
วัตถุประสงค์ของโครงการ

ติดต่อสอบถาม

เจ้าของโครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ที่ตั้งโครงการและสภาพปัจจุบัน

ระยะเวลาศึกษาโครงการ

การประชาสัมพันธ์โครงการและประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

โครงการศึกษาเพือ่ก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ระยะท่ี 2

พื้นที่ชายฝ่ังทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ (ตึกแดง) 
ถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา และบริเวณวัดโกมุทรัตนาราม 
ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้ด าเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาได้ด าเนินการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามการร้องขอของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ท าให้ต าแหน่งของพื้นที่ด าเนินงาน
เป็นไปในลักษณะตามแต่ละพื้นที่ที่ประสบปัญหาหรือมีความเดือดร้อนของประชาชน

ปี พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอแนวคิดในการจัดการชายฝั่ง โดยใช้ “ระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell)” ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการชายฝั่งที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยใช้
หลักเกณฑ์และองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านสมุทรศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการชายฝั่งเข้ามาก าหนดขอบเขตพื้นที่ชายฝั่ง

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นไปในลักษณะระบบกลุ่มหาด กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้จัดท า “โครงการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง” ” โดยน าแนวคิดระบบกลุม่หาดมาใช้เป็นแนวทางในการศกึษา ในครั้งนี้เป็นการด าเนินงานในระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่แนวชายฝั่งประมาณ 1,208 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้ในการจัดการชายฝั่งโดยใช้ระบบกลุม่หาด พร้อมจัดท าแผนหลักแนวทางและมาตรการการแกไ้ขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ศึกษา โดยค านึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรม สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนนิมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในเชิงพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนให้เกดิการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการจัดการชายฝั่งโดยใช้ระบบกลุ่มหาด และส่งเสริมให้
เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบในการจัดการและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป

เพื่อศึกษาและจัดท าแผนหลักแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยใช้ระบบกลุ่มหาดอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ให้กับชายฝั่งที่ประสบปัญหาการ
กัดเซาะอย่างบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง
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เพื่อศึกษาและจัดท าแผนหลักแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยใช้ระบบกลุ่มหาดอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ให้กับชายฝั่งที่ประสบปัญหาการ
กัดเซาะอย่างบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง

2

เริ่มศึกษาโครงการเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น 540 วัน 

วัดโกมุทรัตนาราม

สถานีวิจัยสตัว์ทะเลอ่างศิลา

ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ
(ตึกแดง) 

ความยาว 400 ม.

1
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ

(ตึกแดง) 

หน้าวัดโกมุทรัตนาราม

วัดโกมุทรัตนาราม

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ
(ตึกแดง) 

1
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3
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ความยาว 415 ม.
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พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ (ตึกแดง) ถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเล
อ่างศิลา และบริเวณวัดโกมุทรัตนาราม ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ความยาวรวม 815 เมตร

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศาลาวัดโกมุทรัตนาราม 
ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้านสิ่งแวดล้อม : คุณนุชนรินท์ กาหลง / คุณชาตรี เสกรัมย์ โทรศัพท์ 02 101 3074-76 ต่อ 29 และ 19
ด้านวิศวกรรม : คุณชัชชัย อภินันทิตยา โทรศัพท์ 02 101 3074-76 ต่อ 26
ด้านการมีส่วนร่วม   : คุณอุษา สุขประเสริฐ /คุณรัชดาพร รัดที โทรศัพท์ 02 101 3074-76 ต่อ 15 และ 19
ของประชาชน

 02 270 8899 ต่อ 612 และ 086 341 2187 และ 02 101 3074-76 ต่อ 19
 02 106 2513 sts.envi@yahoo.com

ที่อยู่ส านักงานใหญ่ : เลขที่ 196/10-12 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
: 3/23 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน-ล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150ที่อยู่ฝ่ายโครงการ

ด้านสิ่งแวดล้อม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล 
และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ

การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1 

เพื่อชี้แจงสรุปผลการศึกษาร่างแผนหลักแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้ระบบกลุ่ม
หาด พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการในพื้นที่ศึกษาตามระบบกลุ่มหาด ต้ังแต่พื้นที่ต าบลอ่างศิลา อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ถึง ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยด าเนินการจัดประชุมแล้ว เม่ือวันศุกร์ที่ 25 
มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต าบลบางละมุง อ าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี

การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2

เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะน าโครงการ ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ เหตุผลความจ าเป็น วัตถุประสงค์
ของโครงการ สาระส าคัญของโครงการ ผู้ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของโครงการ น าเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้น น าเสนอข้อมูลทางเลือกการป้องกันชายฝั่งที่
เหมาะสมอย่างน้อย 3 ทางเลือก เสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือก และข้อดีข้อเสียของทุกทางเลือก พร้อมรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะของโครงการ ในพื้นที่ท่ีต้องออกแบบรายละเอียด (Detail design) ตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาก่อน จ านวนอย่างน้อย 4 พื้นที่ โดยพื้นที่
ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ (ตึกแดง) ถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา และบริเวณวัดโกมุทรัตนาราม 
ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่ออกแบบรายละเอียด ซึ่งจะด าเนินการจัดประชุมในวัน
พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาวัดโกมุทรัตนาราม ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เพื่อน าเสนอข้อมูลทางเลือกการป้องกันชายฝั่งที่เหมาะสม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมน าเสนอรายละเอียดผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น และมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบจากการโครงการ

การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 3

รูปแบบโครงสร้างทางเลือกป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง

จากผลการศึกษาตามร่างแผนหลักแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งโดยใช้ระบบกลุ่มหาด ได้ก าหนดให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ 
(ตึกแดง) ถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา และบริเวณวัดโกมุทรัตนาราม ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ใช้โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง ทั้งนี้ได้ก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ใน
เบ้ืองต้น จ านวน 3 ทางเลือก ดังนี้

เขื่อนหินใหญ่เรียง
ก าแพงคอนกรีตกันคลื่น

แบบขั้นบันได

ก าแพงคอนกรีตกันคลื่น
แบบตั้งตรง


