
 

 

 

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ต้ังแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

1 ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

รายงานสรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศ 
 

1. แนวทางการในการดําเนินงาน 
การจัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3 เพ่ือนําเสนอผลสรุปของการสํารวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการฯ 

ให้แก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ผลที่ได้จากการจัดประชุม จะนํามา
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ปัญหา และข้อจํากัด 

 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือนําเสนอ สรุปผลการสํารวจ และออกแบบรายละเอียด ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ 

และร่วมพิจารณาในข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความละเอียดรอบคอบ รวมถึง
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 

2) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการนําเสนอ 
(1) ผลการสํารวจ และออกแบบรายละเอียดฯ 
(2) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข  
(3) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
(1) กลุ่มประชาชนที่รับผลกระทบจากโครงการ และผู้นําชุมชน 
(2) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น  
(3) เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
(4) สถาบัน หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่ 
(5) ประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการ และสื่อมวลชน 

 

4) ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการและเทคนิค 
(1) เตรียมการประชุม 

 กําหนดเน้ือหาในการนําเสนอ   
1) ผลการสํารวจ และออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
2) มาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
3) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 ประสานงานโครงการกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ในการเชิญเข้าร่วมประชุม 
 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเตรียมการจัดประชุม และเชิญเข้าร่วมประชุม 



 

 

 

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
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(2) ขั้นการดําเนินการประชุม 
 บรรยายสรุป นําเสนอผลการศึกษา  
 ตอบข้อซักถาม 
 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 ประเมินผลการประชุม สรุปผลการประชุม 

(3) ขั้นการสรุปผลการจัดประชุม 
 ระหว่างการดําเนินงานจัดประชุม คณะทํางานจะทําการจดบันทึก บันทึกเสียง 

บันทึกภาพ  
 สังเกตการณ์ระหว่างการประชุม แล้วนํามาสรุปผลการประชุม 
 วิเคราะห์ผลจากแบบสํารวจที่ได้จากการประชุม 
 สรุปผลการประชุม 

 

5) อุปกรณ์เครื่องมือ/ประเภทของสื่อที่ใช้ในการดําเนินงาน 
 คณะทํางานจะจัดเตรียมสื่อประกอบการประชุม ดังน้ี 

(1) เอกสารสรุปข้อมูล/แผ่นพับนําเสนอโครงการ 
(2) สื่อประกอบการบรรยาย Power Point 
(3) แบบประเมินทัศนคติ/ความคิดเห็นต่อโครงการ 
 

6) ระยะเวลาดําเนินการ 
การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น มีระยะเวลาดําเนินการ ครึ่งวัน มีรายละเอียดดังน้ี 
(1) นําเสนอผลการศึกษาโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
(2) นําเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(3) ตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
 

7) สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องประชุม 2 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

8) ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 
 ผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม และทีมงานรับผิดชอบในการจัดเตรียม

สื่อการประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ นําเสนอข้อมูลและแผนพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม 
 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา 
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9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดําเนินการโครงการ 
(2) ผู้ เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิด และข้อเสนอแนะต่อการสํารวจ และออกแบบ

รายละเอียด 
(3) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถช่วยเผยแพร่ผลการศึกษาแก่ประชาชนท่ัวไป และผู้ที่สนใจใน

ท้องถิ่นได้รับทราบ 
 

2. การดําเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
2.1 การประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุม 

การแจ้งกําหนดการรับฟังความคิดเห็น ในการปัจฉิมนิเทศโครงการต่อ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาธารณชน รับทราบล่วงหน้าก่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น  
ไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่านทางช่องทางการสื่อสาร 3 ช่องทาง เพ่ือให้หน่วยงานและสาธารณชนที่สนใจ สามารถ
เตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง ได้แก่ (1) จดหมายเชิญ โดยส่งหนังสือเชิญ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด อําเภอ และหน่วยงานการปกครอง
ท้องถิ่น ดังแสดงใน ภาคผนวก ก (2) ป้ายประกาศ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ (3) เว็บไซต์
ของศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมเจ้าท่า 
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2.2 สรุปผลการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการฯ 
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง

ประชุม 2 อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง โดยมี ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน  เชาวลิต 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง  และประชาชนที่ได้รับผลกระทบในหมู่ 1 หมู่ 2 
และหมู่ 3 ตําบลแหลมตะลุมพุก รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าและที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 118 คน  
มีรายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 2.2-1 และแสดงบรรยากาศในการประชุม ใน รูปที่ 2.2-1 
 

ตารางที่ 2.2-1 จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
 

หน่วยงาน จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน) 
ส่วนราชการระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล 15 
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรเอกชน 3 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 90 
กรมเจ้าท่า 5 
คณะที่ปรึกษา 5 
รวม 118 

 
การดําเนินการจัดประชุม จัดให้เป็นลักษณะ Two-way Communication คือ มีทั้งการบรรยาย

รายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย การอภิปรายในที่ประชุม 
และการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านแบบสอบถาม 
 

 ในจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 108 คน (ไม่รวมกรมเจ้าท่า และที่ปรึกษา) มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
98 คน คิดเห็นร้อยละ 90.74 แต่มีแบบสอบถามท่ีตอบคําถามครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนํามาวิเคราะห์ได้
จํานวน 88 ชุด 
 

3. สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามประกอบไปด้วยคําถาม 3 ส่วน คือ  

1) ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2) ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
3) การรับรู้ข้อมูลโครงการ 
4) การประเมินผลการจัดสัมมนา 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากคําถามทั้ง 4 ส่วน สรุปได้ดังน้ี 
 

   
การลงทะเบียน และการจัดบอร์ดนิทรรศการหน้าห้องประชุม 

 

    

 
นายวรรณชัย  บุตรทองดี 

ผอ.สํานักวิศวกรรมกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน 
ว่าท่ี ร.ต.ฐิตวัฒน  เชาวลิต 

กล่าวเปิดการประชุม 
ที่ปรึกษาบรรยายสรุป 

  
บรรยากาศในที่ประชุม 

 

   
บรรยากาศการแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามในที่ประชุม 

รูปที่ 2.2-1  บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
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(1) ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมา คือ 

ผู้แทนจากหน่วยงานระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล คิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41-50 ปี 
ประกอบอาชีพทําประมงเป็นหลัก จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด (รูปที่ 3-1) 
 

 
 

 

 

เพศ อายุ 

 

 
 

 

 

อาชีพหลัก ระดับการศึกษา 
 

รูปที่ 3-1  แผนภาพแสดงข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 



 

 

 

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ต้ังแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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(2) ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
 (2.1) ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาด้านวิศวกรรม 
 

รูปแบบโครงสร้างป้องกันการการกัดเซาะชายฝั่งแบบเขื่อนหินนอกฝั่ง การจัดวาง และองค์ประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 

ความคิดเห็น ระบุข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
คิดว่าเหมาะสมแล้วทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 89.77 

 เมื่อก่อสร้างเขื่อนหินนอกฝ่ัง 12 กิโลเมตรแรกแล้วเสร็จ ผลกระทบในส่วนที่ยัง
ไม่ได้ก่อสร้างจะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ 

 ในขั้นตอนการก่อสร้าง ควรมีวิศวกรคุมงานให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ 
คิดว่าควรปรับปรุงแก้ไข 
คิดเป็นร้อยละ 9.09 

 ควรเสริมเขื่อนกันคล่ืนนอกฝ่ังเป็น 2 แถว สลับฟันปลา เพื่อป้องกันคล่ืนเข้า
มากระทบชายฝ่ังระหว่างช่องว่างของเขื่อน 

 เกรงว่าช่องว่างระหว่างเขื่อน 60 เมตร จะกว้างเกินไป ทําให้น้ําทะเลกัดเซาะ
เข้ามาชายฝ่ังได้ 

 ควรเริ่มสร้างเขื่อนตัวแรกจากปลายแหลมตะลุมพุกก่อน  
ไม่แสดงความคิดเห็น 
คิดเป็นร้อยละ 1.14 

 

 
 (2.2) ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้าน
กายภาพ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 80.68 เห็นว่า
มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ได้แก่ สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 
คุณภาพอากาศ ระดับความดังเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพนํ้าทะเล มีความเหมาะสมแล้วทั้งหมด 
   ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05 คิดว่า ควรปรับปรุงแก้ไข
มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 
 



 

 

 

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ต้ังแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รายการ จํานวน ร้อยละ 

คิดว่าเหมาะสมแล้วท้ังหมด 71 80.68 

คิดว่าควรปรับปรุงแก้ไข 15 17.05 

- สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 3 20.00 

-คุณภาพอากาศ 2 13.33 

-ระดับความดังเสียง 3 20.00 

-ความสั่นสะเทือน 2 13.33 

-คุณภาพน้ําทะเล 0 0.00 

-ไม่ระบุ 9 60.00 

-ไม่แสดงความคิดเห็น 2 2.27 

 
  2) ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้าน

ชีวภาพ   
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 80.68 เห็นว่า

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ  ได้แก่  นิเวศวิทยาบนบก และ นิเวศวิทยาทาง
ท ะ เ ล 
มีความเหมาะสมแล้วทั้งหมด  

ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไข
มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 

 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

คิดว่าเหมาะสมแล้วท้ังหมด 71 80.68 

คิดว่าควรปรับปรุงแก้ไข 16 18.18 

-นิเวศวิทยาบนบก 0 0.00 

-นิเวศวิทยาทางทะเล 6 37.50 

-ไม่ระบุ 10 62.50 

-ไม่แสดงความคิดเห็น 1 1.14 

 



 

 

 

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
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 3) ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางคุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 79.55 เห็นว่า
มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การ
คมนาคมขนส่ง ขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า มีความเหมาะสมแล้วทั้งหมด 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45 เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไข
มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 

 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

คิดว่าเหมาะสมแล้วท้ังหมด 70 79.55 

คิดว่าควรปรับปรุงแก้ไข 18 20.45 

การคมนาคมขนส่ง 1 5.56 

การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 5 27.78 

ขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 4 22.22 

ไม่ระบุ 8 44.44 

ไม่แสดงความคิดเห็น 0 0.00 

 
 4) ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง
คุณภาพชีวิต 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 84.09 เห็นว่า 
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางคุณภาพชีวิต ได้แก่ เศรษฐกิจ-สังคม การสาธารณสุข
และผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวและสุนทรียภาพ มีความเหมาะสม
แล้วทั้งหมด 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไข
มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 
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รายการ จํานวน ร้อยละ 

คิดว่าเหมาะสมแล้วท้ังหมด 74 84.09 

คิดว่าควรปรับปรุงแก้ไข 12 13.64 

-เศรษฐกิจสังคม 1 8.33 

-สาธารณสุข 1 8.33 

-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 0.00 

-แหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 3 25.00 

-สุขภาพ 1 8.33 

ไม่ระบุ 6 50.00 

ไม่แสดงความคิดเห็น 2 2.27 
 

โดยมีข้อเสนอแนะที่ให้เพ่ิมเติม คือ   
 การกําหนดนํ้าหนัดรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ชัดเจน 
 สํารวจจัดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ของที่ดินชายฝั่งทะเล (Zoning) เพ่ือรักษาพ้ืนที่

ให้มากที่สุด และอาจมีการสงวนสิทธิบ้างเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม 
 จํากัดการบุกรุก และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และหาวิธีการแก้ไขและจัดระเบียบ

ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับชุมชน 
 หากโครงการมีการใช้คนงานต่างด้าว ควรกําหนดให้มีการข้ึนทะเบียนคนงาน

ต่างด้าวด้วย 
 ดูแลให้มีการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโครงการก่อสร้าง และป้ายเตือน

อันตรายจากการก่อสร้างให้ประชาชนรับรู้โดยทั่วถึงกัน 
 

5) ความคิดเห็นต่อมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 84.09 เห็นว่า

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมแล้วทั้งหมด 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไข

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจัยต่างๆ ดังน้ี โดยมีข้อเสนอแนะที่ให้เพ่ิมเติม คือ ควร
กําหนดระยะเวลาที่ดําเนินการให้แน่นอน ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ 



 

 

 

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
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รายการ จํานวน ร้อยละ 

คิดว่าเหมาะสมแล้วท้ังหมด 74 84.09 

คิดว่าควรปรับปรุงแก้ไข 12 13.64 

-สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 1 8.33 

-คุณภาพอากาศ 1 8.33 

-ระดับความดังเสียง 2 16.67 

-ความสั่นสะเทือน 1 8.33 

-คุณภาพน้ําทะเล 1 8.33 

-นิเวศวิทยาทางทะเล 3 25.00 

-การคมนาคมขนส่ง 2 16.67 

-เศรษฐกิจสังคม 1 8.33 

ไม่แสดงความคิดเห็น 2 2.27 
 

  (2.3) การรับรู้ข้อมูลโครงการฯ 
  1) เข้าร่วมการประชุมที่ผ่านมาของโครงการ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 56.82 เคยเข้าร่วม
ประชุมกลุ่มย่อยระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 48.86 เคยเข้าร่วม
ประชุมครั้งที่ 2 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 
  2) การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 เห็นว่าโครงการฯ 
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นมาก 
 

 (2.4) การประเมินผลการสัมมนา 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพอใจในระดับมากในทุกหัวข้อที่ประเมิน ดังน้ี 



 

 

 

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ต้ังแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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(3) ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นที่ได้จากแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับโครงการ โดยแบ่งเป็น
ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 
ด้านวิศวกรรม  ควรจะเริ่มต้นโครงการจากปลายแหลมก่อน 

 เขื่อนกันคลื่นนอกฝั่ง ควรทําแบบสลับฟันปลา โดยเพ่ิมช้ันนอกออกไปอีกช้ัน
ห่างจากช้ันแรกตามความเหมาะสม 

 เมื่อก่อสร้างระยะแรก 12 กิโลเมตรแล้วเสร็จ ผลกระทบกับส่วนที่เหลือจะ
รุนแรงมากกว่าเดิมหรือไม่ 

 ขอให้ไปสํารวจทรายบริเวณปลายแหลมท่ีจะนํามาถมชายหาด ว่ามีปริมาณ
เพียงพอหรือไม่ เน่ืองจากมีทรายอยู่เฉพาะด้านบนๆ ด้านล่างเป็นดินโคลน 

ด้านสิ่งแวดล้อม  วิตกกังวลเรื่องการขนส่งหินเข้ามาในพ้ืนที่ เน่ืองจากถนนสายหลักจากอําเภอ
ปากพนังมายังแหลมตะลุมพุกมีเส้นทางเดียว หากรถบรทุกหินที่มีนํ้าหนัก
มาก และต้องขนส่งหลายเที่ยวต่อวัน อาจทําให้ถนนชํารุด เสียหายเป็น
อันตรายต่อการสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ได้ จะมีมาตรการป้องกัน แก้ไข 
ดูแล ซ่อมแซมอย่างไร 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 
ด้านอ่ืนๆ  ต้องการให้ก่อสร้างโดยเร็ว ถ้าย่ิงช้ามากเท่าไร ชายฝั่งทะเลบริเวณแหลม

ตะลุมพุกก็จะหมดไปเรื่อยๆ และจะเกิดความเสียหายอย่างมาก 
 การก่อสร้างในปีงบประมาณ 2559 แหลมตะลุมพุกจะถูกมรสุมกระหนํ่า

รุนแรงอีก 2 ครั้ง ไม่ทราบว่าแหลมตะลุมพุกจะเหลือพ้ืนที่ให้ดําเนินการ
หรือไม่ ดังน้ัน จึงควรแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนก่อนโดยการก่อสร้างเข่ือน
หินริมฝั่งในบริเวณที่มีการกัดเซาะมาก 

 
(4) สรุปประเด็นที่ได้จากในท่ีประชุม 

  ภายหลังการบรรยายสรุปการดําเนินการศึกษาในด้านต่างๆ ของที่ปรึกษา  ได้เปิดเวทีให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการซักถามปัญหา และเสนอแนะข้อคิดเห็น  สามารถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 

ประเด็น คําถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น คําชี้แจง 
ด้านวิศวกรรม 1.ในการก่อสร้างเขื่อนหินนอกฝั่ง ในช่วงฤดู

มรสุมต้องหยุดก่อสร้าง โครงสร้างท่ีสร้างยังไม่
เสร็จจะชํารุดหรือไม่ 

1.การก่อสร้างเขื่อนหินนอกฝั่ง จะทํานอกฤดู
มรสุม และจะก่อสร้างให้แล้เสร็จเป็นตัวๆ ไป 
ในช่วงฤดูมรสุมทําได้เพียงขนหินมากองรวมไว้
เท่านั้น เม่ือคลื่นลมสงบจึงจะทําการก่อสร้างต่อ 

2.เสนอให้นําทรายจากการขุดลอกร่องน้ําปาก
พนังมาเสริมชายหาด 

- 

3.การนําทรายบริเวณปลายแหลมตะลุมพุกมา
ใช้เสริมชายหาด จะเกิดผลกระทบอย่างไร 
หรือไม่ 

3.จากการศึกษาวิเคราะห์ภายถ่ายดาวเทียม 
ทรายบริเวณปลายแหลมตะลุมพุกจะงอกข้ึนมา
เร่ือยๆ ประมาณปีละ 11 เมตร จึงไม่เกิดผล
กระทบแต่อย่างใด 

ด้านอื่นๆ 1.ต้องการให้โครงการเกิดข้ึนโดยเร็วท่ีสุด 
เพราะโครงการนี้เร่ิมศึกษามาต้ังแต่ปี 2548 
แต่ติดท่ีต้องทํา EIA จึงยังไม่สามารถก่อสร้าง
ได้ ปัจจุบันผ่านมา 11 ปีแล้ว และยังต้องรอ
อีก 2 ปีจึงจะก่อสร้างได้ ซ่ึงแหลมตะลุมพุก
จะต้องถูกมรสุมพัดกระหน่ําอีก 2 รอบ เกรงว่า
จะไม่ทันการ  มีวิธีไหนท่ีจะสามารถก่อสร้างได้
ก่อนปี 2559 หรือไม่ 

1.การศึกษามีข้ันตอนในการดําเนินงาน โดยกรม
เจ้าท่าต้องส่งรายงาน EIA ให้ สผ.พิจารณา
เห็นชอบก่อนจึงจะต้ังงบประมาณเพื่อการ
ก่อสร้างได้ แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดวิกฤต
เร่งด่วนจริงๆ กรมเจ้าท่าสามารถตั้งงบประมาณ
เพ่ือการก่อสร้างโครงสร้างท่ีไม่ต้องจัดทํา
รายงาน EIA เพ่ือเป็นการป้องกัน แกไ้ขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ทันที 
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