

กับความรุนแรงของคล่ืน 
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ตารางท่ี 1 ความยาวชายฝงทะเลของจังหวัดตางๆ ในประเทศไทย 

ชายฝง ครอบคลุมจังหวัด ระยะทาง (กิโลเมตร) 

 

อาวไทยฝงตะวันออก 

ตราด 184.30 

จันทบุรี 102.25 

ระยอง 104.48 

ชลบุรี 171.78 

ฉะเชิงเทรา 16.28 

สมุทรปราการ 50.21 

กรุงเทพมหานคร 5.81 

รวม 7 จังหวัด 635.11 

อาวไทยฝงตะวันตก 

สมุทรสาคร 42.78 

สมุทรสงคราม 25.20 

เพชรบุรี 91.73 

ประจวบคีรีขันธ 246.75 

ชุมพร 247.75 

สุราษฎรธาน ี 166.38 

นครศรีธรรมราช 244.99 

สงขลา 157.90 

ปตตาน ี 138.83 

นราธิวาส 57.76 

รวม 10 จังหวัด 1,420.07 

อันดามัน 

ระนอง 137.92 

พังงา 241.53 

ภูเก็ต 205.89 

กระบ่ี 216.33 

ตรัง 136.33 

สตูล 155.07 

รวม 6 จังหวัด 1,093.07 

รวมทั้งหมด 23  จังหวัด 3,148.25 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลใน

ประเทศไทย”, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554. 
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2. ความรูเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝง 

2.1  ความหมายของการกัดเซาะชายฝง 

การกัดเซาะชายฝงมีผูใหความหมายไวหลากหลาย ผูวิจัยขอยกตัวอยางความหมายของ

การกัดเซาะชายฝง ไดดังนี ้ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2554) ไดใหความหมายของการกัดเซาะชายฝงวา 

“การกัดเซาะชายฝง หมายถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีชายฝงทะเล ท่ีทําใหเกิดการสูญเสีย

พ้ืนท่ีชายฝง” อธิบายการกัดเซาะชายฝงวา เปนการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีชายฝงทะเล ท้ังโดย

กระบวนการตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย นอกจากจะสงผลกระทบและทําใหเกิดการ

สูญเสียแนวกําแพงทางธรรมชาติแลวยังเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดการสูญเสียพ้ืนท่ีชายฝง หรือ

ชายหาด อีกท้ังยังอาจทําใหพ้ืนท่ีชายฝงทะเลบางแหงเกิดการทับถมของตะกอนและเกิดการตื้นเขิน 

Oldale, Robert N (2009) ไดใหความหมายของการกัดเซาะชายฝงวา “การกัดเซาะ

ชายฝง หมายถึง การชะลางพังทลายของตะกอนเปนการชะออกไปจากพื้นท่ีและเปนการกําจัดของ

ตะกอนชายหาดหรือเนิน โดยการกระทําของคล่ืน” อธิบายการกัดเซาะชายฝงวา  กระแสคล่ืนหรือ

การระบายน้ํา คล่ืนท่ีสรางโดยลมพายุหรือจากเรือยนตท่ีวิ่งดวยความเร็วทําใหชายฝงทะเลถูกกัด

เซาะ ซ่ึงอาจเปนรูปแบบของการสูญเสียตะกอนดินและหินในระยะยาวหรือเพียงช่ัวคราวของ

ตะกอนชายฝงทะเล การกัดเซาะในสถานที่หนึ่งอาจสงผลใหตะกอนทับถมในพ้ืนท่ีใกลเคียง 

กระบวนการกัดเซาะเกิดจาก การเสียดสี การกระทบและการกัดกรอน  

ปญญา จารุศิริและคณะ (2545) ไดใหความหมายของการกัดเซาะชายฝงวา “การกัดเซาะ

ชายฝง หมายถึง ชายฝงบริเวณท่ีผุพังพังทลายหรือเปล่ียนรูปราง จากการกระทําของคล่ืน” อธิบาย

การกัดเซาะชายฝงวา เปนการกัดกรอนโดยคล่ืนตัวการสําคัญท่ีทําใหเกิดการกัดกรอนชายฝงก็คือ 

การกระทําของคล่ืน (Wave Activity) แรงปะทะของคล่ืนอาจรุนแรงมากกวาแรงขับเคล่ือนของน้ํา

ในมหาสมุทรมาก และเม่ือคล่ืนเขาปะทะชายฝงอาจพัดพาเอากรวดขนาดใหญมาดวย ทําใหชายฝง

บริเวณนั้นพังทลายหรือเปล่ียนรูปรางไปได การผุพังดังกลาวมักเกิดควบคูไปกับการผุพังทางเคมี 

การผุพังทางเคมีจะชวยทําใหรอยแตกนั้นขยายใหญขึ้นเม่ือถูกคล่ืนปะทะอยูเปนเวลานานๆ จากรอย

แตกกลายเปนโพรงขนาดเล็ก (Sea Notch) และกลายเปนถํ้า (Sea Cave) ในท่ีสุดชายหาดบางแหงท่ี

มีหนาผาเปนแหลมยื่น จะถูกคล่ืนกัดเซาะจนเกิดเปนโพรงทะลุไปยังอีกดานหนึ่งของแหลม เหลือ
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ใหเห็นเพียงสวนบนท่ียังตออยูระหวางแผนดินกับแหลมท่ียื่นออกไป เรียกลักษณะของผาทะเลนี้วา

โคงทะเล (Sea Arches) เม่ือการกัดเซาะยังเกิดตอไปเรื่อยๆ จนกระท่ังสวนตอดังกลาวถูกกัดเซาะไป

หมดจะทําใหสวนท่ียื่น ถูกตัดขาดจากแผนดินเรียกวาโขดทะเล (Sea Stack) 

กรมทรัพยากรธรณี (2545) ไดใหความหมายของการกัดเซาะชายฝงวา “การกัดเซาะ

ชายฝงหมายถึง กระบวนการทางธรณีวิทยาท่ีทําใหหินและตะกอนท้ังหลายท่ีประกอบกันอยูใน

พ้ืนท่ีหลุดรวงหรือเคล่ือนท่ีไปจากตําแหนงเดิม” อธิบายการกัดเซาะชายฝงวา ตัวการท่ีทําใหเกิดการ

กัดเซาะไดแก คล่ืน ลม กระแสนํ้าขึ้นน้ําลง และส่ิงมีชีวิตท้ังสัตวและมนุษย เม่ือเกิดการกัดเซาะ

ชายฝงจะทําใหพ้ืนท่ีชายฝงหดหายไป หรือชายทะเลถอยรนเขาไปในแผนดิน ทําใหเกิดการสูญเสีย

ท่ีดินและทรัพยสินท้ังของรัฐและประชาชนในบริเวณชายฝง 

ดังนั้นผูวิจัยสรุปความหมายของการกัดเซาะชายฝงวา “การกัดเซาะชายฝง คือ 

กระบวนการการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชายฝงท่ีเปนการกระทําของคล่ืนโดยกระบวนการ การเสียดสี 

การกระทบและการกัดกรอน มีผลทําใหเกิดการชะลางพังทลายของพ้ืนท่ีชายฝง” การพังทลายของ

ชายฝงทําใหตะกอนตางๆมีการเคล่ือนยาย เกิดการสูญเสียท่ีดิน และสรางความเสียหายตอทรัพยสิน 

 

2.2 สาเหตุการกัดเซาะชายฝง  

สาเหตุของการกัดเซาะชายฝงแบงไดเปน 2 สาเหตุสําคัญคือ สาเหตุจากธรรมชาติและ

สาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย 

2.2.1 สาเหตุจากธรรมชาติ     

ธรรมชาติเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงลักษณะทางธรณีวิทยาของ

ชายฝง เชน กระแสน้ํา ลมมรสุม พายุ ภาวะน้ําขึ้น-น้ําลง ลักษณะทางกายภาพของชายฝง และการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปจจัยตางๆเหลานี้มีอิทธิพลตอกระบวนการเคล่ือนยายดินตะกอน 

และมวลทรายชายฝงทะเล ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงแนวชายฝงท้ังการงอก และการกัดเซาะ โดย

ปจจัยตามธรรมชาติท่ีเกี่ยวของการกัดเซาะชายฝง มีดังนี ้

1. กระแสน้ํา ในบริเวณอาวไทย มีอิทธิพลตอพ้ืนท่ีชายฝงทะเลมากกวาในบริเวณ

กลางอาว โดยในชวงน้ําขึ้น-น้ําลง สําหรับในทะเลอันดามันกระแสน้ําในแนวทิศเหนือ-ใต จะมี

ความรุนแรงกวากระแสน้ําในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
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และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กระแสน้ําในชวงน้ําลงจะมีความรุนแรงกวากระแสน้ําในชวงน้ํา

ขึ้น จึงทําใหเกิดตะกอนมากกวาโดยตะกอนจะถูกพัดพาไปสะสมตัวตามทิศทางการไหลของ

กระแสน้ํา 

 

2. ลมมรสุมและพายุ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีอิทธิพลตอชายฝงอาวไทย

โดยกอใหเกิดคล่ืนขนาดใหญและกระแสลมแรง เคล่ือนเขาปะทะชายฝงทะเล และพัดพาทราย

ออกไปจากพ้ืนท่ีชายฝงทะเล ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ สวนอิทธิพลของลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต จะพัดนํามวลทรายกลับคืนสูชายฝง สําหรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะกอใหเกิด

ฝนตกชุกบริเวณชายฝงทะเลดานอันดามันมากกวาดานอาวไทย ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือน

เมษายน ดังนั้นการเปล่ียนแปลงแนวชายฝงตามธรรมชาติจึงเกิดขึ้นเปนปกติในรอบป (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม, 2550)  

 

  3. ภาวะน้ําขึ้น-น้ําลง การขึ้นลงของน้ําทะเลในอาวไทย บริเวณอาวไทยตอนบนมี

คาของชวงความแตกตางระหวางน้ําขึ้น-น้ําลงเฉล่ียประมาณ 1.5 เมตร  ขณะท่ีน้ําขึ้น-น้ําลงฝงอันดา

มัน มีคาของชวงความแตกตางระหวางน้ําขึ้น-น้ําลง เฉล่ียแตละแหงไมเทากัน  ชนิดและคาของชวง

ความแตกตางระหวางน้ําขึ้น-น้ําลงมีผลตอการเคล่ือนตัวของตะกอนเลน และมวลทรายบริเวณ

ชายฝงทะเล ซ่ึงในสภาวะสมดุลกระแสน้ํา และการเกิดน้ําขึ้น-น้ําลงเปนปจจัยสําคัญตอการนําพา

มวลทรายและตะกอนเลนเคล่ือนตัวไปตามแนวชายฝงทะเล และเขาออกจากแนวชายฝง ซ่ึงเปนผล

ทําใหบางพ้ืนท่ีเกิดการงอก บางพ้ืนท่ีเกิดการกัดเซาะในแตละชวงเวลา (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง, 2554) 

 

4. ลักษณะทางกายภาพของชายฝงทะเล บริเวณชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันตก

ตอนลางซ่ึงเปนทะเลปด จะไดรับผลกระทบอยางรุนแรง เม่ือเกิดพายุท่ีกอตัวในทะเลจีนใตพัดเขาสู

อาวไทย ชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของทุกป โดยคล่ืนขนาดใหญจะเคล่ือนตัวเขากระทบชายฝง

ทะเลโดยตรง เปนผลใหชายฝงทะเลของจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา 
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เกิดการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง และความลาดชันของชายฝงมีผลตอการเปล่ียนแปลงแนวชายฝง

แตกตางกัน โดยบริเวณชายฝงทะเลท่ีมีความลาดชันนอยจะเกิดการเปล่ียนแปลงชายฝงทะเล

มากกวาชายฝงทะเลท่ีมีความลาดชันสูง 

 

5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณภาวะโลกรอน เปนสาเหตุทําให

เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติของโลก สภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงสงผลกระทบตอ

ระบบนิเวศชายฝงและแนวปะการัง ทําใหเกิดปรากฎการณแนวปะการังฟอกขาว สภาพอากาศ

แปรปรวน ชวงเวลาของฤดูกาลเกิดการเปล่ียนแปลง เกิดลมพายุบอยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน

และทําใหระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงขึ้นดวย 

 

2.2.2 สาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย    

กิจกรรมตางๆท่ีมนุษยทําเพ่ือมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมโดยใช

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูคอนขางจํากัด ประกอบกับประชากรท่ีมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ความ

ตองการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใชในการผลิตกอใหเกิดประโยชนแกมนุษยก็ยอมมีมากเปนเงาตาม

ตัว การพัฒนาท่ีขาดความรับผิดชอบ ขาดการการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลเกิดการเปล่ียนแปลง และเปนการเรง

ใหกระบวนการกัดเซาะชายฝงทะเล การกัดเซาะชายฝงจึงมีแนวโนมมีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น  

กิจกรรมตางๆท่ีสงผลตอการกัดเซาะชายฝงมีดังนี ้

1. การสรางโรงงานอุตสาหกรรม ในการสรางโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีชายฝง

สวนใหญจะเปนโรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมประมง เชนโรงงานปลาปน และโรงงาน

ทํากุงแหง รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ทําใหตองมีการถมทะเล ตัดถนนสรางเสนทาง

คมนาคมขนสงและการสรางทาเรือเพ่ือขนถายสินคา ยอมสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพของชายฝงทะเลอยางชัดเจน ผลท่ีตามมาคือปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอยางรุนแรง และ

ปญหามลพิษตางๆเชน น้ําเนาเสียจากโรงงานหากปลอยของเสียโดยไมมีการกําจัดของเสียท่ีดีพอ 

ยอมสงผลเสียตอระบบนิเวศทางชายฝงได (วันชัย อิงปญจลาภ, 2545) 
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2. การพัฒนาเพ่ือเปนที่อยูอาศัย ยานการคาและแหลงทองเท่ียว การเพ่ิมขึ้นของ

ประชากรทําใหมีการขยายตัวของเมืองเปนไปในทิศทางท่ีตองลงสูชายทะเล (วันชัย อิงปญจลาภ, 

2545) มีการสรางบานเรือน อาคาร ตึกแถวเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัย เปนยานการคาและการพาณิชย อีก

ท้ังมีการใชประโยชนท่ีดินเนนการรองรับกิจกรรมการทองเท่ียว โดยใชพ้ืนท่ีชายฝงทะเล สราง

ส่ิงกอสรางรุกลํ้าลงไปในทะเลเพ่ือกิจกรรมตางๆ เชน การสรางโรงแรม สถานตากอากาศ  การใช

ประโยชนท่ีดินท่ีไมสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี มีการรุกลํ้าสันทรายเขาไปใกลชายฝงทะเล รวมถึง

เสนทางคมนาคมเพื่อเขาถึงแหลงทองเท่ียว ถนนเลียบชายฝง ทาเรือ ส่ิงเหลานี้สงผลทําใหสภาพ

ชายฝงเกิดการเปล่ียนแปลงอันเนื่องจากการเปล่ียนแปลงทิศทางของคล่ืน การขาดทรายทดแทน 

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของชายฝง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551) 

 

3. การสรางเขื่อน และการขุดลอกรองน้ํา การสรางเขื่อนท่ีตนน้ําทําใหการไหลของ

กระแสน้ําเกิดการชะลอตัว และตะกอนแขวนลอยจะตกตะกอนอยูในลําน้ํา รวมถึงมีบางสวนถูกกัก

ไวบริเวณเหนือเขื่อน สงผลใหปริมาณตะกอนท่ีไหลลงไปสะสมตัวบริเวณปากแมน้ํานอยลง เปน

ผลใหขาดตะกอนท่ีจะถูกเติมเขาไปแทนท่ีตะกอนในบริเวณชายฝงทะเลท่ีถูกพัดพาออกไปยัง

บริเวณอ่ืน ดังตัวอยางเชน การสรางเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีสวนเกี่ยวของกับการลดลงของ

ตะกอนดินบริเวณชายฝงทะเลบางขุนเทียน โดยพบวาภายหลังการสรางเขื่อนท้ังสอง ทําใหอัตรา

การตกตะกอนท่ีปากแมน้ําเจาพระยาลดลงจาก 25.3 ตันตอป เหลือเพียงประมาณ 6.6 ตันตอป ซ่ึง

เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหชายฝงทะเลบางขุนเทียนประสบกับปญหาการกัดเซาะอยางตอเนื่อง และทวี

ความรุนแรงมากข้ึน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2550)  การขุดลอกรองน้ําท่ีไมไดกระทําในพ้ืนท่ีชายฝง แตทํา

ในบริเวณท่ีเสนทางเดินเรือหรือรองน้ําท่ีผานปาชายเลน เม่ือมีการขุดรองน้ําเรือขุดจะพนดินเลน

หรือทรายท่ีขุดลอกจากบริเวณทองน้ํา มีการพัดพาตะกอนออกไปจากพื้นท่ีและเกิดการตกตะกอน

ลดลง (สนิท อักษรแกว, 2542) การขุดลอกรองน้ําอาจทําใหเกิดการทับถมของตะกอนในลักษณะ

โขดใตน้ํานอกชายฝงทะเล ในปริมาณถึง 2,500,000 ลูกบาศกเมตร ในระยะเวลา 17 ป (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Silvester and Hsu, 1997) 
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4. การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลนเพื่อใช

พัฒนาเปนพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา โดยเฉพาะอยางย่ิงการขุดบอเพ่ือการทํานากุง ซ่ึงมีการกระจัด

กระจายอยูท่ัวไปตามจังหวัดตางๆบริเวณชายฝง แตมักพบมากดานชายฝงทะเลอาวไทย   คิดเปน

รอยละ 64.3 ของพ้ืนท่ีการใชประโยชนจากปาชายเลน (พิเชษฐ เดชผิว, 2546) มีการทําลายปาชาย

เลนเพ่ือทํานากุง ทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงทะเลไดงายและรุนแรง เนื่องจากปาชายเลนเปน

เสมือนกําแพงปองกันกระแสลม และคล่ืน และระบบรากไมของพรรณพืชในปาชายเลนยังชวยดัก

ตะกอนเลนท่ีฟุงกระจายใหตกตะกอน ตลอดจนชวยใหดินเลยยึดรวมตัวกัน ยากตอการพังทลาย 

การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลบริเวณอาวไทย

ตอนบน เม่ือเปรียบเทียบภาพถายดาวเทียม พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2545 ปาชายเลนลดลงจาก  13,027 

ไร เหลือเพียง 7,925 ไร โดยพบปาชายเลนเปล่ียนเปนนากุงและบอเล้ียงปลา นาเกลือ บอเพาะเล้ียง

สัตวน้ํา ชุมชน และอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น การใชปาชายเลนเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน้ําโดยเฉพาะการ

ทํานากุงนอกจากจะเปนการสูญเสียพ้ืนท่ีปาชายเลนในสวนท่ีทําการเพาะเล้ียงท้ังหมดแลว กิจกรรม

ท่ีเกี่ยวของกับการเพาะเล้ียง เชน การตัดทําลายพันธุไมปาชายเลนทําใหกําแพงปราการปองกันแนว

ชายฝงทะเลถูกทําลาย การขุดลอกรองน้ํา การยกคันดิน และอ่ืนๆ จะทําใหเกิดการชะลางตะกอน

ไปสูบริเวณขางเคียงซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงได (กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง, 2554) 

 

5. การขุดหนาดินหรือลอกตะกอนดินขาย   มีการนําดินจากการขุดบอเพ่ือการ

เพาะเล้ียงกุงออกนอกพ้ืนท่ี ตอมาในระยะหลังการประกอบอาชีพเล้ียงกุงท่ีมีตนทุนสูงไมคุมคากับ

การลงทุน จึงไดมีเปล่ียนแปลงการใชประโยชนพ้ืนท่ีนากุงเปนพ้ืนท่ีดักตะกอนดินไวในนากุง 

เพ่ือใหตะกอนดินมาตกและทับถมเปนดินเลนและรอใหตะกอนดินแข็ง จากน้ันจึงขุดดินไปขาย 

ถึงแมวาการขุดตะกอนดินออกนอกพ้ืนท่ีนั้นมิใชสาเหตุโดยตรงของการกัดเซาะ แตหากเกิดการกัด

เซาะในพ้ืนท่ีท่ีมีการกระทําดังกลาว จะทําใหผลการเกิดการกัดเซาะทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น เนื่องจาก

ตะกอนเลนท่ีจะมาเติมใหแกระบบนิเวศชายฝงทะเลถูกกักเก็บออกไปจากระบบ ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีมีการขุด

ลอกตะกอนดินออกนอกพ้ืนท่ีและกอใหเกิดปญหาอยางรุนแรง ไดแก พ้ืนท่ีชายฝง จังหวัด 

สมุทรสาคร และ จังหวัดสมุทรสงคราม  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551)  
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โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี ตําบลพันทายนรสิงห พบปญหาการทรดุตัวของถนนเนื่องจาก

การขุดลอกตะกอนดินในบอเล้ียงสัตวน้ําท่ีอยูติดกัน และหากเกิดเหตุการณเชนนี้บริเวณท่ีเปนคัน

ดินกั้นบอกุงกับปาชายเลนหรือทะเลดานนอก จะสงผลใหน้ําทะเลรุกเขามาในแผนดินเปนระยะทาง

ยาวเทากับขนาดบอ ซ่ึงเปรียบเสมือนกับการกัดเซาะเปนระยะทางเทากับขนาดบอไดเชนกัน และ

ความลึกของน้ําทะเลท่ีรุกเขามาก็มีความลึกเทากับความลึกของบอ (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง, 2551) 

 

6. การสูบน้ําบาดาลใช เนื่องจากการสงน้ําประปาไปในท่ีหางไกลตองมีการเดินทอ

ใชงบประมาณจํานวนมาก และคาใชจายในการนํ้าประปามีราคาสูงกวาน้ําบาดาล การสูบน้ําบาดาล

มาใชจึงมีสวนสําคัญใหเกิดการทรุดตัวของแผนดิน และทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงทะเลได ดังเชน 

การกัดเซาะในพ้ืนท่ีบริเวณอาวไทยตอนบน ซ่ึงประสบปญหาแผนดินทรุดจากการสูบน้ําบาดาลเกิน

ศักยภาพ ดังเชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร พบวา การใชน้ําบาดาลนําไปสูการเกิดแผนดินทรุด 

โดยมีปริมาณการใชน้ําบาดาลสูงถึง 111,153 ลูกบาศกเมตรตอวัน การใชน้ําบาดาลท่ีเพ่ิมขึ้นสงผล

ใหเกิดการทรุดตัวของแผนดินจากเดิม 0.9 เซนติเมตรตอป ในชวงป พ.ศ. 2522 ถึง ปพ.ศ. 2532 และ

เพ่ิมขึ้นเปน 2.3 เซนติเมตร เม่ือป พ.ศ. 2548 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2552)  

 

7. การกอสรางโครงสรางปองกันการกัดเซาะ การขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

เกี่ยวกับสภาพการเปล่ียนแปลงชายฝง การแกปญหาเฉพาะหนาโดยการกอสรางโครงสรางปองกัน

การกัดเซาะชายฝงทะเล   การออกแบบโดยไมถูกตองตามหลักวิชาการ สงผลใหเกิดการกัดเซาะเพ่ิม

มากขึ้น หรือบางสวนสงผลกระทบใหมีการกัดเซาะ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554)  

การขาดความรู ความเขาใจ ในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลท่ีไมถูกตองมีสวนทําใหเกิด

การขยายตัวของพ้ืนท่ีการกัดเซาะชายฝงทะเลเพ่ิมขึ้นเปนลูกโซ  ซ่ึงกอนการตัดสินใจดําเนิน

โครงการใดๆตองมีการสํารวจสภาพของพื้นท่ีและสาเหตกุารเกิดปญหากอน 
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8. กฎหมายและระเบียบขอบังคับไมรัดกุม  การใชกฎหมายในการใชประโยชน

พ้ืนท่ีปาชายเลน และพ้ืนท่ีชายฝงยังไมรัดกุม โดยเฉพาะอยางย่ิงในการใหสัมปทานมักจะละเลยจน

ทําใหปาชายเลนสวนใหญอยูในสภาพเส่ือมโทรม และเปนสาเหตุอางในการบุกรุกปาชายเลนหรือ

ขอใชประโยชนเพ่ือกิจกรรมอยางอ่ืนตอไป (สนิท อักษรแกว, 2542) การขาดประสิทธิภาพในการ

บังคับใชกฎหมายทําใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลของประเทศไทย กฎหมายท่ีดินไดระบุ

เกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดินโดยมิใหเกิดการละท้ิงท่ีดินใหเปนพ้ืนท่ีรกราง อยางไรก็ตาม 

กฎหมายท่ีดินยังมิไดระบุชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับท่ีดินชายฝงทะเลท่ีงอกเงยออกมาเนื่องจาก

การทับถมของตะกอน และปญหาท่ีสําคัญ คือ การดําเนินการบังคับใชกฎระเบียบ และกฎหมายยัง

ขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งการขาดกฎหมายควบคุมและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลในองครวม (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2552) 

 

9. การจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพ การเปล่ียนแปลงชายฝงทะเลจากกิจกรรมของ

มนุษยสวนหนึ่งเกิดจากปญหาการจัดการ ท้ังนี้เพราะการดําเนินการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง

ทะเลของแตละหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีลักษณะ ตางคนตางทําขาดการบูรณาการในภาพรวมทั้งใน

ดานแผนงาน งบประมาณ ตลอดจนเจาหนาท่ีรับผิดชอบ สงผลใหการดําเนินการขาดประสิทธิภาพ 

ไมสามารถจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอยางเปนระบบ และในบางพื้นท่ี

ท่ีมีการแกไขปญหาโดยใชส่ิงกอสรางไดสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีใกลเคียง ซ่ึงเปนปญหาการขัดแยง

ของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบดวย (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2552) 

 

10. การขาดความรู การขาดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับปาชายเลน และสาเหตุการ

กัดเซาะชายฝง ในกลุมบุคคลระดับตางๆ ท้ังระดับผูบริหารประเทศ นักการเมือง เจาหนาท่ี ผูดูแล 

ผูนําชุมชน และประชาชนท่ัวไป เปนผลใหเกิดการใชประโยชนพ้ืนท่ีชายฝงและปาชายเลนอยางไม

เหมาะสม โดยไมคํานึงถึงผลเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นระยะยาว สงผลใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงได  

 

สรุปสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง มี 2 สาเหตุสําคัญคือ จาก

กระบวนการธรรมชาติ เชน กระแสน้ํา ลมมรสุม พายุ น้ําขึ้นน้ําลง ลักษณะทางกายภาพของชายฝง
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และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย เชน การพัฒนาโครงการ

ตางๆในพ้ืนท่ีชายฝง การสรางเขื่อนบริเวณตนน้ํา การบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปาชายเลน และการขุดดิน

ออกนอกพ้ืนท่ี สาเหตุทางดานกฎหมาย การดําเนินการบังคับใชกฎระเบียบขอบังคับการใชท่ีดิน 

กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ไมมีการควบคุมและฟนฟูทรัพยากรชายฝง สาเหตุจากการบริหารจัดการ 

ตางคนตางทํา การทับซอนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ขาดการบูรณาการในการแกไขปญหาการกัด

เซาะชายฝง และการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชพ้ืนท่ีปาชายเลน และพ้ืนท่ีชายฝงทะเล

สงผลทําใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง 

 

2.3 ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง   

ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบในดานตางๆ  เชน ดานระบบนิเวศ  เศรษฐกิจ 

สังคม  และคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2554) ไดกลาวถึง

ผลกระทบไว 4 ดานดังนี้ 

1. ผลกระทบดานระบบนิเวศ ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศ

ชายฝงทะเลท่ีสําคัญ ไดแก ระบบนิเวศชายหาด ปาชายเลน ระบบนิเวศแหลงหญาทะเล และแนว

ปะการัง จากขอมูลจากการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตสัตวน้ํารวม กุง ปลา และปู  กับการ

เปล่ียนแปลงสภาพปาชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือพิจารณาในชวงท่ีมีการลดลงของพ้ืนท่ีปาชาย

เลนก็มีผลทําใหผลผลิตสัตวน้ําโดยรวมลดลงโดยในชวงระยะเวลา 10 นับตั้งแตป พ.ศ. 2526-2536 

พบวา ผลผลิตประมงของจังหวัดสมุทรสาครลดลงประมาณคร่ึงหนึ่งจากผลผลิตสัตวน้ําในป พ.ศ. 

2526  มีปริมาณเทากับ 185,220 ตัน เหลือเพียง 92,649 ตัน ในป พ.ศ. 2536 (กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง, 2554, อางถึงใน ณิฎฐารัตน  ปภาวสิทธ์ิและคณะ, 2540)  

การกัดเซาะชายฝงสงผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีปาชายเลน มีผลทําใหเกิด

ปญหาการกัดเซาะชายฝงเพ่ิมมากขึ้น การกัดเซาะชายฝงสงผลทําใหปาชายเลนลดนอยลง ซ่ึงปาชาย

เลนเปนฉากกําบังภัยตามธรรมชาติ เชน ปองกันลมพายุมรสุม การพังทลายของดินตามริมฝงทะเล 

ชวยปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ รากของตนไมในปาชายเลนท่ีงอกออกมาเหนือดินจะทําหนาท่ี

คลายตะแกรงตามธรรมชาติ คอยกล่ันกรองส่ิงปฏิกูลตางท่ีมากับกระแสน้ํา ทําใหน้ําในแมน้ําลํา

คลองและชายฝงทะเลสะอาดขึ้น และปาชายเลนชวยทําใหแผนดินบริเวณชายฝงทะเลงอกขยาย
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ออกไปในทะเล รากของตนไมในปาชายเลนนอกจากจะชวยปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษแลว ยังชวย

ทําใหตะกอนท่ีแขวนลอยมากับน้ําตกทับถมเกิดเปนแผนดินงอกใหม เม่ือระยะเวลานานก็จะขยาย

ออกไปในทะเลเกิดเปนหาดเลน เหมาะสมแกการเกิดพันธุไมปาชายเลนและการเพาะเล้ียงประมง

ชายฝงไดอยางดียิ่ง (พิเชษฐ เดชผิว, 2546) ซ่ึงธรรมชาติมีความสมดุลในตัวของมันเองถาหากมีการ

เปล่ียนแปลงในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ก็จะสงผลทําใหระบบความสัมพันธนี้ถูกทําลายและเกิดผล

เสียตามมา ตัวอยางเชน หากพ้ืนท่ีปาชายเลนถูกบุกรุก จํานานสัตวน้ําลดลงตาม และอาจกอใหเกิด

การเนาเสียของน้ํา และเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงตามมา  

 

2. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ การกัดเซาะชายฝงกอใหเกิดการสูญเสียพ้ืนท่ีดินริมชายฝงท่ี

ใชประโยชนในการประกอบอาชีพ เชน เพาะเล้ียงสัตวน้ํา ดังนั้นเม่ือเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงก็

จะทําใหเกิดการสูญเสียพ้ืนท่ีชายฝงท่ีใชประกอบอาชีพอันนํามาซ่ึงการสูญเสียรายได ขณะเดียวกัน

ตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหการดําเนินชีวิตเปนไปตามปกติ ดังเชน ชุมชนบริเวณชายฝงทะเล

บานแสมขาวหมูท่ี 3 ตําบลคลองสอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตองซ้ือน้ํากินน้ําใช 

เนื่องจากภาชนะเก็บกักน้ําฝนถูกน้ําทะเลแทรกซึมเขาไปปนเปอนกับน้ําจืดจึงไมสามารถใช

ประโยชนดื่มกินได (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2550)  

นอกจากนี้ปญหาการกัดเซาะชายฝงยังกอใหเกิดผลกระทบตอความสวยงามของ

ชายหาดโดยเฉพาะชายหาดทองเท่ียว อันจะสงผลกระทบตอภาคธุรกิจการทองเท่ียว นอกจากนี้

ภาครัฐท้ังสวนกลาง และทองถ่ินยังตองเสียงบประมาณของประเทศจํานวนมหาศาลเพ่ือแกไข

ปญหาในพ้ืนท่ีท่ีเกิดการกัดเซาะชายฝงทะเล โดยการกอสรางโครงสรางทางวิศวกรรมเชน การ

กอสรางกําแพงปองกันคล่ืนริมชายหาด รอดักทราย เขื่อนปองกันคล่ืนนอกชายฝงทะเลและ

โครงสรางอ่ืนๆ จากขอมูลมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันอังคารท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2553 เรื่อง กรอบแผน

บูรณาการงบประมาณการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล 23 จังหวัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 ช้ีใหเห็นวา รัฐบาลตองใชงบประมาณเปนวงเงินท้ังส้ิน 19,580.8 

ลานบาท ในการดําเนินโครงการ 933โครงการ เพ่ือการจัดการและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง

ทะเลในพื้นท่ี 23 จังหวัดของประเทศ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554)  การกัดเซาะ
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ชายฝงทําใหมีการลดลง และเส่ือมโทรมของปาชายเลน มีผลกระทบตออาชีพและรายไดหลักของ

ครอบครัว เนื่องจากการลดลงของปริมาณสัตวน้ําท่ีเคยมีอยู 

 

3. ผลกระทบดานสังคม ชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานบริเวณชายฝงทะเล ในหลายพ้ืนท่ีประสบกับ

ปญหาการกัดเซาะไมสามารถอยูอาศัยในพ้ืนท่ีเดิมตอไปได ตองอพยพยายถ่ินไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน สงผล

ใหเกิดการสูญเสียวิถีชีวิตของชุมชนรวมท้ังวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ดังจะเห็นไดจากการอพยพ

บานเรือนกวา 10 หลังคาเรือน ในพ้ืนท่ี หมูท่ี 9 และหมู ท่ี 11 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงอยูบริเวณใกลเคียงกับวัดหงสทอง เชนเดียวกับชุมชนบานขุนสมุทรจีน 

จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีประสบปญหาการกัดเซาชายฝงมาโดยตลอด ทําใหชาวบานอพยพยาย

ครัวเรือนไปตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีอ่ืน จนเหลือจํานวนครัวเรือนเพียงประมาณ 100 ครัวเรือน จากเดิมท่ี

เคยมีประมาณ 200 ครัวเรือน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2550) 

นอกจากนี้ ศาสนสถานซ่ึงเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน ก็ไดรับผลกระทบดวย

เชนเดียวกัน โดยพบวา วดัโคมนาราม ตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเดิม

เคยตั้งอยูในพ้ืนท่ีใกลชายฝงแตตอมาตองยายไปตั้งหางจากชายฝงมากขึ้น เพราะไมสามารถ

ประกอบศาสนกิจได ตลอดจนพ้ืนท่ีฝงศพของชุมชนบานปก ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา พ้ืนท่ีบางสวนถูกน้ําทะเลพัดหายไปบางสวนสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของสมาชิกใน

ชุมชน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554} อางถึงใน สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2550) 

การกัดเซาะชายฝงสงผลตอการลดลงของปาชายเลน การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลน 

มีผลตอสภาพสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของประชากรในทองถ่ินซ่ึง

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

(2550) ไดศึกษาในชุมชนปาชายเลนหลายพื้นท่ีพบวา มีการอพยพยายถ่ิน ซ่ึงในชวงท่ีการทํานากุง

ไดรับความนิยมมีการใหเชา และเปล่ียนแปลงการครอบครองสิทธิในท่ีดินปาชายเลนเปนอยางมาก

ราษฎรท่ีอาศัยในชุมชนตองยายไปอยูในเมือง ขณะเดียวกันก็มีราษฎรจากชุมชนอ่ืนก็ยายเขามา

อาศัยในพ้ืนท่ีปาชายเลน ทําใหความสัมพันธแบบเครือญาติของชุมชนปาชายเลน ตลอดจนประเพณี
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วัฒนธรรมของชุมชนเริ่มเส่ือมลง การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลนยังทําใหสัตวน้ําลดลง สงผลตอ

การประกอบอาชีพ ขาดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ       (มหาวิทยาลัยศิลปากรและ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551) 

 

4. ผลกระทบดานคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ การกัดเซาะชายฝงทะเลท่ีรุนแรงสงผล

ใหชุมชนตองสูญเสียท่ีดิน ท่ีทํากิน และท่ีอยูอาศัย ทําใหประชาชนตองปรับเปล่ียนวิถีการดํารงชีวิต

ไปจากเดิม ตลอดจนเกิดความไมม่ังคงในกรรมสิทธ์ิท่ีดินของตน และขนาดความม่ันใจในการ

ดําเนินชีวิต สงผลใหเกิดความวิตกกังวลตอความม่ันคงในการดําเนินชีวิตในอนาคต นอกจากนี้ การ

ยายถ่ินฐานเพ่ือหนีปญหาการกัดเซาะ ยังสงผลใหความสัมพันธระหวางเครือญาติและเพ่ือนบาน

หางเหินไป รวมถึงตองมีการปรับเปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีตนเองไมถนัด ทําใหชุมชนท่ี

ประสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝงมีคุณภาพชีวิตต่ําลง  อีกท้ังการปลอยน้ําเสียจากบานเรือน และ

น้ําเสียจาการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ทําใหแหลงน้ําธรรมชาติมีคุณภาพต่ําลง กอใหเกิดมลพิษตอชุมชน 

การสรางถนน และทางคมนาคมทําใหลําคลองตื้นเขิน และปดกันการขึ้นลงของน้ําทะเล เกิดปญหา

การพังทลายของชายฝง กอใหเกิดความขัดแยงตามมาซ่ึงสงผลตอสังคม และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชน (มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551) 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ

ระดับครัวเรือนและระดับประเทศจากการสูญเสียรายไดจากการประกอบอาชีพ การสูญเสียพ้ืนท่ีดิน

ทํากิน การสูญเสียเงินในการซอมแซมบานเรือนและส่ิงปลูกสรางและการสูญเสียรายไดจากภาคการ

ทองเท่ียวซ่ึงเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของประเทศไทยและการสูญเสียงบประมาณของภาครัฐใน

การปองกันแกไข รวมถึงผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝงท่ีสําคัญไมวาจะเปนทรัพยากรปาชายเลน 

ปาชายหาด ปะการัง หญาทะเลและสัตวท่ีอาศัยริมชายฝง  ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต

ชุมชนและผลกระทบตอสภาพจิตใจอันเนื่องมาจากความวิตกกังวลกับปญหาท่ีเกิดขึ้น ผูวิจัยจึงนํา

ประเด็นดังกลาวมาประยุกตใชในการศึกษาผลกระทบในพื้นท่ีศึกษาครั้งนี้ 
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2.4 สถานการณการกัดเซาะชายฝง  

ประเทศไทยประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง ท้ังชายฝงทะเลอาวไทย   และชายฝงทะเล

อันดามัน   โดยเฉพาะชายฝงอาวไทยตั้งแตจังหวัดตราดจนถึงจังหวัดนราธิวาสชายฝงถูกกัดเซาะ

เปนระยะทางรวมประมาณ 485 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 18.2 ของพ้ืนท่ีชายฝงทะเล       ท้ังประเทศ    

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา   สมุทรปราการ   กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และ

สมุทรสงคราม เกิดปญหาการกัดเซาะตลอดแนวชายฝงอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน บางพ้ืนท่ีมี

อัตราการกัดเซาะชายฝงมากกวา 25 เมตรตอป    โดยในชวง   28 ปท่ีผานมามีการกัดเซาะในพื้นท่ี

ซ่ึงเปนท่ีราบน้ําทะเลขึ้นถึงและปาชายเลนพังทลายไปประมาณ 1 กิโลเมตร     โครงการสํารวจและ

ศึกษาการเปล่ียนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (2551) ไดกลาวถึง

สถานการณการกัดเซาะชายฝงไวดังนี ้

1. สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก  ชายฝงอาวไทยฝง

ตะวันออก    ครอบคลุมพ้ืนท่ี จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และ

กรุงเทพมหานคร   ในแตละพ้ืนท่ีประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีแตกตางกัน ดังรายละเอียด

ตอไปนี ้

จังหวัดตราด ชายฝงในจังหวัดตราดสวนใหญอยูในสภาพสมดุลหรือคงท่ี ไมมีการ

เปล่ียนแปลง พ้ืนท่ีชายฝงสวนท่ีเกิดปญหาการกัดเซาะปานกลางรวมท้ังหมดประมาณ   9.8 

กิโลเมตร สาเหตุเนื่องจากการพัฒนาพื้นท่ีผิดประเภท โดยใชเปนแหลงเศรษฐกิจและการ

อุตสาหกรรม 

จังหวัดจันทบุรี  ชายฝงในจังหวัดจันทบุรีถูกกัดเซาะในระดับรุนแรง โดยพ้ืนท่ีสวน

ใหญท่ีถูกกัดเซาะอยูทางดานทิศใตของบานเกาะแมวลงมาทางใตจนถึงแหลมหญา คิดเปนระยะทาง

ประมาณ 16 กิโลเมตร อัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป 

จังหวัดระยอง   ชายฝงในจังหวัดระยอง มีการเปล่ียนแปลงอยางมาก      มีการกัดเซาะ 

อยางรุนแรงยาวเปนระยะทางประมาณ 4.7 กิโลเมตร บริเวณท่ีถูกกัดเซาะมากคือชายฝงมาบตาพุด 

อําเภอเมือง การกัดเซาะในแนวราบอยูในอัตราประมาณ 5-10 เมตรตอป สาเหตุของการกัดเซาะ เกิด

จากทาเรือน้ําลึกท่ีสรางย่ืนออกไปในทะเล ส่ิงกอสรางจะเปนเหมือนกําแพง ขวางการไหลยอนลงสู

ทะเลตามแนวเขื่อน และเกิดจากกระแสนํ้าชายฝงท่ีมีความรุนแรงมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 
 

จังหวัดชลบุรี  ชายฝงในจังหวัดชลบุรีถูกกัดเซาะในระดับปานกลางยาวประมาณ 11.4 

กิโลเมตร สาเหตุเกิดจากการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม โดยใชเพ่ือประกอบกิจกรรมบนชายฝง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชายฝงในจังหวัดฉะเชิงเทราถูกกัดเซาะ     ในระดับรุนแรงเปนระยะทางยาว

ประมาณ 9 กิโลเมตร บริเวณท่ีถูกกัดเซาะมากคือชายฝงบานคลองเจริญไว-บานคลองสีลัง สาเหตุ

การกัดเซาะเกิดจากการขยายพ้ืนท่ีออกไปในทะเล ทําใหปาชายเลนท่ีเปนปราการกันคล่ืนลม

ธรรมชาติถูกทําลายลง นอกจากนีบ้ริเวณนี้ไมมีเกาะทําใหไดรับมรสุมจากทิศใตโดยตรง 

จังหวัดสมุทรปราการ  ชายฝงทะเลจังหวัดสมุทรปราการมีความยาวตลอดแนวชายฝง

ประมาณ 45 กิโลเมตร พ้ืนท่ีสวนใหญถูกกัดเซาะหายไปเปนระยะทางถึง 30 กิโลเมตร สาเหตุของ

การเปล่ียนแปลงมีท้ังจากแผนดินทรุดเนื่องจากการสูบน้ําบาดาลและการพัฒนาท่ีชายฝงไม

สอดคลองกับสภาพธรณีวิทยา  

กรุงเทพมหานคร ชายฝงในกรุงเทพมหานครมีการกัดเซาะอยางรุนแรง โดยมีการกัด

เซาะเกิดขึ้นตลอดความยาว 5.5 กิโลเมตร ของเขตบางขุนเทียน และจากการสํารวจและศึกษาโดยใช

ภาพถายทางอากาศ มาตราสวน 1:50,000 ท่ีถายในป พ.ศ. 2495 กับป พ.ศ. 2539 ท่ีซอนทับกัน จะ

เห็นวาในชวงเวลา 44 ป ชายฝงบางขุนเทียนถูกกัดเซาะหายไปเปนระยะทางรวบต้ังแต 400-600 

เมตร จากแนวชายฝงเดิม เฉล่ียอัตราการกัดเซาะประมาณ 12 เมตรตอป คิดเปนพ้ืนท่ีสูญหาย

ประมาณ 1,500 ไร สาเหตุการกัดเซาะเกิดจากคล่ืนลมพายุท่ีผันแปรไปในแตละฤดูและการ

เปล่ียนแปลงอากาศท่ีทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้นมากกวากิจกรรมของมนุษย ชายฝงบริเวณนี้ยังมีการ

พัฒนานอย 

 

2. สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันตก ชายฝงทะเลอาวไทยฝง

ตะวันตก   ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ในแตละพ้ืนท่ีประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ี

แตกตางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

จังหวัดสมุทรสาคร ชายฝงทะเลในจังหวัดสมุทรสาครมีการกัดเซาะปานกลางยาวเปน

ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาการกัดเซาะคือชายฝงทะเลบานโรงกุง-บาน

แพรกทะเล การกัดเซาะชายฝงเกิดขึ้นในอัตรา 1-3 เมตรตอป สาเหตุของการกัดเซาะเกิดจากการ
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เปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือเล้ียงกุงและนาเกลือทําใหปาชายเลนซ่ึงเปนแหลงกําบัง

ชายฝงถูกทําลายลงเปนจํานวนมาก  

จังหวัดเพชรบุรี ชายฝงทะเลในจังหวัดเพชรบุรมีีความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร พบวา

ชายฝงท่ีมีการกัดเซาะอยางรุนแรงยาวประมาณ 6.5 กิโลเมตร โดยมีสาเหตุมาจากการพัฒนาพื้นท่ี

เพ่ือการเกษตรกรรม ประมง โครงสรางพ้ืนฐาน และท่ีอยูอาศัย บริเวณท่ีมีการกัดเซาะหลายบริเวณ

ไดมีการสรางส่ิงปองกัน แตในขณะเดียวกันโครงสรางของส่ิงปองกันเหลานั้นก็ทําใหเกิดการกัด

เซาะเพ่ิมขึ้นในบริเวณชายฝงชางเคียง และมีแนวโนมวาการกัดเซาะจะเพ่ิมมากขึ้น 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชายฝงทะเลในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีความยาวประมาณ 

190 กิโลเมตร เกิดปญหาการกัดเซาะประมาณ 1 กิโลเมตร สาเหตุการกัดเซาะเกิดจากการพัฒนา

พ้ืนท่ีเพ่ือสรางส่ิงกอสรางตางๆ เชน คอนโดมิเนียมริมทะเล 

จังหวัดชุมพร ชายฝงทะเลในจังหวัดชุมพรมีแนวโนมการเปล่ียนแปลงสูงมากขึ้น มี

พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาการกัดเซาะปานกลางรวมระยะทางยาวประมาณ 16.6 กิโลเมตร  

จังหวัดสุราษฎรธานี ชายฝงทะเลในจังหวัดสุราษฎรธานี มีการเปล่ียนแปลงตลอดความ

ยาวของชายฝง 135 กิโลเมตร ชายฝงท่ีมีการกัดเซาะรุนแรงมีเพียงบริเวณเดียวคือชายฝงบานพอด-

บานปากคลองคราว สาเหตกุารกัดเซาะเกิดจากการบุกรุกพ้ืนท่ีและการใชพ้ืนท่ีท่ีไมสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช   ชายฝงทะเลในจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดการเปล่ียนแปลง

มากเปนระยะทางรวม 60 กิโลเมตร สาเหตุของการกัดเซาะเกิดจากลมพายุกอตัวในทะเลจีนใตมักจะ

เคล่ือนตัวผานบริเวณนี้ ประกอบกับพ้ืนท่ีสวนมากอยูในระดับท่ีคอนขางต่ํา และตะกอนท่ีเกิดจาก

น้ําทะเลในอดีตยังจับตัวกันไมแนน จึงเกิดการเปล่ียนแปลงไดงาย 

จังหวัดสงขลา  ชายฝงทะเลในจังหวัดสงขลามีการเปล่ียนแปลงมากบริเวณชายฝงทะเล

บานอูตะเภา-บานปากแตระ มีการกัดเซาะอยางรุนแรงระยะทางยาวถึง 4 กิโลเมตร อัตราการกัด

เซาะเฉล่ียประมาณ 5.5 เมตรตอป สาเหตุเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของอากาศท่ีมีผลตอการ

เปล่ียนแปลงความเร็วของคล่ืนลมท่ีกระทบชายฝงมากกวากิจกรรมของมนุษย เพราะบริเวณนี้มี

เพียงหมูบานชาวประมงขนาดเล็ก การพัฒนาท่ีดินในบริเวณนี้จะมีผลตอชายฝงทะเลนอยมาก 
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จังหวัดปตตานี ชายฝงทะเลในจังหวัดปตตานีมีการเปล่ียนแปลงของชายฝงมีคอนขาง

นอย มีชายฝงท่ีมีการกัดเซาะอยางรุนแรง 11 กิโลเมตรของความยาวชายฝงทะเลท้ังหมด 120 

กิโลเมตร สาเหตุของการเปล่ียนแปลงชายฝงสวนมากเกิดจากการเปล่ียนแปลงตามสภาพธรรมชาต ิ

จังหวัดนราธิวาส ชายฝงทะเลในจังหวัดนราธิวาส ยาวประมาณ 50 กิโลเมตร มีการกัด

เซาะอยางรุนแรงเปนระยะทางยาว 25.2 กิโลเมตร โดยเฉพาะชายฝงดานใตของตัวเมืองและบริเวณ

ชายแดนไทย มาเลเซีย  สาเหตุของการกัดเซาะชายฝงของจังหวัดสวนมากเกิดจากธรรมชาติ 

เนื่องมาจากตําแหนงท่ีตั้งของพ้ืนท่ี และลักษณะธรณีสัณฐานชายฝงซ่ึงเส่ียงหรือออนไหวตอการ

เปล่ียนแลปงจากคล่ืน พายุ และกระแสน้ําท่ีกระทบฝงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล สวนกิจกรรม

ของมนุษยซ่ึงสวนมากเปนการทําสวนและการประมงขนาดเล็ก จึงมีผลกระทบตอชายฝงคอนขาง

นอย 

 

3. สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเลอันดามัน ชายฝงทะเลอันดามัน ครอบคลุม

จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล ในแตละพ้ืนท่ีประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ี

แตกตางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

จังหวัดระนอง ชายฝงทะเลในจังหวัดระนอง มีการกัดเซาะรุนแรงเพียงบริเวณเดียว ท่ี

บานทะเลนอก อําเภอกะเปอร การกัดเซาะเกิดขึ้นในบริเวณหาดทรายซ่ึงอยูติดทะเลเปดสูทะเลอัน

ดามันโดยตรง ระยะทางที่ถูกกัดเซาะประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งแตปากคลองลงมาทางใตจรด

หัวแหลมของเขาทะเลนอก โดยการกัดเซาะเกิดอยางตอเนื่อง เฉล่ียอัตราการกัดเซาะสูงสุดประมาณ 

6 เมตรตอป  สาเหตุของการกัดเซาะชายฝงมาจากคล่ืนในหนามรสุมตะวันตกเฉียงใต 

จังหวัดพังงา  ชายฝงทะเลในจังหวัดพังงาอยูบริเวณเกาะพระทองเปนพ้ืนท่ีหาดทราย

ปจจุบัน เปดสูทะเลนอกและไดรับอิทธิพลของลมมรสุมโดยตรง ความยาวท่ีถูกกัดเซาะประมาณ 8 

กิโลเมตร อัตราการกัดเซาะตั้งแต 1-2 เมตรตอป ชายฝงบานน้ําเค็มตอนใตถึงบานบางสักเหนือ 

ชายฝงในพ้ืนท่ีนี้มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร การกัดเซาะมีความกวางประมาณ 50-100 เมตร 

อัตราการกัดเซาะท่ีเกิดขึ้นประมาณ 2-3 เมตรตอป แหลมกรังใหญ อําเภอตะกั่วปา มีอัตราการกัด

เซาะประมาณ 2-3 เมตรตอป และกัดเซาะเปนระยะทางยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร พ้ืนท่ีชายฝงท่ีถูก

กัดเซาะเขาไปในแนวราบประมาณ 200 เมตร โดยเฉพาะปลายแหลมจะถูกกัดเซาะมากท่ีสุด จาก
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การท่ีเปนหาดท่ีเกิดจากการสะสมตัวของปะการังท่ีมีขนาดกรวดมนใหญปะปนกับทราบเม็ดปาน

กลางถึงหยาบ ทําใหการอัดตัวเปนไปอยางหลวมๆ มีชองวางระหวางเม็ดมาก เม่ือโดนคล่ืนซัดหาด

จึงเกิดการกัดเซาะไดงาย 

จังหวัดภูเก็ต  ชายฝงทะเลในจังหวัดภูเก็ตมีการกัดเซาะรุนแรงท่ีหาดเลพัง ความยาว

ประมาณ 5.6 กิโลเมตร  ชายหาดเลพังมีความลาดชันคอนขางสูง สาเหตุของการกัดเซาะมีหลาย

สาเหตุ คือ ลักษณะของหาดทรายท่ีมีความลาดชันสูง มีชายหาดนอย และปะทะกับลมมรสุม

โดยตรง นอกจากน้ี บริเวณนี้เคยทําเหมืองแรดีบุกท้ังในบริเวณท่ีเปนหาดทรายเดิมและในทะเล

ระดับตื้นดานหนาของหาด 

จังหวัดกระบี่ ชายฝงทะเลในจังหวัดกระบ่ีมีการกัดเซาะอยางรุนแรงบริเวณบานคลอง

ทราย  มีอัตราการกัดเซาะเฉล่ียประมาณ 5 เมตรตอป ตัวการท่ีทําใหเกิดการกัดเซาะ คือ คล่ืน ลม 

และกระแสะนํ้าท่ีมีความรุนแรงขึ้นในฤดูมรสุม 

จังหวัดตรัง ชายฝงทะเลในจังหวัดตรังเกิดการกัดเซาะอยางรุยแรงบริเวณหาดปากเมง 

ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา การกัดเซาะชายฝงรุนแรงเปนระยะทางยาวประมาณ  4 กิโลเมตร อัตรา

การกัดเซาะเฉล่ียมากกวา 5 เมตรตอป และการกัดเซาะรุนแรงเกิดขึ้นในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

สาเหตุของการกัดเซาะในบริเวณนี้มีสาเหตุหลักจากธรรมชาติมากกวาท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย 

เพราะบริเวณนี้ไมมีส่ิงปลูกสรางขนาดใหญ 

จังหวัดสตูล ชายฝงทะเลในจังหวดัสตูลเกิดการกัดเซาะอยางรุนแรงบริเวณชายฝงบาน

ทุงสะโบะ อําเภอทุงหวา โดยมีอัตราการกัดเซาะประมาณ 5 เมตรตอป ระยะท่ีถูกกัดเซาะยาว

ประมาณ 2 กิโลเมตร สาเหตุของการกัดเซาะก็มีท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย ซ่ึง

บริเวณนี้มีการทํานากุงกุลาดําคอนขางมาก 

สรุปสถานการณการกัดเซาะชายฝงของแตละจังหวัดมีความแตกตางกันไปท้ังดานความ

รุนแรง ดานสภาพพ้ืนท่ี และสาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีตางกัน ดังนั้นหนวยงานท่ี

เกี่ยวของจึงควรศึกษาสภาพพื้นท่ีชายฝงของแตละจังหวัดและชายฝงท่ีติดกัน เพ่ือหาสาเหตุการเกิด

ปญหาการกัดเซาะชายฝง แลวนํามาหาแนวทางการปองกันการกัดเซาะชายฝงของแตละพ้ืนท่ีตอไป  
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2.5 การจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝง  

การจัดการกับปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัด

เซาะชายฝงทะเล เปนการทําใหชายฝงทะเลเกิดเสถียรภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหแนวชายฝง

ทะเลสามารถรักษาแนวเสนระดับน้ํา ใหคงอยูในแนวเดิมหรือใกลเคียงกับแนวเดิมใหไดมากท่ีสุด   

เม่ือใดก็ตามท่ียังไมสามารถควบคุมคล่ืนและกระแสน้ําได ปญหาการกัดเซาะและการทับถมบริเวณ

ชายฝงทะเลก็ยังคงเกิดขึ้นตอไป 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง(2554) ไดเสนอวิธีการและรูปแบบในการจัดการ

ปองกันและการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยท่ัวไปมีอยู 4 วิธี ดังนี้ 

2.5.1 วิธีการไมดําเนินการใดๆ (No-action Approach หรือ Do-nothing Approach)  

ในกรณีพ้ืนท่ีชายฝงทะเลเปนชายหาด และไมมีกิจกรรมการพัฒนาแตกําลังประสบ

ปญหาการกัดเซาะ การพิจารณาทางเลือกท่ีจะไมดําเนินการใดๆ เพ่ือสงวนรักษาความสวยงามของ

ชายหาดไวตามธรรมชาติจะเปนวิธีท่ีถูกตองเหมาะสมในทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม สวน

ใหญเนื่องมาจากทรัพยสิน และท่ีดินท่ีจะตองดําเนินการปองกันมีมูลคาต่ําหรือจํากัดในทาง

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาการลงทุนใน

การจัดการปองกันและแกไขปญหา (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน นวรัตน , 

2544)  ควรมีการประเมินเปรียบเทียบตนทุนหรือคาใชจายระหวางทางเลือกในการจัดการปองกัน

และแกไขปญหาวิธีการอ่ืนๆ ดวยเพ่ือใหแนใจวาการตัดสินใจท่ีจะไมดําเนินการใดๆ เปนวิธีการท่ี

เหมาะสมแลว (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Beach Protection Authority 

Queensland, 1989)  

การเลือกวิธีการไมดําเนินการใดๆ มีขอดคีือไมตองเสียงบประมาณ   หรือคาใชจาย

ในการจัดการปองกันและแกไขปญหา โดยสามารถเก็บไวใชในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน

มากกวาหรือเม่ือตองดําเนินการจริงอยางมิอาจหลีกเล่ียงได ชวยรักษาชายหาดใหคงสภาพความ

สวยงามตามธรรมชาติไวไดระยะหนึ่ง เหมาะกับบริเวณชายฝงทะเลท่ีไมมีชุมชนหนาแนน ไมมีการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานหรือส่ิงอํานวยความสะดวก  

  สวนขอเสียคือ  แนวชายฝงทะเล ตองมีพ้ืนท่ีกันชนมากพอจะรองรับการกัดเซาะ

ไดท้ังระยะส้ันและระยะยาวไมเชนนั้นอาจเกิดการสูญเสียในทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 
 

หากไมทําการประชาสัมพันธ  หรือทําความเขาใจกับสาธารณชนใหดีแลวอาจเกิดความเขาใจผิดวา

ภาครัฐไมสนใจท่ีจะแกไขปญหาใหประชาชนและอาจเกิดการรองเรียนตามมา  

 

2.5.2 การอพยพเคลื่อนยายไปยังพ้ืนที่อื่นหรือการถอยรน (Relocation)  

สวนใหญเปนการอพยพเคล่ือนยายชุมชนการร้ือถอนอาคาร และส่ิงปลูกสรางท่ีอยู

บนแนวชายฝงทะเลซ่ึงกําลังเผชิญกับปญหาการกัดเซาะหรืออยูในภาวะเส่ียงจากการถูกกัดเซาะ

ออกไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนในบริเวณใกลเคียงกันแตอยูลึกเขาไปในแผนดินท่ีมีความปลอดภัยกวาหรือมี

ความเส่ียงนอยกวา บางครั้งจึงเรียกวิธีการนี้วา การถอยรน (Retreat Approach) หรือ การอพยพถอย

หลัง (Move-back Approach) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีเปดโอกาสใหคล่ืนลมและกระแสน้ําสามารถดํารง

พฤติกรรมตามธรรมชาตไิวได โดยไมถูกปดกั้นหรือเบ่ียงเบนพฤติกรรมไปเนื่องจากกิจกรรมของ

มนุษย (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Pilkey and Hume, 2001)  

การกําหนดระยะแนวถอนรน (Setback Line Control) เปนการจํากัดไมใหมีการอยู

อาศัยของชุมชน การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก การกอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางบริเวณ

ชายฝงทะเลในพ้ืนท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลหรือการกัดเซาะ

จากคล่ืนในระยะส้ันตามฤดูกาล และในระยะยาวจากพายุท่ีรุนแรง โดยท่ัวไประยะถอยรนจะ

กําหนดไวเปนระยะหางระหวาง 20-150 เมตร จากระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุด (ภาพท่ี 1) (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม, 2546) กรณีท่ีมีชุมชน อาคารและส่ิงปลูกสรางอยูในพ้ืนท่ีมากอนและตอมาพ้ืนท่ี

ดังกลาวประสบกับปญหาการกัดเซาะก็ตองพิจารณาความเปนไปไดในการอพยพเคล่ือนยายชุมชน 

การรื้อถอนอาคารและส่ิงปลูกสรางออกจากพื้นท่ีตามความจําเปน (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง, 2554, อางถึงใน นวรัตน, 2544)  

การอพยพเคล่ือนยายไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนหรือการถอยรนมีขอดคีือประหยัดงบประมาณ  

หรือคาใชจายในการลงทุนจัดการปองกันและแกไขปญหา โดยรูปแบบตางๆ ในปจจุบัน และเก็บไว

ใชเม่ือจําเปนในอนาคต ยังชวยรักษาชายฝงทะเล ใหคงสภาพความสวยงามตามธรรมชาติไวได และ

ยังสามารถหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพยสิน อาคารและส่ิงปลูกสรางจากการ

กัดเซาะ พ้ืนท่ีท่ีกันไวเปนระยะถอยรนยังคงอยูในสภาพธรรมชาติ   และสามารถใหสาธารณชนเขา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 
 

ใชประโยชน ได เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดและคุมคาแกการลงทุนกับพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาแบบโดดเดี่ยว ไม

เปนกลุมใหญหรือครอบครองโดยองคกรหรือหนวยงานทองถ่ิน   

สวนขอเสียคือ ตองมีการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของเพ่ือการบังคับ

ใช ซ่ึงตองผานกระบวนการใหความเห็นชอบจากภาคสวนตางๆ จึงตองใชเวลา  ภาครัฐตองเสีย

คาใชจายจํานวนหนึ่ง ในการเวนคืนท่ีดินเพ่ือไมใหประชาชนหรือภาคเอกชนเขาไปใชประโยชน

พ้ืนท่ีเพ่ือปลูกสรางอาคารหรือส่ิงกอสรางใดๆ หรืออพยพเคล่ือนยายออกจากพ้ืนท่ี เพราะเม่ือ

บริเวณดังกลาวถูกกัดเซาะหายไป ภาครัฐจะไดไมตองรับผิดชอบจายคาเสียหาย  เนื่องจากภาครัฐ

ตองเสียคาใชจายสูงในการเวนคืนท่ีดินและการอพยพเคล่ือนยายของประชาชนออกจากพ้ืนท่ี 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน   และอาจมีการตอตานจากภาคประชาชน เพราะ

เปนการจํากัดสิทธิของประชาชนในการใชประโยชนพ้ืนท่ี หรือตองอพยพเคล่ือนยายออกจากพื้นท่ี

ท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของตนเองและอาจตองมีการเปล่ียนแปลวิถีการดํารงชีวิตใหม 

 

 
ภาพท่ี 1 การถอยรน 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย”,

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554, 55. 

 

2.5.3 การสรางเสถียรภาพของชายฝงทะเล โดยไมใชโครงสราง (Soft Stabilization) มี

การดําเนินการไวหลายวิธีดังนี้  

1. การถมทรายเสริมชายหาด หรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทราย การถมทราย

เสริมชายหาด (Beach Replenishment) การบูรณะชายหาดดวยการเสริมทราย (ภาพท่ี 2)  เปนการ

นําทรายจากพ้ืนท่ีอ่ืนมาเติมหรือเสริมชายหาดใหอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง ท่ีชายหาดถูกกัดเซาะและทรายถูกพัด
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หายไป เปนการปรับปรุงฟนฟูสภาพชายหาดท่ีถูกกัดเซาะใหดีขึ้น และเปนการชวยปองกันอาคาร 

และส่ิงปลูกสรางบริเวณชายหาดไมใหถูกกัดเซาะไปในระยะเวลาอันส้ันในขณะท่ีชายฝงทะเลยังคง

มีชายหาดอยูไดตามธรรมชาติ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Pilkey and 

Hume,2001) การบูรณะชายหาดดวยการเสริมทรายตองดําเนินการหลายครั้งตามระยะเวลาที่

เหมาะสม และแตกตางกันไปแตละสถานท่ี เม่ือการถมทรายเสริมายหาดหรือการบูรณะชายหาด

ดวยการเสริมทรายเสร็จส้ินแลว จําเปนตองมีการติดตามตรวจสอบชายหาดดังกลาวอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ และพิจารณาตัดสินใจวาจะทําการถมทรายซอมแซมชายหาดเม่ือไร ตองใชทรายปริมาณ

เทาไร และเปนไปตามท่ีออกแบบไวหรือไม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2546) 

ในกรณีชายหาดท่ีดําเนินการบูรณะชายหาด ดวยการเสริมทรายมีการสูญเสียทราย

ปริมาณมากและรวดเร็ว ก็มีความจําเปนตองดําเนินการรวมกับวิธีการสรางเสถียรภาพของชายฝง

ทะเลโดยใชโครงสรางรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือปองกันการสูญเสียทราย เชน เขื่อนกันคล่ืนนอกชายฝง 

หัวแหลมหรือหัวหาดและรอดักทราย เปนตน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2546)  

การถมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทรายมีขอดีคือ   

สามารถชวยรักษาทัศนียภาพ   บริเวณชายหาดสวนใหญใหสวยงามคงสภาพเดิมหรือใกลเคียงกับ

สภาพธรรมชาติและไมมีโครงสรางท่ีเปนมลพิษทางสายตาปรากฏใหเห็น  เปนการเพ่ิมพ้ืนท่ี

ชายหาดใหสามารถใชประโยชนไดมากขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกิจกรรมการทองเท่ียว  ชวยปองกัน

อาคาร และส่ิงปลูกสรางบริเวณชายหาดจากการกัดเซาะไดระดับหนึ่งในขณะท่ีชายหาดยังคงดํารง

สภาพชายหาดอยูไดดวยและเปนวิธีการท่ีไดรับการยอมรับ ในการสรางเสถียรภาพของชายหาด 

เนื่องจากสามารถปรับปรุงฟนฟูสภาพชายหาดใหดีขึ้นไดทันทีและไมมีผลกระทบขางเคียงท่ีรุนแรง  

สวนขอเสีย คือ เปนการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศชายหาด  เนื่องจากตองนําทรายจาก

บริเวณอ่ืนมาถมชายหาดเดิม และทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพและระบบนิเวศของ

แหลงทรายนั้น  อาจยังไมสามารถหยุดย้ังการกัดเซาะท่ีเกิดขึ้นโดยเฉพาะเม่ือมีลมพายุปะทะชายฝง

รุนแรง จึงตองลงทุนดําเนินการถมทรายเพิ่มเติมหลายคร้ัง ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  เปนวิธีการท่ี

ไมถาวร นอกจากตองดําเนินการหลายครั้งแลว อาจมีขอจํากัดในการหาแหลงทรายท่ีเหมาะสมท้ัง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คุณสมบัติทางกายภาพของทรายและราคา และตองติดตามตรวจสอบ การเปล่ียนแปลงรูปหนาตัด

ของชายฝงทะเลเปนระยะๆ หากพบวามีการสูญเสียทรายปริมาณมากและรุนแรง อาจจําเปนตอง

สรางโครงสรางรูปแบบอ่ืนๆ รวมดวยเพ่ือรักษาทรายไว 

 

 
ภาพท่ี 2 การถมทรายเสริมชายหาด 

ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-15. 

 

2. การควบคุมระดับน้ําใตดิน (Groundwater Table Control) เปนวิธีการสราง

เสถียรภาพของชายหาด ระดับน้ําใตดินบริ เวณชายหาดจะขึ้นลงสัมพันธกับการขึ้นลงกับ

ระดับน้ําทะเล เม่ือระดับน้ําใตดินลดต่ําลงขณะท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีเขาหาฝง น้ําทะเลจะซึมลงพ้ืน

ชายหาดไดมากกวา เม่ือคล่ืนเคล่ือนตัวกลับลงทะเลก็จะพัดพาทรายออกไปไดนอยกวา (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม, 2546)   

การควบคุมระดับน้ําใตดินทําไดโดยการติดตั้งระบบทอสูบน้ําและระบายน้ํา ตัวกรอง 

(Filter) และเครื่องสูบน้ําใตดิน (Underground Pumping System) โดยการออกแบบการควบคุม

ระดับน้ําใตดินตองพิจารณาถึงระดับน้ําใตดินท่ีตองการจะใหลดลง อัตราการสูบน้ํา ขนาดของทอ 

และตัวกรองซ่ึงในการออกแบบดังกลาวมีตัวแปรสําคัญท่ีตองพิจารณา ไดแก คล่ืน พิสัยน้ําขึ้นน้ําลง 
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(Tidal Range) ขนาดของเม็ดทราย และความลาดชันของชายฝงทะเล (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2546)  

การควบคุมระดับน้ําใตดินมีขอดีคือ   เหมาะสําหรับใชกับชายหาดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว 

เนื่องจากอุปกรณและสวนควบคุมของระบบสามารถติดตั้งไวใตพ้ืนชายหาด จึงไมทําใหเสีย

ทัศนียภาพ  สามารถชวยลดความเร็ว ของการกัดเซาะชายหาดในชวงฤดูมรสุมหรือชวงท่ีมีพายุลง

ไดและชวยใหการฟนตัวของชายหาดภายหลังฤดูมรสุมหรือพายุเปนไปไดรวดเร็วขึ้น   

สวนขอเสียคือ  ระบบสวนใหญจําเปนตองมีการติดตั้งปมสูบน้ํา ทํางานอยางตอเนื่อง จึง

ทําใหมีคาใชจายในการปฏิบัติงานสูง  เม่ือใชงานไประยะหนึ่งอาจเกิดการอุดตันในระบบทอ ทําให

ตองเสียคาใชจายสูงในการซอมแซมบํารุงรักษาใหระบบสามารถทํางานไดตลอดเวลาทุกฤด ู 

 

3. การปลูกพืช (Planting Vegetation) การปลูกพืชเปนวิธีการสรางเสถียรภาพของ

ชายฝงทะเล โดยไมใชโครงสรางเปนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีประสบผลสําเร็จ และสามารถดําเนินการได

เองโดยชุมชนทองถ่ิน โดยการปลูกพืชพวกหญาท่ีมีรากชวยยึดดินหรือการปลูกพืชยืนตนขึ้นอยูกับ

สภาพพ้ืนท่ี บริเวณท่ีเปนหาดทรายอาจปลูกพืชท่ีเปนไมเล้ือยคลุมชายหาดเพ่ือปองกันลมพัดพา

ทรายออกไป เชน โพธ์ิทะเลหรือผักบุงทะเล เปนตน หรือปลูกไมพุมหรือไมยืนตนพวกสนทะเลเพื่อ

ชวยยึดพ้ืนทรายไมใหถูกคล่ืนหรือกระแสน้ํากัดเซาะไป บริเวณท่ีเปนปาชายเลนเดิมหรือปาชายเลน

เส่ือมโทรม สามารถฟนฟูพ้ืนท่ีและบรรเทาปญหาการกัดเซาะไดโดยปลูกพืชพวกพันธุไมปา

โกงกาง เชน โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล็ก และแสม เปนตน เพ่ิมเติมก็เจริญเติบโตไดดี การใช

หญาแฝกปลูกเสริมท้ังท่ีท่ีเปนชายหาดและชายฝงทะเลท่ีเปนดินปนทราย หรือดินโคลนก็เปนไปได

ท่ีควรพิจารณาดําเนินการ (ภาพท่ี 3) 

การปลูกพืชมีขอดีคือ ชุมชนชายฝงทะเลท่ีไดรับผลกระทบสามารถดําเนินการไดเอง

ตั้งแตการปลูก การปลูกซอมและการบํารุงรักษา ชวยฟนฟูพ้ืนท่ีชายฝงทะเล ท่ีเส่ือมโทรมจากการ

กัดเซาะใหดูรมรื่นและมีสภาพภูมิทัศนสวยงามเหมาะแกการทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ  และเปน

การเสริมรายได ใหแกชุมชนทองถ่ินจากการขายแรงงานและการเพาะกลาไมขาย   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนขอเสียคือ   การปลูกจะเหมาะสมกับพ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ีมีคล่ืนลมไมคอยรุนแรง 

และตองตัดเลือกชนิดพันธุไมพ้ืนถ่ิน  ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือหากไมสามารถหาได

อาจจําเปนตองใชพันธุไมตางถ่ินท่ีเหมาะสม  

 

 
ภาพท่ี 3 การปลูกพืชบนเนินทรายและการปลูกปาชายเลน 

ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-16. 

 

4. การใชไมไผปกชะลอคลื่นไมไผชะลอคล่ืน (ภาพท่ี 4) มีฐานแนวความคิดมาจากการ

สังเกตท่ีพบวาบริเวณท่ีปกโพงพางและคอกหอยแมลงภูจะมีการสะสมตัวของตะกอนดินเลนเกิดขึ้น 

และนํามาพัฒนาตอยอดโดยภูมิปญหาชาวบานในการฟนฟูพ้ืนท่ี และระบบนิเวศชายฝงทะเลท่ีถูก

กัดเซาะพังทลายและเส่ือมโทรมใหกลับฟนคืนสภาพความอุดมสมบูรณและความสมดุลทาง

ธรรมชาติดั้งเดิม ถือเปนการประยุกตใชกระบวนการทางธรรมชาติสูกับธรรมชาติ และเปนวิธีท่ี

สอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝง 

การปกไมไผชะลอคล่ืนไมสามารถใชเปนแนวปองกันการกัดเซาะจากกรณีท่ีมีคล่ืนลม

หรือพายุท่ีรุนแรงได เปนเพียงแนวชะลอคล่ืนเพ่ือสงเสริมใหเกิดการตกตะกอน และเม่ือตะกอน

สะสมตัวและมีเสถียรภาพมากพอก็สามารถปลูกปาชายเลนยึดตะกอนใหไดพ้ืนท่ีและระบบนิเวศปา

ชายเลนกลับคืนมา ไมไผท่ีนํามาใชอาจเปนไมไผรวกหรือไมไผตง สวนใหญนิยมใชไมไผตง

มากกวาเพราะมีความคงทนและอายุการใชงานมากกวา สวนราคาถึงแมจะสูงกวาแตในระยะยาวมี

ความคุมทุนมากกวาไมไผรวกท่ีใชอายุการใชงานประมาณ 1-2 ป ไม ไผ ตง มีอายุ ก ารใช ง าน

ประมาณ 3-4 ป มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 นิ้ว ความยาว 5 เมตร ปกลึก 2 เมตร ปกใหลํา
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ติดกันเรียงเปนแถวประมาณ 3-5 แถวตอแนว โดยขนานกับชายฝงทะเลและแนวแรกไมควรหางจาก

ชายฝงทะเลเกิน 50 เมตร  

เม่ือมีตะกอนตกสะสมมากพอก็สามารถปลูกพันธุไมปาชายเลนยึดตะกอนไดจากน้ันก็

ปกแนวตอไปในทะเลโดยหางจากแนวแรกไมเกิน 50 เมตรเชนกัน และเม่ือมีการสะสมของตะกอน

มากพอก็สามารถดําเนินการปลูกพันธุไมปาชายเลนยึดตะกอนตอไป ในระหวางการปกเพ่ิมแนวไม

ไผคืบไปในทะเล อาจปกไมไผเสริมเปนแนวตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเลในระหวางแนว ทําใหเกิด

เปนลักษณะเซลล (Cells) หรือคอกส่ีเหล่ียมกอนหรอืภายหลังจากท่ีมีการปลูกพันธุไมปาชายเลนไป

แลวก็ไดเพ่ือเปนการเพิ่มเสถียรภาพใหกับพ้ืนท่ีและชวยใหพันธุไมปาชายเลนมีความม่ันคงสามารถ

เจริญเติบโตไดดีขึ้น  

การปกไมไผชะลอคล่ืนมีขอดีคือ  เปนการใชภูมิปญญาชาวบาน     มีความสอดคลอง

กับสภาพภูมิทัศนธรรมชาติและวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนชายฝงทะเล  มีผลกระทบกับพ้ืนท่ี

ขางเคียงนอย  และหากมีผลกระทบก็สามารถรื้อถอนหรือปรับเปล่ียนรูปแบบได ชุมชนสามารถ

ดําเนินการไดเอง  เพราะไมตองใชเทคโนโลยีหรือความเช่ียวชาญทางเทคนิคเปนการเฉพาะ ใชวัสดุ

ธรรมชาติท่ีหาไดในทองถ่ิน  โดยตรงหรือจากทองถ่ินใกลเคียง เปนการชวยฟนฟูชายฝงทะเลท่ี

เส่ือมโทรม จากการกัดเซาะ ใหมีระบบนิเวศชายฝงทะเลและทรัพยากรประมงกลับคืนสูสมดุลตาม

ธรรมชาติ  ชวยสงเสริมใหชาวบานท่ีปลูกไมไผขายหนอมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการขายลําไมไผ

เนื่องจากถาไมตัดขายก็ตองตัดสางท้ิงอยูแลวตามปกต ิและยังเปนการสรางรายไดเสริมใหกับชุมชน 

ท่ีเปนแรงงานรับจางปกไมไผหรือปกซอมแซม   

สวนขอเสียคือ วัสดุท่ีใชมีอายุการใชงานส้ัน  ทําใหตองเสียคาใชจายในการปกซอมแซม

อยางตอเนื่องสม่ําเสมอเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีคล่ืนลมไมรุนแรง และเปนหาดเลนหรือหาดโคลน 

สวนของไมไผท่ีผุพังจะหลุดลอยเปนเศษขยะเขาหาฝงหรือติดอยูตามแนวไมไผ และชักนําใหเปนท่ี

สะสมของขยะลอยนํ้าอ่ืนๆ มาสะสมรวมตัวเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความสกปรกและไมนาดู  

และแนวไมไผท่ีปกหรือซากไมไผท่ีหักผุพังเปนส่ิงกีดขวางและทําใหเกิดอันตรายกับชาวประมง

ทองถ่ินท่ีตองเขาไปเก็บหอยในบริเวณท่ีมีการปกไมไผ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4 การใชไมไผปกชะลอคล่ืน 

ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-13. 

 

5. การวางไสกรอกทราย ไสกรอกทรายหอหุมดวยใยสังเคราะหทางธรณี (Geotextile 

หรือ Geomembrane) ไสกรอกทราย (ภาพท่ี 5) ทําจากวัสดุโพลีลีน (Poiypropylene) หรือโพลีเอส

เทอร (Polyester) จึงมีความแข็งแรงและยืดหยุนสูง มีความทนทานตอสารเคมีตางๆ ท่ีมีอยูในดิน

ธรรมชาติและมีคุณสมบัติใหน้ําซึมผานไดดี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน 

บริษัท วิลวิทอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 2554) เม่ือบรรจุทรายไวภายในทําใหเม่ือมองจากภายนอกมี

ลักษณะคลายกับไสกรอก จึงเรียกวา ไสกรอกทราย (Sandsausage) โดยไสกรอกทรายแตละตัวมี

ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.8-2.1 เมตร ความยาวประมาณ 100 เมตร  

การใชไสกรอกทรายเปนแนวปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ทําได

โดยนําไสกรอกทรายวางเรียงขนานกับแนวชายฝงทะเลใหมีชองวางหางกันประมาณ 50 เมตร และ

หางจากแนวชายฝงทะเล 200-400 เมตร ขึ้นอยูกับความลึกของทองทะเล หรือท่ีความลึกประมาณ 3 

เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยใหแนวสันบนจมน้ําหรือโผลพนน้ําก็ได เนื่องจากไสกรอก

ทรายไมมีการตอกเสาเข็มรองรับหรือปรับปรุงกําลังดินออนดานลาง จึงตองปูรองดวยฟูกใย

สังเคราะหเติมทราย (Geomattress) หนาประมาณ 0.05 เมตร เพ่ือชวยลดปญหาเสถียรภาพของช้ัน

ดินฐานรากออนและการทรุดตัวของไสกรอกไดระดับหนึ่ง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 

2553)  
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การใชไสกรอกทรายมีขอดีคือ   เหมาะสําหรับชายฝงทะเล ท่ีเปนหาดเลนหรือหาด

โคลนเนื่องจากมีน้ําหนักเบากวาการใชหินทําใหอัตราการจมตัวชากวา จึงไมตองเสริมความสูง

บอยๆ และการติดตั้งเคล่ือนยายทําไดรวดเร็ว จึงสามารถใชปองกันและแกไขปญหาในพ้ืนท่ีเรงดวน

ไดกอน   สวนขอเสียคือ ตองทําการติดตั้งทุนสัญญาณ เนื่องจากเปนส่ิงกรีดขวางการคมนาคมทาง

น้ําและเพ่ือปองกันความเสียหายจากใบพัดเรือ วัสดุหอหุมฉีกขาดไดงาย จากอุบัติเหตุของมีคม และ

เปนสาเหตุใหไสกรอกแตก ซ่ึงยากแกการซอมแซม ทรายท่ีรั่วไหลออกจากไสกรอกท่ีแตก หรือฉีก

ขาดจะถูกคล่ืนพัดพาไปทับถมสัตวหนาดินซ่ึงเปนอาหารของลูกกุง หอย ปู และปลาใหตาย ทําให

สัตวทะเลมีจํานวนลดลง และการแตกหรือฉีกขาดของไสกรอกบริเวณหาดเลน   จะมีผลกระทบตอ

ระบบนิเวศมากกวาหาดทราย เนื่องจากวัสดุทรายท่ีบรรจุอยูภายในมีความแตกตางจากตะกอนเลน

มากกวาตะกอนทราย จึงกลายเปนวัสดุแปลกปลอมตกคางอยูในระบบนิเวศชายฝงทะเล  

 

 
ภาพท่ี 5 การวางไสกรอกทราย 

ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-12. 

 

6. การปูดวยผาใยสังเคราะห ผาใยสังเคราะห (Geotextile หรือ Geomembrane) ใย

สังเคราะหทําจากวัสดุประเภทเดียวกับท่ีใชทําไสกรอกทราย  จึงมีความแข็งแรง และยืดหยุนสูง มี

ความทนทานตอสารเคมีตางๆท่ีมีอยูในดินธรรมชาติและมีคุณสมบัติใหน้ําซึมผานไดดี โดยนําผาใย

สังเคราะหมาปูทับพ้ืนชายหาดซอนกันเปนช้ันๆและปดทับดวยช้ันทรายดานบนเพ่ือยึดใหผาใย
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สังเคราะหไมเคล่ือนตัว เม่ือถมทรายเสริมแลวก็สามารถปลูกไมพุมหรือหญาบนช้ันทรายช้ันบนสุด

เพ่ือชวยยึดทรายไมใหถูกพัดพาโดยลมและคล่ืนไดงาย และทําใหสภาพภูมิทัศนสวยงาม   

การใชผาใยสังเคราะหมีขอดคีือ  เหมาะสําหรับชายหาดท่ีมีหนาหาดแคบและความลาด

ชันสูงหรือเปนชายหาดท่ีมีหนาผาอยูดานหลัง ชายหาดใหมมีสภาพใกลเคียงกับสภาพธรรมชาติของ

ชายหาดเดิมภูมิทัศน  ชายหาดดูสวยงาม  เปนธรรมชาติเนื่องจากไมมีการกอสรางโครงสรางทาง

วิศวกรรม  สวนขอเสียคือ ตองมีการเติมทรายท่ีถม ปดทับดานบนของผาใยสังเคราะหเปนระยะๆ 

ตามความจําเปนเนื่องจากยังคงมีการกัดเซาะเกิดขึ้น  และตองสํารวจติดตามการเปล่ียนแปลงแนว

ชายฝงทะเล  อยางตอเนื่องเพ่ือประเมินการสูญเสียทราย  

 

7. การวางกระสอบหรือถุงใยสังเคราะห (Geocontainer)  การวางกระสอบหรือถุงใย

สังเคราะห (ภาพท่ี 6) เปนการวางกระสอบทรายใยสังเคราะหทางธรณีทําจากวัสดุโพลีโพรพีลีน

หรือโพลีเอสเทอร ประเภทเดียวกับท่ีใชทําไสกรอกทรายหรือผาใยสังเคราะห จึงมีความแข็งแรง

และยืดหยุนสูง มีความทนทานตอสารเคมีตางๆ ท่ีมีอยูในดินธรรมชาติและมีคุณสมบัติใหน้ําซึม

ผานไดดี เนื่องจากลักษณะของกระสอบหรือถุงใยสังเคราะหนี้เม่ือบรรจุดินหรือทรายสําหรับการใช

งานแลว มีลักษณะคลายกอนหินแตมีความออนนุมและน้ําหนักเบากวาบางครั้งจึงเรียกวา หินนุม 

(Soft Rock) กระสอบหรือถุงใยสังเคราะหใชไดกับสภาพชายฝงทะเลท่ีเปนหาดทรายและหาดเลน

หรือหาดโคลนเพราะแตละหนวยมีขนาดเล็กและมีน้ําหนักไมมากสามารถเคล่ือนยายไดงาย วัสดุท่ี

ใสในกระสอบหรือถุงใยสังเคราะหอาจเปนทรายหรือดินท่ีสามารถหาไดจากบริเวณใกลเคียงนํามา

ตากแหงและอัดใหแนนและในทางปฏิบัติมักใชรถแบคโฮลจับกระสอบหรือถุงใยสังเคราะหไปวาง

เรียงซอนกันเปนช้ันๆ เปนแนวปองกันการกัดเซาะบนฝงหรือใกลชายฝงทะเล โดยอาจนําหินมาท้ิง

ดานหนาเพ่ือชวยสลายพลังงานคล่ืนดวยก็ได  

กระสอบหรือถุงใยสังเคราะหมีขอดคีือ   มีขนาดเล็ก   และเม่ือบรรจุวัสดุภายในสําหรับ

ใชงานแลวน้ําหนักก็ไมมาก จึงสะดวกในการจัดวางหรือเคล่ือนยาย วัสดุท่ีใชบรรจุภายในเพ่ือการ

ใชงานเปนทราย  หรือดินซ่ึงสามารถหาไดงายในทองถ่ินหรือบริเวณท่ีตองการปฏิบัติงาน เหมาะกับ

การใชในทุกสภาพชายฝงทะเล ท้ังท่ีเปนหาดทราย หาดเลนหรือหาดโคลน และสามารถจัดเรียง

รูปแบบตามสภาพชายฝงทะเลไดงาย สวนขอเสียคือ วัสดุเปนใยสังเคราะหถึงแมมีความทนทาน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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และแข็งแรงแตอาจฉีกขาดหรือแตกไดจากอุบัติเหตุของมีคม  และไมคอยมีประสิทธิภาพ   ใน

สภาพชายฝงทะเลท่ีมีคล่ืนลมหรือพายุรุนแรงเนื่องจากมีน้ําหนักไมมากจึงมีการเคล่ือนตัวหรือเสีย

รูปไดจากท่ีจัดวางไวเดิม 

 

 
ภาพท่ี 6 การวางกระสอบทราย 

ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-13. 

 

2.5.4 การสรางเสถียรภาพของชายฝงทะเลโดยใชโครงสราง   (Coastal Engineering 

Structures หรือ Hard Stabilization) วิธีการสรางเสถียรภาพของชายฝงทะเลโดยใชโครงสราง 

สามารถดําเนินการไดหลายวิธีดังนี้ 

1. กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด (Sea Wall) กําแพงปองกันคล่ืนริมชายหาด  เปน

โครงสรางทางวิศวกรรมท่ีสรางขึ้นเพ่ือรักษาเสถียรภาพของแนวชายฝงทะเลสวนใหญบริเวณท่ีเปน

ชายหาดทรายโดยสรางในแนวขนานกับชายฝงทะเลเพ่ือรับแรงปะทะของคล่ืน โครงสรางท่ีมี

ลักษณะคลายกับ กําแพงปองกันน้ําทะเลทวม (Sea Dike) ซ่ึงสรางขึ้นบริเวณชายฝงทะเลท่ีเปน

ชุมชนเมืองเปนสวนใหญเพ่ือปองกันการกัดเซาะ และนํ้าทะเลทวม (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง, 2554, อางถึงใน  Hsu et al,2000) กําแพงปองกันคล่ืนริมชายหาดอาจสรางในแนวตั้ง ลาด

เอียง เปนขั้นบันได หรือยื่นเวาเขาไปในทะเล (Concave Seaward) (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง, 2554, อางถึงใน Silvester and Hsu, 1997)  
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2. กําแพงปองกันคลื่นใกลชายฝงแบบหินทิ้งหรือหินเรียง (Rubble Mound) เปน

โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล   อาจมีฐานรากเปนเสาเข็มหรือไมก็ได การวางกองหิน

มักอยูใกลชายฝงทะเลและหางแนวระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดออกไปประมาณ 20-30 เมตร มีความสูง

ของสันกําแพงประมาณ 1.20-1.50 เมตร (ภาพท่ี 7) ซ่ึงเปนระดับท่ีเม่ือน้ําทะเลขึ้นสูงสุดแลวจะไม

ทวมแนวสันกําแพง ทําใหน้ําทะเลท่ีขึ้นทวมพ้ืนท่ีดานหลังกําแพงไมสามารถลนขามกําแพงกลับ

ออกมาไดในชวงน้ําทะเลลง น้ําทะเลตองไหลออกไปตามแนวกําแพงทางดานขาง จึงเกิดการ

ตกตะกอนหลังแนวกําแพงไดรวดเร็ว กําแพงจะเปนแนวยาวตอเนื่องกันเพ่ือปองกันการเคล่ือนตัว

ของคล่ืนเขาสูชายฝงและปองกันการเคล่ือนตัวของตะกอนออกจากฝงทะเลท่ีตองการปองกัน เปน

โครงสรางท่ีประชาชนหรือองคการปกครองสวนทองถ่ินบริเวณท่ีเปนหาดเลน หรือเปนปาชายเลน

สามารถดําเนินการกันเองและไดผลสามารถทําใหเกิดการสะสมตะกอนเลนและปลูกปาชายเลนได 

กําแพงปองกันคล่ืนใกลชายฝงแบบหินท้ิงหรือหินเรียงมีขอดีคือ  ชุมชนหรือองคกร

ทองถ่ินสามารถดําเนินการเองไดเนื่องจากไมตองลงทุนสูงและสามารถใชชางในทองถ่ินได  ใช

ไดผลดีกับแนวชายฝงทะเลท่ีเปนหาดเลน หาดโคลนหรือปาชายเลน   และในบริเวณท่ีคล่ืนลมไม

รุนแรงสามารถชวยปองกันพ้ืนท่ีปาชายเลนจากการกัดเซาะและฟนฟูปาชายเลนท่ีเส่ือมโทรมให

กลับมีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ   สวนขอเสียคือ  ในระยะยาวแนวกําแพงอาจเกิดการทรุดตัวตองมี

คาใชจายการซอมแซมบาง อาจตองมีการกอสรางโครงสรางปองกันคล่ืนนอกชายฝงหรือวางแนว

ไสกรอกทรายเพ่ือชวยสลายพลังงานคล่ืนท่ีรุนแรงกอนเคล่ือนตัวเขาสูแนวกําแพง  

 

 
ภาพท่ี 7 กําแพงปองกันคล่ืนใกลชายฝงแบบหินท้ิงหรือหินเรียง 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย”, 

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554, 72. 
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3.  เขื่ อนปองกันคลื่นนอกชายฝ ง  ( Offshore Breakwater หรือ  Detached 

Breakerwater) เปนโครงสรางปองกันคล่ืนโดยท่ัวไปสรางขนานกับแนวชายฝงทะเล  โดยมี

ระยะหางระหวางเขื่อนประมาณครึ่งหนึ่งถึงหาเทาของระยะความยาวของแตละเขื่อน (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน  Silvester and Hsu. 1997)  

 

4. แนวปะการังเทียม  (Artificial Reefs) และลานปองกันคล่ืนนอกชายฝงแบบจมน้ํา

(Submerged Platform Breakwater)  แนวปะการังเทียม (ภาพท่ี 8)  และลานปองกันคล่ืนนอกชายฝง

แบบจมน้ํา  โครงสรางเหลานี้สามารถลดพลังงานคล่ืนไดเพียงระดับหนึ่ง โดยทําใหเกิดการผันผวน

และสะทอนกลับของคล่ืนโดยเฉพาะบริเวณปลายหัวทายของโครงสราง และทําใหเกิดการสะสมตัว

ของตะกอนบริเวณดานหลังแนวโครงสราง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน  

Silvester and Hsu, 1997; Hsu et al., 2000)  

ลักษณะของแนวปะการังเทียมจะแตกตางไปจากเขื่อนปองกันคล่ืนนอกชายฝงแบบ

จมน้ําโดยแนวปะการังเทียมจะมีสวนยอดกวางกวา และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเคล่ือนตัว

ของตะกอนออกนอกชายฝง ในปจจุบันการสรางปะการังเทียมนิยมทําจากคอนกรีตหลอโดยมี

รูปแบบหลากหลายแตกตางกันไดตัง้แตทรงกลม เหล่ียม สามเหล่ียม หรือเปนรูปคนและสัตวตาม

ความตองการสําหรับลานปองกันคล่ืนนอกชายฝงแบบจมน้ํา จะตองทําการผูกยึดโครงสรางใหจม

อยูกับท่ีโดยใชสายเคเบิลยึดไวกับสมอหรือยึดไวใหลอยในระดับผิวหนาน้ําก็ได อยางไรก็ตาม 

โครงสรางรูปแบบนี้ตองลงทุนสูงและไมสามารถทนทานตอสภาพพายุรุนแรงได (กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน  Silvester and Hsu, 1997)  

แนวปะการังเทียมและลานปองกันคล่ืนนอกชายฝงแบบจมน้ํามีขอดีคือ  ไมทําใหเกิด

ทัศนียภาพท่ีไมนาดูในบริเวณชายหาด  เพ่ือนันทนาการหรือการทองเท่ียว   ชวยลดความรุนแรงของ

กระแสน้ําชายฝง  การวางแนวปะการังเทียมไวขางหนาบริเวณท่ีมีการสรางกําแพงปองกันคล่ืนริม

ชายฝงจะชวยลดอัตราการเคล่ือนตัวขึ้นไปตามหนากําแพงของคล่ืนหรือขามกําแพง แนวปะการัง

เทียมสามารถยับย้ังการเคล่ือนตัว  ของตะกอนออกนอกชายฝงมากกวาเขื่อนปองกันคล่ืนนอก

ชายฝงแบบจมน้ํา   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนขอเสียคือ ชายหาดยังคงเกิดปญหาการกัดเซาะ      เนื่องจากโครงสรางจมอยูใตน้ํา

จึงมีประสิทธิภาพในการสลายพลังงานคล่ืนลดลง จําเปนตองใชรวมกับโครงสรางรูปแบบอ่ืนๆ  

ตนทุนในการกอสรางสูงและไมทนทานในสภาวะพายุรุนแรง โครงสรางมีเสถียรภาพต่ําอาจเกิดการ

เคล่ือนตัวและเคล่ือนท่ีได  เปนอุปสรรคในการใชพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเล   และอาจเปนอันตราย

ตอการเดินเรือโดยเฉพาะประมงชายฝง จึงตองติดเครื่องหมายเดินเรอืหรือสัญญาณไฟเตือนภัยไว 

 

 
ภาพท่ี 8 แนวปะการังเทียม 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย”,   

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554, 75. 

 

5. รอดักทราย (Groin หรือ Goryne) เปนโครงสรางวิศวกรรมเพ่ือใชในการสราง

เสถียรภาพชายฝงทะเล ภายหลังจากท่ีไดมีการสรางกําแพงปองกันคล่ืนริมชายฝงขึ้นแลว (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน  Silvester and Hsu, 1997) (ภาพท่ี 9) รอดักทรายมี

ลักษณะคลายกําแพงปองกันคล่ืนริมชายฝงแตสรางตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเล เพ่ือดักทรายท่ี

เคล่ือนท่ีตามแนวชายฝงทะเลในบริเวณยานคล่ืนหัวแตก (Surf Zone) (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง, 2554 อางถึงใน  Pilkey and Dixon, 1996) หรือเพ่ือทําใหการพัดพาตะกอนตามแนวชายฝง

ทะเล (Littoral Drift) ชาลง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน  Hsu et al., 2000; 

Uda, 2010) การสรางรอดักทรายสามารถใชวัสดุไดหลากหลายประเภท เชนเดียวกับกําแพงปองกัน

คล่ืนริมชายฝง อาทิ เหล็ก คอนกรีต เศษหินเศษปูน ไมและใยสังเคราะห (กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง, 2554, อางถึงใน  นวรัตน, 2544)  
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รอดักทรายมีขอดคีือ  แนวรอดักทรายท่ียื่นลงไปในทะเลจะชวยดักกั้นตะกอนทรายท่ี

เคล่ือนตัวขนานกับแนวชายฝงตามธรรมชาติ ทําใหเกิดการทับถมของทรายดานท่ีกระแสน้ําเคล่ือน

ตัวเขาหาโครงสรางหรือดานตนน้ํา    พ้ืนท่ีชายหาดระหวางรอดักทรายแตละคูจะปรับตัวเขาสูสภาพ

สมดุลไดเร็ว โดยมีการกัดเซาะท่ีดานหนึ่งและการทับถมขอทรายท่ีอีกดานหนึ่ง  เรือประมงขนาด

เล็กสามารถใชพ้ืนท่ีดานหลังโครงสรางหรือดานทายน้ําของรอดักทรายแบบแนวตรงเปนท่ีกําบัง

คล่ืนลมได  รอดักทรายแบบหางปลามีรูปแบบท่ีสวยงามทางวิศวกรรม และสามารถปองกันการพัด

พาตะกอนทรายออกนอกชายฝงทะเลไดอยางมีประสิทธิภาพ  กรณีท่ีใชกอนหินปูเรียงเปน

โครงสรางจะมีรูโพรงมากคลายปะการังเทียม จึงเปนแหลงอนุบาล หลบภัยและท่ีอยูอาศัยสัตวน้ําได

อยางดี จะมีสัตวน้ํามาอาศัยอยูชุกชุมมากขึ้น   

สวนขอเสีย เปนโครงสรางขนาดใหญท่ีสรางตอเนื่องบนชายหาดและย่ืนออกไปใน

ทะเล จึงทําใหทัศนียภาพของชายหาดไมสวยงาม  แนวรอดักทรายแบบแนวตรง  ซ่ึงตั้งฉากกับแนว

ชายฝงทะเลสามารถสลายพลังงานคล่ืนไดเพียงบางสวน   รอดักทรายแบบแนวตรงไมสามารถ

ปองกันการพัดพาทรายออกนอกชายฝงในทิศทางตั้งฉากกับฝงในชวงเวลาท่ีเกิดคล่ืนลมพายุรุนแรง   

การวางตัวตั้งฉากกับชายฝงทะเลของรอดักทรายทําใหเกิดการขาดแคลนทรายและการกัดเซาะ

ชายหาดบริเวณดานใตของโครงสรางท่ีกระแสน้ําชายฝงไหลผาน  คล่ืนลมบางเวลาและบางพ้ืนท่ีท่ี

มีรอดักทรายแบบแนวตรงอาจทําใหเกิดการกอตัวของกระแสน้ํายอนกลับท่ีไหลแรงเปนทางแคบๆ 

จากฝงออกสูทะเลดวยความเร็วสูง ซ่ึงอาจเปนอันตรายถึงชีวิตตอคนท่ีวายน้ําอยูริมชายหาด  และยัง

เปนอุปสรรคในการใชพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเล   และอาจเปนอันตรายตอการเดินเรือโดยเฉพาะ

เรือประมงชายฝงขนาดเล็ก จึงตองติดเครื่องหมายเดินเรือหรือสัญญาณไฟเตือนภัยไว 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 9 รอดักทราย 

ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-10. 

 

6. เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) เปนโครงสรางท่ีมีลักษณะคลายกับรอดักทราย   แต

โดยท่ัวไปมีขนาดใหญกวาและกอสรางเฉพาะบริเวณปากลําน้ํา (Inlets) (ภาพท่ี 10) เพ่ือปองกันการ

ตกทับถมหรือปดกั้นของตะกอนในรองน้ําเดินเรือและรักษารองน้ําใหอยูในสภาพใชงานได การ

กอสรางโครงสรางรูปแบบนี้มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวชายฝงทะเลไดเชนเดียวกับการ

สรางรอดักทราย คือ ตะกอนทรายจะทับถมบริเวณดานทิศเหนือท่ีกระแสน้ําชายฝงเคล่ือนตัวเขาหา

โครงสราง (Upcoast) และเกิดการกัดเซาะบริเวณดานทิศใตท่ีกระแสน้ําชายฝงเคล่ือนตัวเบ่ียงเบน

ออกจากโครงสราง (Downcoast) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน  Pilkey and 

Dixon, 1996) ซ่ึงอาจแกไขปญหาไดโดยการทําการเคล่ือนยายทรายขามรองน้ํา (Sand By-passing) 

โดยนําทรายจากบริเวณท่ีมีการทับถมไปเติมหรือถมเสริมชายหาด บริเวณท่ีถูกกัดเซาะในกรณีนี้อาจ

จําเปนตองติดตั้งระบบปมและทอดูดทรายหรืออาจใชวิธีการขนยายดวยวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม 

 เขื่อนกันทรายและคล่ืนมีขอดคีือ  ชวยรักษารองน้ําเดินเรือ  ใหสามารถใชงานไดตลอด

ปไมตองเสียคาใชจายทําการขุดลอก   ชาวประมงสามารถใชพ้ืนท่ีหลังแนวเขื่อนเปนท่ีหลบคล่ืนลม

และพายุท่ีรุนแรง   กรณีท่ีใชกอนหินในการกอสรางสวนของโครงสรางใตน้ําจะมีรูโพรงมากคลาย

ปะการังเทียม จึงเปนแหลงอนุบาลหลบภัยและท่ีอยูอาศัยสัตวน้ําไดอยางดี จะมีสัตวน้ํามาอาศัยอยู

ชุกชุมมากขึ้น    
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สวนขอเสียคือ  การวางตัวตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเลทําใหเกิดการขาดแคลนทราย และ

การกัดเซาะชายฝงบริเวณดานทายน้ําเนื่องจากตะกอนจะถูกกั้นไวดานตนน้ําและกระแสน้ําชายฝง

เกิดการเล้ียวเบี่ยงเบนเม่ือเคล่ือนตัวผานโครงสราง  แนวชายฝงท่ีถูกกัดเซาะตองใชเวลานานในการ

ปรับตัวเขาสูสมดุลธรรมชาต ิ  เปนโครงสรางขนาดใหญท่ีสรางตอเนื่องบนชายฝงและย่ืนออกไป

ในทะเล จึงทําใหทัศนียภาพของชายฝงทะเลไมสวยงาม และเปนอุปสรรคในการใชพ้ืนท่ีบริเวณ

ชายฝงทะเล  และอาจเปนอันตรายตอการเดินเรือโดยเฉพาะเรือประมงชายฝงขนาดเล็ก จึงตองติด

เครื่องหมายเดินเรือหรือสัญญาณไฟเตือนภัยไว 

 

 

 
ภาพท่ี 10 เขื่อนกันทรายและคล่ืน 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย”, 

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554, 79. 

 

7. หัวแหลมหรือหัวหาด (Headland Control) การจัดการปองกันและแกไขปญหาการ

กัดเซาะชายฝงทะเลโดยรูปแบบการควบคุมดวยหัวแหลมหรือหัวหาด หรือการสราง จุดปองกัน 

(Point Protection) โดยหัวแหลม(ภาพท่ี 11) หัวแหลมหรือหัวหาดสามารถควบคุมการกัดเซาะโดย

ทําใหเกิดการปรับเปล่ียนรูปรางทางกายภาพของแนวชายฝงทะเลใหเกิดเปนลักษณะรูปตัว J (J-

shaped Bay) โดยมีหางของตัว J ทอดตัวไปทางดานใตของหัวแหลม ซ่ึงเปนดานทายน้ําหรือดานท่ี

กระแสน้ําชายฝงเคล่ือนตัวออกจากหัวแหลม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน  

Hsu et al., 2000; Uda, 2010) การสรางหัวแหลมหรือหัวหาดมีหลักการท่ีสําคัญคือ องคประกอบ
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หรือขุดของหัวแหลมท่ีจะสรางขึ้นตองมีระยะหางระหวางแตละหนวยมาก เพ่ือใหคล่ืนสามารถ

ควบคุมชายหาดใหอยูในสภาวะเสถียรได และจะสรางโครงสรางใหมีจํานวนนอยท่ีสุดเทาท่ีจะนอย

ได  

การสรางหัวแหลมหรือหัวหาดเปนวิธีการท่ีเลียนแบบปรากฏการณทางธรรมชาติเพ่ือ

ฟนฟูสภาพชายหาดท่ีเคยถูกกัดเซาะมากอน วิธีการนี้สามารถปรับใชไดกับแนวชายฝงทะเลทุก

รูปรางไมวาจะเปนแนวตรง โคงแบบอาวโคงเวา (Concave) หรือโคงนูน (Convex) แนวความคิด

ของการควบคุมการกัดเซาะดวยการสรางหัวแหลมถูกนําไปใชและประสบผลสําเร็จเปนอยางดีเปน

ครั้งแรกบริเวณชายฝงทะเลทางใตของสาธารณรัฐสิงคโปร ซ่ึงมีการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยและ

การพาณิชย (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน  Silvester and Hsu, 1997)  การ

สรางหัวแหลมหรือหัวหาดมีขอดคีือ แนวชายฝงทะเลระหวางกองหินหัวหาดสองดาน  จะปรับตัว

เขาสูสภาพสมดุลเปนอาวรูปจันทรเส้ียว (Crenulate Shaped Bay) กองหินหัวหาดสามารถวางไวให

หางกันไดมาก ทําใหมีจํานวนโครงสรางบนชายหาดนอยลง ซ่ึงไมทําใหเสียสภาพทัศนียภาพของ

ชายหาดมากนัก  ชวยสรางเสถียรภาพ   ใหแนวชายฝงทะเลไดดีกวาการสรางกําแพงปองกันคล่ืนริม

ชายฝงเนื่องจากจะไมมีตะกอนถูกพัดพาออกนอกฝงจากการสะทอนของคล่ืน    การสรางหัวแหลม

บางรูปแบบกลองกระชุหิน (Gabion Headland) และแบบหินท้ิง (Rip Rap Headland) จะมีตนทุนต่ํา

กวาการสรางกําแพงปองกันคล่ืนแบบหินเรียง (Revetment With Capping Stares) ประมาณรอยละ 

20 และ 25 ตามลําดับ  ชายหาดจะปลอดภัยสําหรับการวายน้ํามากกวา   เพราะบริเวณท่ีมีการสราง

กําแพงปองกันคล่ืนชายฝงแบบเอียง (Stoped Sea Wall)  จะทําใหเกิดรองน้ําลึกใกลแนวฐานกําแพง

ซ่ึงจะเปนอันตรายตอเด็ก  และชวยลดความรุนแรงในการแตกตัวของคล่ืน    กอนท่ีคล่ืนจะเคล่ือน

ตัวมาถึงชายหาด จึงทําใหตนไมท่ีปลูกไวหลังแนวชายหาดไมคอยไดรับผลกระทบจากละอองน้ํา

ทะเลท่ีเกิดจากการแตกตัวของคล่ืนมากนัก   

สวนขอเสียคือ  การปรับตัวเขาสูสภาพสมดุลของแนวชายฝงทะเลจะใชเวลานานกวา

การสรางเขื่อนปองกันคล่ืนนอกชายฝง  ถาระยะระหวางกองหินหัวหาดหางกันมากเกินไป อาจจะ

ทําใหเกิดการกัดเซาะพ้ืนท่ีบริเวณท่ีอยูระหวางกลางกองหินหัวหาดไดอีก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 11 หัวแหลมหรือหัวหาด 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย”, 

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554, 80. 
 

8. กลองกระชุหินหรือกลองเกเบียน (Gabion) กลองทรงเหล่ียมท่ีประกอบขึ้นโดยผนัง

ลวดตาขายถักรูปหกเหล่ียมชุบสังกะสีนํามาผูกติดกัน และใสกอนหินไวภายในกลองตะแกรงลวด 

ตัวลวดซ่ึงบิดเปนเกลียว 3 ช้ัน สามารถปองกันการฉีกขาดหลุดลุย และทะลักออกของกอนหินท่ีอยู

ภายในกลอง (ภาพท่ี 12) ในการสรางแนวปองกันชายฝงทะเลจากการกัดเซาะจะนํากลองกระชุหิน

แตละใบมาประกอบและรอยติดเขาดวยกัน โดยสวนใหญควรปรับพ้ืนท่ีและวางแนวกลองเปน

ขั้นบันไดตามหนาตัดชายฝง กอนหินท่ีใชบรรจุไวภายในกลองควรเปนกอนหินท่ีไมเปราะหรือแตก

งาย มีความหนาแนนสูง จัดเรียงอยางเปนระเบียบ และควรมีขนาดใหญกวาชองตาขาย (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน  บริษัท ยูเอชเอม จํากัด, 2554)  

กลองกระชุหินหรือกลองเกเบียนมีขอดคีือ   ตาขายรูปหกเหล่ียม ซ่ึงมีขอบิดเปนเกลียว

สามครั้ง ทําใหสามารถทนตอการทรุดตัวหรือการแตกหัก ในกรณีท่ีงานโครงสรางตองกอสรางบน

พ้ืนท่ีท่ีไมม่ันคงและมีระนาบท่ีแตกตางกัน จึงเหมาะสมกับบริเวณชายฝงทะเลท่ีมีการกัดเซาะของ

คล่ืน    มีความแข็งแรงทนทานและสามารถกระจายแรงท่ีเกิดจากการกระทําของคล่ืนและกระแสน้ํา

ท่ีไหวเขาหาตัวกลองไดดี   โครงสรางสามารถใหน้ําไหลผานไดสะดวก การระบายน้ําดี และกั้น

วัสดุดานหลังกลองไมใหสูญหายไปกับน้ํา จึงเปนโครงสรางท่ีดีสําหรับปองกันการกัดเซาะพังทลาย

ของพ้ืนท่ีลาดชัน  บรรจุดวยกอนหินท่ีมีน้ําหนักมากและติดตอกันเปนมวลขนาดใหญช้ินเดียว จึง

สามารถตานทานแรงท่ีมากระทําไดสูง ประสิทธิภาพในการตานทานการกระทําตางๆ จะเพ่ิมขึ้น
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ตามเวลาการยึดเกาะพ้ืนผิว   การลงทุนประหยัดกวาเนื่องจากใชหินกอนใหญ   จํานวนนอยกวา

โครงสรางกําแพงหรือเขื่อนหินรูแบบอ่ืนเพราะกอนหินท่ีบรรจุอยูในกลองใชในปริมาณท่ีแนนอน   

การกอสรางทําไดงาย ไมตองอาศัยชางฝมือ การบํารุงรักษามีนอยมากหรือแทบไมมี  วัสดุกอนหิน

หรือกอนกรวดท่ีใชสามารถหาไดจากพ้ืนท่ีใกลเคียงได คาใชจายในการขนสงจึงไมสูง   และเขากับ

สภาพแวดลอมไดดีเนื่องจากภายหลังกอสรางแลวเสร็จสามารถปลูกไมเล้ือยหรือหญาคลุม

โครงสรางใหดูสวยงามและเปนธรรมชาติ    

สวนขอเสียคือ  ไมเหมาะสม   และมีเสถียรภาพนอยในบริเวณชายฝงทะเลท่ีมีความลาด

ชันสูงและคล่ืนลมรุนแรง  อาจเกิดการทรุดตัวและการบิดเบ้ียวของแนวกลอง จนกลองแตกออกได

หากพ้ืนท่ีมีการทรุดตัว เนื่องจากไมมีเสาเข็มหรือโครงสรางคอนกรีตรองรับ  จําเปนตองมีการปรับ

สภาพพ้ืนผิวและพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดความม่ันคง มีอายุการใชงานยาวนานและเกิดสวยงามทาง

วิศวกรรม 

 

 
ภาพท่ี 12 กลองกระชุหินหรือกลองเกเบียน 

ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-9. 

9. เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม ใชปกเพ่ือชวยสลายพลังงานคล่ืนและปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงทะเลมีใชกันแพรหลายในหลายพ้ืนท่ี สวนใหญดําเนินการโดยชุมชนทองถ่ินและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในลักษณะภูมิปญญาชาวบาน ประเภทของเสาท่ีใชปกมีความหลากหลาย

ตั้งแตเสาไฟฟาส่ีเหล่ียมเสาเข็มกลม เสาคอนกรีตหลอส่ีเหล่ียมและสามเหล่ียมความยาวประมาณ 6-
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8 เมตร บางครั้งมีการสวมยางรถยนตเกาไวดวย โดยปกบริเวณริมฝงหรือใกลแนวชายฝงทะเลอาจ

ปกเรียงติดกันเปนลักษณะกําแพงตั้งแต 1-3 แถว (ภาพท่ี 13) หรือปกเวนระยะหางกันจํานวน

มากกวาหนึ่งแถวหรือไมเปนแถวเปนแนวก็มี โดยมีรูปแบบตางๆ กันไป เชน ตารางส่ีเหล่ียม ตาราง

สามเหล่ียม ตัวแอล (L) และสลับฟนปลาเปนตน  

เสาคอนกรีตหรือเสาเข็มมีขอดีคือ ดําเนินการไดสะดวก ไมยุงยาก ไมตองใชชางท่ีมี

ความชํานาญเปนพิเศษ  การลงทุนไมสูงมากสามารถดําเนินการหลอตามแบบไดในพ้ืนท่ีและใช

วัสดุท่ีหาไดท่ัวไปไมมีปญหาการทรุดตัว จึงไมตองเสียคาใชจายในการซอมแซม เพียงแตอาจมีการ

เอียงตวัของเสาบาง  และไมมีผลกระทบทําใหพ้ืนท่ีขางเคียงถูกกัดเซาะท่ีรุนแรงสวนขอเสียคือ  หาก

ปกเปนแนวกําแพงโปรงจะมีประสิทธิภาพกรสลายพลังงานคล่ืนนอยกวาแบบชิดติดกันเปนกําแพง

เข็มพืด  เนื่องจากความยาวของเสามีจํากัดและสภาพช้ันดินฐานรากออน เม่ือตองตานแรงกระทํา

จากคล่ืนจึงเกิดการเอียงตัวอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อปกท่ีระยะใกลๆ กันเปนเข็มพืด  เหมาะกับการ

ใชงานบริเวณชายฝงทะเลท่ีเปนชายเลนหรือดินโคลน และปกในบริเวณน้ําตื้นใกลชายฝงเทานั้น  

ประสิทธิภาพในการสลายพลังงานคล่ืน  อาจดอยกวาเขื่อนปองกันคล่ืนนอกชายฝงหรือไสกรอก

ทราย จึงไมสามารถปองกันและแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จไดในระยะเวลาส้ันทําใหทัศนียภาพ

บริเวณชายฝงทะเลไมนาดู  และเปนอุปสรรคในการใชพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเล  และอาจเปน

อันตรายตอการเดินเรือโดยเฉพาะเรือประมงชายฝงขนาดเล็ก จึงตองติดเครื่องหมายเดินเรือหรือ

สัญญาณไฟเตือนภัยไว 

 

 
ภาพท่ี 13 เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย”, 

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554, 84. 
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สรุปการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝง กรณีการจัดการปองกันและแกไขปญหาการ

กัดเซาะชายฝงทะเลมีดวยกัน 4วิธีคือ วิธีการไมดําเนินการใดๆ   การอพยพเคล่ือนยายไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน

หรือการถอยรน การสรางเสถียรภาพของชายฝงทะเลโดยไมใชโครงสราง และการสรางเสถียรภาพ

ของชายฝงทะเลโดยใชโครงสราง  เชน กําแพงกันคล่ืนริมชายฝง รอดักทราย หรือเขื่อนกันคล่ืน

นอกชายฝงนั้น จะทําใหเกิดการทับถมของตะกอนบริเวณดานเหนือท่ีกระแสน้ําพัดเขาหา

ส่ิงกอสรางอยางรวดเร็ว ทําใหเขาใจวาการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล

ดวยส่ิงกอสรางเหลานั้นประสบผลสําเร็จ แตในความเปนจริงแลว ตราบใดท่ีการเปล่ียนแปลงของ

ชายฝงทะเลบริเวณนัน้ยังไมเขาสูสมดุล แนวชายฝงทะเลดังกลาวก็ยังไมมีเสถียรภาพ  ปญหาการกัด

เซาะยังคงปรากฏใหเห็นอยู จึงตองมีการศึกษาถึงสาเหตอุยางละเอียดและกําหนดแนวทางการแกไข

ท่ีสาเหตุโดยตรงเทานั้นถึงจะสามารถจัดการใหแนวชายฝงทะเลมีเสถียรภาพในระยะยาวได (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Silvester and Hsu, 1997)   

 

3. ขอมูลพ้ืนที่ศึกษา  

3.1 สภาพท่ัวไปของพื้นที่  

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน  ตั้งอยูในแขวงทาขาม  เขตบางขุนเทียน  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดตอกับชายฝงทะเลอาวไทยทางดานทิศตะวันออกยาวเปนระยะทาง

ประมาณ 5.8 กิโลเมตร ดานทิศใตติดกับจังหวัดสมุทรปราการ สวนทางดานทิศตะวันตกติดกับ

จังหวัดสมุทรสาคร     ดังภาพท่ี 14  ลักษณะชายฝงชายทะเลบางขุนเทียนเปนหาดโคลน หรือหาด

โคลนปนทราย ในอดีตเปนพ้ืนท่ีปาชายเลนตลอดแนวความยาวชายฝงทะเล และตามแนวคลอง

ตางๆ ตอมามีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือเล้ียงกุงและบอเล้ียงปลา จึงทําใหปจจุบัน

พ้ืนท่ีปาชายเลนในเขตชายทะเลบางขุนเทียนพบไดเปนแนวแคบๆตลอดชายฝง (กรมควบคุมมลพิษ

, 2547) 

สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป  เปนท่ีราบลุมชายฝงทะเลและลําคลองรวมมากถึง 126  ลําคลอง 

โดยมีลําคลองท่ีสําคัญ คือ คลองสนามชัย คลองหัวกระบือ และคลองพิทยาลงกรณ  (สํานักงานเขต

บางขุนเทียน, 2548) โดยคลองสนามชัยเปนคลองสําคัญในเขตบางขุนเทียน โดยเปนคลองท่ีตอจาก

คลองบางกอกใหญ ไหลผานเขตตางๆ และเขาเขตบางขุนเทียนดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 
 

ผานกลางเขตขนานกับแนวถนนพระราม 2 มายังดานทิศตะวันตกและไหลลงสูทะเล  2 ทาง คือ 

ผานคลองขุนราชพินิจใจและแมน้ําทาจีน คลองหัวกระบือ เปนคลองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของ

เขตบางขุนเทียนโดยแยกจากคลองสนามชัยไหลผานแขวงทาขาม และบรรจบคลองพิทยาลงกรณ

สวนคลองพิทยาลงกรณ หรือคลองสรรพสามิต เปนคลองที่ตัดผานเขตบางขุนเทียนตามแนวทิศ

ตะวันออก และทิศตะวันตก โดยเปนคลองท่ีเช่ือมระหวางจังหวัดสมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
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ภาพท่ี 14 แผนท่ีชุมชนเขตบางขุนเทียน  

ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร. เขตบางขุนเทียน. เขาถึงเม่ือ 1 สิงหาคม 2554. เขาถึงไดจาก  

http://203.155.220.118/info/NowBMA/frame.asp 
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3.2 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีคือชายหาดซ่ึงหาดโคลน หรือหาดโคลนปนทราย 

และในอดีตมีปาชายเลนตลอดแนวความยาวชายฝงทะเล และตามแนวคลองตางๆ ตอมามีการ

เปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเปนนากุงและบอเล้ียงปลาเปนสวนใหญ ทําใหปาชายเลนมี

ปริมาณลดลง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2547)   

 

3.3 ประชากร   

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนเปนหนึ่งใน 6 ชุมชนท่ีอยูริมชายทะเล ในแขวงทาขาม เขต

บางขุนเทียน อันประกอบดวย ชุมชนเสาธง ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 

ชุมชนศรีกุมาร ชุมชนแสนตอ และชุมชนหลวงพอเตา  มีประชากรประมาณ 208 คน 40 หลังคา

เรือน (สํานักยุทธศาสตรและการประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2552) ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยได

เลือกเปนพ้ืนท่ีศึกษา เนื่องจากชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน เปนชุมชนท่ีติดทะเลอาวไทย และไดรับ

ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนพ้ืนท่ีแรก ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมงท่ี

ใชพ้ืนท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  เปนพ้ืนท่ีในเชิงเศรษฐกิจท่ีเปนแหลงอาหารสําคัญ 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรใน 6 ชุมชนท่ีอยูริมชายทะเล แขวงทาขาม เขตบาง

ขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 

รายช่ือชุมชน 
จํานวนครัวเรือน 

(หลังคาเรือน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

จํานวนประชากรรวม 

(คน) 

ชุมชนเสาธง 26 64 53 117 

ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ 200 647 630 1,277 

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 40 92 116 208 

ชุมชนศรีกุมาร 37 56 55 111 

ชุมชนแสนตอ 51 87 99 186 

ชุมชนหลวงพอเตา 80 150 155 305 

รวม 6 ชุมชน 434 1,096 1,108 2,204 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากสํานักยุทธศาสตรและการประเมินผลกรุงเทพมหานคร. เขตบางขุนเทียน. เขาถึง

เม่ือ 1 สิงหาคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.bangkok.go.th 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุรชัย คลายทอง (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัด

เซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนบานชายทะเล ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนบานชายทะเล ตําบลพันทายนร

สิงห อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และศึกษาผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกชาวบานและผูนําชุมชน ผลการศึกษาพบวา ปญหาการ

กัดเซาะชายฝงสงผลกระทบดานเศรษฐกิจ ทําใหรายไดลดลง เกิดการสูญเสียท่ีดิน และเสียคาใชจาย

ในการซอมแซมบานเรือน  สวนผลกระทบดานสังคมมีการอพยพยายถ่ิน กระทบถึงความสัมพันธ

ของคนในครอบครัว เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมและประเพณีของทองถ่ิน และตองมีการ

ปรับเปล่ียนวิถีการประกอบอาชีพ  สวนผลกระทบดานส่ิงแวดลอมเกิดความรุนแรงของคล่ืนลม มี

การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ําทะเล ปาไมและสัตวน้ําลดนอยลง 

เรวดี จรุงรัตนาพงศ (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องวิธีการปรับตัวของครัวเรือนจากการกัด

เซาะชายฝง กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการ

ปรับตัวของครัวเรือนตอปญหาการกัดเซาะชายฝงและน้ําทวมบริเวณชายฝงบางขุนเทียน เพ่ือให

หนวยงานภาครัฐรวมถึงประชาคมโลกเขาใจถึงสถานการณท่ีเกิดขึ้น เพ่ือเตรียมพรอมรับมือกับ

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต และศึกษาถึงตนทุนในการปรับตัวตอ

ปญหาการกัดเซาะชายฝง เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจครัวเรือนจํานวน 40 ครัวเรือน และการ

ประชุมกลุมยอยกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีศึกษา ผล

การศึกษาพบวา วิธีปรับตัวของครัวเรือนเปนแบบแกไขปญหาเฉพาะหนา และแบบตางคนตางทํา มี

วิธีการปรับตัว 3 วิธี คือ วิธีการปองกัน ไดแก เขื่อนหิน รั้วไมไผ การยกคันดิน วิธีการถอยรนเขาฝง 

และวิธีการปรับปรุงท่ีอยูอาศัย โดยตนทุนเฉล่ียในการปรับตัวของครัวเรือนมีมูลคาประมาณ 

107,587 บาทตอครัวเรือนตอป ณ ราคาคงท่ี พ.ศ.2549 หรือคิดเปนรอยละ 23 ตอรายไดครัวเรือน 

และพ้ืนท่ีเฉล่ียของครัวเรือนท่ีจมน้ําไปแลวคิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 5.7 ไรตอครัวเรือนหรือคิดเปน

รอยละ 8 ของพ้ืนท่ีของครัวเรือนท้ังหมด จากการท่ีครัวเรือนไดรับการศึกษาในระดับต่ํา และไมมี

ทักษะในการประกอบอาชีพอ่ืนทําใหครัวเรือนเต็มใจท่ีจะจายเงินในการปรับตัวคอนขางสูงเม่ือ

เทียบกับรายไดครัวเรือน และการแกไขปญหาการกัดเซาะตองอาศัยความรวมมือของหนวยงาน
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ภาครัฐท่ีเกี่ยวของท้ังหมดประสานงานกัน และมองการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงตลอดท้ังอาว

ไทยเปนภาพรวม 

อัปสรสุดา ศิริพงศ (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการกัดเซาะชายฝงบางแหงในประเทศ

ไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงชายฝงทะเล  

เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสํารวจลักษณะของชายฝงทะเลบางแหงในประเทศไทย  ผลการศึกษา

พบวา สาเหตุของการกัดเซาะชายฝงทะเลมีท้ังธรรมชาติ และฝมือมนุษย การปองกันการกัดเซาะมี

หลายวิธีลวนปองกันไดเพียงช่ัวคราว  ตองมีการบํารุงรักษา  ท้ังนี้เปนเพราะกอนการสรางไมไดมี

การศึกษาถึงสาเหตุของการกัดเซาะวามาจากอะไร บางแหงอาจมีการศึกษา แตเปนไปอยางไมมี

ระบบ หรือไมมีความถูกตองตามหลักวิชาการ การแกไขท่ีปลายเหตุจึงไมใชเปนวิธีท่ีเหมาะสมใน

การแกปญหา  ในประเทศไทยปญหาการกัดเซาะชายฝงนับวันก็เปนเรื่องวิกฤติเพ่ิมขึ้น หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ รวมทั้งเอกชนไดใชงบประมาณปหนึ่งจํานวนมหาศาลในการแกไขปญหานี้ สวนมากเปน

การแกไขเฉพาะหนา หรือแกไขปลายเหตุ จึงไมสามารถบรรลุผลสมบูรณ จึงควรท่ีจะศึกษาถึง

สาเหตุของปญหานั้นๆ เสียกอน เพ่ือจะไดแกไขใหตรงจุด และปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้าซอนขึ้น

อีก 

ณิฎฐารัตน ปภาวสิทธิ และคณะ (2540) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง

ผลผลิตการประมงกับการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลนบริเวณปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการจัดการและอนุรักษปาชายเลน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีทาง

สถิติ โดยนําขอมูลของผลผลิตการประมง มาเปรียบเทียบกับขอมูลการเปล่ียนแปลงสภาพปาชาย

เลน ของจังหวัดสมุทรสาคร ในแตละป ผลการศึกษาพบวา สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการลดลงของ

พ้ืนท่ีปาชายเลน คือ การขยายตัวของการเพาะเล้ียงกุง ซ่ึงเดิมเล้ียงแบบระบบธรรมชาติมาเปนระบบ

พัฒนา การเล้ียงกุงในบริเวณนี้มีการขยายตัวเต็มท่ีในระหวางป พ.ศ.2529-2532 ตอมาการเล้ียงกุง

ประสบปญหาเนื่องจากการขยายตัวของพ้ืนท่ีเล้ียงกุงเปนไปอยางไมมีระบบ ทําใหผลผลิตกุงตอไร

ลดลงอยางมากประกอบกับปญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมริมแมน้ําทาจีน ทําใหเกษตรกรละ

ท้ิงนากุงใหอยูในสภาพรกรางวางเปลา ปญหาท่ีตามมาคือ ปญหาการกัดเซาะชายฝง ทําใหสภาพปา

ชายเลนบริเวณนี้ลดลงอยางมาก การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลนบริเวณปากแมน้ําทาจีน สงผล

กระทบตอผลผลิตการประมงบริเวณนี้การปลูกและฟนฟูปาชายเลนในบริเวณปากแมน้ําทาจีน และ
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การสงเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ตลอดจนการจัดการเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางเรงดวน เพ่ือชวยเพ่ิม

ผลผลิตการประมงในบริเวณนี ้

สุนันทา สุวรรโณดม  สุธาวัลย เสถียรไทย และ ศิริวรรณ ศริบุญ (2540) ไดทําการศึกษาวิจัย

เรื่องโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและประชากรในบริเวณชุมชนปาชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหามาตรการแกไขปญหาความเส่ือมโทรม และความสูญเสียปาชายเลนอยาง

เปนรูปธรรม ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามและสัมภาษณประชาชนในหมูบานซ่ึง

ตั้งอยูในบริเวณใกลปาชายเลน โดยการสุมตัวอยางหมูบานจากอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร      

ผลการศึกษาพบวา ประชาชนท่ัวไปในระดับตางๆ ยังไมตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลน

เทาท่ีควร ทําใหเกิดการทําลายทรัพยากรปาชายเลนโดยรูเทาไมถึงการณ โดยเฉพาะอยางย่ิงบุคคล

ทุกกลุมไมวาราษฎรท่ีมีชีวิตพ่ึงพาอยูกับปาชายเลนในสวนตางๆ หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีความ

รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออมกับปาชายเลน ความรูเทาไมถึงการณของบุคคลในระดับตางๆ 

เหลานี้สรางความเสียหายใหเกิดกับปาชายเลนอยางชัดเจน ไมวาจะเปนปญหาน้ําทะเลรุกลํ้าแผนดิน

จนชาวบานริมชายฝงตองถอนเสาบานเรือนขยับเขาไปในแผนดิน และปกหลักท้ิงดิน ท้ิงหินประทัง

ความรุนแรงของคล่ืนลม แตหลายครั้งก็แพภัยธรรมชาติ เพราะกําลังทรัพยากรไมพอกับการปองกัน

ความรุนแรงของกระแสคล่ืนกระแสลมได  

จากการศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี แหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ ตลอดจนงานวิจัยวิจัยท่ี

เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชกับประเด็นการศึกษาผลกระทบจาก

ปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายฝงทะเล กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทา

ขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  เพ่ือศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงใน

พ้ืนท่ีชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชน

ชายทะเลบางขุนเทียน ทางดานนิเวศ  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิตและดานสภาพ

จิตใจ  และศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีชุมชนบางขุนเทียน ความรูท่ี

ไดจากการศึกษาเนื้อหาทางทฤษฎีจะชวยใหผูวิจัยมองเห็นภาพรวม เพ่ือกําหนดกรอบในการศึกษา

ใชเปนแนวทางในการตั้งคําถาม นอกจากนี้การลงไปเก็บขอมูลภาคสนามจะชวยใหผูวิจัยเกิดความ

เช่ือม่ันวา ขอมูลไดรับนั้นมีความสมบูรณ และนาเช่ือถือตรงตามวัตถุประสงคท่ีผูวิจัยตองการศึกษา

และสามารถวิเคราะหขอมูลไดถูกตองแมนยํา 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายฝงทะเล กรณีศึกษา

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ศึกษาผลกระทบ

ทางดานระบบนิเวศ  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ ท่ีมีตอชุมชน

ชายทะเลบางขุนเทียน และศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเล

บางขุนเทียน ดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือใหได

ขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณและตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา มีรายละเอียดในแตละขั้นตอน

ดังตอไปนี ้

1. เกณฑการคัดเลือกพ้ืนท่ี 

2. กลุมผูใหขอมูลหลัก 

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 

1. เกณฑการคัดเลือกพ้ืนที ่  

 พ้ืนท่ีศึกษาในคร้ังนี้คือชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนท่ีตั้งบานเรือนของชุมชนริมชายฝงทะเลอาวไทยท่ีมีการใชประโยชนเพ่ือ

เปนท่ีอยูอาศัยอยางหนาแนนและมีปญหาอัตราการกัดเซาะอยางรุนแรงประมาณ 20 เมตรตอป 

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551) ประชากรท่ีไดรับผลกระทบมีจํานวนมากถึง 208 คน 

หรือประมาณ 40 หลังคาเรือน (สํานักยุทธศาสตรและการประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2552) 

 

2. กลุมผูใหขอมูลหลัก 

 กลุมผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 4 กลุมคือ  

1. ชาวบานในชุมชนชายทะเลบางขนุเทียน   ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 

3 ป เพ่ือเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานสถานการณการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ี และผลกระทบจาก
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ปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีไดรับ ท้ังทางดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต 

และดานสภาพจิตใจ  

2.  ผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ไดแก ปราชญชาวบาน 

ผูรู ผู เฒาผูแก ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีมาเปนเวลานาน เนื่องจากสามารถใหขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึง

สถานการณของปญหาการกัดเซาะชายฝงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 3. ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ ไดแก ประธานชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ผูนํากลุม

อนุรักษฯ เพ่ือเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝง และแนวทาง

หรือนโยบายการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงของกลุมหรือชุมชน 

4. สวนของราชการท่ีเกี่ยวของ เชน ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง เพ่ือเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝง และ

แนวทางหรือนโยบายการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีกําหนดโดยหนวยงาน และ

นโยบายตางๆท่ีไดรับมอบหมายจากสวนกลาง 

 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 สวนคือ 

 3.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview)  

       โดยผูวิจัยไดกําหนดหัวขอคําถามท่ีจะทําการศึกษาไวอยางกวางๆลวงหนา เปนลักษณะ 

คําถามปลายเปด เพ่ือศึกษาสถานการณการกัดเซาะชายฝงและผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง ทางดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ ท่ีมีตอ

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน โดยใชแบบสัมภาษณกับชาวบานในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน       

ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป และแบบสัมภาษณสําหรับผูนําชุมชนอยางไม

เปนทางการ ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ และสวนของราชการท่ีเกี่ยวของในชุมชนชายทะเลบางขนุ

เทียน ท่ีมีลักษณะขอคําถามเกี่ยวกับสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเลบาง

ขุนเทียน ผลกระทบในภาพรวม แนวทางหรือนโยบายการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ี

กําหนดโดยหนวยงาน และนโยบายตางๆท่ีไดรับมอบหมายจากสวนกลาง 

 

 3.2 แบบสังเกต  

       เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพของชายฝงทะเลท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาการ 

กัดเซาะชายฝง และสถานภาพทรัพยากรส่ิงแวดลอมธรรมชาติในทองถ่ิน 
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 

       ผูวิจัยดําเนินการคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล รายงานเชิงสถิติ แนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากหนังสือ ตํารา บทความวิชาการ และระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต 

เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 

       ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-depth Interview) กลุมผูใหขอมูลท่ีเปนกลุมชาวบานในชุมชน ผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการ  

ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ และสวนของราชการที่เกี่ยวของกับชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวง

ทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามประเด็นเรื่องสถานการณปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง ของชุมชนชายทะเลบางขนุเทียน  ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะของชายฝงท่ีมีตอชุมชน

ชายทะเลบางขุนเทียน ทางดานระบบนิเวศ  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดาน

สภาพจิตใจ และแนวทางหรือนโยบายการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีกําหนดโดย

หนวยงาน และนโยบายตางๆท่ีไดรับมอบหมายจากสวนกลาง 

 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึกและการศึกษาเอกสาร ผูวิจัยจะ

นํามาตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูล โดยใชวิธีตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

(Data Triangulation) จากการสังเกต การสัมภาษณ และการศึกษาเอกสาร หลังจากนั้นจะทําการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และจัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นการศึกษา สังเคราะห

เพ่ือใหไดขอมูลในภาพรวมภายใตกรอบแนวคิด สรุปและนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ 

(Descriptive)  
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่องผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายฝงทะเล กรณีศึกษา

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ศึกษาผลกระทบ

ทางดานระบบนิเวศ  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ ท่ีมีตอชุมชน

ชายทะเลบางขุนเทียน และศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเล

บางขุนเทียน ดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ   ผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน 

คือ 

 1. สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 

  1.1 สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงและการเปล่ียนแปลง 

  1.2 จุดเริ่มตนของการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง 

  1.3 สาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง 

 2. ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง 

  2.1 ผลกระทบทางดานระบบนิเวศ 

  2.2 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ   

  2.3 ผลกระทบทางดานสังคม  

  2.4 ผลกระทบทางดานคุณภาพชีวิต  

  2.5 ผลกระทบทางดานสภาพจิตใจ  

 3. แนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 

  3.1 การกําหนดแนวทางหรือนโยบายการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 

  3.2 แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยชุมชน 

  3.3 แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยภาครัฐ 

 

1. สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน  

 1.1 สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงและการเปลี่ยนแปลง 

      จากการศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงชายทะเลบางขุนเทียน จากเอกสาร

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง  (2551)  พบว าชายฝ งทะเลบางขุน เทียนทะเล

กรุงเทพมหานคร ถือวาเปนพ้ืนท่ีวิกฤตท่ีมีปญหาการกัดเซาะชายฝงรุนแรงพ้ืนท่ีหนึ่ง การกัดเซาะ
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เกิดขึ้นตลอดความยาวชายฝงประมาณ 5 กิโลเมตร ของเขตบางขุนเทียน โดยเฉล่ียมีอัตราการกัด

เซาะประมาณ 20 เมตรตอป จากเอกสารของกรมทรัพยากรธรณี (2545)ไดทําการสํารวจและศึกษา

โดยใชภาพถายทางอากาศขาวดํา มาตราสวน 1:50,000 ท่ีถายในป พ.ศ. 2495 กับป พ.ศ. 2539 

ซอนทับกัน พบวาชายฝงทะเลบางขุนเทียนถูกกัดเซาะหายไป เปนระยะทางยาวประมาณ 400-600 

เมตรจากแนวชายฝงเดิม คิดเปนพ้ืนท่ีท่ีสูญหายประมาณ 1,500 ไร และขอมูลภาพถายจากดาวเทียม 

Landsat 5 TM ในป พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2549 พบวาพ้ืนท่ีแนวชายฝงถูกกัดเซาะไปประมาณ 

1,220,166 ตารางเมตร หรือคิดเปน 763 ไร (อารียา อุดเจง, 2550)  

      สาเหตุของปญหาการกัดเซาะชายฝงมาจาก 2 ปจจัยคือ จากธรรมชาติอาทิเชน การ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ และจากกิจกรรมของมนุษยเชน การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน

ริมชายฝงเกิดความเส่ือมโทรมของปาชายเลนจากการทํานากุง การกัดเซาะชายฝงทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีชายฝงและพ้ืนท่ีในชุมชน สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัดเจนคือ ปาก

คลองขุนราชพินิตใจ ซ่ึงเปนคลองขุดลงสูทะเลไดขยายกวางออกไปอยางตอเนื่องจากเดิม และตาม

ลําคลองตางๆในชุมชนไดขยายกวางออก(ดังภาพท่ี 15) ผูวิจัยไดเขาไปสํารวจบริเวณท่ีถูกกัดเซาะ

หนาชายทะเลบางขุนเทียนพบวามีพ้ืนท่ีถูกกัดเซาะอยางรุนแรงสังเกตไดจากหลักเขตของกรุงเทพ

ซ่ึงตั้งอยูในทะเล หางออกไปจากชายฝงปจจุบันประมาณ 1 กิโลเมตร หลักเขตจะอยูดานหลังแนว

ไมไผออกไป (ดังภาพท่ี 16) ซ่ึงเดิมหลักเขตอยูในปาชายเลน   จากภาพที่ 17 แสดงใหเห็นสภาพ

ความเสียหายบริเวณพ้ืนท่ีปาชายเลนชายฝงทะเลบางขุนเทียน จากเดิมท่ีเคยเปนปาชายเลนทึบ

ออกไปในทะเล 

      จากการสอบถามคนในชุมชนเลาวาเม่ือกอนไดมีการขุดไวเปนคลองเล็กๆแตในปจจุบัน

สภาพคลองท่ีเห็นเปนคลองกวางมาก บริเวณริมตล่ิงเม่ือกอนจะมีชะโงกดิน คือตะกอนดินท่ีทับถม

ใตน้ําเม่ือถึงเวลานํ้าลงจะโผลขึ้นมาแตในปจจุบันไมมี ทําใหตล่ิงพังเกิดการทรุดตัว เพราะถูกน้ํากัด

เซาะ สงผลตอท่ีดินของชาวบานซ่ึงถูกกัดเซาะไปดวย สวนดานชายฝงท่ีติดทะเลเม่ือกอนเกิดการ

งอกของชายฝง หรือท่ีเรียกวาแหลมท่ียื่นออกไปในทะเล เกิดจากการสะสมของตะกอนดินแตใน

ปจจุบันไมมีการเกิดของแหลม และสภาวะของคล่ืนลมทะเลคอนขางรุนแรง มีคล่ืนสูง 2-3 เมตร ได

กัดเซาะดินในปาชายเลนทําใหตนไมโคน ปาชายเลนถูกทําลายไปน้ําทะเลทวมเขาพ้ืนท่ีของ

ชาวบาน ทําใหพ้ืนท่ีในชุมชนเกิดน้ําทวมเปนประจํา จากการศึกษาพบวาสถานการณปญหาการกัด

เซาะชายฝงในพ้ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 
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 “มันก็เพิ่มความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ กัดเขามาเรื่อย ไดรับความรุนแรงมากข้ึน คลื่นจะแรงกวาสมัยกอน

เยอะ มันเปนภาวะของเขาละม้ัง มันก็มีผลกระทบตอเนื่องกันมาเรื่อย ๆหละ สมัยกอนนี้มันยังมีแหลมข้ึนมา 

แหลมท่ีเปนดินยื่นออกไป เด๋ียวนี้เปนแตอาวและลึกกวาเกาเยอะ”  

(วินัย พุทธมีผล, 2555) 

 

 “รุนแรงมาก เดิมท่ี 2,700 ไร หายไปกับตาหมดแลว ตอนนี้ไมเหลือแลว พังเขาหาประชาชนตอนนี้

ตนไมใหญๆ ถอนรากถอนโคนหมด การกัดเซาะรุนแรง เม่ือกอนมีทะเลงอก สมัยนี้โหด น้ํามันสูงผิดปกติ 

เม่ือกอนชายทะเลงอกอยางเดียว เขาเรียกแหลมเปนไมรูกี่กิโลกิโลสุดหูสุดตา ชายทะเลไมมีการพังมีแตชายทะเล

ยื่นอยางเดียว ทุกวันนี้มันตีกลับ มันเปนรูป ก.ไก ตามแผนท่ีมันจะรับโดยตรงจะรับเปนตัวหนา ท่ีอื่นเขายังมีบัง

อยางสมุทรสาคร ทะเลเขาจะไมพังอยางรุนแรง แตของกรุงเทพเนี่ยมันจะลึกเขามาเรื่อย ๆ มันไมใชทะเลทราย 

เปนทะเลโคลน คลื่นลูก 2 เมตร 3 เมตร ข้ึนไป ตนไมใหญถอนรากถอนโคนหมด ชาวบานเขาอยากมีปา แต

ธรรมชาติตอนนี้มันทําลายหมดแลว ธรรมชาติมันโหดตองยอมรับ”  

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 

 

 “มันรุนแรงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก จากคลองแคบแคบ  ต้ืน ตอนนี้ลึกบ่ึงกวางหมดแลว จะถึงโคน

เสาบานอยูแลว แตกตางจากเม่ือกอนมาก ยิ่งมีเรือนักทองเท่ียวเขาหละไมตองหวง เรือมันวิ่งกันอุตหลุด เรือใหญ

แบบนี้ถาบรรทุกคนมาเยอะคลื่นจะแรง ตี พังลงไป พังลงไป นักทองเท่ียวยิ่งเขาเยอะตลิ่งยิ่งไป เขามาทางเรือไม

ไดมาทางรถ”  

(บุญธรรม วัยทรง, 2555) 

 

 
 

ภาพท่ี 15 คลองท่ีขุดขึ้นในพ้ืนท่ีชุมชน 
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 “ชายฝงถูกกัดเซาะไปเยอะ แตกตางจากในอดีตมากเลย กัดเขามาบานเลย เซาะท่ีดินเขามาเรื่อย ๆ สุดชาย

ท่ีก็ทะเลแลว”  

(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555) 

 

 “รุนแรงมาก กัดเซาะรุนแรง ต้ังแตผมเกิดมาเนี่ยรูสึกวารนมา 3 กิโลแลว ท่ีจมหายไปในทะเลอะ ก็เสาไฟ

ท่ีเคยอยูบนตลิ่ง ตอนนี้ไปดู มันหางจากตลิ่งไปราว ๆ 3 กิโลได ตอนผมเปนเด็กจับหอย จับปู  หากินกับทะเลอยู

เม่ือกอนจะมีแหลม พอถึงหนาของมันก็เกิดแหลม ปนึงจะงอก ท่ีงอกออกไปในทะเลไมตํ่ากวา 2 เสน ถึง 3 เสน 

ประมาณ 40 ถึง 50 วาตอครั้ง พอมันเปนเลนออนมันแข็งตัวปุบ ตนไมก็ข้ึน พื้นท่ีเลยเพิ่มข้ึน ตอนนี้มันไมมีแลว”  

(บุญสง คํานวรัตน, 2555) 

 

 “เปลี่ยนไปเยอะ คิดเปนท่ีดินก็หลายเสนเลย  สมัยกอนตอนปาอยูตอนรุน ๆ ริมชายตลิ่งมีชะโงกดินเดิน

ดูได เด๋ียวนี้ราบพังหมดเลยมันเปนเนื้อท่ีเดียวกับทะเล พังหมดแลวไอท่ีวาชะโงกเดินไมมีแลว เรียบ”  

(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555) 

 

 “โอโหต้ังแตมาอยูนี้นะ กอนมาอยูใหมๆ ทะเลเดินไปไกลเลยนะ เด๋ียวนี้มองยังเห็นเลย ไดยินเสียงคลื่น

แลวอะ พังเขามาเยอะเลยนะ แลวในคลองก็เยอะนะ ในคลองมันเลื่อน ตลิ่งมันเลื่อนลง คลองมันลึก ตรงนี้มันจะ

เปนคลองออกทะเลฝงกรุงเทพ โหมันพังเขามาเยอะนะตลิ่งหนะ”  

(กัลยา พงคพจร, 2555) 
 

 “เยอะเหมือนกัน มันกัดเซาะจนพัง เม่ือกอนผมอยูตรงหนาทะเลโนน ก็รนมาเหมือนกัน”  

(อนุกุล ทิม, 2555) 

 

 “ตอนนี้มากกวาเกา สมัยกอนตอนฉันยังเด็กก็ไมทาไหร ตอนนี้เหมือนกับคลื่นลมน้ําทวม เหมือนมัน

โถมเขามาประดังกันเยอะ แลวน้ําทวม น้ําอะไรแทบจะเปนประจําเลย ของเรามันเปนดิน ท่ีดินมันจะนิ่มมันพัง

บอย น้ําจะทวม”  

(สุมาลี โตชัยยะ, 2555) 

 

 “มันก็เยอะอยูมันมีตัวเรงเขามาดวย เม่ือกอนโดยธรรมชาติมันทําตัวมันเอง แตตอนนี้สภาพการบุกรุก

ดวยจากมนุษยดวย มันเปนตัวเรงใหเกิดรุนแรงมากข้ึน พื้นดินก็ถอยรนเขามาเรื่อย ๆ สมัยกอนท่ีนี่เคยมีแหลม 

อยางสมุทรปราการก็มีแหลมใหญ ตอนนี้แหลมใหญหายไปเปน 10 กิโล ก็มันไมมีตะกอนดินท่ีจะไปทับถมใหมี

แหลมได ทุกวันนี้หายไปหมดเพราะมันไมมีตะกอนดิน”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 

 

 “มันเริ่มกัดเซาะเขามาบางปก็รุนแรงบางปก็นอย ผมวามันไมไดรุนแรงมากขึ้นหรือลดลง แตคนเราเห็น

ความสําคัญกันมากข้ึน มันเขามาใกลตัวมากข้ึน มากกวาเม่ือกอน มันไกลตัวเลยไมใหความสนใจเทาไหร ทีนี้มัน

เริ่มเขาใกลตัว เริ่มพัง ก็เลยใหความสําคัญมากข้ึน ท่ีกัดเซาะพังมันก็มีท้ังท่ีสวนของชุมชน และของ กทม. หนา
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ทะเลที่หายไปแลว ท่ีไกลๆเปนของรัฐ ก็พังเขามาในพื้นท่ีของชาวบาน เม่ือกอนตรงบอเลี้ยงกุง วังกุง เปนปาชาย

เลน ผมฟงจากคนเกาๆท่ีเขาเลากัน คือหลักเขตอยูในปาชายเลน เลยหลักเขตไปก็เปนปา ลองมองจากเสาไฟฟา

ท่ีต้ังไปในทะเล มีเสาไฟฟาแสดงวาตองมีบานคน มีชุมชน มันก็พังมาเยอะ”  

(ปฏิการ สายอรุณ, 2555) 

 

 
 

ภาพท่ี 16 แนวไมไผปองกันคล่ืนดานนอกชายฝงทะเลบางขุนเทียน 

 

 
 

ภาพท่ี 17 สภาพความเสียหายบริเวณพ้ืนท่ีปาชายเลนชายฝงทะเลบางขุนเทียน 
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 1.2 จุดเร่ิมตนของการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง 

        การกัดเซาะชายฝงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดยอิทธิพลของกระแสคล่ืนและกระแสลม 

ชายฝงจะถูกกัดเซาะพังทลายไปเร่ือยๆ แตในปจจุบันมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศของโลก และกิจกรรมของมนุษย  จากการศึกษาจุดเริ่มตนของการเกิดปญหาการกัด

เซาะชายฝงในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน จากขอมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณ และการสังเกตโดย

ผูวิจัย จะเห็นไดวาปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนเกิดขึ้นมาเปนระยะ

เวลานานมากกวา 20 ป และเกิดตอเนื่องมาเรื่อยๆ ซ่ึงสอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี ้

 

 “มันมีมานานแลว นี่ยิ่งชวง 20 ปท่ีผานมาเนี่ย กัดเซาะรุนแรงมาก”  

(วินัย พุทธมีผล, 2555) 

 

 “ปญหาเริ่มมาเม่ือตอนป 38 ป 39 เริ่มต้ังรานอาหาร กอนหนานี้ปญหามันนอยไมเทาไหร มีก็น้ําทะเล

อยางเดียวท่ีกัด อยางเดียวเลย ทะเลที่วาลูกคลื่นชัดชายฝง ทีนี้มีนักทองเท่ียวเขามามันก็เซาะไปมากเลย คลองดาน

ในเอาแลว เริ่มแลว ตลิ่งพังกันหมดหละ”  

(บุญธรรม วัยทรง, 2555) 

 

 “มันก็เริ่มมาเรื่อย ๆ นะแหละ เริ่มมาทีละนิดทีละนิดไง เม่ือกอนประมาณอายุ 25 มันก็ยังไมเทาไหรนะ 

มันก็พังมา 20 กวาปไดแลวหละ เขามาขางในลึก ๆ เขามาเรื่อย ๆ”  

(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555) 

 

 “มันก็มีมาเรื่อยๆ มีมานานแลว มีมากอนท่ีจะอยูท่ีนี่อีก ก็อยูท่ีนี่มา 5 ถึง 6 ปแลว”  

(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555) 

 

 “กัดเซาะเริ่มมานานแลวนะ ต้ังแตยังไมไดแตง เริ่มมาเรื่อยรูสึกวา 30 ป ต้ังแตอยูนี่ เปนเสนแลวนะ 20 วา 

มันรนมาหลายหนแลวนะ ตามวังนะรนมาหลายหนแลวนะ”  

(กัลยา พงศพจร, 2555) 

 

 “มันเริ่มมานานแลวนะ ต้ังแตสมัยผมยังเด็กไมกี่ขวบตอนนั้นผมอยูทะเลแลวเด๋ียวนี้ก็รนมาอยูขางในนี่” 

(อนุกุล ทิม, 2555) 

 

 “เริ่มก็นานหลายปแลวนะ เปนสิบ สิบ ปมาแลวหละ แตท่ีเห็นเริ่มโครงการปองกันมาก็ไมกี่ปนะ”  

(สุมาลี โตชัยยะ, 2555) 
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 “ต้ังเตมีคลองมากขึ้นนาจะ 20 ถึง 30 ปมาแลว เม่ือกอนเคยเดินขามมาได เด๋ียวนี้มันกวางมหาศาล วาย

ขามมายังจะไมรอดเลยม้ัง คลองมันมีแตกวางข้ึนๆ ” 

(บุญสง คํานวรัตน, 2555) 

 

 “มีผลเริ่มมาต้ังแตสรางเข่ือนขนาดใหญ 2 เข่ือน คือ เข่ือนภูมิพลกับเข่ือนสิริกิต ก็ประมาณ 40 ปมาแลว”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 

 

 1.3 สาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง 

       การศึกษาปญหาการกัดเซาะชายฝง พบวาสาเหตุเกิดจากธรรมชาติ และกิจกรรมของ

มนุษย  ซ่ึงธรรมชาติท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงลักษณะพ้ืนท่ีชายฝง คือ กระแสน้ํา ลม

มรสุม พายุ ภาวะน้ําขึ้นน้ําลง ระดับน้ําทะเลท่ีสูงขึ้น ลักษณะทางกายภาพของชายฝง และการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลตอกระบวนการเกิดการเคล่ือนยายของตะกอน

ชายฝงทะเล ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีชายฝง เกิดการงอกและเกิดการกัดเซาะของพ้ืนท่ี 

และสาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษย กิจกรรม

ตางๆ เพ่ือการพัฒนาดานเศรษฐกิจโดยใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด มีการเปล่ียนแปลง

พ้ืนท่ีชายฝงทะเลเพ่ือใชในการผลิต เชน การบุกรุกถางปาชายเลนเพ่ือทําบอเล้ียงกุง การสูบน้ํา

บาดาลมาใชทําใหแผนดินทรุดตัว การสรางเขื่อน การระบายน้ําเสียลงสูทะเล และการขุดคลองเพื่อ

การระบายน้ํา ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหกระบวนการกัดเซาะชายฝงมีแนวโนมรุนแรงมากย่ิงขึ้น 

       จากเอกสารรายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมทางทะเล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

บางขุนเทียน (2547) การสังเกต  และการสัมภาษณผูนําชุมชน ชาวบานในชุมชน พบวาสาเหตุของ

การกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน เกิดจากการขาดแคลนตะกอนจากดินท่ีมาสะสมตัวบริเวณ

ชายฝง อันเนื่องจากการสรางเขื่อนขนาดใหญท่ีตนน้ํา เพ่ือใชในการเกษตร เม่ือป พ.ศ. 2544 กลุม

บริษัทท่ีปรึกษาเนเธอรแลนด ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการลดลงของการตกตะกอนบริเวณปากแมน้ํา

เจาพระยา ไดระบุไววา เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ทําใหอัตราการตกตะกอนของดินตะกอนท่ีปาก

แมน้ําเจาพระยาลดนอยลง จาก 25.3 เมตริกตันตอป ลดลงเหลือเพียง 6.6 เมตริกตันตอป มีสวนทํา

ใหตะกอนบริเวณชายทะเลบางขุนเทียนลดนอยลงไป จึงไมมีการเกิดแผนดินงอก  การดูดทรายใน

แมน้ําสายหลัก การสูบน้ําบาดาลเพื่อใชในอุตสาหกรรมมากเกินสมดุลสงผลตอการทรุดตัวของ

แผนดิน ช้ันตะกอนชายฝงชายทะเลบางขุนเทียนมีลักษณะเปนดินออนซ่ึงทําใหงายตอการถูกกัด

เซาะชายฝง การเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ีปาชายเลนเพื่อการใชประโยชน เชน การทํานากุง ทําให

พ้ืนดินชายฝงเปด งายตอการกัดเซาะโดยกระแสน้ํา พ้ืนท่ีชายฝงทะเลมีการเกิดน้ําขึ้นและน้ําลง อีก

ท้ังในชวงของมรสุมคล่ืนมีขนาดใหญมีความรุนแรงมาก สงผลตอการพังทลายของชายฝงไดงาย 
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จากภาพท่ี 18 ทําใหเห็นถึงสภาพความรุนแรงของคล่ืนลมทะเล สามารถทําลายตนไมและส่ิงปลูก

สรางพังเสียหาย การทรุดตัวของแผนดิน ระดับน้ําทะเลท่ีเพ่ิมสูงขึ้น การถางปาเพ่ือใชในการทําบอ

เล้ียงกุง การนําซากเปลือกหอยออกจากพ้ืนท่ีปาชายเลน การเกิดภาวะโลกรอน การระบายน้ําเสีย 

และการขุดลอกคลองเพ่ือใชในการระบายน้ําท่ีรวดเร็วทําใหไมเกิดการสะสมของตะกอน การ

ตกตะกอนจึงไมเกิด ท่ีกลาวมาท้ังหมดลวนเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการกัดซาะชายฝงท้ังส้ิน  ซ่ึง

สอดคลองกับคําสัมภาษณดังนี้ 

 

 “คลื่นลมทะเล มันแรงกวาสมัยกอนเยอะ มันก็เพิ่มความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ท่ีปกไมไผมันก็ไมไดชวย

อะไรเลย ตองไปดูชายฝงจาก 2 กิโลเต็ม ๆ ตอนนี้เหลือ กิโลกวา 200 เมตร 300 เมตร ต้ังแตจําความไดประมาณ 40 

ป พังหมด สมัยกอนพอปนึงแหลมก็เกิดข้ึนแลว เม่ือกอนไงท่ีมีหมูบานแหลมใหญ เด๋ียวนี้ไปดูสิเปนอาวไป

หมดแลว พัง ชาวบานอยูไมไดเลย ตอนชวงลมเหนือลงมันจะงอก ปนึงไดหนึ่งครั้ง เด๋ียวนี้ไมมีแลวคลื่นมันแรง

มันจัดกวาเกาเยอะ แรงกวาเกา หินท้ิงท่ีวาสูงๆ ตีขามมาเลย”   

(วินัย พุทธมีผล, 2555) 

 

 “สาเหตุท่ีถูกกัดเซาะในทะเลก็คลื่นแหละ ก็ไมมีเข่ือน ทะเลมีลูกคลื่นแรงมาก ดินก็เปนดินโคลน พังงาย 

มันเปนคลื่นใหญ เด๋ียวนี้น้ํามันสูงกวาสมัยกอนเยอะ แลวอีกอยางน้ําทวมเม่ือเร็ว ๆ นี้ ท่ีกั้นบ๊ิกแบ็คกันแลวทวมสูง 

ถาปลอยจะทวมนิดเดียวเองเหมือนตอนนี้ พอเข่ือนกันปุปมันก็อุมน้ํา แกมลิงไมยอมเปดน้ําเขาไป พอน้ําทะเลข้ึน

ไมเปดเขาฝงนี้ก็ทวมกันหมด บานผมก็ทวมดินมันก็พังหมด ปนึงน้ําทวมประมาณ 7 ถึง 8 วัน”  

(บุญธรรม วันทรง, 2555) 

 

 “ก็คลื่นนะ คลื่น 2 เมตร 3 เมตร ปะทะเขามารุนแรงตนไมใหญ ๆ ถอนรากถอนโคนหมด ธรรมชาติมัน

รุนแรง แลวก็ไมตองไปโทษวาคนชาววังไปทําลาย เพราะหนาดินเขาก็ไมไดขายกัน”  

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 

 

 “บางทีคลื่นมันแรง เขามาแรง ลมแรง มันก็กัดเซาะไป พังไป”  

(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555) 

 

 “สมัยกอนมันมีปายาวลงไป พอคลื่นมันตีมาตลิ่งมันก็พัง ตนไมก็โคนไป โคนไป เม่ือกอนตรงไหนเปน

แหลมมันก็ยื่นคลื่นมันไมตีนะ เขาเรียกชายกะพัง แตตอนนี้แหลมมันไมมีแลว”  

(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555) 
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 “คลื่นลม น้ํามันเยอะ มันมาแรง เม่ือกอนใชหินทําคันเด๋ียวนี้หินมันเต้ียลง คลื่นมันใหญข้ึนมาแรง ตนไม

อะไรก็ไมคอยมี”  

(อนุกุล ทิม, 2555) 

 

 “น้ํา น้ํามันเหมือนกับเพิ่มข้ึน เหมือนกับมันข้ึน แบบปนี้บานเราปลูกแบบวามันพนน้ํานะ พอปหนามันก็

จะทวมอะ บานมันตองรนข้ึนหนีเรื่อย ๆ เคยเห็นเขาทดประตูน้ําปะ ประตูน้ําเขาทําวาตองอยูไดถึง 4 ถึง 5 ป แตวา 

2 ถึง 3 ป ก็ทวมหมดแลว แบบนี้ยังไง น้ํามันมากข้ึนหรือแผนดินมันทรุด”  

(กัลยา  พงศพจร, 2555) 

 

 “สาเหตุจากการระบายน้ําทางนูน เริ่มมาเรื่อย ตอนนี้การกอตัวของตะกอนเลนไมกอตัวแลว ไมเหมือน

เม่ือกอน นี่คือสาเหตุโดยตรง”  

(บุญสง คํานวรัตน, 2555) 

 

 “มันก็มีคลื่นลมอะไรอยางนี้ เหมือนกับตนไมมันก็พังไปอะไรไป เม่ือกอนมีปา ตนไมมันก็ยังกันคลื่น 

เด๋ียวนี้มันก็พังไปเยอะ ตนไมมันก็ยืนตายนะ”  

(สุมาลี โตชัยยะ, 2555) 

 

 “อยางเม่ือกอนเริ่มมีกุงกุลาดํา มันบูมไง ท่ีเขาก็ใหเชาบาง เขาก็เขาไปในปา ก็เขาไปขุดบอเลี้ยงกุง การ

ขุดบอเลี้ยงกุงก็ตองตัดตนไมไป พอเขาถอนตัวออกจากพื้นท่ีเขาก็ไมไดกลบ ไมไดอะไร มันก็กลายเปนบอ บอ

ตรงนั้น พอคันบอมันเกิดขาดน้ํากัดเซาะมันก็กลายเปนทะเลไป มันเปนตัวเรงใหเกิดเร็วข้ึน เปนตัวพัดพังจาก

ธรรมชาติ มันก็กัดเซาะไปเรื่อย  อีกตัวหนึ่งเม่ือกอนแถวนี้เขามีกระซาหอย พวกซากเปลือกหอยท่ีมาทับถมบริเวณ

รากตนไมแนนหมด  แตชวงท่ีกุงกุลาดําบูมเขาก็เอาเปลือกหอยไปเผาทําปูนขาว เพื่อเอามาปรับสภาพความเปน

กรดดางในบอเอามาทีเปนลํา ๆ เรือ จนเกลี้ยงหมด และสาเหตุจากเข่ือนใหญ 2 เข่ือนท่ีวา เข่ือนภูมิพลและเข่ือน

สิริกิต์ิ เพื่อผันน้ําไปใชในการเกษตร ทีนี้การเกิดเนื้อดินตองเกิดจากตะกอนดินท่ีมันทับถม ตะกอนดินมีอยู 4 ทาง 

คือ  1.มากับแมน้ํา  2.พัดพาพังจากตัวมันเอง พื้นดินชายฝง  3.มาจากท่ีอื่นในชายฝงเดียวกันท่ีตอเนื่องกัน  4.ก็ได

จากทะเลลึกท่ีคลื่นมันตีเขามาทับถม นี้พอสรางเข่ือนไปปุปตะกอนดินท่ีมาทับถมแมน้ําใหญ ๆ  4 สาย บางปะกง 

เจาพระยา ทาจีน แมกลองเนี่ยหายหมด ตะกอนดินหายไปเลย คือตะกอนดินสวนหนึ่งหายไปแลว แลวก็สภาพ

คลื่นลมท่ีแรงข้ึน มันเกิดภาวะลมบกลมทะเลก็พื้นดินมันรอนใชไหม มันก็ลอยข้ึนทะเลก็วิ่งเขามาก็เกิดเปนลม

ทะเลปะทะเขาหาฝง สมัยกอนมันก็พัดเบา ๆ มันไมไดรอนอะไรมากมาย แตปจจุบันนี้สภาพผิวโลกมันรอนมาก

เม่ือมันรอนมากมันก็จะข้ึนไปเยอะแลวก็รวดเร็วข้ึน  ลมก็เขามามีกําลังแรงข้ึนมันก็เกิดจากสภาวะโลกท่ี

เปลี่ยนแปลงไปนั้นเอง เพราะฉะนั้นชายฝงก็จะพังทลายมากข้ึน เราไมสามารถท่ีจะไปทําอะไรกับมันไดเลย ถามัน

พังธรรมดาเราพอทําอะไรได แตไอตัวเรงนี้เราควบคุมมันไมได ไอท่ีมันรุนแรงข้ึน มันก็มาจากการกระทําของคน

นั้นแหละ แลวก็ปาชายเลนมันหมดไป ปาชายเลนตองการน้ําข้ึนน้ําลงเปนระยะพวกท่ีรูระบบนี้ พวกนักธุรกิจเขา

ตองการพื้นท่ีดินนี้ เขาก็ต้ังคันดินเลย กักน้ําไวพักเดียวใบเหลืองรวงหมดเหลือแตตอ แลวเขาก็ถายภาพไปเสนอ

   ส
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จากพื้นท่ีสีเขียวเปลี่ยนเปนพื้นท่ีสีน้ําตาล เพื่อพัฒนาปรับปรุงเปนพื้นท่ีอุตสสาหกรรม เพราะมันไมมีตนไม ตนไม

มันตาย ก็เลยเปนพื้นท่ีเสื่อมโทรมก็เลยเปนชองวางกฎหมาย เม่ือเสื่อมโทรมปุบเปลี่ยนจากพื้นท่ีสีเขียวเปนสี

น้ําตาล เพื่อท่ีวาจะทําอุตสาหกรรมได สมุทรสาครอุตสาหกรรมแลว มียุคสมัยนึงเขาให พื้นท่ีอุตสาหกรรมไปอยู

ในปริมณฑล เพราะฉะนั้นสมุทรสาครก็สรางเปนอุตสาหกรรม สมุทรปราการทางบางปูก็อุตสาหกรรม บา

อุตสาหกรรมมาอยูชายทะเล ซึ่งทะเลมันผลิตโอนโซน ผลิตอากาศใหคุณไดหายใจใหบนบกหายใจ แตคุณมาไว

ชายทะเลอะ แถมปลอยน้ําเสียลงทะเลอีก ระบายของเสียท้ิงน้ําลงไป ขนาดอยูขางบนท้ิงจนคลองเนา ทาจีนลอยมา 

บางปะกง แมกลองลอยมา ตรงบางขุนเทียนมันเปนแกวแชมเปญ บางขุนเทียนก็โดนมันอยูตรงนี้ แลวเปน 1 ใน 

10 ของโลก คือ ปรากฎการณท่ีวาคลื่นตีเขาหาฝงเสร็จมันมวนเปนคลื่นใตน้ํากลับออกไป การมวนตัวจะดึง

ตะกอนดินออกไปดวย ชวงฤดูการหนึ่ง ลมพัดมาจากทิศตะวันออกมันก็จะพัดเอาตะกอนดินไปสะสมแถว

เพชรบุรี มันก็เกิดแหลม และการขุดคลอง ลอกคลอง จะระบายน้ําออกมา ขุดคลองหัวระบือใหตรงจากกรุงเทพจะ

ไดระบายน้ําไดเร็วข้ึน ขุดคลองขุนราชพินิจใจปากอาวใหลึกจะไดรับน้ําไดเร็ว แตเม่ือลึกเชิงราบมันชัน มันก็เกิด

ดินสไลดตัวลงมา ชาวบานท่ีปลูกกระตอบ 2 ขางคลองหมดเลย คุณระบายน้ําออกมาเร็วพอตอนชวงทะเลหนุนมัน

ก็เขาเร็วไดเหมือนกัน แตเม่ือกอนคลองมันจะคดไปคดมาเปนคลองธรรมชาติ มันเหมือนงูเลื้อยกวาจะไปมันก็ชา 

กวาจะเขาถึงสวนในน้ําทะเลก็ลงแลว แตเขามาขุดใหตรงหมดเลยการเกิดตะกอนดินมันก็ไมเกิดเพราะน้ํามันมา

เร็ว”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 

 

 “ถาพูดกันตรงๆ มันมีการถางปาเพื่อมาทําบอกุง ปาชายเลนจึงลดนอยลง มันก็เปนการเรงใหเกิดการกัด

เซาะเขามามากข้ึน” 

(ปฏิการ สายอรุณ, 2555) 

 

 
 

ภาพท่ี 18 สภาพความเสียหายบริเวณพ้ืนท่ีปาชายเลนและส่ิงปลูกสราง 
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2. ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง        

 ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบตอชุมชนชายฝงทะเลท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

คุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจ รวมถึงระบบนิเวศในพ้ืนท่ีชายฝงซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี ้

 2.1 ผลกระทบทางดานระบบนิเวศ 

       2.1.1 การสูญเสียพ้ืนที่ดินริมชายฝง พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และที่อยูอาศัย 

  การใชประโยชนท่ีดินในเขตบางขุนเทียนแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมท่ีพัฒนา

แลว ซ่ึงตั้งอยูทางตอนเหนือของเขตบางขุนเทียน เปนพ้ืนท่ีท่ีประกอบดวยอาคาร ท่ีพักอาศัย อาคาร

พาณิชย พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และคลังสินคา สวนอีกกลุมหนึ่งคือกลุมพ้ืนท่ีชนบท ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสวน

ใหญของเขตบางขุนเทียน โดยพื้นท่ีนี้ใชประโยชนเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทํานากุง บอปลา แปลงผัก 

ปาชายเลน และท่ีรกรางไมไดใชประโยชน ซ่ึงตั้งอยูทางตอนใตของเขตบางขุนเทียน ซ่ึงในพ้ืนท่ี

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนมีการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง ชนิดตางๆเชน กุงแชบวย กุงกุลาดํา กุง

ขาวแวนนาไม ปลา ปู และหอยแครง สวนใหญในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงมีการเล้ียงกุงแบบธรรมชาติ 

คือ การเล้ียงกุงทะเลโดยการเปดประตูรับน้ําจากแหลงน้ําทะเลเขาบอ ซ่ึงในน้ําทะเลนั้นจะมีลูกกุง

ติดเขาไปดวย และกักลูกกุงนั้นไว โดยไมมีการใหอาหารเพ่ิมเติม อาหารท่ีไดคือพวกแพลงกตอนท่ี

อยูในน้ําทะเลตามธรรมชาติ อาศัยการเปดถายน้ําทุกวันตามการขึ้นลงของน้ําทะเล เพ่ือนําอาหาร

จากธรรมชาติเขามาในบอเล้ียง ระยะเวลาในการเล้ียงประมาณ 3 เดือน จึงเปดน้ําออกเพ่ือจับกุงขาย

โดยใชมุงกัน้บริเวณประตูเพ่ือดักกุง ซ่ึงการเล้ียงกุงแบบนี้ทําใหไดผลผลิตต่ํามาก และไมแนนอน  
 

ตารางท่ี 3  พ้ืนท่ีการเล้ียงสัตวน้ําชายฝงของกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2542-2551 

ป พ.ศ. พื้นที่เล้ียงสัตวน้ําชายฝง (ไร) 

2545 16,944 

2546 17,646 

2547 17,686 

2548 17,686 

2549 16,500 

2550 14,000 

2551 6,000 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ. สถิติการประมง. เขาถึงเม่ือ 16 

กรกฎาคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.fisheries.go.th/it-stat 
 

  จากการศึกษาขอมูลการสํารวจ พ้ืน ท่ีการ เ ล้ียงสัตวน้ํ า พ้ืน ท่ีชายฝ งของ

กรุงเทพมหานคร ดังตารางท่ี 3 พบวาเม่ือป พ.ศ.2545 มีการใชพ้ืนท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง
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เปนจํานวนมากถึง 16,944 ไร ตอมาในปพ.ศ. 2551 พ้ืนท่ีเล้ียงสัตวน้ําชายฝงมีการลดลงอยางมาก 

เหลือเพียง 6,000 ไร บางแหงถูกปลอยราง และพ้ืนท่ีชายฝงถูกน้ําทะเลกัดเซาะหายไป  

 จากการสัมภาษณจะเห็นไดวาการกัดเซาะชายฝงสงผลทําใหเกิดการสูญเสียท่ีดินริมชายฝง

ทะเล ซ่ึงใชประโยชนในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา บอเล้ียงกุง และเปนท่ีตั้งของบานเรือน กอใหเกิดการ

สูญเสียพ้ืนท่ีในการผลิตสัตวน้ําทําใหผลผลิตสัตวน้ําสงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ ดังคําสัมภาษณ

ตอไปนี ้

 

 “ท่ีดินเม่ือกอน ต้ังแตเล็ก ๆ มัน 2 กิโลเต็ม เด๋ียวนี้มันเหลือแค เอาคิดเปนเสนแลวกัน เม่ือกอนนี้ 50 เสน

เต็มเด๋ียวนี้เหลือประมาณ 30 กวา บางทีเหลือ 35 ท่ียื่นออกไปทะเลตรงนั้นมีตนแสม”  

(วินัย พุทธมีผล, 2555) 

 

 “ท่ีดินก็หายหมดหละ อยางท่ีท่ีเปนโฉนด 40 ไรตอนนี้เหลือ 30 เองนะ ในใบโฉนด 40  แตท่ีดินไมถึง 30 

จมไปหมดแลว”  

(บุญธรรม วัยทรง, 2555) 

 

 “น้ํามันก็ทวมดินมันก็พัง มันก็พังหมด แลวเหมือนแผนดินทรุดดวย มันก็ทรุด น้ําก็ทวมทุกป”  

(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555) 

 

 “ก็มีน้ําทวมมา ถาเกิดน้ําไมทวมก็อยูสบาย ๆ แถบนี้ อยูสบาย แตน้ําทวมบางทีตลิ่งพังม่ัง พอพังก็ตองรน

มา ท่ีคลื่นมาตุมก็ตีพังหมด”  

(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555) 

 

 “ก็ทําบอเลี้ยงกุง ก็มีผลอยูแลว น้ําเปนตัวทําละลายท่ีดีท่ีสุดอยูแลว ยิ่งพวกท่ีอยูตรงชายทะเล 2,753 ไร ท่ี

ปาไมใหกับกรุงเทพมหานคร เม่ือป 2514 มันหายไปหมดแลว ชาวบานชายทะเลก็ใหอีก 400 ไร เพื่อทําแนวหินท้ิง 

มันก็หายไปแลว”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 

 

       2.1.2 การลดลงของปาชายเลน 

  พ้ืนท่ีปาชายเลนของบางขุนเทียนมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบลุมดินตะกอนปากแมน้ํา

ท่ีมีน้ําทะเลทวมถึง มีสภาพเปนน้ํากรอย ซ่ึงมีประโยชนใชเปนท่ีอยูอาศัย เปนแหลงอาหารของสัตว

น้ําวัยออน เปนแนวกั้นกําบังลมคล่ืนทะเล และชวยยึดเกาะตะกอนดิน ชวยปองกันการกัดเซาะ

ชายฝง การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลนในปจจุบันเกิดจากคล่ืนลมทะเลท่ีรุนแรง กัดเซาะชายฝง  

   ส
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ทําใหตนไมในปาชายเลนโคน  และการบุกรุกถางปาชายเลนเพื่อใชในกิจกรรมของมนุษย ทําใหปา

ชายเลนเปล่ียนแปลงสภาพไป สงผลทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  จากเอกสารขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2555) พ้ืนท่ีปาชายเลน

ของกรุงเทพมหานครในป พ.ศ.2543 มีประมาณ 4,138 ไร แตในป พ.ศ.2552 พ้ืนท่ีปาชายเลนลด

นอยลงเหลือ 3,351 ไร มีการเปล่ียนแปลงจากเดิม 786 ไร ภายในระยะเวลา 9 ป โดยสาเหตุหลักเกิด

จากการบุกรุกถางปา และการกัดเซาะของคล่ืนลมทะเล   

  จากการสัมภาษณและการสังเกตโดยผูวิจัย พบวาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบ

ตอปาชายเลนโดยมีผลทําใหรากของตนไมหลุดลอยไปไดงายเม่ือเกิดคล่ืนท่ีมีความรุนแรง ประกอบ

กับอิทธิพลของลมทะเลท่ีมีความแรง ทําใหตนไมโคนลมไดงาย (ดังภาพท่ี 19) และจากลัษณะ

ตนไมท่ีเอนเอียงไปในทิศทางเดียวกันในภาพท่ี 18 ทําใหทราบวาชายทะเลบางขุนเทียนมีสภาวะลม

ทะเลคอนขางรุนแรง ดังคําสัมภาษณตอไปนี ้

 

 “ผลกระทบ คือ กัดเซาะชายฝงมีก็มี พวกตนไม มันก็หมด ปาชายเลนก็หมดไป”  

(วินัย พุทธมีผล, 2555) 

 

 “หมด หมดเลย ปาชายเลนก็โดนไปดวยไมเหลือหรอก”  

(บุญธรรม วัยทรง, 2555) 

 

 “ปาชายเลนก็โดนคลื่นทําลาย 2,700 ไร ก็ตอนนี้เขาหาประชาชนเขาแลว สาเหตุท่ีรัฐทําเฉย ก็ของหลวง

ทําลายไปจนราบแลว ท่ีนี้มันเขาหาประชาชนเขา ตนไมใหญถอนราก ถอนโคน แสมชาวบานเขาไมไดตัดหรอก 

เพราะเปนไมท่ีชุมน้ําเค็ม แตเดิมเปนปาไมรูกี่พันไร แตธรรมชาติทําลายกินไปหมดเลย หลักเขตเด๋ียวนี้อยูกลาง

ทะเล แตกอนก็เคยปกเสาไฟ หลักฐานอยูนั้น”   

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 

 

 “ปานะบางท่ีก็โคนพังบาง ถูกถอนราก ถูกกัดเซาะรากก็ถอนออก ตนไมโคน”  

(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555) 

 

 “ปาชายเลนก็มีผลกระทบ แตก็เห็นเขาเขามาปลูกเรื่อย ๆ นะ แตวาปลูกไมคอยไดผลหรอก คลื่นมันแรง 

ปลูกไปก็โดนคลื่นซัดตีหลุดหมด ตางจากสมัยกอนเยอะ ตามวังเขาก็เปนปานะ  ปาแสม”  

(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555) 

 

 “แนนอนเพราะวาคลื่นมันกัดเซาะ ระบบรากแสมจะมีรากอากาศท่ีเหมือนหนอไม ข้ึนมาบนดิน ตัวนั้น

กักเก็บตะกอนดิน โกงกาง เปนรากอากาศคุมลงไป ครอบลงไป แลวก็จะแนนข้ึน มันก็จะแทรกไป แทรกมามันจะ

ไขว ตัวนี้ ก็เปนท่ีอาศัยของสัตวน้ํา เปนท่ีตัดกําลังของคล่ืนท่ีมากระทบตลิ่ง ถาคลื่นมันแรงมันกัดเซาะดินท่ีราก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ท้ังหมดออกไป ลมมาแรง ๆ ปุบ ตรงพุมมันหนักมันก็โคนทันที ตนไมตายต้ังแตไมรูตัววามันตาย มันยังเขียวอยู

เลย แลวมันก็โคน ทานแรงลมไมได มันก็ตายกลายเปนซาก”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 

 

 “ปาชายเลนมันนอยลง ไมคอยมีตนไมข้ึนแลว แตกอนเดินออกทะเลตองบุกปาไปไกลเลยทีนี้มันโลง

หมดแลว ตนไมลม มันกัดเซาะตนไมลมโคนหมดเลย”  

(กัลยา พงศพจร, 2555) 

 

 “มันกัดมาเรื่อย ตนไมมันก็พังหมด คลื่นมันก็ใหญข้ึน มันมาแรง ตนไมก็ไมเหลือ”  

(อนุกุล ทิม, 2555) 

 

  “ตรงชายทะเลเขาพังมาเยอะ ปาชายเลนเม่ือกอนอยูกันเยอะ แตมันเปนปาเยอะการพังก็สวนนอย 

เม่ือกอนพายุอะไรก็ไมคอยมีเทาไหร นะ”  

(สุมาลี โตชัยยะ, 2555) 

 

 

 

ภาพท่ี 19 ซากตนไมท่ีโคนตาย 

 

       2.1.3 การลดลงของสัตวน้ํา 

  การกัดเซาะชายฝงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหปริมาณผลผลิตสัตวน้ําลดนอยลง 

เนื่องจากการกัดเซาะชายฝงทําใหปาชายเลนลดลง สัตวน้ําขาดแหลงอาหาร ท่ีหลบภัย  และแหลง

สืบพันธุ สงผลใหปริมาณผลผลิตสัตวน้ําลดลง  จากสถิติปริมาณผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเล้ียง
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ชายฝง ของกรมประมง ในป พ.ศ.2545 มีผลผลิตสัตวน้ํารวม 951 ตันตอป และมีแนวโนมลดลงใน

ทุกๆป ในป พ.ศ.2551 มีผลผลิตสัตวน้ํารวม 157 ตันตอป ซ่ึงลดลงจากป พ.ศ.2545 มากถึง 75.71%  

(ดังตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4 ปริมาณผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเล้ียงชายฝงของกรุงเทพมหานคร จําแนกตามชนิด

สัตวน้ํา จากป พ.ศ.2545-2551 

ป พ.ศ. กุงแชบวย กุงกุลาดํา กุงขาวแวนนาไม กุงอ่ืนๆ ปลา ปู รวม (ตัน) 

2545 107 768 35 36 - 5 951 

2546 123 387 126 - - 5 641 

2547 123 367 83 - - - 573 

2548 123 - 83 - - - 206 

2549 100 50 72 50 - - 272 

2550 75 76 72 40 47 8 318 

2551 74 23 16 10 11 23 231 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ. สถิติการประมง. เขาถึงเม่ือ 16 

กรกฎาคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.fisheries.go.th/it-stat 
 

  การท่ีปาชายเลนลดนอยลงจากการกัดเซาะชายฝงโดยธรรมชาติ และจากการ

กระทําของมนุษย มีผลทําใหปริมาณสัตวน้ําลดนอยลงดวย จากการสัมภาษณจะเห็นไดวา การลดลง

ของผลผลิตสัตวน้ํามีสาเหตุหลักมาจาก 3 สาเหตุคือ  1.การลดลงของปาชายเลน จากปญหาการกัด

เซาะชายฝงและการบุกรุกถางปาชายเลนทําใหปาชายเลนลดลง ซ่ึงปาชายเลนเปนแหลงอาหาร 

แหลงอนุบาลของสัตววัยออนไดถูกทําลาย  2.สาเหตุเกิดจากปญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

มีการปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  (ดังภาพท่ี 20) ทําใหผลผลิตสัตวน้ําในพ้ืนท่ีลดลง เชน 

หอยแครง ปูเล ปูแสม ปูเปรี้ยว กุงกุลาดํา ปลาตีน และปลาหมอเทศ   3.การจับสัตวน้ําท่ีเกินกําลัง

การผลิตของธรรมชาติโดยไมมีการควบคุม ดังคําสัมภาษณตอไปนี ้

 “ปาชายเลนหมดไป สัตวน้ําก็ลดนอยลง พวกวัยออนมันก็หาท่ีพักไมได แตน้ําเสียมีปญหามากกวา น้ํา

เสียปนี้รุนแรงมากเลย คือน้ําจืดน้ําท่ีปลอยจากขางในลงมา ในพื้นท่ีช้ันในกรุงเทพยิ่งปท่ีแลวรุนแรงหนัก น้ําดํา

เหม็นห่ึงเลย พื้นหนาทะเลจะดําเลยสตัวเนี่ยตายหมด ลอยจนมองเห็นเลย อันนี้รุนแรงกวา”  

(วินัย พุทธมีพล, 2555) 

 

 “ก็มีหอยแครง เม่ือกอนมันยังมีลูกหอยแครง แตเม่ือมีน้ําเซาะมันก็ไมคอยมี ธรรมชาติมันก็มีหอยแครง 

แตปนี้ไมมีเกิดเลย ตองซื้อมาลง เราตองลงทุนเยอะเหมือนกัน เพราะเราตองซื้อมา ถาทะเลข้ึนเราก็ออกไปงมได”  

(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555) 
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 “อยางเม่ือกอนมันมีดินจะอยูตรงชายคลอง มันก็มีปูอยูนะ พอน้ําข้ึนก็มาอยูตรงโคนตน โกงกางตนแสม 

พอน้ําทะเลข้ึนมามันก็ออกมาจากรู แตเดียวนี้ท้ังคลื่นท้ังเรือวิ่งซะจนมันพังหมดแลวปูมันก็ไมคอยมี มันไมรูจะไป

อยูไหน น้ําทะเลท่ีเขามากัดเซาะตลิ่ง ตลิ่งนี้เม่ือกอนพวกพอผมขุดกันเอง ชาวบานขุดกันเอง”  

(บุญธรรม วัยทรง, 2555) 

 

 “สัตวน้ํา กระทบมากก็มันไมมีปา มันก็ไมมีท่ีอยู แลวความเจริญมากน้ําเสียโรงงานก่ีหม่ืนลานโรง 

เจาพระยา 2 ฝง แมน้ําแมกลอง เนี่ยมาลงของเราเปนอาวกะทะน้ําจะลงทั้งป พวกโรงงานมักงาย ปากบอกวาไม

ปลอย กลางคืนก็ไปท้ิง แลวใครมาดู ใครมาตรวจสอบ มีก็น้ําเสีย ธรรมชาติเขาสมบูรณดี ก็มาแทรกเขา น้ําดําป ลูก

กุงลูกปลาตายระนาวหมด”  

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 

 

 “สมัยกอน ท่ีปาอยูตอนรุน ๆ มันเยอะ เยอะมากเลย ปลาตีน ปูเปรี้ยว ปูแสม จับกันท่ีเปนตุม ๆ จริง ปา

เคยออกจับปูนะ ปูแสม จับคืนนึง เขาจับคืนนึงคนเปน 1,000 ตัว 500 ตัว ปูเลก็เยอะมากเลย แตเด๋ียวนี้มันหาไม

คอยไดแลว ปลาเปอไมคอยมีเหมือนสมัยกอน ปลาหมอเทศเม่ือกอน พอวังไหนแหงจะไปลอกดิน ปลาหมอเทศ

ไมตองซื้อกันเลย เต็มเลย นี้มันก็ผลกระทบตอกันไปเรื่อยหละ มันเซาะปาหมด สัตวน้ํา ปูปลา ก็นอยลง มันเขยิบ

มาทีละนิด เราก็ไมรูนะ มันคอย ๆ ลด สมัยกอนเม่ือมีลูกชายคนแรก 30 ป กอนนะ ปลาจับเปนตุม สมัยกอนปูเล

ปาโลละ 15 บาท แตสมัยนี้ 700 จาก 15 บาท มา 700 นี่ยังไมคอยมีปูเลยหละ แลวสมัยกอน 15 บาทเปนเขงเลย 

หละแตไดตังคนอย ไดปูเยอะ แตสมัยนี้ไดตัวนึง 700 ไดตัวเดียว แตไดตังคเยอะ แตปูไมมีมันขาดไปเยอะ” 

(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555) 

 

 “เม่ือกอนจับปูแสมไดคืนนึงเยอะ ๆ แตเด๋ียวนี้ไมมีแลว ปาชายเลนมันก็นอยลง ไมมีตนไมข้ึนแลว ปู 

ปลาสัตวน้ํามันก็ตองอาศัย ท่ีไมมีพวกตนไมมันก็อยูไมได ระบบมันก็หมุนเวียนกระทบกันหมดเนี่ยแหละ ถากุง

หอยปูปลาไมมี คนก็ลําบากหละนะ”  

(กัลยา พงศพจร, 2555) 

 

 “จากเม่ือกอนเปดกุงคืนนึงตองใชเรือหางยาวบรรทุกนะ แตเด๋ียวนี้เปดท่ีนึงถุงกอบแกบ มันตางกับสมัย 

20 ป มาเนี่ยนะ แตก็ยังอยูได แตก็ไมมากเหมือน 20 ป ท่ีผานมา แตตอนนี้ท่ีวาสดุดนะก็น้ําเสียท่ีปลอยมา”  

(บุญสง คํานวรัตน, 2555) 

 

 “ถามันกัดเซาะพัง พวกตนไมระบบนิเวศมันหมด วงจรชีวิตของกุงมันมาผสมพันธุ ในปาชายเลนนะ 

แลวพอไขแก ก็ออกไปทะเลลึก พออุณหภูมิเหมาะสมจะปลอยไขลอยมากับน้ํา แลวก็ลอกคราบเรื่อย ๆจนมาถึง

ชายฝงท่ีมีปาชายเลน มันก็จะเจริญเติบโตวัยออนตรงนั้น เพราะฉะนั้นปาชายเลนเหมือนกับทีอนุบาลสัตวน้ําวัย

ออนมันก็ไมมี”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 

 

   ส
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 “ท่ีมันนอยลง พวกสัตวน้ําไมมีเช้ือเขามาเทาไหร ก็เก่ียวกับน้ําเสียท่ีโรงงาน น้ําดํา การกัดเซาะลมคลื่น 

เซาะดินไป อะไรไป ปาชายเลนหมด ก็มีสวนนะ สมัยกอนเยอะกวานี้ แตราคาถูกเด๋ียวนี้โลละ 800 ตัวเดียวก็โลได 

ถึง 800 แลว ราคาตางกันสมัยกอนกับเด๋ียวนี้ มันหายากข้ึน”  

(สุมาลี โตชัยยะ, 2555) 

 

 “ท่ีผลผลิตมันลดลงมันเก่ียวกับคุณภาพน้ําดวย กําลังการผลิตของธรรมชาติไมพอในการที่คนเราจับมัน

ข้ึนมา มันไมทัน ปาชายเลนก็มีสวน ปาชายเลนถูกกัดพังมันถูกถางปามาทําบอกุง เหลือปาท่ีอยูแนวคลองนิดเดียว 

ก็แทบจะไมมีแลว ปาท่ีเห็นๆพูดกันตรงๆ ปามันนอยลงสัตวน้ํามันก็นอยลง ตะกอนดินท่ีเปนท่ีอยูของปูอะไร มัน

ก็โดนคลื่นซัด ปูมันไมไดอยูกับดินเลนนะ มันจะอยูในดินคอนขางแข็งเพื่อขุดรูได ตรงเลนมันขุดไมได ปาชาย

เลนลดลงทรัพยากรก็ลดลง ทุกวันนี้มันก็ลดลงมาก ปจจัยมันก็ไมไดเกี่ยวกับการกัดเซาะอยางเดียวแตมันจะขึ้นอยู

กับหลายปจจัย อยางคุณภาพน้ํา น้ําเสียท่ีลงมาจะเปนปญหา จับมากเกิดไมทัน ไมมีกฎหมายการใชเครื่องมือ

ประมง”  

(ปฏิการ สายอรุณ, 2555) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 20 เศษขยะดานในหนาปาชายเลน 
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 2.2 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ   

       2.2.1 คาใชจายในการซอมแซมปรับปรุงบานเรือนและส่ิงปลูกสราง  

         การกัดเซาะชายฝงสรางความเสียหายตอบานเรือนและส่ิงปลูกสรางริมชายฝง ทํา

ใหชาวบานตองสูญเสียคาใชจายในการซอมแซม ปรับปรุงบานเรือน และส่ิงปลูกสราง  ปญหา

เหลานี้สงผลกระทบตอเศรษฐกิจระดับครัวเรือนเปนจํานวนเงินตั้งแต 6,000 – 400,000 บาท เชน 

การดีดบานใหสูง ถมดิน ทําคันดิน ทําเขื่อนหินท้ิง การเล่ือนบาน และการทําประตูน้ํา  

  จากการสัมภาษณและการสังเกตโดยผูวิจัยทําใหพบวาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจาก

ปญหาการกัดเซาะชายฝง ในสวนของชาวบานท่ีทําบอเล้ียงกุงไดรับผลกระทบคือ คันกั้นน้ํา 

ประตูน้ําถูกคล่ืนกัดเซาะจนพังเสียหาย ทําใหตองสูญเสียเงินในการซอมแซมครั้งละ 400,000 บาท 

ตองคอยซอมปรับปรุงประตูน้ํา และปองกัน คอยเสริมดินบนคันวังทุกปเปนเงินหลักหม่ืน (ดังภาพ

ท่ี 22)  ชาวบานเสียคาใชจายในการปองกันท่ีดินคอนขางสูง บางครอบครัวมากถึง 400,000 บาท 

ท่ีดินบางสวนท่ีเปนท่ีใหเชาก็จะไมมีการปองกันอะไรอยางถาวร เนื่องจากตองใชเงินในการลงทุน

ปองกันคอนขางสูง 

  พ้ืนท่ีของชาวบานบางสวนใชวิธีท้ิงหินปองกันแตไมสามารถปองกันไวไดทําให

ตองสูญเสียพ้ืนท่ีตรงนั้นไป บางจุดตองมีการตัดท่ีดินท้ิงเพราะท่ีดินสวนนั้นจมน้ําทะเลไปแลว  และ

ชาวบานตองยายหนีออกมา ในสวนของท่ีดินท่ีอยูอาศัยมีการนําดินมาถมแตไมสามารถปองกันการ
กัดเซาะท่ีดินได สงผลใหน้ําทวมเขามาในบริเวณตัวบานไดรับความเสียหาย ตองเสียคาซอมแซม

เปนจํานวนมาก (ดังภาพท่ี 21) น้ําไดกัดเซาะท่ีดินบริเวณหลังบานใกลกับสะพานขามคลอง ทําให

น้ําทวมเขามาในตัวบานไดรับความเสียหาย  

  บานบางหลังมีการยกตัวบานใหสูงขึ้นมา ตองยกตัวบานขึ้นมาท้ังหมดเสียคายก

เปนจํานวนเงิน 30,000  บาท (ดังภาพท่ี 25) บางหลัง 70,000 - 80,000 บาท (ดังภาพท่ี 26) และการ

ยกพ้ืนท่ีเพียง 10 ตารางเมตรมีคาใชจาย 6,000 - 7,000 บาท (ดังภาพท่ี 23) บานท่ีอยูใกลชายฝงมาก

เม่ือน้ําทะเลหนุนสูง น้ําทะเลจะทวมเขาไปในพ้ืนท่ี และทําใหท่ีดินบริเวณนั้นทรุดตัวลง เนื่องจาก

น้ําทะเลกัดเซาะเขามาดานใน (ภาพท่ี 24 และภาพท่ี 25) ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 

   

 “ปญหาหนัก ๆ ชาวบานก็สูดวยลําแขง หนวยรัฐก็ไมไดชวยอะไรเขา ปลูกบาน ปลูกชอง ซื้อประตูน้ํา 

แคประตูน้ําอยางเดียว 4 แสน ท้ิงท่ี 4 ไร 6 ไร ถึงทําคันก้ันน้ําได เพราะมันตีพังหมด ท่ีดินปลายท่ีตองสละอยาง

นอย ๆ 4 ไร ถึง 6 ไร ชาวบานยายกัน 4 ถึง 5 เท่ียว เงินไดมาก็จมตรงนั้นหมด หมดกันเปนแสน หนีจนมาอยูตรงนี้

แลว แลวตอไปทําไง ถาทะเลแยบมาอีกจะไปไหน พื้นท่ีมันก็หมดอัตโนมัติ”  

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 “บานตองเลื่อนบาง เวลาน้ํากระทบคล่ืนตีตุม ตุมเขามา มันก็พังมาเรื่อย  ๆ เราไมมีทุนปลูกสรางมาก ก็

ตองยอมรับสภาพ ก็ซอมมันไปเรื่อย ๆ เม่ือกอนท่ีบานตรงสะพาน เปนดินนะ เด๋ียวนี้ดูสิ เปนน้ําหมดเลย คนมีตังค

เขาก็ท้ิงหิน มีตังคก็ไมเหลือหรอก อยางบานผมไมไดซอมทีเดียวหรอก อยางน้ําทวมเรือวิ่งตุม ตุม พอปหนาก็ซอม

ที ไมตองอะไร หองน้ําผมก็พังหมดเลย กระแทกโยกเยกไมเหลือ ดินถมเทาไหรก็หมด ซอมทีก็ปนึงก็ หม่ืนนึง เสา

บานหัก เนี่ยซอมมาหม่ืนนึง น้ํามันทวมประจําอยูแลวทุกป แตท่ีวาหนักคือ เรือมันเยอะ น้ําทวมเรือก็วิ่งเอาเหอะ

ไปหมด ของจะไมเหลือ”  

(บุญธรรม วัยทรง, 2555) 

 

 

 

ภาพท่ี 21 สะพานขามคลอง 

 

 “ตองลงทุนขุดคันปองกันไมใหน้ํามันทวมไมใหมันพังก็ยกคันดินเอา เสริมใหมันใหญข้ึนไมใหมันเซาะ

ไปเร่ือย ๆ บางทีน้ําทวมคัน กุงก็ออกจากวังไปหมด บานก็มีนะมีบางถาน้ําข้ึนเยอะ ๆ น้ําก็ทวมบานแตแคดานลาง 

ลนคันดินมาหนอย กุงก็มีออกมาบางอยูบางออกบาง ท่ีบานก็มีดินทรุด แผนดินมันทรุด พื้นดินมันยุบ ก็มีบาง เอียง

บาง สมัยกอนไมเอียงนะคะ ยังไมมีการซอมแซมก็พึ่งมาปลูกไมกี่ป สวนมากจะเปนคันวังมากกวา คันขางๆ มัน

พังตองคอยขุดคอยเสริมทุกป คาใชจายเปนหม่ืนเหมือนกัน จางรถขุด ขุดอยูท่ีหนาทะเลอยู ถาน้ําปไหนข้ึนมาเยอะ 

ๆ กต็องขุดกันมันพัง ถามันพังจะตองซอมเยอะกวาเกา”  

(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555) 
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ภาพท่ี 22 คันวังกุง 

 

 “เสามันก็พังไง น้ําทวม นูนเขาไปในบาน ทวมทุกป เด๋ียวนี้มันจะเปนเหมือนแผนดินมันทรุดลงนะ 

น้ํามันจะทวมตลอดแลวหละ มันทวม แตกอนไมเคยทวมมันก็ทวมตลอดเลย บานปาก็ทรุดเนี่ย เพิ่งดีดข้ึนเนี่ย จาก

แนวลางไมทวมเด๋ียวนี้มันทวมแลว เลยตองดีดข้ึนมาคาดีดหมดไป 6,000 ท่ีดีดประมาณ 10 ตารางเมตร ดีดแคตรง

นี้ ก็ของมันแพงอะไรก็แพงหมด ดีดแคตรงนี้ก็ 6,000 ถึง 7,000 แลว พอน้ําทวมอีกก็ดีดข้ึนมาใหสูงกวาเกา”  

(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555) 

 

 

 

ภาพท่ี 23 พ้ืนท่ีท่ีดีดประมาณ 10 ตารางเมตร 
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 “ตองยกบานข้ึนมา แตกอนเปนพื้นดินนะ แตกอนไมมีพื้นไมอยางนี้หรอก ตองซื้อไมมาทยอยทําไป

เรื่อย ๆ หลักหม่ืนนะ เพราะท่ีนี่คาขนสงมันแพง คือวา ถาเราซื้อแผนเรียบแผนนึงก็ตก 350 ถาเขาสงเขามาดานใน

ก็คิดเพิ่มอีก 500 ถาปลูกบานขางในนี้คาปลูกก็ตองแพงข้ึน แตปลูกไปแผนดินมันก็ทรุดนะ เห็นบานรางท่ีเดินผาน

มาไหม ปลูกไมกี่ปเลย ประตูหนาตางเปดไมไดแลว ติดดิน เหมือนบานมันทรุด ก็มีบางบานเขาท้ิงหินกันนะ เขา

ท้ิงกันเอง ถาไมท้ิงอยูไมไดหรอก พอคลื่นมันโถมมา มันก็เอาดินละลายไปดวย ดินบานเรามันไมแนน”  

(กัลยา พงศพจร, 2555) 

 

 

 

ภาพท่ี 24 พ้ืนไมหนาบานท่ียกสูงขื้น 

 

 “น้ําเกิดก็ทวมทุกวันใตถุนบาน มันก็กัดเซาะพัง คอยถม คอยถม ท่ีบานก็สูงอยูแลว แตใตโถงน้ําทวม

ประจํา ท่ีวังประตูน้ําเราก็พัง คาประตูน้ํานี่สิ พอเวลาคลื่นเซาะมันก็ตัดประตูน้ําไป พอประตูน้ําขาดไป คันก็กวาง

ไปเร่ือย เราก็ตองตัก ซอมแซม พังก็หนุนมัน ถาจางพวกกันก็ถูกหนอย ช่ัวโมงละ 800 แลวแต เสร็จก็ 5 หม่ืน บาง 

ถึงม่ังไมถึงม่ัง อยางบานน้ําทวมบอย ท่ีก็ทรุดดินก็ละลายหายไป เปนพื้นท่ีตํ่าน้ําก็ทวมบอย บานปาใชหินท้ิง 

เม่ือกอนไมกี่พันตอนนี้ก็ลําละหม่ืนกวา”  

(สุมาลี โตชัยยะ, 2555) 

 

 “เม่ือกอนคันนาของผมติดกับทะเลนะ ติดทะเลเลย ผมท้ิงหินสูกับทะเลอยู สูกับคลื่นหมดไป 4 แสน 

แลว ตอบอเดียวนะ ปกไม ทําเข็ม ทําอะไร ถาไมทําอยางนั้น ท้ิงมันจะทรุดจมลงไปจมลงไป ตอนนี้มันหายไปแลว

ท่ีตรงนั้น นี่มาอยูตรงนี้ ตรงนี้ เม่ือกอนผมปลูกสูงนะ เนี่ยเพิ่งยกข้ึนมาอีก หมดไปหลายตังค ยกที 7หม่ืน ถึง 8 

หม่ืน เพราะซื้อไมขนสงลําบากยังไงก็ตองใชเรือตลอด มันก็แพง”  

(บุญสง คํานวรัตน, 2555) 
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ภาพท่ี 25 การยกบานสูงขึ้นเพ่ือหนีน้ําทวม 

 

 “มีดีดบาน เม่ือกอน ตอนปลูกใหมๆ มันเต้ีย น้ํามันทวม ก็เลยตองดีดมันข้ึนมา ดีดทีก็ 3 หม่ืน สมัยกอนก็

อยูทะเล ตองรนมาอยูดานในตรงนี้ ตรงนูนน้ํามันทวมหมดแลว ทําอะไรไมไดแลว”  

(อนุกุล ทิม, 2555) 

 

 

 

ภาพท่ี 26 การยกบานสูงในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝง 
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 “บอเลี้ยงกุงมีผลอยูแลว วังกุงก็ของพอแม คันดินมันพัง น้ําเปนตัวทําละลายท่ีดีท่ีสุดอยูแลว สวนบานท่ี

เจอคือระดับน้ําทะเลท่ีหนุนสูงทวม ไมรูมันทรุดหรือปริมาณน้ํามากข้ึน ชาวบานตองเสียเงินทําเข่ือน ครั้งหนึงก็

เกือบแสน อยูได 4 ถึง 5 ป ก็ตองหนุนข้ึนมาอีก ลองดูได เข่ือนจะเปนช้ัน ๆ มีรอยตอเปนช้ัน ๆ นั้นแหละ แตละ

ช้ันเงินท้ังนั้นท่ีตองเสีย”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 

 

 “อยางบอเลี้ยงกุง หรือบานท่ีอยูแถวนั้นหมดเงินไปกับการปองกันเปนเงินหลายแสนบาท เพื่อปองกันท่ี

ของเขา  แลวก็บางทีเปนท่ีเชาก็ไมไดทําอะไรมากเพราะมันไมใชท่ีเขาเพราะไมอยากลงทุนในการทําอะไรท่ีมัน

ถาวรมากมันก็แพงนะ บางแปลงเปนท่ีเชา ท่ีดินเม่ือกอนเปนของสหกรณบานไร เด๋ียวนี้เขาเปลี่ยนเปนโฉนด

หมดแลว เม่ือกอนเปนใบสิทธิ์ทํากินท่ีออกโดยสหกรณ เด๋ียวนี้เปนโฉนดหมดแลว”  

(ปฏิการ สายอรุณ, 2555) 

 

       2.2.2 รายไดจากการประกอบอาชีพ 

  ชาวบานในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนสวนใหญประกอบอาชีพประมงชายฝง

โดยการจับสัตวน้ํา เชน ปูทะเล ปูแสม กุง หอย และการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา เชน กุงขาว กุงกุลาดํา  

หอยแครง การเล้ียงกุงแบบธรรมชาตโิดยการขุดบอเปดปดประตูน้ํา นําน้ําทะเลท่ีมีลูกกุง สัตวน้ําวัย

ออนเขามายังบอ จากการเปล่ียนแปลงสภาพปาชายเลนอันเปนผลมาจากการกัดเซาะชายฝง ทําให

ปริมาณสัตวน้ําท่ีจับไดในธรรมชาตลิดนอยลง รวมถึงพ้ืนท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําไดรับผลกระทบ

จากการกัดเซาะ ทําใหรายไดจากการประกอบอาชีพลดนอยลง โดยเฉพาะผลผลิตสัตวน้ํารวมลดลง

จาก 951 ตันในป พ.ศ.2545 เหลือ 231 ตัน ในปพ.ศ.2551 (ดังตารางท่ี 4) ซ่ึงสงผลตอรายไดในการ

ประกอบอาชีพ 

  จากการสัมภาษณพบวาปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอรายไดจากการ

ประกอบอาชีพประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ซ่ึงในอดีตมีรายไดจากการจับกุงตอคืน 10,000 – 

100,000 บาท แตปจจุบันเหลือรายไดตอคืนเพียงไมกี่รอยบาทเนื่องจากเช้ือกุง หรือสัตวน้ําวัยออน

นั้นลดลง  เปนผลมาจากสภาวะคล่ืนลมทะเลท่ีรุนแรงประกอบกับการลดลงของปาชายเลน ทําให

สัตวน้ําวัยออนตามธรรมชาติมีจํานวนนอยลง เนื่องจากสัตวน้ําไมมีแหลงอาหาร ท่ียึดเกาะ แหลงท่ี

อยู ท่ีหลบภัย จากการท่ีปาชายเลนถูกทําลายจนเส่ือมโทรม ทําใหมีปริมาณสัตวน้ําในธรรมชาติลด

นอยลง สงผลกระทบตอรายไดในการประกอบอาชีพท้ังการจับสัตวน้ํา และการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ผู

เล้ียงกุงบางรายตองเปล่ียนไปเล้ียงหอยแครงโดยซ้ือพันธุหอยแครงมาเล้ียงในบอแทนการเล้ียงกุง

ธรรมชาติ เนื่องจากปริมาณกุงในธรรมชาติท่ีไดลดนอยลง บางรายตองหาอาชีพอ่ืนเสริม เชน 

การคาขาย เนื่องจากรายไดจากการเล้ียงกุงไมเพียงพอ อีกท้ังยังตองมีรายจายท่ีเพ่ิมมากขึ้นในเรื่อง

การซอมแซมส่ิงปลูกสรางคันดิน ท่ีดิน ท่ีอยูอาศัยตางๆ ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 
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 “มีผลกระทบสิครับ ตอนชวงน้ําทวม ทํามาหากินอะไรไมไดเลย ตองอยูบานพื้นท่ีของเราก็แคหากินใน

คลอง น้ําทวมดินพัง ปูก็ไมมี ลงอวนก็ไมไดเลย เคยลงไดที 6,000 มีปญหาก็ไมถึงหรอก ยิ่งตอนน้ําเสียนะลงไมได

เลย พวก ปลา กุง ตายหมด”  

(บุญธรรม วัยทรง, 2555) 

 

 “แตกอนชาวบานท่ีนี่ไดคืนนึงเปนหม่ืนเปนแสน จับกุงขาวคืนเปนหม่ืนเปนแสนท่ีไดกัน เม่ือกอนคลุก

กันไมไหว เด๋ียวนี้ไปดูสิใสถุงพลาสติกกัน คืนไมกี่รอย ตอนนี้ชาวบานไมไดหอย ตายกันหมดแลว”  

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 

 

 “ถาน้ํากัดเซาะมาก ๆ บางที เช้ือกุงก็ไมเขามา พวกลูกกุง ลูกปู ปลา มันไมคอยมีท่ีเกาะอาศัยของมัน 

รายไดก็นอยลง เพราะไมคอยมีกุงเขามา แลวถากัดเซาะก็ตองเสียเงินซอมคันดิน หมดไปกับการเสียคาซอมกันวัง 

เพราะเราไมขุดก็ไมได น้ํามันทวม บางทีปนึงมันก็ทวมเยอะนี่ก็รนเขามาบานแลว”  

(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555) 

 

 “ออกทะเลไมไดกุง หอย ปู ปลา ไดกุงหอยปูปลา ลําบากมันไมเหมือนแตกอนนะ แตกอนออกไป 

ประมาณป 2535 งมปูทะเลนะไดกะหลัวใหญ ๆ วันนึง 3 หลัง 2 หลัง เด๋ียวนี้วันนึง 4 ตัว ดูซิเนี่ยผลกระทบคือวา

ยังไง น้ําก็ไมคอยดี ชาววังแตกอนเปดกุงเขาบรรทุกไปขายเปนลําเรือ แตตอนนี้มีตะกราไปใสจี๊ดเดียว มันหากัน

ลําบากของในทะเลตอนนี้ ฝดเคือง ถาเขาไมเลี้ยงหอยแครงเขาไมไดอะไรกันเลย เขาตองลงทุนเลี้ยงหอยแครง 

หอยแครงมันก็แพง ถารอเปดกุงอยางเดียวเขาอยูกันไมได แลวทะเลพังเขาก็ตองรนเขามา พื้นดินก็หายไปนะ”  

(กัลยา พงศพจร, 2555) 

 

 “มันก็ไดกุงนอยลง เม่ือกอนเปดกุงทีบรรทุกเต็มลําเรือหางยาว ตอนนี้ก็ไดแคถุงพลาสติก เคยลงทุนไป 4 

แสน สูกับคัน เราตองอาศัยธรรมชาติ เปดน้ําทะเลเขามา”  

(บุญสง คํานวรัตน, 2555) 

 

 “อยางในคันนะ เปดเขามันก็ไมมีเช้ือกุง ถึงเวลาเราเปดบอมันก็ไมได เราตองหาอาชีพอื่น แบบคาขาย

ดีกวา ดีกวาอยูเฉย ๆ เสริมเขามา ไหนจะหลานเรียนอีกหละ วันก็ตองจายแลววันละรอย”  

(สุมาลี โตชัยยะ, 2555) 

 

 “ทุนในท่ีนี้ไมใชเงินทอง แตเปนวัตถุดิบสัตวน้ํา ทุนดานการผลิตนอยลง เพราะฉะนั้น ผลผลิตก็นอยลง 

แลวก็มีสารปนเปอนมากขึ้น มันก็ตายเร็วข้ึน รายไดลดลงรายจายเพิ่มข้ึน”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 
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 “อยางชุมชนแถบนั้นเปนชุมชนท่ีเลี้ยงกุง เลี้ยงสัตวน้ํา อยางบอเลี้ยงกุงหรือบานท่ีอยูบริเวณนั้น ป ปนึงก็

หมดเงินไปกับการปองกัน การท้ิงหิน การถมดิน การปกไมไผเปนจํานวนเงินหลายแสนบาท คือแทนท่ีรายไดจะ

เอาไปใชจายอะไร เขาตองกันเงินสวนหนึ่งมาเพื่อปองกันท่ีของเขา”  

(ปฏิการ สายอรุณ, 2555) 

 

 2.3 ผลกระทบทางดานสังคม  

       2.3.1 การถอยรนบานเรือน และการอพยพ 

        ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานริมชายฝงท่ัวประเทศ

มากกวา 12 ลานคน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551) ซ่ึงบางพ้ืนท่ีไมสามารถอยูอาศัยได 

ตองอพยพถอยรนเขามาหางจากชายฝงมากขึ้น และสรางแนวปองกัน สวนพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหา

รุนแรงก็จะยายถ่ินไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีปลอดภัยกวา ซ่ึงในพ้ืนท่ีชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนก็ประสบ

ปญหาการกัดเซาะชายฝงเชนเดียวกัน ชาวบานในชุมชนก็ตองถอยรนเขามา และบางสวนยายถ่ินไป

อยูพ้ืนท่ีอ่ืน  

  จากการสัมภาษณพบวาทุกครัวเรือนในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนประสบปญหา

การกัดเซาะ แมวาพ้ืนท่ีจะถูกกัดเซาะเขามาทุกปก็ตาม แตชาวบานก็พยายามสรางแนวปองกัน

เพ่ือท่ีจะสามารถอาศัยอยูในพ้ืนท่ีได  บางสวนท่ีไมสามารถปองกันพ้ืนท่ีของตนไดก็ใชวิธีการถอย

รนยายบานมาในบริเวณท่ีไกลจากชายฝงมากขึ้น ซ่ึงจากการสังเกตภายในชุมชนพบวาจะมีการปลูก

บานบริเวณกลางชุมชนคอนขางหนาแนนมากกวาบริเวณชายทะเล คนในชุมชนท่ียังคงอยูในพ้ืนท่ี 

จะปรับตัวใหเขากับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นโดยไมมีการยายถ่ินฐานไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน เชน การสรางแนว

ปองกันดวยหิน หรือแนวไมไผ การดีดยกบานใหสูงขึ้น เพราะชาวบานยังคงใชประโยชนจากพ้ืนท่ี

ริมชายฝงในการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา และประมงชายฝงได และมูลคาสัตวน้ําก็ยังคงมี

ราคาสูง มีเพียงคนในครอบครัวบางสวนท่ียายออกไปก็จะไปเชาบาน ซ้ือบาน ซ้ือท่ีดินท่ีอ่ืนไว  

ท่ีดินในชุมชนบางสวนเจาของเดิมไดขายเปล่ียนมือไป และมีบางสวนปลอยใหเชา ดังคําสัมภาษณ

ตอไปนี ้

 

 “มันก็ไลก็รนหนีกันมาเรื่อยแหละ รนท่ีหนีกันมา เรื่องยายไมมีหรอก มีแตยายเขา”  

(วินัย พุทธมีผล, 2555) 

 

 “แตกอนอยูโนน มาซื้อเขาตรงนี้ จริงๆตรงนี้เปนของหลวงนะ แตถาเขามาเอาคืนก็ตองคืนเขา  ก็อยูริม

ถนนอยูในแนวถนนพอดี แตวาตรงนี้จะเปนคอสะพาน ท่ีดินตรงนี้ไมมีโฉนด เปนท่ีสาธารณะหมดแหละ เปนท่ี

ชายคลอง เม่ือกอนปาอยูดานในก็เปนท่ีสาธารณะ แตอยูต้ังแตเกิดเปนท่ีจับจองมาต้ังแตเกิด ก็ไมมีใครมาไล 

ชาวบานท่ีนี่เขาก็ไมไดยายนะเขาก็อยูท่ีนี่เหมือนกันหมดแหละ แตวาท่ีบางสวนขายเหลือเจาของท่ีวังนอยมาก มี
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นายทุนมาซื้อไวหมด ถามันกัดเซาะมาเรื่อย ๆ มาถึงตรงนี้จริงจริง ก็ไปกันหมดแหละ ไปเร่ือย ๆ เลย รนไปเรื่อยๆ  

รนไปมันตองมีท่ีไปนะ รนไปไมมีท่ีไปเราก็ไมรูจะปลูกตรงไหน ไมมีใครเขาจะใหเราปลูกหรอก แตวาลูกสาวซื้อ

ท่ีไวปลูกบาน ตรงคลอง 2 ลูกสาวท่ีแยกออกไป ไปซื้อท่ีปลูกบาน เขาทํางานราชการเขาเลยมีเงินซื้อท่ีปลูกได เก็บ

ตังคม่ัง กูเขาม่ัง”  

(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555) 

 

 “นี่บานตองรนมาหนที่สอง ยายบานข้ึนมาก็ปลูกตนไมไวเม่ือกอนเราไมไดปลูก มีตนไมนิดเดียว เรือ

ชาวบานจะเงียบไมคอยมี มีแตเรือนักทองเท่ียววิ่งกันท้ังวัน ไมไหว เห็นบานมันจะพังถอยมาดานหลังดีกวา อื้อ

ขนาดอยูบานเรายังหากินยากแลว ผมก็อายุเยอะลูกเตาไปทํางาน เราก็อยูตรงนี้ไมไดไปไหน เขาอยากจะทํามาหา

กิน สวนผมก็อยูตรงนี้”  

(บุญธรรม วัยทรง, 2555) 

 

 “นี่ก็รนเขามาบานแลว เราก็ตองขุดปองกันทุกป ทุกป ขุดคัน กั้นน้ํา ถาไมขุดมันก็เซาะไปเรื่อยๆ  สวน

เรื่องอพยพคงไมถึงข้ันนั้น ท่ีดินของแมเขา คนแถวนี้คงไมมีอพยพไปไหน ยังขุดยังสูกันอยู ยังทําคันปองกันเสริม 

คาใชจายในการขุดคัน ก็ถือวาคุม ถาเราเลี้ยงหอย เลี้ยงกุง เลี้ยงอะไร เราเคยทําแตนากุง จะไปทําอยางอื่น ก็คงไม

ถนัดแลวคะ พอแมก็ทํานากุง ก็ทําตอไปเรื่อย ๆ ทําอยางอื่นก็ไมถนัดไมเขาชองทางไมถูก ท่ีดินต้ังหลายสิบป 

ต้ังแตรุนปูทวดตาทวด”  

(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555) 

 

 “บานนี่ก็ต้ังท่ีเดิม แตยกสูง แตพวกท่ีทํากินกับทะเลเขาทําประตูน้ําเขาตองรนเขามาอีก ชาวบานแถวนี้ไม

มีอพยพ นอกจากเขาจะขายท่ี ขายท่ีท้ิง คนขางนอกมาซื้อท่ีก็เหมือนเอาดินมาถมทะเลวาง้ันเหอะ เพราะวาเงินมัน

หายไป หายไป มันก็รนเขาไปเหมือนเอาเงินมาถมทะเล คนเขาขายไป แลวเขาก็อยูขางนอก เขาก็ไดเงินไป ไอคน

ท่ีซื้อซิลําบาก แลวคนท่ีเชาทํามันไมใชท่ีของเขา เขาจะมาทําอะไรใหมันดีหละ เขาก็เชากินกันไป เขาไมมาทําใหดี

หรอก นี่ลูกสาวก็ชวนไปอยูขางนอกนะ เขาทํางานขางนอก นี่ก็อยูบานเลี้ยงหลาน แฟนก็ทํางาน เขาบอกวาใหไป

อยูขางนอก คนขางในก็ออกไปซื้อบานขางนอกอยูนะ เขามีเงินก็ไปซื้อบานท้ิงไวขางนอก ท่ีท่ีนี่ไมใชเจาของเดิม

เยอะแลวนะ เขาขายไป ไอคนท่ีทําอยูเขาเชาทําพวกวังอะไรนี่ เขาเชาหมดแลวหละบางทีคนอื่นเชา บางทีตัวเขา

เอง ท่ีเขาเอง เขาก็เชา”   

(กัลยา พงศพจร, 2555) 

 

 “ผมก็ยายมาตรงนี้เนี่ยแหละ ตรงหนาทะเลน้ํามันทวมไปแลว อพยพไปไหน คงไมมี สวนคนอื่น ก็เห็น

แตหนาเดิม ๆ คนก็ไมไดไปไหน แครนออกมาเทานั้นเอง ถาอพยพก็คงอพยพกันหมดท้ังชุมชน ถายายก็ตองยาย

หมด”  

(อนุกุล ทิม, 2555) 
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 “นี่ก็มาอยูตรงนี้ เม่ือกอนคลองนิดเดียว เด๋ียวนี้มันก็พังมาถึงบานแลว คือหลังบานก็ติดคลองแลวใชหิน

ท้ิงอยู ถาพังมาก ๆ ก็เสริมอีก อพยพก็ตองดูทุนเกาเราวาตองไปลงทุนอะไรได แตอยางผมพอจะเอาตัวรอดได แต

พวกหาเชากินคํ่า ผมยังมองไมเห็นเลย ก็มีทางเดียว ลักเล็กขโมยนอย ทุกวังทุกบอโดนหมด”  

(บุญสง คํานวรัตน, 2555) 

 

 “บานมันก็ทรุดนะ ก็ท้ิงหินมันไป ไมไดคิดอพยพไปไหน เราจะคิดอพยพไปไหน พื้นท่ีเราอยูตรงนี้

ต้ังแตรุนพอรุนแม เราก็ตองอยูแบบนี้คอยแกกันไป ชาวบานคนอื่น ๆ คงไมมีอะ นอกจากวาเขาขายท่ีไปอยูท่ีอื่น 

เปลี่ยนมือแบบนั้นแหละ”  

(สุมาลี โตชัยยะ, 2555) 

 

 “มีอยูชวงนึงเขาคิดขายท่ีท้ิง ขายท่ีแลวไปซื้อท่ีแถวพิจิตร แถวราชบุรี เพชรบุรี ขายท่ีนี่ 50 ไร ไปซื้อท่ี

โนนได 200 ถึง 300 ไร เพราะท่ีมันแพงไง ท่ีชายทะเล แตคนท่ีมาซื้อก็ซวยไป แตไมใชซื้อกันงาย ๆ เพราะพื้นท่ีนี่

เปนพื้นท่ีนิคมมันไมมีเอกสารสิทธิ์ มีบางคนท่ีมีเอกสารสิทธิ์ เคยมีโฉนด 40 ไร แตท่ีดินจริง ๆ มันมีไมถึง มัน

หายไปแลว ท่ีนี่มันมีกฎหมายบังคับวาไมสามารถซื้อขายกันได เปนท่ีนิคมใหคนท่ีไมมีท่ีทํามาหากินไง แต

ชองทางมันก็มีอยูวา อยาง 2 คนรูกัน คนเปนตัวเงิน ผมเปนเจาของท่ี กูเงินซัก 20 ลาน เอาท่ีไปคํ้าแลวก็ไมจายกัน 

แลวก็ไปแจงวาดอกทวมตน แลวก็ยึดท่ีบอกวาผมไมไดขายแตถูกยึดไป ผมไปกูเงินเขามา แตจริง ๆ ก็ขายกันนะ

แหละ ระยะหลังเริ่มมีโครงการอนุรักษฟนฟู ทุกคนเริ่มมีขวัญ กําลังใจข้ึน ท่ีวาจะทิ้ง ยังตองรอดูกอน ไอพวกท่ีท้ิง

ไป บางสวนทํากุงแลวขาดทุน เอาท่ีไปจํานอง ธกส. บางทีจะโดนยึดก็ตองแบงขาย ขายเพื่อใหไดเงินกอน เอาไป

ใชหนี้ แลวท่ีเหลือก็เอามาฟนฟู บางทีก็ขายในภาวะจํายอม”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 

 

 “การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน คนท่ีไมไหว ก็เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนท่ีอยู ท่ีทนอยูสวนหนึ่งคือ

ไมรูจะไปไหน ก็เลยอยูทําตอไป ชาวบานก็เริ่มมียายท่ีอยู บางทีก็ไมไดยายหรอก บางทีเขาก็ไปซื้อที่ไวตรงนูนตรง

นี้ แตอาชีพนี้มันยังทํามาหากินไดอยู มูลคาสัตวน้ําก็ยังแพง เชนเลี้ยงหอยแครงอะไรแบบนี้ ผลตอบแทนมันสูงก็

ยังทํากันอยู ตราบใดท่ียังทําไดเขาก็ทําตอไป คงไมท้ิงทีเดียว คงไมท้ิงรางไปหรอก แตก็ยังมีคนมาทํา อาจจะ

เปลี่ยนคน เปลี่ยนหนา ปลอยเชาปลอยขายก็หลายแปลง แตก็มีคนพื้นท่ีมาขอเชาทําหอยแครง วังใหญๆปนึงก็ได

เปนลาน”  

(ปฏิการ สายอรุณ, 2555) 

 

       2.3.2 ความสัมพันธของคนในชุมชน 

        จากปญหาการอพยพยายถ่ินฐาน เปล่ียนท่ีทํากิน และเปล่ียนแปลงอาชีพของคนใน

ชุมชน ทําใหขาดการสืบทอดการเรียนรูเกี่ยวกับการประมงชายฝง สงผลกระทบตอความสัมพันธ

ของคนท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน จากการสัมภาษณพบวาสมาชิกบางสวนในครอบครัวสวน

ใหญ ไมไดอาศัยอยูในชุมชน และไมไดประกอบอาชีพทําประมงชายฝงเหมือนกับพอแม แตจะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 
 

ออกไปประกอบอาชีพอ่ืน ไปทํางานขางนอกตามโรงงานตางๆ และไมไดอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชุมชน 

เนื่องจากมีความคิดท่ีวาอาชีพประมงชายฝงมีรายไดไมแนนอน จึงหันไปประกอบอาชีพรับจางใน

โรงงานอุตสาหกรรม ทําใหความสัมพันธของคนในครอบครัวลดนอยลง ไมมีการสืบทอดอาชีพ

ประมงชายฝงในรุนตอไป แตมีเพียงสวนนอยท่ียังคงทําอาชีพประมงชายฝงในพ้ืนท่ีชุมชน

เชนเดียวกับพอแม ดังคําสัมภาษณตอไปนี ้

 

 “มันมีผลกระทบคือ หนึ่ง ขาดความอบอุน การทําอะไรเหมือนกับใชจายเยอะกวา ไมเหมือนรวม อีก

อยางนึง ไมอยากออกจากพ้ืนท่ี คือ พื้นท่ีเราอุดมสมบูรณ เราไมตองไปซื้อเขากิน น้ําฝนเราก็รองจากหลังคาบาน

เราได สวนกับขาวกับปลา ถาลูกหลานกินเหมือนผมนะผมไมตองไปซื้อกับขาวกับปลาเลย กับเพื่อนบานก็มีมานั่น

คุยกันบาง”  

(บุญธรรม วัยทรง, 2555) 

 

 “นี่ลูกสาวก็ไปทํางานขางนอกนะ สวนเพื่อนก็เหมือนเดิม โตมาดวยกัน ถารนก็รนกันมาท้ังหมด โตมา

ดวยกัน ไมมีหนาแปลกเขามา เกิดมาก็เจอกันแลว”  

(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555) 

 

 “ลูกสาวเขาทํางานขางนอก โรงงานแลมต้ัน นี่ก็อยูเลี้ยงหลาน แฟนก็ทํางาน แลวคนแถวนี้ ก็รูจักกันมา

ต้ังนาน ก็เห็นกันอยู”  

(กัลยา พงศพจร, 2555) 

 

 “ความสัมพันธ กับคนท่ีบานกับชุมชนก็ปกติเหมือนเดิมก็เห็นแตหนาเดิม ๆ”  

(อนุกุล ทิม, 2555) 

 

 “ลูกก็ออกไปทํางานขางนอกกันนะ ลูกสาวก็อยูมาเลนะ ไปทํางาน 10 ปมาแลว ตอนนี้ก็อยูกับลูกชาย 2 

คน รับจางทําเครื่องฮอนดาม่ัง อีกคนก็ออกเรือ เราอยูนี่ญาติพี่นองเราก็ไมมี เขาทํางานอยูปากน้ํากันหมด แตพี่นอง

ก็อยูตางจังหวัดกันหมด สวนเพื่อนบานก็ไมมีอะไร”  

(สุมาลี โตชัยยะ, 2555) 

 

       2.3.3 ความขัดแยงจากการใชประโยชนทรัพยากร 

        ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลตอการลดลงของทรัพยากรตางๆ เชน สัตวน้ํา ปา

ชายเลน แมวาทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวจะลดนอยลง แตชุมชนยังคงใชประโยชนรวมกันตาม

ศักยภาพท่ีมีโดยไมเกิดปญหาความขัดแยงท่ีรุนแรง 
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       ความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับ

แนวทางการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล ซ่ึงในชุมชนเองมีความเห็นในประเด็นการปองกันท่ี

แตกตางกันแบงแยกความคิดออกเปน 2 ถึง 3 กลุม ซ่ึงปญหานี้ทําใหไมมีขอสรุปแนวทางการ

ปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางถาวรท่ีแนชัด ทําใหการดําเนินการลาชา อาจสงผลตอการ

สูญเสียพ้ืนท่ีขยายกวางรุนแรงมากย่ิงขึ้นหากไมมีการดําเนินการใดๆท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

สอดคลองกับคําสัมภาษณดังตอไปนี ้

 

  “มันตองมีทะเลาะกันม่ัง นอยใจกัน นั่งปรึกษากันม่ัง มีการประชุมกัน สวนชาวบานไมมีทะเลาะกัน แต

วาการทํามาหากิน ตองแยงกันแลว คือสมัยกอนออกไป 10 คนก็ได 10 คน สมัยนนี้ออกไป 10 คน บางทีได 2 คน 

แยงกัน ออกสาย ๆ ก็ไดสมัยกอน เด๋ียวนี้ ตี 4 ตี 5 ออกทะเลแลว จะไมทันกัน แตตองด้ินรนกันไป รายไดไม

เหมือนเม่ือกอน มันแยมาเรื่อย เม่ือกอนนี้เดินไปหาปู ก็ไดปูเลกันแลว เด๋ียวนี้ปูแสมยังหากันไมไดเลย ชายทะเลนี่

หมดสิทธิ์เลยไมเหลือแลว ปูทํารูหนอยโดนคลื่นตุมรูตันแลวหายหมด”  

(บุญธรรม วัยทรง, 2555) 

 

 “ก็ไมมีคะ แลวแตวาจะเปด เขาจะมีประตูเปดน้ําเขาวัง แลวแตโชควาเช้ือจะเขามาบานไหนเยอะ เขาไม

ขัดแยงกันเทาไหรหรอกแถวนี้ ตางคนตองลงทุนขุดกัน ปองกันไมใหมันพังเขามา”  

(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555) 

 

 “ไมเคยหรอก ก็มีแตพวกมีท่ีเขาทะเลาะกัน ไอคนจะเอาไมไผ ไอคนจะเอาหิน อะไรแบบนี้ เขาก็โจมตี

กันมีอยู 2 พวก คนท่ีเอาไมไผกับบอกวาไมไผไมดี อีกคนก็วาหินดี ไอใสกรอก อะไรจะเอามาบางคนก็วาไสกรอก

แตกหากินไมได ไมรูอะไรดี เขาไมปรองดองกันดวยแหละ ทะเลาะกันเปน 2 พวกไป บางทีเขาดึงไสกรอกมาแลว

ก็คาน อาว หยุดชะงัก”  

(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555) 

 

 “ไมมีนะ มีแตท่ีอื่นมาหากินบานเรา คนท่ีอื่นเขามาหากิน เขามีแรงหากินก็หาไป เขาหากินในทะเลไมใช

หาในวัง เขาก็หาไป มีพวกท่ีทําตามโรงงาน เขาไปแบกหอยแบกปูออกมาขาย เขาไมไดเขาไปขโมยในวังก็ไมมี

ใครวา”  

(กัลยา พงศพจร, 2555) 

 

 “มันก็มีทุกท่ีแหละ ชุมชนนี้ยังมี 2 กลุม 3 กลุม เรื่องท่ีดินทํามาหากินไมมี เพราะมันอิสระ ต้ังแตปกไม

ไผมานี่ เขาเริ่มลําบาก ลูกกุง หอยไมคอยมาเกิดไปปะทะหลักม่ัง ตายม่ัง จะอยูขางนอกบาง ตอนนี้มันก็เปน

ผลประโยชนกับพวกท่ีใชเรือ เขาตรวจจับจริง แตก็จับไมไดหรอกไมมีใครมาเฝา 24 ช่ัวโมง”  

(บุญสง คํานวรัตน, 2555) 
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 “ไมมีทะเลาะกันหรอก อยางคันดินเขาทํา เราก็ทําไมใหคันพังเสริมท่ีเหมือนกัน เหมือนชวยเหลือกัน ถา

ท่ีตรงไหนมันทวม มันพังเราก็ซอมแซมตองขุดตักดิน ตองใชเรือตักดิน”  

(สุมาลี โตชัยยะ, 2555) 

 

 “ไมมี แถวนี้มันดีอยางท่ีวาเขารูระบบไง สหกรณเขามาทําต้ังแตยุคบุกเบิก ชาวบานแถวนี้เขาเปนสมาชิก

สหกรณหมด เพราะฉะนั้นแถวนี้เขาจะรูถึงหลักและวิธีการ เขาจะไดความรูทางเทคโนโลยีทางดานนี้จาก

เจาหนาท่ีหนวย  ไปประชุมตลอด ก็เลยเหมือนกับวามีทักษะชีวิตท่ีดีข้ึนกวาบางท่ี ไมเคยรู เรื่องระบบและ

กระบวนการนี้เลย”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 

 

       2.3.4 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น 

        การกัดเซาะชายฝงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน คือใน

อดีตมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีตางๆกันภายในชุมชนเชน ประเพณีทําบุญปใหม ประเพณี

สงกรานต เม่ือเกิดปญหาการกัดเซาะทําใหการจัดกิจกรรมตางๆภายในชุมชนทําไดคอนขางยาก 

เนื่องจากพ้ืนท่ีโลงในชุมชนถูกกัดเซาะไป จึงตองเดินทางไปรวมกิจกรรมท่ีวัดแทน ซ่ึงพ้ืนท่ีของวัด

ไมไดอยูในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาการกัดเซาะ และการยายออกไปอยูขางนอกชุมชนของสมาชิก

บางสวนในครอบครัวทําใหคนในชุมชนลดนอยลงการจัดกิจกรรมตางๆภายในชุมชนจึงไมเกิดขึ้น  

  จากการสัมภาษณทําใหพบวาการจัดกิจกรรมของชุมชนในอดีตมีการจัดงานตางๆ

ในบริเวณบานของผูใหญบาน แตปจจุบันพ้ืนท่ีสวนใหญถูกกัดเซาะไป ทําใหไมมีการจัดกิจกรรม

ตางๆขึ้นมา  และคนในพ้ืนท่ีบางสวนไดยายไปอยูดานนอกชุมชนทําใหมีสมาชิกคนในชุมชน

นอยลง จึงไมมีการจัดงานประเพณีตางๆเหมือนท่ีเคยจัดในชุมชนเม่ือในอดีต งานประเพณีตางๆจึง

ไปจัดท่ีวัดประชาบํารุง หรือวัดลูกวัว และวัดธรรมคุณาราม แทนการจัดในชุมชนเนื่องจากเปนจุด

กึ่งกลางในการพบปะลูกหลานท่ีออกไปอาศัยอยูดานนอกเพ่ือมาทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว 

ประเพณีตางๆก็ยังคงอยู แตกิจกรรมบางอยางก็ไดสูญหายไป เชน ประเพณีรดน้ําดําหัวผูใหญ 

สอดคลองกับคําสัมภาษณดังตอไปนี ้

 

 “สมัยกอนมีรดน้ํา ดําหัวกันท่ีนี่นะ เด๋ียวนี้ตองยายไปโนนท่ีวัดโนน สงกรานต สมัยกอนไมมีถนน แต

เรือจะวิ่งมารวม แพลบเดียวรวมตัวกันได แตตอนนี้ตลิ่งพังม่ัง ชายฝงพังม่ัง ชาวบานเขาก็ไมทํากัน บางทีก็ยาย

ออกไปทําขางนอก คนท่ีทํากะทําโอที ก็ยายไปเชาบานขางนอก การรวมกลุมก็นอย ชวงเทศกาลก็เลยตองยายไป

ทําท่ีวัด เม่ือกอนก็ทําท่ีนี่หมดเลย ทําบุญท่ีนี่ นิมนตพระมาทําบานผูใหญ บางทีลูกเขาก็ไปทํางานขางนอกก็เอาพอ 

แมเขาไปทํา แตบานเขาก็อยูท่ีนี่ ก็เหมือนอยางนี้ถาลูกชายผมออกไป ผมก็ตองไปอยูกับลูกม้ัง บานก็อยูแบบนี้ ที
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พอเทศกาลปนึงมันมาลําบาก ไปทําอยูท่ีวัด เวนคนละครึ่งทางไปเจอกันท่ีวัด เพราะผมก็ไปเจอท่ีวัดลูกวัวนะ 

สมัยกอนมารวมที่บานหมด”  

(บุญธรรม วัยทรง, 2555) 

 

 “ประเพณีไทยๆ แบบสงกรานตท่ีไปวัดก็สนุกสนานกันตามประเพณี ประเพณีก็ยังอยูในใจเขา ไปวัดก็

วัดประชาบํารุง วัดลูกวัว”  

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 

 

 “สมัยนี้มันก็ไมดีเหมือนสมัยกอนหรอก มันเลนกันนอย จะไมคอยมี สมัยกอนมันมีท่ีโลงใหญก็เลนกัน

อะไรกัน แตนี่มันไมมีแลว แลวสมัยคนโบราณรุนพอรุนแมตายกันหมดแลว เหลือรุนนี้ 50 เพราะท่ีเขามาต้ัง

รกรากเริ่มแรก เขาก็มาอยูแบบพี่นองกันหมด”  

(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555) 

 

 “สมัยกอนกับสมัยนี้ตางกัน สมัยกอนทํา เด๋ียวนี้ไมคอยไดทํา บางทีก็เขาวัดไปทําบุญถือศีลกัน วันพระ

เขาก็ไป เขายังทํากันอยู”  

(กัลยา พงศขจร, 2555) 

 

 “ประเพณีเปลี่ยนไปเยอะเลย ไมมี เม่ือกอนมันมีชวงสงกรานต มันมีเลนสาดน้ํากันอะไรกัน เด๋ียวนี้มัน

ไมมีแลว อยางรดน้ําดําหัวผูใหญก็เพิ่งจะสรางกันข้ึนมา เออเอาผูใหญมารดน้ําขอพร อยากเลนสาดน้ํากันอยางแต

กอนก็หายไปแลว อยางลอยกระทงเคยลอยตามประเพณีตามบานไมมีแลว พอเย็นหนอยน้ําเริ่มแหง เม่ือกอนนี้เต็ม

คลอง แตเด๋ียวนี้ทุมกวาน้ําลงแหงแลว”  

(สุมาลี โตชัยยะ, 2555) 

 

 2.4 ผลกระทบทางดานคุณภาพชีวิต  

       การกัดเซาะชายฝงสงผลทําใหคนในชุมชนตองสูญเสียท่ีดิน  ท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีท่ีมีการ

เพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง และทรัพยากรสัตวท่ีลดนอยลง สงผลตอความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 

ความม่ันคงในการดําเนินชีวิต และทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไป  

      จากการสัมภาษณพบวาในการประกอบอาชีพภายในชุมชน เชน การจับสัตวน้ํา การ

เล้ียงกุง เล้ียงหอย มีความลําบากมากย่ิงขึ้น เนื่องจากไดผลผลิตสัตวน้ําท่ีลดนอยลงมีผลตอรายไดใน

การประกอบอาชีพท่ีลดนอยลง และยังตองนํารายไดสวนหนึ่งมาใชในการซอมแซมบานเรือน ท่ีดิน

ท่ีถูกกัดเซาะเสียหาย ซอมคันประตูบอเล้ียงกุง ทําใหเงินท่ีเหลือจากการประกอบอาชีพลดนอยลง 

ซ่ึงสภาวะในปจจุบันท่ีมีคาครองชีพสูงขึ้นทําใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตลดลง ซ่ึงสอดคลองกับ

คําสัมภาษณดังตอไปนี้ 
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 “จากหนามือเปนหลังมือ จากเศรษฐีเปนยาจก มันหากินลําบากมาก” 

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 

 

 “เยอะเลย 70 % อยางท่ีวาเราอุดมสมบูรณ ถายอนหลังออกไปเราไมตองรีบไมตองด้ินรนแกงแยงกันไม

ตองแยงกันเอง มีวิถีชีวิตเปลี่ยนไป แตท่ีมีผลกระทบมากคือคนที่มีเนื้อท่ีติดทะเล แตการหากินมันก็หากินลําบาก

ข้ึน”  

(วินัย พุทธมีผล, 2555) 

 

 “เยอะเลย อยางท่ีบอกเราตอนด้ินรนแกงแยงกันเอง มันทํามาหากินลําบาก”  

(บุญธรรม  วัยทรง, 2555) 

 

“ก็เลี้ยงกุงไปแบบนี้แหละ แตก็ไดกุงนอยลง บางท่ีเราก็เอาหอยมาลงบางก็ตองลงทุนกัน ก็ทํากันไป ก็หา

กินลําบากมากข้ึนไดกุงนอย”  

(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555) 

 

 “คิดวาเปลี่ยนนะสมัยกอนมันหากินสบาย ตอนนี้มันทําอะไรก็ลําบากหากินยากข้ึน”  

(กัลยา พงศพจร, 2555) 

 

 “พื้นท่ีทุกสถานท่ีมันตองอยูใหได ปรับใหอยูใหได ปรับอยูทุกเวลาเราก็แกปญหามาโดยตลอด”  

(บุญสง คํานวรัตน, 2555) 

 

 “จะวาไป วาเปลี่ยนจากเดิมก็ไมมี คืออาชีพการทํามาหากิน จากเดิมคนทําอาชีพรับจางงมหอย อาชีพอื่น

ก็ไมมี ออกทะเลก็เปนสวนตัว  แลวก็มีขายขาวก็ทําอยูแบบนี้”  

(สุมาลี โตชัยยะ, 2555) 

 

“วิถีการเปลี่ยนแปลง กอนท่ีจะทําวังกุงเขาทํานาตามลําคลอง เม่ือกอนเปนนาขาว พอลําคลองมันกวาง

เขา กวางเขา น้ําเค็มเริ่มเขามา คนเราก็เห็นวาเปนน้ําเค็มผิดปกติ ปกติก็ทํานาปหลังฝน พอชวงหนาแลงเขาก็ไมได

ทํานา ตามคลองจะเปนน้ําเค็มคือไมมีน้ําจืดมาดันน้ําเค็ม น้ําเค็มก็เขามา น้ําเค็มบางทีก็มีลูกกุงลูกปลามาดวย เขาก็

ไปจับกุง ปลา บางทีก็ไหลเขามาในบอ แลวมีการคิดเปนบอเพื่อนําน้ําทะเลน้ําเค็มท่ีมีเช้ือสัตวน้ําเขามา แลวเปลี่ยน

จากนาเปนเลี้ยงกุง ก็เปลี่ยนแปลงมาอยางในปจจุบัน ซึ่งในปจจุบันการประกอบอาชีพนี้ก็ลําบากมากข้ึนนะ คือ

สัตวมันไดนอยลง รายไดก็ลดลงไป แทนท่ีจะไดเต็มๆกลับตองเอารายไดสวนหนึ่งไปซอมแซมวัง บานท่ีพังอีก”  

(ปฏิการ สายอรุณ, 2555) 
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 2.5 ผลกระทบทางดานสภาพจิตใจ  

       2.5.1 ความหวาดกลัวและความวิตกกังวล 

  ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอสภาพจิตใจ ความหวาดกลัวและวิตก

กังวลในความปลอดภัยของชีวิต และทรัพยสินของตน ท้ังท่ีดินทํากิน และท่ีอยูอาศัย  เกิดความ

หวาดกลัวตอภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง จากการสัมภาษณพบวาคนในชุมชนสวนใหญกลัวความรุนแรง

ของคล่ืนลมท่ีกัดเซาะชายฝง และยังคงวิตกกังวลกับภัยธรรมชาติ กลัวจะตองสูญเสียท่ีดินทํากิน ท่ี

อยูอาศัย บานเรือนของตน การกัดเซาะเขามาเรื่อยๆใกลตัวมากขึ้นทําใหคนในชุมชนมีการตื่นตัวกัน

มาก สอดคลองกับคําสัมภาษณดังตอไปนี ้

 

 “คือมันพังมาเรื่อย ไมมีใครเขามาชวยเหลือ ลําพังชาวบานสูไมไหวหรอก  ท่ีไดเลี้ยงกุง เลี้ยงหอย มายัง

ไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวก็ไปลงทุนในทะเลจนหมด ซื้อหิน ซื้อปูนทําเข่ือนกั่นม่ัง เอาหินไปท้ิงก็เอาไมอยู มัน

สูไมไหวเพราะคลื่นมันกัดตองรนหนี ท่ีก็หดเขามาเรื่อยๆ”  

(วินัย  พุทธมีผล, 2555) 

 

 “ก็กลัวแตทําอะไรไมได มันข้ึนอยูกับคนใหญคนโต ผมคิดอยางนี้มากกวา เพราะเราจะอาปากอะไร

ออกไปมันก็หยุดตรงนี้ ไมไปไหน มันก็กลัวนะแตก็ตองสู เพราะเราก็ไปไหนไมได เพราะวาสุดทายก็ลงทะเล 

ทะเลเปนท่ีท่ีดีท่ีสุด และก็เปนท่ีท่ีแยท่ีสุด สุดทายคนจะไปด้ินรนเพราะวาหากินอะไรไมคลอง แตก็ข้ึนไปขางบน

ไมไดแลว ท่ีดินมันนอยลงก็ด้ินกันอยูแบบนี้ ยายมาเรื่อย ท่ีสุดทายแลว จะยายไปไหนก็ไมได ก็ตองสูกันไป ไมสูก็

ตาย ท่ีดินบานเราเราถูกไฟไหม เราโดนยึดมันใจหาย นี่เราก็โดนยึดเหมือนกันนะเนี่ย โดนธรรมชาติยึด”  

(บุญธรรม วัยทรง, 2555) 

 

 “ตอนนี้คลื่นนากลัว ถาตอนพายุเขาหละบางขุนเทียนเปนเปาหมายแรก เราประมาทไมได เม่ือเร็ว ๆ นี้

พายุนกกระเต็นไมไผปกไวหลุดเปนพัน มันตีไมไผหลุดหมดแหละ แลวปดขาวกันเงียบหมด นกกระเต็นมัน

รุนแรงคลื่นเนี่ยเกิด 2 วัน 3 วัน มันตีหลุดหมด”  

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 

 

 “ก็กลัว ก็บางทีของบไปอะไรไป ทําเรื่องทําอะไรไป ใหเขาท้ิงหินท้ิงอะไรใหก็ไมมีมา ผูใหญก็ไปทํา

เรื่องท่ีเขต เห็นเอาไมไผมาปก ก็ไมอยู พอคลื่นซัดก็หลุดหมดแลวคะ มันไมเหมือนเราท้ิงหิน ท้ิงหินยังดีเปนแนว

ยาว ๆ เลย ใหมันมีตะกอนเปนหนากินเสริมข้ึนมาไดนอกชายฝง หลังปาไมเคยเห็นเขามาท้ิงหิน มีแตเอาไมมาปก 

ปกไปลึกมาก น้ําเซาะทีสองทีก็หลุดลอยไปหมดแลว สวนมากไมคอยไดผล นอกจากท้ิงหินหรือเอาเสาไฟฟามา

ปก”  

(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555) 
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 “กลัวสิ ปาเห็นบานเปนหลัง ๆ เลื่อนลงคลองปาเห็นมาแลว ตรงคลองท่ีเปนจุดชมวิวนั่นแหละ น้ําเยอะ

มันจะอุมฝงไว พอน้ําแหงจัดแหงเยอะมันจะเลื่อนบานเปนหลัง ๆ จะเลื่อนไปเลย บานคนรูจักดวย ตอนนี้เขาปลูก

บานใบจากเล็ก ๆ ถาปลูกบานใหญก็เลื่อนไปตามดินหมด”  

(กัลยา พงศพจร, 2555) 

 

 “กลัวนะ เม่ือกอนเห็นวาจะมีโครงการของรัฐบาลวาจะทําเปนเข่ือนนะ ผมเห็นดวยผมอยากใหมันเกิด

อยางดอนหอยหลอด อยากใหทําอยางนั้นแตวามีคนแยง ถาทําไดการกัดเซาะมันก็จะไมเกิดข้ึน”  

(บุญสง คํานวรัตน, 2555) 

 

 “เราก็เริ่มกลัว เม่ือกอนอยูทะเล ตอนนี้เปลี่ยนมาเปนลูกหลานทํา ตอนนี้เราก็รนมาอยูชวงกลางแลว แต

ถามวาน้ําทวมไหม ก็ทวมนะเราก็ท้ิงหินไป ก็คอยเสริมมัน ก็คอยสรางมัน ดูท่ีไมใหมันพังไปก็ตองเหนื่อยกันอยู

แบบนี้แหละ ไอท่ีมันเซาะมันพังไปเราทํามันก็อยู เราไมทํามันก็พังไป พอแมเขาทํามา เปนท่ีดินด้ังเดิมเราก็เสริม

ตอยันลูกหลาน”  

(สุมาลี โตชัยยะ, 2555) 

 

 “ไมกลัว คงไมทําโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมหรอก เพราะวาเปนคนรวมชาวบาน แลวต้ังเปนกลุมรักษ

ทะเลอาวไทย ตอนนี้เราต้ังเปนองคกร แลวเม่ือกอนชาวบานไมไดมองซะดวยวาเกิดอะไรข้ึน ถาชาวบานไม

รวมตัวกันเราก็จะไมมีอํานาจไปตอรองภาครัฐ”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 

 

 “ภัยเรื่องกัดเซาะอยางเม่ือกอนไมมีการต่ืนตัว แตเด๋ียวนี้มันก็เขามาใกลตัวใกลบาน ทุกคนก็ต่ืนตัวกัน

มาก ทีนี้คนทางทะเลทางท่ีดินติดทะเลเขาก็ต้ังกลุมอนุรักษ ก็มีการจัดต้ังกลุม ทุกคนอยูในปญหาเดียวกันท่ีเนน

เรื่องดูแลตามชายฝง แลวก็มีมูลนิธิชุมชนไทยเขามาสนับสนุน เขาก็พยายามดึงงบประมาณอะไรมา หางบอะไรมา 

ก็ดึงลงมา บางทีหาไดดีกวา กทม. อีก”  

(ปฏิการ สายอรุณ, 2555) 

 

       2.5.2 ความหวาดกลัวตอการสูญเสียทีด่ินที่อยูอาศัย 

         การกัดเซาะชายฝงทําใหพ้ืนท่ีริมชายฝงถูกกัดเซาะเขาไปจนถึงพ้ืนท่ีของชุมชน 

ท่ีดิน บานเรือน พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีตั้งบานเรือนของคนในชุมชน ทําให

ไดรับความเสียหาย หากปญหาการกัดเซาะเพิ่มทวีความรุนแรงมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอชุมชน

ท่ีตั้งบานเรือนริมชายฝง เกิดความหวาดกลัวตอการสูญเสียท่ีดินอันเปนท่ีตั้งบานเรือน และความ

หวาดกลัวตอความเสียหายของบานเรือนท่ีพักอาศัย  

  จากการสัมภาษณคนในชุมชนมีความวิตกกังวล กลัววาตนและครอบครัวจะไมมีท่ี

อยู กลัวลูกหลานจะไมมีท่ีอยู ไมมีท่ีทํากิน เกิดความกลัวขาดความม่ันคงในการดํารงชีวิต และขาด
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ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ คือ กลัวเรื่องการเปล่ียนแปลงอาชีพท่ีตนไมถนัด ซ่ึงท่ีดินทํากิน

และอาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงของคนในชุมชนมีการสืบทอดมาหลายรุน คนในชุมชนจึง

พยายามปองกันดวยวิธีตางๆ เชน การใชหินท้ิง การใชแนวไมไผ เปนตน ดังคําสัมภาษณดังตอไปนี้ 

 

 “ก็กังวลแตคงไมยายไปไหน คงจะอยูท่ีนี่ คงจะไปกอน อยูไมถึงขนาดนั้นหรอก”  

(วินัย พุทธมีผล, 2555) 

 

 “นี่ผมลงทุนปกไมไผลงไปไมรูจะปกยังไงแลว รองเรียนไปก็แคนั้นหยุดเงียบนี่เขาจะบีบ พวก สส.เขา

มายกมือไว แตพอไดเปนเราก็หมดสิทธิ์ ไดแตพูด แตเรื่องก็หยุดเงียบ ผมบอกวาตลิ่งพังทําไมไมทําถนน มีแตเรือ

เขามาตลิ่งก็ไมเหลือ แลวผมคงตองตายกอนลูกๆ ก็ตองออกไปขางนอกเขาโรงงาน เชาบานเขาอยู”  

(บุญธรรม วัยทรง, 2555) 

 

 “มีนะไมรูจะมาถึงตอนไหน เราเคยทําแตนากุง จะไปทําอยางอื่นก็คงไมเขาทางไมรูจะออกไปทําอะไร

ท่ีดินก็หลายสิบปของปูทวด ตาทวดมันพังไปก็นาเสียดาย ก็ตองขุดทําคันปองกันสูกันอยู”  

(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555) 

 

 “กลัวสิ ทําไมจะไมกลัว เพราะปาไมมีท่ีทาง ก็กลัววาจะไปอยูท่ีไหนกัน รุนลูก รุนหลานจะไปทําอะไร

กัน จะไปอยูท่ีไหนกัน ถาทะเลามันพังมา เขาวามันจะพังมาเรื่อยๆ”  

(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555) 

 

 “เม่ือมันกัดเซาะมากไมมีท่ีอยูมันก็ตองไปหละนะ ก็ตองไปเหมือนกันหมดนี่มันกลัวกันแลวนะ แตยังไง

ก็ตองดําเนินชีวิตไป แลวความถนัดก็หากินท่ีนี่หากินได จะใหไปทํางานขางนอกก็คงไมได”  

(กัลยา พงศขจร, 2555) 

 

 “มันแนนอนอยูแลว อันดับ หนึ่ง คือสภาพจิตใจและวาเม่ือไหรจะมาถึงเรา อยางขุนสมุทรจีนพังเขาไป

ต้ังก่ีกิโลแลว แลวบานบางคนก็รื้อ แลวก็สราง แลวก็รื้อหนีไปเร่ือยๆ มันพังเรื่อยๆ มันไมมีการออกไปเลย มันมีแต

เขามาเรื่อยๆ”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 
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3. แนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 

 3.1 การกําหนดแนวทางหรือนโยบายการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 

       จากการสัมภาษณประธานชุมชน ผูนํากลุมอนุรักษ และปราชญชาวบานไดมีการ

กําหนดนโยบายการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง วิธีคือ ปกไมไผ ท้ิงหิน ปกเสาไฟ 

เสาคอนกรีต ทําตัวเบรกคล่ืน และนําภูมิปญญาชาวบานกับความรูของนักวิชาการมาทําแผนการ

แกไขปญหาอยางจริงจัง  

      ประธานชุมชน ผูนํากลุมอนุรักษ และปราชญชาวบานไดกลาวถึงแนวทางการแกไข

ปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีแตกตางกันเชน ปกไมไผ ท้ิงหิน ปกเสาไฟ เสาคอนกรีต ทําตัวเบรกคล่ืน 

ซ่ึงวิธีการแกปญหายังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทางภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงใน

สวนของประชาชนควรเรงใหมีการรวมมือกันวางแผนหาแนวทางการแกไขปญหาโดยเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 

 

 “ก็ท่ีผมบอกวาใครมีทุนก็ซื้อหิน ซื้ออะไรไป ปองกันไวอะไรแบบนี้ มันก็ลดระดับไดลงได หนึ่งในสิบ 

ไอท่ีปกไมไผมันชวยอะไรไมไดอะ ก็มีการประชุมแตไมมีกําลังท่ีจะไปทําอะไรได นอกจากรัฐเขามาชวยอยาง

เดียว รอรัฐบาล”  

(วินัย พุทธมีผล, 2555) 

 

 “อะไรก็ได ไมไผก็ได หินก็ได เสาไฟก็ได แตตองทําตัวเบรกคลื่นกอน คือถาคุณไมเบรกคลื่น อยางไม

ไผก็พังกัน ตัวเบรกคลื่นก็คือปกไปซอนๆ กันตัวเบรกลดการปะทะใหลดลง แลวเอาไมไผมารับอีกชวงหนึ่ง วาง

ใหเขาเปา ปกไมไผแบบนี้แบบท่ีเขาทําอยู คลื่นก็แหวกมาเฉยเลย มันไมไดไปหยุด”  

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 

 

  “ผมเห็นดวยนะการท้ิงหินอยาไปเช่ือเลยวานักวิชาการบอกวาท้ิงหินแลวอยูไมได ท้ิงหินแลวเปดชอง

ตอประมาณ 500 เมตร แลวเวนชองเมตร 2 เมตร ไมเปนหินก็ตองคอนกรีตวัสดุอยางอื่นอยามาคุยเลย เม่ือกอนท่ี

สมุทรปราการเขาท้ิงนะ เขาปกไมทําเปนซองเปนซองแลวตรงกลางซองปกสูงข้ึนมา 2 เมตร ข้ึนถี่ ๆ ไมใหหินรอด

ตรงกลางซองจะปกเปนเข็มสับไปสับมาไมใหหินหลุด แลวท้ิงหินกลางซองกับคลื่นไดดีมากเลย แตพอไมผุแลว

มันลม มันเลยจมไป แตถาเราปกมันอยูตัวแลวแลวเปลี่ยนวัสดุท่ีไมเกี่ยวกับไมมันจะดีมากเลย”  

(บุญสง  คํานวรัตน, 2555)  
 

 “มีวิธีเดียวท่ีจะทําใหการกัดเซาะชายฝงลดลงคือการนําภูมิปญญาชองชาวบานกับความรูของนักวิชาการ

เขามาผนวกเขาดวยกัน ทําเปนแผนการแกไขปญหาอยางจริงจัง จึงจะเกิดการแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 
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 3.2 แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยชุมชน 

       จากการสัมภาษณประธานชุมชน ผูนํากลุมอนุรักษ ปราชญชาวบาน และเจาหนาท่ีฝาย

พัฒนาชุมชนเขตบางขุนเทียนไดมีการกําหนดแนวทางในการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัด

เซาะชายฝง ในสวนของบานเรือนโดยการปกไมไผ ท้ิงหิน ใชถุงดินกั้น ขุดทําคันดินปองกันท่ีของ

ตน สวนการปองกันบริเวณชายฝง ซ่ึงไดมีการทดลองท้ิงหินแตไมประสบความสําเร็จ ตอมามีการ

เสนอการทํา ที-กรอยน (T-Groin) แตถูกคัดคาน และปจจุบันจึงไดมีการทดลองใชไมไผเปนแนว

ปองกันคล่ืน  

      จากการสัมภาษณสามารถสรุปแนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงของ

โดยชุมชนมีวิธีคือ ในสวนของบานเรือนชาวบานตองลงทุนปองกันการกัดเซาะในท่ีดินของตนเอง

ดวยวิธีตางๆตามกําลังทรัพยของแตละคน เพ่ือปองกันท่ีดินไมไหถูกกัดเซาะพังทลายไปมี 4 วิธี เชน 

การใชถุงใสดินกั้น การขุดคันดินใหสูง การท้ิงหินปองกันการกัดเซาะท่ีดิน(ดังภาพท่ี 27) หรือการ

ปกไมไผปองกันการกัดเซาะท่ีดิน(ดังภาพท่ี 28) เปนการปองกันภายในท่ีดินของตน สวนการ

ปองกันในภาพรวมคือพ้ืนท่ีติดทะเลบริเวณชายฝง ปจจุบันไดมีการใชไมไผเปนแนวปองกันการกัด

เซาะ ซ่ึงชุมชนท่ีอยูบริเวณชายทะเล 6 ชุมชนประกอบดวยชุมชนเสาธง ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ 

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ชุมชนศรีกุมาร ชุมชนแสนตอ และชุมชนหลวงพอเตา ไดมีการรวมตัว

กันจัดตั้งเปนองคกรกลุมรักษทะเลกรุงเทพเพือ่หาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงโดย

การสรางเขื่อนไมไผ แตกอนหนานี้ทางหนวยงานของรัฐไดมีการทําประชาพิจารณแลว มีมติทํา      

ที-กรอยน โดยใชไสกรอกทราย แตทางกลุมรักษทะเลกรุงเทพไดคานการทํา ที-กรอยน เนื่องจากใช

ทรายในการบรรจุเม่ือทรายเกิดแตกออกจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศชายเลน รวมถึงสงผล

กระทบตอการเพาะเล้ียงสัตวน้ําดวย จึงมีการทดลองใชไมไผในการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง

แทนเนื่องจากไมไผเปนโครงสรางออนสามารถทําไดเลยโดยไมตองรอ เปนการปองกันช่ัวคราว ซ่ึง

ภายในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนเองก็มีความเห็นท่ีแตกตางกัน แบงเปน 2 กลุม 3 กลุม คือกลุม

หนึ่งเสนอใหใชไมไผ อีกกลุมก็ไมเห็นดวยในการใชไมไผ ซ่ึงความเห็นท่ีไมตรงกันทําใหเกิดความ

ขัดแยงในการดําเนินงาน ทําใหการดําเนินการตางๆเกิดความลาชา  สอดคลองกับคําสัมภาษณ

ดังตอไปนี ้

 

 “ชาวบานก็มี คือ บรรเทา เอาอะไรไปปองกันไวไมใหมันกัดเซาะ ตองลงทุนเอง บางทีก็ซื้อหินไปท้ิงกัน

ท้ิงทีครั้งละแสน ลํานึงก็ 2 หม่ืน เด๋ียวนี้ 2 หม่ืนกวาแลว บางคนก็งบนอยก็ใชไมไผปก แลวก็ถุงดิน ถุงท่ีเอาดินใส

แลวก็ไปก้ันไว กั้นไดไมนานหรอกตองซอมกันอยูเรื่อย ๆ แลวก็ถานั่นก็ใชแม็คโคขุดใหมันสูงข้ึนมาอีกหนอย 

แม็คโคเด๋ียวนี้ก็ช่ัวโมงละพันกวา ชาวบานปองกันไดแตลําพังตัวเอง”  

(วินัย พุทธมีผล, 2555) 
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 “ชาวบานเขาก็ท้ิงหิน ปกไม อะไรท่ีมันพอทําไดก็ทํากันตามกําลังทรัพยของแตละคน เม่ือกอนผมก็ท้ิง

หินสูกับทะเลอยู หมดไปเยอะ มันก็ตองลงทุนกันเองไมมีใครมาชวย ไอไมไผท่ีปกก็ไมชวยอะไร มันตานทานไม

ไหว ปกใหดูสวยงามอยูได ป สอง ป มันก็ไปแลว บางเจาไมออนปเดียวก็ไป ไมไผมันของหลายเจา จริงๆ แลวมัน

ตานไมไหว ตองแบบตรงมหาชัย ตรงนั้นเขาทําได เขาทําถูกตอง แตลงทุนมหาศาลไง คือปกแนวนี้ไปปุบแลวก็

ปกแนวใน แลวก็ปกเขยิบไปเรื่อยๆ ปกช้ันเดียวมันก็รอดมาเหมือนไปปกมันเลนๆ”  

(บุญสง คํานวรัตน, 2555) 

 

 

 

ภาพท่ี 27 การใชหินท้ิงเพ่ือปองกันการกัดเซาะ 

 

 

 

ภาพท่ี 28 การปกไมไผเพ่ือปองกันการกัดเซาะ 
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 “เดิมชาวบานเขาออกแบบมาแลว ทางการใหเลือก 4 ชอย ไมไผ ที-กรอยน สามเหลี่ยม มีทุกรูปแบบ มติ

เขาก็วา ที-กรอยน ทําประชาพิจารณ 4 เท่ียว สรุปออกเปนที-กรอยน นักอนุรักษเขาก็มาบอกวา ที-กรอยน เขากุง

ตาบอด ตีทีเดียวจบเลย เอาไมไผเขามาแทรกเลย แลวถึงวาพวกกรรมาธิการเขารูกัน มันรูกันมาแลววาตองเอาไม

ไผ เพราะชาวบานทําประชาพิจารณข้ันสุดทายแลว ข้ันลงมือทํา ที-กรอยน นะ หยุดเบรกเขา แลวชาวบานยังยกท่ี

ให กทม. คนละ 150 กวาไร หลักฐานก็บันทึกท่ี กทม.ไวหมด ปดขาวหมด เนี่ยสาเหตุเกิดข้ึนจากตรงนี้ไมไผโดน

จับยัดเขามา ขอกอนทดลองกอน มาหนัก ๆ ขอยึดแลวไมไดขอทดลอง 6 เดือน 7 เดือน ก็ผุหมด ก็เพรียงมันเจาะ 

กระแสลมมันแรงตีหลุดหมด ตอนนี้ชาวบานก็ไดแตสูดวยลําแขงตัวเอง หนวยงานรัฐก็ไมไดชวยอะไรเขา ท้ิงหิน 

ท้ิงอะไรไป เงินไดมาก็ไปจมตรงนั้นหมด”  

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 

 

 “เรามีการรวมตัวเปนองคกร ตอนแรกก็รวมกันไมได แตพอมาเจอมูลนิธิชุมชนไทย เขาก็มาไมไดบอก

วาจะทําอะไรใหคุณ เม่ือกอนชาวบานแลวแตเจานายวาจะทําอะไร เอาอะไรมาใหแคนั้นเอง ไมคิดวาจะใหเบ็ด แต

ใหปลามากินเลย คือถามวาจะใหจะไดอะไร แตชุมชนไทยมาปุบเขาก็นั่งเฉยๆ คุยกันท่ีจะทําอะไรเพื่อบานคุณ คุณ

มีปญหาอะไร จะแกยังไงวิเคราะหกัน ก็เลยมีการรวมตัวกัน โดยไมแบงชุมชนเรามารวมกันเลยกอต้ังข้ึนมาเปน

เครือขายรักษทะเลกรุงเทพ เพื่อแกปญหาการกัดเซาะชายฝง ดวยการสรางเข่ือนไมไผเพื่อชะลอคลื่น  รวมตัวกัน

เปนเครือขายตอรองกับภาครัฐวาจะทําแนวไมไผ”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 

 

 “ผูนําเขาก็มีการรวมตัว รวมกลุมเปนองคกรกลุมรักษทะเลกรุงเทพ ก็คือมีบทบาทมากข้ึน เม่ือกอน

อาจจะอยูตัวใครตัวมัน ชุมชนใครชุมชนมัน การรวมตัวกันชุมชนท่ีเกิดปญหามาเขียนโครงการเสนอตอหนวยงาน

ตางๆ เพื่อของบประมาณ หรือถามีการรวมตัวกันแบบนี้หนวยงานตางๆก็มีการลงมาหาเขา มามองในภาพรวมของ

ชุมชนพื้นท่ี แลวเขาก็ทํางานเปนเครือขายในทุกจังหวัดท่ีติดชายทะเลอาวไทย คือเขาทํางานประสานกันหมด มี

ปญหาเก่ียวกับทะเลใครจะมาทําอะไรเขาจะรูเขาจะประชุมกันอยูบอยๆ แตถาชุมชนในตัวของชาวบานเองเขาตอง

ทํากันเองแลวแตทุนทรัพย แลวแตตังคเยอะอาจทําเข่ือนคอนกรีต คือปองกันท่ีของตัวเองเฉยๆ ก็ทําเฉพาะท่ีเขา 

แนวทางของกลุมก็คือทางกลุมคุยกับผูบริหารทางผูวา ทําหนังสือทําอะไรไป ก็คือสรุปเบ่ืองตนใชไมไผ เปน

โครงสรางออนไมตองรอ”  

(ปฏิการ สายอรุณ, 2555)   

 

       การปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะในสวนของชุมชนนั้นพบปญหาและอุปสรรค 5 

ประการ คือ  1.ชาวบานแตละคนมีงบประมาณในการปองกันการกัดเซาะท่ีดินของตนคอนขางนอย 

2.การดําเนินการแบบตางคนตางทํา  3.การปองกันในภาพรวมของชุมชนท่ีมีการใชไมไผในการลด

แรงคล่ืนปองกันการกัดเซาะชายฝง ไมไผท่ีไดมานั้นเปนไมไผท่ีไมมีคุณภาพ มีอายุการใชงานท่ีส้ัน 

4.จากสภาพชายฝงท่ีเปนดินเลนเปนดินออนการใชไมไผปกจะไมมีความคงทนสามารถหลุดลอยได
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งาย  5.ในการของงบประมาณเพ่ือใชในการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนจาก

หนวยงานของกรุงเทพมหานครนั้นทําไดคอนขางยาก ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 

 

 “คือเรื่องงบประมาณของชาวบานไมมี มีไมเยอะหรอก และรายไดมันก็นอยลง เด๋ียวนี้ยิ่งไมคอยได เอา

เงินไปท้ิงทะเลหมด”  

(วินัย พุทธมีผล, 2555) 

 

 “ไมไผมันมีลม ท่ีปลองมันมีลม จะอัดลม พอโยกไปโยกมามันก็เดงข้ึนหมด ทะเลเรามันไมใชดินแข็งก็

เพราะไมไผมันอัดลม นักวิชาการก็ไมรู ท่ีปลองมันมีลมท้ังนั้นนะ เด๋ียวนี้ไมออน ไมใชไมแกนะครับ เอาไปปกใน

ทะเลมันก็ผุหมด ไมทนสูเสาไฟ”  

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 

 

 “ไมไผบางทีสเปคมา 3 วา ก็ 6 เมตร แตเวลาหลุดลอยมาไมไผเหลือ 8 ศอก ประมาณ 4 เมตร นาจะตีกัน

นะ บางทีผมก็ดามันเกะกะลูกตา มันมีผลกระทบเวลามันลอยเขามามันกระแทกตลิ่งเรา เข่ือนเรา ท่ีวาเราซอมไว 

พอไมมันมาแทงปุบ คลื่นตีมันงัดตลิ่งพัง คุณปกไมใหมันหลุดดีกวา ความเสียหายยังนอยกวาเลย ตลิ่งผมจะไมพัง 

พังชาดวย แบบนี้ไปยาก เพราะทุกคนมันก็อยากจะมีผลประโยชน ถาเราไมมองผลประโยชนมองเอาความถาวร

มันก็ดี ผมอยากใหเกิด”  

(บุญสง คํานวรัตน, 2555) 

 

 “ไมไผนี่ไดทุนจากมูลนิธิ บางสวนเปนของสํานักระบายน้ํา บางทีไมไผท่ีเอามามันความยาวไมพอม่ัง

หละ ไมไดสเปคม่ังหละ”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 

 

 “บางทีของตางจังหวัดทํางานงายกวา เขามีงบประมาณ อบต. เขามีอะไรก็ดึงมาปุบ การท่ี กทม. ปกครอง

สวนทองถิ่นไมเหมือนแบบชาวบานเขา บางทีดึงงบมามันติดขัดเรื่องระเบียบอะไร เรื่องระเบียบ กทม. อยางนึง 

เรื่องงบประมาณ บางที กทม. ก็ไมมี สวนของการแกปญหาการปองกันเรื่องรูปแบบ บางทีมีงบก็เถียงกันเรื่อง

รูปแบบใครก็วาของใครดี 4 ถึง 5 ปท่ีแลว คือ กทม. มีชายฝงประมาณ 5 กิโล ทางกลุมอนุรักษณทะเลกรุงเทพเขา

ดึงงบมา 3 ลาน เขาก็เอามาทําปองกันการกัดเซาะโดยใชไมไผไดประมาณ 1 กิโล แค 1 กิโล เสร็จก็มีวาจะทําใส

กรอกทราย กรอยน สมุทรปราการทําแลว สมุทรสาครทําแลว กรุงเทพเรามีการตอตานโดยกลุมนี้ ตอตานไมเอา

มันไมไดผล ก็เลยไมไดจุดนี้ ก็เลยของบประมาณทําเปนไมไผ ท่ีเห็นอยูตอนนี้ ก็มีสวนท่ี 1 กิโลเขาทํากอน สวนท่ี

เหลือก็เปนของกรุงเทพ สวนใหญเปนของสํานักระบายน้ําเปนคนจัดจาง จัดซื้อจัดจาง ”  

(ปฏิการ สายอรุณ, 2555) 
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 3.3 แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยภาครัฐ 

       ขอมูลท่ีไดทําศึกษายอนหลังจากเอกสารรายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมทาง

ทะเล จังหวัดกรุงเทพมหานคร(2547) ภาครัฐไดมีแนวทางการปองกันการกัดเซาะชายฝงโดยลําดับ

เหตุการณตางๆตามป พ.ศ. ไวดังนี้  

 1. ในป พ.ศ.2511 พ้ืนท่ีชายฝงทะเลบางขุนเทียนไดถูกประกาศใหเปนท่ีดินทํากิน ซ่ึงมีการ

กันพ้ืนท่ีชายฝงไวเปนแนวกันชนจากน้ําทะเลเพียง 1 กิโลเมตร ท่ีดินบริเวณนี้ถูกจัดสรรในรูปแบบ

ของสหกรณนิคม มีแตโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นท่ีเกษตร ซ่ึงทําลายธรรมชาติของปาชายเลน 

ประกอบกับการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ทําใหพ้ืนท่ีชายฝงถูกกัดเซาะ  (กรมควบคุมมลพิษ, 

2547) 

 2. ตอมาในป พ.ศ.2532 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจําแนกพ้ืนท่ีชายฝงทะเลบางขุนเทียน      

ออกจากพ้ืนท่ีปาไมถาวร ซ่ึงกรมปาไมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมอบพ้ืนท่ีใหทาง 

กรุงเทพมหานครดูแล พรอมกับมีการพัฒนาท่ีดินเพ่ือปองกันการพังทลายของชายฝงทะเล และไดมี

การปลูกสรางสวนปาเพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนแกคนกรุงเทพ ทางสํานักงานเขตบางขุนเทียน ไดมี

การดําเนินการกอสรางแนวเขื่อนหินท้ิง งบประมาณ 32 ลานบาท มีระยะในการดําเนินงาน 4 ป เปน

การท้ิงหินเปนคันสูง 2 เมตร และใหประชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณนั้นมีการสรางเขื่อนหินท้ิงในท่ีดิน

ของตนดวย แตเนื่องจากสภาพของกระแสน้ําและคล่ืนท่ีกัดเซาะอยางรุนแรงทําเกิดการเปล่ียนแปลง

ของพ้ืนท่ีชายฝง หินท่ีท้ิงจึงไมสามารถปองกันการกัดเซาะไดเขื่อนหินจึงทรุดตัวลงไป  (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2547) 

 3. ปพ.ศ.2534 ไดมีการทดสอบรูปแบบแนวปองกันโดยการสรางแนวเขื่อนหินเพ่ิมมีความ

ยาวประมาณ 80 เมตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

 4. และในปพ.ศ.2536 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดเสนอไมใหเขื่อนมีความ

สูงเกิน 2 เมตร คือใหมีฐานเขื่อนกวาง 3.5 เมตร สูง 1.5 เมตร และมีความยาวของแนวเขื่อน 5 

กิโลเมตร ซ่ึงจะทําใหบริเวณดานหนาเขื่อนมีตะกอนหอยทรายมาทับถมจนสามารถรับน้ําหนักของ

เขื่อนได  (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

 5. ในป พ.ศ.2538 ทางกรุงเทพมหานครไดขอพ้ืนท่ีชาวบานในชุมชนหางจากแนวหินท้ิง 

ลึกเขาไปรายละ 150 เมตร รวมเปนพ้ืนท่ี 405 ไร เพ่ือใหมีการปลูกปาชายเลน และมีการขยายความ

กวาของเขื่อนเปน 6 เมตร เสริมแนวหินใหสูง 2 เมตร มีแผงปกไมไผท้ังสองดาน ความยาว 5 

กิโลเมตร จากการประเมินผลพบวาการปองกันไดผลท่ีนาพอใจสามารถลดความรุนแรงของการกัด

เซาะชายฝงไปไดระดับหนึ่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 
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 6. ป พ.ศ.2539 ไดมีการท้ิงหินเสริมแนวปองกันเพ่ิมใหมีความสูง 2 เมตร ตลอดแนวเขื่อน 

เนื่องจากมีการทรุดตัวของเขื่อน ทําใหตองใชหินเปนจํานวนมาก  และเปนการส้ินเปลือง

งบประมาณอยางมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

 7. ป พ.ศ.2540 คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผูแทนไดเสนอใหมีการถมขยะในพื้นท่ีปาชาย

เลนบางขุนเทียน แตทางสํานักนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมไดเสนอใหมีการศึกษาทบทวน

โครงการดังกลาวอยางรอบคอบ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอตนไมชายฝง กอใหเกิดความเสียหายตอ

ระบบนิเวศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

 8. ในป พ.ศ.2544 กลุมบริษทัท่ีปรึกษาเนเธอรแลนด ไดศึกษาปญหาการกัดเซาะชายฝงของ

ทะเลบางขุนเทียนและไดระบุวาการสราเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ ์มีสวนทําใหเกิดปญหาการกัด

เซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน เนื่องจากเขื่อนท้ังสองทําใหการตกตะกอนบริเวณปากแมน้ํา

เจาพระยาลดลง (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

 9. ในป พ.ศ.2545 กลุมบริษัทดัตชคอนซอรเตียม ซ่ึงเปนกลุมบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา

เนเธอรแลนด ไดเสนอใหความชวยเหลือจากรัฐบาลเนเธอรแลนดโดยจัดทํารายงานผลการศึกษา

เบ้ืองตนในการปองกันการกัดเซาะชายฝง และการถมทะเลเพ่ือการปลูกปา โดยมีการประมาณราคา

โครงการ 2,700 ลานบาท ทําโดยทํารอดักตะกอน หรือกรอยน เปนการสรางแนวกันชนแบบ

ธรรมชาติเพ่ือรักษาชายฝงทะเลโดยสรางเปนแนวขนานไปตามชายฝง ซ่ึงลักษณะโครงสรางของ

เขื่อนประกอบดวยแผนใยสังเคราะหเย็บเปนฟูกบรรจุทราย กวาง 15 เมตร สูง 0.5 เมตร แลวนําไส

กรอกทรายหรือกรอยนวางดานบนท่ีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 เมตร ดานบนของไสกรอกทรายจะ

คลุมช้ันหินหรือกอนซีเมนต โดยมีการยึดเพ่ือใหถุงทรายมีอายุการใชงานท่ีนานขึ้น และเสนอใหมี

การปลูกปาเพ่ิมในพ้ืนท่ีติดกับนากุง ซ่ึงงบประมาณในการสรางคอนขางสูง ทางกรุงเทพมหานครจึง

ตองรับมาพิจารณากอน (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

 10. ป พ.ศ. 2551 ชาวบานท้ัง 6 ชุมชน ประกอบดวยชุมชนเสาธง ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ 

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ชุมชนศรีกุมาร ชุมชนแสนตอ และชุมชนหลวงพอเตา ไดมีการรวมตัว

กันจัดตั้งเปนองคกรเช่ือมโยงเปนเครือขายชุมชนรักษทะเลกรุงเทพ เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาการ

กัดเซาะชายโดยชุมชนเอง โดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และมูลนิธิชุมชนไทยไดเขามาให

งบประมาณ 3 ลานบาท เพ่ือใหชาวบานไดทดลองปกแนวไมไผ ทางกลุมไดทําการปกไมไผเปน

แนวยาว 1 กิโลเมตร เพ่ือเปนแนวสลายกําลังคล่ืนทะเลเพ่ือทําใหตะกอนตกหลังแนวไมไผ โดย

วางแผนวาจะปลูกพันธไมปาชายเลนในพ้ืนท่ีท่ีเกิดตะกอนทับถมหนาแนน หลังจากปกไมไผได

ไมกี่เดือน ระดับตะกอนเลนหลังแนวไมไผสูงขึ้นมา 1.5 เมตร (เครือขายรักษทะเลกรุงเทพฯ, 2554) 
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 11. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2553 ไดเสนอโครงการปองกันและแกไข

ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยใหมีการใชรูปแบบรอดักทรายตัว

ที หรือที-กรอยน ในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยมีการปลูกปาชายเลนหลังจากมีการ

สรางรอดักทรายสําเร็จ งบการสรางประมาณ 316 ลานบาท ไดมีการสํารวจทําประชาพิจารณ รอย

ละ 89.47 ของประชาชนท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการตองการใหมีการดําเนินการกอสรางโดย

เรงดวน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554) แตทางเครือขายชุมชนรักษทะเลกรุงเทพไดมี

การคัดคานการกอสรางที-กรอยน   

       จากการสัมภาษณผูนําชุมชน เจาหนาท่ีฝายพัฒนาชุมชนเขตบางขุนเทียน ทําใหทราบถึง

ความเห็นท่ีแตกตางขัดแยงกันระหวางผูนําชุมชน นักอนุรักษ และสวนของภาครัฐเอง ซ่ึงมี

ความเห็นท่ีไมเปนไปในแนวทางเดียวกันและยังไมมีขอสรุปท่ีชัดเจนในการแกปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง อาจทําใหการดําเนินการปองกันเกิดความลาชาเกิดความเสียหายตอชายฝง และคนในชุมชน

ไดรับความเดือดรอน สอดคลองกับคําสัมภาษณดังนี ้

  

 “มีก็ท่ีทําเข่ือนไมไผเนี่ยไง กําลังทําอยูเนี่ย ไมไผมันอยูไดแค 3 ป มันก็ขาดแลวเปนของ กทม. ของสํานัก

ระบายน้ํา งบตัวนี้มันชวยไมไดเยอะหรอก คือเขาปกไมไดหนา มันบาง ท่ีรัฐบาลขอชาวบานไป 150 เมตร วาจะ

ทําเข่ือนใหเขาก็ไมทํา เนี่ยชาวบานเขาดาอยูเนี่ย เออเวนคืนไมจายขอฟรีเลยไอ 150 เมตร มันพังแลวไง ท้ังแนว

ของกรุงเทพ ยังไมไดดําเนินการเลย ยังเลย เม่ือพ.ศ.2535 กทม. เขาก็ท้ิงหินมามันยังอยูอะยังอยูรูปรางเดิม ทําไม

เขาไมท้ิงตอ เสริมใหมันสูงๆไป ก็มาเปลี่ยนเปนไมไผ ไมไดผล สูไปท้ิงหินไวแนวเกาซะดีกวา คือวามันมี

งบประมาณก็ท้ิงหิน 1 กิโลเมตรดีกวา ยังมีความหวังวาอยู สวนถาเรื่องถมทะเลชาวบานก็ตอตานหมดหละ เพราะ

ชาวบานตองใชทะเล เพราะทะเลเราสมบูรณกวาท่ีอื่นเยอะเลี้ยงคนท้ังประเทศเลย”  

(วินัย พุทธมีผล, 2555) 

 

 “ไมเห็นจะทําตามประชาพิจารณเอาไมไผมาปก ทางการอะไรก็ดีหมด แตขามคนทองท่ีเขามาอยูเกาแก 

คุณมาเอาอะไรบังคับเขา เอาจริง ๆ ชาวบานก็อยากอยูสมุทรสาคร เขาเจริญกวามีอะไรใหครบ แตคนกรุงเทพ

งบประมาณมหาศาลแตมาบางขุนเทียนไมมี คุณไปลงรถไฟฟา รถไฟใตดินหมด หม่ืนลาน พันลาน แตนี่งบ 20 

กวาลาน ทําไมได ติดกฎหมาย ติดโนนติดนี่ ทําไมหละดอนหอยหลอดยังทําได บางปูได แตบางขุนเทียนแดน

อนุรักษทําไมได กลัวกุงตกใจตาย จริง ๆ ชาวบานอยากปกครองแบบ อบต. ตัดสินใจเอง แตนี่ตองผานสวนกลาง 

อะไรก็สวนกลาง ทางผูวาไมไดมอง สก. สข. คนอื่น  จะมองอะไรวาเดือดรอนจริง ใครเสียงมากก็ลากไป ใครเปน

รัฐบาลก็ยกใหพวกมันอยางเดียว นี่คือสวนดอยของทองท่ีเรา นักขาวมาจะสัมภาษณคนทองถิ่นก็ตัดออก เอาคนท่ี

อื่นมาแทรก แลวบอกวาบางขุนเทียน ไอเราเปนผูใหญหัวโด หัวโดเนี่ยเปนมาหลายสิบปขามหมด” 

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 
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 “เม่ือกอนจะมีโครงการของรัฐบาลวาจะสรางเข่ือนนะ ผมเห็นดวยผมอยากใหเขาสราง อยางดอนหอย

หลอด อยากใหทําอยางนั้น แตวามีคนแยง ก็เลยตองหยุดไป ถาทําไดการกัดเซาะมันจะไมเกิดข้ึน”  

(บุญสง  คํานวรัตน, 2555) 

 

 “เดิมทางกรุงเทพมหานคร เคยสรางแนวหินท้ิงตรงบริเวณชายฝง ปองกัน แลวตอมามีการเสนอการ

สรางที-กรอยน ไสกรอกทรายอะ แตชาวบานไดคัดคาน เพราะวาเม่ือไสกรอกทรายมันแตกจะสงผลกระทบตอ

ระบบนิเวศมาก เพราะทรายไมใชสวนประกอบตามธรรมชาติของหาดเลน”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม,  2555) 

 

 “ท่ีหนาทะเลเม่ือกอนเปนปาชายเลน ท่ีไกลๆโนนนะเปนของ กทม. ตอนนี้ถูกกัดเซาะไปหมดแลวพอ

มันพังก็เขามาในพื้นท่ีของชาวบาน เสร็จแลว กทม. ก็ไปใหชาวบานเซ็นสัญญายกพื้นท่ีท่ีพังนั้นให กทม. คือ

ชาวบานเขาหวังวา กทม. จะทําอะไรกับท่ีตรงนั้น เชนสรางอะไรท่ีมันปองกัน มันก็ติดเรื่องงบประมาณ ก็ตอน

หลังมันก็พังเลยเขามารุกล้ําท่ีชาวบานมาเรื่อยๆ คือตอนนี้ใครปองกันไดก็ปองกัน ใครมีทุนทรัพยในการปองกันก็

แลวแตวิธีการแตละคน ผอ.เขตคนที่แลวเคยมีโครงการเสนอไปวาจะทําเปนทาเรือโดยสารสามารถเดินชมวิว 

คลายๆกับบางปู ของบประมาณกรุงเทพ แลวสุดทายก็ตกไป สวนเรื่องโครงสรางการปองกันก็ยังไมเปนรูปธรรม 

ก็ติดเรื่องงบประมาณ มีโครงการวาจะทํามีการประชุมหลายครั้งมาก วาจะทําแบบนั้นทําแบบนี้ แตก็เห็นเงียบไป 

บางทีงบประมาณอาจไมผานหรือยังไง เม่ือกอนมีชาวบานเสนอเอาเสาไฟฟาปกสลับฟนปลาเพื่อลดแรงคลื่น แตก็

ผิดกฎหมายอีกหละ เรื่องโครงสรางแข็ง เรื่องนี้ตองทําประชาพิจารณ เรื่องโครงสรางแข็งมันติดเรื่องงบประมาณ

ดวย มันมหาศาลเหมือนกันนะ กอนหนานี้ท่ีจะมีทําเปนกรอยนทราย ผมวามันไมไดผลเทาท่ีควรนะ กรุงเทพไมทํา

แลวเพราะมีการตอตานดวย มีก็ทางสมุทรสาคร  สวนหินท่ีท้ิงเปนของกรุงเทพทิ้งไปเปน 10 ปแลว ตอนนี้มันสูงจะ

เสมอดินอยูแลว ไมรูวาน้ําหนักมันกดลงไปหรือวาตะกอนดินมันไปทับมัน แทบจะไมโผลมาเทาไหร มันไมไดผล 

คลื่นมันขามได มันไมไดสูงกวาระดับของคลื่น มันขามได ก็ยังมีการกัดเซาะอยู อีกอยางหนึ่งเรื่องงบประมาณไม

ตอเนื่อง ผมวาถาท้ิงไปทุกป ทุกป ก็ทับไปทุกป ผมวานาจะได  ตอนนี้ก็ใชโครงสรางออน คือปกไมไผท่ีเห็นอยู

ตอนนี้ สวนใหญเปนของสํานักระบายน้ําเปนคนจัดจาง จัดซื้อจัดจาง กทม. จะทําในภาพใหญ คือไมไผตลอดแนว 

ท่ี กทม. ทํานะ มีปลูกปาอะไรบาง บางทีปลูกปาก็ไมไดผลทีเดียว แตเราก็ไมไดวางวาปลูก 100 ตน อยู 100 ตน แต

ตองเหลือบางก็ยังดี คลื่นมันแรง ตนไมทนแรงคลื่นไมไหว ก็มีหนวยงานอื่นๆเยอะ ทางทหาร บริษัทตางๆ 

นักเรียน ก็เขามาปลูกเรื่อยๆ”  

(ปฏิการ สายอรุณ, 2555) 

 

       ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดย

ภาครัฐมี 6 ประการ คือ  1.การสรางเขื่อนท่ีเปนรูปแบบถาวรท่ีเปนโครงสรางแข็งนั้นตองทําประชา

พิจารณ  2.ดานงบประมาณในการสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงนั้นตองใชงบประมาณ

จํานวนมาก  3.รูปแบบในการสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงท่ีไดผลอยางชัดเจนยังไมมี คือยัง

ไมมีขอสรุปท่ีชัดเจนในเรื่องนี้ 4.การสรางโครงสรางแข็งในพ้ืนท่ีสีเขียวยังติดในขอกฎหมายทําให
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การดําเนินการเปนไปอยางลาชา  5.การเกิดความขัดแยงของคนในพ้ืนท่ีกับหนวยงานรัฐทําใหการ

ดําเนินงานตองชะงักไป  6.ปญหาจากการเมืองมีสวนในเรื่องการอนุมัติในการทําโครงการตางๆ ซ่ึง

ปญหาเหลานี้สงผลตอการดําเนินการปองกันการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงของทะเลบางขุน

เทียนท้ังส้ิน ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 

 

 “ท่ีเขาบอกวาเขาจะมาทําเข่ือนยาวเลย ที-กรอยน ต้ังแเตสมุทรปราการถึงสมุทรสาคร ไอไสกรอกทราย

ชาวบานบางสวนเขาไมเอา เพราะวามันแตกแลวมันจะทําลายระบบนิเวศก็เลยประทวงกัน ก็เลยงด ก็ตอนนี้ก็มีแต

ปกไมไผ ไดงบมาไมรูเปลี่ยนม่ังรึเปลา แตนี่เขาปกมา 2 ปแลว คือ ทางท่ีดีควรทําเข่ือนมาตรฐานใหพวกเราดีกวา 

ถึงจะชายังไงเริ่มตนใหมก็ยังดี ดีกวาปกไมไผ”  

(วินัย พุทธมีผล, 2555) 

 

 “ภาครัฐตองมองเห็นบางวาประชาชนตองการอะไร แผนดินไมใชของใครแตเปนของสวนรวม ตองให

สวนรวมไดประโยชนสูงสุด”  

(ประสูติ ชางเจริญ, 2555) 

 

 “นักวิชาการเขาศึกษามาขนาดไหนก็ไมเทาคนพื้นท่ี เพราะคนพื้นท่ีเขามองเห็นทุกวัน คุณสูภาคปฏิบัติ

อยางพวกเราไมไดหรอก ผมไมไดดูถูก มันคนละแง คนละมุมกัน ทางการควรมองเห็นคนพื้นท่ีบาง”  

(บุญสง  คํานวรัตน, 2555) 

 

 “ชาวบานชายทะเลใหพื้นท่ี 400 ไร เพื่อทําแนวหินท้ิง มันก็หายไปแลว เพราะวาอะไร การทํางานถาขาด

การวิจัยมันก็มีผลนะ ก็คุณดูสิหินปูนก่ีตันท่ีคุณลงไปแตโครงสรางขางลางคุณไมรูเลย จากช้ันผิวเลนถึงช้ันทราย 

16 เมตร ช้ันทรายลงไปถึงช้ันดินดานอีก 8 เมตร คิดดิ เม่ือเอาหินปูนกอน ๆ ไปวางเทินไว ผมถึงบอกวาเอาซอลไม

ไผ 6 ศอกก็ถึง 3 เมตรปก แตช้ันเลนไปถึงช้ันทราย 16 เมตร ถามวามันถึงไหม มันไมถึง เพราะฉะนั้น คุณใสปุป

น้ําหนักก็ลงไปตรงนั้นก็ปลิ้นออก มันก็ทรุด สุดทายไปดูเอาหายหมดแลว เหลือเฉพาะบางสวนท่ีเห็นอยู”  

(เกรียงศักด์ิ ฤกษงาม, 2555) 

 

 “พื้นท่ีตรงนี้เปนพื้นท่ีสีเขียว หามมีการกอสรางเปนพื้นท่ีสีเขียวแทบท้ังหมด จะมีสีมวงอยูหนอยท่ีเปน

อุตสาหกรรม ผมไดประชุมกับทางปาไม เขาบอกวามีพื้นท่ีประกาศเปนหยอมๆนะ ของเราเนี่ยมันติดคางกฎหมาย

เกาต้ังนาน การสรางเข่ือนมันตองของบประมาณจากรัฐบาล เคยมีการคํานวณเปนหม่ืนลานม้ัง แมกระท่ังรูปแบบ

การทําโครงสรางปองกันการกัดเซาะ โครงสรางแข็งถาวรมันตองทําประชาพิจารณ มันติดกฎหมายอยูในการให

ทํา ถาทําโครงสรางออนแบบไมไผเนี่ยเปนโครงสรางออนทําไดเลย ก็คือเขาตองทําไมไผไปกอน ก็คือรูวามันไม

ถาวร อาจอยูไดซัก 5 ป 6 ป แลวก็พัง มันก็ยังชวยบรรเทาได แตเรื่องโครงสรางแข็งเทาท่ีฟงดูหลายๆปท่ีผานมา

เนี่ย กทม. ก็จางสถาบันตางๆมาศึกษาเรื่องชายฝง แนวทางการปองกันกันหลายๆอยาง แตวานักวิชาการหลายๆ

สถาบันบางทีเขายังขัดแยง ยังเถียงกันวาของฉันดีอยางนี้อยางนั้นไมดีไมได อยางรูปแบบเข่ือนรูปแบบการปองกัน

ท่ีเห็นผลก็ยังไมแนชัด ทําอยางไรจะไดผล ในประเทศไทยเองมีทําแลวไดผลตรงไหน ท่ีเห็นก็ไมมีนะ แลวผมวามี
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เรื่องปญหาคนในพ้ืนท่ีดวยนะ บางทีมีท้ังคนเห็นดวยและไมเห็นดวย ในการทําบางเรื่องคนในพื้นท่ีก็มีสวน  เรื่อง

งบประมาณ เรื่องการเมืองก็เกี่ยวนะ บางทีคนละพรรค บางทีพื้นท่ีเปนของอีกพรรคนึง คนอนุมัติก็อีกพรรคนึง 

ผมวาปญหาเรื่องนี้มันเรื้อรังมันยืดเยื้อมานานแลว ต้ังแตผมยังเด็ก 30 ปท่ีแลว ผมวาถารัฐบาลเอาจริง คือเอาจริง

ทํางานในภาพรวมหลายๆจังหวัดท่ีเกิดปญหาการกัดเซาะ เอาใหมันจบไปเลยทีเดียว ถึงมันลงทุนสูง คุณไดพื้นท่ี

ไดท่ีดินคืนมาเทาไหร ไมตองเสียท่ีดินไป ผมวามันก็คุมในการลงทุน นี่หมดตังคไปกับการสรางอะไรต้ังเยอะ ถา

เราทําดีๆ ทําการปองกันการกัดเซาะ มันดึงนักทองเท่ียว ดึงเรื่องทองเท่ียวอะไรมันก็คุม บางทีมันอาจไกลตัว มอง

ไมเห็น ผมวาอีก 10 ป ก็ยังไมมีอะไรเทาไหร อยากใหเอาจริงเอาใหมันจบไปเลย”  

(ปฏิการ สายอรุณ, 2555) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายฝง

ทะเล  :  กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน  แขวงทาขาม  เขตบางขุนเทียน  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงชุมชนชายทะเล

บางขุนเทียน และผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชน ทางดานระบบนิเวศ  ดาน

เศรษฐกิจ  ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ รวมถึงศึกษาแนวทางการแกไขปญหา

การกัดเซาะชายฝงในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 

 การศึกษาวิจัยดังกลาว เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสาร การสังเกต และ

การสัมภาษณเชิงลึกกลุมชาวบานในชุมชน ผูนําชุมชน และสวนของราชการท่ีเกี่ยวของ กลุมผูให

ขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 4 กลุมคือ ชาวบานในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน  ผูนํา

ชุมชนอยางไมเปนทางการในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนไดแก ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชนอยาง

เปนทางการไดแก ประธานชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ผูนํากลุมอนุรักษฯ และสวนของราชการท่ี

เกี่ยวของ เชน ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ขอมูลท่ีไดใชวิธีตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

(Data Triangulation) แลวทําการวิเคราะหเนื้อหา และจัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นการศึกษา 

สังเคราะหเพ่ือใหไดขอมูลในภาพรวมภายใตกรอบแนวคิดการวิจัย สรุปและนําเสนอผลการศึกษา

เชิงพรรณนาความ 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 สวนคือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดย

ผูวิจัยไดกําหนดหัวขอคําถามท่ีจะทําการศึกษาไวอยางกวางๆลวงหนา เปนลักษณะคําถามปลายเปด 

และแบบสังเกตเพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพของชายฝงทะเลท่ีไดรับผลกระทบจากปญหา

การกัดเซาะชายฝง และสถานภาพทรัพยากรส่ิงแวดลอมธรรมชาติในทองถ่ิน 

 ผูวิจัยดําเนินการคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล รายงานเชิงสถิติ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากหนังสือ ตํารา บทความวิชาการ และระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต เพ่ือนํามา

กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาหาขอมูลศึกษา ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดย

วิธีการสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึก กลุมผูใหขอมูลท่ีเปนกลุมชาวบานในชุมชน ผูนําชุมชนอยาง

ไมเปนทางการ  ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ และสวนของราชการท่ีเกี่ยวของ 

 ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึกและการศึกษาเอกสาร ผูวิจัยจะ

นํามาตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูล โดยใชวิธีตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 
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(Data Triangulation) จากการสังเกต การสัมภาษณ และการศึกษาเอกสาร หลังจากนั้นจะทําการ

วิเคราะหเนื้อหา และจัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นการศึกษา สังเคราะหเพ่ือใหไดขอมูลใน

ภาพรวมภายใตกรอบแนวคิด สรุปและนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายฝงทะเล : 

กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปรายละเอียดดังนี ้

 1. สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน  

     ชายฝงบางขุนเทียนทะเลกรุงเทพมหานคร ถือวาเปนพ้ืนท่ีวิกฤตท่ีมีปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงรุนแรงพ้ืนท่ีหนึ่ง การกัดเซาะอยางรุนแรงของชายฝงเกิดขึ้นตลอดความยาว ประมาณ 5 

กิโลเมตร ของเขตบางขุนเทียน โดยเฉล่ียมีอัตราการกัดเซาะประมาณ 20 เมตรตอป กรมทรัพยากร

ธรณี (2545)ไดทําการสํารวจและศึกษาโดยใชภาพถายทางอากาศขาวดํา มาตราสวน 1:50,000 ท่ีถาย

ในป พ.ศ. 2495 กับป พ.ศ. 2539 ซอนทับกัน จะเห็นไดวาชายฝงบางขุนเทียนถูกกัดเซาะหายไป เปน

ระยะทางยาวประมาณ 400-600 เมตรจากแนวชายฝงเดิม คิดเปนพ้ืนท่ีท่ีสูญหายประมาณ 1,500 ไร 

และปาชายเลนท่ีมีเนื้อท่ีประมาณ 2,735 ไร ไดถูกกัดเซาะพังทลายจนมีสภาพปาเหลืออยูเพียง

เล็กนอย และขอมูลภาพถายจากดาวเทียม Landsat 5 TM ในป พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2549 พบวาพ้ืนท่ี

แนวชายฝงถูกกัดเซาะไปประมาณ 763 ไร (อารียา อุดเจง, 2550) การกัดเซาะชายฝงเกิดจากคล่ืนลม 

กระแสน้ําทะเลเปนไปตามธรรมชาติ ในทุกปจะมีการเกิดแหลมซ่ึงเกิดจากการทับถมของตะกอน

ดินเกิดพ้ืนท่ีดินงอกออกไปในทะเล แตในปจจุบันสภาพภูมิอากาศไดเปล่ียนแปลงไปมาก ความ

รุนแรงของคล่ืนมีความรุนแรงมากขึ้นอีกท้ังการบุกรุกปาชายเลนและกิจกรรมของมนุษย เปน

ตัวกระตุนทําใหเกิดการกัดเซาะท่ีรุนแรงมากข้ึน สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัดเจนอีกประการ

หนึ่ง คือ ปากคลองขุนราชพินิตใจ ซ่ึงเปนคลองขุดลงสูทะเลไดขยายกวางออกไปอยางตอเนื่องจาก

เดิม และตามลําคลองตางๆในชุมชนไดขยายกวางออกเชนกัน จากการศึกษาพบวาสถานการณ

ปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีชุมชนทําใหพ้ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต  

 สาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีชายทะเลบางขุนเทียน เกิดจากธรรมชาติ 

และกิจกรรมของมนุษย  สามารถสรุปไดดังนี ้

 1. ธรรมชาติท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงลักษณะพื้นท่ีชายฝง คือ กระแสน้ํา ลม

มรสุม พายุ ภาวะน้ําขึ้นน้ําลง ระดับน้ําทะเลท่ีสูงขึ้น ลักษณะทางกายภาพของชายฝง และการ
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เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศผลจากปญหาโลกรอน ปจจัยเหลานี้มีอิธิพลตอกระบวนการเกิดการ

เคล่ือนยายของตะกอนชายฝงทะเล ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีชายฝง เกิดการงอกและเกิด

การกัดเซาะของพ้ืนท่ี  

 2. สาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษย 

กิจกรรมตางๆ เพ่ือการพัฒนาดานเศรษฐกิจโดยใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด มีการ

เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีชายฝงทะเลเพ่ือใชในการผลิตกอเกิดประโยชนแกมนุษย เชน การบุกรุกถางปา

ชายเลนเพื่อทําบอเล้ียงกุง การสูดน้ําบาดาลมาใชทําใหแผนดินทรุดตัว การสรางเขื่อน  การระบาย

น้ําเสียลงสูทะเล และการขุดคลองเพื่อการระบายน้ํา ซ่ึงเปนตัวเรงใหกระบวนการกัดเซาะชายฝงมี

แนวโนมรุนแรงมากย่ิงขึ้น 

      จากรายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมทางทะเล จังหวัดกรุงเทพมหานคร บางขุน

เทียน (2547) รวมถึงการสัมภาษณผูนําชุมชน และชาวบานในชุมชน พบวาสาเหตุของการกัดเซาะ

ชายฝงทะเลบางขุนเทียน เกิดจากการขาดแคลนตะกอนจากดินท่ีมาสะสมตัวบริเวณชายฝง สาเหตุ

เนื่องจากการสรางเขื่อน การดูดทรายในแมน้ําสายหลัก การดูดน้ําบาดาลเพื่อใชในอุตสาหกรรมมาก

เกินสมดุลสงผลตอการทรุดตัวของแผนดิน ช้ันตะกอนชายฝงชายทะเลบางขุนเทียนมีลักษณะเปน

ดินออนซ่ึงทําใหงายตอการถูกกัดเซาะชายฝง การเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือการใช

ประโยชน เชน การทํานากุง ทําใหพ้ืนดินชายฝงเปด งายตอการกัดเซาะโดยกระแสน้ํา พ้ืนท่ีชายฝง

ทะเลมีการเกิดน้ําขึ้นและน้ําลง อีกท้ังในชวงของมรสุมคล่ืนมีขนาดใหญมีความรุนแรงมาก สงผล

ตอการพังทลายของชายฝงไดงาย  

  

 2. ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง  

      2.1 ผลกระทบทางดานระบบนิเวศ   

    จากปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบทางดานระบบนิเวศพ้ืนท่ีชายทะเลบาง

ขุนเทียน 3 ประการสําคัญ คือ   

  1. การสูญเสียพ้ืนท่ีดินริมชายฝง พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา และท่ีอยูอาศัย การใช

ประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน มีการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง ชนิดตางๆเชน 

กุงแชบวย กุงกุลาดํา กุงขาวแวนนาไม ปลา ปู และหอยแครง สวนใหญในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงมีการ

เล้ียงกุงแบบธรรมชาติ โดยการเปดประตูรับน้ําจากแหลงน้ําทะเลเขาบอ ซ่ึงในน้ําทะเลนั้นจะมีลูกกุง

ติดเขาไปดวย  และกักลูกกุงนั้นไว จากการสํารวจเนื้อท่ีการเล้ียงสัตวน้ํ าพ้ืนท่ีชายฝงของ

กรุงเทพมหานคร พบวาเม่ือป พ.ศ.2545 มีการใชพ้ืนท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 16,944 ไร 
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และในปพ.ศ. 2551 พ้ืนท่ีในการเล้ียงสัตวน้ําชายฝงเหลือเพียง 6,000 ไร ซ่ึงมีการลดลงอยางมาก 

บางแหงถูกปลอยราง บางแหงถูกน้ําทะเลกัดเซาะพังไป (กรมประมง, 2554) ปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงสงผลกระทบตอการสูญเสียท่ีดินชายฝงทะเล พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ซ่ึงท่ีดินสวนใหญใช

สําหรับเปนบอเล้ียงกุง และท่ีดินบานเรือนในชุมชน การกัดเซาะชายฝงยังสงผลทําใหเกิดสภาวะน้ํา

ทวมเขามาในพ้ืนท่ีชุมชน มีผลกระทบตอบานเรือนของชาวบานคนในชุมชน ยังสงผลทําใหแผนดิน

ทรุด ตล่ิงและคันวังถูกกัดเซาะพังไป  

  2. การลดลงของปาชายเลน ปญหาการกัดเซาะชายฝงยังสงผลกระทบตอปาชายเลน 

พ้ืนท่ีปาชายเลนเปนท่ีอยูอาศัย เปนแหลงอาหาร แหลงเล้ียงตัวของสัตวน้ําวัยออน ปาชายเลนเปน

แนวกันชนกั้นกําบังลมคล่ืนทะเล และชวยยึดเกาะโคลนตะกอนดิน ชวยปองกันการกัดเซาะชายฝง 

การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลนโดยธรรมชาติคือคล่ืนลมทะเลท่ีรุนแรง กัดเซาะดินชายฝงทําให

ตนไมในปาชายเลนโคน  และโดยการบุกรุกถางปาชายเลนเพื่อใชในกิจกรรมของมนุษย ทําใหปา

ชายเลนเปล่ียนแปลงสภาพไป เปนการทําลายแนวกําแพงธรรมชาติ สงผลทําใหเกิดการกัดเซาะ

ชายฝงรวดเร็วยิ่งขึ้น  จากขอมูลพ้ืนท่ีปาชายเลนของกรุงเทพมหานครในป พ.ศ.2543 มีพ้ืนท่ี

ประมาณ 4,138 ไร แตในป พ.ศ.2552 มีพ้ืนท่ีปาชายเลนลดนอยลงเหลือ 3,351 ไร ซ่ึงมีการ

เปล่ียนแปลงจากเดิม 786 ไร ภายในระยะเวลา 9 ป (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554) จาก

การเปล่ียนแปลงทําใหเห็นวา ปาชายเลนมีแนวโนมลดลง ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอ

ปาชายเลน ทําใหปาชายเลนถูกทําลาย ตนไมถูกถอนราก โคนลงเนื่องมาจากคล่ืนท่ีกัดเซาะดินท่ีราก

ออกไป แลวมีลมมาปะทะทําใหตนไมโคนลม การท่ีตนไมโคนลมหลายตนทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลน

ลดนอยลงไป 

  3. การลดลงของสัตวน้ํา ปริมาณผลผลิตสัตวน้ําลดลง การกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบ

ตอปริมาณสัตวน้ําในชุมชนเนื่องมาจาการลดลงของปาชายเลน ซ่ึงการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงของ

บางขุนเทียนอาศัยการเล้ียงสัตวน้ําโดยการเปดประตูวังรับน้ําจากแหลงน้ําทะเล เพ่ือนําสัตวน้ําวัย

ออนเขามาในบอ จากขอมูลสถิติการประมงเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ในป พ.ศ.2545 มีผลผลิตสัตวน้ํารวม 951 ตันตอป และมีแนวโนมลดลงในทุกๆป และในป พ.ศ.

2551 มีผลผลิตสัตวน้ํารวม 157 ตันตอป ซ่ึงลดลงจากป พ.ศ.2545 คอนขางสูง (กรมประมง, 2554) 

ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอปริมาณสัตวน้ําเนื่องจากการลดลงของปาชายเลน สงผล

กระทบตอระบบนิเวศท้ังหมด จากสภาพของดินชายทะเลบางขุนเทียนเปนดินเลนทําใหงายตอการ

ถูกกัดเซาะโดยคล่ืนลมทะเล พ้ืนท่ีชายฝงท่ีถูกกัดเซาะจะมีระบบนิเวศท่ีเส่ือมโทรมเปนการสูญเสีย

พ้ืนท่ีอาศัยและอนุบาลสัตวน้ําวัยออนและยังมีปจจัยอ่ืนๆท่ีสงผลกระทบตอการลดลงของสัตวคือ 
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น้ําเสีย เศษขยะท่ีไหลลงมาจากตอนบนลอยมาติดในบริเวณปาชายเลน และการจับสัตวเกินกําลัง

การผลิต ทําใหปริมาณสัตวน้ําลดนอยลงเชนเดียวกัน  

 

      2.2 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ   

     ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 2 ประการสําคัญ คือ

   1. คาใชจายในการซอมแซมปรับปรุงบานเรือนและส่ิงปลูกสราง ปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงสงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีชายฝง รวมถึงการสูญเสียพ้ืนท่ีชายฝงทะเลยังสงผล

กระทบตอประชาชนทําใหตองสูญเสียพ้ืนท่ีทางการเกษตร พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา หรือท่ีดินท่ีอยู

อาศัย และยังทําใหตองเสียคาใชจายในการปองกันซอมแซมท่ีดินท่ีอยูอาศัยในแตละครั้งเปนจํานวน

เงินคอนขางสูง จากการศึกษาพบวาปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลทําใหเกิดความเสียหายตอท่ีดิน 

บานเรือน ส่ิงปลูกสราง คันกั้นน้ํา ประตูน้ํา ในพ้ืนท่ีของชุมชนดวย เนื่องจากพ้ืนท่ีในชุมชนมีคลอง

ขุดคอนขางมากไวสําหรับรับน้ําทะเลเพ่ือนําสัตวน้ําวัยออนเขามายังบอเล้ียงท่ีขุดไว ซ่ึงพ้ืนท่ีนี้ติด

กับชายทะเลจึงมีน้ําทะเลขึ้นลงตลอด เม่ือน้ําทะเลหนุนน้ําทะเลจะทวมเขามาในพ้ืนท่ีชุมชน และทํา

ใหตามแนวตล่ิงเกิดการทรุดตัว 

  2. รายไดจากการประกอบอาชีพ คนในพ้ืนท่ีชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนสวนใหญจะ

ประกอบอาชีพประมงชายฝงมีการทําจับสัตวน้ํา เล้ียงสัตวน้ํา และทํานากุงโดยการขุดบอ แลวอาศัย

การเปดปดประตูน้ํา นําน้ําทะเลท่ีมีลูกกุง สัตวน้ําวัยออนเขามายังบอ จากการเปล่ียนแปลงสภาพปา

ชายเลนอันเปนผลมาจากการกัดเซาะชายฝงทําใหปริมาณสัตวน้ําลดนอยลง เกิดภาวะน้ําทะเลหนุน

เขาทวมพ้ืนท่ีชุมชน และการสูญเสียพ้ืนท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจากปญหาการกัดเซาะ ทํามีการ

สูญเสียรายได รายไดลดลง ในขณะเดียวกันก็ตองเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้นซ่ึงเปนคาใชจายในการ

ซอมแซมท่ีดิน ท่ีอยูอาศัย บอเล้ียงกุงของตนไมใหถูกกัดเซาะพังไป  

 

      2.3 ผลกระทบทางดานสังคม  

     ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบทางดานสังคม 4 ประการสําคัญ คือ  

  1. การถอยรนบานเรือน และการอพยพ ทุกครัวเรือนในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน

ประสบปญหาการกัดเซาะ แมวาพ้ืนท่ีจะถูกกัดเซาะเขามาทุกปก็ตาม แตชาวบานก็พยายามสราง

แนวปองกันเพ่ือท่ีจะสามารถอาศัยอยูในพ้ืนท่ีได  บางสวนท่ีไมสามารถปองกันพ้ืนท่ีของตนไดก็ใช

วิธีการถอยรนยายบานมาในบริเวณท่ีไกลจากชายฝงมากขึ้น ซ่ึงจากการสังเกตุภายในชุมชนพบวาจะ

มีการปลูกบานบริเวณกลางชุมชนคอนขางหนาแนนมากกวาบริเวณชายทะเล คนในชุมชนท่ียังคง

อยูในพ้ืนท่ี จะปรับตัวใหเขากับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นโดยไมมีการยายถ่ินฐานไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน เชน 
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การสรางแนวปองกันดวยหิน หรือแนวไมไผ การดีดยกบานใหสูงขึ้น เพราะชาวบานยังคงใช

ประโยชนจากพ้ืนท่ีริมชายฝงในการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา และประมงชายฝงได และ

มูลคาสัตวน้ําก็ยังคงมีราคาสูง มีเพียงคนในครอบครัวบางสวนท่ียายออกไปก็จะไปเชาบาน ซ้ือบาน 

ซ้ือท่ีดินท่ีอ่ืนไว  ท่ีดินในชุมชนบางสวนเจาของเดิมไดขายเปล่ียนมือไป และมีบางสวนปลอยใหเชา  

 2. ความสัมพันธของคนในชุมชน จากปญหาการอพยพยายถ่ินฐาน เปล่ียนท่ีทํากิน 

และเปล่ียนแปลงอาชีพของคนในชุมชน ยังทําใหตองแยกหางจากครอบครัว สงผลกระทบตอ

ความสัมพันธของคนท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน พบวาสมาชิกบางสวนในครอบครัวสวน

ใหญ ไมไดอาศัยอยูในชุมชน และไมไดประกอบอาชีพทําประมงชายฝงเหมือนกับพอแม แตจะ

ออกไปประกอบอาชีพอ่ืน ไปทํางานขางนอกตามโรงงานตางๆ และไมไดอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชุมชน 

เนื่องจากมีความคิดท่ีวาอาชีพประมงชายฝงมีรายไดไมแนนอน จึงหันไปประกอบอาชีพรับจางใน

โรงงานอุตสาหกรรม ทําใหความสัมพันธของคนในครอบครัวลดนอยลง ขาดความอบอุนภายใน

ครอบครัว และอาจทําใหไมมีการสืบทอดอาชีพประมงชายฝงในรุนตอไป แตมีเพียงสวนนอยท่ี

ยังคงทําอาชีพประมงชายฝงในพ้ืนท่ีชุมชนเชนเดียวกับพอแม 

 3. ความขัดแยงจากการใชประโยชนทรัพยากร ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลตอการ

ลดลงของทรัพยากรตางๆ เชน สัตวน้ํา ปาชายเลน แมวาทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวจะลดนอยลง 

แตชุมชนยังคงใชประโยชนรวมกันตามศักยภาพท่ีมีโดยไมเกิดปญหาความขัดแยงท่ีรุนแรง ความ

ขัดแยงท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนเปนเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงทะเล ซ่ึงในชุมชนเองมีความเห็นในประเด็นการปองกันท่ีแตกตางกันแบงแยกความคิด

ออกเปน 2 ถึง 3 กลุม ซ่ึงปญหานี้ทําใหไมมีขอสรุปแนวทางการปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝง

อยางถาวรท่ีแนชัด ทําใหการดําเนินการลาชา อาจสงผลตอการสูญเสียพ้ืนท่ีขยายกวางรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้นหากไมมีการดําเนินการใดๆท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 4. การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน การกัดเซาะชายฝงทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน คือในอดีตมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีตางๆกัน

ภายในชุมชนเชน ประเพณีทําบุญปใหม ประเพณีสงกรานต เม่ือเกิดปญหาการกัดเซาะทําใหการจัด

กิจกรรมตางๆภายในชุมชนทําไดคอนขางยาก เนื่องจากพ้ืนท่ีโลงในชุมชนถูกกัดเซาะไป จึงตอง

เดินทางไปรวมกิจกรรมท่ีวัดแทน ซ่ึงพ้ืนท่ีของวัดไมไดอยูในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาการกัดเซาะ และ

การยายออกไปอยูขางนอกชุมชนของสมาชิกบางสวนในครอบครัวทําใหคนในชุมชนลดนอยลง

การจัดกิจกรรมตางๆภายในชุมชนจึงไมเกิดขึ้น 
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      2.4 ผลกระทบทางดานคุณภาพชีวิต  

     การกัดเซาะชายฝงสงผลทําใหคนในชุมชนตองสูญเสียท่ีดิน ท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีท่ีมีการ

เพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง และทรัพยากรสัตวน้ําท่ีลดนอยลง สงผลตอความม่ันคงในการประกอบ

อาชีพ ความม่ันคงในการดําเนินชีวิต และทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไป จาก

การศึกษาพบวาในการประกอบอาชีพภายในชุมชน เชนการจับสัตวน้ํา การเล้ียงกุง เล้ียงหอย มี

ความลําบากมากขึ้น เนื่องจากไดผลผลิตสัตวน้ําท่ีลดนอยลงมีผลตอรายไดในการประกอบอาชีพท่ี

ลดนอยลง และยังตองนํารายไดสวนหนึ่งมาใชในการซอมแซมบานเรือน ท่ีดินท่ีถูกกัดเซาะเสียหาย 

ทําใหเงินท่ีเหลือจากการประกอบอาชีพลดนอยลง ซ่ึงสภาวะในปจจุบันท่ีมีคาครองชีพสูงขึ้นทําให

คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตลดลง  

 

       2.5 ผลกระทบทางดานสภาพจิตใจ  

   ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบทางดานสภาพจิตใจ 2 ประการ คือ  

 1. ความหวาดกลัวและความวิตกกังวล ในความปลอดภัยของชีวิต และทรัพยสินของ

ตน ท้ังท่ีดินทํากิน และท่ีอยูอาศัย  เกิดความหวาดกลัวตอภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง คนในชุมชนสวน

ใหญกลัวความรุนแรงของคล่ืนลมท่ีกัดเซาะชายฝง และยังคงวิตกกังวลกับภัยธรรมชาติ กลัวจะตอง

สูญเสียท่ีดินทํากิน ท่ีอยูอาศัย บานเรือนของตน การกัดเซาะเขามาเรื่อยๆใกลตัวมากขึ้นทําใหคนใน

ชุมชนมีการตื่นตัวกันมาก 

 2. ความหวาดกลัวตอการสูญเสียท่ีดินท่ีอยูอาศัย คนในชุมชนมีความวิตกกังวล กลัววา

ตนและครอบครัวจะไมมีท่ีอยู กลัวลูกหลานจะไมมีท่ีอยู ไมมีท่ีทํากิน เกิดความกลัวขาดความม่ันคง

ในการดํารงชีวิต และขาดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ คือ กลัวเรื่องการเปล่ียนแปลงอาชีพท่ี

ตนไมถนัด ซ่ึงท่ีดินทํากินและอาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงของคนในชุมชนมีการสืบทอดมา

หลายรุน คนในชุมชนจึงพยายามปองกันดวยวิธีตางๆ เชน การใชหินท้ิง การใชแนวไมไผ 

 

 3. แนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 

 แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยชุมชน และภาครัฐมีดังตอไปนี ้

   1. แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงของโดยชุมชนมีวิธีคือ ในสวน

ของบานเรือนชาวบานตองลงทุนปองกันการกัดเซาะในท่ีดินของตนเองดวยวิธีตางๆตามกําลัง

ทรัพยของแตละคน เพ่ือปองกันท่ีดินไมไหถูกกัดเซาะพังทลายไป เชน การใชถุงใสดินกั้น การขุด
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คันดินใหสูง การท้ิงหินปองกันการกัดเซาะท่ีดิน หรือการปกไมไผปองกันการกัดเซาะท่ีดิน เปนการ

ปองกันภายในท่ีดินของตน  

 สวนการปองกันในภาพรวมคือพ้ืนท่ีติดทะเลบริเวณชายฝง ปจจุบันไดมีการใชไมไผ

เปนแนวปองกันการกัดเซาะ ซ่ึงชุมชนท่ีอยูบริเวณชายทะเล 6 ชุมชนประกอบดวยชุมชนเสาธง 

ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ชุมชนศรีกุมาร ชุมชนแสนตอ และชุมชน

หลวงพอเตา ไดมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนองคกรกลุมรักษทะเลกรุงเทพเพื่อหาแนวทางการแกไข

ปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยการสรางเขื่อนไมไผ แตกอนหนานี้ทางหนวยงานของรัฐไดมีการทํา

ประชาพิจารณแลว มีมติทํา      ที-กรอยน โดยใชไสกรอกทราย แตทางกลุมรักษทะเลกรุงเทพได

คานการทํา ที-กรอยน เนื่องจากใชทรายในการบรรจุเม่ือทรายเกิดแตกออกจะสงผลกระทบตอ

ระบบนิเวศชายเลน รวมถึงสงผลกระทบตอการเพาะเล้ียงสัตวน้ําดวย จึงมีการทดลองใชไมไผใน

การแกปญหาการกัดเซาะชายฝงแทนเนื่องจากไมไผเปนโครงสรางออนสามารถทําไดโดยไมตองรอ 

เปนการปองกันช่ัวคราว ซ่ึงภายในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนเองก็มีความเห็นท่ีแตกตางกัน 

แบงเปน 2 กลุม 3 กลุม คือกลุมหนึ่งเสนอใหใชไมไผ อีกกลุมก็ไมเห็นดวยในการใชไมไผ ซ่ึง

ความเห็นท่ีไมตรงกันทําใหเกิดความขัดแยงในการดําเนินงาน ทําใหการดําเนินการตางๆเกิดความ

ลาชา 

 การแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะในสวนของบานเรือนและชายฝงทะเลนั้นพบ

ปญหาและอุปสรรคคือ ชาวบานแตละคนมีงบประมาณในการปองกันการกัดเซาะท่ีดินของตน

คอนขางนอย และตางคนตางทํา สวนการปองกันในภาพรวมของชุมชนมีการใชไมไผในการลดแรง

คล่ืนปองกันการกัดเซาะชายฝง ไมไผท่ีไดมานั้นเปนไมไผท่ีไมมีคุณภาพ และสภาพชายฝงท่ีเปนดิน

เลนเปนดินออนการใชไมไผปกจะไมมีความคงทนสามารถหลุดลอยไดงาย และไมไผจะมีอายุการ

ใชงานท่ีส้ัน สวนในการของงบประมาณเพ่ือใชในการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงของ

ชุมชนจากหนวยงานของกรุงเทพมหานครนั้นทําไดคอนขางยาก  

 2.  แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยภาครัฐ   ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2553 ไดเสนอโครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยใหมีการใชรูปแบบรอดักทรายตัวที หรือที-กรอยน 

ในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยมีการปลูกปาชายเลนหลังจากมีการสรางรอดักทราย

สําเร็จงบการสรางประมาณ 316 ลานบาท ไดมีการสํารวจทําประชาพิจารณ รอยละ 89.47 ของ

ประชาชนท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการตองการใหมีการดําเนินการกอสรางโดยเรงดวน  (กรม
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554) แตทางเครือขายชุมชนรักษทะเลกรุงเทพไดมีการคัดคานโคร

การกอสรางที-กรอยน  เนื่องจากใชทรายในการบรรจุเม่ือทรายเกิดแตกออกจะสงผลกระทบตอ

ระบบนิเวศชายเลน รวมถึงสงผลกระทบตอการเพาะเล้ียงสัตวน้ําดวย จึงใหมีการทดลองใชไมไผใน

การแกปญหาการกัดเซาะชายฝงแทน  

 จากการสัมภาษณทําใหทราบถึงความเห็นท่ีแตกตางขัดแยงกันระหวางผูนําชุมชน นัก

อนุรักษ และสวนของภาครัฐเอง ซ่ึงมีความเห็นท่ีไมเปนไปในแนวทางเดียวกันและยังไมมีขอสรุปท่ี

ชัดเจนในการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง อาจทําใหการดําเนินการปองกันเกิดความลาชาเกิดความ

เสียหายตอชายฝง และคนในชุมชนไดรับความเดือดรอน  

 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดย

ภาครัฐมีดังนี้ การสรางเขื่อนท่ีเปนรูปแบบถาวรท่ีเปนโครงสรางแข็งนั้นตองทําประชาพิจารณ ซ่ึง

งบประมาณในการสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงนั้นตองใชงบประมาณจํานวนมาก และ

รูปแบบในการสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงท่ีไดผลอยางชัดเจนยังไมมี คือยังไมมีขอสรุปท่ี

ชัดเจนในเรื่องนี้ การสรางโครงสรางแข็งในพ้ืนท่ีสีเขียวยังติดในขอกฎหมายทําใหการดําเนินการ

เปนไปอยางลาชา การเกิดความขัดแยงของคนในพ้ืนท่ีกับหนวยงานรัฐทําใหการดําเนินงานตอง

ชะงักไป และปญหาจากการเมืองก็มีสวนในเรื่องการอนุมัติในการทําโครงการตางๆ ซ่ึงปญหา

เหลานี้สงผลตอการดําเนินการปองกันการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงของทะเลบางขุนเทียน

ท้ังส้ิน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนเกิดขึ้นมาเปนระยะเวลานาน

แลว และเกิดตอเนื่องมาเรื่อยๆ  สาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีชายทะเลบางขุน

เทียนนั้นเกิดจากธรรมชาติ เชน กระแสน้ํา ลมมรสุม พายุ ภาวะน้ําขึ้นน้ําลง ระดับน้ําทะเลท่ีสูงขึ้น 

ลักษณะทางกายภาพของชายฝง และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศผลจากปญหาโลกรอน  และ

อีกสาเหตุหนึ่ ง เกิดจากการกระทํ าของมนุษย     เ พ่ื อการพัฒนาด านเศรษฐกิจโดยใช

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด โดยการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีชายฝงทะเลเพ่ือใชในการผลิตกอ

เกิดประโยชนแกมนุษย เชน การบุกรุกถางปาชายเลนเพื่อทําบอเล้ียงกุง การดูดน้ําบาดาลมาใชทําให

แผนดินทรุดตัว การสรางเขื่อน  การระบายน้ําเสียลงสูทะเล และการขุดคลองเพื่อการระบายน้ํา ซ่ึง

เปนตัวเรงใหกระบวนการกัดเซาะชายฝงมีแนวโนมรุนแรงมากย่ิงขึ้น  ผลท่ีไดจากการวิจัย

สอดคลองกับงานวิจัยของ อัปสรสุดา ศิริพงศ (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการกัดเซาะชายฝง
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บางแหงในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของการกัดเซาะชายฝงทะเลมีท้ังธรรมชาติ และ

ฝมือมนุษย  

 ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบทางดานระบบนิเวศพ้ืนท่ีชายทะเลบางขุนเทียน 

ทําใหพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงลดลง  พ้ืนท่ีปาชายเลนลดลง และปริมาณผลผลิตสัตวน้ําลดลง  

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย คลายทอง (2553) ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบจากปญหา

การกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนบานชายทะเล ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

พบวาปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบทําใหเกิดการสูญเสียท่ีดิน  ปาไม และสัตวน้ําลด

นอยลง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณิฎฐารัตน ปภาวสิทธิ และคณะ (2540)  ไดทําการศึกษาวิจัย

เรื่องความสัมพันธระหวางผลผลิตการประมงกับการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลนบริเวณปากแม

น้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝง ทําใหปาชายเลนลดลงอยางมาก  

 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ทําใหตองสูญเสียพ้ืนท่ีทาง

การเกษตร พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา หรือท่ีดินท่ีอยูอาศัย ยังตองเสียคาใชจายในการปองกันซอมแซม

ท่ีดิน ท่ีอยูอาศัยในแตละครั้งเปนจํานวนเงินคอนขางสูง และกระทบตอรายไดจากการประกอบ

อาชีพเนื่องจากปริมาณสัตวน้ําลด สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย คลายทอง (2553) ไดทําวิจัยเรื่อง

การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนบานชายทะเล ตําบลพันทายนรสิงห 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบดาน

เศรษฐกิจ ทําใหรายไดลดลง เกิดการสูญเสียท่ีดิน และเสียคาใชจายในการซอมแซมบานเรือน  และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ เรวดี จรุงรัตนาพงศ (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องวิธีการปรับตัวของ

ครัวเรือนจากการกัดเซาะชายฝง กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบวาวิธีการปองกัน 

วิธีการถอยรนเขาฝง และวิธีการปรับปรุงท่ีอยูอาศัย มีตนทุนเฉล่ียในการปรับตัวของครัวเรือนมี

มูลคาประมาณ 107,587 บาทตอครัวเรือนตอป ตองจายเงินในการปรับตัวคอนขางสูงเม่ือเทียบกับ

รายไดครัวเรือน 

 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบทางดานสังคม ตองถอยรนยายบานมาในบริเวณท่ี

ไกลจากชายฝงมากขึ้น คนในครอบครัวบางสวนไดยายออกไป จากปญหาการอพยพยายถ่ินฐาน 

เปล่ียนท่ีทํากิน และเปล่ียนแปลงอาชีพของคนในชุมชน ยังทําใหตองแยกหางจากครอบครัว สงผล

กระทบตอความสัมพันธของคนท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน ทําใหความสัมพันธของคนใน

ครอบครัวลดนอยลง ขาดความอบอุนภายในครอบครัว เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนและประเพณีวัฒนธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย คลายทอง (2553) ไดทําวิจัยเรื่อง

การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนบานชายทะเล ตําบลพันทายนรสิงห 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบดานสังคม มีการ
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อพยพยายถ่ิน กระทบถึงความสัมพันธของคนในครอบครัว เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมและ

ประเพณีของทองถ่ิน และตองมีการปรับเปล่ียนวิถีการประกอบอาชีพ 

 การกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบทางดานคุณภาพชีวิต ทําใหคนในชุมชนตองสูญเสียท่ีดิน ท่ี

อยูอาศัย พ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง และทรัพยากรสัตวน้ําท่ีลดนอยลง สงผลตอความ

ม่ันคงในการประกอบอาชีพ ความม่ันคงในการดําเนินชีวิต และทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

เปล่ียนแปลงไป อีกท้ังยังตองนํารายไดสวนหนึ่งมาใชในการซอมแซมบานเรือน ท่ีดินท่ีถูกกัดเซาะ

เสียหาย ทําใหเงินท่ีเหลือจากการประกอบอาชีพลดนอยลง ซ่ึงสภาวะในปจจุบันท่ีมีคาครองชีพ

สูงขึ้นทําใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ เรวดี จรุงรัตนาพงศ (2551) 

ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องวิธีการปรับตัวของครัวเรือนจากการกัดเซาะชายฝง กรณีศึกษาเขตบางขุน

เทียน กรุงเทพมหานคร พบวาวิธีการปองกัน วิธีการถอยรนเขาฝง และวิธีการปรับปรุงท่ีอยูอาศัย 

ตองจายเงินในการปรับตัวคอนขางสูงเม่ือเทียบกับรายไดครัวเรือน  จากการท่ีครัวเรือนไดรับ

การศึกษาในระดับต่ํา และไมมีทักษะในการประกอบอาชีพอ่ืนทําใหครัวเรือนเต็มใจท่ีจะจายเงินใน

การปรับตัวคอนขางสูงเม่ือเทียบกับรายไดครัวเรือน 

 ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบทางดานสภาพจิตใจ  ทําใหเกิดความหวาดกลัว

และวิตกกังวลในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของตน หวาดกลัวตอภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง 

คนในชุมชนสวนใหญกลัวความรุนแรงของคล่ืนลมท่ีกัดเซาะชายฝง และยังคงวิตกกังวลกับภัย

ธรรมชาติ คนในชุมชนมีความวิตกกังวล กลัววาตนและครอบครัวจะไมมีท่ีอยู กลัวลูกหลานจะไมมี

ท่ีอยู ไมมีท่ีทํากิน เกิดความกลัวขาดความม่ันคงในการดํารงชีวิต และขาดความม่ันคงในการ

ประกอบอาชีพ  

 แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยชุมชน ในสวนของบานเรือน

ชาวบานตองลงทุนปองกันการกัดเซาะในท่ีดินของตนเองดวยวิธีตางๆตามกําลังทรัพยของแตละคน 

เพ่ือปองกันท่ีดินไมไหถูกกัดเซาะพังทลายไป เชน การใชถุงใสดินกั้น การขุดคันดินใหสูง การท้ิง

หินปองกันการกัดเซาะท่ีดิน หรือการปกไมไผปองกันการกัดเซาะท่ีดิน เปนการปองกันภายในท่ีดิน

ของตน ซ่ึงชาวบานแตละคนมีงบประมาณในการปองกันการกัดเซาะท่ีดินของตนคอนขางนอย 

และตางคนตางทํา สอดคลองกับงานวิจัยของ เรวดี จรุงรัตนาพงศ (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง

วิธีการปรับตัวของครัวเรือนจากการกัดเซาะชายฝง กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงผลการศึกษาพบวา วิธีปรับตัวของครัวเรือนเปนแบบแกไขปญหาเฉพาะหนา และแบบตางคน

ตางทํา มีวิธีการปองกัน ไดแก เขื่อนหิน รั้วไมไผ การยกคันดิน  

 แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยภาครัฐในปจจุบันไดมีการเสนอ

โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน โดยใหมีการใชที-กรอยน 
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ในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง แตทางเครือขายชุมชนรักษทะเลกรุงเทพไดมีการคัดคานโคร

การกอสรางที-กรอยน  เนื่องจากใชทรายในการบรรจุเม่ือทรายเกิดแตกออกจะสงผลกระทบตอ

ระบบนิเวศชายเลน รวมถึงสงผลกระทบตอการเพาะเล้ียงสัตวน้ําดวย จึงใหมีการทดลองใชไมไผใน

การแกปญหาการกัดเซาะชายฝงแทน ซ่ึงไมไผท่ีใชนั้นเปนไมไผท่ีไมมีคุณภาพ และสภาพชายฝงท่ี

เปนดินเลนเปนดินออนการใชไมไผปกจะไมมีความคงทนสามารถหลุดลอยไดงาย และไมไผจะมี

อายุการใชงานท่ีส้ัน สวนในการของงบประมาณเพ่ือใชในการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงของชุมชนจากหนวยงานของกรุงเทพมหานครนั้นทําไดคอนขางยาก  

 สวนการสรางเขื่อนท่ีเปนรูปแบบถาวรท่ีเปนโครงสรางแข็งนั้นตองผานการทําประชา

พิจารณ ซ่ึงงบประมาณในการสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงนั้นตองใชงบประมาณจํานวน

มาก และยังไมมีรูปแบบในการสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงท่ีไดผลอยางชัดเจน การสราง

โครงสรางแข็งในพ้ืนท่ีสีเขียวยังติดในขอกฎหมายทําใหการดําเนินการเปนไปอยางลาชา  ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ อัปสรสุดา ศิริพงศ (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการกัดเซาะชายฝง

บางแหงในประเทศไทย พบวาการปองกันการกัดเซาะมีหลายวิธีลวนปองกันไดเพียงช่ัวคราวตองมี

การบํารุงรักษา   การแกไขท่ีปลายเหตุจึงไมใชเปนวิธีท่ีเหมาะสมในการแกปญหา หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ รวมทั้งเอกชนไดใชงบประมาณปหนึ่งจํานวนมหาศาลในการแกไขปญหานี้ สวนมากเปน

การแกไขเฉพาะหนา หรือแกไขปลายเหตุ จึงไมสามารถบรรลุผลสมบูรณ จึงควรท่ีจะศึกษาถึง

สาเหตุของปญหานั้นๆ เสียกอน เพ่ือจะไดแกไขใหตรงจุด และปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้าซอนขึ้น

อีก 

 

ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายฝง

ทะเล  :  กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน  แขวงทาขาม  เขตบางขุนเทียน  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆท่ี

เกี่ยวของดังนี ้ 

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

      การปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะในสวนของท่ีดินและบานเรือนของคนในชุมชน

ชายทะเลบางขุนเทียนนั้นชาวบานตองพ่ึงตนเองตามกําลังทรัพยของแตละคน ตางคนตางทํา ใครมี

งบประมาณมากก็สามารถปองกันการกัดเซาะท่ีดินของตนได สวนใครมีงบนอยก็ตองหาทาง
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ปองกันใหไดมากท่ีสุด ถาหากไมทําการปองกัน ท่ีดินของตนก็จะถูกกัดเซาะไปจนหมด ซ่ึงเปนการ

ยากลําบากมากสําหรับชาวบานบางคนท่ีมีรายไดคอนขางนอย หากท่ีดินสวนใดถูกกัดเซาะจนหมด

การกัดเซาะก็จะลามไปในท่ีดินใกลเคียงดวย การปองกันการกัดเซาะแบบตางคนตางทําไมใชการ

การปองกันปญหาการกัดเซาะท่ีเหมาะสม และไมสามารถทําไดเพียงลําพัง เนื่องจากมีผลกระทบ

เปนลูกโซ ควรมีการวางแผนหาแนวทางการปองกันภายในชุมชนรวมกัน และหนวยงานทางภาครัฐ

ควรเขามาใหความชวยเหลืออยางจริงจังโดยปราศจากประเด็นทางการเมือง 

      สวนการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝงอยางถาวรนั้น ภาครัฐควร

มองเห็นความสําคัญความจําเปนของปญหาการกัดเซาะชายฝง และควรศึกษารูปแบบท่ีสามารถ

แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถแกปญหาไดจริง เพ่ือจัดสรรงบประมาณ

ลงมาแกไขปญหาดังกลาว อีกท้ังหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของท้ังในสวนภาครัฐและภาคประชาชน

ตองหาแนวทางรวมกันเพ่ือจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางจริงจัง ไมใชเพียงเฉพาะในเขต

พ้ืนท่ีชายทะเลบางขุนเทียนเทานั้น แตรวมถึงทุกเขตพื้นท่ีตลอดท้ังอาวไทยตองหาแนวทาง  

ทางออกรวมกันโดยดวน   

 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

      1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม  

เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาควรจะมีการศึกษาในลักษณะ

เดียวกันกับชุมชนอ่ืนๆท่ีติดชายฝงทะเลท่ีประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง เพ่ือใหไดขอมูลใน

ภาพรวมของพ้ืนท่ีระดับจังหวัด ภาค หรือระดับประเทศ เพ่ือประโยชนในการวางแผนการจัดการ

ในภาพรวมตอไป 

      2. ควรมีการศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยใชวิธีวิทยาของการศึกษา

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อใหไดขอมูลเชิงสถิต ิ 

      3. ควรจะมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหา

และปองกันการกัดเซาะชายฝงอยางย่ังยืน 

      4. ควรมีการศึกษารูปแบบวิธีการปองกันการกัดเซาะชายฝงในแตละพ้ืนท่ีใหเหมาะสม

และสามารถปองกันการกัดเซาะชายฝงไดอยางแทจริง ท่ีเปนรูปธรรม 
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แบบสัมภาษณชุดท่ี 1  

สําหรับชาวบานในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 

1. ขอมูลสวนตัว ประกอบดวย 

ช่ือ…………………...………..นามสกุล………….…….………………..อาย…ุ………..ป 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน..................ป       จํานวนสมาชิกในครอบครัว....................คน 

อาชีพหลัก(เดิม) .....................................ปจจุบัน ......................................................  

อาชีพรอง (เดิม) .....................................ปจจุบัน ...................................................... 

รายได (เดิม)........................... บาท/เดือน    รายได (ปจจุบัน)........................... บาท/เดือน  

2. ดานสถานการณการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ศึกษา 

2.1 สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีทานอยูเปนอยางไร เปล่ียนแปลง

หรือแตกตางจากในอดีตอยางไร 

2.2 ปญหาการกัดเซาะเริ่มมานานหรือยัง ตั้งแตเม่ือใด 

2.3 สาเหตุท่ีพ้ืนท่ีชุมชนริมชายฝงถูกกัดเซาะเนื่องมาจากอะไร 

2.4 ผลกระทบท่ีทานไดรับอยางไรบาง มากนอยเพียงใด 

3. ผลกระทบดานระบบนิเวศ  

3.1 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบทําใหเกิดการสูญเสียพ้ืนท่ีดินริมชายฝงท่ีเปน
ท่ีตั้งบานเรือนท่ีอยูอาศัยของทานหรือไม   อยางไร   

3.2 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอปาชายเลนในชุมชนของทานหรือไม 
อยางไร  

3.3 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอปริมาณสัตวน้ํา ในชุมชนของทานหรือไม  
อยางไร 

3.4 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอมอ่ืนๆในชุมชนของ

ทานอยางไร 
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4. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

4.1 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลเสียหายตอบานและส่ิงปลูกสรางของทานหรือไม           

      อยางไร ทานตองสูญเสียเงินในการซอมแซมบานเรือน/ปองกันความเสียหายของส่ิง     

      ปลูกสรางเปนจํานวนเงินมากนอยเทาใด 

4.2 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอรายไดจากการประกอบอาชีพของทาน   

      หรือไมอยางไร 

 4.3 อ่ืนๆ 

5. ผลกระทบดานสังคม  

5.1 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงทําใหทานตองถอยรนบานเรือนเขามาเรื่อยๆหรือไม ทาน 

      และครอบครัวประสบปญหาท่ีตองอพยพหรือไมอยางไร คนในชุมชนของทานเกิดการ 

      อพยพไปสูพ้ืนท่ีอ่ืนหรือไม  

5.2 ทานคิดวาปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลทําใหเกิดการอพยพยายถ่ินไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน คน   

      ในครอบครัวตองแยกกันอยู ซ่ึงสงผลกระทบตอความสัมพันธของคนในครอบของ    

      ทานหรือไม อยางไร ความสัมพันธกับเพ่ือนบาน และคนในชุมชน ของทาน หรือไม   

      อยางไร 

5.3 ปญหาการกัดเซาะชายฝงทําใหเกิดความขัดแยง จากการใชประโยชนทรัพยากรในพ้ืนท่ี   

      ชุมชน ของทาน หรือไม อยางไร (เชน การจับสัตวน้ํา การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา) 

5.4 ปญหาการกัดเซาะชายฝงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนหรือไม   

      อยางไร ประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชนของทานท่ีไดเริ่มสูญหายไปคือเรื่องใด 

6. ผลกระทบดานคุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจ 

 6.1 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจของทานหรือไม   

                   อยางไร (ความหวาดกลัวชีวิตและทรัพยสิน) 

6.2 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผล ทําใหทานตองปรับเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิตหรือไม   

      อยางไร 

6.3 ปจจุบันทานมีความวิตกกังวลวาท่ีดินของทานจะถูกกัดเซาะอยางรุนแรง จนไมมีท่ีอยู 

      อาศัยหรือไม 
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แบบสัมภาษณชุดท่ี 2 

สําหรับผูนําชุมชน และสวนของราชการที่เกี่ยวของ 

1. สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝง 

1.1 สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีชุมชนเปนอยางไร ( พ้ืนท่ีท่ีไดรับ

ผลกระทบ ความรุนแรงมากข้ึนหรือนอยลง สาเหตุ) 

1.2 สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตอยางไร 

  

2.  ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชน (เศรษฐกิจ สังคม  ส่ิงแวดลอม 

คุณภาพชีวิต สภาพจิตใจ) 

 2.1 ดานเศรษฐกิจ – รายไดจากการประกอบอาชีพ การสูญเสียงบประมาณ 

 2.2 ดานสังคม- การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน 

 2.3 ดานส่ิงแวดลอม – ชายฝง ทรัพยากรสัตวน้ํา ปาชายเลน 

 2.4 ดานคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ – ความวิตกกังวล 

3. การแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยชุมชน 

3.1 ในฐานะท่ีทานเปนผูนํา ทานมีการกําหนดแนวทางหรือนโยบายการปองกันแกไข    

       ปญหาดังกลาวอยางไร  

3.2 ชุมชนมีแนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางไร 

3.3 ปญหา และอุปสรรคในการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยชุมชน 

 

4. การแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยภาครัฐ 

4.1 หนวยงานของทานมีการรับมอบนโยบายหรือแนวทางการสนับสนุนการแกไขปองกัน 

      ปญหาการกัดเซาะชายฝงจากภาครัฐหรือไมอยางไร 

4.2 ปญหา และอุปสรรคในการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยภาครัฐ 
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ภาคผนวก  ข 

รายละเอียดผูใหขอมูลหลัก 
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ผูใหขอมูลหลักจากฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางขุนเทียน 

1. ปฏิการ สายอรุณ  ตําแหนง เจาพนักงานเกษตรชํานาญงาน  

ผูนําชุมชนอยางเปนทางการชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 

 1. ประสูติ ชางเจริญ  ประธานชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน    (ผูใหญบาน) 

     อาชีพประมงเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  อายุ 57 ป 

 2. เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม  ผูนํากลุมอนุรักษฯเครือขายชุมชนรักษทะเลกรุงเทพ 

     อาชีพรับราชการครโูรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม 

          อายุ 52 ป 

ผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 

 1. วินัย พุทธมีผล   ปราชญชาวบานชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 

     อาชีพประมงเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  อายุ 52 ป 

 2. บุญสง  คํานวรัตน  ปราชญชาวบานชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 

     อาชีพประมงเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  อายุ 57 ป 

ผูใหขอมูลหลักจากชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน  

1. บุญธรรม วัยทรง  อาชีพประมงและรับจางท่ัวไป  อายุ 46 ป 

2. สุมาลี บุญเล้ียง  อาชีพประมงเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  อายุ 28 ป 

3. บุญยืน ฤทธิเดช  อาชีพคาขายและรับจางท่ัวไป  อายุ 50 ป 

4. กัลยา พงคพจร  อาชีพประมงและรับจางท่ัวไป  อายุ 48 ป 

5. อนุกุล ทิม   อาชีพประมงและรับจางท่ัวไป  อายุ 21 ป 

6. สุมาลี โตชัยยะ  อาชีพคาขายและประมงเพาะเล้ียงสัตวน้ํา อายุ 54 ป 
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