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 การศึกษาเรื่องการศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนบานชายทะเล 

ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณปญหาการกัด

เซาะชายฝงของชุมชนบานชายทะเลและผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชน ท้ัง

ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ดําเนินการศึกษาโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิง

ลึกกลุมผูใหขอมูลหลักท่ีเปนชาวบานชุมชนบานชายทะเล กลุมผูนําชุมชนอยางเปนทางการและไมเปน

ทางการ อาทิเชน นายกองคการบริหารสวนตําบลพันทายนรสิงห สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลพัน

ทายนรสิงห กํานัน ผูใหญบาน และปราชญชาวบาน 

 ผลการศึกษา พบวาปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสรางผลกระทบตอชุมชนบานชายทะเลใน

ดานเศรษฐกิจ 3 ลักษณะ ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงรายไดจากการประกอบอาชีพลดลง 2) การสูญเสียพ้ืน

ท่ีดิน ทําใหพ้ืนท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมลดลง 3) คนในชุมชนตองเสียคาใชจายในการปรับปรุง ซอมแซม

บานเรือนท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับความเสียหายจากการกัดเซาะชายฝง ผลกระทบทางดานสังคมปรากฏใหเห็น

ใน 4 ลักษณะ ไดแก 1) การอพยพยายถิ่นไกลจากพ้ืนท่ีชายฝง บางรายอพยพไปยังพ้ืนท่ีใกลเคียง หรือ

จังหวัดขางเคียง 2) ความสัมพันธของคนในครอบครัวและหมูเครือญาติหางเหินกัน เนื่องจากตองไปหา

งานทําตางจังหวัด 3) วัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่นสูญหายไปพรอมกับวิถีชีวิตชุมชน เชน 

การละเลนพ้ืนเมือง ดูหนัง ดูลิเก รําวง ศาสนสถานไดรับความเสียหาย 4) คุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลง

โดยเฉพาะจาการปรับเปลี่ยนอาชีพอื่นท่ีตนเองไมถนัด สวนผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมปรากฏใหเห็น

ใน 3 ลักษณะ ไดแก 1) คลื่นลมมีความแรงมากข้ึน 2) การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล 3) ทรัพยากรปาไม

และสัตวน้ําลดลงอยางเห็นไดชัด 

 ผลการศึกษาท่ีไดเปนประโยชนใหแกชุมชน องคกรและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของท้ังใน

ระดับชุมชน ระดับตําบล ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ใชประกอบในการกําหนดนโยบายในการ

จัดการแกปญหาเพ่ือลดผลกระทบท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของชุมชนตอไป 
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The objectives of this study titled “The study of impact of coastal erosion problem 

on the seashore village community in Tambon Phanthai Norasing, Amphoe Mueang, Samut 
Sakhon” were to study the situation on coastal erosion problem in the seashore village 
community and the impact of coastal erosion problem to the community totally in economic, 
social, and environmental impact. The study process was made by in-depth interviews with 
the villagers in seashore village community, formal and informal community leaders for 
example; Chief Executive of the Phanthai Norasing Subdistrict Administrative Organization, 
members of the Phanthai Norasing Subdistrict Administrative Organization, village leaders, 
sudistrict leaders and village philosophers.   

The result of this study found that the coastal erosion problem had impacted on 
the seashore village community in economics with 3 characteristics; namely 1) income from 
carrying on an occupation was changed into lower amount 2) agricultural land became less 
due to land lost 3) expenses for rehabilitation and maintenance were paid for accommodation 
damaging from coastal erosion by community members. The social impact appeared in 4 
characteristics; namely 1) villagers immigrated far from the coastal area, close area or 
neighboring provinces 2) the relations among family members were separated because all 
had to work in other provinces 3) local culture and tradition were lost with way of life in the 
community for example; local play, seeing movie, seeing Thai traditional dramatic 
performance, Thai folk dance, and damage of religious place. 4) quality of life was changed 
especially changing to other non-expert occupations. As for the environmental impact 
appeared in 3 characteristics; namely 1) wind waves were stronger 2) water level was 
increased 3) forest resources and aquatic animals were obviously lower. 

Findings from this study will be useful for the communities, organizations and 
government agencies concerned in the level of community, subdistrict, province and country. 
They will be further supported in policy determination for problem solving in order to reduce 
economic, social, and environmental impact in community. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ประสบสําเร็จไดดวยดี ดวยความอนุเคราะห ความกรุณา จาก อาจารย 
ดร.สวรรยา ซ่ือเล่ือม อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษาแนะนํา ให
ความรู ตลอดจนแนวคิด ขอคิดเห็นตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดี จนการศึกษาครั้งนี้สําเร็จ
ไปไดดวยดี ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา ประธานกรรมการ และ อาจารย ดร.วิโรจน 
เจษฎาลักษณ กรรมการ ในการสอบสารนิพนธครั้งนี้ ท่ีไดท่ีไดชวยกรุณาตรวจทานความถูกตอง
และใหคําช้ีแนะอันเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือใหสารนิพนธเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ องคการบริหารสวนตําบลพันทายนรสิงห ชาวบานชุมชนชายทะเล 
ผูใหญบานหมูท่ี 8 ท่ีใหความสะดวก จนทําใหการศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ี

สุดทายขอกราบขอบพระคุณ คุณแม พ่ีชาย และคุณจริญญา ทองกลัด ท่ีใหโอกาส ความ
เขาใจ และใหความสนับสนุนในดานกําลังใจทุกอยางมาโดยตลอด  ขอบคุณเพ่ือนสนิทมิตรสหาย  
นอง ๆ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตล่ิงชัน) รุนท่ี 2 ทุกทานท่ีให
ความชวยเหลือทุก ๆ ดานเปนอยางดี รวมทัง้รวมแบงปนทุกขและสุขมาดวยกันมาตลอดระยะเวลา
การศึกษา  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


