
 

 

 
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ต้ังแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 

 

1 ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

รายงานสรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศ 
 

1. แนวทางการในการดําเนินงาน 
การจัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) เพ่ือนําเสนอผลสรุปของการสํารวจ และออกแบบ

รายละเอียดโครงการฯ  ให้แก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ผลที่ได้จากการ
จัดประชุม จะนํามาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ปัญหา และข้อจํากัด 

 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือนําเสนอ สรุปผลการสํารวจ และออกแบบรายละเอียด ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ 

และร่วมพิจารณาในข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 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 
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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 อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง  อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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8) ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 
 นางมนชนก  วัดมณี   

ผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม และทีมงานรับผิดชอบในการจัดเตรียม
สื่อการประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ผศ.ดร.เชิดวงศ์  แสงศุภวานิช 
วิศวกรชายฝั่ง 

 ดร.ศรินยา  สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา 
ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 
 

9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดําเนินการโครงการ 
(2) ผู้ เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิด และข้อเสนอแนะต่อการสํารวจ และออกแบบ

รายละเอียด 
(3) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถช่วยเผยแพร่ผลการศึกษาแก่ประชาชนท่ัวไป และผู้ที่สนใจใน

ท้องถิ่นได้รับทราบ 
 

2. การดําเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
2.1 การประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุม 

การแจ้งกําหนดการรับฟังความคิดเห็นในการปัจฉิมนิเทศโครงการต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาธารณชนรับทราบล่วงหน้าก่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไม่
น้อยกว่า 15 วัน  ผ่านทางช่องทางการสื่อสาร 3 ช่องทางเพ่ือให้หน่วยงานและสาธารณชนที่สนใจสามารถ
เตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง ได้แก่ (1) จดหมายเชิญ โดยส่งหนังสือเชิญสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด อําเภอ และหน่วยงานการปกครอง
ท้องถิ่น (2) ป้ายประกาศ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ ดังแสดงในภาคผนวก ข (3) เว็บไซต์
ของศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมเจ้าท่า 
 

2.2 สรุปผลการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการฯ 
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการฯ  จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่  13 มีนาคม พ.ศ.2558  เวลา 13.00-16.00 

น. ณ ห้องประชุม 2  อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง โดยมี  นายธัญญพัฒน์  
พัฑฒิคงพันธ์ุ  นายอําเภอปากพนัง เป็นประธานเปิดการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงาน
ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง  และประชาชนที่ได้รับผลกระทบในหมู่ 1 และหมู่ 6 ตําบล 
ปากพนังฝั่งตะวันออก  รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าและที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 64 คน มีรายช่ือดังแสดงใน
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ภาคผนวก ค  มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.1-1 และแสดงบรรยากาศในการประชุมในรูปที่  2.2-1 
 

ตารางที่ 2.1-1  จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
หน่วยงาน จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน) 

ส่วนราชการระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล 23 
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรเอกชน 2 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 31 
กรมเจ้าท่า 4 
คณะที่ปรึกษา 4 
รวม 64 

 
การดําเนินการจัดประชุม จัดให้เป็นลักษณะ Two-way Communication คือ มีทั้งการบรรยาย

รายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม  ซึ่งประกอบด้วยการอภิปรายในที่ประชุม  
และการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านแบบสอบถาม 
 ในจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 64 คน (ไม่รวมกรมเจ้าท่า และที่ปรึกษา) มีผู้ตอบแบบสอบถาม  
56 คน  แต่มีแบบสอบถามที่ตอบคําถามครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนํามาวิเคราะห์ได้จํานวน 43 ชุด    
  
3.      สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามประกอบไปด้วยคําถาม 3 ส่วน  คือ  

1) ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2) ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
3) การรับรู้ข้อมูลโครงการ 
4) การประเมินผลการจัดสัมมนา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากคําถามทั้ง 4 ส่วน สรุปได้ดังน้ี  และดังแสดงในภาคผนวก ง 
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การลงทะเบียน และการจัดบอร์ดนิทรรศการหน้าห้องประชุม 

    

 

นายวรรณชัย  บุตรทองดี 
ผอ.สํานักวิศวกรรมกรมเจ้าท่ากล่าวรายงาน  

นายธัญญพัฒน์  พัฑฒิคงพันธุ์   
นายอําเภอปากพนังกล่าวเปิดการประชุม      

ที่ปรึกษาบรรยายสรุป 

  
บรรยากาศในที่ประชุม              

 

บรรยากาศการแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามในที่ประชุม 

รูปที่ 2.2-1  บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
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(1) ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

  จากแบบสอบถาม 43 ตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 55.81 เพศหญิง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 44.19 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60  ปี 
คิดเป็นร้อยละ 32.56 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.23 อยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
20.93 อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.30 และน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.98 อาชีพหลัก  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง คิดเป็นร้อยละ 55.81 รองลงมาคือรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 
13.95 อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 11.63 อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 6.98 อาชีพเกษตรกรรมและ
แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 4.65 เท่ากัน อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 2.33 ส่วนการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 41.86 รองลงมาจบมัธยมศึกษา ร้อยละ 23.26 อาชีวศึกษา
ตอนต้น (ปวช.) ร้อยละ 13.95 อาชีวศึกษาตอนปลาย(ปวส) ร้อยละ 9.30 ปริญญาตรี ร้อยละ 6.98 และสูง
กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4.65    

 

 
เพศ อายุ 

 
 

 

อาชีพหลัก ระดับการศึกษา 
 

รูปที่ 2.2-1  แผนภาพแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 



 

 

 
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ต้ังแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 

 

7 ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 (2)   ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
2.1 ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาด้านวิศวกรรม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่ารูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และ
เห็นว่าการจัดวางเข่ือนหินนอกฝั่งและองค์ประกอบต่างๆ มีความเหมาะสม ร้อยละ 95.35 และไม่แสดงความ
คิดเห็น ร้อยละ 4.65  โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมคือ บางปีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ให้ทํา
เขื่อนสูงกว่า 4 เมตร ต้องทําอย่างเร่งด่วน และให้ทําจากด้านเหนือมาก่อน 

 
 

เข่ือนกันคลื่นยาว 65 เมตร  จํานวนท้ังสิ้น 92 ตัว  

ช่องว่างระหว่างเขื่อนห่างกัน 35 เมตร  

วางห่างฝั่ง 50 เมตร และถมทรายเสริมหาด 30 เมตร  

 

 

 
  2.2  ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
1) ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้าน

กายภาพ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการป้องกัน และลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมด้านสัณฐานและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 76.74 และไม่แสดง
ความคิดเห็น ร้อยละ 23.26 คุณภาพอากาศ  มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 79.07 ไม่แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 16.28 และควรปรับปรุงแก้ไข ในด้านฝุ่นละอองและมลพิษ คิดเป็นร้อยละ 4.65 ระดับความดังเสียง  
มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 74.42 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 18.60 และควรปรับปรุงแก้ไข ในด้าน
ปริมาณเสียงจากรถขนส่งสินค้า ร้อยละ 6.98 ความสั่นสะเทือน มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 74.42 ไม่
แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 23.26 และควรปรับปรุงแก้ไข ในด้านการสั่นสะเทือนของรถขนส่งสินค้าที่ว่ิงเร็ว
และเยอะมาก ร้อยละ 2.33 คุณภาพน้ําทะเล มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 86.05 และไม่แสดงความ
คิดเห็น ร้อยละ 27.91 



 

 

 
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ต้ังแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 

 

8 ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ 

จํานวน (คน) 
คิดว่าเหมาะสมแล้ว

ท้ังหมด 
คิดว่าควรปรับปรุง

แก้ไข 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 

สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 33 0 10 

คุณภาพอากาศ 34 2 7 

ระดับความดังเสียง 32 3 8 

ความสั่นสะเทือน 32 1 10 

คุณภาพน้ําทะเล 31 0 12 

 

 
 
   2) ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้าน

ชีวภาพ   
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการป้องกัน และลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมด้าน นิเวศวิทยาบนบก มีความเหมาะสม ร้อยละ 87.05 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 13.95 
นิเวศวิทยาทางทะเล มีความเหมาะสม ร้อยละ 88.37 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 11.63 



 

 

 
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ต้ังแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 

 

9 ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ 

จํานวน (คน) 
คิดว่าเหมาะสมแล้ว

ท้ังหมด 
คิดว่าควรปรับปรุง

แก้ไข 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 

นิเวศวิทยาบนบก 37 0 6 

นิเวศวิทยาทางทะเล 38 0 5 

 
 

3) ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางคุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการป้องกัน และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมด้าน การคมนาคมขนส่ง  มีความเหมาะสม มีความเหมาะสมร้อยละ 87.80 ไม่แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 4.88 และควรปรับปรุงแก้ไข ในด้านการขนส่งรถขนส่งสินค้าบรรทุกของเกินนํ้าหนักทําให้ถนนเกิด
ความเสียหาย ร้อยละ 4.88 การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง มีความเหมาะสม ร้อยละ 83.72 ไม่
แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 11.63 และควรปรับปรุงแก้ไข ในด้านการกัดเซาะชายฝั่งเพราะเหลือพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์
นํ้าน้อยเกินไป ร้อยละ 4.65 ขยะมูลฝอยและน้ําเสีย มีความเหมาะสม ร้อยละ 86.05 ไม่แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 9.30 และควรปรับปรุงแก้ไข ในด้านขยะเยอะมากเวลาฝนตกนํ้าไม่ระบายทําให้นํ้าเน่าเสีย ร้อยละ 
4.65  



 

 

 
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ต้ังแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 

 

10 ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทางด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ 

จํานวน (คน) 
คิดว่าเหมาะสมแล้ว

ท้ังหมด 
คิดว่าควรปรับปรุง

แก้ไข 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 

การคมนาคมขนส่ง 36 2 5 

การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 36 2 5 

ขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 37 2 4 

 
 

4)  ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางคุณภาพ
ชีวิต 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการป้องกัน และลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคม มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 83.72 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อย

ละ 16.28 สาธารณสุข มีความเหมาะสม ร้อยละ 83.72 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 16.28 อาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย มีความเหมาะสม ร้อยละ 79.07 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 17.50 และควรรับปรุง

แก้ไข ในด้านขอให้ทําอย่างระมัดระวังเพราะความปลอดภัยของประชาชน ร้อยละ 4.65 แหล่งท่องเที่ยวและ

ทัศนียภาพ มีความเหมาะสม ร้อยละ 83.72 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 16.28 สุขภาพ มีความ

เหมาะสม ร้อยละ 81.40 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 16.28 และควรปรับปรุงแก้ไข ในด้านสุขภาพของ

ประชาชนใช้นํ้าฉีดฝุ่นเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง ร้อยละ 2.33 



 

 

 
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ต้ังแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 

 

11 ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางด้านคุณภาพชีวิต 

จํานวน (คน) 
คิดว่าเหมาะสมแล้ว

ท้ังหมด 
คิดว่าควรปรับปรุง

แก้ไข 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 

เศรษฐกิจและสังคม 36 0 7 

สาธารณสุข 36 0 7 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 34 2 7 

แหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 36 0 7 

สุขภาพ 35 1 7 

 

 
 

5) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ควรเพิ่มเติม  ผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดเห็นว่าเพียงพอแล้ว ไม่มีมาตรการใดเพ่ิมเติม 

6)  ความคิดเห็นต่อมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ด้านสัณฐานและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง มีความเหมาะสม ร้อยละ 83.72 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 
16.28 ด้านคุณภาพอากาศ มีความเหมาะสม ร้อยละ 83.72 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 16.28 ด้านระดับ
ความดังเสียง  มีความเหมาะสม ร้อยละ 79.07 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 16.28 และควรปรับปรุงแก้ไข 
ในด้านให้ลดเสียงในการก่อสร้างให้น้อยที่สุดเพราะทุกคนริมฝั่งทําอาชีพประมงอาจจะมีปัญหากับสัตว์นํ้า  
ร้อยละ 4.65 ด้านความสั่นสะเทือน  มีความเหมาะสม ร้อยละ 76.74 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 16.28 
และควรปรับปรุงแก้ไข ในด้านรถบรรทุกว่ิงเร็วมากนอนตอนกลางคืนนึกว่าแผ่นดินสะเทือน ร้อยละ 6.98  



 

 

 
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ต้ังแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 

 

12 ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ด้านคุณภาพน้ําทะเล มีความเหมาะสม ร้อยละ 83.72 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 16.28  
ด้านนิเวศวิทยาทางทะเล มีความเหมาะสม ร้อยละ 79.07 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 20.93 ด้าน 
การคมนาคมขนส่ง มีความเหมาะสม ร้อยละ 76.74 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 16.28 และควรปรับปรุง
แก้ไข ในด้านเห็นรถบรรทุกพ่วงที่ผ่านไปแหลมตะลุมพุกว่ิงเร็วมากเป็นห่วงเด็กๆที่เล่นอยู่บนถนน ร้อยละ 6.98 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม มีความเหมาะสม ร้อยละ 83.72 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 16.28  

 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
คิดว่าเหมาะสมแล้ว 

ท้ังหมด 
คิดว่าควรปรับปรุง 

แก้ไข 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 

 สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 36 0 7 

 คุณภาพอากาศ 36 0 7 

 ระดับความดังเสียง 34 2 7 

ความสั่นสะเทือน 33 3 7 

คุณภาพน้ําทะเล 36 0 7 

นิเวศวิทยาทางทะเล 34 0 9 

การคมนาคมขนส่ง 33 3 7 

เศรษฐกิจและสังคม 36 0 7 

 
 

7)  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ควรเพิ่มเติม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดเห็นว่าเพียงพอแล้วไม่มีมาตรการใดเพ่ิมเติม 
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  2.3 การรับรู้ข้อมูลโครงการฯ 
  1) เข้าร่วมการประชุมที่ผ่านมาของโครงการ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ที่ ห้องประชุม อบต.ปากพนังฝั่ง

ตะวันออก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ร้อยละ 37.76 รองลงมาเคยเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุม

โรงแรม CK รีสอร์ท เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ร้อยละ 33.67 เคยเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ

โครงการ)  ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ร้อยละ 25.51 และไม่เคยเข้าร่วมประชุม

มาก่อน ร้อยละ 3.06 

  2) การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น 
 ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเปิดโอกาสให้มาก ร้อยละ 72.09 และเปิดโอกาสปานกลาง ร้อยละ 

27.91 
 

 2.4 การประเมินผลการสัมมนา 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพอใจในระดับมากในทุกหัวข้อที่ประเมิน ดังน้ี 

1. บอร์ด เอกสารประกอบการประชุม และแผ่นพับ มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 62.79 

และระดับปานกลาง ร้อยละ 37.21  

2. การบรรยายของวิทยากร มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 55.81 รองลงมาระดับปาน

กลาง ร้อยละ 39.53 และระดับน้อย ร้อยละ 4.65 

3. รูปแบบและวิธีการนําเสนอข้อมูลโครงการ มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 58.14 

รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 37.21 และระดับน้อย ร้อยละ 4.65 

4. ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอข้อมูล มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 55.81 

รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 37.21 และระดับน้อย ร้อยละ 6.98 

5. ความเหมาะสมของเวลาในการตอบข้อซักถาม/ให้ข้อเสนอแนะ มีความพึงพอใจมาก  

ร้อยละ 58.14 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 39.53 และระดับน้อย ร้อยละ 2.33 

6. สถานที่จัดประชุม มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 65.12 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อย

ละ 32.56 และระดับน้อย ร้อยละ 2.33 

7. การอํานวยความสะดวก (เช่น การต้อนรับ การลงทะเบียน ฯลฯ) มีความพึงพอใจ

ม า ก  

ร้อยละ 65.12 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 32.56 และระดับน้อย ร้อยละ 2.33 
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(6) ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นที่ได้จากแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับโครงการ  โดย
แบ่งเป็นด้านวิศวกรรม และด้านอ่ืนๆ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 
ด้านวิศวกรรม  บ้านเลขท่ี 227 ม.6 ต้องการความช่วยเหลือด้วยความเร่งด่วน เพราะทะเลกัด

เซาะชายฝั่งไปมากแล้ว มีท่ีดิน 10 กว่าไร่ ตอนนี้ท่ีดินเหลือไม่ถึง 10 ไร่ ถ้าหาก
ความช่วยเหลือช้ากว่านี้ ท่ีดินคงจะเหลือน้อย เพราะน้ําทะเลกัดเซาะเกือบจะถึง
บา้นแล้ว ขอความกรุณาช่วยเร่งด่วน 

 ขอให้สร้างมาจากด้านเหนือโครงการนี้ก่อน 
 ขนาดก้อนหินต้องชัดเจนมิฉะนั้นชาวบ้านต้องคัดค้านแน่ 

ด้านสิ่งแวดล้อม  ถนนราชประชานุเคราะห์ เป็นถนนสายหมู่บ้าน ไม่ม่ันใจว่าถนนจะรับน้ําหนัก
รถบรรทุกได้ขนาดไหนหากถนนเกิดชํารุด แล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบ 

 ขอให้รถบรรทุกท่ีขนหินอย่าให้เกินน้ําหนักเพราะจะทําให้ถนนเสียหาย 
 

 (7) สรุปประเด็นที่ได้จากในท่ีประชุม 
  ภายหลังการบรรยายสรุปการดําเนินการศึกษาในด้านต่างๆ ของท่ีปรึกษา  ได้เปิดเวทีให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการซักถามปัญหา และเสนอแนะข้อคิดเห็น  สามารถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
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ประเด็น คําถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น คําชี้แจง 

วิศวกรรม 1.เป็นกังวลในส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีวิกฤต บริเวณหัว
ถนนชายทะเล ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการฯ ใน
ระยะท่ี 3 ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่งมาก ของบประมาณมาช่วยเหลือด่วน 

1.โครงการฯ ในระยะท่ี 3 ได้ดําเนินการว่าจ้าง
ท่ีปรึกษาทําการศึกษาออกแบบแล้ว และใน
วันท่ี 3 เมษายน 2558 จะได้จัดให้มีการ
ประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ สามารถ
เสนอแนะให้เป็นพ้ืนท่ีวิกฤตลําดับ 1 เพ่ือให้
กรมเจ้าท่าต้ังงบประมาณฉุกเฉินมาช่วยเหลือ
ได้ 

2.ส่วนจุดวิกฤตลําดับ 1 ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษา
โครงการฯ  ระยะ ท่ี  2  ท่ี กรมเจ้ า ท่า ไ ด้ขอ
งบประมาณลงมาช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยการ
ก่อสร้างเขื่อนหินริมฝั่ง จะเริ่มก่อสร้างได้เม่ือไร 

2. กรมเจ้าท่าได้ของบประมาณ ปี 2559 ไว้
แล้ว จํานวน 15 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถ
ก่อสร้างได้ประมาณต้นปี 2559 

3.เข่ือนหินนอกฝั่งตามท่ีได้มีการศึกษาออกแบบ
จะได้ก่อสร้างเมื่อไร เพราะเม่ือมรสุมในปี 2555 
ท่ีดินหายไป 20 กว่าไร่  ท่ีอยู่อาศัย 3 หลัง และ
ต้นมะพร้าว 300 กว่าต้น ในปี 2557 ท่ีผ่านมา
ในพ้ืนท่ีได้รับความเสียหายเพิ่มข้ึนอีกมากท้ังท่ี
อยู่อาศัย ท่ีทํากิน และต้นมะพร้าว 

3. เนื่องจากเม่ือศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ 
กฎหมายสิ่งแวดล้อมกําหนดให้ต้องจัดทํา
รายงาน EIA ส่งเข้าสํานักงานนโนบายและ
แผนฯ (สผ.) พิจารณาอนุญาต ก่อนท่ีจะขอ
งบประมาณก่อสร้างได้ คาดว่าอีกประมาณ  2 
ปี และเนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวน
มาก จึงต้องแบ่งการก่อสร้างออกเป็นระยะๆ 
ตามความเหมาะสม 

ด้านอื่นๆ 1.ขอให้กรมเจ้าท่าเปิดโอกาส และ/หรือ เปิด
ช่องทางให้ท้องถ่ินเข้าไปช่วยเหลือ แก้ไข ยับย้ัง 
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ด้วยตัวเอง เพ่ือ
บรรเทาความเสียหายจากมากให้เหลือน้อยท่ีสุด
และทันต่อเหตุการณ์ 

1.หากท้องถ่ินมีงบประมาณในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง สามารถ
ดําเนินการได้ โดยปรึกษาเ ร่ืองรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับผู้ อํานวยการสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราชได้ 

2 . ตํ าบลปากพนั งฝั่ ง ตะวั นออก  ไ ม่ มี ท่ี ใ ห้
ประชาชนอพยพไปต้ังรกรากใหม่เหมือนท่ีอ่ืน จึง
ฝากให้กรมเจ้าท่าช่วยจัดหางบประมาณฉุกเฉิน
มาช่วยเหลือ เพ่ือบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นก่อน 

2.ในจุดวิกฤตเร่งด่วน กรมเจ้าท่ายินดีจะต้ัง
งบประมาณมาช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ได้ 
และท้องถ่ินก็สามารถของบประมาณจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อบจ./ปภ. / ทาง
หลวง มาช่วยเหลือได้เช่นกัน 
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4. ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิไดท่ี้ 
   ฝ่ายวิศวกรรม  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 
คุณนวลรัตน์  พรหมสมัย 
โทร.02-9428410 โทรสาร. 02-9428410 ต่อ 111  
www.eeec.eng.ku.ac.th  


