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งานวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยมีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพือ่
ศึกษาปัญหาการคมนาคม ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ปัญหาไฟฟ้า ปัญหาขยะ และปัญหาน�ำ้ เสีย ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีบ่ างขุนเทียน
ชายทะเลจ�ำนวน 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ชุมชนแสนตอ ชุมชนวัดหลวงพ่อเต่า ชุมชนเสาธง ชุมชน
ศรีกมุ าร และชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ และ 2) เพือ่ ศึกษาการจัดการชุมชนเกีย่ วกับการวางแผน การตัดสินใจ การด�ำเนินการ
และการแก้ไขปัญหาในพืน้ ทีด่ งั กล่าว กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ต้องอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี จ�ำนวน 6 ชุมชน
ทีไ่ ด้มาจากการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบง่าย รวมทัง้ หมด 175 คน และผูน้ ำ� ชุมชน ชาวบ้านในแต่ละชุมชน จ�ำนวน 4 - 5 คน ทีม่ ี
บทบาทส�ำคัญต่อชุมชนและต้องอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี ขึน้ ไป ซึง่ มีเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1)
แบบสอบถาม (Questionnaire) และ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด และข้อมูลทีไ่ ด้จากการ สัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วธิ กี ารจัดกลุม่ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้ (Data Grouping) จากนั้นจึงท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content
Analysis Technique) และน�ำเสนอผลการวิจยั ด้วยวิธกี ารบรรยายในแต่ละประเด็นทีท่ ำ� การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัญหา
การคมนาคม พบในชุมชนศรีกมุ าร ชุมชนแสนตอ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ และชุมชนเสาธง
ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ และปัญหาไฟฟ้า พบในชุมชนบางขุนเทียนชายทะเล และชุมชนเสาธง ปัญหาขยะ พบในชุมชนศรีกมุ าร
ชุมชนแสนตอ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน และชุมชนเสาธง ปัญหาน�ำ้ เสีย พบในชุมชนศรีกมุ าร ชุมชนแสนตอ ชุมชนชายทะเล
บางขุนเทียน ชุมชนเสาธง ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ และชุมชนวัดหลวงพ่อเต่า 2) การจัดการชุมชน เกิดจากการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในชุมชน โดยอาศัยองค์ประกอบในการจัดการชุมชน คือ การวางแผน การตัดสินใจ การด�ำเนินการ และการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งเป็นหลักการที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและตรงประเด็นความต้องการหรือการแก้ปัญหา
ของชุมชนอย่างเห็นได้ชดั
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Abstract

This research is a Mixed Method Research consisting of Quantitative Research and Qualitative Research.
The research objectives are to: 1) study problems of transportation, coastal erosion, electricity, garbage, and
wastewater in the area of Bangkhunthian seashore consisting of 6 communities including Bangkhunthian
seashore community, Santo community, Wat Luang Po Tao community, Sao Thong community, Sikuman
community, and Klongpittayalongkorn community; and 2) study the management of the communities related
to planning, decision making, operation, and problem solving in such areas. The 175 respondents of this
study were selected by simple random sampling from six communities’ members who have lived in their
communities for more than ten years. From each community, 4 - 5 community leaders who have important
roles in their communities and have lived in the area for more than 10 years were taken as the sample as
well. The tools used in this research include: 1) questionnaire and 2) in - depth interviews. The test statistics
used to analyze the data include percentage, data from the open questionnaire and in - depth interviews.
After that, the data was analyzed by content analysis technique. The research results were presented as
descriptive presentation for each point of the study. The research results were as follows: 1) the transportation
problem is found in Sikuman community, Sao Thong community, Bangkhunthian seashore community,
Klongpittayalongkorn community, and Santo community. The coastal erosion problem is found in
Bangkhunthian seashore community, and Santo community. The garbage problem is occurred in Sikuman
community, Santo community, Bangkhunthian seashore community, and Sao Thong community. The
wastewater problem is found in Sikuman community, Santo community, Bangkhunthian seashore community,
Sao Thong community, Klongpittayalongkorn community, and Wat Laung Po Tao community; 2) the
community management is occurred from the participation of the community members by relying on
community management elements that are planning, decision making, operation, and problem solving.
Participation in community management affects the community development tangibly and directly to meet
the demand or solve the community problem substantially.
Keywords : Bangkhunthian Seashore, Problem and Community Management.
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1. บทน�ำ
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของประเทศ ถึงแม้วา่
จะเป็นศูนย์กลางของความเจริญ แต่พบว่าบางพื้นที่ของ
กรุ ง เทพมหานครที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ สั ง คมชนบท
เนือ่ งจากยังเป็นพืน้ ทีท่ หี่ า่ งไกลความเจริญ ไม่มถี นนหนทาง
ให้คนในชุมชนสัญจรไปมาได้สะดวก ไฟฟ้ามักจะติดๆ ดับๆ
อยูเ่ สมอ อีกทัง้ สัญญาณโทรคมนาคมยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง
เป็นปัญหาต่อการด�ำเนินชีวิตของคนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปิยะ ประทีปรักมณี (2546)
ที่กล่าวว่า ชุมชนในชนบทมีความพยายามในการพึ่งตนเอง
หรือมีแนวคิดการจัดการด้วยตนเอง ลักษณะโดยทั่วไป
ของชุมชนในชนบทเป็นแบบหมู่บ้าน มีความหนาแน่นของ
ประชากรน้อย จึงท�ำให้คนในชุมชนรูจ้ กั มักคุน้ พึง่ พาอาศัยกัน
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีความ
เป็นอยูท่ คี่ ล้ายคลึงกันเป็นอันมาก การรวมตัวของชุมชนชนบท
จึงเป็นการรวมตัวอย่างเหนียวแน่น แต่เพราะความเจริญ
และความก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง
ถนนหนทาง ศูนย์สขุ ภาพและบริการต่างๆ ระบบไฟฟ้า ระบบ
การประปา และการติดต่อสื่อสาร ยังขาดการเชื่อมโยง
ระหว่างหมู่บ้าน และชุมชนชนบทด้วยกัน สิ่งเหล่านี้เป็น
สาเหตุแห่งความแตกต่างทางพืน้ ที่ ท�ำให้การบริการพืน้ ฐาน
ต่างๆ มีลักษณะกระจัดกระจายขาดการเชื่อมโยง และการ
รวมกลุม่ จึงท�ำให้เป็นการสิน้ เปลืองในเรือ่ งของงบประมาณ
ปัญหาเหล่านีม้ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ของคนในพืน้ ที่
เป็นอย่างยิง่ ซึง่ พืน้ ทีท่ ไี่ ด้กล่าวถึงนี้ คือ พืน้ ทีเ่ ขตบางขุนเทียน
บางขุนเทียนเป็นเขตพื้นที่ 1 ใน 50 เขต ของ
กรุ ง เทพมหานคร มี ลั ก ษณะพื้ น ที่ แ ตกต่ า งจากทุ ก เขต
เนือ่ งจากบางขุนเทียนเป็นเพียงเขตเดียวทีม่ อี าณาเขตติดต่อ
กับทะเลอ่าวไทย ปัจจุบนั เขตบางขุนเทียนครอบคลุมพืน้ ที่ 2
แขวง คือ แขวงแสมด�ำ และแขวงท่าข้าม (ส�ำนักงานเขต
บางขุนเทียน, 2557) ลักษณะโดยทัว่ ไปของพืน้ ทีแ่ ขวงแสมด�ำ
จะอยูห่ า่ งไกลทะเลมากกว่าแขวงท่าข้าม และส่วนใหญ่จะเป็น
ทีต่ งั้ ของโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรรทัง้ ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ปะปนกัน ส่วนพืน้ ทีแ่ ขวงท่าข้ามจะมีพนื้ ทีต่ ดิ ต่อกับทะเลอ่าว
ไทย ซึง่ จะเป็นเขตเกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
มีประชาชนอาศัยอยูเ่ ป็นชุมชน ด้วยลักษณะพืน้ ทีข่ องแขวง
ท่าข้ามซึ่งติดชายฝั่งทะเล อีกทั้งยังมีแม่น�้ำล�ำคลองตัดผ่าน
หลายสาย ไม่มเี ส้นทางออกเข้าออกชุมชน เปรียบเสมือนถูก
ตัดขาดจากโลกภายนอกจึงท�ำให้พนื้ ทีน่ ไี้ ด้รบั ความเดือดร้อน
โดยครอบคลุมพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 9 ประกอบด้วย ชุมชน
ชายทะเลบางขุนเทียน ชุมชนคลองแสนตอ ชุมชนวัดหลวง

พ่อเต่า และหมู่ที่10 ประกอบด้วย ชุมชนเสาธง ชุมชนศรี
กุมาร ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ รวมทัง้ สิน้ 6 ชุมชน (ประสูติ
ช้างเจริญ, 2557) วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั้ง 6
ชุมชนนี้ ไม่ตา่ งจากผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นชนบทต่างจังหวัด กล่าว
คือ ผูค้ นในแต่ละชุมชนมีความสนิทสนม คุน้ เคย เนือ่ งจาก
มีสัมพันธ์ฉันญาติพี่น้อ ง อีก ทั้ง สภาพแวดล้อมค่อ นข้าง
ทุรกันดารท�ำให้ต้องพึ่งพาอาศัยกัน การประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่ ได้แก่ การประมง การท�ำนากุ้ง
การรับจ้างทั่วไป และการเป็นลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม
ปัญหาที่พบในพื้นที่นี้ประกอบด้วย ปัญหาการคมนาคม
ปั ญ หาคลื่ น ทะเลกั ด เซาะชายฝั ่ ง ปั ญ หาไฟฟ้ า ดั บ บ่ อ ย
ปัญหาขยะ ปัญหาน�ำ้ เสียฯลฯ
ทั้งนี้จากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และพูดคุย
สอบถามชาวบ้านในเบือ้ งต้นของผูว้ จิ ยั ก่อนการเก็บข้อมูลจริง
ท�ำให้ผวู้ จิ ยั เห็นถึงสภาพปัญหาทีช่ าวบ้านในแต่ละชุมชนของ
พื้นที่บางขุนเทียนชายทะเลประสบอยู่ โดยปัญหาใหญ่ของ
พืน้ ทีบ่ ริเวณนี้ คือ ไม่มเี ส้นทางการคมนาคมน�ำมาสูป่ ญ
ั หาใน
หลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาไฟฟ้า ปัญหาขยะ เป็นต้น ซึง่ หลัง
การพูดคุย ผูว้ จิ ยั ก็ได้รบั ค�ำยืนยันจากชาวบ้านอีกทางหนึง่ ว่า
สิง่ ทีเ่ ป็นปัญหาในชุมชนนัน้ ประกอบด้วย ปัญหาการคมนาคม
ปัญหาการกัด เซาะชายฝั่ง ปัญหาไฟฟ้า ปัญหาขยะ และ
ปัญหาน�ำ้ เสีย จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ทำ� ให้
ผู้วิจัยได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และเห็นถึง
ความน่าสนใจเกี่ยวกับจัดการชุมชนในพื้นที่บางขุนเทียน
ชายทะเลแห่งนี้ ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาในบางเรื่องชาวบ้าน
สามารถกระตุ้นและเป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ
เร่งเข้ามาด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้ อีกทัง้ ในบางปัญหาชาว
บ้านยังสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายใต้เงือ่ นไขทีจ่ ำ� กัด สิง่ นีเ้ อง
ทีท่ ำ� ให้ผวู้ จิ ยั อยากศึกษาในเรือ่ งดังกล่าว โดยผูว้ จิ ยั คาดหวัง
ให้การศึกษานีเ้ ป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผนเชิงนโยบายของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกันในชุมชน รวมถึงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้าน
การจัดการ กระบวนการการแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยคน
ในชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง

2. วัตถุประสงค์ของสภาพวิจยั
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการคมนาคม ปั ญ หาการ
กัดเซาะชายฝัง่ ปัญหาไฟฟ้า ปัญหาขยะ และปัญหาน�ำ้ เสีย ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่บางขุนเทียนชายทะเลจ�ำนวน 6 ชุมชน
ประกอบด้วย ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ชุมชนแสนตอ
ชุมชนวัดหลวงพ่อเต่า ชุมชนเสาธง ชุมชนศรีกมุ าร และชุมชน
คลองพิทยาลงกรณ์
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2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การ
วางแผน การตัดสินใจ การด�ำเนินการ และการแก้ไขปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ในเขตพืน้ ทีบ่ างขุนเทียนชายทะเล จ�ำนวน 6 ชุมชน
ประกอบด้วย ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ชุมชนคลอง
แสนตอ ชุมชนวัดหลวงพ่อเต่า ชุมชนเสาธง ชุมชนศรีกมุ าร
และชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์

3. การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี
เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
Raab and Selznick (1959) ทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่ ปัญหา
สังคม คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันในสังคมของ
มนุษย์ เนือ่ งจากสังคมไม่สามารถจะควบคุมบุคคล ให้ปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นได้ ปัญหาสังคม เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการขัน้ มูลฐานของมนุษย์ ซึง่ ได้แก่ อาหาร เครือ่ ง
นุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย ยารักษาโรค ถ้าสังคมไม่สามารถจัดบริการ
ให้ได้ปญ
ั หาสังคม ก็จะเกิดขึน้
Horton and Leslie (1965) กล่าวไว้วา่ ปัญหาสังคม
หมายถึง สิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่พึงปรารถนาที่กระทบ
กระเทือนคนส่วนใหญ่ในสังคม ซึง่ คนในสังคมนัน้ มีความรูส้ กึ
ว่าจะต้องร่วมมือกันแก้ไข
จากความหมายข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว ่ า ปั ญ หาสั ง คม
หมายถึง สภาวการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนเป็น
จ�ำนวนมากเป็นสิง่ ทีค่ นส่วนใหญ่พจิ ารณาว่าเป็นสภาวการณ์
ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา เปลีย่ นแปลงไปเมือ่ ค่านิยมหรือการตีความ
ในแบบแผนพฤติกรรมแตกต่างกันไป ซึ่งย่อมผันแปรไป
ตามกาลเวลา และจะเห็นได้วา่ ปัญหาสังคมย่อมมีผลมาจาก
นโยบายของรัฐหรือจากพฤติกรรมที่มิได้คาดคิดล่วงหน้า
ไว้ก่อน หากบุคคลมีชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกันย่อมมี
ความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาสังคมที่แตกต่างกัน ทุกคน
ยอมรับการแก้ปญ
ั หาสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ตวั เองมากทีส่ ดุ
อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ (2548) ได้ผสมผสานแนวคิด
เรือ่ ง นิยามการบริหารจัดการองค์กรข้างต้นกับแนวคิดเรือ่ ง
องค์ประกอบชุมชน ได้วิเคราะห์ถึงประเด็นส�ำคัญของการ
บริหารจัดการชุมชนไว้ 3 ประเด็น คือ 1) การบริหารจัดการ
ชุมชน อาจไม่ให้เพียงแค่การกระท�ำที่ก่อให้เกิดการด�ำเนิน
กิจกรรม โดยคนหมู่มากที่อยู่ร่วมกันเท่านั้น หากแต่ต้อง
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นด้วยความสมัครใจ และมี
ความรูส้ กึ รับผิดชอบร่วมกันด้วย เนือ่ งจากองค์ประกอบต่างๆ
ภายในชุมชนที่ต้องบริหารจัดการนั้นเป็นเรื่องของส่วนรวม
และหลายสิ่งก็ล้วนเป็นสาธารณะสมบัติ 2) ในการบริหาร
จัดการชุมชนนัน้ จะต้องมีวตั ถุประสงค์ หรือเป้าหมายทีช่ ดั เจน

และต้องมีเป้าหมายร่วมกันของชุมชนเป็นส�ำคัญ 3) บทบาท
ภารกิจส�ำคัญในการบริหารจัดการของชุมชนอาจแบ่งได้
2 ระดับ คือ บทบาทหน้าทีใ่ นการคิดและวางแผนเชิงนโยบาย
มีหัวหน้ากลุ่มหรือผู้น�ำเป็นผู้กระท�ำ และบทบาทหน้าที่
ในเชิงปฏิบัติหรือการลงแรงกระท�ำ ซึ่งสมาชิกในชุมชนเป็น
ผูร้ ว่ มกันกระท�ำ
วรรณธรรม กาญจนสุ ว รรณ (2549) กล่ า วว่ า
กระบวนการจั ด การชุ ม ชนที่ ส� ำ คั ญ 7 ประการ ดั ง นี้
1) การมีสว่ นร่วมของชุมชน การทีช่ มุ ชนได้ดำ� เนินการและ
มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในชุมชน
โดยการมีการด�ำเนินการในลักษณะต่างๆ เพื่อให้สมาชิกใน
ชุมชนทุกคนได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมนัน้ ๆ 2) การแลกเปลีย่ น
การเรียนรู้ การที่ชุมชนมีความสามารถในการน�ำความรู้
ภูมปิ ญ
ั ญา และการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ มาแลกเปลีย่ น
ส่งเสริมการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำรงชีพ หรือชุมชนพยายามปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยไม่ได้ละทิ้ง
ภูมิปัญญาพื้นบ้านเดิม ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนด
นโยบายทางการศึกษาเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ การที่
ผู้น�ำชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน ได้ถ่ายทอดความรู้นั้นๆ
และสมาชิกในชุมชนได้ศกึ ษาเรียนรูร้ ว่ มกันเกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญา
ทีไ่ ด้ถา่ ยทอด 3) การฟืน้ ฟู ผลิตซ�ำ้ และสร้างใหม่ การทีช่ มุ ชน
รู ้ จั ก ช่ ว ยกั น ดู แ ล จั ด การทรั พ ยากรที่ มี ใ นชุ ม ชนให้ เ กิ ด
ประโยชน์ พัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งฟื้นฟูทรัพยากร
ทีย่ งั สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้เกิดประโยชน์ 4) การใช้
สิทธิชุมชนและข้อบัญญัติของชุมชน การที่ชุมชนสามารถ
ออกสิทธิ์ แสดงความคิดเห็นต่อองค์กร หน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคส่วนอืน่ ๆ เพือ่ แสดงจุดยืนของชุมชน 5) การตัดสินใจร่วม
กันของชุมชน การที่สมาชิกในชุมชนทุกคนจะต้องเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ส่วนรวม เพือ่ ก�ำหนดความต้องการ และทิศทางในการด�ำเนิน
การต่อไป 6) เครือข่ายการพัฒนา การทีส่ มาชิกในชุมชนได้มี
การจัดตัง้ เครือข่ายกิจกรรมของชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรม
ที่เป็นความต้องการหรือความสนใจร่วมกันของคนในชุมชน
มีการติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกันอย่างสม�่ำเสมอ มีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนเครือข่ายด้วยกัน สมาชิกในชุมชนได้รว่ มคิดค้น
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ และได้รว่ มประเมินผลร่วมกัน
รวมทั้งได้ร่วมรับผลแห่งการพัฒนาร่วมกัน 7) การจัดการ
ตนเองของคนในชุมชน การที่สมาชิกในชุมชนรู้จักจัดการ
มีวิธีในการรับมือ หรือการแก้ปัญหาที่ดี เมื่อมีปัญหาต่างๆ
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เกิดขึน้ กับสมาชิกแต่ละคนโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อส่วนรวม
แนวคิดเรื่อง การมีส่วนร่วมในชุมชนของประวิทย์
เรืองจ�ำรัส (2544) ได้กล่าวว่า การมีสว่ นร่วมตามขัน้ ตอนของ
การพัฒนา ซึง่ เป็นการวัดในเชิงคุณภาพออกเป็น 5 ขัน้ ตอน
ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การมีสว่ นร่วมในการค้นหาปัญหา และ
สาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ก�ำหนดความต้องการของชุมชน และมีสว่ นร่วมใน
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของความต้องการ
ขัน้ ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
เป็นขัน้ ตอนทีป่ ระชาชนมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์โครงการ ก�ำหนดวิธกี าร และแนวทางการด�ำเนิน
งาน ตลอดจนก�ำหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรทีจ่ ะใช้
ขัน้ ตอนที่ 3 การมีสว่ นร่วมในขัน้ ด�ำเนินการพัฒนา
เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์
โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์แรงงานหรือเข้าร่วม
บริหารงานประสาน และด�ำเนินการขอความช่วยเหลือจาก
ภายนอก
ขัน้ ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลประโยชน์
จากการพัฒนา เป็นขัน้ ตอนทีป่ ระชาชนมีสว่ นร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ที่ พึ ง ได้ รั บ จากการพั ฒ นาหรื อ ยอมรั บ ผล
ประโยชน์อนั เกิดจากการพัฒนาทัง้ ทางด้านวัตถุและทางจิตใจ
ขัน้ ตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการ
พัฒนา เป็นขัน้ ตอนทีป่ ระชาชนเข้าร่วมประเมินว่า การพัฒนา
ที่ได้กระท�ำไปนั้นส�ำเร็จไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อย
เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏเป็นรูปแบบของการ
ประเมินย่อย เป็นการประเมินผลก้าวหน้าเป็นระยะๆ หรือ
กระท�ำในรูปของการประเมินผลรวมซึ่งเป็นการประเมินผล
สรุปรวบยอด
จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะและขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่า ลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วม
ที่ ม าจากแรงจู ง ใจภายใน จะเป็ น แรงหนุ น หรื อ ช่ ว ยให้
ประชาชนมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นร่วม ส่วนการ
มีส่วนร่วมที่มาจากปัจจัยภายนอกโดยอาศัยอ�ำนาจบารมี
หรือแรงบีบคั้นจากผู้มีอ�ำนาจ ความเกรงใจ อิทธิพลของผู้
มีอ�ำนาจนอกชุมชนเองถึงจะสามารถกระท�ำได้ส�ำเร็จ แต่ก็
ไม่มีผลผูกพันทางจิตใจ ความยั่งยืนต่อเนื่องของกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ ก็จะลดลง การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนท�ำให้เกิดการรวมพลังที่จะสร้างอ�ำนาจต่อรอง
ให้ชมุ ชนมีศกั ยภาพเต็มตัวซึง่ จะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วิธกี ารวิจยั
งานวิจัยเรื่อง บางขุนเทียนชายทะเล : การศึกษา
ปัญหาและการจัดการชุมชน เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Method Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ที่ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงกรณี
ศึกษา (Case study Approach) เป็นวิธีวิทยามุ่งเน้น
การอภิปรายหรือแสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชน และ
ประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็น
แนวทางให้กบั พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีป่ ระสบปัญหาเดียวกัน ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ใช้ ก ารสุ ่ ม กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Random
Sampling) ส�ำหรับการวิจยั เชิงปริมาณ และการเลือกกลุม่
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Design)
ส� ำ หรั บ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) และการสังเกตการณ์แบบไม่มสี ว่ นร่วม
(Non - Participant Observation) วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูล โดยใช้วิธีการบรรยายและพรรณนาในการน�ำเสนอ
ผลการวิจยั
4.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็น
ระยะเวลานานกว่า 10 ปี จ�ำนวน 6 ชุมชน ประกอบ ด้วย
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ชุมชนแสนตอ ชุมชน วัดหลวง
พ่อเต่า ชุมชนเสาธง ชุมชนศรีกมุ าร และชุมชนคลองพิทยา
ลงกรณ์ ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาในเรื่อง
ต่างๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็น
ระยะเวลานานกว่า 10 ปี จ�ำนวน 6 ชุมชน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การ
สุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบง่ายในจ�ำนวนทีเ่ ท่าๆ กัน รวมทัง้ หมด
175 คน เพือ่ ตอบแบบสอบถามในเบือ้ งต้น จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้
ใช้การเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผูน้ ำ� ชุมชน ชาวบ้าน
ในแต่ละชุมชน จ�ำนวน 4 - 5 คน ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อชุมชน
และต้องอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มี 2 แบบ ได้แก่
4.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ จิ ยั ได้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลจากกลุม่
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั โดยได้ปรับปรุงแก้ไขด้านเนือ้ หาสาระ
และโครงสร้างของข้อค�ำถามตลอดจนภาษาทีใ่ ช้ ให้เหมาะสม
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน เพือ่ ท�ำการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยหาค่ า ดั ช นี ค วาม
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สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index : IOC) โดยได้ค่า IOC
ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไปทุกข้อ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปโดยเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ ทีอ่ ยูอ่ าศัย อาชีพ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) ค�ำถามเกี่ยวกับ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการ
อยู ่ อ าศั ย ในชุ ม ชน มี ลั ก ษณะเป็ น แบบสอบถามที่ เ ป็ น
ปลายเปิด และส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในชุมชน
มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถามทีเ่ ป็นปลายเปิด
4.2.2 การสั ม ภาษณ์ ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
ซึ่งหลังจากที่ผู้วิจัยได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่บางขุนเทียนชายทะเล จากการตอบแบบสอบถาม
ข้างต้นแล้วผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลเหล่านั้น มาคิดแนวค�ำถาม
ในการสัมภาษณ์อีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยผู้วิจัย
ได้กำ� หนดแนวค�ำถามในการสัมภาษณ์ไว้ 4 ประเด็น คือ
1. ข้อมูลส่วนตัวของกลุม่ ตัวอย่างและความเกีย่ วข้อง
กับชุมชน
2. ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน ไล่เรียงถามแต่ละปัญหา
ได้แก่ ปัญหาการคมนาคม ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ปัญหา
ไฟฟ้า ปัญหาขยะ และปัญหาน�ำ้ เสีย
3. แนวทางในการจัดการชุมชน ทัง้ ในส่วนของชุมชน
และในส่วนของภาครัฐ
4. การมีสว่ นร่วมในการจัดการชุมชน
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีวธิ ดี ำ� เนินการ ดังนี้
4.3.1 การเก็ บ แบบสอบถามจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�ำนวน 175 ชุด ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่บางขุนเทียน
ชายทะเล โดยก�ำหนดเงื่อนไข คือ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี จ�ำนวน
6 ชุมชน เพือ่ ให้ผวู้ จิ ยั ทราบถึงปัญหาทีแ่ ท้จริงในเบือ้ งต้น
4.3.2 เมื่อทราบปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่นี้
แล้วลงพืน้ ทีอ่ กี ครัง้ โดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ในเชิงลึกเกีย่ วกับแต่ละปัญหาทีเ่ กิดขึน้ พร้อมถึงวิธกี ารจัดการ
ชุมชนทัง้ ในส่วนของชาวบ้านและภาครัฐ ด้วยแนวค�ำถามที่
ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกสัมภาษณ์
ผูน้ ำ� ชุมชนของทุกชุมชนก่อนเป็นล�ำดับแรก เนือ่ งจากเป็นผู้
ที่มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของชุมชนและชาวบ้านทุกคน
โดยตรง ซึง่ จะต้องรับรูส้ งิ่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนเป็นอย่างดี
4.3.3 หลังจากที่สัมภาษณ์ผู้น�ำของแต่ละชุมชน
เรียบร้อยแล้วได้เลือกสัมภาษณ์ชาวบ้านในแต่ละชุมชน
จ�ำนวน 4 - 5 คน พิจารณาตามความเหมาะสมและความ

เพียงพอของข้อมูล รวมทัง้ สิน้ 20 คน และในขณะทีผ่ วู้ จิ ยั
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มักจะใช้การสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม ร่วมด้วย
4.3.4 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท�ำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาข่าวสาร เอกสาร บทความทางวิชาการ
ต่างๆ รวมถึงงานวิจัยในหัวข้อที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่
บุคคลอืน่ ได้ศกึ ษาไว้กอ่ นหน้านีอ้ กี ด้วย
4.4 การตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล
4.4.1 การเข้าไปเกี่ยวข้อง คือ การเข้าไปคลุกคลี
กับชาวบ้านในพืน้ ทีร่ วมเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน ในขัน้ แรก
ก่อนการลงพื้นที่เ ก็บแบบสอบถาม และได้มีก ารพูดคุย
สอบถามในเบือ้ งต้นถึงสภาพปัญหาในพืน้ ที่
4.4.2 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการ
สังเกตสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชุมชนที่กลุ่มตัวอย่างได้มีการ
กล่าวถึง เพือ่ พิจารณาว่าเป็นไปตามนัน้ จริงหรือไม่
4.4.3 การตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง เป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างในพืน้ ที่ รวมถึง
การศึกษาเอกสารทางราชการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่นี้ผู้วิจัยจะน�ำข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาเปรียบเทียบกันว่า
มีความเหมือน หรือต่างกันอย่างไร เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
ตรงตามความเป็นจริงมากทีส่ ดุ
การตรวจสอบข้อมูลจากผูว้ จิ ยั จากการลงพืน้ ทีเ่ พือ่
เก็บแบบสอบถาม และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้ทิ้งระยะ
เวลาห่างกันประมาณ 3 เดือน ซึ่งการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกนั้นได้เลือกสัมภาษณ์บุคคลซึ่งเคยตอบ
แบบสอบถามในครัง้ แรกจ�ำนวน 4 - 5 คน เพือ่ เป็นการตรวจ
สอบว่าข้อมูลที่ได้รับในครั้งแรกของการเก็บแบบสอบถาม
และครัง้ เมือ่ มาสัมภาษณ์ มีขอ้ มูลถูกต้องตรงกันหรือไม่
4.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ น�ำแบบสอบถามที่
รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาด�ำเนินการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่
ไม่สมบูรณ์ออกจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการหาค่าร้อยละในการ
ตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วธิ กี ารจัดกลุม่ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่
ก�ำหนดไว้ (Data Grouping) จากนัน้ จึงท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content
Analysis Technique) และน�ำเสนอผลการวิจยั ด้วยวิธกี าร
บรรยายและพรรณนาในแต่ละประเด็นทีท่ ำ� การศึกษา
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5. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั สามารถสรุปผล แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
จากการเก็บแบบสอบถามจ�ำนวน 175 ชุด พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามระบุถงึ สภาพปัญหาทีค่ ล้ายคลึงกัน และ
ได้อธิบายถึงประเด็นในแต่ละปัญหาใกล้เคียงกัน ซึง่ สามารถ
จัดกลุม่ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย จ�ำนวน 6 ชุมชน
ของพื้นที่บางขุนเทียนชายทะเล พบว่า ชาวบ้านในพื้นที่
คิ ด ว่ าสิ่ ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หากับ ชุมชนมากที่สุด คือ ปัญ หาการ
คมนาคม จ�ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมา
คือ ปัญหาอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า ขยะ น�้ำเสีย จ�ำนวน 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.00 และรองลงมา คือ ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝัง่ จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.86
5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ภูมหิ ลังของกลุม่ ตัวอย่างในทีน่ ี้ กล่าวถึง ข้อมูลส่วน
ตัวของกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วย ชือ่ อายุ ทีอ่ ยู่ อาชีพความ
สัมพันธ์ต่อชุมชน และบทบาทหน้าที่หรือความส�ำคัญต่อ
ชุมชน โดยท�ำการสัมภาษณ์ จ�ำนวน 20 คน ซึง่ คัดเลือกจาก
สมาชิกในแต่ละชุมชนประกอบด้วย ชุมชนศรีกุมาร 3 คน
ชุมชนแสนต่อ 2 คน ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 6 คน
ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ 4 คน ชุมชนวัดหลวงพ่อเต่า 2 คน
และชุมชนเสาธง 3 คน ซึง่ บุคคลทีเ่ ลือกสัมภาษณ์ลว้ นเป็นผู้
ที่มีต�ำแหน่งหรือมีบทบาทหน้าที่ที่มีความส�ำคัญกับชุมชน
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในแต่ละชุมชนใน
จ�ำนวนทีแตกต่างกันโดยการพิจารณาจากปัญหาของแต่ละ
ชุมชน
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ได้แก่ 1) ปัญหา
การคมนาคม ซึง่ เกิดขึน้ กับ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีกมุ าร
ชุมชนแสนตอ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ชุมชนเสาธง และ
ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ มีปญ
ั หาทีเ่ หมือนกัน 4 ชุมชน คือ
ชุมชนศรีกมุ าร ชุมชนแสนตอ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
และชุมชนเสาธง นั่นคือชุมชนเหล่านี้ไม่มีถนนหนทางที่
รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ มีเพียงคันดินเล็กๆ ริมคลอง และ
สะพานไม้ทอดข้ามฝัง่ คลองเป็นบางจุด ดังนัน้ การสัญจรของ
ชาวบ้านในพื้นที่จึงจ�ำเป็นต้องใช้การเดินเท้า หรือการขับขี่
รถจักรยานยนต์ในระยะทางทีไ่ ม่หา่ งไกล แต่หากจ�ำเป็นต้อง
เดินทางไกลมักจะใช้การสัญจรทางเรือ ซึ่งก็ต้องรอเวลาที่
น�้ำขึ้นจึงจะสามารถเดินทางได้ ท�ำให้การเดินทางด้วยวิธี
เหล่านี้ไม่มีความสะดวกสบาย และไม่มีความรวดเร็วพอซึ่ง
จะเกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่าง
มาก ทัง้ ในเรือ่ งความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ รวมถึง

การขนส่งสินค้าของเกษตรกรปัญหานีจ้ งึ นับเป็นปัญหาใหญ่
ของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก ทัง้ นีป้ ญ
ั หาการคมนาคม
ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่ภาครัฐประกาศให้พื้นที่ของ
4 ชุมชนนี้เป็นพื้นที่สีเขียวจ�ำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ ห้ามมี
สิง่ ก่อสร้างใดๆ ในพืน้ ที่ นอกจากนีป้ ญ
ั หาการคมนาคมยังเกิด
ขึ้นกับอีกหนึ่งพื้นที่ นั่นคือ ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับถนนเกิดการช�ำรุดทรุดตัว ผุพัง เป็นหลุม
เป็นบ่อ เนื่องมาจากพื้นดินบริเวณที่อยู่ใต้พื้นผิวจราจรนี้
เป็นดินอ่อนสามารถยุบตัวได้ง่าย อีกทั้งยังเกิดการกดทับ
ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ทวี่ งิ่ สวนกันไปมา ซึง่ มีเป็นจ�ำนวน
มากและบรรทุกน�้ำหนักเป็นจ�ำนวนมากเช่นกัน จึงท�ำให้
พื้นผิวถนนมีปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
หากไม่มกี ารใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง 2) ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั ่ ง เกิ ด ขึ้ น กั บ 2 ชุ ม ชน คื อ ชุ ม ชนชายทะเล
บางขุนเทียน และชุมชนเสาธง เนือ่ งจากเป็นชุมชนทีต่ งั้ อยู่
หน้าทะเล รับแรงปะทะของลมและคลืน่ ทะเล ด้วยความแรง
ของคลื่นจึงท�ำให้เกิดการกัดเซาะหน้าดิน ริมชายฝั่งไปทีละ
เล็กทีละน้อย อีกทั้งยังมีการร่วมกันบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
จากชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพการท�ำ
ประมงชายฝั่งของตนท�ำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรที่มี
ความส�ำคัญในการป้องกันกระแสลม กระแสคลืน่ และสังเกต
เห็นได้อย่างชัดเจนตลอด 10 ปี ทีผ่ า่ นมาชาวบ้านต้องสูญเสีย
พื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ท�ำกินเป็นจ�ำนวนไม่น้อย
ให้กบั ทะเล ท�ำให้ตอ้ งถอยร่นหรือย้ายบ้านเรือนไปอยูย่ งั ทีท่ ี่
ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว เป็นผลท�ำให้วิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชาวบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลง สูญเสียรายได้
สูญเสียอาชีพ อย่างประเมินค่าไม่ได้ นอกจากนีก้ ารกัดเซาะ
ที่เกิดขึ้นยังถือเป็นการท�ำลายระบบนิเวศชายฝั่งให้เกิด
ความเสียหายอีกด้วย 3) ปัญหาไฟฟ้าเกิดขึน้ กับ 2 ชุมชน คือ
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน และชุมชนเสาธง ปัญหานี้
เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาการคมนาคม ด้วยที่ตั้งของ
ทัง้ สอง 2 ชุมชนอยูล่ กึ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับชุมชนอืน่ ๆ ของเขต
บางขุนเทียนและไม่มีถนนหนทางที่จะเข้าถึงชุมชนได้อย่าง
สะดวก จึงอาจท�ำให้บางครัวเรือนของ 2 ชุมชนนีท้ อี่ ยูล่ กึ ๆ
โดยเฉพาะชุมชนเสาธง มีบางครัวเรือนทีไ่ ม่มไี ฟฟ้าใช้ เพราะ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินไฟไปยังจุดดังกล่าวได้ ซึ่งพวกเขา
ต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียนไข ไฟฉาย ตะเกียง หรือเครือ่ ง
ปั่นไฟทดแทนในเวลากลางคืน 4) ปัญหาขยะเกิดขึ้นกับ 4
ชุมชน คือ ชุมชนศรีกุมาร ชุมชนแสนตอ ชุมชนชายทะเล
บางขุนเทียน และชุมชนเสาธง ปัญหานี้เป็นผลสืบเนื่องมา
จากปัญหาการคมนาคม นัน่ คือ การทีช่ มุ ชนเหล่านีม้ คี คู ลอง
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ล้อมรอบมีสะพานไม้ข้ามคลองในบางจุด ไม่มีถนนตัดผ่าน
ซึ่งรถเก็บขยะไม่สามารถวิ่งเข้ามาเก็บขยะภายในชุมชนได้
ท�ำให้ขยะในครัวเรือนล้นและเกิดเป็นปัญหาขยะสะสมใน
ชุมชน ปัญหาน�้ำเสียเกิดขึ้นกับทุกชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
ชุมชนศรีกมุ าร ชุมชนแสนตอ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ ชุมชนวัดหลวงพ่อเต่า และชุมชน
เสาธง เนือ่ งจากพืน้ ทีข่ องทุกชุมชนอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกัน
อีกทั้งน�้ำในล�ำคลองต่างๆ ที่ไหลผ่านแต่ละชุมชนก็มีความ
เชื่อมโยงต่อกัน ซึ่งหากมีน�้ำเสียเกิดขึ้นก็ย่อมส่งผลกระทบ
โดยทั่วกัน ทั้งนี้ปัญหาน�้ำเสียที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการ
ทิ้งขยะลงในล�ำคลอง ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะค�ำนึงแค่
ความสะดวกของตัวเอง จึงเลือกที่จะทิ้งขยะลงในล�ำคลอง
และเมือ่ ทิง้ ไปนานๆ เข้า ก็สง่ ผลให้เกิดน�ำ้ เน่าเสีย ลักษณะ
น�้ำเสียจากสาเหตุนี้จะมีสีด�ำและส่งกลิ่นเหม็น 5) การเกิด
ปรากฏการณ์ แ พลงก์ ต อนบลู ม เป็ น ปรากฏการณ์ ต าม
ธรรมชาติ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากแพลงก์ ต อนบลู ม ในทะเล
มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและเกิดเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่ง
แพลงก์ตอนบลูมเหล่านั้นไปอาศัยอยู่ในบริเวณที่น�้ำจืดและ
น�้ำเค็มไหลมารวมกันน�้ำบริเวณนี้เป็นน�้ำที่มีออกซิเจนต�่ำ
ส่งผลให้แพลงก์ตอนบลูมลอยน�ำ้ ตายเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้
เกิดน�ำ้ เน่าเสีย มีสแี ดงและส่งกลิน่ เหม็นเปรีย้ วแต่จะไม่เป็น
อันตรายต่อกุง้ หอย ปู ปลา ทีช่ าวบ้านเลีย้ งไว้มากนักและ
เกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ และ 6) ปัญหาจากการปล่อย
น�ำ้ เสียของโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ลักษณะน�ำ้ เสียทีเ่ กิดจาก
สาเหตุนจี้ ะมีสดี ำ� คล�ำ้ จับตัวเป็นก้อน และส่งกลิน่ เน่าเหม็น
แต่หากน�้ำเสียที่ปล่อยมาจากโรงงานมีสารเคมีปนเปื้อน
มาด้วยก็จะท�ำให้น�้ำมีสีขาวขุ่นเหมือนน�้ำซาวข้าว ส่งกลิ่น
เน่าเหม็นอย่างรุนแรงและสัตว์ทะเลจะไม่สามารถมีชวี ติ รอด
ดังนัน้ ปัญหานีจ้ ะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรทีท่ ำ�
ประมงชายฝัง่ อาจถึงขัน้ หมดเนือ้ หมดตัวและก่อให้เกิดหนีส้ นิ
ตามมา
การจัดการปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายมีวธิ กี าร
ดังนี้ 1) การวางแผน วางนโยบาย จะมาจากความร่วมมือกัน
ของสมาชิกในแต่ละชุมชน น�ำโดยผู้น�ำชุมชน และคณะ
กรรมการชุมชน ทีไ่ ด้มกี ารร่วมกันปรึกษาหารือถึงปัญหาและ
ทราบสาเหตุ ความเป็นมาของปัญหานัน้ เป็นอย่างดี จากนัน้
ตัวแทนของแต่ละชุมชนจะร่วมกันก�ำหนดวางแผนก�ำหนด
เป้าหมาย และทิศทางในการแก้ไขปัญหา ว่าจะด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหานัน้ ๆ อย่างไร สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหากันได้
เองหรือไม่ หรือจ�ำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ จะได้
ด�ำเนินการไปตามขัน้ ตอนทีไ่ ด้วางไว้ น�ำไปสูจ่ ดุ หมายในการ

แก้ไขปัญหาต่อไป 2) การตัดสินใจ ชาวบ้านในแต่ละชุมชน
จะร่วมกันตัดสินใจ พิจารณาถึงผลดี และผลเสียทีจ่ ะเกิดขึน้
อย่างรอบคอบ ตามข้อมูลที่มีอยู่จริง ก่อนที่จะแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนของตน 3) การ
ด�ำเนินการ จากทีไ่ ด้มกี ารวางแผนเกิดขึน้ เรียบร้อยแล้ว ชาว
บ้านหรือตัวแทนของแต่ละชุมชนจะรูห้ น้าทีข่ องตน และจะ
ด�ำเนินการตามที่ได้วางแผนการไว้ ทั้งนี้ส�ำหรับผู้ท่ีไม่ได้
เป็นตัวแทน ก็ยังคงมีความส�ำคัญ ในการช่วยสอดส่อง
และติดตามการด�ำเนินงานควบคูก่ นั ไป 4) การแก้ไขปัญหา
คณะท�ำงานทีเ่ ป็นตัวแทนของชาวบ้าน รวมถึงชาวบ้านจาก
ทุกชุมชนที่เหลือจะมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินการ
ด�ำเนินงานและร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้มีปัญหาสะสม
และยังสามารถเปลีย่ นแปลงวิธกี ารปฏิบตั ไิ ด้เหมาะสมต่อไป

6. การอภิปรายผล
6.1 การศึกษาปัญหา
จากการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาของพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
จ�ำนวน 6 ชุมชน ในเขตบางขุนเทียน ประกอบด้วย ชุมชน
คลองพิทยาลงกรณ์ ชุมชนวัดหลวงพ่อเต่า ชุมชนศรีกุมาร
ชุมชนแสนตอ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน และชุมชนเสาธง
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาคมนาคมเกิดขึน้ กับ 5 ชุมชน ได้แก่
ชุมชนศรีกมุ าร ชุมชนแสนตอ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
ชุมชนเสาธง และชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ นั่นคือ ชุมชน
เหล่านี้ไม่มีถนนหนทางที่รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ มีเพียง
คันดินเล็กๆ ริมคลองและสะพานไม้ทอดข้ามฝั่งคลองเป็น
บางจุด ดังนัน้ การสัญจรของชาวบ้านในพืน้ ทีจ่ งึ จ�ำเป็นต้องใช้
การเดินเท้าหรือการขับขี่รถจักรยานยนต์ในระยะทางที่
ไม่หา่ งไกล แต่หากจ�ำเป็นต้องเดินทางไกลมักจะใช้การสัญจร
ทางเรือ ซึ่งก็ต้องรอเวลาที่น�้ำขึ้นจึงจะสามารถเดินทางได้
ท�ำให้การเดินทางด้วยวิธีเหล่านี้ไม่มีความสะดวกสบายและ
ไม่มคี วามรวดเร็วพอ จึงเกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ของ
ชาวบ้านเป็นอย่างมากทัง้ ในเรือ่ งความปลอดภัยต่อชีวติ และ
ทรัพย์สินรวมถึงการขนส่งสินค้าของเกษตรกร ปัญหานี้จึง
นับเป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก ปัญหา
การกัดเซาะชายฝัง่ เกิดขึน้ กับ 2 ชุมชน คือ ชุมชนชายทะเล
บางขุนเทียนและชุมชนเสาธง เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่
หน้าทะเล รับแรงปะทะของลม คลืน่ ทะเล ด้วยความแรงของ
คลื่นจึงท�ำให้เกิดการกัดเซาะหน้าดินริมชายฝั่งไปทีละเล็ก
ทีละน้อย อีกทั้งยังมีการร่วมกันบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนจาก
ชาวบ้านในพืน้ ที่ เพือ่ ใช้ในการประกอบอาชีพการท�ำประมง
ชายฝัง่ ของตนท�ำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญ
ในการป้องกันกระแสลม กระแสคลืน่ ดังนัน้ ในบริเวณทีม่ กี าร
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บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนจะสามารถเกิดปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งได้ง่ายการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ทั้ง 2 ชุมชนนี้ทวี
ความรุนแรงมากขึน้ สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนตลอด 10 ปี
ทีผ่ า่ นมาชาวบ้านต้องสูญเสียพืน้ ทีท่ อี่ ยูอ่ าศัยและพืน้ ทีท่ ำ� กิน
เป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยให้กบั ทะเลท�ำให้ตอ้ งถอยร่นหรือย้ายบ้าน
เรือนไปอยูย่ งั ทีท่ ไี่ ม่ได้รบั ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว เป็น
ผลท�ำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลง
สูญเสียรายได้ สูญเสียอาชีพ อย่างประเมินค่าไม่ได้ นอกจากนี้
การกัดเซาะทีเ่ กิดขึน้ ยังถือเป็นการท�ำลายระบบนิเวศชายฝัง่
ให้เกิดความเสียหายอีกด้วย ปัญหาไฟฟ้าเกิดขึน้ กับ 2 ชุมชน
หน้าทะเล นั่นคือ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนและชุมชน
เสาธง ปัญหานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาการคมนาคม
เพราะทีต่ งั้ ของทัง้ 2 ชุมชน อยูล่ กึ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับชุมชน
อืน่ ๆ ในเขตบางขุนเทียน ซึง่ ไม่มถี นนหนทางทีจ่ ะเข้าถึงชุมชน
ได้อย่างสะดวก จึงอาจท�ำให้บางครัวเรือนทีอ่ ยูล่ กึ โดยเฉพาะ
ชุมชนเสาธงไม่มไี ฟฟ้าใช้ เพราะเจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถเดินไฟ
ไปยังจุดดังกล่าว ต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียนไข ไฟฉาย
ตะเกียง หรือเครือ่ งปัน่ ไฟ ทดแทนในเวลากลางคืน นอกจาก
นี้ปัญหาไฟฟ้าริมคลอง หรือริมทางเดินที่เป็นเส้นทางทั้ง
สองชุมชนใช้สญ
ั จรไปมาร่วมกัน มักเกิดไฟฟ้าดับบ่อย และ
ดับเป็นเวลานาน เพราะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการเข้าถึง
พืน้ ทีด่ ว้ ยการเดินทางทีค่ อ่ นข้างล�ำบาก ปัญหาขยะเกิดขึน้ กับ
4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีกมุ าร ชุมชนแสนตอ ชุมชนชายทะเล
บางขุนเทียน และชุมชนเสาธงปัญหานีเ้ ป็นผลสืบเนือ่ งมาจาก
ปัญหาการคมนาคม นั่นคือการที่ชุมชนเหล่านี้มีคูคลอง
ล้อมรอบมีสะพานไม้ข้ามคลองในบางจุด ไม่มีถนนตัดผ่าน
ซึ่งรถเก็บขยะไม่สามารถวิ่งเข้ามาเก็บขยะภายในชุมชนได้
ท�ำให้ขยะในครัวเรือนล้น และเกิดเป็นปัญหาขยะสะสมใน
ชุมชนนอกจากนี้ยังมีขยะที่ลอยมาตามกระแสน�้ำจากการที่
กรุงเทพมหานครได้ทำ� การปล่อยน�ำ้ เหนือออกสูท่ ะเลอ่าวไทย
ในช่วงหน้าน�ำ้ ซึง่ จะอยูใ่ นช่วงเดือนตุลาคมถึง ธันวาคมของ
ทุกปี โดยขยะเหล่านีก้ ถ็ กู คลืน่ ลมในทะเลพัดลอยเข้าหาฝัง่ มา
ติดอยูบ่ ริเวณป่าชายเลน บ้างก็ลอยเข้ามาในล�ำคลองติดอยู่
บริเวณริมตลิง่ หน้าบ้านเรือนของชาวบ้านในชุมชนจากปัญหา
ขยะทีเ่ กิดขึน้ ได้สร้างความร�ำคาญใจ หรือก่อให้เกิดมลพิษทาง
สายตา อีกทัง้ ยังจะน�ำไปสูป่ ญ
ั หาน�ำ้ เสียหากมีการปล่อยทิง้ ไว้
เป็นเวลานานอีกด้วย และปัญหาน�ำ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ ในทุกชุมชน
ไม่วา่ จะเป็นชุมชนศรีกมุ าร ชุมชนแสนตอ ชุมชนคลองพิทยา
ลงกรณ์ ชุมชนวัดหลวงพ่อเต่า หรือชุมชนเสาธง นับเป็น
ปัญหาใหญ่ทเี่ กิดจากหลายสาเหตุเช่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
โรงงานอุตสาหกรรมทีป่ ล่อยน�ำ้ เสียออกมา การทิง้ ขยะลงใน

ล�ำคลอง เป็นต้น ซึง่ การเกิดน�ำ้ เสียจะก่อให้เกิดความเดือน
ร้อนอย่างรุนแรงต่อการท�ำประมงชายฝั่ง ซึ่งถือเป็นอาชีพ
หลักของชาวบ้านในพืน้ ที่
6.2 การจัดการชุมชน
การจั ด การปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายทั้ ง
6 ชุมชน มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ซึ่งทุกปัญหาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชมชนและ
จากหน่วยงานของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาจัดการ
แก้ไขปัญหาร่วมด้วยปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แสดงให้เห็นว่าชาวบ้าน
ในแต่ละชุมชน กลุม่ เครือข่าย หรือกลุม่ สมาคมต่างๆ มีวธิ กี าร
จัดการกับปัญหานัน้ ๆ ด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่แตกต่างกัน คือใช้หลัก
องค์ประกอบของการจัดการชุมชน ตามแนวคิดของอรัญ
จิตตะเสโน (2555) ทีน่ ำ� มาใช้เป็นสิง่ ส�ำคัญ คือ 1) การวางแผน
วางนโยบาย จะมาจากความร่วมมือกันของสมาชิกในแต่ละ
ชุมชน โดยผูน้ ำ� ชุมชน และคณะกรรมการชุมชนทีไ่ ด้มกี ารร่วม
กันปรึกษาหารือถึงปัญหา และทราบสาเหตุ ความเป็นมาของ
ปัญหานัน้ เป็นอย่างดี จากนัน้ ตัวแทนของแต่ละชุมชนจะร่วม
กันก�ำหนดวางแผน ก�ำหนดเป้าหมาย และทิศทางในการแก้ไข
ปัญหาทีจ่ ะด�ำเนินการแก้ไขปัญหานัน้ ๆ อย่างไร สามารถร่วม
กันแก้ไขปัญหากันได้เ องหรือ ไม่ หรือ จ�ำเป็นต้อ งอาศัย
หน่วยงานภาครัฐเพื่อจะได้ด�ำเนินการไปตามขั้นตอนที่ได้
วางไว้ น�ำไปสูจ่ ดุ หมายในการแก้ไขปัญหาต่อไป 2) การตัดสิน
ใจ ชาวบ้านในแต่ละชุมชนจะร่วมกันตัดสินใจ พิจารณาถึง
ผลดี และผลเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ตามข้อมูลที่มี
อยูจ่ ริง ก่อนทีจ่ ะแก้ไขปัญหาต่างๆ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
กับชุมชนของตน 3) การด�ำเนินงานทีไ่ ด้มกี ารวางแผนเกิดขึน้
เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านหรือตัวแทนของแต่ละชุมชน จะรู้
หน้าทีข่ องตน และจะด�ำเนินการตามทีไ่ ด้วางแผนการไว้ ทัง้ นี้
ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจะมีหน้าที่ในการช่วยสอดส่อง
และติดตามการด�ำเนินงานควบคูก่ นั ไป 4) การแก้ไขปัญหา
การท�ำงานอาจมีปญ
ั หาหรืออุปสรรคบ้าง ดังนัน้ คณะท�ำงาน
ที่เป็นตัวแทนของชาวบ้าน รวมถึงชาวบ้านจากทุกชุมชนที่
เหลือจะมีสว่ นร่วมในการติดตาม ประเมินการด�ำเนินงานและ
ร่วมกันแก้ปญ
ั หา เพือ่ ไม่ให้มปี ญ
ั หาสะสม อีกทัง้ ยังสามารถที่
จะเปลีย่ นแปลงวิธกี ารปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมต่อไป
จากองค์ประกอบของการจัดการชุมชนทั้งหมดที่ได้
กล่าวมาจะเห็นได้วา่ การมีสว่ นร่วมของชาวบ้านเป็นสิง่ จ�ำเป็น
และมีความส�ำคัญ เนือ่ งจากจะเป็นตัวขับเคลือ่ นกระบวนการ
ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนให้ผ่านไปได้ นั่นเป็น
เพราะชุมชนเป็นเรือ่ งของสังคมส่วนรวม ทุกคนในชุมชนหรือ
สังคมมีความส�ำคัญเท่ากัน จะยึดหลัก หรือท�ำตามอ�ำเภอใจ
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ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ ฉะนั้นหากต้องการให้เกิดการ
จัดการชุมชนที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทุกคนในแต่ละชุมชน
จะต้องมีสว่ นร่วมกันในการด�ำเนินทุกกิจกรรมของชุมชน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำไปใช้
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดกั บ ชุ ม ชนเป้ า หมายทั้ ง
6 ชุมชน ไม่ได้มคี วามแตกต่างกัน ซึง่ จากแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่ผ่านมาของชาวบ้านยังเป็นไปในลักษณะต่างคน
ต่างแก้ไขปัญหาเฉพาะชุมชนของตนเอง บางชุมชนมีวธิ กี าร
ในการจัดการแก้ไขปัญหาได้ดี แต่บางชุมชนอาจจะยังจัดการ
กับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ไม่ดี ฉะนัน้ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะให้มกี าร
พูดคุยกันระหว่างผู้น�ำชุมชน และคณะกรรมการชุมชนทุก
ชุมชน ทัง้ ชุมชนทีไ่ ม่ได้รบั ความเดือดร้อน และชุมชนทีไ่ ด้รบั
ความเดือดร้อน เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ และร่วมแรงร่วมใจ
กันแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นอันจะน�ำมาสู่วิธีการจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพพัฒนาสูก่ ารเป็นชุมชนทีเ่ ข้มแข็งต่อไป
7.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
7.2.1 จากการเก็บข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้ มีหน่วยงาน
ภาครัฐได้เข้ามาดูแลและรับฟังปัญหา แต่ยังไม่ได้รับการ
แก้ปัญหาให้ชาวบ้านอย่างแท้จริง ควรมีการวิจัยเชิงส�ำรวจ
เรือ่ ง ความพึงพอใจของชาวบ้านทีไ่ ด้รบั จากนโยบายบริหาร
จัดการของภาครัฐ
7.2.2 จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั พบว่าชาวบ้านหลายๆ คน มีภมู ปิ ญ
ั ญา
ที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ เช่น การอ่านพระจันทร์
โดยใช้ข้างขึ้นข้างแรม การสังเกตทิศทางลม การดมกลิ่น
ของน�ำ้ การพยากรณ์อากาศทีแ่ ม่นย�ำ เป็นต้น ควรมีการวิจยั
ในเรื่องของภูมิปัญญาเหล่านี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและ
ควรจะศึกษา เก็บรวบรวมไว้ให้กบั คนรุน่ หลังได้เรียนรูต้ อ่ ไป
8. เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
ประวิทย์ เรืองจ�ำรัส. (2544). การจัดการทรัพยากรโดย
ชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน�้ำงาว อ�ำเภองาว
จังหวัดล�ำปาง. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการมนุษย์และสิง่ แวดล้อม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประสูติ ช้างเจริญ. (2557). สัมภาษณ์, 10 กรกฎาคม 2557
ปิยะ ประทีปรักมณี. (2546). การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีช่ ายทะเลบางขุนเทียน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมวิ ท ยาประยุ ก ต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. (2549). การศึกษารูปแบบ
ตัวชีว้ ดั และกระบวนการจัดการชุมชนเข้มแข็งของ
ไทย. ปริญญานิพนธ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน. (2558). [สืบค้นเมือ่ 15 มิถนุ ายน
2558]. จาก http:// HYPERLINK “http://www.
bangkok.go.th/” www. bangkok.go.th/
bangkhunthian.
อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ. (2548). ความสามารถทางการสือ่ สาร
ของผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน.
ปริญญานิพนธ์ วารสารศาตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหา วิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
อรัญ จิตตะเสโน. (2555). หลักการและวิธกี ารบริหารจัดการ
ชุมชน. เอกสารประกอบการเรียนรูใ้ นโครงการวิจยั
และพั ฒ นาตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู ่ สุ ข
ภาวะองค์รวมภายใต้แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา.
สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์.
ภาษาอังกฤษ
Horton, P. B. and Leslie, G. R. (1965). The sociology
of social Promblems. New York : Applenton
Century Inc.
Raab, E. and Selznick, G. J. (1959). Major Social
Problem. New York : Peterson.

