
 

53603739 : สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

คาํสาํคญั :   บทบาทองคก์ารบริหารส่วนตาํบล / องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน /การจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
                    วิมลทยา เยท่าพูด : บทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหาการกดั
เซาะชายฝัง กรณีศึกษา ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร.   อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้
อิสระ  : อ.ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล  .  หนา้. 

การวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสถานการณ์ปัญหาการกดัเซาะชายฝังในพืนที
ชุมชนบา้นสหกรณ์ 1 หมู่ที 3 และชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที 8 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสาคร และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝัง              
เก็บขอ้มูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีเป็นองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร ประกอบดว้ย ปลดันายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม นายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกขาม รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามหมู่
ที 3 และหมู่ที 8 ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า ทาํการวิเคราะห์เนือหา และจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตาม
ประเด็นการศึกษา สังเคราะห์เพือให้ไดข้อ้มูลในภาพรวมภายใตก้รอบแนวคิดการวิจยัสรุปและนาํเสนอผล
การศึกษาเชิงพรรณาความ 

ผลการวิจยั พบวา่ พืนทีชุมชนบา้นสหกรณ์ 1 หมู่ที 3 และบา้นสหกรณ์ หมู่ที 8 ตาํบลโคกขาม         

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร มีปัญหานาํทะเลกดัเซาะชายฝังทีรุนแรงโดยมีอตัราการกดัเซาะมากกว่า              
.  เมตรต่อปี สาเหตุของการกดัเซาะชายฝังทะเลของชุมชนเกิดจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
การทรุดตวัของแผน่ดินเนืองจากการสูบนาํบาดาล เพือใช้ในอุตสาหกรรมมากเกินไป สภาพคลืนลมแรง
ในช่วงมรสุมคลืนมีขนาดใหญ่มีความรุนแรงมาก  พืนทีป่าชายเลนแนวกันคลืนตามธรรมชาติ                        
ลดลงเนืองจากถูกบุกรุกทาํลาย  เพือการใช้ประโยชน์ เช่น การทาํนากุง้ ซึงปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบ  
ดงันี . ผลกระทบทางดา้นทีอยู่อาศยั  ซึงชาวบา้นในชุมชนตอ้งถ่อยร่นเขา้มา และบางส่วนตอ้งยา้ยถินไป
อยูพ่นืทีอืน ชาวบา้นตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงบา้นเรือน . ผลกระทบทางดา้นระบบ
นิเวศป่าชายเลน โดยทาํให้ตน้ไมห้ลุดออกไปประกอบกบัอิทธิพลของคลืนลมทีมีความแรง . ผลกระทบ
ทางดา้นการประกอบอาชีพประมง เนืองจากสัตวน์าํมีจาํนวนนอ้ยลง ทาํให้รายไดล้ดลง ในช่วงแรกแกไ้ข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังโดยการนาํหินมาถม แต่ไม่ไดผ้ล พอมาใชว้ธีิการปักไมไ้ผช่ะลอคลืนคนส่วนใหญ่
ในชุมชนเห็นดว้ย เนืองจากช่วยฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในดา้นบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
นนั เนืองจากบทบาทหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบลนนัมีหลายด้าน ทาํให้ไม่สามารถทุ่มเทการ
ทาํงานในดา้นนีไดอ้ยา่งเตม็ที อีกทงัยงัมีขอ้จาํกดัในเรืองของงบประมาณทีนาํมาใชด้าํเนินการ  
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                                           WIMONTAYA  YEATAPUD  : THE STUDY ROLE OF THE LOCAL GOVERNMENT 

TO HANDLE THE PROBLEM OF COASTAL EROSION  A CASE STUDY:  KHOK KHAM SUB-DISTRICT 

,MUANG DISTRICT  SAMUT SAKHON PROVINCE.INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASSOC. PROF. 

SAWANYA  THAMMA-APIPON, Ph. D.  pp. 
 

The purpose of this research was the study situation of the problem of coastal erosion in area community  

Cooperative house 1 Moo 3 and  community  Cooperative house  Moo 8  Khok Kham Sub-District , Muang District 

Samut  Sakhon Province  and the role of local government to handle the problem of coastal erosion. By storage using            

a key informant interviews is Khok Kham Sub-District Administrative Organization , Muang District Samut  Sakhon 

Province include Khok Kham Sub-District Administrative Organization Permanent Secretary , Khok Kham Sub-District 

Administrative Organization President, Khok Kham Sub-District Administrative Organization Vice President, Khok 

Kham Sub-District Administrative Organization members moo 3 and 8. Check information, data triangulation with the 

content analysis and classification of data according to the study. Synthesis to obtain information under the framework 

of the overall research.  To conclude and demonstrate the results of a descriptive study. 

The results  that the area community  Cooperative house 1 Moo 3 and  community  Cooperative house  Moo 8  

Khok Kham Sub-District , Muang District Samut  Sakhon Province. The Water erosion is a serious problem with 

erosion rate of more than 2.48 meters per year. The cause of the erosion of coastal communities due to climate change. 

Of land subsidence due to groundwater pumping. For industrial use excessive, Wave conditions during the hurricane 

force winds, large waves are more severe. The forest, the wave naturally decrease due to encroachment. For use as a 

shrimp farm. This problem affects the following 1. impact housing. The people in the community need to shorten the 

mean. And some have migrated to other areas. People have lost the cost of the repair. houses updates. 2 The impact of 

mangrove ecosystems. By the trees fell away and the influence of a strong wave. 3 The impact of the fishery. Because 

there are fewer fish. Revenue is reduced. In the first issue of coastal erosion by the stone filling  but not succeed. After 

that used a bamboo embroidery slow waves, Most people in the community agree because when your logo Bamboo 

vertical and great natural resources rehabilitation aid community. Current structures are also damaged condition. The 

area is in ruins, it is fee-based budget has been embroidered, shows that the sea has eroded steadily, Although the 

community is embroidered bamboo for defenses. In the role of local government as the role of  Khok Kham Sub-

District Administrative Organization has many aspects. It is not dedicated to work in this devoted fully. There are 

limitations in the adopted budget operators. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 การศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง     
กรณีศึกษา ตาํบลโคกขาม  อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้รับความกรุณา                
จากอาจารย์  ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล  รองศาสตรจารย์พรชัย  เทพปัญญา และผูช่้วยศาสตราจารย ์                
ดร. วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์  ทีให้คาํแนะนาํ ความคิดเห็น อีกทงัชีจุดบกพร่อง เพือนาํไปแกไ้ข จนงานวิจยั                         
ไดส้าํเร็จเรียบร้อย  จึงขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านทีใหค้วามช่วยเหลือ  
  

     อนึงในการวิจยัเรืองนี ผูว้ิจยัไดรั้บความร่วมมืออย่างดีจากองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม 
ทุกท่านทีตอบคาํถามและให้ความคิดเห็น จนสามารถนํามาวิเคราะห์วิจัยได้ครบถ้วนตามหลักวิชา                        
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอืนๆต่อไป จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งยงิมา  ณ โอกาสนี 

 

     ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ทีเป็นผูว้างรากฐานทางการศึกษาให้กบัผูว้ิจยัและเป็นผูที้ให้
ความช่วยเหลือเกียวกบัการทาํวจิยัในครังนีมาโดยตลอด 

 

     สุดทา้ย ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิงว่าสารนิพนธ์เล่มนีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง          
และถา้ในการทาํสารนิพนธ์ในครังนีมีขอ้บกพร่องหรือขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขอรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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