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การประชุม 
ครั้งท่ี 2 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานการมีส'วนร'วมของประชาชนครั้งท่ี 2 

โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อม และสํารวจออกแบบโครงสร�างป�องกันการกัดเซาะชายฝ$%ง 
บริเวณบ�านอ'าวเคย หมู' 4 ตําบลม'วงกลวง อําเภอกะเปอร- จังหวัดระนอง 

 
1. แนวทางการในการดําเนินงานการมีส'วนร'วมของประชาชนครั้งท่ี 2 

การจัดประชุมการมีส�วนร�วมของประชาชน ครั้งท่ี 2 เป�นการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอการคัดเลือก
รูปแบบ โครงสร&างป'องกันการกัดเซาะชายฝ+,ง ขอบเขตการดําเนินงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล&อม และผล
การดําเนินงานการมีส�วนร�วมของประชาชน ครั้งท่ี 1 เพ่ือรับฟ+งความคิดเห็นและข&อเสนอแนะ จากผู&ท่ีมีส�วนได&-
ส�วนเสีย และผู&ท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือให&ได&ข&อมูลท่ีถูกต&องและชัดเจน เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ และนําไป
ออกแบบรายละเอียดต�อไป  

 

1) วัตถุประสงค- 
(1) เพ่ือนําเสนอรูปแบบโครงสร&างป'องกันการกัดเซาะชายฝ+,งท่ีนํามาคัดเลือก 
(2) เพ่ือนําเสนอขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล&อมและสุขภาพ 
(3) เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงาน การมีส�วนร�วมของประชาชน ครั้งท่ี 1 
(4) เพ่ือรับฟ+งความคิดเห็น และข&อเสนอแนะจากผู&เข&าร�วมประชุม 
 

2) ข�อมูล/ข'าวสารท่ีต�องการนําเสนอ 
(1) รูปแบบทางเลือกโครงสร&างป'องกันการกัดเซาะชายฝ+,งท่ีเหมาะสม ท้ังทางด&านวิศวกรรม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล&อม 
(2) ขอบเขตการดําเนินงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล&อมและสุขภาพ 
(3) ผลการรับฟ+งความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) 

 

3) กลุ'มเป�าหมาย 
(1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 
(2) กลุ�มประชาชน ท่ีอาจได&รับผลกระทบจากโครงการ และผู&นําชุมชน 
(3) เจ&าหน&าท่ีองค@กรปกครองท&องถ่ิน  
(4) เจ&าหน&าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข&องในพ้ืนท่ี 
(5) ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ 
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4) ข้ันตอนการดําเนินงาน วิธีการ และเทคนิค 
(1) ข้ันเตรียมการประชุม 

• ติดต�อประสานงานกับพ้ืนท่ี สถานท่ีจัดประชุม 

• เตรียมเนื้อหาในการนําเสนอโครงการ และจัดทําสื่อ เอกสารประกอบ 

• นําเสนอแผนงานต�อกรมเจ&าท�า พิจารณาให&ความเห็นชอบ 

• ประสานงานเชิญกลุ�มเป'าหมายเข&าร�วมประชุม 

• ประสานงานกับประธานในการเปDดการประชุม 
(2) ข้ันการดําเนินการประชุม 

• พิธีการเปDดประชุม : การกล�าวรายงาน การกล�าวเปDดประชุม (มีเนื้อหาเก่ียวกับ เหตุผล
ความจําเป�น ความสําคัญ และวัตถุประสงค@การจัดประชุม) 

• การบรรยาย : นําเสนอรูปแบบโครงสร&างป'องกันการกัดเซาะชายฝ+,งท่ีเหมาะสม  
ผลการศึกษาสิ่งแวดล&อม และผลการมีส�วนร�วมของประชาชน  

• เปDดเวทีรับฟ+งความคิดเห็นจากผู&เข&าร�วมประชุม : การตอบข&อซักถาม ระดม 
ความคิดเห็น ข&อเสนอแนะต�อโครงการ ต�อแนวทางการศึกษา และขอความร�วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม  

• บันทึกการประชุม : ระหว�างการดําเนินงานจัดประชุม คณะทํางานจะจดบันทึก 
บันทึกเสียง บันทึกภาพ และสังเกตการณ@ระหว�างการประชุม 

(3) ข้ันการสรุปผลการจัดประชุม 

• ผลการบันทึก นํามาจัดทําสรุปประเด็นต�างๆ แยกเป�น การแสดงความเห็น/ข&อเสนอแนะ
ในท่ีประชุม การถาม-ตอบจากใบแสดงความคิดเห็น และการตอบแบบประเมินในท่ี
ประชุม 

• วิเคราะห@ผลท่ีได&จากการประชุมตามประเด็นต�างๆ เช�น การรับรู&  ความสนใจ  
ความคิดเห็นต�อโครงการ ผลการคัดเลือกทางเลือก ประโยชน@ต�อโครงการ ทัศนคติต�อ
โครงการ ความร�วมมือในการศึกษาและพัฒนาโครงการ ฯลฯ 

• จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน เสนอต�อกรมเจ&าท�า 
 

5) อุปกรณ-เครื่องมือ/ประเภทของส่ือ ท่ีใช�ในการดําเนินงาน 
เพ่ือให&ผู& เข&าร�วมประชุม มีความเข&าใจในโครงการ คณะทํางาน จะจัดเตรียมสื่อประกอบ 

การประชุม ดังนี้ และดังแสดงใน ภาคผนวก ก 
• เอกสารสรุปข&อมูลของโครงการ และแผ�นพับนําเสนอโครงการ 

• บอร@ดนิทรรศการ 
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• สื่อประกอบการบรรยาย Power Point 

• แบบสอบถามความคิดเห็นผู&เข&าร�วมประชุม 
 

6) ระยะเวลาดําเนินการ 
การจัดประชุมการมีส�วนร�วมของประชาชน ครั้งท่ี 2 จัดในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-

12.00 น. มีการดําเนินงานดังนี้ 
(1) นําเสนอ รายละเอียดโครงการ ประกอบด&วย 

• ผลการศึกษารูปแบบโครงสร&างป'องกันการกัดเซาะชายฝ+,งท่ีเหมาะสม 

• ผลการดําเนินงานด&านสิ่งแวดล&อม  

• ผลการดําเนินงานด&านการมีส�วนร�วมของประชาชน  
(2) ตอบข&อซักถาม รับฟ+งและระดมความคิดเห็นจากผู&เข&าร�วมประชุม 
 

7) สถานท่ีดําเนินการ 
 อาคารยูนิลิเวอร@ โรงเรียนบ&านสํานัก ตําบลม�วงกลวง อําเภอกะเปอร@ จังหวัดระนอง 
 

8) ผู�รับผิดชอบในการดําเนินการ 
• นายพงศ@ชนิศ  ชูวิรัช  รองผู&จัดการโครงการ 

• รศ.ดร.สามัคคี  บุณยวัฒน@ ผู&ชํานาญการสิ่งแวดล&อม 

• ผศ.ดร. เชิดวงศ@  แสงศุภวาณิช วิศวกรชายฝ+,ง 

• นางมนชนก    วัดมณี ผู&เชี่ยวชาญด&านการมีส�วนร�วมของประชาชน 

• นางสาวนวลรัตน@  พรหมสมัย เลขานุการโครงการ 
 

9) ประโยชน-ท่ีคาดว'าจะได�รับ 
(1) ผู&เข&าร�วมประชุมได&รับทราบข&อมูล ผลการดําเนินงานโครงการ 
(2) ผู&เข&าร�วมประชุมยอมรับ และเข&าใจในโครงการ รวมถึงผลกระทบทางด&านต�างๆ ท่ีจะได&รับ 
(3) ผู&เข&าร�วมประชุมได&เสนอความคิด และข&อเสนอแนะ ท่ีคาดว�าจะเป�นประโยชน@ต�อโครงการ 
(4) สรุปผลและข&อเสนอแนะในทุกประเด็น ท่ีได&จากการดําเนินการจัดประชุม คณะทํางานจะ

นําไปใช&ประกอบการพิจารณา ในการศึกษาทุกๆ ด&านในข้ันต�อไป 
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10) การนําผลท่ีได�ไปใช� 
ข&อซักถามและข&อเสนอแนะต�างๆ ท่ีได&รับจากผู&เข&าร�วมประชุม ท้ังจากในท่ีประชุมและจาก

แบบสอบถาม ได&นําเสนอต�อคณะทํางานด&านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล&อม เพ่ือให&คณะทํางาน 
แต�ละด&าน ตอบข&อซักถาม และนําข&อเสนอแนะต�างๆ ไปประกอบการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือให&การกําหนดรูปแบบการ
พัฒนาโครงการ ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และสอดคล&องกับความต&องการของกลุ�มเป'าหมายมากท่ีสุด 
รวมถึงการนําข&อมูลไปประกอบการพิจารณา ผลกระทบด&านสิ่งแวดล&อมของแนวทางเลือกต�างๆ ในข้ันตอน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล&อม (EIA) เพ่ือให&การพัฒนาโครงการก�อผลกระทบต�อชุมชนน&อยท่ีสุด 

 

2. ผลการดําเนินงานการมีส'วนร'วมของประชาชน ครั้งท่ี 2 
 

1) การประกาศเชิญชวนเข�าร'วมประชุม 
การแจ&งกําหนดการรับฟ+งความคิดเห็น ให&สาธารณชนรับทราบล�วงหน&า ก�อนการจัดเวที 

รับฟ+งความคิดเห็นไม�น&อยกว�า 15 วัน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด&วย การรับฟ+งความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ผ�านทางช�องทางการสื่อสาร 3 ช�องทาง เพ่ือให&หน�วยงานและสาธารณชนท่ีสนใจ 
สามารถเตรียมตัวเข&าร�วมประชุมได&อย�างท่ัวถึง ได&แก� (1) จดหมายเชิญ โดยส�งหนังสือเชิญ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม และส�งหนังสือเชิญหน�วยงานราชการและหน�วยงานการปกครอง
ท&องถ่ิน (2) ป'ายประกาศ ติดท่ีบอร@ดประชาสัมพันธ@ ของหน�วยงานราชการ และใบประกาศแจกจ�ายให&
ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ (3) เว็บไซต@ของศูนย@วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล&อม คณะวิศวกรรมศาสตร@ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@ และกรมเจ&าท�า แสดงใน ภาคผนวก ข 
 

2) สรุปผลการจัดประชุมการมีส'วนร'วมของประชาชน ครั้งท่ี 2  
การจัดประชุมการมีส�วนร�วมของประชาชน ครั้งท่ี 2 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 

9.00-12.00 น. ณ อาคารยูนิลิเวอร@ ภายในโรงเรียนบ&านสํานัก โดยมี นายชนการ  ทิพย@ประเสริฐสุข 
นายอําเภอกะเปอร@ เป�นประธานเปDดการประชุม ผู&เข&าร�วมประชุม ประกอบด&วย หน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง 
ในระดับอําเภอ ตําบล และประชาชนท่ีได&รับผลกระทบในหมู� 2 และหมู� 4 ตําบลม�วงกลวง รวมท้ังเจ&าหน&าท่ี
จากกรมเจ&าท�าและท่ีปรึกษา รวมท้ังสิ้น 88 คน (รายชื่อแสดงในภาคผนวก ค) มีรายละเอียดดังแสดงใน 
ตารางท่ี 2.1-1 และแสดงบรรยากาศในการประชุมใน รูปท่ี 2.2-1 
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     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อม และสํารวจออกแบบโครงสร�างป�องกันการกัดเซาะชายฝ$%ง 
บริเวณบ�านอ'าวเคย หมู' 4 ตําบลม'วงกลวง อําเภอกะเปอร- จังหวัดระนอง 

 

     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อม และสํารวจออกแบบโครงสร�างป�องกันการกัดเซาะชายฝ$%ง 
บริเวณบ�านอ'าวเคย หมู' 4 ตําบลม'วงกลวง อําเภอกะเปอร- จังหวัดระนอง 

 

การประชุม 
ครั้งท่ี 2 

ตารางท่ี 2.1-1 จํานวนผู&เข&าร�วมประชุมการมีส�วนร�วมของประชาชน ครั้งท่ี 2 
 

หน'วยงาน จํานวนผู�เข�าร'วมประชุม (คน) 

ส�วนราชการ 13 

องค@กรปกครองส�วนท&องถ่ิน /ผู&นําท&องถ่ิน 20 

ประชาชนท่ีได&รับผลกระทบ 42 

กรมเจ&าท�า 6 

คณะท่ีปรึกษา 7 

รวม 88 
 

การดําเนินการจัดประชุมการมีส�วนร�วมของประชาชน ครั้งท่ี 2 จัดให&เป�นลักษณะ Two-way 
Communication คือ มีท้ังการบรรยายรายละเอียดโครงการ และรับฟ+งความคิดเห็นจากผู&เข&าร�วมประชุม ซ่ึง
ประกอบด&วย การอภิปรายในท่ีประชุม และการแสดงความคิดเห็นโดยผ�านแบบสอบถาม 
 ในจํานวนผู&เข&าร�วมประชุม ท้ังหมด 75 คน (ไม�รวมกรมเจ&าท�า และท่ีปรึกษา) มีผู&ตอบแบบสอบถาม 
52 คน คิดเห็นร&อยละ 69.33 
 

3. สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามประกอบไปด&วยคําถาม 4 ส�วน คือ  

1) ข&อมูลพ้ืนฐานของผู&ตอบแบบสอบถาม  
2) ความคิดเห็นต�อโครงการฯ 
3) การรับรู&ข&อมูลโครงการ 
4) ความคิดเห็นเก่ียวกับการประชาสัมพันธ@ และการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการดําเนินโครงการ 
จากการวิเคราะห@ข&อมูลจากคําถามท้ัง 4 ส�วน สรุปได&ดังนี้ และดังแสดงในภาคผนวก ง 
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     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อม และสํารวจออกแบบโครงสร�างป�องกันการกัดเซาะชายฝ$%ง 
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การประชุม 
ครั้งท่ี 2 

 

   

บอร-ดนิทรรศการ การลงทะเบียน 

   

ผู�แทน กรมเจ�าท'ากล'าวรายงาน           รองผู�ว'าฯ กล'าวเปHดการประชุม                    มอบของท่ีระลึกให�รองผู�ว'าฯ 

   
บรรยากาศในท่ีประชุม              

   
บรรยากาศการแสดงความคิดเห็น และตอบข�อซักถามในท่ีประชุม 

รูปท่ี 2.2-1  บรรยากาศการประชุม คร้ังท่ี 2 
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การประชุม 
ครั้งท่ี 2 

(1) ข�อมูลผู�ตอบแบบสอบถาม 
ผู&ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� เป�นประชาชนท่ีได&รับผลกระทบ คิดเป�นร&อยละ 48 รองลงมาคือ 

องค@การปกครองส�วนท&องถ่ิน/ผู&นําชุมชน คิดเป�นร&อยละ 22 ส�วนใหญ�เป�นเพศชาย มีอายุระหว�าง 31-40 ปc 
ประกอบอาชีพทําประมงเป�นหลัก จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด 

 
 

 
 

การจําแนกประเภทกลุ�มเป'าหมาย เพศ 

  

อายุ อาชีพหลัก 

 
ระดับการศึกษา 

 

รูปท่ี 2.2-1  แผนภาพแสดงข&อมูลพ้ืนฐานของผู&ตอบแบบสอบถาม 
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     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อม และสํารวจออกแบบโครงสร�างป�องกันการกัดเซาะชายฝ$%ง 
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     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อม และสํารวจออกแบบโครงสร�างป�องกันการกัดเซาะชายฝ$%ง 
บริเวณบ�านอ'าวเคย หมู' 4 ตําบลม'วงกลวง อําเภอกะเปอร- จังหวัดระนอง 

 

การประชุม 
ครั้งท่ี 2 

 (2) ความคิดเห็นต'อโครงการฯ 
 2.1 ความคิดเห็นต'อรูปแบบโครงสร�างป�องกันการกัดเซาะชายฝ$%ง 
 

รูปแบบ ความคิดเห็น 
รูปแบบท่ี 1 เข่ือนกันคลื่นนอกฝ+,งยาว 900 เมตร ยื่นโค&งออกจากเขาอ�าวเคย และรอดักทราย 1 ตัวยาว 100 เมตร บริเวณ
เขาบางเบน พร&อมเสริมทรายกว&าง 20 เมตร บริเวณชุมชนท่ีติดกับเขาอ�าวเคย 

  
ความคิดเห็น เหตุผล 

เห็นด&วย ร&อยละ 88 - โครงสร&างครบถ&วน สามารถแก&ป+ญหาได&อย�างสมบูรณ@ 
ไม�เห็นด&วย ร&อยละ 6 - ระยะเวลาในการดําเนินงาน และก�อสร&างนานเกินไป อาจทํา

ให&ชายฝ+,งหายไปหมด 
- อาจจะส�งผลกระทบต�อทรัพยากรทางชีวภาพ 

ควรปรับปรุง/เพ่ิมเติม ร&อยละ 4  - ต&องรอเวลาหลายปc เพ่ือทํา EIA ชาวบ&านคงอยู�ไม�ได&แล&ว 
- พยายามลดข้ันตอนการดําเนินงานให&รวดเร็วข้ึน 

รูปแบบท่ี 2  เข่ือนกันคลื่นนอกฝ+,งยาว 300 เมตร ยื่นตั้งฉากกับเขาอ�าวเคย บริเวณก่ึงกลางของภูเขา และก�อสร&างเข่ือนหิน
บนบก ในบริเวณริมชายฝ+,งของอ�าว ตําแหน�งของเข่ือนหินบนบกตั้งอยู�ห�างจากแนวชายฝ+,งเดิมประมาณ 20 เมตร พร&อมเสริม
ทรายด&านหลังเข่ือน 

  
ความคิดเห็น เหตุผล 

เห็นด&วย ร&อยละ 90 - มีความเป�นไปได&ในทางปฎิบัติมากท่ีสุด  
ไม�เห็นด&วย ร&อยละ 2 - มีผลกระทบต�อประมงพ้ืนบ&าน 
ควรปรับปรุง/เพ่ิมเติม ร&อยละ 8  -ควรเพ่ิมเข่ือนกันคลื่นยาวอีก 400 เมตร เพราะจะได&มีพ้ืนท่ีจอด

เรือได&มากข้ึน 
-ควรแบ�งเป�น 2 โครงการย�อย คือ ส�วนท่ีติดชายฝ+,งไม�ต&องทํา 
EIA และส�วนท่ียื่นออกไปในทะเลท่ีต&องทํา EIA 
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     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อม และสํารวจออกแบบโครงสร�างป�องกันการกัดเซาะชายฝ$%ง 
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การประชุม 
ครั้งท่ี 2 

 

รูปแบบ ความคิดเห็น 
รูปแบบท่ี 3  เข่ือนกันคลื่นนอกฝ+,งยาว 300 เมตร ยื่นตั้งฉากกับเขาอ�าวเคย บริเวณก่ึงกลางของภูเขา และก�อสร&างเข่ือนกัน
คลื่นนอกฝ+,งยาวตัวละ 200 เมตรอีก 3 ตัว พร&อมเสริมทรายด&านหลังเข่ือนกันคลื่นอีก 20 เมตร 

 
 

ความคิดเห็น เหตุผล 
เห็นด&วย ร&อยละ 73 -ความคุ&มค�าหรือผลประโยชน@ดีไม�ลดน&อยลง 
ไม�เห็นด&วย ร&อยละ 6 -ระยะทางสั้นเกินไป 

-แนวเขตกันคลื่นเข&ามาลึกเกรงว�าจะต&านกระแสคลื่นไม�ไหว 
รูปแบบท่ี 4 เข่ือนกันคลื่นนอกฝ+,งยาว 300 เมตร ยื่นตั้งฉากกับเขาอ�าวเคย บริเวณก่ึงกลางของภูเขา และรอดักทราย ยาวตัว
ละ 50 เมตร แต�ละตัวห�างกัน 100 เมตร จํานวน 11 ตัว พร&อมเสริมทรายระหว�างรอดักทรายอีก 20 

  
ความคิดเห็น เหตุผล 

เห็นด&วย ร&อยละ 61 - ไม�ระบุ 
ไม�เห็นด&วย ร&อยละ 10 -มีผลกระทบต�อประมงพ้ืนบ&าน  

-กลัวว�าจะต&านกระแสคลื่นไม�ไหว 
สรุปภาพรวมของรูปแบบโครงสร�างป�องกันการกัดเซาะชายฝ$%งท่ีผู�ตอบแบบสอบถามส'วนใหญ'เห็นด�วยมากท่ีสุด 
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     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อม และสํารวจออกแบบโครงสร�างป�องกันการกัดเซาะชายฝ$%ง 
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การประชุม 
ครั้งท่ี 2 

2.2 ความคิดเห็นต'อขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อมและสุขภาพ 
1) ความคิดเห็นต'อประเด็นและแนวทางการศึกษา ด�านทรัพยากรส่ิงแวดล�อมทาง

กายภาพ 
 ผู&ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� จํานวน 47 คน คิดเป�นร&อยละ 90.08 เห็นว�าประเด็น

และแนวทางการศึกษา ด&านทรัพยากรสิ่งแวดล&อมทางกายภาพ ได&แก� สภาพภูมิประเทศ อุตุนิยมวิทยาและ
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน ธรณีวิทยาและแผ�นดินไหว อุทกวิทยา คุณภาพน้ําทะเล สมุทร
ศาสตร@และสัณฐานชายฝ+,ง มีความเหมาะสมและเพียงพอแล&ว 

 ผู&ตอบแบบสอบถาม จํานวน 15 คน คิดเป�นร&อยละ 9.62 ไม�แสดงความคิดเห็น 
 

  2) ความคิดเห็นต'อประเด็นและแนวทางการศึกษา ด�านทรัพยากรส่ิงแวดล�อมทาง
ชีวภาพ   

  ผู&ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� จํานวน 47 คน คิดเป�นร&อยละ 90.08 เห็นว�า ประเด็น
และแนวทางการศึกษา ด&านทรัพยากรสิ่งแวดล&อมทางชีวภาพ ได&แก� พันธุ@ไม&บก สัตว@บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และ
นิเวศวิทยาทางน้ํา มีความเหมาะสม และเพียงพอแล&ว 

ผู&ตอบแบบสอบถาม จํานวน 15 คน คิดเป�นร&อยละ 9.62 ไม�แสดงความคิดเห็น 
 

  3) ความคิดเห็นต'อประเด็นและแนวทางการศึกษา ด�านทรัพยากรส่ิงแวดล�อมทาง
คุณค'าการใช�ประโยชน-ของมนุษย-  

ผู&ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� จํานวน 47 คน คิดเป�นร&อยละ 90.08 เห็นว�า ประเด็น
และแนวทางการศึกษา ด&านทรัพยากรสิ่งแวดล&อมทางคุณค�าการใช&ประโยชน@ของมนุษย@ ได&แก� การใช&ประโยชน@
ท่ีดิน การคมนาคมขนส�ง ขยะมูลฝอยและน้ําเสีย ระบบสาธารณูปโภค การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว@น้ํา  
มีความเหมาะสมและเพียงพอแล&ว 

ผู&ตอบแบบสอบถาม จํานวน 15 คน คิดเป�นร&อยละ 9.62 ไม�แสดงความคิดเห็น 
 

4) ความคิดเห็นต'อประเด็นและแนวทางการศึกษา ด�านทรัพยากรส่ิงแวดล�อมทาง
คุณภาพชีวิต 

ผู&ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� จํานวน 43 คน คิดเป�นร&อยละ 82.69 เห็นว�า ประเด็น
และแนวทางการศึกษา ด&านทรัพยากรสิ่ งแวดล&อมทางคุณภาพชีวิต ได&แก�  สภาพเศรษฐกิจ-สังคม  
การสาธารณสุขและผลกระทบต�อสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แหล�งท�องเท่ียวและสุนทรียภาพ  
มีความเหมาะสม และเพียงพอแล&ว 
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  ผู&ตอบแบบสอบถาม คิดเป�นร&อยละ 1.92 เห็นว�า ไม�เหมาะสม หัวข&อการประเมินยัง
น&อยเกินไป ร&อยละ 15.38 ไม�แสดงความคิดเห็น 
 

5) ความคิดเห็นต'อร'างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบต'อสุขภาพ 
ผู&ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� จํานวน 47 คน คิดเป�นร&อยละ 90.38 เห็นว�า ร�าง

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพ มีความเหมาะสมและเพียงพอแล&ว 
   ผู&ตอบแบบสอบถาม คิดเป�นร&อยละ 1.92 เห็นว�า ไม�เหมาะสม หัวข&อการประเมิน 
ยังน&อยเกินไป ร&อยละ 7.69 ไม�แสดงความคิดเห็น 
 

  6) ผลกระทบต'อส่ิงแวดล�อมท่ีเปJนห'วงและวิตกกังวลจากการก'อสร�างโครงการ 
  ผู&ตอบแบบสอบถาม มีความเป�นห�วงและวิตกกังวลผลกระทบสิ่งแวดล&อม จาก 
การก�อสร&างโครงการ ดังนี้ 

- ด&านสิ่งแวดล&อมทางชีวภาพทางด&านพืชและสัตว@น้ํา 
- กระแสน้ําเปลี่ยนทิศทาง 
- ด&านสภาพอากาศเพราะอาจจะมีฝุeนละอองจากหินดินทราย  
- อาจจะมีผลกระทบต�อการเดินทางและสุขภาพของประชาชน 
- การขนย&ายวัสดุการก�อสร&างในระหว�างการก�อสร&างระยะเวลาในการก�อสร&าง 

 

 2.3 การรับรู�ข�อมูลโครงการฯ 
 1) ระดับความเข&าใจโครงการฯ 
  ผู&ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� คิดเป�นร&อยละ 55.77 มีความเข&าใจโครงการฯ ในระดับ
มาก รองลงมา คิดเป�นร&อยละ 44.23 มีความเข&าใจโครงการฯ ในระดับปานกลาง 
 

2) ข&อมูลข�าวสารจากโครงการฯ ท่ีท�านต&องการทราบเพ่ิมเติม (ตอบได&หลายข&อ) 
  ผู&ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� คิดเป�นร&อยละ 35.29 ต&องการทราบข&อมูลเพ่ิมเติม
ทางด&านวิศวกรรม ได&แก�  

� รูปแบบเข่ือนกันคลื่นท่ีเหมาะสม   
� รายละเอียดการก�อสร&าง 
� ระยะเวลาการก�อสร&าง 

 

  รองลงมา คิดเป�นร&อยละ 29.41 ต&องการทราบข&อมูลเพ่ิมเติม ทางด&านการมีส�วนร�วม
ของประชาชน ได&แก� 
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� อยากให&คนในพ้ืนท่ีและใกล&เคียง ได&รับข&อมูลข�าวสารมากกว�านี้ 
� ผลการรับฟ+งความคิดเห็นของประชาชนท่ีผ�านมา 
 

และร&อยละ 23.53 ต&องการทราบข&อมูลเพ่ิมเติมด&านสิ่งแวดล&อม ได&แก� 
� การไหลเวียนของกระแสน้ํา 
� ผลกระทบและมาตรการป'องกัน 

 

 3) การเปDดโอกาสให&ผู&เข&าร�วมประชุมได&แสดงความคิดเห็น 
  ผู&ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� จํานวน 41 คน คิดเป�นร&อยละ 78.85 เห็นว�าโครงการฯ 
เปDดโอกาสให&ผู&เข&าร�วมประชุมได&แสดงความคิดเห็นมาก 
 

 2.4 ข�อมูลข'าวสารจากโครงการฯ ท่ีท'านต�องการทราบเพ่ิมเติม (ตอบได�หลายคําตอบ) 
 

ความคิดเห็น ข�อมูล รายละเอียด 
ร&อยละ 35.29 ด&านวิศวกรรม - รายละเอียดการก�อสร&าง 

- ระยะเวลาในการก�อสร&าง 
ร&อยละ 29.41 ผลการรับฟ+งความคิดเห็นและ 

การมีส�วนร�วมของประชาชน 
- อยากให&ชาวตําบลม�วงกลวงท้ังหมด
ได&รับรู&ว�าจะมีการก�อสร&าง ได&รู&ส�วนได&ส�วน
เสีย 

ร&อยละ 23.53 ข&อมูลด&านผลกระทบสิ่งแวดล&อม 
และมาตรการป'องกัน 

- ผลกระทบท่ีเกิดกับประชาชน 
- การไหลเวียนของกระแสนํ้า 

ร&อยละ 11.76 อ่ืนๆ  - อยากให&มีการสร&างโดยเร็ว 
 

(3) ความคิดเห็นเก่ียวกับการประชาสัมพันธ-และการมีส'วนร'วมของประชาชน 
ผู&ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� มีความพึงพอใจในระดับมาก ในหัวข&อการอํานวยความสะดวก 

ในการประชุม ส�วนหัวข&ออ่ืนๆ มีความพอใจในระดับปานกลาง ดังรูป 
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(4) ข�อเสนอแนะข�อคิดเห็นท่ีได�จากแบบสอบถาม 
  ผู&ตอบแบบสอบถามได&ให&ข&อเสนอแนะ และข&อคิดเห็นท่ีเป�นประโยชน@กับโครงการ โดยแบ�งเป�น
ด&านวิศวกรรม ด&านสิ่งแวดล&อม และด&านอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเด็น ข�อเสนอแนะ และข�อคิดเห็น 
ด&านวิศวกรรม � เห็นด&วยกับรูปแบบท่ี 1 เพราะมีความเหมาะสมกับชุมชนจะได&ท�าเทียบเรือ

ท�องเท่ียว เป�นท่ีว�างไข�ของสัตว@น้ําเป�นการป'องกันคลื่นสึนามิ และเป�นท่ี
จอดเรือของประมงพ้ืนบ&าน 

� อยากได&แบบท่ี 1 เพราะเป�นการสร&างเข่ือนกันคลื่นแบบถาวรถึงจะช&า 
� อยากให&ทํารูปแบบท่ี 1 เป�นอันดับแรกและควรให&ยาวประมาณ 500 เมตร 

เพ่ือเป�นการส�งเสริมการท�องเท่ียวด&วย ถ&าไม�ได&แบบท่ี 1 ก็อยากได&แบบท่ี 2 
เป�นลําดับรองลงมา 

� รูปแบบท่ี 1 ดีท่ีสุดเหมาะสมท่ีสุดมีประโยชน@มาก ๆ สําหรับทุกคนท่ีมาใช&
บริการโดยเฉพาะการท�องเท่ียว แต�อยากให&มีความยาวของเข่ือนมากกว�านี้ 

� รูปแบบท่ี 2-3-4 ไม�สามารถรับกระแสคลื่นได&ถ&าเข่ือนพังต�อไปอิฐหินดิน
ทรายจะมีผลกระทบกับเรือประมง    

ด&านสิ่งแวดล&อม อยากให&ทางหน�วยงานลงพ้ืนท่ีทําความเข&าใจให&ประชาชนได&ทราบถึงข&อมูลและ
ผลกระทบท่ีประชาชนจะได&รับขระดําเนินการก�อสร&างเพ่ือให&ประชาชนเตรยม
พร&อมกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนไม�ว�าจะเป�นเสียงฝุeนหรือแรงสั่นสะเทือน 

ด&านอ่ืนๆ ถ&าเกิดโครงการนี้ล�าช&าขอให&มีการขุดคลองไว&จอดเรือเพ่ือจะได&เก็บเรือประมง
ในช�วงท่ีคลื่นแรงเพราะตอนนี้ลําคลองไม�สามารถนําเรือไปหลบคลื่นได&จะเข&าไป
ได&ในช�วงน้ําทะเลสูง 
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(5) ข�อเสนอแนะ ข�อคิดเห็นในท่ีประชุม 
 

ประเด็น ข�อเสนอแนะ และข�อคิดเห็น คําชี้แจง 
ด�านวิศวกรรม 1.เห็นด&วยกับรูปแบบท่ี 1 เพราะโครงสร&างถาวร ป'องกัน

การกัดเซาะชายฝ+,งจากคลื่นรุนแรงได& ในอ�าวนํ้าน่ิงไม�น�า
มีป+ญหา เน่ืองจากมีนํ้าข้ึน-นํ้าลง วันละ 2 เวลา สามารถ
ผลักดันให&นํ้าในอ�าวหมุนเวียนได& 

 

2.เห็นด&วยกับรูปแบบท่ี 1 เน่ืองจากได&รับผลประโยชน@
ครบทุกด&าน ไม�ว�าจะเป�นด&านการท�องเท่ียว มีท่ีให&ปลา
วางไข� และป'องกันสึนามิ 

 

3.ต&องการรูปแบบท่ี 1 แต�ถ&าช&าไป ขอรูปแบบท่ี 2 หรือ
รูปแบบใดก็ได&ท่ีสามารถบรรเทาการกัดเซาะไว&ให&ได&ก�อน 

 

4.ถูกใจรูปแบบท่ี 1 สามารถจอดเรือประมงได&เยอะ และ
คลื่นซัดเข&าหาฝ+,งไม�รุนแรง   

 

5.ในรูปแบบท่ี 2 ให&แยกทําเป�น 2 โครงการ โดยเข่ือน
หินริมฝ+,งท่ีไม�ต&องทํา EIA นํามาทําก�อนเลยได&หรือไม� 
โดยขอเพ่ิมให&ห�างจากฝ+,ง 100 เมตร 

5.ไม�สามารถก�อสร&างห�างจากฝ+,งออกไปใน
ทะเลได& เพราะติดเง่ือนไขต&องทํา EIA  แต�
สามารถแยกทําเป�น 2 โครงการได& โดย
การก�อสร&างเข่ือนหินริมฝ+,งก�อน 

6.ควรรีบก�อสร&างรูปแบบท่ี 2 เฉพาะเข่ือนหินริมฝ+,งไว&
ก�อน เน่ืองจากพ้ืนท่ีราบท่ีติดทะเลถูกกัดเซาะเข&ามา
เรื่อยๆ หากช&าจะไม�มีพ้ืนท่ีราบให&ก�อสร&างแล&ว และท่ีดิน
ท่ีมีโฉนดก็จะตกทะเลไปท้ังหมด ทําให&ประชาชนสูญเสีย
โอกาสในการถือครองท่ีดิน 

 

7.แนวสันเข่ือนหินนอกฝ+,ง มีความกว&างเท�าไร 7. กว&าง 4 เมตรเป�นอย�างน&อย 
8.ระยะเวลาในการก�อสร&าง แต�ละรูปแบบใช&เวลาเท�าไร 
เพ่ือท่ีชาวบ&านจะได&เตรียมตัวรับผลกระทบท่ีจะเกิดช้ึน
ในระหว�างการก�อสร&าง 

8.แต�ละรูปแบบ ใช&เวลาก�อสร&างไม�น&อย
กว�า 2 ปc ยกเว&นรูปแบบท่ี 1 อาจจะใช&
เวลา 2.5-3 ปc เน่ืองจากก�อสร&างยากท่ีสุด 

9.รูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2 เหมาะสมกับอ�าวเคย แต�
ถ& ารูปแบบท่ี  1 ใช& เวลานานมาก อยากขอความ
อนุเคราะห@กรมเจ&าท�า ช�วยจัดหางบประมาณเร�งด�วน 
หรืองบฉุกเฉินมาแก&ป+ญหาให&ชาวบ&านอย�างเร�งด�วนก�อน  

9.เร็วท่ีสุดโครงการน�าจะก�อสร&างได&
ประมาณ ปc 2559 เน่ืองจากกรมเจ&าท�าไม�
มีงบประมาณเร�งด�วนเหมือนกรมป'องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แต�จะลองขอ งบ
กลางของกรมเพ่ือมาแก&ไขป+ญหาให&
ชาวบ&านก�อน 
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ประเด็น ข�อเสนอแนะ และข�อคิดเห็น คําชี้แจง 
ด� า น
สิ่งแวดล�อม 

1.เป�นห�วงผลกระทบสิ่งแวดล&อม ด&านการขนย&าย
วัสดุอุปกรณ@การก�อสร&างเข&ามาในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
หินขนาดใหญ� เน่ืองจากถนนบ&านบางเบนจะรับ
นํ้าหนักบรรทุกไม�ได& ทําให&ถนนชํารุดเสียหาย และ
ถ&าเป�นไปได& สามารถขนส�งทางทะเลได&หรือไม� 

1.ท่ีปรึกษาจะนําไปพิจารณาหามาตรการป'องกัน 
แก&ไข และลดผลกระทบด&านการคมนาคมขนส�งต�อไป 

2.กลัวโครงการมาช&าเท�าน้ัน ไม�กลัวผลกระทบใดๆ 
เพราะถ&ากัดเซาะมาถึงเขา ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีอุทยาน 
โครงการก็ไม�ต&องทําแล&ว เน่ืองจากท่ีราบหมดแล&ว 
และจะส�งผลกระทบไปถึงการบุกรุกพ้ืนท่ีอุทยาน
ต�อไป 

 

3.เห็นด&วยอย�างยิ่งกับการดําเนินงานทุกอย�าง ถ&า
ล�าช&าไป จะเกิดผลกระทบสิ่งแวดล&อม และอ่ืนๆ 
ตามมามากกว�าการก�อสร&างเข่ือนป'องกันการกัด
เซาะ เพราะจะเกิดการสูยเสียพ้ืนท่ีราบ หาดอ�าวเคย 
ปeาไม& และระบบนิเวศชายฝ+,ง  

 

4.โครงสร&างเข่ือน สามารถป'องกันคลื่อน ใช&เป�น
ปะการังเทียม และจอดเรือประมงได& ซ่ึงจะเกิด
ประโยชน@มากกว�าการไม�ทําอะไรเลย 

 

5.การก�อสร&างเข่ือนหินริมฝ+,ง ต&องขออนุญาตอุทยาน
ฯ ก�อน มีข้ันตอนอย�างไร ใช&เวลานานแค�ไหน 

5.การขออนุญาตก�อสร&างในพ้ืนท่ีอุทยานฯ มีข้ันตอน
การดําเนินงานท่ีกรมเจ&าท�าจะต&องทําเรื่องและแนบ
เอกสารให&กรมอุทยานฯ พิจารณาอนุญาต ซ่ึงการ
พิจารณาใช&เวลาเร็วกว�าการทํา EIA 

ด�านอ่ืนๆ 1.ต&องการให&แก&ป+ญหาอย�างเร�งด�วน เน่ืองจากมรสุม 
ทําให&คลื่นลมรุนแรงข้ึนทุกปc  เ กิดการกัดเซาะ
มากกว�า 10 เมตร/ปc 

 

2.ต&องการให&กรมเจ&าท�าช�วยบรรเทาป+ญหาการกัด
เซาะชายฝ+,งให&ชาวบ&านก�อน เพราะชาวบ&านอยู�ด&วย
ความหวาดระแวง ชุมชนอ�าวเคยเป�นชุมชนดั้งเดิมไม�
อยากให&สูยเสียไป  
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4. ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิไดท้ี� 
�   สํานักวิศวกรรม  กรมเจ&าท�า 1278 ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ@ กรุงเทพฯ 10100 
       คุณบัลลังก@  เม่ียงบัว 

โทร. 02-2343593 โทรสาร 02-2343593 
       www.md.go.th 
�   ศูนย@วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล&อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@   
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คุณนวลรัตน@  พรหมสมัย 
โทร.02-9428410 โทรสาร. 02-9428410 ต�อ 111  

                  www.eeec.eng.ku.ac.th 
 


