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รายงานสรุปผลการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) 
โครงการสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่บ้านขุนสมุทรจีน 

ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
1. แนวทางการในการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 

การดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนคร้ังที่ 1 เป็นการดําเนินงานเพ่ือช้ีแจงความเป็นมา
ของโครงการและร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและชัดเจนเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ความจําเป็นของการพัฒนาโครงการ แนวทาง
การศึกษาของโครงการรวมท้ังข้อมูลเบ้ืองต้นและขั้นตอนการศึกษา เช่น การศึกษาทางด้านวิศวกรม  และ
การดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะเวลาที่ดําเนินการ และเปิดโอกาสให้ทุกระดับที่เก่ียวข้อง
ในพ้ืนที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ  ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกฝ่าย 

 

1) วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบ

โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม  
(2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และเข้าใจความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินโครงการ 
(3) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงรับทราบปัญหา  และ

อุปสรรค 
(4) เพ่ือขอความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการ

ศึกษาโครงการ 
 

2) ข้อมูล/ข่าวสารที่ต้องการนําเสนอ 
(1) เหตุผล ความจําเป็นของการมีโครงการ 
(2) ขั้นตอนการดําเนินงาน รูปแบบและลักษณะของโครงการ และการประชาสัมพันธ์และ

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่โครงการ เช่น ผู้แทนจากการประปาส่วน

ภูมิภาค และผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น 
2) ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัด และระดับอําเภอ  
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3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เช่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

4) ผู้แทนภาคเอกชน เช่น ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น 
5) สื่อมวลชน 
6) ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

 

4) ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการและเทคนิค 
(1) ขั้นเตรียมการประชุม 

 ติดต่อประสานงานกับพ้ืนที่ สถานที่จัดประชุม 

 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

 เตรียมเนื้อหาในการนําเสนอโครงการ และจัดทําสื่อ เอกสารประกอบ 

 นําเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ประสานงานเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 

 ประสานงานกับประธานในการประชุม/ การเปิดการประชุม 
(2) ขั้นการดําเนินการประชุม 

 พิธีการเปิดประชุม : การกล่าวรายงาน การกล่าวเปิดประชุม (มีเน้ือหาเก่ียวกับ 
เหตุผลความจําเป็น ความสําคัญ วัตถุประสงค์โครงการ วัตถุประสงค์การจัดประชุม) 

 การบรรยาย : นําเสนอความเป็นมาของโครงการ ขั้นตอนการศึกษา รูปแบบ
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 

 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม : การตอบข้อซักถาม ระดมความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ต่อแนวทางการศึกษา ขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และสรุปผลการประชุมช้ีแจงโครงการ 

 บันทึกการประชุม : ระหว่างการดําเนินงานจัดประชุม คณะทํางานจะจดบันทึก 
บันทึกเสียง บันทึกภาพ และสังเกตการณ์ระหว่างการประชุม 

(3) ขั้นการสรุปผลการจัดประชุม 

 ผลการบันทึกนํามาจัดทําสรุปประเด็นต่าง ๆ แยกเป็น การแสดงความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในที่ประชุม การถาม-ตอบจากใบแสดงความคิดเห็น และการตอบแบบ
ประเมินในที่ประชุม 
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 วิเคราะห์ผลที่ได้จากการประชุมตามประเด็นต่าง ๆ เช่น การรับรู้ ความสนใจ ความ
คิดเห็นต่อโครงการ ต่อวิธีการศึกษา ประโยชน์ต่อโครงการ ทัศนคติต่อโครงการ ฯลฯ 

 

5) อุปกรณ์เครื่องมือ/ประเภทของสื่อที่ใช้ในการดําเนินงาน 

 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 Power Point ข้อมูลโครงการ 

 เทปบันทึกเสียง 

 กล้องถ่ายรูป 

 แบบสอบถามความคิดเห็น 
 

6) ระยะเวลาดําเนินการ 
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีระยะเวลาดําเนินการ ครึ่งวัน มีการดําเนินงานดังน้ี 

(1) นําเสนอ  รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 

 เหตุผลและความจําเป็นของโครงการ  

 แนวทาง และรูปแบบการดําเนินงานของโครงการ   
(2)  ซักถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเบ้ืองต้นของโครงการ 
(3) ตอบข้อซักถาม รับฟังและระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
 

7) สถานที่ดําเนินการ 
    ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมฟ้าผ่า 
 

8) ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 

 นายพงศ์ชนิศ  ชูวิรัช    รองผู้จัดการโครงการ 

 ผศ.ดร.เชิดวงศ์  แสงศุภวาณิช    วิศวกรชายฝั่ง 

 นางมนชนก   วัดมณี  ผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 นางสาวนวลรัตน์   พรหมสมัย    เลขานุการโครงการ 
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9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(1)   ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลโครงการและความจําเป็นในการดําเนินงาน

โครงการ 
(2) ผู้เข้าร่วมประชุมยอมรับ และเข้าใจในโครงการ   
(3) ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิด และข้อเสนอแนะที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

โครงการ 
(4) สรุปผลและข้อเสนอแนะในทุกประเด็นที่ได้จากการดําเนินการจัดประชุม 

คณะทํางานจะนําไปใช้ประกอบการพิจารณาในการศึกษาทุกๆ ด้านในขั้นต่อไป 
 

10)   การนําผลที่ได้ไปใช้ 
ข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งจากในที่ประชุมและจาก

แบบสอบถาม ได้นําเสนอต่อคณะทํางานด้านวิศวกรรม และเศรษฐกิจ เพ่ือให้คณะทํางานแต่ละด้านตอบ
ข้อซักถาม และนําข้อเสนอแนะต่างๆ ไปประกอบการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือให้การกําหนดรูปแบบการพัฒนา
โครงการที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
 

2. การดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 
 

2.1 การพบปะผู้นําชุมชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
 วันที่ 21 มกราคม 2558 และระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ปรึกษา ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนได้ออกภาคสนามเพื่อพบปะ พูดคุยกับผู้นําชุมชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามปัญหา ความเดือนร้อนที่ได้รับในเบ้ืองต้น และประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือเชิญ
ชวนให้มาเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ดัง รูปที่ 2.1-1 
 

2.2 สรุปผลการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) 
 

การจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมฟ้าผ่า โดยมี นายพรชัย  
สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุม นายสุรัฐ  ศิริไสยาสน์  ผอ.
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ผู้แทนกรมเจ้าท่ากล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง และประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบในหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตําบลแหลมฟ้าผ่า  รวมทั้ง เจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า
และที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 82 คน มีรายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 2.2-1 และแสดงบรรยากาศในการ
ประชุมใน รูปที่ 2.2-1 
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เข้าพบปลัด และรองปลัด อบต.แหลมฟ้าผ่า 

   
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในหมู่ที่ 9 

  
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในหมู่ที่ 10 

  
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในหมู่ที่ 11 

 

รูปที่ 2.1-1  การพบปะผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่โครงการ 
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ตารางที่ 2.1-1 จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
 

หน่วยงาน จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน) 
ส่วนราชการระดับจังหวัด/อําเภอ 11 
ส่วนราชการระดับท้องถิ่น 16 
รัฐวิสาหกิจ  1 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 39 
ผู้สื่อข่าว 2 
กรมเจ้าท่า 7 
คณะที่ปรึกษา 6 

รวม 82 
 

การดําเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 จัดให้เป็นลักษณะ Two-way 
Communication คือ มีทั้งการบรรยายรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม 
ซึ่งประกอบด้วย การอภิปรายในที่ประชุม และการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านแบบสอบถาม 
 

 ในจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 69 คน (ไม่รวมกรมเจ้าท่า และที่ปรึกษา) มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม 53 คน คิดเห็นร้อยละ 76.81 
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รอง ผวจ.นายพรชัย  สังวรเจต กล่าวเปิดการประชุม            ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราก
กล่าวรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 

   มอบของที่ระลึกให้ รอง ผวจ.                             ผชช.การมีส่วนร่วมดําเนินการเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นฯ 

 
 
 
 
 
 
    วิศวกรชายฝั่งบรรยายสรุป                                         เวทีรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 

บรรยากาศการประชุม 
รูปที่ 2.2-1  บรรยากาศการประชุม ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) 
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2.3 สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
 

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถาม 53 ตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ ร้อยละ 66.04 รองลงมา ผู้นําชุมชน (กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ร้อยละ 9.43 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 7.55 และส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอําเภอ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 5.66 ที่เท่ากัน  
 เพศ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 33 คน คิดเป็นร้อยละ 62.26 เพศหญิง 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.74 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุ เฉลี่ย 46.00 มีอายุสูงสุด 73 ปี มีอายุตํ่าสุด 18 ปี และ
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.19 รองลงมา อยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
26.42 อยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.53 อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.32 และอายุ
น้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.55  
 อาชีพหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง คิดเป็นร้อยละ 35.85 
รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 30.19 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 13.21 รัฐวิสาหกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 7.55 อาชีพอิสระ เกษตรกรรม ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 3.77 ที่เท่ากัน และอาชีพพนักงาน/
ภาคเอกชน 1.89   
 การศึกษา ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 54.72 รองลงมา 
จบปริญญาตรี ร้อยละ 15.09 มัธยมศึกษา ร้อยละ 13.21 อาชีวศึกษาตอนปลาย (ปวส.) ร้อยละ 7.55  
สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 5.66 ส่วนที่เหลือคืออาชีวศึกษาตอนต้น (ปวช.) ไม่ได้เรียน ร้อยละ 1.89 
เท่ากัน ตามลําดับ 
 

(2) ความคิดเห็นต่อรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
รูปแบบท่ี1 เขื่อนคอนกรีตบนเสาเข็ม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 

60.38 เพราะเวลามีคลื่นลมแรงจะทําให้พังง่าย ทํายากและแพงไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เห็นด้วย ร้อยละ 

33.96 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 5.66  

รูปแบบท่ี2 เขื่อนหินเรียงบนเสาเข็ม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย ร้อยละ 

69.81 เพราะ แข็งแรงดักตะกอนได้จริง ได้ประโยชน์มากกว่าแบบอ่ืน รองลงมา ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 

24.53 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 5.66  

รูปแบบท่ี3 การปักไม้ไผ่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย ร้อยละ 56.60 เพราะ 

ได้ประโยชน์แต่ต้องทําต่อเน่ือง ไม่ใช่ทําครั้งแล้วเว้นไป 4-5 ปี มาทําอีกอย่างน้ันไม่ได้ประโยชน์ ไม่เห็นด้วย 

ร้อยละ 24.53 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 5.66  
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รูปแบบท่ี4 เขื่อนไส้กรอกทราย  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 

90.57 เพราะมีผลกระทบมากกว่าแบบอ่ืนและไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 5.66 

และเห็นด้วย ร้อยละ 3.77  
 

ดังแสดงใน รูปที่ 2.3-1 
 

รูปแบบโครงสร้างป้องกันการการกัดเซาะชายฝั่ง ความคิดเห็น 

1.เขื่อนคอนกรีตบนเสาเข็ม 

 
 

 

 

2. เขื่อนหินเรียงบนเสาเข็ม 

 
 

 

3. การปักไม้ไผ ่

 
 

 

4.เขื่อนไส้กรอกทราย 

 
 

 

 

รูปที่ 2.3-1  ความคิดเห็นต่อรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
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(3) การรับรู้ข้อมูลโครงการ 
(3.1) หลังจากได้รับฟังข้อมูลโครงการจากคณะที่ปรึกษาแล้วท่านเข้าใจการดําเนินงาน

ของโครงการฯ มากน้อยเพียงใด 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเข้าใจปานกลาง ร้อยละ 64.15 เข้าใจมาก ร้อยละ 

32.08 และเข้าใจน้อย ร้อยละ 3.77 

(3.2) ข้อมูลข่าวสารจากโครงการฯท่ีท่านต้องการทราบเพิ่มเติม ได้แก่ 

ข้อมูลด้านอ่ืนๆ ต้องการอยากให้โครงการน้ีเกิดขึ้นเร็วๆ ร้อยละ 69.09  

ข้อมูลด้านวิศวกรรม โดยต้องการทราบถึงการดําเนินโครงการ ร้อยละ 30.91  

(3.3) สําหรับการประชุมครั้งนี้ท่านคิดว่าโครงการฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้

แสดงความคิดเห็น มากน้อยเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเปิดโอกาสให้ปานกลาง ร้อยละ 64.15 

และเปิดโอกาสปานมาก ร้อยละ 35.85 

(4) การประเมินผลการจัดสัมมนาในคร้ังนี้ 
 

หัวข้อ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
บอร์ด เอกสารประกอบการประชุม และแผ่นพับ 27 25 1 0 
การบรรยายของวิทยากร 26 26 1 0 
รูปแบบและวิธีการนําเสนอข้อมูลโครงการ 20 32 1 0 
ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอข้อมูล 17 34 2 0 
ความเหมาะสมของเวลาในการตอบข้อซักถาม/ 
ให้ข้อเสนอแนะ 19 32 2 0 
สถานที่จัดประชุม 35 18 0 0 
การอํานวยความสะดวก 30 23 0 0 

 
(5) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ขอให้มีการสร้างอย่างแร่งด่วน อยากให้สร้างเสร็จโดยเร็ว 

 เป็นโครงการที่ดีชาวบ้านจะได้ประโยชน์มาก 
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 (6) สรุปประเด็นที่ได้จากในท่ีประชุม 
  ภายหลังการบรรยายสรุปการดําเนินการศึกษาในด้านต่างๆ ของที่ปรึกษา ได้เปิดเวทีให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการซักถามปัญหา และเสนอแนะข้อคิดเห็น สามารถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 

ประเด็น คําถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
ด้านวิศวกรรม 1. เขื่อนหินใช้งบประมาณสูง หากใช้การปักเสาไฟฟ้าและไส้หินตรงกลาง จะใช้หิน

น้อย และใช้งบประมาณน้อยกว่า 
2. การวางเขื่อนหินห่างจากฝั่ง 250 เมตร จะทําให้ประมงพ้ืนบ้านหากินไม่ได้ ควร
ต้ังห่างจากฝั่งประมาณ 50-100 เมตร 
3. รูปแบบที่ใช้งบประมาณสูงมาก จะเป็นเพียงแค่งานวิจัย ไม่สามารถนําไปใช้
ในทางปฏิบัติได้ ทุกหน่วยงานมาในลักษณะเดียวกันหมด คือ แค่มาศึกษา วิจัย แต่
ไม่มีงบประมาณลงมาทํา 
4. ไม่ควรวางเขื่อนให้ออกห่างจากฝ่ังไปไกลมาก เน่ืองจากจะทําให้เกิดปัญหามาก 
และใช้งบประมาณสูง จุดประสงค์หลักที่ต้องการ คือ รักษาชายฝั่งที่มีอยู่เดิมไว้ให้
ได้ ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องการเอาที่ดินที่ตกนํ้าไปแล้วกลับคืนมา เพราะจะเกิดปัญหา
เรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดินที่งอกตามมา เกิดการฟ้องร้องกันในภายหลังได้ 
5. ขอให้กรมเจ้าท่าต้ังงบประมาณ มาทําโครงสร้างแบบปักไม้ไผ่เพ่ือชะลอการกัด
เซาะก่อนจะทําโครงสร้างเข่ือนหินให้ชาวบ้านก่อนได้หรือไม่ 

ด้านอ่ืนๆ 1. พ้ืนที่แหลมฟ้าผ่า มีโครงการจากหลายหน่วยงาน เช่น  กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ฯลฯ เข้ามาศึกษาในลักษณะ
เดียวกัน มาต้ังแต่ปี 2552 และใช้งบประมาณในการศึกษามากกว่า 300 ล้านบาท 
จึงควรเอาข้อมูลมาบูรณาการกัน 
2. เมื่อศึกษา ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ขอให้กรมเจ้าท่า มาทํา MOU กับ
เจ้าของที่ดินก่อนการก่อสร้าง และปักหลักเขตเพื่อความชัดเจนในเร่ืองของ
กรรมสิทธ์ิที่ดินที่งอกที่จะต้องตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่พลเมืองใช้
ร่วมกัน 
3.หากมีที่ดินงอกหลังจากการสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะ จะเกิดปัญหาตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของนายทุน ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปปลูกป่า หรือทํากินได้ 
4. ควรมีค่าชดเชยให้แก่เจ้าของที่ดินที่ตกนํ้าไปแล้ว 
5. ต้องการให้โครงการเดินหน้าได้แล้ว และต้องโปร่งใส 
6. ปัจจุบันรัฐบาลให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเจ้าภาพในการดูแล
เรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง 



 
 

12 

 

 

ข้อชี้แจงของท่ีปรึกษา / กรมเจ้าท่า 
1. เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตกน้ําไปแล้ว 
   สิทธิของเจ้าของที่ดินชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะจนพังทลายลงนั้น จะสูญเสียหมดไปหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงหลายประการ ต้ังแต่สภาพของที่ดินที่ถูกกัดเซาะว่ายังคงมีสภาพความเป็นที่ดินแค่ไหน เพียงใด 
หรือกลายเป็นพ้ืนนํ้าไปหมดแล้วเจตนาและการกระทําของเจ้าของที่ดินว่ายังแสดงเจตนาหวงกันและสงวน
สิทธิการครอบครองไว้ด้วยการกระทําต่างๆ เช่น การถมหิน การปักเสาไฟฟ้ากันการกัดเซาะ หรือการ
กระทําอ่ืนๆ และแม้ว่าเจ้าของที่ดินจะพยายามหวงกันและสงวนสิทธิในการครอบครองที่ดินของตนโดย
ไม่ได้ละเลยทอดทิ้งก็ยังต้องพิจารณาในข้อเท็จจริงว่า เจ้าของที่ดินน้ี สามารถต้านทานการกัดเซาะพังทลาย
ของที่ดินได้จริงหรือไม่ หากทําได้สําเร็จก็ถือว่าเจ้าของที่ดินน้ันยังหวงกันและสงวนสิทธิในการครอบครองที่ดินน้ัน
ไว้ได้ ที่ดินน้ันก็ยังคงเป็นที่ดินของของเจ้าของที่ดิน ในทางตรงข้ามหากได้พยายามแล้วแต่ไม่สําเร็จ ที่ดินที่ถูกนํ้า
ทะเลกัดเซาะไปนั้น ย่อมกลายสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพของที่ ดินจากการกระทําของมนุษย์ น้ัน เมื่อที่ ดินชายฝั่ งทะเลเป็นสาธารณ
ส มบัต ิข อ ง แ ผ ่น ด ิน แ ล ้ว  แ ม ้ต ่อ ม า บุค ค ล เ อ ก ช น ค นห นึ ่ง ค น ใ ด จ ะ เ ข ้า ม า เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง
ครอบครองทําประ โยชน์ช้านาน เท่า ใดก็ตาม  เ ช่น  ถมดิน  ขยาย พื้นที่ทํานา กุ้ ง  ปลูกสร้า ง
อาคารบ้านเรือนก็หาได้กรรมสิท ธ์ิหรือสิทธิครอบครองที่จะใช้ยืนยันรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
ได้ไม่  
  จึงไม่อยากให้เอาประเด็นเรื่องที่งอก จะตกเป็นของใคร มาเป็นหลัก ไม่เช่นน้ันจะไม่สามารถทําอะไรได้ ซึ่งกรมเจ้า
ท่าสามารถเดินคู่ขนานไปกับการออกแบบรายละเอียด และก่อสร้างได้ เน่ืองจากมีกฎหมายชัดเจน ประกอบกับ
ชุมชนต้องเข้มแข็ง 
 

2. เรื่องรูปแบบทางด้านวิศวกรรม 
   การจัดวางเข่ือนให้ห่างจากฝั่งของกรมเจ้าท่าน้ัน มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพ่ิม
พ้ืนที่ทํามาหากิน ทําให้ป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝั่งกลับคืนมา  
   การทําเขื่อนติดฝั่ง จะทําให้ที่ทํามาหากินลดลง และจะมีปัญหาในการก่อสร้างบนที่ดินที่ยังมีเอกสารสิทธิ 
ซึ่งหากเข้าของไม่อนุญาต กรมเจ้าท่าจะถูกฟ้องร้องได้ เพราะหน่วยงานราชการไม่สามารถใช้งบประมาณ
แผ่นดินในการจัดการที่ดินชายฝั่งทะเลของเอกชนได้ 
    สําหรับเร่ืองที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาวิจัยในพ้ืนที่เดียวกัน กรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่อนุมัติ 
อนุญาตให้มีการก่อสร้างในทะเลโดยตรง ได้ของบประมาณแผ่นดินเข้ามาทําการศึกษา ออกแบบในพ้ืนที่น้ี
เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วที่สุด ดังน้ัน รูปแบบจึงต้อง
เป็นที่ยอมรับ และมีความเหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่าจึงจะนําไป
ดําเนินการของบประมาณในการก่อสร้างต่อไปได้ 
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3. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
   สํานักวิศวกรรม  กรมเจ้าท่า 1278 ถ.โยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 
       คุณบัลลังก์ เมี่ยงบัว 

โทร. 02-2343593 โทรสาร 02-2343593 
       www.md.go.th 
   ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02-9428410 โทรสาร. 02-9428410 ต่อ 111  
คุณนวลรัตน์  พรหมสมัย 

 


