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พิพั ฒน ลี ลาดี : การศึก ษาผลกระทบจากป ญหาการกั ดเซาะชายฝงที่มีตอชุ มชนชายฝ งทะเล :
กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ : ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล. 131 หนา.
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงชุมชนชายทะเลบางขุน
เทียน และผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชน ทางดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม
ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ รวมถึงศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในชุมชนชายทะเล
บางขุนเทียน ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณเชิงลึก กับกลุม
ชาวบานในชุมชน ผูนําชุมชน และสวนของราชการที่เกี่ยวของ ขอมูลที่ไดใชวิธีตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา แลว
ทําการวิเคราะหเนื้อหา และจัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นการศึกษา สังเคราะหเพื่อใหไดขอมูลในภาพรวม
ภายใตกรอบแนวคิดการวิจัย สรุปและนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ
ผลการวิจัยพบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนเกิดขึ้นมาเป นระยะเวลานาน และเกิด
ตอเนื่องมาเรื่อยๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝงและพื้นที่ในชุมชน ดวยสภาวะของคลื่นลมทะเล
คอนขางรุนแรง ทําใหน้ําทะเลทวมเขาพื้นที่ของชาวบาน พื้นที่ในชุมชนทรุดตัวและเกิดน้ําทวมเปนประจํา ปญหา
การกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบทางด านระบบนิเวศ 3 ลักษณะไดแก 1.สูญเสียที่ ดินชายฝงทะเล สูญเสียพื้น ที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สูญเสียที่ดินบานเรือน 2.ปาชายเลนถูกทําลาย 3.ปริมาณสัตวน้ําลดนอยลง ผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจ 2 ลักษณะไดแก 1.เสียคาใชจายในการปองกันที่ดิน ซอมแซมสิ่งปลูกสราง บานเรือน 2.รายไดจากการ
จับสัตวน้ําธรรมชาติและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําลดนอยลง ผลกระทบทางดานสังคม 4 ลักษณะไดแก 1.ตองถอยรนยาย
บานเรือน 2.ความสัมพั นธข องคนในครอบครัว ลดน อยลง 3.เกิดความขัดแยงในของคนในชุมชน 4.ประเพณี
วัฒนธรรมตางๆลดนอยลง ผลกระทบทางดานคุณภาพชีวิต 1 ลักษณะไดแก 1.ขาดความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ และการดําเนินชีวิต ผลกระทบทางดานสภาพจิตใจ 2 ลักษณะไดแก 1.เกิดความกลัวภัยจากการกัดเซาะ 2.
เกิดความวิตกกังวลกลัวการสูญเสียที่ดินทํากิน ที่อยูอาศัย บานเรือนของตน สําหรับแนวทางการปองกั นแกไข
ปญหาการกัดเซาะในสวนของที่ดินและบานเรือนของคนในชุมชนมี 4 แนวทางไดแก 1.การใชถุงใสดินกั้น 2.การ
ขุดคันดินใหสูง 3.การทิ้งหิน 4.การปกไมไผ สวนการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝงในปจจุบันได
มีการใช ไมไผเป นแนวปอ งกันการกัดเซาะเพียงชั่ ว คราว เนื่องจากเปนโครงสรางอ อนสามารถทําได เลย สว น
แนวทางการปองกันอยางถาวรนั้นยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ดังนั้นหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทั้งในสวน
ภาครัฐและภาคประชาชนจึงควรหาแนวทางรวมกันเพื่อจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางจริงจัง
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KEY WORD : COASTAL EROSION / BANG KHUN TIEN COASTAL
PIPAT LEELADEE : THE STUDY OF EROSION PROBLEM ON COASTAL LOCAL
COMMUNITY : A CASE STUDY OF BANG KHUN THIEN COASTAL COMMUNITIES, T.THAKHAM,
A.BANG KHUN THIEN, BANGKOK. THESIS ADVISOR: SAWANYA TUMMAAPIPHON, Ph.D. 131 pp.
The objective of this research was to study the problem of coastal erosion on Bang Khun Thien
coastal and the impacts of erosion on the coastal communities affecting to the ecological, economic and society
and mentality including to study the solution of coastal erosion problem in Bang Khun Thien coast. Using
qualitative research methods, the study on literature review, observations and in-depth interviews of people in
the community, community chiefs and the concerning government agencies. The collecting data was verified by
data centers method following with the content analysis and classification of data according to the study.
Synthesis to obtain the overview of data under the framework of the study. To conclude and demonstrate the
results of a descriptive study.
The results indicated that Erosion of coastal areas have been occurred long time ago and
continuously ongoing cause the changes in the coastal areas and the community. With the strong sea waves
condition cause the flooding in household area. The community area was subsidence and flooded on a regular
basis. Coastal erosion affects the ecosystem in 3 aspects 1.Loss of coastal land, aquaculture residential, land
subsidence 2.Mangrove forest was destroyed 3.The amount of aquatic animals is reduced. Impact on economic
in 2 aspects 1.Losing on land protection, household repairing cost 2.Losing on income from aquaculture
dwindle. Impact on social in 4 aspects 1.To evacuate the house retreated 2.The relationship of the family
declining 3.The conflicts in the community 4.The custom activities customs reduction. Impact on quality of life
in 1 aspects 1.The more difficulty in working, the instability in working and lifestyle. Impact on psychological
in 2 aspects 1.The fear of erosion disaster 2.The anxiety of lossing on residential land, household. To prevent
the erosion of land and household of people in the community, there are 4 direction 1.The use of bags of soil
2.Extraction of a high ridge 3.Fill rocks 4.Planting bamboo. The prevention of coastal erosion problems using
bamboo is a temporary protection against erosion due to the soft structure of bamboo is able to done
immediately. The permanent protection still have no conclusion in this regard. Therefore the involved party
both the government and people should find the solution to solve the problem of coastal erosion seriously.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจาก อาจารย ดร.สวรรยา
ธรรมอภิพล อาจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ และ อาจารย ดร.สุทิศา ลุมบุตร ที่ไดใหคําแนะนํา
ขอเสนอแนะอันเปนประโยชน และใหคําปรึกษาในแนวทางการจัดทําวิทยานิพนธ ตลอดจนการ
ปรับปรุงแกไขใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จสมบูรณจึงขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานดวยความ
เคารพอยางสูงไว ณ ที่นี้
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดรับความชว ยเหลือจากทางเจาหนาที่ฝายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางขุนเทียน ผูนําชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน และผูให
ขอมูลทุกทานในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความชวยเหลือและไดสละ
เวลาในการตอบคําถามของผูวิจัยดวยไมตรีจิตอันดี ทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปดวยความ
เรียบรอย
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่คอยเปนกําลังใจ เขาใจและใหความชวยเหลือ
ตลอดมา ทําใหการศึกษาครั้งนี้ประสบผลสําเร็จดวยดี และขอขอบคุณเจาหนาที่คณะการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีสวนชวยเหลือใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได
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