
โครงการศกึษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบ 
เขือ่นกันทรายและคลืน่ บรเิวณปากรอ่งน  าหว้ยยาง  

ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก  
จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์  

บรษิทั  ซ ีสเปคตรมั จ ำกดั 

ประกอบดว้ย 

1. โครงสรา้งเขือ่นกนัทรายและคลืน่ 
ปากรอ่งน ้า (TJR และ TJL) และ
ก้าแพงกนัดนิ (RWR และ RWL) 

2. ท่าเทียบเรอื 

3. คานเรอื ((ถ้าสามารถจัดหาพื นท่ีท่ี
เหมาะสมได้)  

4. รอ่งน ้า เพ่ือใชใ้นการเดนิเรอืและจอด
เรอื 

5. เครือ่งหมายการเดนิเรอื  

  มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผู้ด ำเนินกำรศึกษำโครงกำรฯ จะได้จัดเตรียมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำรทั้งในระยะก่อสร้ำงและ
ระยะด ำเนินกำร (เปิดใช้โครงกำร)  

  การมีส่วนรว่มของประชาชน 
กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนต่อโครงกำรศึกษำควำม

เหมำะสมและส ำรวจออกแบบเขื่อนกันทรำยและคลื่นบริเวณปำกร่องน้ ำห้วย
ยำง ต ำบลห้วยยำง อ ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะด ำเนินกำร
ทั้งหมด 4 ครั้ง (ในขั้นตอนกำรศึกษำควำมเหมำะสม 2 ครั้ง และในขั้นตอน
กำรออกแบบรำยละเอียด 1 ครั้ง และภำยหลังรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์ ได้รับกำรเห็นชอบจำก ส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ.แล้ว) โดยครั้ง
น้ีเป็นกำรประชุมสัมมนำครั้งที่ 2  

  ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
คุณจันทิมำ จรัสกุล 

 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
 3/23 หมู่ 5 ต้าบลลาดสวาย อา้เภอล้าลูกกา จังหวัดปทมุธาน ี12150 
 โทรศัพท์ 0 2153 7001 ต่อ 22  โทรสาร 0 2153 7007 
 อีเมล์ : sts_green@yahoo.co.th  

 

คุณจิตรลดำ พนำเวศร์ 
 บริษัท ซี สเปคตรัม จ้ากัด 
 555/30 อาคาร เอส เอส พ ีทาวเวอร ์ชั นที ่14 ถนนสขุมุวทิ 63 (เอกมยั)  

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
 โทรศัพท์ 0 2711 6980 ถึง 2 โทรสาร 0 2711 6983 
 อีเมล ์: janjao_jao@yahoo.com  

  ผังแม่บทโครงการ 

mailto:janjao_jao@yahoo.com


  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ท้าการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และ
ส้ารวจออกแบบเบื องต้นเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น รวมถึง การส้ารวจและ
ออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบโครงการ และโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น 
และวิเคราะห์ผลกระทบทุกด้านจากการด้าเนินการ โดยให้มีผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
 ผู้ด าเนินการ 

กรมเจ้าท่ า ได้ว่ าจ้างกลุ่มบริ ษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชายฝั่ งและ
สิ่ งแวดล้อม  ได้ แก่  บริ ษัท  ซี  ส เปคตรัม  จ้ า กั ด  และ บริษัท เอส ที เอส  
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด ให้เป็นผู้ด้าเนินการศึกษา  

 สถานท่ีด าเนินการ  
 โครงการตั งอยู่บริเวณปากร่องน ้าห้วยยาง ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอ

ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงในการประชุมครั งที่  2 นี  จะจัดขึ น
วันที่  3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยยาง 
อ้าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.   

 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ ว ิศวกรรม 

และสิ่งแวดล้อม รวมทั งการส้ารวจออกแบบเบื องต้นเพื่อก่อสร้างเขื่อนกัน
ทรายและคลื่นปากร่องน ้าห้วยยาง  

ระยะท่ี 2  เป็นการส้ารวจและออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบ
โครงการ และโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ตลอดจนประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง รวมทั งจัดท้าเอกสารประกวดราคา แบบรายละเอียด รายการ
ประกอบแบบ ข้อก้าหนดและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
ต่อไป  

 ระยะเวลาด าเนินงาน 
โครงการนี เริ่มปฏิบัติงานศึกษาตามสัญญาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 

สิ นสุดสัญญาเดือน 21 กันยายน 2559 ระยะเวลารวม 18 เดือน  

 ผลผลิต  
โครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและ

สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ รายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) การประมาณราคา
คา่กอ่สรา้ง รวมทั งจดัท้าเอกสารประกวดราคา แบบรายละเอียด รายการประกอบ
แบบ ข้อก้าหนด และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 ผลลัพธ์ 
 บรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมง ตลอดจนประหยัดค่าใช้จ่ายของ
รัฐและของประชาชน เพิ่มรายได้ให้ชาวประมงในพื นที่อย่างย่ังยืน  

 ความเป็นมา 

 ร่องน ้าห้วยยาง ตั งอยู่ในเขตต้าบลห้วยยาง อ้าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดความกว้างร่องน ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 30 
ม. ความยาวร่องน ้าประมาณ 0.22 กิโลเมตร และความลึกร่องน ้าเฉลี่ย
ประมาณ 1.5 เมตร จากระดับน ้าลงต่้าสุด มีการใช้สอยร่องน ้าเพื่อขน
ถ่ายปลา สัตว์น ้า และหลบคลื่นลมในร่องน ้าเป็นจ้านวนมาก นับเป็น
ร่องน ้า ท่ีมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจอีกแห่งหน่ึงในพื นท่ีจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันร่องน ้าประสบสภาพปัญหาตื นเขิน เน่ืองจาก
ในฤดูมรสุม คลื่นลมพัดพาตะกอนทรายตามแนวชายฝั่งมาทับถมท่ี
บริเวณปากร่องน ้า ท้าให้เกิดสันดอนตื นเขิน ส่งผลให้เรือประมงท่ีอาศัย
จอดหลบคลื่นลมในร่องน ้า ไม่สามารถสัญจรผ่านเข้า-ออกร่องน ้า ได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของชุมชนในพื นท่ี ประชาชนขาดรายได้ ต้องเดินทางจากภูมิล้าเนาเพื่อ
ออกไปหางานเลี ยงชีพต่างถิ่น กรมเจ้าท่าด้าเนินการแก้ปัญหาตื นเขิน
โดยการจัดเข้าแผนการขุดลอกปากร่องน ้า โดยกรมเจ้าท่าด้าเนินการ
เองมาโดยตลอดขุดลอกประมาณปีละ 8,000 ลบ.ม. แต่ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านท่ี
ได้รับความเดือดร้อน จึงได้ขอความอนุเคราะห์กรมเจ้าท่า ให้ด้าเนินการ
ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน ้าห้วยยาง เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาอย่างถาวร  
  กรมเจา้ท่า ซ่ึงเปน็หน่วยงานท่ีมหีน้าท่ีความรบัผดิชอบในการพฒันาการ
ขนส่งทางน ้าฯ อันได้แก่ การก่อสร้างท่าเทียบเรือ เขื่อนกนัทรายและคลืน่ 
และสิง่อ้านวยความสะดวกตา่งๆ รวมทั งมาตรการเกีย่วกบัความปลอดภยัใน
การขนส่งทางน ้า จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน
วศิวกรรมชายฝั่งและสิง่แวดล้อม ซ่ึงประกอบด้วย บริษัท ซี สเปคตรัม 
จ้ากัด และบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากดั ใหเ้ปน็
ผูท้้าการศึกษา เพื่อชว่ยบรรเทาความเดือดรอ้นของชาวประมง จากปัญหา
รอ่งน ้าตื นเขนิ และสรา้งความปลอดภยัใหแ้กช่าวประมงในพื นท่ี อกีทั งเปน็
การใหร้าษฎรท่ีประกอบอาชพีประมงมรีายไดเ้พิม่ขึ นอยา่งมัน่คงอกีทางหน่ึง
ดว้ย  

  

แนวทางเลือกที่ได้จากการประชุมสัมมนา ครัง้ที่ 1  
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558  

แนวทำงเลอืกที ่3B : ท้าการกอ่สรา้งเขือ่นกนัทรายและคลืน่บรเิวณปากรอ่ง
น ้าหว้ยยาง ใหย้ืน่ออกไปในทะเล โดยเขือ่นฝัง่ซ้าย TJL ยาว 345 เมตร เขือ่นฝัง่ขวา 
TJR ยาว 180 เมตร ก้าแพงกันดินฝั่งซ้ายของร่องน ้า RWL มีความกว้าง 2 เมตร 
ความยาว 140 เมตร ความสูงระดับหลงัก้าแพง +2.0 ม.รทก. วางตัวขนานกับ
แนวร่องน ้า ก้าแพงกันดินฝั่งขวาของร่องน ้า RWR มีความกว้าง 2 เมตร ความ
ยาว 65 เมตร ความสูงระดับหลังกา้แพง +2.0 ม.รทก. วางตัวขนานกับแนวร่อง
น ้า และขดุลอกรอ่งน ้าความลกึประมาณ -3 เมตร รตส.  

 


