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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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 บทท ี1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ประเทศไทยมีแนวชายฝังทะเลยาวประมาณ , .  กิโลเมตร ปัญหาการกดัเซาะชายฝัง
ทะเลเกิดขึนในทุกจงัหวดัทงัดา้นอ่าวไทยตอนบน และดา้นอนัดามนัทงั  จงัหวดัริมชายฝังทะเล
ของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนบน ตงัแต่ปากแม่นาํบางปะกงจนถึงปากแม่นาํแม่กลอง 
ครอบคลุมพืนที  จงัหวดั คือ จงัหวดัฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  สมุทรสาครและ
สมุทรสงคราม ซึงเป็นพืนทีทีอ่อนไหว และพบว่ามีการกัดเซาะพืนทีชายฝังทะเลรุนแรงทีสุด            
ของชายฝังทะเลดา้นอ่าวไทยทีมีการกดัเซาะรุนแรงมากกวา่  เมตร ต่อปี จนถึงมากกว่า  เมตร        
ต่อปี คิดเป็นระยะทางประมาณ  กิโลเมตร หรือ คิดเป็น  เปอร์เซ็นต์ของพืนทีชายฝังทะเล        
ทงัประเทศ (สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 52 อา้งถึงใน ธนวฒัน์ จารุพงษ์สกุล, .) 
โดยบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนัน จากการประเมินของศูนย์ศึกษาภัยพิบัติและ
ข้อสนเทศเชิงพืนที  พบว่า  ในอนาคตพืนทีจะมีการกัดเซาะมากถึง   เมตรต่อปี  ซึงหาก                      
ไม่มีมาตรการใดๆ ในการแกปั้ญหาก็จะเกิดการกดัเซาะชายฝังหายไปอีกประมาณ .  กิโลเมตร          
ในอีก  ปีข้างหน้า โดยเฉพาะพืนทีฝังตะวนัออกของแม่นาํเจ้าพระยาเป็นทีตังของชุมชน  
หน่าแน่นมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งและเป็นทีตงัของสนามบินสุวรรณภูมิทีห่างจากชายฝัง
เพียง  กิโลเมตร ผลของการลดลงของพืนทีป่าชายเลนดงักล่าวเป็นอีกปัจจยัหนึงทีทาํให้เกิดการ
กดัเซาะชายฝังทะเลเพิมมากขึน การแปรสภาพของพืนทีชายฝังทะเล และพืนทีป่าชายเลนดงักล่าว 
ทาํให้สูญเสียดุลยภาพตามธรรมชาติของระบบนิเวศชายฝัง เมือผนวกเขา้กบัอิทธิพลของกระแสนาํ
และคลืนลมทีเปลียนแปลงในแต่ละฤดูกาล  ปัญหาการกดัเซาะชายฝังก็ยิงทวีความรุนแรงมากยงิขึน 
ผลทีตามมา คือพืนทีชายฝังทะเลของไทยหายไปจาํนวนมากและหลายพืนทีมีความสูญเสีย                     
ถึงขนัวกิฤต 
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ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทีเกิดขึนนี  เป็นปัญหาเรือรังทีเกิดขึนมานาน ซึงทางรัฐบาลได้บรรจุ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลเป็นปัญหาภัยพิบัติระดับชาติและได้ใช้มาตรการป้องกันปัญหา                   
การกดัเซาะชายฝังทะเลในรูปแบบต่างๆ ทงัมาตรการแบบแขง็และมาตรการแบบอ่อน มาตรการแบบแข็ง
เนน้การก่อสร้างบริเวณชายฝัง เช่น เขือนกนัคลืน ไส้กรอกทราย ส่วนมาตรการแบบอ่อนเนน้การป้องกนั
ชายฝัง เช่น การปลูกป่าชายเลน (การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา                   
ราชนครินทร์, 2551) ซึงหนึงในจงัหวดัทีมีการนาํมาตราการของรัฐบาลมาใช้ คือ จงัหวดัสมุทรสาคร            
ทีเป็นจังหวดัชายทะเลทีมีปัญหานําทะเลกัดเซาะชายฝังรุนแรงมากอีกจังหวดัของประเทศ ตลอด             
ชายฝังทะเลทงัสินประมาณ  กิโลเมตร ในพืนที  ตาํบลทีติดชายฝังทะเล ซึงมีอตัราการกดัเซาะมากกวา่ 

 เมตรต่อปี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง,  4, อ้างถึงในสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, 2552) โดยเฉพาะบ้านชายทะเลตาํบลโคกขาม  อาํเภอเมือง            
จงัหวดัสมุทรสาคร และพบวา่ ในปี พ.ศ.2518 จงัหวดัสมุทรสาครมีพืนทีป่าชายเลนอยูป่ระมาณ 116,000 
ไร่หรือประมาณร้อยละ 21.2 ของพืนทีจงัหวดั แต่ในปี พ.ศ.2529 ไดล้ดจาํนวนลงเหลือเพียงประมาณ 
1,000 ไร่หรือประมาณ 0.2 ของพืนทีจงัหวดั และลดจาํนวนลงต่อมาจนหมดสภาพ ในปี พ.ศ.2532  จาก
ปัญหาดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝัง เช่น  ระบบนิเวศป่าชายเลน  ระบบนิเวศป่าชายหาด
ระบบนิเวศแนวปะการัง เป็นต้น  และยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนอัน
เนืองมาจากการสูญเสียพืนทีทางการเกษตร ทาํให้สูญเสียรายได้ หรือด้านความเสียหายของอาคาร
บา้นเรือนทีปลูกริมชายหาด เพราะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบา้นเรือนและก่อสร้างใหม่และ
ผลกระทบทางด้านสังคม  เ นืองมาจากการย้ายทีอยู่  เพราะไม่สามารถอาศัยที เ ดิมได้ทําให้ มี                   
การเปลียนแปลงดา้นวถีิชีวติ  ดา้นวฒันธรรม เป็นตน้  

จากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู ้นําชุมชนตําบลโคกขามและชาวบ้านได้รวมตัวกันและคิดหา               
แนวทางการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง โดยได้นาํภูมิปัญญาทอ้งถินในการปักไมไ้ผ่ทาํโพงพาง             
มาทดลองการปักไม้ไผ่ในบริเวณชายฝัง ซึงดําเนินการร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง              
ดว้ยเหตุผลนีจึงทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจะศึกษาสถานการณ์ปัญหาการกดัเซาะชายฝังในพืนทีตาํบลโคกขาม 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจดัการปัญหา             
การกัดเซาะชายฝัง อันจะเป็นฐานข้อมูลทีเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานทีเกียวข้องในการกาํหนด
นโยบายหรือวางแผนการจดัการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล  
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ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพือศึกษาสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝังในพืนทีตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง  

จงัหวดัสมุทรสาคร  
2. เพือศึกษาบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 

ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝัง

กรณีศึกษา ตาํบลโคกขาม  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาดงันี 
 

ขอบเขตเชิงเนือหา 
การศึกษาครังนีมุ่งเนน้การศึกษาถึงสถานการณ์ปัญหาการกดัเซาะชายฝังของชุมชนบา้นสหกรณ์ 

1  หมู่ที 3 และชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที 8 ถึงสภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาครและบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินของตาํบลโคกขาม   อาํเภอเมือง  จงัหวดั
สมุทรสาครต่อการดาํเนินการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
 

 ขอบเขตเชิงพนืที   
พืนทีศึกษาในครังนี  คือ  ชุมชนบา้นสหกรณ์1 หมู ่ที  3 และชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู ่ที  8 

ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
 

ขอบเขตเชิงผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาครังนี  คือ องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร ประกอบดว้ย ปลดันายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลโคกขาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล              
โคกขามหมู่ที 3 และหมู่ที 8 และชาวบา้นชุมชนบา้นสหกรณ์ 1  หมู่ที 3 และชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที 8
ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
 

 ขอบเขตเชิงเวลา 
 ดาํเนินการศึกษาตงัแต่เดือนพฤศจิกายน 6 – เดือนพฤษภาคม 7  รวมระยะเวลา  7  เดือน 
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขนัตอนของการศึกษา 
 การศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝัง
กรณีศึกษา ตาํบลโคกขาม  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร มีขนัตอนดงันี 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัสถานการณ์การกดัเซาะชายฝัง แนวคิดทฤษฎีและรายงานการ 
วิจยั รายงานเชิงสถิติ และเอกสารทีเกียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษา 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชว้ธีิการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์          
เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดจ้ากการสังเกตและการสัมภาษณ์ 
4. การสรุปผลการศึกษาและนาํเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความภายใตก้รอบแนวคิด 

การศึกษา 
5. การเสนอแนะ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะทใีช้ในการศึกษา 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดคาํจาํกดัความทีใชใ้นการศึกษา ดงันี 

 

บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบล  หมายถึง   บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลตาม               
มาตราที  ขอ้  วา่ดว้ย คุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และมาตรา                 
ที 68 ข้อ 8 ว่าด้วย การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน                   
แห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติมถึง ฉบบัที 6                   
พ.ศ. 2552  
 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ซึงเป็นหน่วยงาน             
ของรัฐทีมีการดาํเนินงานเป็นอิสระจากส่วนกลาง ในการทาํหนา้ทีบริหารจดัการกิจการต่างๆ ในทอ้งถิน
ของตน  

 

การจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การกดัเซาะชายฝัง 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

. ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝังบ้านสหกรณ์ หมู่ที 3 และหมู่ที 8 
ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  

. ทราบถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหาการกัดเซาะชายฝัง                 

. ทราบเป็นขอ้มูลแก่องคก์รและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือนาํไปกาํหนดนโยบายในการจดัการ
ปัญหาการกดัเซาะชายฝัง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท ี2 
 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 
 

การศึกษาบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
กรณีศึกษา ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้งจากหนงัสือ ตาํรา บทความวิชาการ และระบบสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต
เพือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัประเด็นต่อไปนี  

 1. ขอ้มูลพืนทีศึกษา 
2. ความรู้ทวัไปเกียวกบัการกดัเซาะชายฝัง 

2.  ความหมายของการกดัเซาะชายฝัง 

2.  สถานการณ์ปัญหาการกดัเซาะชายฝังอ่าวไทย 

2.  สาเหตุของการกดัเซาะชายฝัง 

2.  ผลกระทบของการกดัเซาะชายฝัง 

3. การจดัการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 

4.พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  แกไ้ข 

เพิมเติมถึง ฉบบัที 6 พ.ศ. 2552 

. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. ข้อมูลพนืทกีารศึกษา  
 

1.1 ประวตัิความเป็นมา  
                     จงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัชายทะเล ตงัอยู่ปากแม่นําท่าจีน จากหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์ กล่าวไวว้่า ในสมยักรุงศรีอยุธยา มีชุมชนขนาดใหญ่ตงัอยู่บริเวณปากอ่าวไทย                 
ซึงมีชาวจีนนาํเรือสาํเภาเขา้มาจอดเทียบท่าคา้ขายแลกเปลียนสินคา้และพกัอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก              
จึงเรียกวา่ “บา้นท่าจีน” ในสมยัแผน่ดินสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ (พ.ศ. 2099) ไดโ้ปรดให้ยกฐานะ 
“บา้นท่าจีน” ขึนเป็น “เมืองสาครบุรี” เพือเป็นหัวเมืองสําหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงคราม              
และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูทีจะเข้ามารุกรานบุกรุกทางทะเล  ต่อมาในสมัย                          
กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 4 ทรงโปรดให้เปลียนชือ   
“เมืองสาครบุรี” เป็น “เมืองสมุทรสาคร” ซึงมีความหมายวา่ “เมืองแห่งทะเลและแม่นาํ” ในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวรัชกาลที 5 (พ.ศ. 2448) ทรงปฏิรูปการปกครองมี                   
การจดัระบบ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาลและได้ทรงมีพระราชดาํริ              
ทีจะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ทอ้งถิน โดยใช้การปกครองรูปแบบสุขาภิบาล จึงได้มีพระบรม 
ราชโองการให้ยกฐานะ “ตาํบลท่าฉลอม” เป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมือวนัที 18 มีนาคม 2448              
จึงถือไดว้า่ สุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลทีตงัขึนในหวัเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

                     ต่อมาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัรัชกาลที 6 (พ.ศ. 2456)             

โปรดเกลา้ให้ทางราชการเปลียนคาํว่า “เมือง” เป็น “จงัหวดั” ทวัทุกแห่งในพระราชอาณาจกัร 
“เมืองสมุทรสาคร” จึงได้เปลียนเป็น “จงัหวดัสมุทรสาคร” ตงัแต่บดันนัเป็นตน้มาจวบจนถึง
ปัจจุบนั ส่วนคาํวา่ “มหาชยั” ทีคนทวัไปชอบเรียกกนันนั เป็นชือคลองทีสมเด็จพระสรรเพชญที 8 

แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลดัจากเมืองธนบุรี เป็นแนวตรงไปออกปากนาํเมืองสาครบุรี
แทนคลองโคกขามทีคดเคียว แต่ยงัไม่ทนัเสร็จทรงสวรรคตเสียก่อน จนถึงรัชสมยัสมเด็จพระ
สรรเพชญที 9 (ขุนหลวงทา้ยสระ) โปรดให้ขุดคลองต่อจนแลว้เสร็จ และไดพ้ระราชทานนามว่า
คลองมหาชัย ซึงต่อมา ณ บริเวณฝังซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึนชือว่า “มหาชัย”                

จึงเป็นทีนิยมเรียกขานแต่นนัเป็นตน้มา 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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.  ทตีงัและอาณาเขต 
                     จงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัชายทะเล ตงัอยูริ่มแม่นาํท่าจีนในเขตพืนทีตอนล่างของ
ภาคกลางติดต่อกบัภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประมาณละติจูดที  องศาเหนือ และลองจิจูดที 

 องศาตะวนัออก ในเขตปริมณฑลนครหลวงห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางรถไฟ              
สายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ประมาณ .  กิโลเมตร และตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
(พระรามที )  ประมาณ    กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงดงันี 

                      ทิศเหนือ               ติดต่อกบัจงัหวดันครปฐม 

                      ทิศตะวนัออก       ติดต่อกบักรุงเทพมหานคร 

                      ทิศใต ้                    ติดทะเลอ่าวไทย 

                      ทิศตะวนัตก          ติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสงครามและจงัหวดัราชบุรี 

 
จงัหวดัสมุทรสาคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  อาํเภอ คือ อาํเภอเมืองสมุทรสาคร  

อาํเภอกระทุ่มแบน  อาํเภอบา้นแพว้ ดงัตารางที  

 
ตารางที  แสดงเขตการปกครองจงัหวดัสมุทรสาคร 

 
อาํเภอ/กงิอาํเภอ พนืที 

(ตร.ก.ม.) 
ตําบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

เทศบาล 
(แห่ง) 

อบต 
(แห่ง) 

เมืองสมุทรสาคร .      

กระทุ่มแบน .      

บา้นแพว้ .      

รวม .      
 

ทีมา : องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม,  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี                   
(ปี 2555-2557) (สมุทรสาคร : องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม,  2555), 7.   
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ภาพที 1 แสดงแผนทีจงัหวดัสมุทรสาคร 

ทีมา : ดดัแปลงจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, “ สถานการณ์การกดัเซาะชายฝังทีจาํแนก
รายจงัหวดั” , เอกสารประกอบการสัมมนาวชิาการนานาชาติดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล, 2554, 41.     

     

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม มีประชากรทีมีทะเบียนบา้นอยูใ่นเขตพืนที ทงัหมด 
18,460 คน มีความหนาแน่นโดยเฉลียประมาณ 231.231 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นชาย 
8,823 คน เป็นหญิง 9,637 คน ดงัตารางที 2           
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ตารางที 2 แสดงจาํนวนประชากรในตาํบลโคกขามแยกตามหมู่บา้น 

 

หมู่บ้าน ชือหมู่บ้าน ชาย  
(คน) 

หญงิ 
 (คน) 

รวมทงัหมด 
 (คน) 

หมู่ที 1 บา้นโคกขาม 247 249 496 
หมู่ที 2 บา้นโคกขาม 156 171 327 
หมู่ที 3 บา้นสหกรณ์1 439 445 884 
หมู่ที 4 บา้นโคก 2,838 3,305 6,143 
หมู่ที 5 บา้นขอม 753 827 1580 
หมู่ที 6 บา้นขวาง 633 671 1,304 
หมู่ที 7 บา้นขอม 878 929 1,807 
หมู่ที 8 บา้นสหกรณ์ 1,136 1,213 2,349 
หมู่ที 9 บา้นสหกรณ์ 1,477 1,506 2,983 

หมู่ที 10 บา้นสหกรณ์ 266 321 587 

รวม  8,823 9,637 18,460 
 

ทีมา : องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม,  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปี                   
(ปี - ) (สมุทรสาคร : องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม,  ), .   
 

เนืองจากหมู่บา้นสหกรณ์ หมู่ที 3 และหมู่ที 8 เป็นพืนทีติดชายฝังทะเลและเป็นตน้แบบใน
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังด้วยการปักไม้ไผ่ ซึงในการวิจัยในครังนี ทาํให้ผูว้ิจ ัยได้
ทาํการศึกษาเฉพาะหมู่บา้นสหกรณ์ หมู่ที 3 และหมู่ที 8 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสาคร 

.  ลกัษณะภูมิประเทศโดยทวัไป 
      สภาพพืนทีโดยทวัไปเป็นทีราบลุ่มติดชายฝังทะเลและป่าชายเลน ส่วนพืนทีดา้นทิศ

ตะวนัตกของจงัหวดัเป็นทีราบลุ่มในเขตนาํจืด เขตจงัหวดัถูกแบ่งออกเป็น  ส่วน ดว้ยแม่นาํท่าจีน 
ซึงไหลมาจากนครชยัศรีทางทิศเหนือ ผา่นจงัหวดัสมุทรสาคร ไหลลงสู่อ่าวไทยซึงอยูท่างตอนใต ้
โดยมีพืนทีสูงจากระดบันาํทะเลประมาณ -  เมตร เขตกนัระหวา่งทะเลกบัแผน่ดินเป็นป่าชายเลน
ทีค่อนขา้งสมบูรณ์ ยาว .  กิโลเมตร มีเนือที ,  ไร่ ภูมิประเทศเหมาะแก่การทาํนา ทาํสวน 
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ส่วนพืนทีตอนล่างอยู่ใกลท้ะเล เหมาะแก่การทาํนาเกลือและการทาํประมง การเพาะเลียงสัตวน์าํ
ชายฝัง ไดแ้ก่ กุง้ และหอยชนิดต่างๆ 

      ส่วนพืนทีทีอยูถ่ดัจากป่าชายเลน บริเวณชายฝังคลองธรรมชาติและคลองทีไดท้าํการขุด
ขึน เพือนาํนาํจืดมาใชใ้นการเพาะปลูกพืชเป็นจาํนวนมาก ซึงจะมีโครงการเครือข่ายคลองหลายสาย
เชือมโยงระหวา่งแม่นาํท่าจีนกบัแม่นาํแม่กลองและแม่นาํเจา้พระยา คลองเหล่านีนอกจากจะช่วยใน
การระบายนําแล้ว ยงัใช้ในการชลประทานและการคมนาคมด้วย คลองสําคัญในเขตจังหวดั
สมุทรสาครทีเชือแม่นําท่าจีนกับแม่นําเจา้พระยามีอยู่ด้วยกันหลายสาย ได้แก่ คลองภาษีเจริญ               
มีความยาวประมาณ   กิโลเมตร  คลองมหาชัย  มีความยาวประมาณ  .  กิโลเมตร                            
คลองพิทยาลงกรณ์  มีความยาวประมาณ  กิโลเมตร และยงัมีคลองทีเชือแม่นาํท่าจีนกบัแม่นาํ             
แม่กลอง ไดแ้ก่ คลองดาํเนินสะดวก ยาวประมาณ  กิโลเมตร คลองสุนขัหอน ยาวประมาณ  
กิโลเมตร เป็นตน้ และ  ใน  ของพืนทีทงัหมดจะเป็นบริเวณดินดอนสามเหลียม เนืองจากมีนาํพดั
พามาและเป็นบริเวณทีมีนาํท่วมถึง 

 

.  ลกัษณะภูมิอากาศ 
      จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นจงัหวดัทีตงัอยูช่ายทะเลบริเวณกน้อ่าวไทย และอยูใ่นอิทธิพล

ของลมบกและลมทะเล รวมทงัมีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัผา่นในช่วงฤดูร้อน มีลกัษณะอากาศ
แบบฝนเมืองร้อน มีความชืนในอากาศสูง ทาํให้อากาศโดยทวัไปเย็นและชุ่มชืน ขณะเดียวกัน
อากาศในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนรุนแรงมากนกั เนืองจากมีความชืนจากลมทะเล อุณหภูมิเฉลียประมาณ 

-  องศาเซลเซียส จะมีฝนตกมากในช่วงเดือนกนัยายนถึงตุลาคม เพราะในช่วงดงักล่าวไดรั้บ
อิทธิพลจากพายุดีเปรสชนัทีพดัผ่านประเทศไทย และมีฝนตกน้อยทีสุดในช่วงเดือนธันวาคมและ
เดือนมกราคม 

 

1.5 การประกอบอาชีพ 
      เนืองจากบริเวณอ่าวไทยตอนในฝังตะวนัตกเป็นแหล่งสําหรับการประกอบอาชีพ

ประมงทีสําคัญ  ดังนันเมือศึกษาเรืองการประกอบอาชีพในชุมชนต่างๆ  ริมชายฝังทะเล                          
จึงพบว่าอาชีพทีทาํส่วนใหญ่คือ อาชีพประมง จะมีเพียงชุมชนหมู่ 3 บา้นสหกรณ์ ที ต.โคกขาม             
ของจงัหวดัสมุทรสาคร และอีก 3 ชุมชนทีจงัหวดัเพชรบุรี คือ หมู่ 5 บา้นดอนช่องแคบ ต.บางแกว้                
อ.บ้านแหลม  ชุมชนสหคาม และชุมชนบ้านห้วยจิก  ต .ชะอํา  อ .ชะอํา เท่านันทีรายงานว่า                    
คนส่วนใหญ่ในชุมชนไม่ไดป้ระกอบอาชีพประมง แต่คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รับจา้ง   และคา้ขาย ซึงน่าสังเกตวา่ อาชีพรับจา้งและคา้ขาย ก็เป็นอาชีพทีไดรั้บความนิยมในลาํดบั
ทีรอง จากอาชีพประมงเช่นกัน เพราะการประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพทีสามารถทาํควบคู่               
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ไปกบัอาชีพอย่างอืนเช่น การรับจา้งทวัไป หรือการคา้ขายสินคา้หรือผลผลิตจากอาชีพประมงได ้
นอกจากนี อาชีพรับจ้างในภาคอุตสาหกรรมก็เป็นอาชีพหนึงทีคนส่วนใหญ่ในชุมชนจงัหวดั
สมุทรสาครและจงัหวดัสมุทรสงครามนิยมทาํ ทงันีเป็นเพราะในพืนทีจงัหวดัสมุทรสาครและ                            
จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นแหล่งทีมีโรงงานอุตสาหกรรมตงัอยู่มาก หรือหางานทาํในโรงงาน
อุตสาหกรรมได ้

2. ความรู้ทวัไปเกยีวกบัการกดัเซาะชายฝัง 
2.1 ความหมายของการกดัเซาะชายฝัง 
 

       กรมทรัพยากรธรณี  ( ) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า การกดัเซาะชายฝัง หมายถึง 
กระบวนการทางธรณีวทิยาทีทาํใหหิ้น  และตะกอนทงัหลายทีประกอบกนัอยูใ่นพืนทีหลุดร่วงหรือ
เคลือนทีไปจากตาํแหน่งเดิม 

       ปัญญา จารุศิริและคณะ (2545) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ การกดัเซาะชายฝัง หมายถึง
การกดักร่อนโดยคลืนเป็นตวัการสําคญัทีทาํให้เกิดการกดักร่อนชายฝัง ซึงแรงปะทะของคลืนอาจ
รุนแรงมากกว่าแรงขบัเคลือนของนาํในมหาสมุทรมาก และเมือคลืนเขา้ปะทะชายฝังอาจพดัพาเอา
กรวดขนาดใหญ่มาดว้ย ทาํให้ชายฝังบริเวณนนัพงัทลายหรือเปลียนรูปร่างไปได ้การผุพงัดงักล่าว
มกัเกิดควบคู่ไปกับการผุพงัทางเคมี การผุพงัทางเคมีจะช่วยทาํให้รอยแตกนันขยายใหญ่ขึน                
เมือถูกคลืนปะทะอยู่เป็นเวลานานๆ จากรอยแตกกลายเป็นโพรงขนาดเล็ก และกลายเป็นถํา                 
ในทีสุดชายหาดบางแห่งทีมีหนา้ผาเป็นแหลมยืน จะถูกคลืนกดัเซาะจนเกิดเป็นโพรงทะลุไปยงัอีก
ดา้นหนึงของแหลม เหลือให้เห็นเพียงส่วนบนทียงัต่ออยู่ระหว่างแผ่นดินกบัแหลมทียืนออกไป 
เรียกลกัษณะของผาทะเลนีว่า โคง้ทะเล เมือการกดัเซาะยงัเกิดต่อไปเรือยๆ จนกระทงัส่วนต่อ
ดงักล่าวถูกกดัเซาะไปหมด จะทาํใหส่้วนทียนืถูกตดัขาดจากแผน่ดิน เรียกวา่ โขดทะเล 

       กรมทรัพยากรทางทะ เลและชาย ฝัง  ( )  ได้ให้ความหมายของคํา ว่ า                            
การกดัเซาะชายฝัง หมายถึง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีทาํให้สูญเสียพืนทีดินบริเวณชายฝังไป
อย่างถาวร เนืองจากการเสียสมดุลของชายฝัง การกัดเซาะชายฝังสามารถเกิดได้ทุกบริเวณ                
ของแนวชายฝังทะเลและชายหาด โดยในปัจจุบนักิจกรรมของมนุษยก์็เป็นเป็นตวัเร่งให้การเกิด            
การกัดเซาะมากยิงขึน เช่น บุกรุกถางป่าชายเลน  เพือเปลียนเป็นนากุ้ง การถมทีเพือเปลียน                 
เป็นร้านอาหาร ทีอยูอ่าศยั ทีพกัตากอากาศ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

        ดงันันผูว้ิจยัสรุปความหมายของคาํว่า การกดัเซาะชายฝัง ว่าหมายถึง ปรากฎการณ์           
ทางธรรมชาติของแนวชายฝังทีทาํให้ดินและตะกอนทงัหลายหลุดออกจากพืนที ทาํให้สูญเสียทีดิน
บริเวณชายฝัง 
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2.2  สถานการณ์ปัญหาการกดัเซาะชายฝังอ่าวไทย 
      พืนทีชายฝังทะเลในประเทศไทย  23 จังหวัดประสบปัญหาการถูกกัด เซาะ                    

ชายฝังในอัตราความรุนแรงแตกต่างกัน พืนทีทีประสบปัญหาถูกกัดเซาะชายฝังอย่างรุนแรง                            
ทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม  เ ช่น  พืนทีชายฝังบางขุนเทียน  กรุงเทพ  ชายฝัง                    
เพชรบุรี -ประจวบคีรีข นัธ ์ ชายฝังชลบุรี  ระยอง  ตราด  นครศรีธรรมราช  และ  สงขลา                  
เป็นตน้ กรมทรัพยากรธรณีได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม           
ให้เป็นเจา้ภาพในการดาํเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังและตลิงลาํนําและได้รวบรวม
วิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ถึงสภาพปัญหาของพืนทีวิกฤติการกดัเซาะชายฝังทะเล พบวา่ ชายฝังทะเล                   
บางขุนเทียนถูกกดัเซาะชายฝังตลอดระยะทาง  5 กิโลเมตร  ชายฝังอาํ เภอชะอํา  จงัหวดั
เพชรบุรี และชายฝังอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ถูกกดัเซาะอย่างรุนแรงเป็นระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร และมีชายหาดบริเวณพืนทีทีมีความสําคญั เช่น หาดหัวหิน บริเวณพระราช
นิเวศน์มฤคทายวัน  พระราชวังไกลกังวล  ถูกกัดเซาะในระดับปานกลางเป็นระยะทาง
ประมาณ 40 กิโลเมตร  ชายฝังจงัหวดัปัตตานี-นราธิวาส ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงเป็นระยะทาง
ประมาณ  35 กิโลเมตร และชายฝังจังหวดัตราดพบการถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงเป็นระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยมีสาเหตุของการกัดเซาะและสภาพปัญหาแตกต่างกัน จาํเป็นต้อง
ดาํเนินการประเมินสถานภาพและวางแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะในแต่ละพืนที ซึงตอ้ง
ดาํเนินการศึกษาสภาพปัญหา  สาเหตุ และปัจจยัทางธรณีวิทยาสิงแวดล้อมและสมุทรศาสตร์      
 เพือวางแนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาใหเ้หมาะสมกบัสภาพพนืทีวกิฤติแต่ละแห่ง 

     จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้มีการศึกษา และรวบรวมขอ้มูลแนวชายฝัง (Shorline)         

ในรูปแบบ GIS จากผลการศึกษาต่างๆทีผา่นมาตงัแต่ปี 2495 – 2551 เกียวกบัการกดัเซาะชายฝัง  
เป็นรายจงัหวดั (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 4, อา้งถึงในสํานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2551)  ผลการศึกษาพบวา่ ประเทศไทยมีความยาวชายฝังอยูที่ 
3,148.23 กิโลเมตร และมีแนวชายฝังทีถูกกดัเซาะ 830.07 กิโลเมตร ซึงแนวชายฝังทะเลดา้นอ่าว
ไทย มีแนวชายฝังทีถูกกดัเซาะประมาณ 730.03 กิโลเมตร ซึงถือว่าอยู่ในระดบัทีรุนแรงกว่าแนว
ชายฝังทะเลดา้นอนัดามนั ทีแนวชายฝังถูกกดัเซาะอยูป่ระมาณ 100.04 กิโลเมตร  และเมือพิจารณา
เป็นรายจงัหวดัจะพบวา่ จงัหวดัสมุทรสาครมีความยาวชายฝังอยูที่ 42.78 กิโลเมตร แต่มีแนวชายฝัง
ถูกกดัเซาะถึง 33.45 กิโลเมตร เมือเทียบกบัความยาวชายฝังจะเห็นไดว้า่มีการกดัเซาะชายฝังอยูใ่น
ระดบัสูง ซึงสามารถสรุปสถานภาพการกดัเซาะชายฝังเป็นรายจงัหวดัดงัตารางที 3 
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ตารางที 3 แสดงขอ้มูลแนวกดัเซาะชายฝังรายจงัหวดั 

ทีมา : ดดัแปลงจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, “ สถานการณ์การกดัเซาะชายฝังทีจาํแนก
รายจงัหวดั” , เอกสารประกอบการสัมมนาวชิาการนานาชาติดา้นการกดัเซาะชายฝังทะเล, 2554, 20.                      
 

ด้าน / จังหวัด 

ข้อมูลจํานวนขอบเขต
พนืที 

ข้อมูลจํานวนพนืที 

ทีถูกกดัเซาะ 

ความยาว
ชายฝัง 

(กม.) 

แนวชายฝังถูกกัดเซาะ (กม.) 

อาํเภอ ตําบล อาํเภอ ตําบล ปานกลาง รุนแรง รวม 

ด้านอ่าวไทย  216 1,424 66 239 2,055.18 501.81 228.22 730.03 

ตราด  7 38 3 16 184.30 46.63 - 46.63 

จนัทบุรี  10 76 4 9 102.25 23.21 12.00 35.21 

ระยอง 8 58 3 15 104.48 53.66 - 53.66 

ชลบุรี 11 92 4 22 171.78 25.14 - 25.14 

ฉะเชิงเทรา  11 50 1 3 16.28 2.04 5.85 7.89 

สมุทรปราการ 6 50 3 6 50.21 3.22 31.47 34.69 

กรุงเทพมหานคร  50 154 1 1 5.81 - 5.71 5.71 

สมุทรสาคร  3 40 1 8 42.78 19.69 13.76 33.45 
สมุทรสงคราม 3 36 1 4 25.20 2.96 - 2.96 

เพชรบุรี  8 93 4 13 91.73 39.35 10.39 49.75 

ประจวบคีรีขนัธ์  8 48 8 23 246.75 76.19 1.93 78.12 

ชุมพร  8 70 6 22 247.75 31.94 - 31.94 

สุราษฎร์ธานี  19 131 7 20 166.38 29.85 7.72 37.57 

นครศรีธรรมราช  23 169 6 25 244.99 53.21 73.66 126.87 

สงขลา  16 127 6 28 157.90 41.09 13.43 54.53 

ปัตตานี  12 115 6 18 138.83 37.67 24.27 61.94 

นราธิวาส  13 77 2 6 57.76 15.96 28.03 43.99 

ด้านอนัดามัน  41 271 25 81 1,093.04 74.98 25.06 100.04 

ระนอง 5 30 3 7 137.92 12.16 7.63 19.79 

พงังา  8 48 6 18 241.53 17.16 - 17.16 

ภูเก็ต 3 17 3 15 205.89 4.64 1.56 6.20 

กระบี 8 53 5 17 216.31 16.55 5.08 21.63 

ตรัง  10 87 4 11 136.33 14.86 3.94 18.80 

สตูล 7 36 4 13 155.07 9.60 6.86 16.46 

รวมชายฝังประเทศไทย  257 1,695 91 320 3,148.23 576.79 253.28 830.07 
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2.3 สาเหตุของการกดัเซาะชายฝัง 
 

     กรมทรัพยากรธรณี (2550) ได้ระบุสาเหตุของการกัดเซาะชายฝังทีทาํให้เกิดการ
พงัทลายโดยทวัไปนนั ประกอบดว้ย   

        1. สาเหตุตามธรรมชาติ คือ การเพิมขึนของระดบันาํทะเล การพงัทลายของหน้าผา
ลดลง ทาํให้ปริมาณตะกอนทดแทนมีปริมาณน้อย  ปริมาณตะกอนจากทะเลทีพดัพาเข้าสู่ฝัง
ลดลง คลืนลมรุนแรงผิดปกติ  กระแสนํามีการเปลียนแปลงตามธรรมชาติ ทิศทางของคลืน
เปลียนแปลง และปริมาณฝนตกทีมากกวา่ปกติ   

        2. สาเหตุจากการกระทาํของมนุษยที์ทาํใหเ้กิดการพงัทลายของชายฝัง ประกอบดว้ย   

            2.1 การสร้างเขือนหรือฝายกนัแม่นาํ เป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้เกิดการพงัทลายของ
ชายฝังทะเล เนืองจากตะกอนทีจะมาทบัถมมีปริมาณน้อยลง เพราะตะกอนถูกกกัไวที้เขือนหรือ
ฝาย รวมถึงการดูดทรายในแม่นาํเพือใชใ้นการก่อสร้างและเพือการถมที ก็เป็นอีกปัจจยัหนึงทีทาํให้
ตะกอนทีลงสู่ทะเลมีปริมาณนอ้ยลง   

            2.2 การสร้างกําแพงกันคลืน  (seawall)  เ ขือนดักตะกอน  (groin)  เ ขือนหิน
ทิง (revetment) และแนวหินทิง (riprap) ในบริเวณหนึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืนทีใกล้เคียง
ได ้เช่น อาจเกิดการกดัเซาะพืนทีชายฝังบริเวณทา้ยนาํ เนืองจากตะกอนทีเคยพดัมาสะสมถูกดกัและ
ตกตะกอนอยูที่เขือนดกัตะกอน นอกจากนนัการก่อสร้างถาวรวตัถุเพือการป้องกนัชายฝังดงัทีกล่าว
มา ทาํให ้ความลาดชนัของชายหาดสูงขึน ซึงเป็นการเร่งใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝังมากขึน  

            2.3 การก่อสร้างกาํแพงปากแม่นาํ (jetty) ทาํใหต้ะกอนถูกส่งออกไปไกลจากบริเวณ
ชายฝังมากกว่าปกติ ทาํให้ตะกอนสูญเสียออกไปจากระบบ ส่งผลให้ปริมาณตะกอนทีตกทบัถม
บริเวณชายหาดมีน้อยลง และขดัขวางการพดัพาของตะกอนในแนวเขา้-ออกฝัง ก่อให้เกิดการ
พงัทลายของชายฝัง นอกจากนีการขุดลอกร่องนาํนาํตะกอนปากแม่นาํไปทิงยงับริเวณอืนก็เป็นการ
ลดปริมาณของตะกอนทีควรจะสะสมตวัตามธรรมชาติ   

            2.4 การก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณชายฝัง ทาํให้เกิดร่องนาํลึก (ช่องทางเดินเรือ) ที
ขวางกนัการไหลของตะกอนบริเวณชายฝัง รวมถึงสิงก่อสร้างบริเวณท่าเรือ เช่น สะพานเทียบ
เรือ ท่อขนถ่ายสินคา้ ก็เป็นสิงกีดขวางการพดัพาของกระแสนาํ และตะกอนบริเวณชายฝัง และทาํ
ใหเ้กิดการเปลียนแปลงของทิศทางคลืนอีกดว้ย   

            2.5 การถมสร้างชายหาดเทียม (beach nourishment) ซึงตอ้งมีการขุดทรายในทะเล
จากสถานทีหนึงมาถมในบริเวณชายหาด  ทาํให้เกิดหลุมลึก ซึงเป็นการเร่งให้เกิดการไหลของ
ตะกอนมาเติมเตม็ในหลุม และมีผลต่อเนืองถึงการพงัทลายของชายฝังบริเวณใกลเ้คียง 
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 และชายฝังทะเลประเทศไทยมีปัญหา การกัดเซาะในลักษณะหลากหลายเนืองจาก
โครงสร้างทางธรณีวิทยาของพืนทีทีมีสภาพแวดล้อมต่างๆกัน  (กรมทรัพยากรทางทะเล                         
และชายฝัง, 7,  อา้งถึงในสถาบนัวิจยัและให้คาํปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, .)              
ซึงจาํแนกได ้ดงันี 

        1. การใชป้ระโยชน์พืนทีชายฝังอยา่งไม่เหมาะสมหรือผดิประเภท   

            ปัจจุบนัมีการรุกเขา้ใช้พืนทีชายฝังทะเลเพือพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียวมากขึน 

ทาํให้ทีดินชายฝังเปลียนแปลงจากระบบนิเวศทางธรรมชาติกลายเป็นพืนทีชุมชน ทีอยูอ่าศยั พืนที
พฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถิน เช่น การสร้างคอนโดมิเนียม บงักะโล บา้นพกัตากอากาศ เป็นตน้ มีผล
ให้เกิดการสูญเสียดุลยภาพตามธรรมชาติของชายฝังทะเล นอกจากนีการใชป้ระโยชน์ทีดินชายฝัง
ทะเลทีไม่สอดคล้องกับสมรรถนะทีดิน เช่น การเปลียนแปลงพืนทีป่าชายเลนเป็นพืนที                        
การเพาะเลียงกุง้  เป็นอีกสาเหตุหนึงทีทาํใหส้ภาพทีดินในบริเวณนนัง่ายต่อการกดัเซาะไดม้ากขึน 

การจดัสวสัดิการให้มีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งมีหลักเกณฑ์ในการกาํหนดรูปแบบประเภทและ
วธีิการบริหารสวสัดิการในบริษทัเพือใหผู้บ้ริหารสวสัดิการสามารถยืดถือเป็นแนวทางมาตรฐานใน
การดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

        2. การขาดปริมาณตะกอนสะสมตวัตามแนวชายฝังทะเล 

             ปริมาณตะกอนทีสะสมตวับริเวณชายฝัง เกิดขึนจากการสลายตวัผุพงัของหินวตัถุ
ตน้กาํเนิดดินบริเวณตน้นาํ ซึงถูกพดัพาหรือไหลลงมาตามแม่นาํลาํคลองผ่านทีราบบริเวณชายฝัง
ทะเล ลงสู่ทะเลทางปากนาํลาํคลองสะสมตวัอยูต่ามแนวชายฝังทะเลปริมาณตะกอนทีถูกพดัพามา
กบัแม่นาํใหญ่หลายสายจะถูกกกัเก็บไวเ้หนือเขือนสําคญัหลายๆ แห่ง เป็นผลให้ตะกอนทีจะสะสม
ตวัอยู่บริเวณชายฝังทะเลมีปริมาณลดลง และยงัเกิดจากการตกัหรือดูดดินเลน ตะกอนทราย             
ในบ่อกุง้ ปากแม่นาํไปใชป้ระโยชน์ในกิจการต่างๆรวมทงัการขนส่งทางนาํอีกดว้ย 

 

. การพฒันาพืนทีบริเวณชายฝังทะเลโครงการพฒันาพืนทีชายฝังทะเลขนาดใหญ่ มี
ผลทาํให้เกิดการเปลียนแปลงของกระบวนการชายฝังทะเลตามธรรมชาติ เช่น การพฒันานิคม
อุตสาหกรรมดา้นอ่าวไทย โดยทาํการถมทะเลและสร้างสิงก่อสร้างขนาดใหญ่ในทะเล ซึงกีดขวาง
กระบวนการเคลือนตวัของมวลทรายชายฝังทะเล ในขณะทีบริเวณฝังทะเลอนัดามนัยงัมีโครงการ
ประเภทนีเกิดขึนน้อย แต่กิจกรรมต่อเนืองจากอุตสาหกรรมท่องเทียว เช่น การก่อสร้างโรงแรม                 
รีสอร์ท และบา้นพกัอาศยั และการดูดนาํบาดาล มาใชท้าํให้เกิดการเปลียนแปลงสภาพพืนทีชายฝัง
ทะเลเกิดปัญหาแผน่ดินทรุดตวั และมกัมีปัญหาการกดัเซาะพืนทีชายฝังทะเลบริเวณดงักล่าวมากขึน  
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รวมทงัการก่อสร้างถนนและทางรถไฟขนานกบัแนวชายฝังทะเล เป็นสาเหตุทีทาํให้ตะกอนบนบก
ไม่สามารถเคลือนตวัสู่ชายหาดได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในฤดูนําหลาก นอกจากนีการขุด
กะซา้หอยทีปะปนอยูก่บัทรายทีชายหาด เพือนาํไปประดบัตูป้ลาสวยงามทาํใหแ้หล่งพกัของตะกอน
ชายหาดลดลง  
 

4. กระบวนการเปลียนแปลงสภาพพืนทีตามธรรมชาติ  กระบวนการเปลียนแปลง
ชายฝังทะเลตามธรรมชาติ  อนัเกิดจากอิทธิพลของคลืนกระแสนํา นําขึน-นําลง ลมและพาย ุ                 
เป็นกระบวนการทีทาํให้เกิดการพดัพาและเคลือนทีของตะกอนตามแนวชายฝังทะเล และก่อให ้              
เกิดเป็นพืนทีชายฝังทะเลในลกัษณะต่างๆ 

 
2.4 ผลกระทบของการกดัเซาะชายฝัง 
 

       สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ( ) ระบุวา่ปัญหา             
การกดัเซาะชายฝังส่งผลกระทบหลายดา้น ดงันี 

 

      . ดา้นระบบนิเวศ 

                       ระบบนิเวศทีสําคญับริเวณชายฝังทะเล ไดแ้ก่ ระบบนิเวศชายหาด ป่าชายเลน ระบบ
นิเวศแหล่งหญ้าทะเลและแนวปะกา รัง  จะได้ รับผลกระทบจากการกัด เซาะโดยตรง                       
ทงัโครงสร้างและบทบาทหน้าทีของระบบนิเวศ ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสิงมีชีวิตในทะเล
และความหลากหลายทางชีวภาพ  รวมถึงห่วงโซ่อาหาร  ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตสัตวน์าํรวม (กุง้ ปลาและปู) กบัการเปลียนแปลงสภาพป่าชายเลน 
จงัหวดัสมุทรสาคร เมือพิจารณาในช่วงทีมีการลดลงของพืนทีป่าชายเลน ก็มีผลทาํให้ผลผลิตสัตว์
นาํโดยรวมลดลง โดยในช่วงระยะเวลา  ปี นับตงัแต่ปี -  พบว่า ผลผลิตประมงของ
จงัหวดัสมุทรสาครลดลงประมาณครึงหนึงจากผลผลิตสัตวน์าํในปี พ.ศ.  มีปริมาณเท่ากบั 

,  ตนั เหลือเพียง ,  ตนั ในปี พ.ศ.  (ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิและคณะ,  : 1-17)  
การสูญเสียพืนทีอนุบาลสัตวน์าํชายฝังทะเลจากกระบวนการกดัเซาะ อาจทาํให้ปริมาณผลผลิต              
และมูลค่าส่งออกของสินคา้สัตวน์าํของประเทศลดลง จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อศกัยภาพและความ
เป็นผูน้าํในการผลิตสัตว์นาํของประเทศ  อีกทงัระบบนิเวศแหล่งหญา้ทะเลและแนวปะการังที
เสียหาย อนัเนืองมาจากปัญหาการทบัถมตวัของตะกอนเลนทีถูกพดัมาจากพืนทีทีถูกกดัเซาะ 
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       . ดา้นเศรษฐกิจ 

                       บริเวณชายฝังทะเลทีประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝัง เกิดการเปลียนแปลง   
สภาพทางกายภาพ รวมถึงสูญเสียพืนทีชายฝังและความสวยงามตามธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในภาคการพฒันาประเทศทงัภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเทียว 
นอกจากนี ปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเลยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนด้วย 
เนืองจากประชาชนตอ้งสูญเสียพืนทีการเกษตร และไม่สามารถประกอบอาชีพไดด้งัเดิม ทาํให้มี
รายได้ลดลง ขณะเดียวกันต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิมขึน เพือให้การดําเนินชีวิตเป็นไปตามปกติ
นอกจากนีภาครัฐทงัส่วนกลางและทอ้งถินยงัต้องเสียงบประมาณของประเทศจาํนวนมหาศาล               
เพือแก้ไขปัญหาในพืนทีทีเกิดการกดัเซาะชายฝังทะเล โดยการก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม                 
เช่น การก่อสร้างกาํแพงป้องกนัคลืนริมชายหาด รอดกัทราย เขือนป้องกนัคลืนนอกชายฝังทะเล            
และโครงสร้างอืนๆ 

 

                    . ดา้นสังคม 

                        ชุมชนทีตงัถินฐานบริเวณชายฝังทะเลในหลายพืนทีประสบกบัปัญหาการกดัเซาะไม่
สามารถอยู่อาศยัในพืนทีเดิมต่อไปได ้ตอ้งอพยพยา้ยถินไปยงัพืนทีอืน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียวิถี
ชีวติของชุมชน รวมทงัวฒันธรรมประเพณีดงัเดิม 
 

        . ดา้นคุณภาพชีวติและสภาพจิตใจ 

                        การกดัเซาะชายฝังทะเลทีรุนแรงส่งผลให้ชุมชนตอ้งสูญเสียทีดิน ทีทาํกิน และทีอยู่
อาศยั ทาํให้ประชาชนตอ้งปรับเปลียนวิถีการดาํรงชีวิตไปจากเดิม ตลอดจนเกิดความไม่มนัคง            
ในกรรสิทธิทีดินของตน และขาดความมนัใจในการดาํเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล                
ต่อความมนัคงในการดาํเนินชีวิตในอนาคต นอกจากนี การยา้ยถินฐานเพือหนีปัญหาการกดัเซาะ  
ยงัส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งเครือญาติ และเพือนบา้นห่างเหินไป รวมถึงตอ้งมีการปรับเปลียน
อาชีพไป ทาํในอาชีพทีไม่ถนดั ทาํใหคุ้ณภาพชีวติตาํลง 
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การกดัเซาะชายฝังเป็นปัญหาทีสร้างผลกระทบในหลายดา้น ซึงจาํแนกผลกระทบทีสําคญั
ได ้3 ประการ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 6, อา้งถึงในสํานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2554) คือ 

 

     1. ดา้นสิงแวดลอ้ม  
           เนืองจากการกดัเซาะและการเปลียนแปลงของการทบัถมตะกอนไดส่้งผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบนิเวศชายฝัง อนัได้แก่ ป่าชายเลน หญา้ทะเล ปะการังและระบบนิเวศชายหาด 
ผลกระทบจาก การกดัเซาะชายฝังยงัส่งผลต่อการสูญเสียพืนทีต่อชายหาดเดิมทีเคยมี เกิดการทบัถม
ของตะกอนทะเล บนหญา้ทะเล ปะการัง ป่าชายเลน ซึงเป็นแหล่งอาหาร ทีอยูอ่าศยัและแหล่งแพร่
พนัธ์ุของสัตวน์าํนานาชนิดทาํให้เกิดความเสือมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพของพืนทีลดลง
และทา้ยทีสุดคือสมดุลของระบบนิเวศในบริเวณนนัเปลียนแปลงไปโดยสินเชิง 

 

     2. ดา้นสังคม 

           ชุมชนริมฝังทะเลทีได้รับผลกระทบจากการเกิดการกดัเซาะชายฝังทะเลตอ้งอพยพ
ย้ายถินฐานไปยงัพืนทีอืนซึงมีความเสียงต่อการกัดเซาะของพืนทีตํา ทังจากมาตรการด้าน                    
การจดัการจากภาครัฐเองหรือจากความตอ้งการการยา้ยถินทีอยู่อาศยัของครัวเรือนเอง ส่งผลให้
สูญเสียวิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมดังเดิมของชุมชน ขาดทีทาํกินรายได้และทีอยู่อาศัย                  
ทําให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ  อีกทังเนืองจากชุมชนทีได้รับผลกระทบจาก                 
การกดัเซาะ สูญเสียทีดินและทรัพยสิ์นของตน ทาํให้ตอ้งปรับเปลียนวิถีการดาํรงชีวิตไปจากเดิม 
ส่งผลใหเ้กิดความวติกกงัวลในสภาพแวดลอ้มใหม่รวมถึงการประกอบอาชีพใหม่ ดงันนัอาจส่งผล
ต่อสภาพจิตใจและความสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัวและในชุมชนอีกดว้ย ทาํให้คุณภาพชีวิต ตกตาํ
ลงหรือไม่ดี เหมือนเดิม รวมถึงส่งผลต่อเนืองไปสู่ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจอีกดว้ย 

 

     3. ดา้นเศรษฐกิจ 

          ผลกระทบทีเกิดขึนจากการกัดเซาะชายฝังส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ                  
ของประเทศภาคการพฒันาประเทศ ทาํให้ขาดเสถียรภาพความมันคงของประเทศ เนืองจาก            
สูญเสียพืนทีริมชายฝัง ในภาพรวม ดา้นเศรษฐกิจอนัเนืองจากการกดัเซาะนันส่งผลต่อภาคธุรกิจ
โดยตรง และเกิดผลกระทบในภาคการท่องเทียวอย่างชดัเจน เนืองจากชายฝังทะเล ซึงเป็นแหล่ง
ท่องเทียวถูกกดัเซาะจนเกิดสภาพเสือมโทรมและสูญเสียแนวชายหาดทีสวยงามไป โดยเฉพาะ
ชายหาดทีมีชือเสียงซึงเป็นเป้าหมาย และจุดหมายของนักท่องเทียวจากทวัโลกได้ถูกทาํลายไป 
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ส่งผลให้ เ กิดผลกระทบต่อรายได้จ ํานวนมหาศาลและการลงทุนทีจะเกิดขึนในอนาคต                       
และอีกประการทีสําคญั คือ จาํเป็นต้องใช้ทรัพยากรและเงินทุนเป็นจาํนวนมากในการจดัการ
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง รวมถึงความเสียงในการลงทุน หากการกดัเซาะชายฝังในบริเวณทว ี
ความรุนแรง นอกจากนีปัญหาการกดัเซาะชายฝัง ส่งผลกระทบโดยตรงกบัอาชีพประมงพืนบา้น
ของประชาชนรวมถึงยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดบัครัวเรือนในพืนทีชุมชนบริเวณชายฝัง
จะประกอบอาชีพทาํประมง ซึงเมือประชาชนตอ้งสูญเสียพืนทีอยูอ่าศยัและพืนทีทาํกิน ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ดงัเดิม ทาํให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต รายได้ต่อครัวเรือนลดลง รวมทงั            
ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทางด้านวิถีชุมชน และวฒันธรรมประเพณีดังเดิมของชุมชนเกิด                
การเปลียนแปลงตามไปดว้ย 

 

3. การจัดการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
 

 การจัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล หมายถึง การทาํให้ชายฝังทะเลเกิด
เสถียรภาพ (coastal stabilization) โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้แนวชายฝังทะเลสามารถรักษา                      
แนวเส้นระดับนํา  (waterline)  ให้คงอยู่ในแนวเดิมหรือใกล้เ คียงกับแนวเดิมให้ได้มาก                            

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ,  อา้งถึงใน Silvester and Hsu, 1997)  
 

แนวทางและรูปแบบการแกไ้ขการกดัเซาะชายฝัง ซึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  แนวทาง 

 (กรมทรัพยากรทางทะ เลและชาย ฝัง ,  2,  อ้าง ถึ งในสํ านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2551)  ดงันี  

1. การแกไ้ขปัญหาโดยการใช้ธรรมชาติ ไดแ้ก่ การฟืนฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ปะการัง
และหญา้ทะเล ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์   ซึงการปลูกป่าชายเลน (Mangrove Afforestation)             
ทาํในพืนทีทีมีลักษณะเป็นทีราบนําขึนถึงป่าชายเลน ซึงทางฝังอ่าวไทยได้มีการนํากล้าไม ้               
ป่าชายเลนมาปลูกขึนใหม่ในบริเวณทีถูกทาํลายไป 
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ภาพที  แสดงการปลูกป่าชายเลน 
ทีมา : มหาวทิยาลยัสงขลาราชนครินทร์, คณะวศิวกรรมศาสตร์, “โครงการศึกษาการจดัการภยัพิบติั
ธรรมชาติในภาคใตข้องประเทศไทย”, รายงานการศึกษาวจิยัฉบบัสมบูรณ์, 2551, 41.  

 

2. การแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะแบบไม่ใชโ้ครงสร้าง วธีิการนีเหมาะสาํหรับบริเวณชายฝังที
มีชุมชนอาศยัไม่หนาแน่นและมีปัญหาการกดัเซาะทีไม่รุนแรง เช่น  

 

              2.1 การปลูกพืช  

           การปลูกพืชเป็นวธีิการสร้างเสถียรภาพของชายฝังทะเล โดยไม่ใชโ้ครงสร้างอีก
รูปแบบหนึงทีประสบผลสาํเร็จและสามารถดาํเนินการไดเ้องโดยชุมชนทอ้งถิน การปลูกพืชพืนถิน
พวกหญา้ทีมีรากช่วยยดึดินหรือการปลูกตน้ไมย้นืตน้ขึนอยูก่บัสภาพพนืที ซึงวธีิการปลูกพืชช่วย
บรรเทาปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลไดร้ะดบัหนึง บริเวณทีเป็นหาดทรายอาจปลูกพืชทีเป็นไม้
เลือยคลุมชายหาด เพือป้องกนัลมพดัพาทรายออกไป (Pilkey and Dixon,   ) 
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ภาพที 3  แสดงการปลูกพืช 
ทีมา : มหาวทิยาลยัสงขลาราชนครินทร์, คณะวศิวกรรมศาสตร์, “โครงการศึกษาการจดัการภยัพิบติั
ธรรมชาติในภาคใตข้องประเทศไทย”, รายงานการศึกษาวจิยัฉบบัสมบูรณ์, 2551, 41.  
   

          ในส่วนของขอ้ดีของการปลูกพืช คือ ชุมชนชายฝังทะเลสามารถดาํเนินการได้
เองตงัแต่ปลูกซ่อม และบาํรุงรักษา และมีสภาพภูมิทศัน์สวยงามร่มรืนเหมาะแก่การท่องเทียว
พกัผอ่นหยอ่นใจ  ซึงเป็นการเสริมรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนทอ้งถิน 

                          แต่มีขอ้จาํกดั คือ  เหมาะสมกบัพืนทีชายฝังทะเลทีมีคลืนลมไม่รุนแรง และตอ้ง
คดัเลือกชนิดพนัธ์ุไมพ้นืถินทีมีความเหมาะสมกบัสภาพพนืที 

          

     2.2 การเสริมทรายชายหาด 

           เป็นการนาํทรายจากพืนทีอืนมาถมให้สูงเลียนแบบเนินทรายทีถูกทาํลายไปและนาํ
พืชบางชนิดทีสามารถขึนได้ในเนินทรายมาปลูกเสริมเข้าไป  เพือดกัทรายทีถูกพดัพาเข้าฝัง                     
การเสริมทรายชายหาดตอ้งดาํเนินการหลายครังตามระยะเวลาทีเหมาะสม และแตกต่างกันไป                 
แต่ละสถานที (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ,   อา้งถึงใน Pilkey and Dixon, 1996) 
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ภาพที 4 แสดงการเสริมทรายชายหาด 
ทีมา : มหาวิทยาลยัสงขลาราชนครินทร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, “โครงการสํารวจและศึกษาการ
เปลียนแปลงของตะกอนชายฝังทะเล”, รายงานการศึกษาวจิยัฉบบัสมบูรณ์, 2551, 2-16.  

 
                  ข้อดีของการเสริมทรายชายหาด  คือช่วยรักษาทศันียภาพบริเวณชายหาดให้
สวยงามคงสภาพเดิม  เป็นการเพิมพืนทีชายหาดให้สามารถใช้ประโยชน์ไดม้ากขึน และช่วย
ป้องกนัอาคารและวิงปลูกสร้างบริเวณชายหาดจากการกดัเซาะไดร้ะดบัหนึง เป็นวิธีการทีได้รับ
การยอมรับอย่างกวา้งขวางในการสร้างเสถียรภาพของชายหาด เนืองจากสามารถปรับปรุง
ฟืนฟูสภาพชายหาดให้ดีขึนได้ทนัทีและไม่มีผลกระทบข้างเคียงทีรุนแรง 
                      แต่การเสริมทรายชายหาดก็มีขอ้จาํกดั คือ จะทาํให้เกิดการเปลียนแปลงสภาพทาง
กายภาพและระบบนิเวศของแหล่งทรายเดิม ซึงย ังไม่สามารถหยุดยงัการกัดเซาะทีเกิดขึน                   
ตอ้งเพิมเติมทรายหลายครัง อีกทงัเป็นวิธีการทีไม่ถาวร อาจไม่ประสบผลสําเร็จหรือไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพในบางพืนทีหรือบางสภาพแวดล้อม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง,                     
อา้งถึงใน สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, ) 
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2.3 ไส้กรอกทราย  

            เป็นโครงสร้างทีใชแ้ผน่ใยสังเคราะห์ทางธรณี (Geotextile)  ทาํจากวสัดุโพลีโพรพี
ลีน หรือโพลีเอสเทอร์ จึงมีความแข็งแรงและยืดหยุน่สูง มีความทนทานต่อสารเคมีต่างๆ ทีมีอยูใ่น
ดินธรรมชาติและมีคุณสมบัติให้นําซึมผ่านได้ดี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง,                
อา้งถึงในบริษทั วิลวิทอินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั, ) การใชไ้ส้กรอกทรายทาํโดยบรรจุทรายเขา้
ไป แลว้นาํมาวางเรียงขนานกบัแนวชายฝังทะเลให้มีช่องวา่งห่างกนัประมาณ  เมตร และห่างจาก
แนวชายฝังทะเล -  เมตร ขึนอยูก่บัความลึกของทอ้งทะเล หรือความลึกประมาณ (-)  เมตร 
จากระดบันาํทะเลปานกลาง โดยให้แนวสันบนจมนาํหรือโผล่พน้นาํก็ได ้เนืองจากไส้กรอกทราย
ไม่มีการตอกเสาเข็มรองรับหรือปรับปรุงกาํลงัดินอ่อนดา้นล่าง จึงตอ้งปูรองดว้ยฟูกใยสังเคราะห์
เติมทรายหนาประมาณ .  เมตร เพือช่วยลดปัญหาเสถียรภาพของชันดินฐานรากอ่อนและการ
ทรุดตวัของไส้กรอกไดร้ะดบัหนึง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง , ) 

 

 

ภาพที 5  แสดงไส้กรอกทราย 
ทีมา : มหาวทิยาลยัสงขลาราชนครินทร์, คณะวศิวกรรมศาสตร์, “โครงการศึกษาการจดัการภยัพิบติั
ธรรมชาติในภาคใตข้องประเทศไทย”, รายงานการศึกษาวจิยัฉบบัสมบูรณ์, 2551, 40.  

 

ขอ้ดีของไส้กรอกทราย คือ ลดแรงคลืนบริเวณหลงัไส้กรอกทราย   ลดแรงคลืน           
เขา้หาฝังไดดี้ ทาํให้ลดการกดัเซาะลงได ้ ทงัยงัเหมาะสําหรับชายฝังทะเลทีเป็นหาดเลนหรือหาด
โคลนเนืองจากมีนาํหนกัเบากว่าการใช้หินทาํให้อตัราการจมตวัช้ากว่า จึงไม่ตอ้งเสริมความสูง
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บ่อยๆ  และการติดตงัเคลือนยา้ยทาํไดร้วดเร็ว จึงสามารถใช้ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในพืนที
เร่งด่วนไดก่้อน 

แต่มีขอ้จาํกดั คือ ส่งผลกระทบต่อการทาํกิจกรรมประมงชายฝัง เพราะเมือ                
ไส้กรอกทรายแตก จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหาดเลนอย่างรุนแรง ทาํให้การสัญจรทางนาํ           
ทาํได้ลาํบากขึน เนืองจากมีไส้กรอกทรายใต้นาํ และไส้กรอกทรายไม่เหมาะสมกบัวิถีชีวิต                 
ของชาวบา้นทีทาํประมงชายฝัง เนืองจากชาวบา้นใช้ไส้กรอกทรายเป็นทีจอดพกัเรือทิงสมอ  
ติดไฟปรุงอาหารซึงอาจเป็นผลใหไ้ส้กรอกทรายไดรั้บความเสียหาย 

           

2.4 ปักแนวไมไ้ผก่นัคลืน 

      

 

ภาพที 6  แสดงการปักไมไ้ผช่ะลอคลืน 

ทีมา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง,                   
“โครงการการติดตามและประเมินผลการฟืนฟูระบบนิเวศชายฝังทะเล โดยการปักไมไ้ผช่ะลอคลืน 

กรณีศึกษา จงัหวดัสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการและฉะเชิงเทรา”, รายงานการศึกษา
วจิยัฉบบัสมบรูณ์, 2554, 42. 
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ข้อดีของการปักไม้ไผ่ชะลอคลืน คือ  เป็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมีความ
สอดคลอ้งไปกบัสภาพภูมิทศัน์ธรรมชาติ  เป็นการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถิน และไมไ้ผร่าคาถูก ทาํได้
ง่ายกว่า เพราะใช้แรงคนงาน  อีกทงัยงัช่วยเป็นแหล่งหาอาหารของสัตวน์าํเป็นแนวป้องกนั
เรือประมงบางประเภท ซึงถือไดว้า่มีผลกระทบกบัพืนทีขา้งเคียงนอ้ย 

 

แต่มีขอ้จาํกดั คือ ทาํให้เกิดมลภาวะทางนาํ เมือไมไ้ผเ่หล่านนัเริมผุสลาย และไม้
ไผ่เป็นวสัดุทีมีอายุการใช้งานสันทาํให้เสียค่าใช้จ่ายในการปักซ่อมแซมอย่างต่อเนืองสมาํเสมอ  

เหมาะสําหรับพืนทีทีมีคลืนลมไม่รุนแรงและเป็นหาดเลนหรือหาดโคลน และแนวไมไ้ผที่ปักหรือ
ซากไมไ้ผที่หกัผพุงัเป็นสิงกีดขวางและทาํใหเ้กิดอนัตรายกบัชาวประมงทอ้งถิน 

 

3. การแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม วิธีการนีเป็นการ
แก้ไขโดยการสลายพลงังานของคลืนทีเหมาะสม หรือเพือช่วยดกัตะกอนเลนทรายชายฝังและ              
ช่วยยึดแนวชายฝัง  แนวทางการแก้ไขปัญหานี เหมาะสําหรับบริ เวณชายฝังที มี ปัญหา                            
ถูกกดัเซาะอยา่งรุนแรง 

3.1 กาํแพงป้องกนัคลืน (Seawall)  

กาํแพงกนัคลืนเป็นโครงสร้างทีวางตวัในแนวขนานหรือเกือบจะขนานกบั
ชายฝังทะเล  เพือแบ่งเขตแดนทีเป็นดินกบันาํ ซึงเป็นโครงสร้างทีใช้ป้องกนัพืนทีชายฝัง สิงปลูก
สร้าง  และทรัพยสิ์นดา้นชายฝัง  อาจก่อสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กตอกเข็มพืดเป็นแนวจดัเรียง
ดว้ยหินทิง  แท่งคอนกรีตหรือท่อคอนกรีต  หรือตาข่ายห่อหุ้มหิน และกาํแพงกนัคลืนนับเป็น
โครงสร้างประเภทแรกๆ  ทีสร้างบนชายฝังทะเล เพือป้องกนัการกดัเซาะ (กรมทรัพยากร               
ทางทะเลและชายฝัง,  อา้งถึงใน Hsu et al., 2000) 
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ภาพที 7  แสดงกาํแพงป้องกนัคลืน 
ทีมา : มหาวทิยาลยัสงขลาราชนครินทร์, คณะวศิวกรรมศาสตร์, “โครงการศึกษาการจดัการภยัพิบติั
ธรรมชาติในภาคใตข้องประเทศไทย”, รายงานการศึกษาวจิยัฉบบัสมบูรณ์, 2551, 40.  

 

ขอ้ดีของกาํแพงป้องกนัคลืน  คือ สามารถป้องกนัการกดัเซาะได้ถาวร               

อีกทงัสามารถดูดซบัพลงังานคลืนไดดี้  ค่าบาํรุงรักษาตาํ  และชุมชนหรือองคก์รทอ้งถินสามารถ
ดาํเนินการเองได ้

แต่มีข้อจาํกัด คือไม่สามารถใช้ประโยชน์หน้าหาดเนืองจากไม่มีทราย              
และราคาก่อสร้างแพงและไม่สวยงาม ทังจะเกิดปัญหาการทรุดตัวของกําแพงในระยะยาว 

            

3.2 คนัดกัทราย (Groin)  

      คนัดกัทราย เป็นโครงสร้างวิศวกรรมแบบทีสองทีมนุษยไ์ดคิ้ดคน้ขึน เพือใช้
ในการสร้างเสถียรภาพชายฝังทะเล ภายหลงัจากทีไดมี้การสร้างกาํแพงป้องกนัคลืนริม
ชายฝัง (Silvester and Hsu, 1997 : 578)ซึงเป็นโครงสร้างทีมีลกัษณะยืนตงัฉากออกไปจาก
ชายฝังเพือให้ตะกอนสะสมตวัอยู่ระหว่างโครงสร้างรอแต่ละแนว ซึงมีหลายรูปแบบทงั
แบบตวัไอ  ตวัวาย  และตวัที 
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ภาพที 8  แสดงรอดกัทรายรูปตวัวาย 
ทีมา : มหาวทิยาลยัสงขลาราชนครินทร์, คณะวศิวกรรมศาสตร์, “โครงการศึกษาการจดัการภยัพิบติั
ธรรมชาติในภาคใตข้องประเทศไทย”, รายงานการศึกษาวจิยัฉบบัสมบูรณ์, 2551, 40.  

 

 

ขอ้ดีของรอดกัทรายรูปตวัวาย คือ  ทาํให้เกิดการทบัถมของทราย  เป็นที
กาํบงัคลืนลม  สามารถสลายพลงังานคลืนได้  ป้องกนัการพดัพาตะกอนทรายออกนอกชายฝัง   
และกรณีใชก้อ้นหินจะมีรูโพรงเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์าํ 

 

แต่มีขอ้จาํกดั คือ ปิดบงัทศันียภาพของชายหาด และแนวรอดกัทรายแบบ         
แนวตรง ซึงตงัฉากกับแนวชายฝังทะเลสามารถสลายพลังงานคลืนได้เพียงบางส่วน ทาํให ้                
เป็นอุปสรรคในการใช้พืนทีบริเวณชายฝัง และอาจเป็นอนัตรายต่อการเดินเรือโดยเฉพาะเรือประมง
ชายฝังขนาดเล็ก 

 

3.3 เขือนกนัคลืน (Breakwater)  

      เป็นลกัษณะโครงสร้างทีใช้หินขนาดต่างๆ กนั  โดยใช้กอ้นกินขนาดตามที
ออกแบบกองขึนเป็นฐาน (Bedding Layer)  และชนัแกน (Core Layer)  หรือแท่งคอนกรีตขนาด
ใหญ่เป็นชนัเปลือกนอก (Armor Unit)  ก่อกองขึนเพือยบัยงัความเร็วของคลืนทีจะเคลือนทีเขา้
ปะทะฝัง 
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ภาพที 9  แสดงเขือนกนัคลืน 
ทีมา : มหาวทิยาลยัสงขลาราชนครินทร์, คณะวศิวกรรมศาสตร์, “โครงการศึกษาการจดัการภยัพิบติั
ธรรมชาติในภาคใตข้องประเทศไทย”, รายงานการศึกษาวจิยัฉบบัสมบูรณ์, 2551, 40.  
 

ขอ้ดีของเขือนกนัคลืน คือ สามารถลดกาํลงัสลายพลงังานคลืนไดดี้  ป้องกนั           
การกดัเซาะทีถาวร  ช่วยพฒันาชายหาดให้เกิดการสะสมตะกอนทราย และช่วยลดอิทธิพลของ
กระแสนาํชายฝังไดโ้ดยปฏิกิริยาการสะทอ้นของคลืนจากตวัเขือน รวมทงัไม่มีผลกระทบต่อชุมชน 

 

แต่มีข้อจาํกัด  คือ   อาจมีคลืนผ่านบริเวณช่องว่างระหว่างเขือนได้  ปิดบัง
ทศันียภาพไม่สวยงาม กีดขวางการเดินเรือ และค่าใชจ่้ายสูง เป็นวธีิการก่อสร้างยุง่ยากมาก 

 

3.4 เขือนกนัทรายและคลืน (Jetty) 

     โครงสร้างทียืนไปในแม่นาํคล้ายคนัดกัตะกอน แต่สร้างเพือจุดประสงค์        
ในการรักษาสภาพปากแม่นาํให้มีเสถียรภาพ ไม่เกิดการเคลือนตวัตามฤดูกาล โดยโครงสร้างนี          
จะไม่ยอมให้ตะกอนจากการเคลือนตวัแนวชายฝังและจากตวัแม่นาํเองมาตกตะกอนปากแม่นาํได ้ 
นอกจากนียงัส่งผลใหเ้กิดการทบัถมของชายฝังไดแ้บบคนัดกัตะกอนดว้ย  
 

                                 ขอ้ดีของเขือนกนัทรายและคลืน คือช่วยรักษาร่องนาํเดินเรือให้สามารถใชง้าน
ไดต้ลอดปี และพืนทีหลงัแนวเขือนเป็นทีหลบคลืนลมและพายุทีรุนแรง  ในกรณีทีใชก้อ้นหินใน
การก่อสร้างของโครงสร้างใตน้าํจะมีรูโพลงมากคลา้ยปะการังเทียมเป็นแหล่งอาศยัของสัตวน์าํ 
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และการวางตวัตงัฉากกบัแนวชายฝังทะเลทาํให้เกิดการขาดแคลนทรายและการกดัเซาะชายฝัง
บริเวณดา้นทา้ยนาํ 
 

    แต่มีขอ้จาํกดั คือ  แนวชายฝังทีถูกกดัเซาะตอ้งใช้เวลานานในการปรับตวั
เขา้สู่สมดุลธรรมชาติ  ทศันียภาพของชายฝังทะเลไม่สวยงาม และเป็นอุปสรรคในการใชพ้ืนที
บริเวณชายฝังทะเลและอาจเป็นอนัตรายต่อการเดินเรือ 
                                                                 

3.5 หวัหาด (Head Land) 
 

    ข้อดีของหัวหาด คือ โครงสร้างบนชายหาดน้อย  ไม่เสียทศันียภาพมาก
นัก ช่วยลดความรุนแรงในการแตกตวัของคลืนก่อนทีคลืนจะเคลือนตวัมาถึงชายหาด 

 

        แต่มีขอ้จาํกดั คือ ถา้ระยะระหวา่งกองหินหวัหาดห่างกนัมากเกินไป อาจจะทาํ
ใหเ้กิดการกดัเซาะพืนทีบริเวณทีอยูร่ะหวา่งกลางกองหินหวัหาดไดอี้ก 

 
4. การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ทีดินชายฝังให้เหมาะสม           

ตอ้งใช้การบูรณาการร่วมกนัจากทุกภาคีทีเกียวขอ้ง การส่งเสริมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม             
ของทุกๆฝ่าย 

มหาวิทยาลยัสงขลาราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2551) ไดท้าํการศึกษาโครงการ
การจดัการภยัพิบติัธรรมชาติในภาคใตข้องประเทศไทย เรืองการใช้ปะการังเทียมในการป้องกนั 
การกดัเซาะชายฝังทะเล พบวา่มาตรการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง (Coastal Protection Measures) 

ทีนิยมใชใ้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเลทีไดด้าํเนินการผ่านมา ประกอบดว้ย             
2 วิธีการ คือ มาตรการโครงสร้างแบบแข็ง (Hard Solution) และมาตรการโครงสร้างแบบอ่อน  
(Soft Solution) ดงัแสดง ในภาพที 9 
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ภาพที 10 แสดงมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 

ทีมา : มหาวทิยาลยัสงขลาราชนครินทร์, คณะวศิวกรรมศาสตร์, “โครงการศึกษาการจดัการภยัพิบติั
ธรรมชาติในภาคใตข้องประเทศไทย”, รายงานการศึกษาวจิยัฉบบัสมบูรณ์, 2551, 39.  
 

1. มาตรการโครงสร้างแบบแขง็  
1.1 เขือนกนัคลืน (Breakwater) เป็นลกัษณะโครงสร้างทีใชหิ้นขนาดต่างๆ กนั โดยใช้

กอ้นหินขนาดตามทีออกแบบกองขึนเป็นชนัฐาน (Bedding Layer) และชนัแกน (Core Layer) หรือ
แท่งคอนกรีตขนาดใหญ่เป็นชนัเปลือกนอก (Armor Unit) ก่อกองขึนเพือยบัยงัความเร็วของคลืนที
จะเคลือนทีเขา้ปะทะชายหาด 

1.2 กาํแพงกนัคลืน (Seawall) เป็นโครงสร้างทีใช้ป้องกนัพืนทีชายฝัง สิงปลูกสร้าง
และทรัพยสิ์นดา้นในชายฝัง อาจก่อสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอกเข็มพืดเป็นแนว จดัเรียงดว้ย
หินทิง หรืออาจจดัเรียงดว้ยแท่งคอนกรีต 
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1.3  รอดกัทราย (Groin) เป็นโครงสร้างทีมีลกัษณะยืนตงัฉากออกไปจากชายฝังเพือ                 
ให้ตะกอนสะสมตวัอยู่ระหว่างโครงสร้างรอแต่ละแนว ซึงมีหลายรูปแบบทงัแบบตวัไอ ตวัวาย    
และตวัที 

1.  ไส้กรอกทราย (Sand Sausage) เป็นโครงสร้างทีใชว้สัดุประเภทแผน่ใยสังเคราะห์ 
(Geotextile) บรรจุทรายเขา้ไปเพือใชใ้นการลดความรุนแรงของคลืน 

 

. มาตรการโครงสร้างแบบอ่อน 

    2.1 การสร้างหาดทราย (Beach Nourishment) เป็นการดูดทรายหรือนาํทรายมาถมใน
บริเวณทีถูกกดัเซาะ ซึงวธีิการนีจะสินเปลืองค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาทีสูงมาก แต่สภาพชายหาด
จะสวยงาม 

    2.2 การสร้างเนินทราย (Dune Nourishment) เป็นการนาํทรายมาถมให้สูงเลียนแบบเนิน
ทรายเดิมทีถูกทาํลายไป และนาํพืชบางชนิดทีสามารถขึนในเนินทรายมาปลูกเสริมเขา้ไป เพือดกั
ทรายทีถูกพดัพา เขา้ฝัง 

    2.3 การปลูกป่าชายเลน (Mangrove Afforestation) ทาํในพืนทีทีมีลกัษณะเป็นทีราบนาํ
ขึนถึง ซึงทางฝังอ่าวไทยไดมี้การนาํกลา้ไมช้ายเลนมาปลูกขึนใหม่ในบริเวณทีถูกทาํลายไป 

    2.4 การกาํหนดระยะร่นถอย (Setback) เป็นมาตรการเชิงแผนและนโยบายเพือเป็น           
การลดระดบัความเสียหายของสิงก่อสร้างบริเวณชายหาด โดยไม่ให้มีสิงก่อสร้างบนชายหาดทีอยู่
ในพืนทีเสียงภยัต่อการกดัเซาะ เพือหลีกเลียงปัญหาความเสียหายของทรัพยสิ์นและสิงปลูกสร้าง 

 

จากวิธีการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝังดงักล่าวขา้งตน้ มีทงัขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้จาํกดั 
ซึงในส่วนของจงัหวดัสมุทรสาคร นนั กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง, , อา้งถึงในสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2554) 
ระบุว่า จงัหวดัสมุทรสาครมีชายฝังทะเลยาวประมาณ 41.8 กิโลเมตร ลกัษณะเป็นหาดเลนเชือม
ติดต่อกบัเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ทางดา้นตะวนัออกและด้านตะวนัตก  ต่อเนืองไป             
จนถึงจงัหวดัสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ.  หมู่บา้นสหกรณ์ หมู่ที  และหมู่ที  อุดมไปดว้ยพืนที
ป่าชายเลน แต่ต่อมามีการใช้ทีดินเพือการเกษตร เช่น ทาํนาเกลือและนากุ้ง ทาํให้ป่าชายเลน                    
มีจาํนวนลดนอ้ยลงเหลือเฉพาะบริเวณริมชายฝังทะเล ประกอบกบั เมือปี พ.ศ. 2548 พายุลินดา                
ไดพ้ดัเขา้สู่ประเทศไทยและบริเวณอ่าวไทยตอนบน ซึงเป็นภยัธรรมชาติทีรุนแรง ทาํให้เกิดการกดั
เซาะชายฝังทะเล ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและทีทาํกินของประชาชน จากเหตุผลดังกล่าว                   
ผูน้าํชุมชนตาํบลโคกขาม   และชาวบ้าน จึงได้รวมตวักนัและคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา               
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การกัดเซาะชายฝัง โดยได้นําภูมิปัญญาท้องถินในการปักไม้ไผ่ทาํโพงพางและทาํคอกเลียง
หอยแมลงภู่ซึงดา้นหลงัแนวไมไ้ผเ่กิดมีการสะสมตะกอนเลน และช่วยลดความรุนแรงของกระแส
คลืนไดจึ้งไดมี้การนาํภูมิปัญญานีมาผสมผสานกบัความรู้จากการศึกษาดา้นกระแสนาํ คลืนลม มา
ทดลองการปักไมไ้ผ ่โดยดาํเนินการร่วมกบักรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง จนไดก้รอบแนวคิด
ในการป้องกนัชายฝัง โดยมีวตัถุประสงค์เป้าหมายเพือชะลอความรุนแรงของคลืนลมและให้เกิด
ตะกอนเลนขึนหลงัแนวไมไ้ผ่แล้ว ซึงจากการศึกษาทางวิชาการและนาํมาผสมผสานภูมิปัญญา
ชุมชนจนเกิดแนวทางคือ จะดาํเนินการในพืนทีชายฝังทีถูกกดัเซาะเป็นลกัษณะอ่าวเวา้เขา้ไปใน
พืนดิน และดาํเนินการปักไมไ้ผเ่ป็นแนวห่างจากชายฝังไม่เกิน 50 เมตร เป็นชนัๆระยะห่างชนัละ 
ไม่เกิน 50 เมตร และปลูกตน้ไมต้ามเมือเกิดการตกตะกอนเลน ดงันี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 11 แสดงรูปจาํลอง แนวความคิดการปักไมไ้ผช่ะลอคลืนโดยภูมิปัญญาทอ้งถิน 

ทีมา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ,                          
“โครงการวิจัยประเมินผลสัมฤทธิการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง โดยวิธีการปักไม้ไผ่”,  
รายงานการศึกษาวจิยัฉบบัสมบูรณ์, 2556, 30. 
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ในส่วนของการคดัเลือกไมไ้ผ ่  ซึงถือว่ามีความสําคญัมากในการทาํเขือนสลายพลงัคลืน                           
ดงันนั การพิจารณาคดัเลือกไมไ้ผเ่บืองตน้ตอ้งเป็นไมไ้ผที่มีอายุมากไม่เป็นไมอ่้อนซึงสังเกตไดง่้าย
จากสีของเปลือกจะเป็นสีเขม้เมือไม้แก่จดั (อายุ3ปีขึนไป) สําหรับขนาดและชนิดของไมไ้ผ ่                 
ยงัไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจนแต่ในอดีตทีผ่านมามีการใช้ไม้ไผ่รวกขนาดประมาณ 1.5 นิว                 
ซึงใช้สําหรับเลียงหอยแมลงภู่ ต่อมาไดมี้การเปลียนแปลงชนิดและขนาดของไมไ้ผเ่ป็นไมไ้ผ่ตง         
ไมไ้ผสี่สุก ไมไ้ผ่ตงหมอ้ ไมไ้ผเ่ขียว (เรียกชือรวมๆของไผป่่า) ทีมีขนาดกลางปลอ้งไม่นอ้ยกว่า             
3 นิว แต่ยงัไม่ไดก้าํหนดความหนาของปลอ้งแต่อยา่งใดเพราะในทางปฏิบติัทาํไดย้ากและจากการ 
ทีไมไ้ผ่รวกมีอายุการใช้งานน้อยประมาณไม่เกิน 2 ปี จึงมีการใช้ไมข้นาดใหญ่ทีกาํหนดใหม่             
จะมีอายุการใช้งานทียาวนานกว่าแต่ยงัไม่มีการทดสอบ ถา้หากนับจากทีเคยปักไมไ้ผ่ขนาดใหญ่          
3 นิว ไวแ้ลว้เมือปี 2550 แลว้ยงัมีไมบ้างส่วนเหลืออยูจึ่งควรตอ้งมีการศึกษาชนิดขนาดอายุของ         
ไมไ้ผที่เหมาะสมต่อไป 

 

เทคนิคการปักไมไ้ผ ่ การทาํแนวปักไมไ้ผจ่ะขึงแนวเชือกตามแนวทีไดส้ํารวจและกาํหนด
ไวแ้ลว้ ก่อนทาํการปักไมไ้ผใ่ห้สํารวจดินเลนอีกครังหากเป็นดินเลนทีมาตกตะกอนใหม่จะอ่อน
จะตอ้งปักให้ลึกพอทีจะไม่ให้ไมไ้ผ่หลุดออกเมือถูกคลืนลมแรงอีกประการหนึงเพือกาํหนดความ
ยาวของไม้ไผ่ให้สามารถโผล่พน้นําเมือนําขึนสูงสุดชาวเรือจะได้เห็นแนวไม้ไผ่เพือไม่ให้เกิด
อุบติัเหตุ การปักไมไ้ผส่ามารถทาํไดท้งัการใชเ้ครืองจกัรและแรงงานคนแต่ช่วงเวลาทีทาํการปักจะ
ทาํได้เฉพาะช่วงนาํขึนเท่านันในการใช้เครืองจกัรกลจะลาํเลียงไม้ไผ่ใส่เรือหรือผูกเป็นแพไป            
และใช้รถแบคโฮใส่บนแพลอยไปใช้สําหรับกดไมไ้ผ่ให้จมลงไปขอ้ดีของการใช้เครืองจกัรกล            
คือ เหมาะสมกบัพืนทีๆไม่มีแรงงานคนและมีคลืนลมแรงเพราะเครืองจกัรจะกดไมไ้ผ่ได้ลึก                
และแน่นกวา่แรงคน 

 

ปัจจยัความสาํเร็จของการปักไมไ้ผช่ะลอคลืนทีคาดไม่ถึง ประการหนึง คือ การทีเพรียงมา
เกาะทีกระบอกไมไ้ผ่ซึงจะเกิดในช่วงทีมีนาํจืดลงในทะเลมาก ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธนัวาคม จะมีความรุนแรงของเพรียงแตกต่างกนัไปของแต่ละทอ้งที ถา้หากเพรียงเกาะมากไมไ้ผจ่ะ
ผุพงัง่าย อีกประการหนึงไมไ้ผ่ทีแช่อยูใ่นนาํหรือใตดิ้นตลอด จะมีความคงทนมากกวา่ไมไ้ผที่อยู ่            
ในทีแหง้และส่วนใหญ่ไมไ้ผที่ใชปั้กมกัจะหกัในแนวทีติดกบัพืนดิน (คอดิน) ซึงอาจเกิดจากเชือรา
ควรมีการศึกษาและตรวจสอบต่อไป 
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ในส่วนของรูปแบบการปักไม้ไผ่ในอดีตไม่มีรูปแบบทีแน่นอนขึนอยู่กับแนวทางของ
ผูด้าํเนินการส่วนใหญ่จะปักไมไ้ผ่เป็นแถวห่างบา้งถีบา้งขึนอยู่กบังบประมาณ ต่อมาในปี พ.ศ. 

2548-2550 ไดมี้การศึกษารูปแบบการปักไมไ้ผ่และระยะห่างจากแนวชายฝังของกรมทรัพยากร          
ทางทะเลและชายฝัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชุมชนตาํบลโคกขามและตาํบล                            
พนัทา้ยนรสิงห์ จงัหวดัสมุทรสาครพบวา่การปักไมไ้ผเ่ป็นแถวหลายชนัและมีระยะห่างจากชายฝัง
ไม่เกิน 50 เมตรจะทาํให้มีตะกอนมาตกหลงัแนวไมไ้ผ่ ซึงชุมชนโคกขามไดต่้อยอดความคิดว่า             
หากปักเป็นรูปหวัลูกศร  แต่ยงัไม่ไดมี้การติดตามประเมินผล   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง                        
ได้กําหนดรูปแบบการปักไม้ไผ่ไว้เมือปี 2553 เพือใช้เป็นข้อกําหนดการจ้างปักไม้ไผ ่                        
ตามโครงการแกปั้ญหาการกดัเซาะและฟืนฟูพืนทีชายฝังทะเล  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
พืนทีจงัหวดั สมุทรสาคร มีรายละเอียดโดยสังเขปคือ เป็นการปักไมไ้ผต่งขนาดความโตทีกลาง           
ลาํตน้ไม่นอ้ยกวา่ 3 นิว ความยาว 5 เมตร โดยปักเป็นแถว 5 แถว ความลึกประมาณ 2 เมตร                 
โผล่พน้พืนดินประมาณ 3 เมตร ปักเหลือมซ้อนกนัแบบสลบัฟันปลาปิดช่องว่าง โดยมีจาํนวน                
ไมไ้ผไ่ม่นอ้ยกวา่ 35 ลาํ ต่อความยาวของแนวไมไ้ผ ่1 เมตร สําหรับช่องทางให้เรือเขา้ออกจะกวา้ง
ประมาณ 10 เมตร และมีแนวไมไ้ผปิ่ดบงัดา้นหนา้ห่างออกไปประมาณ 10 เมตรส่วนรายละเอียด
ขอ้กาํหนดการจา้งปักไมไ้ผ่โดยประชาชนมีส่วนร่วมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังอยู ่            
ในภาคผนวกเมือดาํเนินการปักไมไ้ผเ่สร็จแลว้ทาํแผนทีเป็นภาพ Shop Drawing  เพือใช้สําหรับ              
การติดตามตรวจสอบและการซ่อมบาํรุงไผ ่
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4. พระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.   แก้ไขเพมิเติมถึงฉบับที 6 
พ.ศ.2552 

องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิน มีฐานะเป็น
นิติบุคคลและราชการส่วนทอ้งถิน จดัตงัขึนตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหาร           
ส่วนตาํบล พ.ศ.  ซึงมีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที  มีนาคม  และมีฉบบัแกไ้ขเพิมเติมในเวลา
ต่อมา พระราชบญัญติัฉบบันีไดส่้งผลให้มีการกระจายอาํนาจสู่องค์กรประชาชนในระดบัตาํบล
อย่างมาก โดยได้ยกฐานะสภาตาํบลซึงมีรายได้ตามเกณฑ์คือ มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณทีล่วงมาติดต่อกนั  ปี เฉลียไม่ตาํกว่าปีละ ,  บาท ขึนเป็นองค์การบริหาร           
ส่วนตําบล ซึงตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ .                       
แกไ้ขเพิมเติมถึง ฉบบัที 6 พ.ศ.2552  ไดร้ะบุมาตราทีเกียวขอ้งกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไว ้ดงันี  

มาตรา  องค์การบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ยสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลและ      
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 

มาตรา   องค์การบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหน้าทีในการพฒันาตาํบลทงัในด้าน 

เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 
 

มาตรา  ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีหนา้ทีตอ้งทาํในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัต่อไปนี 

. จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนาํและทางบก 

. รักษาความสะอาดของถนน ทางนาํ ทางเดิน และทีสาธารณะ รวมทงักาํจดัมูลฝอยและ
สิงปฏิกลู 

. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 

. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 

. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

. บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน 

. ปฏิบติัหนา้ทีอืนตามทีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ 
ตามความจาํเป็นและสมควร 
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มาตรา  ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจจดัทาํกิจการในเขต              
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัต่อไปนี 

. ใหมี้นาํเพือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

. ใหมี้และบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอืน 

. ใหมี้และบาํรุงรักษาทางระบายนาํ 

. ใหมี้และบาํรุงสถานทีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 

. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 

. บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 

. กิจการเกียวกบัการพาณิชย ์

. การท่องเทียว 

. การผงัเมือง 
 

มาตรา /  การปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งเป็นไป         
เพือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี และให้คาํนึงถึงการ              
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลการจดัทาํงบประมาณ 

การจดัซือจดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติังาน และการเปิดเผย ขอ้มูลข่าวสาร ทงันี 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนันและหลักเกณฑ์และวิธีการ                            
ทีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
 

จะเห็นได้ว่าตามมาตรา  ขอ้  ได้กาํหนดหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบลไว ้         
อยา่งชดัเจนวา่ มีหนา้ทีในการคุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม                 
และคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน ตามมาตรา  ข้อ 8            

อีกทงัการปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ทีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตอ้งเป็นไปเพือประโยชน์สุข               
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี และให้คาํนึงถึงการมีส่วนร่วม              
ของประชาชนตามมาตราที /  ดงันนัผูน้าํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในส่วนขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  จะตอ้งตระหนกัในบทบาทหน้าทีของตนเองในดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม ซึงนบัวนัจะมีความรุนแรงขึน ซึงผูว้จิยัรับรู้วา่เป็นภาระหนกัทีผูน้าํองคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถินจะตอ้งปฏิบติัอย่างหลีกเลียงไม่ได้ การปฏิบติัของผูน้าํองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน            
จะสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใดขึนอยูก่บัความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานและบทบาทหนา้ทีทีไดรั้บ
มอบหมายของแต่ละคน ดงันนัหากเราทราบวา่บทบาทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มวา่มีบทบาทมากนอ้ยเพียงไร ก็จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน 
พฒันา อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต 

 

5. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

ศศิณี  โสรินทร์ ( ) ได้ศึกษาเรืองการจดัการพืนทีกดัเซาะป่าชายเลนโดยฐานชุมชน 

กรณีศึกษา: บา้นบางบ่อล่าง ต.บางแกว้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีวตัถุประสงค์ คือ   เพือศึกษา
การรับรู้ถึงสภาพปัญหาเกียวกบัพืนทีกดัเซาะป่าชายเลนของชุมชนบางบ่อล่าง และเพือศึกษาถึง
กระบวนการ การจดัการพืนทีกดัเซาะป่าชายเลนโดยฐานชุมชนบางบ่อล่าง ใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพเพือตอบคาํถามวจิยั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม เมือได้ข้อมูลแล้วจึงทําการตรวจสอบข้อมูลโดยจัดกลุ่มเพือร่วมกันวิเคราะห์และ
ตรวจสอบขอ้มูลกระบวนการจดัการพืนทีกดัเซาะป่าชายเลนโดยฐานชุมชน  

ผลการศึกษา พบวา่ ชุมชนบา้นบางบ่อล่าง เป็นชุมชนทีไดรั้บปัญหาเรืองป่าชายเลนเสือม
โทรม การถูกนาํทะเล คลืนและลม กดัเซาะชายฝัง ซึงชาวบา้นสามารถรับรู้ไดโ้ดยเริมจากการ
สังเกตในพืนทีของตนว่าทาํไมทีดินของตนเริมหายไปทีละนิด โดยกลบัมาทบทวนถึงการกระทาํ
ของตนเองวา่มีส่วนทาํใหพ้ืนดินหายหรือไม่ กล่าวคือ การจดัสรรทีดินทาํบ่อกุง้ การกกัเก็บหนา้ดิน
และนาํไปขาย นนัมีส่วนทาํให้พืนดินหายไป ประกอบกบัสภาวการณ์ทางธรรมชาติผสมผสาน          
จึงทาํใหปั้ญหาพืนทีกดัเซาะนนัคุกคามมาถึงทีทาํกินและสังเกตเพิมเติมวา่ช่วงเวลาใดของช่วงปีทีทาํ
ให้พืนดินหายมากทีสุด ประกอบกบัการใชป้ระสบการณ์ของตนเองในเรืองของการรับรู้เรืองคลืน
และลมมาวิเคราะห์สาเหตุการพงัทลายของผืนดิน ตลอดระยะเวลา 10 กวา่ปี ผืนดินหายไปร่วม 2 
กิโลเมตรชาวบา้นหลายหลงัคาเรือนตอ้งยา้ยทีอยู่อาศยั การแกปั้ญหาในขณะนนัคือการถอนเสา
เรือนหนีนาํไปอยูห่ลงัคลอง และไม่มีแนวทางการแกปั้ญหาพืนทีกดัเซาะอยา่งชดัเจน เนืองจากการ
แกปั้ญหาเหล่านีจาํเป็นตอ้งใชทุ้นทรัพยเ์ป็นอย่างมาก ชาวบา้นจึงไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 
เนืองจากประกอบอาชีพประมง รายไดจึ้งพอมีพอกิน ชาวบา้นจึงรอคอยความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานทีเกียวขอ้งในพืนที แต่กลบัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ 
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กระบวนการการจดัการต่อสภาพปัญหาพืนทีกดัเซาะ เริมขึนเมือ ปี พ.ศ.2551 มีการจดัตงั
กลุ่มแกนนาํเพือจดัการปัญหาพืนทีกดัเซาะ ไดมี้การศึกษาแนวทางการจดัการปัญหาแบบใหม่ๆ          
กบัหมู่บา้นขา้งเคียงและเครือข่ายป่าชายเลนจงัหวดัสมุทรสงคราม โดยไดรั้บความรู้จากผูใ้หม่หมู 
(นายวรพล ดาวลอ้มจนัทร์) ทีสามารถแก้ปัญหาได้โดยการสร้างกาํแพงไม่ไผ่ ประกอบกบั                 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสงครามมีนโยบายเกียวกบัสิงแวดลอ้ม ท่านจึงมอบงบเป็นไมไ้ผจ่าํนวน 

50,000 บาท ชาวบา้นจึงรวมตวัช่วยกนัปักไม่ไผ่ ดว้ยตวัเองไม่มีการใช้เครืองจกัรใดๆทงัสิน               
ซึงก็ประสบความสําเร็จ ทาํให้ชาวบา้นมนัใจและหนัหนา้มาร่วมดว้ยช่วยกนัจดัการต่อปัญหาต่างๆ 

ของพืนทีตนเองมากขึน โดยไม่รอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้งในพืนที  

ธวตั แทนไฮ ( ) ไดท้าํการศึกษาเรืองการศึกษาการป้องกนัการกดัเซาะชายฝังและการ
ถบัทมของตะกอนดิน โดยใช้ไมไ้ผ่รวก บริเวณชายเลน ตาํบลคลองด่าน อาํเภอบางบ่อ จงัหวดั
สมุทรปราการ โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการป้องกันการกัดเซาะชายฝังโดยใช้ไม้ไผ่รวก               
ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต ผล
การศึกษาพบว่า แนวไมไ้ผ่สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการกดัเซาะชายฝังไดใ้นระดบัหนึง ซึงอาจ
ตอ้งมีการศึกษาเพิมเติมถึงวธีิการทีจะให้การกดัเซาะชายฝังเกิดนอ้ยทีสุด โดยไมไ้ผร่วกทีทาํการปัก 
จะมีอายุการใชง้านประมาณ  – .  ปีเท่านนั แต่ก็เพียงพอทีจะสามารถพยุงตน้กลา้ไมช้ายเลนให้
สามารถยนืตน้เองได ้เพราะการหกัของไมไ้ผน่นัจะหกับริเวณตอนปลายของลาํและจะไม่หกัพร้อม
กนั ดงันนัตน้ไม่ป่าชายเลนทีนาํมาปลูกจึงยงัมีแนวป้องกนัอยู ่และผลการศึกษายงัพบวา่ บริเวณหลงั
แนวไมไ้ผ ่สามารถปลูกป่าชายเลนไดเ้ป็นอยา่งดี เนืองจากแนวไมไ้ผช่่วยลดความแรงของคลืนและ
กระแสนําให้น้อยลง อีกทังตะกอนดินทีเกิดการตกทับถมยงัอุดมไปด้วยธาตุอาหารจําพวก
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียมและแคลเซียมในปริมาณสูง ซึงเหมาะแก่การปลูก
ป่าชายเลน 

 

นพพล  อรุณรัตน์ ( ) ได้ทาํการศึกษาเรืองการกดัเซาะชายฝังทีมีความสัมพนัธ์กับ 
ปัจจยัด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา บริเวณอ่าวปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีวตัถุประสงค์            
เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกดัเซาะชายฝังกบัปัจจยัด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา บริเวณอ่าว            
ปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิและใช้ข้อมูลถ่ายภาพดาวเทียม                  
LANDSAT -5 TM พบวา่ ปัจจยัดา้นอุทก-อุตุนิยมวิทยามีแนวโนม้รุนแรงเพิมขึนทุกปี โดยสาเหตุ
หลกัของการกดัเซาะชายฝังเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนผลกระทบ                
ทีเกิดจากปัญหาการกดัเซาะชายฝัง จากการสอบถามชาวบ้าน พบว่ามีการเปลียนแปลง  แบบ              
คือ การปรับเปลียนวถีิชีวติ และความพยายามทีจะลดความรุนแรงของการกดัเซาะชายฝัง 
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 เกศินี แปรคนัธ์ ( ) ได้ศึกษาเรือง บทบาทองค์การบริหารส่วนตาํบลในการบริหาร
จดัการสิงแวดลอ้ม : ศึกษากรณี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษา
บทบาทองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม และเพือศึกษาปัญหาอุปสรรค
ในการบริหารจดัการสิงแวดล้อม ประชากรทีศึกษา คือ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาํบล เจา้หน้าทีสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม ดาํเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัย พบว่า บทบาทองค์การบริหารส่วนตาํบลในการบริหารจัดการ
สิงแวดล้อมตาม พ.ร.บ. สภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  สามารถทาํได้ตาม
บทบาทอาํนาจและหน้าที ครอบคลุมทุกด้านในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี โดยมีปัญหาและ
อุปสรรค คือ . ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบล . แผนพฒันาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแต่ละแห่งสามารถทาํได้ครอบคลุม  ด้านของการบริหารจัดการ
สิงแวดลอ้ม แต่ยงัมีประสิทธิภาพไม่มากนกั .เป็นความตอ้งการของประชาชนบางส่วนทีตอ้งการ
ให้องค์การบริหารส่วนตาํบลพฒันาด้านโครงสร้างพืนฐานก่อน . สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาํบลหลายๆแห่ง ยงัมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาท อาํนาจ หน้าที ขององค์การบริหารส่วนตาํบล
ตามทีกฎหมายกาํหนดไม่ดีพอ 

 
 สุรชยั คลา้ยทอง  (2554) ไดศึ้กษาเรือง การศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝังที
มีต่อชุมชนบา้นชายทะเล ต.พนัทา้ยนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษา
สถานการณ์ปัญหาการกดัเซาะชายฝังของชุมชนบา้นชายทะเลและผลกระทบทีเกิดจากปัญหาการ
กัดเซาะชายฝังทีมีต่อชุมชน ทงัผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิงแวดล้อม  
ดาํเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลักทีเป็นชาวบ้านชุมชนบ้าน
ชายทะเล   กลุ่มผูน้าํชุมชนอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิเช่น นายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลพันท้ายนรสิงห์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลพันท้ายนรสิงห์ กํานัน ผู ้ใหญ่บ้าน                            
และปราชญช์าวบา้น 

 ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการกดัเซาะชายฝังไดส้ร้างผลกระทบต่อชุมชนบา้นชายทะเล            
ในด้านเศรษฐกิจ  3 ลักษณะได้แก่  1.การเปลียนแปลงรายได้จากการประกอบอาชีพลดลง                     
2. การสูญเสียพืนทีดิน ทาํใหพ้ืนทีดินเพือการเกษตรกรรมลดลง 3. คนในชุมชนตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การปรับปรุง ซ่อมแซม บา้นเรือนทีอยูอ่าศยัทีไดรั้บความเสียหายจากการกดัเซาะชายฝัง ผลกระทบ
ทางด้านสังคมปรากฏให้เห็นใน 4 ลกัษณะได้แก่ 1. การอพยพยา้ยถินไกลจากพืนทีชายฝัง                    
บางรายอพยพไปยงัพืนทีใกลเ้คียง หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 2. ความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวและ
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หมู่เครือญาติห่างเหินกัน เนืองจากต้องไปหางานทาํต่างจงัหวดั 3. วฒันธรรมและประเพณี                      
ของท้องถินสูญหายไปพร้อมกับวิถีชีวิตชุมชน เช่น การละเล่นพืนเมือง ดูหนัง ดูลิเก รําวง                   
ศาสนสถานไดรั้บความเสียหาย  4. คุณภาพชีวิตเปลียนแปลง โดยเฉพาะจากการปรับเปลียนอาชีพ
อืนทีตนเองไม่ถนัด ส่วนผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อมปรากฎให้เห็นใน  3 ลักษณะ ได้แก่                     
1. คลืนลมมีความแรงมากขึน  2. การเพมิขึนของระดบันาํทะเล 3. ทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวน์าํลดลง
อยา่งเห็นไดช้ดั 

 
 

พิพฒัน์ ลีลาดี ( ) ได้ศึกษาเรืองการศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝัง                      
ทีมีต่อชุมชนชายฝังทะเล : กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝังในพืนทีชุมชนเกิดขึนมาเป็นระยะ
เวลานาน และเกิดต่อเนืองมาเรือยๆ ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงของพืนทีชายฝังและพืนทีในชุมชน 
ด้วยสภาวะของคลืนลมทะเลค่อนข้าง รุนแรง  ทําให้นําทะเลท่วมเข้าพืนทีของชาวบ้าน                         
พืนทีในชุมชนทรุดตวัและเกิดนาํท่วมเป็นประจาํ ปัญหาการกดัเซาะชายฝังส่งผลกระทบทางดา้น
ระบบนิเวศ  ทางดา้นเศรษฐกิจ ทางดา้นสังคม  ทางดา้นคุณภาพชีวติ สาํหรับแนวทางในการป้องกนั
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะในส่วนของทีดินและบ้านเรือนของคนในชุมชนมี  แนวทาง ได้แก่             
.การใชถุ้งใส่ดินกนั  .การขดุคนัดินใหสู้งขึน  .การทิงหิน  .การปักไมไ้ผ ่ส่วนการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝังในปัจจุบันได้มีการใช้ไม้ไผ่เป็นแนวป้องกันการกัดเซาะ
เพียงชวัคราว เนืองจากเป็นโครงสร้างอ่อนทีสามารถทาํไดเ้ลย ส่วนแนวทางป้องกนัอยา่งถาวรนนั
ย ังไม่ มีข้อสรุปทีชัดเจนในเรืองนี  ดังนันหน่วยงานต่างๆที เ กียวข้องทังในส่วนภาครัฐ                       
และภาคประชาชนจึงควรหาแนวทางร่วมกนัเพือจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝังอยา่งจริงจงั 
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บทท ี3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจัดการปัญหาการกัดเซาะ            
ชายฝัง กรณีศึกษาตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา
สถานการณ์ปัญหาการกดัเซาะชายฝังในพืนทีชุมชนบา้นสหกรณ์ 1 หมู่ที 3 และชุมชนบา้น
สหกรณ์ หมู ่ที  8 ตาํบลโคกขาม  อาํเภอเมือง  จังหวดัสมุทรสาคร และเพือศึกษาบทบาท                       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝังดําเนินการศึกษา                
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพือให้ได้ข้อมูลทีครบถ้วนสมบูรณ์           
และตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา มีรายละเอียดในแต่ละขนัตอน ดงัต่อไปนี  

 

1. เกณฑก์ารคดัเลือกพืนที 

2. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

3. เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1.เกณฑ์การคัดเลอืกพนืที 
พืนทีศึกษาในครังนี คือ ชุมชนบา้นสหกรณ์ 1 หมู่ที 3 และชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที 8         

ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซึงเป็นทีตงับา้นเรือนทีมีพืนทีติดชายฝังทะเลและซึง
มีอตัราการกัดเซาะมากกว่า  เมตรต่อปี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง, 2554 ,อ้างถึงใน
สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2552)  

 
2.กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาครังนี  คือ องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร ประกอบด้วย ปลดันายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม นายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลโคกขาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลโคกขามหมู่ที 3 และหมู่ที 8 
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3.เครืองมือทใีช้ในการศึกษา 
 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 3.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) 
       โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดหวัขอ้คาํถามทีจะทาํการศึกษาไวอ้ยา่งกวา้งๆล่วงหนา้ เป็นลกัษณะ
คําถามปลายเปิด  เพือศึกษาสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝังในพืนทีตําบลโคกขาม                   
อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  และเพือศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน                        
ในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝัง โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับปลัดนายกองค์การบริหาร                
ส่วนตาํบลโคกขาม นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล
โคกขาม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบโคกขามหมู่ที 3 และหมู่ที 8 ทีมีลกัษณะขอ้คาํถาม             
เกียวกับสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝังและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน                    
ในการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 

 3.2 แบบสังเกต 
       เพือศึกษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของชายฝังทะเลทีถูกกดัเซาะและบทบาทของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครังนี  สามารถจาํแนกขอ้มูลทีเก็บรวบรวมขอ้มูลไดเ้ป็น  

 แบบโดยแบ่งขอ้มูลตามแหล่งทีมาดงันี คือ  

4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
      ผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษาค้นควา้ข้อมูลประเภทเอกสารทีผูอื้นได้รวบรวมไวแ้ล้ว เช่น

หนังสือเอกสารทางราชการ เอกสารงานวิจยั บทความในนิตยสาร จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ รายงานเชิงสถิติ แนวคิด ทฤษฎี หรือข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ ์                  
ทีเกียวกบัตาํบลโคกขาม ทงัทางภูมิศาสตร์ และประชากรศาสตร์ รวมทงัการแกปั้ญหาการกดัเซาะ
ชายฝังทะเลทีเกิดขึน และระบบสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ตเพือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดการศึกษา 
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4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
      ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการใชว้ิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์

เจาะลึก (In-Dept Interview) แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview)  คือการกาํหนดแนวคาํถามไว้
ล่วงหน้าเกียวกับประเด็นสถานการณ์การกัดเซาะชายฝังทะเลและบทบาทขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถินในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝัง  ซึงวิธีนีจะเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่าง                 
หรือผูถู้กสัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็น หรือ ใหข้อ้มูลอยา่งเตม็ที โดยผูว้ิจยักาํหนดประเด็นคาํถาม
ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
 

5.การวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพทีได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาจากเอกสาร              

ผูว้ิจ ัยนํามาตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชือถือของข้อมูล โดยใช้วิธีตรวจสอบข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการศึกษา                
จากเอกสาร  แลว้นาํมาวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) และสังเคราะห์ขอ้มูลเพือให้ไดภ้าพรวม
ของเนือหาภายใต้กรอบแนวคิด  และนํา เสนอผลงานวิจัย ในเชิงพรรณนา  ( Descriptive)                         
ในแต่ละประเด็นทีศึกษา 
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 บทท ี4 
ผลการศึกษา 

                   
การศึกษา เ รืองบทบาทขององค ์กรปกครองส่วนท ้อง ถินในการจดัการปัญหา              

การกัดเซาะชายฝัง กรณีศึกษา ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร มีวตัถุประสงค ์            
เพือศึกษาสถานการณ์ปัญหาการกดัเซาะชายฝังในพืนทีชุมชนบา้นสหกรณ์ 1 หมู่ที  3                  
และชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที 8 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร และศึกษา
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง ดาํเนินการศึกษา                            
โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น  ส่วน คือ 

 
1. สถานการณ์ปัญหาการกดัเซาะชายฝังของพืนทีศึกษา ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง  

จงัหวดัสมุทรสาคร 
                   1.1 สถานการณ์และสภาพปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
       1.2 สาเหตุการเกิดปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
                   .  ผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
      1.3.1 ผลกระทบทางดา้นทีอยูอ่าศยั 
      . .  ผลกระทบทางดา้นป่าชายเลน 
  . .  ผลกระทบทางดา้นการประมง 
 

2. บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
2.1 บทบาทหนา้ทีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม 
2.2 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม  
2.3 แนวทางการพฒันาทอ้งถินและนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิน 
2.4 แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 

. .  การป้องกนัปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
. .  การแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
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1. สถานการณ์ปัญหาการกัด เซาะชายฝังของพืนที ศึกษา   ตําบลโคกขาม  อํา เภอเมือง                            
จังหวดัสมุทรสาคร 
 1.1 สถานการณ์และสภาพปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
 

      จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการกดัเซาะชายฝังตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร จากเอกสารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง (2554) ทีได้มีการศึกษา                         
และรวบรวมข้อมูลแนวชายฝัง (Shorline) ในรูปแบบ GIS จากผลการศึกษาต่างๆทีผ่านมา                     
ตงัแต่ปี 2495 – 2551 พบว่า  จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นพืนทีวิกฤติชายฝังอ่าวไทยตอนบน                    
เนืองจากประสบปัญหาแผ่นดินถูกคลืนกัดเซาะอย่างรุนแรง  ซึงส่งผลกระทบต่อการลดลง                        
ของปริมาณสัตว์นาํในทะเลทีเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้หลกัของชุมชน เพราะชาวบา้น                
ในชุมชนส่วนมากจะยึดอาชีพประมง สืบทอดมาตงัแต่สมยัปู่ ย่าตายาย โดยจงัหวดัสมุทรสาคร                   
มีความยาวชายฝังอยูที่ 42.78 กิโลเมตร แต่มีแนวชายฝังถูกกดัเซาะถึง 33.45 กิโลเมตร เมือเทียบกบั
ความยาวชายฝัง  จะเห็นไดว้า่มีการกดัเซาะชายฝังอยูใ่นระดบัสูง ซึงในพืนทีตาํบลทีติดชายฝังทะเล
ทีมีสภาพพืนทีชายฝังถูกกดัเซาะหายไป คือ ชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที  และชุมชนบา้นสหกรณ์ 
หมู่ที  ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร มีอตัราการกดัเซาะมากกวา่ .  เมตร ต่อปี       

 

 
 
ภาพที   บา้นเรือนทีพงัเสียหาย 
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ภาพที  แนวไมไ้ผป้่องกนัคลืนดา้นนอกชายฝัง 
 

      จากการสอบถามคนในชุมชนเล่าว่า  การกัดเซาะชายฝังเ กิดจากการทรุดตัว               
ของชายฝังทะเล เนืองจากเป็นดินอ่อน อีกทงัลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้โดยลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตมี้ความรุนแรงมากขึนทุกปี หรือการกระทาํของมนุษยเ์อง               
ก็ตาม ซึงชาวบา้นในพืนทีได้รับความเดือดร้อน ตอ้งยา้ยบา้นหนี  ทีดินถูกนาํทะเลซัดจมหายไป  
เผชิญความยากลาํบากในการดาํรงชีวิตและการทาํมาหากิน  ทีสําคญัภาครัฐและชุมชนยงัสูญเงิน
จาํนวนมหาศาลกับการแก้ปัญหานําทะเลกัดเซาะชายฝัง โดยเฉพาะบริเวณชายฝังด้านชุมชน                  
บ้านสหกรณ์   หมู่ ที   และชุมชนบ้านสหกรณ์  หมู่ ที   ตําบลโคกขาม  อํา เภอ เ มือง                   
จงัหวดัสมุทรสาคร มีอตัราการกดัเซาะกวา่ .  เมตร ต่อปี พืนดินหายไปแลว้  กิโลเมตร และจาก
การสังเกต พบว่า ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร ครอบคลุมชายฝังบริเวณบา้น
สหกรณ์  หมู่ที  และบา้นสหกรณ์ หมู่ที  ในปี พ.ศ.   ดงัคาํสัมภาษณ์ต่อไปนี 

 
...การกดัเซาะชายฝังเกิดจากการทรุดตวัของชายฝังทะเล เนืองจากเป็นดินอ่อน อีกทงัลม

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้โดยลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตมี้ความ
รุนแรงมากขึนทุกปี...  

 

(โจทย ์  ฉิมขนัธ์, 2557) 
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...ชาวบา้นในพืนทีไดรั้บความเดือดร้อน ตอ้งยา้ยบา้นหนี  ทีดินถูกนาํทะเลซัดจมหายไป  
เผชิญความยากลาํบากในการดาํรงชีวิตและการทาํมาหากิน  ทีสําคญัภาครัฐและชุมชนยงัสูญเงิน
จาํนวนมหาศาลกบัการแกปั้ญหานาํทะเลกดัเซาะชายฝัง... 

     

(สาํเริง   เล็กบางพลดั, 2557) 
 

...ชาวบา้นในพืนทีอ่าวไทยตอนในไดรั้บความเดือดร้อน ตอ้งยา้ยบา้นหนี  ทีดินถูกนาํทะเล
ซัดจมหายไป  เผชิญความยากลําบากในการดํารงชีวิตและการทํามาหากิน  ทีสําคัญภาครัฐ                 
และชุมชนยงัสูญเงินจาํนวนมหาศาลกบัการแกปั้ญหานาํทะเลกดัเซาะชายฝังและจงัหวดัสมุทรสาคร            
มีปัญหานาํทะเลกดัเซาะชายฝังรุนแรงมากอีกจงัหวดัของประเทศ ในพืนที  ตาํบลทีติดชายฝังทะเล 
สภาพพืนทีได้ถูกกดัเซาะหายไป โดยเฉพาะบริเวณชายฝังด้านบา้นสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง             
จ.สมุทรสาคร มีอตัราการกัดเซาะกว่า .  เมตร ต่อปี ระยะทางทีถูกกัดเซาะประมาณ .  
กิโลเมตร พืนดินหายไปแลว้  กิโลเมตร... 

(อนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง, 2557) 
 
 

 
 
ภาพที 14 สภาพความเสียหายของแนวหินทิง 
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ภาพที 15 สภาพความเสียหายของแนวกาํแพงกนัคลืน 

 
1.2 สาเหตุการเกดิปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
 

      การศึกษาปัญหาการกดัเซาะชายฝัง พบวา่ สาเหตุของปัญหาการกดัเซาะชายฝังมาจาก              
2 ปัจจยั คือ สาเหตุทีเกิดจากธรรมชาติ คือ การเพิมขึนของระดบันาํทะเล การเปลียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยปัจจยัเหล่านีมีอิทธิพลต่อกระบวนการเกิดการเคลือนยา้ยของตะกอนชายฝังทะเล              
ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงของพืนทีชายฝัง และอีกหนึงสาเหตุ คือ จากการกระทาํของมนุษยที์ทาํให้
เกิดการพงัทลายของชายฝัง เพือการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น การใช้ประโยชน์พืนทีชายฝัง 
อยา่งไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท การกดัเซาะชายฝัง ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงของพืนทีชายฝัง
และพืนทีในชุมชน ซึงเป็นสาเหตุทาํให้กระบวนการกดัเซาะชายฝังมีแนวโน้มรุนแรงมากยิงขึน                       
สภาพการเปลียนแปลงทีเห็นไดช้ดั คือ สภาพบา้นเรือนทีพงัเสียหาย (ดงัภาพที 12) ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไป
สํารวจบริเวณชายฝังทะเลทีถูกกดัเซาะ พบว่า พืนทีมีการถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงสังเกตได้จาก              
หลกัเขตทีตงัอยูใ่นทะเลห่าง จากชายฝังประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยอยูห่ลงัแนวไมไ้ผ่ชะลอคลืน                    
(ดังภาพที 13) ซึงเดิมหลักเขตอยู่ในป่าชายเลน และเขตกันระหว่างทะเลกับแผ่นดินจะเป็น                
ป่าชายเลนทีค่อนขา้งสมบูรณ์ ซึงในปัจจุบนัมีพืนทีป่าชายเลนลดนอ้ยมาก โดยกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง (2551)  ทีไดศึ้กษาแผนการจดัการทรัพยากรทีดินชายฝังทะเล จงัหวดัสมุทรสาคร 
พบวา่ ในปี 2543 มีพืนทีป่าชายเลน 1,806 ไร่ ปี 2547 มีพืนทีป่าชายเลน 15,630 ไร่ และในปี 2551  
มีพืนทีป่าชายเลนเพียง 11,375 ไร่ แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัญหาการถูกกดัเซาะชายฝังเกิดมากขึนทุกปี 
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จ าก เอกสา ร าย ง านสถานการ ณ์ คุณภ าพ สิ ง แวดล้อม  ( )  การสั ง เ ก ต                            
และการสัมภาษณ์ ปลดันายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล
โคกขาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม
หมู่ที   และหมู่ที  พบว่า สาเหตุของการกดัเซาะชายฝังทะเลของชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  
และชุมชนบ้านสหกรณ์  หมู่ ที   ตําบลโคกขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร เกิดจาก                           
การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน การทรุดตวัของแผ่นดินเนืองจากการสูบนาํ
บาดาล เพือใช้ในอุตสาหกรรมมากเกินไป สภาพคลืนลมแรงในช่วงมรสุมคลืนมีขนาดใหญ่                         
มีความรุนแรงมาก ส่งผลต่อการพงัทลายของชายฝังได้ง่าย, พืนทีป่าชายเลนแนวกันคลืน                            
ตามธรรมชาติลดลง เนืองจากถูกบุกรุกทาํลาย  เพือการใชป้ระโยชน์ เช่น การทาํนากุง้ และการขุด
ลอกตะกอนดินจากพืนทีชายฝัง  จากภาพที  ทาํให้เห็นถึงสภาพความรุนแรงของคลืนลมทะเล 
สามารถทาํลายตน้ไมแ้ละสิงปลูกสร้างพงัเสียหาย การทรุดตวัของแผ่นดิน การถางป่าเพือใช้ใน              
การทาํบ่อเลียงกุง้ การเกิดภาวะโลกร้อน และการขุดลอกตะกอนดินจากพืนทีชายฝัง ทาํให้ไม่เกิด                    
การสะสมของตะกอน การตกตะกอนจึงไม่เกิดขึน ทีกล่าวมาทงัหมดลว้นเป็นสาเหตุของปัญหา              
การกดัเซาะชายฝังทงัสิน ซึงสอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ ดงันี 

 
...สาเหตุของปัญหาการกดัเซาะชายฝังเกิดจากการทรุดตวัของแผน่ดิน อนัเป็นผลพวง 

มาจากการสูบนาํบาดาล, สภาพคลืนลมแรงในช่วงมรสุม การสูญเสียพืนทีชายฝังเกิดขึนในทุกวนั 
ชาวบา้นในพืนทีอ่าวไทยตอนในไดรั้บความเดือดร้อน ตอ้งยา้ยบา้นหนี… 

 
 

 (โจทย ์  ฉิมขนัธ์, 2557) 
 
 

…พืนทีป่าชาย เลนแนวกันคลืนตามธรรมชาติลดลง  เ นืองจากถูกบุก รุกทําลาย                            
โดยมีการทาํลายป่าชายเลน เพือทาํบ่อเลียงกุ้ง ซึงมันก็เป็นการเร่งให้เกิดการกัดเซาะชายฝัง                    
มากยงิขึน... 

 

(สาํเริง   เล็กบางพลดั, 2557) 
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…สาเหตุของการกดัเซาะชายฝังเกิดจาก คลืน ทีตีเขา้หาชายฝัง ทาํให้ตน้ไมโ้ค่นเสียหาย 
ชายฝังถูกกัดเซาะและการขุดลอกตะกอนดินจากพืนทีชายฝัง หรือภาวะโลกร้อนก็เป็นหนึงใน
สาเหตุสาํคญัทีจะทาํใหก้ารกดัเซาะชายฝังทวคีวามรุนแรงมากขึน... 

 

 (อนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง, 2557) 
 
             .  ผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
       ปัญหาการกดัเซาะชายฝังไดส่้งผลกระทบต่อชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  และชุมชน
บ้านสหกรณ์ หมู่ที  ตําบลโคกขาม อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร ทงัทางด้านทีอยู่อาศัย                      
ดา้นป่าชายเลน และดา้นการประมง ซึงสามารถอธิบายไดด้งันี 
 

 1.3.1 ผลกระทบทางด้านทอียู่อาศัย 
          ปัญหาการกัดเซาะชายฝังส่งผลต่อชุมชนทีตงัถินฐานริมชายฝัง เนืองจาก               
ตอ้งอพยพยา้ยถินฐานไปยงัพืนทีอืน ซึงมีความเสียงต่อการกดัเซาะของพืนทีตาํ ส่งผลให้สูญเสีย            
วิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมดงัเดิมของชุมชน    ขาดทีทาํกินรายได้และทีอยู่อาศยั ทาํให้ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ  อีกทงัสูญเสียทีดินและทรัพยสิ์นของตน ส่งผลให้เกิดความ 
วิตกกงัวลในสภาพแวดล้อมใหม่รวมถึงการประกอบอาชีพใหม่ ดงันนัอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจ 
และความสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัวและในชุมชนอีกดว้ย  ซึงบางพืนทีไม่สามารถอยู่อาศยัได ้
ตอ้งอพยพถอยร่นเขา้มาห่างจากชายฝังมากขึนและสร้างแนวป้องกนั  ส่วนพืนทีทีประสบปัญหา
รุนแรงก็จะยา้ยถินไปยงัพืนทีอืนๆ ทีปลอดภยักว่า ซึงในพืนทีชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  และ
ชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที  ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครก็ประสบปัญหาการ            
กดัเซาะชายฝังเช่นเดียวกนั ชาวบา้นในชุมชนตอ้งถ่อยร่นเขา้มา และบางส่วนตอ้งยา้ยถินไปอยูพ่ืนที
อืน การกดัเซาะชายฝังสร้างความเสียหายต่อบา้นเรือนและสิงปลูกสร้างริมชายฝัง ทาํให้ชาวบา้น
ตอ้งสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงบา้นเรือน เช่น การทาํคนัดิน การดีดบา้นให้สูงขึน 
การทาํเขือนหินทิง  
           จากการสัมภาษณ์และการสังเกตโดยผู ้วิจ ัย พบว่า  ชุมชนบ้านสหกรณ์                
หมู่ที  และชุมชนบ้านสหกรณ์ หมู่ที  ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร                         
ประสบปัญหาการกดัเซาะชายฝัง แมว้า่พืนทีจะถูกกดัเซาะเพิมมากขึนทุกปี แต่ชาวบา้นก็พยายาม
สร้างแนวป้องกนั เพือทีจะสามารถอาศยัอยู่ในพืนทีได้ โดยชาวบา้นตอ้งสูญเสียเงินจาํนวนมาก              
ในการซ่อมแซมบา้น ในส่วนของทีดินบางส่วนทีมีการให้เช่าก็จะไม่มีการป้องกนัอะไรอยา่งถาวร  
พืนทีบางส่วนทีไม่สามารถสร้างแนวป้องกนัพืนทีของตนเองได้ (ดงัภาพที ) ชาวบา้นก็ใช้วิธี                
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การถอยร่นยา้ยบา้นมาในบริเวณทีไกลจากชายฝังมากขึน ซึงจากการสังเกตภายในชุมชน พบว่า                
มีการปลูกบา้นเรือนหนาแน่นมากว่าบริเวณริมชายฝังทะเล ในส่วนของคนในชุมชนทียงัคงอยู่ใน
พืนทีจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหาทีเกิดขึน โดยไม่มีการย้ายถินฐานไปยงัพืนทีอืน เช่น                    
การสร้าง แนวป้องกนัดว้ยหิน หรือแนวไมไ้ผ ่ เพราะชาวบา้นยงัคงใชป้ระโยชน์จากพืนทีริมชายฝัง
ในการประกอบอาชีพเพาะเลียงสัตวน์ํา  มีเพียงคนในครอบครัวบางส่วนทียา้ยออกไปเช่าบ้าน                  
หรือซือบา้นทีอืน และทีดินในชุมชนบางส่วนไดเ้ปลียนมือไปแลว้ ดงัคาํสัมภาษณ์ดงันี 
 

...พืนทีจะถูกกดัเซาะเพิมมากขึนทุกปี ขาดทีทาํกินรายไดแ้ละทีอยูอ่าศยั ทาํให้ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพไดต้ามปกติ  อีกทงัสูญเสียทีดินและทรัพยสิ์นของตน ส่งผลให้เกิดความ วิตกกงัวล
ในสภาพแวดลอ้มใหม่รวมถึงการประกอบอาชีพใหม่... 

     

(สาํเริง   เล็กบางพลดั, 2557) 
 
 

...คนในชุมชนทียงัคงอยูใ่นพืนทีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพปัญหาทีเกิดขึน โดยไม่มีการยา้ย
ถินฐานไปยงัพืนทีอืน เช่น การสร้าง แนวป้องกนัดว้ยหิน หรือแนวไมไ้ผ่  เพราะชาวบา้นยงัคงใช้
ประโยชน์จากพืนทีริมชายฝังในการประกอบอาชีพเพาะเลียงสัตว์นาํ  มีเพียงคนในครอบครัว
บางส่วนทียา้ยออกไปเช่าบา้นหรือซือบา้นทีอืน... 

 

 (โจทย ์  ฉิมขนัธ์, 2557) 
 
 

. . .ในส่วนของทีดินบางส่วนทีมีการให้เ ช่าก็จะไม่มีการป้องกันอะไรอย่างถาวร                       
พืนทีบางส่วนทีไม่สามารถสร้างแนวป้องกนัพืนทีของตนเองได ้ชาวบา้นก็ใช้วิธีการถอยร่นยา้ย
บา้นมาในบริเวณทีไกลจากชายฝังมากขึน... 

 

(อนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง, 2557) 
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ภาพที 6 สภาพบา้นเรือนทีไม่สามารถสร้างแนวป้องกนัพืนทีของตนเองได ้
 
 . .  ผลกระทบทางด้านระบบนิเวศป่าชายเลน 
          เนืองจากการกัดเซาะชายฝังและการเปลียนแปลงของการทับถมตะกอน                   
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศชายฝังอนัได้แก่ ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง และ            
ระบบนิเวศชายหาด ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝังยงัส่งผลต่อการสูญเสียพืนทีต่อชายหาดเดิม           
ทีเคยเกิดการทับถมของตะกอนทะเลบนหญ้าทะเล ปะการัง ป่าชายเลน ซึงเป็นแหล่งอาหาร                     
ทีอยูอ่าศยั และแหล่งแพร่พนัธ์ุของสัตวน์าํนานาชนิด ทาํให้เกิดความเสือมโทรม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืนทีลดลงและทา้ยทีสุดคือสมดุลของระบบนิเวศในบริเวณนนัเปลียนแปลงไป             
โดยสินเชิง ซึงพืนทีป่าชายเลนของตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครมีลกัษณะเป็น
พืนทีราบลุ่มดินตะกอนปากแม่นาํทีมีนาํทะเลท่วมถึง มีสภาพเป็นนาํกร่อย ซึงมีประโยชน์ใชเ้ป็นที
อยูอ่าศยั เป็นแหล่งอาหารของสัตวน์าํ เป็นแนวกาํบงัคลืนลมทะเล และช่วยยึดเกาะตะกอนดิน ช่วย
ป้องกันการกดัเซาะชายฝัง การเปลียนแปลงพืนทีป่าชายเลนในปัจจุบนัเกิดจากคลืนลมทะเลที
รุนแรง กัดเซาะชายฝัง ทาํให้ต้นไม้ในป่าชายเลนโค่น และการบุกรุกถางป่าชายเลน ทาํให้ป่า                  
ชายเลนมีสภาพเปลียนไป ส่งผลทาํใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝังเร็วขึน 
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          จากเอกสารขอ้มูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ( ) พบว่าในปี 
พ.ศ.  จงัหวดัสมุทรสาครมีพืนทีป่าชายเลนอยู่ประมาณ ,  ไร่ แต่ในปี พ.ศ.                         
พืนทีป่าชายเลนได้ลดจาํนวนลงเหลือเพียงประมาณ ,  ไร่ และลดจาํนวนลงต่อมาจนหมด             
โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการกดัเซาะของคลืนลมทะเลและการบุกรุกป่าชายเลนเพือใช้ประโยชน์             
ทางเศรษฐกิจ 
          จากการสัมภาษณ์และการสังเกตโดยผูว้ิจยั พบว่า การกัดเซาะชายฝังส่งผล
กระทบต่อป่าชายเลน โดยทาํให้ตน้ไมห้ลุดออกไปประกอบกบัอิทธิพลของคลืนลมทีมีความแรง
ตามภาพที  ทาํให้ทราบว่าชายทะเลตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร มีสภาวะ                 
ลมทะเลค่อนขา้งรุนแรง ดงัคาํสัมภาษณ์ต่อไปนี 
 

...สมยัก่อนป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ แต่ตอนนีไม่มีแหละ เพราะเกิดปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝัง  ทีมีสาเหตุมาจากคลืน  ปะทะเข้ามารุนแรงทีชายฝัง  ทําให้ป่าชายเลน  พังเสียหาย                       
ตน้ไมก้็โคน... 

     

(สาํเริง   เล็กบางพลดั, 2557) 
 
 

...ป่าชายเลนน้อยลง ไม่ค่อยมีตน้ไมขึ้นแล้ว แต่ก่อนนะมีป่าชายเลนเต็มไปหมด ตอนนี
ตน้ไมล่้มหมด เพราะคลืนมนักดัเซาะ... 

 
 (โจทย ์  ฉิมขนัธ์, 2557) 
 

...ตรงชายทะเลมนัพงัเขา้มาเยอะ เมือก่อนป่าชายเลนเยอะ ตอนนีไม่มีเลย ... 
 

(อนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง, 2557) 
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 . .  ผลกระทบทางด้านการประกอบอาชีพประมง 
 

      ชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  และชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที  ตาํบลโคกขาม 
อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงโดยการจับสัตว์นํา  เช่น                            
ปูทะเล ปูแสม กุง้ หอย และการเพาะเลียงสัตวน์าํ จากการเปลียนแปลงสภาพป่าชายเลนอนัเป็นผล
มาจากการกดัเซาะชายฝัง ทาํให้ปริมาณสัตวน์าํมีจาํนวนลดน้อยลง ทาํให้รายไดจ้ากการประกอบ
อาชีพลดนอ้ยลง 
          จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ปัญหาการกดัเซาะชายฝังส่งผลกระทบต่ออาชีพการทาํ
ประมง ซึงในอดีตชาวบ้านในชุมชนสามารถประกอบอาชีพประมงได้และมีรายได้ต่อเดือน            
เฉลียสูง แต่ในปัจจุบนัมีรายไดน้้อยลง เนืองมาจากสาเหตุคลืนลมทะเลทีรุนแรงและการลดลงของ
พืนทีป่าชายเลน ทาํให้สัตวน์าํมีจาํนวนนอ้ยลง เนืองจากไม่มีแหล่งอาหาร ทีอยูอ่าศยั จากการทีป่า
ชายเลนถูกทําลายจนเสือมโทรม  ทําให้ปริมาณสัตว์นําในทะเลน้อยลง  ส่งผลกระทบต่อ                           
การประกอบอาชีพ ชาวบ้านบางรายต้องเปลียนไปเลียงหอยแครงแทนการเลียงกุ้ง บางราย                       
ตอ้งเปลียนอาชีพ เนืองจากรายไดไ้ม่เพียงพอเลียงครอบครัว ดงัคาํสัมภาษณ์ต่อไปนี 
 

...ป่าชายเลนถูกทาํลายจนเสือมโทรม ทาํให้ปริมาณสัตวน์าํในทะเลน้อยลง ส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบอาชีพ ชาวบา้นบางรายตอ้งเปลียนไปเลียงหอยแครงแทนการเลียงกุง้ บางรายตอ้ง
เปลียนอาชีพ เนืองจากรายไดไ้ม่เพียงพอเลียงครอบครัว... 

     

(สาํเริง   เล็กบางพลดั, 2557) 
 
 

. . .อดีตชาวบ้านในชุมชนสามารถประกอบอาชีพประมงได้และมีรายได้ต่อเดือน            
เฉลียสูง แต่ในปัจจุบนัมีรายไดน้้อยลง เนืองมาจากสาเหตุคลืนลมทะเลทีรุนแรงและการลดลงของ
พืนทีป่าชายเลน... 

 

 (โจทย ์  ฉิมขนัธ์, 2557) 
 
 

...การลดลงของพืนทีป่าชายเลน ทาํให้สัตวน์าํมีจาํนวนน้อยลง เนืองจากไม่มีแหล่งอาหาร 
ทีอยูอ่าศยั... 

 

(อนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง, 2557) 
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2. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจัดการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
2.1 บทบาทหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม 
      ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติม           

ถึงฉบบัที 6 พ.ศ. 2552 พบวา่ ตามมาตรา  ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
มีหนา้ทีดงัต่อไปนี 

. จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนาํและทางบก 

. รักษาความสะอาดของถนน ทางนาํ ทางเดิน และทีสาธารณะ รวมทงักาํจดัมูลฝอย
และสิงปฏิกลู 

. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 

. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 

. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

. บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน 

. ปฏิบติัหน้าทีอืนตามทีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหต้ามความจาํเป็นและสมควร 

และมาตรา  ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจจดัทาํกิจการ
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัต่อไปนี 

. ใหมี้นาํเพือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

. ใหมี้และบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอืน 

. ใหมี้และบาํรุงรักษาทางระบายนาํ 

. ใหมี้และบาํรุงสถานทีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 

. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 

. บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
. กิจการเกียวกบัการพาณิชย ์
. การท่องเทียว 
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. การผงัเมือง 
 

             จะเห็นไดว้่าตามมาตรา  ขอ้  องค์การบริหารส่วนตาํบล มีหนา้ทีดงัต่อไปนี 
คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  และมาตรา  ขอ้  องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลอาจจดัทาํกิจการ การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ          
ของแผ่นดิน  จากอาํนาจหน้าทีดงักล่าว ทาํให้องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีการกาํหนด                 
พันธกิจหลักในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เพือการพัฒนาทียงัยืน                       
ให้สอดคล้องตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  แก้ไข                
เพิมเติมถึงฉบบัที 6 พ.ศ. 2552  โดยการกาํหนดยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม 
ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยมีการจดัทาํโครงการ           
การปักไมไ้ผ่ชะลอคลืน หมู่ที  และ หมู่ที  มีวตัถุประสงค์เพือป้องกนัดินบริเวณชายฝังไม่ให้
พงัทลายลงมาการจัดทาํโครงการปลูกต้นไม้ป้องกันแนวเขตชายเลน มีวตัถุประสงค์เพือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าชายเลน 
 

2.2. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม  
จากการศึกษาเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปี (2555-2557) 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม พบวา่ มียทุธศาสตร์การพฒันาในดา้นต่างๆ  ดงันี 
2.2.1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืนฐาน 
2.2.2 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
2.2.3 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นพฒันาคนและสังคม 
2.2.4 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
2.2.5 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งนาํ 
2.2.6 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
2.2.7 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข 
2.2.8 ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
2.2.9 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ตามยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ในยุทธศาสตร์ที  
ว่าด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ซึงองค์การบริหาร                    
ส่วนตําบลโคกขามได้มีการระบุโครงการทีจะดําเนินการเกียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา                        
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดงันี 
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1. การปลูกตน้ไมริ้มทาง, สถานทีราชการ, วดั มีวตัถุประสงค์เพือให้ประชาชนได้
รู้จกัรักธรรมชาติและไดร่้มเงา 

2. การจดัหาถงัขยะ มีวตัถุประสงคเ์พือใหป้ระชาชนไดรั้บบริการ 
3. การจา้งเอกชนจดัเก็บขยะ มีวตัถุประสงคเ์พือใหป้ระชาชนไดรั้บบริการ 
4. การจดัการปัญหานาํเสีย มีวตัถุประสงคเ์พือให้ประชาชนไดใ้ชน้าํทีสะอาดและถูก

สุขอนามยั 
5. การจดัทาํโครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน มีวตัถุประสงคเ์พือให ้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าชายเลน 
6. การทาํบ่อดกัไขมนัหมู่ที  มีวตัถุประสงคเ์พือใหป้ระชาชนในหมู่ที  มีบ่อดกั 

ไขมนั เพือรักษาความสะอาด 
7. การปักไมไ้ผช่ะลอคลืน หมู่ที  และ หมู่ที  มีวตัถุประสงคเ์พือป้องกนัดินบริเวณ

ชายฝังไม่ใหพ้งัทลายลงมา 
8. การยกระดบัลานจอดรถ มีวตัถุประสงคเ์พือใหป้ระชาชนไดมี้ทีจอดรถในการมาดู 

ธรรมชาติ 
             จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม                      

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามทีกล่าวมาทงัหมด  ดา้นนนั มีโครงการในส่วนทีเกียวขอ้ง
กบัการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง คือ การจดัทาํโครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน  
มีวตัถุประสงค์เพือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าชายเลน และการปักไมไ้ผ่ชะลอคลืน            
หมู่ที  และ หมู่ที   มีวตัถุประสงคเ์พือป้องกนัดินบริเวณชายฝังไม่ใหพ้งัทลายลงมา 
 

 2.3 แผนหรือแนวทางการพฒันาท้องถินและนโยบายของผู้บริหารท้องถิน 
 

      จากยุทธศาสตร์ดงักล่าวข้างต้น ทาํให้มีการกาํหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถินและ
นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิน มีดงันี 

2.3.1 พฒันาเกียวกบัสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ เพือยกระดบัความเป็นอยูแ่ละ
อํานวยความสะดวกในชุมชน  คือ การคมนาคมทังทางบกและทางนํา ,  ไฟฟ้าสาธารณะ ,                         
การระบายนาํ, การผงัเมือง 

2.3.2 เพิมทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 
2.3.3 การพฒันาเกียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน และรวมทงัเสริมสร้าง

ความเขม็แขง็ของชุมชน 
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2.3.4 การพฒันากิจกรรมโครงการด้านการประกอบอาชีพของประชาชน ทงัด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่องเทียว 

2.3.5 การพฒันาดา้นแหล่งนาํ เพือการอุปโภคบริโภค เพือการเกษตร 
2.3.6 การพฒันาความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน เพือให้บริการ
แก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3.7 การแก้ไขปัญหาเกียวกับส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชนในการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

2.3.8 การพัฒนาเกียวกับการบํ า รุง รักษาสิงแวดล้อม  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพอืให้เกดิความน่าอยู่และความยงัยนื 

ตามแผนหรือแนวทางการพฒันาทอ้งถินและนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิน ข้อ . .
การพฒันาเกยีวกบัการบํารุงรักษาสิงแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพือให้เกิดความ
น่าอยู่ และความยังยืน องค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร                         
ไดด้าํเนินการ ดงันี 

. การสร้างจิตสาํนึกและตระหนกัในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

. การป้องกนัการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
3. การบาํบดัและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

 
2.4 แนวทางในการจัดการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
      จาการศึกษาแนวทางและรูปแบบการแก้ไขการกัดเซาะชายฝัง ซึงมีวตัถุประสงค ์             

เพือลดความรุนแรงของคลืนลมนนั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 แนวทาง (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง, 2552, อา้งถึงในสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2551)  
ดงันี 1.การแก้ไขปัญหาโดยการใช้ธรรมชาติ ได้แก่ การฟืนฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ปะการัง                  
และหญา้ทะเลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  2. การแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะแบบไม่ใช้โครงสร้าง                  
เช่น การปลูกพืช การเสริมทรายชายหาด  การปักแนวไมไ้ผช่ะลอคลืน   3. การแกไ้ขปัญหาการกดั
เซาะชายฝังโดยใชโ้ครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น กาํแพงป้องกนัคลืนคนัดกัทราย เขือนกนัคลืนและ 
4. การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ทีดินชายฝังให้เหมาะสม ซึงกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง (2554) ไดร้ะบุวา่จงัหวดัสมุทรสาครมีปัญหานาํทะเลกดัเซาะชายฝัง
รุนแรงมากอีกจงัหวดัของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณชายฝังด้านชุมชนบ้านสหกรณ์  หมู่ที 3           
และชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที 8 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร มีอตัราการกดัเซาะ
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กวา่ .  เมตร ต่อปี ระยะทางทีถูกกดัเซาะประมาณ .  กิโลเมตร พืนดินหายไปแลว้  กิโลเมตร  
โดยมีแนวทางการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง ดงันี 

 

2.4.  แนวทางในการป้องกนัปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 

                ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทีเริมมีความรุนแรงมากขึนทุกปี ทาํให้ผูน้าํชุมชนตาํบล
โคกขามและชาวบา้นไดร้วมตวักนัและคิดหาแนวทางการป้องกนัปัญหาการกดัเซาะชายฝัง โดยได้
นําภูมิปัญญาท้องถินในการปักไม้ไผ่ทําโพงพางมาทดลองการปักไม้ไผ่ในบริเวณชายฝัง                       
เพือชะลอความแรงของคลืนลม ซึงก็ไดผ้ลสาํเร็จ โดยการทาํแนวไมไ้ผช่ะลอคลืนไดเ้ริมทาํมาตงัแต่
ปี 2550 และติดตงัไปได ้3,000 เมตร ในขณะนีในชุมชนไดจ้ดักิจกรรมปลูกป่าชายเลน และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตวน์าํ รวมไปถึงติดตามการสะสมตวัของตะกอนชายฝังตลอด 2 ปีทีผ่านมา                      
ผลทีไดพ้บว่า หลงัแนวไมไ้ผ่มีตะกอนดินสูงขึน 1.50 เมตร แต่ปัญหาทีพบ คือ ไมไ้ผ่มีการชาํรุด
เสียหาย ซึงควรมีการตรวจสอบคุณภาพไมไ้ผที่นาํมาปักอยา่งจริงจงั  และควรมีการดูแลบาํรุงรักษา
แนวไมไ้ผ ่ โดยบริเวณใดหกัพงัก็มีการปักเสริมตามงบประมาณทีไดรั้บ แสดงให้เห็นวา่ยงัมีการกดั
เซาะของนาํทะเลอย่างต่อเนือง ถึงแมชุ้มชนจะมีการปักไมไ้ผ่เพือเป็นแนวป้องกนั และชาวบา้น                 
มีความตอ้งการทีจะขยายแนวความยาวของแถวไมไ้ผ่ให้ครอบคลุมพืนทีทีมีปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝัง และตอ้งการใหปั้กไมไ้ผเ่สริมในส่วนทีหกัชาํรุด  โดยไม่ตอ้งรองบประมาณจากส่วนราชการ
ทีวา่จะตอ้งทาํทุก  ปี  เพราะบางครัง ไมไ้ผอ่าจมีการชาํรุดก่อน  ปีก็ได ้ ซึงหลงัจากมีการปักแนว
ไมไ้ผช่ะลอคลืน พบวา่ ความรุนแรงของคลืนลดนอ้ยลงเกิดตะกอนดินเพิมขึน  และยงัป้องกนัการ
สูญเสียทุนทรัพยใ์นการยา้ยทีอยู่อาศยั ลดความวิตกกงัวลกบัพืนทีเสียงทีจะถูกกดัเซาะชายฝังและ
การประมงของชาวบา้นมีแนวโนม้ทีดีขึน ในภาพรวมชาวบา้นตาํบลโคกขาม มีความพึงพอใจใน
การจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง เพราะทราบถึงประโยชน์ทีจะไดรั้บว่าการปักไมไ้ผ่ช่วยสลาย
พลงัคลืน ทาให้คลืนลมอ่อนตวัลงลดความรุนแรงของคลืนและลม เรือสามารถวิงในแนวไมไ้ผไ่ด ้
ซึงเดิมลมทีพดัเขา้ฝังมีความรุนแรงมากไม่สามารถขบัเรือไดใ้นพืนที สัตวน์าํมีเยอะขึน  คลืนก็ไม่
ค่อยแรงเหมือนก่อน ตงัแต่ปักไมไ้ผทุ่กอยา่งก็ดีขึน เห็นดว้ยกบัการปักไมไ้ผช่ะลอคลืน และการปัก
ไมไ้ผย่งัช่วยลดการกดัเซาะชายฝัง ช่วยดกัตะกอน  ทาํให้มีการทบัถมของตะกอนดิน(ขีเลน/คะยอ/
เลนอ่อน) ทีดินงอก และมีตน้ไมเ้ริมงอกใหม่เพิมขึนบา้ง ยงัเป็นทีหลบลมของชาวประมง และเป็นที
กนัขยะและสวะทีลอยเขา้มาในบริเวณชายฝังของชุมชน ดงัคาํสัมภาษณ์ต่อไปนี 
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...การทาํแนวไมไ้ผ่ชะลอคลืนไดเ้ริมทาํมาตงัแต่ปี 2550 และติดตงัไปได ้3,000 เมตร 
ในขณะนีในชุมชนได้จัด กิจกรรมปลูกป่าชาย เลน  และการอนุ รักษ์ท รัพยากรสัตว์นํา                     
รวมไปถึงติดตามการสะสมตวัของตะกอนชายฝังตลอด 2 ปีทีผา่นมา ผลทีไดพ้บวา่ หลงัแนวไมไ้ผ ่                        
มีตะกอนดินสูงขึน 1.50 เมตร และไดมี้การสอบถามจากชาวบา้นในตาํบลโคกขามถึงการปักไมไ้ผ่
ชะลอคลืน ว่าเป็นอย่างไรบา้ง พบว่า ชาวบา้นตอ้งการให้มีการปักไมไ้ผ่ซ่อมแซมแนวไมไ้ผ่เดิม               
ทีชํารุดโดยไม่ต้องรองบจากส่วนราชการ เพราะกลัวว่าถ้ารองบประมาณ จากทางราชการมี                    
ความล่าชา้ ยงิเขา้หนา้ฝนช่วงทีมีมรสุม ลมทะเลก็ยงิแรง จะส่งผลกระทบกบัชายฝังยงิขึนไปอีก... 

     
(สาํเริง   เล็กบางพลดั, 2557) 

 
 

...ภาครัฐสูญเงินจาํนวนมหาศาลกับการแก้ปัญหานําทะเลกัดเซาะชายฝัง และจังหวดั
สมุทรสาครมีปัญหานาํทะเลกดัเซาะชายฝังรุนแรงมากอีกจงัหวดัของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณ
ชายฝังดา้นบา้นสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร... 

 
(อนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง, 2557) 

 
 

...การปักไมไ้ผช่่วยให้คลืนลมอ่อนตวัลง ลดความรุนแรงของคลืนและลม เรือสามารถวิง
ในแนวไมไ้ผไ่ด ้ ซึงเดิมลมทีพดัเขา้ฝังมีความรุนแรงมากไม่สามารถขบัเรือไดใ้นพืนที และการปัก
ไมไ้ผย่งัช่วยลดการกดัเซาะชายฝัง ช่วยดกัตะกอนทาให้มีการทบัถมของตะกอนดิน   มีพืนทีป่าชาย
เลนเพิมขึน  ทงันีทุกชุมชนพบว่ามีตะกอนเลนหลงัแนวไมไ้ผเ่พิมมากขึน สัตวน์าํมีทีอยู ่ ยงัเป็นที
หลบลมของชาวประมง และเป็นทีกนัขยะและสวะทีลอยเขา้มาในบริเวณชายฝังของชุมชน...  
 
        (อร  นามสมมุติ, 2557) 
 
 …สัตวน์าํมีเยอะขึน  คลืนก็ไม่ค่อยแรงเหมือนก่อน ตงัแต่ปักไมไ้ผทุ่กอยา่งก็ดีขึน เห็นดว้ย
กบัการปักไมไ้ผช่ะลอคลืน … 
 
        (แป๊ะ  นามสมมุติ, 2557) 
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      จากเอกสารรายงานโครงการวิจัยประเมินผลสัมฤทธิการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ     
ชายฝังโดยวิ ธีการปักไม้ไผ่   (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ,  2556 อ้างถึงใน 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  ) การสังเกต และการสัมภาษณ์ชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที 3  
และชุมชนบา้น สหกรณ์ หมู่ที 8 พบวา่ การเปลียนแปลงภายหลงัการดาํเนินการป้องกนัการกดัเซาะ
ชายฝัง โดยวิธีการปักไมไ้ผ่ ทาํให้เกิดตะกอนดินเพิมมากขึน (ดงัภาพที 1 ) และสามารถป้องกนั 
การกัดเซาะชายฝังเป็นอย่างดี ในส่วนการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมหลัง                            
มีการปักแนวไมไ้ผ ่  ทาํให้ชาวบา้นลดการสูญเสียทีดินบริเวณชายฝัง ป้องกนัการสูญเสียทุนทรัพย์
ในการยา้ยทีอยู่อาศยั ลดความวิตกกงัวลกบัพืนทีเสียงทีจะถูกกดัเซาะชายฝัง และการประมง                       
ของชาวบา้นมีแนวโนม้ดีขึน 

 
 

 
 
ภาพที 17 ดินตะกอนทีพบหลงัจากปักแนวไมไ้ผช่ะลอคลืน 
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ภาพที 18 ไมไ้ผที่จะดาํเนินการปักแนวไมไ้ผช่ะลอคลืน 

 

 
 
ภาพที 19 แนวไมไ้ผช่ะลอคลืน 
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ภาพที 20 แนวไมไ้ผช่ะลอคลืนทีดาํเนินการปักแลว้ 

 
 
 

 
 
ภาพที 21 ตน้ไมที้เจริญเติบโตหลงัแนวไมไ้ผช่ะลอคลืน 
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ภาพที 22 การปักแนวไมไ้ผช่ะลอคลืนในภาพรวม 

 

 
 
ภาพที 23 สภาพไมไ้ผที่พุกร่อน 
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                              และจากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสา มปี                  
(ปี   - )  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม พบวา่ ในยุทธศาสตร์ที  เป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิงแวดล้อม  ซึงนโยบายเป็นการพัฒนาเกียวกับ                            
การบาํรุงรักษาสิงแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพือให้เกิดความน่าอยู่และ                    
ความยงัยืนนนั  องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามจะมีการจดัสรรงบประมาณเกียวกบัโครงการ            
ปักไมไ้ผช่ะลอคลืน หมู่ที 3 และหมู่ที 8 เพือป้องกนัดินบริเวณชายฝังไม่ให้พงัทลายลงมา รวมทงั
งบประมาณโครงการจดัตงัศูนยเ์รียนรู้ธรรมชาติหมู่ที 3 และ หมู่ที 8 เพือให้ประชาชนไดรู้้จกัรักษา
ธรรมชาติ ซึงจะจดัสรรงบประมาณลงมาใหทุ้กๆ 2 ปี  

จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลโคกขาม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามหมู่ที 3 และหมู่ที 8 พบว่า            
ในดา้นการป้องกนัปัญหาการกดัเซาะชายฝังนนั องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามจะมีโครงการ
ปักไมไ้ผช่ะลอคลืน หมู่ที 3 และหมู่ที 8 รวมทงัโครงการจดัตงัศูนยเ์รียนรู้ธรรมชาติหมู่ที 3 และ    
หมู่ที 8 ซึงจะมีการดาํเนินการทุกๆ 2 ปี  โดยการปักไมไ้ผ่ชะลอคลืนและการจดัตงัศูนยเ์รียนรู้
อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมไม่ได้เกิดจากองค์การบริหารส่วนตาํบล               
โคกขามเป็นคนดําเนินการ แต่เกิดจากชาวบ้านช่วยกันคิด พอโครงการเริมเห็นผล ทุกคนให ้                 
การยอมรับ หลงัจากนันภาครัฐจึงเขา้มาช่วยดูแล แต่การดูแลเป็นเพียงการจดัสรรงบประมาณใน   
การดาํเนินโครงการ ซึงถือวา่เป็นยทุธศาสตร์ดา้นหนึง โดยมิไดค้าํนึงถึงผลลพัธ์วา่จะสามารถจดัการ
ปัญหาการกดัเซาะชายฝังไดอ้ย่างยงัยืนหรือไม่ และการดาํเนินการขององค์การบริหารส่วนตาํบล
โคกขามในโครงการปักไมไ้ผ่ชะลอคลืน ลกัษณะโครงการเป็นการทีทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม   
แต่ในทางปฏิบติั  การมีส่วนร่วมของชุมชนทีผ่านมามีเพียงเล็กน้อย โดยไม่ได้ใช้คนในชุมชน                  
ในการปัก  แต่ใชแ้รงงานจากนอกทอ้งถินมาปักแทน โดยไม่ไดส้อบถามความคิดเห็นของชุมชน  
แต่มีการจดัตงัคนในพืนทีเป็นกรรมการ 3 คน  และขาดการตรวจสอบคุณภาพไมไ้ผ่ทีนาํมาปัก            
อยา่งจริงจงั ในขณะทีชาวบา้นมีความตอ้งการทีจะขยายแนวยาวของแถวไมไ้ผใ่ห้ครอบคลุมพืนทีที
มีปัญหาการกัดเซาะชายฝังและต้องการให้ปักไม้ไผ่เสริมแนวไม้ไผ่ในส่วนทีไม้ไผ่หักชํารุด                 
โดยไม่ตอ้งรองบประมาณจากส่วนราชการวา่จะตอ้งทาํทุก  ปี เพราะบางครังไมไ้ผอ่าจมีการชาํรุด
ก่อน  ปี ก็ได ้ ซึงหลงัมีการปักแนวไมไ้ผ ่ทาํให้ชาวบา้นลดการสูญเสียทีดินบริเวณชายฝัง ป้องกนั                        
การสูญเสียทุนทรัพยใ์นการยา้ยทีอยู่อาศยัลดความวิตกกงัวลกบัพืนทีเสียงทีจะถูกกดัเซาะชายฝัง 
และการประมงของชาวบ้านมีแนวโน้มทีดีขึน และยงัได้เล่าถึงประวติัความเป็นมาของแต่ละ
โครงการวา่เกิดจากคนในชุมชน ดงันี 
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 ศูนยเ์รียนรู้อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเกิดขึนจาก
ความคิดของผูใ้หญ่หมูทีเริมเห็นสัตว์ทะเลจาํพวกกุ้ง หอย ปู ปลา ทีเคยมีอยู่อย่างสมบูรณ์ใน
ธรรมชาติให้ชาวบา้นจบัไดม้ากมายลดนอ้ยลงไป ซึงพบวา่ สาเหตุทีสัตวน์าํพวกนีลดน้อยลงหรือ
หายไปจากพืนที เกิดจากฝีมือของมนุษย์ทีแข่งขันกันใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นสัตว์นําหรือ                            
ป่าชายเลน  ซึงสร้างขึนโดยฝีมือของผูใ้หญ่หมู  ไม่ไดใ้ช้งบประมาณของราชการ โดยทีดิน 5 ไร่   
ของศูนยเ์รียนรู้อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  ก็ไดม้าจากการบริจาคของ
บิดาของผูใ้หญ่หมู  อาคารก็ไปขอบริจาคบา้นไมข้องชาวบา้นทีเขาขายทีไปแลว้ หน้าทีของศูนย์
อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  มีเป้าหมายให้คนทีมาเรียนรู้ได้คิดว่า                       
ถ้าไม่ฟืนป่าชายเลนแล้วจะมีทีให้สัตวน์าํทีไหนหลบภยัเป็นแหล่งอาหาร พร้อมกบัเป็นสถานที
ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ของคนในชุมชนให้กบักลุ่มคนทีเขา้มาร่วมทาํกิจกรรมในพืนที โดยมี
ศูนยอ์นุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังที 2 สมุทรสาคร มาทาํงานร่วมกบัศูนยเ์รียนรู้อนุรักษ์
และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ชาวบ้านก็ร่วมมือด้วย มีการอบรมอาสาสมคัร                    
เป็นการร่วมมือระหวา่งชาวบา้นและเจา้หนา้ทีอย่างแทจ้ริง ชาวบา้นทีเขา้มาทาํงาน ก็ภูมิใจว่าไดมี้
ส่วนร่วมในการฟืนฟูทรัพยากร ดงัคาํสัมภาษณ์ต่อไปนี   
 

...ศูนยเ์รียนรู้อนุรักษแ์ละฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเกิดขึนจากความคิดของ
ผูใ้หญ่หมูทีเริมเห็นสัตว์ทะเลจาํพวกกุ้ง หอย ปู ปลา ทีเคยมีอยู่อย่างสมบูรณ์ในธรรมชาติให้
ชาวบา้นจบัไดม้าก มายลดนอ้ยลงไป พบวา่สาเหตุทีสัตวน์าํพวกนีลดนอ้ยลงหรือหายไปจากพืนที 
เกิดจากฝีมือของมนุษยที์แข่งขนักนัใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นาํหรือป่าชายเลน ซึงศูนย์ฯ             
นีสร้างขึนโดยฝีมือของพวกเรา ไม่ไดใ้ชง้บประมาณของราชการเลย ทีดิน 5 ไร่ของศูนยก์็ไดม้าจาก
การบริจาคของพอ่ อาคารสมยัก่อนก็ไปขอบริจาคบา้นไมข้องชาวบา้นทีเขาขายทีไปแลว้ แลว้ก็มีคน
โน้น คนนีบริจาคเงินให้บ้าง รวมเป็นก้อนแล้วค่อยๆ ขยาย เพราะฉะนันทีนีเราอยู่ได้ด้วยเงิน
บริจาค” ทุกวนันีหน้าทีของศูนย์ฯ มีเป้าหมายให้คนทีมาเรียนรู้ได้คิดว่า ถ้าไม่ฟืนป่าชายเลน              
แลว้จะมีทีให้สัตวน์าํทีไหนหลบภยัเป็นแหล่งอาหาร พร้อมกบัเป็นสถานทีถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู้ของคนในชุมชนใหก้บักลุ่มคนที เขา้มาร่วมทาํกิจกรรมในพืน... 

       (อนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง, 2557) 
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...หน่วยงานรัฐทีเขา้มาช่วยเหลือบา้งในช่วงเริมตน้ มีเพียงกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝังซึงเป็นผูดู้แลพืนทีบริเวณนนัอยู่ เท่านนั สิงทีชุมชนมีอยู่จริงเป็นแค่กฎเกณฑ์ ซึงก็มีทงักลุ่ม
ชาวบา้นทีเชือและไม่เชือ ดงันนั เพือจะใหก้ฎเกณฑที์ตงัมาไดผ้ลในเชิงปฏิบติั กลุ่มผูน้าํการอนุรักษ ์
ณ บา้นโคกขาม จึงตอ้งพึงพาหน่วยงานรัฐมากขึนในระยะต่อมา... 
 

                                                                            (สาํเริง  เล็กบางพลดั , 2557) 
 

...สมยัก่อนแมงดาจานในพืนทีมีเยอะ แต่เดียวนีไม่มีแลว้ สัตวท์ะเลจาํพวกกุง้ หอย ปู ปลา 
ทีเคยมีอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ในธรรมชาติให้ชาวบา้นจบัไดม้ากมายลดนอ้ยลงไป น่าจะเมือปี พ.ศ. 2525 
รัฐบาลส่งเสริมการส่งออกกุง้กุลาดาํทาํให้ชาวบา้นหันมาเลียงกุง้กนัเยอะในยุคนนัมีการทาํลายป่า
ชายเลนกนัในทุกพืนทีทีสามารถทาํบ่อกุง้ได ้ซึงรัฐก็สนบัสนุน แต่รัฐไม่ไดม้องกลบัว่าธรรมชาติ
ตอ้งหายไป รัฐมองเห็นอยา่งเดียวคือ GDP และตวัเลขส่งออก” นีคือหนึงในสาเหตุเริมตน้ของการ
สูญเสียทรัพยากรสัตวน์าํตามธรรมชาติ และแผน่ดินชายฝังทะเลของพืนทีนี... 
                      (โจทย ์ ฉิมขนัธ์ , 2557) 

 
                 ในส่วนการปักไมไ้ผ่ชะลอคลืนของบา้นโคกขามเริมทาํมาตงัแต่ปี 2550 เป็น

วธีิการป้องกนัและรักษาพืนทีชายฝังจากการกดัเซาะของคลืนทะเล และเป็นการอนุรักษพ์ืนทีป่าชาย
เลนทีตน้ไมถู้กตดัไปจาํนวนมากไม่ให้ถอยร่น หายไปมากขึน ซึงการปักไมไ้ผถื่อเป็นผลงานทีเกิด
จาก การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้าน แนวไม้ไผ่นีเกิดจากความคิดง่ายๆ          
ของชาวบา้นในพืนที ซึงเริม จากการนาํไมเ้ก่าๆ มาปักไวต้ามแนวชายฝัง เพือคน้หาวิธีการและ
รูปแบบทีจะช่วยชะลอคลืนและกนัดินตะกอนไม่ให้หลุดไหล ลงทะเล ก่อนจะมาเป็นแนวไมไ้ผ่ที
พฒันาเป็นระบบเหมือนในปัจจุบนั การปักแนวไมไ้ผ่เกิดจากแนวคิดทีว่า คลืนซัดเขา้มากระทบ
ชายฝัง โดยไม่มีอะไรกนั ชายฝังก็พงั ดงันนั คลืนมาไกลมนัก็แรง ถา้เราตงัรับหรือชะลอไดก่้อน ก็
จะทาํใหพ้ลงังานของนาํเบาลงก่อนจะไปกระทบทีชายฝัง จากนนัเขาก็เริมคิดง่ายๆ วา่ เมือแรงปะทะ
หนกัถา้หากแนวกนัทีเป็นแนวระนาบก็จะเกิดการกระทบรุนแรง แต่ถา้เป็นรูปทรงกลมก็น่าจะทาํให้
นาํไหลลืนไปได้รูปทรงกระบอกของไมไ้ผ่จึงถูกเลือกมาเป็นตวัตงัรับ ลดพลงังานนาํทีวิงเขา้มา                
ลาํเดียวไม่พอก็ตอ้งตงัลาํเป็นแผงทิงระยะอยา่งเหมาะสม  
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                  ลักษณะทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน สิงทีจะได้พบเห็นคือแนวเสาไม้ไผ่ขนาดเส้น                 
ผา่ศูนยก์ลาง 3 นิว ความยาว 6 เมตร ปักตรงลงพืนทะเล จดัวางให้เป็นรูปทรงสามเหลียม หนัดา้น
แหลมของสามเหลียมเขา้หาหนา้คลืน ปักเป็นแนวสลบักนั 4 แถว เพียงเท่านีก็จะไดห้ลกัการทาํงาน
ของกลุ่มไมไ้ผที่ทาํใหค้ลืนทีพดัเขา้มาลด ความแรงเมือปะทะกบัแนว ไมไ้ผ ่ส่วนนาํทีทะลกัผา่นไป
ได้ก็จะลดความแรงลงเมือผ่านไปยงัไมไ้ผ่แถวต่อๆ ไป จนไม่มีแรงเหลือพอจะไปกระแทกหรือ             
กดัเซาะแนวชายฝังใหห้นา้ดินพงัทลาย ซึงแนวไมไ้ผก่็จะดกัตะกอนไว ้เมือดินตะกอนถูกสะสมมาก
เขา้หลงัแนวไมไ้ผ ่ชาวบา้นก็จะลงไมแ้สม ลาํพู โกงกาง ไมท้อ้งถินในป่าชายเลน เพือเป็นการเพิม
พืนทีป่า เนือดิน และหอ้งอนุบาลสัตวน์าํธรรมชาติ  
 

                  ในตอนแรกชาวบา้นก็ไม่พอใจว่าทาํไมเคยใชอ้วนรุนไดแ้ต่ห้ามเขา้มาลากหลงั
แนวไมไ้ผ ่เมือปี 2552 ชาวบา้นเก็บหอยไดท้งัปี เทียบกบัช่วงก่อนทีทาํโครงการแนว ไมไ้ผ ่ชาวบา้น
หาหอยแครงขายไดไ้ม่เกินวนัละ 200 บาท แต่ตอนนีแค่ 2-3 ชวัโมงก็ไดถึ้ง 700-800 บาท ช่วงทีหาด
โคลนสมบูรณ์มากๆ บางครอบครัวสามารถทาํรายไดจ้ากการหาหอยแครงถึง 3,500-4,000 บาทเลย
ทีเดียว แค่ 2 ปี ธรรมชาติก็ฟืนตวัเองไดแ้ลว้ และเมือมีแนวกนัคลืน ชายฝังมีดินเลนสะสม แผน่ดินที
ยงัเหลือก็ไม่เสียงต่อการสูญหาย ซึงช่วงก่อนทีโครงการแนวไมไ้ผช่ะลอคลืนจะเริมขึน ผูใ้หญ่หมู
ตอ้งเดินสายเสวนากับนักวิชาการ เพือแลกเปลียนความคิดกบักลุ่มนักวิชาการ แต่ไม่ได้รับการ
ยอมรับ ทาํให้ผูใ้หญ่หมูตอ้งปรับเปลียนเทคนิคการนาํเสนอโดยการทาํเอกสาร นาํเสนอภาพ ทาํ
แผนผงัเปรียบเทียบใหดู้ก่อนและหลงัปักไมไ้ผว่า่ผลลพัธ์เปลียนแปลงไปอยา่งไร ซึงก็ไดผ้ลลพัธ์ทีดี 
นกัวชิาการใหก้ารตอบรับ และแนวไมไ้ผก่นัคลืนกลายเป็นองคค์วามรู้หนึงของบา้นโคกขามทีสร้าง
เป็นบท เรียนให้กับเครือข่ายชุมชนอ่าวไทยตอนบนหรืออ่าว ก.ไก่ และหลายพืนทีนําไปเป็น
แบบอย่างปรับใช้ในพืนทีของตัวเองต่อๆ ไป มีทงัในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ เพชรบุรี ฯลฯ                   
ซึงรวมตวักนัเป็นเครือข่าย สิงทีตอ้งทาํต่อเนืองต่อจากโครงการ แนวไมไ้ผ่ทีชุมชนตอ้งการ คือ             
การสร้างแนวป่า   เพือป้องกันแผ่นดินเป็นแนวคิดของการยอ้นสู่อดีต ทีคนในชุมชนเพิงเริม
ตระหนกัไดว้า่ สิงทีจะเป็นตวัดูดซบัคลืนไดดี้จริง คือแนวป่าชายเลนซึงเคยมีอยูห่นาทึบในพืนทีใน
อดีต ดงันนัเมือไดดิ้น พวกเขาจึงรีบปลูกป่าซึงเป็นสิงทีตอ้งการการสนบัสนุนจากหลายฝ่าย โดยเชือ
วา่ป่าเท่านนัทีจะรักษาพืนดินไดถ้าวรและยาวนานกวา่เสาไมไ้ผ ่ ดงัคาํสัมภาษณ์ต่อไปนี 
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...การปักไมไ้ผ่เป็นวิธีการป้องกนัและรักษาพืนทีชายฝังจากการกดัเซาะของคลืนทะเล          
และเป็นการอนุรักษพ์ืนทีป่าชายเลนทีตน้ไมถู้กตดัไปจาํนวนมากไม่ให้ถอยร่น หายไปมากขึน การ
ปักไมไ้ผถื่อเป็นผลงานทีเกิดจาก การวจิยัเชิงปฏิบติัการผสมผสานภูมิปัญญาชาว เพราะแนวไมไ้ผนี่
เกิดจากความคิดง่ายๆ ของชาวบา้นในพืนที ซึงเริม จากการนาํไมเ้ก่าๆ มาปักไวต้ามแนวชายฝัง                  
เพือค้นหาวิธีการและรูปแบบทีจะช่วยชะลอคลืนและกันดินตะกอนไม่ให้หลุดไหล ลงทะเล                
ก่อนจะมาเป็นแนวไมไ้ผ่ทีพฒันาเป็นระบบเหมือนในปัจจุบนั ตวัแปรสําคญัของการกดัเซาะคือนาํ 
ซึงเมืออยูนิ่งๆ มนัไม่เกิดพลงังาน แต่เมือไรทีขยบัก็จะเกิดพลงังาน และเป็นพลงังานหมุนเวียนทีไม่
สินสุดดว้ย แต่พลงังานทีเกิดขึนแต่ละครังนนัจะเกิดผลต่อสิงทีนาํไปกระทบ จะให้ประโยชน์หรือ
สร้างความเสียหายก็ได ้ดงันนั คลืนมาแรง ถา้เราตงัรับหรือชะลอไดก่้อน ก็จะทาํให้พลงังานของนาํ
เบาลงก่อนจะไปจบทีชายฝัง... 

 
                                                                                 (สาํเริง  เล็กบางพลดั , 2557) 

 
 

 ...คนในชุมชนเกิดความคิดว่า ถา้หากแนวกนัทีเป็นแนวระนาบก็จะเกิดการกระทบรุนแรง 
แต่ถา้เป็นรูปทรงกลมก็น่าจะทาํใหน้าํไหลลืนไปได ้รูปทรงกระบอกของไมไ้ผจึ่งถูกเลือกมาเป็นตวั
ตงัรับลดพลงังานนาํทีวิงเขา้มา ลาํเดียวไม่พอก็ตอ้งตงัลาํเป็นแผงทิงระยะอยา่งเหมาะสม ลกัษณะที
เป็นอยู่ในปัจจุบนั สิงทีผูม้าเยือนจะได้พบเห็นคือแนวเสาไมไ้ผ่ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 3 นิว                   
ความยาว 6 เมตร ปักตรงลงพืนทะเล  จัดวางให้เป็นรูปทรงสามเหลียม  หันด้านแหลม                            
ของสามเหลียมเขา้หาหน้าคลืน ปักเป็นแนวสลบักนั 4 แถว เพียงเท่านีก็จะได้หลกัการทาํงาน                     
ของกลุ่มไมไ้ผที่ทาํใหค้ลืนทีพดัเขา้มาลด ความแรงเมือปะทะกบัแนวไมไ้ผ ่ส่วนนาํทีทะลกัผา่นไป
ไดก้็จะลดความแรงลงเมือผา่นไปยงัไมไ้ผแ่ถวต่อๆ ไป จนไม่มีแรงเหลือพอจะไปกระแทกหรือกดั
เซาะแนวชายฝังใหห้นา้ดินพงัทลาย เมือดินตะกอนถูกสะสมมากเขา้หลงัแนวไมไ้ผ ่ชาวบา้นก็จะลง
ไมแ้สม ลาํพู โกงกาง ไมท้อ้งถินในป่าชายเลน เพือเป็นการเพิมพืนทีป่า เนือดิน และห้องอนุบาล
สัตวน์าํธรรมชาติ... 

 
                                                                          (โจทย ์ ฉิมขนัธ์ , 2557) 
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...ช่วงก่อนทีโครงการแนวไมไ้ผ่ชะลอคลืนจะเริมขึน ผูใ้หญ่หมูไม่ไดรั้บการยอมรับจาก
นกัวิชาการ จึงปรับเปลียนเทคนิค โดยทาํแผนผงั ทาํเอกสาร นาํเสนอ มีภาพเปรียบเทียบให้ดูก่อน
และหลงัปักไมไ้ผ่ว่าผลลพัธ์เปลียนแปลงไปอย่างไร โดยไดรั้บผลลพัธ์ทีดี ซึงขอ้มูลดา้นวิชาการ
ไดรั้บความร่วมมือจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม แนวไมไ้ผ่กนัคลืนกลายเป็นองค์
ความรู้หนึงของบา้นโคกขามทีสร้างเป็นบท เรียนให้ กบัเครือข่ายชุมชนอ่าวไทยตอนบนหรืออ่าว 
ก.ไก่ และหลายพืนทีนาํไปเป็นแบบอย่างปรับ ใช้ในพืนทีของตวัเองต่อๆ ไป มีทงัในกรุงเทพฯ 
สมุทรปราการ เพชรบุรี ฯลฯ ซึงรวมตวักนัเป็นเครือข่าย  ซึงไมไ้ผ่ชะลอคลืนของบา้นโคกขาม
เริมทาํมาตงัแต่ปี 2550 แรกๆ ชาวบา้นก็ไม่พอใจ ทาํไมเคยใช้อวนรุนได้แต่ห้ามเขา้มาลาก พอ
ทรัพยากรเริมฟืนฟู เขาก็ไดเ้ห็นดว้ยตวัเอง เช่น ลูกหอยแครงเกิดเต็มพืนที เมือปี 2552 ชาวบา้นเก็บ
หอยไดท้งัปี เทียบกบัช่วงก่อนทีทาํโครงการแนว ไมไ้ผ ่ชาวบา้นหาหอยแครงขายไดไ้ม่เกินวนัละ 
200 บาท แต่ตอนนีแค่ 2-3 ชัวโมงก็ได้ถึง 700-800 บาท ช่วงทีหาดโคลนสมบูรณ์มากๆ                      
บางครอบครัวสามารถทาํรายไดจ้ากการหาหอยแครงถึง 3,500-4,000 บาทเลยทีเดียว... 

 
                                                                                                   (อนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง, 2557) 
 

 
2.4.  แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 

   จากการศึกษาเอกสารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ( , อา้งถึงใน
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, 2551) ได้ระบุว่า รูปแบบ           
ของการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝังมีหลายรูปแบบ ในส่วนของพืนทีชุมชนบา้นสหกรณ์             
หมู่ ที   และชุมชนบ้านสหกรณ์  หมู่ ที   ตําบลโคกขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร                        
ไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง ดงันี 

 
. . .  การปลูกป่าชายเลน 

                ในอดีตป่าชายเลนของตาํบลโคกขามมีความอุดมสมบูรณ์และมีปริมาณ
พืนทีจาํนวนมาก แต่ในปัจจุบนักลบัมีจาํนวนพืนทีลดลงอยา่งรวดเร็ว สาเหตุของการลดลงของพืนที            
ป่าชายเลน เนืองมาจากมีการบุกรุกพืนทีป่าชายเลนเพือทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น การเพาะเลียงสัตวน์าํ 
ทาํนาเกลือ ทาํการเกษตร ทาํเหมืองแร่ พฒันาโครงสร้างพืนฐานต่างๆ ปัจจยัเหล่านีเป็นสาเหตุให้
พืนทีป่าชายเลนและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนลดลง โดยในปัจจุบนัมีองคก์รต่างๆ มากมาย
ทังจากภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสําคัญกับการปลูกป่าชายเลน เนืองจากป่าชายเลน                 
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คอยเกือหนุนต่อทรัพยากรทางทะเล เช่น เป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์าํวยัอ่อนชนิดต่างๆ เป็นแหล่ง
อาหารของสัตวน์าํนานาพนัธ์ุ ช่วยป้องกนัการพงัทลายชายฝังจากคลืนลม และทาํหนา้ทีรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศชายฝัง ทีเกือกูลต่อพนัธ์ุสัตว์และพรรณพืช รวมถึงลดมลภาวะทางอากาศและ            
สิงปฏิกูลต่างๆ โดยในส่วนของชาวบา้นในชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  และชุมชนบา้นสหกรณ์ 
หมู่ที  ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน แต่เนืองจากจาํนวนพืนทีทีต้องดําเนินการปลูกป่าชายเลน                 
มีจาํนวนมาก ทาํให้งบประมาณทีใช้ไม่เพียงพอ แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ 
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม  อํา เภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ซึงตาม                      
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปี (ปี  - )  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
โคกขาม  พบว่า  ในยุทธศาสตร์ที    เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ                      
และสิงแวดล้อม ซึงนโยบายเป็นการพฒันาเกียวกับการบาํรุงรักษาสิงแวดล้อม และการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพือให้เกิดความน่าอยู่และความยงัยืน และโครงการทีองค์การบริหารส่วน
ตาํบลโคกขามจะดาํเนินการ คือโครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน ซึงมีวตัถุประสงค ์
เพือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าชายเลน ซึงจะมีการดาํเนินการทุกปี  ปีละ  ครัง  

 

                            จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม รองนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามหมู่ที 3 และหมู่ที 8 
พบว่า   การทีองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามดาํเนินการจดัทาํโครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนว
เขตชายเลน มีวตัถุประสงคเ์พือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าชายเลน และเพือแกไ้ขปัญหา
การกดัเซาะชายฝังนนั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม  อาจจะทาํไม่ไดผ้ลดีเท่าทีควร เนืองจาก
บทบาทหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบลนนัมีหลายดา้น  ซึงจะตอ้งทาํทุกๆ ดา้นไปพร้อมกนั                       
ทาํใหไ้ม่สามารถทุ่มเทการทาํงานในดา้นนีไดอ้ยา่งเตม็ที อีกทงัยงัมีขอ้จาํกดัในเรืองของงบประมาณ                  
ทีนาํมาใช้ดาํเนินการ เพราะงบประมาณทีไดรั้บตอ้งมีการจดัสรรให้กบัการแกไ้ขปัญหาดา้นอืนๆ
ควบคู่ดว้ย อีกทงัเวลามีการดาํเนินการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
โคกขาม ก็มิไดข้อความร่วมมือจากชาวบา้นในการปลูก แต่เป็นการจา้งแรงงานจากนอกทอ้งถิน             
ในการดาํเนินการ ทาํให้ผลลพัธ์อาจจะไม่ดีเท่าทีควร ดงันนัจะเห็นไดว้า่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
โคกขามได้ปฏิบติัตามบทบาทหน้าทีของตนเอง แต่มิได้ทุ่มเทการทาํงานเท่าทีควร เพราะมีงาน 
อยา่งอืนทีตอ้งดาํเนินการ ดงัคาํสัมภาษณ์ต่อไปนี 
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...องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามอาจจะทาํไม่ไดผ้ลดีเท่าทีควร เนืองจากบทบาทหนา้ที
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนันมีหลายด้าน  ซึงจะต้องทําทุกๆ  ด้านไปพร้อมกัน  ทําให ้                      
ไม่สามารถทุ่มเทการทาํงานในดา้นนีไดอ้ยา่งเตม็ที... 

(อนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง, 2557) 
 
 

...มีขอ้จาํกดัในเรืองของงบประมาณ เพราะงบประมาณทีไดรั้บตอ้งมีการจดัสรรให้กบัการ
แกไ้ขปัญหาดา้นอืนๆดว้ย... 

(สาํเริง  เล็กบางพลดั, 2557) 
 
 

...คนใน อบต. ทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลน และอยากลงมือทาํอย่าง
เตม็ที แต่ดว้ยบทบาทหนา้ทีทีไดรั้บ ซึงจะตอ้งทาํหนา้ทีหลายอยา่ง ทาํใหเ้ตม็ทีไม่ได.้.. 

 (โจทย ์ ฉิมขนัธ์, 2557) 
 
           . . .  การปักไม้ไผ่ชะลอคลนื 
           จากการศึกษาจากเอกสารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 
( ) พบวา่ ขอ้ดีของการปักไมไ้ผช่ะลอคลืน คือ เป็นการใชภู้มิปัญญาชาวบา้นมีความสอดคลอ้ง
ไปกบัสภาพภูมิทศัน์ธรรมชาติ เป็นการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถิน และไมไ้ผร่าคาถูก ทาํไดง่้ายกว่า 
เพราะใชแ้รงคนงาน อีกทงัยงัช่วยเป็นแหล่งหาอาหารของสัตวน์าํเป็นแนวป้องกนัเรือประมงบาง
ประเภท ซึงถือไดว้า่มีผลกระทบกบัพืนทีขา้งเคียงนอ้ย  แต่มีขอ้จาํกดั คือ ทาํให้เกิดมลภาวะทางนาํ 
เมือไม้ไผ่เหล่านันเริมผุสลาย และไม้ไผ่เป็นวสัดุทีมีอายุการใช้งานสันทาํให้เสียค่าใช้จ่ายใน               
การปักซ่อมแซมอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอเหมาะสําหรับพืนทีทีมีคลืนลมไม่รุนแรงและเป็นหาดเลน
หรือหาดโคลน และแนวไมไ้ผที่ปักหรือซากไมไ้ผที่หกัผุพงัเป็นสิงกีดขวางและทาํให้เกิดอนัตราย
กบัชาวประมงทอ้งถิน 
                        จากการสัมภาษณ์นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม รองนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามหมู่ที 3 และหมู่ที 8 
พบว่า   ชาวบา้นไดร้วมตวักนัและคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง โดยไดน้าํ           
ภูมิปัญญาทอ้งถินในการปักไมไ้ผ่ทาํโพงพางมาทดลองการปักไมไ้ผ่ในบริเวณชายฝัง เพือชะลอ
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ความแรงของคลืนลม ซึงก็ไดผ้ลสําเร็จ โดยการทาํแนวไมไ้ผ่ชะลอคลืนไดเ้ริมทาํมาตงัแต่ปี 2550 
และติดตงัไปได้ 3,000 เมตร หลงัจากนันหน่วยงานส่วนราชการก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยได้
กาํหนดเป็นหนึงในยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดงัเช่น ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาํบล
โคกขาม  ยุทธศาสตร์ที  ว่าด้วย ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  
ซึงจะมีการดาํเนินการปักไมไ้ผช่ะลอคลืน หมู่ที  และ หมู่ที  มีวตัถุประสงคเ์พือป้องกนัดินบริเวณ
ชายฝังไม่ให้พงัทลายลงมา ซึงจะดาํเนินการทุก  ปี แต่มีขอ้เสีย คือ  เมือไมไ้ผเ่หล่านนัเริมผุสลาย   
ก็ก่อให้เกิดมลพิษทางนาํและไมไ้ผ่เป็นวสัดุทีมีอายุการใช้งานสันทาํให้เสียค่าใช้จ่ายในการปัก
ซ่อมแซมอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอ ดงัคาํสัมภาษณ์ต่อไปนี  
 

...การทาํแนวไมไ้ผ่ชะลอคลืนไดเ้ริมทาํมาตงัแต่ปี 2550 และติดตงัไปได ้3,000 เมตร            
แต่มีขอ้เสีย คือ  เมือไมไ้ผเ่หล่านนัเริมผุสลาย ก็ก่อให้เกิดมลพิษทางนาํและไมไ้ผเ่ป็นวสัดุทีมีอายุ
การใชง้านสันทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายในการปักซ่อมแซมอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอ... 

     

(สาํเริง   เล็กบางพลดั, 2557) 
 
 
 

...ชาวบา้นไดร้วมตวักนัและคิดหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง โดยไดน้าํ           
ภูมิปัญญาทอ้งถินในการปักไมไ้ผ่ทาํโพงพางมาทดลองการปักไมไ้ผ่ในบริเวณชายฝัง เพือชะลอ
ความแรงของคลืนลม... 

 

(อนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง, 2557) 
 
 
 
 

...ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม  ยุทธศาสตร์ที  วา่ดว้ย ยุทธศาสตร์
การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  ซึงจะมีการดาํเนินการปักไมไ้ผช่ะลอคลืน หมู่
ที  และ หมู่ที  มีวตัถุประสงคเ์พือป้องกนัดินบริเวณชายฝังไม่ให้พงัทลายลงมา ซึงจะดาํเนินการ
ทุก  ปี...  
 

            (โจทย ์ ฉิมขนัธ์ , 2557) 
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บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรือง  “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจัดการปัญหา                       
การกดัเซาะชายฝัง กรณีศึกษาตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร” มีวตัถุประสงค ์                           
เพือสถานการณ์ปัญหาการกดัเซาะชายฝังในพืนทีชุมชนบา้นสหกรณ์ 1หมู่ที 3และชุมชนบา้น
สหกรณ์ หมู่ที 8 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร และบทบาทขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 

 

 การศึกษาวิจยัดงักล่าว เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสาร การสังเกต และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

ประกอบด้วย ปลดันายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล                
โคกขาม รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม
หมู่ที 3 และหมู่ที 8 ขอ้มูลทีไดใ้ชว้ิธีตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) แลว้ทาํ                       
การวิเคราะห์เนือหาและจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตามประเด็นการศึกษา สังเคราะห์เพือให้ไดข้อ้มูล 
ในภาพรวมภายใตก้รอบแนวคิดการวจิยั สรุปและนาํเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ 

 

เครืองมือทีใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง           
โดยผูว้ิจยัได้กาํหนดแนวคาํถามไวล่้วงหน้าอย่างกวา้งๆ ซึงวิธีนีจะเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอย่าง             
หรือ ผูถู้กสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นหรือให้ขอ้มูลอย่างเต็มที และแบบสังกตเพือศึกษา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชายฝังทะเล สถานการณ์การกัดเซาะชายฝังทะเลและบทบาท           
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 

 

ผูว้ิจยัดาํเนินการคน้ควา้และเก็บรวบรมขอ้มูล รายงานเชิงสถิติ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร
งานวจิยัทีเกียวขอ้งจากหนงัสือ ตาํรา บทความวิชาการ และระบบสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เพือนาํมา
กาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาหาข้อมูลศึกษา ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ            
โดยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ประกอบด้วย ปลดันายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม            

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม สมาชิก
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามหมู่ที 3 และหมู่ที 8 และชาวบา้นชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  
และชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที  ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

ขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดจ้ากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาเอกสาร ผูว้ิจยัจะ
นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเชือถือของขอ้มูล โดยใชว้ิธีตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า
(Data Triangulation) จากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาเอกสาร  หลงัจากนนัจะ                
ทาํการวิเคราะห์เนือหา และจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตามประเด็นการศึกษา สังเคราะห์เพือให้ได้
ขอ้มูลในภาพรวมภายใตก้รอบแนวคิด สรุปและนาํเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลจากการศึกษาบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝัง กรณีศึกษาตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร สามารถสรุปรายละเอียดดงันี 

. สถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝังของพืนทีศึกษา ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง     
จังหวดัสมุทรสาคร 

     1.1 สถานการณ์และสภาพปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
 

           จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝังตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร จากเอกสารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง (2554) ทีได้มีการศึกษา                         
และรวบรวมข้อมูลแนวชายฝัง (Shorline) ในรูปแบบ GIS จากผลการศึกษาต่างๆทีผ่านมา                     
ตงัแต่ปี 2495 – 2551 พบว่า  จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นพืนทีวิกฤติชายฝังอ่าวไทยตอนบน                    
เนืองจากประสบปัญหาแผ่นดินถูกคลืนกัดเซาะอย่างรุนแรง ซึงส่งผลกระทบถึงการลดลง                        
ของปริมาณสัตว์นาํในทะเลทีเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้หลกัของชุมชน เพราะชาวบา้น                
ในชุมชนส่วนมากจะยึดอาชีพประมง  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถินมาตังแต่สมัยปู่ ย่าตายาย                            
โดยจงัหวดัสมุทรสาครมีความยาวชายฝังอยูที่ 42.78 กิโลเมตร แต่มีแนวชายฝังถูกกดัเซาะถึง 33.45 

กิโลเมตร  เมือเทียบกับความยาวชายฝัง   จะเห็นได้ว่ามีการกัดเซาะชายฝังอยู่ในระดับสูง                            
ซึงในพืนทีตาํบลทีติดชายฝังทะเลทีมีสภาพพืนทีชายฝังถูกกดัเซาะหายไป คือ ชุมชนบา้นสหกรณ์ 
หมู่ ที   และชุมชนบ้านสหกรณ์  หมู่ ที   ตําบลโคกขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร                            
มีอตัราการกดัเซาะมากกวา่ .  เมตร ต่อปี  
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       1.2 สาเหตุการเกดิปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
 

         การศึกษาปัญหาการกดัเซาะชายฝัง พบว่า สาเหตุของปัญหาการกดัเซาะชายฝังมา
จาก 2 ปัจจยั คือ สาเหตุทีเกิดจากธรรมชาติ คือ การเพิมขึนของระดบันาํทะเล การเปลียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยปัจจยัเหล่านีมีอิทธิพลต่อกระบวนการเกิดการเคลือนยา้ยของตะกอนชายฝัง
ทะเล  ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงของพืนทีชายฝัง และอีกหนึงสาเหตุ คือ จากการกระทาํของมนุษย์
ทีทาํให้เกิดการพงัทลายของชายฝัง เพือการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น การใชป้ระโยชน์พืนที
ชายฝัง อยา่งไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท การกดัเซาะชายฝัง ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงของพืนที
ชายฝังและพืนทีในชุมชน ซึงเป็นสาเหตุทาํให้กระบวนการกดัเซาะชายฝังมีแนวโน้มรุนแรงมาก
ยิงขึน สภาพการเปลียนแปลงทีเห็นได้ชัด คือ สภาพบา้นเรือนทีพงัเสียหาย (ดงัภาพที 12) ผูว้ิจยั         

ไดเ้ขา้ไปสาํรวจบริเวณชายฝังทะเลทีถูกกดัเซาะ พบวา่ พืนทีมีการถูกกดัเซาะอยา่งรุนแรงสังเกตได้
จากหลกัเขตทีตงัอยูใ่นทะเลห่าง จากชายฝังประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยอยูห่ลงัแนวไมไ้ผช่ะลอคลืน                    
(ดังภาพที 13) ซึงเดิมหลักเขตอยู่ในป่าชายเลน และเขตกันระหว่างทะเลกับแผ่นดินจะเป็น                
ป่าชายเลนทีค่อนขา้งสมบูรณ์ ซึงในปัจจุบนัมีพืนทีป่าชายเลนลดน้อยมาก โดยกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง (2551)  ทีไดศึ้กษาแผนการจดัการทรัพยากรทีดินชายฝังทะเล จงัหวดัสมุทรสาคร 
พบวา่ ในปี 2543 มีพืนทีป่าชายเลน 1,806 ไร่ ปี 2547 มีพืนทีป่าชายเลน 15,630 ไร่ และในปี 2551  
มีพืนทีป่าชายเลนเพียง 11,375 ไร่ แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการถูกกดัเซาะชายฝังเกิดมากขึนทุกปี            
จากเอกสารายงานสถานการณ์คุณภาพสิงแวดล้อม ( ) การสังเกตและการสัมภาษณ์ปลัด            

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามหมู่ที   และหมู่ที  
พบวา่ สาเหตุของการกดัเซาะชายฝังทะเลของชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  และชุมชนบา้นสหกรณ์ 
หมู่ที  ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เกิดจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หรือภาวะโลกร้อน การทรุดตวัของแผน่ดินเนืองจากการสูบนาํบาดาล เพือใชใ้นอุตสาหกรรมมาก
เกินไป สภาพคลืนลมแรงในช่วงมรสุมคลืน มีขนาดใหญ่มีความรุนแรงมาก ส่งผลต่อการพงัทลาย
ของชายฝังได้ง่าย, พืนทีป่าชายเลนแนวกนัคลืนตามธรรมชาติลดลง เนืองจากถูกบุกรุกทาํลาย            

เพือการใชป้ระโยชน์ เช่น การทาํนากุง้ และการขดุลอกตะกอนดินจากพืนทีชายฝัง   
          จาก เอกสารายงานสถานการณ์ คุณภาพสิงแวดล้อม  ( )  การสั ง เกต                            

และการสัมภาษณ์ ปลดันายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล
โคกขาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม
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หมู่ที   และหมู่ที  พบว่า สาเหตุของการกดัเซาะชายฝังทะเลของชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  
และชุมชนบ้านสหกรณ์  หมู่ ที   ตําบลโคกขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  เ กิดจาก                           
การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน การทรุดตวัของแผ่นดินเนืองจากการสูบนาํ
บาดาล เพือใช้ในอุตสาหกรรมมากเกินไป สภาพคลืนลมแรงในช่วงมรสุมคลืนมีขนาดใหญ่                         
มีความรุนแรงมาก ส่งผลต่อการพงัทลายของชายฝังได้ง่าย, พืนทีป่าชายเลนแนวกันคลืน                            
ตามธรรมชาติลดลง เนืองจากถูกบุกรุกทาํลาย  เพือการใชป้ระโยชน์ เช่น การทาํนากุง้ และการขุด
ลอกตะกอนดินจากพืนทีชายฝัง  จากภาพที  ทาํให้เห็นถึงสภาพความรุนแรงของคลืนลมทะเล 
สามารถทาํลายตน้ไมแ้ละสิงปลูกสร้างพงัเสียหาย การทรุดตวัของแผ่นดิน การถางป่าเพือใช้ใน              
การทาํบ่อเลียงกุง้ การเกิดภาวะโลกร้อน และการขุดลอกตะกอนดินจากพืนทีชายฝัง ทาํให้ไม่เกิด                    
การสะสมของตะกอน การตกตะกอนจึงไม่เกิดขึน 

 

                     .  ผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
 

              ปัญหาการกัดเซาะชายฝังได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนบ้านสหกรณ์  หมู่ที                             
และชุมชนบ้านสหกรณ์ หมู่ที  ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร ทังทางด้าน                       
ทีอยูอ่าศยั  ดา้นป่าชายเลน และดา้นการประมง ซึงสามารถอธิบายไดด้งันี 
 

  1.3.1 ผลกระทบทางด้านทอียู่อาศัย 
                ปัญหาการกดัเซาะชายฝังส่งผลต่อชุมชนทีตงัถินฐานริมชายฝัง เนืองจาก               
ตอ้งอพยพยา้ยถินฐานไปยงัพืนทีอืน ซึงมีความเสียงต่อการกดัเซาะของพืนทีตาํ ส่งผลให้สูญเสีย            
วิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมดงัเดิมของชุมชน    ขาดทีทาํกินรายได้และทีอยู่อาศยั ทาํให้ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ  อีกทงัสูญเสียทีดินและทรัพยสิ์นของตน ส่งผลให้เกิดความ 
วติกกงัวลในสภาพแวดลอ้มใหม่รวมถึงการประกอบอาชีพใหม่ ดงันนัอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจ และ
ความสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัวและในชุมชนอีกดว้ย  ซึงบางพืนทีไม่สามารถอยู่อาศยัได ้ตอ้ง
อพยพถอยร่นเขา้มาห่างจากชายฝังมากขึนและสร้างแนวป้องกนั  ส่วนพืนทีทีประสบปัญหารุนแรง
ก็จะยา้ยถินไปยงัพืนทีอืนๆ ทีปลอดภยักวา่ ซึงในพืนทีชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  และชุมชนบา้น
สหกรณ์ หมู่ที  ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครก็ประสบปัญหาการกดัเซาะชายฝัง
เช่นเดียวกนั ชาวบา้นในชุมชนตอ้งถ่อยร่นเขา้มา และบางส่วนตอ้งยา้ยถินไปอยู่พืนทีอืน การกดั
เซาะชายฝังสร้างความเสียหายต่อบา้นเรือนและสิงปลูกสร้างริมชายฝัง ทาํให้ชาวบา้นตอ้งสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านเรือน เช่น การทาํคนัดิน การดีดบ้านให้สูงขึน การทาํ             
เขือนหินทิง  
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   . .  ผลกระทบทางด้านระบบนิเวศป่าชายเลน 
                เนืองจากการกัดเซาะชายฝังและการเปลียนแปลงของการทบัถมตะกอน                   
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศชายฝังอนัได้แก่ ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง และ            
ระบบนิเวศชายหาด ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝังยงัส่งผลต่อการสูญเสียพืนทีต่อชายหาดเดิม           
ทีเคยเกิดการทบัถมของตะกอนทะเลบนหญ้าทะเล ปะการัง ป่าชายเลน ซึงเป็นแหล่งอาหาร                     
ทีอยูอ่าศยั และแหล่งแพร่พนัธ์ุของสัตวน์าํนานาชนิด ทาํให้เกิดความเสือมโทรม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืนทีลดลงและทา้ยทีสุดคือสมดุลของระบบนิเวศในบริเวณนันเปลียนแปลงไป             
โดยสินเชิง ซึงพืนทีป่าชายเลนของตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครมีลกัษณะเป็น
พืนทีราบลุ่มดินตะกอนปากแม่นาํทีมีนาํทะเลท่วมถึง มีสภาพเป็นนาํกร่อย ซึงมีประโยชน์ใชเ้ป็นที
อยูอ่าศยั เป็นแหล่งอาหารของสัตวน์าํ เป็นแนวกาํบงัคลืนลมทะเล และช่วยยึดเกาะตะกอนดิน ช่วย
ป้องกันการกดัเซาะชายฝัง การเปลียนแปลงพืนทีป่าชายเลนในปัจจุบนัเกิดจากคลืนลมทะเลที
รุนแรง กัดเซาะชายฝัง ทาํให้ต้นไม้ในป่าชายเลนโค่น และการบุกรุกถางป่าชายเลน ทาํให้ป่า                  
ชายเลนมีสภาพเปลียนไป ส่งผลทาํใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝังเร็วขึน 
                จากเอกสารข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ( ) พบว่า              
ในปี พ.ศ.  จงัหวดัสมุทรสาครมีพืนทีป่าชายเลนอยูป่ระมาณ ,  ไร่ แต่ในปี พ.ศ.    
พืนทีป่าชายเลนได้ลดจาํนวนลงเหลือเพียงประมาณ ,  ไร่ และลดจาํนวนลงต่อมาจนหมด               
โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการกดัเซาะของคลืนลมทะเลและการบุกรุกป่าชายเลนเพือใชป้ระโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ 

  . .  ผลกระทบทางด้านการประกอบอาชีพประมง 
 

           ชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  และชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที  ตาํบลโคกขาม 
อํา เภอ เ มือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงโดยการจับสัตว์นํา                            
เช่น ปูทะเล ปูแสม กุ้ง หอย และการเพาะเลียงสัตว์นํา จากการเปลียนแปลงสภาพป่าชายเลน                    
อันเป็นผลมาจากการกัดเซาะชายฝัง ทําให้ปริมาณสัตว์นํามีจ ํานวนลดน้อยลง ทาํให้รายได ้                  
จากการประกอบอาชีพลดนอ้ยลง 
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2. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจัดการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
2.1 บทบาทหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม 
      ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติม           

ถึงฉบบัที 6 พ.ศ. 2552 พบวา่ ตามมาตรา  ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
มีหนา้ทีดงัต่อไปนี 

. จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนาํและทางบก 

. รักษาความสะอาดของถนน ทางนาํ ทางเดิน และทีสาธารณะ รวมทงักาํจดัมูลฝอย
และสิงปฏิกลู 

. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 

. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 

. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

. บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน 

. ปฏิบติัหน้าทีอืนตามทีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหต้ามความจาํเป็นและสมควร 

 

และมาตรา  ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจจดัทาํกิจการ
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัต่อไปนี 

. ใหมี้นาํเพือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

. ใหมี้และบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอืน 

. ใหมี้และบาํรุงรักษาทางระบายนาํ 

. ใหมี้และบาํรุงสถานทีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 

. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 

. บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
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. กิจการเกียวกบัการพาณิชย ์

. การท่องเทียว 

. การผงัเมือง 
 

             จะเห็นไดว้่าตามมาตรา  ขอ้  องค์การบริหารส่วนตาํบล มีหนา้ทีดงัต่อไปนี 
คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  และมาตรา  ขอ้  องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลอาจจดัทาํกิจการ การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ          
ของแผ่นดิน  จากอาํนาจหน้าทีดังกล่าว ทาํให้องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามมีการกาํหนด                 
พันธกิจหลักในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เพือการพัฒนาทียงัยืน                       
ให้สอดคล้องตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  แก้ไข                
เพิมเติมถึงฉบบัที 6 พ.ศ. 2552  โดยการกาํหนดยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม 
ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยมีการจดัทาํโครงการ           
การปักไมไ้ผ่ชะลอคลืน หมู่ที  และ หมู่ที  มีวตัถุประสงค์เพือป้องกนัดินบริเวณชายฝังไม่ให้
พงัทลายลงมาการจัดทําโครงการปลูกต้นไม้ป้องกันแนวเขตชายเลน มีวตัถุประสงค์เพือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าชายเลน 

 

2.2. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม  
จากการศึกษาเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปี (2555-2557) 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม พบวา่ มียทุธศาสตร์การพฒันาในดา้นต่างๆ  ดงันี 

2.2.1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืนฐาน 

2.2.2 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

2.2.3 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นพฒันาคนและสังคม 

2.2.4 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

2.2.5 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งนาํ 
2.2.6 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 

2.2.7 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข 

2.2.8 ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
2.2.9 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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ตามยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม ในยุทธศาสตร์ที  
ว่าด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ซึงองค์การบริหาร                    
ส่วนตําบลโคกขามได้มีการระบุโครงการทีจะดํา เ นินการ เกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ                          
และสิงแวดลอ้ม ดงันี 

1. การปลูกตน้ไมริ้มทาง, สถานทีราชการ, วดั มีวตัถุประสงค์เพือให้ประชาชนได้
รู้จกัรักธรรมชาติและไดร่้มเงา 

2. การจดัหาถงัขยะ มีวตัถุประสงคเ์พือใหป้ระชาชนไดรั้บบริการ 

3. การจา้งเอกชนจดัเก็บขยะ มีวตัถุประสงคเ์พือใหป้ระชาชนไดรั้บบริการ 

4. การจดัการปัญหานาํเสีย มีวตัถุประสงคเ์พือให้ประชาชนไดใ้ชน้าํทีสะอาดและถูก
สุขอนามยั 

5. การจดัทาํโครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน มีวตัถุประสงคเ์พือให ้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าชายเลน 

6. การทาํบ่อดกัไขมนัหมู่ที  มีวตัถุประสงคเ์พือใหป้ระชาชนในหมู่ที  มีบ่อดกั 

ไขมนั เพือรักษาความสะอาด 

7. การปักไมไ้ผช่ะลอคลืน หมู่ที  และ หมู่ที  มีวตัถุประสงคเ์พือป้องกนัดินบริเวณ
ชายฝังไม่ใหพ้งัทลายลงมา 

8. การยกระดบัลานจอดรถ มีวตัถุประสงคเ์พือใหป้ระชาชนไดมี้ทีจอดรถในการมาดู 

ธรรมชาติ 

      จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม                      
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามทีกล่าวมาทงัหมด  ดา้นนนั มีโครงการในส่วนทีเกียวขอ้ง
กบัการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง คือ การจดัทาํโครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน  
มีวตัถุประสงค์เพือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าชายเลน และการปักไมไ้ผ่ชะลอคลืน            
หมู่ที  และ หมู่ที   มีวตัถุประสงคเ์พือป้องกนัดินบริเวณชายฝังไม่ใหพ้งัทลายลงมา 
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 2.3 แผนหรือแนวทางการพฒันาท้องถินและนโยบายของผู้บริหารท้องถิน 
      จากยุทธศาสตร์ดงักล่าวขา้งต้น ทาํให้มีการกาํหนดแนวทางการพฒันาท้องถินและ

นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิน มีดงันี 

2.3.1 พฒันาเกียวกบัสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ เพือยกระดบัความเป็นอยูแ่ละ
อํานวยความสะดวกในชุมชน  คือ  การคมนาคมทังทางบกและทางนํา ,  ไฟฟ้าสาธารณะ ,                         
การระบายนาํ, การผงัเมือง 

2.3.2 เพิมทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 

2.3.3 การพฒันาเกียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน และรวมทงัเสริมสร้าง
ความเขม็แขง็ของชุมชน 

2.3.4 การพฒันากิจกรรมโครงการด้านการประกอบอาชีพของประชาชน ทงัด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่องเทียว 

2.3.5 การพฒันาดา้นแหล่งนาํ เพือการอุปโภคบริโภค เพือการเกษตร 

2.3.6 การพฒันาความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน เพือให้บริการ
แก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3.7 การแก้ไขปัญหาเกียวกบัส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชนในการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

2.3.8 การพัฒนา เกียวกับการบํ า รุง รักษาสิงแวดล้อม  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพอืให้เกดิความน่าอยู่และความยงัยนื 

ตามแผนหรือแนวทางการพฒันาทอ้งถินและนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิน ข้อ . .
การพฒันาเกยีวกบัการบํารุงรักษาสิงแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพือให้เกิดความ
น่าอยู่ และความยังยืน องค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร                         
ไดด้าํเนินการ ดงันี 

. การสร้างจิตสาํนึกและตระหนกัในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

. การป้องกนัการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

3. การบาํบดัและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
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2.4 แนวทางในการจัดการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
 

      จาการศึกษาแนวทางและรูปแบบการแก้ไขการกัดเซาะชายฝัง ซึงมีวตัถุประสงค ์             
เพือลดความรุนแรงของคลืนลมนนั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 แนวทาง (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง, 2552, อา้งถึงในสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2551)  

ดงันี 1.การแก้ไขปัญหาโดยการใช้ธรรมชาติ ได้แก่ การฟืนฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ปะการัง                  
และหญา้ทะเลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  2. การแก้ไขปัญหาการกดัเซาะแบบไม่ใช้โครงสร้าง                  
เช่น การปลูกพืช การเสริมทรายชายหาด การปักแนวไมไ้ผ่ชะลอคลืน  3. การแกไ้ขปัญหาการกดั
เซาะชายฝังโดยใชโ้ครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น กาํแพงป้องกนัคลืนคนัดกัทราย เขือนกนัคลืนและ 
4. การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ทีดินชายฝังให้เหมาะสม ซึงกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง (2554) ไดร้ะบุวา่จงัหวดัสมุทรสาครมีปัญหานาํทะเลกดัเซาะชายฝัง
รุนแรงมากอีกจงัหวดัของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณชายฝังดา้นชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที 3  และ
ชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที 8 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร มีอตัราการกดัเซาะกวา่ 

.  เมตร ต่อปี ระยะทางทีถูกกดัเซาะประมาณ .  กิโลเมตร พืนดินหายไปแล้ว  กิโลเมตร            
โดยมีแนวทางการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง ดงันี 

 

2.4.  แนวทางในการป้องกนัปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
                 ปัญหาการกดัเซาะชายฝังทีเริมมีความรุนแรงมากขึนทุกปี ทาํใหผู้น้าํชุมชนตาํบล

โคกขามและชาวบ้านได้รวมตัวกันและคิดหาแนวทางการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝัง                    
โดยการปักไมไ้ผช่ะลอคลืน ซึงชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที และชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที  ตาํบล
โคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เริมทาํมาตงัแต่ปี 2550 เป็นวิธีการป้องกนัและรักษาพืนที
ชายฝังจากการกัดเซาะของคลืนทะเล และเป็นการอนุรักษ์พืนทีป่าชายเลนทีต้นไม้ถูกตัดไป              
จาํนวนมากไม่ให้ถอยร่น หายไปมากขึน ซึงการปักไม้ไผ่ถือเป็นผลงานทีเกิดจาก การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการผสมผสานภูมิปัญญาชาวบา้น แนวไม้ไผ่นีเกิดจากความคิดง่ายๆ  ของชาวบา้นในพืนที 
ซึงเริม จากการนาํไมเ้ก่าๆ มาปักไวต้ามแนวชายฝัง เพือคน้หาวธีิการและรูปแบบทีจะช่วยชะลอคลืน
และกนัดินตะกอนไม่ให้หลุดไหล ลงทะเล ก่อนจะมาเป็นแนวไมไ้ผ่ทีพฒันาเป็นระบบเหมือนใน
ปัจจุบนั การปักแนวไม้ไผ่เกิดจากแนวคิดทีว่า คลืนซัดเข้ามากระทบชายฝัง โดยไม่มีอะไรกัน 
ชายฝังก็พงั ดงันนั คลืนมาไกลมนัก็แรง ถา้เราตงัรับหรือชะลอไดก่้อน ก็จะทาํใหพ้ลงังานของนาํเบา
ลงก่อนจะไปกระทบทีชายฝัง จากนนัเขาก็เริมคิดง่ายๆ วา่ เมือแรงปะทะหนกัถา้หากแนวกนัทีเป็น
แนวระนาบก็จะเกิดการกระทบรุนแรง แต่ถ้าเป็นรูปทรงกลมก็น่าจะทาํให้นําไหลลืนไปได้รูป
ทรงกระบอกของไมไ้ผจึ่งถูกเลือกมาเป็นตวัตงัรับ ลดพลงังานนาํทีวงิเขา้มาลาํเดียวไม่พอก็ตอ้งตงัลาํ
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เป็นแผงทิงระยะอยา่งเหมาะสม ซึงก็ไดผ้ลสําเร็จ ผลทีไดพ้บว่า หลงัแนวไมไ้ผมี่ตะกอนดินสูงขึน 
1.50 เมตร แต่ปัญหาทีพบ คือ ไมไ้ผมี่การชาํรุดเสียหาย ซึงควรมีการตรวจสอบคุณภาพไมไ้ผที่นาํมา
ปักอยา่งจริงจงั  และควรมีการดูแลบาํรุงรักษาแนวไมไ้ผ ่  โดยบริเวณใดหกัพงัก็มีการปักเสริมตาม
งบประมาณทีไดรั้บ แสดงใหเ้ห็นวา่ยงัมีการกดัเซาะของนาํทะเลอยา่งต่อเนือง ถึงแมชุ้มชนจะมีการ
ปักไมไ้ผเ่พือเป็นแนวป้องกนั และชาวบา้นมีความตอ้งการทีจะขยายแนวความยาวของแถวไมไ้ผใ่ห้
ครอบคลุมพืนทีทีมีปัญหาการกดัเซาะชายฝัง และตอ้งการให้ปักไมไ้ผเ่สริมในส่วนทีหกัชาํรุด  โดย
ไม่ตอ้งรองบประมาณจากส่วนราชการทีวา่จะตอ้งทาํทุก  ปี  เพราะบางครัง ไมไ้ผ่อาจมีการชาํรุด
ก่อน  ปีก็ได ้ ซึงหลงัจากมีการปักแนวไมไ้ผช่ะลอคลืน พบวา่ ความรุนแรงของคลืนลดนอ้ยลงเกิด
ตะกอนดินเพิมขึน  และยงัป้องกนัการสูญเสียทุนทรัพยใ์นการยา้ยทีอยูอ่าศยั ลดความวิตกกงัวลกบั
พนืทีเสียงทีจะถูกกดัเซาะชายฝังและการประมงของชาวบา้นมีแนวโนม้ทีดีขึน ในภาพรวมชาวบา้น
ตาํบลโคกขาม มีความพึงพอใจในการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง เพราะทราบถึงประโยชน์ที
จะไดรั้บว่าการปักไมไ้ผช่่วยสลายพลงัคลืน ทาให้คลืนลมอ่อนตวัลงลดความรุนแรงของคลืนและ
ลม เรือสามารถวิงในแนวไมไ้ผไ่ด ้ซึงเดิมลมทีพดัเขา้ฝังมีความรุนแรงมากไม่สามารถขบัเรือไดใ้น
พนืที และการปักไมไ้ผย่งัช่วยลดการกดัเซาะชายฝัง ช่วยดกัตะกอน  ทาํให้มีการทบัถมของตะกอน
ดิน(ขีเลน/คะยอ/เลนอ่อน) ทีดินงอก และมีตน้ไมเ้ริมงอกใหม่เพิมขึนบา้ง 

 

                           และจากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปี (ปี   -
)  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม พบวา่ ในยุทธศาสตร์ที  เป็นยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม ซึงนโยบายเป็นการพฒันาเกียวกับการบาํรุงรักษา
สิงแวดลอ้ม และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เพือให้เกิดความน่าอยูแ่ละความยงัยืนนนั องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลโคกขามจะมีการจดัสรรงบประมาณเกียวกบัโครงการปักไมไ้ผช่ะลอคลืน หมู่ที 3 

และหมู่ที 8 เพือป้องกนัดินบริเวณชายฝังไม่ให้พงัทลายลงมา รวมทงังบประมาณโครงการจดัตงั
ศูนยเ์รียนรู้ธรรมชาติหมู่ที 3 และ หมู่ที 8 เพือให้ประชาชนไดรู้้จกัรักษาธรรมชาติ ซึงจะจดัสรร
งบประมาณลงมาให้ทุกๆ 2 ปี ซึงการดาํเนินการขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามถือว่าเป็น
ยุทธศาสตร์ด้านหนึงในการทาํงาน จึงมิได้มีการคาํนึงถึงผลลพัธ์ว่าจะสามารถจดัการปัญหาการ              
กดัเซาะชายฝังได้อย่างยงัยืนหรือไม่ และการดาํเนินการขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม                
ในโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลืน  ลักษณะโครงการเป็นการทีทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม                            
แต่ในทางปฏิบติัการมีส่วนร่วมของชุมชนทีผ่านมามีเพียงเล็กน้อย โดยไม่ได้ใช้คนในชุมชน                  
ในการปัก  แต่ใช้แรงงานจากนอกทอ้งถินมาปักแทน โดยไม่ไดส้อบถามความคิดเห็นของชุมชน  
แต่มีการจดัตงัคนในพืนทีเป็นกรรมการ 3 คน  และขาดการตรวจสอบคุณภาพไมไ้ผ่ทีนาํมาปัก            
อยา่งจริงจงั ในขณะทีชาวบา้นมีความตอ้งการทีจะขยายแนวยาวของแถวไมไ้ผใ่ห้ครอบคลุมพืนทีที



��  

มีปัญหาการกัดเซาะชายฝังและต้องการให้ปักไม้ไผ่เสริมแนวไม้ไผ่ในส่วนทีไม้ไผ่หักชํารุด                 
โดยไม่ตอ้งรองบประมาณจากส่วนราชการวา่จะตอ้งทาํทุก  ปี เพราะบางครังไมไ้ผอ่าจมีการชาํรุด
ก่อน  ปี ก็ได ้ ซึงหลงัมีการปักแนวไมไ้ผ ่ทาํให้ชาวบา้นลดการสูญเสียทีดินบริเวณชายฝัง ป้องกนั                        
การสูญเสียทุนทรัพยใ์นการยา้ยทีอยู่อาศยัลดความวิตกกงัวลกบัพืนทีเสียงทีจะถูกกดัเซาะชายฝัง 

และการประมงของชาวบา้นมีแนวโนม้ทีดีขึน  
 

2.4.  แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 
   จากการศึกษาเอกสารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ( , อา้งถึงใน

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, 2551) ได้ระบุว่า รูปแบบ           

ของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังมีหลายรูปแบบ ในส่วนของพืนทีชุมชนบา้นสหกรณ์             
หมู่ ที   และชุมชนบ้านสหกรณ์  หมู่ ที   ตําบลโคกขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร                        
ไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง ดงันี 

 

. . .  การปลูกป่าชายเลน 
             ในอดีตป่าชายเลนของตาํบลโคกขามมีความอุดมสมบูรณ์และมีปริมาณ

พนืทีจาํนวนมาก แต่ในปัจจุบนักลบัมีจาํนวนพืนทีลดลงอยา่งรวดเร็ว สาเหตุของการลดลงของพืนที            
ป่าชายเลน เนืองมาจากมีการบุกรุกพืนทีป่าชายเลนเพือทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น การเพาะเลียงสัตวน์าํ 
ทาํนาเกลือ ทาํการเกษตร ทาํเหมืองแร่ พฒันาโครงสร้างพืนฐานต่างๆ ปัจจยัเหล่านีเป็นสาเหตุให้
พนืทีป่าชายเลนและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนลดลง โดยในปัจจุบนัมีองคก์รต่างๆ มากมาย
ทังจากภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสําคัญกับการปลูกป่าชายเลน เนืองจากป่าชายเลน                 

คอยเกือหนุนต่อทรัพยากรทางทะเล เช่น เป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์าํวยัอ่อนชนิดต่างๆ เป็นแหล่ง
อาหารของสัตวน์าํนานาพนัธ์ุ ช่วยป้องกนัการพงัทลายชายฝังจากคลืนลม และทาํหนา้ทีรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศชายฝัง ทีเกือกูลต่อพนัธ์ุสัตว์และพรรณพืช รวมถึงลดมลภาวะทางอากาศและ            

สิงปฏิกูลต่างๆ โดยในส่วนของชาวบา้นในชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  และชุมชนบา้นสหกรณ์ 
หมู่ที  ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน แต่เนืองจากจาํนวนพืนทีทีต้องดาํเนินการปลูกป่าชายเลน                 
มีจาํนวนมาก ทาํให้งบประมาณทีใช้ไม่เพียงพอ แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ 
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม  อํา เภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ซึงตาม                      
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปี (ปี  - )  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
โคกขาม  พบว่า  ในยุทธศาสตร์ที    เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ                      
และสิงแวดล้อม ซึงนโยบายเป็นการพฒันาเกียวกบัการบาํรุงรักษาสิงแวดล้อม และการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพือให้เกิดความน่าอยู่และความยงัยืน และโครงการทีองค์การบริหารส่วน
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ตาํบลโคกขามจะดาํเนินการ คือโครงการปลูกตน้ไมป้้องกนัแนวเขตชายเลน ซึงมีวตัถุประสงค ์
เพือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าชายเลน ซึงจะมีการดาํเนินการทุกปี  ปีละ  ครัง 

  
          . . .  การปักไม้ไผ่ชะลอคลนื 
       จากการศึกษาจากเอกสารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 
( ) พบวา่ ขอ้ดีของการปักไมไ้ผช่ะลอคลืน คือ เป็นการใชภู้มิปัญญาชาวบา้นมีความสอดคลอ้ง
ไปกบัสภาพภูมิทศัน์ธรรมชาติ เป็นการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถิน และไมไ้ผร่าคาถูก ทาํไดง่้ายกว่า 
เพราะใช้แรงคนงาน อีกทงัยงัช่วยเป็นแหล่งหาอาหารของสัตวน์าํเป็นแนวป้องกนัเรือประมงบาง
ประเภท ซึงถือไดว้า่มีผลกระทบกบัพืนทีขา้งเคียงนอ้ย  แต่มีขอ้จาํกดั คือ ทาํให้เกิดมลภาวะทางนาํ 
เมือไมไ้ผ่เหล่านันเริมผุสลาย และไม้ไผ่เป็นวสัดุทีมีอายุการใช้งานสันทาํให้เสียค่าใช้จ่ายใน               
การปักซ่อมแซมอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอเหมาะสําหรับพืนทีทีมีคลืนลมไม่รุนแรงและเป็นหาดเลน
หรือหาดโคลน และแนวไมไ้ผที่ปักหรือซากไมไ้ผที่หกัผุพงัเป็นสิงกีดขวางและทาํให้เกิดอนัตราย
กบัชาวประมงทอ้งถิน ซึงชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  และชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที  ตาํบลโคก
ขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ไดท้าํแนวไมไ้ผช่ะลอคลืนไดเ้ริมทาํมาตงัแต่ปี 2550 และติดตงั
ไปได ้3,000 เมตร หลงัจากนนัหน่วยงานส่วนราชการก็ไดใ้ห้ความช่วยเหลือโดยไดก้าํหนดเป็น
หนึงในยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดังเช่น ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม  
ยทุธศาสตร์ที  วา่ดว้ย ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  ซึงจะมีการ
ดาํเนินการปักไมไ้ผ่ชะลอคลืน หมู่ที  และ หมู่ที  มีวตัถุประสงค์เพือป้องกนัดินบริเวณชายฝัง
ไม่ให้พงัทลายลงมา ซึงจะดาํเนินการทุก  ปี แต่มีขอ้เสีย คือ  เมือไมไ้ผ่เหล่านันเริมผุสลาย                         
ก็ก่อให้เกิดมลพิษทางนําและไม้ไผ่เป็นวสัดุทีมีอายุการใช้งานสันทาํให้เสียค่าใช้จ่ายในการปัก
ซ่อมแซมอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอ 
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อภิปรายผลการวจัิย 
 จงัหวดัสมุทรสาครมีปัญหานาํทะเลกดัเซาะชายฝังรุนแรงมากอีกจงัหวดัของประเทศ              
ซึงปัญหาการกัดเซาะชายฝังเกิดขึนมานาน  โดยเฉพาะตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ซึงสาเหตุการเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝังเกิดจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ              
และการเปลียนแปลงพืนทีชายฝังเพือใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การบุกรุกป่าชายเลนเพือทาํบ่อเลียง
กุง้ ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนพพล อรุณรัตน์ ( ) ทีไดท้าํการศึกษาเรืองการกดัเซาะชายฝังที
มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้น อุทก-อุตุนิยมวิทยา บริเวณอ่าวปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

พบว่า สาเหตุหลักของการกัดเซาะชายฝังเกิดจากธรรมชาติ โดยอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จากปัญหาการกดัเซาะชายฝังทาํให้ชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที  และชุมชน
บ้านสหกรณ์ หมู่ที  ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาครทีตังถินฐานริมชายฝัง                     
ตอ้งอพยพยา้ยถินฐานไปยงัพืนทีอืน ซึงมีความเสียงต่อ การกดัเซาะของพืนทีตาํ ส่งผลให้สูญเสียวิถี
ชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมดงัเดิมของชุมชนขาดทีทาํกินรายไดแ้ละทีอยูอ่าศยั ทาํให้ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพไดต้ามปกติ  อีกทงัสูญเสียทีดินและทรัพยสิ์นของตน ส่งผลให้เกิดความ วิตกกงัวล
ในสภาพแวดล้อมใหม่รวมถึงการประกอบอาชีพใหม่ ดังนันอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจ และ
ความสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัวและในชุมชนอีกดว้ย  ซึงบางพืนทีไม่สามารถอยู่อาศยัได ้ตอ้ง
อพยพถอยร่นเขา้มาห่างจากชายฝังมากขึนและสร้างแนวป้องกนั  ส่วนพืนทีทีประสบปัญหารุนแรง
ก็จะยา้ยถินไปยงัพืนทีอืนๆ ทีปลอดภยักวา่ ซึงในพืนทีชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  และชุมชนบา้น
สหกรณ์ หมู่ที  ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครก็ประสบปัญหาการกดัเซาะชายฝัง
เช่นเดียวกนั ชาวบา้นในชุมชนตอ้งถ่อยร่นเขา้มา  และบางส่วนตอ้งยา้ยถินไปอยู่พืนทีอืน การกดั
เซาะชายฝังสร้างความเสียหายต่อบา้นเรือนและสิงปลูกสร้างริมชายฝัง ทาํให้ชาวบา้นตอ้งสูญเสีย
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงบา้นเรือน  เช่น การทาํคนัดิน การดีดบา้นให้สูงขึน การทาํเขือน
หินทิง     และยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ระบบนิเวศชายฝังอนัได้แก่ ป่าชายเลน หญ้าทะเล 
ปะการัง และระบบนิเวศชายหาด ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝังยงัส่งผลต่อการสูญเสียพืนทีต่อ
ชายหาดเดิมทีเคยเกิดการทบัถมของตะกอนทะเลบนหญา้ทะเล ปะการัง ป่าชายเลน ซึงเป็นแหล่ง
อาหารทีอยู่อาศยั และแหล่งแพร่พนัธ์ุของสัตว์นาํนานาชนิด ทาํให้เกิดความเสือมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืนทีลดลงและท้ายทีสุดคือสมดุลของระบบนิเวศในบริเวณนัน
เปลียนแปลงไปโดยสินเชิง ซึงพืนทีป่าชายเลนของตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  
มีลักษณะเป็นพืนทีราบลุ่มดินตะกอนปากแม่นําทีมีนาํทะเลท่วมถึง มีสภาพเป็นนํากร่อย ซึงมี
ประโยชน์ใช้เป็นทีอยู่อาศยั เป็นแหล่งอาหารของสัตวน์าํ เป็นแนวกาํบงัคลืนลมทะเล และช่วยยึด
เกาะตะกอนดิน ช่วยป้องกนัการกดัเซาะชายฝังการเปลียนแปลงพืนทีป่าชายเลนในปัจจุบนัเกิดจาก
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คลืนลมทะเลทีรุนแรงกดัเซาะชายฝัง ทาํให้ตน้ไมใ้นป่าชายเลนโค่น และการบุกรุกถางป่าชายเลน 
ทาํใหป่้าชายเลนมีสภาพเปลียนไป ส่งผลทาํใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝังเร็วขึน และส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพประมงโดยการจบัสัตวน์าํ เช่น ปูทะเล ปูแสม กุง้ หอย และการเพาะเลียงสัตวน์าํ จากการ
เปลียนแปลงสภาพป่าชายเลนอนัเป็นผลมาจากการกดัเซาะชายฝัง ทาํให้ปริมาณสัตวน์าํมีจาํนวนลด
นอ้ยลง ทาํให้รายไดจ้ากการประกอบอาชีพลดนอ้ยลง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรชยั  คลา้ยทอง 

(2554) ไดศึ้กษาเรือง การศึกษาผลกระทบจากปัญหา การกดัเซาะชายฝังทีมีต่อชุมชนบา้นชายทะเล 

ต.พนัทา้ยนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พบวา่ ปัญหาการกดัเซาะชายฝังไดส้ร้างผลกระทบต่อ
ชุมชนบา้นชายทะเลในดา้นการสูญเสียพืนทีดิน ทีอยูอ่าศยั  ตอ้งยา้ยทีอยูอ่าศยั คนในชุมชนตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้าย ในการปรับปรุง ซ่อมแซม บา้นเรือนทีอยูอ่าศยัทีไดรั้บความเสียหายจากการกดัเซาะชายฝัง 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิพฒัน์ ลีลาดี (2555) ไดศึ้กษาเรืองการศึกษาผลกระทบจากปัญหา
การกดัเซาะชายฝังทีมีต่อชุมชนชายฝังทะเล : กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงท่าขา้ม  
เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัญหาการกดัเซาะชายฝังในพืนทีชุมชนเกิดขึนมา
เป็นระยะเวลานาน และเกิดต่อเนืองมาเรือยๆ   ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงของพืนทีชายฝังและพืนที
ในชุมชนดว้ยสภาวะของคลืนลมทะเลค่อนขา้งรุนแรง ทาํ ให้นาํทะเลท่วมเขา้พืนทีของชาวบา้น  
พืนทีในชุมชนทรุดตวัและเกิดนาํท่วมเป็นประจาํ ปัญหาการกดัเซาะชายฝังส่งผลกระทบทางดา้น
ระบบนิเวศป่าชายเลน ทางดา้นการประกอบอาชีพ ทางดา้นคุณภาพชีวติ  
 

การจดัการปัญหาการกัดเซาะชายฝังทีผ่านมา องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขาม 

และชาวบ้านได้รวมตวักันและคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง โดยได้นํา                    
ภูมิปัญญาทอ้งถินในการปักไมไ้ผ่ทาํโพงพางมาทดลองการปักไมไ้ผ่ในบริเวณชายฝัง เพือชะลอ
ความแรงของคลืนลม  ซึงก็ได้ผลสําเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของธวตั  แทนไฮ ( ) ได้
ทาํการศึกษาเรืองการศึกษาการป้องกนัการกดัเซาะชายฝังและการถบัทมของตะกอนดิน โดยใชไ้ม้
ไผ่รวก บริเวณชายเลน ตาํบลคลองด่าน อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า แนวไมไ้ผ่
สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการกดัเซาะชายฝังได้ในระดบัหนึง และงานวิจยัของศศิณี  โสรินทร์ 
( ) ไดศึ้กษาเรืองการจดัการพืนทีกดัเซาะป่าชายเลนโดยฐานชุมชน กรณีศึกษา: บา้นบางบ่อล่าง             
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ทีมีการจดัการแกไ้ขปัญหาโดยการสร้างกาํแพงไม่ไผ่ขึน            
และผลลพัธ์ทีได ้คือ กาํแพงไมไ้ผส่ามารถชะลอความแรงของคลืนลม 
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การปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลืนยงัขาดการตรวจสอบคุณภาพไมไ้ผ่ทีนํามาปักอย่างจริงจงั           
ซึงควรมีการดูแลบาํรุงรักษาแนวไมไ้ผ ่ ปัจจุบนัโครงสร้างยงัมีสภาพชาํรุดเสียหายบา้ง โดยบริเวณ
ใดหกัพงัก็มีการปักเสริมตามงบประมาณทีไดรั้บ แสดงให้เห็นวา่ยงัมีการกดัเซาะของนาํทะเลอยา่ง
ต่อเนือง และชาวบา้นมีความตอ้งการทีจะขยายแนวความยาวของแถวไมไ้ผใ่ห้ครอบคลุมพืนทีทีมี
ปัญหาการกดัเซาะชายฝัง และตอ้งการใหปั้กไมไ้ผเ่สริมในส่วนทีหกัชาํรุด โดยไม่ตอ้งรงบประมาณ
จากส่วนราชการทีว่าจะตอ้งทาํทุก 2 ปี เพราะบางครังไมไ้ผ่อาจมีการชาํรุดก่อน 2 ปีก็ได ้                      
ซึงหลงัจากมีการปักแนวไมไ้ผ่ชะลอคลืน พบ ความรุนแรงของคลืนลดน้อยลงเกิดตะกอนดิน
เพิมขึน และยงัป้องกนัการสูญเสียทุนทรัพยใ์นการยา้ยทีอยูอ่าศยั ลดความวิตกกงัวลกบัพืนทีเสียง          
ทีจะถูกกดัเซาะชายฝังและการประมงของชาวบา้นมีแนวโน้มทีดีขึน  ในภาพรวมชาวบา้นตาํบล            
โคกขาม มีความพึงพอใจในการจดัการปัญหาการกัดเซาะชายฝัง เพราะทราบถึงประโยชน์ที                
จะได้รับว่าการปักไมไ้ผ่ช่วยสลายพลงัคลืน ทาให้คลืนลมอ่อนตวัลงลดความรุนแรงของคลืน            
และลม เรือสามารถวงิในแนวไมไ้ผไ่ด ้ซึงเดิมลมทีพดัเขา้ฝังมีความรุนแรงมากไม่สามารถขบัเรือได ้        
ในพืนที และการปักไมไ้ผ่ยงัช่วยลดการกดัเซาะชายฝัง ช่วยดกัตะกอน ทาํให้มีการทบัถมของ
ตะกอนดิน(ขีเลน/คะยอ/เลนอ่อน) ทีดินงอก และมีตน้ไมเ้ริมงอกใหม่เพิมขึนบา้ง สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของของธวตั  แทนไฮ ( ) ไดท้าํการศึกษาเรืองการศึกษาการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง
และการถบัทมของตะกอนดิน โดยใช้ไมไ้ผ่รวก บริเวณชายเลน ตาํบลคลองด่าน อาํเภอบางบ่อ 
จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ไมไ้ผ่รวกทีทาํการปัก จะมีอายุการใช้งานประมาณ  – .  ปีเท่านนั 
แต่ก็เพียงพอทีจะสามารถพยงุตน้กลา้ไมช้ายเลนใหส้ามารถยนืตน้เองได ้เพราะการหกัของไมไ้ผน่นั
จะหักบริเวณตอนปลายของลาํและจะไม่หักพร้อมกนั ดงันนัตน้ไม่ป่าชายเลนทีนาํมาปลูกจึงยงัมี
แนวป้องกนัอยู่ และผลการศึกษายงัพบว่า บริเวณหลงัแนวไมไ้ผ่ สามารถปลูกป่าชายเลนได้เป็น
อย่างดี เนืองจากแนวไมไ้ผ่ช่วยลดความแรงของคลืนและกระแสนาํให้น้อยลง อีกทงัตะกอนดิน           
ทีเกิดการตกทับถมยงัอุดมไปด้วยธาตุอาหารจําพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม 
แมกนีเซียมและแคลเซียมในปริมาณสูง ซึงเหมาะแก่การปลูกป่าชายเลน 
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ในส่วนของบทบาทองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกขามในการจดัการปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝัง นนั สามารถทาํไดต้ามบทบาทอาํนาจและหนา้ที ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติมถึงฉบบัที  พ.ศ.  โดยในการป้องกนัการกดัเซาะ
ชายฝังได้ดาํเนินการโดยการปักไมไ้ผ่ชะลอคลืน และในส่วนของการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝังนัน  ได้มีการจัดทาํโครงการปลูกต้นไม้ป้องกันแนวเขตชายเลน โดยมีวตัถุประสงค ์                   
เพือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าชายเลน  ซึงองค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม                  
อาจจะทาํไม่ไดผ้ลดีเท่าทีควร เนืองจากบทบาทหนา้ทีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนัมีหลายดา้น 

ซึงจะตอ้งทาํทุกๆ ดา้นไปพร้อมกนั ทาํให้ไม่สามารถทุ่มเทการทาํงานในดา้นนีไดอ้ยา่งเต็มที อีกทงั
ยงัมีขอ้จาํกดัในเรืองของงบประมาณทีนาํมาใช้ดาํเนินการ เพราะงบประมาณทีไดรั้บตอ้งมีการ
จดัสรรให้กบัการแกไ้ขปัญหาดา้นอืนๆควบคู่ดว้ย อีกทงัเวลามีการดาํเนินการปลูกตน้ไมป้้องกนั
แนวเขตชายเลน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขาม  ก็มิไดข้อความร่วมมือจากชาวบา้นในการปลูก 

แต่เป็นการจา้งแรงงานจากนอกทอ้งถินในการดาํเนินการ ทาํให้ผลลพัธ์อาจจะไม่ดีเท่าทีควร                    
ดงันนัจะเห็นไดว้า่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขามไดป้ฏิบติัตามบทบาทหนา้ทีของตนเอง แต่
มิไดทุ้่มเทการทาํงานเท่าทีควร เพราะมีงาน อยา่งอืนทีตอ้งดาํเนินการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
เกศินี แปรคนัธ์ ( ) ทีได้ศึกษาเรือง บทบาทองค์การบริหารส่วนตาํบลในการบริหารจดัการ
สิงแวดลอ้ม : ศึกษากรณี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยั พบวา่ บทบาทองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มตาม พ.ร.บ. สภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล 
พ.ศ.  สามารถทาํไดต้ามบทบาทอาํนาจและหน้าที ครอบคลุมทุกดา้นในการจดัทาํแผนพฒันา
สามปี โดยมีปัญหาและอุปสรรค คือ . ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล . 
แผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งสามารถทาํไดค้รอบคลุม  ดา้นของการ
บริหารจดัการสิงแวดล้อม แต่ยงัมีประสิทธิภาพไม่มากนัก .เป็นความต้องการของประชาชน
บางส่วนทีต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาํบลพฒันาด้านโครงสร้างพืนฐานก่อน . สมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลายๆแห่ง ยงัมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาท อาํนาจ หนา้ที ขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลตามทีกฎหมายกาํหนดไม่ดีพอ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการวจัิย 

1. ชาวบา้นชุมชนบา้นสหกรณ์  หมู่ที  และชุมชนบา้นสหกรณ์ หมู่ที  ตาํบลโคกขาม 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร แยกออกเป็น  ฝ่าย คือ ฝ่ายทีเห็นดว้ยกบัการปักไมไ้ผ่ชะลอคลืน 
กบัฝ่ายทีไม่เห็นดว้ยกบัการปักไมไ้ผ่ชะลอคลืน โดยฝ่ายทีไม่เห็นดว้ยก็จะหลีกเลียงการพูดคุยกบั
ผูว้จิยั เพราะกลวัจะไดรั้บผลกระทบ 

. ชาวบา้นบางท่านไม่เห็นความสําคญัของการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง จึงไม่ไดเ้ขา้มามี               
ส่วนร่วมในการดาํเนินการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง เนืองจากพืนทีอยู่อาศยัไม่ได้อยู่ริม              
ชายฝังทะเล และไม่ได้มีอาชีพเกียวกบัทะเล จึงเห็นว่าควรนํางบประมาณดังกล่าวมาใช้ใน                     
การพฒันาสาธารณูปโภคในพืนทีชุมชนมากกว่า เช่น สร้างถนนหรือสิงอาํนวยความสะดวก                 
ของชุมชน เป็นตน้ 

. การมีส่วนร่วมในการปักไมไ้ผ่เป็นความตอ้งการรายไดม้ากกว่าการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาชายฝังทะเล  
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังโดยการใช้ไม้ไผ่ชะลอคลืนนันควรจะต้องมี 

การศึกษาชนิดของไมไ้ผที่นาํมาทาํแนวป้องกนั วา่ควรใชไ้มไ้ผช่นิดไหน เพือให้มีอายุการใชง้านได้
นาน หรืออาจจะหาวสัดุอืนทีสามารถใชท้ดแทนกนัได ้เพือให้การแกไ้ขปัยหาไดผ้ลทียงัยืน อีกทงั
ควรจะให้ชาวบา้นไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดว้ย เพราะชาวบา้นอาจมีภูมิปัญญา
หรืออาจจะสามารถใหข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ได ้

.  ควรมีการเส ริมสร้า งบทบาทของผู ้นําองค์กรปกครองส่วนท้อง ถินในด้าน            
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ให้มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าทีของ
ตนเองให้มากกว่านี 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาครัฐในการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

2. ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาท้องถินรูปแบบต่างๆ ทีมีส่วนในการแก้ไขปัญหาการ               
กดัเซาะชายฝัง 

3. ควรมีการศึกษาผลกระทบในดา้นอืนๆ เช่น ดา้นระบบนิเวศ เป็นตน้ 
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รายการอ้างอิง 
ภาษาไทย 
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง. การติดตามและประเมินผลการฟืนฟูระบบนิเวศชายฝังทะเล  
โดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลืน  กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
สมุทรปราการและฉะเชิงเทรา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554. 

                .    คู่มือการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง ด้วยการปักไม้ไผ่ชะลอคลืนโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน. กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2556. 

                .   รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวจัิยประเมินผลสัมฤทธิการแก้ไขปัญหาการกดั    
เซาะชายฝังโดยวิธีการปักไม้ไผ่.  กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม, 2556. 

                .   รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษา สํารวจและวเิคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และผลกระทบทางสังคมและสิงแวดล้อมโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝังทะเล. 
กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2556. 

                .   รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและสํารวจออกแบบรายละเอียด
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝังบริเวณตําบลแหลมฟ้าผ่า  อําเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม,  

. 
                .   ลกัษณะภูมิประเทศของพนืทชีายฝังทะเลในประเทศไทย,  เขา้ถึงเมือ  พฤษภาคม  
 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก http : //www.dmcr.go.th. 

                .   สถานภาพและแนวทางจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝังอ่าวไทยตอนในฝัง
ตะวันตก.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝังอ่าวไทยตอนบน . กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, . 

                .   สาเหตุของปัญหาการกดัเซาะในไทย,  เขา้ถึงเมือ   พฤษภาคม 7,  เขา้ถึงไดจ้าก  

http://marinegiscenter.dmcr.go.th. 
กรมทรัพยากรธรณี,  การกัดเซาะชายฝังทะเลในประเทศไทย , เขา้ถึงเมือ  พฤษภาคม 7, 

เขา้ถึงได้จาก http : //www.dmr.go.th. 
                .   การเปลยีนแปลงพนืทชีายฝังทะเลอ่าวไทย. กรุงเทพฯ : กองธรณีวทิยา, . 
กรมพฒันาทีดิน .  แผนการใช้ประโยชน์ทีดินชายฝังทะเล  จังหวัดสมุทรสาคร .  กรุงเทพฯ :            

ฝ่ายนโยบายและแผนการใชที้ดินที , . 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเบืองตน้และแบบสัมภาษณ์ 

บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหา 
การกดัเซาะชายฝัง  กรณีศึกษาตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
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แนวคาํถามเรืองบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง  
กรณีศึกษาตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

 
1.  ขอ้มูลส่วนตวัพืนฐาน 

  .  ชือ-สกุล 

  .  อาศยัอยูใ่นบริเวณนีมากีปี 

 

               . แนวคาํถามเกียวกบับทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการปัญหาการกดั
เซาะชายฝัง   กรณีศึกษาตําบลโคกขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร และสถานการณ์                         
การกดัเซาะชายฝัง  

 

  .  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อสถานการณ์การกดัเซาะชายฝัง  
  .  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในการ
จดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 

.  ท่านมีอะไรทีจะเสนอแนะ แนะนาํ เพิมเติมหรือไม่ 
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