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กระทรวงคมนาคม 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 และการรบัฟังความคิดเหน็ 
เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บริษัท ซี สเปคตรมั จ ากัด 
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บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  

ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่น
บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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การประชุมสัมมนา คร้ังที่ 2 และการรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น 
บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของการศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

 เพ่ือชี้แจง แลกเปลี่ยน และรับฟังข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น  

 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการในพื้นท่ี 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนที่มีภูมิล าเนาบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
 กลุ่มผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานประชาคม ผู้น าศาสนา เป็นต้น 
 เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
 องค์กรเอกชนในพื้นที่ศึกษา 
 ภาคธุรกิจเอกชน 
 สถาบันการศึกษา 
 สื่อมวลชนในพื้นท่ี 

3. รายละเอียดการด าเนินการ 
การประชุม จะด าเนินการโดยมีผู้แทนจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลโครงการ ให้เจ้าหน้าที่

ประชาชน และผู้สนใจในพ้ืนที่ได้รับทราบ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยใช้เอกสาร
ประกอบการประชุมเป็นข้อมูลเบื้องต้น 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนที่อยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการ และประชาชนที่มีความสนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมีข้อมูลข่าวสารของการศึกษาโครงการที่เป็นประโยชน์ประกอบ 
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ก าหนดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 และการรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น 
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วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
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13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน 

13.30 - 13.45 น. พิธีเปิดการประชุม  

 กล่าวรายงาน 

 โดย คุณดนัย ค านึงเนตร 

   ผู้แทนกรมเจ้าท่า 

 กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา 

 โดย นายทวี นริสศิริกุล 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

13.45 - 14.45 น. น าเสนอรายละเอียดของโครงการ 

 โดย ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ 

14.45 – 15.45 น. ตอบข้อซักถาม/รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

15.45 – 16.00 น. สรุปผลการประชุม และปิดการประชุม 

 โดย บริษัทที่ปรึกษาฯ/กรมเจ้าท่า 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น 
บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

1. ความเป็นมา 
ร่องน้ าห้วยยาง ตั้งอยู่ในเขตต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดความกว้างร่องน้ า

โดยเฉลี่ยประมาณ 30 ม. ความยาวร่องน้ าประมาณ 0.22 กิโลเมตร และความลึกร่องน้ าเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร 
จากระดับน้ าลงต่ าสุด มีการใช้สอยร่องน้ าเพ่ือขนถ่ายปลา สัตว์น้ า และหลบคลื่นลมในร่องน้ าเป็นจ านวนมาก นับเป็น
ร่องน้ าที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันร่องน้ าประสบสภาพปัญหาตื้น
เขิน เนื่องจากในฤดูมรสุม คลื่นลมพัดพาตะกอนทรายตามแนวชายฝั่งมาทับถมที่บริเวณปากร่องน้ า ท าให้เกิดสันดอน
ตื้นเขิน เรือประมงที่อาศัยจอดหลบคลื่นลมในร่องน้ า ไม่สามารถสัญจรผ่านเข้า-ออกร่องน้ า ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนในพ้ืนที่ ประชาชนขาดรายได้ ต้องเดินทางจาก
ภูมิล าเนาเพื่อออกไปหางานเลี้ยงชีพต่างถ่ิน กรมเจ้าท่าด าเนินการแก้ปัญหาตื้นเขินโดยการจัดเข้าแผนการขุดลอกปาก
ร่องน้ า โดยกรมเจ้าท่าด าเนินการเองมาโดยตลอดขุดลอกประมาณปีละ 8,000 ลบ.ม. แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้ขอความอนุเคราะห์กรมเจ้าท่า ให้
ด าเนินการก่อสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มีค่า
บ ารุงรักษาต่ า อันเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐบาลระยะยาว และสอดคล้องกับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2555 เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง
จัดท ารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในประเภทรอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นทุกขนาดกรมเจ้า
ท่าซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาการขนส่งทางน้ าฯ อันได้แก่ การก่อสร้างท่าเทียบเรือ เขื่อน
กันทรายและคลื่น และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ า จึงได้
พิจารณาว่าจ้าง บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ที่มีความช านาญงานในด้านวิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal Engineering) และ
สิ่งแวดล้อมด าเนินการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง 
เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมง จากปัญหาร่องน้ าตื้นเขิน และสร้างความปลอดภัยให้แก่ชาวประมงใน
พ้ืนที่ อีกทัง้เป็นการให้ราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างมั่นคงอีกทางหนึ่งด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และส ารวจออกแบบเพ่ือก่อสร้าง

เขื่อนกันทรายและคลื่น ที่บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ใช้งานร่องน้ าห้วยยาง ในการสัญจรทาง
เรือและจอดเรือ ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐและ
ของประชาชน เพ่ิมรายได้ให้ชาวประมงอย่างยั่งยืน 

2) เพ่ือส ารวจและออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบโครงการ และโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ให้มี
ผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดจนประมาณค่าก่อสร้าง รวมทั้งจัดท าเอกสารประกวด
ราคา แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ ข้อก าหนดและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการด าเนินงานขั้น
ต่อไป 

3) เพ่ือศึกษา และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานก่อสร้างเขื่อนกันทรายและ
คลื่นตามแนวทางของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือน าเสนอ สผ. ให้ความ
เห็นชอบ 
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3. วิธีการศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้ก าหนดการศึกษาออกเป็น 2 ระยะดังนี้  

ระยะที่ 1 (ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม) 

 เป็นการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส ารวจออกแบบเบื้องต้น
เพ่ือก่อสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง  

ระยะที่ 2 (ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด) 

เป็นการส ารวจและออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบโครงการ และโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น 
ตลอดจนประมาณราคาค่าก่อสร้าง รวมทั้งจัดท าเอกสารประกวดราคา แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ 
ข้อก าหนดและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการก่อสร้างต่อไป 

4. การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกของโครงการ และการออกแบบเบื้องต้น 

4.1 การพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ 
จากข้อมูลและการศึกษาที่ได้ด าเนินการมาแล้ว ในเบื้องต้นนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ มีแนวคิดที่จะสามารถ

น ามาเป็นแนวทางในการเลือกโครงสร้างในการปรับปรุงร่องน้ าห้วยยางได้ดังนี้ 

1) แนวทางเลือกที่ 1 ท าการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ให้ยื่นออกไปในทะเล 
โดยเขื่อนฝั่งซ้าย TJL ยาว 200 เมตร เขื่อนฝั่งขวา TJR ยาว 60 เมตร และขดุลอกร่องน้ าความลึกประมาณ -3 เมตร รตส. 
ดังแสดงในรูปที่ 4.1-1 

 

รูปที่ 4.1-1 แนวทางเลือกที่ 1 
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2) แนวทางเลือกที่ 2 ท าการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ให้ยื่นออกไปใน
ทะเล โดยเขื่อนฝั่งซ้าย TJL ยาว 270 เมตร เขื่อนฝั่งขวา TJR ยาว 230 เมตร เขื่อนกันคลื่นขนานกับชายฝั่ง BW ยาว 
100 เมตร และขุดลอกร่องน้ าความลึกประมาณ -3 เมตร รตส. ดังแสดงในรูปที่ 4.1-2 

 

 

รูปที ่4.1-2 แนวทางเลือกที่ 2 

3) แนวทางเลือกที่ 3 (แนวทางเลือก 3A) ท าการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ให้
ยื่นออกไปในทะเล โดยเขื่อนฝั่งซ้าย TJL ยาว 270 เมตร เขื่อนฝั่งขวา TJR1 ยาว 50 เมตร TJR2 ยาว 310 เมตร มีเขื่อน
ดักคลื่นในร่องน้ า GR ยาว 30 เมตร และขุดลอกร่องน้ าความลึกประมาณ -3 เมตร รตส. ดังแสดงในรูปที่ 4.1-3 

 

รูปที่ 4.1-3 แนวทางเลือกที่ 3 (แนวทางเลือก 3A) 
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และจากการรับฟังความเห็นในการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 พบว่า ผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องการให้มีการปรับปรุงแนวทางเลือกท่ี 3A .ใหม่ โดยให้ปรับทิศทางการเดินเรือเข้าสู่ร่องน้ าจากทางทิศใต้ให้
เป็นทางทิศเหนือ ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการตามความคิดเห็นดังกล่าวประกอบกับการพิจารณาทางวิชาการเพ่ิมเติม
ถึงความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบ ซึ่งผลการปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางเลือกที่ 3 ปรับปรุงใหม่ (แนวทางเลือก 3B) ท าการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ า
ห้วยยาง ให้ยื่นออกไปในทะเล โดยเขื่อนฝั่งซ้าย TJL ยาว 345 เมตร เขื่อนฝั่งขวา TJR ยาว 180 เมตร ก าแพงกันดินฝั่ง
ซ้ายของร่องน้ า RWL มีความกว้าง 2 เมตร ความยาว 140 เมตร ความสูงระดับหลังก าแพง +2.0 ม.รทก. วางตัวขนาน
กับแนวร่องน้ า ก าแพงกันดินฝั่งขวาของร่องน้ า RWR มีความกว้าง 2 เมตร ความยาว 65 เมตร ความสูงระดับหลังก าแพง 
+2.0 ม.รทก. วางตัวขนานกับแนวร่องน้ า และขุดลอกร่องน้ าความลึกประมาณ -3 เมตร รตส. ดังแสดงในรูปที่ 4.1-4 

 

รูปที่ 4.1-4 แนวทางเลือกที่ 3 (แนวทางเลือก 3B) 

การพิจารณารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

เมื่อก าหนดรูปแบบทางเลือกได้แล้ว กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ จะน ามาพิจารณาเพ่ือคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสม
ที่สุดกับสภาพพ้ืนที่โดยยึดหลักวิชาการ ให้มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และจะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายมาก
ที่สุดด้วย ซึ่งจะน าการวิเคราะห์หลากหลายปัจจัยมาเป็นวิธีการพิจารณาคัดเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ในกรณีของ
รูปแบบของเขื่อนกันทรายและคลื่นที่บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ในเบื้องต้น กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาก าหนดปัจจัย
หลักเพ่ือใช้ในการคัดเลือกที่ส าคัญ 6 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

1) ประสิทธิภาพของการใช้ร่องน้ า 
2) ประสิทธิภาพของการป้องกันคลื่น 
3) การลงทุนก่อสร้าง 
4) ผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 
5) ผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
6) การมีส่วนร่วมของชุมชน 

จากผลการวิเคราะห์คัดเลือกรูปแบบพบว่า แนวทางเลือกท่ี 3 มีความเหมาะสมที่สุด 
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4.2 ผังแม่บทโครงการ 
การก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นที่ปากร่องน้ าห้วยยาง เพ่ือป้องกันทรายไม่ให้เข้ามาทับถมในร่องน้ า 

ป้องกันคลื่นไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือและจอดเรือภายในคลอง โดยก าหนดให้เรือที่กินน้ าลึกไม่เกิน -3.0 เมตร 
ที่ระดับน้ าทะเลต่ าสุด ซึ่งเป็นเรือส่วนใหญ่ สามารถเข้าออกร่องน้ าได้ตลอดเวลา  

ภาพรวมของโครงการประกอบด้วย  

- เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ า 

-  ท่าเทียบเรือประมง 

- คานเรือ (ถ้าสามารถจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมได้) 

- ร่องน้ า จะมีการขุดลอกร่องน้ าเพ่ือใช้ในการเดินเรือและจอดเรือ  

- เครื่องหมายการเดินเรือ มีการติดตั้งหลักไฟบริเวณปลายสันเขื่อน 

ภาพรวมของโครงการแสดงดังรูปที่ 4.2-1  

องค์ประกอบของโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ า และเขื่อนกันคลื่น 

 การก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ าด้วยโครงสร้างเป็นแบบหินทิ้งประกอบด้วย หิน
ชั้นต่างๆ วางซ้อนกัน 

 (1) ชั้นรองพ้ืน (Bedding Layer) วางอยู่บนผ้าใยสังเคราะห์ที่ปูไว้บนพื้นท้องทะเลที่ปรับระดับไว้แล้ว 
 (2) ชั้นแกนกลาง (Core) วางบนชั้นรองพ้ืน 
 (3) ชั้นใน (Secondary Layer) วางทับบนชั้นแกนกลาง 
 (4) ชั้นกันฐาน (Toe Berm) วางอยู่บนชั้นรองพ้ืนเป็นฐานช่วยป้องกันหินชั้นใน 
 (5) ชั้นเกราะ (Armor Layer) เป็นชั้นหินขนาดใหญ่ที่เป็นตัวรับแรงปะทะคลื่นโดยตรง 

 ขนาดของก้อนหิน และความหนาในแต่ละชั้นต้องมีความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับคลื่นที่เคลื่อนที่
เข้าไปกระทบกับตัวโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย (1) เขื่อนกันทรายและคลื่นฝั่งซ้ายของร่องน้ า TJL และ (2) เขื่อนกัน
ทรายและคลื่นขนานฝั่งขวาของร่องน้ า TJR แบบเบื้องต้นของโครงการแสดงรายละเอียดดังในรูปที่ 4.2-2  

ตัวโครงสร้างมีรายละเอียดดังนี้ 

- กันทรายและคลื่นฝั่งซ้ายของร่องน้ า TJL มีสันเขื่อนกว้าง 3.0 ถึง 4.8 เมตร ความยาว 345 เมตร 
ความสูงระดับสันเขื่อน +4.0 ถึง +2.5 ม.รทก. วางตัวขนานกับแนวร่องน้ า ใช้ส าหรับกันทรายไม่ให้
ทับถมในร่องน้ า และกันคลื่นไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ร่องน้ า 

- เขื่อนกันทรายและคลื่นฝั่งขวาของร่องน้ า TJR มีสันเขื่อนกว้าง 3.0 ถึง 3.6 เมตร ความยาว 180 
เมตร ความสูงระดับสันเขื่อน +2.5 ถึง +2.8 ม.รทก. วางตัวขนานกับแนวร่องน้ า ใช้ส าหรับกันทราย
ไม่ให้ทับถมในร่องน้ า และกันคลื่นไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ร่องน้ า 

- ก าแพงกันดินฝั่งซ้ายของร่องน้ า RWL มีความกว้าง 2 เมตร ความยาว 140 เมตร ความสูงระดับหลัง
ก าแพง +2.0 ม.รทก. วางตัวขนานกับแนวร่องน้ า ใช้ส าหรับกันทรายไม่ให้ทับถมในร่องน้ า และใช้
ส าหรับบังคับทิศทางการไหลของน้ า 
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- ก าแพงกันดินฝั่งขวาของร่องน้ า RWR มีความกว้าง 2 เมตร ความยาว 65 เมตร ความสูงระดับหลัง
ก าแพง +2.0 ม.รทก. วางตัวขนานกับแนวร่องน้ า ใช้ส าหรับกันทรายไม่ให้ทับถมในร่องน้ า และใช้
ส าหรับบังคับทิศทางการไหลของน้ า 

2) ท่าเทียบเรือประมง 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือประมง เพ่ือน าสัตว์น้ าที่จับได้ขึ้นจากเรือ ซึ่งตัวท่าเทียบเรือมีขนาดความยาว 40 เมตร 
และมีความกว้าง 10 เมตร 

3) คานเรือ 

ก่อสร้างคานเรือ เพ่ือใช้เป็นที่ส าหรับซ่อมแซมเรือประมง มีพ้ืนที่ 1,500 ตารางเมตร (ถ้าสามารถจัดหา
พ้ืนที่ที่เหมาะสมได้) 

4) ร่องน้ า 

 การขุดลอกร่องน้ าเพ่ือใช้ส าหรับเดินเรือ และจอดเรือ ในคลองห้วยยางมีความยาวรวมทั้งหมด 850 เมตร 
ขุดลอกถึงระดับความลึกที่ -3.0 ม.รตส. มีความกว้างก้นร่อง 20 เมตร ที่บริเวณปากร่องน้ า และกว้าง 5 เมตร ภายในคลอง 

5) เครื่องหมายการเดินเรือ 

การติดตั้งเครื่องหมายการเดินเรือบริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง จะท าการติดตั้งบริเวณปลายเขื่อน เพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ หรือถ้าหากมีความจ าเป็นอาจมีการติดตั้งเครื่องหมายการเดินเรือเพ่ิมเติมในบริเวณอ่ืนๆ ได้ ซึ่ง
การติดตั้งเครื่องหมายการเดินเรือประกอบด้วย หลักไฟ (Light Post) ปลายสันเขื่อน ติดตั้งไว้ที่ปลายสันเขื่อน จ านวน 
2 ชุด โครงสร้างทั้งหมดทาสีขาว ส่วนสีของไฟกระพริบนั้นขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่ตั้ง ว่าจะอยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาของ
ร่องน้ า ถ้าอยู่ส่วนซ้ายให้ใช้ไฟกระพริบสีแดง ถ้าอยู่ทางด้านขวาของร่องน้ าก็ให้ใช้ไฟกระพริบสีเขียว 

 
รูปท่ี 4.2-1 แสดงภาพรวมของโครงการ 
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รูปที่ 4.2-2 แสดงภาพรวมของโครงการ 

4.3 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นขึ้นกับเทคนิคการก่อสร้างและแหล่งวัสดุ การประมาณราคาจะรวมถึง 
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโครงสร้างชายฝั่งและแนวร่องน้ าด้วย 

ในการประมาณราคาก่อสร้างจะยึดถือราคาวัสดุก่อสร้างที่ขนส่งมาถึงพ้ืนที่โครงการ ซึ่งอาจจะขนส่งมาจาก
แหล่งใกล้เคียงในท้องถิ่นหรือจากจังหวัดอ่ืน จึงต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับราคาของวัสดุก่อสร้างเพ่ือให้การ
ประมาณราคาก่อสร้างถูกต้องแน่นอนขึ้น ในการประมาณราคาจะมีการค านวณปริมาณวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง
เพ่ือจัดท าบัญชีวัสดุและปริมาณ (Bill of Quantities) ส าหรับแหล่งวัสดุก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ 

การประมาณราคาค่าก่อสร้างประกอบด้วย การหาปริมาณวัสดุขององค์ประกอบโครงการแต่ละประเภทและ
การหาราคาต่อหน่วยของวัสดุและค่าแรง เพ่ือน าปริมาณวัสดุคูณกับราคาต่อหน่วยของวัสดุชนิดนั้นๆ จะได้ราคาค่า
ก่อสร้างส าหรับงานชนิดนั้น และเมื่อน าราคาค่าก่อสร้างของโครงสร้างทุกชนิดที่ประกอบกันขึ้นเป็นโครงการมา
รวมกันทั้งหมดจะได้ราคาค่าก่อสร้างของโครงการ 

ในการประมาณราคางานของโครงการได้แบ่งประเภทของราคางานดังนี้ 

1) การเตรียมงาน  
2) งานโยธา  
ขั้นตอนการเตรียมงานก่อสร้าง ได้แก่ งานขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ

ควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ  
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งานโยธา ได้แก่ งานส ารวจชายฝั่งและความลึกท้องน้ าก่อนและหลังก่อสร้าง งานปรับพ้ืนที่ก่อนและหลัง
ก่อสร้าง และงานซ่อมแซมถนน งานเขื่อนกันทรายและคลื่น งานขุดลอกร่องน้ า  งานก าแพงกันดิน งานก่อสร้างท่า
เทียบเรือ ค่าด าเนินการ รวมทั้งภาษี และก าไรของผู้รับเหมาก่อสร้าง ก าหนดให้ใช้อัตราค่าจ้างตามหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลาง คือ มีสมมุติฐานว่าเงินล่วงหน้าจ่าย 15% ไม่หักเงินประกันผลงาน ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% มีค่าตัวประกอบ (Factor) เท่ากับ 1.1739 มูลค่ารวมของโครงการทั้งหมด 115,050,000 บาท ดัง
แสดงในตารางที่ 4.3-1 

ตารางท่ี 4.3-1 สรุปประมาณราคาก่อสร้าง 

 

4.4 แผนการด าเนินการก่อสร้าง 
แผนการด าเนินงานก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คาด

ว่าจะใช้เวลาทั้งสิ้น 18 เดือน ประกอบด้วยงานต่างๆ แบ่งออกเป็น การด าเนินงานเบื้องต้น และการด าเนินงาน
ก่อสร้างโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การด าเนินงานในเบื้องต้น ใช้เวลา 3 เดือน ซึ่งประกอบด้วย 
(1.1) การการเตรียมงานเบื้องต้น ในเดือนที่ 1 
(1.2) งานส ารวจพ้ืนที่โครงการ และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับควบคุมงานก่อสร้าง ใน

เดือนที่ 2 
(1.3) การเตรียมส านักงานสนาม ที่พักคนงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง ด าเนินงานในเดือนที่ 

2 และ 3 
(2) งานท่าเทียบเรือ ใช้เวลา 2 เดือน ด าเนินงานในเดือนที่ 4 และ 5 
(3) งานคานเรือ ใช้เวลา 3 เดือน ด าเนินงานในเดือนที่ 6 ถึง 8 
(4) งานเขื่อนกันทราย และคลื่น 

1 ประเภทงานชลประทาน 69,773,243.02            1.1739      
เง่ือนไข
เงินล่วงหน้าจา่ย....15.00....%
เงินประกนัผลงานหัก....0....%

ดอกเบี้ยเงินกู.้......7.00....%

ภาษมีูลค่าเพิ่ม....  7.00....%

2 ค่าขนย้ายเครื่องจกัรและอุปกรณ ์(ไป-กลับ) 23,451,000.00            - 23,451,000.00        

3 ค่าสา้รวจความลึกท้องน ้า ก่อน-หลังก่อสร้าง 418,000.00               - 418,000.00            

4 ค่าเช่าหาเรือยนต์สา้หรับผู้ควบคุมงาน 1,440,000.00             - 1,440,000.00          

5 ค่าเช่ารถยนต์สา้หรับผู้ควบคุมงาน 275,296.00               - 275,296.00            

6 ค่าทางลา้เลียงช่ัวคราว 417,700.00               - 417,700.00            

7 ค่าซ่อมแซมถนน 273,000.00               - 273,000.00            

8 ป้ายโครงการ 50,000.00                 - 50,000.00              

9 งานติดตามตรวจสอบผลกระทบ 2,988,000.00             - 2,988,000.00          

สิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง

10 งานจดัหาและติดตั งม่านดักตะกอน 3,840,000.00             - 3,840,000.00          

สรุป รวมค่ากอ่สร้างเป็นเงินทั้งส้ิน 102,926,239.02          115,059,796.00       

ปรับเป็นเลขกลม 115,050,000.00       
ตัวอกัษร หน่ึงร้อยสิบห้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน

รวมเป็นเงิน (บาท)

81,906,800.00                                

ลา้ดับที่ รายการ
ค่าวสัดุและค่าแรงงาน

Factor F
ค่าก่อสร้างทั งหมด

หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท)
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(4.1) TJL ด าเนินงานในเดือนที่ 9 ถึง 12 
(4.2) TJR ด าเนินงานในเดือนที่ 13 ถึง 15 

(5) งานก าแพงกันดิน 
(5.1) RWL ด าเนินงานในเดือนที่ 5 ถึง 7 
(5.2) RWR ด าเนินงานในเดือนที่ 8 และ 9 

(6) งานขุดลอกร่องน้ า ใช้เวลา 7 เดือน ด าเนินงานในเดือนที่ 10 ถึง 16 
(7) งานติดตั้งเครื่องหมายการเดินเรือ ด าเนินการในเดือนที่ 17 
(8) งานรื้อถอนขนย้ายเครื่องมือและปรับแต่งบริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อย ด าเนินการในเดือนที่ 

17 และ 18 

ในการด าเนินการก่อสร้างเขื่อนกันทราย และคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประกอบด้วยแผนการด าเนินงานก่อสร้าง ดังแสดงในตารางที่ 4.4-1 

ตารางท่ี 4.4-1  แผนงานก่อสร้างเขื่อนกันทราย และคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 การด้าเนินงานเบื องต้น
1.1 การเตรียมงานเบื้องต้น
1.2 งานส ารวจพื้นที่โครงการ
1.3 การด าเนินงานจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับควบคุมงานกอ่สร้าง
1.4 การเตรียมส านักงานสนาม พี่พกัคนงาน
1.5 จดัเตรียมอปุกรณ์ วัสดุกอ่สร้าง
2 งานท่าเทียบเรือ
3 งานคานเรือ
4 งานเข่ือนกันทรายและคลื่น TJL
5 งานเข่ือนกันทรายและคลื่น TJR
6 งานก้าแพงกันดิน RWL
7 งานก้าแพงกันดิน RWR
8 งานขุดลอกร่องน ้า
9 งานติดตั งเครื่องหมายการเดินเรือ
10 งานรื อถอนขนย้ายเครื่องมือและปรับแต่งบริเวณพื นที่โครงการให้เรียบร้อย

ลา้ดับ กิจกรรม
ระยะเวลา (เดือน)
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5. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ และ/หรืออาจขยายพ้ืนที่ศึกษาและ/
หรือเน้นศึกษาเฉพาะด้านในพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินโครงการ (ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาด้าน
วิศวกรรม) 

5.1 ร่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้ประเมินจากการด าเนินงานของโครงการที่อาจมีผลกระทบ
ทั้งในระยะก่อสร้างและด าเนินการ ซึ่งลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 
โดยการก าหนดบริเวณที่ด าเนินการ ระยะเวลาในการด าเนินการ เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแนวทาง
ของการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยได้น าเสนอผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุม
ทั้ง 4 ด้าน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต และการก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ดังตารางท่ี 5.1-1 และตารางที่ 5.2-1 

 ส าหรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไประยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ ให้กรมเจ้าท่าก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการ โดยกรมเจ้าท่าถือเป็นผู้
ก ากับดูแลการปฏิบัติของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนดไว้ ส าหรับผลการติดตามตรวจสอบให้
จัดท าเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในล าดับต่อไป 
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ตารางท่ี 5.1-1 ร่างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 1) ระยะก่อสร้าง   
 กิจกรรมที่คาดว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิ

ประเทศ ได้แก่ การขุดลอกร่องน้ าเดินเรือ การก่อสร้างเขื่อน
กันทรายและคลื่น อย่างไรก็ตามช่วงการก่อสร้างมีระยะเวลา
ประมาณ 18 เดือน การสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิ
ประเทศกระท าได้ยาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลกระทบที่ปรากฎชัด
ในระยะยาวหลังจากมีโครงสร้างเขื่อนในทะเลแล้ว ดังนั้น ใน
ระยะก่อสร้างจึงมีผลกระทบต่อภูมิประเทศอยู่ในระดับต่ า (-1) 

- การขุดลอกตะกอนหรือการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและ
คลื่น หรือการขนส่งต่างๆ ให้ปฏิบัติ งานด้วยความ
ระมัดระวังโดยให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและอยู่
ภายในขอบเขตที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ต้องมีวิศวกร
หรือผู้ควบคุมงานที่มีความเช่ียวชาญในงานเฉพาะด้าน
ควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- จัดเตรียมพื้นที่ส าหรับวางเครื่องจักรกลและวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนเหมาะสม มีทางเข้า-ออกสะดวก
และรั้วปิดกั้นโดยรอบ เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จให้
รื้อถอนออกไปให้หมดเพื่อคืนสภาพเดิม 

- การขุดลอกพื้นท้องน้ าเพื่อท าฐานเขื่อนจะต้องด าเนินการ
ด้วยความระมัดระวังและต้องมีวิศวกรควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิดเพือ่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแนวชายฝั่งข้างเคียง 

- ให้โครงการน าทรายจากการขุดลอกร่องน้ าไปเสริมยัง
พื้ นที่ ช ายฝั่ ง ทะ เ ล ใกล้ เ คี ย งที่ ค า ดว่ า จะ เกิ ดก า ร 
กัดเซาะในอนาคต 

ผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบก่อสร้างโครงการ 

- 
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ตารางท่ี 5.1-1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ) 2) ระยะด าเนินการ   
 โครงสร้างของโครงการได้ออกแบบให้สอดคล้องเหมาะสม

กับสภาพปากร่องน้ าและภูมิประเทศบริเวณน้ี จึงก่อให้เกิดผลดี
ต่อชายฝั่งทะเล โดยจะช่วยป้องกันร่องน้ าเดินเรือและปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ดังนั้น โครงสร้าง
ของโครงการจึงส่งผลกระทบด้านบวกต่อภูมิประเทศในระดับสูง 
(+3)  

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 3 ปี 
ต่อเน่ือง หากไม่พบการเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากโครงการ
อย่างมีนัยส าคัญให้หยุดการส ารวจ 

- หากเกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งใกล้เคียงให้โครงการน าทราย
ท่ีจะสะสมในอนาคต และทรายจากการขุดลอกเพื่อรักษาร่องน้ า
ห้วยยางไปเสริมบริเวณดังกล่าวทดแทน 

- กรณีพบปัญหาการกัดเซาะรุนแรงหรือจ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนใน
บริเวณใดๆ ให้หน่วยงานท้องถิ่นรีบแจ้งกรมเจ้าท่าเพื่อด าเนินการ
แก้ไขให้ทันท่วงที โดยเสนอให้ใช้เขื่อนแบบหินท้ิงซ่ึงเป็นแบบท่ี
ก่อสร้างได้ง่ายและรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : งบประมาณประจ าปีของกรมเจ้า 

- ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเปรียบเทียบก่อนและ
หลังการก่อสร้างโครงการ 

 วิธีการ : ส ารวจแผนท่ีและรูปตัดชายฝั่ง ประกอบ
ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง 

 ต าแหนง่ : ตลอดแนวชายฝั่งพื้นท่ีโครงการและแนว
ชายฝั่งขึ้นไปทางเหนือ -ใต้ของพื้นท่ีโครงการเป็น
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร 
ความถี่ : ปีละ 1 ครั้งเป็นเวลา 3 ปี หากชายฝั่งไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากโครงการอย่างมี
นัยส าคัญให้หยุดการส ารวจ 

ผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : 300,000 บาทต่อปี 

1.2 คุณภาพอากาศ 1) ระยะก่อสร้าง   
  โครงการมีมลสารหลักในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง ซ่ึง

ส่วนใหญ่เกิดจากขั้นตอนการขนส่งหินเข้าสู่พื้นท่ีกองเก็บวัสดุ 
ส่วนกิจกรรมก่อสร้างในพื้นท่ีโครงการก่อก าเนิดฝุ่นเพียงเล็กน้อย 
เ น่ืองจากพื้นท่ีก่อสร้าง ท้ังหมดอยู่ ในทะเลห่างจากชุมชน
พอสมควรและเป็นกิจกรรมการวางหินสร้างตัวเขื่อนท่ีไม่ได้
ก่อก าเนิดฝุ่นอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม เส้นทางขนส่งเพื่อ
เข้าสู่พื้นท่ีกองเก็บวัสดุและขนถ่ายลงเรือล าเลียง ต้องผ่านชุมชน
ช่วงปากคลองและฝุ่นละอองดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราวเฉพาะใน
ช่วงเวลาก่อสร้างเท่าน้ัน และยังเป็นเส้นทางท่ีรองรับการขน
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้างบางส่วนเข้าประจ าการในพื้นท่ี
ก่อสร้างรวมท้ังการเดินทางของคนงานก่อสร้างที่มีไม่มากนัก โดย  

- ตรวจสอบเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
เพื่อลดมลสารจากเครื่องยนต์ท่ีสันดาปไม่สมบูรณ์ 

- ก าชับให้พนักงานขับรถทุกคันของโครงการดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
เมื่อต้องจอดรถเป็นเวลานาน 

- รถบรรทุกวัสดุท่ีท าให้เกิดฝุ่นต้องมีผ้าใบคลุมระหว่างการขนส่ง 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และการตกหล่นของ
เศษวัสดุ 

- ใช้ผ้าใบ/สแลนท์ หรือรั้วโลหะกั้นพื้นท่ีเก็บกองวัสดุก่อสร้างของ
โครงการและท่ีพักคนงาน 

- ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นท่ีกองเก็บวัสดุก่อสร้างทุกครั้ง 
เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง 

-  ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
ดัชนีท่ีตรวจวัด : TSP, PM-10 และความเร็ว/ทิศทางลม 
วิธีการ : ตรวจวัดตามวิธีมาตรฐาน 
ต าแหน่ง : 2 สถานี ได้แก่ วัดห้วยยาง และชุมชมบ้าน
ชายทะเล  
ความถี่ : 3 วัน ต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง 

ผู้รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : 45,000 บาทต่อครั้ง 
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ตารางท่ี 5.1-1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) เกิดขึ้นเฉพาะช่วงขนมาและขนกลับเมื่อแล้วเสร็จโครงการเท่าน้ัน 
ท าให้ปัญหาต่อคุณภาพอากาศโดยรวมมีน้อย แต่ท้ังน้ี เพื่อเป็น
การป้องกันและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ 
โครงการจึงก าหนดมาตรการต่างๆ ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างน าไป
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังน้ัน การก่อสร้างโครงการจึงมี
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศตามแนวเส้นทางขนส่งและชุมชน
ใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้างในระดับต่ า (-1) 

- วัสดุก่อสร้างท่ีอาจก่อปัญหาฝุ่นละอองต้องจัดเก็บในท่ีมิดชิดและ
มีผ้าใบคลุมและจัดเก็บให้ห่างจากพื้นท่ีข้างเคียงมากที่สุด 

 ห้ามเผาท าลายขยะมูลฝอยและเศษวัสดุภายในพื้นท่ีก่อสร้างและ
พื้นท่ีกองเก็บวัสดุ 

- บนเส้นทางขนส่งช่วงท่ีผ่านชุมชนใด ๆ หากพบว่ามีการร้องเรียน
หรือมีเศษวัสดุตกหล่นจากการขนส่งของโครงการจนสร้างปัญหา
ฝุ่นละออง ให้รีบด าเนินเก็บกวาดและฉีดล้างท าความสะอาด 
และพรมน้ าบริเวณดังกล่าว วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย
จนกระท่ังบรรเทาปัญหาให้อยู่ในระดับยอมรับได้ 

ผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบก่อสร้างโครงการ 

 

 2) ระยะด าเนินการ   
  โครงสร้างของเขื่อนกันทรายและคลื่น มีลักษณะเป็นแบบหิน

เรียง ไม่มีกิจกรรมใดท่ีเป็นแหล่ง ก าเนิดมลสารทางอากาศ ดังนั้น 
การด าเนินโครงการจึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อพื้นท่ีข้างเคียงแต่
อย่างใด 

  

1.3 เสียง 1) ระยะก่อสร้าง   
  กิจกรรมก่อให้เกิดผลกระทบทางเสียงในระยะก่อสร้าง

โครงการ ได้แก่ การขนส่งวัสดุด้วยรถบรรทุก การใช้เครื่องจักร/
อุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมต่างๆ 
อาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันตลอดเวลาและพื้นท่ีก่อสร้างส่วนใหญ่
อยู่ในทะเล ดังน้ัน ระดับผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง (-2) 
โดยมาจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็นหลัก โดยเฉพาะบริเวณ
ชุมชนท่ีใกล้กับพื้นท่ีกองเก็บและขนถ่ายวัสดุก่อสร้างลงเรือ
ล าเลียง 

- ติดตั้ งรั้ ว โลหะ metal sheet หรือวั สดุ เ ทียบเท่าความสู ง
ประมาณ 2 เมตร ในช่วงพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมก่อสร้างเขื่อนกันทราย
และคลื่น เพื่อใช้บรรเทาเสียงรบกวนและฝุ่นโดยกั้นรั้วตลอดแนว
ระหว่างพื้นท่ีก่อสร้างกับชุมชน 

- ก าหนดให้กิจกรรมการก่อสร้าง ท่ีก่อให้ เกิดเสียงดัง ต้อง
ด าเนินการในช่วงเวลากลางวัน (07.00-18.00 น.) เท่าน้ัน 

- จ ากัดความเร็วของยานพาหนะท่ีวิ่งเข้าสู่พื้นท่ีเก็บกองวัสดุ
ก่อสร้าง ไม่เกินตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

-  ตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 
ดัชนีตรวจวัด : Leq 24 ชม.Ldn Lmax และ เสียง
รบกวน 
วิธีการ : ตรวจวัดตามวิธีมาตรฐาน 
ต าแหน่ง : 2 สถานี ได้แก่ วัดห้วยยาง และชุมชมบ้าน
ชายทะเล  
ความถี่ : 3 วัน ต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง 

ผู้รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : 36,000 บาทต่อครั้ง 
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ตารางท่ี 5.1-1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.3 เสียง (ต่อ)  - ควบคุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างไม่ให้บรรทุกเกินพิกัดน้ าหนักท่ี
ทางราชการก าหนด 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงได้รับทราบขั้นตอน
การก่อสร้างตลอดช่วงการก่อสร้างโครงการ 

- รับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระดับเสียงท่ีรบกวน
ประชาชนตลอดระยะการก่อสร้างโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบก่อสร้างโครงการ 

 

 2) ระยะด าเนินการ   
  ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นท่ีโครงการไม่มีกิจกรรมใดๆ ท่ีจะ

รบกวนหรือส่งผลกระทบต่อระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีโครงการและ
ใกล้เคียง ดังน้ัน จึงไม่ได้ก าหนดมาตรการ ฯ 

- - 

1.4 คุณภาพน้ าทะเล 1) ระยะก่อสร้าง 
 ผลกระทบต่อคุณภาพน้ าทะเลส่วนใหญ่จะเกิดจากกิจกรรมการ
ขุดลอกร่องน้ า ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ  มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย เช่น การ
ตอกเสาเข็ม การขุดลอกเพื่อวางฐานเขื่อนกันคลื่น ซ่ึงการขุดร่องน้ าท า
ให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนท้องน้ าและตะกอนทรายชายฝั่ง 
ส่งผลให้น้ าทะเลชายฝั่งมีปริมาณสารแขวนลอย และความขุ่นเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากน้ี การใช้เครื่องจักรกลในการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดการ
รั่วไหลของน้ ามันลงสู่แหล่งน้ า เกิดเป็นคราบน้ ามันแพร่กระจายท่ีผิว
น้ า ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าและสุนทรียภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวบริเวณข้างเคียง อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก าหนดให้มีการ
ติดตั้งม่านดักตะกอนล้อมบริเวณท่ีมีกิจกรรมขุดลอกตลอดเวลา เพื่อ
ลดปัญหาการบ ารุงรักษาร่องน้ าและลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจาย
ของตะกอน ดังน้ัน คาดว่าในระยะก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบ
ทางลบในระดับปานกลาง (-2) 

 
- ให้ด าเ นินการตามแผนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และ

ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และต้องจัดให้มีวิศวกรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน ควบคุมดูแลตลอดระยะเวลา
ด าเนินงานดังกล่าว 

- จัดให้มีห้องน้ า-ห้องส้วม ท่ีถูกสุขลักษณะพร้อมท้ังติดตั้งระบบ
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ให้เพียงพอต่อจ านวนคนงาน โดย
ก าหนดให้มีจ านวนห้องน้ า-ห้องส้วม ไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมาย 
ก าหนด และอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่น้อยกว่า 10 เมตร ส าหรับน้ า
ท้ิงและสิ่ งปฎิกูล ท้ังหมดให้รวบรวมเข้าสู่ ระบบบัดน้ า เสีย
ส าเร็จรูปก่อนระบายออกสู่ล ารางสาธารณะ 

 

1) คุณภาพน้ ารายเดือน 
 1.1) ตรวจวัดคุณภาพผิวดิน บริ เวณปากร่องน้ า 

ห้วยยาง จ านวน 1 สถานี ความถี่ 1 ครั้งต่อเดือน  
  ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ า ได้แก่ อุณหภูมิ ความป็

นกรด-ด่าง ความเค็ม ปริมาณสารแขวนลอย ออกซิเจน
ละลาย ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ไนเตรต-ไนโตรเจน 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน บีโอดี แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ท้ังหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

 1.2) ตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง ในบริเวณพื้นท่ี
โครงการ (ชายฝั่งทะเล หมู่ท่ี 7 บ้านชายทะเล) จ านวน 3 
สถานี ความถี่ 1 ครั้งต่อเดือน  

  โดยดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ า ได้แก่ สี อุณหภูมิ 
ความป็นกรด-ด่าง ความเค็ม ความโปร่งแสง ปริมาณ 
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ตารางท่ี 5.1-1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.4 คุณภาพน้ าทะเล (ต่อ)  - ห้ามมิให้คนงานท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ าใกล้เคียงและ
ทะเล พร้อมท้ังจัดให้มีพื้นท่ีส าหรับรองรับเศษวัสดุก่อสร้างและ
ถังรองรับขยะมูลฝอยท่ีมีฝาปิดมิดชิดในจ านวนท่ีเพียงพอ และ
ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.ห้วยยาง) ให้เข้ามา
ด าเนินการจัดเก็บมูลฝอยไปก าจัดอย่างถูกวิธี 

- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรท่ีใช้ในการก่อสร้าง ให้มีสภาพดีและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ห้ามไม่ให้มีการซ่อมหรือล้างเครื่องมือ/เครื่องจักรในทะเล ใน
กรณีท่ีต้องท าการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องจักร ให้น าขึ้นมา
ด าเนินการบนฝั่งเท่าน้ัน และในบริเวณพื้นท่ีซ่อมบ ารุง ผู้รับเหมา
ต้องจัดเตรียมให้มีถังส าหรับรองรับน้ ามันท่ีผ่านการใช้งานแล้ว 
พร้อมท้ังระมัดระวังไม่ให้น้ ามันรั่วไหลลงสู่ทะเล 

- ติดตั้งม่านดักตะกอน (Silt Curtain) ท่ีมีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอน โดยติดตั้ง
ม่านดักตะกอนล้อมรอบบริเวณที่มีกิจกรรมการขุดลอก 

ผู้รับผิดชอบ: ผู้รับเหมาภายใต้การควบคุมของกรมเจ้าท่า 
งบประมาณ: รวมอยู่ในงบก่อสร้างโครงการ 

 สารแขวนลอย ความขุ่น ออกซิเจนละลาย ฟอสเฟต-
ฟอสฟอรัส ไนเตรต-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
บีโอดี แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด และแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

2) คุณภาพน้ ารายวัน 
 - ตรวจวัดค่าความขุ่นของน้ าทะเล บริ เวณพื้นท่ี

ปฎิบัติงาน จ านวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดเก็บ
ตัวอย่างนอกม่าน จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณท้ายน้ า 
และบริเวณเหนือน้ า และเก็บตัวอย่างค่าความขุ่น
ภายในม่านกันตะกอน จ านวน 1 จุด พร้อมท้ังสังเกต
การเปลี่ยนแปลงของสีน้ าทะเลบริเวณนอกม่านดัก
ตะกอนตลอดเวลา เพื่อติดตามประสิทธิภาพม่านดัก
ตะกอนเบื้องต้น 

  ท้ังน้ี หากผลการตรวจวัดพบว่าค่าภายนอกม่าน
เกินร้อยละ 25 ของค่าภายในม่าน (ประสิทธิภาพของ
ม่านฯ พิจารณาอย่างน้อย ร้อยละ 75) ให้หยุด
ด าเนินการและท าการแก้ไข แล้วตรวจวัดซ้ าทุกๆ 
ชั่วโมง เมื่อค่าความขุ่นกลับสู่ภาวะปกติจึงสามารถ
ด าเนินการต่อได้   

ผู้รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ: 50,000 บาทต่อเดือน 
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ตารางท่ี 5.1-1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.4 คุณภาพน้ าทะเล (ต่อ) 2) ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าทะเล คือ การ

บ ารุงรักษาร่องน้ าซ่ึงจะต้องมีการขุดลอกร่องน้ าเดินเรือ อย่างไรก็
ตาม การด าเนินงานใช้ระยะเวลาสั้นๆ อีกท้ัง โครงการยังได้
ก าหนดให้ผู้รับเหมาปฎิบัติการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
นอกจากน้ีคุณภาพน้ าอาจได้รับผลกระทบจากของเสียท่ีมาจาก
เรือและส่วนของท่าเทียบเรือ เช่น น้ าอับเฉาเรือ คราบน้ ามัน 
ขยะและสิ่งปฏิกูลท่ีอาจเล็ดลอดลงสู่แหล่งน้ าทะเลใกล้เคียงได้ 
ท้ังนี้หากได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันท่ีก าหนดท้ังในส่วนท่าเรือ
และผู้ประกอบการเดินเรือแล้ว จึงคาดว่าในระยะด าเนินการจะ
ส่งผลกระทบระดับต่ า (-1) 

 
- ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการขุดลอกร่องน้ า

เดินเรือ ให้ประชาชนและชาวประมง รวมถึงนักท่องเท่ียวในบริเวณ
พื้นท่ีโครงการและใกล้เคียงได้รับทราบ 

- ต้องปฎิบัติตามมาตรการขุดลอกร่องน้ าอย่างเคร่งครัด 
- ติดตั้งม่านดักตะกอน (Silt Curtain) เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ

ตะกอน โดยติดตั้งม่านดักตะกอนล้อมรอบบริเวณท่ีมีกิจกรรมการขุด
ลอก 

- รณรงค์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเดินเรือและเรือประมง
พื้นบ้านให้ระมัดระวังมิให้ของเสียจากเรือและขยะเล็ดลอดลงสู่ทะเล 

- หมั่นตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียของท่าเรืออย่างสม่ าเสมอเพื่อให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตามท่ีออกแบบไว้ 

- ควบคุมดูแลมิให้มีการท้ิงขยะลงทะเล และจัดให้มีถังขยะรองรับอย่าง
เพียงพอและหมั่นจัดเก็บออกไปอย่างสม่ าเสมอโดยประสานงานกับ
หน่วยงานท้องถิ่น (อบต.ห้วยยาง) ให้เข้ามาด าเนินการจัดเก็บมูลฝอย
ไปก าจัดอย่างถูกวิธี 

ผู้รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบประมาณประจ าปีของกรมเจ้าท่า 

 
1) คุณภาพน้ ารายเดือน 
 1.1) ตรวจวัดคุณภาพผิวดิน บริเวณปากร่องน้ า 

ห้วยยาง จ านวน 1 สถานี ความถี่ 1 ครั้งต่อเดือน  
  ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ า ได้แก่ อุณหภูมิ ความ

เป็นกรด-ด่าง ความเค็ม ปริมาณสารแขวนลอย 
ออกซิเจนละลาย ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ไนเตรต-
ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน บีโอดี แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม 

 1.2) ตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง ในบริเวณ
พื้นท่ีโครงการ (ชายฝั่งทะเล หมู่ท่ี 7 บ้านชายทะเล) 
จ านวน 3 สถานี ความถี่ 1 ครั้งต่อเดือน 

    โดยดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ า ได้แก่ สี อุณหภูมิ 
ความป็นกรด-ด่าง ความเค็ม ความโปร่งแสง ปริมาณ
สารแขวนลอย ความขุ่น ออกซิเจนละลาย ฟอสเฟต-
ฟอสฟอรัส ไนเตรต-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
บีโอด ีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด และแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
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ตารางท่ี 5.1-1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.4 คุณภาพน้ าทะเล (ต่อ)   
 

2) คุณภาพน้ ารายวัน 
 - ตรวจวัดค่าความขุ่นของน้ าทะเล บริ เวณพื้นท่ี

ปฎิบัติงาน จ านวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดเก็บ
ตัวอย่างนอกม่าน จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณท้ายน้ า 
และบริเวณเหนือน้ า และเก็บตัวอย่างค่าความขุ่น
ภายในม่านกันตะกอน จ านวน 1 จุด พร้อมท้ังสังเกต
การเปลี่ยนแปลงของสีน้ าทะเลบริเวณนอกม่านดัก
ตะกอนตลอดเวลา เพื่อติดตามประสิทธิภาพม่านดัก
ตะกอนเบื้องต้น 

  ท้ังน้ี หากผลการตรวจวัดพบว่าค่าภายนอกม่าน
เกินร้อยละ 25 ของค่าภายในม่าน (ประสิทธิภาพของ
ม่านฯ พิจารณาอย่างน้อย ร้อยละ 75) ให้หยุด
ด าเนินการและท าการแก้ไข แล้วตรวจวัดซ้ าทุกๆ 
ชั่วโมง เมื่อค่าความขุ่นกลับสู่ภาวะปกติจึงสามารถ
ด าเนินการต่อได้   

ผู้รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ: 50,000 บาทต่อเดือน 

1.4 สมุทรศาสตร์และ 1) ระยะก่อสร้าง   
ลักษณะชายฝั่ง  กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอาจจะส่งผลต่อทิศทาง

กระแสน้ าทะเล โดยโครงสร้างต่างๆ จะไปกีดขวางการไหลของ
น้ า แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาเพียง
ช่วงสั้นๆ และจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพื้นท่ีโครงการเท่าน้ัน 
ดังน้ัน จึงคาดว่ากิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบ
ทางลบระดับต่ า (-1) 

- - 
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ตารางท่ี 5.1-1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.4 สมุทรศาสตร์และ 2) ระยะด าเนินการ   
ลักษณะชายฝั่ง (ต่อ)  เนื่องจากแนวเขื่อนกันทรายและคลื่นมีต าแหน่งอยู่ในบริเวณ

ปากคลองห้วยยาง การไหลเวียนของกระแสน้ าในพื้นท่ีศึกษาส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะมีสภาพไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนัก ยกเว้น
ชายฝั่งบริเวณปากคลองช่วงท่ีมีโครงสร้างเขื่อนและมีการขุดลอก
ร่องน้ า ทิศทางการไหลของกระแสน้ าจะมีการเปลี่ยนแปลง
มากกว่าบริเวณอื่น ส าหรับการไหลของกระแสน้ าในคลอง จะ
ไหลในอัตราท่ีแรงขึ้นไปตามแนวร่องน้ าท่ีขุดลอกไว้และแนวเขื่อน
สองข้าง แต่เป็นไปตามแนวร่องน้ าเดิมตามธรรมชาติ ดังน้ัน
ผลกระทบต่อระดับน้ าและกระแสน้ าจากโครงสร้างเขื่อนกัน
ทรายและคลื่นจะอยู่ในระดับต่ า (-1) 

- ให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นท่ีชายฝั่งทางด้านทิศเหนือและ
ทิศใต้ของโครงการ ท้ังในพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีชายฝั่ง
ใกล้เคียงโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ: รวมอยู่ในงบประมาณประจ าปีของกรมเจ้าท่า 

- 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ   
2.1 ทรัพยากรชีวภาพป่าไม้
และสัตว์ป่า 

1)  ระยะก่อสร้าง 
 การก่อสร้างโครงการส่วนใหญ่อยู่ในทะเล เช่น การก่อสร้างเขื่อน
กันทรายและคลื่น การขุดลอกร่องน้ า โดยมีการก่อสร้างริมชายฝั่งเพียง
เล็กน้อย ได้แก่ รอยต่อของตัวเขื่อนกับแผ่นดิน นอกจากน้ีโครงการได้
คัดเลือกพื้นท่ีเพื่อการวางเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง 
และบ้านพักคนงาน ในบริเวณท่ีไม่มีสภาพป่าไม้ และหลังจากก่อสร้าง
แล้วเสร็จให้ขนย้ายออกไป เพื่อคืนพื้นท่ีให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 
ประกอบกับบริเวณโครงการและใกล้เคียงไม่มีแหล่งทรัพยากรป่าไม้
หรือสัตว์ป่าท่ีจะได้รับผลกระทบ ดังน้ัน การด าเนินโครงการในช่วง
ก่อสร้างจึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก (0) 

 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดขอบเขตพื้นท่ีก่อสร้างให้ชัดเจน 

พร้อมท้ังจัดให้มีหัวหน้าคนงานก่อสร้างเพื่อคอยเฝ้าระวังและ
ดูแลความประพฤติของคนงานก่อสร้างไม่ให้เข้าไปรบกวนหรือ
ก่อความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในบริเวณพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

ผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบก่อสร้างโครงการ 

 
- 

 2) ระยะด าเนินการ 
 พื้นท่ีโครงการอยู่ในทะเล ประกอบลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นท่ี
โครงการมิได้มีกิจกรรมใดๆ ท่ีจะรบกวนหรือส่งผลกระทบต่อป่าไม้
และสัตว์ป่าบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง ดังน้ันจึงไม่มีผลกระทบ (0)  

- - 

    



โครงการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น          การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 และการรับฟังความคิดเห็น 
บริเวณปากร่องน้ าหว้ยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                  เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ซี สเปคตรัม – เอส ที เอส  3 ธันวาคม 2558 

-21- 

ตารางท่ี 5.1-1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพ 1)  ระยะก่อสร้าง   
  1.1) แพลงก์ตอน 

  เมื่อพิจารณาด้านความรุนแรงของผลกระทบ พบว่า 
การขุดลอกร่องน้ าเดินเรือ แอ่งจอดเรือ และฐานเขื่อนจะเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนในมวลน้ า แต่เน่ืองจากมีการ
ติดตั้งม่านกันตะกอนบริเวณดังกล่าว และการก่อสร้าง เป็นช่วงนอก
ฤดูมรสุม ท่ีมีคลื่นลมสงบ ท าให้ไม่มีปัจจัยเสริมด้านกระแสน้ าและ
คลื่นลม ท่ีจะเป็นตัวพัดพาตะกอนไปเป็นระยะทางไกลๆ ได้ 
นอกจากน้ี แพลงก์ตอนซ่ึงเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีล่องลอยไปตามกระแสน้ า 
ท าให้จะได้รับผลกระทบเฉพาะในช่วงท่ีผ่านเข้ามายังพื้นท่ีก่อสร้าง
โครงการเท่าน้ัน ด้วยปัจจัยท่ีกล่าวมาคาดว่าในระยะก่อสร้าง 
โครงการจะส่งผลกระทบทางลบในระดับต่ า (-1) 
 1.2) ลูกปลาวัยอ่อน 
  กิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อลูกปลาวัยอ่อน เช่น การ
ขุดลอกร่องน้ าเดินเรือ แอ่งจอดเรือ และฐานเขื่อนท าให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของตะกอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต และการหา
อาหารของลูกปลาวัยอ่อน แต่ด้วยมาตรการลดผลกระทบท่ีเข้มงวด 
จึงคาดว่าโครงการจะส่งผลกระทบทางลบในระดับต่ า (-1) 
 1.3) สัตว์ทะเลหน้าดิน 
  การขุดลอกร่องน้ าเดินเรือ แอ่งจอดเรือ และฐานเขื่อน 
จะท าให้สูญเสียสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั้น คาดว่าโครงการจะส่งผลกระทบทางลบในระดับปาน
กลาง (-2) 
  ส าหรับสัตว์ทะเลหน้าดินในพื้นท่ีข้างเคียง คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบในระดับต่ า (-1) จากการฟุ้งกระจายและตกทับถม
ของตะกอนจากการขุดลอก ซ่ึงสัตว์หน้าดินสามารถเคลื่อนย้าย 

- ติดตั้งม่านดกัตะกอนล้อมรอบกิจกรรมการขุดลอกร่องน้ า ตลอดเวลา
เพื่อป้องกันผลกระทบจากการฟุ้งกระจายตะกอนต่อทรัพยากรทาง
ทะเลและการประมง 

- ห้ามไม่ให้มีการซ่อมหรือล้างเครื่องมือ/เครื่องจักรในคลองหรือใน
ทะเล กรณีต้องซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องจักร ให้น าขึ้นมา
ด าเนินการบนฝั่งเท่าน้ัน 

- ตรวจสอบสภาพเรือและเครื่องจักรท่ีใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ เช่น เรือขุด เรือลากจูง เรือ Barge และเรือโป๊ะ เป็นต้น เพื่อ
ป้องกันน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันเครื่องรั่วไหลปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า 

- จัดให้มีห้องน้ า-ห้องส้วม ท่ีถูกสุขลักษณะพร้อมท้ังติดตั้งระบบ
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ให้เพียงพอต่อจ านวนคนงาน โดยก าหนดให้
มีจ านวนห้องน้ า-ห้องส้วม ไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมาย ก าหนด และอยู่
ห่างจากชายฝั่งไม่น้อยกว่า 10 เมตร ส าหรับน้ าท้ิงและสิ่งปฎิกูล
ท้ังหมดให้รวบรวมเข้าสู่ระบบบัดน้ าเสียส าเร็จรูปก่อนระบายออกสู่
ล ารางสาธารณะ 

 ก าหนดให้มีผู้ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปส าหรับห้องน้ า-ห้อง
ส้วมของคนงานก่อสร้างเพื่อให้ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการ
บ าบัดตามท่ีออกแบบอยู่เสมอ 

- ห้ามคนงานท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ าหรือทะเลโดยจัดให้มี
ถังรองรับมูลฝอยท่ีมีฝาปิดมิดชิดอย่างเพียงพอ 

- ก าหนดแผนงานก่อสร้างให้มีการรบกวนพื้นท่ีชายหาดและท้อง
ทะเลเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับประชาชน
ท่ีอาศัยหรือประกอบอาชีพใกล้เคียงโครงการ และเพื่อให้สิ่งมีชีวิต
ในทะเลได้มีเวลาปรับตัวหรือเคลื่อนย้ายออกไปจากบริเวณท่ีท า
การก่อสร้าง 

- 
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2.2 ทรัพยากรชีวภาพ (ต่อ) หลบหนีออกจากพื้นท่ีได้ ดังนั้นในระยะเวลาหน่ึงก็จะสามารถฟื้น
ตัวและด ารงชีวิตได้ตามปกต ิ
 1.4) ปะการัง 
  เนื่องจากบริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณใกล้เคียงไม่
มีแหล่งปะการัง ดังน้ัน กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผล
กระทบ (0) ต่อแหล่งประการัง 

  

  1.5) แหล่งหญ้าทะเล 
  เนื่องจากบริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณใกล้เคียงไม่
มีแหล่งหญ้าทะเล ดังน้ัน กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจึงไม่
ส่งผลกระทบ (0) ต่อแหล่งหญ้าทะเล 

  

  1.6) สัตว์ทะเลหายาก 
  เนื่องจากบริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณใกล้เคียงไม่
มีสัตว์ทะเลหายาก ดังน้ัน กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจึงไม่
ส่งผลกระทบ (0) ต่อสัตว์ทะเลหายาก 

  

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 1) ระยะก่อสร้าง 

 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่มีพื้นท่ีด าเนินการอยู่ในทะเล 
ดังน้ัน จึงคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบทางลบ
ระดับต่ า (-1) ต่อกลุ่มเรือประมงท่ีใช้ประโยชน์พื้นท่ีในคลองห้วย
ยางเป็นท่ีจอดเรือ 

 
- ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีจัดวางเครื่องจักรและสิ่งอ านวยความ

สะดวกท่ีใช้ในการก่อสร้าง พร้อมท้ังติดป้ายแสดงสัญลักษณ์
ขอบเขตพ้ืนท่ีก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ผู้รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบก่อสร้างโครงการ 

 
- 

 2) ระยะด าเนินการ 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในแง่ของการประมงจะสามารถกลับมาใช้
ประโยชน์ได้เช่นเดิมหลังก่อสร้างเสร็จ ดังน้ัน การด าเนินโครงการ
จึงส่งผลกระทบทางบวกต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อการจอดเรือ
หลบคลื่นลมบริเวณคลองห้วยยาง (+3) 

- - 
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3.2 การคมนาคมขนส่ง 1) ระยะก่อสร้าง   
  1.1) การจราจรทางบก 

  กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร ได้แก่ การ
เดินทางของคนงานก่อสร้าง การเดินทางของเจ้าหน้าท่ี วิศวกร หรือ
ผู้ควบคุมงาน การขนส่งวัสดุก่อร้าง และการขนส่งเครื่องจักร/
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยผลกระทบจากการเดินทางของ
คนงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และการขนส่งเครื่องจักร/เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ก่อสร้างน้ัน พบว่า จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยและ
เดินทางเสร็จสิ้นในระยะเวลาอันสั้น จึงถือว่าไม่มีนัยส าคัญต่อ 
การจราจรภาพรวม ดังน้ัน ในการศึกษาจะเน้นผลกระทบหลักท่ี
เกิดขึ้นในช่วงของการขนส่งวัสดุก่อสร้าง (หิน) ท่ีต้องใช้รถบรรทุก
หลายเท่ียว และมีนัยส าคัญต่อการจราจรบนถนนโครงข่ายท่ี
พิจารณา ซ่ึงประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชร
เกษม) ถนน รพช. ปข.2141 (บ้านหนองไผ่ล้อม-วัดสมุทรธาราม) 
และถนนสายเพชรเกษม-วัดห้วยยาง 

- จ ากัดน้ าหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกของโครงการบน
ถนนโครงข่ายเส้นหลักภายนอกไม่ให้เกินตามท่ีกฎหมายก าหนดใน
แต่ละเส้นทาง พร้อมท้ังจัดให้มีผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันการตกหล่น
ของเศษวัสดุซ่ึงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความระมัดระวัง
เป็นพิเศษเมื่อวิ่งผ่านชุมชน ท้ังน้ี ให้ผู้รับเหมายึดถือปฏิบัติตามกฎ
จราจรโดยเคร่งครัด 

 ติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์แสดงข้อความด้านข้างรถบรรทุกในบริเวณท่ี
สังเกตได้ชัดเจน โดยระบุว่าเป็นรถบรรทุกของโครงการฯ พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

- ก าหนดให้ผู้รับเหมาหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนท้ังเช้า
และเย็นของวันท างาน และหากมีการขนส่งวัสดุก่อสร้างจ านวนมาก
ในคราวเดียว ให้ด าเนินการขนส่งในวันหยุด 

- การขนส่งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น 
รถขุดตัก (Backhoe) โป๊ะ เป็นต้น ให้ระมัดระวังผลกระทบต่อการ
สัญจรของประชาชน โดยอาจขอความช่วยเหลือจากต ารวจจราจร
ท้องท่ีในการอ านวยความสะดวก 

 การจอดรถของโครงการจะต้องไม่กีดขวาง หรือสร้างความล าบาก
ให้แก่การสัญจรของประชาชนท่ัวไป ท้ังน้ี ผู้รับเหมาต้องขออนุญาต
หน่วยงานท้องถิ่นพร้อมติดต้ังป้าย กรวยหรือเครื่องบอกบริเวณท่ี
จอดชั่วคราวเพื่อให้รถท่ีสัญจรไปมามองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล 

 ให้เลือกใช้ถนนสายรองในการขนส่งท่ีผ่านชุมชนน้อยท่ีสุดให้บรรทุก
ตามพิกัดน้ าหนักที่กฎหมายก าหนดไว้ในแต่ละเส้นทาง และต้องมี
ผ้าใบคลุมหรือรองพื้นกระบะ เพื่อป้องกันการตกหล่นของเศษวัสดุ 

- กรณีท่ีมีวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นบนผิวจราจรและไหล่ทาง ผู้รับเหมา
จะต้องด าเนินการเก็บกวาดออกและฉีดล้างท าความสะอาดโดยเร็ว 

- 
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ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)  - ในกรณีท่ีถนนสายรองเกิดการช ารุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการ
ขนส่งของโครงการ ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซม ท้ังการ
ซ่อมแซมชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างและการซ่อมแซมถาวรให้คืน
สภาพเดิมเมื่อสิ้นสุดงานก่อสร้าง รวมท้ังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือข้อปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบบ ารุงรักษาถนนเส้น
น้ัน ๆ 

ผู้รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ: รวมอยู่ในงบก่อสร้างโครงการ 

 

  1.2) การจราจรทางน้ า 
  เกิดจากปริมาณเรือและอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างท่าเรือ เช่น เรือ Barge ขนวัสดุ เรือลากจูง เรือยนต์ เรือขุด 
โป๊ะ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ อาจกีดขวางแนว
เส้นทางเดินเรือของชาวประมงปัจจุบัน แต่กิจกรรมการก่อสร้างจะ
ด าเนินการในช่วงเวลากลางวัน อีกท้ังโครงการได้ก าหนดให้
ผู้รับเหมาได้ปฏิบัติมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่าง
เคร่งครัดตลอดการก่อสร้าง ท าให้เรือประมงอาจต้องเปลี่ยนพื้นท่ี
จอดเรือและเส้นทางประมงชั่วคราว ดังนั้น การก่อสร้างโครงการ
คาดว่าจะส่งผลกระทบทางลบระดับต่ า (-1) ต่อการจราจรทางน้ า 

 
 
- ติดตั้งไฟหรือทุ่น รวมถึงเครื่องหมายอื่นๆ แสดงขอบเขตพื้นท่ีท่ี

ก าลังก่อสร้างหรือก าลังด าเนินการขุดลอกร่องน้ าและส่วน
โครงสร้างเขื่อนท่ีก่อสร้างไปแล้วอย่างเพียงพอเพื่อให้เรือที่สัญจร
ผ่านได้สังเกตเห็นอย่างชัดเจนและเกิดความปลอดภัยท้ังในเวลา
กลางวันและกลางคืน 

- หลังจากเลิกกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน โครงการจะต้องไม่
จอดหรือท้ิงเรือ/เครื่องจักรท่ีใช้ในการก่อสร้างไว้บริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง โดยจะต้องจัดเตรียมท่าเรือหรือบริเวณส าหรับจอดเรือ/
เครื่องจักรชั่วคราว ซ่ึงจะใช้ส าหรับการรับ-ส่งคนงานและขนถ่าย
วัสดุก่อสร้างบางส่วนด้วย 

- ประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเรือท้องถิ่นต่างๆ ท่ีต้องสัญจรผ่านบริเวณ
ปากร่องน้ าห้วยยางเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ทราบต าแหน่งการ
ก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างและระยะเวลา รวมท้ังข้อควรระมัดระวัง 
เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือในระหว่างการก่อสร้าง 

ผู้รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบก่อสร้างโครงการ 
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ตารางท่ี 5.1-1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 2) ระยะด าเนินการ   
  ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนกันคลื่นร่องน้ าซ่ึงไม่ใช่แหล่งท่ี

ดึงดูดการเดินทางมากนัก โดยอาจจะมีการเดินทางเข้ามาเยี่ยม
ชม/ท่องเ ท่ียวหรือมาพักผ่อนเฉพาะบางกลุ่ม  เช่น กลุ่ม
นักท่องเท่ียวถ่ายภาพ กลุ่มผู้มาตกปลา ท้ังน้ียังท าให้การสัญจร
เข้า-ออกของเรือประมงบริเวณร่องน้ าห้วยยางมีความสะดวกมาก
ขึ้น ดังน้ันเมื่อการก่อสร้างท่าเรือแล้วเสร็จ จึงคาดว่าจะส่งผล
กระทบทางบวกอยู่ในระดับสูง (+3) 

- ติดตั้งเครื่องหมายเดินเรือให้ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา ได้เห็น
อย่างชัดเจน โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล และต้อง
บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมร่องน้ าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ 

ผู้รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ: รวมอยู่ในงบประมาณประจ าปีของกรมเจ้าท่า 

- 

3.3 การประมงและ 1) ระยะก่อสร้าง   
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการเป็นเส้นทางเดินเรือเข้า-ออก หรือ

ขนส่งสินค้าประมง รวมถึงมีการท าประมงขนาดเล็กของชาวบ้าน
ตลอดแนวชายฝั่ง ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีจ านวนเล็กน้อย โดยอยู่
ด้านในซ่ึงห่างจากปากคลองท่ีเป็นท่ีตั้งโครงการประมาณ 300 เมตร 
หากมีการก่อสร้างโครงการอาจท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลบริเวณก่อสร้างและพื้นท่ีใกล้เคียงลดลง
ได้ แต่ท้ังน้ีผลกระทบจะเป็นลักษณะชั่วคราว ประกอบกับโครงการได้
ก าหนดมาตรการติดม่านดักตะกอนล้อมรอบกิจกรรมก่อสร้างที่มี
ความเป็นไปได้ท่ี จะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของตะกอน เช่น การ
ขุดลอกร่องน้ า การปรับระดับพื้นท้องทะเลเพื่อท าฐานเขื่อนการเสริม
ทราย เป็นต้น ดังน้ัน การด าเนินโครงการจึงมีผลกระทบต่อการประมง
และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งใกล้เคียงอยู่ในระดับต่ า (-1) 

- ติดม่านดักตะกอนล้อมรอบกิจกรรมก่อสร้างท่ีมีความเป็นไปได้ท่ี
จะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของตะกอน เช่น การปรับระดับพื้น
ท้องทะเลเพื่อท าฐานเขื่อน การขุดลอกร่องน้ า การเสริมทราย 
เป็นต้น 

- ห้ามไม่ให้มีการซ่อมหรือล้างเครื่องมือ/เครื่องจักรในคลองหรือใน
ทะเล กรณีต้องซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องจักร ให้น าขึ้นมา
ด าเนินการบนฝั่งเท่าน้ัน ตรวจสอบสภาพเรือและเครื่องจักรท่ีใช้
ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เช่น เรือขุด เรือลากจูง เรือ 
Barge และเรือโป๊ะ เป็นต้น เพื่อป้องกันน้ ามันเชื้อเพลิงและ
น้ ามันเครื่องรั่วไหลปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า 

- ก่อนการขุดลอกร่องน้ า ต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างให้กลุ่มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าใกล้เคียงทราบก่อนอย่างน้อย 3 เดือน โดยแบ่งการแจ้ง
แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า 2 ช่วงก่อนท่ีจะด าเนินการขุดลอก ฯ 
เพื่อให้เกษตรกรรับทราบและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการขุดลอกฯ ของโครงการ 

- 
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ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.3 การประมงและเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า (ต่อ) 

 - ก าหนดให้มีผู้ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปส าหรับห้องน้ า -
ห้องส้วมของคนงานก่อสร้างเพื่อให้ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
ในการบ าบัดตามท่ีออกแบบอยู่เสมอ 

- ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ี ได้แก่ ส านักงานประมงอ าเภอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ให้ประชาสัมพันธ์ห้ามเกษตรกร
ติดตั้งเครื่องมือประมงหรือกระชังเลี้ยงปลาในแนวขุดลอกของ
โครงการ และก่อนด าเนินการขุดลอก ให้ท าการส ารวจพื้นท่ีขุดลอก
ว่าไม่มีเครื่องมือประมงหรือกระชังเลี้ยงปลาอยู่ในแนวขุดลอกแล้ว 

- กรณีมีข้อร้องเรียนหรือสงสัยว่าการก่อสร้างโครงการ โดยเฉพาะการ
ขุดลอกร่องน้ าอาจก่อความเสียหายต่อการประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่งที่อยู่ใกล้เคียง ผู้ควบคุมการก่อสร้าง จะต้องหยุด
ด าเนินการชั่วคราวและพิสูจน์หาสาเหตุร่วมกับตัวแทนเกษตรกรผู้รับ
ผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ ประมงอ าเภอ
และองค์การบริหารส่วนต าบล หากพิสูจน์ทราบว่าสาเหตุเกิดจาก
โครงการ ให้รีบหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและรับผิดชอบ
ผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริง 

ผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบก่อสร้างโครงการ 

 

 2) ระยะด าเนินการ   
  โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาร่องน้ าตื้นเขิน 

และยังช่วยอ านวยความสะดวกในการจอดเรือ การสัญจรเข้า-ออก
บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง และสามารถใช้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย 
หลบภัย และสืบพันธุ์วางไข่ของสัตว์น้ า คาดว่าจะสามารถใช้เป็น
แหล่งท าประมงแหล่งใหม่และยังเป็นแหล่งท่ีดึงดูดให้สัตว์น้ าเข้ามา
อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ดังน้ัน การด าเนินโครงการจึงส่งผลกระทบ
ทางบวกต่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในระดับต่ า (+1) 

- ประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณ
แม่น้ ากุยและทะเลใกล้เคียงเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ทราบกิจกรรม
ของโครงการท่ีอาจส่งกระทบต่อกลุ่มดังกล่าว เช่น ในช่วงท่ีมีการขุด
ลอกเพื่อบ ารุงรักษาร่องน้ า 

ผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : งบประมาณประจ าปีของกรมเจ้าท่า 

- 
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3.4 สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

   

3.4.1 ไฟฟ้า 1) ระยะก่อสร้าง   
  ความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการในระยะก่อสร้างมีปริมาณ

น้อยมาก ซ่ึงความต้องการการใช้ไฟฟ้าจะมาจากการใช้ไฟของคนงาน
ในพื้นท่ีเก็บกองวัสดุก่อสร้าง บ้านพักคนงานและโรงซ่อมบ ารุง โดย
โครงการจะใช้ไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ซ่ึงมีความสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการอย่าง
เพียงพอ ดังน้ัน คาดว่าในระยะก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบ 
(0) ต่อชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

- - 

 2) ระยะด าเนินการ   
  ไฟฟ้าส าหรับเครื่องหมายเดินเรือซึ่งจะติดตั้งบริเวณปากร่อง

น้ า และปลายเขื่อน เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือน้ัน ได้จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ดังน้ัน จึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการใช้ไฟฟ้า
ของชุมชนใกล้เคียง 

- - 

3.4.2 การใช้น้ า 1) ระยะก่อสร้าง 
 การใช้น้ าของกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ เช่น การล้าง
อุปกรณ์ก่อสร้าง การผสมปูน เป็นต้น ซ่ึงคาดว่าจะมีปริมาณการใช้
น้ าไม่มากนัก โดยใช้จากระบบประปาหมู่บ้าน ท่ีสามารถรองรับได้
อย่างเพียงพอ ดังนั้น คาดว่าในระยะก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผล
กระทบ (0) ต่อชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

 
- จัดให้มีถังส ารองน้ าใช้ให้เพียงพอส าหรับบ้านพักคนงานก่อสร้าง 

และส าหรับบริเวณก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
- หากเกิดการขาดแคลนน้ าใช้ในพื้นท่ี ให้ผู้รับเหมาจัดซ้ือจาก

หน่วยงานบริการน้ าใช้ในพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมีศักยภาพสูงกว่าทดแทน 
ท้ังน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการใช้น้ าของชุมชนท่ีขาดแคลน 

 
- 

 2) ระยะด าเนินการ 
 ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่อง
น้ า ซ่ึงไม่มีกิจกรรมการใช้น้ า ดังน้ัน คาดว่าในระยะด าเนิน
โครงการจะไม่ส่งผลกระทบ (0) ต่อชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

 
- 

 
- 
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3.4.3 การบ าบัดน้ าเสีย 1) ระยะก่อสร้าง 
 น้ าเสียในระยะก่อสร้างเกิดจากกิจกรรมการใช้น้ าในการอุปโภค
ของคนงานก่อสร้าง จ านวน 40 คน เมื่อคิดอัตราการเกิดน้ าเสียท่ี
ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค (10.4 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ซ่ึงจะมีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 8.32 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซ่ึงน้ าเสียดังกล่าวทางผู้รับเหมาได้จัดให้มี
ระบบบ าบัดส าเร็จรูปรองรับอย่างเพียงพอ ดังน้ัน จึงคาดว่าในระยะ
ก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบทางลบในระดับต่ า (-1) 

 
- ด าเนินการก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณะให้เพียงพอต่อ

จ านวนคนงาน 40 คน โดยก าหนดให้มีจ านวนห้องน้ า-ห้องส้วม 
รวมไม่น้อยกว่า 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องน้ า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ห้อง
และห้องส้วม จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ห้อง (กฎกระทรวง ฉบับท่ี 63 
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522) พร้อมท้ังติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเกรอะ-
กรองไร้อากาศและต าแหน่งห้องน้ า-ห้องส้วมต้องอยู่ห่างจากแหล่ง
น้ าสาธารณะหรือชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

- ก าหนดให้มีผู้ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปส าหรับห้องน้ า-ห้อง
ส้วมของคนงานก่อสร้างเพื่อให้ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการ
บ าบัดตามท่ีออกแบบอยู่เสมอ 

ผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบก่อสร้างโครงการ 

 

 2) ระยะด าเนินการ 
 ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่อง
น้ า ซ่ึงไม่มีกิจกรรมท่ีท าให้เกิดน้ าเสีย ดังน้ันจึงไม่ส่งผลกระทบ 
(0) 

 
- 

 
- 

3.4.4 การระบายน้ าและการ
ป้องกันน้ าท่วม 

ระยะก่อสร้าง/ระยะด าเนินการ 
 โครงการตั้งอยู่ในทะเลและมีการขุดลอกร่องน้ าบริเวณปาก
ร่องน้ าห้วยยางเพื่อใช้ส าหรับเดินเรือ ส่งผลให้การระบายน้ า
ไหลเวียนได้สะดวกและดียิ่งขึ้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการระบาย
น้ าท้ังในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ ในทางตรงกันข้ามจะ
ส่งผลดีต่อการระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพดีเพิ่มขึ้นกว่าใน
ปัจจุบัน 

 
- 

 
- 
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3.4.5 การจัดการขยะมูลฝอย 1) ระยะก่อสร้าง 
 ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นมาจากกิจกรรมต่างๆ ของคนงานก่อสร้าง
สูงสุดประมาณ 40 คน ท าให้เกิดขยะจ านวน 40 กิโลกรัมต่อวัน 
(คิดอัตราการเกิดขยะ 1.0 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) โครงการได้จัดให้มี
ถังรองรับมูลฝอยท่ีเพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น โดยจัดไว้ตาม
จุดต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการก่อนท่ีจะน าไปก าจัดต่อไปโดยมี
หน่วยงานท้องถิ่นมาเก็บขนขยะท่ีเกิดขึ้นจากโครงการได้อย่าง
เพียงพอ ส่วนของเสียท่ีเกิดจากเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก ดิน 
ไม้ เป็นต้น โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาท าการแยกวัสดุท่ี
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้รับซ้ือของเก่าหรือ
น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง ดังน้ัน การด าเนินโครงการจึง
มีผลกระทบต่อการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยู่ในระดับ
ต่ า (-1) 

 
- ห้ามคนงานท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ าหรือทะเล โดยจัด

ให้มีถังรองรับมูลฝอยท่ีมีฝาปิดมิดชิดอย่างเพียงพอ 
- ต้องจัดสถานท่ีรวบรวมขยะมูลฝอยของโครงการท่ีสามารถ

รองรับปริมาณมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณ มูลฝอย
ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือรองรับปริมาณมูลฝอยได้อย่างน้อย 3 
วัน โดยก าหนดให้จัดท าเป็นอาคารโปร่งชั่วคราวท่ีมั่นคงแข็งแรง
มีหลังคาคลุมและลาดพื้นด้วยคอนกรีตพร้อมจัดรางระบายน้ า
โดยรอบ 

- ด าเนินการคัดแยกขยะจากการก่อสร้าง ขยะท่ัวไป และขยะท่ีน า
กลับมาใช้ใหม่หรือขายได้ จากน้ันส่วนท่ีเหลือให้รวบรวมกับขยะ
ส่วนอื่น ๆ และประสานงานกับท้องถิ่น ในการจัดเก็บขยะและ
เศษวัสดุจากการก่อสร้างต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบก่อสร้างโครงการ 

 
- 

 

 2) ระยะด าเนินการ 
 เมื่อพิจารณาโครงสร้างของเขื่อนกันทรายและคลื่น มี
ลักษณะเป็นแบบหินเรียง ไม่มีกิจกรรมใดท่ีจะท าให้เกิดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังน้ัน การด าเนินโครงการจึงไม่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (0) 

 
- 

 
- 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1) ระยะก่อสร้าง 
 กิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและคนในพื้นท่ีใกล้เคียง 
ได้แก่ การขนส่งวัสดุก่อสร้างท้ังทางบกและทางน้ า คนงานก่อสร้าง 
และจากกิจกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น ผลกระทบทางสังคม ดังน้ี 
 (1) ส่งผลให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนดีขึ้น คือในช่วงท่ีมี
การก่อสร้างจะท าให้เงินหมุนเวียนจากการซื้อขายวัสดุก่อสร้างใน
พื้นท่ีและแหล่งใกล้เคียง รวมท้ัง จากการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่ม 
เครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ของคนงานภายในชุมชน จึงเป็นผลกระทบ
ทางบวกในระดับมาก (+3) แต่มีผลดีเฉพาะกลุ่มท่ีท าการค้าขาย หรือ
รับจ้างแรงงาน ซ่ึงเกิดขึ้นชั่วคราว ในระยะเวลาสั้น และในระดับชุมชน 
 (2) ความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการก่อสร้างและการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ท่ี
อยู่ติดโครงการและผู้ท่ีใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างร่วมด้วย ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน และ
ปัญหาสั่นสะเทือน ดังน้ัน เป็นผลกระทบทางลบในระดับปาน
กลาง (-2) เกิดขึ้นในระยะเวลาชั่วคราวในระดับชุมชน 
 (3) อาจเกิดปัญหาความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาท
ระหว่างคนงานก่อสร้างกับคนในท้องถิ่นหรือระหว่างคนงาน
ก่อสร้างด้วยกันเอง มักมีสาเหตุจากการดื่มของมึนเมาและเป็น
พฤติกรรมท่ีเกิดระหว่างบุคคล ซ่ึงเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ดังน้ัน เป็น
ผลกระทบทางลบในระดับต่ า (-1) เกิดขึ้นในระยะเวลาชั่วคราวใน
ระดับชุมชน 

 
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริ เวณพื้นท่ีโครงการให้

ประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง ชาวประมง ได้รับทราบลักษณะโครงการ 
ความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะเช่น ขั้นตอนก่อสร้าง บริเวณ
ก่อสร้างในแต่ละช่วงระยะเวลาด าเนินการ และข้อควรระวัง เป็น
ต้น รวมท้ังระบุผู้รับผิดชอบโครงการ และตัวแทนผู้ประสานงานรับ
เรื่องร้องเรียนหรือตอบข้อสงสัยพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

- พิจารณาเลือกแรงงานท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก ท้ังน้ีเพื่อลด
ปัญหาด้านสังคม ลดปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการอพยพ
แรงงานเข้ามาในพื้นท่ี รวมท้ังเป็นการให้โอกาสคนในพื้นท่ีได้เข้า
ท างานกับโครงการ 

- หากมีการจ้างแรงงานต่างด้าว ทางโครงการต้องก าหนดนโยบาย
เรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยจะต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- วางกฎเกณฑ์และข้อบังคับท่ีเคร่งครัดแก่คนงานก่อสร้างเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้รบกวนแก่ชุมชนข้างเคียง 

- หมั่นเฝ้าระวังและดูแลความประพฤติของคนงานก่อสร้าง ไม่ให้
ก่อความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกันเองและ
ประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง 

- จัดให้มีตู้หรือกล่องรับข้อร้องเรียนพร้อมแบบฟอร์มรับเรื่อง
ร้องเรียนไว้ท่ีองค์การบริหารส่วนห้วยยาง และบริเวณส านักงาน
ก่อสร้างชั่วคราว พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบประสานงานรับข้อ
ร้องเรียนและคณะท างานพิจารณาข้อร้องเรียน พร้อมท่ีอยู่และ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

 
- ให้ผู้รับเหมาออกเยี่ยมชุมชน ชาวประมง และสถาน

ประกอบการท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการ โดย
รับทราบผลกระทบท่ีเกิดต่อชุมชน ข้อห่วงกังวล และ
ความเดือดร้อนร าคาญ เพื่อน ามาปรับปรุ งการ
ด าเนินงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

- เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ 
โดยจัดท ากล่องรับแจ้งข้อร้องเรียนและความคิดเห็นต่อ
โครงการ อย่างน้อย 2 จุด คือ 1) องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาง 2) ส านักงานก่อสร้างชั่วคราว 

ผู้รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง 
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ตารางท่ี 5.1-1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

 (4)  อาจเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง 
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซ่ึงอาจจะท าให้การเข้า-ออกของเรือประมง
ล าบากขึ้น กีดขวางทางสัญจรผลกระทบทางลบในระดับต่ า (-1) 
เกิดขึ้นในระยะเวลาชั่วคราวในระดับกลุ่ม/ชุมชน 
 (5) อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบอาชีพประมง 
ท าให้รายได้ลดน้อยลง โดยเห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อย 
ดัง น้ันจึงเป็นผลกระทบทางลบในระดับต่ า  ( -1) เกิดขึ้นใน
ระยะเวลาชั่วคราวในระดับกลุ่ม 

- หากพบว่าโครงการท าให้เกิดผลกระทบท้ังต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ในช่วงก่อสร้างโครงการ ทางกรม
เจ้าท่าหรือผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการป้องกันและแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 

- กรณีมีการร้องเรียน ต้องก าหนดให้มีการตรวจสอบข้อร้องเรียน
ของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ หากมีผู้ร้องเรียน
หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางโครงการควรเข้า
พบปะพูดคุยกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง และด าเนินการแก้ไข
ทันทีหากได้รับผลกระทบ 

 

 2) ระยะด าเนินการ 
 (1) การเดินเรือเข้า-ออก สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น ใน
ทุกช่วงเวลาท่ีต้องการดังน้ันเป็นผลกระทบทางบวกในระดับมาก 
(+3) เกิดขึ้นในระยะยาวในระดับชุมชนและต าบล 
 (2)  เรือประมงมีพื้นท่ีจอดหลบคลื่นลมมากขึ้นและจอด
เทียบท่าได้สะดวกในช่วงฤดูมรสุมท่ีมีคลื่นลมพัดแรงได้ดังน้ันจึง
เป็นผลกระทบทางบวกในระดับมาก (+3) เกิดขึ้นในระยะยาวใน
ระดับชุมชนและต าบล 
 (3)  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะส่งผลดีทางอ้อม โดยสร้าง
ความเจริญให้กับหมู่บ้านน ามาซ่ึงการพัฒนาด้านอื่นๆ และส่งผล
ดีโดยรวมต่ออ าเภอและจังหวัด ในทางบวกในระดับมาก (+3) 
เกิดขึ้นในระยะยาว 

 
- กรณีมีการร้องเรียนจากประชาชนในระยะด าเนินการหรือมี

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม กรมเจ้าท่าจะต้องมีการ
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและแจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา โดยก าหนดรายละเอียดขั้นตอน
และแนวทางการด าเนินงานพร้อมผู้รับผิดชอบ 

- จัดสรรงบประมาณในการบ ารุงรักษาเขื่อนกันทรายและคลื่นและ
องค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ 

ผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : งบประมาณประจ าปีของกรมเจ้าท่า 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.3 สาธารณสุข  
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั 

1) ระยะก่อสร้าง 
 การก่อสร้างโครงการอาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนได้แก่ 
ผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเสียงรบกวนจาก
การขนส่งวัสดุก่อสร้างและกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรง คือ คนงานก่อสร้างโครงการและชุมชนใกล้เคียง
จนส่งผลกระทบต่อสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ส าหรับด้านการแพร่กระจายของโรคหรือความเสี่ยงท่ีชุมชนจะ
ได้รับผลกระทบจากคนงานเป็นพาหะหรือคนงานจะได้รับโรคท่ี
ระบาดในท้องถิ่นแพร่กระจายไปยังแหล่งอื่นน้ันมีความเสี่ยงน้อย
มาก เน่ืองจากแรงงานท้ังหมดจะต้องผ่านการคัดเลือกด้านสุขภาพ
นอกเหนือจากความสามารถในการท างานด้วย ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นมีเพียงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากการก่อสร้าง
และขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ซ่ึงต้องมีมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ 
 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากมีคนงานไม่มากนักประมาณ 40 คน 
ประกอบกับโครงการได้ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเพื่อให้ผู้รับเหมาน าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและโครงการ
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และ
ดูแลตัวเองได้ ในเบื้องต้น ดังน้ัน การก่อสร้างโครงการจึงมี
ผลกระทบด้านน้ีในระดับต่ า (-1) 

 
- ติดตั้งไฟแสงสว่างหรือป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นท่ีก่อสร้างเพื่อให้เรือ

ท่ีแล่นผ่านไปมาสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนท้ังในเวลากลางวัน
และกลางคืน 

- ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีวางเครื่องจักรและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้
ในการก่อสร้างและติดป้ายแสดงเขตก่อสร้างท่ีชัดเจน 

- ก าหนดขอบเขตการท างานของเครื่องจักรท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากเสียงดัง รวมถึงติดป้ายแสดงบริเวณท่ีมีเสียงดังในพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

- จัดช่วงเวลาพักให้คนงานท่ีปฏิบัติงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ท่ี
ก่อให้เกิดเสียงดังหรือสั่นสะเทือนท่ัวร่างกาย 

- ฝึกอบรมคนงานให้สามารถใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการ
ท างาน รวมท้ังอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องปลอดภัย 

- จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพส่วน
บุคคลให้คนงานสวมใส่อย่างเพียงพอในสภาพแวดล้อมท างานท่ี
จ าเป็นต้องใช้ เช่น ปลั๊กอุดหูหรือท่ีครอบหู ส าหรับการป้องกัน
อันตรายจากงานท่ีมีเสียงดัง หน้ากากป้องกันฝุ่นและแว่นตากัน
กระเด็น ส าหรับป้องกันอันตรายจากงานท่ีมีฝุ่นละอองจ านวนมาก
หรือมีวัสดุกระเด็นท่ีอาจเป็นอันตรายต่อดวงตา ถุงมือ กรณีใช้
เครื่องมือท่ีก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเฉพาะท่ีมือ เป็นต้น 

- จัดปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บุคลากรและยาน- พาหนะ
ส าหรับน าผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลใกล้เคียงไว้ ณ 
พื้นท่ีด าเนินการตลอดระยะการก่อสร้าง 

 
- 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.3 สาธารณสุข  
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

 - จัดเตรียมแผนฉุกเฉินส าหรับช่วงก่อสร้าง อย่างน้อยประกอบด้วย 
แผนฉุกเฉินรองรับเหตุอัคคีภัย แผนฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
พยาบาล รวมท้ังก าหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจ า
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- จัดให้มีการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถของ
โครงการท้ังน้ีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ของโครงการ ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย ของคนในชุมชน หรือคนงาน
ของโครงการ ซ่ึงอาจจะเพิ่มความต้องการใช้บริการด้านสาธารณสุข
ในพื้นท่ี 

- มอบหมายให้มีบุคคลท่ีท าหน้าท่ีตรวจตราพื้นท่ีและถังรองรับขยะ
และเศษวัสดุจากการก่อสร้างทุกวัน ท้ังน้ีเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะและ
เศษวัสดุจากการก่อสร้างเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน าโรค 

- จัดท าบันทึกอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ ได้แก่ 
อุบัติเหตุการจราจร ท้ังกรณีท่ีทรัพย์สินเสียหายและการบาดเจ็บ
ของคนงานหรือบุคคลท่ีสาม พร้อมทบทวนสาเหตุและหาแนวทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ า 

- เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและปัญหายาเสพติด ต่อชุมชนใน
อนาคต ให้โครงการด าเนินการตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างและคัด
กรองผู้ท่ีไม่มีปัญหาด้านยาเสพติดก่อนรับเข้าท างาน 

- หากมีการจ้างแรงงานต่างด้าว ทางโครงการต้องก าหนดนโยบาย
เรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยผู้รับเหมาจะต้องด าเนินการอย่าง
ถูกกฎหมาย รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพใน
แรงงานต่างด้าว 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.3 สาธารณสุข  
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

 - จัดท าบันทึกประวัติคนงาน ท้ังประวัติส่วนตัวและประวัติการ
เจ็บป่วย รวมถึงเฝ้าระวังโรคท่ีมักเกิดในแรงงานต่าง-ด้าว และ
ทบทวนการเจ็บป่วยของคนงานทุกเดือน 

- ควบคุมดูแลพื้นท่ีและคนงานให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยและไม่ก่อ
ความเดือดร้อนร าคาญต่อพื้นท่ีข้างเคียง โดยก าหนดเป็น
กฎระเบียบและมีบทลงโทษอย่างชัดเจน 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขาอย่างสม่ าเสมอ 
โดยไม่ให้มีกลิ่นรบกวน รวมท้ังติดต่อรถสูบสิ่งปฏิกูลของหน่วยงาน
ท้องถิ่นมาสูบตะกอนในบ่อเกรอะเป็นครั้งคราวในระยะก่อสร้าง
และสิ้นสุดการก่อสร้าง 

- เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ต้องท าการรื้อถอนระบบสุขาภิบาลในพื้นท่ี
โครงการท้ังหมด จากน้ันให้ปรับสภาพพื้นท่ีให้เรียบร้อยและท า
ความสะอาด พร้อมท้ังฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและพาหะน าโรค 

ผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบก่อสร้างโครงการ 

 

 2) ระยะด าเนินการ 
 เมื่อโครงการเปิดด าเนินการจะเป็นการเอื้อประโยชน์ด้าน
การเดินเรือในร่องน้ าท่ีปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
ดังน้ัน การด าเนินโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อสาธารณสุขและ
สุขภาพ 

 
- ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นท่ีโครงการมิได้มีกิจกรรมใดๆ ท่ีจะ

รบกวนหรือส่งผลกระทบด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยบริเวณพื้นท่ีโครงการ ดังน้ัน จึงไม่ได้ก าหนด
มาตรการฯ 

 

4.4 ประวัติศาสตรแ์ละ
โบราณคด ี

ระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
 ผลการศึกษาส ารวจท้ังข้อมูลด้านเอกสารและภาคสนาม ไม่
ปรากฏร่องรอยทางโบราณสถาน โบราณคดี หรือโบราณวัตถุ ใน
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่าการก่อสร้างและการ
ด าเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี  

- หากปรากฏว่ามีการพบหรือขุดพบชิ้นส่วนท่ีคาดว่าจะเป็น
โบราณวัตถุหรือแหล่งโบราณคดี ให้ผู้รับเหมาแจ้งไปยังกรมเจ้าท่า 
เพื่อให้ประสานกับกรมศิลปากรหรือหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบใน
พื้นท่ีเข้ามาท าการศึกษา และให้หยุดกิจกรรมท่ีคาดว่าจะกระทบ
ต่อแหล่งโบราณคดีท่ีส ารวจพบ จนกว่าจะมีการศึกษาหรือขนย้าย
เสร็จสิ้นแล้ว 

- 
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ตารางท่ี 5.1-1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.4 ประวัติศาสตรแ์ละ
โบราณคดี (ตอ่) 

 อย่างไรก็ดี ในระยะก่อสร้างหากปรากฏว่ามีการพบหรือขุด
พบชิ้นส่วนท่ีคาดว่าจะเป็นโบราณวัตถุหรือแหล่งโบราณคดี ให้
ผู้รับเหมาแจ้งไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อให้ประสานกับกรมศิลปากร
หรือหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบในพื้นท่ีเข้ามาท าการศึกษา ซ่ึงจะ
ได้ก าหนดเป็นมาตรการให้ผู้รับเหมารับไปปฏิบัติตามต่อไป 

  

4.5 สนุทรียภาพและการ
ท่องเที่ยว 

1) ระยะก่อสร้าง 
 กิจกรรมการก่อสร้างและเครื่องจักรท่ีน ามาใช้ในการก่อสร้าง 
และความขุ่นของน้ าทะเล ได้เข้ามารวมอยู่ในทัศนียภาพโดยรวม
ของผู้มอง (ทัศนากร) ซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบท่ีขัดแย้งกับ
ทัศนียภาพโดยรอบ แต่ผลกระทบดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงมิได้ใน
การพัฒนาโครงการ ดังน้ันจะต้องมีการประชาสัมพันธ์และท าความ
เข้าใจ ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังต้องมีการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบใน
จุดท่ีเป็นทางผ่านหรือชุมนุมชนท่ีประชาชนสามารถพบเห็นได้ง่าย 
เมื่อพิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและระยะเวลาของผลกระทบ 
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เฉพาะในระยะก่อสร้าง ดังน้ัน คาดว่าโครงการ
จะส่งผลกระทบด้านลบระดับปานกลาง (-2) ต่อสุนทรียภาพและ
การท่องเท่ียวในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

 
- ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีจัดวางเครื่องจักรและสิ่งอ านวยความสะดวก

ท่ีใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แสดง
ขอบเขตพื้นท่ีก่อสร้างท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- ติดต้ังรั้วล้อมรอบพื้นท่ีบ้านพักคนงานและพื้นท่ีกองเก็บวัสดุ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์โดยรวมของพื้นท่ีดังกล่าว 

- จัดให้มีผ้าใบ (slant) สีน้ าทะเลปิดกั้นโดยรอบตัวอาคารท่ีก าลัง
ก่อสร้างในทะเลหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีดูไม่เรียบร้อยเพื่อลดผลกระทบ
ด้านทัศนียภาพ 

- หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ด าเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ก่อสร้างออกจากพื้นท่ี พร้อมท้ังปรับสภาพภูมิทัศน์ใน
บริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการให้กลับสู่สภาพปกติดังเดิมเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ชายหาดได้ทันที 

ผู้รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบก่อสร้างโครงการ 

 
- 
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ตารางท่ี 5.1-1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.5 สนุทรียภาพและการ 2) ระยะด าเนินการ   
ท่องเที่ยว (ต่อ)  เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะมีโครงสร้างหลัก คือ เขื่อน

กันทรายและคลื่น จึงเป็นสิ่งแปลกใหม่ท่ีแทรกเข้ามาในทัศนียภาพ
เดิม ท าให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งกับภูมิทัศน์ท่ีมีอยู่เดิมของผู้มองใน
ระยะแรก (โดยเฉพาะคนในชุมชนดั้งเดิม) และผลกระทบจะคงอยู่
เป็นระยะเวลาหน่ึง จนกว่าผู้มองจะรู้สึกเคยชิน 
 ดังนั้น จึงคาดว่าโครงการมีผลกระทบต่อสุนทรียภาพและการ
ท่องเท่ียวในระดับต่ า (-1) 

- ในกรณีท่ีมีการขุดลอกเพื่อบ ารุงรักษาร่องน้ าเดินเรือ ให้ด าเนินการ
ตามมาตรการในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ชายหาดและทัศนียภาพบริเวณโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า 
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบประมาณประจ าปีของกรมเจ้าท่า 

- 
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5.2 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

หลังจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสาระส าคัญของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง  4 ด้าน ประกอบด้วย 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า
ต่อคุณภาพชีวิต และได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญไปแล้วนั้น เพ่ือเป็นการ
ติดตามตรวจสอบว่าการก่อสร้างและด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง 
ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ด าเนินการตามมาตรฐานส าคัญที่ก าหนดไว้และส าเร็จผล
ตามจุดประสงค์ของมาตรการ ฯ แต่ละด้านหรือไม่อย่างไร ดังนั้น โครงการจึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มีมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญข้ึน 

ส าหรับรายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและ
คลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปรายละเอียดได้
ดังในตารางที่ 5.2-1 และสถานี/ต าแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงไว้ใน รูปที่ 5.2-1 ถึงรูปที่ 
5.2-2 
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ตารางท่ี 5.2-1 ร่างมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจสอบ 
รายละเอียด วิธีการด าเนินการติดตามตรวจสอบ ความถ่ีในการ ตรวจสอบ 

ค่าใช้จ่าย
โดยประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

1. ระยะก่อสร้าง      
1.1  คุณภาพอากาศ      

ตรวจ วั ด คุณภาพอาก าศใน
บรรยากาศ เพื่อติดตามค่าความ
เข้ มข้ นของมลสาร  ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ  

(1) TSP 
(2) PM-10  
(3) ความเร็วทิศทางลม 

- ด าเนินการตรวจวัดตามวิธีมาตรฐาน 
- ก าหนดจุดตรวจวัด 2 สถานี ได้แก่ วัดห้วยยาง 

และชุมชนบ้านชายทะเล (รูปที่ 5.2-1) 

- ตรวจวัด 2 สถานี 3 วัน 
ต่อเนื่อง เดือนละ 1 
ครั้ง ในช่วงก่อสร้าง 

45,000 บาทต่อครั้ง  ผู้รับเหมาฯ ภายใต้การ
ควบคุมของกรมเจ้าท่า 

1.2  ระดับเสียง      
ตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน

ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ  
(1) Leq 24 ชม. 
(2) Ldn  
(3) เสียงรบกวน 
(4) Lmax 

- ด าเนินการตรวจวัดตามวิธีมาตรฐาน  
- ก าหนดจุดตรวจวัด 2 สถานี ได้แก่ วัดห้วยยาง 

และชุมชนบ้านชายทะเล (รูปที่ 5.2-1) 

- ตรวจวัด 2 สถานี  3 วัน 
ต่อเนื่อง เดือนละ 1 
ครั้งในช่วงก่อสร้าง 

36,000 บาทต่อครั้ง ผู้รับเหมาฯ ภายใต้การ
ควบคุมของกรมเจ้าท่า 

1.3 คุณภาพน้ าผิวดิน      
     ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน
บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง ซ่ึงเป็น
บริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมการขุดลอกร่องน้ า  

(1) อุณหภูมิ  
(2) ความเป็นกรด-ด่าง 
(3) ความเค็ม  
(4) ปริมาณสารแขวนลอย 
(5) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 
(6) ไนเตรท-ไนโตรเจน 
(7) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน   
(8) ออกซิเจนละลาย 
(9) บีโอด ี
(10) โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด 
(11) ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

- เก็บตัวอย่างน้ าผิวดินบริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง 
จ านวน 1 สถานี (รูปท่ี 5.2-1)  

- เดือนละ 1 ครั้ง 
 

10,000 บาทต่อครั้ง ผู้รับเหมาฯ ภายใต้การ
ควบคุมของกรมเจ้าท่า 
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ตารางท่ี 5.2-1 ร่างมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจสอบ 
รายละเอียด วิธีการด าเนินการติดตามตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจสอบ 

ค่าใช้จ่าย
โดยประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

1.4 คุณภาพน้ าทะเล      
1) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า

ทะเล บริเวณชายฝั่งหมู่ท่ี 7 บ้าน
ชายทะเล ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างโครงการ 

(1) สี   
(2) อุณหภูมิ  
(3) ความเป็นกรด-ด่าง  
(4) ความโปร่งใส  
(5) ปริมาณสารแขวนลอย  
(6) ความเค็ม  
(7) ความขุ่น 
(8) ออกซิเจนละลาย  
(9) ไนเตรท-ไนโตรเจน  
(10) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส  
(11) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน   
(12) โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด   
(13) ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

-  เก็บตัวอย่างน้ าทะเลบริเวณชายฝั่งหมู่ท่ี 7 บ้าน
ชายทะเล จ านวน 3 สถานี (รูปท่ี 5.3-1) 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
 

30,000 บาทต่อครั้ง ผู้รับเหมาฯ ภายใต้
การควบคุมของกรม
เจ้าท่า 

2) ตรวจวัดค่าความขุ่นของน้ า
ทะเล ท้ังด้านในและนอกม่านดัก
ตะกอนขณะขุดลอก หากผลการ
ตรวจวัดพบว่าค่าภายนอกม่านดัก
ตะกอน เกินร้ อยละ 25 ของ ค่า
ภายในม่าน (ประสิทธิภาพของม่านฯ 
พิจารณาอย่างน้อยร้อย75) ให้หยุด
ด าเนินการและท าการแก้ไข แล้ว
ตรวจวัดซ้ าทุกๆ ชั่วโมง เมื่อค่าความ
ขุ่ นกลับสู่ ภาวะปกติ จึ ง สามารถ
ด าเนินการต่อได ้

(1) ค่าความขุ่น 
(2) การเปลี่ยนแปลงของสีน้ าทะเล

นอกม่านดักตะกอน (สังเกตด้วย
สายตา) 

-  ตรวจวัดความขุ่น 3 จุด ประกอบด้วย บริเวณ
ด้านท้ายน้ า ภายในม่านและเหนือน้ า ของพื้นท่ี
ปฏิบัติงาน (รูปท่ี 5.3-2) และสังเกตความ
เปลี่ยนแปลงของสีน้ าทะเลนอกม่านตลอดเวลา
เพื่อติดตามประสิทธิภาพม่าน ฯ เบื้องต้น  

- ตรวจวัดความขุ่น วันละ 
3 ครั้ง ทุกวันท่ีมี
กิจกรรมการขุดลอก 
ส่วนการสังเกตสีน้ า
ทะเลนอกม่านดัก
ตะกอนให้สังเกต
ตลอดเวลาท่ีขุดลอก  

1,000 บาทต่อวัน ผู้รับเหมาฯ ภายใต้
การควบคุมของกรม
เจ้าท่า 
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ตารางท่ี 5.2-1 ร่างมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจสอบ 
รายละเอียด วิธีการด าเนินการติดตามตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจสอบ 

ค่าใช้จ่าย
โดยประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

1.5 เศรษฐกิจ-สังคม และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

     

1) ให้ผู้รับเหมาออกเยี่ยมชุมชน 
ชาวประมง และสถานประกอบการ
ท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการ 

-  - รับทราบผลกระทบท่ีเกิดต่อชุมชน ข้อห่วงกังวล
และความเดือด ร้อนร าคาญ เพื่อน ามาปรับปรุง
การด าเนินงาน 

- อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง 

 
 

- ผู้รับเหมาฯ ภายใต้
การควบคุมของกรม
เจ้าท่า 

2) เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการ 

-  - จัดท ากล่องรับแจ้งข้อร้องเรียนและความคิดเห็น
ต่อโครงการ พร้อมแบบฟอร์ม อย่างน้อย 2 จุด 
คือ (1) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง และ
(2) ส านักงานก่อสร้างชั่วคราว 

- ตลอดระยะการก่อสร้าง - ผู้รับเหมาฯ ภายใต้
การควบคุมของกรม
เจ้าท่า 

2. ระยะด าเนินการ      
2.1 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง      

- ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่งโดยการส ารวจแนวชายฝั่งและ
รูปตัดชายฝั่งเปรียบเทียบกับผลการ
ส ารวจก่อนการก่อสร้างโครงการ 

 

- แผนท่ีชายฝั่งและรูปตัดชายฝั่ง -  ส ารวจแผนท่ีและรูปตัดชายฝั่ ง  ประกอบ
ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ตลอดแนว
ชายฝั่งพื้นท่ีโครงการและแนวชายฝั่งขึ้นไปทาง
เหนือ-ใต้ นับจากปากร่องน้ าเป็นระยะทาง 5 
กิโลเมตร โดยในระยะ 0-1.5 กิโลเมตร ให้
ส ารวจทุก  100 เมตร และในระยะ 1.5-5 
กิโลเมตรให้ส ารวจทุก 500 เมตร  

-  ปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลา  
3 ปี ต่อเนื่อง หากไม่พบ
การเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากโครงการ
อย่างมีนัยส าคัญให้หยุด
การส ารวจ   

300,000 บาทต่อปี กรมเจ้าท่า 
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รูปที่ 5.2-1 จุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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รูปที่ 5.2-2 จุดตรวจวัดความขุ่นจากการขุดลอกร่องน้ า 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โป ะรถแบคโ  

ท้ายน้ า 

ภายในม่าน เหนือน้ า 

ม่านดักตะกอน 
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6. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการมีกรอบและแนวทางการ
ด าเนินงานอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยด าเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1 ช่วงเริ่มต้นโครงการ โดยการให้ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย และการรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขต
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ครั้งที่ 2 ในระหว่างการจัดเตรียมร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการศึกษาของโครงการจึงก าหนดให้สอดคล้องตามแนวทางดังกล่าว โดย
ผังการมีส่วนร่วมของประชาชนแสดงดังรูปที่ 6.1-1 

6.2 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายส าหรับการรับฟังความคิดเห็นของโครงการพิจารณาจากกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการ ทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ 
ซึ่งอ้างอิงจากแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) โดยได้จ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ 

1) ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
2) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3) หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ 
5) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในพ้ืนที่และใน

ระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ 
6) สื่อมวลชน 
7) ประชาชนทั่วไป 
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  รูปที่ 6.2-1 แผนผังการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 



โครงการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 และการรับฟังความคิดเห็น 
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6.3 กิจกรรมการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม 

 แผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ รับ
ฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ดังตารางท่ี 6.3-1 

ตารางท่ี 6.3-1 แผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ช่วงระยะเวลา 
(โดยประมาณ) 

ก่อนการจัดประชุมสมัมนา คร้ังท่ี 1 และการรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

  

การพบปะอย่างไม่เป็นทางการกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

1. เพื่อท าความเข้าใจ/เตรยีมการก่อนจะจัดเวที
น าเสนอข้อมูลอย่างเป็นทางการ 

2. เพื่อแนะน าโครงการ วัตถุประสงค ์และแผนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ 

3. เพื่อทราบข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ 

มิถุนายน 2558 

ระหว่างการจัดประชุมสัมมนา คร้ังท่ี 1 และการ
รับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทาง 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะน าโครงการ 
2. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแก่ประชาชนและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 
3. เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ

โครงการ 
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้ งแต่ เริ่มต้น
กระบวนการ 

16 กรกฎาคม 2558 

การจัดประชุมสัมมนา คร้ังที่ 2 และการรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อช้ีแจงผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อวิตก
กังวลต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อวิตกกังวลที่
ได้มาปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ธันวาคม 2558 
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ตารางท่ี 6.3-1 แผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ (ต่อ) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ช่วงระยะเวลา 
(โดยประมาณ) 

การรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมิน 
ผลกระทบและจัดท าร่างรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  

1) การส ารวจความคดิเห็นของประชาชนในระดับ
ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถาม 

2) การสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มพื้นที่
อ่อนไหว (วัด โรงเรยีน และสถานพยาบาลใน
พื้นที่โครงการและพื้นท่ีศึกษา) 

3) การประชุมกลุ่มย่อย (ประมง) 

1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม เช่น การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ รายได้ สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ เป็นต้น 

2. เพื่อรับทราบปัญหาสภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมใน
ปัจจุบันที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของชุมชน 

3. เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อวิตกกังวล 
ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งความ
ต้องการของประชาชน 

4. เพื่อน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อวิตกกังวล 
รวมทั้งความต้องการของประชาชนมาประกอบการ
ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม รวมทั้ง
พิจารณาจัดเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบ 

กุมภาพันธ ์2559 

การจัดประชุมสัมมนา คร้ังที่ 3 และการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ   
สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อช้ีแจงผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อน
น าเสนอแก่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

มีนาคม 2559 

 สิ่งแวดล้อม (สผ.) 
2. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 3. เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อกังวลมา
พิจารณาปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ก่อนน าเสนอแก่ สผ. 

 

การจัดประชุมสัมมนา คร้ังที่ 4 และการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการเห็นชอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) 

เพื่อช้ีแจงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฉบับสมบูรณ์ทีไ่ด้รับการเห็นชอบจาก สผ. 

กันยายน 2559 
(ข้ึนอยู่กับการ
พิจารณาของ สผ.) 

 

ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้จากกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็น จะถูกน ามาพิจารณาประกอบในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนน้อยที่สุด 
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7. การประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน อาศัยหลักการของการวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทน ใน

การศึกษาในครั้งนี้ จะใช้เกณฑ์ในการประเมินความคุ้มทุนของโครงการ โดยพิจารณา FIRR EIRR NPV และ B/C Ratio 
ซึ่งหาก IRR มีค่ามากกว่าค่าเสียโอกาสในการลงทุน คือ MLR ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ 7.00 IRR NPV มีค่า
เป็นบวก และ B/C สามารถค านวณ ดังแสดงในตารางทื่ 7-1 ถึง ตารางทื่ 7-3 

ตารางท่ี 7-1 แสดงผลต่างระหว่างเงินลงทุนกับผลประโยชน์ที่โครงการได้รับ 
หน่วย : บาท 

ปีท่ี 
เงินลงทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย รวม ผลประโยชน์จากการประหยัด รวม 

รวม 
ค่าก่อสร้าง ด้านสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษา รายจ่าย ค่าซ่อมเรือ จับสัตว์น้ า ขุดลอกร่องน้ า คานเรือ ค่าซ่อมเรือล่ม รายรับ 

C1 115,050,000 2,500,000  117,550,000       (117,550,000) 

1    - 1,121,000 11,592,000 640,535 472,308 245,000 14,070,843 14,070,843 

2    - 1,135,000 11,736,000 640,535 479,628 245,000 14,236,163 14,236,163 

3    - 1,151,000 11,880,000 640,535 486,908 245,000 14,403,443 14,403,443 

4    - 1,164,500 12,132,000 640,535 499,730 245,000 14,681,765 14,681,765 

5   850,080 850,080 1,178,000 12,294,000 640,535 503,802 245,000 14,861,337 14,011,257 

6    - 1,192,000 12,438,000 713,739 511,122 245,000 15,099,861 15,099,861 

7    - 1,198,000 12,510,000 713,739 514,802 250,000 15,186,541 15,186,541 

8    - 1,206,000 12,582,000 713,739 518,442 260,000 15,280,181 15,280,181 

9    - 1,227,500 12,816,000 713,739 526,154 260,000 15,543,393 15,543,393 

10   951,280 951,280 1,241,000 12,978,000 713,739 530,226 260,000 15,722,965 14,771,685 

11    - 1,249,000 13,050,000 786,943 533,866 260,000 15,879,809 15,879,809 

12    - 1,249,000 13,050,000 786,943 533,866 260,000 15,879,809 15,879,809 

13    - 1,249,000 13,050,000 786,943 533,866 260,000 15,879,809 15,879,809 

14    - 1,270,500 13,284,000 786,943 541,578 260,000 16,143,021 16,143,021 

15   1,052,480 1,052,480 1,282,500 13,428,000 786,943 548,938 265,000 16,311,381 15,258,901 

16    - 1,290,500 13,500,000 878,448 552,578 265,000 16,486,526 16,486,526 

17    - 1,304,000 13,662,000 878,448 556,650 265,000 16,666,098 16,666,098 

18    - 1,304,000 13,662,000 878,448 556,650 265,000 16,666,098 16,666,098 

19    - 1,318,000 13,806,000 878,448 563,970 265,000 16,831,418 16,831,418 

20   1,153,680 1,153,680 1,326,000 13,878,000 878,448 567,610 265,000 16,915,058 15,761,378 

 115,050,000  4,007,520 121,557,520 24,656,500 257,328,000 15,098,325 10,532,694 5,130,000 312,745,519 191,187,999 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ 
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ตารางท่ี 7-2 แสดงค่าดัชนีทางการเงินส าหรับการวิเคราะห์กรณีต่างๆ 

  ผลการวิเคราะห์กรณีต่างๆ  
 ดัชนี    ปกต ิ เงินลงทุนลด ผลประโยชน์เพ่ิม   ทุนลด+ผลเพ่ิม  

      10% 10% 10%+10% 
FIRR  11.23% 12.87% 12.71% 14.46% 
NPV I = 3 % 106,955,502 118,635,642 129,331,192 141,011,332 

 I =5 % 68,709,584 80,113,502 86,984,460 98,388,378 
 I =7 % 40,049,698 51,201,033 55,206,003 66,357,337 
 I =9 % 18,319,803 29,237,154 31,069,134 41,986,485 

B/C Ratio I = 3 % 1.97 2.19 2.17 2.41 
 I =5 % 1.68 1.87 1.85 2.06 
 I =7 % 1.45 1.62 1.60 1.78 
 I =9 % 1.27 1.41 1.40 1.56 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ของกลุ่มบริษทัที่ปรึกษาฯ 

ตารางท่ี 7-3 แสดงค่าดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการวิเคราะห์กรณีต่างๆ 

 ผลการวิเคราะห์กรณีต่างๆ 
ดัชน ี  ปกต ิ เงินลงทุนลด ผลประโยชน์เพ่ิม ทุนลด+ผลเพ่ิม 

   10% 10% 10%+10% 
IRR  13.24% 15.03% 14.85% 16.76% 
NPV I = 3 % 120,971,670 131,250,193 143,347,360 153,625,883 

 I =5 % 82,394,285 92,429,733 100,669,161 110,704,609 
 I =7 % 53,431,300 63,244,474 68,587,604 78,400,778 
 I =9 % 31,420,624 41,027,893 44,169,955 53,777,224 

B/C Ratio I = 3 % 2.24 2.49 2.47 2.74 
 I =5 % 1.91 2.12 2.10 2.34 
 I =7 % 1.65 1.84 1.82 2.02 
 I =9 % 1.45 1.61 1.59 1.77 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ของกลุ่มบริษทัที่ปรึกษาฯ 

จากตารางที่ 7-1 ตารางที่ 7-2 และตารางท่ี 7-3 พบว่าทั้ง 4 กรณี ได้แก่ กรณีปกติ กรณีท่ีให้มีการเพ่ิมเงิน
ลงทุนอีกร้อยละ 10 กรณีผลประโยชน์ลดลงร้อยละ 10 และกรณีเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และผลประโยชน์ลดลง ร้อย
ละ 10 ทั้ง 4 กรณีนั้น FIRR มีค่า อยู่ระหว่าง ร้อยละ 11.23 ถึง ร้อยละ 14.46 ค่า NPV และ B/C Ratio ที่ I เท่ากับ 3% 
5% 7% และ 9% มีค่าเป็นบวก และถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนค่าเงินลงทุนให้อยู่ในรูปมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะท าให้
เงินลงทุนมีมูลค่าลดลง ก็จะท าให้ EIRR มีค่า อยู่ระหว่าง ร้อยละ 13.24ถึง ร้อยละ 16.76 NPV และ B/C Ratio ที่ I 
เท่ากับ 3% 5% 7% และ 9% มีค่าเป็นบวก ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าผลตอบแทนทางด้านการเงิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โครงการนี้
มีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

ผลสรุปความเหมาะสมในการลงทุน 

นอกจากผลประโยชน์ที่สามารถพิจารณาออกมาในรูปของตัวเงินได้แล้ว ยังมีผลประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่
สามารถพิจารณาออกมาในรูปของตัวเงิน ได้แก่ การก่อให้เกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพ การน ามาซึ่งความกิน
ดี อยู่ดีของประชาชนในท้องถิ่นมากข้ึน และการลดปัญหาทางสังคม  
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จากการศึกษาผลประโยชน์ของโครงการก่อสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง พบว่า มี
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทางทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อม ดังแสดงในรูปที่ 7-1 

 ผลประโยชน์ทางตรง  
หากมีการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นแล้วเสร็จ จะส่งผลให้มีเรือประมงเข้ามาใช้ร่องน้ า ห้วยยาง

เพ่ิมข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2580 จากการประมาณพบว่า จะมีเรือประมงเข้ามาใช้ร่องน้ าห้วยยางจ านวน 184 ล า เพ่ิมข้ึน
จากปี พ.ศ. 2558 ที่มีจ านวน 90 ล า และในปี พ.ศ. 2561 จะก่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือซึ่ง
ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1,121,000 บาทต่อปี การลดการสูญเสียโอกาสในการจับสัตว์น้ าประมาณ 11,592,000 
บาทต่อปี การประหยัดค่าใช้จ่ายในการขุดลอกร่องน้ าอย่างน้อยปีละ 640,535 บาทต่อปี การเก็บค่าธรรมเนียมจาก
การให้บริการคานเรือ 472,308 บาทต่อปี การลดความเสียหายจากเรือล่ม  245,000 บาทต่อปี (ตารางท่ี 7-1) 

จากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนโดยการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนทางด้านการเงิน/ 
เศรษฐศาสตร์ พบว่า ค่าดัชนีทางการเงิน/ เศรษฐศาสตร์ของโครงการ ได้แก่ FIRR EIRR NPV และ B/C Ratio ใน
กรณีปกติ รวมทั้งการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ในกรณีที่ให้มีการลดเงินลงทุนลงร้ อยละ 10 หรือ กรณี
ผลประโยชน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 หรือ กรณีเงินลงทุนลดลงร้อยละ 10 และผลประโยชน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ก็ตาม 
พบว่าทั้ง 4 กรณีนั้น โครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ าห้วยยางจะมีค่าความเป็นไปได้ใน
การลงทุน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7-2 และตารางที่ 7-3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน 

 ผลประโยชน์ทางอ้อม 
เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ทางอ้อม พบว่า มีผลประโยชน์ที่เกิดจากชาวประมงมีความสะดวกในการจับ

ปลามากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ ชาวประมงมีรายจ่ายน้อยลง มีรายได้มากข้ึน มีการกินดีอยู่ดีมากข้ึน 
และท าให้ปัญหาทางสังคมลดลง 

นอกจากนี้ การสร้างเขื่อนจะท าให้มีเรือเข้ามาใช้ร่องน้ าเพ่ิมขึ้น จะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ได้แก่ โรงน้ าแข็ง ธุรกิจอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีงาน
ท ามากข้ึน สุดท้ายแล้วก็จะส่งผลให้ชุมชน มีเศรษฐกิจที่ม่ันคง สังคมมีสุขมากขึ้น 

ดังนั้น จากการพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางทางตรงและทางอ้อมแล้วจะเห็นได้ว่า โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง มีความเหมาะสมในการลงทุน สมควรที่รัฐจะได้ด าเนินการ
ก่อสร้างในล าดับต่อไป 
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รูปที่ 7-1 แผนภาพแสดงผลประโยชน์การก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นที่ปากร่องน้ าห้วยยาง 

 

 

  

ผลประโยชน์ 
การก่อสร้างเขื่อนกันทรายฯ  
บริเวณปากร่องน้ าห้วยยาง 

ประหยดัค่าใช้จา่ย 
ซ่อมแซมเรือ 

ลดการสญูเสีย
โอกาสจับสัตว์น้ า 

ประหยดั 
ค่าขุดลอก 

ชาวประมงมีรายได้มากขึ้น 
(กินดีอยู่ดีมากขึ้น) 

มีความมั่นคงในอาชีพ 
(ไม่ต้องเลิกท าประมง) 

อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 

โรงงานน้ าแขง็ 

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

เรือท่องเที่ยว 

แปรรปูอาหารทะเล 

ผลประโยชน์ทางตรง ผลประโยชน์ทางอ้อม 

มีเรือเข้ามาใช้ร่องน้ าเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีงานท าจากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น 

ลดปญัหาสังคม 

มีความคุ้มค่าในการลงทุน 

เศรษฐกิจมัน่คง สังคมมีความสขุ 

โครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

คานเรือ 

ประหยดัความ
เสียหายจากเรือล่ม 
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8 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
 นอกจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้แล้ว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม แสดงความ
คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการได้ที่ 

 คุณจันทิมา จรัสกุล 

  บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
  3/23 หมู่ 5 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
  โทรศัพท์ 0 2153 7001 ต่อ 22, 08 6886 7942 โทรสาร 0 2153 7007 
  อีเมล์ : sts_green@yahoo.co.th 

 คุณจิตรลดา พนาเวศร์ 

 บริษัท ซี สเปคตรัม จ ากัด 
555/30 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์  ชั้นที่ 14 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กทม. 10110 

  โทรศัพท์ 0 2711 6980 ถึง 2 โทรสาร 0 2711 6983 
  อีเมล์ : janjao_jao@yahoo.com 

 
 “ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะด าเนินการต่อไป” 
กรมเจ้าท่า และคณะผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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