
๑ 

หวัขอเรือ่ง รายละเอยีด 

หวัขอเรือ่ง การสัมมนาโครงการ ครั้งที่ ๑  เพื่อประชาสัมพันธโครงการ และรับทราบ

ความตองการและฟงขอคิดเห็นของชุมชน กลุมองคกร องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หนวยงานราชการและผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ งานศึกษาวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสํารวจออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงต้ังแตบานหนาโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ระยะ ๒ 

รายละเอยีด สํารวจออกแบบรายละเอียด โครงสรางเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง บริเวณ

ต้ังแตวัดแหลมตะลุมพุก  ตามแนวชายฝงระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่บริเวณหมูที่ ๑ และ ๖ ตําบลปากพนังฝงตะวันออก อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาและจัดทํา รายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

วนัทีท่าํกจิกรรม วันศุกรที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

สถานที ่ หองประชุม ๒ อาคารพิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติเพื่อพฒันาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง 

หมายเหต ุ สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที่ฝายวิศวกรรม กรมการขนสงทางนํ้าและ

พาณิชยนาวี โทร : ๐๒-๒๓๔-๓๕๙๓ 

ไฟลแนบ รายละเอียดโครงการ 

 

 

 

สิง่ทีส่งมาดวย ๓ 



๒ 

ชือ่โครงการ โครงการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมและสํารวจออกแบบโครงสรางปองกันการ

กัดเซาะชายฝงต้ังแตบานหนาโกฏิถึงปลายแหลมตะลมุพุก อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ระยะที่ ๒ 

 

เหตผุลความจาํเปน 

พื้นที่ชายฝงต้ังแตบริเวณบานหนาโกฏิ ตําบลทาพระยา ถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนอีกพื้นที่หน่ึงซึ่งประสบกับ สภาพปญหาการกัดเซาะชายฝงมาอยางตอเน่ือง 

เน่ืองจากมีลักษณะภูมิประเทศเปนทะเลเปด ไดรับอิทธิพลของคลื่นลมมรสุมโดยตรง ประกอบกับพื้นที่

ชายฝงในบริเวณดังกลาว มีการเพาะเลี้ยงกุงติดกับพื้นที่ชายฝง ทําใหคันนากุงถูกคลืน่กัดเซาะและพังทลาย 

คลื่นสามารถรุกล้ําเขามาในพื้นที่ชุมชนอาศัยอยู ทําใหบานเรือนไดรับความเสียหายไปเปนจํานวนมาก จึง

จําเปนตองเรงดําเนินการปองกันพื้นที่บริเวณดังกลาวโดยเรงดวน 

 ในการดําเนินการที่ผานมา กรมเจาทา ไดวาจางที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจออกแบบโครงสราง

ปองกันการกัดเซาะชายฝง บริเวณต้ังแตบานหนาโกฏิ ตําบลทาพระยา ถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางตามแนวชายฝงประมาณ ๔๐ กิโลเมตร แลวเสร็จในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ไดมีประกาศให โครงสรางเข่ือน

กันคลื่นในทะเลทุกขนาด ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) กอนดําเนินการ 

กรมเจาทา จึงยังมิไดของบประมาณเพื่อกอสราง โครงสรางปองกันการกัดเซาะดังกลาว ตอมา กรมเจาทา 

เห็นสมควร ที่จะดําเนินการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ในพื้นที่บริเวณต้ังแตบานหนาโกฎิ ตําบลทา

พระยา ถึงปลายแหลมตะลมุพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 

๓ ระยะ ในระยะที่ ๑ น้ี ไดวาจางที่ปรึกษาในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ดําเนินการศึกษาและสํารวจออกแบบ

โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง ต้ังแตปลายแหลมตะลุมพุกลงมาทางดานใต ตามแนวชายฝง

ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ หมูที่ ๒ และ ๓ ตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สิ้นสุดโครงการบริเวณวัดแหลมตะลุมพุก 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมเจาทา จะดําเนินการแกไขปญหาตอเน่ืองในระยะที่ ๒ เปน 

การจางที่ปรึกษาศึกษาและสํารวจออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง เริ่มจากบริเวณวัดแหลม

ตะลุมพุก หมูที่ ๓ ตําบลปากพนังฝงตะวันออก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อยลงมาตาม

แนวชายฝงทางดานทิศใต เปนระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เพื่อใหเปนการแกไขปญหาระยะยาว

อยางย่ังยืน และเปนไปตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีคาบํารุงรักษาตํ่า อันเปนการประหยัด

งบประมาณของรัฐบาลระยะยาว สอดคลองตามแนวทางของ สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (สผ.) 



๓ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

๑) เพื่อทบทวนผลการสํารวจออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง ต้ังแตปลายแหลม

ตะลุมพุก ลงมาทางทิศใต จนมาถึงวัดแหลมตะลุมพุก ตามแนวชายฝงระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ที่ 

กรมเจาทา ดําเนินการแลวเสร็จ 

๒) เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหา และสาเหตุของการกัดเซาะชายฝง ต้ังแตวัดแหลมตะลุมพุก ลงมา

ทางดานทิศใต ตามแนวชายฝงระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร และกําหนดแนวทาง วิธีการปองกัน และ

แกไขที่เหมาะสม ใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งสอดคลองกับสภาพการใชงานของชายหาด 

๓) เพื่อสํารวจออกแบบรายละเอียด โครงสรางเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง บริเวณต้ังแตวัด

แหลมตะลุมพุก ลงมาทางดานทิศใต ตามแนวชายฝงระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร รวมทั้งจัดเตรียม

เอกสารประกอบการประกวดราคากอสรางโครงสรางดังกลาว 

๔) เพื่อศึกษา และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) งานกอสราง

โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง ตามแนวทางของ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (สผ.) เพื่อนําเสนอ สผ. ใหความเห็นชอบ 

 

สาระสําคัญ 

 พื้นที่ชายฝงต้ังแตบริเวณบานหนาโกฏิ ตําบลทาพระยา ถึงปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนอีกพื้นที่หน่ึงซึ่งประสบกับ สภาพปญหาการกัดเซาะชายฝงมาอยางตอเน่ือง 

เน่ืองจากมีลักษณะภูมิประเทศเปนทะเลเปด ไดรับอิทธิพลของคลื่นลมมรสุมโดยตรง ประกอบกับพื้นที่

ชายฝงในบริเวณดังกลาว มีการเพาะเลี้ยงกุงติดกับพื้นที่ชายฝง ทําใหคันนากุงถูกคลืน่กัดเซาะและพังทลาย 

คลื่นสามารถรุกล้ําเขามาในพื้นที่ชุมชนอาศัยอยู ทําใหบานเรือนไดรับความเสียหายไปเปนจํานวนมาก จึง

จําเปนตองเรงดําเนินการปองกันพื้นที่บริเวณดังกลาวโดยเรงดวน 

 สําหรับการศึกษาในเบื้องตนไดจัดใหมีการประชาสัมพันธเพื่อช้ีแจงขอมูลขาวสารของโครงการให

ผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ และรวมแสดงความคิดเห็น โดยนําเสนอถึงวัตถุประสงค รายละเอียดของ

การศึกษาดานตางๆ ในภาพรวม ตลอดจนผลกระทบและมาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินโครงการ โดยการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธโครงการอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาของ

การศึกษา  

 

ผูดําเนินการ 

 กรมเจาทา ไดวาจางที่ปรึกษาฯ ไดแก ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนผูดําเนินการศึกษาโครงการน้ี 



๔ 

สถานที่ดําเนินการ 

 การประชุมประชาสัมพันธโครงการ ครั้งที่ ๑ น้ีจะดําเนินการประชุม ณ หองประชุม ๒ อาคาร

พิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง ในวันศุกรที่  ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

๑) สํารวจและศึกษาดานวิศวกรรมชายฝง 

- รวบรวมและตรวจสอบขอมูล แผนที่ภูมิประเทศ ภาพถายทางอากาศ ภาพถายจาก

ดาวเทียม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

- สํารวจภูมิประเทศริมชายทะเล ความลึกทองนํ้า และสภาพพื้นที่ทองทะเล สํารวจ

ทางดานธรณีฐานราก 

- รวบรวมและตรวจสอบขอมูล ที่จําเปนสําหรับการออกแบบ อันไดแก ขอมูลดานสภาพ

ทางอุทกศาสตร อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ขอมูลลม ขอมูลคลื่น ขอมูลกระแสนํ้า ขอมูล

ระดับนํ้า แหลงวัสดุกอสราง และอื่นๆ 

- วิ เคราะหปญหาการ เปลี่ ยนแปลงชายฝ ง  ด วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

(Geographical Information System) เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝง 

ในบริเวณพื้นที่โครงการและขางเคียง ที่เกิดข้ึนในปจจุบัน และที่อาจเกิดข้ึนจากการ

กอสรางในอนาคต อีกทั้งวิเคราะหสาเหตุของปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณดังกลาว 

- ศึกษาสถิติการเกิดและความรุนแรงของพายุ และมรสุมที่ผานมา การยกตัวของระดับนํ้า 

เน่ืองจากพายุและลมมรสุมที่ผานมา รวมถึง สภาพการเกิดคลื่นลม กระแสนํ้า วิเคราะห

การเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝง และการกัดเซาะบริเวณโครงการ โดยใชแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร 

- เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง บริเวณพื้นที่โครงสราง อยางนอย 

๓ ทางเลือก โดยพิจารณารวมถึงคาใชจายในการกอสราง คาบํารุงรักษา ความสวยงาม 

ผลกระทบตอการใชงานชายหาด ผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงผลกระทบอื่นๆที่อาจ

เกิดข้ึน 

- ศึกษาเบื้องตนในดานเศรษฐกิจ ความคุมคาของโครงการ เพื่อใชประกอบการพิจารณา

ดําเนินงานของ กรมเจาทา 

๒) การออกแบบรายละเอียด 

- ทําการออกแบบรายละเอียด ขององคประกอบโครงสราง ตามแนวทางเลือกที่เห็นวา

เหมาะสมที่สุด โดยใหมีผลกระทบที่นอยที่สุด และตองพิจารณาใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม อีกทั้งคํานึงถึงความคิดเห็นของชุมชน 



๕ 

- วางแผนและกําหนดข้ันตอนของการกอสราง 

- ประเมินปริมาณงาน จัดทําราคากลางกอสรางของโครงการ 

- จัดทําเอกสารแบบรายละเอียดในข้ันสุดทาย พรอมจัดทําเอกสารประกวดราคา รายการ

ประกอบแบบ 

๓)  การการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

การศึกษาประเมินผลการทบสิ่งแวดลอม ดําเนินการศึกษาตามแนวทางการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) ของ สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

ลาสุด เพื่อนําเสนอ สผ.ใหความเห็นชอบ 

๔) การประชุมสัมพันธและประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็น 

จัดใหมีการประชาสัมพันธโครงการ รวมทั้งประชุมสัมมนารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งสวนราชการ เอกชน และประชาชนในทองถ่ิน เพื่อทราบถึงการดําเนินโครงการ และเกิด

ความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน ใหเสอดคลองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม สําหรบัโครงการหรอืกจิการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

ชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อใหผูมีสวนรวมในทุกระดับ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพื้นที่

โครงการ ไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง และมีสวนรวมในการคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอันเปน

ประโยชน และเพื่อใหผลการสํารวจออกแบบ สอดคลองกับความตองการของทุกฝาย 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 โครงการน้ีเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาเดือน ๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ ระยะเวลารวม ๓๖๐ วัน 

 

ผลผลิต 

 แบบรายละเอียดองคประกอบโครงการ และโครงสรางเข่ือนกันคลื่น ตลอดจนถึงการประมาณ

ราคาคากอสราง รวมทั้งจัดทําเอกสารประกวดราคา แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ ขอกําหนด

และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ และรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

 

ผลลัพธ 

 โครงสรางเข่ือนฯ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหปญหาการกัดเซาะลดลง ชวยบรรเทา

ความเดือดรอน ตลอดจนประหยัดคาใชจายของรัฐและของประชาชน 



๖ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมตอประชาชน 

 การกอสรางโครงการอาจจะเกิดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมตอชุมชนที่อาศัยในบริเวณ

ใกลเคียงพื้นที่โครงการทั้งในชวงเวลากอสรางและระยะเวลาดําเนินโครงการ ทั้งน้ี ที่ปรึกษาฯ จะได

ทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ซึ่งจะนําเสนอรายละเอียดและสรุปผลกระทบและแนวทางการ

แกไขผลกระทบดังกลาวตอไป 

 

มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบตอประชาชน 

 ผูดําเนินการศึกษาโครงการฯ ไดเตรียมมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินโครงการ ทั้งในชวงของการกอสรางและชวงของการดําเนินโครงการ 

 

ประมาณการคาใชจาย 

 อยูในระหวางการศึกษา 

 

ที่มาของเงิน 

 งบประมาณรัฐบาล 

 

สอบถามขอมูลไดที่ 

 คุณบัลลังก  เมี่ยงบัว  

 ฝายวิศวกรรม  กรมเจาทา 

 โทร : ๐๒-๒๓๔-๓๕๙๓ โทรสาร ๐๒-๒๓๔-๓๕๙๓ 


