
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ 

และรับฟังความคิดเห็น  

โครงการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 

พื้นที่ชายฝัง่เลียบทางหลวงชนบท ชพ.4012 บริเวณหมู่ที่ 4 บา้นหนิสามก้อน ต าบลปากน้ า อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ความเป็นมาของโครงการ 

 ปัญหาการกดัเซาะตลอดแนวชายฝั่ง มีระดบัความรุนแรงและสาเหตุที่แตกต่างกันไปทั้งจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ

ระดับน้้าทะเล สภาวะคล่ืนลมรุนแรงผิดปกติ เป็นต้น และที่มสีาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การก่อสร้างโครงสร้างชายฝั่งที่รุกล้า้ลงในทะเล การ

ขุดลอกทรายชายฝั่งทะเล และการใช้ประโยชน์ที่ดนิชายฝั่งทะเล เปน็ต้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผา่นมาแต่ละหน่วยงานมีรปูแบบการป้องกันคลื่นกดั

เซาะชายฝั่งทะเลที่หลากหลายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ หากรูปแบบการป้องกันการกดัเซาะที่เลือกใช้ไม่เหมาะสม จะท้าใหไ้ม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกนั

การกัดเซาะชายฝั่งและสิ้นเปลืองงบประมาณ จากข้อมูลของกรมทรัพยาการทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) มีการแบ่งระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) 

เพื่อให้สามารถดา้เนนิการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งระบบกลุ่มหาดแต่ละกลุ่มประสบปญัหาการกัดเซาะที่

รุนแรงแตกต่างกันไป จึงควรได้รบัการศกึษาแนวทางป้องกันและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝั่ง รวมทั้งต้องมีการบูรณาการแกไ้ขปัญหาร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขปญัหาใหค้รอบคลุมปัญหาในแต่ละระบบกลุ่มหาดทีแ่ตกต่างกัน  

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเปน็อยู่ของประชาชน และค้านึงถึงผลกระทบอันอาจ

เกิดจากการด้าเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปญัหาการกดัเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา จึงได้ดา้เนินการออกแบบและกอ่สร้างโครงสร้างป้องกันการกดัเซาะ

ชายฝั่ง และด้าเนนิการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้การด้าเนนิโครงการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกดัเซาะชายฝั่งทะเล 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคมวัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย วิถีชีวิตน้อยที่สดุ โดยด้าเนนิการในพื้นที่ที่ประสบปญัหาการ

กัดเซาะชายฝั่ง และตามการร้องขอของประชาชนในพื้นทีท่ี่ประสบภยั ซึ่งการดา้เนนิงานทีผ่่านมาเปน็ไปในลักษณะกระจายตามพ้ืนที่ทีป่ระชาชนได้รับ

ความเดือดร้อน  

วัตถุประสงค์ 

1) เพือ่รวบรวมผลการศกึษาระบบกลุม่หาดพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเล ส้ารวจ ศกึษา 

และวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการเปลีย่นแปลงชายฝัง่ในพืน้ที่

ศกึษาตามระบบกลุม่หาด 

2) เพือ่ศกึษาและจดัท้าแผนหลกัแนวทางและมาตรการการแกไ้ขปญัหาการกดั

เซาะชายฝัง่โดยใชร้ะบบกลุม่หาดอยา่งบรูณาการระหวา่งหนว่ยงานทกุภาค

สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง และแกไ้ขความเดอืดรอ้นของประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบใน

พืน้ทีศ่กึษาตามระบบกลุม่หาดทีม่คีวามจ้าเปน็เรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการแกไ้ข

ปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเลกอ่น เพ่ือใชเ้ปน็กรอบแนวทางในการดา้เนนิ

มาตรการปอ้งกนัแกไ้ขปญัหาในเชงิพืน้ทีใ่หก้บัชายฝัง่ทีป่ระสบปญัหาการกดั

เซาะอยา่งบรูณาการและเกดิผลสมัฤทธิอ์ยา่งแทจ้รงิ 

3) เพือ่ออกแบบรายละเอยีด (Detail design) ตามมาตรการการแกไ้ขปญัหา

การกดัเซาะชายฝัง่ในพืน้ทีศ่กึษาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหด้้าเนนิการแกไ้ข

ปญัหากอ่น  

ติดต่อสอบถาม : คุณธนากร รัตนพันธุ์/คุณตะวัน รอดพันธุ์ 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 3/23 ม.5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  

โทรศัพท์ 0 2270 8899 ต่อ 612 Fax 0 2106 2513 

Email sts.envi@yahoo.com 

ด าเนินการโดย 

ท่ีต้ังโครงการและสภาพปัจจุบัน 

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.และ 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเรือจักรีนฤเบศร ต าบลปากน้ า อ าเภแหลังสวน จังหวัดชุมพร 

พื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ.4012 บริเวณหมู่ที่ 4  

บ้านหินสามก้อน ต้าบลปากน้้า อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ความยาว 1,100 เมตร 



กรมโยธาธิการและผงัเมอืง
218/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1

ผู้ด ำเนินโครงกำร

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จ ำกัด

ดำวน์โหลดเอกสำรเพิ่มเติมติดต่อสอบถาม

ด้ำนวิศวกรรม : คุณชัชชัย อภินันทิตยำ
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน : คุณอุษำ สุขประเสริฐ / คุณตะวัน รอดพันธุ์
3/23 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน-ล ำลูกกำ ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150

 0-2270-8899 ต่อ 612 หรือ 0 2101 3074-76 ต่อ 34, 29   0-2106-2513  sts.envi@yahoo.com

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

การประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟงัความคดิเห็น

ทีต้ั่งโครงการและสภาพปัจจุบัน

1
จุดสิ้นสุดจุดเริ่มต้น

พื้นที่ชายฝ่ังเลียบทางหลวงชนบท ชพ.4012 บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหินสามกอ้น
ต าบลปากน้ า อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ความยาว 1,100 เมตร

เจ้ำของโครงกำร

ครั้งที ่2

พื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ.4012
บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหินสามก้อน ต าบลปากน้ า 
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2 3 4

1 2 3 4



ความเป็นมาโครงการ

1) เพื่อรวบรวมผลกำรศึกษำระบบกลุ่มหำดพื้นที่ชำยฝ่ังทะเล ส ำรวจ ศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงชำยฝ่ัง เช่น ระบบสมดุลตะกอนชำยฝ่ัง โครงสร้ำงวิศวกรรมชำยฝ่ัง ข้อมูลคลื่น 

ระดับน้ ำ และกระแสน้ ำชำยฝ่ัง เป็นต้น ในพื้นที่ศึกษำตำมระบบกลุ่มหำด

2) เพื่อศึกษำและจัดท ำแผนหลักแนวทำงและมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ังโดยใช้ระบบกลุ่มหำด

อย่ำงบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้อง และแก้ไขควำมเดือดร้อนของประชำชนที่ได้รับ

ผลกระทบในพื้นที่ศึกษำตำมระบบกลุ่มหำดที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะ

ชำยฝ่ังทะเลก่อน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกันแก้ไขปัญหำในเชิงพื้นที่ให้กับชำยฝ่ัง

ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะอย่ำงบูรณำกำรและเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงแท้จริง

3) เพื่อออกแบบรำยละเอียด (Detail design) ตำมมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ังในพื้นที่ศึกษำที่ได้รับ

กำรคัดเลือกให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำก่อน 

.วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงกำรได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงกำร 

และหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง จ านวน 3 คร้ัง เพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับโครงกำร พร้อมรับฟังควำมคิดเห็น 
ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงกำร

การมีส่วนร่วมของประชาชน

รูปแบบทางเลือกโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

เพื่อชี้แจงสรุปผลกำรศึกษำร่ำงแผนหลักแนวทำงและมำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งโดยใช้ระบบกลุ่มหำด พร้อมรับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงกำรในพื้นที่ศึกษำตำมระบบกลุ่มหำด ต้ังแต่พื้นที่ต ำบลบำงน้ ำจืด อ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ถึง
ต ำบลพุมเรียง อ ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยด ำเนินกำรจัดประชุมแล้ว เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มีนำคม 2564 ณ ศำลำประชุมก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน ที่ว่ำกำรอ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เพื่อประชำสัมพันธ์และแนะน ำโครงกำร ประกอบด้วย ควำมเป็นมำของโครงกำร เหตุผลควำมจ ำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
สำระส ำคัญของโครงกำร ผู้ด ำเนินกำร สถำนที่ด ำเนินกำร ขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร น ำเสนอ
แนวทำงกำรป้องกันชำยฝั่งเบื้องต้น น ำเสนอข้อมูลทำงเลือกกำรป้องกันชำยฝั่งที่เหมำะสมอย่ำงน้อย 3 ทำงเลือก เพื่อเสนอรำยละเอียดของ
แต่ละทำงเลือก และข้อดีข้อเสียของทุกทำงเลือก พร้อมรับฟังควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะของโครงกำร ในพื้นที่ที่ต้องออกแบบรำยละเอียด (Detail
design) ตำมมำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพื้นที่ศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำก่อน จ ำนวนอย่ำงน้อย 4 
พื้นที่ โดยพื้นที่ชำยฝั่งเลียบทำงหลวงชนบท ชพ.4012 บริเวณหมู่ที่ 4 บ้ำนหินสำมก้อน ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นหนึ่ง
ในพื้นที่ออกแบบรำยละเอียด ซึ่งจะด ำเนินกำรจัดประชุมในวันพุธที่ 4 สิงหำคม 2564 ณ ห้องประชุมเรือจักรีนฤเบศร ต ำบลปำกน้ ำ 
อ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เพื่อน ำเสนอข้อมูลทำงเลือกกำรป้องกันชำยฝั่งที่เหมำะสม เพื่อชี้แจงรำยละเอียดของโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง รับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมน ำเสนอรำยละเอียดผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น และมำตรกำรป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบโครงกำร

กรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนัก

ถึงปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ังที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน จึงได้ด ำเนิน
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะ
ชำยฝ่ัง โดยตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำได้ด ำเนินกำร
ออกแบบและก่อสร้ำงโครงสร้ำงป้องกันชำยฝ่ัง
รูปแบบต่ำง ๆ ในพื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะ

ชำยฝ่ัง และตำมกำรร้องขอของประชำชนในพื้นที่ประสบภัย ท ำให้ต ำแหน่งของพื้นที่ด ำเนินงำนเป็นไปในลักษณะ
กระจำยตำมพื้นที่ที่ประสบปัญหำหรือมีควำมเดือดร้อนของประชำชน

ปี พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้เสนอแนวคิดในกำรจัดกำรชำยฝ่ัง โดยใช้ “ระบบกลุ่มหาด

(Littoral Cell)” ซึ่งเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรจดักำรชำยฝ่ังที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล โดยใช้หลักเกณฑ์และองค์

ควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนสมุทรศำสตร์เก่ียวกับกระบวนกำรชำยฝ่ังเข้ำมำก ำหนดขอบเขตพื้นที่ชำยฝ่ัง
ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ังเป็นไปในลักษณะเชิงพื้นที่หรือใน

ลักษณะระบบกลุ่มหำด กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง จึงได้จัดท ำ “โครงการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ระยะที่ 1” ในพื้นที่ศึกษำตำมระบบกลุ่มหำดของกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝ่ัง พร้อมจัดท ำแผนหลักแนวทำงและมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ังในพื้นที่ศึกษำ โดยค ำนึงถึง
ควำมเหมำะสมทั้งทำงด้ำนวิศวกรรม สภำพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนิน
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในเชิงพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้ในกำรจัดกำร
ชำยฝ่ังโดยใช้ระบบกลุ่มหำด และส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ร่วมกันระหว่ำงองค์กรภำครัฐที่รับผิดชอบ
ในกำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ังต่อไป

การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ คร้ังที่ 1

การประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 2

การประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 3

จำกผลกำรศึกษำตำมแผนหลักแนวทำงและ
มำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ังโดยใช้ระบบ
กลุ่มหำด ได้ก ำหนดให้พื้นที่ชำยฝ่ังเลียบทำงหลวง
ชนบท ชพ.4012 บริเวณหมู่ที่ 4 บ้ำนหินสำมก้อน ต ำบล
ปำกน้ ำ อ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใช้โครงสร้ำง

ป้องกันชำยฝ่ัง ทั้งนี้ได้ก ำหนดทำงเลือก จ านวน 3 
ทางเลือก ดังนี้

เริ่มศึกษำโครงกำรเมื่อวันที ่17 มิถุนำยน 2562
ระยะเวลำศึกษำทั้งสิน้ 540 วัน 

ระยะเวลาศึกษาโครงการ

เขื่อนหินใหญ่เรียง

เขื่อนหินเกเบียน (ระหว่างการก่อสร้าง)เขื่อนถุงทราย (ระหว่างการก่อสร้าง)
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