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The objective of this research was to study the problem of coastal erosion on Bang Khun Thien
coastal and the impacts of erosion on the coastal communities affecting to the ecological, economic and society
and mentality including to study the solution of coastal erosion problem in Bang Khun Thien coast. Using
qualitative research methods, the study on literature review, observations and in-depth interviews of people in
the community, community chiefs and the concerning government agencies. The collecting data was verified by
data centers method following with the content analysis and classification of data according to the study.
Synthesis to obtain the overview of data under the framework of the study. To conclude and demonstrate the
results of a descriptive study.
The results indicated that Erosion of coastal areas have been occurred long time ago and
continuously ongoing cause the changes in the coastal areas and the community. With the strong sea waves
condition cause the flooding in household area. The community area was subsidence and flooded on a regular
basis. Coastal erosion affects the ecosystem in 3 aspects 1.Loss of coastal land, aquaculture residential, land
subsidence 2.Mangrove forest was destroyed 3.The amount of aquatic animals is reduced. Impact on economic
in 2 aspects 1.Losing on land protection, household repairing cost 2.Losing on income from aquaculture
dwindle. Impact on social in 4 aspects 1.To evacuate the house retreated 2.The relationship of the family
declining 3.The conflicts in the community 4.The custom activities customs reduction. Impact on quality of life
in 1 aspects 1.The more difficulty in working, the instability in working and lifestyle. Impact on psychological
in 2 aspects 1.The fear of erosion disaster 2.The anxiety of lossing on residential land, household. To prevent
the erosion of land and household of people in the community, there are 4 direction 1.The use of bags of soil
2.Extraction of a high ridge 3.Fill rocks 4.Planting bamboo. The prevention of coastal erosion problems using
bamboo is a temporary protection against erosion due to the soft structure of bamboo is able to done
immediately. The permanent protection still have no conclusion in this regard. Therefore the involved party
both the government and people should find the solution to solve the problem of coastal erosion seriously.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยมีพื้น ที่ชายฝง ทะเลยาวเปนระยะทางประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ใน 23 จังหวัด โดยแบงเปนชายฝงทะเลอาวไทย ยาวประมาณ 2,055 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
17 จังหวัด ไดแก จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา
ปต ตานี สว นชายฝงทะเลอัน ดามัน ระยะทางยาวประมาณ 1,093 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้น ที่ 6
จังหวัด ไดแก ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554)
ชายฝงทะเลมีความสําคัญในการเปนแหลงกําเนิดทรัพยากรธรรมชาติชนิดตาง ๆ เชน ปา
ชายหาด ปาชายเลน ปะการัง หญาทะเลรวมถึงสัตวที่อาศัยอยูบริเวณชายฝง หลายชนิดเปนอาหาร
ของมนุษยและบางชนิดเปนสัตวที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ นอกจากนีม้ นุษยยังใชประโยชนจากชายฝง
ในการเปนที่ตั้งถิ่นฐานบานเรือนมากกวา 12 ลานคน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551)
รวมถึ ง ความสํ า คั ญ ต อ ระบบเศรษฐกิ จ จากการท อ งเที่ ย วชายฝ ง ทะเล แหล ง ลงทุ น ใน
ภาคอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามัน เปนตน
ในปจจุบันชายฝงทะเลหลายแหงของประเทศไทยกําลังประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง
โดยเฉพาะชายฝงทะเลอาวไทยในพื้น ที่ 12 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี
และนราธิวาส ประสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝงในระดับรุนแรงโดยมีอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย
มากกวา 5 เมตรตอป และในบางพื้นที่มีอัตราการกัดเซาะมากกวา 20 เมตรตอป เชน ชายฝงทะเล
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีอัตราการกัดเซาะ 20 – 25 เมตรตอป ชายฝงทะเลบานขุนสมุทรจีน
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด สมุทรปราการ มีอัตราการกัด เซาะมากกวา 25 เมตรตอป (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551)
ปญ หาดังกลาวไดสงผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม กลาวคือ วิถีก าร
ดํารงชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่ริมชายฝงทะเล ประมาณ 12 ลานคน
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554) ไดรับผลกระทบจากการสูญเสียที่ดินชายฝงที่เปนที่ตั้ง
บานเรือนและตองเสียคาใชจายในการซอมแซมบานเรือนและสิ่งปลูกสรางที่ไดรับความเสียหาย
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2
นอกจากนี้ปญหาดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจจากการสูญเสียรายไดจากภาค
ทองเที่ยว เนื่องจากชายหาดทองเที่ยวที่สวยงามหลายแหงถูกกัดเซาะไมสวยงาม ทําใหนักทองเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวลดลง รวมถึงปญหาคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจจากความวิตกกังวลกับปญหาที่
เกิดขึ้น เกิดการถอยรนของชุมชนริมชายฝงและการอพยพยายถิ่นออกนอกพื้นที่ ทําใหความสัมพันธ
ของคนในชุมชนรวมถึงวัฒนธรรมทองถิ่นดั้งเดิมสูญหายไป
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เปนหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง
อยางรุนแรง โดยเฉพาะพื้นที่แขวงทาขาม ซึ่งอยูทางทิศใตของเขตบางขุนเทียนที่มีลักษณะเปนที่
ราบดินตะกอนปากแมน้ําที่ไดรับอิทธิพลจากแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําทาจีนขนาบพื้นที่ 2 ดาน
กอใหเกิดชายฝงทะเลและเปนแหลงกําเนิดปาแสมและปาโกงกางตามธรรมชาติที่เอื้ออํานวยตอการ
ประกอบอาชีพของคนในชุมชน คือ การทําประมงชายฝง เลี้ยงปลา กุงและหอย เปน ตน แตใ น
ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวกําลังประสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝง สงผลกระทบตอประชากรที่อาศัย
อยูในพื้นที่ริมชายฝงทะเลประมาณ 434 ครัวเรือน หรือ 2,204 คน ครอบคลุม 6 ชุมชน คือ ชุมชน
เสาธง ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ ชุมชนศรีกุมาร ชุมชนแสนตอ ชุมชนหลวงพอเตา และชุมชน
ชายทะเลบางขุนเทียน (สํานักยุทธศาสตรและการประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2552) โดยเฉพาะ
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน เปนพื้นที่ชุมชนแออัดและเปนพื้นที่หนาดานของกรุงเทพมหานครที่
ไดรับผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนพื้นที่แรก มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงประมาณ 20
เมตรตอป (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551) ประชากรที่ไดรับผลกระทบมีจํานวนมากถึง
208 คน 40 หลังคาเรือน (สํานักยุทธศาสตรและการประเมิน ผลกรุงเทพมหานคร, 2552) สงผล
กระทบตอการประกอบอาชีพประมงซึ่งเปนอาชีพหลักของคนในพื้นที่ พื้นที่ชายฝงที่ใชประโยชน
ในการเปนที่ตั้งบานเรือนและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงจนแผนดินหายไป
หลายกิโลเมตร สงผลกระทบทําตอการประกอบอาชีพ การยายเขามาหางานทําในเมือง ภาครัฐก็
ตองสูญเสียงบประมาณเพื่อใหความชวยเหลือในเรื่องตางๆ ทั้งดานที่อยูอาศัย การประกอบอาชีพ
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนชายทะเล เขต
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บางขุนเทียน แขวงทาขาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝง
ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงทั้งดานระบบนิเวศ เศรษฐกิจ
สังคม คุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจ อันจะเปนประโยชนตอองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ทองถิ่น เพื่อนําไปใชในการประกอบการวางแผน กําหนดนโยบายในการดําเนินการจัดการแกไข
ปญหาตอไป

3
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นทีช่ ุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
ทางดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิตและดานสภาพจิตใจ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงพื้นที่ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
ขอบเขตการศึกษา
การศึก ษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝงทะเล กรณีศึกษา
ชุมชนชายทะเลบางขุน เทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยได
กําหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้
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ขอบเขตเชิงพื้นที่
พื้นที่ศึกษาในครั้งนี้คือ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนชุมชนที่มีอาณาเขตพื้นที่ติดชายฝงทะเลอาวไทยและไดรับผลกระทบจาก
ปญหาการกัดเซาะชายฝง
ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การศึ ก ษาครั้งนี้ มุงเน น การศึก ษาสถานการณปญ หาการกัด เซาะชายฝง บริเวณชุมชน
ชายทะเลบางขุ นเทียน และผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชน ทางดานระบบ
นิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ รวมถึงศึกษาแนวทางการ
แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
ขอบเขตเชิงผูใหขอมูล
กลุมผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 4 กลุมคือ
1. ชาวบานในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ที่อาศัยอยูในพื้นที่มาเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 3 ป เพื่อเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานสถานการณการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ และผลกระทบ
จากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่ไดรับ ทั้งทางดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพ
ชีวิต และดานสภาพจิตใจ
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2. ผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ไดแก ปราชญชาวบาน
ผูรู ผู เฒ า ผูแ ก ที่อ าศัย ในพื้น ที่ มาเป น เวลานาน เนื่อ งจากสามารถให ขอ มู ลที่ แสดงใหเ ห็น ถึ ง
สถานการณของปญหาการกัดเซาะชายฝงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
3. ผูนําชุมชนอยางเป นทางการ ไดแก ประธานชุมชนชายทะเลบางขุน เทียน ผูนํากลุม
อนุรักษฯ เพื่อเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝง และแนวทาง
หรือนโยบายการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงของกลุมหรือชุมชน
4. สวนของราชการที่เกี่ยวของ เชน ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง เพื่อเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝง และ
แนวทางหรือนโยบายการปองกัน แกไขปญหาการกัด เซาะชายฝ งที่กํา หนดโดยหนวยงาน และ
นโยบายตางๆที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลาง
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ขอบเขตเชิงเวลา
ดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 10 เดือน
โดยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555
ขั้นตอนของการศึกษา
การศึก ษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝงทะเล กรณีศึกษา
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการกัดเซาะชายฝง แนวคิดทฤษฎีและรายงาน
การวิจัย รายงานเชิงสถิติ และเอกสารที่เกี่ย วของจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนํามากําหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษา
2. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวมและการสัมภาษณ
เชิงลึกกลุมผูใหขอมูล
3. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสังเกตและการสัมภาษณ
4. การสรุปผลการศึก ษา และนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความภายใตก รอบ
แนวคิดการศึกษา
5. การเสนอแนะ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
2. ทราบถึงผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง ที่มีตอชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
ทางดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ
3. ทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
ของหนวยงานตางๆ และขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนฐานขอมูลที่เปนประโยชนตอองคกรหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของในนําไปใชประกอบการวางแผน กําหนดนโยบายปองกันและลดผลกระทบ
จากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึก ษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝงทะเล กรณีศึกษา
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของจากหนังสือ ตํารา บทความวิชาการ และระบบสืบคน
ทางอินเตอรเน็ต เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังประเด็นตอไปนี้
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2. ความรูเกีส
่ยวกับการกัดเซาะชายฝง

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับชายฝง
3. ขอมูลพื้นที่ศึกษา

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับชายฝง
1.1 ความหมายของชายฝงทะเล
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดใหความหมายของชายฝงวา ชายฝงคือ
แถบแผนดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง
อยางเดนชัด
ปญญา จารุศิริและคณะ (2545) ไดใหความหมายของชายฝงวา ชายฝงคือแนวชายทะเล
ขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัด มักมีลักษณะโคงและ
เวาแตกตางกันออกไป บางก็เปนหนาผาหินสูงชัน และบางแหงก็เปนชายหาดระดับต่ําที่แผขยาย
ออกไปกวางขวางแทรกสลับอยูระหวางภูเขาและโขดหิน แรงที่ทําใหเกิดรู ปรางของชายฝงแบบ
ตางๆ เกิดจากแรงจากกระแสคลื่นและลมในทะเลที่กอใหเกิดขบวนการกัดกรอน พัดพาและสะสม
ตัวของตะกอน เศษหินและแรที่เกิดจากขบวนการภายในโลกที่ทําใหเปลือกโลกเกิดการยกตัวหรือ
จมตัว
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กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม (2549) ไดใ หค วามหมายของชายฝง วา ชายฝงทะเล
(Coast หรือ Coastal) คือแถบแผนดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ
ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัด จึงมีความกวางกําหนดไมไดแนนอน
สรุปความหมายของชายฝงคื อ แนวแผน ดิน ที่อ ยูร ะหวางแนวชายทะเล กับ บกที่ มี
ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน มีความกวางไมแนนอน ชายฝงมีลักษณะแตกตางกัน
ออกไป แรงที่ทําใหเกิดรูปรางของชายฝง เปนแรงจากกระแสคลื่นและลมในทะเล มีผลทําใหเกิด
การกัดกรอน และมีการพัดพาตะกอนสะสม เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
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1.2 ลักษณะชายฝสงทะเล

กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม (2549) ไดจําแนกลักษณะของชายฝงตามลักษณะทางภูมิ

ประเทศไดเปน 5 ประเภทดังนี้
1. ชายฝงทะเลยุบจม (Submerged Shoreline) เกิดจากการที่เปลือกโลกบริเวณริมฝง
ทะเลยุบจมลง หรือการที่น้ําทะเลยกระดับขึ้นทําใหบริเวณที่เคยโผลพนระดับน้ําทะเลกลับจมอยูใต
ผิวน้ํา ปรากฏเปนหนาผาชันไมคอยมีที่ราบชายฝง แนวชายฝงเวาแหวงมาก หากภูมิประเทศเดิมเปน
ภูเขาและเมื่อเกิดการยุบจมขึ้นแลว มักกอใหเกิดเกาะตางๆ บริเวณชายฝง เชน ชายฝงทะเลบริเวณ
ภาคใตฝงตะวันตกหรือฝงทะเลอันดา มันแถบจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล
2. ชายฝงทะเลยกตัว (Emerged Shoreline) เกิดจากการที่เปลือกโลกยกตัวขึ้นหรือการ
ที่น้ําทะเลลดระดับลง ทําใหบริเวณที่เคยจมอยูใ ตร ะดับน้ําทะเลกลับโผลพน ผิวน้ําขึ้นมา หาก
แผนดินเดิมที่เคยจมอยูใตระดับน้ําทะเลเปนบริเวณที่มีตะกอน กรวด ทราย ตกทับถมกันมาเปน
เวลานานแลว จะทําใหเกิดที่ราบชายฝงที่มีบริเวณกวาง แนวชายฝงเรียบตรงไมเวาแหวงมาก เชน
ชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันออกหรือฝงอาวไทยตั้งแตจังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดนราธิวาส ชายฝง
ทะเลยกตัวบางแหงมีฝงชันเปนภูเขา เนื่องจากภูมิประเทศเดิมที่อยูใตทะเลมีความลาดชันมาก เชน
ชายฝงทะเลภาคตะวันออก บริเวณอาวพัทยา อําเภอสัตหีบ และอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนตน
3. ชายฝ ง ทะเลคงระดั บ (Neutral Shoreline) หมายถึ ง ชายฝ ง ทะเลที่ ไ ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงใดๆ ระหวางระดับน้ําทะเลและบริเวณชายฝงของทวีป แตยังคงมีก ารทับถมของ
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ตะกอนตางๆ เกิดขึ้น ลักษณะชายฝงทะเลประเภทนี้ไดแก ชายฝงดิน ตะกอนรูปพัด ชายฝงดินดอน
สามเหลี่ยม ชายฝงภูเขาไฟ ชายฝงแนวหินปะการัง ชายฝงหินปะการังแนวขวาง ชายฝงปะการังรูป
วงแหวน
4. ชายฝงทะเลรอยเลื่อน (Fault Shoreline) เกิดจากการเลื่อนตัวของเปลือกโลกตาม
บริเวณชายฝง ถารอยเลื่อนมีแนวเลื่อนลงไปทางทะเลจะทําใหระดับของทะเล ลึกลงไปหรือถารอย
เลื่อนมีแนวเลื่อนลึกลงไปทางพื้นดินจะทําใหน้ําทะเลไหลเขามาในบริเวณพื้นดิน
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5. ชายฝงทะเลแบบผสม
(Compounded
Shoreline)
ส

ลักษณะที่กลาวมาแลวปะปนกัน ชายฝงทะเลประเภทตางๆ ดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั้งในรูปแบบของการกัดเซาะและการทับถม โดยมีตัวการที่สําคัญคือ คลื่น ลม และกระแสน้ําทําให
เกิดเปนลักษณะภูมิประเทศชายฝงที่แตกตางกันออกไป เชน ลักษณะเปนชายหาด (Beach Shor) ซึ่ง
อาจปรากฏเปนหาดหิน หาดโคลน หาดทราย นอกจากนี้อาจมีลักษณะเปนสันทรายหรือสันหาด
(Berm) สันดอน (Bar) ทะเลสาบน้ําเค็ม (Lagoon) หนาผาสูงชันริมทะเล (Sea Cliff) เวาทะเล (Sea
Notch) ถ้ําทะเล (Marine Cave) สะพานหินธรรมชาติ (Natural Bridge) ชะวากทะเล (Estuary) และ
เกาะตางๆ
ชายฝ ง ทะเลบางขุ น เที ย นจั ด มี ลั ก ษณะชายฝ ง ทะเลแบบผสม มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาโดยคลื่น ลมและกระเสน้ํา เกิด การกัด เซาะและทับถมของตะกอนดิน ลัก ษณะเป น
ชายหาดโคลน จากการที่เปนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงมีความออนไหวไดงาย หากมี
การบุกรุก หรือมีการใชประโยชนที่ดินผิดประเภทอาจสงผลกระทบตอคุณ ภาพสิ่งแวดลอมของ
พื้นที่ชายฝงอยางมาก
1.3 ความสําคัญของชายฝงทะเล
ชายฝ ง ทะเลมี ค วามสํ า คั ญ อย า งมาก เนื่ อ งจากเป น แหล ง ที่ อุ ด มสมบู ร ณ ไ ปด ว ย
ทรั พยากรธรรมชาติ ที่มี คุณ ค ามากมายตอ ระบบเศรษฐกิ จ สั งคมและระบบนิ เ วศ กรมเจา ท า
กระทรวงคมนาคม (2549) ไดกลาวถึงความสําคัญของชายฝงทะเล ไวดังนี้
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1. ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ พื้นที่ชายฝงทะเลไดถูกนําไปใชประโยชนที่ดินใน
รูปแบบตาง ๆ กัน เชน ใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทําการประมง พื้นที่ปาไมและปาชายเลนพื้นที่อยู
อาศัย พื้นที่วางเปลาและพื้นที่อื่น ๆ การใชที่ดินของพื้นที่ชายฝงทะเล มีลักษณะคลายพื้นที่บนบก
กลาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโนมของการพัฒนาพื้นที่ตัวอยางเชน พื้นที่ชายฝงทะเลที่
เปนแหลงทองเที่ยวหรือมีแนวโนมที่จะพัฒนาเปน แหลงทองเที่ยว นอกจากนี้แนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงที่ดินอื่น ๆ เชน การสรางคอนโดมิเนียม บังกะโล บานพัก ตากอากาศ บานพักอาศัย
ตลอดจนการพัฒนาขบวนการขนสงทางน้ํา เชน การสรางทาเรือน้ําลึก ทาเรือประมง เปนตน
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2. ความสําคัญสตอสังคม ตามพื้นที่ชายฝงทะเลมักจะมีการขยายตัวของชุมชนสูงและ

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสงผลใหการใชที่ดินเปลี่ยนจากเดิมเปนพื้นที่ชุมชน ที่อยูอาศัย หรือ
พื้นที่พาณิชยกรรม
3. ความสําคัญตอระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเลเชน ปาชายเลน ชายหาด
ปะการังหญาทะเล สัตวทะเล และทรัพยากรประมงอื่นๆ ลวนมีความสําคัญตอระบบนิเวศทั้งสิ้น
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเนื่องมาจากการพัฒนาตาง ๆ จะสงผลใหเกิดการบุกรุก และหากมี
การใชประโยชนที่ดินผิดประเภท อาจสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชายฝงอยาง
มากมาย และเปนการทําลายระบบนิเวศ
ชายฝงทะเลมีความสําคัญเนื่องจากเปนแหลงที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณมี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศ เชน ปาชายเลน ชายหาด ปะการัง หญาทะเล
สัตวน้ําตางๆ และทรัพยากรประมงอื่นๆอีกมาก ในปจจุบันมีการนําพื้นที่ชายทะเลไปใชในรูปแบบ
ตางกัน เชน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทําการเกษตรกรรม ทํานาเกลือ ทําปาไม และเปนพื้นที่อยูอาศัย
การใชประโยชนที่ดินเหลานี้เปนสิ่งชี้วัดแสดงใหเห็นถึงพื้นฐานการผลิตทางดานเศรษฐกิจของ
พื้นที่ชายฝงทะเล ตัวอยางเชน การนําพื้นที่มาใชประโยชนทางการเกษตร จะสงผลทําใหการเกษตร
เปนกิจกรรมเศรษฐกิจที่สําคัญ (กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม, 2554)
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การใชที่ดิน ของพื้นที่ชายฝงทะเลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโนมของการพัฒนา
พื้นที่ เชน พื้นที่ชายฝงทะเลที่เปนแหลงทองเที่ยว หรือมีแนวโนมที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว มี
การขยายตัวของชุมชนสูง และมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ จน
กลายเปนชุมชนที่อยูอาศัย หรือพื้นที่พาณิชยกรรม และยังมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทีด่ ินอื่นๆ
เชน การสรางคอนโดมิเนียม บังกะโล บานพักตากอากาศ ทาเรือน้ําลึก และทาเรือประมง
สรุปชายฝงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ อยางมาก ดังนั้นหากเกิด
ปญหาการกัด เซาะชายฝ งจะทํ าใหเ กิด ผลกระทบต อด านเศรษฐกิ จ เช น กระทบต อพื้ น ที่ ทาง
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ระบบนิเวศสงผลกระทบตสอทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝง เชน ปาชายเลน ชายหาด สัตวน้ําตางๆ

การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สวนทางดานสังคมมีผลกระทบตอชุมชนในพื้นที่ชายฝง และดาน
ซึ่งผูวิจัยมีความสนใจจะศึกษาผลกระทบที่เกิดจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝงใน
ดานตางๆ
1.4 ชายฝงทะเลของประเทศไทย
ชายฝงทะเลของประเทศไทยมีความยาวทั้งหมดประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ 23 จังหวัด โดยแบงเปนชายฝงทะเลอาวไทยและชายฝงทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง (2554) กลาวถึงชายฝงทะเลของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชายฝงทะเลอาวไทย
ชายฝงทะเลอาวไทยมีความยาวประมาณ 2,055 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด
ไดแก จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา
ปตตานี และนราธิวาส ดังตารางที่ 1
ลักษณะโดยทั่วไปของอาวไทยเปนอาวกึ่งปด มีลักษณะเปนชายฝงน้ําตื้น ชายฝง
ทะเลอาวไทยแบงออกไดเปน 2 สวน คือ อาวไทยฝงตะวันออก นับจากจุดกึ่งกลางระหวางปาก
แมน้ําทาจีนกับแมน้ําเจาพระยาไปในทางดานทิศตะวันออก จรดเขตประเทศกัมพูชา ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร รวม 7
จังหวัด มีค วามยาวประมาณ 635 กิโลเมตร สวนอาวไทยฝงตะวันตก นับจากจุดกึ่งกลางแมน้ํา
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เจาพระยากับแมน้ําทาจีนไปในทางทิศตะวันตกลงไปทางใต จรดเขตประเทศมาเลเซียที่ปากแมน้ํา
สุไหงโกลก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร
สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส รวม 10 จังหวัด มีความยาวประมาณ
1,420 กิโลเมตร
อาวไทยจึงเปนแหลงรองรับน้ําจืดขนาดใหญของประเทศไทย โดยรองรับน้ําจืดที่
ไหลลงมาจากแมน้ําสายหลัก ไดแก แมน้ําตาป แมน้ําแมกลอง แมน้ําทาจีน แมน้ําเจาพระยา และ
แมน้ําบางปะกง
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2. ชายฝงทะเลอั
ส นดามัน

ชายฝงทะเลอันดามัน นับจากปากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง ลงไปทางใต จรดที่

จังหวัดสตูล มีความยาวระยะทางประมาณ 1,093 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแกจังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ดังตารางที่ 1
ลักษณะของชายฝงอันดามัน เปนหนาผา หาดหินแหลมคม และหาดทรายแคบ เกิด
จากการยุบตัวและยกตัวของแนวราวเปลือกโลก ลักษณะของตะกอนเปนตะกอนสะสมตัวในทะเลที่
จมตัวอยูบนหินดาน ประเภทหินภูเขาไฟ และหินแปร มีหมูเกาะเล็กใหญกระจัดกระจายอยูทั่วไป
ชายฝงทะเลอันดามันไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ําจืดนอยกวาทางดานฝงทะเลอาวไทย เนื่องจากมี
แมน้ําสายสั้น และขนาดไมใหญนักไหลลงสูทะเล และชายฝงทะเลอันดามันเปนทะเลเปดเชื่อมตอ
กับมหาสมุทรอินเดีย จึงมีคาความเค็มของน้ําทะเลสูง เมื่อเทียบกับฝงอาวไทย
ระบบนิเวศชายฝงทะเลอันดามัน มีความซับซอนหลากหลาย และมีความสมบูรณอยู
มาก มีความหลากหลายของสัตวทะเลทั้งชนิด รูปราง สีสัน ความสวยงาม จําพวกปลา เชน กลุม
ปลาผีเสื้อ ปลาสลิดหิน ปลานกขุนทอง ปลากะรังหรือปลาเกา เปนตน สําหรับเตาทะเลที่พบไดแก
เตากระ เตาตนุ เตามะเฟอง และเตาหญา กลุมสัต วเลี้ยงลูกดว ยนมที่พบ เชน วาฬ โลมา พะยูน
แหลงอาหารของสัตวทะเลนานาชนิด ไดแก แพลงกต อนพืช สาหรายและหญาทะเล และกลุม
ปะการังแข็ง ปะการังออน จะพบมากในบริเวณหนาผาที่มีกระแสน้ําไหลแรง หรือบนพื้นที่ปะทะ
กับความรุนแรงของคลื่น
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ตารางที่ 1 ความยาวชายฝงทะเลของจังหวัดตางๆ ในประเทศไทย
ชายฝง
อาวไทยฝงตะวันออก

รวม

อาวไทยฝงตะวันตก

รวม

อันดามัน

รวม
รวมทั้งหมด

ครอบคลุมจังหวัด
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
7 จังหวัด
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ชุมพร
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปตตานี
นราธิวาส
10 จังหวัด
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
6 จังหวัด
23 จังหวัด

ระยะทาง (กิโลเมตร)
184.30
102.25
104.48
171.78
16.28
50.21
5.81
635.11
42.78
25.20
91.73
246.75
247.75
166.38
244.99
157.90
138.83
57.76
1,420.07
137.92
241.53
205.89
216.33
136.33
155.07
1,093.07
3,148.25

ที่มา: ดัด แปลงจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลใน
ประเทศไทย”, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554.
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2. ความรูเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝง
2.1 ความหมายของการกัดเซาะชายฝง
การกัดเซาะชายฝงมีผูใหความหมายไวหลากหลาย ผูวิจัยขอยกตัวอยางความหมายของ
การกัดเซาะชายฝง ไดดังนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2554) ไดใหความหมายของการกัดเซาะชายฝงวา
“การกัดเซาะชายฝง หมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเล ที่ทําใหเกิด การสูญเสีย
พื้น ที่ช ายฝ ง ” อธิบ ายการกั ด เซาะชายฝ งว า เป น การเปลี่ย นแปลงพื้ น ที่ช ายฝ ง ทะเล ทั้ งโดย
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ส แลวยังเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดการสูญเสียพื้นที่ชายฝง หรือ
สูญเสียแนวกําแพงทางธรรมชาติ
กระบวนการตามธรรมชาติและกิจ กรรมของมนุษย นอกจากจะสงผลกระทบและทําใหเกิดการ

ชายหาด อีกทั้งยังอาจทําใหพนื้ ที่ชายฝงทะเลบางแหงเกิดการทับถมของตะกอนและเกิดการตื้นเขิน

Oldale, Robert N (2009) ไดใหค วามหมายของการกัด เซาะชายฝงวา “การกัดเซาะ
ชายฝง หมายถึง การชะลางพังทลายของตะกอนเปนการชะออกไปจากพื้นที่และเปนการกําจัดของ
ตะกอนชายหาดหรือเนิน โดยการกระทําของคลืน่ ” อธิบายการกัดเซาะชายฝงวา กระแสคลื่นหรือ
การระบายน้ํา คลื่นที่สรางโดยลมพายุหรือจากเรือยนตที่วิ่งดวยความเร็วทําใหชายฝงทะเลถูก กัด
เซาะ ซึ่งอาจเปน รูปแบบของการสูญเสีย ตะกอนดิน และหิน ในระยะยาวหรือเพียงชั่วคราวของ
ตะกอนชายฝงทะเล การกัด เซาะในสถานที่หนึ่งอาจสงผลให ต ะกอนทับถมในพื้น ที่ ใ กลเคียง
กระบวนการกัดเซาะเกิดจาก การเสียดสี การกระทบและการกัดกรอน
ปญญา จารุศิริและคณะ (2545) ไดใหความหมายของการกัดเซาะชายฝงวา “การกัดเซาะ
ชายฝง หมายถึง ชายฝงบริเวณที่ผุพังพังทลายหรือเปลี่ยนรูปราง จากการกระทําของคลื่น” อธิบาย
การกัดเซาะชายฝงวา เปนการกัดกรอนโดยคลื่นตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดการกัดกรอนชายฝงก็คือ
การกระทําของคลื่น (Wave Activity) แรงปะทะของคลื่นอาจรุนแรงมากกวาแรงขับเคลื่อนของน้ํา
ในมหาสมุทรมาก และเมื่อคลื่นเขาปะทะชายฝงอาจพัดพาเอากรวดขนาดใหญมาดวย ทําใหชายฝง
บริเวณนั้นพังทลายหรือเปลี่ยนรูปรางไปได การผุพังดังกลาวมักเกิดควบคูไปกับการผุพังทางเคมี
การผุพังทางเคมีจะชวยทําใหรอยแตกนั้นขยายใหญขึ้นเมื่อถูกคลื่นปะทะอยูเปนเวลานานๆ จากรอย
แตกกลายเปนโพรงขนาดเล็ก (Sea Notch) และกลายเปนถ้ํา (Sea Cave) ในที่สุดชายหาดบางแหงที่
มีหนาผาเปนแหลมยื่น จะถูกคลื่นกัดเซาะจนเกิดเปนโพรงทะลุไปยังอีกดานหนึ่งของแหลม เหลือ
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ใหเห็นเพียงสวนบนที่ยังตออยูระหวางแผนดินกับแหลมที่ยื่นออกไป เรียกลักษณะของผาทะเลนี้วา
โคงทะเล (Sea Arches) เมื่อการกัดเซาะยังเกิดตอไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสวนตอดังกลาวถูกกัดเซาะไป
หมดจะทําใหสวนที่ยื่น ถูกตัดขาดจากแผนดินเรียกวาโขดทะเล (Sea Stack)
กรมทรัพยากรธรณี (2545) ไดใหความหมายของการกัดเซาะชายฝงวา “การกัดเซาะ
ชายฝงหมายถึง กระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทําใหหินและตะกอนทั้งหลายที่ประกอบกันอยูใ น
พื้นที่หลุดรวงหรือเคลื่อนที่ไปจากตําแหนงเดิม” อธิบายการกัดเซาะชายฝงวา ตัวการที่ทําใหเกิดการ
กัดเซาะไดแก คลื่น ลม กระแสน้ําขึ้นน้ําลง และสิ่งมีชีวิต ทั้งสัตวและมนุษย เมื่อเกิดการกัดเซาะ
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ชายฝงจะทําใหพื้นที่ชายฝงหดหายไป หรือชายทะเลถอยรนเขาไปในแผนดิน ทําใหเกิดการสูญเสีย
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย สรุ ป ความหมายของการกั ด เซาะชายฝ ง ว า “การกั ด เซาะชายฝ ง คื อ

กระบวนการการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงที่เปนการกระทําของคลื่นโดยกระบวนการ การเสียดสี
การกระทบและการกัดกรอน มีผลทําใหเกิดการชะลางพังทลายของพื้นที่ชายฝง” การพังทลายของ
ชายฝงทําใหตะกอนตางๆมีการเคลื่อนยาย เกิดการสูญเสียที่ดิน และสรางความเสียหายตอทรัพยสิน
2.2 สาเหตุการกัดเซาะชายฝง
สาเหตุของการกัดเซาะชายฝงแบงไดเปน 2 สาเหตุสําคัญคือ สาเหตุจากธรรมชาติและ
สาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย
2.2.1 สาเหตุจากธรรมชาติ
ธรรมชาติ เปน ปจ จัยหนึ่งที่ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงลัก ษณะทางธรณีวิทยาของ
ชายฝง เชน กระแสน้ํา ลมมรสุม พายุ ภาวะน้ําขึ้น-น้ําลง ลักษณะทางกายภาพของชายฝง และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปจจั ยตางๆเหลานี้มีอิทธิพลตอกระบวนการเคลื่อนยายดินตะกอน
และมวลทรายชายฝงทะเล ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงทั้งการงอก และการกัดเซาะ โดย
ปจจัยตามธรรมชาติที่เกี่ยวของการกัดเซาะชายฝง มีดังนี้
1. กระแสน้ํา ในบริเวณอาวไทย มีอิทธิพลตอพื้นที่ชายฝงทะเลมากกวาในบริเวณ
กลางอาว โดยในชวงน้ําขึ้น-น้ําลง สําหรับในทะเลอัน ดามันกระแสน้ําในแนวทิศเหนือ -ใต จะมี
ความรุนแรงกวากระแสน้ําในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
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และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กระแสน้ําในชวงน้ําลงจะมีความรุนแรงกวากระแสน้ําในชวงน้ํา
ขึ้น จึงทําใหเกิด ตะกอนมากกวา โดยตะกอนจะถูก พัดพาไปสะสมตัว ตามทิศทางการไหลของ
กระแสน้ํา
2. ลมมรสุมและพายุ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีอิทธิพลตอชายฝงอาวไทย
โดยกอใหเกิด คลื่น ขนาดใหญและกระแสลมแรง เคลื่อนเขาปะทะชายฝงทะเล และพั ดพาทราย
ออกไปจากพื้นที่ชายฝงทะเล ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ สวนอิทธิพลของลมมรสุม
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ตะวันตกเฉียงใต จะพัดนํามวลทรายกลับคืนสูชายฝง สําหรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะกอใหเกิด
เมษายน ดั งนั้น การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงตามธรรมชาติจึงเกิด ขึ้น เปน ปกติใ นรอบป (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2550)
3. ภาวะน้ําขึ้น-น้ําลง การขึ้นลงของน้ําทะเลในอาวไทย บริเวณอาวไทยตอนบนมี
คาของชวงความแตกตางระหวางน้ําขึ้น-น้ําลงเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร ขณะที่น้ําขึ้น-น้ําลงฝงอันดา
มัน มีคาของชวงความแตกตางระหวางน้ําขึ้น-น้ําลง เฉลี่ยแตละแหงไมเทากัน ชนิดและคาของชวง
ความแตกตางระหวางน้ําขึ้ น-น้ําลงมีผลตอการเคลื่อนตัว ของตะกอนเลน และมวลทรายบริเวณ
ชายฝงทะเล ซึ่งในสภาวะสมดุลกระแสน้ํา และการเกิดน้ําขึ้น-น้ําลงเปนปจจัยสําคัญตอการนําพา
มวลทรายและตะกอนเลนเคลื่อนตัวไปตามแนวชายฝงทะเล และเขาออกจากแนวชายฝง ซึ่งเปนผล
ทําใหบางพื้นที่เกิดการงอก บางพืน้ ที่เกิดการกัดเซาะในแตละชวงเวลา (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง, 2554)
4. ลักษณะทางกายภาพของชายฝงทะเล บริเวณชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันตก
ตอนลางซึ่งเปนทะเลปด จะไดรับผลกระทบอยางรุนแรง เมื่อเกิดพายุที่กอตัวในทะเลจีนใตพัดเขาสู
อาวไทย ชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของทุกป โดยคลื่นขนาดใหญจะเคลื่อนตัวเขากระทบชายฝง
ทะเลโดยตรง เปนผลใหชายฝงทะเลของจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา
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เกิดการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง และความลาดชันของชายฝงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝง
แตกตางกัน โดยบริเวณชายฝง ทะเลที่มีค วามลาดชัน นอยจะเกิ ด การเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเล
มากกวาชายฝงทะเลที่มีความลาดชันสูง
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณภาวะโลกรอน เปนสาเหตุทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของโลก สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศชายฝงและแนวปะการัง ทําใหเกิด ปรากฎการณแนวปะการังฟอกขาว สภาพอากาศ
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แปรปรวน ชวงเวลาของฤดูกาลเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดลมพายุบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น

2.2.2 สาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย
กิจกรรมตางๆที่มนุษยทําเพื่อ มุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมโดยใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยูคอนขางจํากัด ประกอบกับประชากรที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ความ
ตองการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใชในการผลิตกอใหเกิดประโยชนแกมนุษยก็ยอมมีมากเปนเงาตาม
ตัว การพัฒนาที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดการการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ชายฝงทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลง และเปนการเรง
ใหก ระบวนการกัด เซาะชายฝงทะเล การกัดเซาะชายฝงจึงมีแนวโนม มีค วามรุน แรงมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมตางๆที่สงผลตอการกัดเซาะชายฝงมีดังนี้
1. การสรางโรงงานอุตสาหกรรม ในการสรางโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝง
สวนใหญจะเปนโรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมประมง เชนโรงงานปลาปน และโรงงาน
ทํากุงแหง รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น ทําใหตองมีการถมทะเล ตัดถนนสรางเสนทาง
คมนาคมขนสงและการสรางทาเรือเพื่อขนถายสินคา ยอมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของชายฝงทะเลอยางชัดเจน ผลที่ตามมาคือปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอยางรุนแรง และ
ปญหามลพิษตางๆเชน น้ําเนาเสียจากโรงงานหากปลอยของเสียโดยไมมีการกําจัดของเสียที่ดีพอ
ยอมสงผลเสียตอระบบนิเวศทางชายฝงได (วันชัย อิงปญจลาภ, 2545)
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2. การพัฒนาเพื่อเปนที่อยูอาศัย ยานการคาและแหลงทองเที่ยว การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรทําใหมีการขยายตัวของเมืองเปนไปในทิศทางที่ตองลงสูชายทะเล (วันชัย อิงปญจลาภ,
2545) มีการสรางบานเรือน อาคาร ตึกแถวเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย เปนยานการคาและการพาณิชย อีก
ทั้งมีการใชประโยชนที่ดินเนน การรองรับกิจ กรรมการทองเที่ยว โดยใชพื้นที่ชายฝงทะเล สราง
สิ่งกอสรางรุกล้ําลงไปในทะเลเพื่อกิจกรรมตางๆ เชน การสรางโรงแรม สถานตากอากาศ การใช
ประโยชนที่ดินที่ไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ มีการรุกล้ําสันทรายเขาไปใกลชายฝงทะเล รวมถึง
เสนทางคมนาคมเพื่อเขาถึงแหลงทองเที่ยว ถนนเลียบชายฝง ทาเรือ สิ่งเหลานี้ สงผลทําใหสภาพ
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ชายฝงเกิดการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางของคลื่น การขาดทรายทดแทน

3. การสรางเขื่อน และการขุดลอกรองน้ํา การสรางเขื่อนที่ตนน้ําทําใหการไหลของ
กระแสน้ําเกิดการชะลอตัว และตะกอนแขวนลอยจะตกตะกอนอยูในลําน้ํา รวมถึงมีบางสวนถูกกัก
ไวบริเวณเหนือเขื่อน สงผลใหปริมาณตะกอนที่ไหลลงไปสะสมตัวบริเวณปากแมน้ํานอยลง เปน
ผลใหข าดตะกอนที่จ ะถูก เติมเขาไปแทนที่ต ะกอนในบริเวณชายฝงทะเลที่ถูก พัดพาออกไปยั ง
บริเวณอื่น ดังตัวอยางเชน การสรางเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีสวนเกี่ยวของกับการลดลงของ
ตะกอนดินบริเวณชายฝงทะเลบางขุนเทียน โดยพบวาภายหลังการสรางเขื่อนทั้งสอง ทําใหอัตรา
การตกตะกอนที่ปากแมน้ําเจาพระยาลดลงจาก 25.3 ตันตอป เหลือเพียงประมาณ 6.6 ตันตอป ซึ่ง
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหชายฝงทะเลบางขุนเทียนประสบกับปญหาการกัดเซาะอยางตอเนื่อง และทวี
ความรุนแรงมากขึ้น (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2550) การขุดลอกรองน้ําที่ไมไดกระทําในพื้นที่ชายฝง แตทํา
ในบริเวณที่เสนทางเดินเรือหรือรองน้ําที่ผานปาชายเลน เมื่อมีการขุดรองน้ําเรือขุดจะพนดินเลน
หรือทรายที่ขุดลอกจากบริเวณทองน้ํา มีการพัดพาตะกอนออกไปจากพื้นที่และเกิดการตกตะกอน
ลดลง (สนิท อักษรแกว, 2542) การขุดลอกรองน้ําอาจทําใหเกิดการทับถมของตะกอนในลักษณะ
โขดใตน้ํ านอกชายฝง ทะเล ในปริมาณถึง 2,500,000 ลูก บาศก เมตร ในระยะเวลา 17 ป (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Silvester and Hsu, 1997)
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4. การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนเพื่อใช
พัฒนาเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการขุดบอเพื่อการทํานากุง ซึ่งมีการกระจัด
กระจายอยูทั่วไปตามจังหวัดตางๆบริเวณชายฝง แตมักพบมากดานชายฝงทะเลอาวไทย คิดเปน
รอยละ 64.3 ของพื้นที่การใชประโยชนจากปาชายเลน (พิเชษฐ เดชผิว, 2546) มีการทําลายปาชาย
เลนเพื่อทํานากุง ทําใหเกิด การกัดเซาะชายฝงทะเลไดงายและรุน แรง เนื่องจากปาชายเลนเปน
เสมือนกําแพงปองกันกระแสลม และคลื่น และระบบรากไมของพรรณพืชในปาชายเลนยังชวยดัก
ตะกอนเลนที่ฟุงกระจายใหตกตะกอน ตลอดจนชวยใหดินเลยยึดรวมตัวกัน ยากตอการพังทลาย
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ตอนบน เมื่อเปรียบเทียบภาพถ
ส ายดาวเทียม พ.ศ. 2532 และ พ.ศ.าง2545 ปาชายเลนลดลงจาก 13,027
การเปลี่ ยนแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิน ในพื้ น ที่ช ายฝง ทะเลบริ เ วณอ าวไทย

ไร เหลือเพียง 7,925 ไร โดยพบปาชายเลนเปลี่ยนเปนนากุงและบอเลี้ยงปลา นาเกลือ บอเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา ชุมชน และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น การใชปาชายเลนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยเฉพาะการ

ทํานากุงนอกจากจะเปนการสูญเสียพื้นที่ปาชายเลนในสวนที่ทําการเพาะเลี้ยงทั้งหมดแลว กิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยง เชน การตัดทําลายพันธุไมปาชายเลนทําใหกําแพงปราการปองกันแนว
ชายฝงทะเลถูกทําลาย การขุดลอกรองน้ํา การยกคันดิน และอื่นๆ จะทําใหเกิดการชะลางตะกอน
ไปสูบริเวณขางเคียงซึ่งเปนปจจัยที่สงผลกระทบใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงได (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง, 2554)
5. การขุดหนาดินหรือลอกตะกอนดิน ขาย มีการนําดินจากการขุด บอเพื่อการ
เพาะเลี้ยงกุงออกนอกพื้นที่ ตอมาในระยะหลังการประกอบอาชีพเลี้ยงกุงที่มีตนทุนสูงไมคุมคากับ
การลงทุน จึงได มีเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพื้น ที่น ากุงเปนพื้น ที่ดักตะกอนดินไวในนากุง
เพื่อใหตะกอนดินมาตกและทับถมเปนดินเลนและรอใหตะกอนดินแข็ง จากนั้นจึงขุดดินไปขาย
ถึงแมวาการขุดตะกอนดินออกนอกพื้นที่นั้นมิใชสาเหตุโดยตรงของการกัดเซาะ แตหากเกิดการกัด
เซาะในพื้นที่ที่มีการกระทําดังกลาว จะทําใหผลการเกิดการกัดเซาะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ตะกอนเลนที่จะมาเติมใหแกระบบนิเวศชายฝง ทะเลถูกกักเก็บออกไปจากระบบ ซึ่งพื้นที่ที่มีการขุด
ลอกตะกอนดิน ออกนอกพื้น ที่ และกอ ให เ กิด ป ญหาอย า งรุ น แรง ไดแ ก พื้ น ที่ ช ายฝ ง จั งหวั ด
สมุทรสาคร และ จังหวัดสมุทรสงคราม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551)

19
โดยเฉพาะในพื้นที่ ตําบลพันทายนรสิงห พบปญหาการทรุดตัวของถนนเนื่องจาก
การขุดลอกตะกอนดินในบอเลี้ยงสัตวน้ําที่อยูติดกัน และหากเกิดเหตุการณเชนนี้บริเวณที่เปนคัน
ดินกั้นบอกุงกับปาชายเลนหรือทะเลดานนอก จะสงผลใหน้ําทะเลรุกเขามาในแผนดินเปนระยะทาง
ยาวเทากับขนาดบอ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการกัดเซาะเปนระยะทางเทากับขนาดบอไดเชนกัน และ
ความลึกของน้ําทะเลที่รุกเขามาก็มีความลึกเทากับความลึกของบอ (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง, 2551)
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ใชงบประมาณจํานวนมากสและคาใชจายในการน้ําประปามีราคาสูงกวาน้ําบาดาล การสูบน้ําบาดาล

6. การสูบน้ําบาดาลใช เนื่องจากการสงน้ําประปาไปในที่หางไกลตองมีการเดินทอ

มาใชจึงมีสวนสําคัญใหเกิดการทรุดตัวของแผนดิน และทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงทะเลได ดังเชน
การกัดเซาะในพื้นที่บริเวณอาวไทยตอนบน ซึ่งประสบปญหาแผนดินทรุดจากการสูบน้ําบาดาลเกิน
ศักยภาพ ดังเชนในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร พบวา การใชน้ําบาดาลนําไปสูการเกิดแผนดินทรุด
โดยมีปริมาณการใชน้ําบาดาลสูงถึง 111,153 ลูกบาศกเมตรตอวัน การใชน้ําบาดาลที่เพิ่มขึ้นสงผล
ใหเกิดการทรุดตัวของแผนดินจากเดิม 0.9 เซนติเมตรตอป ในชวงป พ.ศ. 2522 ถึง ปพ.ศ. 2532 และ
เพิ่มขึ้นเปน 2.3 เซนติเมตร เมื่อป พ.ศ. 2548 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2552)
7. การกอสรางโครงสรางปองกันการกัดเซาะ การขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงชายฝง การแกปญหาเฉพาะหนาโดยการกอสรางโครงสรางปองกัน
การกัดเซาะชายฝงทะเล การออกแบบโดยไมถูกตองตามหลักวิชาการ สงผลใหเกิดการกัดเซาะเพิ่ม
มากขึ้น หรือบางสวนสงผลกระทบใหมีการกัดเซาะ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554)
การขาดความรู ความเขาใจ ในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลที่ไมถูกตองมีสวนทําใหเกิด
การขยายตัว ของพื้น ที่ก ารกัด เซาะชายฝงทะเลเพิ่มขึ้นเปน ลูก โซ ซึ่งกอนการตัด สิน ใจดําเนิน
โครงการใดๆตองมีการสํารวจสภาพของพื้นที่และสาเหตุการเกิดปญหากอน
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8. กฎหมายและระเบียบขอบังคับไมรัดกุม การใชกฎหมายในการใชประโยชน
พื้นที่ปาชายเลน และพื้นที่ชายฝงยังไมรัดกุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหสัมปทานมักจะละเลยจน
ทําใหปาชายเลนสวนใหญอยูในสภาพเสื่อมโทรม และเปนสาเหตุอางในการบุกรุกปาชายเลนหรือ
ขอใชประโยชนเพื่อกิจกรรมอยางอื่นตอไป (สนิท อักษรแกว, 2542) การขาดประสิทธิภาพในการ
บังคับใชกฎหมายทําใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลของประเทศไทย กฎหมายที่ดินไดระบุ
เกี่ย วกับ การใช ประโยชนที่ ดิน โดยมิใ ห เกิ ด การละทิ้ง ที่ดิน ให เปน พื้น ที่ ร กราง อย างไรก็ ต าม
กฎหมายที่ดินยังมิไดระบุชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินชายฝงทะเลที่งอกเงยออกมาเนื่องจาก
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ขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งสการขาดกฎหมายควบคุมและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลในองครวม (กรม

การทับถมของตะกอน และปญหาที่สําคัญ คือ การดําเนินการบังคับใชกฎระเบียบ และกฎหมายยัง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2552)

9. การจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลจากกิจกรรมของ
มนุษยสวนหนึ่งเกิดจากปญหาการจัดการ ทั้งนี้เพราะการดําเนินการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเลของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของมีลักษณะ ตางคนตางทําขาดการบูรณาการในภาพรวมทั้งใน
ดานแผนงาน งบประมาณ ตลอดจนเจาหนาที่รับผิดชอบ สงผลใหการดําเนินการขาดประสิทธิภาพ
ไมสามารถจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอยางเปนระบบ และในบางพื้นที่
ที่มีการแกไขปญหาโดยใชสิ่งกอสรางไดสงผลกระทบตอพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งเปนปญหาการขัดแยง
ของชุมชนที่ไดรับผลกระทบดวย (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2552)
10. การขาดความรู การขาดความรูค วามเขาใจ เกี่ยวกับปาชายเลน และสาเหตุการ
กัดเซาะชายฝง ในกลุมบุคคลระดับตางๆ ทั้งระดับผูบริหารประเทศ นักการเมือง เจาหนาที่ ผูดูแล
ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป เปนผลใหเกิดการใชประโยชนพื้นที่ชายฝงและปาชายเลนอยางไม
เหมาะสม โดยไมคํานึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นระยะยาว สงผลใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงได
สรุ ปสาเหตุ ที่ ทํา ให เกิ ด ปญ หาการกั ด เซาะชายฝง มี 2 สาเหตุ สํ า คัญ คือ จาก
กระบวนการธรรมชาติ เชน กระแสน้ํา ลมมรสุม พายุ น้ําขึ้นน้ําลง ลักษณะทางกายภาพของชายฝง
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และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย เชน การพัฒนาโครงการ
ตางๆในพื้นที่ชายฝง การสรางเขื่อนบริเวณตนน้ํา การบุกรุกทําลายพื้นที่ปาชายเลน และการขุดดิน
ออกนอกพื้นที่ สาเหตุทางดานกฎหมาย การดําเนินการบังคับใชกฎระเบียบขอบังคับการใชที่ดิน
กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ไมมีการควบคุมและฟนฟูทรัพยากรชายฝง สาเหตุจากการบริหารจัดการ
ตางคนตางทํา การทับซอนของหนวยงานที่เกี่ยวของ ขาดการบูรณาการในการแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝง และการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชพื้นที่ปาชายเลน และพื้นที่ชายฝงทะเล
สงผลทําใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง
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2.3 ผลกระทบจากป
ส ญหาการกัดเซาะชายฝง าง

ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบในดานตางๆ เชน ดานระบบนิเวศ เศรษฐกิจ

สังคม และคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2554) ไดกลาวถึง
ผลกระทบไว 4 ดานดังนี้
1. ผลกระทบดานระบบนิเวศ ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศ
ชายฝงทะเลที่สําคัญ ไดแก ระบบนิเวศชายหาด ปาชายเลน ระบบนิเวศแหลงหญาทะเล และแนว
ปะการัง จากขอมูลจากการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตสัตวน้ํารวม กุง ปลา และปู กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพปาชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อพิจารณาในชวงที่มีการลดลงของพื้นที่ปาชาย
เลนก็มีผลทําใหผลผลิตสัตวน้ําโดยรวมลดลงโดยในชวงระยะเวลา 10 นับตั้งแตป พ.ศ. 2526-2536
พบวา ผลผลิตประมงของจังหวัดสมุทรสาครลดลงประมาณครึ่งหนึ่งจากผลผลิตสัตวน้ําในป พ.ศ.
2526 มีปริมาณเทากับ 185,220 ตัน เหลือเพียง 92,649 ตัน ในป พ.ศ. 2536 (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง, 2554, อางถึงใน ณิฎฐารัตน ปภาวสิทธิ์และคณะ, 2540)
การกัด เซาะชายฝงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้น ที่ปาชายเลน มีผลทําใหเกิด
ปญหาการกัดเซาะชายฝงเพิ่มมากขึ้น การกัดเซาะชายฝงสงผลทําใหปาชายเลนลดนอยลง ซึ่งปาชาย
เลนเปนฉากกําบังภัยตามธรรมชาติ เชน ปองกันลมพายุมรสุม การพังทลายของดินตามริมฝงทะเล
ชวยปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ รากของตน ไมในปาชายเลนที่งอกออกมาเหนือดินจะทําหนาที่
คลายตะแกรงตามธรรมชาติ คอยกลั่นกรองสิ่งปฏิกูลตางที่มากับกระแสน้ํา ทําใหน้ําในแมน้ําลํา
คลองและชายฝงทะเลสะอาดขึ้น และปาชายเลนชวยทําใหแผนดินบริเวณชายฝงทะเลงอกขยาย
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ออกไปในทะเล รากของตนไมในปาชายเลนนอกจากจะชวยปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษแลว ยังชวย
ทําใหตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ําตกทับถมเกิดเปนแผนดินงอกใหม เมื่อระยะเวลานานก็จะขยาย
ออกไปในทะเลเกิดเปนหาดเลน เหมาะสมแกการเกิดพันธุไมปาชายเลนและการเพาะเลี้ยงประมง
ชายฝงไดอยางดียิ่ง (พิเชษฐ เดชผิว, 2546) ซึ่งธรรมชาติมีความสมดุลในตัวของมันเองถาหากมีการ
เปลี่ยนแปลงในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ก็จะสงผลทําใหระบบความสัมพันธนี้ถูกทําลายและเกิดผล
เสียตามมา ตัวอยางเชน หากพื้นที่ปาชายเลนถูกบุกรุก จํานานสัตวน้ําลดลงตาม และอาจกอใหเกิด
การเนาเสียของน้ํา และเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงตามมา
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2. ผลกระทบด
สานเศรษฐกิจ การกัดเซาะชายฝงกอาใหงเกิดการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝงที่

ใชประโยชนในการประกอบอาชีพ เชน เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงก็

จะทําใหเกิดการสูญเสียพื้นที่ชายฝงที่ใชประกอบอาชีพอันนํามาซึ่งการสูญเสียรายได ขณะเดียวกัน
ตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น เพื่อใหการดําเนินชีวิตเปนไปตามปกติ ดังเชน ชุมชนบริเวณชายฝงทะเล
บานแสมขาวหมูที่ 3 ตําบลคลองสอง อําเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ตองซื้อน้ํากินน้ําใช
เนื่องจากภาชนะเก็บกั ก น้ํา ฝนถูก น้ํ าทะเลแทรกซึมเขาไปปนเป อนกับ น้ําจืด จึงไม สามารถใช
ประโยชนดื่มกินได (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2550)
นอกจากนี้ป ญหาการกั ด เซาะชายฝง ยังก อใหเกิ ด ผลกระทบตอ ความสวยงามของ
ชายหาดโดยเฉพาะชายหาดทองเที่ยว อันจะสงผลกระทบตอภาคธุรกิจการทองเที่ยว นอกจากนี้
ภาครัฐทั้งสว นกลาง และทองถิ่น ยังตองเสียงบประมาณของประเทศจํานวนมหาศาลเพื่อแกไข
ปญหาในพื้น ที่ที่เกิดการกัดเซาะชายฝงทะเล โดยการกอสรางโครงสรางทางวิศวกรรมเชน การ
กอสร างกํ าแพงปอ งกัน คลื่น ริมชายหาด รอดัก ทราย เขื่อนปองกั น คลื่ น นอกชายฝง ทะเลและ
โครงสรางอื่นๆ จากขอมูลมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2553 เรื่อง กรอบแผน
บูรณาการงบประมาณการจัดการปองกัน และแกไ ขปญหาการกัด เซาะชายฝงทะเล 23 จังหวัด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 ชี้ใหเห็นวา รัฐบาลตองใชงบประมาณเปนวงเงินทั้งสิ้น 19,580.8
ลานบาท ในการดําเนินโครงการ 933โครงการ เพื่อการจัดการและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเลในพื้นที่ 23 จังหวัดของประเทศ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554) การกัดเซาะ
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ชายฝงทําใหมีการลดลง และเสื่อมโทรมของปาชายเลน มีผลกระทบตออาชีพและรายไดหลักของ
ครอบครัว เนื่องจากการลดลงของปริมาณสัตวน้ําที่เคยมีอยู
3. ผลกระทบดานสังคม ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝงทะเล ในหลายพื้นที่ประสบกับ
ปญหาการกัดเซาะไมสามารถอยูอาศัยในพื้นที่เดิมตอไปได ตองอพยพยายถิ่นไปยังพื้นที่อื่น สงผล
ใหเกิดการสูญเสียวิถีชีวิตของชุมชนรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ดังจะเห็นไดจากการอพยพ
บานเรือนกวา 10 หลังคาเรือน ในพื้นที่ หมูที่ 9 และหมู ที่ 11 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง
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จังหวัดสมุทรปราการ ทีส
่ประสบปญหาการกัดเซาชายฝงมาโดยตลอด ทําใหชาวบานอพยพยาย

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยูบริเวณใกลเคียงกับวัด หงสทอง เชนเดียวกับชุมชนบานขุน สมุทรจีน

ครัวเรือนไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่อื่น จนเหลือจํานวนครัวเรือนเพียงประมาณ 100 ครัวเรือน จากเดิมที่

เคยมีประมาณ 200 ครัวเรือน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2550)
นอกจากนี้ ศาสนสถานซึ่งเปน ศูน ยรวมจิตใจของประชาชน ก็ไดรับผลกระทบดว ย
เชนเดียวกัน โดยพบวา วัดโคมนาราม ตําบลแหลมผักเบีย้ อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเดิม
เคยตั้ง อยูใ นพื้ น ที่ใ กล ชายฝง แตตอมาตองย ายไปตั้ งหางจากชายฝงมากขึ้น เพราะไม สามารถ
ประกอบศาสนกิจ ได ตลอดจนพื้น ที่ฝงศพของชุมชนบานปก ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา พื้นที่บางสวนถูกน้ําทะเลพัดหายไปบางสวนสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของสมาชิกใน
ชุ ม ชน (กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง , 2554} อ า งถึ ง ใน สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2550)
การกัดเซาะชายฝงสงผลตอการลดลงของปาชายเลน การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลน
มีผลต อสภาพสั งคมและวัฒ นธรรม ซึ่ งเกี่ ย วข องกั บคุณ ภาพชีวิต ของประชากรในทองถิ่น ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(2550) ไดศึกษาในชุมชนปาชายเลนหลายพื้นที่พบวา มีการอพยพยายถิ่น ซึ่งในชวงที่การทํานากุง
ไดรับความนิยมมีการใหเชา และเปลี่ยนแปลงการครอบครองสิทธิในที่ดินปาชายเลนเปนอยางมาก
ราษฎรที่อาศัยในชุมชนตองยายไปอยูในเมือง ขณะเดียวกันก็มีราษฎรจากชุมชนอื่นก็ยายเขามา
อาศัยในพื้นที่ปาชายเลน ทําใหความสัมพันธแบบเครือญาติของชุมชนปาชายเลน ตลอดจนประเพณี
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วัฒนธรรมของชุมชนเริ่มเสื่อมลง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนยังทําใหสัตวน้ําลดลง สงผลตอ
การประกอบอาชี พ ขาดความมั่ น คงในการประกอบอาชี พ

(มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรและ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551)
4. ผลกระทบดานคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ การกัดเซาะชายฝงทะเลที่รุนแรงสงผล
ใหชุมชนตองสูญเสียที่ดิน ที่ทํากิน และที่อยูอาศัย ทําใหประชาชนตองปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต
ไปจากเดิม ตลอดจนเกิดความไมมั่งคงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน ของตน และขนาดความมั่นใจในการ
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ส ดเซาะ ยังสงผลใหความสัมพันธระหวางเครือญาติและเพื่อนบาน
ยายถิ่นฐานเพื่อหนีปญหาการกั

ดําเนินชีวิต สงผลใหเกิดความวิตกกังวลตอความมั่นคงในการดําเนินชีวิตในอนาคต นอกจากนี้ การ
หางเหิน ไป รวมถึงตองมีการปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น ที่ตนเองไมถนัด ทําใหชุมชนที่
ประสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝงมีคุณภาพชีวิตต่ําลง อีกทั้งการปลอยน้ําเสียจากบานเรือน และ
น้ําเสียจาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทําใหแหลงน้ําธรรมชาติมีคุณภาพต่ําลง กอใหเกิดมลพิษตอชุมชน
การสรางถนน และทางคมนาคมทําใหลําคลองตื้นเขิน และปดกันการขึ้นลงของน้ําทะเล เกิดปญหา
การพังทลายของชายฝง กอใหเกิดความขัดแยงตามมาซึ่งสงผลตอสังคม และคุณ ภาพชีวิต ของ
ประชาชนในชุมชน (มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551)
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือนและระดับประเทศจากการสูญเสียรายไดจากการประกอบอาชีพ การสูญเสียพื้นที่ดิน
ทํากิน การสูญเสียเงินในการซอมแซมบานเรือนและสิ่งปลูกสรางและการสูญเสียรายไดจากภาคการ
ทองเที่ยวซึ่งเปนแหลงรายไดที่สําคัญของประเทศไทยและการสูญเสียงบประมาณของภาครัฐใน
การปองกันแกไข รวมถึงผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝงที่สําคัญไมวาจะเปนทรัพยากรปาชายเลน
ปาชายหาด ปะการัง หญาทะเลและสัตวที่อาศัยริมชายฝง ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ชุมชนและผลกระทบตอสภาพจิตใจอันเนื่องมาจากความวิตกกังวลกับปญหาที่เกิดขึ้น ผูวิจัยจึงนํา
ประเด็นดังกลาวมาประยุกตใชในการศึกษาผลกระทบในพื้นที่ศึกษาครั้งนี้
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2.4 สถานการณการกัดเซาะชายฝง
ประเทศไทยประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง ทั้งชายฝงทะเลอาวไทย และชายฝงทะเล
อันดามัน โดยเฉพาะชายฝงอาวไทยตั้งแตจังหวัดตราดจนถึงจังหวัดนราธิวาสชายฝงถูกกัดเซาะ
เปนระยะทางรวมประมาณ 485 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 18.2 ของพื้นที่ชายฝงทะเล

ทั้งประเทศ

โดยเฉพาะในพื้ น ที่จัง หวัด ฉะเชิ งเทรา สมุ ทรปราการ กรุง เทพมหานคร สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม เกิดปญหาการกัดเซาะตลอดแนวชายฝงอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน บางพื้นที่มี
อัตราการกัดเซาะชายฝงมากกวา 25 เมตรตอป โดยในชวง 28 ปที่ผานมามีการกัดเซาะในพื้นที่
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ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝ
ส งทะเล มหาวิทยาลัายสงขลานคริ
ซึ่งเปนที่ราบน้ําทะเลขึ้นถึงและปาชายเลนพังทลายไปประมาณ 1 กิโลเมตร โครงการสํารวจและ
สถานการณการกัดเซาะชายฝงไวดังนี้

1. สถานการณ ก ารกัด เซาะชายฝง ทะเลอ า วไทยฝ ง ตะวัน ออก ชายฝ งอา วไทยฝ ง
ตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร ในแตละพื้นที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงที่แตกตางกัน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
จัง หวัดตราด ชายฝง ในจังหวัด ตราดสว นใหญอยูใ นสภาพสมดุลหรือคงที่ ไมมีก าร
เปลี่ย นแปลง พื้น ที่ ชายฝง ส ว นที่เ กิ ด ป ญ หาการกัด เซาะปานกลางรวมทั้ งหมดประมาณ 9.8
กิโ ลเมตร สาเหตุ เ นื่ องจากการพั ฒ นาพื้ น ที่ ผิ ด ประเภท โดยใช เ ป น แหล ง เศรษฐกิ จ และการ
อุตสาหกรรม
จังหวัด จันทบุรี ชายฝงในจังหวัดจันทบุรีถูก กัดเซาะในระดับรุนแรง โดยพื้นที่สว น
ใหญที่ถูกกัดเซาะอยูทางดานทิศใตของบานเกาะแมวลงมาทางใตจนถึงแหลมหญา คิดเปนระยะทาง
ประมาณ 16 กิโลเมตร อัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป
จังหวัดระยอง ชายฝงในจังหวัดระยอง มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก

มีการกัดเซาะ

อยางรุนแรงยาวเปนระยะทางประมาณ 4.7 กิโลเมตร บริเวณที่ถูกกัดเซาะมากคือชายฝงมาบตาพุด
อําเภอเมือง การกัดเซาะในแนวราบอยูในอัตราประมาณ 5-10 เมตรตอป สาเหตุของการกัดเซาะ เกิด
จากทาเรือน้ําลึกที่สรางยื่นออกไปในทะเล สิ่งกอสรางจะเปนเหมือนกําแพง ขวางการไหลยอนลงสู
ทะเลตามแนวเขื่อน และเกิดจากกระแสน้ําชายฝงที่มีความรุนแรงมาก
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จังหวัดชลบุรี ชายฝงในจังหวัดชลบุรีถูกกัดเซาะในระดับปานกลางยาวประมาณ 11.4
กิโลเมตร สาเหตุเกิดจากการพัฒนาพื้น ที่ที่ไมเหมาะสม โดยใชเพื่อประกอบกิจ กรรมบนชายฝง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชายฝงในจังหวัดฉะเชิงเทราถูกกัด เซาะ ในระดับรุนแรงเปนระยะทางยาว
ประมาณ 9 กิโลเมตร บริเวณที่ถูกกัดเซาะมากคือชายฝงบานคลองเจริญไว-บานคลองสีลัง สาเหตุ
การกัด เซาะเกิด จากการขยายพื้น ที่ออกไปในทะเล ทําใหปาชายเลนที่เปน ปราการกัน คลื่ น ลม
ธรรมชาติถูกทําลายลง นอกจากนีบ้ ริเวณนี้ไมมีเกาะทําใหไดรับมรสุมจากทิศใตโดยตรง
จังหวัดสมุทรปราการ ชายฝงทะเลจังหวัดสมุทรปราการมีความยาวตลอดแนวชายฝง
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ส นดินทรุดเนื่องจากการสูบน้ําบาดาลและการพัฒนาที่ชายฝงไม
การเปลี่ย นแปลงมี ทั้ง จากแผ
ประมาณ 45 กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญถูกกัดเซาะหายไปเปนระยะทางถึง 30 กิโลเมตร สาเหตุของ

สอดคลองกับสภาพธรณีวิทยา

กรุงเทพมหานคร ชายฝงในกรุงเทพมหานครมีการกัดเซาะอยางรุนแรง โดยมีการกัด
เซาะเกิดขึ้นตลอดความยาว 5.5 กิโลเมตร ของเขตบางขุนเทียน และจากการสํารวจและศึกษาโดยใช
ภาพถายทางอากาศ มาตราสวน 1:50,000 ที่ถายในป พ.ศ. 2495 กับป พ.ศ. 2539 ที่ซอนทับกัน จะ
เห็นวาในชวงเวลา 44 ป ชายฝงบางขุน เทียนถูกกัดเซาะหายไปเปน ระยะทางรวบตั้งแต 400-600
เมตร จากแนวชายฝงเดิม เฉลี่ยอัตราการกัด เซาะประมาณ 12 เมตรตอป คิด เปน พื้น ที่สูญหาย
ประมาณ 1,500 ไร สาเหตุ ก ารกั ด เซาะเกิด จากคลื่ น ลมพายุ ที่ผัน แปรไปในแตล ะฤดู และการ
เปลี่ยนแปลงอากาศที่ทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้นมากกวากิจกรรมของมนุษย ชายฝงบริเวณนี้ยังมีการ
พัฒนานอย
2. สถานการณการกัดเซาะชายฝง ทะเลอาวไทยฝงตะวันตก ชายฝงทะเลอาวไทยฝง
ตะวันตก ครอบคลุมพื้น ที่ จังหวัด สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขัน ธ ชุมพร สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ในแตละพื้นที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงที่
แตกตางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้
จังหวัดสมุทรสาคร ชายฝงทะเลในจังหวัดสมุทรสาครมีการกัดเซาะปานกลางยาวเปน
ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร พื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะคือชายฝงทะเลบานโรงกุง-บาน
แพรกทะเล การกัดเซาะชายฝงเกิดขึ้นในอัตรา 1-3 เมตรตอป สาเหตุของการกัดเซาะเกิดจากการ
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เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน เพื่อเลี้ยงกุงและนาเกลือทําให ปาชายเลนซึ่งเปน แหลงกําบัง
ชายฝงถูกทําลายลงเปนจํานวนมาก
จังหวัดเพชรบุรี ชายฝงทะเลในจังหวัดเพชรบุรมี ีความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร พบวา
ชายฝงที่มีการกัดเซาะอยางรุนแรงยาวประมาณ 6.5 กิโลเมตร โดยมีสาเหตุมาจากการพัฒนาพื้นที่
เพื่อการเกษตรกรรม ประมง โครงสรางพื้นฐาน และที่อยูอาศัย บริเวณที่มีการกัดเซาะหลายบริเวณ
ไดมีการสรางสิ่งปองกัน แตในขณะเดียวกันโครงสรางของสิ่งปองกันเหลานั้นก็ทําใหเกิดการกัด
เซาะเพิ่มขึ้นในบริเวณชายฝงชางเคียง และมีแนวโนมวาการกัดเซาะจะเพิ่มมากขึ้น
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ส ดเซาะประมาณ 1 กิโลเมตร สาเหตุการกัดเซาะเกิดจากการพัฒนา
190 กิโลเมตร เกิดปญหาการกั
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชายฝงทะเลในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีความยาวประมาณ

พื้นที่เพื่อสรางสิ่งกอสรางตางๆ เชน คอนโดมิเนียมริมทะเล

จังหวัดชุมพร ชายฝงทะเลในจังหวัดชุมพรมี แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสูงมากขึ้น มี
พื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะปานกลางรวมระยะทางยาวประมาณ 16.6 กิโลเมตร
จังหวัดสุราษฎรธานี ชายฝงทะเลในจังหวัดสุราษฎรธานี มีการเปลี่ยนแปลงตลอดความ
ยาวของชายฝง 135 กิโลเมตร ชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงมีเพียงบริเวณเดียวคือชายฝงบานพอดบานปากคลองคราว สาเหตุการกัดเซาะเกิดจากการบุกรุกพื้นที่และการใชพื้นที่ที่ไมสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ชายฝงทะเลในจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดการเปลี่ยนแปลง
มากเปนระยะทางรวม 60 กิโลเมตร สาเหตุของการกัดเซาะเกิดจากลมพายุกอตัวในทะเลจีนใตมกั จะ
เคลื่อนตัวผานบริเวณนี้ ประกอบกับพื้นที่สวนมากอยูในระดับที่คอนขางต่ํา และตะกอนที่เกิดจาก
น้ําทะเลในอดีตยังจับตัวกันไมแนน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไดงาย
จังหวัดสงขลา ชายฝงทะเลในจังหวัดสงขลามีการเปลี่ยนแปลงมากบริเวณชายฝงทะเล
บานอูตะเภา-บานปากแตระ มีการกัดเซาะอยางรุนแรงระยะทางยาวถึง 4 กิโลเมตร อัตราการกัด
เซาะเฉลี่ยประมาณ 5.5 เมตรตอป สาเหตุเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงความเร็วของคลื่น ลมที่กระทบชายฝงมากกวากิจกรรมของมนุษย เพราะบริเวณนี้มี
เพียงหมูบานชาวประมงขนาดเล็ก การพัฒนาที่ดินในบริเวณนี้จะมีผลตอชายฝงทะเลนอยมาก
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จังหวัดปตตานี ชายฝงทะเลในจังหวัดปตตานีมีการเปลี่ยนแปลงของชายฝงมีคอนขาง
นอย มีชายฝงที่มีก ารกัด เซาะอยางรุน แรง 11 กิโ ลเมตรของความยาวชายฝงทะเลทั้งหมด 120
กิโลเมตร สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชายฝงสวนมากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ
จังหวัดนราธิวาส ชายฝงทะเลในจังหวัดนราธิวาส ยาวประมาณ 50 กิโลเมตร มีการกัด
เซาะอยางรุนแรงเปนระยะทางยาว 25.2 กิโลเมตร โดยเฉพาะชายฝงดานใตของตัวเมืองและบริเวณ
ชายแดนไทย มาเลเซีย สาเหตุข องการกัด เซาะชายฝงของจั งหวัด สว นมากเกิดจากธรรมชาติ
เนื่องมาจากตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่ และลักษณะธรณีสัณฐานชายฝงซึ่งเสี่ยงหรือออนไหวตอการ
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ของมนุษยซึ่งสวนมากเปส
นการทําสวนและการประมงขนาดเล็ก จึงมีผลกระทบตอชายฝงคอนขาง

เปลี่ยนแลปงจากคลื่น พายุ และกระแสน้ําที่กระทบฝงที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล สวนกิจกรรม

นอย

3. สถานการณก ารกัด เซาะชายฝงทะเลอัน ดามัน ชายฝงทะเลอัน ดามัน ครอบคลุม
จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ในแตละพื้นที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงที่
แตกตางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้
จังหวัดระนอง ชายฝงทะเลในจังหวัดระนอง มีการกัดเซาะรุนแรงเพียงบริเวณเดียว ที่
บานทะเลนอก อําเภอกะเปอร การกัดเซาะเกิดขึ้นในบริเวณหาดทรายซึ่งอยูติดทะเลเปดสูทะเลอัน
ดามัน โดยตรง ระยะทางที่ถูก กั ด เซาะประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งแตปากคลองลงมาทางใตจ รด
หัวแหลมของเขาทะเลนอก โดยการกัดเซาะเกิดอยางตอเนื่อง เฉลี่ยอัตราการกัดเซาะสูงสุดประมาณ
6 เมตรตอป สาเหตุของการกัดเซาะชายฝงมาจากคลื่นในหนามรสุมตะวันตกเฉียงใต
จังหวัดพังงา ชายฝงทะเลในจังหวัดพังงาอยูบริเวณเกาะพระทองเปนพื้นที่หาดทราย
ปจจุบัน เปดสูทะเลนอกและไดรับอิทธิพลของลมมรสุมโดยตรง ความยาวที่ถูกกัดเซาะประมาณ 8
กิโลเมตร อัตราการกัดเซาะตั้งแต 1-2 เมตรตอป

ชายฝงบานน้ําเค็มตอนใตถึงบานบางสักเหนือ

ชายฝงในพื้นที่นี้มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร การกัดเซาะมีความกวางประมาณ 50-100 เมตร
อัตราการกัดเซาะที่เกิดขึ้นประมาณ 2-3 เมตรตอป แหลมกรังใหญ อําเภอตะกั่วปา มีอัตราการกัด
เซาะประมาณ 2-3 เมตรตอป และกัดเซาะเปนระยะทางยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร พื้นที่ชายฝงที่ถูก
กัดเซาะเขาไปในแนวราบประมาณ 200 เมตร โดยเฉพาะปลายแหลมจะถูกกัดเซาะมากที่สุด จาก

29
การที่เปนหาดที่เกิดจากการสะสมตัวของปะการังที่มีขนาดกรวดมนใหญปะปนกับทราบเม็ดปาน
กลางถึงหยาบ ทําใหการอัดตัวเปนไปอยางหลวมๆ มีชอ งวางระหวางเม็ดมาก เมื่อโดนคลื่นซัดหาด
จึงเกิดการกัดเซาะไดงาย
จังหวัดภูเก็ต ชายฝงทะเลในจังหวัดภูเก็ต มีการกัดเซาะรุนแรงที่หาดเลพัง ความยาว
ประมาณ 5.6 กิโลเมตร ชายหาดเลพังมีค วามลาดชันคอนขางสูง สาเหตุข องการกัดเซาะมีหลาย
สาเหตุ คื อ ลัก ษณะของหาดทรายที่มี ค วามลาดชัน สูง มีชายหาดนอย และปะทะกับลมมรสุ ม
โดยตรง นอกจากนี้ บริเวณนี้เคยทําเหมืองแรดีบุกทั้งในบริเวณที่เปนหาดทรายเดิมและในทะเล
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จังหวัดกระบีส
่ ชายฝงทะเลในจังหวัดกระบี่มีการกัดเซาะอยางรุนแรงบริเวณบานคลอง

ระดับตื้นดานหนาของหาด

ทราย มีอัตราการกัดเซาะเฉลี่ยประมาณ 5 เมตรตอป ตัวการที่ทําใหเกิดการกัดเซาะ คือ คลื่น ลม
และกระแสะน้ําที่มีความรุนแรงขึ้นในฤดูมรสุม

จังหวัดตรัง ชายฝงทะเลในจังหวัดตรังเกิดการกัดเซาะอยางรุยแรงบริเวณหาดปากเมง
ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา การกัดเซาะชายฝงรุนแรงเปนระยะทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตร อัตรา
การกัดเซาะเฉลี่ยมากกวา 5 เมตรตอป และการกัดเซาะรุนแรงเกิดขึ้นในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต
สาเหตุของการกัดเซาะในบริเวณนี้มีสาเหตุหลักจากธรรมชาติมากกวาที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย
เพราะบริเวณนี้ไมมีสิ่งปลูกสรางขนาดใหญ
จังหวัดสตูล ชายฝงทะเลในจังหวัดสตูลเกิดการกัดเซาะอยางรุนแรงบริเวณชายฝงบาน
ทุงสะโบะ อํา เภอทุงหวา โดยมีอัต ราการกัดเซาะประมาณ 5 เมตรตอป ระยะที่ถูก กัด เซาะยาว
ประมาณ 2 กิโลเมตร สาเหตุของการกัดเซาะก็มีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย ซึ่ง
บริเวณนี้มีการทํานากุงกุลาดําคอนขางมาก
สรุปสถานการณการกัดเซาะชายฝงของแตละจังหวัดมีความแตกตางกันไปทั้งดานความ
รุนแรง ดานสภาพพื้นที่ และสาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงที่ตางกัน ดังนั้น หนวยงานที่
เกี่ยวของจึงควรศึกษาสภาพพื้นที่ชายฝงของแตละจังหวัดและชายฝงที่ติดกัน เพื่อหาสาเหตุการเกิด
ปญหาการกัดเซาะชายฝง แลวนํามาหาแนวทางการปองกันการกัดเซาะชายฝงของแตละพื้นที่ตอไป
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2.5 การจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝง
การจัดการกับปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงทะเล เปนการทําใหชายฝงทะเลเกิดเสถียรภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหแนวชายฝง
ทะเลสามารถรักษาแนวเสนระดับน้ํา ใหคงอยูในแนวเดิมหรือใกลเคียงกับแนวเดิมใหไดมากที่สุด
เมื่อใดก็ตามที่ยังไมสามารถควบคุมคลื่นและกระแสน้ําได ปญหาการกัดเซาะและการทับถมบริเวณ
ชายฝง ทะเลก็ยังคงเกิดขึ้นตอไป
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง(2554) ไดเสนอวิธีการและรูปแบบในการจัดการ
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2.5.1 วิธีการไม
สดําเนินการใดๆ (No-action Approach หรือ Do-nothing Approach)

ปองกันและการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยทั่วไปมีอยู 4 วิธี ดังนี้

ในกรณีพื้นที่ชายฝงทะเลเปนชายหาด และไมมีกิจกรรมการพัฒนาแตกําลังประสบ

ปญหาการกัดเซาะ การพิจารณาทางเลือกที่จะไมดําเนินการใดๆ เพื่อสงวนรักษาความสวยงามของ
ชายหาดไวตามธรรมชาติจะเปนวิธีที่ถูกตองเหมาะสมในทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม สวน
ใหญ เนื่อ งมาจากทรั พย สิน และที่ดิ น ที่ จ ะต องดําเนิน การปองกัน มีมูล คาต่ํ าหรือจํ ากั ด ในทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาการลงทุนใน
การจัดการปองกันและแกไขปญหา (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน นวรัตน ,
2544) ควรมีการประเมินเปรียบเทียบตนทุนหรือคาใชจายระหวางทางเลือกในการจัดการปองกัน
และแกไขปญหาวิธีการอื่นๆ ดวยเพื่อใหแนใจวาการตัดสินใจที่จะไมดําเนินการใดๆ เปนวิธีการที่
เหมาะสมแลว (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Beach Protection Authority
Queensland, 1989)
การเลือกวิธีการไมดําเนินการใดๆ มีขอดีคอื ไมตองเสียงบประมาณ หรือคาใชจาย
ในการจัด การปองกัน และแกไขปญหา โดยสามารถเก็บไวใ ชใ นกรณีที่มีค วามจําเปน เรงดว น
มากกวาหรือเมื่อตองดําเนิน การจริงอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ชวยรัก ษาชายหาดใหคงสภาพความ
สวยงามตามธรรมชาติไวไดระยะหนึ่ง เหมาะกับบริเวณชายฝงทะเลที่ไมมีชุมชนหนาแนน ไมมีการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
สวนขอเสียคือ แนวชายฝงทะเล ตองมีพื้นที่กันชนมากพอจะรองรับการกัดเซาะ
ไดทั้งระยะสั้นและระยะยาวไมเชนนั้นอาจเกิดการสูญเสียในทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม
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หากไมทําการประชาสัมพันธ หรือทําความเขาใจกับสาธารณชนใหดีแลวอาจเกิดความเขาใจผิดวา
ภาครัฐไมสนใจที่จะแกไขปญหาใหประชาชนและอาจเกิดการรองเรียนตามมา
2.5.2 การอพยพเคลื่อนยายไปยังพื้นที่อื่นหรือการถอยรน (Relocation)
สวนใหญเปนการอพยพเคลื่อนยายชุมชนการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางที่อยู
บนแนวชายฝงทะเลซึ่งกําลังเผชิญกับปญหาการกัดเซาะหรืออยูใ นภาวะเสี่ยงจากการถูกกัดเซาะ
ออกไปยังพื้นที่อื่นในบริเวณใกลเคียงกันแตอยูลึกเขาไปในแผนดินที่มีความปลอดภัยกวาหรือมี
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หลัง (Move-back Approach)
ส ซึ่งเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหาคงลื่นลมและกระแสน้ําสามารถดํารง

ความเสี่ยงนอยกวา บางครั้งจึงเรียกวิธีการนี้วา การถอยรน (Retreat Approach) หรือ การอพยพถอย
พฤติกรรมตามธรรมชาติไวได โดยไมถูกปดกั้นหรือเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปเนื่องจากกิจกรรมของ
มนุษย (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Pilkey and Hume, 2001)
การกําหนดระยะแนวถอนรน (Setback Line Control) เปนการจํากัดไมใหมีการอยู
อาศัยของชุมชน การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก การกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางบริเวณ
ชายฝงทะเลในพื้นที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลหรือการกัดเซาะ
จากคลื่น ในระยะสั้นตามฤดูก าล และในระยะยาวจากพายุที่รุนแรง โดยทั่วไประยะถอยรน จะ
กําหนดไวเปน ระยะหา งระหวาง 20-150 เมตร จากระดับน้ําทะเลขึ้น สูงสุด (ภาพที่ 1) (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 2546) กรณีที่มีชุมชน อาคารและสิ่งปลูกสรางอยูในพื้นที่มากอนและตอมาพื้นที่
ดังกลาวประสบกับปญหาการกัดเซาะก็ตองพิจารณาความเปนไปไดในการอพยพเคลื่อนยายชุมชน
การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางออกจากพื้นที่ตามความจําเปน (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง, 2554, อางถึงใน นวรัตน, 2544)
การอพยพเคลื่อนยายไปยังพื้นที่อื่นหรือการถอยรนมีขอดีคือประหยัดงบประมาณ
หรือคาใชจายในการลงทุนจัดการปองกันและแกไขปญหา โดยรูปแบบตางๆ ในปจจุบัน และเก็บไว
ใชเมื่อจําเปนในอนาคต ยังชวยรักษาชายฝงทะเล ใหคงสภาพความสวยงามตามธรรมชาติไวได และ
ยังสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพยสิน อาคารและสิ่งปลูกสรางจากการ
กัดเซาะ พื้นที่ที่กันไวเปนระยะถอยรนยังคงอยูในสภาพธรรมชาติ และสามารถใหสาธารณชนเขา
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ใชประโยชน ได เปนวิธีที่ดีที่สุดและคุมคาแกการลงทุนกับพื้นที่ที่มีการพัฒนาแบบโดดเดี่ยว ไม
เปนกลุมใหญหรือครอบครองโดยองคกรหรือหนวยงานทองถิ่น
สวนขอเสียคือ ตองมีการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อการบังคับ
ใช ซึ่งตองผานกระบวนการใหค วามเห็นชอบจากภาคสวนตางๆ จึงตองใชเวลา ภาครัฐตองเสีย
คาใชจายจํานวนหนึ่ง ในการเวนคืนที่ดินเพื่อไมใหประชาชนหรือภาคเอกชนเขาไปใชประโยชน
พื้น ที่เพื่อปลูก สรางอาคารหรือสิ่งกอสรางใดๆ หรืออพยพเคลื่อนยายออกจากพื้นที่ เพราะเมื่อ
บริเวณดังกลาวถูกกัดเซาะหายไป ภาครัฐจะไดไมตองรับผิดชอบจายคาเสียหาย เนื่องจากภาครัฐ
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โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประชากรอาศั
ส ยอยูหนาแนน และอาจมีาการตง อตานจากภาคประชาชน เพราะ
ตองเสียคาใชจายสูงในการเวนคืน ที่ดินและการอพยพเคลื่อนยายของประชาชนออกจากพื้น ที่

เปนการจํากัดสิทธิของประชาชนในการใชประโยชนพื้นที่ หรือตองอพยพเคลื่อนยายออกจากพื้นที่
ที่เปนกรรมสิทธิ์ของตนเองและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลวิถีการดํารงชีวิตใหม

ภาพที่ 1 การถอยรน
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย”,
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554, 55.
2.5.3 การสรางเสถียรภาพของชายฝงทะเล โดยไมใชโครงสราง (Soft Stabilization) มี
การดําเนินการไวหลายวิธดี ังนี้
1. การถมทรายเสริมชายหาด หรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทราย การถมทราย
เสริมชายหาด (Beach Replenishment) การบูรณะชายหาดดวยการเสริมทราย (ภาพที่ 2) เปนการ
นําทรายจากพื้นที่อื่นมาเติมหรือเสริมชายหาดใหอีกพื้นที่หนึ่ง ที่ชายหาดถูกกัดเซาะและทรายถูกพัด
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หายไป เปนการปรับปรุงฟนฟูสภาพชายหาดที่ถูกกัดเซาะใหดีขึ้น และเปนการชวยปองกันอาคาร
และสิ่งปลูกสรางบริเวณชายหาดไมใหถูกกัดเซาะไปในระยะเวลาอันสั้นในขณะที่ชายฝงทะเลยังคง
มีชายหาดอยูไดตามธรรมชาติ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Pilkey and
Hume,2001) การบูร ณะชายหาดดว ยการเสริมทรายตองดําเนินการหลายครั้งตามระยะเวลาที่
เหมาะสม และแตกตางกันไปแตละสถานที่ เมื่อการถมทรายเสริมายหาดหรือการบูรณะชายหาด
ดวยการเสริมทรายเสร็จสิ้นแลว จําเปนตองมีการติดตามตรวจสอบชายหาดดังกลาวอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ และพิจารณาตัดสินใจวาจะทําการถมทรายซอมแซมชายหาดเมื่อไร ตองใชทรายปริมาณ
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สํานักงานนโยบายและแผนทรั
ส พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลาอม,ง2546)

เทาไร และเปนไปตามที่ออกแบบไวหรือไม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน
ในกรณีชายหาดที่ดําเนิน การบูร ณะชายหาด ดว ยการเสริมทรายมีการสูญเสียทราย

ปริมาณมากและรวดเร็ว ก็มีความจําเปนตองดําเนินการรวมกับวิธีการสรางเสถียรภาพของชายฝง
ทะเลโดยใชโครงสรางรูปแบบอื่นๆ เพื่อปองกันการสูญเสียทราย เชน เขื่อนกันคลื่น นอกชายฝง
หัวแหลมหรือหัวหาดและรอดักทราย เปนตน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2546)
การถมทรายเสริ ม ชายหาดหรื อ การบู ร ณะชายหาดด ว ยการเสริ ม ทรายมี ข อ ดี คื อ
สามารถชวยรักษาทัศนียภาพ บริเวณชายหาดสวนใหญใหสวยงามคงสภาพเดิมหรือใกลเคียงกับ
สภาพธรรมชาติและไมมีโ ครงสรางที่เป นมลพิ ษ ทางสายตาปรากฏใหเห็น เปน การเพิ่มพื้น ที่
ชายหาดใหสามารถใชประโยชนไดมากขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกิจกรรมการทองเที่ยว ชวยปองกัน
อาคาร และสิ่งปลูกสรางบริเวณชายหาดจากการกัดเซาะไดระดับหนึ่งในขณะที่ชายหาดยังคงดํารง
สภาพชายหาดอยูไดดวยและเปน วิธีการที่ไดรั บการยอมรับ ในการสรางเสถียรภาพของชายหาด
เนื่องจากสามารถปรับปรุงฟนฟูสภาพชายหาดใหดีขึ้นไดทันทีและไมมีผลกระทบขางเคียงที่รุนแรง
สวนขอเสีย คือ เปนการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศชายหาด เนื่องจากตองนําทรายจาก
บริเวณอื่นมาถมชายหาดเดิม และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพและระบบนิเวศของ
แหลงทรายนั้น อาจยังไมสามารถหยุดยั้งการกัดเซาะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีลมพายุปะทะชายฝง
รุนแรง จึงตองลงทุนดําเนินการถมทรายเพิ่มเติมหลายครั้ง ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เปนวิธีการที่
ไมถาวร นอกจากตองดําเนินการหลายครั้งแลว อาจมีขอจํากัดในการหาแหลงทรายที่เหมาะสมทั้ง
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คุณสมบัติทางกายภาพของทรายและราคา และตองติดตามตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงรูปหนาตัด
ของชายฝงทะเลเปนระยะๆ หากพบวามีการสูญเสียทรายปริมาณมากและรุนแรง อาจจําเปนตอง
สรางโครงสรางรูปแบบอื่นๆ รวมดวยเพื่อรักษาทรายไว

ภาพที่ 2 การถมทรายเสริมชายหาด
ที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-15.
2. การควบคุมระดั บ น้ําใตดิน (Groundwater Table Control) เปน วิธี ก ารสรา ง
เสถี ย รภาพของชายหาด ระดั บ น้ํ า ใต ดิ น บริ เ วณชายหาดจะขึ้ น ลงสั ม พั น ธ กั บ การขึ้ น ลงกั บ
ระดับน้ําทะเล เมื่อระดับน้ําใต ดิน ลดต่ําลงขณะที่ค ลื่น เคลื่อนที่ เขาหาฝง น้ําทะเลจะซึมลงพื้ น
ชายหาดไดมากกวา เมื่อคลื่น เคลื่อนตัวกลับลงทะเลก็จ ะพัดพาทรายออกไปได นอยกวา (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 2546)
การควบคุมระดับน้ําใตดินทําไดโดยการติดตั้งระบบทอสูบน้ําและระบายน้ํา ตัวกรอง
(Filter) และเครื่องสูบน้ําใตดิน (Underground Pumping System) โดยการออกแบบการควบคุม
ระดับน้ําใตดินตองพิจารณาถึงระดับน้ําใตดินที่ตองการจะใหลดลง อัตราการสูบน้ํา ขนาดของทอ
และตัวกรองซึ่งในการออกแบบดังกลาวมีตัวแปรสําคัญที่ตองพิจารณา ไดแก คลื่น พิสัยน้ําขึ้นน้ําลง
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(Tidal Range) ขนาดของเม็ดทราย และความลาดชันของชายฝงทะเล (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง, 2554, อางถึงใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2546)
การควบคุมระดับน้ําใตดินมีขอดีคือ เหมาะสําหรับใชกับชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยว
เนื่องจากอุป กรณและสว นควบคุมของระบบสามารถติด ตั้งไวใ ตพื้ นชายหาด จึ งไมทําใหเสี ย
ทัศนียภาพ สามารถชวยลดความเร็ว ของการกัดเซาะชายหาดในชวงฤดูมรสุมหรือชวงที่มีพายุลง
ไดและชวยใหการฟนตัวของชายหาดภายหลังฤดูมรสุมหรือพายุเปนไปไดรวดเร็วขึ้น
สวนขอเสียคือ ระบบสวนใหญจําเปนตองมีการติดตั้งปมสูบน้ํา ทํางานอยางตอเนื่อง จึง
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ทําใหมีคาใชจายในการปฏิบัติงานสูง เมื่อใชงานไประยะหนึ่งอาจเกิดการอุดตันในระบบทอ ทําให

3. การปลูกพืช (Planting Vegetation) การปลูกพืช เปน วิธีก ารสรางเสถีย รภาพของ
ชายฝงทะเล โดยไมใชโครงสรางเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จ และสามารถดําเนินการได
เองโดยชุมชนทองถิ่น โดยการปลูกพืชพวกหญาที่มีรากชวยยึดดินหรือการปลูกพืชยืนตนขึ้นอยูกับ
สภาพพื้นที่ บริเวณที่เปนหาดทรายอาจปลูกพืชที่เปนไมเลื้อยคลุมชายหาดเพื่อปองกันลมพัดพา
ทรายออกไป เชน โพธิ์ทะเลหรือผักบุงทะเล เปนตน หรือปลูกไมพุมหรือไมยืนตนพวกสนทะเลเพื่อ
ชวยยึดพื้นทรายไมใหถูกคลื่นหรือกระแสน้ํากัดเซาะไป บริเวณที่เปนปาชายเลนเดิมหรือปาชายเลน
เสื่อมโทรม สามารถฟน ฟูพื้น ที่ และบรรเทาปญหาการกัด เซาะไดโดยปลูก พืชพวกพัน ธุไมป า
โกงกาง เชน โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล็ก และแสม เปนตน เพิ่มเติมก็เจริญเติบโตไดดี การใช
หญาแฝกปลูกเสริมทั้งที่ที่เปนชายหาดและชายฝงทะเลที่เปนดินปนทราย หรือดินโคลนก็เปนไปได
ที่ควรพิจารณาดําเนินการ (ภาพที่ 3)
การปลูกพืชมีขอดีคือ ชุมชนชายฝงทะเลที่ไดรับผลกระทบสามารถดําเนินการไดเอง
ตั้งแตการปลูก การปลูกซอมและการบํารุงรักษา ชวยฟนฟูพื้นที่ชายฝงทะเล ที่เสื่อมโทรมจากการ
กัดเซาะใหดูรมรื่นและมีสภาพภูมิทัศนสวยงามเหมาะแกการทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ และเปน
การเสริมรายได ใหแกชุมชนทองถิ่นจากการขายแรงงานและการเพาะกลาไมขาย
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สวนขอเสียคือ การปลูกจะเหมาะสมกับพื้นที่ชายฝงทะเลที่มี คลื่นลมไมคอยรุนแรง
และตองตัดเลือกชนิดพันธุไมพื้นถิ่น ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือหากไมสามารถหาได
อาจจําเปนตองใชพันธุไมตางถิ่นที่เหมาะสม

ภาพที่ 3 การปลูกพืชบนเนินทรายและการปลูกปาชายเลน
ที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-16.
4. การใชไมไผปกชะลอคลื่นไมไผชะลอคลื่น (ภาพที่ 4) มีฐานแนวความคิดมาจากการ
สังเกตที่พบวาบริเวณที่ปกโพงพางและคอกหอยแมลงภูจะมีการสะสมตัวของตะกอนดินเลนเกิดขึ้น
และนํามาพัฒนาตอยอดโดยภูมิปญหาชาวบานในการฟนฟูพื้นที่ และระบบนิเวศชายฝงทะเลที่ถูก
กัด เซาะพัง ทลายและเสื่อมโทรมใหก ลับฟน คื น สภาพความอุดมสมบู ร ณและความสมดุลทาง
ธรรมชาติดั้งเดิม ถือเปนการประยุกตใชกระบวนการทางธรรมชาติสูกับธรรมชาติ และเปนวิธีที่
สอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝง
การปกไมไผชะลอคลื่นไมสามารถใชเปนแนวปองกันการกัดเซาะจากกรณีที่มีคลื่นลม
หรือพายุที่รุนแรงได เปนเพียงแนวชะลอคลื่นเพื่อสงเสริมใหเกิดการตกตะกอน และเมื่อตะกอน
สะสมตัวและมีเสถียรภาพมากพอก็สามารถปลูกปาชายเลนยึดตะกอนใหไดพื้นที่และระบบนิเวศปา
ชายเลนกลับคืนมา ไมไผที่นํามาใชอาจเปน ไมไผร วกหรือไมไผต ง สว นใหญนิยมใชไมไผต ง
มากกวาเพราะมีความคงทนและอายุการใชงานมากกวา สวนราคาถึงแมจะสูงกวาแตในระยะยาวมี
ความคุมทุนมากกวาไมไผรวกที่ใชอายุการใชงานประมาณ 1-2 ป ไม ไ ผ ต งมี อ ายุ ก ารใช ง าน
ประมาณ 3-4 ป มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 นิ้ว ความยาว 5 เมตร ปกลึก 2 เมตร ปกใหลํา
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ติดกันเรียงเปนแถวประมาณ 3-5 แถวตอแนว โดยขนานกับชายฝงทะเลและแนวแรกไมควรหางจาก
ชายฝงทะเลเกิน 50 เมตร
เมื่อมีตะกอนตกสะสมมากพอก็สามารถปลูกพันธุไมปาชายเลนยึดตะกอนไดจากนั้นก็
ปกแนวตอไปในทะเลโดยหางจากแนวแรกไมเกิน 50 เมตรเชนกัน และเมื่อมีการสะสมของตะกอน
มากพอก็สามารถดําเนินการปลูกพันธุไมปาชายเลนยึดตะกอนตอไป ในระหวางการปกเพิ่มแนวไม
ไผคืบไปในทะเล อาจปกไมไผเสริมเปนแนวตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเลในระหวางแนว ทําใหเกิด
เปนลักษณะเซลล (Cells) หรือคอกสี่เหลี่ยมกอนหรือภายหลังจากที่มีการปลูกพันธุไมปาชายเลนไป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

แลวก็ไดเพื่อเปนการเพิ่มเสถียรภาพใหกับพื้นที่และชวยใหพันธุไมปาชายเลนมีความมั่นคงสามารถ
เจริญเติบโตไดดีขึ้น

การปกไมไผชะลอคลื่นมีขอดีคือ เปนการใชภูมิปญญาชาวบาน มีความสอดคลอง
กับสภาพภูมิทัศนธรรมชาติและวิถีการดําเนิน ชีวิต ของชุมชนชายฝงทะเล มีผลกระทบกับพื้น ที่
ขางเคียงนอย และหากมีผลกระทบก็สามารถรื้อถอนหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบได ชุมชนสามารถ
ดําเนินการไดเอง เพราะไมตองใชเทคโนโลยีหรือความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเปนการเฉพาะ ใชวัสดุ
ธรรมชาติที่หาไดในทองถิ่น โดยตรงหรือจากทองถิ่นใกลเคี ยง เปนการชวยฟน ฟูชายฝงทะเลที่
เสื่อมโทรม จากการกัดเซาะ ใหมีระบบนิเวศชายฝงทะเลและทรัพยากรประมงกลับคืนสูสมดุลตาม
ธรรมชาติ ชว ยสงเสริมใหชาวบา นที่ปลูก ไมไผข ายหนอมีรายไดเพิ่มขึ้น จากการขายลําไมไผ
เนื่องจากถาไมตัดขายก็ตองตัดสางทิ้งอยูแลวตามปกติ และยังเปนการสรางรายไดเสริมใหกับชุมชน
ที่เปนแรงงานรับจางปกไมไผหรือปกซอมแซม
สวนขอเสียคือ วัสดุที่ใชมีอายุการใชงานสั้น ทําใหตองเสียคาใชจายในการปกซอมแซม
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีคลื่นลมไมรุนแรง และเปนหาดเลนหรือหาดโคลน
สวนของไมไผที่ผุพังจะหลุดลอยเปนเศษขยะเขาหาฝงหรือติดอยูตามแนวไมไผ และชักนําใหเปนที่
สะสมของขยะลอยน้ําอื่นๆ มาสะสมรวมตัวเปน จํานวนมาก ทําใหเกิดความสกปรกและไมนาดู
และแนวไมไผที่ปกหรือซากไมไผที่หักผุพังเปนสิ่งกีดขวางและทําใหเกิดอันตรายกับชาวประมง
ทองถิ่นที่ตองเขาไปเก็บหอยในบริเวณที่มีการปกไมไผ
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ภาพที่ 4 การใชไมไผปกชะลอคลื่น
ที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-13.
5. การวางไสกรอกทราย ไสกรอกทรายหอหุมดวยใยสังเคราะหทางธรณี (Geotextile
หรือ Geomembrane) ไสกรอกทราย (ภาพที่ 5) ทําจากวัสดุโพลีลีน (Poiypropylene) หรือโพลีเอส
เทอร (Polyester) จึงมีความแข็งแรงและยืดหยุนสูง มีความทนทานตอสารเคมีตางๆ ที่มีอยูในดิน
ธรรมชาติและมีคุณสมบัติใหน้ําซึมผานไดดี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน
บริษัท วิลวิทอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, 2554) เมื่อบรรจุทรายไวภายในทําใหเมื่อมองจากภายนอกมี
ลักษณะคลายกับไสกรอก จึงเรียกวา ไสกรอกทราย (Sandsausage) โดยไสกรอกทรายแตละตัวมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.8-2.1 เมตร ความยาวประมาณ 100 เมตร
การใชไสกรอกทรายเปนแนวปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ทําได
โดยนําไสกรอกทรายวางเรียงขนานกับแนวชายฝงทะเลใหมีชองวางหางกันประมาณ 50 เมตร และ
หางจากแนวชายฝงทะเล 200-400 เมตร ขึ้นอยูก ับความลึกของทองทะเล หรือที่ความลึกประมาณ 3
เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยใหแนวสันบนจมน้ําหรือโผลพนน้ําก็ได เนื่องจากไสกรอก
ทรายไม มีก ารตอกเสาเข็ มรองรับ หรือปรับ ปรุงกํา ลังดิน ออ นดา นลา ง จึงตอ งปูรองด ว ยฟูก ใย
สังเคราะหเติมทราย (Geomattress) หนาประมาณ 0.05 เมตร เพื่อชวยลดปญหาเสถียรภาพของชั้น
ดินฐานรากออนและการทรุดตัวของไสกรอกไดระดับหนึ่ง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ,
2553)
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การใชไสกรอกทรายมีขอดี คือ เหมาะสําหรับชายฝงทะเล ที่เปน หาดเลนหรือหาด
โคลนเนื่องจากมีน้ําหนักเบากวาการใชหินทําใหอัตราการจมตัวชากวา จึงไมตองเสริมความสูง
บอยๆ และการติดตั้งเคลื่อนยายทําไดรวดเร็ว จึงสามารถใชปองกันและแกไขปญหาในพื้นที่เรงดวน
ไดกอน สวนขอเสียคือ ตองทําการติดตั้งทุนสัญญาณ เนื่องจากเปนสิ่งกรีดขวางการคมนาคมทาง
น้ําและเพื่อปองกันความเสียหายจากใบพัดเรือ วัสดุหอหุมฉีกขาดไดงาย จากอุบัติเหตุของมีคม และ
เปนสาเหตุใหไสกรอกแตก ซึ่งยากแกการซอมแซม ทรายที่รั่วไหลออกจากไสกรอกที่แตก หรือฉีก
ขาดจะถูกคลื่นพัดพาไปทับถมสัตวหนาดินซึ่งเปนอาหารของลูกกุง หอย ปู และปลาใหตาย ทําให
สัตวทะเลมีจํานวนลดลง และการแตกหรือฉีกขาดของไสกรอกบริเวณหาดเลน จะมีผลกระทบตอ
ระบบนิเวศมากกวาหาดทราย เนื่องจากวัสดุทรายที่บรรจุอยูภายในมีความแตกตางจากตะกอนเลน
มากกวาตะกอนทราย จึงกลายเปนวัสดุแปลกปลอมตกคางอยูในระบบนิเวศชายฝงทะเล

ภาพที่ 5 การวางไสกรอกทราย
ที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-12.
6. การปูดวยผาใยสัง เคราะห ผาใยสังเคราะห (Geotextile หรือ Geomembrane) ใย
สังเคราะหทําจากวัสดุประเภทเดียวกับที่ใชทําไสกรอกทราย จึงมีความแข็งแรง และยืดหยุนสูง มี
ความทนทานตอสารเคมีตางๆที่มีอยูในดินธรรมชาติและมีคุณสมบัติใหน้ําซึมผานไดดี โดยนําผาใย
สังเคราะหมาปูทับพื้นชายหาดซอนกันเปนชั้นๆและปด ทับดวยชั้น ทรายดานบนเพื่อยึดใหผาใย
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สังเคราะหไมเคลื่อนตัว เมื่อถมทรายเสริมแลวก็สามารถปลูกไมพุมหรือหญาบนชั้นทรายชั้นบนสุด
เพื่อชวยยึดทรายไมใหถูกพัดพาโดยลมและคลื่นไดงาย และทําใหสภาพภูมิทัศนสวยงาม
การใชผาใยสังเคราะหมีขอดีคือ เหมาะสําหรับชายหาดที่มีหนาหาดแคบและความลาด
ชันสูงหรือเปนชายหาดที่มีหนาผาอยูดานหลัง ชายหาดใหมมีสภาพใกลเคียงกับสภาพธรรมชาติของ
ชายหาดเดิมภูมิทัศน ชายหาดดูสวยงาม เปนธรรมชาติเนื่องจากไมมีการกอสรางโครงสรางทาง
วิศวกรรม สวนขอเสียคือ ตองมีการเติมทรายที่ถม ปดทับดานบนของผาใยสังเคราะหเปนระยะๆ
ตามความจําเปนเนื่องจากยังคงมีการกัดเซาะเกิดขึ้น และตองสํารวจติดตามการเปลี่ยนแปลงแนว
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ชายฝงทะเล อยางตอเนื่องเพื่อประเมินการสูญเสียทราย

7. การวางกระสอบหรือถุงใยสังเคราะห (Geocontainer) การวางกระสอบหรือถุงใย
สังเคราะห (ภาพที่ 6) เปนการวางกระสอบทรายใยสังเคราะหทางธรณีทําจากวัสดุโพลีโพรพีลีน
หรือโพลีเอสเทอร ประเภทเดียวกับที่ใชทําไสกรอกทรายหรือผาใยสังเคราะห จึงมีความแข็งแรง
และยืดหยุนสูง มีความทนทานตอสารเคมีตางๆ ที่มีอยูในดินธรรมชาติและมีคุณสมบัติใหน้ําซึม
ผานไดดี เนื่องจากลักษณะของกระสอบหรือถุงใยสังเคราะหนี้เมื่อบรรจุดินหรือทรายสําหรับการใช
งานแลว มีลักษณะคลายกอนหินแตมีความออนนุมและน้ําหนักเบากวาบางครั้งจึงเรียกวา หินนุม
(Soft Rock) กระสอบหรือถุงใยสังเคราะหใชไดกับสภาพชายฝงทะเลที่เปนหาดทรายและหาดเลน
หรือหาดโคลนเพราะแตละหนวยมีขนาดเล็กและมีน้ําหนักไมมากสามารถเคลื่อนยายไดงาย วัสดุที่
ใสในกระสอบหรือถุงใยสังเคราะหอาจเปนทรายหรือดินที่สามารถหาไดจากบริเวณใกลเคียงนํามา
ตากแหงและอัดใหแนนและในทางปฏิบัติมักใชรถแบคโฮลจับกระสอบหรือถุงใยสังเคราะหไปวาง
เรียงซอนกันเปนชั้นๆ เปนแนวปองกันการกัดเซาะบนฝงหรือใกลชายฝงทะเล โดยอาจนําหินมาทิ้ง
ดานหนาเพื่อชวยสลายพลังงานคลื่นดวยก็ได
กระสอบหรือถุงใยสังเคราะหมีขอดีคือ มีขนาดเล็ก และเมื่อบรรจุวัสดุภายในสําหรับ
ใชงานแลวน้ําหนักก็ไมมาก จึงสะดวกในการจัดวางหรือเคลื่อนยาย วัสดุที่ใชบรรจุภายในเพื่อการ
ใชงานเปนทราย หรือดินซึ่งสามารถหาไดงายในทองถิ่นหรือบริเวณที่ตองการปฏิบัติงาน เหมาะกับ
การใชในทุกสภาพชายฝงทะเล ทั้งที่เปนหาดทราย หาดเลนหรือหาดโคลน และสามารถจัดเรียง
รูปแบบตามสภาพชายฝงทะเลไดงาย สวนขอเสียคือ วัสดุเปนใยสังเคราะหถึงแมมีความทนทาน
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และแข็งแรงแตอาจฉีก ขาดหรือแตกได จ ากอุบัติเหตุของมีคม และไมคอยมีประสิทธิภ าพ ใน
สภาพชายฝงทะเลที่มีคลื่นลมหรือพายุรุนแรงเนื่องจากมีน้ําหนักไมมากจึงมีการเคลื่อนตัวหรือเสีย
รูปไดจากที่จัดวางไวเดิม

ภาพที่ 6 การวางกระสอบทราย
ที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-13.
2.5.4 การสรางเสถียรภาพของชายฝงทะเลโดยใชโครงสราง (Coastal Engineering
Structures หรือ Hard Stabilization) วิธีการสรางเสถียรภาพของชายฝงทะเลโดยใชโครงสราง
สามารถดําเนินการไดหลายวิธดี ังนี้
1. กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด (Sea Wall) กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด เปน
โครงสรางทางวิศวกรรมที่สรางขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของแนวชายฝงทะเลสวนใหญบริเวณที่เปน
ชายหาดทรายโดยสรางในแนวขนานกับชายฝงทะเลเพื่อรับแรงปะทะของคลื่น โครงสรางที่มี
ลักษณะคลายกับ กําแพงปองกันน้ําทะเลทวม (Sea Dike) ซึ่งสรางขึ้นบริเวณชายฝงทะเลที่เปน
ชุมชนเมืองเปนสวนใหญเพื่อปองกันการกัดเซาะ และน้ําทะเลทวม (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง, 2554, อางถึงใน Hsu et al,2000) กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดอาจสรางในแนวตั้ง ลาด
เอียง เปนขั้นบันได หรือยื่นเวาเขาไปในทะเล (Concave Seaward) (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง, 2554, อางถึงใน Silvester and Hsu, 1997)
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2. กํา แพงปองกัน คลื่น ใกลชายฝงแบบหิน ทิ้ง หรือหิน เรีย ง (Rubble Mound) เปน
โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล อาจมีฐานรากเปนเสาเข็มหรือไมก็ได การวางกองหิน
มักอยูใกลชายฝงทะเลและหางแนวระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดออกไปประมาณ 20-30 เมตร มีความสูง
ของสันกําแพงประมาณ 1.20-1.50 เมตร (ภาพที่ 7) ซึ่งเปนระดับที่เมื่อน้ําทะเลขึ้นสูงสุดแลวจะไม
ทวมแนวสันกําแพง ทําใหน้ําทะเลที่ขึ้นทวมพื้นที่ดานหลังกําแพงไมสามารถลนขามกําแพงกลับ
ออกมาไดในชว งน้ําทะเลลง น้ําทะเลตองไหลออกไปตามแนวกําแพงทางดา นขาง จึงเกิด การ
ตกตะกอนหลังแนวกําแพงไดรวดเร็ว กําแพงจะเปนแนวยาวตอเนื่องกันเพื่อปองกันการเคลื่อนตัว
ของคลื่นเขาสูชายฝงและปองกันการเคลื่อนตัวของตะกอนออกจากฝงทะเลที่ตองการปองกัน เปน
โครงสรางที่ประชาชนหรือองคการปกครองสวนทองถิ่นบริเวณที่เปนหาดเลน หรือเปนปาชายเลน
สามารถดําเนินการกันเองและไดผลสามารถทําใหเกิดการสะสมตะกอนเลนและปลูกปาชายเลนได
กําแพงปองกัน คลื่นใกลชายฝงแบบหินทิ้งหรือหิน เรียงมีขอดีคือ ชุมชนหรือองคก ร
ทองถิ่นสามารถดําเนินการเองไดเนื่องจากไมตองลงทุนสูงและสามารถใชชางในทองถิ่นได ใช
ไดผลดีกับแนวชายฝงทะเลที่เปนหาดเลน หาดโคลนหรือปาชายเลน และในบริเวณที่คลื่นลมไม
รุนแรงสามารถชวยปองกันพื้นที่ปาชายเลนจากการกัดเซาะและฟนฟูปาชายเลนที่เสื่อมโทรมให
กลับมีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ สวนขอเสียคือ ในระยะยาวแนวกําแพงอาจเกิดการทรุดตัวตองมี
คาใชจายการซอมแซมบาง อาจตองมีการกอสรางโครงสรางปองกันคลื่นนอกชายฝงหรือวางแนว
ไสกรอกทรายเพื่อชวยสลายพลังงานคลื่นทีร่ ุนแรงกอนเคลื่อนตัวเขาสูแนวกําแพง

ภาพที่ 7 กําแพงปองกันคลื่นใกลชายฝงแบบหินทิ้งหรือหินเรียง
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย”,
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554, 72.
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3. เขื่ อ นป อ งกั น คลื่ น นอกชายฝ ง (Offshore Breakwater หรื อ Detached
Breakerwater) เปนโครงสรางปองกัน คลื่น โดยทั่ว ไปสรางขนานกับแนวชายฝงทะเล โดยมี
ระยะหางระหวางเขื่อนประมาณครึ่ง หนึ่งถึ งหา เทา ของระยะความยาวของแตล ะเขื่ อน (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Silvester and Hsu. 1997)
4. แนวปะการังเทียม (Artificial Reefs) และลานปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบจมน้ํา
(Submerged Platform Breakwater) แนวปะการังเทียม (ภาพที่ 8) และลานปองกันคลื่นนอกชายฝง
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และสะทอนกลับของคลื่นสโดยเฉพาะบริเวณปลายหัวทายของโครงสราง และทําใหเกิดการสะสมตัว
แบบจมน้ํา โครงสรางเหลานี้สามารถลดพลังงานคลื่นไดเพียงระดับหนึ่ง โดยทําใหเกิดการผันผวน

ของตะกอนบริเวณดานหลังแนวโครงสราง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน
Silvester and Hsu, 1997; Hsu et al., 2000)

ลักษณะของแนวปะการังเทียมจะแตกตา งไปจากเขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบ
จมน้ําโดยแนวปะการังเทียมจะมีสวนยอดกวางกวา และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเคลื่อนตัว
ของตะกอนออกนอกชายฝง ในปจ จุบันการสรางปะการังเทียมนิยมทําจากคอนกรี ตหลอโดยมี
รูปแบบหลากหลายแตกตางกันไดตงั้ แตทรงกลม เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรือเปนรูปคนและสัตวตาม
ความตองการสําหรับลานปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบจมน้ํา จะตองทําการผูกยึดโครงสรางใหจม
อยูกับที่โดยใชสายเคเบิลยึด ไวกับสมอหรือยึดไวใ หลอยในระดับผิวหนาน้ําก็ได อยา งไรก็ตาม
โครงสรางรูปแบบนี้ตองลงทุนสูงและไมสามารถทนทานตอสภาพพายุรุนแรงได (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Silvester and Hsu, 1997)
แนวปะการังเทียมและลานปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบจมน้ํามีขอดี คือ ไมทําใหเกิด
ทัศนียภาพที่ไมนาดูในบริเวณชายหาด เพื่อนันทนาการหรือการทองเที่ยว ชวยลดความรุนแรงของ
กระแสน้ําชายฝง การวางแนวปะการังเทียมไวขางหนาบริเวณที่มีการสรางกําแพงปองกันคลื่นริม
ชายฝงจะชวยลดอัตราการเคลื่อนตัวขึ้นไปตามหนากําแพงของคลื่นหรือขามกําแพง แนวปะการัง
เทียมสามารถยับยั้งการเคลื่อนตัว ของตะกอนออกนอกชายฝงมากกวาเขื่อนปองกัน คลื่นนอก
ชายฝงแบบจมน้ํา
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สวนขอเสียคือ ชายหาดยังคงเกิดปญหาการกัดเซาะ

เนื่องจากโครงสรางจมอยูใตน้ํา

จึงมีประสิทธิภ าพในการสลายพลังงานคลื่น ลดลง จําเปน ตองใชรวมกับโครงสรางรูปแบบอื่น ๆ
ตนทุนในการกอสรางสูงและไมทนทานในสภาวะพายุรุนแรง โครงสรางมีเสถียรภาพต่ําอาจเกิดการ
เคลื่อนตัวและเคลื่อนที่ได เปนอุปสรรคในการใชพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล และอาจเปนอันตราย
ตอการเดินเรือโดยเฉพาะประมงชายฝง จึงตองติดเครื่องหมายเดินเรือหรือสัญญาณไฟเตือนภัยไว

ภาพที่ 8 แนวปะการังเทียม
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย”,
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554, 75.
5. รอดักทราย (Groin หรือ Goryne) เปน โครงสรางวิศวกรรมเพื่อใชใ นการสราง
เสถียรภาพชายฝงทะเล ภายหลังจากที่ไดมีการสรางกําแพงปองกันคลื่นริมชายฝงขึ้นแลว (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Silvester and Hsu, 1997) (ภาพที่ 9) รอดักทรายมี
ลัก ษณะคลายกําแพงปองกันคลื่น ริมชายฝงแตสรางตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเล เพื่อดักทรายที่
เคลื่อนที่ตามแนวชายฝงทะเลในบริเวณยานคลื่นหัวแตก (Surf Zone) (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง, 2554 อางถึงใน Pilkey and Dixon, 1996) หรือเพื่อทําใหการพัดพาตะกอนตามแนวชายฝง
ทะเล (Littoral Drift) ชาลง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Hsu et al., 2000;
Uda, 2010) การสรางรอดักทรายสามารถใชวัสดุไดหลากหลายประเภท เชนเดียวกับกําแพงปองกัน
คลื่นริมชายฝง อาทิ เหล็ก คอนกรีต เศษหินเศษปูน ไมและใยสังเคราะห (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง, 2554, อางถึงใน นวรัตน, 2544)

45
รอดักทรายมีขอดีคือ แนวรอดักทรายที่ยื่นลงไปในทะเลจะชวยดักกั้นตะกอนทรายที่
เคลื่อนตัวขนานกับแนวชายฝงตามธรรมชาติ ทําใหเกิดการทับถมของทรายดานที่กระแสน้ําเคลื่อน
ตัวเขาหาโครงสรางหรือดานตนน้ํา พื้นที่ชายหาดระหวางรอดักทรายแตละคูจะปรับตัวเขาสูสภาพ
สมดุลไดเร็ว โดยมีการกัดเซาะที่ดานหนึ่งและการทับถมขอทรายที่อีกดานหนึ่ง เรือประมงขนาด
เล็กสามารถใชพื้นที่ดานหลังโครงสรางหรือดานทายน้ําของรอดักทรายแบบแนวตรงเปนที่กําบัง
คลื่นลมได รอดักทรายแบบหางปลามีรูปแบบที่สวยงามทางวิศวกรรม และสามารถปองกันการพัด
พาตะกอนทรายออกนอกชายฝ ง ทะเลได อย า งมี ประสิท ธิภ าพ กรณีที่ ใ ชก อนหิ น ปู เรี ย งเป น
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อยางดี จะมีสัตวน้ํามาอาศัสยอยูชุกชุมมากขึ้น

โครงสรางจะมีรูโพรงมากคลายปะการังเทียม จึงเปนแหลงอนุบาล หลบภัยและที่อยูอาศัยสัตวน้ําได
สวนขอเสีย เปนโครงสรางขนาดใหญที่สรางตอเนื่องบนชายหาดและยื่นออกไปใน

ทะเล จึงทําใหทัศนียภาพของชายหาดไมสวยงาม แนวรอดักทรายแบบแนวตรง ซึ่งตั้งฉากกับแนว
ชายฝงทะเลสามารถสลายพลังงานคลื่นไดเพียงบางสวน รอดัก ทรายแบบแนวตรงไมสามารถ
ปองกันการพัดพาทรายออกนอกชายฝงในทิศทางตั้งฉากกับฝงในชวงเวลาที่เกิดคลื่นลมพายุรุนแรง
การวางตัว ตั้งฉากกับชายฝงทะเลของรอดักทรายทําใหเกิดการขาดแคลนทรายและการกัดเซาะ
ชายหาดบริเวณดานใตของโครงสรางที่กระแสน้ําชายฝงไหลผาน คลื่นลมบางเวลาและบางพื้นที่ที่
มีรอดักทรายแบบแนวตรงอาจทําใหเกิดการกอตัวของกระแสน้ํายอนกลับที่ไหลแรงเปนทางแคบๆ
จากฝงออกสูทะเลดวยความเร็วสูง ซึ่งอาจเปนอันตรายถึงชีวิตตอคนที่วายน้ําอยูริมชายหาด และยัง
เปนอุปสรรคในการใชพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล และอาจเปนอันตรายตอการเดินเรือโดยเฉพาะ
เรือประมงชายฝงขนาดเล็ก จึงตองติดเครื่องหมายเดินเรือหรือสัญญาณไฟเตือนภัยไว
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ภาพที่ 9 รอดักทราย
ที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-10.
6. เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) เปนโครงสรางที่มีลักษณะคลายกับรอดักทราย แต
โดยทั่วไปมีขนาดใหญกวาและกอสรางเฉพาะบริเวณปากลําน้ํา (Inlets) (ภาพที่ 10) เพื่อปองกันการ
ตกทับถมหรือปดกั้นของตะกอนในรองน้ําเดินเรือและรักษารองน้ําใหอยูในสภาพใชงานได การ
กอสรางโครงสรางรูปแบบนี้มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงทะเลไดเชนเดียวกับการ
สรางรอดักทราย คือ ตะกอนทรายจะทับถมบริเวณดานทิศเหนือที่กระแสน้ําชายฝงเคลื่อนตัวเขาหา
โครงสราง (Upcoast) และเกิดการกัดเซาะบริเวณดานทิศใตที่กระแสน้ําชายฝงเคลื่อนตัวเบี่ยงเบน
ออกจากโครงสราง (Downcoast) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Pilkey and
Dixon, 1996) ซึ่งอาจแกไขปญหาไดโดยการทําการเคลื่อนยายทรายขามรองน้ํา (Sand By-passing)
โดยนําทรายจากบริเวณที่มีการทับถมไปเติมหรือถมเสริมชายหาด บริเวณที่ถูกกัดเซาะในกรณีนี้อาจ
จําเปนตองติดตั้งระบบปมและทอดูดทรายหรืออาจใชวิธีการขนยายดวยวิธีอื่นตามความเหมาะสม
เขื่อนกันทรายและคลื่นมีขอดีคือ ชวยรักษารองน้ําเดินเรือ ใหสามารถใชงานไดตลอด
ปไมตองเสียคาใชจายทําการขุดลอก ชาวประมงสามารถใชพื้นที่หลังแนวเขื่อนเปนที่หลบคลื่นลม
และพายุที่รุนแรง กรณีท่ใี ชกอนหินในการกอสรางสวนของโครงสรางใตน้ําจะมีรูโพรงมากคลาย
ปะการังเทียม จึงเปนแหลงอนุบาลหลบภัยและที่อยูอาศัยสัตวน้ําไดอยางดี จะมีสัตวน้ํามาอาศัยอยู
ชุกชุมมากขึ้น
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สวนขอเสียคือ การวางตัวตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเลทําใหเกิดการขาดแคลนทราย และ
การกัดเซาะชายฝงบริเวณดานทายน้ําเนื่องจากตะกอนจะถูกกั้นไวดานตนน้ําและกระแสน้ําชายฝง
เกิดการเลี้ยวเบี่ยงเบนเมื่อเคลื่อนตัวผานโครงสราง แนวชายฝงที่ถูกกัดเซาะตองใชเวลานานในการ
ปรับตัวเขาสูสมดุลธรรมชาติ เปนโครงสรางขนาดใหญที่สรางตอเนื่องบนชายฝงและยื่นออกไป
ในทะเล จึงทําใหทัศนียภาพของชายฝงทะเลไมสวยงาม และเปนอุปสรรคในการใชพื้นที่บริเวณ
ชายฝงทะเล และอาจเปนอันตรายตอการเดินเรือโดยเฉพาะเรือประมงชายฝงขนาดเล็ก จึงตองติด
เครื่องหมายเดินเรือหรือสัญญาณไฟเตือนภัยไว

ภาพที่ 10 เขื่อนกันทรายและคลื่น
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย”,
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554, 79.
7. หัวแหลมหรือหัวหาด (Headland Control) การจัดการปองกันและแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงทะเลโดยรูปแบบการควบคุมดวยหัวแหลมหรือหัวหาด หรือการสราง จุดปองกัน
(Point Protection) โดยหัวแหลม(ภาพที่ 11) หัวแหลมหรือหัวหาดสามารถควบคุมการกัดเซาะโดย
ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปรางทางกายภาพของแนวชายฝงทะเลใหเกิดเปนลักษณะรูปตัว J (Jshaped Bay) โดยมีหางของตัว J ทอดตัวไปทางดานใตของหัวแหลม ซึ่งเปนดานทายน้ําหรือดานที่
กระแสน้ําชายฝงเคลือ่ นตัวออกจากหัวแหลม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน
Hsu et al., 2000; Uda, 2010) การสรางหัวแหลมหรือหัวหาดมีหลักการที่สําคัญคือ องคประกอบ
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หรือขุดของหัวแหลมที่จะสรางขึ้นตองมีระยะหางระหวางแตละหนวยมาก เพื่อใหคลื่น สามารถ
ควบคุมชายหาดใหอยูในสภาวะเสถียรได และจะสรางโครงสรางใหมีจํานวนนอยที่สุดเทาที่จะนอย
ได
การสรางหัวแหลมหรือหัวหาดเปนวิธีการที่เลียนแบบปรากฏการณทางธรรมชาติเพื่อ
ฟนฟูสภาพชายหาดที่เคยถูก กัดเซาะมากอน วิธีการนี้สามารถปรับใชไดกับแนวชายฝงทะเลทุก
รูปรางไมวาจะเปนแนวตรง โคงแบบอาวโคงเวา (Concave) หรือโคงนูน (Convex) แนวความคิด
ของการควบคุมการกัดเซาะดวยการสรางหัวแหลมถูกนําไปใชและประสบผลสําเร็จเปนอยางดีเปน
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การพาณิชย (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ
ง, 2554, อางถึงใน Silvester and Hsu, 1997) การ
ส

ครั้งแรกบริเวณชายฝงทะเลทางใตของสาธารณรัฐสิงคโปร ซึ่งมีการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยและ
สรางหัวแหลมหรือหัวหาดมีขอดีคือ แนวชายฝงทะเลระหวางกองหินหัวหาดสองดาน จะปรับตัว

เขาสูสภาพสมดุลเปนอาวรูปจันทรเสี้ยว (Crenulate Shaped Bay) กองหินหัวหาดสามารถวางไวให
หางกันไดมาก ทําใหมีจํานวนโครงสรางบนชายหาดนอยลง ซึ่งไมทําใหเสียสภาพทัศนียภาพของ
ชายหาดมากนัก ชวยสรางเสถียรภาพ ใหแนวชายฝงทะเลไดดีกวาการสรางกําแพงปองกันคลื่นริม
ชายฝงเนื่องจากจะไมมีตะกอนถูกพัดพาออกนอกฝงจากการสะทอนของคลื่น การสรางหัวแหลม
บางรูปแบบกลองกระชุหิน (Gabion Headland) และแบบหินทิ้ง (Rip Rap Headland) จะมีตนทุนต่ํา
กวาการสรางกําแพงปองกันคลื่นแบบหินเรียง (Revetment With Capping Stares) ประมาณรอยละ
20 และ 25 ตามลําดับ ชายหาดจะปลอดภัยสําหรับการวายน้ํามากกวา เพราะบริเวณที่มีการสราง
กําแพงปองกันคลื่นชายฝงแบบเอียง (Stoped Sea Wall) จะทําใหเกิดรองน้ําลึกใกลแนวฐานกําแพง
ซึ่งจะเปนอันตรายตอเด็ก และชวยลดความรุนแรงในการแตกตัวของคลื่น กอนที่คลื่นจะเคลื่อน
ตัวมาถึงชายหาด จึงทําใหตนไมที่ปลูกไวหลังแนวชายหาดไมคอยไดรับผลกระทบจากละอองน้ํา
ทะเลที่เกิดจากการแตกตัวของคลื่นมากนัก
สวนขอเสียคือ การปรับตัวเขาสูสภาพสมดุลของแนวชายฝงทะเลจะใชเวลานานกวา
การสรางเขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝง ถาระยะระหวางกองหินหัวหาดหางกันมากเกินไป อาจจะ
ทําใหเกิดการกัดเซาะพื้นที่บริเวณที่อยูระหวางกลางกองหินหัวหาดไดอีก
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ภาพที่ 11 หัวแหลมหรือหัวหาด
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย”,
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554, 80.
8. กลองกระชุหินหรือกลองเกเบียน (Gabion) กลองทรงเหลี่ยมที่ประกอบขึ้นโดยผนัง
ลวดตาขายถักรูปหกเหลี่ยมชุบสังกะสีนํามาผูกติดกัน และใสกอนหินไวภายในกลองตะแกรงลวด
ตัวลวดซึ่งบิดเปนเกลียว 3 ชั้น สามารถปองกันการฉีกขาดหลุดลุย และทะลักออกของกอนหินที่อยู
ภายในกลอง (ภาพที่ 12) ในการสรางแนวปองกันชายฝงทะเลจากการกัดเซาะจะนํากลองกระชุหิน
แตละใบมาประกอบและรอยติด เขาดวยกัน โดยสวนใหญควรปรับพื้นที่และวางแนวกลองเปน
ขั้นบันไดตามหนาตัดชายฝง กอนหินที่ใชบรรจุไวภายในกลองควรเปนกอนหินที่ไมเปราะหรือแตก
งาย มีค วามหนาแนน สูง จัด เรียงอยางเปน ระเบียบ และควรมีข นาดใหญก วาชองตาขาย (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน บริษัท ยูเอชเอม จํากัด, 2554)
กลองกระชุหินหรือกลองเกเบียนมีขอดีคือ ตาขายรูปหกเหลี่ยม ซึ่งมีขอบิดเปนเกลียว
สามครั้ง ทําใหสามารถทนตอการทรุดตัวหรือการแตกหัก ในกรณีที่งานโครงสรางตองกอสรางบน
พื้นที่ที่ไมมั่นคงและมีระนาบที่แตกตางกัน จึงเหมาะสมกับบริเวณชายฝงทะเลที่มีการกัดเซาะของ
คลื่น มีความแข็งแรงทนทานและสามารถกระจายแรงที่เกิดจากการกระทําของคลื่นและกระแสน้ํา
ที่ไหวเขาหาตัวกลองไดดี โครงสรางสามารถใหน้ําไหลผานไดสะดวก การระบายน้ําดี และกั้น
วัสดุดานหลังกลองไมใหสูญหายไปกับน้ํา จึงเปนโครงสรางที่ดีสําหรับปองกันการกัดเซาะพังทลาย
ของพื้นที่ลาดชัน บรรจุดวยกอนหินที่มีน้ําหนักมากและติดตอกันเปนมวลขนาดใหญชิ้นเดียว จึง
สามารถตานทานแรงที่มากระทําไดสูง ประสิทธิภาพในการตานทานการกระทําตางๆ จะเพิ่มขึ้น
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ตามเวลาการยึดเกาะพื้นผิว การลงทุนประหยัดกวาเนื่ องจากใชหินกอนใหญ จํานวนนอยกวา
โครงสรางกําแพงหรือเขื่อนหินรูแบบอื่นเพราะกอนหินที่บรรจุอยูในกลองใชในปริมาณที่แนนอน
การกอสรางทําไดงาย ไมตองอาศัยชางฝมือ การบํารุงรักษามีนอยมากหรือแทบไมมี วัสดุกอนหิน
หรือกอนกรวดที่ใชสามารถหาไดจากพื้นทีใ่ กลเคียงได คาใชจายในการขนสงจึงไมสูง และเขากับ
สภาพแวดล อ มได ดีเ นื่ องจากภายหลัง ก อสร า งแล ว เสร็จ สามารถปลูก ไมเ ลื้ อยหรือ หญา คลุ ม
โครงสรางใหดูสวยงามและเปนธรรมชาติ
สวนขอเสียคือ ไมเหมาะสม และมีเสถียรภาพนอยในบริเวณชายฝงทะเลที่มีความลาด
ชันสูงและคลื่นลมรุนแรง อาจเกิดการทรุดตัวและการบิดเบี้ยวของแนวกลอง จนกลองแตกออกได
หากพื้นที่มีการทรุดตัว เนื่องจากไมมีเสาเข็มหรือโครงสรางคอนกรีตรองรับ จําเปนตองมีการปรับ
สภาพพื้น ผิว และพื้ น ที่ เพื่ อใหเ กิด ความมั่น คง มี อายุก ารใช ง านยาวนานและเกิ ด สวยงามทาง
วิศวกรรม

ภาพที่ 12 กลองกระชุหินหรือกลองเกเบียน
ที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะวิศวกรรมศาสตร, “โครงการสํารวจและศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝงทะเล”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ, 2551, 2-9.
9. เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม ใชปกเพื่อชวยสลายพลังงานคลื่นและปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลมีใชกันแพรหลายในหลายพื้นที่ สวนใหญดําเนินการโดยชุมชนทองถิ่นและองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในลัก ษณะภูมิปญญาชาวบาน ประเภทของเสาที่ใชปกมีความหลากหลาย
ตั้งแตเสาไฟฟาสี่เหลี่ยมเสาเข็มกลม เสาคอนกรีตหลอสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมความยาวประมาณ 6-
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8 เมตร บางครั้งมีการสวมยางรถยนตเกาไวดวย โดยปกบริเวณริมฝงหรือใกลแนวชายฝงทะเลอาจ
ปก เรียงติด กันเปน ลัก ษณะกําแพงตั้งแต 1-3 แถว (ภาพที่ 13) หรือปกเวนระยะหางกันจํานวน
มากกวาหนึ่งแถวหรือไมเปนแถวเปนแนวก็มี โดยมีรูปแบบตางๆ กันไป เชน ตารางสี่เหลี่ยม ตาราง
สามเหลี่ยม ตัวแอล (L) และสลับฟนปลาเปนตน
เสาคอนกรีตหรือเสาเข็มมี ขอดีคือ ดําเนินการไดสะดวก ไมยุงยาก ไมตองใชชางที่มี
ความชํานาญเปนพิเศษ การลงทุนไมสูงมากสามารถดําเนินการหลอตามแบบไดในพื้ นที่และใช
วัสดุที่หาไดทั่วไปไมมีปญหาการทรุดตัว จึงไมตองเสียคาใชจายในการซอมแซม เพียงแตอาจมีการ
เอียงตัวของเสาบาง และไมมีผลกระทบทําใหพื้นที่ขางเคียงถูกกัดเซาะที่รุนแรงสวนขอเสียคือ หาก
ปกเปนแนวกําแพงโปรงจะมีประสิทธิภาพกรสลายพลังงานคลื่นนอยกวาแบบชิดติดกันเปนกําแพง
เข็มพืด เนื่องจากความยาวของเสามีจํากัดและสภาพชั้นดินฐานรากออน เมื่อตองตานแรงกระทํา
จากคลื่นจึงเกิดการเอียงตัวอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อปกที่ระยะใกลๆ กันเปนเข็มพืด เหมาะกับการ
ใชงานบริเวณชายฝงทะเลที่เปนชายเลนหรือดินโคลน และปกในบริเวณน้ําตื้นใกลชายฝงเทานั้น
ประสิทธิภาพในการสลายพลังงานคลื่น อาจดอยกวาเขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงหรือไสกรอก
ทราย จึงไมสามารถปองกัน และแกไขปญหาแบบเบ็ด เสร็จ ได ใ นระยะเวลาสั้นทําใหทัศนียภาพ
บริเวณชายฝงทะเลไมนาดู และเปนอุปสรรคในการใชพื้น ที่บริเวณชายฝงทะเล และอาจเปน
อันตรายตอการเดินเรือโดยเฉพาะเรือประมงชายฝงขนาดเล็ก จึงตองติดเครื่องหมายเดินเรือหรือ
สัญญาณไฟเตือนภัยไว

ภาพที่ 13 เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, “การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย”,
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล, 2554, 84.
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สรุปการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝง กรณีการจัดการปองกันและแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงทะเลมีดวยกัน 4วิธคี ือ วิธีการไมดําเนินการใดๆ การอพยพเคลื่อนยายไปยังพื้นที่อื่น
หรือการถอยรน การสรางเสถียรภาพของชายฝงทะเลโดยไมใชโครงสราง และการสรางเสถียรภาพ
ของชายฝงทะเลโดยใชโครงสราง เชน กําแพงกันคลื่นริมชายฝง รอดักทราย หรือเขื่อนกันคลื่น
นอกชายฝ ง นั้ น จะทํ า ให เ กิ ด การทั บถมของตะกอนบริเ วณด า นเหนื อ ที่ ก ระแสน้ํ า พั ด เข า หา
สิ่งกอสรางอยางรวดเร็ว ทําใหเขาใจวาการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
ดวยสิ่งกอสรางเหลานั้นประสบผลสําเร็จ แตในความเปนจริงแลว ตราบใดที่การเปลี่ยนแปลงของ
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เซาะยังคงปรากฏใหเห็นอยู
ส จึงตองมีการศึกษาถึงสาเหตุอยางละเอี
ชายฝงทะเลบริเวณนัน้ ยังไมเขาสูสมดุล แนวชายฝงทะเลดังกลาวก็ยังไมมีเสถียรภาพ ปญหาการกัด

ที่สาเหตุโดยตรงเทานั้นถึงจะสามารถจัดการใหแนวชายฝงทะเลมีเสถียรภาพในระยะยาวได (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554, อางถึงใน Silvester and Hsu, 1997)
3. ขอมูลพื้นที่ศึกษา
3.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่
ชุ ม ชนชายทะเลบางขุ น เที ย น ตั้ ง อยู ใ นแขวงท า ข า ม เขตบางขุ น เที ย น จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดตอกับชายฝงทะเลอาวไทยทางดานทิศตะวันออกยาวเปนระยะทาง
ประมาณ 5.8 กิโลเมตร ดานทิศใตติดกับจังหวัดสมุทรปราการ สวนทางดานทิศตะวันตกติดกับ
จังหวัดสมุทรสาคร ดังภาพที่ 14 ลักษณะชายฝงชายทะเลบางขุนเทียนเปนหาดโคลน หรือหาด
โคลนปนทราย ในอดีตเปนพื้นที่ปาชายเลนตลอดแนวความยาวชายฝงทะเล และตามแนวคลอง
ตางๆ ตอมามีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเพื่อเลี้ยงกุงและบอเลี้ยงปลา จึงทําใหปจจุบัน
พื้นที่ปาชายเลนในเขตชายทะเลบางขุนเทียนพบไดเปนแนวแคบๆตลอดชายฝง (กรมควบคุมมลพิษ
, 2547)
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เปนที่ราบลุมชายฝงทะเลและลําคลองรวมมากถึง 126 ลําคลอง
โดยมีลําคลองที่สําคัญ คือ คลองสนามชัย คลองหัวกระบือ และคลองพิทยาลงกรณ (สํานักงานเขต
บางขุนเทียน, 2548) โดยคลองสนามชัยเปนคลองสําคัญในเขตบางขุนเทียน โดยเปนคลองที่ตอจาก
คลองบางกอกใหญ ไหลผานเขตตางๆ และเขาเขตบางขุนเทียนดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัด
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ผานกลางเขตขนานกับแนวถนนพระราม 2 มายังดานทิศตะวันตกและไหลลงสูทะเล 2 ทาง คือ
ผานคลองขุนราชพินิจใจและแมน้ําทาจีน คลองหัวกระบือ เปน คลองที่อยูทางทิศตะวันออกของ
เขตบางขุนเทียนโดยแยกจากคลองสนามชัยไหลผานแขวงทาขาม และบรรจบคลองพิทยาลงกรณ
สวนคลองพิทยาลงกรณ หรือคลองสรรพสามิต เปนคลองที่ตัดผานเขตบางขุนเทียนตามแนวทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก โดยเปนคลองที่เชื่อมระหวางจังหวัดสมุทรปราการ และสมุทรสาคร
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ภาพที่ 14 แผนทีช่ ุมชนเขตบางขุนเทียน
ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร. เขตบางขุนเทียน. เขาถึงเมื่อ 1 สิงหาคม 2554. เขาถึงไดจาก
http://203.155.220.118/info/NowBMA/frame.asp
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3.2 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในพื้นที่คือชายหาดซึ่งหาดโคลน หรือหาดโคลนปนทราย
และในอดีต มีปาชายเลนตลอดแนวความยาวชายฝงทะเล และตามแนวคลองตางๆ ตอมามีก าร
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน เปนนากุงและบอเลี้ยงปลาเปน สว นใหญ ทําใหปาชายเลนมี
ปริมาณลดลง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547)
3.3 ประชากร
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนเปนหนึ่งใน 6 ชุมชนที่อยูริมชายทะเล ในแขวงทาขาม เขต
บางขุนเทียน อันประกอบดวย ชุมชนเสาธง ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
ชุมชนศรีกุมาร ชุมชนแสนตอ และชุมชนหลวงพอเตา มีประชากรประมาณ 208 คน 40 หลังคา
เรือน (สํานักยุทธศาสตรและการประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2552) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยได
เลือกเปนพื้นที่ศึกษา เนื่องจากชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน เปนชุมชนที่ติดทะเลอาวไทย และไดรับ
ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนพื้นที่แรก ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมงที่
ใชพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนพื้นที่ในเชิงเศรษฐกิจที่เปนแหลงอาหารสําคัญ
ตารางที่ 2 จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรใน 6 ชุมชนที่อยูริมชายทะเล แขวงทาขาม เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
จํานวนครัวเรือน ชาย หญิง จํานวนประชากรรวม
(หลังคาเรือน) (คน) (คน)
(คน)
ชุมชนเสาธง
26
64
53
117
ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ
200
647 630
1,277
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
40
92 116
208
ชุมชนศรีกุมาร
37
56
55
111
ชุมชนแสนตอ
51
87
99
186
ชุมชนหลวงพอเตา
80
150 155
305
รายชื่อชุมชน

รวม 6 ชุมชน

434

1,096 1,108

2,204

ที่มา: ดัดแปลงจากสํานักยุทธศาสตรและการประเมินผลกรุงเทพมหานคร. เขตบางขุนเทียน. เขาถึง
เมื่อ 1 สิงหาคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.bangkok.go.th

56
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุรชัย คลายทอง (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัด
เซาะชายฝงที่มีตอชุมชนบานชายทะเล ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนบานชายทะเล ตําบลพันทายนร
สิงห อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และศึกษาผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกชาวบานและผูนําชุมชน ผลการศึกษาพบวา ปญหาการ
กัดเซาะชายฝงสงผลกระทบดานเศรษฐกิจ ทําใหรายไดลดลง เกิดการสูญเสียที่ดิน และเสียคาใชจาย
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ของคนในครอบครัว เกิส
ด การสูญหายของวัฒนธรรมและประเพณีข องทองถิ่น และตองมีก าร

ในการซอมแซมบานเรือน สวนผลกระทบดานสังคมมีการอพยพยายถิ่น กระทบถึงความสัมพันธ

ปรับเปลี่ยนวิถีการประกอบอาชีพ สวนผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเกิดความรุนแรงของคลื่นลม มี
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล ปาไมและสัตวน้ําลดนอยลง
เรวดี จรุงรัตนาพงศ (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องวิธีการปรับตัวของครัวเรือนจากการกัด
เซาะชายฝง กรณีศึก ษาเขตบางขุน เทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัต ถุประสงคเพื่อ ศึก ษาวิธีการ
ปรับตัวของครัวเรือนตอปญหาการกัดเซาะชายฝงและน้ําทวมบริเวณชายฝงบางขุนเทียน เพื่อให
หนวยงานภาครัฐรวมถึงประชาคมโลกเขาใจถึงสถานการณที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต และศึกษาถึงตนทุนในการปรับตัวตอ
ปญหาการกัดเซาะชายฝง เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจครัวเรือนจํานวน 40 ครัวเรือน และการ
ประชุมกลุมยอยกับผูที่มีสว นไดสวนเสียกับผลกระทบจากการกั ดเซาะชายฝงในพื้นที่ศึก ษา ผล
การศึกษาพบวา วิธีปรับตัวของครัวเรือนเปนแบบแกไขปญหาเฉพาะหนา และแบบตางคนตางทํา มี
วิธีการปรับตัว 3 วิธี คือ วิธีการปองกัน ไดแก เขื่อนหิน รั้วไมไผ การยกคันดิน วิธีการถอยรนเขาฝง
และวิธีก ารปรับปรุงที่อยูอ าศัย โดยตน ทุน เฉลี่ยในการปรับตัว ของครัว เรือนมี มูลคาประมาณ
107,587 บาทตอครัวเรือนตอป ณ ราคาคงที่ พ.ศ.2549 หรือคิดเปนรอยละ 23 ตอรายไดครัวเรือน
และพื้นที่เฉลี่ยของครัวเรือนที่จมน้ําไปแลวคิดเปนพื้นที่ประมาณ 5.7 ไรตอครัวเรือนหรือคิดเปน
รอยละ 8 ของพื้นที่ของครัวเรือนทั้งหมด จากการที่ครัวเรือนไดรับการศึกษาในระดับต่ํา และไมมี
ทักษะในการประกอบอาชีพอื่นทําใหครัวเรือนเต็มใจที่จะจายเงินในการปรับตัวคอนขางสูงเมื่อ
เทียบกับรายไดครัว เรือน และการแกไขปญหาการกัดเซาะตองอาศัยความรวมมือของหนวยงาน

57
ภาครัฐที่เกี่ยวของทั้งหมดประสานงานกัน และมองการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงตลอดทั้งอาว
ไทยเปนภาพรวม
อัปสรสุดา ศิริพงศ (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการกัดเซาะชายฝงบางแหงในประเทศ
ไทย โดยมีวัต ถุประสงคเพื่อการศึกษาปจ จัยตางๆที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเล
เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสํารวจลักษณะของชายฝงทะเลบางแหงในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบวา สาเหตุของการกัดเซาะชายฝงทะเลมีทั้งธรรมชาติ และฝมือมนุษย การปองกันการกัดเซาะมี
หลายวิธลี วนปองกันไดเพียงชั่วคราว ตองมีการบํารุงรักษา ทั้งนี้เปนเพราะกอนการสรางไมไดมี
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ระบบ หรือไมมีความถูกตสองตามหลักวิชาการ การแกไขที่ปลายเหตุจึงไมใชเปนวิธีที่เหมาะสมใน
การศึกษาถึงสาเหตุของการกัดเซาะวามาจากอะไร บางแหงอาจมีการศึกษา แตเปน ไปอยางไมมี

การแกปญหา ในประเทศไทยปญหาการกัดเซาะชายฝงนับวันก็เปนเรื่องวิกฤติเพิ่มขึ้น หนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมทั้งเอกชนไดใชงบประมาณปหนึ่งจํานวนมหาศาลในการแกไขปญหานี้ สวนมากเปน
การแกไขเฉพาะหนา หรือแกไขปลายเหตุ จึงไมสามารถบรรลุผลสมบูร ณ จึงควรที่จ ะศึกษาถึง
สาเหตุของปญหานั้นๆ เสียกอน เพื่อจะไดแกไขใหตรงจุด และปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ําซอนขึ้น

อีก
ณิฎฐารัต น ปภาวสิทธิ และคณะ (2540) ไดทําการศึก ษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง
ผลผลิตการประมงกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนบริเวณปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดการและอนุรักษปาชายเลน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีทาง
สถิติ โดยนําขอมูลของผลผลิตการประมง มาเปรียบเทียบกับขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพปาชาย
เลน ของจังหวัดสมุทรสาคร ในแตละป ผลการศึกษาพบวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการลดลงของ
พื้นที่ปาชายเลน คือ การขยายตัวของการเพาะเลี้ยงกุง ซึ่งเดิมเลี้ยงแบบระบบธรรมชาติมาเปนระบบ
พัฒนา การเลี้ยงกุงในบริเวณนี้มีการขยายตัวเต็มที่ในระหวางป พ.ศ.2529-2532 ตอมาการเลี้ยงกุง
ประสบปญหาเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่เลี้ยงกุงเปนไปอยางไมมีระบบ ทําใหผลผลิตกุงตอไร
ลดลงอยางมากประกอบกับปญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมริมแมน้ําทาจีน ทําใหเกษตรกรละ
ทิ้งนากุงใหอยูในสภาพรกรางวางเปลา ปญหาที่ตามมาคือ ปญหาการกัดเซาะชายฝง ทําใหสภาพปา
ชายเลนบริเวณนี้ลดลงอยางมาก การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนบริเวณปากแม น้ําทาจีน สงผล
กระทบตอผลผลิตการประมงบริเวณนี้การปลูกและฟนฟูปาชายเลนในบริเวณปากแมน้ําทาจีน และ
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การสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตลอดจนการจัดการเปนสิ่งที่จําเปนอยางเรงดวน เพื่อชวยเพิ่ม
ผลผลิตการประมงในบริเวณนี้
สุนันทา สุวรรโณดม สุธาวัลย เสถียรไทย และ ศิริวรรณ ศริบุญ (2540) ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่องโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและประชากรในบริเวณชุมชนปาชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหามาตรการแกไขปญหาความเสื่อมโทรม และความสูญเสียปาชายเลนอยาง
เปนรูปธรรม ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามและสัมภาษณประชาชนในหมูบานซึ่ง
ตั้งอยูใ นบริเวณใกลปาชายเลน โดยการสุมตัว อยางหมูบานจากอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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เทาที่ควร ทําใหเกิดการทํส
าลายทรัพยากรปาชายเลนโดยรูเทาไมถึงการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคล
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนทั่วไปในระดับตางๆ ยังไมตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลน

ทุก กลุมไมว าราษฎรที่มี ชีวิ ต พึ่ง พาอยูกั บป า ชายเลนในสว นต างๆ หรือบุ ค คลที่มี หน าที่ค วาม

รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออมกับปาชายเลน ความรูเทาไมถึงการณข องบุคคลในระดับตางๆ
เหลานี้สรางความเสียหายใหเกิดกับปาชายเลนอยางชัดเจน ไมวาจะเปนปญหาน้ําทะเลรุกล้ําแผนดิน
จนชาวบานริมชายฝงตองถอนเสาบานเรือนขยับเขาไปในแผนดิน และปกหลักทิ้งดิน ทิ้งหินประทัง
ความรุนแรงของคลื่นลม แตหลายครั้งก็แพภัยธรรมชาติ เพราะกําลังทรัพยากรไมพอกับการปองกัน
ความรุนแรงของกระแสคลื่นกระแสลมได
จากการศึก ษาคน ควา แนวคิด ทฤษฎี แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ตลอดจนงานวิจัยวิจัยที่
เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับประเด็น การศึกษาผลกระทบจาก
ปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝงทะเล กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทา
ขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงใน
พื้นที่ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ศึก ษาผลกระทบจากป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง ที่มี ต อ ชุ ม ชน
ชายทะเลบางขุนเทียน ทางดานนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิตและดานสภาพ
จิตใจ และศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนบางขุนเทียน ความรูที่
ไดจากการศึกษาเนื้อหาทางทฤษฎีจะชวยใหผูวิจัยมองเห็นภาพรวม เพื่อกําหนดกรอบในการศึกษา
ใชเปนแนวทางในการตั้งคําถาม นอกจากนี้การลงไปเก็บขอมูลภาคสนามจะชวยใหผูวิจัยเกิดความ
เชื่อมัน่ วา ขอมูลไดรับนั้นมีความสมบูรณ และนาเชื่อถือตรงตามวัตถุประสงคที่ผูวิจัยตองการศึกษา
และสามารถวิเคราะหขอมูลไดถูกตองแมนยํา

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึก ษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝงทะเล กรณีศึกษา
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ศึกษาผลกระทบ
ทางดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ ที่มีตอชุมชน
ชายทะเลบางขุนเทียน และศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเล
บางขุนเทียน ดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหได
ขอมูลที่ครบถวนสมบูรณและตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา มีรายละเอียดในแตละขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. เกณฑการคัดเลือกพื้นที่
2. กลุมผูใหขอมูลหลัก
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1. เกณฑการคัดเลือกพื้นที่
พื้นที่ศึกษาในครั้งนี้คือชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งบานเรือนของชุมชนริมชายฝงทะเลอาวไทยที่มีการใชประโยชนเพื่อ
เปน ที่อยูอาศัยอยางหนาแนนและมีปญหาอัต ราการกัดเซาะอยางรุนแรงประมาณ 20 เมตรตอป
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551) ประชากรที่ไดรับผลกระทบมีจํานวนมากถึง 208 คน
หรือประมาณ 40 หลังคาเรือน (สํานักยุทธศาสตรและการประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2552)
2. กลุมผูใหขอมูลหลัก
กลุมผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 4 กลุมคือ
1. ชาวบานในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ที่อาศัยอยูในพื้นที่มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา
3 ป เพื่อเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานสถานการณการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ และผลกระทบจาก
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ปญหาการกัดเซาะชายฝงที่ไดรับ ทั้งทางดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต
และดานสภาพจิตใจ
2. ผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ไดแก ปราชญชาวบาน
ผูรู ผู เฒ า ผูแ ก ที่อ าศัย ในพื้น ที่ มาเป น เวลานาน เนื่อ งจากสามารถให ขอ มู ลที่ แสดงใหเ ห็น ถึ ง
สถานการณของปญหาการกัดเซาะชายฝงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
3. ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ ไดแก ประธานชุมชนชายทะเลบางขุน เทียน ผูนํากลุม
อนุรักษฯ เพื่อเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝง และแนวทาง
หรือนโยบายการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงของกลุมหรือชุมชน
4. สวนของราชการที่เกี่ยวของ เชน ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง เพื่อเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝง และ
แนวทางหรือนโยบายการปองกัน แกไขปญหาการกัด เซาะชายฝงที่กํา หนดโดยหนวยงาน และ
นโยบายตางๆที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลาง
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3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 สวนคือ
3.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview)
โดยผูวิจัยไดกําหนดหัวขอคําถามที่จะทําการศึกษาไวอยางกวางๆลวงหนา เปนลักษณะ
คําถามปลายเปด เพื่อศึกษาสถานการณการกัดเซาะชายฝงและผลกระทบจากปญ หาการกัดเซาะ
ชายฝง ทางดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ ที่มีตอ
ชุมชนชายทะเลบางขุน เทียน โดยใชแบบสัมภาษณกับ ชาวบานในชุมชนชายทะเลบางขุ นเทียน
ที่อาศัยอยูในพื้นที่มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป และแบบสัมภาษณสําหรับผูนําชุมชนอยางไม
เปนทางการ ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ และสวนของราชการที่เกี่ยวของในชุมชนชายทะเลบางขุน
เทียน ที่มีลักษณะขอคําถามเกี่ยวกับสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเลบาง
ขุนเทียน ผลกระทบในภาพรวม แนวทางหรือนโยบายการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงที่
กําหนดโดยหนวยงาน และนโยบายตางๆที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลาง
3.2 แบบสังเกต
เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพของชายฝงทะเลที่ไดรับผลกระทบจากปญหาการ
กัดเซาะชายฝง และสถานภาพทรัพยากรสิ่งแวดลอมธรรมชาติในทองถิ่น
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
ผูวิจัยดําเนิน การคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล รายงานเชิงสถิติ แนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของจากหนังสือ ตํารา บทความวิชาการ และระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต
เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) กลุมผูใหขอมูลที่เปนกลุมชาวบานในชุมชน ผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการ
ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ และสวนของราชการที่เกี่ยวของกับชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวง
ทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามประเด็นเรื่องสถานการณปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง ของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะของชายฝงที่มีตอชุมชน
ชายทะเลบางขุนเทียน ทางดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดาน
สภาพจิตใจ
และแนวทางหรือนโยบายการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงที่กําหนดโดย
หนวยงาน และนโยบายตางๆที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลาง
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5. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึกและการศึกษาเอกสาร ผูวิจัยจะ
นํามาตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล โดยใชวิธีตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
(Data Triangulation) จากการสังเกต การสัมภาษณ และการศึกษาเอกสาร หลังจากนั้นจะทําการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และจัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นการศึกษา สังเคราะห
เพื่อใหไดขอมูลในภาพรวมภายใตกรอบแนวคิด สรุปและนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ
(Descriptive)

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝงทะเล กรณีศึกษา
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ศึกษาผลกระทบ
ทางดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ ที่มีตอชุมชน
ชายทะเลบางขุนเทียน และศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเล
บางขุนเทียน ดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน
คือ
1. สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
1.1 สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝง และการเปลี่ยนแปลง
1.2 จุดเริ่มตนของการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง
1.3 สาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง
2. ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง
2.1 ผลกระทบทางดานระบบนิเวศ
2.2 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
2.3 ผลกระทบทางดานสังคม
2.4 ผลกระทบทางดานคุณภาพชีวิต
2.5 ผลกระทบทางดานสภาพจิตใจ
3. แนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
3.1 การกําหนดแนวทางหรือนโยบายการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
3.2 แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยชุมชน
3.3 แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยภาครัฐ
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1. สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
1.1 สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงและการเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงชายทะเลบางขุนเทียน จากเอกสาร
ของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง (2551) พบว า ชายฝ ง ทะเลบางขุ น เที ย นทะเล
กรุงเทพมหานคร ถือวาเปนพื้นที่วิกฤตที่มีปญหาการกัดเซาะชายฝงรุนแรงพื้นที่หนึ่ง การกัดเซาะ
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เกิดขึ้นตลอดความยาวชายฝงประมาณ 5 กิโลเมตร ของเขตบางขุนเทียน โดยเฉลี่ยมีอัตราการกัด
เซาะประมาณ 20 เมตรตอป จากเอกสารของกรมทรัพยากรธรณี (2545)ไดทําการสํารวจและศึกษา
โดยใชภ าพถายทางอากาศขาวดํา มาตราสวน 1:50,000 ที่ถายในป พ.ศ. 2495 กับป พ.ศ. 2539
ซอนทับกัน พบวาชายฝงทะเลบางขุนเทียนถูกกัดเซาะหายไป เปนระยะทางยาวประมาณ 400-600
เมตรจากแนวชายฝงเดิม คิดเปนพื้นที่ที่สูญหายประมาณ 1,500 ไร และขอมูลภาพถายจากดาวเทียม
Landsat 5 TM ในป พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2549 พบวาพื้นที่แนวชายฝงถูกกัด เซาะไปประมาณ
1,220,166 ตารางเมตร หรือคิดเปน 763 ไร (อารียา อุดเจง, 2550)
สาเหตุข องปญหาการกัดเซาะชายฝงมาจาก 2 ปจ จัยคือ จากธรรมชาติอาทิเชน การ
เปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ และจากกิจกรรมของมนุษยเชน การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ริมชายฝงเกิดความเสื่อมโทรมของปาชายเลนจากการทํานากุง การกัด เซาะชายฝงทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝงและพื้นที่ในชุมชน สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเจนคือ ปาก
คลองขุนราชพินิตใจ ซึ่งเปนคลองขุดลงสูทะเลไดขยายกวางออกไปอยางตอเนื่องจากเดิม และตาม
ลําคลองตางๆในชุมชนไดขยายกวางออก(ดังภาพที่ 15) ผูวิจัยไดเขาไปสํารวจบริเวณที่ถูกกัดเซาะ
หนาชายทะเลบางขุนเทียนพบวามีพื้นที่ถูกกัดเซาะอยางรุนแรงสังเกตไดจากหลักเขตของกรุงเทพ
ซึ่งตั้งอยูในทะเล หางออกไปจากชายฝงปจจุบันประมาณ 1 กิโลเมตร หลักเขตจะอยูดานหลังแนว
ไมไผออกไป (ดังภาพที่ 16) ซึ่งเดิมหลักเขตอยูในปาชายเลน จากภาพที่ 17 แสดงใหเห็นสภาพ
ความเสียหายบริเวณพื้น ที่ปาชายเลนชายฝงทะเลบางขุน เทียน จากเดิมที่เคยเป น ปาชายเลนทึบ
ออกไปในทะเล
จากการสอบถามคนในชุมชนเลาวาเมื่อกอนไดมีการขุดไวเปนคลองเล็กๆแตในปจจุบัน
สภาพคลองที่เห็นเปนคลองกวางมาก บริเวณริมตลิ่งเมื่อกอนจะมีชะโงกดิน คือตะกอนดินที่ทับถม
ใตน้ําเมื่อถึงเวลาน้ําลงจะโผลขึ้นมาแตในปจจุบันไมมี ทําใหตลิ่งพังเกิดการทรุดตัว เพราะถูกน้ํากัด
เซาะ สงผลตอที่ดินของชาวบานซึ่งถูกกัดเซาะไปดวย สวนดานชายฝงที่ติดทะเลเมื่อกอนเกิดการ
งอกของชายฝง หรือที่เรียกวาแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล เกิดจากการสะสมของตะกอนดินแตใน
ปจจุบันไมมีการเกิดของแหลม และสภาวะของคลืน่ ลมทะเลคอนขางรุนแรง มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ได
กัด เซาะดิน ในป าชายเลนทําให ตน ไมโ คน ปา ชายเลนถูก ทําลายไปน้ํ าทะเลท ว มเขา พื้น ที่ข อง
ชาวบาน ทําใหพื้นที่ในชุมชนเกิดน้ําทวมเปนประจํา จากการศึกษาพบวาสถานการณปญหาการกัด
เซาะชายฝงในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ดังคําสัมภาษณตอไปนี้
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“มันก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ กัดเขามาเรื่อย ไดรับความรุนแรงมากขึ้น คลื่นจะแรงกวาสมัย กอน
เยอะ มันเปน ภาวะของเขาละมั้ ง มันก็ มีผ ลกระทบตอ เนื่ องกั นมาเรื่ อย ๆหละ สมั ยก อนนี้ มัน ยังมี แหลมขึ้ นมา
แหลมที่เปนดินยื่นออกไป เดี๋ยวนี้เปนแตอาวและลึกกวาเกาเยอะ”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)
“รุน แรงมาก เดิ มที่ 2,700 ไร หายไปกั บตาหมดแลว ตอนนี้ไ มเหลือแลว พังเขาหาประชาชนตอนนี้
ตน ไมใ หญ ๆ ถอนรากถอนโคนหมด การกั ด เซาะรุน แรง เมื่ อก อ นมีท ะเลงอก สมั ยนี้ โ หด น้ํ า มัน สู งผิด ปกติ
เมื่อกอนชายทะเลงอกอยางเดียว เขาเรียกแหลมเปนไมรูกี่กิโลกิโลสุดหูสุดตา ชายทะเลไมมีการพังมีแตชายทะเล
ยื่นอยางเดียว ทุกวันนี้มันตีกลับ มันเปนรูป ก.ไก ตามแผนที่มันจะรับโดยตรงจะรับเปนตัวหนา ที่อื่นเขายังมีบัง
อยางสมุทรสาคร ทะเลเขาจะไมพังอยางรุนแรง แตของกรุงเทพเนี่ยมันจะลึกเขามาเรื่อย ๆ มันไมใชทะเลทราย
เปนทะเลโคลน คลื่นลูก 2 เมตร 3 เมตร ขึ้ นไป ตน ไมใหญถอนรากถอนโคนหมด ชาวบา นเขาอยากมีป า แต
ธรรมชาติตอนนี้มันทําลายหมดแลว ธรรมชาติมันโหดตองยอมรับ”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
“มันรุนแรงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก จากคลองแคบแคบ ตื้น ตอนนี้ลึกบึ่งกวางหมดแลว จะถึงโคน
เสาบานอยูแลว แตกตางจากเมื่อกอนมาก ยิ่งมีเรือนักทองเที่ยวเขาหละไมตอ งหวง เรือมันวิ่งกันอุตหลุด เรื อใหญ
แบบนี้ถาบรรทุกคนมาเยอะคลื่นจะแรง ตี พังลงไป พังลงไป นักทองเที่ยวยิ่งเขาเยอะตลิ่งยิ่งไป เขามาทางเรือไม
ไดมาทางรถ”
(บุญธรรม วัยทรง, 2555)

ภาพที่ 15 คลองทีข่ ุดขึ้นในพื้นที่ชุมชน
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“ชายฝงถูกกัดเซาะไปเยอะ แตกตางจากในอดีตมากเลย กัดเขามาบานเลย เซาะที่ดินเขามาเรื่อย ๆ สุดชาย
ที่ก็ทะเลแลว”
(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555)
“รุนแรงมาก กัดเซาะรุนแรง ตั้งแตผมเกิดมาเนี่ยรูสึกวารนมา 3 กิโลแลว ที่จมหายไปในทะเลอะ ก็เสาไฟ
ที่เคยอยูบนตลิ่ง ตอนนี้ไปดู มันหางจากตลิ่งไปราว ๆ 3 กิโลได ตอนผมเปนเด็กจับหอย จับปู หากินกับทะเลอยู
เมื่อกอนจะมีแหลม พอถึงหนาของมันก็เกิดแหลม ปนึงจะงอก ที่งอกออกไปในทะเลไมต่ํากวา 2 เสน ถึง 3 เส น
ประมาณ 40 ถึง 50 วาตอครั้ง พอมันเปนเลนออนมันแข็งตัวปุบ ตนไมก็ขึ้น พื้นที่เลยเพิ่มขึ้น ตอนนี้มันไมมีแลว”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
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“เปลี่ยนไปเยอะ คิดเปนที่ดินก็หลายเสนเลย สมัยกอนตอนปาอยูตอนรุน ๆ ริมชายตลิ่งมีชะโงกดินเดิน
ดูได เดี๋ยวนี้ราบพังหมดเลยมันเปนเนื้อที่เดียวกับทะเล พังหมดแลวไอที่วาชะโงกเดินไมมีแลว เรียบ”
(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555)
“โอโหตั้งแตมาอยูนี้นะ กอนมาอยูใหมๆ ทะเลเดินไปไกลเลยนะ เดี๋ยวนี้มองยั งเห็นเลย ไดยินเสียงคลื่น
แลวอะ พังเขามาเยอะเลยนะ แลวในคลองก็เยอะนะ ในคลองมันเลื่อน ตลิ่งมันเลื่อนลง คลองมันลึก ตรงนี้มันจะ
เปนคลองออกทะเลฝงกรุงเทพ โหมันพังเขามาเยอะนะตลิ่งหนะ”
(กัลยา พงคพจร, 2555)
“เยอะเหมือนกัน มันกัดเซาะจนพัง เมื่อกอนผมอยูตรงหนาทะเลโนน ก็รนมาเหมือนกัน”
(อนุกุล ทิม, 2555)
“ตอนนี้มากกวาเกา สมัยกอนตอนฉันยังเด็กก็ไมทาไหร ตอนนี้เหมือนกับคลื่นลมน้ําทวม เหมือนมัน
โถมเขามาประดังกันเยอะ แลวน้ําทวม น้ําอะไรแทบจะเปนประจําเลย ของเรามันเปนดิน ที่ดินมันจะนิ่มมันพั ง
บอย น้ําจะทวม”
(สุมาลี โตชัยยะ, 2555)
“มันก็เยอะอยูมันมีตัวเรงเขามาดวย เมื่อกอนโดยธรรมชาติมันทําตัวมันเอง แตตอนนี้สภาพการบุกรุก
ดวยจากมนุษยดวย มันเปนตัวเรงใหเกิดรุนแรงมากขึ้น พื้นดินก็ถอยรนเขามาเรื่อย ๆ สมัยกอนที่นี่เคยมีแหลม
อยางสมุทรปราการก็มีแหลมใหญ ตอนนี้แหลมใหญหายไปเปน 10 กิโล ก็มันไมมีตะกอนดินที่จะไปทับถมใหมี
แหลมได ทุกวันนี้หายไปหมดเพราะมันไมมีตะกอนดิน”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
“มันเริ่มกัดเซาะเขามาบางปก็รุนแรงบางปก็นอย ผมวามันไมไดรุนแรงมากขึ้นหรื อลดลง แตคนเราเห็น
ความสําคัญกันมากขึ้น มันเขามาใกลตัวมากขึ้น มากกวาเมื่อกอน มันไกลตัวเลยไมใหความสนใจเทาไหร ทีนี้มัน
เริ่มเขาใกลตัว เริ่มพัง ก็เลยใหความสําคัญมากขึ้น ที่กัดเซาะพังมันก็มีทั้งที่สวนของชุมชน และของ กทม. หนา
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ทะเลที่หายไปแลว ที่ไกลๆเปนของรัฐ ก็พังเขามาในพื้นที่ของชาวบาน เมื่อกอนตรงบอเลี้ยงกุ ง วังกุง เปนปาชาย
เลน ผมฟงจากคนเกาๆที่เขาเลากัน คือหลักเขตอยูในปาชายเลน เลยหลักเขตไปก็เปนปา ลองมองจากเสาไฟฟา
ที่ตั้งไปในทะเล มีเสาไฟฟาแสดงวาตองมีบานคน มีชุมชน มันก็พังมาเยอะ”
(ปฏิการ สายอรุณ, 2555)

ภาพที่ 16 แนวไมไผปองกันคลื่นดานนอกชายฝงทะเลบางขุนเทียน

ภาพที่ 17 สภาพความเสียหายบริเวณพื้นที่ปาชายเลนชายฝงทะเลบางขุนเทียน

67
1.2 จุดเริ่มตนของการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง
การกัดเซาะชายฝงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดยอิทธิพลของกระแสคลื่นและกระแสลม
ชายฝงจะถูกกัดเซาะพังทลายไปเรื่อยๆ แตในปจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก และกิจกรรมของมนุษย จากการศึกษาจุดเริ่มตนของการเกิดปญหาการกัด
เซาะชายฝงในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน จากขอมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณ และการสังเกตโดย
ผูวิจัย จะเห็นไดวาปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนเกิดขึ้นมาเปนระยะ
เวลานานมากกวา 20 ป และเกิดตอเนื่องมาเรื่อยๆ ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี้
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“มันมีมานานแลว นี่ยิ่งชวง 20 ปที่ผานมาเนี่ย กัดเซาะรุนแรงมาก”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)

“ปญหาเริ่มมาเมื่อตอนป 38 ป 39 เริ่มตั้งรานอาหาร กอนหนานี้ปญหามันนอยไมเทาไหร มีก็น้ําทะเล
อยางเดียวที่กัด อยางเดียวเลย ทะเลที่วาลูกคลื่นชัดชายฝง ทีนี้มีนักทองเที่ยวเขามามันก็เซาะไปมากเลย คลองดาน
ในเอาแลว เริ่มแลว ตลิ่งพังกันหมดหละ”
(บุญธรรม วัยทรง, 2555)
“มันก็เริ่มมาเรื่อย ๆ นะแหละ เริ่มมาทีละนิดทีละนิดไง เมื่อกอนประมาณอายุ 25 มันก็ยังไมเทาไหรนะ
มันก็พังมา 20 กวาปไดแลวหละ เขามาขางในลึก ๆ เขามาเรื่อย ๆ”
(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555)
“มันก็มีมาเรื่อยๆ มีมานานแลว มีมากอนที่จะอยูที่นี่อีก ก็อยูที่นี่มา 5 ถึง 6 ปแลว”
(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555)
“กัดเซาะเริ่มมานานแลวนะ ตั้งแตยังไมไดแตง เริ่มมาเรื่อยรูสึกวา 30 ป ตั้งแตอยูนี่ เปนเสนแลวนะ 20 วา
มันรนมาหลายหนแลวนะ ตามวังนะรนมาหลายหนแลวนะ”
(กัลยา พงศพจร, 2555)
“มันเริ่มมานานแลวนะ ตั้งแตสมัยผมยังเด็กไมกี่ขวบตอนนั้นผมอยูทะเลแลวเดี๋ยวนี้ก็รนมาอยูขางในนี่”
(อนุกุล ทิม, 2555)
“เริ่มก็นานหลายปแลวนะ เปนสิบ สิบ ปมาแลวหละ แตที่เห็นเริ่มโครงการปองกันมาก็ไมกี่ปนะ”
(สุมาลี โตชัยยะ, 2555)
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“ตั้งเตมีคลองมากขึ้นนาจะ 20 ถึง 30 ปมาแลว เมื่อกอนเคยเดินขามมาได เดี๋ยวนี้มันกวางมหาศาล วาย
ขามมายังจะไมรอดเลยมั้ง คลองมันมีแตกวางขึ้นๆ ”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
“มีผลเริ่มมาตั้งแตสรางเขื่อนขนาดใหญ 2 เขื่อน คือ เขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิต ก็ประมาณ 40 ปมาแลว”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)

1.3 สาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง
การศึกษาปญหาการกัดเซาะชายฝง พบวาสาเหตุเกิดจากธรรมชาติ และกิจกรรมของ
มนุษย ซึ่งธรรมชาติที่เปนปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ชายฝง คือ กระแสน้ํา ลม
มรสุม พายุ ภาวะน้ําขึ้น น้ําลง ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น ลักษณะทางกายภาพของชายฝง และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปจจัยเหลานี้มีอทิ ธิพลตอกระบวนการเกิดการเคลื่อนยายของตะกอน
ชายฝงทะเล ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝง เกิดการงอกและเกิดการกัดเซาะของพื้นที่
และสาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษย กิจกรรม
ตางๆ เพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจโดยใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด มีการเปลี่ยนแปลง
พื้น ที่ชายฝงทะเลเพื่อใชในการผลิต เชน การบุก รุก ถางปาชายเลนเพื่อทําบอเลี้ยงกุง การสูบ น้ํา
บาดาลมาใชทําใหแผนดินทรุดตัว การสรางเขื่อน การระบายน้ําเสียลงสูทะเล และการขุดคลองเพื่อ
การระบายน้ํา ซึ่งเปนสาเหตุทําใหกระบวนการกัดเซาะชายฝงมีแนวโนมรุนแรงมากยิ่งขึ้น
จากเอกสารรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บางขุนเทียน (2547) การสังเกต และการสัมภาษณผูนําชุมชน ชาวบานในชุมชน พบวาสาเหตุของ
การกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน เกิดจากการขาดแคลนตะกอนจากดิน ที่มาสะสมตัวบริเวณ
ชายฝง อันเนื่องจากการสรางเขื่อนขนาดใหญที่ตนน้ํา เพื่อใชในการเกษตร เมื่อป พ.ศ. 2544 กลุม
บริษัทที่ปรึกษาเนเธอรแลนด ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการลดลงของการตกตะกอนบริเวณปากแมน้ํา
เจาพระยา ไดระบุไววา เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ทําใหอัตราการตกตะกอนของดินตะกอนที่ปาก
แมน้ําเจาพระยาลดนอยลง จาก 25.3 เมตริกตันตอป ลดลงเหลือเพียง 6.6 เมตริกตันตอป มีสวนทํา
ใหตะกอนบริเวณชายทะเลบางขุนเทียนลดนอยลงไป จึงไมมีการเกิดแผนดินงอก การดูดทรายใน
แมน้ําสายหลัก การสูบน้ําบาดาลเพื่อใชในอุตสาหกรรมมากเกินสมดุลสงผลตอการทรุด ตัวของ
แผนดิน ชั้นตะกอนชายฝงชายทะเลบางขุนเทียนมีลักษณะเปนดินออนซึ่งทําใหงายตอการถูกกัด
เซาะชายฝง การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ปาชายเลนเพื่อการใชประโยชน เชน การทํานากุง ทําให
พื้นดินชายฝงเปด งายตอการกัดเซาะโดยกระแสน้ํา พื้นที่ชายฝงทะเลมีการเกิดน้ําขึ้นและน้ําลง อีก
ทั้งในชวงของมรสุมคลื่นมีขนาดใหญมีความรุนแรงมาก สงผลตอการพังทลายของชายฝงไดงาย
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จากภาพที่ 18 ทําใหเห็นถึงสภาพความรุนแรงของคลื่นลมทะเล สามารถทําลายตนไมและสิ่งปลูก
สรางพังเสียหาย การทรุดตัวของแผนดิน ระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น การถางปาเพื่อใชในการทําบอ
เลี้ยงกุง การนําซากเปลือกหอยออกจากพื้นที่ปาชายเลน การเกิดภาวะโลกรอน การระบายน้ําเสีย
และการขุด ลอกคลองเพื่อใชในการระบายน้ําที่รวดเร็ว ทําใหไมเกิดการสะสมของตะกอน การ
ตกตะกอนจึงไมเกิด ที่กลาวมาทั้งหมดลว นเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการกัด ซาะชายฝงทั้งสิ้น ซึ่ง
สอดคลองกับคําสัมภาษณดังนี้
“คลื่นลมทะเล มันแรงกวาสมัย กอนเยอะ มัน ก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ที่ ปกไมไ ผมันก็ไ มไดชว ย
อะไรเลย ตองไปดูชายฝงจาก 2 กิโลเต็ม ๆ ตอนนี้เหลือ กิโลกวา 200 เมตร 300 เมตร ตั้งแตจําความไดประมาณ 40
ป พังหมด สมัย ก อนพอปนึ ง แหลมก็ เกิ ดขึ้ นแล ว เมื่ อ กอ นไงที่ มีหมู บา นแหลมใหญ เดี๋ย วนี้ไ ปดู สิเ ป นอ าวไป
หมดแลว พัง ชาวบานอยูไมไดเลย ตอนชวงลมเหนือลงมันจะงอก ปนึงไดหนึ่งครั้ง เดี๋ยวนี้ไมมีแลวคลื่นมันแรง
มันจัดกวาเกาเยอะ แรงกวาเกา หินทิ้งที่วาสูงๆ ตีขามมาเลย”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)
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“สาเหตุที่ถูกกัดเซาะในทะเลก็คลื่นแหละ ก็ไมมีเขื่อน ทะเลมีลูกคลื่นแรงมาก ดินก็เปนดินโคลน พังงาย
มันเปนคลื่นใหญ เดี๋ยวนี้น้ํามันสูงกวาสมัยกอนเยอะ แลวอีกอยางน้ําทวมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่กั้นบิ๊กแบ็คกันแลวทวมสูง
ถาปลอยจะทวมนิดเดียวเองเหมือนตอนนี้ พอเขื่อนกันปุปมันก็อุมน้ํา แกมลิงไมยอมเปดน้ําเขาไป พอน้ําทะเลขึ้น
ไมเปดเขาฝงนี้ก็ทวมกันหมด บานผมก็ทวมดินมันก็พังหมด ปนึงน้ําทวมประมาณ 7 ถึง 8 วัน”
(บุญธรรม วันทรง, 2555)
“ก็คลื่นนะ คลื่น 2 เมตร 3 เมตร ปะทะเขามารุนแรงตนไมใหญ ๆ ถอนรากถอนโคนหมด ธรรมชาติมัน
รุนแรง แลวก็ไมตองไปโทษวาคนชาววังไปทําลาย เพราะหนาดินเขาก็ไมไดขายกัน”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
“บางทีคลื่นมันแรง เขามาแรง ลมแรง มันก็กัดเซาะไป พังไป”
(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555)
“สมัยกอนมันมีปายาวลงไป พอคลื่นมันตีมาตลิ่งมันก็พัง ตนไมก็โคนไป โคน ไป เมื่อกอนตรงไหนเปน
แหลมมันก็ยื่นคลื่นมันไมตีนะ เขาเรียกชายกะพัง แตตอนนี้แหลมมันไมมีแลว”
(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555)
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“คลื่นลม น้ํามันเยอะ มันมาแรง เมื่อกอนใชหินทําคันเดี๋ยวนี้หินมันเตี้ยลง คลื่นมันใหญขึ้นมาแรง ตนไม
อะไรก็ไมคอยมี”
(อนุกุล ทิม, 2555)
“น้ํา น้ํามันเหมือนกับเพิ่มขึ้น เหมือนกับมันขึ้น แบบปนี้บานเราปลูกแบบวามันพนน้ํานะ พอปหนามันก็
จะทวมอะ บานมันตองรนขึ้นหนีเรื่อย ๆ เคยเห็นเขาทดประตูน้ําปะ ประตูน้ําเขาทําวาตองอยูไดถึง 4 ถึง 5 ป แตวา
2 ถึง 3 ป ก็ทวมหมดแลว แบบนี้ยังไง น้ํามันมากขึ้นหรือแผนดินมันทรุด”
(กัลยา พงศพจร, 2555)
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“สาเหตุจากการระบายน้ําทางนูน เริ่มมาเรื่อย ตอนนี้การกอตัวของตะกอนเลนไมกอตัวแลว ไมเหมือน
เมื่อกอน นี่คือสาเหตุโดยตรง”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
“มันก็มีคลื่นลมอะไรอยางนี้ เหมือนกับตนไมมันก็พังไปอะไรไป เมื่อกอนมีปา ตนไมมันก็ยังกันคลื่น
เดี๋ยวนี้มันก็พังไปเยอะ ตนไมมันก็ยืนตายนะ”
(สุมาลี โตชัยยะ, 2555)
“อยางเมื่อกอนเริ่มมีกุงกุลาดํา มันบูมไง ที่เขาก็ใหเชาบาง เขาก็เขาไปในปา ก็เขาไปขุดบอเลี้ยงกุง การ
ขุดบอเลี้ยงกุงก็ตองตัดตนไมไป พอเขาถอนตัวออกจากพื้นที่เขาก็ไมไดกลบ ไมไดอะไร มั นก็กลายเปนบอ บอ
ตรงนั้น พอคัน บอมันเกิดขาดน้ํากัดเซาะมั นก็กลายเปนทะเลไป มันเป นตัวเรงใหเ กิดเร็วขึ้น เป นตัวพัดพัง จาก
ธรรมชาติ มันก็กัดเซาะไปเรื่อย อีกตัวหนึ่งเมื่อกอนแถวนี้เขามีกระซาหอย พวกซากเปลือกหอยที่มาทับถมบริ เวณ
รากตนไมแนนหมด แตชวงที่กุงกุลาดําบูมเขาก็เอาเปลือกหอยไปเผาทําปูนขาว เพื่อเอามาปรับสภาพความเปน
กรดดางในบอเอามาทีเปนลํา ๆ เรือ จนเกลี้ยงหมด และสาเหตุจากเขื่อนใหญ 2 เขื่อนที่วา เขื่อนภูมิพลและเขื่อน
สิริกิติ์ เพื่อผันน้ําไปใชในการเกษตร ทีนี้การเกิดเนื้อดินตองเกิดจากตะกอนดินที่มันทับถม ตะกอนดินมีอยู 4 ทาง
คือ 1.มากับแมน้ํา 2.พัดพาพังจากตัวมันเอง พื้นดินชายฝง 3.มาจากที่อื่นในชายฝงเดียวกันที่ตอเนื่องกัน 4.ก็ได
จากทะเลลึกที่คลื่นมันตีเขามาทับถม นี้พอสรางเขื่อนไปปุปตะกอนดินที่มาทับถมแมน้ําใหญ ๆ 4 สาย บางปะกง
เจาพระยา ทาจีน แมกลองเนี่ยหายหมด ตะกอนดินหายไปเลย คือตะกอนดินสวนหนึ่งหายไปแลว แลวก็สภาพ
คลื่นลมที่แรงขึ้น มันเกิดภาวะลมบกลมทะเลก็พื้นดินมันรอ นใชไหม มันก็ลอยขึ้นทะเลก็วิ่งเขามาก็เกิดเปนลม
ทะเลปะทะเขาหาฝง สมัยกอนมันก็พัดเบา ๆ มันไมไดรอนอะไรมากมาย แตปจจุบันนี้สภาพผิวโลกมันรอนมาก
เมื่ อ มั น ร อ นมากมั น ก็ จ ะขึ้ น ไปเยอะแล ว ก็ ร วดเร็ ว ขึ้ น ลมก็ เ ข า มามี กํ า ลั งแรงขึ้ น มั น ก็ เ กิ ด จากสภาวะโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นเอง เพราะฉะนั้นชายฝงก็จะพังทลายมากขึ้น เราไมสามารถที่จะไปทําอะไรกับมันไดเลย ถามัน
พังธรรมดาเราพอทําอะไรได แตไอตัวเรงนี้เราควบคุมมันไมได ไอที่มันรุนแรงขึ้น มันก็มาจากการกระทําของคน
นั้นแหละ แลวก็ปาชายเลนมันหมดไป ปาชายเลนตองการน้ําขึ้นน้ําลงเปนระยะพวกที่รูระบบนี้ พวกนักธุรกิจ เขา
ตองการพื้นที่ดินนี้ เขาก็ตั้งคันดินเลย กักน้ําไวพักเดียวใบเหลืองรวงหมดเหลื อแตตอ แลวเขาก็ถายภาพไปเสนอ

71
จากพื้นที่สีเขียวเปลี่ยนเปนพื้นที่สีน้ําตาล เพื่อพัฒนาปรับปรุงเปนพื้นที่อุตสสาหกรรม เพราะมันไมมีตนไม ตนไม
มันตาย ก็เ ลยเป นพื้นที่ เสื่อมโทรมก็เลยเปนช องวา งกฎหมาย เมื่อเสื่อมโทรมปุ บเปลี่ ยนจากพื้นที่ สีเขีย วเปน สี
น้ําตาล เพื่อที่วาจะทําอุตสาหกรรมได สมุทรสาครอุตสาหกรรมแลว มียุคสมัยนึงเขาให พื้นที่อุตสาหกรรมไปอยู
ในปริ มณฑล เพราะฉะนั้ น สมุ ทรสาครก็ส รา งเป นอุ ตสาหกรรม สมุ ทรปราการทางบางปู ก็ อุต สาหกรรม บ า
อุตสาหกรรมมาอยูชายทะเล ซึ่งทะเลมันผลิตโอนโซน ผลิตอากาศใหคุณไดหายใจใหบนบกหายใจ แตคุณมาไว
ชายทะเลอะ แถมปลอยน้ําเสียลงทะเลอีก ระบายของเสียทิ้งน้ําลงไป ขนาดอยูขางบนทิ้งจนคลองเนา ทาจีนลอยมา
บางปะกง แมกลองลอยมา ตรงบางขุนเทียนมันเปนแกวแชมเปญ บางขุนเทียนก็โดนมันอยูตรงนี้ แลวเปน 1 ใน
10 ของโลก คือ ปรากฎการณ ที่ว าคลื่น ตีเ ขา หาฝงเสร็จ มัน มว นเปน คลื่ นใตน้ํ ากลับ ออกไป การม วนตัว จะดึ ง
ตะกอนดิ น ออกไปด ว ย ช ว งฤดู ก ารหนึ่ ง ลมพั ดมาจากทิศ ตะวัน ออกมั น ก็จ ะพั ดเอาตะกอนดิ น ไปสะสมแถว
เพชรบุรี มันก็เกิดแหลม และการขุดคลอง ลอกคลอง จะระบายน้ําออกมา ขุดคลองหัวระบือใหตรงจากกรุงเทพจะ
ไดระบายน้ําไดเร็วขึ้น ขุดคลองขุนราชพินิจใจปากอาวใหลึกจะไดรับน้ําไดเร็ว แตเมื่อลึกเชิงราบมันชัน มันก็เกิด
ดินสไลดตัวลงมา ชาวบานที่ปลูกกระตอบ 2 ขางคลองหมดเลย คุณระบายน้ําออกมาเร็วพอตอนชวงทะเลหนุนมัน
ก็เขาเร็วไดเหมือนกัน แตเมื่อกอนคลองมันจะคดไปคดมาเปนคลองธรรมชาติ มันเหมือนงูเลื้อยกวาจะไปมันก็ชา
กวาจะเขาถึงสวนในน้ําทะเลก็ลงแลว แตเขามาขุดใหตรงหมดเลยการเกิดตะกอนดินมันก็ไมเกิดเพราะน้ํามันมา
เร็ว”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
“ถาพูดกันตรงๆ มันมีการถางปาเพื่อมาทําบอกุง ปาชายเลนจึงลดนอยลง มันก็เปนการเรงใหเกิดการกัด
เซาะเขามามากขึ้น”
(ปฏิการ สายอรุณ, 2555)

ภาพที่ 18 สภาพความเสียหายบริเวณพื้นที่ปาชายเลนและสิ่งปลูกสราง
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2. ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง
ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบตอชุมชนชายฝงทะเลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
คุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจ รวมถึงระบบนิเวศในพื้นที่ชายฝงซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
2.1 ผลกระทบทางดานระบบนิเวศ
2.1.1 การสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และที่อยูอาศัย
การใชประโยชนที่ดินในเขตบางขุนเทียนแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่พัฒนา
แลว ซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของเขตบางขุนเทียน เปนพื้นที่ทปี่ ระกอบดวยอาคาร ที่พักอาศัย อาคาร
พาณิชย พื้นที่อุตสาหกรรม และคลังสินคา สวนอีกกลุมหนึ่งคือกลุมพื้นที่ชนบท ซึ่งเปนพื้นที่สวน
ใหญของเขตบางขุนเทียน โดยพื้นที่นี้ใชประโยชนเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทํานากุง บอปลา แปลงผัก
ปาชายเลน และที่รกรางไมไดใชประโยชน ซึ่งตั้งอยูทางตอนใตของเขตบางขุนเทียน ซึ่งในพื้นที่
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ชนิดตางๆเชน กุงแชบวย กุงกุลาดํา กุง
ขาวแวนนาไม ปลา ปู และหอยแครง สวนใหญในพื้นที่บริเวณชายฝงมีการเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติ
คือ การเลี้ยงกุงทะเลโดยการเปดประตูรับน้ําจากแหลงน้ําทะเลเขาบอ ซึ่งในน้ําทะเลนั้นจะมีลูกกุง
ติดเขาไปดวย และกักลูกกุงนั้นไว โดยไมมีการใหอาหารเพิ่มเติม อาหารที่ไดคือพวกแพลงกตอนที่
อยูในน้ําทะเลตามธรรมชาติ อาศัยการเปดถายน้ําทุกวันตามการขึ้นลงของน้ําทะเล เพื่อนําอาหาร
จากธรรมชาติเขามาในบอเลี้ยง ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 3 เดือน จึงเปดน้ําออกเพื่อจับกุงขาย
โดยใชมุงกัน้ บริเวณประตูเพื่อดักกุง ซึ่งการเลี้ยงกุงแบบนี้ทําใหไดผลผลิตต่ํามาก และไมแนนอน
ตารางที่ 3 พื้นที่การเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2542-2551
ป พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551

พื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (ไร)
16,944
17,646
17,686
17,686
16,500
14,000
6,000

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ. สถิติการประมง. เขาถึงเมื่อ 16
กรกฎาคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.fisheries.go.th/it-stat
จากการศึ ก ษาข อ มู ล การสํ า รวจพื้ น ที่ ก ารเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า พื้ น ที่ ช ายฝ ง ของ
กรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 3 พบวาเมื่อป พ.ศ.2545 มีการใชพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
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เปนจํานวนมากถึง 16,944 ไร ตอมาในปพ.ศ. 2551 พื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําชายฝงมีการลดลงอยางมาก
เหลือเพียง 6,000 ไร บางแหงถูกปลอยราง และพื้นที่ชายฝงถูกน้ําทะเลกัดเซาะหายไป
จากการสัมภาษณจะเห็นไดวาการกัดเซาะชายฝงสงผลทําใหเกิดการสูญเสียที่ดินริมชายฝง
ทะเล ซึ่งใชประโยชนในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บอเลี้ยงกุง และเปนที่ตั้งของบานเรือน กอใหเกิดการ
สูญเสียพื้นที่ในการผลิตสัตวน้ําทําใหผลผลิตสัตวน้ําสงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ ดังคําสัมภาษณ
ตอไปนี้
“ที่ดินเมื่อกอน ตั้งแตเล็ก ๆ มัน 2 กิโลเต็ม เดี๋ยวนี้มันเหลือแค เอาคิดเปนเสนแลวกัน เมื่อกอนนี้ 50 เสน
เต็มเดี๋ยวนี้เหลือประมาณ 30 กวา บางทีเหลือ 35 ที่ยื่นออกไปทะเลตรงนั้นมีตนแสม”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)
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“ที่ดินก็หายหมดหละ อยางที่ที่เปนโฉนด 40 ไรตอนนี้เหลือ 30 เองนะ ในใบโฉนด 40 แตที่ดินไมถึง 30
จมไปหมดแลว”
(บุญธรรม วัยทรง, 2555)
“น้ํามันก็ทวมดินมันก็พัง มันก็พังหมด แลวเหมือนแผนดินทรุดดวย มันก็ทรุด น้ําก็ทวมทุกป”
(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555)
“ก็มีน้ําทวมมา ถาเกิดน้ําไมทวมก็อยูสบาย ๆ แถบนี้ อยูสบาย แตน้ําทวมบางทีตลิ่งพังมั่ง พอพังก็ตองรน
มา ที่คลื่นมาตุมก็ตีพังหมด”
(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555)
“ก็ทําบอเลี้ยงกุง ก็มีผลอยูแลว น้ําเปนตัวทําละลายที่ดีที่สุดอยูแลว ยิ่งพวกที่อยูตรงชายทะเล 2,753 ไร ที่
ปาไมใหกับกรุงเทพมหานคร เมื่อป 2514 มันหายไปหมดแลว ชาวบานชายทะเลก็ใหอีก 400 ไร เพื่อทําแนวหิน ทิ้ง
มันก็หายไปแลว”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)

2.1.2 การลดลงของปาชายเลน
พื้นที่ปาชายเลนของบางขุนเทียนมีลักษณะเปนพื้นที่ราบลุมดินตะกอนปากแมน้ํา
ที่มีน้ําทะเลทวมถึง มีสภาพเปนน้ํากรอย ซึ่งมีประโยชนใชเปนที่อยูอาศัย เปนแหลงอาหารของสัตว
น้ําวัยออน เปนแนวกั้นกําบังลมคลื่น ทะเล และชว ยยึดเกาะตะกอนดิน ชว ยปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนในปจจุบันเกิดจากคลื่นลมทะเลที่รุนแรง กัดเซาะชายฝง
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ทําใหตนไมในปาชายเลนโคน และการบุกรุกถางปาชายเลนเพื่อใชในกิจกรรมของมนุษย ทําใหปา
ชายเลนเปลี่ยนแปลงสภาพไป สงผลทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงรวดเร็วยิ่งขึ้น
จากเอกสารขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2555) พื้นที่ปาชายเลน
ของกรุงเทพมหานครในป พ.ศ.2543 มีประมาณ 4,138 ไร แตในป พ.ศ.2552 พื้นที่ปาชายเลนลด
นอยลงเหลือ 3,351 ไร มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 786 ไร ภายในระยะเวลา 9 ป โดยสาเหตุหลักเกิด
จากการบุกรุกถางปา และการกัดเซาะของคลื่นลมทะเล
จากการสัมภาษณและการสังเกตโดยผูวิจัย พบวาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบ
ตอปาชายเลนโดยมีผลทําใหรากของตนไมหลุดลอยไปไดงายเมื่อเกิดคลื่นที่มีความรุนแรง ประกอบ
กับอิทธิพลของลมทะเลที่มีค วามแรง ทําให ตนไมโคนลมไดงาย (ดังภาพที่ 19) และจากลัษณะ
ตนไมที่เอนเอียงไปในทิศทางเดียวกันในภาพที่ 18 ทําใหทราบวาชายทะเลบางขุนเทียนมีสภาวะลม
ทะเลคอนขางรุนแรง ดังคําสัมภาษณตอไปนี้
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“ผลกระทบ คือ กัดเซาะชายฝงมีก็มี พวกตนไม มันก็หมด ปาชายเลนก็หมดไป”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)
“หมด หมดเลย ปาชายเลนก็โดนไปดวยไมเหลือหรอก”
(บุญธรรม วัยทรง, 2555)
“ปาชายเลนก็โดนคลื่นทําลาย 2,700 ไร ก็ตอนนี้เขาหาประชาชนเขาแลว สาเหตุที่รัฐทําเฉย ก็ของหลวง
ทําลายไปจนราบแลว ที่นี้มันเขาหาประชาชนเขา ตนไมใหญถอนราก ถอนโคน แสมชาวบานเขาไมไดตัดหรอก
เพราะเปนไมที่ชุมน้ําเค็ม แตเดิมเปนปาไมรูกี่พันไร แตธรรมชาติทํา ลายกินไปหมดเลย หลักเขตเดี๋ยวนี้อยูกลาง
ทะเล แตกอนก็เคยปกเสาไฟ หลักฐานอยูนั้น”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
“ปานะบางที่ก็โคนพังบาง ถูกถอนราก ถูกกัดเซาะรากก็ถอนออก ตนไมโคน”
(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555)
“ปาชายเลนก็มีผลกระทบ แตก็เห็นเขาเขามาปลูกเรื่อย ๆ นะ แตวาปลูกไมคอยไดผลหรอก คลื่นมันแรง
ปลูกไปก็โดนคลื่นซัดตีหลุดหมด ตางจากสมัยกอนเยอะ ตามวังเขาก็เปนปานะ ปาแสม”
(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555)
“แนนอนเพราะวาคลื่นมันกัดเซาะ ระบบรากแสมจะมีรากอากาศที่เหมือนหนอไม ขึ้นมาบนดิน ตัวนั้น
กักเก็บตะกอนดิน โกงกาง เปนรากอากาศคุมลงไป ครอบลงไป แลวก็จะแนนขึ้น มันก็จะแทรกไป แทรกมามันจะ
ไขว ตัวนี้ ก็เปนที่อาศัยของสัตวน้ํา เปนที่ตัดกําลังของคลื่นที่มากระทบตลิ่ง ถาคลื่นมันแรงมันกัดเซาะดินที่ราก
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ทั้งหมดออกไป ลมมาแรง ๆ ปุบ ตรงพุมมันหนักมันก็โคนทันที ตนไมตายตั้งแตไมรูตัววามันตาย มันยังเขียวอยู
เลย แลวมันก็โคน ทานแรงลมไมได มันก็ตายกลายเปนซาก”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
“ปาชายเลนมันนอยลง ไมคอยมีตนไมขึ้นแลว แตกอนเดินออกทะเลตองบุกปาไปไกลเลยทีนี้มันโลง
หมดแลว ตนไมลม มันกัดเซาะตนไมลมโคนหมดเลย”
(กัลยา พงศพจร, 2555)
“มันกัดมาเรื่อย ตนไมมันก็พังหมด คลื่นมันก็ใหญขึ้น มันมาแรง ตนไมก็ไมเหลือ”
(อนุกุล ทิม, 2555)
“ตรงชายทะเลเขาพั งมาเยอะ ป าชายเลนเมื่อ ก อนอยู กั นเยอะ แต มัน เปน ปา เยอะการพั งก็ส ว นน อ ย
เมื่อกอนพายุอะไรก็ไมคอยมีเทาไหร นะ”
(สุมาลี โตชัยยะ, 2555)

ภาพที่ 19 ซากตนไมที่โคนตาย
2.1.3 การลดลงของสัตวน้ํา
การกั ด เซาะชายฝง เป น สาเหตุ หนึ่ งที่ ทํา ให ปริ มาณผลผลิต สัต ว น้ํ า ลดน อยลง
เนื่องจากการกัดเซาะชายฝงทําใหปาชายเลนลดลง สัตวน้ําขาดแหลงอาหาร ที่หลบภัย และแหลง
สืบพันธุ สงผลใหปริมาณผลผลิตสัตวน้ําลดลง จากสถิติปริมาณผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง
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ชายฝง ของกรมประมง ในป พ.ศ.2545 มีผลผลิตสัตวน้ํารวม 951 ตันตอป และมีแนวโนมลดลงใน
ทุกๆป ในป พ.ศ.2551 มีผลผลิตสัตวน้ํารวม 157 ตันตอป ซึ่งลดลงจากป พ.ศ.2545 มากถึง 75.71%
(ดังตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ปริมาณผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงชายฝงของกรุงเทพมหานคร จําแนกตามชนิด
สัตวน้ํา จากป พ.ศ.2545-2551
ป พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551

กุงแชบวย
107
123
123
123
100
75
74

กุงกุลาดํา
768
387
367
50
76
23

กุงขาวแวนนาไม
35
126
83
83
72
72
16

กุงอื่นๆ
36
50
40
10

ปลา
47
11

ปู
5
5
8
23

รวม (ตัน)
951
641
573
206
272
318
231

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ. สถิติการประมง. เขาถึงเมื่อ 16
กรกฎาคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.fisheries.go.th/it-stat
การที่ปาชายเลนลดนอยลงจากการกัด เซาะชายฝง โดยธรรมชาติ และจากการ
กระทําของมนุษย มีผลทําใหปริมาณสัตวน้ําลดนอยลงดวย จากการสัมภาษณจะเห็นไดวา การลดลง
ของผลผลิตสัตวน้ํามีสาเหตุหลักมาจาก 3 สาเหตุคือ 1.การลดลงของปาชายเลน จากปญหาการกัด
เซาะชายฝงและการบุก รุก ถางปาชายเลนทําใหปาชายเลนลดลง ซึ่งปาชายเลนเปน แหลงอาหาร
แหลงอนุบาลของสัตววัยออนไดถูกทําลาย 2.สาเหตุเกิดจากปญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
มีการปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (ดังภาพที่ 20) ทําใหผลผลิตสัตวน้ําในพื้นที่ลดลง เชน
หอยแครง ปูเล ปูแสม ปูเปรี้ยว กุงกุลาดํา ปลาตีน และปลาหมอเทศ 3.การจับสัตวน้ําที่เกินกําลัง
การผลิตของธรรมชาติโดยไมมีการควบคุม ดังคําสัมภาษณตอไปนี้
“ปาชายเลนหมดไป สัตวน้ําก็ลดนอยลง พวกวัยออนมันก็หาที่พักไมได แตน้ําเสียมีปญหามากกวา น้ํา
เสียปนี้รุนแรงมากเลย คือน้ําจืดน้ําที่ปลอยจากขางในลงมา ในพื้นที่ชั้นในกรุงเทพยิ่งปที่แลวรุนแรงหนัก น้ําดํา
เหม็นหึ่งเลย พื้นหนาทะเลจะดําเลยสัตวเนี่ยตายหมด ลอยจนมองเห็นเลย อันนี้รุนแรงกวา”
(วินัย พุทธมีพล, 2555)
“ก็มีหอยแครง เมื่อกอนมันยังมีลูกหอยแครง แตเมื่อมีน้ําเซาะมันก็ไมคอยมี ธรรมชาติมันก็มีหอยแครง
แตปนี้ไมมีเกิดเลย ตองซื้อมาลง เราตองลงทุนเยอะเหมือนกัน เพราะเราตองซื้อมา ถาทะเลขึ้นเราก็ออกไปงมได”
(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555)
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“อยางเมื่อกอนมันมีดินจะอยูตรงชายคลอง มันก็มีปูอยูนะ พอน้ําขึ้นก็มาอยูตรงโคนตน โกงกางตนแสม
พอน้ําทะเลขึ้นมามันก็ออกมาจากรู แตเดียวนี้ทั้งคลื่นทั้งเรือวิ่งซะจนมันพังหมดแลวปูมันก็ไมคอยมี มันไมรูจะไป
อยูไหน น้ําทะเลที่เขามากัดเซาะตลิ่ง ตลิ่งนี้เมื่อกอนพวกพอผมขุดกันเอง ชาวบานขุดกันเอง”
(บุญธรรม วัยทรง, 2555)
“สัต วน้ํ า กระทบมากก็มันไมมีปา มั นก็ ไม มีที่ อยู แล วความเจริ ญมากน้ํา เสี ยโรงงานกี่ หมื่ นล านโรง
เจาพระยา 2 ฝง แมน้ําแมกลอง เนี่ยมาลงของเราเปนอาวกะทะน้ําจะลงทั้งป พวกโรงงานมักงาย ปากบอกวา ไม
ปลอย กลางคืนก็ไปทิ้ง แลวใครมาดู ใครมาตรวจสอบ มีก็น้ําเสีย ธรรมชาติเขาสมบูรณดี ก็มาแทรกเขา น้ําดําป ลูก
กุงลูกปลาตายระนาวหมด”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
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“สมัยกอน ที่ปาอยูตอนรุน ๆ มันเยอะ เยอะมากเลย ปลาตีน ปูเปรี้ยว ปูแสม จับกันที่เปนตุม ๆ จริง ปา
เคยออกจับปูนะ ปูแสม จับคืนนึง เขาจับคืนนึงคนเปน 1,000 ตัว 500 ตัว ปูเลก็เยอะมากเลย แตเดี๋ยวนี้มันหาไม
คอยไดแลว ปลาเปอไมคอยมีเหมือนสมัยกอน ปลาหมอเทศเมื่อกอน พอวังไหนแหงจะไปลอกดิน ปลาหมอเทศ
ไมตองซื้อกันเลย เต็มเลย นี้มันก็ผลกระทบตอกันไปเรื่อยหละ มันเซาะปาหมด สัตวน้ํา ปูปลา ก็นอยลง มั นเขยิบ
มาทีละนิด เราก็ไมรูนะ มันคอย ๆ ลด สมัยกอนเมื่อมีลูกชายคนแรก 30 ป กอนนะ ปลาจับเปนตุม สมัยกอนปูเล
ปาโลละ 15 บาท แตสมัยนี้ 700 จาก 15 บาท มา 700 นี่ยังไมคอยมีปูเลยหละ แล วสมัยกอน 15 บาทเปนเขงเลย
หละแตไดตังคนอย ไดปูเยอะ แตสมัยนี้ไดตัวนึง 700 ไดตัวเดียว แตไดตังคเยอะ แตปูไมมีมันขาดไปเยอะ”
(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555)
“เมื่อกอนจับปูแสมไดคืนนึงเยอะ ๆ แตเดี๋ยวนี้ไมมีแล ว ปาชายเลนมันก็นอยลง ไมมีตนไมขึ้นแลว ปู
ปลาสัตวน้ํามันก็ตองอาศัย ที่ไมมีพวกตนไมมันก็อยูไมได ระบบมันก็หมุนเวียนกระทบกันหมดเนี่ยแหละ ถากุง
หอยปูปลาไมมี คนก็ลําบากหละนะ”
(กัลยา พงศพจร, 2555)
“จากเมื่อกอนเปดกุงคืนนึงตองใชเรือหางยาวบรรทุกนะ แตเดี๋ยวนี้เปดที่นึงถุงกอบแกบ มันตางกับสมัย
20 ป มาเนี่ยนะ แตก็ยังอยูได แตก็ไมมากเหมือน 20 ป ที่ผานมา แตตอนนี้ที่วาสดุดนะก็น้ําเสียที่ปลอยมา”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
“ถามันกัดเซาะพัง พวกตนไมระบบนิเวศมันหมด วงจรชีวิตของกุงมันมาผสมพันธุ ในปาชายเลนนะ
แลวพอไขแก ก็ออกไปทะเลลึก พออุณหภูมิเหมาะสมจะปลอยไขลอยมากับน้ํา แลวก็ลอกคราบเรื่อย ๆจนมาถึง
ชายฝงที่มีปาชายเลน มันก็จะเจริญเติบโตวัยออนตรงนั้น เพราะฉะนั้นปาชายเลนเหมือนกับทีอนุบาลสัตวน้ําวัย
ออนมันก็ไมมี”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
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“ที่มันนอยลง พวกสัตวน้ําไมมีเชื้อเขามาเทาไหร ก็เกี่ยวกับน้ําเสียที่โรงงาน น้ําดํา การกัดเซาะลมคลื่น
เซาะดินไป อะไรไป ปาชายเลนหมด ก็มีสวนนะ สมัยกอนเยอะกวานี้ แตราคาถูกเดี๋ยวนี้โลละ 800 ตัวเดียวก็โลได
ถึง 800 แลว ราคาตางกันสมัยกอนกับเดี๋ยวนี้ มันหายากขึ้น”
(สุมาลี โตชัยยะ, 2555)
“ที่ผลผลิตมันลดลงมันเกี่ยวกับคุณภาพน้ําดวย กําลังการผลิตของธรรมชาติไมพอในการที่คนเราจับมัน
ขึ้นมา มันไมทัน ปาชายเลนก็มีสวน ปาชายเลนถูกกัดพังมันถูกถางปามาทําบอกุง เหลือปาที่อยูแนวคลองนิดเดียว
ก็แทบจะไมมีแลว ปาที่เห็นๆพูดกันตรงๆ ปามันนอยลงสัตวน้ํามันก็นอยลง ตะกอนดินที่เปนที่อยูของปูอะไร มัน
ก็โดนคลื่นซัด ปูมันไมไดอยูกับดินเลนนะ มันจะอยูในดินคอนขางแข็งเพื่อขุดรูได ตรงเลนมันขุดไมได ปาชาย
เลนลดลงทรัพยากรก็ลดลง ทุกวันนี้มันก็ลดลงมาก ปจจัยมันก็ไมไดเกี่ยวกับการกัดเซาะอยางเดียวแตมันจะขึ้นอยู
กับหลายป จจัย อย างคุ ณภาพน้ํา น้ําเสียที่ ลงมาจะเปน ปญหา จับ มากเกิด ไมทั น ไมมีกฎหมายการใช เครื่ องมื อ
ประมง”
(ปฏิการ สายอรุณ, 2555)

ภาพที่ 20 เศษขยะดานในหนาปาชายเลน
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2.2 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
2.2.1 คาใชจายในการซอมแซมปรับปรุงบานเรือนและสิ่งปลูกสราง
การกัดเซาะชายฝงสรางความเสียหายตอบานเรือนและสิ่งปลูกสรางริมชายฝง ทํา
ใหชาวบานตองสูญเสียคาใชจายในการซอมแซม ปรับปรุงบานเรือน และสิ่งปลูก สราง ปญหา
เหลานี้สงผลกระทบตอเศรษฐกิจระดับครัวเรือนเปนจํานวนเงินตั้งแต 6,000 – 400,000 บาท เชน
การดีดบานใหสูง ถมดิน ทําคันดิน ทําเขื่อนหินทิ้ง การเลื่อนบาน และการทําประตูน้ํา
จากการสัมภาษณและการสังเกตโดยผูวิจัยทําใหพบวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
ปญหาการกัด เซาะชายฝง ในสว นของชาวบา นที่ ทํา บอเลี้ย งกุง ไดรับผลกระทบคือ คั น กั้น น้ํ า
ประตูน้ําถูกคลื่นกัดเซาะจนพังเสียหาย ทําใหตองสูญเสียเงินในการซอมแซมครั้งละ 400,000 บาท
ตองคอยซอมปรับปรุงประตูน้ํา และปองกัน คอยเสริมดินบนคันวังทุกปเปนเงินหลักหมื่น (ดังภาพ
ที่ 22) ชาวบานเสียคาใชจายในการปองกันที่ดินคอนขางสูง บางครอบครัวมากถึง 400,000 บาท
ที่ดินบางสวนที่เปนที่ใหเชาก็จะไมมีการปองกันอะไรอยางถาวร เนื่องจากตองใชเงินในการลงทุน
ปองกันคอนขางสูง
พื้นที่ของชาวบานบางสวนใชวิธีทิ้งหินปองกันแตไมสามารถปองกันไวไดทําให
ตองสูญเสียพื้นที่ตรงนั้นไป บางจุดตองมีการตัดที่ดินทิ้งเพราะที่ดินสวนนั้นจมน้ําทะเลไปแลว และ
ชาวบานตองยายหนีออกมา ในสวนของที่ดินที่อยูอาศัยมีการนําดินมาถมแตไมสามารถปองกันการ
กัดเซาะที่ดินได สงผลใหน้ําทวมเขามาในบริเวณตัวบานไดรับความเสียหาย ตองเสียคาซอมแซม
เปนจํานวนมาก (ดังภาพที่ 21) น้ําไดกัดเซาะที่ดินบริเวณหลังบานใกลกับสะพานขามคลอง ทําให
น้ําทวมเขามาในตัวบานไดรับความเสียหาย
บานบางหลังมีการยกตัวบานใหสูงขึ้นมา ตองยกตัวบานขึ้นมาทั้งหมดเสียคายก
เปนจํานวนเงิน 30,000 บาท (ดังภาพที่ 25) บางหลัง 70,000 - 80,000 บาท (ดังภาพที่ 26) และการ
ยกพื้นที่เพียง 10 ตารางเมตรมีคาใชจาย 6,000 - 7,000 บาท (ดังภาพที่ 23) บานที่อยูใกลชายฝงมาก
เมื่อน้ําทะเลหนุนสูง น้ําทะเลจะทวมเขาไปในพื้นที่ และทําใหที่ดินบริเวณนั้นทรุดตัวลง เนื่องจาก
น้ําทะเลกัดเซาะเขามาดานใน (ภาพที่ 24 และภาพที่ 25) ดังคําสัมภาษณตอไปนี้
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“ปญหาหนัก ๆ ชาวบานก็สูดวยลําแขง หนวยรัฐก็ไมไดชวยอะไรเขา ปลูกบาน ปลูกชอง ซื้อประตูน้ํา
แคประตูน้ําอยางเดียว 4 แสน ทิ้งที่ 4 ไร 6 ไร ถึงทําคันกั้นน้ําได เพราะมันตีพังหมด ที่ดินปลายที่ตองสละอยาง
นอย ๆ 4 ไร ถึง 6 ไร ชาวบานยายกัน 4 ถึง 5 เที่ยว เงินไดมาก็จมตรงนั้นหมด หมดกันเปนแสน หนีจนมาอยูตรงนี้
แลว แลวตอไปทําไง ถาทะเลแยบมาอีกจะไปไหน พื้นที่มันก็หมดอัตโนมัติ”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
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“บานตองเลื่อนบาง เวลาน้ํากระทบคลื่นตีตุม ตุมเขามา มันก็พังมาเรื่อย ๆ เราไมมีทุนปลูกสรางมาก ก็
ตองยอมรับสภาพ ก็ซอมมันไปเรื่อย ๆ เมื่อกอนที่บานตรงสะพาน เปนดินนะ เดี๋ยวนี้ดูสิ เปนน้ําหมดเลย คนมีตังค
เขาก็ทิ้งหิน มีตังคก็ไมเหลือหรอก อยางบานผมไมไดซอมทีเดียวหรอก อยางน้ําทวมเรือวิ่งตุม ตุม พอปหนาก็ซอม
ที ไมตองอะไร หองน้ําผมก็พังหมดเลย กระแทกโยกเยกไมเหลือ ดินถมเทาไหรก็หมด ซอมทีก็ปนึงก็ หมื่นนึง เสา
บานหัก เนี่ยซอมมาหมื่นนึง น้ํามันทวมประจําอยูแลวทุกป แตที่วาหนักคือ เรือมันเยอะ น้ําทวมเรือก็วิ่งเอาเหอะ
ไปหมด ของจะไมเหลือ”
(บุญธรรม วัยทรง, 2555)

ภาพที่ 21 สะพานขามคลอง
“ตองลงทุนขุดคันปองกันไมใหน้ํามันทวมไมใหมันพังก็ยกคันดินเอา เสริมใหมันใหญขึ้นไมใหมันเซาะ
ไปเรื่อย ๆ บางทีน้ําทวมคัน กุงก็ออกจากวังไปหมด บานก็มีนะมีบางถาน้ําขึ้นเยอะ ๆ น้ําก็ทวมบานแต แคดานลาง
ลนคันดินมาหนอย กุงก็มีออกมาบางอยูบางออกบาง ที่บานก็มีดินทรุด แผนดินมันทรุด พื้นดินมันยุบ ก็มีบาง เอียง
บาง สมัยกอนไมเอียงนะคะ ยังไมมีการซอมแซมก็พึ่งมาปลูกไมกี่ป สวนมากจะเปนคันวังมากกวา คันขางๆ มัน
พังตองคอยขุดคอยเสริมทุกป คาใชจายเปนหมื่นเหมือนกัน จางรถขุด ขุดอยูที่หนาทะเลอยู ถาน้ําปไหนขึ้นมาเยอะ
ๆ ก็ตองขุดกันมันพัง ถามันพังจะตองซอมเยอะกวาเกา”
(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555)
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ภาพที่ 22 คันวังกุง
“เสามันก็ พังไง น้ํา ทวม นูนเขาไปในบ าน ทวมทุกป เดี๋ย วนี้มัน จะเปนเหมือนแผน ดินมัน ทรุด ลงนะ
น้ํามันจะทวมตลอดแลวหละ มันทวม แตกอนไมเคยทวมมันก็ทวมตลอดเลย บานปาก็ทรุดเนี่ย เพิ่งดีดขึ้นเนี่ย จาก
แนวลางไมทวมเดี๋ยวนี้มันทวมแลว เลยตองดีดขึ้นมาคาดีดหมดไป 6,000 ที่ดีดประมาณ 10 ตารางเมตร ดีดแคตรง
นี้ ก็ของมันแพงอะไรก็แพงหมด ดีดแคตรงนี้ก็ 6,000 ถึง 7,000 แลว พอน้ําทวมอีกก็ดีดขึ้นมาใหสูงกวาเกา”
(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555)

ภาพที่ 23 พื้นที่ที่ดีดประมาณ 10 ตารางเมตร
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“ตองยกบานขึ้ นมา แตกอนเปนพื้นดินนะ แตกอนไมมีพื้น ไมอยางนี้หรอก ตองซื้อไม มาทยอยทําไป
เรื่อย ๆ หลักหมื่นนะ เพราะที่นี่คาขนสงมันแพง คือวา ถาเราซื้อแผนเรียบแผนนึงก็ตก 350 ถาเขาสงเขามาดานใน
ก็คิดเพิ่มอีก 500 ถาปลูกบานขางในนี้คาปลูกก็ตอ งแพงขึ้น แตปลูกไปแผนดินมันก็ทรุดนะ เห็นบานรางที่เดินผาน
มาไหม ปลูกไมกี่ปเลย ประตูหนาตางเปดไมไดแลว ติดดิน เหมือนบานมันทรุด ก็มีบางบานเขาทิ้งหินกันนะ เขา
ทิ้งกันเอง ถาไมทิ้งอยูไมไดหรอก พอคลื่นมันโถมมา มันก็เอาดินละลายไปดวย ดินบานเรามันไมแนน”
(กัลยา พงศพจร, 2555)

ภาพที่ 24 พื้นไมหนาบานที่ยกสูงขื้น
“น้ําเกิดก็ทวมทุกวันใตถุนบาน มันก็กัดเซาะพัง คอยถม คอยถม ที่บานก็สูงอยูแลว แตใตโถงน้ําทวม
ประจํา ที่วังประตูน้ําเราก็พัง คาประตูน้ํานี่สิ พอเวลาคลื่นเซาะมันก็ตัดประตูน้ําไป พอประตูน้ําขาดไป คันก็กวาง
ไปเรื่อย เราก็ตองตัก ซอมแซม พังก็หนุนมัน ถาจางพวกกันก็ถูกหนอย ชั่วโมงละ 800 แลวแต เสร็จก็ 5 หมื่น บาง
ถึงมั่ งไม ถึงมั่ ง อยา งบา นน้ํา ทว มบอ ย ที่ ก็ทรุ ดดิ นก็ล ะลายหายไป เปนพื้ นที่ต่ําน้ํ าก็ ท วมบ อย บา นปา ใชหิ นทิ้ ง
เมื่อกอนไมกี่พันตอนนี้ก็ลําละหมื่นกวา”
(สุมาลี โตชัยยะ, 2555)
“เมื่อกอนคันนาของผมติดกับทะเลนะ ติดทะเลเลย ผมทิ้งหินสูกับทะเลอยู สูกับคลื่นหมดไป 4 แสน
แลว ตอบอเดียวนะ ปกไม ทําเข็ม ทําอะไร ถาไมทําอยางนั้น ทิ้งมันจะทรุดจมลงไปจมลงไป ตอนนี้มันหายไปแลว
ที่ตรงนั้น นี่มาอยูตรงนี้ ตรงนี้ เมื่อกอนผมปลูกสูงนะ เนี่ยเพิ่งยกขึ้น มาอีก หมดไปหลายตังค ยกที 7หมื่น ถึง 8
หมื่น เพราะซื้อไมขนสงลําบากยังไงก็ตองใชเรือตลอด มันก็แพง”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
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ภาพที่ 25 การยกบานสูงขึ้นเพื่อหนีน้ําทวม
“มีดีดบาน เมื่อกอน ตอนปลูกใหมๆ มันเตี้ย น้ํามันทวม ก็เลยตองดีดมันขึ้นมา ดีดทีก็ 3 หมื่น สมัยกอนก็
อยูทะเล ตองรนมาอยูดานในตรงนี้ ตรงนูนน้ํามันทวมหมดแลว ทําอะไรไมไดแลว”
(อนุกุล ทิม, 2555)

ภาพที่ 26 การยกบานสูงในพื้นที่บริเวณชายฝง
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“บอเลี้ยงกุงมีผลอยูแลว วังกุงก็ของพอแม คันดินมันพัง น้ําเปนตัวทําละลายที่ดีที่สุดอยูแลว สว นบานที่
เจอคือระดับน้ําทะเลที่หนุนสูงทวม ไมรูมันทรุดหรือปริมาณน้ํามากขึ้น ชาวบานตองเสียเงินทําเขื่อน ครั้งหนึงก็
เกือบแสน อยูได 4 ถึง 5 ป ก็ตองหนุนขึ้นมาอีก ลองดูได เขื่อนจะเปนชั้น ๆ มีรอยตอเปนชั้น ๆ นั้นแหละ แตละ
ชั้นเงินทั้งนั้นที่ตองเสีย”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
“อยางบอเลี้ยงกุง หรือบานที่อยูแถวนั้นหมดเงินไปกับการปองกันเปนเงินหลายแสนบาท เพื่อปองกันที่
ของเขา แลวก็บางทีเปนที่เชาก็ไมไดทําอะไรมากเพราะมันไมใชที่เขาเพราะไมอยากลงทุนในการทําอะไรที่ มัน
ถาวรมากมันก็ แพงนะ บางแปลงเปนที่เช า ที่ดิน เมื่อก อนเปน ของสหกรณบา นไร เดี๋ยวนี้ เขาเปลี่ยนเป นโฉนด
หมดแลว เมื่อกอนเปนใบสิทธิ์ทํากินที่ออกโดยสหกรณ เดี๋ยวนี้เปนโฉนดหมดแลว”
(ปฏิการ สายอรุณ, 2555)
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2.2.2 รายไดจากการประกอบอาชีพ
ชาวบานในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนสวนใหญประกอบอาชีพประมงชายฝง
โดยการจับสัตวน้ํา เชน ปูทะเล ปูแสม กุง หอย และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน กุงขาว กุงกุลาดํา
หอยแครง การเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติโดยการขุดบอเปดปดประตูน้ํา นําน้ําทะเลที่มีลูกกุง สัตวน้ําวัย
ออนเขามายังบอ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพปาชายเลนอันเปนผลมาจากการกัดเซาะชายฝง ทําให
ปริมาณสัตวน้ําที่จับไดในธรรมชาติลดนอยลง รวมถึงพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดรับผลกระทบ
จากการกัดเซาะ ทําใหรายไดจากการประกอบอาชีพลดนอยลง โดยเฉพาะผลผลิตสัตวน้ํารวมลดลง
จาก 951 ตันในป พ.ศ.2545 เหลือ 231 ตัน ในปพ.ศ.2551 (ดังตารางที่ 4) ซึ่งสงผลตอรายไดในการ
ประกอบอาชีพ
จากการสัมภาษณพบวาปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอรายไดจากการ
ประกอบอาชีพประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งในอดีตมีรายไดจากการจับกุงตอคืน 10,000 –
100,000 บาท แตปจจุบันเหลือรายไดตอคืนเพียงไมกี่รอยบาทเนื่องจากเชื้อกุง หรือสัตวน้ําวัยออน
นั้นลดลง เปนผลมาจากสภาวะคลื่นลมทะเลที่รุนแรงประกอบกับการลดลงของปาชายเลน ทําให
สัตวน้ําวัยออนตามธรรมชาติมีจํานวนนอยลง เนื่องจากสัตวน้ําไมมีแหลงอาหาร ที่ยึดเกาะ แหลงที่
อยู ที่หลบภัย จากการที่ปาชายเลนถูกทําลายจนเสื่อมโทรม ทําใหมีปริมาณสัตวน้ําในธรรมชาติลด
นอยลง สงผลกระทบตอรายไดในการประกอบอาชีพทั้งการจับสัตวน้ํา และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผู
เลี้ยงกุงบางรายตองเปลี่ยนไปเลี้ยงหอยแครงโดยซื้อพันธุหอยแครงมาเลี้ยงในบอแทนการเลี้ยงกุง
ธรรมชาติ เนื่องจากปริมาณกุงในธรรมชาติที่ไดลดนอยลง บางรายตองหาอาชีพอื่น เสริม เชน
การคาขาย เนื่องจากรายไดจากการเลี้ยงกุงไมเพียงพอ อีกทั้งยังตองมีรายจายที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่อง
การซอมแซมสิ่งปลูกสรางคันดิน ที่ดิน ที่อยูอาศัยตางๆ ดังคําสัมภาษณตอไปนี้
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“มีผลกระทบสิครับ ตอนชวงน้ําทวม ทํามาหากินอะไรไมไดเลย ตองอยูบานพื้นที่ของเราก็แคหากินใน
คลอง น้ําทวมดินพัง ปูก็ไมมี ลงอวนก็ไมไดเลย เคยลงไดที 6,000 มีปญหาก็ไมถึงหรอก ยิ่งตอนน้ําเสียนะลงไมได
เลย พวก ปลา กุง ตายหมด”
(บุญธรรม วัยทรง, 2555)
“แตกอนชาวบานที่นี่ไดคืนนึงเปนหมื่นเปนแสน จับกุงขาวคืนเปนหมื่นเปนแสนที่ไดกัน เมื่อกอนคลุก
กันไมไหว เดี๋ยวนี้ไปดูสิใสถุงพลาสติกกัน คืนไมกี่รอย ตอนนี้ชาวบานไมไดหอย ตายกันหมดแลว”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
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“ถาน้ํากัดเซาะมาก ๆ บางที เชื้อ กุงก็ไมเขา มา พวกลูก กุง ลูกปู ปลา มันไมค อยมีที่เกาะอาศัยของมั น
รายไดก็นอยลง เพราะไมคอยมีกุงเขามา แลวถากัดเซาะก็ตองเสียเงินซอมคันดิน หมดไปกับการเสียคาซอ มกันวัง
เพราะเราไมขุดก็ไมได น้ํามันทวม บางทีปนึงมันก็ทวมเยอะนี่ก็รนเขามาบานแลว”
(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555)
“ออกทะเลไมไ ดกุ ง หอย ปู ปลา ได กุ งหอยปูป ลา ลํา บากมัน ไม เหมื อนแต กอ นนะ แตก อ นออกไป
ประมาณป 2535 งมปูทะเลนะไดกะหลัวใหญ ๆ วันนึง 3 หลัง 2 หลัง เดี๋ยวนี้วันนึง 4 ตัว ดูซิเนี่ยผลกระทบคือวา
ยังไง น้ําก็ไมคอยดี ชาววังแตกอนเปดกุงเขาบรรทุกไปขายเปนลําเรือ แตตอนนี้มีตะกราไปใสจี๊ดเดียว มันหากัน
ลําบากของในทะเลตอนนี้ ฝดเคือง ถาเขาไมเลี้ยงหอยแครงเขาไมไดอะไรกันเลย เขาตองลงทุนเลี้ยงหอยแครง
หอยแครงมันก็แพง ถารอเปดกุงอยางเดียวเขาอยูกันไมได แลวทะเลพังเขาก็ตองรนเขามา พื้นดินก็หายไปนะ”
(กัลยา พงศพจร, 2555)
“มันก็ไดกุงนอยลง เมื่อกอนเปดกุงทีบรรทุกเต็มลําเรือหางยาว ตอนนี้ก็ไดแคถุงพลาสติก เคยลงทุนไป 4
แสน สูกับคัน เราตองอาศัยธรรมชาติ เปดน้ําทะเลเขามา”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
“อยางในคันนะ เปดเขามันก็ไมมีเชื้อกุง ถึงเวลาเราเปดบอมันก็ไมได เราตองหาอาชีพอื่น แบบคาขาย
ดีกวา ดีกวาอยูเฉย ๆ เสริมเขามา ไหนจะหลานเรียนอีกหละ วันก็ตองจายแลววันละรอย”
(สุมาลี โตชัยยะ, 2555)
“ทุนในที่นี้ไมใชเงินทอง แตเปนวัตถุดิบสัตวน้ํา ทุนดานการผลิตนอยลง เพราะฉะนั้น ผลผลิตก็นอยลง
แลวก็มีสารปนเปอนมากขึ้น มันก็ตายเร็วขึ้น รายไดลดลงรายจายเพิ่มขึ้น”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
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“อยางชุมชนแถบนั้นเปนชุมชนที่เลี้ยงกุง เลี้ยงสัตวน้ํา อยางบอเลี้ยงกุงหรือบานที่อยูบริเวณนั้น ป ปนึงก็
หมดเงินไปกับการปองกัน การทิ้งหิน การถมดิน การปกไมไผเปนจํานวนเงินหลายแสนบาท คือแทนที่รายไดจะ
เอาไปใชจายอะไร เขาตองกันเงินสวนหนึ่งมาเพื่อปองกันที่ของเขา”
(ปฏิการ สายอรุณ, 2555)

2.3 ผลกระทบทางดานสังคม
2.3.1 การถอยรนบานเรือน และการอพยพ
ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานริมชายฝงทั่วประเทศ
มากกวา 12 ลานคน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551) ซึ่งบางพื้นที่ไมสามารถอยูอาศัยได
ตองอพยพถอยรนเขามาหางจากชายฝงมากขึ้น และสรางแนวปองกัน สวนพื้นที่ที่ประสบปญหา
รุนแรงก็จะยายถิ่นไปยังพื้นที่อื่นๆที่ปลอดภัยกวา ซึ่งในพื้นที่ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนก็ประสบ
ปญหาการกัดเซาะชายฝงเชนเดียวกัน ชาวบานในชุมชนก็ตองถอยรนเขามา และบางสวนยายถิ่นไป
อยูพื้นที่อื่น
จากการสัมภาษณพบวาทุกครัวเรือนในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนประสบปญหา
การกัดเซาะ แมวาพื้น ที่จะถูก กัดเซาะเขามาทุก ปก็ตาม แตชาวบานก็พยายามสรางแนวปองกัน
เพื่อที่จะสามารถอาศัยอยูในพื้นที่ได บางสวนที่ไมสามารถปองกันพื้นที่ของตนไดก็ใชวิธีการถอย
รนยายบานมาในบริเวณที่ไกลจากชายฝงมากขึ้น ซึ่งจากการสังเกตภายในชุมชนพบวาจะมีการปลูก
บานบริเวณกลางชุมชนคอนขางหนาแนนมากกวาบริเวณชายทะเล คนในชุมชนที่ยังคงอยูในพื้นที่
จะปรับตัวใหเขากับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมมีการยายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่น เชน การสรางแนว
ปองกันดวยหิน หรือแนวไมไผ การดีดยกบานใหสูงขึ้น เพราะชาวบานยังคงใชประโยชนจากพื้นที่
ริมชายฝงในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และประมงชายฝงได และมูลคาสัตวน้ําก็ยังคงมี
ราคาสูง มีเพีย งคนในครอบครัว บางสวนที่ยายออกไปก็จะไปเชาบาน ซื้อบาน ซื้อที่ดิน ที่อื่นไว
ที่ดินในชุมชนบางสวนเจาของเดิมไดขายเปลี่ยนมือไป และมีบางสวนปลอยใหเชา ดังคําสัมภาษณ
ตอไปนี้
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“มันก็ไลก็รนหนีกันมาเรื่อยแหละ รนที่หนีกันมา เรื่องยายไมมีหรอก มีแตยายเขา”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)
“แตกอนอยูโนน มาซื้อเขาตรงนี้ จริงๆตรงนี้เปนของหลวงนะ แตถาเขามาเอาคืนก็ตองคืนเขา ก็อยูริม
ถนนอยูในแนวถนนพอดี แตวาตรงนี้จะเปนคอสะพาน ที่ดินตรงนี้ไมมีโฉนด เปนที่สาธารณะหมดแหละ เปนที่
ชายคลอง เมื่อ กอ นป าอยูด านในก็ เป น ที่ สาธารณะ แต อยูตั้งแตเ กิด เป นที่ จับ จองมาตั้งแต เกิ ด ก็ไ มมีใครมาไล
ชาวบานที่นี่เขาก็ไมไดยายนะเขาก็อยูที่นี่เหมือนกันหมดแหละ แตวาที่บางสวนขายเหลือเจาของที่วังนอยมาก มี
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นายทุนมาซื้อไวหมด ถามันกัดเซาะมาเรื่อย ๆ มาถึงตรงนี้จริงจริง ก็ไปกันหมดแหละ ไปเรื่อย ๆ เลย รนไปเรื่อยๆ
รนไปมันตองมีที่ไปนะ รนไปไมมีที่ไปเราก็ไมรูจะปลูกตรงไหน ไมมีใครเขาจะใหเราปลูกหรอก แตวาลูกสาวซื้อ
ที่ไวปลูกบาน ตรงคลอง 2 ลูกสาวที่แยกออกไป ไปซื้อที่ปลูกบาน เขาทํางานราชการเขาเลยมีเงินซื้อที่ปลูกได เก็บ
ตังคมั่ง กูเ ขามั่ง”
(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555)
“นี่บานตองรนมาหนที่สอง ยายบานขึ้นมาก็ปลูกตนไมไวเมื่อกอนเราไมไดปลูก มีตนไมนิดเดียว เรือ
ชาวบานจะเงียบไมคอยมี มีแตเรือนักทองเที่ยววิ่งกันทั้งวัน ไมไหว เห็นบานมันจะพังถอยมาดานหลังดีกวา อื้อ
ขนาดอยูบานเรายังหากินยากแลว ผมก็อายุเยอะลูกเตาไปทํางาน เราก็อยูตรงนี้ไมไดไปไหน เขาอยากจะทํามาหา
กิน สวนผมก็อยูตรงนี้”
(บุญธรรม วัยทรง, 2555)
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“นี่ก็รนเขามาบานแลว เราก็ตองขุดปองกันทุกป ทุกป ขุดคัน กั้นน้ํา ถาไมขุดมันก็เซาะไปเรื่อยๆ สวน
เรื่องอพยพคงไมถึงขั้นนั้น ที่ดินของแมเขา คนแถวนี้คงไมมีอพยพไปไหน ยังขุดยังสูกันอยู ยังทําคันปอ งกันเสริม
คาใชจายในการขุดคัน ก็ถือวาคุม ถาเราเลี้ยงหอย เลี้ยงกุง เลี้ยงอะไร เราเคยทําแตนากุง จะไปทําอยางอื่น ก็คงไม
ถนัดแล วคะ พ อแมก็ทํ านากุ ง ก็ ทํา ตอไปเรื่อย ๆ ทําอยางอื่น ก็ไมถนั ดไมเข าชองทางไม ถูก ที่ดิ นตั้งหลายสิบ ป
ตั้งแตรุนปูทวดตาทวด”
(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555)
“บานนี่ก็ตั้งที่เดิม แตยกสูง แตพวกที่ทํากินกับทะเลเขาทําประตูน้ําเขาตองรนเขามาอีก ชาวบานแถวนี้ไม
มีอพยพ นอกจากเขาจะขายที่ ขายที่ทิ้ง คนขางนอกมาซื้อที่ก็เหมือนเอาดินมาถมทะเลวางั้นเหอะ เพราะวาเงินมัน
หายไป หายไป มันก็รนเขาไปเหมือนเอาเงินมาถมทะเล คนเขาขายไป แลวเขาก็อยูขางนอก เขาก็ไดเงินไป ไอคน
ที่ซื้อซิลําบาก แลวคนที่เชาทํามันไมใชที่ของเขา เขาจะมาทําอะไรใหมันดีหละ เขาก็เชากินกันไป เขาไมมาทําใหดี
หรอก นี่ลูกสาวก็ชวนไปอยูขางนอกนะ เขาทํางานขางนอก นี่ก็อยูบานเลี้ยงหลาน แฟนก็ทํางาน เขาบอกวาให ไป
อยูขางนอก คนขางในก็ออกไปซื้อบานขางนอกอยูนะ เขามีเงินก็ไปซื้อบานทิ้งไวขางนอก ที่ที่นี่ไมใช เจาของเดิม
เยอะแลวนะ เขาขายไป ไอคนที่ทําอยูเขาเชาทําพวกวังอะไรนี่ เขาเชาหมดแลวหละบางทีคนอื่นเชา บางทีตัวเขา
เอง ที่เขาเอง เขาก็เชา”
(กัลยา พงศพจร, 2555)
“ผมก็ยายมาตรงนี้เนี่ยแหละ ตรงหนาทะเลน้ํามันทวมไปแลว อพยพไปไหน คงไมมี สวนคนอื่น ก็เห็น
แตหนาเดิม ๆ คนก็ไมไดไปไหน แครนออกมาเทานั้นเอง ถาอพยพก็คงอพยพกันหมดทั้งชุมชน ถายายก็ตองยาย
หมด”
(อนุกุล ทิม, 2555)
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“นี่ก็มาอยูตรงนี้ เมื่อกอนคลองนิดเดียว เดี๋ยวนี้มันก็พังมาถึงบานแลว คือหลังบานก็ติดคลองแลวใชหิ น
ทิ้งอยู ถาพังมาก ๆ ก็เสริมอีก อพยพก็ตองดูทุนเกาเราวาตองไปลงทุนอะไรได แตอยางผมพอจะเอาตัวรอดได แต
พวกหาเชากินค่ํา ผมยังมองไมเห็นเลย ก็มีทางเดียว ลักเล็กขโมยนอย ทุกวังทุกบอโดนหมด”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
“บานมันก็ท รุดนะ ก็ทิ้งหินมัน ไป ไมไดคิ ดอพยพไปไหน เราจะคิดอพยพไปไหน พื้นที่เ ราอยู ตรงนี้
ตั้งแตรุนพอรุนแม เราก็ตองอยูแบบนี้คอยแกกันไป ชาวบานคนอื่น ๆ คงไมมีอะ นอกจากวาเขาขายที่ไปอยูที่อื่น
เปลี่ยนมือแบบนั้นแหละ”
(สุมาลี โตชัยยะ, 2555)
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“มีอยูชวงนึงเขาคิดขายที่ทิ้ง ขายที่แลวไปซื้อที่แถวพิจิตร แถวราชบุรี เพชรบุรี ขายที่นี่ 50 ไร ไปซื้อที่
โนนได 200 ถึง 300 ไร เพราะที่มันแพงไง ที่ชายทะเล แตคนที่มาซื้อก็ซวยไป แตไมใชซื้อกันงาย ๆ เพราะพื้นที่นี่
เปนพื้นที่นิคมมันไมมีเอกสารสิทธิ์ มีบางคนที่มีเอกสารสิทธิ์ เคยมีโฉนด 40 ไร แตที่ดินจริง ๆ มันมีไมถึง มัน
หายไปแล ว ที่ นี่ มัน มีก ฎหมายบั งคับ วา ไมส ามารถซื้ อ ขายกั น ได เป น ที่นิ คมใหค นที่ไ ม มีที่ ทํา มาหากิน ไง แต
ชองทางมันก็มีอยูวา อยาง 2 คนรูกัน คนเปนตัวเงิน ผมเปนเจาของที่ กูเงินซัก 20 ลาน เอาที่ไปค้ําแลวก็ไมจายกัน
แลวก็ไปแจงวาดอกทวมตน แลวก็ยึดที่บอกวาผมไมไดขายแตถูกยึดไป ผมไปกูเงินเขามา แตจริง ๆ ก็ขายกันนะ
แหละ ระยะหลังเริ่มมีโครงการอนุรักษฟนฟู ทุกคนเริ่มมีขวัญ กําลังใจขึ้น ที่วาจะทิ้ง ยังตองรอดูกอน ไอพวกที่ทิ้ง
ไป บางสวนทํากุงแลวขาดทุน เอาที่ไปจํานอง ธกส. บางทีจะโดนยึดก็ตองแบงขาย ขายเพื่อใหไดเงินกอน เอาไป
ใชหนี้ แลวที่เหลือก็เอามาฟนฟู บางทีก็ขายในภาวะจํายอม”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
“การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน คนที่ไมไหว ก็เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนที่อยู ที่ทนอยูสวนหนึ่งคือ
ไมรูจะไปไหน ก็เลยอยูทําตอไป ชาวบานก็เริ่มมียายที่อยู บางทีก็ไมไดยายหรอก บางทีเขาก็ไปซื้อที่ไวตรงนูนตรง
นี้ แตอาชีพนี้มันยังทํามาหากินไดอยู มูลคาสัตวน้ําก็ยังแพง เชนเลี้ยงหอยแครงอะไรแบบนี้ ผลตอบแทนมันสูงก็
ยังทํา กันอยู ตราบใดที่ยั งทํา ไดเ ขาก็ ทําตอ ไป คงไมทิ้งทีเดีย ว คงไม ทิ้งร างไปหรอก แตก็ยั งมีคนมาทํ า อาจจะ
เปลี่ยนคน เปลี่ยนหนา ปลอยเชาปลอยขายก็หลายแปลง แตก็มีคนพื้นที่มาขอเชาทํา หอยแครง วังใหญๆปนึงก็ได
เปนลาน”
(ปฏิการ สายอรุณ, 2555)

2.3.2 ความสัมพันธของคนในชุมชน
จากปญหาการอพยพยายถิ่นฐาน เปลี่ยนที่ทํากิน และเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนใน
ชุมชน ทําใหขาดการสืบทอดการเรียนรูเกี่ยวกับการประมงชายฝง สงผลกระทบตอความสัมพันธ
ของคนทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน จากการสัมภาษณพบวาสมาชิกบางสวนในครอบครัวสวน
ใหญ ไมไดอาศัยอยูในชุมชน และไมไดประกอบอาชีพทําประมงชายฝงเหมือนกับพอแม แตจ ะ
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ออกไปประกอบอาชีพอื่น ไปทํางานขางนอกตามโรงงานตางๆ และไมไดอาศัยอยูในพื้นที่ชุมชน
เนื่องจากมีความคิดที่วาอาชีพประมงชายฝงมีรายไดไมแนนอน จึงหันไปประกอบอาชีพรับจางใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทําใหความสัมพันธของคนในครอบครัวลดนอยลง ไมมีการสืบทอดอาชีพ
ประมงชายฝง ในรุ น ตอ ไป แตมี เ พีย งสว นนอ ยที่ ยั งคงทํา อาชี พ ประมงชายฝ งในพื้น ที่ ชุม ชน
เชนเดียวกับพอแม ดังคําสัมภาษณตอไปนี้
“มันมีผลกระทบคือ หนึ่ง ขาดความอบอุน การทําอะไรเหมือนกับใชจายเยอะกวา ไมเหมือนรวม อีก
อยางนึง ไมอยากออกจากพื้นที่ คือ พื้นที่เราอุดมสมบูรณ เราไมตองไปซื้อเขากิน น้ําฝนเราก็รองจากหลังคาบาน
เราได สวนกับขาวกับปลา ถาลูกหลานกินเหมือนผมนะผมไมตองไปซื้อกับขาวกับปลาเลย กับเพื่อนบานก็มีมานั่น
คุยกันบาง”
(บุญธรรม วัยทรง, 2555)
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“นี่ลูกสาวก็ไปทํางานขางนอกนะ สวนเพื่อนก็เหมือนเดิม โตมาดวยกัน ถารนก็รนกันมาทั้งหมด โตมา
ดวยกัน ไมมีหนาแปลกเขามา เกิดมาก็เจอกันแลว”
(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555)
“ลูกสาวเขาทํางานขางนอก โรงงานแลมตั้น นี่ก็อยูเลี้ยงหลาน แฟนก็ทํางาน แลวคนแถวนี้ ก็รูจักกันมา
ตั้งนาน ก็เห็นกันอยู”
(กัลยา พงศพจร, 2555)
“ความสัมพันธ กับคนที่บานกับชุมชนก็ปกติเหมือนเดิมก็เห็นแตหนาเดิม ๆ”
(อนุกุล ทิม, 2555)
“ลูกก็ออกไปทํางานขางนอกกันนะ ลูกสาวก็อยูมาเลนะ ไปทํางาน 10 ปมาแลว ตอนนี้ก็อยูกับลูกชาย 2
คน รับจางทําเครื่องฮอนดามั่ง อีกคนก็ออกเรือ เราอยูนี่ญาติพี่นองเราก็ไมมี เขาทํางานอยูปากน้ํากันหมด แตพี่นอง
ก็อยูตางจังหวัดกันหมด สวนเพื่อนบานก็ไมมีอะไร”
(สุมาลี โตชัยยะ, 2555)

2.3.3 ความขัดแยงจากการใชประโยชนทรัพยากร
ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลตอการลดลงของทรัพยากรตางๆ เชน สัตวน้ํา ปา
ชายเลน แมวาทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวจะลดนอยลง แตชุมชนยังคงใชประโยชนรวมกันตาม
ศักยภาพที่มีโดยไมเกิดปญหาความขัดแยงที่รุนแรง
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ความขัดแยงที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับ
แนวทางการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล ซึ่งในชุมชนเองมีความเห็นในประเด็นการปองกันที่
แตกตางกัน แบงแยกความคิด ออกเปน 2 ถึง 3 กลุม ซึ่งปญหานี้ทําใหไมมีขอสรุปแนวทางการ
ปองกันปญหาการกัด เซาะชายฝงอยางถาวรที่แนชัด ทําใหการดําเนินการลาชา อาจสงผลตอการ
สูญเสียพื้นที่ขยายกวางรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากไมมีการดําเนินการใดๆที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคลองกับคําสัมภาษณดังตอไปนี้
“มันตองมีทะเลาะกันมั่ง นอยใจกัน นั่งปรึกษากันมั่ง มีการประชุมกัน สวนชาวบานไมมีทะเลาะกัน แต
วาการทํามาหากิน ตองแยงกันแลว คือสมัยกอนออกไป 10 คนก็ได 10 คน สมัยนนี้ออกไป 10 คน บางทีได 2 คน
แยงกั น ออกสาย ๆ ก็ ไดสมั ยกอน เดี๋ย วนี้ ตี 4 ตี 5 ออกทะเลแล ว จะไมทัน กัน แตตองดิ้นรนกันไป รายได ไ ม
เหมือนเมื่อกอน มันแยมาเรื่อย เมื่อกอนนี้เดินไปหาปู ก็ไดปูเลกันแลว เดี๋ยวนี้ปูแสมยังหากันไมไดเลย ชายทะเลนี่
หมดสิทธิ์เลยไมเหลือแลว ปูทํารูหนอยโดนคลื่นตุมรูตันแลวหายหมด”
(บุญธรรม วัยทรง, 2555)
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“ก็ไมมีคะ แลวแตวาจะเปด เขาจะมีประตูเปดน้ําเขาวัง แลวแตโชควาเชื้อจะเขามาบานไหนเยอะ เขาไม
ขัดแยงกันเทาไหรหรอกแถวนี้ ตางคนตองลงทุนขุดกัน ปองกันไมใหมันพังเขามา”
(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555)
“ไมเคยหรอก ก็มีแตพวกมีที่เขาทะเลาะกัน ไอคนจะเอาไมไผ ไอคนจะเอาหิน อะไรแบบนี้ เขาก็โจมตี
กันมีอยู 2 พวก คนที่เอาไมไผกับบอกวาไมไผไมดี อีกคนก็วาหินดี ไอใสกรอก อะไรจะเอามาบางคนก็วาไสกรอก
แตกหากินไมได ไมรูอะไรดี เขาไมปรองดองกันดวยแหละ ทะเลาะกันเปน 2 พวกไป บางทีเขาดึงไสกรอกมาแลว
ก็คาน อาว หยุดชะงัก”
(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555)
“ไมมีนะ มีแตที่อื่นมาหากินบานเรา คนที่อื่นเขามาหากิน เขามีแรงหากินก็หาไป เขาหากินในทะเลไมใช
หาในวัง เขาก็หาไป มีพวกที่ทําตามโรงงาน เขาไปแบกหอยแบกปูออกมาขาย เขาไมไดเขาไปขโมยในวังก็ไมมี
ใครวา”
(กัลยา พงศพจร, 2555)
“มันก็มีทุกที่แหละ ชุมชนนี้ยังมี 2 กลุม 3 กลุม เรื่องที่ดินทํามาหากินไมมี เพราะมันอิสระ ตั้งแตปก ไม
ไผมานี่ เขาเริ่ มลํ าบาก ลู กกุ ง หอยไม คอ ยมาเกิด ไปปะทะหลั กมั่ ง ตายมั่ง จะอยูข างนอกบ าง ตอนนี้มันก็ เป น
ผลประโยชนกับพวกที่ใชเรือ เขาตรวจจับจริง แตก็จับไมไดหรอกไมมีใครมาเฝา 24 ชั่วโมง”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
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“ไมมีทะเลาะกันหรอก อยางคันดินเขาทํา เราก็ทําไมใหคันพังเสริมที่เหมือนกัน เหมือนชวยเหลือกัน ถา
ที่ตรงไหนมันทวม มันพังเราก็ซอมแซมตองขุดตักดิน ตองใชเรือตักดิน”
(สุมาลี โตชัยยะ, 2555)
“ไมมี แถวนี้มันดีอยางที่วาเขารูระบบไง สหกรณเขามาทําตั้งแตยุคบุกเบิก ชาวบานแถวนี้เขาเปนสมาชิก
สหกรณ ห มด เพราะฉะนั้ น แถวนี้ เ ขาจะรูถึ ง หลั ก และวิ ธีก าร เขาจะได ค วามรู ท างเทคโนโลยีท างด า นนี้ จ าก
เจ า หน า ที่ ห น ว ย ไปประชุ มตลอด ก็ เ ลยเหมื อ นกั บ ว า มี ทั ก ษะชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น กว า บางที่ ไม เ คยรู เ รื่ อ งระบบและ
กระบวนการนี้เลย”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
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2.3.4 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น
การกัดเซาะชายฝงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น คือใน
อดีต มีก ารจัด กิจกรรมตามประเพณีตางๆกัน ภายในชุมชนเชน ประเพณีทําบุญปใ หม ประเพณี
สงกรานต เมื่อเกิดปญหาการกัดเซาะทําใหการจัดกิจกรรมตางๆภายในชุมชนทําไดคอนขางยาก
เนื่องจากพื้นที่โลงในชุมชนถูกกัดเซาะไป จึงตองเดินทางไปรวมกิจกรรมที่วัดแทน ซึ่งพื้นที่ของวัด
ไมไดอยูในพื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะ และการยายออกไปอยูขางนอกชุมชนของสมาชิก
บางสวนในครอบครัวทําใหคนในชุมชนลดนอยลงการจัดกิจกรรมตางๆภายในชุมชนจึงไมเกิดขึ้น
จากการสัมภาษณทําใหพบวาการจัดกิจกรรมของชุมชนในอดีตมีการจัดงานตางๆ
ในบริเวณบานของผูใหญบาน แตปจจุบันพื้นที่สวนใหญถูกกัดเซาะไป ทําใหไมมีการจัดกิจกรรม
ตางๆขึ้น มา และคนในพื้นที่บางสวนไดยายไปอยูดา นนอกชุมชนทําใหมีสมาชิก คนในชุมชน
นอยลง จึงไมมีการจัดงานประเพณีตางๆเหมือนที่เคยจัดในชุมชนเมื่อในอดีต งานประเพณีตางๆจึง
ไปจัดที่วัดประชาบํารุง หรือวัดลูกวัว และวัดธรรมคุณาราม แทนการจัดในชุมชนเนื่องจากเปนจุด
กึ่งกลางในการพบปะลูกหลานที่ออกไปอาศัยอยูดานนอกเพื่อมาทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว
ประเพณีตางๆก็ยังคงอยู แตกิจกรรมบางอยางก็ไดสูญหายไป เชน ประเพณีร ดน้ําดําหัวผูใหญ
สอดคลองกับคําสัมภาษณดังตอไปนี้
“สมัยกอนมีรดน้ํา ดําหัวกันที่นี่นะ เดี๋ยวนี้ตองยายไปโนนที่วัดโนน สงกรานต สมัยกอนไมมีถนน แต
เรือจะวิ่งมารวม แพลบเดียวรวมตัวกันได แตตอนนี้ตลิ่งพังมั่ง ชายฝงพังมั่ง ชาวบานเขาก็ไมทํากัน บางทีก็ยาย
ออกไปทําขางนอก คนที่ทํากะทําโอที ก็ยายไปเชาบานขางนอก การรวมกลุมก็นอย ชวงเทศกาลก็เลยตองยายไป
ทําที่วัด เมื่อกอนก็ทําที่นี่หมดเลย ทําบุญที่นี่ นิมนตพระมาทําบานผูใหญ บางทีลูกเขาก็ไปทํางานขางนอกก็เอาพอ
แมเขาไปทํา แตบานเขาก็อยูที่นี่ ก็เหมือนอยางนี้ถาลูกชายผมออกไป ผมก็ตองไปอยูกับลูกมั้ง บานก็อ ยูแบบนี้ ที
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พอเทศกาลปนึ งมันมาลําบาก ไปทํ าอยูที่วั ด เวน คนละครึ่งทางไปเจอกันที่วั ด เพราะผมก็ไปเจอที่วัดลู กวัวนะ
สมัยกอนมารวมที่บานหมด”
(บุญธรรม วัยทรง, 2555)
“ประเพณีไทยๆ แบบสงกรานตที่ไปวัดก็สนุกสนานกันตามประเพณี ประเพณีก็ยังอยูในใจเขา ไปวัดก็
วัดประชาบํารุง วัดลูกวัว”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
“สมัยนี้มันก็ไมดีเหมือนสมัยกอนหรอก มันเลนกันนอย จะไมคอยมี สมัยกอนมันมีที่โลงใหญก็เลนกัน
อะไรกัน แต นี่มัน ไมมีแลว แล วสมั ยคนโบราณรุนพ อ รุน แมตายกั นหมดแล ว เหลื อรุน นี้ 50 เพราะที่เ ขามาตั้ ง
รกรากเริ่มแรก เขาก็มาอยูแบบพี่นองกันหมด”
(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555)
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“สมัยกอนกับสมัยนี้ตางกัน สมัยกอนทํา เดี๋ยวนี้ไมคอยไดทํา บางทีก็เขาวัดไปทําบุญถือศีลกัน วันพระ
เขาก็ไป เขายังทํากันอยู”
(กัลยา พงศขจร, 2555)
“ประเพณีเปลี่ยนไปเยอะเลย ไมมี เมื่อกอนมันมีชวงสงกรานต มันมีเลนสาดน้ํากันอะไรกัน เดี๋ยวนี้มัน
ไมมีแลว อยางรดน้ําดําหัวผูใหญก็เพิ่งจะสรางกันขึ้นมา เออเอาผูใหญมารดน้ําขอพร อยากเลนสาดน้ํากันอยางแต
กอนก็หายไปแลว อยางลอยกระทงเคยลอยตามประเพณีตามบานไมมีแลว พอเย็นหนอยน้ําเริ่มแหง เมื่อกอนนี้เ ต็ม
คลอง แตเดี๋ยวนี้ทุมกวาน้ําลงแหงแลว”
(สุมาลี โตชัยยะ, 2555)

2.4 ผลกระทบทางดานคุณภาพชีวิต
การกัดเซาะชายฝงสงผลทําใหคนในชุมชนตองสูญเสียที่ดิ น ที่อยูอาศัย พื้นที่ที่มีการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และทรัพยากรสัตวที่ลดนอยลง สงผลตอความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
ความมั่นคงในการดําเนินชีวิต และทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
จากการสัมภาษณพบวาในการประกอบอาชีพภายในชุมชน เชน การจับสัตวน้ํา การ
เลี้ยงกุง เลี้ยงหอย มีความลําบากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดผลผลิตสัตวน้ําที่ลดนอยลงมีผลตอรายไดใน
การประกอบอาชีพที่ลดนอยลง และยังตองนํารายไดสวนหนึ่งมาใชในการซอมแซมบานเรือน ที่ดิน
ที่ถูกกัดเซาะเสียหาย ซอมคันประตูบอเลี้ยงกุง ทําใหเงินที่เหลือจากการประกอบอาชีพลดนอยลง
ซึ่งสภาวะในปจจุบันที่มีคาครองชีพสูงขึ้นทําใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตลดลง ซึ่งสอดคลองกับ
คําสัมภาษณดังตอไปนี้
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“จากหนามือเปนหลังมือ จากเศรษฐีเปนยาจก มันหากินลําบากมาก”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
“เยอะเลย 70 % อยางที่วาเราอุดมสมบูรณ ถายอนหลังออกไปเราไมตองรีบไมตองดิ้นรนแกงแยงกันไม
ตองแยงกันเอง มีวิถีชีวิตเปลี่ยนไป แตที่มีผลกระทบมากคือคนที่มีเนื้อที่ติดทะเล แตการหากิน มันก็หากินลําบาก
ขึ้น”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)
“เยอะเลย อยางที่บอกเราตอนดิ้นรนแกงแยงกันเอง มันทํามาหากินลําบาก”
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(บุญธรรม วัยทรง, 2555)

“ก็เลี้ยงกุงไปแบบนี้แหละ แตก็ไดกุงนอยลง บางที่เราก็เอาหอยมาลงบางก็ตองลงทุนกัน ก็ทํากันไป ก็หา
กินลําบากมากขึ้นไดกุงนอย”
(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555)
“คิดวาเปลี่ยนนะสมัยกอนมันหากินสบาย ตอนนี้มันทําอะไรก็ลําบากหากินยากขึ้น”
(กัลยา พงศพจร, 2555)
“พื้นที่ทุกสถานที่มันตองอยูใหได ปรับใหอยูใหได ปรับอยูทุกเวลาเราก็แกปญหามาโดยตลอด”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
“จะวาไป วาเปลี่ยนจากเดิมก็ไมมี คืออาชีพการทํามาหากิน จากเดิมคนทําอาชีพรับจางงมหอย อาชีพอื่น
ก็ไมมี ออกทะเลก็เปนสวนตัว แลวก็มีขายขาวก็ทําอยูแบบนี้”
(สุมาลี โตชัยยะ, 2555)
“วิถีการเปลี่ยนแปลง กอนที่จะทําวังกุงเขาทํานาตามลําคลอง เมื่อกอนเปนนาขาว พอลําคลองมันกวาง
เขา กวางเขา น้ําเค็มเริ่มเขามา คนเราก็เห็นวาเปนน้ําเค็มผิดปกติ ปกติก็ทํานาปหลังฝน พอชวงหนาแลงเขาก็ไมได
ทํานา ตามคลองจะเปนน้ําเค็มคือไมมีน้ําจืดมาดันน้ําเค็ม น้ําเค็มก็เขามา น้ําเค็มบางทีก็มีลูกกุงลูก ปลามาดวย เขาก็
ไปจับกุง ปลา บางทีก็ไหลเขามาในบอ แลวมีการคิดเปนบอเพื่อนําน้ําทะเลน้ําเค็มที่มีเชื้อสัตวน้ําเขามา แลวเปลี่ยน
จากนาเปนเลี้ยงกุง ก็เปลี่ยนแปลงมาอยางในปจจุบัน ซึ่งในปจจุบันการประกอบอาชีพนี้ก็ลําบากมากขึ้นนะ คือ
สัตวมันไดนอยลง รายไดก็ลดลงไป แทนที่จะไดเต็มๆกลับตองเอารายไดสวนหนึ่งไปซอมแซมวัง บานที่พังอีก”
(ปฏิการ สายอรุณ, 2555)

94
2.5 ผลกระทบทางดานสภาพจิตใจ
2.5.1 ความหวาดกลัวและความวิตกกังวล
ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอสภาพจิตใจ ความหวาดกลัวและวิตก
กังวลในความปลอดภัยของชีวิต และทรัพยสินของตน ทั้งที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัย เกิด ความ
หวาดกลัวตอภัยธรรมชาติที่รุนแรง จากการสัมภาษณพบวาคนในชุมชนสวนใหญกลัวความรุนแรง
ของคลื่นลมที่กัดเซาะชายฝง และยังคงวิตกกังวลกับภัยธรรมชาติ กลัวจะตองสูญเสียที่ดินทํากิน ที่
อยูอาศัย บานเรือนของตน การกัดเซาะเขามาเรื่อยๆใกลตัวมากขึ้นทําใหคนในชุมชนมีการตื่นตัวกัน
มาก สอดคลองกับคําสัมภาษณดังตอไปนี้
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“คือมันพังมาเรื่อย ไมมีใครเขามาชวยเหลือ ลําพังชาวบานสูไมไหวหรอก ที่ไดเลี้ยงกุง เลี้ยงหอย มายัง
ไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวก็ไปลงทุนในทะเลจนหมด ซื้อหิน ซื้อปูนทําเขื่อนกั่นมั่ง เอาหินไปทิ้งก็เอาไมอยู มัน
สูไมไหวเพราะคลื่นมันกัดตองรนหนี ที่ก็หดเขามาเรื่อยๆ”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)
“ก็กลัวแตทําอะไรไมได มันขึ้นอยู กับคนใหญคนโต ผมคิดอยางนี้มากกวา เพราะเราจะอาปากอะไร
ออกไปมันก็หยุดตรงนี้ ไมไปไหน มันก็กลัวนะแตก็ตองสู เพราะเราก็ไปไหนไมได เพราะวาสุดทายก็ลงทะเล
ทะเลเปนที่ที่ดีที่สุด และก็เปนที่ที่แยที่สุด สุดทายคนจะไปดิ้นรนเพราะวาหากินอะไรไมคลอง แตก็ขึ้นไปขางบน
ไมไดแลว ที่ดินมันนอยลงก็ดิ้นกันอยูแบบนี้ ยายมาเรื่อย ที่สุดทายแลว จะยายไปไหนก็ไมได ก็ตองสูกันไป ไมสูก็
ตาย ที่ดินบานเราเราถูกไฟไหม เราโดนยึดมันใจหาย นี่เราก็โดนยึดเหมือนกันนะเนี่ย โดนธรรมชาติยึด”
(บุญธรรม วัยทรง, 2555)
“ตอนนี้คลื่นนากลัว ถาตอนพายุเขาหละบางขุนเทียนเปนเปาหมายแรก เราประมาทไมได เมื่อเร็ว ๆ นี้
พายุน กกระเต็ นไมไ ผปก ไวห ลุดเป นพัน มัน ตีไมไ ผหลุ ดหมดแหละ แลวป ดขาวกันเงียบหมด นกกระเต็นมั น
รุนแรงคลื่นเนี่ยเกิด 2 วัน 3 วัน มันตีหลุดหมด”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
“ก็กลัว ก็บางทีของบไปอะไรไป ทําเรื่องทําอะไรไป ใหเขาทิ้งหินทิ้งอะไรใหก็ไมมีมา ผูใหญก็ไปทํา
เรื่องที่เขต เห็นเอาไมไผมาปก ก็ไมอยู พอคลื่นซัดก็หลุดหมดแลวคะ มันไมเหมือนเราทิ้งหิ น ทิ้งหินยังดีเปนแนว
ยาว ๆ เลย ใหมันมีตะกอนเปนหนากินเสริมขึ้นมาไดนอกชายฝง หลังปาไมเคยเห็นเขามาทิ้งหิน มีแตเอาไมมาปก
ปกไปลึกมาก น้ําเซาะทีสองทีก็หลุดลอยไปหมดแลว สวนมากไมคอยไดผล นอกจากทิ้งหินหรือเอาเสาไฟฟามา
ปก”
(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555)
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“กลัวสิ ปาเห็นบานเปนหลัง ๆ เลื่อนลงคลองปาเห็นมาแลว ตรงคลองที่เปนจุดชมวิวนั่นแหละ น้ําเยอะ
มันจะอุมฝงไว พอน้ําแหงจัดแหงเยอะมันจะเลื่อนบานเปนหลัง ๆ จะเลื่อนไปเลย บานคนรูจักดวย ตอนนี้เขาปลูก
บานใบจากเล็ก ๆ ถาปลูกบานใหญก็เลื่อนไปตามดินหมด”
(กัลยา พงศพจร, 2555)
“กลัวนะ เมื่อกอนเห็นวาจะมีโครงการของรัฐบาลวาจะทําเปนเขื่อนนะ ผมเห็นดวยผมอยากใหมันเกิด
อยางดอนหอยหลอด อยากใหทําอยางนั้นแตวามีคนแยง ถาทําไดการกัดเซาะมันก็จะไมเกิดขึ้น”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
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“เราก็เริ่มกลัว เมื่อกอนอยูทะเล ตอนนี้เปลี่ยนมาเปนลูกหลานทํา ตอนนี้เราก็รนมาอยูชวงกลางแลว แต
ถามวาน้ําทวมไหม ก็ทวมนะเราก็ทิ้งหินไป ก็คอยเสริมมัน ก็คอยสรางมัน ดูที่ไมใหมันพังไปก็ตองเหนื่อ ยกันอยู
แบบนี้แหละ ไอที่มันเซาะมันพังไปเราทํามันก็อยู เราไมทํามันก็พังไป พอแมเขาทํา มา เปนที่ดินดั้งเดิมเราก็เสริม
ตอยันลูกหลาน”
(สุมาลี โตชัยยะ, 2555)
“ไมกลัว คงไมทําโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมหรอก เพราะวาเปนคนรวมชาวบาน แลวตั้งเปนกลุมรักษ
ทะเลอาวไทย ตอนนี้เ ราตั้ งเป นองคกร แล วเมื่ อกอ นชาวบานไมไ ดมองซะดวยวาเกิดอะไรขึ้น ถา ชาวบ านไม
รวมตัวกันเราก็จะไมมีอํานาจไปตอรองภาครัฐ”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
“ภัยเรื่องกัดเซาะอยางเมื่อกอนไมมีการตื่นตัว แตเดี๋ยวนี้มันก็เขามาใกลตัวใกลบาน ทุกคนก็ตื่นตัวกัน
มาก ทีนี้คนทางทะเลทางที่ดินติดทะเลเขาก็ตั้งกลุมอนุรักษ ก็มีการจัดตั้ งกลุม ทุกคนอยูในปญหาเดียวกันที่เนน
เรื่องดูแลตามชายฝง แลวก็มีมูลนิธิชุมชนไทยเขามาสนับสนุน เขาก็พยายามดึงงบประมาณอะไรมา หางบอะไรมา
ก็ดึงลงมา บางทีหาไดดีกวา กทม. อีก”
(ปฏิการ สายอรุณ, 2555)

2.5.2 ความหวาดกลัวตอการสูญเสียทีด่ ินที่อยูอาศัย
การกัดเซาะชายฝงทําใหพื้นที่ริมชายฝงถูกกัดเซาะเขาไปจนถึงพื้นที่ของชุมชน
ที่ดิน บานเรือน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนที่ตั้งบานเรือนของคนในชุมชน ทําให
ไดรับความเสียหาย หากปญหาการกัดเซาะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ยอมสงผลกระทบตอชุมชน
ที่ตั้งบานเรือนริมชายฝง เกิดความหวาดกลัว ตอการสูญเสียที่ดินอันเปนที่ตั้งบานเรือน และความ
หวาดกลัวตอความเสียหายของบานเรือนที่พักอาศัย
จากการสัมภาษณคนในชุมชนมีความวิตกกังวล กลัววาตนและครอบครัวจะไมมีที่
อยู กลัวลูกหลานจะไมมีที่อยู ไมมีที่ทํากิน เกิดความกลัวขาดความมั่นคงในการดํารงชีวิต และขาด
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ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ คือ กลัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาชีพที่ตนไมถนัด ซึ่งที่ดินทํากิน
และอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของคนในชุมชนมีการสืบทอดมาหลายรุน คนในชุมชนจึง
พยายามปองกันดวยวิธีตางๆ เชน การใชหินทิ้ง การใชแนวไมไผ เปนตน ดังคําสัมภาษณดังตอไปนี้
“ก็กังวลแตคงไมยายไปไหน คงจะอยูที่นี่ คงจะไปกอน อยูไมถึงขนาดนั้นหรอก”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)
“นี่ผมลงทุนปกไมไผลงไปไมรูจะปกยังไงแลว รองเรียนไปก็แคนั้นหยุดเงียบนี่เขาจะบี บ พวก สส.เขา
มายกมือไว แตพอไดเปนเราก็หมดสิทธิ์ ไดแตพูด แตเรื่องก็หยุดเงียบ ผมบอกวาตลิ่งพังทําไมไมทําถนน มีแตเรือ
เขามาตลิ่งก็ไมเหลือ แลวผมคงตองตายกอนลูกๆ ก็ตองออกไปขางนอกเขาโรงงาน เชาบานเขาอยู”
(บุญธรรม วัยทรง, 2555)
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“มีนะไมรูจะมาถึงตอนไหน เราเคยทําแตนากุง จะไปทําอยางอื่นก็คงไมเขาทางไมรูจะออกไปทําอะไร
ที่ดินก็หลายสิบปของปูทวด ตาทวดมันพังไปก็นาเสียดาย ก็ตองขุดทําคันปองกันสูกันอยู”
(สุมาลี บุญเลี้ยง, 2555)
“กลัวสิ ทําไมจะไมกลัว เพราะปาไมมีที่ทาง ก็กลัววาจะไปอยูที่ไหนกัน รุนลูก รุนหลานจะไปทําอะไร
กัน จะไปอยูที่ไหนกัน ถาทะเลามันพังมา เขาวามันจะพังมาเรื่อยๆ”
(บุญยืน ฤทธิเดช, 2555)
“เมื่อมันกัดเซาะมากไมมีที่อยูมันก็ตองไปหละนะ ก็ตองไปเหมือนกันหมดนี่มันกลัวกันแลวนะ แตยังไง
ก็ตองดําเนินชีวิตไป แลวความถนัดก็หากินที่นี่หากินได จะใหไปทํางานขางนอกก็คงไมได”
(กัลยา พงศขจร, 2555)
“มันแนนอนอยูแลว อันดับ หนึ่ง คือสภาพจิตใจและวาเมื่อไหรจะมาถึงเรา อยางขุนสมุทรจีนพังเขาไป
ตั้งกี่กิโลแลว แลวบานบางคนก็รื้อ แลวก็สราง แลวก็รื้อหนีไปเรื่อยๆ มันพังเรื่อยๆ มันไมมีการออกไปเลย มันมีแต
เขามาเรื่อยๆ”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
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3. แนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
3.1 การกําหนดแนวทางหรือนโยบายการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
จากการสัมภาษณ ประธานชุมชน ผูนํากลุมอนุรัก ษ และปราชญช าวบานไดมีก าร
กําหนดนโยบายการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง วิธีคือ ปกไมไผ ทิ้งหิน ปกเสาไฟ
เสาคอนกรีต ทําตัวเบรกคลื่น และนําภูมิปญญาชาวบานกับความรูของนักวิชาการมาทําแผนการ
แกไขปญหาอยางจริงจัง
ประธานชุมชน ผูนํากลุมอนุรัก ษ และปราชญชาวบานไดกลาวถึงแนวทางการแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงที่แตกตางกันเชน ปกไมไผ ทิ้งหิน ปกเสาไฟ เสาคอนกรีต ทําตัวเบรกคลื่น
ซึ่งวิธีการแกปญหายังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทางภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงใน
สวนของประชาชนควรเรงใหมีการรวมมือกันวางแผนหาแนวทางการแกไขปญหาโดยเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังคําสัมภาษณตอไปนี้
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“ก็ที่ผมบอกวาใครมีทุนก็ซื้อหิน ซื้ออะไรไป ปองกันไวอะไรแบบนี้ มันก็ลดระดับไดลงได หนึ่งในสิบ
ไอที่ปกไมไผมันชวยอะไรไมไดอะ ก็มีการประชุมแตไมมีกําลังที่จะไปทําอะไรได นอกจากรัฐเขามาชวยอยาง
เดียว รอรัฐบาล”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)
“อะไรก็ได ไมไผก็ได หินก็ได เสาไฟก็ได แตตองทําตัวเบรกคลื่นกอน คือถาคุณไมเบรกคลื่น อยางไม
ไผก็พังกัน ตัวเบรกคลื่นก็คือปกไปซอนๆ กันตัวเบรกลดการปะทะใหลดลง แลวเอาไมไผมารับอีกชวงหนึ่ง วาง
ใหเขาเปา ปกไมไผแบบนี้แบบที่เขาทําอยู คลื่นก็แหวกมาเฉยเลย มันไมไดไปหยุด”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
“ผมเห็นดวยนะการทิ้งหินอยาไปเชื่อเลยวานักวิชาการบอกวาทิ้ งหินแลวอยูไมได ทิ้งหินแลวเปดชอง
ตอประมาณ 500 เมตร แลวเวนชองเมตร 2 เมตร ไมเปนหินก็ตองคอนกรีตวัสดุอยางอื่นอยามาคุยเลย เมื่อก อนที่
สมุทรปราการเขาทิ้งนะ เขาปกไมทําเปนซองเปนซองแลวตรงกลางซองปกสูงขึ้นมา 2 เมตร ขึ้นถี่ ๆ ไมใหหินรอด
ตรงกลางซองจะปกเปนเข็มสับไปสับมาไมใหหินหลุด แลวทิ้งหินกลางซองกับคลื่นไดดีมากเลย แตพอไมผุแลว
มันลม มันเลยจมไป แตถาเราปกมันอยูตัวแลวแลวเปลี่ยนวัสดุที่ไมเกี่ยวกับไมมันจะดีมากเลย”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
“มีวิธีเดียวที่จะทําใหการกัดเซาะชายฝงลดลงคือการนําภูมิปญญาชองชาวบานกับความรูของนักวิชาการ
เขามาผนวกเขาดวยกัน ทําเปนแผนการแกไขปญหาอยางจริงจัง จึงจะเกิดการแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
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3.2 แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยชุมชน
จากการสัมภาษณประธานชุมชน ผูนํากลุมอนุรักษ ปราชญชาวบาน และเจาหนาที่ฝาย
พัฒนาชุมชนเขตบางขุนเทียนไดมีการกําหนดแนวทางในการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝง ในสวนของบานเรือนโดยการปกไมไผ ทิ้งหิน ใชถุงดินกั้น ขุดทําคันดินปองกันที่ของ
ตน สวนการปองกันบริเวณชายฝง ซึ่งไดมกี ารทดลองทิ้งหินแตไมประสบความสําเร็จ ตอมามีการ
เสนอการทํา ที-กรอยน (T-Groin) แตถูกคัดคาน และปจจุบันจึงไดมีการทดลองใชไมไผเปนแนว
ปองกันคลื่น
จากการสัมภาษณสามารถสรุปแนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงของ
โดยชุมชนมีวิธีคือ ในสวนของบานเรือนชาวบานตองลงทุนปองกันการกัดเซาะในที่ดินของตนเอง
ดวยวิธีตางๆตามกําลังทรัพยของแตละคน เพื่อปองกันที่ดินไมไหถูกกัดเซาะพังทลายไปมี 4 วิธี เชน
การใชถุงใสดินกั้น การขุดคันดินใหสูง การทิ้งหินปองกันการกัดเซาะที่ดิน(ดังภาพที่ 27) หรือการ
ปก ไมไผปองกัน การกัด เซาะที่ดิน (ดังภาพที่ 28) เปน การปองกันภายในที่ดิน ของตน สวนการ
ปองกันในภาพรวมคือพื้นที่ติดทะเลบริเวณชายฝง ปจจุบันไดมีการใชไมไผเปนแนวปองกันการกัด
เซาะ ซึ่งชุมชนที่อยูบริเวณชายทะเล 6 ชุมชนประกอบดวยชุมชนเสาธง ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ชุมชนศรีกุมาร ชุมชนแสนตอ และชุมชนหลวงพอเตา ไดมีการรวมตัว
กันจัดตั้งเปนองคกรกลุมรักษทะเลกรุงเทพเพือ่ หาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงโดย
การสรางเขื่อนไมไผ แตกอนหนานี้ทางหนวยงานของรัฐไดมีการทําประชาพิจารณแลว มีมติ ทํา
ที-กรอยน โดยใชไสกรอกทราย แตทางกลุมรักษทะเลกรุงเทพไดคานการทํา ที-กรอยน เนื่องจากใช
ทรายในการบรรจุเมื่อทรายเกิด แตกออกจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศชายเลน รวมถึงสงผล
กระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวย จึงมีการทดลองใชไมไผในการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง
แทนเนื่องจากไมไผเปนโครงสรางออนสามารถทําไดเลยโดยไมตองรอ เปนการปองกันชั่วคราว ซึ่ง
ภายในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนเองก็มีความเห็นที่แตกตางกัน แบงเปน 2 กลุม 3 กลุม คือกลุม
หนึ่งเสนอใหใชไมไผ อีกกลุมก็ไมเห็นดวยในการใชไมไผ ซึ่งความเห็นที่ไมตรงกันทําใหเกิดความ
ขัด แยงในการดําเนิน งาน ทําใหการดําเนิน การตางๆเกิด ความลาชา สอดคลองกับคําสัมภาษณ
ดังตอไปนี้
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“ชาวบานก็มี คือ บรรเทา เอาอะไรไปปองกันไวไมใหมันกัดเซาะ ตองลงทุนเอง บางทีก็ซื้อหินไปทิ้งกัน
ทิ้งทีครั้งละแสน ลํานึงก็ 2 หมื่น เดี๋ยวนี้ 2 หมื่นกวาแลว บางคนก็งบนอยก็ใชไมไผปก แลวก็ถุงดิน ถุงที่เอาดินใส
แลวก็ไปกั้นไว กั้นไดไมนานหรอกตองซอมกันอยูเรื่อย ๆ แลวก็ถานั่นก็ใชแม็คโคขุดใหมันสูงขึ้นมาอีกหนอย
แม็คโคเดี๋ยวนี้ก็ชั่วโมงละพันกวา ชาวบานปองกันไดแตลําพังตัวเอง”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)
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“ชาวบานเขาก็ทิ้งหิน ปกไม อะไรที่มันพอทําไดก็ทํากันตามกําลังทรัพยของแตละคน เมื่อกอนผมก็ทิ้ง
หินสูกับทะเลอยู หมดไปเยอะ มันก็ตองลงทุนกันเองไมมีใครมาชวย ไอไมไผที่ปกก็ไมชวยอะไร มันตานทานไม
ไหว ปกใหดูสวยงามอยูได ป สอง ป มันก็ไปแลว บางเจาไมออนปเดียวก็ไป ไมไผมันของหลายเจา จริงๆ แลวมัน
ตานไมไหว ตองแบบตรงมหาชัย ตรงนั้นเขาทําได เขาทําถูกตอง แตลงทุนมหาศาลไง คือปกแนวนี้ไปปุบแลวก็
ปกแนวใน แลวก็ปกเขยิบไปเรื่อยๆ ปกชั้นเดียวมันก็รอดมาเหมือนไปปกมันเลนๆ”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)

ภาพที่ 27 การใชหินทิ้งเพื่อปองกันการกัดเซาะ

ภาพที่ 28 การปกไมไผเพื่อปองกันการกัดเซาะ
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“เดิมชาวบานเขาออกแบบมาแลว ทางการใหเลือก 4 ชอย ไมไผ ที-กรอยน สามเหลี่ยม มีทุกรูปแบบ มติ
เขาก็วา ที-กรอยน ทําประชาพิจารณ 4 เที่ยว สรุปออกเปนที-กรอยน นักอนุรักษเขาก็มาบอกวา ที -กรอยน เขากุง
ตาบอด ตีทีเดียวจบเลย เอาไมไผเขามาแทรกเลย แลวถึงวาพวกกรรมาธิการเขารูกัน มันรูกันมาแลววาตองเอาไม
ไผ เพราะชาวบานทําประชาพิจารณขั้นสุดทายแลว ขั้นลงมือทํา ที-กรอยน นะ หยุดเบรกเขา แลวชาวบานยังยกที่
ให กทม. คนละ 150 กวาไร หลักฐานก็บันทึกที่ กทม.ไวหมด ปดขาวหมด เนี่ยสาเหตุเกิดขึ้นจากตรงนี้ไมไผโดน
จับยัดเขามา ขอกอนทดลองกอน มาหนัก ๆ ขอยึดแลวไมไดขอทดลอง 6 เดือน 7 เดือน ก็ผุหมด ก็เพรียงมันเจาะ
กระแสลมมันแรงตีหลุดหมด ตอนนี้ชาวบานก็ไดแตสูดวยลําแขงตัวเอง หนวยงานรัฐก็ไมไดชวยอะไรเขา ทิ้ง หิน
ทิ้งอะไรไป เงินไดมาก็ไปจมตรงนั้นหมด”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
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“เรามีการรวมตัวเปนองคกร ตอนแรกก็รวมกันไมได แตพอมาเจอมูลนิธิ ชุมชนไทย เขาก็มาไมไดบอก
วาจะทําอะไรใหคุณ เมื่อกอนชาวบานแลวแตเจานายวาจะทําอะไร เอาอะไรมาใหแคนั้นเอง ไมคิดวาจะใหเบ็ด แต
ใหปลามากินเลย คือถามวาจะใหจะไดอะไร แตชุมชนไทยมาปุบเขาก็นั่งเฉยๆ คุยกันที่จะทําอะไรเพื่อบานคุณ คุณ
มีปญหาอะไร จะแกยังไงวิเคราะหกัน ก็เลยมีการรวมตัวกัน โดยไมแบงชุมชนเรามารวมกันเลยกอตั้งขึ้นมาเป น
เครือขายรักษทะเลกรุงเทพ เพื่อแกปญหาการกัดเซาะชายฝง ดวยการสรางเขื่อนไมไผเพื่อชะลอคลื่น รวมตัวกัน
เปนเครือขายตอรองกับภาครัฐวาจะทําแนวไมไผ”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
“ผูนํ าเขาก็มีการรวมตัว รวมกลุ มเปนองคก รกลุ มรั กษท ะเลกรุง เทพ ก็ คือมี บทบาทมากขึ้น เมื่อ กอ น
อาจจะอยูตัวใครตัวมัน ชุมชนใครชุมชนมัน การรวมตัวกันชุมชนที่เกิดปญหามาเขียนโครงการเสนอตอหนวยงาน
ตางๆ เพื่อของบประมาณ หรือถามีการรวมตัวกันแบบนี้หนวยงานตางๆก็มีการลงมาหาเขา มามองในภาพรวมของ
ชุมชนพื้นที่ แลวเขาก็ทํางานเปนเครือขายในทุกจังหวัดที่ติดชายทะเลอาวไทย คือเขาทํางานประสานกันหมด มี
ปญหาเกี่ยวกับทะเลใครจะมาทําอะไรเขาจะรูเขาจะประชุมกันอยูบอยๆ แตถาชุมชนในตัวของชาวบานเองเขาตอง
ทํากันเองแลวแตทุนทรัพย แลวแตตังคเยอะอาจทําเขื่อนคอนกรีต คือปองกันที่ของตัวเองเฉยๆ ก็ทําเฉพาะที่เขา
แนวทางของกลุมก็คื อทางกลุมคุย กับผูบ ริหารทางผูว า ทํา หนังสือ ทําอะไรไป ก็คือสรุปเบื่ องตนใชไมไ ผ เป น
โครงสรางออนไมตองรอ”
(ปฏิการ สายอรุณ, 2555)

การปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะในสวนของชุมชนนั้นพบปญหาและอุปสรรค 5
ประการ คือ 1.ชาวบานแตละคนมีงบประมาณในการปองกันการกัดเซาะที่ดินของตนคอนขางนอย
2.การดําเนินการแบบตางคนตางทํา 3.การปองกันในภาพรวมของชุมชนที่มีการใชไมไผในการลด
แรงคลื่นปองกันการกัดเซาะชายฝง ไมไผที่ไดมานั้นเปนไมไผที่ไมมีคุณภาพ มีอายุการใชงานที่สั้น
4.จากสภาพชายฝงที่เปนดินเลนเปนดินออนการใชไมไผปกจะไมมีความคงทนสามารถหลุดลอยได
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งาย 5.ในการของงบประมาณเพื่อใชในการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนจาก
หนวยงานของกรุงเทพมหานครนั้นทําไดคอนขางยาก ดังคําสัมภาษณตอไปนี้
“คือเรื่องงบประมาณของชาวบานไมมี มีไมเยอะหรอก และรายไดมันก็นอยลง เดี๋ยวนี้ยิ่งไมคอยได เอา
เงินไปทิ้งทะเลหมด”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)
“ไมไผมันมีลม ที่ปลองมันมีลม จะอัดลม พอโยกไปโยกมามันก็เดงขึ้นหมด ทะเลเรามันไมใชดินแข็งก็
เพราะไมไผมันอัดลม นักวิชาการก็ไมรู ทีป่ ลองมันมีลมทั้งนั้นนะ เดี๋ยวนี้ไมออน ไมใชไมแกนะครับ เอาไปปกใน
ทะเลมันก็ผุหมด ไมทนสูเสาไฟ”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
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“ไมไผบางทีสเปคมา 3 วา ก็ 6 เมตร แตเวลาหลุดลอยมาไมไผเหลือ 8 ศอก ประมาณ 4 เมตร นาจะตีกัน
นะ บางทีผมก็ดามันเกะกะลูกตา มันมีผลกระทบเวลามันลอยเขามามันกระแทกตลิ่งเรา เขื่อนเรา ที่วาเราซอมไว
พอไมมันมาแทงปุบ คลื่นตีมันงัดตลิ่งพัง คุณปกไมใหมันหลุดดีกวา ความเสียหายยังนอยกวาเลย ตลิ่งผมจะไมพัง
พังชาดวย แบบนี้ไปยาก เพราะทุกคนมันก็อยากจะมีผลประโยชน ถาเราไมมองผลประโยชนมองเอาความถาวร
มันก็ดี ผมอยากใหเกิด”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
“ไมไผนี่ไดทุนจากมูลนิธิ บางสวนเปนของสํานักระบายน้ํา บางทีไมไผที่เอามามันความยาวไมพอมั่ง
หละ ไมไดสเปคมั่งหละ”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
“บางทีของตางจังหวัดทํางานงายกวา เขามีงบประมาณ อบต. เขามีอะไรก็ดึงมาปุบ การที่ กทม. ปกครอง
สวนทองถิ่นไมเหมือนแบบชาวบานเขา บางทีดึงงบมามันติดขัดเรื่องระเบียบอะไร เรื่องระเบียบ กทม. อยางนึ ง
เรื่องงบประมาณ บางที กทม. ก็ไม มี สวนของการแก ปญหาการปองกันเรื่องรูปแบบ บางที มีงบก็เถี ยงกันเรื่อ ง
รูปแบบใครก็วาของใครดี 4 ถึง 5 ปที่แลว คือ กทม. มีชายฝงประมาณ 5 กิโล ทางกลุมอนุรักษณทะเลกรุงเทพเขา
ดึงงบมา 3 ลาน เขาก็เอามาทําปองกันการกัดเซาะโดยใชไมไผไดประมาณ 1 กิโล แค 1 กิโล เสร็จก็มีวาจะทําใส
กรอกทราย กรอยน สมุทรปราการทําแลว สมุทรสาครทําแลว กรุงเทพเรามีการตอตานโดยกลุมนี้ ตอตานไมเอา
มันไมไดผล ก็เลยไมไดจุดนี้ ก็เลยของบประมาณทําเปนไมไผ ที่เห็นอยูตอนนี้ ก็มีสวนที่ 1 กิโลเขาทํ ากอน สวนที่
เหลือก็เปนของกรุงเทพ สวนใหญเปนของสํานักระบายน้ําเปนคนจัดจาง จัดซื้อจัดจาง ”
(ปฏิการ สายอรุณ, 2555)
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3.3 แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยภาครัฐ
ขอมูลที่ไดทําศึกษายอนหลังจากเอกสารรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมทาง
ทะเล จังหวัดกรุงเทพมหานคร(2547) ภาครัฐไดมีแนวทางการปองกันการกัดเซาะชายฝงโดยลําดับ
เหตุการณตางๆตามป พ.ศ. ไวดังนี้
1. ในป พ.ศ.2511 พื้นที่ชายฝงทะเลบางขุนเทียนไดถูกประกาศใหเปนที่ดินทํากิน ซึ่งมีการ
กันพื้นที่ชายฝงไวเปนแนวกันชนจากน้ําทะเลเพียง 1 กิโลเมตร ที่ดินบริเวณนี้ถูกจัดสรรในรูปแบบ
ของสหกรณนิคม มีแตโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตร ซึ่ง ทําลายธรรมชาติของปาชายเลน
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทําใหพื้นที่ชายฝงถูกกัดเซาะ (กรมควบคุมมลพิษ ,
2547)
2. ตอมาในป พ.ศ.2532 คณะรัฐมนตรีมีมติ ใ หจําแนกพื้น ที่ช ายฝงทะเลบางขุน เทีย น
ออกจากพื้ น ที่ ป า ไม ถ าวร ซึ่ ง กรมป า ไม ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ ได ม อบพื้ น ที่ ใ ห ท าง
กรุงเทพมหานครดูแล พรอมกับมีการพัฒนาที่ดินเพื่อปองกันการพังทลายของชายฝงทะเล และไดมี
การปลูกสรางสวนปาเพื่อเปนสถานที่พักผอนแกคนกรุงเทพ ทางสํานักงานเขตบางขุนเทียน ไดมี
การดําเนินการกอสรางแนวเขื่อนหินทิ้ง งบประมาณ 32 ลานบาท มีระยะในการดําเนินงาน 4 ป เปน
การทิ้งหินเปนคันสูง 2 เมตร และใหประชนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้นมีการสรางเขื่อนหินทิ้งในที่ดิน
ของตนดวย แตเนื่องจากสภาพของกระแสน้ําและคลื่นที่กัดเซาะอยางรุนแรงทําเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของพื้น ที่ชายฝง หิน ที่ทิ้งจึงไมสามารถปองกัน การกัด เซาะไดเขื่อนหิน จึงทรุด ตัว ลงไป (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2547)
3. ปพ.ศ.2534 ไดมีการทดสอบรูปแบบแนวปองกันโดยการสรางแนวเขื่อนหินเพิ่มมีความ
ยาวประมาณ 80 เมตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
4. และในปพ.ศ.2536 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดเสนอไมใหเขื่อนมีความ
สูงเกิน 2 เมตร คือใหมีฐานเขื่อนกวาง 3.5 เมตร สูง 1.5 เมตร และมีค วามยาวของแนวเขื่อน 5
กิโลเมตร ซึ่งจะทําใหบริเวณดานหนาเขื่อนมีตะกอนหอยทรายมาทับถมจนสามารถรับน้ําหนักของ
เขื่อนได (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
5. ในป พ.ศ.2538 ทางกรุงเทพมหานครไดขอพื้นที่ชาวบานในชุมชนหางจากแนวหินทิ้ง
ลึกเขาไปรายละ 150 เมตร รวมเปนพื้นที่ 405 ไร เพื่อใหมีการปลูกปาชายเลน และมีการขยายความ
กวาของเขื่อนเปน 6 เมตร เสริมแนวหิน ใหสูง 2 เมตร มีแผงปก ไมไผทั้งสองดาน ความยาว 5
กิโลเมตร จากการประเมินผลพบวาการปองกันไดผลที่นาพอใจสามารถลดความรุนแรงของการกัด
เซาะชายฝงไปไดระดับหนึ่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
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6. ป พ.ศ.2539 ไดมีการทิง้ หินเสริมแนวปองกันเพิ่มใหมีความสูง 2 เมตร ตลอดแนวเขื่อน
เนื่ อ งจากมี ก ารทรุ ด ตั ว ของเขื่ อ น ทํ า ให ต อ งใช หิ น เป น จํ า นวนมาก และเป น การสิ้ น เปลื อ ง
งบประมาณอยางมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
7. ป พ.ศ.2540 คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผูแทนไดเสนอใหมีการถมขยะในพื้นที่ปาชาย
เลนบางขุน เทียน แต ทางสํานั ก นโยบายและแผนสิ่ง แวดลอมไดเ สนอใหมี ก ารศึก ษาทบทวน
โครงการดังกลาวอยางรอบคอบ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนไมชายฝง กอใหเกิดความเสียหายตอ
ระบบนิเวศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
8. ในป พ.ศ.2544 กลุมบริษทั ที่ปรึกษาเนเธอรแลนด ไดศึกษาปญหาการกัดเซาะชายฝงของ
ทะเลบางขุนเทียนและไดระบุวาการสราเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีสวนทําใหเกิดปญหาการกัด
เซาะชายฝ งทะเลบางขุ น เทีย น เนื่อ งจากเขื่ อ นทั้ งสองทํา ให ก ารตกตะกอนบริ เวณปากแม น้ํ า
เจาพระยาลดลง (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
9. ในป พ.ศ.2545 กลุมบริษัทดัต ชค อนซอรเตียม ซึ่งเปน กลุมบริษัทวิศวกรที่ปรึก ษา
เนเธอรแลนด ไดเสนอใหความชวยเหลือจากรัฐบาลเนเธอรแลนดโดยจัดทํารายงานผลการศึกษา
เบื้องตนในการปองกันการกัดเซาะชายฝง และการถมทะเลเพื่อการปลูกปา โดยมีการประมาณราคา
โครงการ 2,700 ลานบาท ทํา โดยทํารอดัก ตะกอน หรือกรอยน เปน การสรางแนวกันชนแบบ
ธรรมชาติเพื่อรักษาชายฝงทะเลโดยสรางเปนแนวขนานไปตามชายฝง ซึ่งลักษณะโครงสรางของ
เขื่อนประกอบดวยแผนใยสังเคราะหเย็บเปนฟูกบรรจุทราย กวาง 15 เมตร สูง 0.5 เมตร แลวนําไส
กรอกทรายหรือกรอยนวางดานบนที่ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 เมตร ดานบนของไสกรอกทรายจะ
คลุมชั้นหินหรือกอนซีเมนต โดยมีการยึดเพื่อใหถุงทรายมีอายุการใชงานที่นานขึ้น และเสนอใหมี
การปลูกปาเพิม่ ในพื้นที่ติดกับนากุง ซึ่งงบประมาณในการสรางคอนขางสูง ทางกรุงเทพมหานครจึง
ตองรับมาพิจารณากอน (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
10. ป พ.ศ. 2551 ชาวบานทั้ง 6 ชุมชน ประกอบดวยชุมชนเสาธง ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ชุมชนศรีกุมาร ชุมชนแสนตอ และชุมชนหลวงพอเตา ไดมีการรวมตัว
กันจัดตั้งเปนองคกรเชื่อมโยงเปนเครือขายชุมชนรักษทะเลกรุงเทพ เพื่อดําเนินการแกไขปญหาการ
กัด เซาะชายโดยชุมชนเอง โดยสถาบัน พัฒนาองคก รชุมชน และมูลนิธิชุมชนไทยไดเขามาให
งบประมาณ 3 ลานบาท เพื่อใหชาวบานไดทดลองปกแนวไมไผ ทางกลุมไดทําการปกไมไผเปน
แนวยาว 1 กิโลเมตร เพื่อเปนแนวสลายกําลังคลื่นทะเลเพื่อทําใหตะกอนตกหลังแนวไมไผ โดย
วางแผนวาจะปลูกพันธไมปาชายเลนในพื้นที่ที่เกิดตะกอนทับถมหนาแนน หลังจากปกไมไผได
ไมกี่เดือน ระดับตะกอนเลนหลังแนวไมไผสูงขึ้นมา 1.5 เมตร (เครือขายรักษทะเลกรุงเทพฯ, 2554)
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11. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2553 ไดเสนอโครงการปองกันและแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยใหมีการใชรูปแบบรอดักทรายตัว
ที หรือที-กรอยน ในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยมีการปลูกปาชายเลนหลังจากมีการ
สรางรอดักทรายสําเร็จ งบการสรางประมาณ 316 ลานบาท ไดมีการสํารวจทําประชาพิจารณ รอย
ละ 89.47 ของประชาชนที่อยูในบริเวณพื้น ที่โ ครงการตองการใหมีก ารดําเนิน การกอสรางโดย
เรงดวน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554) แตทางเครือขายชุมชนรักษทะเลกรุงเทพไดมี
การคัดคานการกอสรางที-กรอยน
จากการสัมภาษณผูนําชุมชน เจาหนาที่ฝายพัฒนาชุมชนเขตบางขุนเทียน ทําใหทราบถึง
ความเห็น ที่ แตกตา งขั ด แยงกั น ระหว างผูนํา ชุม ชน นัก อนุ รัก ษ และส ว นของภาครั ฐเอง ซึ่ง มี
ความเห็นที่ไมเปนไปในแนวทางเดียวกันและยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนในการแกปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง อาจทําใหการดําเนินการปองกันเกิดความลาชาเกิดความเสียหายตอชายฝง และคนในชุมชน
ไดรับความเดือดรอน สอดคลองกับคําสัมภาษณดังนี้
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“มีก็ที่ทําเขื่อนไมไผเนี่ยไง กําลังทําอยูเนี่ย ไมไผมันอยูไดแค 3 ป มันก็ขาดแลวเปนของ กทม. ของสํานัก
ระบายน้ํา งบตัวนี้มันชวยไมไดเยอะหรอก คือเขาปกไมไดหนา มันบาง ที่รัฐบาลขอชาวบานไป 150 เมตร วาจะ
ทําเขื่อนใหเขาก็ไมทํา เนี่ยชาวบานเขาดาอยูเนี่ย เออเวนคืนไมจายขอฟรีเลยไอ 150 เมตร มันพังแลวไง ทั้งแนว
ของกรุงเทพ ยังไมไดดําเนินการเลย ยังเลย เมื่อพ.ศ.2535 กทม. เขาก็ทิ้งหินมามันยังอยูอะยังอยูรูปรางเดิม ทําไม
เขาไม ทิ้ งตอ เสริ มใหมัน สู งๆไป ก็ มาเปลี่ ย นเป น ไม ไ ผ ไม ไ ดผ ล สูไ ปทิ้ งหิ น ไวแ นวเก า ซะดี ก ว า คื อ วา มั น มี
งบประมาณก็ทิ้งหิน 1 กิโลเมตรดีกวา ยังมีความหวังวาอยู สวนถาเรื่องถมทะเลชาวบานก็ตอตานหมดหละ เพราะ
ชาวบานตองใชทะเล เพราะทะเลเราสมบูรณกวาที่อื่นเยอะเลี้ยงคนทั้งประเทศเลย”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)
“ไมเห็นจะทําตามประชาพิจารณเอาไมไผมาปก ทางการอะไรก็ดีหมด แตขามคนทองที่เขามาอยูเกาแก
คุณมาเอาอะไรบังคับเขา เอาจริง ๆ ชาวบานก็อยากอยูสมุทรสาคร เขาเจริญกวามีอะไรใหครบ แตคนกรุงเทพ
งบประมาณมหาศาลแตมาบางขุนเทียนไมมี คุณไปลงรถไฟฟา รถไฟใตดินหมด หมื่นลาน พันลาน แตนี่งบ 20
กวาลาน ทําไมได ติดกฎหมาย ติดโนนติดนี่ ทําไมหละดอนหอยหลอดยังทําได บางปูได แตบางขุนเทียนแดน
อนุรักษทําไมได กลัวกุงตกใจตาย จริง ๆ ชาวบานอยากปกครองแบบ อบต. ตัดสินใจเอง แตนี่ตองผานสวนกลาง
อะไรก็สวนกลาง ทางผูวาไมไดมอง สก. สข. คนอื่น จะมองอะไรวาเดือดรอนจริง ใครเสียงมากก็ลากไป ใครเปน
รัฐบาลก็ยกใหพวกมันอยางเดียว นี่คือสวนดอยของทองที่เรา นักขาวมาจะสัมภาษณคนทองถิ่นก็ตัดออก เอาคนที่
อื่นมาแทรก แลวบอกวาบางขุนเทียน ไอเราเปนผูใหญหัวโด หัวโดเนี่ยเปนมาหลายสิบปขามหมด”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
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“เมื่อกอนจะมีโครงการของรัฐบาลวาจะสรางเขื่อนนะ ผมเห็นดวยผมอยากใหเขาสราง อยางดอนหอย
หลอด อยากใหทําอยางนั้น แตวามีคนแยง ก็เลยตองหยุดไป ถาทําไดการกัดเซาะมันจะไมเกิดขึ้น”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
“เดิมทางกรุงเทพมหานคร เคยสรางแนวหินทิ้งตรงบริเวณชายฝง ปอ งกัน แลว ตอมามีการเสนอการ
สรางที-กรอยน ไสกรอกทรายอะ แตชาวบานไดคัดคาน เพราะวาเมื่อไสกรอกทรายมันแตกจะสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศมาก เพราะทรายไมใชสวนประกอบตามธรรมชาติของหาดเลน”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
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“ที่หนาทะเลเมื่อกอนเปนปาชายเลน ที่ไกลๆโนนนะเปนของ กทม. ตอนนี้ถูกกัดเซาะไปหมดแลวพอ
มันพังก็ เขามาในพื้นที่ ของชาวบาน เสร็จ แลว กทม. ก็ไปให ชาวบ านเซ็น สัญญายกพื้นที่ ที่พังนั้น ให กทม. คื อ
ชาวบานเขาหวังวา กทม. จะทําอะไรกับที่ตรงนั้น เชนสรางอะไรที่มันปองกัน มันก็ติดเรื่องงบประมาณ ก็ตอน
หลังมันก็พังเลยเขามารุกล้ําที่ชาวบานมาเรื่อยๆ คือตอนนี้ใครปองกันไดก็ปองกัน ใครมีทุนทรัพยในการปองกันก็
แลวแตวิธีการแตละคน ผอ.เขตคนที่แลวเคยมีโครงการเสนอไปวาจะทําเปนทาเรือโดยสารสามารถเดินชมวิ ว
คลายๆกับบางปู ของบประมาณกรุงเทพ แลวสุดทายก็ตกไป สวนเรื่องโครงสรางการปองกัน ก็ยังไมเปนรูปธรรม
ก็ติดเรื่องงบประมาณ มีโครงการวาจะทํามีการประชุมหลายครั้งมาก วาจะทําแบบนั้นทําแบบนี้ แตก็เห็นเงียบไป
บางทีงบประมาณอาจไมผานหรือยังไง เมื่อกอนมีชาวบานเสนอเอาเสาไฟฟาปกสลับฟนปลาเพื่อลดแรงคลื่น แตก็
ผิดกฎหมายอีกหละ เรื่องโครงสรางแข็ง เรื่องนี้ตองทําประชาพิจารณ เรื่องโครงสรางแข็งมันติดเรื่องงบประมาณ
ดวย มันมหาศาลเหมือนกันนะ กอนหนานี้ที่จะมีทําเปนกรอยนทราย ผมวามันไมไดผลเทาที่ควรนะ กรุงเทพไมทํา
แลวเพราะมีการตอตานดวย มีก็ทางสมุทรสาคร สวนหินที่ทิ้งเปนของกรุงเทพทิ้งไปเปน 10 ปแลว ตอนนี้มันสูงจะ
เสมอดินอยูแลว ไมรูวาน้ําหนักมันกดลงไปหรือวาตะกอนดินมันไปทับมัน แทบจะไมโผลมาเทาไหร มันไมไดผล
คลื่นมันขามได มันไมไดสูงกวาระดับของคลื่น มันขามได ก็ยังมีการกัดเซาะอยู อีกอยางหนึ่งเรื่องงบประมาณไม
ตอเนื่อง ผมวาถาทิ้งไปทุกป ทุกป ก็ทับไปทุกป ผมวานาจะได ตอนนี้ก็ใชโครงสรางออน คือปกไมไผที่เห็นอยู
ตอนนี้ สวนใหญเปนของสํานักระบายน้ําเปนคนจัดจาง จัดซื้อจัดจาง กทม. จะทําในภาพใหญ คือไมไผตลอดแนว
ที่ กทม. ทํานะ มีปลูกปาอะไรบาง บางทีปลูกปาก็ไมไดผลทีเดียว แตเราก็ไมไดวางวาปลูก 100 ตน อยู 100 ตน แต
ตอ งเหลื อ บา งก็ยั งดี คลื่ นมั น แรง ตน ไม ทนแรงคลื่ นไม ไหว ก็มีห นว ยงานอื่ นๆเยอะ ทางทหาร บริ ษั ทต า งๆ
นักเรียน ก็เขามาปลูกเรื่อยๆ”
(ปฏิการ สายอรุณ, 2555)

ปญหาและอุป สรรคในการดําเนิน การแกไ ขปองกัน ปญหาการกัด เซาะชายฝง โดย
ภาครัฐมี 6 ประการ คือ 1.การสรางเขื่อนที่เปนรูปแบบถาวรที่เปนโครงสรางแข็งนั้นตองทําประชา
พิจ ารณ 2.ดานงบประมาณในการสรางแนวปองกัน การกัด เซาะชายฝ งนั้นตองใชงบประมาณ
จํานวนมาก 3.รูปแบบในการสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงที่ไดผลอยางชัดเจนยังไมมี คือยัง
ไมมีขอ สรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ 4.การสรางโครงสรางแข็งในพื้นที่สีเขียวยังติดในขอกฎหมายทําให
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การดําเนินการเปนไปอยางลาชา 5.การเกิดความขัดแยงของคนในพื้นที่กับหนวยงานรัฐทําใหการ
ดําเนินงานตองชะงักไป 6.ปญหาจากการเมืองมีสวนในเรื่องการอนุมัติในการทําโครงการตางๆ ซึ่ง
ปญหาเหลานี้สงผลตอการดําเนินการปองกันการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงของทะเลบางขุน
เทียนทั้งสิ้น ดังคําสัมภาษณตอไปนี้
“ที่เขาบอกวาเขาจะมาทําเขื่อนยาวเลย ที-กรอยน ตั้งแเตสมุทรปราการถึงสมุทรสาคร ไอไสกรอกทราย
ชาวบานบางสวนเขาไมเอา เพราะวามันแตกแลวมันจะทําลายระบบนิเวศก็เลยประทวงกัน ก็เลยงด ก็ตอนนี้ก็มีแต
ปกไมไผ ไดงบมาไมรูเปลี่ยนมั่งรึเปลา แตนี่เขาปกมา 2 ปแลว คือ ทางที่ดีควรทําเขื่อนมาตรฐานให พวกเราดีกวา
ถึงจะชายังไงเริ่มตนใหมก็ยังดี ดีกวาปกไมไผ”
(วินัย พุทธมีผล, 2555)
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“ภาครัฐตองมองเห็นบางวาประชาชนตองการอะไร แผนดินไมใชของใครแตเปนของสวนรวม ตองให
สวนรวมไดประโยชนสูงสุด”
(ประสูติ ชางเจริญ, 2555)
“นักวิชาการเขาศึกษามาขนาดไหนก็ไมเทาคนพื้นที่ เพราะคนพื้นที่เขามองเห็นทุกวัน คุณสูภาคปฏิบัติ
อยางพวกเราไมไดหรอก ผมไมไดดูถูก มันคนละแง คนละมุมกัน ทางการควรมองเห็นคนพื้นที่บาง”
(บุญสง คํานวรัตน, 2555)
“ชาวบานชายทะเลใหพื้นที่ 400 ไร เพื่อทําแนวหินทิ้ง มันก็หายไปแลว เพราะวาอะไร การทํางานถาขาด
การวิจัยมันก็มีผลนะ ก็คุณดูสิหินปูนกี่ตันที่คุณลงไปแตโครงสรางขางลางคุณไมรูเลย จากชั้นผิวเลนถึงชั้นทราย
16 เมตร ชั้นทรายลงไปถึงชั้นดินดานอีก 8 เมตร คิดดิ เมื่อเอาหินปูนกอน ๆ ไปวางเทินไว ผมถึงบอกวาเอาซอลไม
ไผ 6 ศอกก็ถึง 3 เมตรปก แตชั้นเลนไปถึงชั้นทราย 16 เมตร ถามวามันถึงไหม มันไมถึง เพราะฉะนั้น คุณใสปุป
น้ําหนักก็ลงไปตรงนั้นก็ปลิ้นออก มันก็ทรุด สุดทายไปดูเอาหายหมดแลว เหลือเฉพาะบางสวนที่เห็นอยู”
(เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม, 2555)
“พื้นที่ตรงนี้เปนพื้นที่สีเขียว หามมีการกอสรางเปนพื้นที่สีเขียวแทบทั้งหมด จะมีสีมวงอยูหนอยที่เปน
อุตสาหกรรม ผมไดประชุมกับทางปาไม เขาบอกวามีพื้นที่ประกาศเปนหยอมๆนะ ของเราเนี่ยมันติดคางกฎหมาย
เกาตั้งนาน การสรางเขื่อนมันตองของบประมาณจากรัฐบาล เคยมีการคํานวณเปนหมื่นลานมั้ง แมกระทั่งรูปแบบ
การทําโครงสรางปองกันการกัดเซาะ โครงสรางแข็งถาวรมันตองทําประชาพิจารณ มันติดกฎหมายอยูในการให
ทํา ถาทําโครงสรางออนแบบไมไผเนี่ยเปนโครงสรางออนทําไดเลย ก็คือเขาตองทําไมไผไปกอน ก็คือรู วามันไม
ถาวร อาจอยูไดซัก 5 ป 6 ป แลวก็พัง มันก็ยังชวยบรรเทาได แตเรื่องโครงสรางแข็งเทาที่ฟงดูหลายๆปที่ผานมา
เนี่ย กทม. ก็จางสถาบันตางๆมาศึกษาเรื่องชายฝง แนวทางการปองกันกันหลายๆอยาง แตวานักวิชาการหลายๆ
สถาบันบางทีเขายังขัดแยง ยังเถียงกันวาของฉันดีอยางนี้อยางนั้นไมดีไมได อยางรูปแบบเขื่อนรูปแบบการปองกัน
ที่เห็นผลก็ยังไมแนชัด ทําอยางไรจะไดผล ในประเทศไทยเองมีทําแลวไดผลตรงไหน ที่เห็นก็ไมมีนะ แลวผมวามี
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เรื่องปญหาคนในพื้นที่ดวยนะ บางทีมีทั้งคนเห็นดวยและไมเห็นดวย ในการทําบางเรื่องคนในพื้นที่ก็มีสว น เรื่อง
งบประมาณ เรื่องการเมืองก็เกี่ยวนะ บางทีคนละพรรค บางทีพื้นที่เปนของอีกพรรคนึง คนอนุมัติก็อีกพรรคนึง
ผมวาปญหาเรื่องนี้มันเรื้อรังมันยืดเยื้อมานานแลว ตั้งแตผมยังเด็ก 30 ปที่แลว ผมวาถารัฐบาลเอาจริง คือเอาจริง
ทํางานในภาพรวมหลายๆจังหวัดที่เกิดปญหาการกัดเซาะ เอาใหมันจบไปเลยทีเดียว ถึงมันลงทุนสูง คุณไดพื้นที่
ไดที่ดินคืนมาเทาไหร ไมตองเสียที่ดินไป ผมวามันก็คุมในการลงทุน นี่หมดตังคไปกับการสรางอะไรตั้งเยอะ ถา
เราทําดีๆ ทําการปองกันการกัดเซาะ มันดึงนักทองเที่ยว ดึงเรื่องทองเที่ยวอะไรมันก็คุม บางทีมันอาจไกลตัว มอง
ไมเห็น ผมวาอีก 10 ป ก็ยังไมมีอะไรเทาไหร อยากใหเอาจริงเอาใหมันจบไปเลย”
(ปฏิการ สายอรุณ, 2555)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝง
ทะเล : กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนชายทะเลบางขุ น เที ย น แขวงท า ข า ม เขตบางขุ น เที ย น จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงชุมชนชายทะเล
บางขุนเทียน และผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชน ทางดานระบบนิเวศ ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ รวมถึงศึกษาแนวทางการแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝงในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
การศึกษาวิจัยดังกลาว เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสาร การสังเกต และ
การสัมภาษณเชิงลึกกลุมชาวบานในชุมชน ผูนําชุมชน และสวนของราชการที่เกี่ยวของ กลุมผูให
ขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 4 กลุมคือ ชาวบานในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ผูนํา
ชุมชนอยางไมเปนทางการในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนไดแก ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชนอยาง
เปนทางการไดแก ประธานชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ผูนํากลุมอนุรักษฯ และสวนของราชการที่
เกี่ยวของ เชน ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ขอมูลที่ไดใชวิธีตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
(Data Triangulation) แลวทําการวิเคราะหเนื้อหา และจัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นการศึกษา
สังเคราะหเพื่อใหไดขอมูลในภาพรวมภายใตกรอบแนวคิดการวิจัย สรุปและนําเสนอผลการศึกษา
เชิงพรรณนาความ
เครื่องมือที่ใชใ นการศึก ษาแบงออกเปน 2 สว นคือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดย
ผูวิจัยไดกําหนดหัวขอคําถามที่จะทําการศึกษาไวอยางกวางๆลวงหนา เปนลักษณะคําถามปลายเปด
และแบบสังเกตเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพของชายฝงทะเลที่ไดรับผลกระทบจากปญหา
การกัดเซาะชายฝง และสถานภาพทรัพยากรสิ่งแวดลอมธรรมชาติในทองถิ่น
ผูวิจัยดําเนินการคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล รายงานเชิงสถิติ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของจากหนังสือ ตํารา บทความวิชาการ และระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต เพื่อนํามา
กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาหาขอมูลศึกษา ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดย
วิธีการสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึก กลุมผูใหขอมูลที่เปนกลุมชาวบานในชุมชน ผูนําชุมชนอยาง
ไมเปนทางการ ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ และสวนของราชการที่เกี่ยวของ
ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึกและการศึกษาเอกสาร ผูวิจัยจะ
นํามาตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล โดยใชวิธีตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
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(Data Triangulation) จากการสังเกต การสัมภาษณ และการศึกษาเอกสาร หลังจากนั้นจะทําการ
วิเคราะหเนื้อหา และจัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นการศึกษา สังเคราะหเพื่อใหไดขอมูลใน
ภาพรวมภายใตกรอบแนวคิด สรุปและนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึ ก ษาผลกระทบจากป ญหาการกัด เซาะชายฝงที่ มีต อชุ มชนชายฝ งทะเล :
กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุน เทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สามารถสรุปรายละเอียดดังนี้
1. สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
ชายฝงบางขุนเทียนทะเลกรุงเทพมหานคร ถือวาเปนพื้นที่วิกฤตที่มีปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงรุน แรงพื้นที่หนึ่ง การกัดเซาะอยางรุนแรงของชายฝงเกิดขึ้นตลอดความยาว ประมาณ 5
กิโลเมตร ของเขตบางขุนเทียน โดยเฉลี่ยมีอัตราการกัดเซาะประมาณ 20 เมตรตอป กรมทรัพยากร
ธรณี (2545)ไดทําการสํารวจและศึกษาโดยใชภาพถายทางอากาศขาวดํา มาตราสวน 1:50,000 ที่ถาย
ในป พ.ศ. 2495 กับป พ.ศ. 2539 ซอนทับกัน จะเห็นไดวาชายฝงบางขุนเทียนถูกกัดเซาะหายไป เปน
ระยะทางยาวประมาณ 400-600 เมตรจากแนวชายฝงเดิม คิดเปนพื้นที่ที่สูญหายประมาณ 1,500 ไร
และปา ชายเลนที่มีเนื้อที่ประมาณ 2,735 ไร ไดถูก กัด เซาะพัง ทลายจนมีสภาพปาเหลืออยูเพียง
เล็กนอย และขอมูลภาพถายจากดาวเทียม Landsat 5 TM ในป พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2549 พบวาพื้นที่
แนวชายฝงถูกกัดเซาะไปประมาณ 763 ไร (อารียา อุดเจง, 2550) การกัดเซาะชายฝงเกิดจากคลื่นลม
กระแสน้ําทะเลเปนไปตามธรรมชาติ ในทุกปจะมีการเกิดแหลมซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอน
ดินเกิดพื้นที่ดินงอกออกไปในทะเล แตในปจจุบันสภาพภูมิอากาศไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ความ
รุนแรงของคลื่น มีค วามรุนแรงมากขึ้น อีก ทั้งการบุกรุก ปาชายเลนและกิ จกรรมของมนุษ ย เปน
ตัวกระตุนทําใหเกิดการกัดเซาะที่รุนแรงมากขึ้น สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเจนอีกประการ
หนึ่ง คือ ปากคลองขุนราชพินิตใจ ซึ่งเปนคลองขุดลงสูทะเลไดขยายกวางออกไปอยางตอเนื่องจาก
เดิม และตามลําคลองตางๆในชุมชนไดข ยายกวางออกเชนกัน จากการศึ กษาพบวาสถานการณ
ปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนทําใหพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต
สาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน เกิดจากธรรมชาติ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

และกิจกรรมของมนุษย สามารถสรุปไดดังนี้
1. ธรรมชาติที่เปนปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ชายฝง คือ กระแสน้ํา ลม
มรสุม พายุ ภาวะน้ําขึ้น น้ําลง ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น ลักษณะทางกายภาพของชายฝง และการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลจากปญหาโลกรอน ปจจัยเหลานี้มีอิธิพลตอกระบวนการเกิดการ
เคลื่อนยายของตะกอนชายฝงทะเล ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝง เกิดการงอกและเกิด
การกัดเซาะของพื้นที่
2. สาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงอีกสาเหตุหนึ่งเกิด จากการกระทําของมนุษ ย
กิจ กรรมตางๆ เพื่อการพัฒ นาดานเศรษฐกิจโดยใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด มีก าร
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลเพื่อใชในการผลิตกอเกิดประโยชนแกมนุษย เชน การบุกรุกถางปา
ชายเลนเพื่อทําบอเลี้ยงกุง การสูดน้ําบาดาลมาใชทําใหแผนดินทรุดตัว การสรางเขื่อน การระบาย
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น้ําเสียลงสูทะเล และการขุดคลองเพื่อการระบายน้ํา ซึ่งเปนตัวเรงใหกระบวนการกัดเซาะชายฝงมี

จากรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเล จังหวัดกรุงเทพมหานคร บางขุน
เทียน (2547) รวมถึงการสัมภาษณผูนําชุมชน และชาวบานในชุมชน พบวาสาเหตุของการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลบางขุนเทียน เกิดจากการขาดแคลนตะกอนจากดินที่มาสะสมตัวบริเวณชายฝง สาเหตุ
เนื่องจากการสรางเขื่อน การดูดทรายในแมน้ําสายหลัก การดูดน้ําบาดาลเพื่อใชในอุตสาหกรรมมาก
เกินสมดุลสงผลตอการทรุดตัวของแผนดิน ชั้นตะกอนชายฝงชายทะเลบางขุนเทียนมีลักษณะเปน
ดินออนซึ่งทําใหงายตอการถูกกัดเซาะชายฝง การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ปาชายเลนเพื่อการใช
ประโยชน เชน การทํานากุง ทําใหพื้นดินชายฝงเปด งายตอการกัดเซาะโดยกระแสน้ํา พื้นที่ชายฝง
ทะเลมีการเกิดน้ําขึ้นและน้ําลง อีกทั้งในชวงของมรสุมคลื่นมีขนาดใหญมีความรุนแรงมาก สงผล
ตอการพังทลายของชายฝงไดงาย
2. ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง
2.1 ผลกระทบทางดานระบบนิเวศ
จากปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบทางดานระบบนิเวศพื้นที่ชายทะเลบาง
ขุนเทียน 3 ประการสําคัญ คือ
1. การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ดิ น ริม ชายฝ ง พื้น ที่ เ พาะเลี้ย งสั ต ว น้ํ า และที่อ ยู อ าศั ย การใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ชนิดตางๆเชน
กุงแชบวย กุงกุลาดํา กุงขาวแวนนาไม ปลา ปู และหอยแครง สวนใหญในพื้นที่บริเวณชายฝงมีการ
เลี้ยงกุงแบบธรรมชาติ โดยการเปดประตูรับน้ําจากแหลงน้ําทะเลเขาบอ ซึ่งในน้ําทะเลนั้นจะมีลูกกุง
ติ ด เข า ไปด ว ย และกั ก ลู ก กุ ง นั้ น ไว จากการสํ า รวจเนื้ อ ที่ ก ารเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า พื้ น ที่ ช ายฝ ง ของ
กรุงเทพมหานคร พบวาเมื่อป พ.ศ.2545 มีการใชพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 16,944 ไร
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และในปพ.ศ. 2551 พื้น ที่ในการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเหลือเพียง 6,000 ไร ซึ่งมีการลดลงอยา งมาก
บางแหงถูกปลอยราง บางแหงถูกน้ําทะเลกัดเซาะพังไป (กรมประมง, 2554) ปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงสงผลกระทบตอการสูญเสียที่ดินชายฝงทะเล พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งที่ดินสวนใหญใ ช
สําหรับเปนบอเลี้ยงกุง และที่ดินบานเรือนในชุมชน การกัดเซาะชายฝงยังสงผลทําใหเกิดสภาวะน้ํา
ทวมเขามาในพื้นที่ชุมชน มีผลกระทบตอบานเรือนของชาวบานคนในชุมชน ยังสงผลทําใหแผนดิน
ทรุด ตลิ่งและคันวังถูกกัดเซาะพังไป
2. การลดลงของปาชายเลน ปญหาการกัด เซาะชายฝงยังสงผลกระทบตอปาชายเลน
พื้นที่ปาชายเลนเปนที่อยูอาศัย เปนแหลงอาหาร แหลงเลี้ยงตัวของสัตวน้ําวัยออน ปาชายเลนเปน
แนวกันชนกั้นกําบังลมคลื่นทะเล และชวยยึดเกาะโคลนตะกอนดิน ชวยปองกันการกัดเซาะชายฝง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนโดยธรรมชาติคือคลื่นลมทะเลที่รุนแรง กัดเซาะดินชายฝงทําให
ตนไมในปาชายเลนโคน และโดยการบุกรุกถางปาชายเลนเพื่อใชในกิจกรรมของมนุษย ทําใหปา
ชายเลนเปลี่ยนแปลงสภาพไป เปนการทําลายแนวกําแพงธรรมชาติ สงผลทําใหเกิดการกัดเซาะ
ชายฝงรวดเร็ว ยิ่งขึ้น จากขอมูลพื้น ที่ปาชายเลนของกรุงเทพมหานครในป พ.ศ.2543 มีพื้น ที่
ประมาณ 4,138 ไร แตใ นป พ.ศ.2552 มี พื้น ที่ ปาชายเลนลดน อยลงเหลือ 3,351 ไร ซึ่งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากเดิม 786 ไร ภายในระยะเวลา 9 ป (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554) จาก
การเปลี่ยนแปลงทําใหเห็นวา ปาชายเลนมีแนวโนมลดลง ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอ
ปาชายเลน ทําใหปาชายเลนถูกทําลาย ตนไมถูกถอนราก โคนลงเนื่องมาจากคลื่นที่กัดเซาะดินที่ราก
ออกไป แลวมีลมมาปะทะทําใหตนไมโคนลม การที่ตนไมโคนลมหลายตนทําใหพื้นที่ปาชายเลน
ลดนอยลงไป
3. การลดลงของสัตวน้ํา ปริมาณผลผลิตสัตวน้ําลดลง การกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบ
ตอปริมาณสัตวน้ําในชุมชนเนื่องมาจาการลดลงของปาชายเลน ซึ่งการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของ
บางขุนเทียนอาศัยการเลี้ยงสัตวน้ําโดยการเปดประตูวังรับน้ําจากแหลงน้ําทะเล เพื่อนําสัตวน้ําวัย
ออนเขามาในบอ จากขอมูลสถิติการประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ในป พ.ศ.2545 มีผลผลิตสัตวน้ํารวม 951 ตันตอป และมีแนวโนมลดลงในทุกๆป และในป พ.ศ.
2551 มีผลผลิตสัตวน้ํารวม 157 ตันตอป ซึ่งลดลงจากป พ.ศ.2545 คอนขางสูง (กรมประมง, 2554)
ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอปริมาณสัตวน้ําเนื่องจากการลดลงของปาชายเลน สงผล
กระทบตอระบบนิเวศทั้งหมด จากสภาพของดินชายทะเลบางขุนเทียนเปนดินเลนทําใหงายตอการ
ถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมทะเล พื้นที่ชายฝงที่ถูกกัดเซาะจะมีระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมเปนการสูญเสีย
พื้นที่อาศัยและอนุบาลสัตวน้ําวัยออนและยังมีปจจัยอื่นๆที่สงผลกระทบตอการลดลงของสัตวคือ
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น้ําเสีย เศษขยะที่ไหลลงมาจากตอนบนลอยมาติดในบริเวณปาชายเลน และการจับสัตวเกินกําลัง
การผลิต ทําใหปริมาณสัตวน้ําลดนอยลงเชนเดียวกัน
2.2 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 2 ประการสําคัญ คือ
1. คาใชจายในการซอมแซมปรับปรุงบานเรือนและสิ่งปลูกสราง ปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝง รวมถึงการสูญเสียพื้นที่ชายฝงทะเลยังสงผล
กระทบตอประชาชนทําใหตองสูญเสียพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือที่ดินที่อยู
อาศัย และยังทําใหตองเสียคาใชจายในการปองกันซอมแซมที่ดินที่อยูอาศัยในแตละครั้งเปนจํานวน
เงินคอนขางสูง จากการศึกษาพบวาปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลทําใหเกิดความเสียหายตอที่ดิน
บานเรือน สิ่งปลูกสราง คันกั้นน้ํา ประตูน้ํา ในพื้นที่ของชุมชนดวย เนื่องจากพื้นที่ในชุมชนมีคลอง
ขุดคอนขางมากไวสําหรับรับน้ําทะเลเพื่อนําสัตวน้ําวัยออนเขามายังบอเลี้ยงที่ขุดไว ซึ่งพื้นที่นี้ติด
กับชายทะเลจึงมีน้ําทะเลขึ้นลงตลอด เมื่อน้ําทะเลหนุนน้ําทะเลจะทวมเขามาในพื้นที่ชุมชน และทํา
ใหตามแนวตลิ่งเกิดการทรุดตัว
2. รายไดจากการประกอบอาชีพ คนในพื้นที่ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนสวนใหญจะ
ประกอบอาชีพประมงชายฝงมีการทําจับสัตวน้ํา เลี้ยงสัตวน้ํา และทํานากุงโดยการขุดบอ แลวอาศัย
การเปดปดประตูน้ํา นําน้ําทะเลที่มีลูกกุง สัตวน้ําวัยออนเขามายังบอ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพปา
ชายเลนอันเปนผลมาจากการกัดเซาะชายฝงทําใหปริมาณสัตวน้ําลดนอยลง เกิดภาวะน้ําทะเลหนุน
เขาทวมพื้นที่ชุมชน และการสูญเสียพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจากปญหาการกัดเซาะ ทํามีการ
สูญเสียรายได รายไดลดลง ในขณะเดียวกันก็ตองเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้นซึ่งเปนคาใชจายในการ
ซอมแซมที่ดิน ที่อยูอาศัย บอเลี้ยงกุงของตนไมใหถูกกัดเซาะพังไป
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2.3 ผลกระทบทางดานสังคม
ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบทางดานสังคม 4 ประการสําคัญ คือ
1. การถอยรนบานเรือน และการอพยพ ทุกครัวเรือนในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
ประสบปญหาการกัดเซาะ แมวาพื้นที่จะถูกกัดเซาะเขามาทุกปก็ตาม แตชาวบานก็พยายามสราง
แนวปองกันเพื่อที่จะสามารถอาศัยอยูในพื้นที่ได บางสวนที่ไมสามารถปองกันพื้นที่ของตนไดก็ใช
วิธีการถอยรนยายบานมาในบริเวณที่ไกลจากชายฝงมากขึ้น ซึ่งจากการสังเกตุภายในชุมชนพบวาจะ
มีการปลูกบานบริเวณกลางชุมชนคอนขางหนาแนนมากกวาบริเวณชายทะเล คนในชุมชนที่ยังคง
อยูในพื้นที่ จะปรับตัวใหเขากับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมมีการยายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่น เชน
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การสรางแนวปองกัน ดวยหิน หรือแนวไมไผ การดีดยกบานใหสูงขึ้น เพราะชาวบา นยังคงใช
ประโยชนจ ากพื้นที่ริมชายฝงในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัต วน้ํา และประมงชายฝงได และ
มูลคาสัตวน้ําก็ยังคงมีราคาสูง มีเพียงคนในครอบครัวบางสวนที่ยายออกไปก็จะไปเชาบาน ซื้อบาน
ซื้อที่ดินที่อื่นไว ที่ดินในชุมชนบางสวนเจาของเดิมไดขายเปลี่ยนมือไป และมีบางสวนปลอยใหเชา
2. ความสัมพันธข องคนในชุมชน จากปญหาการอพยพยายถิ่นฐาน เปลี่ยนที่ทํากิน
และเปลี่ย นแปลงอาชีพของคนในชุมชน ยังทําใหตองแยกหางจากครอบครัว สงผลกระทบตอ
ความสัมพันธของคนทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน พบวาสมาชิกบางสวนในครอบครัวสวน
ใหญ ไมไดอาศัยอยูในชุมชน และไมไดประกอบอาชีพทําประมงชายฝงเหมือนกับพอแม แตจ ะ
ออกไปประกอบอาชีพอื่น ไปทํางานขางนอกตามโรงงานตางๆ และไมไดอาศัยอยูในพื้นที่ชุมชน
เนื่องจากมีความคิดที่วาอาชีพประมงชายฝงมีรายไดไมแนนอน จึงหันไปประกอบอาชีพรับจางใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทําใหความสัมพันธของคนในครอบครัวลดนอยลง ขาดความอบอุนภายใน
ครอบครัว และอาจทําใหไมมีการสืบทอดอาชีพประมงชายฝงในรุนตอไป แตมีเพียงสวนนอยที่
ยังคงทําอาชีพประมงชายฝงในพื้นที่ชุมชนเชนเดียวกับพอแม
3. ความขัดแยงจากการใชประโยชนทรัพยากร ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลตอการ
ลดลงของทรัพยากรตางๆ เชน สัตวน้ํา ปาชายเลน แมวาทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวจะลดนอยลง
แตชุมชนยังคงใชประโยชนรวมกันตามศักยภาพที่มีโดยไมเกิดปญหาความขัดแยงที่รุนแรง ความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนเปนเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล ซึ่งในชุมชนเองมีความเห็น ในประเด็น การปองกันที่แตกตางกันแบงแยกความคิด
ออกเปน 2 ถึง 3 กลุม ซึ่งปญหานี้ทําใหไมมีขอสรุปแนวทางการปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝง
อยางถาวรที่แนชัด ทําใหการดําเนินการลาชา อาจสงผลตอการสูญเสียพื้นที่ขยายกวางรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นหากไมมีการดําเนินการใดๆที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
4. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น การกัดเซาะชายฝงทําใหเกิดการ
เปลี่ย นแปลงวิถีชีวิตและวัฒ นธรรมทองถิ่น คือในอดีต มีการจัด กิจ กรรมตามประเพณีตางๆกัน
ภายในชุมชนเชน ประเพณีทําบุญปใหม ประเพณีสงกรานต เมื่อเกิดปญหาการกัดเซาะทําใหการจัด
กิจกรรมตางๆภายในชุมชนทําไดคอนขางยาก เนื่องจากพื้นที่โลงในชุมชนถูกกัดเซาะไป จึงตอง
เดินทางไปรวมกิจกรรมที่วัดแทน ซึ่งพื้นที่ของวัดไมไดอยูในพื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะ และ
การยายออกไปอยูขางนอกชุมชนของสมาชิกบางสวนในครอบครัวทําใหคนในชุมชนลดนอยลง
การจัดกิจกรรมตางๆภายในชุมชนจึงไมเกิดขึ้น
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2.4 ผลกระทบทางดานคุณภาพชีวิต
การกัดเซาะชายฝงสงผลทําใหคนในชุมชนตองสูญเสียที่ดิน ที่อยูอาศัย พื้นที่ที่มีการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และทรัพยากรสัตวน้ําที่ลดนอยลง สงผลตอความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ ความมั่นคงในการดําเนินชีวิต และทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป จาก
การศึก ษาพบวาในการประกอบอาชีพภายในชุมชน เชนการจับสัต วน้ํา การเลี้ยงกุง เลี้ยงหอย มี
ความลําบากมากขึ้น เนื่องจากไดผลผลิตสัตวน้ําที่ลดนอยลงมีผลตอรายไดในการประกอบอาชีพที่
ลดนอยลง และยังตองนํารายไดสวนหนึ่งมาใชในการซอมแซมบานเรือน ที่ดินที่ถูกกัดเซาะเสียหาย
ทําใหเงินที่เหลือจากการประกอบอาชีพลดนอยลง ซึ่งสภาวะในปจจุบันที่มีคาครองชีพสูงขึ้นทําให
คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตลดลง
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2.5 ผลกระทบทางดานสภาพจิตใจ
ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบทางดานสภาพจิตใจ 2 ประการ คือ
1. ความหวาดกลัวและความวิตกกังวล ในความปลอดภัยของชีวิต และทรัพยสินของ
ตน ทั้งที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัย เกิดความหวาดกลัวตอภัยธรรมชาติที่รุนแรง คนในชุมชนสวน
ใหญกลัวความรุนแรงของคลื่นลมที่กัดเซาะชายฝง และยังคงวิตกกังวลกับภัยธรรมชาติ กลัวจะตอง
สูญเสียที่ดินทํากิน ที่อยูอาศัย บานเรือนของตน การกัดเซาะเขามาเรื่อยๆใกลตัวมากขึ้นทําใหคนใน
ชุมชนมีการตื่นตัวกันมาก
2. ความหวาดกลัวตอการสูญเสียที่ดินที่อยูอาศัย คนในชุมชนมีความวิตกกังวล กลัววา
ตนและครอบครัวจะไมมีที่อยู กลัวลูกหลานจะไมมีที่อยู ไมมีที่ทํากิน เกิดความกลัวขาดความมั่นคง
ในการดํารงชีวิต และขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ คือ กลัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาชีพที่
ตนไมถนัด ซึ่งที่ดินทํากินและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของคนในชุมชนมีการสืบทอดมา
หลายรุน คนในชุมชนจึงพยายามปองกันดวยวิธีตางๆ เชน การใชหินทิ้ง การใชแนวไมไผ
3. แนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยชุมชน และภาครัฐมีดังตอไปนี้
1. แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงของโดยชุมชนมีวิธีคือ ในสวน
ของบานเรือนชาวบานตองลงทุน ปองกันการกัด เซาะในที่ดินของตนเองดวยวิธีตางๆตามกําลัง
ทรัพยของแตละคน เพื่อปองกันที่ดินไมไหถูกกัดเซาะพังทลายไป เชน การใชถุงใสดินกั้น การขุด
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คันดินใหสูง การทิ้งหินปองกันการกัดเซาะที่ดิน หรือการปกไมไผปองกันการกัดเซาะที่ดิน เปนการ
ปองกันภายในที่ดินของตน
สวนการปองกันในภาพรวมคือพื้นที่ติดทะเลบริเวณชายฝง ปจจุบันไดมีการใชไมไผ
เปน แนวปองกัน การกัด เซาะ ซึ่งชุมชนที่อยูบริเวณชายทะเล 6 ชุมชนประกอบด วยชุมชนเสาธง
ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ชุมชนศรีกุมาร ชุมชนแสนตอ และชุมชน
หลวงพอเตา ไดมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนองคกรกลุมรักษทะเลกรุงเทพเพื่อหาแนวทางการแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยการสรางเขื่อนไมไผ แตกอนหนานี้ทางหนวยงานของรัฐไดมีการทํา
ที-กรอยน
โดยใช
ไุด
สกก
รอกทราย
แตทางกลุมรักษทะเลกรุงเทพได
ม
ส
อ
ห
ล
ก
ั
า
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ง
คานการทํา ที -กรอยน เนืส่อำ
งจากใชทรายในการบรรจุเมื่อทรายเกิด แตกออกจะสงผลกระทบตอ

ประชาพิจารณแลว มีมติทํา

ระบบนิเวศชายเลน รวมถึงสงผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวย จึงมีการทดลองใชไ มไผใน

การแกปญหาการกัดเซาะชายฝงแทนเนื่องจากไมไผเปนโครงสรางออนสามารถทําไดโดยไมตองรอ
เปน การปองกัน ชั่ว คราว ซึ่งภายในชุมชนชายทะเลบางขุน เทียนเองก็มีค วามเห็น ที่แตกตางกัน
แบงเปน 2 กลุม 3 กลุม คือกลุมหนึ่งเสนอใหใ ชไมไผ อีก กลุมก็ไมเห็น ดวยในการใชไมไผ ซึ่ง
ความเห็นที่ไมตรงกันทําใหเกิดความขัดแยงในการดําเนินงาน ทําใหการดําเนินการตางๆเกิดความ
ลาชา
การแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะในสวนของบานเรือนและชายฝงทะเลนั้นพบ
ปญหาและอุปสรรคคือ ชาวบานแตละคนมีงบประมาณในการปองกันการกัดเซาะที่ดินของตน
คอนขางนอย และตางคนตางทํา สวนการปองกันในภาพรวมของชุมชนมีการใชไมไผในการลดแรง
คลื่นปองกันการกัดเซาะชายฝง ไมไผที่ไดมานั้นเปนไมไผที่ไมมีคุณภาพ และสภาพชายฝงที่เปนดิน
เลนเปนดินออนการใชไมไผปกจะไมมีความคงทนสามารถหลุดลอยไดงาย และไมไผจะมีอายุการ
ใชงานที่สั้น สวนในการของงบประมาณเพื่อใชในการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงของ
ชุมชนจากหนวยงานของกรุงเทพมหานครนั้นทําไดคอนขางยาก
2. แนวทางการแก ไ ขป อ งกั น ป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง โดยภาครั ฐ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2553 ไดเสนอโครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยใหมีการใชรูปแบบรอดักทรายตัวที หรือที-กรอยน
ในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยมีการปลูก ปาชายเลนหลังจากมีการสรางรอดัก ทราย
สําเร็จ งบการสรางประมาณ 316 ลานบาท ไดมีการสํารวจทําประชาพิจารณ รอยละ 89.47 ของ
ประชาชนที่อยูในบริเวณพื้น ที่โครงการตองการใหมีการดําเนินการกอสรางโดยเรงดว น (กรม
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554) แตทางเครือขายชุมชนรักษทะเลกรุงเทพไดมีการคัดคานโคร
การกอสรางที-กรอยน เนื่องจากใชทรายในการบรรจุเมื่อทรายเกิดแตกออกจะสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศชายเลน รวมถึงสงผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวย จึงใหมีการทดลองใชไมไผใน
การแกปญหาการกัดเซาะชายฝงแทน
จากการสัมภาษณทําใหทราบถึงความเห็นที่แตกตางขัดแยงกันระหวางผูนําชุมชน นัก
อนุรักษ และสวนของภาครัฐเอง ซึ่งมีความเห็นที่ไมเปนไปในแนวทางเดียวกันและยังไมมีขอสรุปที่
ชัดเจนในการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง อาจทําใหการดําเนินการปองกันเกิดความลาชาเกิดความ
เสียหายตอชายฝง และคนในชุมชนไดรับความเดือดรอน
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการแกไ ขปองกัน ปญหาการกัด เซาะชายฝงโดย
ภาครัฐมีดังนี้ การสรางเขื่อนที่เปนรูปแบบถาวรที่เปนโครงสรางแข็งนั้นตองทําประชาพิจารณ ซึ่ง
งบประมาณในการสรางแนวปองกันการกัด เซาะชายฝงนั้ นตองใชงบประมาณจํานวนมาก และ
รูปแบบในการสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงที่ไดผลอยางชัดเจนยังไมมี คือยังไมมีขอสรุปที่
ชัดเจนในเรื่องนี้ การสรางโครงสรางแข็งในพื้นที่สีเขียวยังติดในขอกฎหมายทําใหการดําเนินการ
เปนไปอยางลาชา การเกิดความขัดแยงของคนในพื้ นที่กับหนวยงานรัฐทําใหการดําเนินงานตอง
ชะงักไป และปญหาจากการเมืองก็มีสว นในเรื่องการอนุมัติในการทําโครงการตางๆ ซึ่งปญหา
เหลานี้สงผลตอการดําเนินการปองกันการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงของทะเลบางขุนเทียน
ทั้งสิ้น
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อภิปรายผลการวิจัย
ปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนเกิดขึ้นมาเปนระยะเวลานาน
แลว และเกิดตอเนื่องมาเรื่อยๆ สาเหตุการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชายทะเลบางขุน
เทียนนั้นเกิดจากธรรมชาติ เชน กระแสน้ํา ลมมรสุม พายุ ภาวะน้ําขึ้นน้ําลง ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้ น
ลักษณะทางกายภาพของชายฝง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลจากปญหาโลกรอน และ
อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง เกิ ด จากการกระทํ า ของมนุ ษ ย

เพื่ อ การพั ฒ นาด า นเศรษฐกิ จ โดยใช

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด โดยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลเพื่อใชในการผลิตกอ
เกิดประโยชนแกมนุษย เชน การบุกรุกถางปาชายเลนเพื่อทําบอเลี้ยงกุง การดูดน้ําบาดาลมาใชทําให
แผนดินทรุดตัว การสรางเขื่อน การระบายน้ําเสียลงสูทะเล และการขุดคลองเพื่อการระบายน้ํา ซึ่ง
เปนตัวเรงใหกระบวนการกัดเซาะชายฝงมีแนวโนมรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ผลที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย

สอดคลองกับงานวิจัยของ อัปสรสุดา ศิริพงศ (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการกัดเซาะชายฝง
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บางแหงในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของการกัดเซาะชายฝงทะเลมีทั้งธรรมชาติ และ
ฝมือมนุษย
ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบทางดานระบบนิเวศพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน
ทําใหพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงลดลง พื้นที่ปาชายเลนลดลง และปริมาณผลผลิตสัตวน้ําลดลง
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย คลายทอง (2553) ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบจากปญหา
การกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนบานชายทะเล ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
พบวาปญหาการกัด เซาะชายฝงสงผลกระทบทําใหเกิด การสูญเสียที่ดิน ปาไม และสัต วน้ําลด
นอยลง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณิฎฐารัตน ปภาวสิทธิ และคณะ (2540) ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่องความสัมพันธระหวางผลผลิตการประมงกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ปาชายเลนบริเวณปากแม
น้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝง ทําใหปาชายเลนลดลงอยางมาก
ปญหาการกัด เซาะชายฝงสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ทําใหตอ งสูญเสียพื้น ที่ทาง
การเกษตร พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือที่ดินที่อยูอาศัย ยังตองเสียคาใชจายในการปองกันซอมแซม
ที่ดิน ที่อยูอาศัยในแตละครั้งเปนจํานวนเงิน คอนขางสูง และกระทบตอรายไดจากการประกอบ
อาชีพเนื่องจากปริมาณสัตวน้ําลด สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย คลายทอง (2553) ไดทําวิจัยเรื่อง
การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนบานชายทะเล ตําบลพันทายนรสิงห
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึก ษาพบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบดาน
เศรษฐกิจ ทําใหรายไดลดลง เกิดการสูญเสียที่ดิน และเสียคาใชจายในการซอมแซมบานเรือน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ เรวดี จรุงรัตนาพงศ (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องวิธีการปรับตัวของ
ครัวเรือนจากการกัดเซาะชายฝง กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบวาวิธีการปองกัน
วิธีการถอยรนเขาฝง และวิธีการปรับปรุงที่อยูอาศัย มีตนทุนเฉลี่ย ในการปรับตัวของครัวเรือนมี
มูลคาประมาณ 107,587 บาทตอครัวเรือนตอป ตองจายเงินในการปรับตัวคอนขางสูงเมื่อเทียบกับ
รายไดครัวเรือน
ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบทางดานสังคม ตองถอยรนยายบานมาในบริเวณที่
ไกลจากชายฝงมากขึ้น คนในครอบครัวบางสวนไดยายออกไป จากปญหาการอพยพยายถิ่นฐาน
เปลี่ยนที่ทํากิน และเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนในชุมชน ยังทําใหตองแยกหางจากครอบครัว สงผล
กระทบตอความสัมพันธของคนทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ทําใหความสัมพันธของคนใน
ครอบครัว ลดนอยลง ขาดความอบอุน ภายในครอบครัว เกิด การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ของคนใน
ชุมชนและประเพณีวัฒนธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย คลายทอง (2553) ไดทําวิจัยเรื่อง
การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนบานชายทะเล ตําบลพันทายนรสิงห
อําเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร พบวา ปญหาการกัด เซาะชายฝงสงผลกระทบดานสังคม มีการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

118
อพยพยายถิ่น กระทบถึงความสัมพันธของคนในครอบครัว เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมและ
ประเพณีของทองถิ่น และตองมีการปรับเปลี่ยนวิถีการประกอบอาชีพ
การกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบทางดานคุณภาพชีวิต ทําใหคนในชุมชนตองสูญเสียที่ดิน ที่
อยูอาศัย พื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และทรัพยากรสัตวน้ําที่ลดนอยลง สงผลตอความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ ความมั่นคงในการดําเนินชีวิต และทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังตองนํารายไดสวนหนึ่งมาใชในการซอมแซมบานเรือน ที่ดินที่ถูกกัดเซาะ
เสียหาย ทําใหเงินที่เหลือจากการประกอบอาชีพลดนอยลง ซึ่งสภาวะในปจจุบันที่มีคาครองชีพ
สูงขึ้นทําใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ เรวดี จรุงรัตนาพงศ (2551)
ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องวิธีการปรับตัวของครัวเรือนจากการกัดเซาะชายฝง กรณีศึกษาเขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร พบวาวิธีการปองกัน วิธีการถอยรนเขาฝง และวิธีการปรับปรุงที่อยูอาศัย
ตองจายเงิน ในการปรับตัวคอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายไดค รัว เรือน จากการที่ครัว เรือนไดรับ
การศึกษาในระดับต่ํา และไมมีทักษะในการประกอบอาชีพอื่นทําใหครัวเรือนเต็มใจที่จะจายเงินใน
การปรับตัวคอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายไดครัวเรือน
ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบทางดานสภาพจิตใจ ทําใหเกิดความหวาดกลัว
และวิตกกังวลในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของตน หวาดกลัวตอภัยธรรมชาติที่รุนแรง
คนในชุมชนสวนใหญกลัวความรุน แรงของคลื่นลมที่ กัดเซาะชายฝง และยังคงวิตกกังวลกับภัย
ธรรมชาติ คนในชุมชนมีความวิตกกังวล กลัววาตนและครอบครัวจะไมมีที่อยู กลัวลูกหลานจะไมมี
ที่อยู ไมมีที่ทํากิน เกิด ความกลัว ขาดความมั่น คงในการดํารงชีวิต และขาดความมั่น คงในการ
ประกอบอาชีพ
แนวทางการแกไ ขปองกัน ปญหาการกัด เซาะชายฝง โดยชุมชน ในสว นของบานเรือน
ชาวบานตองลงทุนปองกันการกัดเซาะในที่ดินของตนเองดวยวิธีตางๆตามกําลังทรัพยของแตละคน
เพื่อปองกันที่ดินไมไหถูกกัดเซาะพังทลายไป เชน การใชถุงใสดินกั้น การขุดคันดินใหสูง การทิ้ง
หินปองกันการกัดเซาะที่ดิน หรือการปกไมไผปองกันการกัดเซาะที่ดิน เปนการปองกันภายในที่ดิน
ของตน ซึ่งชาวบานแตละคนมีงบประมาณในการปองกันการกัดเซาะที่ดินของตนคอนขางนอย
และตางคนตางทํา สอดคลองกับงานวิจัยของ เรวดี จรุงรัตนาพงศ (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
วิธีการปรับตัวของครัวเรือนจากการกัดเซาะชายฝง กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ซึ่งผลการศึกษาพบวา วิธีปรับตัวของครัวเรือนเปนแบบแกไขปญหาเฉพาะหนา และแบบตางคน
ตางทํา มีวิธีการปองกัน ไดแก เขื่อนหิน รั้วไมไผ การยกคันดิน
แนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยภาครัฐในปจจุบันไดมีการเสนอ
โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน โดยใหมีการใชที -กรอยน
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ในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง แตทางเครือขายชุมชนรักษทะเลกรุงเทพไดมีการคัดคานโคร
การกอสรางที-กรอยน เนื่องจากใชทรายในการบรรจุเมื่อทรายเกิดแตกออกจะสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศชายเลน รวมถึงสงผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวย จึงใหมีการทดลองใชไมไผใน
การแกปญหาการกัดเซาะชายฝงแทน ซึ่งไมไผที่ใชนั้นเปนไมไผที่ไมมีคุณภาพ และสภาพชายฝงที่
เปนดินเลนเปนดินออนการใชไมไผปกจะไมมีความคงทนสามารถหลุดลอยไดงาย และไมไผจะมี
อายุการใชงานที่สั้น สว นในการของงบประมาณเพื่อใชใ นการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงของชุมชนจากหนวยงานของกรุงเทพมหานครนั้นทําไดคอนขางยาก
สว นการสรางเขื่อนที่เปนรูปแบบถาวรที่เปน โครงสรางแข็งนั้น ตองผานการทําประชา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส างแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงที่ไดผลอยางชัดเจน การสราง
มาก และยังไมมีรูปแบบในการสร
พิจารณ ซึ่งงบประมาณในการสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงนั้นตองใชงบประมาณจํานวน

โครงสรางแข็ งในพื้น ที่สีเขียวยังติด ในขอกฎหมายทําใหก ารดําเนิน การเปนไปอยางลาชา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อัปสรสุดา ศิริพงศ (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการกัดเซาะชายฝง
บางแหงในประเทศไทย พบวาการปองกันการกัดเซาะมีหลายวิธีลวนปองกันไดเพียงชั่วคราวตองมี
การบํา รุงรักษา การแกไขที่ปลายเหตุจึงไมใชเปน วิธีที่เหมาะสมในการแกปญหา หนว ยงานที่
เกี่ยวของ รวมทั้งเอกชนไดใชงบประมาณปหนึ่งจํานวนมหาศาลในการแกไขปญหานี้ สวนมากเปน
การแกไขเฉพาะหนา หรือแกไขปลายเหตุ จึงไมสามารถบรรลุผลสมบูร ณ จึงควรที่จ ะศึกษาถึง
สาเหตุของปญหานั้นๆ เสียกอน เพื่อจะไดแกไขใหตรงจุด และปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ําซอนขึ้น
อีก
ขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝง
ทะเล : กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนชายทะเลบางขุ น เที ย น แขวงท า ข า ม เขตบางขุ น เที ย น จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะในสวนของที่ดินและบานเรือนของคนในชุมชน
ชายทะเลบางขุนเทียนนั้นชาวบานตองพึ่งตนเองตามกําลังทรัพยของแตละคน ตางคนตางทํา ใครมี
งบประมาณมากก็สามารถปองกัน การกัด เซาะที่ดิน ของตนได สว นใครมีงบนอยก็ตองหาทาง
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ปองกันใหไดมากที่สุด ถาหากไมทําการปองกัน ที่ดินของตนก็จะถูกกัดเซาะไปจนหมด ซึ่งเปนการ
ยากลําบากมากสําหรับชาวบานบางคนที่มีรายไดคอนขางนอย หากที่ดินสวนใดถูกกัดเซาะจนหมด
การกัดเซาะก็จะลามไปในที่ดินใกลเคียงดวย การปองกันการกัดเซาะแบบตางคนตางทําไมใชการ
การปองกันปญหาการกัดเซาะที่เหมาะสม และไมสามารถทําไดเพียงลําพัง เนื่องจากมีผลกระทบ
เปนลูกโซ ควรมีการวางแผนหาแนวทางการปองกันภายในชุมชนรวมกัน และหนวยงานทางภาครัฐ
ควรเขามาใหความชวยเหลืออยางจริงจังโดยปราศจากประเด็นทางการเมือง
สว นการปอ งกัน แกไ ขป ญหาการกัด เซาะบริเวณชายฝงอย างถาวรนั้น ภาครัฐควร
มองเห็นความสําคัญความจําเปนของปญหาการกัดเซาะชายฝง และควรศึก ษารูปแบบที่สามารถ
แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางเปนรูปธรรมที่สามารถแกปญหาไดจริง เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ลงมาแกไขปญหาดังกลาว อีกทั้งหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทั้งในสวนภาครัฐและภาคประชาชน
ตองหาแนวทางรวมกันเพื่อจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางจริงจัง ไมใชเพียงเฉพาะในเขต
พื้น ที่ช ายทะเลบางขุน เที ยนเท า นั้น แตร วมถึ งทุ ก เขตพื้น ที่ต ลอดทั้ง อา วไทยต องหาแนวทาง
ทางออกรวมกันโดยดวน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะพื้นที่ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม
เขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาควรจะมีก ารศึกษาในลักษณะ
เดียวกันกับชุมชนอื่นๆที่ติดชายฝงทะเลที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง เพื่อใหไดขอมูลใน
ภาพรวมของพื้นที่ระดับจังหวัด ภาค หรือระดับประเทศ เพื่อประโยชนในการวางแผนการจัดการ
ในภาพรวมตอไป
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยใชวิธีวิทยาของการศึกษา
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อใหไดขอมูลเชิงสถิติ
3. ควรจะมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหา
และปองกันการกัดเซาะชายฝงอยางยั่งยืน
4. ควรมีการศึกษารูปแบบวิธีการปองกันการกัดเซาะชายฝงในแตละพื้นที่ใหเหมาะสม
และสามารถปองกันการกัดเซาะชายฝงไดอยางแทจริง ที่เปนรูปธรรม
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แบบสัมภาษณชุดที่ 1
สําหรับชาวบานในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
1. ขอมูลสวนตัว ประกอบดวย
ชื่อ…………………...………..นามสกุล………….…….………………..อายุ…………..ป
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน..................ป

จํานวนสมาชิกในครอบครัว....................คน

อาชีพหลัก(เดิม) .....................................ปจจุบัน ......................................................
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ส บาท/เดือน รายได (ปจจุบัน)........................... บาท/เดือน
รายได (เดิม)...........................
อาชีพรอง (เดิม) .....................................ปจจุบัน ......................................................

2. ดานสถานการณการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ศึกษา
2.1 สถานการณปญ
 หาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนที่ทานอยูเปนอยางไร เปลี่ยนแปลง
หรือแตกตางจากในอดีตอยางไร
2.2 ปญหาการกัดเซาะเริ่มมานานหรือยัง ตั้งแตเมื่อใด
2.3 สาเหตุที่พื้นที่ชุมชนริมชายฝงถูกกัดเซาะเนื่องมาจากอะไร
2.4 ผลกระทบที่ทานไดรับอยางไรบาง มากนอยเพียงใด
3. ผลกระทบดานระบบนิเวศ
3.1 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบทําใหเกิดการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝงที่เปน
ที่ตั้งบานเรือนที่อยูอาศัยของทานหรือไม อยางไร
3.2 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอปาชายเลนในชุมชนของทานหรือไม
อยางไร
3.3 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอปริมาณสัตวน้ํา ในชุมชนของทานหรือไม
อยางไร
3.4 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมอื่นๆในชุมชนของ
ทานอยางไร
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4. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
4.1 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลเสียหายตอบานและสิ่งปลูกสรางของทานหรือไม
อยางไร ทานตองสูญเสียเงินในการซอมแซมบานเรือน/ปองกันความเสียหายของสิ่ง
ปลูกสรางเปนจํานวนเงินมากนอยเทาใด
4.2 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอรายไดจากการประกอบอาชีพของทาน
หรือไมอยางไร
4.3 อื่นๆ
5. ผลกระทบดานสังคม
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5.1 ปญหาการกัดสเซาะชายฝงสงทําใหทานตองถอยรนบานเรือนเขามาเรื่อยๆหรือไม ทาน

และครอบครัวประสบปญหาที่ตองอพยพหรือไมอยางไร คนในชุมชนของทานเกิดการ
อพยพไปสูพื้นที่อื่นหรือไม
5.2 ทานคิดวาปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลทําใหเกิดการอพยพยายถิ่นไปยังพื้นที่อื่น คน
ในครอบครัวตองแยกกันอยู ซึ่งสงผลกระทบตอความสัมพันธของคนในครอบของ
ทานหรือไม อยางไร ความสัมพันธกับเพื่อนบาน และคนในชุมชน ของทาน หรือไม
อยางไร
5.3 ปญหาการกัดเซาะชายฝงทําใหเกิดความขัดแยง จากการใชประโยชนทรัพยากรในพื้นที่
ชุมชน ของทาน หรือไม อยางไร (เชน การจับสัตวน้ํา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
5.4 ปญหาการกัดเซาะชายฝงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนหรือไม
อยางไร ประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชนของทานที่ไดเริ่มสูญหายไปคือเรื่องใด
6. ผลกระทบดานคุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจ
6.1 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจของทานหรือไม
อยางไร (ความหวาดกลัวชีวิตและทรัพยสิน)
6.2 ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผล ทําใหทานตองปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตหรือไม
อยางไร
6.3 ปจจุบันทานมีความวิตกกังวลวาที่ดินของทานจะถูกกัดเซาะอยางรุนแรง จนไมมีที่อยู
อาศัยหรือไม
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แบบสัมภาษณชุดที่ 2
สําหรับผูนําชุมชน และสวนของราชการที่เกี่ยวของ
1. สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝง
1.1 สถานการณ ป ญหาการกั ด เซาะชายฝ ง ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนเปน อยา งไร (พื้น ที่ ที่ไ ด รั บ
ผลกระทบ ความรุนแรงมากขึ้นหรือนอยลง สาเหตุ)
1.2 สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตอยางไร
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2. ผลกระทบจากปสญำ
หาการกัด เซาะชายฝ ง ที่มี ตอ ชุม ชน

คุณภาพชีวิต สภาพจิตใจ)

2.1 ดานเศรษฐกิจ – รายไดจากการประกอบอาชีพ การสูญเสียงบประมาณ
2.2 ดานสังคม- การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน
2.3 ดานสิ่งแวดลอม – ชายฝง ทรัพยากรสัตวน้ํา ปาชายเลน
2.4 ดานคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ – ความวิตกกังวล
3. การแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยชุมชน
3.1 ในฐานะที่ทานเปนผูนํา ทานมีการกําหนดแนวทางหรือนโยบายการปองกันแกไข
ปญหาดังกลาวอยางไร
3.2 ชุมชนมีแนวทางการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางไร
3.3 ปญหา และอุปสรรคในการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยชุมชน
4. การแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยภาครัฐ
4.1 หนวยงานของทานมีการรับมอบนโยบายหรือแนวทางการสนับสนุนการแกไขปองกัน
ปญหาการกัดเซาะชายฝงจากภาครัฐหรือไมอยางไร
4.2 ปญหา และอุปสรรคในการแกไขปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยภาครัฐ
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ผูใหขอมูลหลักจากฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางขุนเทียน
1. ปฏิการ สายอรุณ
ตําแหนง เจาพนักงานเกษตรชํานาญงาน
ผูนําชุมชนอยางเปนทางการชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
1. ประสูติ ชางเจริญ
ประธานชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน (ผูใหญบาน)
อาชีพประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อายุ 57 ป
2. เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม
ผูนํากลุมอนุรักษฯเครือขายชุมชนรักษทะเลกรุงเทพ
อาชีพรับราชการครูโรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม
อายุ 52 ป
ผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
1. วินัย พุทธมีผล
ปราชญชาวบานชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
อาชีพประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อายุ 52 ป
2. บุญสง คํานวรัตน
ปราชญชาวบานชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
อาชีพประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อายุ 57 ป
ผูใหขอมูลหลักจากชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
1. บุญธรรม วัยทรง
อาชีพประมงและรับจางทั่วไป
อายุ 46 ป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2. สุมาลี บุญเลี้ยง

อาชีพประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

อายุ 28 ป

3. บุญยืน ฤทธิเดช

อาชีพคาขายและรับจางทั่วไป

อายุ 50 ป

4. กัลยา พงคพจร

อาชีพประมงและรับจางทั่วไป

อายุ 48 ป

5. อนุกุล ทิม

อาชีพประมงและรับจางทั่วไป

อายุ 21 ป

6. สุมาลี โตชัยยะ

อาชีพคาขายและประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อายุ 54 ป
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นายพิพัฒน ลีลาดี
34/3 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บริษัท ที.พี.อินเตอรเคม (1999) จํากัด
สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2548-2549

ผูชวยผูแทนฝายบริหาร และผูวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ
บริษัท พริ้นทมาสเตอร จํากัด
พ.ศ. 2549-ปจจุบัน เจาหนาที่แล็ป ฝายเทคนิคเคมี
บริษัท ที.พี.อินเตอรเคม (1999) จํากัด

