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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ของชุมชนท้องถิ่นต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
เพื่อน ามาวางแผนเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารสู่ชุมชน พื้นท่ีศึกษาต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นสมาชิกในชุมชนบ้านบางบ่อล่าง ต าบลบางแก้ว จังหวัด
สมุทรสงคราม ท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนจ านวน  89 
ครัวเรือน วิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งและการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนาความ 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด ร้อยละ 91.78  โดยเลือกรับชมข่าว
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48 
ในพระราชส านักมากท่ีสุด ร้อยละ 31.50  ส าหรับข้อมูลข่าวสารด้าน
สิ่งแวดล้อมจะรับรู้จากสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุดเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อย
ละ 87.67 แต่หากเป็นข่าวสารสิ่งแวดล้อมเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งจะ
รับรู้จากผู้น าชุมชนท่ีเป็นก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 50.68 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.65 มีความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง
อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะคนส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบจากการ
กัดเซาะชายฝั่งมากถึงร้อยละ 68.49  ดังน้ันจะเห็นได้ว่าจากการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในระดับ
ปานกลาง องค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งผ่านทางสื่อโทรทัศน์หรือผู้น า
ชุมชน เช่น ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน เพื่อให้ เข้าถึงคนในชุมชนได้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
ค าส าคัญ: การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ชุมชนท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับการ
กัดเซาะชายฝั่ง 
 
Abstract  

This study aimed to investigate the perception of 
news of local community toward coastal erosion in order to 
select the appropriate media to publicize knowledge and 
news to the community. The research site was Bangkaew 
Subdistrict, Muang District, Samut Songkhram Province. The 
questionnaires were used to collect data from the sample. 
The sample included the heads or the representatives of 89 
families at Ban Bang Boa Lang, Bangkaew Subdistrict, Samut 
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Songkhram Province. The statistics used to analyze levels of 
knowledge about coastal erosion included mean and 
standard deviation. The results were presented through 
description. 

The results showed that a majority of the sample 
perceived news from television at 91.78 percent. Most of 
them selected to watch royal affairs and agenda at 31.50 
percent. For information on the environment is aware of 
media television at 87.67 percent. They perceived news 
about coastal erosion from the village headman 50.68 
percent. A majority of the sample at 61.65 percent 
possessed knowledge about coastal erosion at moderate 
level. Most of the sample was affected by coastal erosion 
up to 68.49 percent. The results revealed that the sample 
possessed knowledge about coastal erosion at a moderate 
level. Therefore, government agencies or relevant 
organizations should publicize knowledge about coastal 
erosion via televisions or community heads such as 
headmen or village headmen so the knowledge could be 
extended to community members as effectively as possible. 

 
Keywords: Perception of news, Local community, 
Knowledge about coastal erosion 
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บทน า 

จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554) 
ประเทศไทยมีพื้น ท่ีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,148 กิโลเมตร 
ครอบคลุม 23 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตราด จันทบุรี ระยอง 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส  โดยพื้นท่ี
ท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงพบบริเวณชายฝั่งทะเล
อ่าวไทยตอนบน มีสาเหตุจากธรรมชาติท่ีเกิดจากคลื่นลม วาตภัย 
อุทกภัย และจากกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากน้ีรวมถึงการสร้างท่ีพัก
เชิงพาณิชย์ การสร้างนิคมอุตสาหกรรม การสร้างเส้นทางคมนาคม ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม
และสมุทรสาคร โดยมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, 2554)   

ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือน ชุมชนจนถึงระดับประเทศ จากความเสียหายของบ้านเรือน
ท่ีพักอาศัย การสูญเสียท่ีดิน การสูญเสียรายได้จากการท่องเท่ียวและ
การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไข ผลกระทบด้านสังคมจากการ
ย้ายถิ่น ตลอดจนการด ารงชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณพื้นท่ี
ชายฝั่งกว่า 12 ล้านคน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554) 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งท่ีผ่านมาองค์กร
ภาครัฐได้ก าหนดนโยบายและด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้โครงสร้าง
ทางวิศวกรรม เช่น การถมทราย การเสริมชายหาด การสร้างก าแพง
กั้นคลื่น การวางแนวไส้กรอกทราย การใช้รอดักทราย การใช้เขื่อนกัน
ทรายและคลื่น การตอกเสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม ตลอดจนการปลูกป่า
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ชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นท่ีชายฝั่ง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 
2554) โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาและมิได้มีการให้ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งและวิธีการจัดการให้แก่ชุมชน ท่ีประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติน้ี ท าให้ชุมชนต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ตามศักยภาพด้านความรู้ของตนเอง จึงท าให้การแก้ไขปัญหาไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ดังน้ันการให้ข้อมูลข่าวสารตลอดจน
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชน จะช่วยให้ชุมชน
สามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาและลดความเสี่ยงต่อ
ผลกระทบดังกล่าว อีกท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นท่ีการกัดเซาะชายฝั่ง ซ่ึง
จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนก าหนดนโยบายและการจัดท าแผนใน
การแก้ไขปัญหาพื้นท่ีการกัดเซาะชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่าคนในชุมชนบ้านบางบ่อ
ล่างมีความรู้เรื่องการกัดเซาะชายฝั่งมากน้อยเพียงใด และมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหรือช่องทางไหนมากท่ีสุดและหากเป็นข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งชุมชนเคยได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่อหรือช่องทางใดบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรน ามาใช้ในการ
วางแผนให้ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลข่าวสารการกัดเซาะชายฝั่งให้
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความรู้ของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง 
 2. เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง 
 3. เพื่อก าหนดช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาครั้งน้ีได้ก าหนดประเด็นการศึกษาความรู้ของคน
ในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งว่าอยู่ระดับใด รวมถึงคนใน
ชุมชนมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากช่องทาง
ไหนหรือสื่อประเภทไหนมากท่ีสุด เพื่อน าไปสู่การก าหนดช่องทางหรือ
การเลือกใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การกัดเซาะชายฝั่งท่ีเหมาะสมกับชุมชนบ้านบางบ่อล่าง หมู่ท่ี 10 
ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  เน่ืองจากพื้นท่ี
ดังกล่าวติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย คนในชุมชนมีวิถีชีวิตความสัมพันธ์กับ
การใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีชายฝ่ังในการประกอบอาชีพประมง พื้นท่ี
ดังกล่าวจึงเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจในประเด็นท่ีคนในชุมชนได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ท าให้ต้องมีการก าหนด
ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งท่ีเหมาะสมกับคนในชุมชน 
 
 
 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University52



53 
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
จากเอกสารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แนวคิดการรับรู้
ข่าวสาร ของ Klapper (1960) และ Schiffman & Kanuk  (2000)  
ซ่ึงกล่าวว่าการรับรู้ข่าวสารเป็นกระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือ
เปิดรับข่าวสารท่ีเสมือนเครื่องกรองในการรับรู้ของมนุษย์ ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การเลือกเปิดรับ 2) การเลือกให้ความ
สนใจ 3) การเลือกรับรู้และตีความหมาย และ 4) การเลือกจดจ า และ
การรับรู้ยังเป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลมีการเลือก การประมวลผล
และการตีความของตัวกระตุ้นออกมาให้มีความหมายและมองเห็นภาพ
ขอ ง เ น้ื อหา น้ัน  ศึ กษาแนว คิดก า รสื่ อ คว ามหมายและก าร
ประชาสัมพันธ์ตามแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน  (2546)  และ Rogers  
(1976) ท่ีได้กล่าวว่า เป็นกระบวนการท่ีถ่ายทอดสาร (Message) จาก
ฝ่ายหนึ่งท่ีเรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ไปยังอีกฝ่ายหน่ึงท่ีเรียกว่า ผู้รับ
สาร (Receiver) โดยผ่านทางส่ือ (Channel) ท้ังในรูปแบบของสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ นิตยสาร เป็นต้น รวมท้ังการส่ือสารเป็น
การแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด การกระท า หรือ
ข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลให้มีความเข้าใจ มี
ทัศนคติ และมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอย่างเปิดเผยและควรมีการ
เลือกใช้ช่องทาง ในการสื่ อสาร ท่ี เหมาะสม ท่ีสุดเพื่ อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีตั้งไว้  
 และศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมของ Reeder  (1974) และ 
ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (2542) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมมี 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะการมีส่วนร่วมแบบกว้างๆ เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยความ
สมัครใจในการตัดสินใจด าเนินงาน การตรวจสอบ และการร่วมรับ
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ผลประโยชน์ด้วยกัน ลักษณะท่ีสอง เป็นการมีส่วนร่วมแบบเจาะจง 
โดยมุ่งเน้นไปท่ีความคิดริเริ่ม ความเพียรพยายาม และความเป็นตัว
ของตัวเองในการด าเนินงาน รวมท้ังการมีส่วนร่วมเป็นการปะทะ
สังสรรค์ในแบบปัจเจกบุคคลและแบบกลุ่ม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากหนังสือ  ต ารา  บทความ
วิชาการและระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาก าหนดแนวทางใน
การศึกษาและเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี
เป็นประชากรท้ังหมดแบบเจาะจง (Purposive sampling) เน่ืองจาก
เป็นได้รับผลกระทบโดยตรงจากพื้นท่ีการกัดเซาะชายฝั่งในชุมชนบ้าน
บางบ่อล่าง หมู่ 10 ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
จ านวน 89 ครัวเรือน โดยเลือกหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนสมาชิกใน
ครัวเรือน   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 4 
ส่วน คือ  ส่ วนที่  1 แบบสอบถามข้อมูล ท่ัว ไปส าหรับ ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะข้อค าถามแบบปลายปิด (Close-ended 
questions) จ านวนท้ังสิ้น 7 ข้อค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลา
ท่ีอาศัยอยู่ภายใน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะ
ชายฝั่ง มีลักษณะของค าถามเป็นค าถามปลายปิด 2 ตัวเลือก โดยให้
เลือกตอบใช่หรือไม่ใช่ จ านวนท้ังสิ้น 10 ข้อค าถามโดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนหากตอบถูกให้ 1 คะแนน หากตอบผิด ให้ 0 คะแนน ส่วนที่ 3 
แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง มีลักษณะ
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ข้อค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิด (Open-ended questions) 
จ านวนท้ังสิ้น 6 ข้อค าถาม  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ
และค่าเฉลี่ย (Mean) 
 2. ข้อมูลระดับความรู้ วิเคราะห์โดยน าค่าคะแนนท่ีได้มาจัด
ระดับ โดยได้ใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(พรรณศิริ ยุติศรี, 2546) แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
 1) น้อยกว่าร้อยละ 60 (น้อยกว่า 6 คะแนน) หมายถึง     
มีความรู้ระดับต่ า 
 2) ร้อยละ 60-70 (ระหว่าง 6-7 คะแนน )  หมายถึง         
มีความรู้ระดับปานกลาง 
 3) มากกว่าร้อยละ 70  (มากกว่า 7 คะแนน)  หมายถึง   
มีความรู้ระดับสูง 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.90  อายุ

ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 41.10  สถานภาพสมรส ร้อยละ 76.71 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 79.45 ประกอบอาชีพหลัก
ประมงชายฝั่ง ร้อยละ 61.64 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 5,001-10,000 
บาทต่อเดือน ร้อยละ 38.36 และโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็น
ระยะเวลามากกว่า 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 87.67 
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2. ความรู้ของชุมชนต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

 จากการศึกษาความรู้ของชุมชนต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 
พบว่า เรื่องการกัดเซาะชายฝั่งท าให้เกิดการสูญเสียท่ีดินริมชายฝั่ง
ทะเลส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.65 รองลงมา
เรื่องการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อาจท าได้โดยการปลูกป่าชาย
เลน มีความรู้อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 23.28 และเรื่องของการสูบน้ า
บาดาลมาใช้ในปริมาณมากเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ชายฝั่งจมน้ าและ
เกิดการกัดเซาะได้ง่าย ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ระดับน้อย ร้อยละ 
15.07 
 
ตารางท่ี 1 ระดับความรู้ของชุมชนต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

ระดับคะแนน ระดับ
ความรู ้ ร้อยละ 

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (น้อยกวา่ 6 คะแนน) ต่ า 23.28 

คะแนนระหวา่งร้อยละ 60-70 (6-7 คะแนน) ปาน
กลาง 61.65 

คะแนนมากกว่าร้อยละ 70  (มากกว่า 7 คะแนน) สูง 15.07 
 

 3. การรับรู้ ข่าวสารของชุมชนต่อปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 
 จากการศึกษาการรับรู้ข่าวสารของชุมชนต่อปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง พบว่า ชุมชนมีการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.78  จากก านันหรือผู้ใหญ่บ้านร้อยละ 
79.45 และเสียงตามสายร้อยละ 73.97 ตามล าดับ ข้อมูลข่าวสารท่ี
ได้รับชมมากท่ีสุดคือ ข่าวในพระราชส านัก ร้อยละ 31.50 ข่าว
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พยากรณ์อากาศ ร้อยละ 28.77 ข่าวอื่นๆ เช่น ข่าวท่ัวไป ข่าวท้องถิ่น 
ร้อยละ 27.40  ตามล าดับ  ส่วนข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมมีการรับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด ร้อยละ 87.67 รองลงมาคือ
เสียงตามสาย ร้อยละ 68.50 และ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 67.12 
ตามล าดับ โดยหากเป็นข้อมูลข่าวสารด้านการกัดเซาะชายฝั่งในชุมชน
ส่วนใหญ่จะได้รับจากก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 50.68 รองลงมา คือ 
สื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 34.25 เสียงตามสาย ร้อยละ 21.92 ตามล าดับ 
และคนในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากพื้นท่ีการกัดเซาะชายฝั่ง
ถึง ร้อยละ 68.49 โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพื้นท่ีการกัด
เซาะชายฝั่ง ร้อยละ 79.45 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาความรู้ของชุมชนท้องถิ่นต่อปัญหาการกัด

เซาะชายฝั่งอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากคนในชุมชนเป็นผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการสูญเสียที่ดินริมชายฝั่งทะเลในการตั้งถิ่นฐาน
บ้านเรือน รวมถึงการประกอบอาชีพ ท้ังน้ีเน่ืองมาจากท่ีผ่านมาไม่เคย
มีหน่วยงานใดท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝ่ัง รวมถึงความรู้ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาคนในชุ มชนจะด า เ นินการจั ดการ กั น เอ งตามความรู้
ความสามารถของตนเองและการแลกเปลี่ยนความรู้ ซ่ึงกันและกัน 
เน่ืองจากส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาก าเนิดและอาศัยในชุมชนมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 15 ปี การสื่อสารในชุมชนส่วนใหญ่จะถ่ายทอด
จากผู้น าชุมชนไปสู่สมาชิกในชุมชน เช่น ก านันหรือผู้ ใหญ่บ้าน 
เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีส่งข้อมูลข่าวสารไปยังอีกคนในชุมชนได้รวดเร็วท่ีสุด
เกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท่ีเกิดขึ้น ท้ังน้ีการก าหนดช่องทาง
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งน้ัน 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 57



58 
ต้องเกิดจาการท่ีคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงขั้นตอนด าเนินงานผ่านการประชุมหมู่บ้าน เพื่อจะได้ร่วมกัน
ก าหนดช่องทางเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนบ้านบางบ่อล่าง หมู่ท่ี 10 ต าบลบาง
แก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สอดคล้องงานวิจัยของ
กรรณิการ์  อัศวดรเดชา (2552) ท่ีพบว่าการให้ความรู้แก่ชุมชนเป็น
แรงผลักดันช่วยให้เกิดการระดมความคิดในการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของคมกริบ  พีระธรรม (2554) ท่ี
พบว่า การให้ความรู้แก่พนักงานการประปานครหลวงผ่านการท า
กิจกรรมจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าการให้ความรู้เป็น
กลไกลส าคัญท่ีน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน  

จากการสื่อสารโดยใช้สื่อบุคคลแล้วสื่อท่ีเข้าถึงประชาชน
ได้มากท่ีสุด คือ สื่อโทรทัศน์ เพราะสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีสามารถ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย และมี
ข้อมูลท่ีทันสมัยทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น จึงท าให้เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะ
ช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารทางด้านส่ิงแวดล้อมให้กับคนในชุมชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐ กันภัย (ม.ป.ป.) ท่ีพบว่า ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง มีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด โดยส่ือดังกล่าวช่วยในการ
สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาท้ังด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าคนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการ

กัดเซาะชายฝั่งอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร
ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจแก่คน
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ในชุมชนผ่านสื่อทางโทรทัศน์ ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน เป็นต้น และสร้าง
กลไกในการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านระบบผู้น าชุมชนท่ีมีความคุ้นเคย
กับสมาชิกในชุมชนช่วยในการขับเคลื่อนการด าเนินการร่วมกัน 
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