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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนเกาเสง 

จังหวัดสงขลาและผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนใน 4 มิติ  คือ  มิติดานระบบนิเวศ  มิติ

ดานสังคมและวัฒนธรรม  มิติดานเศรษฐกิจ  และมิติดานคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของประชาชน  ดําเนนิการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) ชาวบานชุมชนเกาเสง

และผูนําชุมชน รวมถึงการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non participation observation) ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาก

การศึกษาจะนํามาวิเคราะห สรุปผลการศึกษาและจัดหมวดหมูของขอมูลเพื่อนําเสนอเชิงพรรณนาความภายใต

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผลการศึกษาพบวา  ชุมชนเกาเสง เปนพื้นที่หนึ่งในจังหวัดสงขลาที่ประสบกับปญหาการกัดเซาะอยาง

รุนแรง ปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบกับชุมชนทองถิ่นใน 4 มิติ  คือ  มิติดานระบบนิเวศ ปรากฏใน 3 ลักษณะ  

คือ  1) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชายหาด 2) การสูญเสียแนวปะการัง   3) สัตวทะเลลดจํานวน

ลง  มิติดานสังคมและวัฒนธรรม ปรากฏใน 2 ลักษณะ คือ  1) ปญหาการอพยพยายถิ่น  2) การเปลี่ยนแปลง

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น   มิติดานเศรษฐกิจ   ปรากฏใน 3 ลักษณะ คือ 1) รายไดจากการทองเที่ยวใน

ชุมชนลดลง 2) การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ   3) สูญเสียเงินในการซอมแซมบานเรือนที่อยูอาศัย  มิติดาน

คุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของประชาชน ปรากฏใน 2 ลักษณะ คือ 1) ความวิตกกังวลกับปญหาที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบันและอนาคต 2) ความเครียดอันเกิดจากความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน  

คําสําคัญ : ผลกระทบ  การกัดเซาะชายฝง  ชุมชนเกาเสง 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study were to analyze coastal erosion and its implications in the Kao Sing 

community, Songkhia Province.  The data for this study was gathered through surveys, in-depth 

interviews and non-participant observations. 
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 The results show that the Beach area of Kao Seng were sensitive to the actions that occur on 

the coast.  The coastal erosion has occurred in Kao Seng over the last 20 years and has increasingly 

intensified over the course of time.  Erosion impacts the ecosystems, economy, social / cultural and 

psychology of the people in the Kao Seng community. 
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คํานํา 

 ประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝงทะเลยาวเปนระยะทางประมาณ 3,010 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด

ของชายฝงทะเลอาวไทย และ 6 จังหวัดของชายฝงทะเลอันดามัน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2548) 

จากขอมูลปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลของประเทศไทยโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   (2554) 

ชี้ใหเห็นวาชายฝงทะเลทั่วประเทศกําลังประสบปญหาการกัดเซาะรวมเปนระยะทางมากถึง  830  กิโลเมตร  โดย

เปนชายฝงทะเลอาวไทย ระยะทาง  730  กิโลเมตร  (แยกเปนกัดเซาะปานกลาง  502  กิโลเมตร  และกัดเซาะ

รุนแรง  228 กิโลเมตร)  และชายฝงทะเลอันดามัน ระยะทาง 100  กิโลเมตร  (แยกเปนการกัดเซาะปานกลาง  75  

กิโลเมตร  และการกัดเซาะรุนแรง  25  กิโลเมตร)  ปญหาดังกลาวไดสรางผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศจากการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่มักตั้งอยูริมชายฝงทะเลเพื่อสะดวกตอการขนสงทางทะเลและ

ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการที่นํารายไดเขาสูประเทศปละหลายลานบาท รวมถึงปญหาจากการ

สูญเสียพื้นที่ทํากินและที่พักอาศัย การสูญเสียความสวยงามทางกายภาพของชายหาด การสูญเสียระบบนิเวศ

แนวปะการัง ความเสื่อมโทรมของปาชายเลนการลดจํานวนลงของสิ่งมีชีวิตในทะเล รวมถึงผลกระทบตอสภาพ

จิตใจจากการสูญเสียทรัพยสินและแหลงโบราณสถานที่เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนไดรับความเสียหาย  

 จังหวัดสงขลา เปนจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ชายฝงทะเลอาวไทยที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงอยาง

รุนแรงโดยระยะทางที่ถูกกัดเซาะในพื้นที่จังหวัดสงขลา  คิดเปน 24.4%  ของพื้นที่ชายฝงจังหวัดสงขลา  ซึ่งหนึ่ง

ในพื้นที่ที่มีการกัดเซาะอยางรุนแรงในจังหวัดสงขลา  คือ  พื้นที่บริเวณชุมชนเกาเสง (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง, 2551) ชุมชนดังกลาวเปนชุมชนชาวประมงที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเลมาตั้งแตสมัยอดีต เนื่องจากใช

ประโยชนเปนที่อยูอาศัยของชุมชนริมชายฝงและการประกอบอาชีพ แตปจจุบันบริเวณดังกลาวกําลังประสบ

ปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอชุมชนทองถิ่นริมชายฝงทะเล 

 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสถานการณการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนเกาเสง และผลกระทบ

จากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนในมิติดานระบบนิเวศ  มิติดานสังคมและวัฒนธรรม  มิติดานเศรษฐกจิ  

และมิติดานคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของประชาชน  เพื่อเปนประโยชนตอชุมชนทองถิ่นในการวางแผนเพื่อ

รองรับกับปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเปนขอมูลสําหรับองคกรที่เกี่ยวของในระดับทองถิ่นในการวางแผนกําหนด

นโยบายการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใหเกิดผลกระทบตอชุมชนทองถิ่นนอยที่สุด 
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อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัยในครั้งนี้ดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี รายงานการวิจัยจากแหลงขอมูลตางๆ รวมถึงการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ชาวบานในชุมชนเกาเสงและผูนําชุมชนควบคูกับการสังเกตแบบไมมีสวน

รวม  ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจะวิเคราะหตามแนวคิดและทฤษฎี สรุปผลการศึกษาตามประเด็นการวิจัยและ

นําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนาความเพื่อใหเห็นถึงสถานการณการกัดเซาะชายฝงและ

ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนในมิติดานระบบนิเวศ มิติดานสังคมและวัฒนธรรม  มิติดาน

เศรษฐกิจ  และมิติดานคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของประชาชน 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
จากการศึกษาสถานการณการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนเกาเสง และผลกระทบจากปญหาการกัด

เซาะชายฝงที่มีตอชุมชนในมิติดานระบบนิเวศ  มิติดานสังคมและวัฒนธรรม  มิติดานเศรษฐกิจ  และมิติดาน

คุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของประชาชน สามารถนําเสนอผลการศึกษาไดดังนี้ 
 

1.  สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเลทีเ่กิดข้ึนในชุมชนเกาเสง 
 จากการศึกษาสถานการณการกัดเซาะชายฝงในชุมชนเกาเสงโดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ

เชิงลึกกลุมผูใหขอมูล พบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดเกิดขึ้นมาเปนเวลานานแลว สังเกตไดจากในอดีต

ชายฝงทะเลบริเวณนี้มีระยะหางประมาณ 100 เมตรจากที่ตั้งบานเรือนของประชาชนในปจจุบัน  แตปจจุบัน

ชายหาดไดถูกกัดเซาะถอยรนเขามามีระยะหางเพียง 20 เมตรจากบานเรือนประชาชน  โดยระยะทางในการกัด

เซาะทั้งหมด 80 เมตร เกิดในชวงระยะเวลาประมาณ 30 ป ขอมูลสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง (2551) ไดกลาววาอัตราการกัดเซาะชายฝงบริเวณนี้เฉล่ียอยูที่ 2.67 เมตรตอปและจัดอยูในพื้นที่เส่ียง

(อัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 1-5 เมตรตอป)  

2. ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนเกาเสง 
 2.1 มิติดานระบบนเิวศ 

  ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศ ปรากฏใหเห็นใน 3 ลักษณะ  คือ 1) การ

เปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของชายหาด เนื่องจากตะกอนทรายถูกพัดออกจากฝงจํานวนมากทําให

ชายหาดบางสวนเกิดเปลี่ยนแปลงสภาพรูปรางไปจากอดีตคือโคงและเวาแหวงมากลักษณะเปนกระเปาะ

(Pocket beach) 2) การสูญเสียปะการัง   ซึ่งในอดีตสามารถพบปะการังอยูใกลชายฝง แตเมื่อมนุษยเร่ิมทําการ

ประมงโดยใชเครื่องมือประมงดวยอวนลากอวนรุนประกอบกับกระบวนการทางธรรมชาติจากการกัดเซาะชายฝง

ทําใหปะการังไดรับความเสียหาย จนในปจจุบันไมสามารถพบเห็นปะการังน้ําตื้นบริเวณริมชายฝง 3) สัตวทะเล 

ในอดีตสัตวทะเลมีความอุดมสมบูรณ ชาวบานสามารถจับสัตวน้ําไดขนาดใหญและจํานวนมากในบริเวณใกล

ชายฝง แตกตางกับปจจุบันที่ตองออกเรือไกลจากชายฝงมากขึ้น สัตวน้ําที่จับไดมีปริมาณนอยลงและขนาดเล็ก

ลง  
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 2.2 มิติดานสังคมและวัฒนธรรม 

  ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมภายใน

ชุมชน  ปรากฏใน 2 ลักษณะ คือ  1) ปญหาการอพยพยายถิ่น อันเนื่องมาจากสภาพความเสียหายของที่พัก

อาศัยและที่ดินทํากิน ทําใหชาวบานในชุมชนจําเปนยายถิ่นฐานบางรายตองยายถิ่นฐานอยางถาวร และบางราย

ก็ยายถิ่นฐานชั่วคราว เมื่อน้ําลดจึงกลับมา โดยการยายถิ่นฐานจะยายไปอยูที่ศูนยอพยพญวน หมูที่ 3 ตําบลเขา

รูปชางเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ2) การเปล่ียนแปลงประเพณีและวัฒนธรรม   เปนผลกระทบ

สืบเนื่องมาจากการอพยพยายถิ่นฐานของประชาชนในพื้นที่  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยเฉพาะการ

ประกอบอาชีพการประมงพื้นบานที่มีความสัมพันธกับเรือกอและโดยจัดเปนชุมชนแหงหนึ่งที่มีเรือกอและมาก

ที่สุดในจังหวัดสงขลา 

 2.3 มิติดานเศรษฐกิจ 

  ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน  ปรากฏใน 4 ลักษณะ 

คือ  1) รายไดจากการทองเที่ยวลดลง ในอดีตชายหาดเกาเสงไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเนื่องจากความ

สวยงามเปนธรรมชาติ แตเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชายหาดทําใหทัศนียภาพของ

ชายหาดและบริเวณใกลเคียงไมสวยงาม นักทองเที่ยวจึงเดินทางมาเที่ยวนอยลงสงผลตอรายไดจากการ

ทองเที่ยว กอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจระดับชุมชน   2) การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ  ชาวบานในพื้นที่สวน

ใหญประกอบอาชีพประมงพื้นบานโดยการออกเรือจับสัตวน้ําตามธรรมชาติ แตในปจจุบันชาวบานตองออกเรือ

ไกลขึ้นเพื่อจับสัตวน้ําทําใหตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงสูงขึ้น อีกทั้งสัตวน้ําที่จับไดมีจํานวนนอยไมเพียงพอตอการ

ยังชีพ จึงตองหันไปประกอบอาชีพอื่นที่ตนเองไมถนัดซึ่งผลตอบแทนนอยกวา กอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจระดับ

ครัวเรือน 3) สูญเสียเงินในการซอมแซมบานเรือนที่อยูอาศัย ทั้งการซอมแซมบานเรือนและโครงสรางสวนที่ไดรับ

ความเสียหาย โดยการปรับเปลี่ยนไปใชวัสดุที่มีความแข็งแรงคงทน รวมถึงคาใชจายในการปองกัน เชน การใช

กระสอบทรายกั้น ทํากําแพงหิน เปนตน 

 2.4 มิติดานคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของประชาชน 

  ปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของประชาชนปรากฏใน 

2 ลักษณะ  คือ  1) ความวิตกกังวลกับปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต เนื่องจากปญหาการกัดเซาะชายฝง

ในพื้นที่ไดทวีความรุนแรงมากขึ้นจากในอดีต ดังจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของ

ชายหาด ในอนาคตปญหาดังกลาวจะมีความรุนแรงและไดรับการแกไขหรือไมเปนสิ่งที่ชาวบานในชุมชนวิตก

กังวลเปนอยางยิ่ง 2) ความเครียดอันเกิดจากความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ไมวาจะเปนความเสี่ยงตอชีวิต 

ความเสียหายที่เกิดกับบานเรือนที่พักอาศัย รวมถึงคาใชจายในการซอมแซมและปองกันบานเรือน อีกทั้งสถานที่

สําคัญที่เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไดรับความเสียหาย 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกําลังประสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝงทะเล

อาวไทย ชุมชนเกาเสง จังหวัดสงขลา จัดเปนพื้นที่เส่ียงตอการกัดเซาะชายฝงโดยมีอัตราการกัดเซาะอยูที่ 2.67 

เมตรตอปและในระยะเวลา 30 ปชายหาดถอยรนมาเกือบ 80 เมตร ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอชุมชนทองถิ่น 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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มิติดานระบบนิเวศ ที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชายหาด การสูญเสียปะการังน้ําตื้น  

และเปนผลตอเนื่องในการทําลายความอุดมสมบูรณของสิ่งมีชีวิตในทะเล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2550)  ที่พบวาบริเวณชายฝงทะเลที่ประสบกับปญหากัด

เซาะชายฝงจะมีระบบนิเวศที่เส่ือมโทรม ปริมาณสัตวน้ําลดลงเนื่องจากสูญเสียพื้นที่อนุบาลสัตวน้ําชายฝงทะเล 

มิติดานสังคมและวัฒนธรรม ที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพและการอพยพยายถิ่น  ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของรัตติกาล  สิทธิพันธุ (2552) ที่ไดวาปญหาการกัดเซาะชายฝงไดสงทําใหเกิดการอพยพ

หนีน้ําไมต่ําวา 3-7 ครั้งตอป มิติดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดการสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยวและการประกอบ

อาชีพประมงพื้นบาน  ภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่นตองเสียงบประมาณของประเทศจํานวนมหาศาล  เพื่อ

แกปญหาในพื้นที่ที่เกิดการกัดเซาะชายฝงทะเล (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554) และ มิติดาน

คุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ มีความวิตกกังวลกับปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคตและความเครียดตอ

ความเสียหายของชีวิตและทรัพยสินสวนตัวและศาสนสถานในพื้นที่ 
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