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  ความเป็นมาของโครงการ 

เนื่องด้วยเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับนานาชาติ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะมีหาดทรายล้อมรอบ โดยชายหาดรอบเกาะสมุยถือเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้งต่างประเทศและในประเทศที่สำคัญอันดับหนึ่ง นักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการ
ในหลายพื้นที่ของชายหาดเกาะสมุย ปัจจุบันชายหาดบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง 
ทำให้ชายฝั่งและหาดทรายถูกกัดเซาะ เพื่อเป็นการรักษาสภาพชายฝั่ง หาดทราย สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่
พักผ่อน รวมถึงบ้านเรือนประชาชนริมชายฝั่ง มิให้ถูกคลื่นน้ำทะเลกัดเซาะหายไปในทะเล เทศบาลนครเกาะสมุย 
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปกครองดูแลพื้นที่เกาะสมุย จึงได้มีหนังสือขอความช่วยเหลือศึกษาและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีลำดับดังนี้ 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ได้มีหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ เพื่อขอความช่วยเหลือศึกษาและแก้ปัญหาการกัดเซ าะชายฝั่ง 
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะบริเวณที่ได้รับผลกระทบและทำให้หาดทรายถูกกัดเซาะ  
ที่รุนแรงคือ ชายหาดแม่น้ำ ตำบลแม่น้ำ และชายหาดบ้านบางมะขาม ตำบลอ่างทอง เนื่องจากทางเทศบาลนคร
เกาะสมุยได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของส่วนรวม แต่ทางเทศบาลฯ ยังขาดงบประมาณในการแก้ปัญหา
และการศึกษาวิจัยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณานำเสนอต่อรัฐบาลในการให้
ความช่วยเหลือ 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
คลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ได้มีหนังสือถึงอธิบดี 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือขอความอนุเคราะห์พิจารณาแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง อำเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่ได้รับหนังสือจากนายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ซึ่งได้กล่าวถึง
ผลกระทบจากปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งซึ่งทำให้ชายหาดถูกกัดเซาะเสียหาย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวของเกาะสมุย ทั้งนี้คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและ  
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
จึงขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาคลื่นน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ได้มีหนังสือถึงโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาปัญหาเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจาก 
บริเวณชายหาดแม่น้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ และชายหาดบ้านบางมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ถูกคลื่นกัดเซาะทำให้ดินพังตลอดแนวชายฝั่ง และเป็นเหตุให้ถนน อาคาร บ้านเรือนของ
ประชาชน เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
รวมทั้งประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เทศบาลนครเกาะสมุยมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อ 
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การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

จากลำดับความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท ผู้ให้บริการ 
ประกอบด้วย บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินโครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 4 และมีหนังสือแจ้งพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 พื้นที่ 
ดำเนินการออกแบบและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่งต่อไปเพื ่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการและ
ประชาชนมิให้ถูกคลื่นกัดเซาะเสียหายหรือจมหายไปในทะเล รวมถึงความเสียหายอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชุมชน และสังคม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย 
วิถีชีวิตน้อยท่ีสุด 

 เนื่องด้วยพื้นที่เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบล  
ลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 การดำเนินโครงการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงให้มี
การจดัทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการเพ่ือประกอบการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพ้ืนที่ต่อไป 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 (1) เพ่ือศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลตามหลักวิชาการ 
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสามารถป้องกันชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

 (2) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) สำหรับโครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบไว้ตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบให้อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
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 ขอบเขตการดำเนินงาน 

การดำเนินการสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาตามแนวทางการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมสำหรับโครงสร้างพ้ืนฐานทางน้ำ ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สผ.) (มีนาคม 2561) พร้อมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานด้าน 
การประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยอ้างอิงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) และอ้างอิงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

สำหรับขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาโครงการครอบคลุมบริเวณที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร  
ขอบเขตการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย งานหลัก 6 งาน ดังนี้ 

(1) การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่เหมาะสม 

(2) การประชาสัมพันธ์เพ่ือชี้แจงผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น 

(3) การออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง (Detail Design) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

(4) การประเมินราคาค่าก่อสร้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา 

(5) การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

(6) การดำเนินการอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับการสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

 ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 

(1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการสูญเสียพ้ืนที่และลด
การเกิดความเสียหายด้านทรัพยากรชายฝั่ง 

(2) ป้องกันทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชนไม่ให้ถูกคลื่นกัดเซาะ 
(3) ทำให้สภาพชายฝั่งมีทัศนียภาพสวยงาม 
(4) ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

 ระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง 

เดือนธันวาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2566 

 เจ้าของโครงการ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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 ที่ตั้งโครงการ 

ที่ตั ้งโครงการฟื ้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื ่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั ่งพื ้นที ่ชายฝั ่งทะเล  
ตำบลแม่น้ำ และตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาวพ้ืนที่โครงการประมาณ 1,500 เมตร 
และ 2,300 เมตร ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ที่ตั้งโครงการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย 

 ทบทวนรายงานการศึกษาที่ผ่านมาบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

บริเวณพื้นที่โครงการมีรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องคือ โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื ้นที ่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดำเนินโครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการ
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แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่งพื ้นที ่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื ่อเดือนกันยายน 2557 โดยมีผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์พะยอม รัตนมณี เป็นหัวหน้าโครงการ โดยสรุปผลการศึกษาดังนี้ 

1) ผลการสำรวจพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

การสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในปัจจุบัน ได้ทำการสำรวจในช่วง
เดือนกันยายน – ธันวาคม 2556 และรวบรวมเอกสารรายงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เช่น  
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศระหว่างช่วง  
ปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2553 พบว่าพ้ืนที่ชายฝั่งพ้ืนที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
แยกออกเป็น 9 พื้นที่ ดังนี้ 

(1) บ้านแม่น้ำ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

(2) บ้านบ่อผุด ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

(3) บ้านเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

(4) บ้านละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

(5) บ้านบางเก่า ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

(6) บ้านตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

(7) บ้านแหลมดิน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

(8) บ้านบางมะขาม ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

(9) บ้านบางปอ-บ้านใต้ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
 

2) ผลการจัดลำดับพื้นที่วิกฤตเสี่ยงภัย 

พื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทั้ งหมด จำนวน 9 พื้นที่ ดังกล่าวข้างต้น  
การกัดเซาะชายฝั ่งอยู ่ในช่วงรุนแรงปานกลาง (3.01-4.00 เมตร/ปี) จำนวน 2 พื้นที่ คือ บ้านแม่น้ำและ 
บ้านแหลมดิน และอยู่ในช่วงรุนแรงน้อย (2.01-3.00 เมตร/ปี) จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ บ้านเฉวง บ้านละไม  
บ้านตลิ่งงาม และบ้านบางมะขาม ที่เหลือเป็นพื้นที่กัดเซาะไม่รุนแรง (1.01-2.00 เมตร/ปี) ประกอบด้วย  
บ้านบ่อผุด บ้านบางเก่า และบ้านบางปอ-บ้านใต ้

ปัจจัยระยะทางการกัดเซาะชายฝั่งมีพ้ืนที่ที่จัดอยู่ในระดับรุนแรง จำนวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่ บ้านแม่น้ำ 
พื้นที่ที่จัดอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ บ้านแหลมดินและบ้างบางมะขาม พื้นที่ที่จัดอยู่ในระดับต่ำ 
จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านเฉวง บ้านบางเก่า และบ้านตลิ่งงาม ที่เหลือเป็นพื้นที่จัดอยู่ในระดับต่ำมาก จำนวน  
3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านบ่อผุด บ้านละไม และบ้านบางปอ-บ้านใต้ 
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ปัจจัยผลกระทบต่อระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่ง พื้นที่ที่มีผลกระทบสูงต่อปะการังและหญ้าทะเล 
ได้แก่ บ้านแม่น้ำ บ้านแหลมดิน และบ้านบางมะขาม พื้นที่ที่มีผลกระทบปานกลางต่อปะการัง ได้แก่ บ้านเฉวง 
บ้านละไม ส่วนพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่ำต่อปะการัง ได้แก่ บ้านบ่อผุด บ้านบางเก่า บ้านตลิ่งงาม และบ้านบางปอ-บ้านใต้ 

ปัจจัยผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมาก ซึ่งเป็น
ชายหาดสถานที่ท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของโรงแรมและรีสอร์ทแบบหนาแน่นมาก รวมทั้งที่อยู่อาศัยแบบหนาแน่นมาก 
ได้แก่ บ้านแม่น้ำ บ้านบ่อผุด บ้านเฉวง บ้านละไม และบ้านบางมะขาม ส่วนพื้นที่ที ่ได้รับผลกระทบรุนแรง
รองลงมาได้แก่ พื้นที่อยู่อาศัย โรงแรมและรีสอร์ทแบบหนาแน่นปานกลางถึงหนาแน่นน้อย ได้แก่ บ้านตลิ่งงาม 
บ้านแหลมดิน และบ้านบางบ่อ-บ้านใต้ ส่วนพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลางซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม (สวนมะพร้าว) 
และท่ีอยู่อาศัยแบบหนาแน่นน้อย ได้แก่ บ้านบางเก่า 

ปัจจัยผลกระทบต่อชุมชน พบว่า พื้นที่ที่ผลกระทบสูงมาก จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านแม่น้ำ บ้านเฉวง 
และบ้านบางมะขาม พื ้นที ่ที ่ได้ร ับผลกระทบปานกลางมี 2 พื ้นที่ ได้แก่ บ้านละไมและบ้านแหลมดิน  
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่ำมี 1 พื้นที่ ได้แก่ บ้านบ่อผุด ที่เหลือเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบต่ำมาก ได้แก่ บ้านบางเก่า  
บ้านตลิ่งงาม และบ้านบางบ่อ-บ้านใต ้ 

ปัจจัยมูลค่าความเสียหายจากการกัดเซาะชายฝั่ง พบว่า พื้นที่ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสูง  
มีเพียงพื้นที่เดียวคือ บ้านเฉวง พ้ืนที่ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินปานกลาง ได้แก่ บ้านตลิ่งงาม ส่วนที่เหลือ
เป็นพื้นที่ท่ีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินค่อนข้างต่ำ 

ปัจจัยความเดือดร้อนของชุมชน พบว่า พื ้นที ่ชุมชนมีความเดือดร้อนสูง ได้แก่ บ้านแม่น้ำ  
บ้านแหลมดิน และบ้านบางมะขาม พื้นที่ชุมชนมีความเดือดร้อนปานกลาง ได้แก่ บ้านเฉวง บ้านละไม และบ้านตลิ่ง
งาม ที่เหลือเป็นพื้นที่ชุมชนมีความเดือดร้อนต่ำ เนื่องจากการกัดเซาะชายฝั่งไม่ค่อยรุนแรง ได้แก่ บ้านบ่อผุด  
บ้านบางเก่า และบ้านบางบ่อ-บ้านใต ้

สรุปผลการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่วิฤตเสี่ยงภัยพื้นที่เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
โดยวิธีการวิเคราะห์ทางเลือกแบบหลายปัจจัยและการถ่วงน้ำหนัก พบว่า พื้นที่ที่มีค่าคะแนนรวมจากทุกปัจจัย
โดยเรียงตามลำดับจากคะแนนสูงสุดไปยังคะแนนต่ำสุด ดังนี้  

ลำดับที่ 1 บ้านแม่น้ำ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ 2 บ้านบางมะขาม ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ 3 บ้านเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ 4 บ้านแหลมดิน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ 5 บ้านละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ 6 บ้านตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ 7 บ้านบ่อผุด ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ 8 บ้านบางปอ-บ้านใต้ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ 9 บ้านบางเก่า ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
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3) ผลการศึกษาของพื้นที่วิฤตเสี่ยงภัยพื้นที่เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

3.1)  สภาพการกัดเซาะบ้านแม่น้ำ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

(1) สภาพการกัดเซาะบ้านแม่น้ำ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

 สภาพการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะสมุย เริ่มตั้งแต่แหลม
หน้าพระลานไปทางทิศตะวันออกผ่านบ้านแม่น้ำ บ้านวัดเล  จนถึงแหลมทราย ต.แม่น ้ำ อ.เกาะสมุย  
ความยาวชายฝั่งประมาณ 4.5 กิโลเมตร การกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้น 2 บริเวณ โดยมีระดับความรุนแรงต่างกัน
ได้แก่ 1) พ้ืนที่กัดเซาะชายฝั่งระดับไม่รุนแรง (อัตรา 1-2 เมตรต่อปี) เกิดข้ึนด้านทิศตะวันตกของหาดแม่น้ำตั้งแต่
แชงกรีล่าบังกะโล (พิกัด UTM 608768 E 1058705 N) จนถึงบริเวณปากคลองวัดเล (พิกัด UTM 6610245 E 
1057993 N) เป็นระยะทางยาวประมาณ 1.7 กิโลเมตร และ 2) พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งระดับรุ นแรงปานกลาง 
(อัตรา 3-4 เมตรต่อปี) เกิดขึ้นด้านทิศตะวันออกของหาดแม่น้ำตั ้งแต่บริเวณปากคลองวัดเล (พิกัด UTM 
610245 E 1057993 N) จนถึงปลายแหลมทราย (พิกัด UTM 611576 E 1058554 N) เป็นระยะทางยาว
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

 สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง ลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งอ่าวแม่น้ำมีลักษณะเป็นอ่าวที่ถูกขนาบด้วย
หินหัวหาดทั้งสองด้าน ได้แก่ ทางด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วย หินหัวหาดบริเวณแหลมหน้าพระลาน และ
ทางด้านทิศตะวันออก ประกอบด้วย แนวหินปะการัง เกาะราหิน และเกาะราเทียน (บริเวณปลายแหลมทราย) 
เป็นตัวควบคุมการเคลื่อนย้ายของตะกอนทรายไม่ให้หลุดออกไปจากอ่าว สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณนี้ 
เกิดจากคลื่นลมในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านเข้ามาทางช่องว่างระหว่างด้านทิศใต้ของเกาะพะงัน 
และด้านทิศเหนือของเกาะสมุย ผ่านปลายแหลมทรายและเกาะราเทียนกระทบสู่ชายหาดทิศ ใต้ของเกาะพะงัน 
และด้านทิศเหนือของเกาะสมุยผ่านปลายแหลมทรายและเกาะราเทียมกระทบสู่ชายหาดอ่าวแม่น้ำโดยตรง  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ทิศทางหลักของคลื่นที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดมาจากด้านทิศตะวันออก (E) ร้อยละ 
31.23) รองลงมาเป็นคลื่นที่มาจากด้านทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือ (ENE) (ร้อยละ 19.37) ตามลำดับ  
โดยความสูงของคลื่นที่เกิดขึ้นมากที่สุดอยู่ในช่วง <0.5 เมตร (ร้อยละ 81.03) และขนาดคลื่นสูงสุดที่เกิดขึ้น 
อยู่ในช่วง 2.0-2.5 เมตร นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุจากโรงแรมหรือรีสอร์ทบริเวณนี้ส่วนใหญ่สร้างกำแพงคอนกรีต
หรือกำแพงกันคลื่นชิดชายหาดมากเกินไป เมื่อคลื่นลมแรงเข้ามาปะทะกับแนวกำแพงจะทำให้เกิดคลื่นม้วนตัว
และสะท้อนกลับ พร้อมทั้งพัดพาตะกอนทรายบริเวณหน้าหาดออกไปสู่ทะเลทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขึ้น 
รวมทั้งบางโรงแรมหรือรีสอร์ทมีการขุดลอกแนวหินปะการังออกไปจากชายหาด เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักท่องเที่ยว
เล่นน้ำได้สะดวก ซึ ่งการขุดลอกแนวหินปะการังหน้ าหาดทำให้ชายหาดเสียความสมดุลจากการที ่เป็น 
ป้อมปราการป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการกัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนี ้จากการ
วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2545 พบว่าตะกอนทรายบริเวณปลายแหลมทรายถูกคลื่นและ
กระแสน้ำพัดพาหลุดออกไปจากอ่าวแม่น้ำเนื่องจากแนวหินปะการังบริเวณเกาะราหินและเกาะราเทียมที่เป็น  
ตัวควบคุมตะกอนทางด้านทิศตะวันออกของอ่าวบริเวณปลายแหลมทราย เกิดการผุกร่อน ทรุดโทรม ตามธรรมชาติ
ไม่สามารถดักตะกอนทรายไว้ได้ทำให้ตะกอนทรายหลุดออกไปจากอ่าวเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการกัดเซาะ 
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รวมทั้งสาเหตุจากการขาดแคลนตะกอนทรายบนบกที่จะมาเติมชายหาดตามธรรมชาติ เนื่องจากมีการขุดลอก
ปากคลอง เพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และมีการเคลื่อนย้ายตะกอนทรายออกไปจากคลอง ทำให้
ตะกอนทรายที่จะมาเติมชายหาดมีน้อยกว่าปกติ 

 

(2) แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านแม่น้ำ 

❖ ทางเลือกท่ี 1 การเสริมหาด (Beach Nourishments) 

- เสริมหาดนำทรายที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับทรายเกาะสมุยเดิม มาเสริมหาดให้กว้างออกไป
โดยเฉลี่ย 20 เมตร ยาวประมาณ 1,500 เมตร ความหนาเฉลี่ย 3.0 เมตร 

- คิดเป็นปริมาตรทรายจำนวน 103.5 ลูกบาศก์เมตร 
- พ้ืนที่หาดทรายของบ้านแม่น้ำเพ่ิมข้ึน 18.75 ไร่ 
- ในกรณีที่ใช้มาตรการเสริมหาดเพียงอย่างเดียว จะต้องเสริมหาดทุก ๆ 5 ปี  

❖ ทางเลือกท่ี 2 เกาะเทียมกันคลื่น (Artificial Island) 
- ก่อสร ้างเกาะเทียม จำนวน 3 เกาะ วางในแนวน้ำลึกประมาณ +3.00 ม.รทก.  

มีประสิทธิภาพป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 
- ขนาดของด้านหน้าที่ปะทะกับคลื่นยาว 270 เมตร ระยะช่องเปิด กว้าง 150 เมตร 

❖ ทางเลือกท่ี 3 วางแนวโดมทะเลชะลอคลื่น (Wave Attenuation Dome) 
- ก่อสร้างเข่ือนกันคลื่นใต้น้ำ (Submerged Breakwaters) ในรูปแบบโดมทะเลชะลอคลื่น

ห่างจากแนวชายฝั่งประมาณ 150 เมตร 
- ความสูงของโดมทะเลชะลอคลื่น ประมาณ 1.50-1.75 เมตร โดมแต่ละกองมีความยาว 

150 เมตร เว้นช่องว่างสำหรับเรือสัญจรเป็นระยะทางประมาณ 50 เมตร 
- ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่งประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประมาณ 1,500 เมตร  

❖ ทางเลือกท่ี 4 หินหัวหาด (Artificial Headland) 

- เสริมหินหัวหาดหัวท้ายกั ้นตะกอนทรายไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนทรายถูกพัดพา  
ออกจากอ่าวโดยโครงสร้างยาวประมาณ 75 เมตร 

- สันของโครงสร้างสูง +3.00 ม.รทก. สันโครงสร้างกว้าง 4.0 เมตร ที่ระดับน้ำลึก 1.25 เมตร 
มีประสิทธิภาพการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 1.5 กิโลเมตร 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยงานสถาปัตยกรรม เพ่ือเพ่ิมความสวยงามของโครงสร้างไม่ให้ดูแข็งจนเกินไป 
❖ ทางเลือกท่ี 5 ไม่ดำเนินการใดๆ (Do Nothing) 

- ไม่ดำเนินการใดๆ ปล่อยให้ชายฝั่งทะเลปรับตัวเข้าสู่สมดุลตามธรรมชาติ 
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(3) สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขเชิงบูรณาการพื้นที่ชายฝั่งบริเวณบ้านแม่น้ำ 

สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเชิงบูรณาการสำหรับพื้นที่ชายฝั่งบ้านแม่น้ำ 
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 

1) หินหัวหาด (Artificial Headlands) 
 ก่อสร้างหินหัวหาด (Artificial Headland) ทั้งสองด้านของชายหาดบริเวณพื้นที่บ้านแม่น้ำ

เพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนทรายถูกพัดพาออกจากอ่าวโดยตำแหน่งปลายด้านนอกของโครงสร้างอยู่ที่ระดับน้ำลึก
ประมาณ 1.25 เมตร สันของโครงสร้างสูง +3.00 ม.รทก. ความยาวโครงสร้างประมาณ 75 เมตร เปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อเสียแสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย หัวหินหัวหาด 

ข้อดี ข้อเสีย 

• กองหินหัวหาดสามารถวางไว้ให้ห่างกันมาก (หลายร้อยเมตร) 
ทำให้มีจำนวนโครงสร้างบนชายหาดน้อยลง ซึ่งไม่ทำให้เสีย
ทัศนียภาพของชายหาดมากนัก 

• ช่วยสร้างเสถียรภาพให้แนวชายฝั่งทะเลได้ดีกว่าการสร้าง
กำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่ง เนื่องจากจะไม่มีตะกอนถูกพัดพา
ออกนอกฝั่งจากการสะท้อนของคลื่น 

• การสร้างหัวแหลมบางรูปแบบกล่องกระชุหิน และแบบหนิท้ิง 
จะมีต้นทุนต่ำกว่าการสร้างกำแพงป้องกันคลื่นแบบหินเรียง 
ประมาณร้อยละ 50 และ 25 ตามลำดับ 

• การปรับตัวเข้าสู ่สภาพสมดุลของแนวชายฝั ่งทะเล 
ใช้เวลานานกว่าการสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง 

• ถ้าระยะระหว่างกองหินหัวหาดห่างกันมากเกินไป  
อาจทำให้เกิดการกัดเซาะพื้นที่บริเวณที่อยู่ระหว่างกลาง
กองหินหัวหาดได้อีก 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2554. การจัดการการกัดเซาะชายฝัง่ทะเลในประเทศไทย 

2) เสริมทรายชายหาด (Beach Nourishment) 
 เสริมทรายชายหาด (Beach Nourishment) ให้กว้างออกไปโดยเฉลี่ย 20 เมตร ความหนา

เฉล ี่ย 3.0 เมตร ยาวประมาณ 1,500 เมตร คิดเป็นปริมาตรทราย 103,500 ลูกบาศก์เมตร ใช้ทรายที่มีคุณภาพ
ใกล้เคียงกับทรายเดิมของหาดบ้านแม่น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่สำคัญหาดหนึ่งของเกาะสมุย  

 มาตรการเสริม ก่อสร้างสะพานข้ามคลองวัดทะเล (Bridge) กว้าง 2.4 เมตร ยาว 50 เมตร  
ใช้เป็นสะพานสัญจรข้ามคลองเพื่อความสะดวกของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
แสดงดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย การถมทรายเสริมชายหาด 

ข้อดี ข้อเสีย 

• สามารถช่วยรักษาทัศนียภาพบริเวณชายหาดส่วนใหญ่  
ให้สวยงามคงสภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ และ
ไม่มีโครงสร้างที่เป็นมลพิษทางสายตาปรากฏให้เห็น 

• เป็นการเพิ่มพื้นที่ชายหาดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
โดยเฉพาะสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว 

• ช่วยป้องกันอาคารและสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายหาดจากการ
กัดเซาะได้ระดับหนึ ่ง ในขณะที ่ชายหาดยังคงดำรงสภาพ
ชายหาดอยู่ได้ด้วย 

• เป็นวิธีการที่ได้การยอมรับอย่างกว้างขวางในการสร้างเสถียรภาพ
ของชายหาด เนื่องจากสามารถปรับปรุงฟื้นฟูสภาพชายหาด
ให้ดีขึ้นได้ทันทีและไม่มีผลกระทบข้างเคียงที่รุนแรง 

• แนวชายฝั่งทะเลระหว่างกองหินหัวหาดสองด้านจะปรับเข้าสู่
สภาพสมดุลเป็นอ่าวรูปจันทร์เสี้ยว 

• เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศชายหาดเนื่องจากต้อง
นำทรายจากบริเวณอื่นมาถมชายหาดเดิม และทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพและระบบนิเวศของ
ทรายนั้น 

• ยังไม่สามารถหยุดยั ้งการกัดเซาะที่เกิดขึ ้นโดยเฉพาะ 
เมื่อมีลมพายุปะทะชายฝั่งรุนแรง จึงต้องลงทุนดำเนินการ
ถมทรายเพิ่มเติมหลายครั้งตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

• เป็นวิธีการที่ไม่ถาวรนอกจากต้องดำเนินการหลายครั้งแล้ว 
อาจมีข้อจำกัดในการหาแหล่งทรายที ่เหมาะสมทั้ง
คุณสมบัติทางกายภาพของทรายและราคา 

• ต้องติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าตัดของ
ชายฝั่งทะเลเป็นระยะๆ หากพบว่า มีการสูญเสียทราย
ปริมาณมากและรุนแรง อาจจำเป็นต้องสร้างโครงสร้าง
รูปแบบอื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อรักษาทรายไว้ 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2554. การจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย 

3.2)  สภาพการกัดเซาะบ้านบางมะขาม ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

(1) สภาพการกัดเซาะบ้านบางมะขาม ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณบ้านบางมะขาม ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะสมุย เริ่มตั้งแต่ทิศเหนือบริเวณแหลมใหญ่ไปทางใต้ ผ่านอ่าวแหลมใหญ่  
อ่าวบางมะขาม จนถึงท่าเทียบเรือหน้าทอน ความยาวชายฝั่งประมาณ 4.0 กิโลเมตร การกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้น
ในระดับรุนแรงน้อย (อัตรา 2-3 เมตรต่อปี) ตลอดแนวตั้งแต่ด้านทิศใต้ของหินหัวหาดแหลมใหญ่ (พิกัด UTM 
601519 E, 1057067 N) ไปทางใต้จนถึงถนนเลียบหาดท่าเรือหน้าทอน (พิกัด UTM 602357 E, 1054913 N) 
เป็นระยะทางยาวประมาณ 2.3 กิโลเมตร (ระวางแผนที่  4928II) องค์ประกอบของตะกอนชายหาดบริเวณนี้ 
ส่วนใหญ่เป็นทรายผสมหินที่ผุพังจากแนวปะการัง ชายหาดมีความลาดชันตํ่า  ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่งที่เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมขนาดใหญ่มีเพียงมาตรการแก้ปัญหาที่
ดำเนินการโดยเจ้าของที่ดิน หรือผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือรีสอร์ท เพื่อป้องกันที่ดินทรัพย์สินของตนเอง  
ซึ่งมาตรการส่วนใหญ่จะเป็นกำแพงกันคลื่นแบบคอนกรีต มีกำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งเพียงเล็กน้อย ประสิทธิผล
ในระดับปานกลาง สามารถแก้ปัญหาได้บางส่วน ประสิทธิภาพของโครงสร้างส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีปานกลาง
เสียหายเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ใช้งานได้โดยมีบางแห่งการกัดเซาะชายฝั่งเข้ามาชิดถึงกำแพงและกวาดตะกอน
ทรายด้านหน้ากำแพงหายไป การสร้างกำแพงดังกล่าวทำให้สูญเสียทัศนียภาพชายหาดไปอย่างถาวร  
ส่วนโครงสร้างวิศวกรรมชายฝั่งประเภทอ่ืน ๆ ไม่มีในบริเวณนี้ 
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 สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง ลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งทะเลอ่าวบางมะขาม เป็นอ่าวกึ่งทะเลเปิด
กล่าวคือ มีหินหัวหาดเพียงด้านเดียวคือ ด้านทิศเหนือ เรียกว่า แหลมใหญ่ ส่วนด้านทิศใต้เป็นชายฝั่งทะเลเปิด 
โดยไม่มีหินหัวหาดเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนย้ายของตะกอนทรายไปจนถึงท่าเทียบเรือหน้าทอน สาเหตุการกัดเซาะ
ชายฝั ่งเกิดจากคลื ่นลมในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยทิศทางหลักของคลื ่นลมส่วนใหญ่เข้ามาจากด้าน  
ทิศตะวันตก (W) (ร้อยละ 7.64) รองลงมาเป็นคลื่นที่มาจากด้านทิศดะวันตกค่อนไปทางใต้ (WNW) (ร้อยละ 4.87) 
และทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือ (WNW) (ร้อยละ 4.04) โดยความสูงของคลื่นที่เกิดขึ้นมากที่สุดอยู่ในช่วง 
น้อยกว่า 0.5 เมตร (ร้อยละ 74.80) และขนาดคลื่นสูงสุดที่เกิดขี้นอยู่ในช่วง 2.0-2.5 เมตร นอกจากนี้ จากการ
สำรวจสนามพบว่า สถานประกอบการต่าง ๆ ที่อยู่ในแนวชายฝั่ง ส่วนใหญ่จะสร้างกำแพงกันคลื่นชิดชายหาด 
(เนื่องจากมีที่ดินเหลืออยู่น้อยระหว่างทะเลกับถนนเลียบชายฝั่ง) ดังนั้นเมื่อคลื่นลมแรงเข้ามาปะทะกับแนวกำแพง 
จะทำให้เกิดคลื่นม้วนตัวและสะท้อนกลับ พร้อมทั้งพัดพาตะกอนทรายบริเวณหน้าหาดออกไปกองอยู่ใต้ทะเล 
หน้าหาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภาพถ่ายทางอากาศช่วงปี  พ.ศ. 2545-2553 นอกจากนี้ จากการสำรวจ
ภาคสนามพบว่า ปริมาณตะกอนทรายที่ไหลมาเติมชายฝั่งจากปากคลองต่าง ๆ มีน้อยเกินไป เนื่องจากคลอง
บริเวณนี้ เป็นคลองสายเล็กๆ สั ้นๆ และบริเวณตอนกลางลุ ่มน้ำได้มีการพัฒนาปรับถมพื ้นที ่หรือสร้าง
สาธารณูปโภคกีดขวางการไหลของทางน้ำอยู่โดยทั่วไป ทำให้คลองไม่สามารถทำหน้าที่ในการพัดพาตะกอนทราย 
มาสู่ชายฝั่งได้ตามธรรมชาติ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณนี้ 

 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงชายฝั ่งทะเลตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สามารถแยกเป็น   
2 บริเวณ ดังนี้ 

 -  พ้ืนที่บริเวณท่ี 1 ชายฝั่งบ้านบางมะขาม-บ้านหน้าทอน ชายฝั่งบริเวณนี้ ในอดีตบางช่วงปี 
เกิดการกัดเซาะและบางช่วงปีเกิดการสะสมตัวสลับกันไปมา การกัดเซาะชายฝั ่งเริ ่มปรากฏชัดในช่วงปี  
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553 และต่อเนื่องถึงช่วงปีพ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 และมีแนวโน้มกัดเซาะต่อเนื่องต่อไป  
แต่พ้ืนที่กัดเซาะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมีการสร้างกำแพงป้องกันชายหาดอยู่โดยตลอด 

 -  พ้ืนที่บริเวณที่ 2 ชายฝั่งบ้านหน้าทอน-บ้านแหลมดิน ชายฝั่งบริเวณนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2518-
พ.ศ. 2538 เกิดการกัดเซาะมากกว่าการสะสมตัว ต่อมาในช่วงปี  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2545 เกิดการสะสมตัว
มากกว่าการกัดเซาะ และในช่วงปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553 กลับเกิดการกัดเซาะเพ่ิมมากขึ้นและยังเกิดการกัดเซาะ
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปี พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2557 โดยมีแนวโน้มว่าจะเกิดการกัดเซาะต่อเนื่องต่อไป แต่ความรุนแรง
ของการกัดเซาะเริ่มลดน้อยลงในช่วงปีหลัง เนื่องจากมีการก่อสร้างกำแพงป้องกันชายหาดอยู่โดยทั่วไป 

(2) แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านบางมะขาม 
❖ ทางเลือกท่ี 1 การเสริมหาด (Beach Nourishments) 

- นำทรายมาเสริมหาดบ้านบางมะขามความยาวประมาณ 2,800 เมตร เสริมหาดให้กว้างมาก
ออกไปโดยเฉลี่ย 20 เมตร สูงจากระดับสันหาดทรายเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ความลึก 0.5 เมตร 
ความสูงหาดรวม 2.0 เมตร 

- คิดเป็นปริมาตรทรายจำนวน 128,800 ลูกบาศก์เมตร 

- ในกรณีที่ใช้มาตรการเสริมหาดเพียงอย่างเดียว จะต้องเสริมหาดทุก ๆ 5 ปี  
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❖ ทางเลือกท่ี 2 กำแพงกันคลื่น (Seawall) 

- ก่อสร้างกำแพงกันคลื่น ป้องกันชายหาดยาว 2,800 เมตร ตลอดแนวชายฝั่งบ้านบางมะขาม 
สันเขื่อนมีระดับความสูง 2.3 เมตร โดยถมดินเฉลี่ย 2.3 เมตร จากนั้นทำการปรับปรุง 
ทางเท้า (Walkway) ขึ้นมาจนถึงระดับเดียวดับสันเขื่อน 

- โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้กระสอบเส้นใยสังเคราะห์ป้องกันการกัดเซ าะ 
ฐานโครงสร้าง 

❖ ทางเลือกท่ี 3 วางแนวโดมทะเลชะลอคลื่น (Wave Attenuation Dome) 

- ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นใต้น้ำ (Submerged Breakwaters) โดยวางโดมทะเล จำนวน 10 กอง 
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,140 แท่ง 

- ความสูงของโดมทะเลชะลอคลื่น ประมาณ 1.50-1.75 เมตร โดมแต่ละกองมีความยาว 
150 เมตร เว้นช่องว่างสำหรับเรือสัญจรเป็นระยะทางประมาณ 50 เมตร  วางที่ระดับ
ความลึก 4 เมตร 

- ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่งประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประมาณ 2,800 เมตร  

❖ ทางเลือกท่ี 4 ปลูกพันธุ์ไม้ชายหาด (Reinforced Mangrove) 

- ปลูกพันธุ์ไม้ชายหาดที่ทนต่อสภาพน้ำทะเลท่วมถึง เช่น พวกโกงกาง แสม ลำภู ตลอด
แนวชายหาด โดยวางกระถางเฉพาะเป็นฐานปิดช่องวางด้วยแผ่นใยสังเคราะห์กันดินไหล
ออกจากกระถาง 

- ลักษณะการปลูกเป็นแถวยาวตลอดแนวชายฝั่งจำนวน 13 แนว เว้นช่องว่างระหว่างแนว
ประมาณ 30 เมตร แต่ละแนวยาวประมาณ 150 เมตร 

- จำนวนกระถางในแต่ละแนว 174 กระถาง ก่อสร้างที่ระดับน้ำลึก 0.25 เมตร 

❖ ทางเลือกท่ี 5 ไม่ดำเนินการใดๆ (Do Nothing) 

- ไม่ดำเนินการใดๆ ปล่อยให้ชายฝั่งทะเลปรับตัวเข้าสู่สมดุลตามธรรมชาติ 

(3) สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขเชิงบูรณาการพื้นที่ชายฝั่งบริเวณบ้านบางมะขาม 

 สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเชิงบูรณาการสำหรับพ้ืนที่ชายฝั่งบ้านบางมะขาม 
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 

1) กำแพงกันคลื่น (Seawall) ก่อสร้างกำแพงกันคลื่น (Seawall) ความยาว 2,040 เมตร
สันเขื่อนสูง 2.50 เมตร ตัวกำแพงเป็นลักษณะกำแพงสะท้อนคลื่น ป้องกันการกัดเซาะฐานด้วยกระสอบเส้นใย
สังเคราะห์ แนวก่อสร้างกำแพงจะใช้แนวโฉนดที่ดินชาวบ้านที่อยู่นอกสุดเป็นเกณฑ์ในการก่อสร้าง พื้นที่ว่าง
ระหว่างกำแพงกับที่ดินชาวบ้านจัดสรรเป็นบริเวณทางเท้า (Walkway) ออกแบบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จัดสรร
เป็นพื ้นที ่พักผ่อน มีห้องน้ำ สถานที่เพื ่อนันทนาการ เพื ่อเพิ ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน และดึงดูด
นักท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่ง และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย แสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของกำแพงกันคลื่น (Seawall) 

ข้อดี ข้อเสีย 

• ทำการก่อสร้างได้ง่ายไม่ต้องการช่างที่มีความเชื่ยวชาญเป็น
การเฉพาะ 

• สามารถใช้วัสดุในการก่อสร้างได้หลากหลายประเภทตั้งแต่ที่มี
ราคาถูกหาง่าย จนถึงวัสดุที ่มีราคาแพงและต้องนำมาจาก
พื้นที่อ่ืนๆ เพื่อให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบ 

• ต้นทุนที่ก่อสร้างทั่วไปไม่สูงมาก ไม่ต้องการช่างที่มีความ
ชำนาญเป็นพิเศษ และสามารถเลือกใช้วัสดุที่มีราคาถูกได้ 

• แนวกำแพงสามารถใช้แสดงของเขตที่ดินบนบกได้อย่างชัดเจน
เหมือนแนวรั่วบ้าน 

• การสะท้อนของคลื่นค่อนข้างรุนแรงจึงเกิดการกัดเซาะ
บริเวณฐานรากได้ง่าย ทำให้กำแพงทรุดตัวและพังทลาย
ในระยะเวลาไม่นาน 

• การสะท้อนกลับของคลื ่นที ่ร ุนแรงจะพัดพาตะกอน
ทรายบริเวณหน้าหน้าออกไปสู่ทะเลจนหมด ทำให้ใน
ที่สุดชายหาดที่มีทรายเหลืออยู่หน้าหาดเลย 

• การป้องกันปญัหาฐานรากถูกกัดเซาะเพื่อยืดอายุการใช้งาน 
โดยการใช้หินทิ ้งตลอดแนวฐานกำแพงทำให้ต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2554. การจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย 
 

2) ปลูกพันธุ ์ไม้ชายหาด (Reinforced Mangrove) เป็นแนวป้องกันชายฝั่ง ต่อจาก 
แนวกำแพงกันคลื่นขึ้นไปจำนวน 4 กอง แต่ละกองประกอบด้วย กระถางจำนวน 174 กระถาง โดยใช้กระถาง  
ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นตัวรองรับกล้าพันธุ์ไม้ ตัวกระถางสูง 1.25 เมตร ป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำ  
เพ่ือให้พันธุ์ไม้แข็งแรง เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย แสดงดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการปลูกพันธุ์ไม้ชายหาด (Reinforced Mangrove) 

ข้อดี ข้อเสีย 

• ชุมชนชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการได้เอง
ตั้งแต่การปลูก การปลูกซ่อม และการบำรุงรักษา 

• ช่วยฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรมจากการกัดเซาะ ให้ดู
ร่มรื ่นและมีสภาพภูมิทัศน์สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว 
พักผ่อนหย่อนใจ 

• เป็นการเสริมรายได้ใหแก่ชุมชนท้องถิ่นจากการขายแรงงาน
และการเพาะกล้าไม้ขาย 

• เหมาะสมกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีคลื่นลมไม่ค่อยรุนแรง 

• ต้องคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่หรือหากไม่สามารถหาได้ อาจจำเป็นต้องใช้
พันธุ์ไม้ต่างถิ่นที่เหมาะสม 

 
 

 
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2554. การจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย 
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  สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ 

9.1 สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันตำบลแม่น้ำ 

พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตำบลแม่น้ำ อยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะสมุย โดยแนวพ้ืนที่โครงการมี
จุดเริ่มต้นตั้งแต่ปากคลองวัดทะเล พิกัด UTM ที่ 610266.84 ตะวันออก 1057985.83 เหนือ สิ้นสุดที่ปลาย
แหลมทรายพิกัด UTM ที่ 611577.91 ตะวันออก 1058579.61 เหนือ มีระยะทางประมาณ 1,500 เมตร ลักษณะ
ชายหาดเป็นหาดทราย บริเวณใกล้ปากคลองวัดทะเลมีหินปะปนบริเวณชายหาด แนวพ้ืนที่โครงการแสดงดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 แนวพื้นที่โครงการบริเวณชายฝ่ังตำบลแม่น้ำ 

จากการสำรวจสภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พบว่า การใช้
ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรม รีสอร์ท  สวนมะพร้าว และป่าชายหาด ริมชายฝั่งส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท จะสร้างกำแพงกันคลื่นซึ่งมีลักษณะเป็นกำแพงแนวดิ่ง  ซึ่งบางช่วงมีสภาพความ
เสียหายจากแรงคลื่นส่งผลให้ความมั่นคงและเสถียรภาพของโครงสร้างกำแพงต้องมีการซ่อมแซมหลังจาก 
ช่วงมรสุมทุกปีเนื่องจากมีการกัดเซาะที่ฐานของกำแพงกันคลื่น ด้วยลักษณะกำแพงส่วนใหญ่เป็นกำแพงแนวดิ่ง 
เมื่อคลื่นปะทะกำแพงจะทำให้คลื่นเกิดการม้วนตัวและสะท้อนกลับพร้อมพัดพาตะกอนทรายหน้าหาดออกไปสู่ทะเล  
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ทรายหน้าหาดหายไปและเกิดปัญหาการกัดเซาะ รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายทรายบริเวณ
ปากคลองวัดทะเลเพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ด้านใน ทำให้ตะกอนทรายที่จะมาเติมชายหาด  
มีน้อยกว่าปกติ สภาพชายฝั่งปัจจุบันแสดงดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 สภาพชายฝั่งบริเวณพื้นที่โครงการตำบลแม่น้ำ 

 

1 1 

2 2 

3 3 
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รูปที่ 3 สภาพชายฝั่งบริเวณพื้นที่โครงการตำบลแม่น้ำ (ต่อ)  

 

3 3 

4 4 

4 4 
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รูปที่ 3 สภาพชายฝั่งบริเวณพื้นที่โครงการตำบลแม่น้ำ (ต่อ)  

5 5 

6 

6 6 

6 
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9.2 สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันตำบลอ่างทอง 

พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณหาดบ้านบางมะขามในเขตตำบลอ่างทอง อยู่บริเวณทิศตะวันตกของอำเภอ
เกาะสมุย โดยหาดบ้านบางมะขามมีระบบหาด (Littoral Cell) เริ ่มตั้งแต่ปากคลองจระเข้ (กม.0+000) ถึง 
บ้านพังคลาน (กม.2+300) รวมความยาวประมาณ 2.3 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169  
มีความกว้าง 2 ช่องทางจราจร ขนานแนวชายหาดบ้านบางมะขาม ตลอดระบบหาดพบปัญหาการกัดเซาะและ
ทับถมตลอดแนวเนื่องมาจากมีโครงสร้างลาดสำหรับเรือ (Slipway) บริเวณท่าเทียบเรือหน้าทอนที่ยื่นออกนอก
ชายฝั่งขวางการเคลื่อนที ่ของกระแสน้ำและตะกอนทรายขนานฝั่ง ทำให้มีการทับถมตะกอนทรายบริเวณ 
ท่าเทียบเรือหน้าทอนถึงปากคลองจระเข้ส่งผลให้มีตะกอนทรายอยู่บริเวณนี้ สำหรับสภาพพื้นที่ศึกษาโครงการ 
รูปที่ 4 และรูปที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  กม.0+100 ถึง กม.0+200 ชายหาดมีปริมาณทรายน้อย มีปัญหากัดเซาะพ้ืนที่ริมชายฝั่งโดยประชาชน
ในพ้ืนที่สร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งริมเขตแนวที่ดิน  

2)  กม.0+400 ถึง กม.0+500 มีหาดทรายขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 โดยบริเวณนี้   
ไม่มีโครงสร้างและอาคารริมชายฝั่ง  

3)  กม.1+200 ถึง กม.1+300 สภาพพื้นที่มีหาดทรายขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 จากนั้น 
มีการก่อสร้างอาคารนอกชายฝั ่ง โดยอาคารดังกล่าวกีดขวางการเคลื่อนที่ของทรายขนานชายฝั่งส่งผลให้  
เกิดการกัดเซาะตั้งแต่ กม.1+300 เป็นต้นไป  

4)  กม.1+300 ถึง กม.2+200 ตลอดแนวชายฝั ่งมีปัญหาการกัดเซาะ มีการก่อสร้างกำแพงตาม 
แนวเขตท่ีดิน และมีการเรียงหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะ  

5)  กม.2+200 ถึง กม.2+300 มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่งและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169  
โดยหน่วยงานในพื้นท่ีได้ใช้กล่องหินเรียงริมถนนเพื่อป้องกันการกัดเซาะ  

สำหรับสภาพพ้ืนที่ชายฝั่งที่ต่อเนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

-  กม.2+300 ถึง กม.2+600 มีการก่อสร้างอาคารนอกชายฝั ่ง โดยอาคารดังกล่าวจะกีดขวาง 
การเคลื่อนที่ของทรายขนานชายฝั่ง ส่งผลให้เกิดการทับถมของตะกอนทรายตั้งแต่ กม.2+600 เป็นต้นไป  

- กม.2+600 ถึง กม.3+000 สภาพชายฝั่งไม่มีโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง มีอาคารริมชายฝั่ง และมีหาดทราย
บริเวณ กม.3+000   

- กม.3+100 ถึง กม.4+000 สภาพชายฝั่งมีโครงสร้างหินเรียงยื่นออกนอกชายฝั่งเพ่ือขวางการคลื่อนที่
ของทราย ทำให้ตะกอนทรายมากองอยู่บริเวณ กม.3+100 ถึง กม.3+400 ทำให้บริเวณนี้ มีหาดทราย  

- กม.4+100 ถึง กม.4+500 มีโครงสร้างป้องกันชายฝั่งริมแนวเขตที่ดิน สภาพชายฝั่งเป็นหาดทรายผสมหิน 
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บริเวณท่าเทียบเรือหน้าทอนถึงปากคลองจระเข้ 

  
ชายฝั่งทะเลบริเวณ กม.0+100 ถึง กม.0+200 

  
ชายฝั่งทะเลบริเวณ กม.0+400 ถึง กม.0+500 

 

รูปที่ 5 สภาพชายฝั่งทะเลบริเวณพื้นที่โครงการตำบลอ่างทอง 
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 ชายฝั่งทะเลบริเวณ กม.1+200 ถึง กม.1+300 

  
ชายฝั่งทะเลบริเวณ กม.2+200 ถึง กม.2+300 

 

รูปที่ 5 สภาพชายฝั่งทะเลบริเวณพื้นที่โครงการตำบลอ่างทอง (ต่อ) 

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของหาดบางมะขามมีการกัดเซาะรุนแรงเกิดขึ้นที่ กม. 0+100 ถึง 0+300 
เนื่องจากตะกอนทรายที่ทับถมออกจากแนวชายฝั่ง บริเวณท่าเทียบเรือหน้าทอนถึงปากคลองจระเข้ทำให้ขวาง
การเคล ื ่อนท ี ่ของตะกอนในแนวขนานฝั ่ ง ส ่งผลให ้การเคล ื ่อนที ่ของตะกอนทรายตามแนวชาย ฝั่ง 
กม. 0+100 ถึง 0+300 ลดลง ในส่วนการกัดเซาะที่กม. 1+300 ถึง 2+300 เนื่องจากมีอาคารก่อสร้างยื่นออก
แนวชายฝั ่งบริเวณ กม.1+300 และ กม. 2+300 โดยอาคารดังกล่าวจะขวางการเคลื ่อนที ่ของตะกอน  
ในแนวขนานฝั่ง รวมทั้งพื้นที่หาดบ้านบางมะขามได้รับอิทธิพลจากคลื่นหลักที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ส่งผลให้เกิดคลื่นสูงในแนวตั้งฉากกับชายฝั่งในช่วงมรสุม ทำให้มีการเคลื่อนที่ของตะกอนทรายแนวตั้งฉากกับ
ชายฝั่ง (Cross-shore Sediment Transport) จึงเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กม. 0+100 ถึง 0+300 บริเวณ 
กม. 1+300 และ กม. 2+300 
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  แนวทางในการคัดเลือกโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักตามนโยบายของรัฐบาลในการ
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้มอบหมายให้  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  
เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สำหรับใช้เป็น
แนวทางสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานเพื ่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งแล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 

โดยกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามที่ระบุไว้ในแนวทางการจัดทำ
แผนงาน/โครงการฯ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้  

ขั ้นตอนที ่  1 การคัดเล ือกพื ้นที่  เพื ่อค ัดเล ือกพื ้นที ่ท ี ่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่ งและ 
มีความสำคัญต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการประเมินจากสถานการณ์  
การกัดเซาะชายฝั่งและสภาพปัญหาและความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ 

ขั ้นตอนที ่ 2 การกำหนดแนวทางและรูปแบบที ่เหมาะสม  เพื ่อให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่  
โดยพิจารณาจากข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก 
รวมทั้งการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือจัดทำแผนงาน/โครงการ และขออนุมัติตามข้ันตอนต่อไป 

โดยแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจำแนกออกเป็น 4 แนวทาง ดังนี้ 
1) แนวทางการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (Coastal Equilibrium by Natural Processes) 
2) แนวทางการฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง (Coastal Rehabilitation) 
3) แนวทางการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal Erosion Protection) 
4) แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal Erosion Solution) 

โดยแนวทางดังกล่าวข้างต้นสามารถจำแนกได้เป็น 3 มาตรการ 8 รูปแบบ แสดงดังรูปที่ 6 และรูปที่ 7 

ขั้นตอนที่ 3 การดูแล บำรุงรักษา ติดตาม และประเมินผล โดยจัดเตรียมแผนงานการซ่อมแซมและ
บำรุงรักษาโครงสร้างเพื่อให้โครงสร้างสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามและประเมินผล
หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อตรวจสอบสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและประเมินประสิทธิผลจากการ
ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากพบว่าในพื้นที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอยู่  อาจจำเป็นจะต้องมีการ
ทบทวนโครงการเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะที่เหมาะสมต่อไป 
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รูปที่ 6 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

 

รูปที่ 7 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
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10.1 รูปแบบทางเลือกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม 

รูปแบบทางเลือกซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงมาตรการที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่  
การสร้างเสถียรภาพชายฝั่งทะเลโดยไม่ใช้โครงสร้าง (Non-structure Measurement) และการสร้างเสถียรภาพ
ของชายฝั่งทะเลโดยใช้โครงสร้าง (Structure Measurement) ทั้งการใช้โครงสร้างอ่อน และโครงสร้างแข็ง
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบด้านโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ จึงได้เสนอ
ทางเลือกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จำนวน 11 รูปแบบทางเลือก ซึ่งสามารถสรุปข้อเด่น
และข้อด้อยเบื้องต้นของทางเลือก แสดงดังตารางท่ี 5 และรายละเอียดของแต่ละทางเลือกดังนี้ 

1) การกำหนดพื้นที่ถอยร่น (Setback Zone) 
การกำหนดพื ้นที ่ถอยร่น (Setback Zone) เป็นรูปแบบหนึ ่งในแนวทางการปรับสมดุลชายฝั่ง 

โดยธรรมชาติ (Coastal Equilibrium by Natural Processes) เป็นการกำหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชายฝั ่ง โดยการกำหนดพื้นที ่กันชนให้มีระยะห่างระดับหนึ่ง และกำหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที ่ดิน 
ให้เหมาะสมกับอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง เหมาะสำหรับพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มีกิจกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง  
 ข้อเด่นของการกำหนดพ้ืนที่ถอยร่นคือ ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการ แต่ต้องมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
อย่างเหมาะสม ไม่เกิดผลกระทบต่อเนื่องจากกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปยังพื้นที่อ่ืน  
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะชายฝั่งน้อย  

ข้อด้อยของการกำหนดพื้นที่ถอยร่นคือ การกำหนดพื้นที่ถอยร่นในแต่ละแห่งต้องมีการประเมินอัตรา
การกัดเซาะที่เหมาะสม ชายฝั่งยังคงเกิดการกัดเซาะอย่างต่อเนื่องและระบบนิเวศชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และอาจสูญเสียโอกาสการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งในบริเวณที่มีการถอยร่น และมีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการที่สูงมาก  

ตัวอย่างการกำหนดพื้นที่ถอยร่น แสดงดังรูปที่ 8 
 

  

รูปที่ 8 การกำหนดพื้นที่ถอยร่น 
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2556) 
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การสร้างเสถียรภาพชายฝั่งทะเลโดยไม่ใช้โครงสร้าง (Non-structure Measurement) 

2) การปลูกป่าชายหาด/ป่าชายเลน (Coastal Reforestation) 

เป็นรูปแบบหนึ่งในแนวทางการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (Coastal Equilibrium by Natural 
Processes) โดยการปลูกป่าชายหาดหรือพืชที่มีความเหมาะสมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อสร้างเสถียรภาพของ
ชายฝั่ง โดยใช้รากพืชช่วยในการยึดเกาะดิน ตะกอน หรือทราย ต้นและใบยังเป็นแนวกันลม และลดความรุนแรง
ของคลื่น  

ข้อเด่นของการปลูกป่าชายหาดคือ ก่อสร้างง่าย สามารถชะลอความรุนแรงของลมที่จะพัดพาตะกอนทราย 
ไม่มีผลกระทบต่อพื ้นที ่ข้างเคียง สร้างสมดุลของระบบนิเวศชายฝั ่ง เป็นแหล่งที ่อยู ่อาศัย แหล่งอนุบาล  
แพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ ค่าใช้จ่ายในการปลูกและบำรุงรักษาต่ำ  

ข้อด้อยของการปลูกป่าชายหาดคือ ต้องใช้ระยะเวลานานจนกว่าพืชจะเติบโต และพ้ืนที่ที่เหมาะสมมีจำกัด  
ตัวอย่างการปลูกป่าชายหาด แสดงดังภาพถ่ายที่ 1 

 

  
การปลูกป่าชายหาดบริเวณหาดไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต 

 ที่มา: https://mgronline.com/south/detail/9510000143075 

ภาพถ่ายท่ี 1 ตัวอย่างการปลูกป่าชายหาด 

3) การถ่ายเททราย (Sand Bypassing) 

เป็นรูปแบบหนึ่งในแนวทางการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (Coastal Equilibrium by Natural 
Processes) โดยเป็นการถ่ายเททรายจากบริเวณที่มีการสะสมทรายอยู่มากจนเกินสมดุลไปยังบริเวณที่มีอยู่น้อย 
เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งตามธรรมชาติ เพื่อช่วยฟื้นฟูชายฝั่งให้กลับมามีสภาพ
ธรรมชาติเดิม สร้างเสถียรภาพ เพ่ิมพ้ืนที่ชายหาด ใช้เป็นแนวป้องกันและสลายพลังงานคลื่นตามธรรมชาติ และ
ช่วยลดผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่ง  

ข้อเด่นของการถ่ายเททรายคือ การดำเนินการไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความยุ่งยากมากนัก เป็นรูปแบบ
ที่ยืดหยุ่น เนื่องจากไม่ใช่โครงสร้างถาวร จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ มีผลกระทบ
ต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยกว่ารูปแบบที่ใช้โครงสร้าง รักษาทัศนียภาพของพื้นที่ชายหาด และเพิ่มพื้นที่ชายหาด
สำหรับการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น  
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ข้อด้อยของการถ่ายเททรายคือ การออกแบบต้องใช้แบบจำลองที่มีความซับซ้อน ชายหาดยังคงเกิด
การกัดเซาะอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงใช้งบประมาณสูง  

ตัวอย่างการถ่ายเททราย แสดงดังภาพถ่ายท่ี 2 
 

  
ที่มา : คู่มือความรู้การกัดเซาะชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2561) 

ภาพถ่ายท่ี 2 ตัวอย่างการถ่ายเททราย 

4) การเติมทราย/เสริมทราย (Beach Nourishment) 

การเสริมทรายชายหาดเป็นการเติมทรายให้กับชายหาดด้วยทรายที่นำมาจากบนฝั่งหรือจากท้องทะเล
นอกชายฝั่ง  

ข้อเด่นของการเสริมทรายชายหาด ได้แก่ ความสอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์หาดทราย ราคาถูก 
ก่อสร้างง่ายและเร็ว เป็นการเพิ่มพื้นที่ชายหาดให้กว้างขึ้นสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ นอกจากน ี้ ยังมี
ผลประโยชน์แฝงอื่นๆ เช่น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ เสริมสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศริมชายหาด  
ลดการสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงพ้ืนที่ชายหาด 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นวิธีการที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลในอนาคต  

ข้อด้อยของการเสริมทรายชายหาด ได้แก่ เป็นการแก้ปัญหาการกัดเซาะที่ไม่ถาวร จึงต้องเติมทราย 
อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ต้องจัดสรรงบประมาณไว้อย่างต่อเนื่อง โดยทำในลักษณะประจำเพ่ือรักษาความกว้างของหาด
ให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยทั่วไปมีรอบปีการเสริมทรายเพ่ิมอยู่ระหว่าง 10-20 ปี แตกต่างกันไปตามลักษณะ
ของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ควรมีการติดตามตรวจสอบกายภาพของชายหาดอยู่เสมอเพื่อส่งเสริมให้มาตรการเติมทรายมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนคุณสมบัติของทรายบริเวณชายหาดเดิม อาจเกิดปัญหาคุณภาพน้ำ
ระหว่างการก่อสร้าง หากไม่มีการป้องกัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพและระบบนิเวศของ 
แหล่งทรายเดิม เป็นต้น  

ตัวอย่างการเติมทราย/เสริมทราย แสดงดังภาพถ่ายที่ 3 
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ขณะดำเนินการก่อสร้าง 

 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ 

การเตมิทราย/เสริมทรายบรเิวณชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 
ภายหลังการเสริมทรายหาด พ.ศ. 2558 

 
ภายหลังการเสริมทราย พ.ศ. 2559 

การเตมิทราย/เสริมทรายบรเิวณหาดชลาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา จงัหวัดสงขลา 

ภาพถ่ายท่ี 3 ตัวอย่างการเติมทราย/เสริมทราย 
การสร้างเสถียรภาพชายฝั่งทะเลโดยใช้โครงสร้าง (Structure Measurement) 

5) รั้วดักทราย (Sand Fence) 

รั้วดักทรายเป็นแนวกั้นซึ่งลมสามารถลอดผ่านช่องระหว่างซี่รั้ว โดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของทราย
โดยลม (Aeolian Transport) เมื่อลมจากชายฝั่งพัดมาปะทะเข้ากับสิ่งกีดขวางบนหาด ความเร็วลมถูกทำให้
ลดลง ส่งผลให้ตะกอนทรายที่ลมหอบมาบางส่วนตกลงด้วยแรงโน้มถ่วง สะสมอยู่บริเวณด้านหน้าและด้านหลัง
ของแนวกั้น ส่วนตะกอนทรายที่มีขนาดละเอียดและเบากว่า จะถูกลมหอบผ่านแนวรั้วเข้าไปด้านในแผ่นดิน  
เป็นการเติมทรายให้แก่เนินทรายลูกถัดไป โดยวัฏจักรการเติมทรายบนหาดยังสามารถดำเนินไปได้ รั้วดักทรายนี้
จึงทำหน้าที่เสมือนอุปกรณ์เร่งให้ตะกอนทรายใช้เวลาสะสมบริเวณท่ีติดตั้งรั้ว สั้นหรือเร็วขึ้น ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือช่วย
รักษาความเสถียรของเนินทราย หรือป้องกันไม่ให้ตะกอนทรายพัดไปตกในบริเวณอาคารบ้านเรือนหรือถนน 
ทั้งนี้ มีการนำรั้วดักทรายมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการทำงานของรั้วเริ่มจากคลื่นที่
เคลื่อนที่ผ่านแนวรั้วจะถูกสลายพลังงานลง และเป็นตัวพาตะกอนทรายไปตกสะสมบริเวณหลังแนวรั้ว แนวรั้ว  
จึงเป็นเสมือนตัวช่วยเร่งให้เกิดการสะสมของตะกอนทรายตรงเนินทรายที่ถูกกัดเซาะให้กลับมา และสามารถ 
ทำหน้าที่เป็นแนวกันชนเมื่อเกิดคลื่นพายุอีกครั้ง  

ข้อเด่นของรั ้วดักทรายคือ สลายพลังงานคลื ่นได้ในระดับหนึ่ ง เร่งการตกตะกอนได้ในระดับหนึ่ง  
วัสดุสามารถหาซื้อได้ง่าย ติดตั้งได้ง่าย ใช้งบประมาณไม่สูง สามารถผสมผสานกับเขื่อนชนิดอ่ืน ๆ ได้ทัศนียภาพ
บริเวณชายหาด สวยงาม ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ  
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ข้อด้อยของการติดตั้งรั้วดักทราย เช่น วัสดุที่ใช้ทำรั้วดักทรายผุกร่อนง่าย มีอายุการใช้งานสั้น กีดขวาง
การขึ ้น-ลงชายหาด และการขึ ้น-ลงของเรือ สูญเสียทัศนียภาพ ต้องใช้เวลาในการสะสมของตะกอนทราย  
ไม่เหมาะกับพ้ืนที่ที่มีคลื่นลมรุนแรง ใช้ไม่ได้กับทุกชายหาด เฉพาะบางหาดเท่านั้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
เนินทรายที่สร้างขึ้นมาใหม่มีโอกาสที่จะถูกพายุกัดเซาะออกไปได้ ป้องกันคลื่นที่มีคาบคลื่นมาก (คลื่นในช่วงพายุ) 
ไม่ได้อาจตกตะกอนไดน้้อยหรือหายไปเมื่อเกิดคลื่นสูง  

ตัวอย่างรั้วดักทราย แสดงดังภาพถ่ายท่ี 4 
 

 
รั้วดักทราย ใกล้กับพิพิธภณัฑส์ัตวน์้ำหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ  

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
รั้วดักทราย หาดปากเมง ตำบลไมฝ้าด  

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ภาพถ่ายท่ี 4 ตัวอย่างรั้วดักทราย 

6) เขื่อนถุงทราย (Geotextile Sand Containers) 

ข้อเด่นของเขื่อนถุงทราย ได้แก่ ความสอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์หาดทราย ก่อสร้างง่ายและเร็ว 
แหล่งทรายในบริเวณพ้ืนที่โครงการสามารถหาได้ง่ายและมีราคาค่าก่อสร้างที่ถูก  

ข้อด้อยของเขื่อนถุงทราย ได้แก่ การที่ถุงทรายต้องการการบำรุงรักษามาก เนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้ทำ
ถุงทรายมีความต้านทานต่อแสงแดดไม่สูงนัก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากมนุษย์ เช่น การจงใจ
ทำลาย กรีดหรือทิ่มถุงทราย เป็นต้น นอกจากนี้ ถุงทรายอาจโผล่ให้เห็นหากคลื่นกัดเซาะทรายที่เสริมไว้และ  
ไม่มีการเสริมทรายชายหาดทันท่วงที/ทรายยังไม่กลับมาทับถมตามธรรมชาติ โดยต้องมีการเสริมทรายทุกครั้ง 
ในพ้ืนที่ที่ถูกกัดเซาะเข้ามาถึงแนวกำแพงถุงทราย ซึ่งหากไม่รีบดำเนินการจะสร้างทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม เป็นต้น 

ตัวอย่างเขื่อนถุงทราย แสดงดังภาพถ่ายที่ 5 
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ขณะดำเนินการก่อสร้าง 

 
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 

หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา 

 

เมื่อชายหาด 
อยู่ในสภาพปกต ิ

 

เมื่อชายหาดถูกกัดเซาะ
จากคลื่นในฤดูมรสมุ 

หาดบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวดัพังงา (ถ่ายเมื่อกรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

ภาพถ่ายท่ี 5 ตัวอย่างเขื่อนถุงทราย 
7) เขื่อนหินใหญ่เรียง (Revetment) 

เขื่อนหินใหญ่เรียงสามารถสลายพลังงานคลื่นได้ดีมาก คลื่นจะแตกตัวบนเขื่อนและซึมผ่านรูโพรงของเขื่อน 
มีประสิทธิภาพในการป้องกันคลื่นที่รุนแรงในฤดูมรสุม  

ข้อเด่นของเขื่อนหินใหญ่เรียง ได้แก่ มีความแข็งแรง ทนต่อความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย
จากธรรมชาติหรือน้ำมือมนุษย์ แหล่งหินสามารถหาได้ง่าย และไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก  

ข้อด้อยของเขื่อนหินใหญ่เรียง เช่น ก่อสร้างยากและราคาค่าก่อสร้างที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากจะต้องมี
การเรียงหินเป็นชั้น ๆ หินชั้นนอกจะต้องมีขนาดใหญ่มาก เขื่อนหินอาจจะกีดขวางการลงหาดของผู้คน และ  
กีดขวางการนำเรือขึ้น-ลงหาดบ้าง ซึ่งสามารถลดผลกระทบได้โดยการก่อสร้างบันไดขึ้น -ลงชายหาด และทาง
ลาด ขึน้-ลงของเรือ  

ตัวอย่างเขื่อนหินใหญ่เรียง แสดงดังภาพถ่ายท่ี 6  
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เขื่อนหินใหญ่เรยีง ชายหาดสามรอ้ยยอด  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2562) 

 
เขื่อนหินใหญ่เรยีง ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2561) 

ภาพถ่ายท่ี 6 ตัวอย่างเขื่อนหินใหญ่เรียง 
8) เขื่อนหินเกเบียน (Gabion) 

ข้อเด่นของเขื่อนหินเกเบียนคือ ก่อสร้างจากกล่องลวดตาข่ายซึ่งมีความแข็งแรง คลื่นจะแตกตัวบน
เขื่อนและซึมผ่านรูโพรงของเขื่อน เนื่องจากเข่ือนก่อสร้างจากหินจึงสามารถลดคลื่นที่จะกระโจนไปด้านหลังได้ดี 
ทำให้สลายพลังงานคลื่นได้ดี หินที่บรรจุในกล่องเกเบียนนั้นจะมีขนาดเล็กกว่า จึงอาจทำให้หาแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ได้ง่ายกว่า  

ข้อด้อยของเขื่อนหินเกเบียนคือ ก่อสร้างยากและมีราคาค่าก่อสร้างสูง การบรรจุหินลงในกล่องนั้น  
จะต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากหากบรรจุหินไม่แน่นหรือการกระจายตัวของหินที่บรรจุอยู่ด้านในไม่เป็นไป
ตามท่ีออกแบบไว้ กล่องเกเบียนจะบิดเบี้ยวเสียรูปทรง และเม่ือคลื่นมากระแทกกับกล่อง หินที่อยู่ด้านในจะขยับ
และบาดลวด ทำให้กล่องขาด หินเล็ก ๆ ที่บรรจุอยู่ด้านในจะหล่นกระจัดกระจาย ทำให้ประสิทธิภาพการ
ป้องกันชายฝั่งไม่ดีเท่าที่ควรหรือไม่มีประสิทธิภาพ และทำให้ชายหาดไม่เหมาะสมกับการเดินเล่น หรือกิจกรรม  
การท่องเที่ยว หรือการใช้ประโยชน์หน้าหาดอื่น ๆ เนื่องจากเขื่อนเกเบียนอาจกีดขวางการลงหาด และลวดที่  
ทำกล่องอาจขาดทำให้ต้องบำรุงรักษาทุก 3-5 ปี เนื่องจากจะเกิดความเสียหายจากความเค็มและรังสีอัลตราไวโอเลต  

ตัวอย่างเขื่อนหินเกเบียน แสดงดังภาพถ่ายท่ี 7  
 

 
ขณะดำเนินการก่อสร้าง 

 
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 

อ่าวประจวบ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ภาพถ่ายท่ี 7 ตัวอย่างเขื่อนหินเกเบียน 
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9) เขื่อนกำแพงคอนกรีตกันคลื่น (Concrete Revetment) 

ข้อเด่นของเขื่อนกำแพงคอนกรีตกันคลื่น ได้แก่ เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทนทานต่อน้ำทะเล 
จึงมีความแข็งแรงไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก โครงสร้างประเภทกำแพงมีความสวยงามกว่าโครงสร้างจากหิน 
และโครงสร้างเข่ือนไม่รุกล้ำความกว้างของหาดทรายที่มีอยู่เดิมมากนัก  

ข้อด้อยของโครงสร้างกำแพงคอนกรีต ได้แก่ การก่อสร้างที ่ยาก โดยจะต้องมีการตอกเสาเข็ม  
หล่อคอนกรีต รอเวลาให้คอนกรีตเซตตัว ทำการรัดหัวเข็ม เป็นต้น จึงทำให้มีราคาค่าก่อสร้างที่สูง นอกจากนี้ 
โครงสร้างเขื่อนที่เป็นกำแพงจะสะท้อนพลังงานคลื่น (Reflected Wave) ทำให้คลื่นลูกถัดไปมีขนาดใหญ่ขึ้นจาก
การรวมตัวของคลื่นที่สะท้อนจากกำแพง เนื่องจากโครงสร้างเป็นแบบหน้าดิ่งและไม่มีรูพรุน โดยในช่วงที่เกิดคลื่นสูง 
คลื่นด้านหน้ากำแพงจะมีความสูงเพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านบนอาจถูกคลื่นไถลซัดขึ้นไปจนเสียหาย ส่วนชายหาด
ด้านหน้าอาจจะชันขึ้นเนื่องจากคลื่นสะท้อน จึงทำให้ต้องมีการซ่อมแซมพื้นที่ด้านหลังแนวเขื่อนอยู่บ่อยครั้ง         
นอกจากนี้ โครงสร้างเขื่อนอาจกีดขวางการลงสู่หาดได้ จำเป็นต้องมีการสร้างบันไดข้ึน-ลงชายหาดเป็นช่วง ๆ  

ตัวอย่างเขื่อนกำแพงคอนกรีตกันคลื่น แสดงดังภาพถ่ายท่ี 8  

 
เขื่อนกำแพงคอนกรีตกันคล่ืน หาดทรายแกว้ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา (ถา่ยเมื่อป ีพ.ศ. 2561) 

 
เขื่อนกำแพงคอนกรีตกันคล่ืน ชายฝั่งอ่าวประจวบคีรีขันธ์  

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ถ่ายเมื่อป ีพ.ศ. 2562) 

ภาพถ่ายท่ี 8 ตัวอย่างเขื่อนกำแพงคอนกรีตกันคลื่น 
10) เขื่อนคอนกรีตขั้นบันได (Stepped Sloping Concrete Revetment) 

ข้อเด่นของเขื่อนคอนกรีตขั้นบันได ได้แก่ ความสอดคล้องกับสภาพชายหาดท่องเที่ยว/ที่มีศักยภาพเป็น
หาดท่องเที่ยว การที่เขื่อนเป็นขั้นบันไดจะสามารถลงสู่ชายหาดได้ง่าย โครงสร้างเขื่อนก่อสร้างจากคอนกรีตที่ทน 
น้ำทะเล จึงมีความแข็งแรง ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก และวัสดุก่อสร้างหาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นคอนกรีต หรือเสาเข็ม  

ข้อด้อยของเขื่อนคอนกรีตขั้นบันได เช่น อาจต้องสูญเสียความกว้างของหาดทรายไปบ้าง การก่อสร้าง
เขื่อนยาก และมีราคาค่าก่อสร้างสูง ซึ่งรวมไปถึงวิธีการและขั้นตอนการก่อสร้างที่ซับซ้อน โดยจะต้องมีการตอก
เสาเข็ม หล่อคอนกรีต รอเวลาให้คอนกรีตเซตตัว ทำการรัดหัวเข็ม และปรับแต่งขั้นบันได เป็นต้น ข้อด้อยอีกข้อคือ 
การที่พื ้นที่ด้านบนสันเขื่อนอาจถูกคลื่นไถลซัดขึ้นไปจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ ่งปลูกสร้างด้านบนได้  
แต่ผิวของเขื่อนที่เป็นขั้นบันไดนั้นจะสามารถลดปริมาณคลื่นที่จะกระโจนข้ามไปด้านหลัง ได้บ้าง จึงอาจต้องมี 
การซ่อมแซมพ้ืนที่ด้านบนสันเขื่อนบ้าง  

ตัวอย่างเขื่อนคอนกรีตขั้นบันได แสดงดังภาพถ่ายที่ 9  
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เขื่อนคอนกรีตขั้นบันได หาดปราณบุรี จังหวัดประจวบครีีขันธ์  

(ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2562) 

 
เขื่อนคอนกรีตขั้นบันได หาดพระแอะ อำเภอเกาะลันตา  

จังหวัดกระบี่ (ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2562) 

ภาพถ่ายท่ี 9 ตัวอย่างเขื่อนคอนกรีตขั้นบันได 
 

11) โครงสร้างรูปแบบผสมผสาน 

 เป็นการนำเขื่อนรูปแบบต่างๆ เช่น การเสริมทรายชายหาด เขื่อนถุงทราย เขื่อนหินใหญ่เรียง  
เขื่อนหินเกเบียน เขื่อนกำแพงคอนกรีต หรือเขื่อนคอนกรีตขั้นบันได มาผสมผสานใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
โครงการ โดยอาจเลือกใช้รูปแบบโครงสร้างแบบถาวรหลายรูปแบบร่วมกัน หรือใช้โครงสร้างถาวรรูปแบบหนึ่ง
หรือหลายรูปแบบร่วมกับการเสริมทรายชายหาด เป็นการผสมผสานการปรับแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้
วิธีการเสริมทรายร่วมกับโครงสร้างแบบถาวร ซึ่ งต่างจากในอดีตที่มีเพียงการสร้างโครงสร้างแข็งเพื่อป้องกัน  
การกัดเซาะเท่านั้น ซึ่งการใช้รูปแบบโครงสร้างจะขึ้นอยู่กับเฉพาะพื้นที่ชายฝั่ง เหมาะสำหรับสภาพชายฝั่งเดิม
เป็นหาดทราย และมีการใช้ประโยชน์เป็นหาดท่องเที่ยวอยู่แต่เดิม การเลือกโครงสร้างผสมผสานเพื่อความ
เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่นั้น ความสะดวกต่อการเข้าถึงหาด การลงพ้ืนที่หาด และยังคงสภาพหาดที่มีความสวยงาม
อย่างเดิม อย่างไรก็ตาม การใช้โครงสร้างแบบผสมผสานจำเป็นต้องมีการใช้ทรายเติมพื้นที่หน้าโครงสร้างที่
มากกว่าการสร้างโครงสร้างแข็งเดิม การก่อสร้างจึงมีราคาสูงมากขึ้น  และจำเป็นต้องศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพหรือคุณสมบัติทรายที่จะนำมาเสริมบริเวณด้านหน้าโครงสร้าง ให้มีความสอดคล้องและไม่ส่งผลเสียต่อ
ระบบนิเวศชายฝั่งหรือคุณภาพน้ำทะเล ข้อด้อยของการเสริมทรายชายหาด ได้แก่ ปริมาณทรายอาจจะถูกพัดพา
ออกไปบ้างแล้วแต่ช่วงฤดูกาล อาจมีการเติมทรายบ้างในช่วงหลายปี จำเป็นต้องมีการติดตามปริมาณทรายหน้าหาด
ในทุกๆ ปี แต่ทั้งนี้โครงสร้างถาวรที่อยู่ด้านหลังหาดทรายจะเป็นตัวช่วยป้องกันพื้นที่ด้านหลังไม่ให้ถูกกัดเซาะ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ตัวอย่างโครงสร้างรูปแบบผสมผสาน แสดงดังภาพถ่ายท่ี 10 
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เขื่อนคอนกรีตขั้นบันได ผสมผสานกับ เขื่อนหินใหญ่เรียง บริเวณแหลมงู อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   (ถา่ยเมื่อป ีพ.ศ. 2562) 

  
 (รูปแบบเขื่อนเดิมเป็นเขื่อนถุงทราย เขือ่นหินทิ้ง และการเสริมทราย โดยมีการเสริมทรายชายหาดเพิ่มเติมในช่วงปี พ.ศ.2559-2562) 

บริเวณหาดชลาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2562) 

ภาพถ่ายท่ี 10 ตัวอย่างโครงสร้างรูปแบบผสมผสาน 
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ตารางท่ี 5 สรุปข้อเด่นและข้อด้อยเบื้องต้นของทางเลือกป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่นำมาพิจารณา 
ข้อเด่น ข้อด้อย 

1) การกำหนดพ้ืนที่ถอยร่น (Setback Zone) 
- ไม ่ต ้องใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการ แต่ต ้องมี  

การใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่างเหมาะสม  
- ไม่เกิดผลกระทบต่อเนื ่องจากกิจกรรมป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปยังพื้นที่อ่ืน  
- มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะชายฝั่งน้อย  
  

- การกำหนดพื้นที่ถอยร่นในแต่ละแห่งต้องมีการประเมินอัตราการ
กัดเซาะที่เหมาะสม  

- ชายฝั่งยังคงเกิดการกัดเซาะอย่างต่อเนื่อง และระบบนิเวศชายฝั่ง
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

- อาจสูญเสียโอกาสการใช้ประโยชน์พื ้นที่ชายฝั่งในบริเวณที ่มี  
การถอยร่น 

- มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงในบางพื้นที่ กรณีต้องโยกย้าย/
เวนคืน/รื้อถอน 

- อาจเกิดปัญหาพิพาทในช้ันศาลจำนวนมาก 
- ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน ชาวบ้าน และการเปลี่ยนแปลงอาชีพ 

2) การปลูกป่าชายหาด/ป่าชายเลน (Coastal Reforestation) 
- ดำเนินการได้ง่าย  
- สามารถชะลอความรุนแรงของลมที่พัดพาตะกอนทราย 
- ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 
- สร้างสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

แหล่งอนุบาลแพร่ขยายพันธ์ของสัตว์น้ำ  
- ค่าใช้จ่ายในการปลูกและบำรุงรักษาต่ำ  

- ต้องใช้ระยะเวลานานจนกว่าพืชจะเติบโตจนสามารถเป็นแนวกันลม
และลดความรุนแรงของคลื่นได้ 

- ต้นไม้ที่ปลูกอาจตายก่อนที่จะเติบโตจนทำหน้าที่ลดความรุนแรง
ของคลื่นได้ 

- ยังไม่สามารถหยุดยั้งการกัดเซาะที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง  
- ในกรณีที่เกิดคลื่นติดต่อกันหรือเกิดพายุหลายลูก จะไม่สามารถ

ป้องกันชายหาดได้ 
3) การถ่ายเททราย (Sand Bypassing) 
- ไม ่ต ้องใช ้ เทคโนโลย ีท ี ่ ม ีความย ุ ่ งยากมากนัก 

ในการดำเนินการ 
- เป็นรูปแบบที่ยืดหยุ่น เนื่องจากไม่ใช่โครงสร้างถาวร  

จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 
- มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยกว่ารูปแบบที ่ใช้

โครงสร้าง 
- รักษาทัศนียภาพของพื ้นที ่ชายหาด และเพิ ่มพื ้นที่

ชายหาดสำหรับการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น  

- การออกแบบต้องใช้แบบจำลองที่มีความซับซ้อน 
- ชายหาดยังคงเกดิการกัดเซาะอย่างต่อเนื่อง 
- ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงใช้งบประมาณสูง 
- ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ และระบบนิเวศของ 

แหล่งทรายเดิม 
- อาจเกิดปัญหาคุณภาพน้ำระหว่างการก่อสร้าง หากไม่มีการป้องกัน 
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ตารางท่ี 5 สรุปข้อเด่นและข้อด้อยเบื้องต้นของทางเลือกป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่นำมาพิจารณา (ต่อ) 
ข้อเด่น ข้อด้อย 

4) การเติมทราย/เสริมทราย (Beach Nourishment)  
- สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์หาดทราย 
- เพิ่มพื้นที่ชายหาดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 
- ก่อสร้างง่าย 
- ราคาค่าก่อสร้างไม่สูงมากนัก 
- เป ็นแหล ่งท ี ่อย ู ่อาศัยของส ิ ่ งม ีช ีว ิตในพื ้นทราย 

เสริมสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ริมชายหาด
ในระยะยาว 

- ลดการสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ใกล้เคียง  

- เพิ ่มศ ักยภาพการเข้าถ ึงพื ้นท ี ่ชายหาด ส ่งเสริม 
การท่องเทีย่ว  

- เป็นวิธ ีการที ่ไม ่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื ้นที่  
ชายฝั่งทะเลในอนาคต 

- เป็นการแก้ปัญหาการกัดเซาะที่ไม่ถาวร 
- ยังไม่สามารถหยุดยั้งการกัดเซาะที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง  
- ในกรณีที่เกิดคลื่นติดต่อกันหรือเกิดพายุหลายลูก จะไม่สามารถ

ป้องกันชายหาดได้ 
- ต้องการการบำรุงรักษาบ่อยและต่อเนื่อง 
- แหล่งวัสดุก่อสร้างหาได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากต้องมีสีและขนาดทราย

ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ 
- ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ และระบบนิเวศของ

แหล่งทรายเดิม 
- ต้องจัดสรรงบประมาณไว้อย่างต่อเนื่อง โดยทำในลักษณะประจำ

เพื ่อรักษาความกว้างของหาดให้เป็นไปตามที ่ได้ออกแบบไว้ 
โดยทั่วไปมีรอบปกีารเสริมทรายเพิ่มอยู่ระหว่าง 10-20 ปี แตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของแต่ละพื้นที ่

- ต้องม ีการติดตามตรวจสอบกายภาพของชายหาดอยู ่ เสมอ 
เพื่อส่งเสริมให้มาตรการเติมทรายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- อาจเกิดปัญหาคุณภาพน้ำระหว่างการก่อสร้าง หากไม่มีการป้องกัน 
5) ร้ัวดักทราย (Sand Fence) 
- สลายพลังงานคลื่นได้ในระดับหนึ่ง 
- ติดตั้งได้ง่าย สามารถติดตั้งได้ทุกเวลา และทุกฤดูกาล  
- ใช้งบประมาณไม่สูง กำลังคนน้อย  
- สามารถทำงานดกัจับตะกอนทรายได้ทันที ไม่ต้องรอเวลา 
- ผสมผสานกับรูปแบบเขื่อนชนิดอื่นๆ ได้ 

- ป้องกันคลื่นที่มีคาบคลื่นมาก (คลื่นในช่วงพายุ) ไม่ได้ 
- ตะกอนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ด้านหลังแนวไม้ อาจหายไปเมื่อเกิดคลืน่สงู 
- ต้องใช้เวลาในการสะสมของตะกอนทราย 
- วัสดุที่ใช้ทำรั้วมีอายุการใช้งานสั้น 
- อาจกีดขวางการขึ้น-ลงชายหาด และการขึ้น-ลงของเรือ 
- กรณีฝังไม่ลึกพอ ช่วงมรสุมอาจทำให้เกิดการถอน และพัดพา 

มากองเต็มชายหาด 
- ใช้ไม่ได้กับทุกชายหาดเฉพาะบางหาดเท่านั้น ที่มีสภาพแวดล้อม 

ที่เหมาะสม 
6) เขื่อนถุงทราย (Geotextile Sand Containers) 
- สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์หาดทราย 
- เป็นการเพิ ่มพื ้นที ่ชายหาดให้สามารถใช้ประโยชน์  

ได้มากขึ้น 
- แหล่งวัสดุก่อสร้างหาได้ง่าย 
- ก่อสร้างง่าย 
- ราคาค่าก่อสร้างถูกกว่ารูปแบบอื่นๆ 

- ไม่คงทนต่อแสงแดดเท่าที่ควร 
- มีโอกาสเกิดความเสียหายจากน้ำมือมนุษย์ 
- ต้องการการบำรุงรักษามากและต่อเนื่อง 
- ถุงทรายอาจโผล่ให้เห็นหากคลื ่นกัดเซาะทรายที ่เสริมไว้และ 

ไม่มีการเสริมทรายชายหาดทันท่วงที/ทรายยังไม่กลับมาทับถม
ตามธรรมชาติ ซ ึ ่งหากไม่ร ีบดำเนินการจะสร้างทัศนียภาพ 
ที่ไม่สวยงาม 

- ต้องมีการเสริมทรายทุกครั้งในพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะเข้ามาถึงถุงทราย 
ซึ่งหากไม่รีบดำเนินการจะสร้างทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม 
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ข้อเด่น ข้อด้อย 
7) เขื่อนหินใหญ่เรียง (Revetment)  
- มีความแข็งแรง 
- สลายพลังงานคลื่นได้ดีมาก มีประสิทธิภาพในการป้องกัน

คลื่นที่รุนแรงในฤดูมรสุม 
- แหล่งวัสดุก่อสร้างหาได้ง่าย 
- ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก 

- ก่อสร้างยากปานกลาง 
- มีราคาค่าก่อสร้างสูง 
- อาจกีดขวางการขึ้น-ลงหาดบ้าง และอาจกีดขวางการนำเรือขึ้น-ลง 

หน้าหาด ซึ่งสามารถลดผลกระทบได้ โดยการก่อสร้างบันไดขึ้น-ลง
ชายหาดและทางลาดขึ้น-ลงของเรือ 

8) เขื่อนหินเกเบียน (Gabion)  
- มีความแข็งแรง 
- สลายพลังงานคลื่นได้ดี 
- แหล่งวัสดุก่อสร้างหาได้ง่ายเนื่องจากหินที่บรรจุในกล่องนั้น

มีขนาดเล็กจึงหาได้ง่าย 
 

- ก่อสร้างยาก  
- มีราคาค่าก่อสร้างสูง 
- หากกล่องเกเบียนเกิดความเสียหายและไม่ได้รับการซ่อมแซม 

อย่างเร่งด่วน หินก้อนเล็กจะกระจัดกระจาย ทำให้ประสิทธิภาพ
การป้องกันชายฝั่งไม่ดีเท่าที่ควร หรือไม่มีประสิทธิภาพ 

- อาจกีดขวางการลงหาดบ้าง ซึ่งสามารถลดผลกระทบได้โดยการ
ก่อสร้างบันไดขึ้น-ลงชายหาด 

- อาจกีดขวางการนำเรือขึ้นลงหน้าหาด 
- ต้องบำรุงรักษาทุก 3-5 ปี โดยลวดที่ทำกล่องอาจขาดเนื่องจาก

ความเค็มและรังสีอัลตราไวโอเลต 
9) เขื่อนกำแพงคอนกรีตกันคลื่น (Concrete Revetment) 
- สอดคล ้องก ับสภาพการใช ้ประโยชน ์หาดทราย 

เพื่อการท่องเที่ยว 
- ไม่รุกล้ำความกว้างของหาดทรายที่มีอยู่เดิมมากนัก 
- มีความแข็งแรง 
- สามารถสลายพลังงานคลื่นได้ดี หากมีการออกแบบ 

ให้มีความลาดเอียง และมีองค์ประกอบช่วยในการสลาย
พลังงานคลื่น 

- ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก 
- แหล่งวัสดุก่อสร้างหาได้ง่าย 
- มีความสวยงาม 

-  ก่อสร้างยาก และมีราคาค่าก่อสร้างสูงมาก 
- กรณีเป็นโครงสร้างแบบหน้าดิ่งจะไม่สลายพลังงานคลื่น แต่จะ

สะท้อนพลังงานคลื่น ทำให้คลื่นลูกถัดไปมีขนาดใหญ่ขึ้นจากการ
รวมตัวกันของคลื่นที่สะท้อนจากกำแพง 

- พื้นที่ด้านบนอาจถูกคลื่นไถลซัดขึ้นไปจนเสียหาย 
- ชายหาดด้านหน้าอาจจะชันขึ้นเนื่องจากคลื่นสะท้อน 
- พื้นที่ด้านบนสันเขื่อนต้องการการบำรุงรักษาบ่อยเนื่องจากคลื่นที่

ไถลซัดข้ามกำแพง แต่สามารถลดผลกระทบได้โดยการออกแบบ
องค์ประกอบป้องกันเพิ่มเติม 

- อาจกีดขวางการขึ้น-ลงหาดต้องสร้างบันไดทางขึ้น-ลง เป็นช่วง ๆ 
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ข้อเด่น ข้อด้อย 
10) เขื่อนคอนกรีตขั้นบันได (Stepped Sloping Concrete Revetment) 
- สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์หาดทราย 

เพื่อการท่องเที่ยว 

- มีความแข็งแรง 

- สามารถสลายพลังงานคลื่นได้ดี เนื่องจากขั้นบันได

ช่วยสลายพลังงานคลื ่นได ้ส ่วนหนึ ่ง และหากมี 

การออกแบบองค์ประกอบป้องกันเพิ่มเติมจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นได้ดียิ่งขึ้น 

- ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก 

- แหล่งวัสดุก่อสร้างหาได้ง่าย 

- มีความสวยงาม 

- ไม่กีดขวางการลงสู่หาด 

- ก่อสร้างยากมาก มีขั้นตอนการก่อสร้างที่ซับซ้อน 

- มีราคาค่าก่อสร้างสูงมาก 

- พื้นที่ด้านบนอาจถูกคลื่นไถลซัดขึ้นไปจนเสียหายได้แต่น้อยกว่า

โครงสร้างเขื ่อนกำแพงคอนกรีตกันคลื่นเนื ่องจากมีขั ้นบันได

เขื ่อนช่วยสลายพลังงานคลื ่นได้ส่วนหนึ ่ง ทั ้งนี ้ สามารถลด

ผลกระทบได้โดยการออกแบบองค์ประกอบป้องกันเพิ่มเติม 

- ชายหาดด้านหน้าอาจจะชันขึ้นเนื่องจากคลื่นสะท้อน แต่น้อยกว่า

โครงสร้างเขื่อนกำแพงคอนกรีตกันคลื่น 

- สูญเสียพื้นที่หาดทรายด้านหน้าไปบ้าง 

11) โครงสร้างรูปแบบผสมผสาน 
- สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในแต่ละช่วงได้ 

- สามารถปรับให้สอดคล้องกับสภาพชายฝั่งในแต่ละช่วง

ได้อย่างเหมาะสม 

- อาจไม่ต ้องการการบำรุงร ักษามาก ทั ้งนี ้ข ึ ้นกับ

รูปแบบที่นำมาผสมผสาน 

- อาจใช้เวลาก่อสร้างนาน 

- อาจมีค่าก่อสร้างสูงในบางรูปแบบที่ผสมผสานกันขึ ้นอยู ่กับ

รูปแบบที่นำมาผสมผสาน 

10.2 เกณฑ์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง 

การกำหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้พิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ นั้น ได้พิจารณาจากเป้าหมายของโครงการ 
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม งบประมาณการก่อสร้าง การบำรุงรักษาโครงการ ความยากง่ายในการก่อสร้าง 
และความเห็นของชุมชน เป็นประเด็นสำคัญ โดยสามารถสรุปเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านวิศวกรรม 

(1) ประสิทธิภาพในการรักษาสภาพชายหาด โครงสร้างจะต้องมีความสามารถในการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ความยากง่ายในการก่อสร้าง จะพิจารณาจากเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้าง 
และการเข้าถึงพ้ืนที่ก่อสร้าง เนื่องจากจะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
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(3) โอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสความเสียหายต่อวัสดุที่นำมา 
ใช้สร้างเขื่อน โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการใช้งานของหาดทราย หรือแม้แต่
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความตั้งใจกระทำของมนุษย์ 

(4) ความยืดหยุ่นของโครงสร้าง ซึ่งจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อโครงสร้างโดยภาพรวม ถ้าโครงสร้าง
บางส่วนเกิดความเสียหายขึ้น โครงสร้างบางประเภทถึงแม้จะมีบางส่วนเสียหายไป แต่ก็ยัง
สามารถดำเนินหน้าที่ป้องกันชายฝั่งได้ 

2) ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(1) ความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างกับสภาพพื้นที่ หมายถึง ความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
ของพ้ืนที่ในปัจจุบัน หรือการสอดคล้องกับรูปแบบของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่มีอยู่เดิม 

(2) ผลกระทบของโครงสร้างที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดยพิจารณาถึงผลกระทบในประเด็น
หลักๆ ที่ชัดเจน เช่น โครงสร้างจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลในพ้ืนที่หรือไม่ ตลอดจน
ผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและการท่องเที่ยว 

(3) การยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะชุมชนริมชายฝั่งทะเล โครงสร้างที่ดีต้องได้รับการตอบ
รับที่เป็นบวกจากประชาชนในพื้นท่ี 

3) ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ 

(1) งบประมาณในการก่อสร้าง และการบำรุงรักษาโครงการเป็นการประเมินเปรียบเทียบในเชิงคุณภาพ
เบื้องต้น เพ่ือใช้เปรียบเทียบค่าก่อสร้างของโครงสร้างทางเลือกและค่าบำรุงดูแลรักษาตามแนวทางเลือก 

 การศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และรูปแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่ได้รับการคัดเลือก สรุปได้ดังนี้ 

11.1 ขอบเขตการศึกษา 

ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ ตามแนวทาง 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ของสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (มีนาคม 2561) ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่า 
4 ด้าน รวม 19 ปัจจัย ประกอบด้วย 
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
9 ปัจจยั 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2 ปัจจยั 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
4 ปัจจยั 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4 ปัจจยั 

1.  สภาพภูมิประเทศ 
2.  ทรัพยากรดิน 
3.  ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
4.  ธรณีสัณฐาน 
5.  สภาพภูมิอากาศและ 

 อุตุนิยมวิทยา 
6.  คุณภาพอากาศ 
7.  ระดับเสียง 
8.  คุณภาพน้ำทะเล 
9.  สมุทรศาสตร์และ 

 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 

1. ระบบนิเวศบนบก 
2. ระบบนิเวศในน้ำ 
 
 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
2. การคมนาคมขนส่ง 
3. สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
4. การประมงและเพาะเลี้ยง 
   สัตว์นำ้ชายฝั่ง 
  

1. เศรษฐกิจและสังคม 
2. สาธารณสุขและความปลอดภัย 
3. การท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ 
4. แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน  
   และประวัติศาสตร์ 
    

11.2 การกำหนดพื้นที่ศึกษา 

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ 
แสดงดังรูปที่ 8 และรูปที ่9 

11.3 ขั้นตอนการศึกษา 

ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้กำหนดขั้นตอนการศึกษา (รูปที่ 10) 
(1)  การศึกษารายละเอียดโครงการ ศึกษารูปแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่งและแผนการดำเนินโครงการ 
(2)  การรวบรวมข้อมูลสภาพสิ ่งแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพื ้นที ่โครงการและใกล้เคียง โดยใช้ว ิธี 

การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและการสำรวจภาคสนาม 
(3)   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินโครงการต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่า และ

ผลกระทบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าที่มีต่อโครงการ ทั้งในช่วงการก่อสร้างและดำเนินงานของโครงการ 
(4)   เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยนำผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาพิจารณาประกอบการจัดทำมาตรการลดผลกระทบทางลบของทรัพยากรและเพื่อเพิ่มพูนผลดีหรือผลประโยชน์
ของโครงการ 

(5)   เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับตรวจสอบผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพ่ือติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 

11.4 การรวบรวมข้อมูลและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การรวบรวมข้อมูลเพื ่อใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  
โดยการสำรวจและการเก็บตัวอย่างในภาคสนาม และใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวมจากหน่วยงาน 
ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาที ่ดิน  
กรมอุตุนิยมวิทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 6 
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รูปที่ 8 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการบริเวณตำบลแม่น้ำ 
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รูปที่ 9 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการบริเวณตำบลอ่างทอง 
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รูปที่ 10 ขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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ตารางท่ี 6 ขอบเขตการศึกษาสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่า 
การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปจัจบุัน 

แนวทางการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ข้อมูลปฐมภูม ิ ข้อมูลทุติยภมู ิ

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1) สภาพภูมิประเทศ - การสำรวจสภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ - ศ ึกษาจากแผนท ี ่ภ ูม ิประเทศและภาพถ ่าย 
ทางอากาศล่าสุด และศึกษารูปลักษณะการวางตัว 
สภาพความสูงต่ำของพื้นที่และชายฝั่ง ทิศด้านลาด 
ความลาดชัน สภาพดินและชายหาด 

ประเมินผลกระทบที ่ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง 
สภาพภูมิประเทศเดิม และสภาพแวดล้อม 

1.2) ทรัพยากรดิน - การขุดเจาะสำรวจดิน - รวบรวมข้อมูลจากแผนที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเมินผลกระทบจากโครงการต่อการทรุดตัวของดิน
ซึ่งอาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ 

1.3) ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว - 
 

- รายละเอียดทางธรณีวิทยาและแผนที่ธรณีวิทยา
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงข้อมูลสถิติการเกิด 
แผ่นดินไหว พื้นที่เสี ่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหว 
และแผนที่แสดงรอยเลื่อนมีพลัง ของประเทศไทย
ของกรมทรัพยากรธรณี 

ประเมินผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง
ของโครงการ 

1.4) ธรณีสัณฐาน - - ภาพถ ่ายทางอากาศ/ดาวเท ียม และแผนที่  
ธรณีสัณฐานชายฝั ่งทะเลของประเทศไทยของ 
กรมทรัพยากรธรณี 

ประเมินผลกระทบจากโครงการต่อสัณฐานชายฝั่ง 
ด้วยแบบจำลองเพื่อประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 
ของแนวชายฝั่ง 

1.5) สภาพภูมิอากาศและ
อุตุนิยมวิทยา 

- - รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
จากสถานีอ ุต ุน ิยมว ิทยา เกาะสม ุย  ของกรม
อุตุนิยมวิทยา 

ประเมินผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 
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ตารางท่ี 6 ขอบเขตการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่า 
การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปจัจบุัน 

แนวทางการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ข้อมูลปฐมภูม ิ ข้อมูลทุติยภมู ิ

1.6) คุณภาพอากาศ - ตรวจวัดคณุภาพอากาศ โดยดัชนีตรวจวัด
ประกอบด้วย ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละออง
ขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM-10)  
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

- รายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
จากกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ ่งแวดล้อม 
ภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) และข้อมูลโครงการอื่นๆ 
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ศึกษาโครงการ 

พิจารณาแหล่งกำเนิดมลพิษบริเวณพื้นที่โครงการ 
และประเมินผลกระทบต่อผู ้อยู ่อาศัยใกล้เค ียง  
โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกำหนด 

1.7) ระดับเสียง - ตรวจวัดระดับเสยีงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)  
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสยีงท่ี 
ร้อยละ 90 ของเวลาที่ตรวจวัด (L90) 

- รายงานการตรวจวัดระดับเสียงจากกรมควบคุมมลพิษ 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) 
และข ้อม ูลโครงการอ ื ่นๆ  บร ิ เวณใกล ้ เค ียง 
พื้นที่ศึกษาโครงการ 

พิจารณาแหล่งกำเนิดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ 
และประเมินผลกระทบต่อผู ้อยู ่อาศัยข้างเค ียง  
โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกำหนด 

1.8) คุณภาพน้ำทะเล - เก็บตัวอย่างน้ำทะเล โดยดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ 
สี อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ความโปร่งใส  
สารแขวนลอย ความเค็ม ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 
ออกซิเจนละลาย ไนเตรต-ไนโตรเจน ฟอสเฟต-
ฟอสฟอร ัส แอมโมเน ียรวม แบคทีเร ียกลุ่ม 
โคลิฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
ปรอทรวม แคดเม ียม  โครเม ียมรวม ตะกั่ ว 
ทองแดง แมงกานีส สังกะสี เหล็ก สารหนู  
 

- ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งที่อยู ่ใกล้เคียงของ
กรมควบคุมมลพิษและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 
(สุราษฎร์ธานี) (ถ้ามี) 

ประเมินผลกระทบจากโครงการตอ่คุณภาพน้ำทะเล
ชายฝั่งและความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ 
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1.9) สมุทรศาสตร์และ 
การเปลี่ยนแปลงชายฝ่ัง  
 

- การสำรวจทางด้านวิศวกรรมชายฝั่งทะเล 
- ความลึกท้องทะเล ระดับน้ำขึ ้น ความสูงคลื่น 

กระแสน้ำและการไหลเวียน  
- เก็บตัวอย่างตะกอนตามความลึกพร้อมวิเคราะห์

ขนาด และการกระจายตัว 
- ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณชายฝั่ง 

- แผนที ่แสดงข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพสมุทรศาสตร์  
และลักษณะชายฝั ่ง ข้อมูลสถิต ิระดับน้ำขึ ้นลง 
จากกรมเจ ้าท ่า กรมอ ุทกศาสตร ์  กองท ัพเรือ  
สถานีอุตุนิยมวิทยา เกาะสมุย สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) เป็นต้น 
- ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียมที่เป็นปัจจุบัน และ

ย้อนหลังในช่วง 3 เวลา 

ประเม ินผลกระทบจากโครงการต่อสมุทรศาสตร์   
และลักษณะชายฝั ่ง โดยอาศัยการสำรวจด้าน
วิศวกรรมชายฝั่งทะเล และการศึกษาด้านสมุทรศาสตร์
ด้วยแบบจำลอง เพื่อประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ของแนวชายฝั่ง  

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.1) ระบบนิเวศบนบก - สำรวจสภาพปัจจุบันของทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

- รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และแผนที่การจำแนกการใช้
ประโยชน์ทร ัพยากรและที ่ด ินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อศึกษาชนิด
และประเภทของป่าไม้ 

ประเม ินผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อ 
การสูญเสียป่าไม้และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

2.2) ระบบนิเวศในน้ำ - เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ 
สัตว์หน้าดิน ลูกปลาทะเลวัยอ่อน และสิ่งมีชีวิต
ในหาดทราย 

- ข้อมูลสถานภาพปะการังและแหล่งหญ้าทะเล 
จากข้อมูลสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ ั ่ งท ี ่  4 (ส ุราษฎร ์ธาน ี )  และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลกระทบทั ้งทางตรง และทางอ้อมต่อ
ระบบนิเวศในน้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของการใช้ที่ดิน 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์    

3.1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน - การสำรวจสภาพการใช้ที่ดินโดยรอบโครงการ - ศึกษาข้อมูลจากแผนท่ีดาวเทียมความละเอียดสูง/
ผังเมืองรวม 

- การศึกษาจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที ่ดินของ
หน่วยงานท้องถิ่น 

ประเม ินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่อ 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที ่ดิน ความสอดคล้องกับ
สภาพการใช ้ท ี ่ด ินของพื ้นที่ ใกล้ เค ียง รวมทั้ง
ข้อกำหนดการใช้ที่ดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.2) การคมนาคมขนส่ง - สำรวจปริมาณจราจรของเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

- รวบรวมข้อมลูสถติิปริมาณจราจรที่เกี่ยวข้อง 
- รวบรวมข้อมลูระบบขนส่งมวลชน 
- รวบรวมข้อมูลปริมาณจราจรทางน้ำจากกรมเจ้าท่า 

ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่มี
ต ่อปริมาณจราจร และความสัมพันธ์กับโครงข่าย 
บริเวณทางเข้า-ออก และใกล้เคียง 

3.3) สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  - - รวบรวมข้อม ูลการใช้น ้ำ/การจัดการน้ำเสีย  
การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การใช้ไฟฟ้า 
และการจ ัดการขยะม ูลฝอย จากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลนครเกาะสมุย การประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย 

ประเมินผลกระทบจากการใช้สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงในด้าน
ศักยภาพปัจจุบัน รวมทั้งความสามารถในการรองรับ
กรณีที่มีโครงการเกิดขึ้น 

3.4) การประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝ่ัง  

- สำรวจที่จอดเรือประมงและการประกอบอาชีพ
ประมงพ้ืนบ้าน 

- ข้อมูลด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจาก
หน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง ได ้แก ่  กรมประมง  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
สุราษฎร์ธานี 

ประเม ินผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อ 
การประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน 

 



 

เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเหน็ ครัง้ท่ี 1 

โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและปรบัปรงุภมิูทศัน์เพื่อป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่พื้นท่ีชายฝัง่ทะเลต าบลอ่างทอง  
อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 

   
ตุลาคม 2565 

หน้า 47 
 

ตารางท่ี 6 ขอบเขตการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่า 
การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปจัจบุัน 

แนวทางการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ข้อมูลปฐมภูม ิ ข้อมูลทุติยภมู ิ

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    

4.1) สภาพเศรษฐกิจสังคม 
 

- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน การรับรู้
ข่าวสารและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ และ
ความคิดเห็นของประชาชน 

- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนกับ 
กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ 

- รวบรวมข้อม ูลด ้านเศรษฐกิจและสังคมจาก
กรมการปกครอง สำน ักงานสถ ิต ิแห ่งชาติ  
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย และเทศบาล
นครเกาะสมุย และจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประเม ินผลกระทบที ่ เก ิดจากโครงการต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคม เศรษฐกิจ การดำเนินชีวิต 
และความเป็นอยู่ของประชาชน ประมวลผลความ
คิดเห็นของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการดำเนินโครงการ ทั้งช่วงก่อสร้างและ
ดำเนินโครงการ โดยนำข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ
มาประกอบในการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบของโครงการ 

4.2) สาธารณสุขและ 
ความปลอดภัย 

- การสำรวจสภาพสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ 
ของชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการ ร่วมกับการสำรวจ
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

- ข้อม ูลสาธารณสุขจากหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง  
เช ่น สำน ักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย 
โรงพยาบาลเกาะสมุย และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลอ่างทอง เป็นต้น 

ประเม ินผลกระทบทางส ุขภาพตามเกณฑ์การ
ประเมินและจัดระดับความสำคัญของผลกระทบ  
โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพด้านต่างๆ 
ผลกระทบด้านการบร ิการทางการแพทย์ และ 
ความปลอดภัยในพื้นที ่

4.3) แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน 
และประวัติศาสตร์ 

- ตรวจสอบแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ศึกษาโครงการ 
(ถ้ามี) 

- รวมรวมข้อมูลแหล่งโบราณคดีและโบราณสถาน
ของกรมศิลปากร 

ประเม ินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่อ 
แหล่งโบราณคดีและโบราณสถาน รวมทั้งแหล่งสำคัญ
และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

4.4) การท่องเท่ียวและสุทรียภาพ -   ตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาโครงการ 
   (ถ้ามี) 

- รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากเทศบาลนคร
เกาะสมุย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการต่อ
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
และบริเวณใกล้เคียง 
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  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

กรอบ และขั ้นตอนการดำเนินงานด้านการมีส ่วนร่วมของประชาชน อ้างอิงตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และอ้างอิงแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) 

กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น 
ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 

• ครั ้งที ่ 1 เพื ่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการ ข้อมูลที ่นำเสนอในครั ้งนี ้อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ สาระสำคัญ
ของโครงการ ผู้ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการ 

• ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้น โดยนำเสนอข้อมูลทางเลือกการป้องกัน
ชายฝั่งที่เหมาะสมอย่างน้อย 3 ทางเลือก เสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือก และข้อดีข้อเสีย
ของทุกทางเลือก พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของโครงการ 

• ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมนำเสนอรายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของโครงการ 

12.1 วัตถุประสงค์ 

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรเอกชน ประชาชน
ในท้องถิ่นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยการเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ  

(2) เพื่อจัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายแบบสองทาง ผ่านสื่ อประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ 
สื่อบุคคลเพื่อให้สามารถส่งผ่านหรือกระจายข้อมูลข่าวสารโครงการ และรับฟังประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่พัฒนาของโครงการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ใน
การประกอบการพิจารณารูปแบบโครงการที่ เหมาะสม และเป็นประโยชน์ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
อันจะนำไปสู่การยอมรับร่วมกัน ลดความขัดแย้งในพ้ืนที่เมื่อมีการพัฒนาโครงการ 
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12.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรเอกชน ประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนได้เสีย มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
โครงการ และการศึกษาโครงการ 

(2) ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่พัฒนาโครงการ เพื่อประกอบการออกแบบโครงการ และ
การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
อันจะนำไปสู่การยอมรับร่วมกัน ลดความขัดแย้งในพ้ืนที่ เมื่อมีการพัฒนาโครงการ 

(3) สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ สำหรับใช้เผยแพร่ความเข้าใจในโครงการ 

12.3 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายพิจารณาจากกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับต่างๆ ทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ โดยได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(3) ผู้นำชุมชนหรือผู้แทนชุมชน 
(4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  
(5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 
(6) สื่อมวลชน 
(7) ประชาชนทั่วไป 

12.4 กิจกรรมการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม 

แผนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ  
รับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ (ตารางท่ี 7) มีดังนี ้ 

ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
จะถูกนำมาพิจารณาประกอบในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชน 
น้อยที่สุด 
 

  



 

เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเหน็ ครัง้ท่ี 1 

โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและปรบัปรงุภมิูทศัน์เพื่อป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่พื้นท่ีชายฝัง่ทะเลต าบลอ่างทอง  
อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 

   
ตุลาคม 2565 

หน้า 50 
 

ตารางท่ี 7 แผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา 
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  

▪ การปรึกษาหารือก่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 

- การพบปะรายบุคคล / รายกลุ่ม 
17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

▪ การจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  27 กันยายน พ.ศ. 2565 และ 
4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

▪ สำรวจและรับฟังความคิดเห็น โดยวิธีการต่างๆ 

- การสนทนากลุ่ม 

- การสัมภาษณ์รายบุคคล 

- การสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

▪ การจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2  ประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

▪ การจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3  ประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 
 

12.5 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 

เพื ่อให้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการโครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื ่อป้องกัน  
การกัดเซาะชายฝั่งพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตำบลแม่น้ำและตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทน
กรมโยธาธิการและผังเมืองและกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจต่อโครงการรวมถึงรับทราบสภาพปัญหาและแนวทางความ
ต้องการในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่ครั้งแรกสรุปได้ดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธ์โครงการต่อนายอำเภอเกาะสมุย 

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ เทศอ่ำ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
เลขานุการโครงการฯ และเป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการได้เข้าพบนายอำเภอ
เกาะสมุย นายธีระพงศ์ ช่วยชู เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างความเข้าใจต่อโครงการ วัตถุประสงค์  
ความเป็นมา ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการ โดยจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 3 ครั้ง 
เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ โดยทางนายอำเภอเกาะสมุยได้พูดคุยแ ละ 
ได้กำชับให้ทางโครงการให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นท่ี 
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รูปที่ 11 ภาพบรรยากาศการเข้าพบประชาสัมพันธ์โครงการต่อนายอำเภอเกาะสมุย 

2) ประชาสัมพันธ์โครงการต่อนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย 

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.นายไพโรจน์ เทศอ่ำ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เลขานุการ
โครงการฯ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการได้เข้าพบนายรามเนตร ใจกว้าง ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นายธนาคม รื่นพานิช ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุย นายศิลป์ชัย วานิชเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุย นายอภิชัย ใจดี สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการและรับทราบความต้องการโครงการ รวมถึงความเป็นมาของการของบสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งตลอดระยะเวลา  
ที่ผ่านมาทางเทศบาลนครเกาะสมุยได้รับเรื ่องร้องเรียนปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณพื้นที่โครงการ  
ซึ่งนายรามเนตร ใจกว้าง ได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีที่หน่วยงานส่วนกลางอย่างกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับทางพื ้นที่พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดียิ ่งขึ้น  
และมีความเห็นด้านอ่ืนๆ ดังนี้ 

(1) ขอให้คณะที่ปรึกษานำข้อมูลการศึกษาโครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพ้ืนที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ไปประกอบการศึกษาโครงการนี้ 

(2) สนับสนุนการดำเนินการของโครงการ เนื ่องจากจะช่วยแก้ปัญหาการกัดเซาะที ่ดินของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งในอนาคตท้องถิ่นอาจจะพัฒนาบริเวณดังกล่าว เป็นจุดพักผ่อน ถนนคนเดิน หรือ  
ปรับภูมิทัศน์เพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบของโครงการ 

(3) ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทั้งหาดบางมะขามและหาดแม่น้ำมีความเหมาะสมในการดำเนิน
โครงการ แต่หากพิจารณาความเร่งด่วนอาจดำเนินการในพ้ืนที่ของตำบลแม่น้ำก่อน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

(4) เทศบาลนครเกาะสมุยเสนอให้ออกแบบโครงสร้างที่มีความแข็งแรงถาวรในการแก้ไขปัญหา
ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง 

(5) ขอให้พิจารณารูปแบบการปลูกต้นไม้ริมชายหาดทีส่ามารถช่วยลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ 
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รูปที่ 12 ภาพบรรยากาศการเข้าพบประชาสัมพันธ์โครงการต่อนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย 

3) ประชาสัมพันธ์โครงการต่อผู้นำชุมชน สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ 
3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการต่อผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลอ่างทอง 

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการได้พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน 
และประชาชนในพื้นที่ที ่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งบ้านบางมะขาม รวมถึง นายธนาคม รื่นพานิช ประธานสภา
เทศบาลนครเกาะสมุย นายศิลป์ชัย วานิชเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุย ณ ที่ทำการชุมชนบางมะขาม
วัดใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง โดยมีผู้เข้าร่วมพบปะพูดคุยจำนวน 15 ท่าน อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม และผสานความร่วมมือต่อกันในการผลักดันหรือประชาสัมพันธ์
โครงการออกสู่สาธารณะ โดยการแนะนำหน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะทำงาน และคณะผู้ศึกษาเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพร่วมกัน ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการ รับทราบสภาพปัจจุบันของโครงการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อขั้นตอนการศึกษา การศึกษาและแนวคิดการพัฒนาของโครงการ มีรายละเอียด
โดยสรุป ดังนี้ 

(1) ขอให้พิจารณาประชาชนบางส่วนที่อาจยังไม่เข้าใจรายละเอียดโครงการ และนำไปสู่การ
คัดค้านโครงการ 

(2) พ้ืนที่โครงการบริเวณหมู่ท่ี 5 ตำบลอ่างทอง ไม่มีที่สาธารณะ พ้ืนที่ทั้งหมดเป็นที่ดินที่มีโฉนด 
(3) จากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ส่วนหนึ่งเกิดจากในพื้นที่มีการสร้างสิ่งล่วงลำน้ำ จึงส่งผลให้

ระบบนิเวศชายฝั่งเปลี ่ยนไป จึงเสนอให้โครงการพิจารณาออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  
ไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนและสามารถฟ้ืนฟูชายฝั่งให้มีชายหาดที่เพ่ิมข้ึนหรือดีขึ้นกว่าเดิม 

(4) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจะต้องเน้นประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ติดทะเล
ให้เข้ามารับฟังความคิดเห็น โดยพิจารณาพ้ืนที่ให้เหมาะสมและประชาชนเดินทางสะดวก 

(5) ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ขอให้เน้นพื้นที่ที่มีปัญหา โดยประชาชนในพื้นที่ได้
เสนอบริเวณจุดเริ่มต้นที่หัวโค้งบริเวณคลองจระเข้มาถึงบริเวณบ้านพังคลาน ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร
โดยพื้นที่ต่อจากนั้นส่วนใหญ่เป็นหิน ไม่มีปัญหาการกัดเซาะ 

(6) ต้องการให้ออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่มีเอกลักษณ์เนื่องจากพื้นที่  
บ้านบางมะขามเป็นพื้นที่ Sunset สวยแห่งหนึ่งในเกาะสมุย 
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รูปที่ 13 ภาพบรรยากาศการเข้าพบประชาสัมพันธ์โครงการต่อผู้นำชุมชน  

และผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านบางมะขาม 
 

3.2 ประชาสัมพันธ์โครงการต่อผู้นำชุมชน สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่น้ำ 

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการได้พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน  
สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่รวมถึง นายธนาคม รื่นพานิช ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุย  
นายศิลป์ชัย วานิชเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุย ณ อดาริน รีสอร์ท โดยมีผู้เข้าร่วมพบปะพูดคุย
จำนวน 19 ท่าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการวัตถุประสงค์ความเป็นมา ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
โครงการ โดยจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 3 ครั้ง พร้อมกันนี้ได้รับฟังและรับทราบปัญหา
ความต้องการโครงการ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเป็นที่ยอมรับของพื้นที่ชายฝั่งตำบลแม่น้ำ โดยพื้นที่
ชายฝั่งตำบลแม่น้ำเป็นโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ปัญหาที่ผ่านมามีการกัดเซาะชายฝั่งเรื่อยมา โครงสร้างกำแพง  
ริมชายฝั่งพังชำรุดเสียหาย หาดทรายหายไป นักท่องเที่ยวลดลง ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
ให้มีหาดทรายดังเดิมและดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับคืนมา 
 

  
รูปที่ 14 ภาพบรรยากาศการเข้าพบประชาสัมพันธ์โครงการต่อผู้นำชุมชน สถานประกอบการ  

และประชาชนในพื้นที่ 
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  ช่องทางการสื่อสาร 

ภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพิ ่มเติมได้อย่างต่อเนื ่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ตั ้งแต่ว ันที ่ 5 ตุลาคม 2565 – 19 ตุลาคม 2565  
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้ 

❖ จดหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะโดยการส่งจดหมายไปยัง 
 คุณวิทวัส ทิพย์ประสงค์ 

อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 6 เลขที่ 125 ถนนคลองลำเจียก  
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 

❖ อีเมล ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ โดยการส่งมาทาง 
E-mail: witthawat@pcmo.co.th หรือ sineenuch_s@panyaconsult.co.th 

❖ โทรศัพท์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะโดยการโทรศัพท์แจ้งกับ
เจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ติดต่อ คุณสินีนุช ศิรวุฒินานนท์   
โทรศัพท์   0-2943-9600-10 ต่อ 1324 หรือ โทร 08-7002-0444 
ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ติดต่อ คุณวิทวัส ทิพย์ประสงค์   
โทรศัพท์ 0-2943-9637-8 ต่อ 1627 หรือ 08-9779-9397 

 

 

“ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาออกแบบ 
และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินการต่อไป” 



ช�องทางการติดต�อสอบถาม

ติดต�อสอบถามข�อมูลรายละเอียดโครงการ

บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท� จำกัด

218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท� 0-2299-4726 โทรสาร  0-2299-4712

เลขที่ 20 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เลขที่ 196/10-12 ซอยประดิพัทธ� 14 ถนนประดิพัทธ� แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อาคารเดอะป�ณณ� ชั้น 3 เลขที่ 125 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร� เขตบึงกุ�ม กรุงเทพฯ 10230

ด�านสิ่งแวดล�อม ติดต�อ คุณสินีนุช ศิรวุฒินานนท� โทรศัพท� 0-2943-9600-10 ต�อ 1324 หรือ 08-7002-0444
ด�านประชาสัมพันธ�และการมีส�วนร�วม ติดต�อ คุณวิทวัส ทิพย�ประสงค� โทรศัพท� 0-2943-9637-8 ต�อ 1627 หรือ 08-9779-9397
E-mail : witthawat@pcmo.co.th

สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
กลุ�มงานพัฒนาพ้ืนท่ีตลิ่งริมแม�น้ำและริมทะเลท่ัวประเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน�วยงานเจ�าของโครงการ

บริษัทผู�ให�บริการ

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท� จำกัด

บริษัท ป�ญญา คอนซัลแตนท� จำกัด


