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หัวข้อเร่ือง รายละเอียด 

หัวข้อเร่ือง การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ  เพื่อน าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน ซ่ึงปะ
กอบดว้ย รูปแบบโครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังที่เหมาะสมกบัพื้นที่ ผล
การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และผลการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นที่ไดรั้บทราบ งานศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและส ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝ่ังตั้ งแต่บา้นหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ระยะ 2 

รายละเอียด ส ารวจออกแบบรายละเอียด โครงสร้างเพื่อป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง บริเวณ
ตั้งแต่วดัแหลมตะลุมพุก  ตามแนวชายฝ่ังระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 1  และ 6 ต  าบลปากพนังฝ่ังตะวนัออก อ าเภอปาก
พนัง จังหวดันครศรีธรรมราช และศึกษาและจัดท า รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

วันที่ท ากิจกรรม วนัศุกร์ที่  13  มีนาคม  พ.ศ.2558 
สถานที ่ หอ้งประชุม 2 อาคารพพิธิภณัฑเ์ฉลิมพระเกียรติเพือ่พฒันาพื้นที่ลุ่มน ้ าปากพนงั   
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่ฝ่ายวศิวกรรม เจา้ท่า  โทร : 02-2343593 
ไฟล์แนบ รายละเอียดโครงการ 
 

 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3) 
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ช่ือโครงการ โครงการศึกษาวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและส ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกนั
การกดัเซาะชายฝ่ังตั้งแต่บา้นหนา้โกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพกุ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  ระยะ 2 

เหตุผลความจ าเป็น 
พื้นที่ชายฝ่ังตั้งแต่บริเวณบา้นหนา้โกฏิ ต  าบลท่าพระยา ถึงปลายแหลมตะลุมพกุ อ าเภอปากพนัง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นอีกพื้นที่หน่ึงซ่ึงประสบกบั สภาพปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังมาอยา่งต่อเน่ือง 
เน่ืองจากมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นทะเลเปิด ไดรั้บอิทธิพลของคล่ืนลมมรสุมโดยตรง ประกอบกบัพื้นที่
ชายฝ่ังในบริเวณดังกล่าว มีการเพาะเล้ียงกุ้งติดกับพื้นที่ชายฝ่ัง ท  าให้คนันากุ้งถูกคล่ืนกัดเซาะและ
พงัทลาย คล่ืนสามารถรุกล ้ าเขา้มาในพื้นที่ชุมชนอาศยัอยู่ ท  าให้บา้นเรือนไดรั้บความเสียหายไปเป็น
จ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งเร่งด าเนินการป้องกนัพื้นที่บริเวณดงักล่าวโดยเร่งด่วน 
 ในการด าเนินการที่ผา่นมา กรมเจา้ท่า ไดว้่าจา้งที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจออกแบบโครงสร้าง
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง บริเวณตั้งแต่บา้นหน้าโกฏิ ต  าบลท่าพระยา ถึงปลายแหลมตะลุมพุก อ าเภอ
ปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช ระยะทางตามแนวชายฝ่ังประมาณ 40 กิโลเมตร แลว้เสร็จในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ต่อมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มีประกาศให้ โครงสร้าง
เขื่อนกันคล่ืนในทะเลทุกขนาด ตอ้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ก่อน
ด าเนินการ กรมเจา้ท่า จึงยงัมิได้ของบประมาณเพื่อก่อสร้าง โครงสร้างป้องกนัการกัดเซาะดังกล่าว 
ต่อมา กรมเจา้ท่า เห็นสมควร ที่จะด าเนินการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง ในพื้นที่บริเวณตั้งแต่บา้น
หนา้โกฎิ ต  าบลท่าพระยา ถึงปลายแหลมตะลุมพกุ อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ในระยะที่ 1 น้ี ไดว้่าจา้งที่ปรึกษาในปีงบประมาณ 2555 ด าเนินการศึกษา
และส ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง ตั้งแต่ปลายแหลมตะลุมพุกลงมาทางดา้นใต ้
ตามแนวชายฝ่ังระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 2 และ 3 ต  าบลแหลม
ตะลุมพกุ อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ส้ินสุดโครงการบริเวณวดัแหลมตะลุมพกุ 
 ในปีงบประมาณ 2556 กรมเจ้าท่า จะด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อเน่ืองในระยะที่ 2 เป็น 
การจา้งที่ปรึกษาศึกษาและส ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง เร่ิมจากบริเวณวดั
แหลมตะลุมพกุ หมู่ที่ 3 ต  าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัออก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือยลงมา
ตามแนวชายฝ่ังทางดา้นทิศใต ้เป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร เพือ่ใหเ้ป็นการแกไ้ขปัญหาระยะยาว
อย่างย ัง่ยืน และเป็นไปตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีค่าบ  ารุงรักษาต ่า อันเป็นการ
ประหยดังบประมาณของรัฐบาลระยะยาว สอดคล้องตามแนวทางของ ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อทบทวนผลการส ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง ตั้งแต่ปลาย

แหลมตะลุมพุก ลงมาทางทิศใต ้จนมาถึงวดัแหลมตะลุมพุก ตามแนวชายฝ่ังระยะทางประมาณ 12 
กิโลเมตร ที่ กรมเจา้ท่า ด าเนินการแลว้เสร็จ 

2) เพือ่ศึกษาวเิคราะห์ปัญหา และสาเหตุของการกดัเซาะชายฝ่ัง ตั้งแต่วดัแหลมตะลุมพุก ลง
มาทางดา้นทิศใต ้ตามแนวชายฝ่ังระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และก าหนดแนวทาง วิธีการป้องกนั 
และแกไ้ขที่เหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นที่ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัสภาพการใชง้านของชายหาด 

3) เพือ่ส ารวจออกแบบรายละเอียด โครงสร้างเพือ่ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง บริเวณตั้งแต่วดั
แหลมตะลุมพุก ลงมาทางดา้นทิศใต ้ตามแนวชายฝ่ังระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร รวมทั้งจดัเตรียม
เอกสารประกอบการประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างดงักล่าว 

4) เพื่อศึกษา และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) งานก่อสร้าง
โครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง ตามแนวทางของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เพือ่น าเสนอ สผ. ใหค้วามเห็นชอบ 
สาระส าคญั 
 พื้นที่ชายฝ่ังตั้งแต่บริเวณบา้นหนา้โกฏิ ต  าบลท่าพระยา ถึงปลายแหลมตะลุมพกุ อ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นอีกพื้นที่หน่ึงซ่ึงประสบกบั สภาพปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังมาอยา่งต่อเน่ือง 
เน่ืองจากมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นทะเลเปิด ไดรั้บอิทธิพลของคล่ืนลมมรสุมโดยตรง ประกอบกบัพื้นที่
ชายฝ่ังในบริเวณดังกล่าว มีการเพาะเล้ียงกุ้งติดกับพื้นที่ชายฝ่ัง ท  าให้คนันากุ้งถูกคล่ืนกัดเซาะและ
พงัทลาย คล่ืนสามารถรุกล ้ าเขา้มาในพื้นที่ชุมชนอาศยัอยู่ ท  าให้บา้นเรือนไดรั้บความเสียหายไปเป็น
จ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งเร่งด าเนินการป้องกนัพื้นที่บริเวณดงักล่าวโดยเร่งด่วน 
 ส าหรับการศึกษาในเบื้องตน้ไดจ้ดัใหมี้การประชาสมัพนัธเ์พือ่ช้ีแจงขอ้มูลข่าวสารของโครงการ
ใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น โดยน าเสนอถึงวตัถุประสงค ์รายละเอียด
ของการศึกษาดา้นต่างๆ ในภาพรวม ตลอดจนผลกระทบและมาตรการป้องกนัผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการ โดยการจดัประชุมเพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา
ของการศึกษา  
ผู้ด าเนินการ 

 กรมเจา้ท่า ไดว้่าจา้งที่ปรึกษาฯ ไดแ้ก่ ศูนยว์ิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม บางเขน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ให้เป็นผูด้  าเนินการศึกษาโครงการน้ี 
สถานที่ด าเนินการ 
 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (กลุ่มยอ่ย)  น้ีจะด าเนินการประชุม ณ ห้องประชุม2 
อาคารพิพิธภณัฑเ์ฉลิมพระเกียรติเพื่อพฒันาพื้นที่ลุ่มน ้ าปากพนัง  ในวนัศุกร์ที่  13 มีนาคม พ.ศ. 2558  
เวลา 13.00-16.00 น.  
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ผลผลิต 
 แบบรายละเอียดองคป์ระกอบโครงการ และโครงสร้างเขื่อนกนัคล่ืน ตลอดจนถึงการประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง รวมทั้งจดัท าเอกสารประกวดราคา แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ ขอ้ก าหนด
และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
ผลลัพธ์ 
 โครงสร้างเขื่อนฯ ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหปั้ญหาการกดัเซาะลดลง ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อน ตลอดจนประหยดัค่าใชจ่้ายของรัฐและของประชาชน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อประชาชน 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการศึกษาวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและส ารวจออกแบบ
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังตั้ งแต่บา้นหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง 
จังหวดันครศรีธรรมราชระยะที่ 2  แยกเป็นกรณีไม่มีโครงการ และกรณีโครงการตามประเด็น
ส่ิงแวดลอ้มส าคญัที่เกิดผลกระทบ สรุปไดด้งัน้ี 

ประเด็นส่ิงแวดล้อม 

ระดับผลกระทบ 

กรณไีม่มโีครงการ 
กรณมีโีครงการ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

ทรัพยากรทางกายภาพ  
สภาพภูมิประเทศ -2 -1 0 
สมุทรศาสตร์และสัณฐานชายฝ่ัง -2 -1 +3 
คุณภาพอากาศ  0 -1 0 
ระดบัเสียง  0 -1 0 
ความสั่นสะเทือน 0 -1 0 
ธรณีวิทยาและแผน่ดินไหว 0 0 0 
คุณภาพน ้าทะเล -1 -1 +1 
อุทกวิทยาน ้ าผวิดิน 0 0 0 

ทรัพยากรชีวภาพ  
ทรัพยากรป่าไม ้ -1 0 +1 
ทรัพยากรสัตวป่์า 0 -1 0 
นิเวศวิทยาทางทะเล -1 -1 +1 
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ประเด็นส่ิงแวดล้อม 

ระดับผลกระทบ 

กรณไีม่มโีครงการ 
กรณมีโีครงการ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน -3  0  0  

การคมนาคมและขนส่ง 0  -1  0  

การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง -2  -1  +2  

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน -1  0  0  

ขยะมลูฝอยและน ้าเสีย 0  -1  0  

คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม  -3  -1 +3  

สาธารณสุข  0 -1  0  

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  0 -1  0  

แหล่งท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ  -2  -1  +2  

หมายเหตุ :  ระดบัผลกระทบ 
- ไม่มีผลกระทบ  0 (ศนูย)์  - ผลกระทบนอ้ย + / -1 

- ผลกระทบปานกลาง + / -2 - ผลกระทบมาก + / -3 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อประชาชน 
 มาตรการที่เสนอประกอบดว้ย 

(1) มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแบ่งเป็น 2 ระยะคือ 

(1.1) ระยะก่อสร้าง   ประเด็นส่ิงแวดล้อมที่เสนอมาตรการ ไดแ้ก่  สภาพภูมิประเทศ สมุทร

ศาสตร์และสณัฐานชายฝ่ัง คุณภาพอากาศ  ระดบัเสียง  ความสัน่สะเทือน  คุณภาพน ้ าทะเล  

ทรัพยากรสตัวป่์า  นิเวศวทิยาทางทะเล  การคมนาคมขนส่ง  การประมงและเพาะเล้ียงสัตว์

น ้ าชายฝ่ัง  ขยะมูลฝอยและน ้ าเสีย  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  สาธารณสุข  อาชีวอนามัย

และความปลอดภยั แหล่งท่องเที่ยวและทศันียภาพ 

(1.2) ระยะด าเนินการ ประเด็นส่ิงแวดลอ้มที่เสนอมาตรการ ไดแ้ก่ สมุทรศาสตร์และสัณฐาน

ชายฝ่ัง นิเวศวิทยาป่าไม้ การประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า แหล่งท่องเที่ยวและ

ทศันียภาพ 
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(2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

(2.1) ระยะก่อสร้าง ประเด็นส่ิงแวดล้อมที่เสนอมาตรการ ได้แก่  ได้แก่  คุณภาพอากาศ  ระดับ

ความดงัเสียง  ความสัน่สะเทือน  คุณภาพน ้ าทะเล  นิเวศวทิยาทางทะเล  และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

(2.2)  ระยะด าเนินการ ประเด็นส่ิงแวดลอ้มที่เสนอมาตรการ ไดแ้ก่  สมุทรศาสตร์และสัณฐาน
ชายฝ่ัง คุณภาพน ้ าทะเล นิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรสัตว์ป่า) และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

 
ผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 

การด าเนินงานรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งส าหรับโครงการฯ จะด าเนินการ
ทั้งหมด 4 คร้ัง ซ่ึงที่ผา่นมา ที่ปรึกษาไดจ้ดัประชุมไปแลว้จ านวน 3 คร้ัง สรุปไดด้งัน้ี และผลการรับฟัง
ความคิดเห็น ดงัแสดงในรูปที่ 1  ถึงรูปที่ 3 

 

การประชุม วันที่/สถานที ่ จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม  
(คน) 

คร้ังที่ 1   
ปฐมนิเทศโครงการ 

29 พฤศจิกายน 2556 
ห้องประชุม 2 อาคารพิพิธภณัฑเ์ฉลิมพระเกียรติ
เพือ่พฒันาลุ่มน ้ าปากพนงั 

118 

คร้ังที่ 2   25 กรกฎาคม 2557 
หอ้งประชุมโรงแรม ck รีสอร์ท 

62 

คร้ังที่ 3   
กลุ่มยอ่ย 

27 สิงหาคม 2557 
หอ้งประชุม อบต.ปากพนงัฝ่ังตะวนัออก 

130 
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รูปที่ 1  สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
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รูปที่ 2  สรุปผลการประชุมคร้ังที่ 2 
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รูปที่ 3  สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 อยูใ่นระหวา่งการศึกษา 
 
ที่มาของเงิน 
 งบประมาณรัฐบาล 
 
สอบถามข้อมูลได้ที่     :  คุณบลัลงัก ์เม่ียงบวั    
             ฝ่ายวศิวกรรม กรมเจา้ท่า   โทร : 02-2343593 โทรสาร 02-2343593 


