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 ๒๘ 
 

โครงการขดุลอกรอ่งน ้า 
กรมเจ้าท่า 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าในคลองธรรมชาติสายตา่งๆ และเพื่อการเดินเรือ 
 
พื นท่ีด้าเนินการ 

ร่องน้ าท่าพญา และร่องน้ าปากพนงั  
 
ผลท่ีได้รับ 
1. การระบายน้ าในคลองท่าพญา และแม่น้ าปากพนังดีข้ึน 
2. ลดตะกอนบรเิวณปากรอ่งน้ าคลองท่าพญา และปากร่องแมน่้ าปากพนัง 
 
ผลการด้าเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ด าเนินการขุดลอกรอ่งน้ า ดังนี ้
ล้าดับท่ี ร่องน ้า/จังหวัด ปริมาณเนื อ

ดินท่ีขุดลอก 
(ลบ.ม.) 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

(วัน) 

บริเวณขุดลอก ท่ีทิ งตะกอนดิน 

๑ ท่าพญา  
จ.นครศรีธรรมราช 

๑๘,๑๔๔ ๑๖ กม. +๐.๑๕๐ 
ถึง กม. +
๐.๐๕๖ 

บริเวณชายหาดปากร่องน้ า 

๒ ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช 

๓๖,๘๐๐ ๓๐ กม. -๒๔+๕๐๐ 
ถึง -๒๖+๐๐๐ 

แลต ๐๘ องศา ๔๐ ลปิดา
เหนือ ลอง ๑๐๐ องศา ๑๐ 
ลิปดาตะวันออก 

หมายเหตุ  ส าหรับร่องน้ าปากพนงั กรมเจ้าท่าจะด าเนินการส ารวจและขุดลอกเมื่อเกิดการตื้นเขินของร่องน้ าที่เป็น
อุปสรรคต่อการเดินเรอืทุกป ี
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โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝั่งลุ่มน ้าปากพนัง 
กรมเจ้าท่า 

ที่เกี่ยวข้องกบักรมเจ้าท่ามี จ านวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย 

๑. งานจ้างทีป่รกึษา ส ารวจและออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณหมู่ที่ ๒ ๓ ๗ และ ๘ ต าบล
หน้าสตน อ าเภอหัวไทร และ 

๒. งานจ้างทีป่รกึษา จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงสร้างป้องการกัดเซาะชายฝั่ง 
บริเวณหมู่ที่ ๒ ๓ ๗ และ ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร ซึ่งทัง้ ๒ โครงการเป็นงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีแนวชายฝั่งยาวติดด้านอ่าวไทยทางตอนใต้ของ ประเทศ ชายฝั่ง
บางพื้นที่ประสบปัญหาถูกน้ าทะเลกัดเซาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒  ๓  ๗ และ๘ ต าบลหน้าสตน 
อ าเภอหัวไทร ซึ่งอยู่ติดพื้นที่ชายฝั่งทะเล ราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยน้ าทะเลกัดเซาะเป็นประจ าทุกปี โดย
คลื ่นลมจากภัยธรรมชาติท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางรัฐและราษฎร รวมทั้งพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์อื่นๆ ในฤดูมรสุมหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องน าหินขนาดใหญ่ มาทิ้งริมชายฝั่งเพื่อป้องกันคลื่น 
เพื ่อบรรเทาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ ่งพื้นที่ตั ้งแต่บริเวณเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตัวที ่ ๑  (BW๔๐-๐๐๑) 
บริเวณบ้านหน้าสตนถึงเข่ือนกันทรายและคลื่นปากคลองชะอวด – แพรกเมืองของกรมชลประทาน ครอบคลุม
พื้นที่หมู่ที่ ๒ ๗ และ ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร ยังเป็นพื ้นที่ชายฝั ่ง 
ที่เปิดรับคลื่นลมโดยตรง ไม่มีโครงสร้างใดๆป้องกัน ท าให้ประสบภัยจากคลื ่นลมกัดเซาะอย่างรุนแรงอยู่ใน
ปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒  ๓  ๗ และ ๘ 
ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และก าหนดแนวทาง วิธีการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสม 
ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่  รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการใช้งานของชายหาด อีกทั้งสอดคล้องกับผล
การศึกษาการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณข้างเคียง  

๒. เพื่อส ารวจออกแบบรายละเอียด โครงสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 
๒ ๓ ๗ และ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวด
ราคาก่อสร้างโครงสร้างดังกล่าว 

๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงสร้างป้องกันการ 
กัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒ ๓ ๗ และ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวทาง
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )สผ(.  
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พื นท่ีด้าเนินการ 

ด าเนินการในพื้นที่ชายฝั่งบริเวณหมู่ที่ ๒  ๓  ๗ และ ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งแต่เข่ือนกันคลื่นนอกชายฝั่งตัวแรก ที่กรมเจ้าท่าได้ด าเนินการก่อสร้างไว้ จนถึงเข่ือนกันทราย
และคลื่นปากคลองชะอวด – แพรกเมืองของกรมชลประทาน ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร 

ผลการด้าเนินงาน 
๑. งานจ้างที่ปรึกษา ส ารวจและออกแบบโครงสรา้งปอ้งกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ ๒ ๓ 

๗ และ ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดแล้วเสร็จ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปัจจุบัน
ตรวจรับรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๒ และจัดการประชาสัมพันธ์รับฟังความเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ แล้ว คิดเป็น
ความก้าวหน้าโครงการประมาณร้อยละ ๔๕ 

๒. งานจ้างที่ปรึกษา งานจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ ๒  ๓  ๗ และ ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก าหนดแล้วเสร็จ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ปัจจุบันตรวจรับรายงานแผนปฏิบัติงานแล้ว คิดเป็นความก้าวหน้าโครงการ
ประมาณร้อยละ ๑๕ 
 
ผลท่ีได้รับ 
 ๑. แบบก่อสร้าง ราคากลาง และเอกสารประกวดราคา เพื่อใช้ประกอบการจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
 ๒. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ผ่านการพิจารณาและได้รบัความเหน็ชอบ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและราษฎรทั่วไป 
 ๔. ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด ให้กลับคืนมาใกล้เคียงของเดิมมากเท่าที่จะด าเนินการได้ 
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โครงการศกึษาทดลองปลกูป่าจากเพื่อฟืน้ฟนูิเวศลุม่น ้าปากพนัง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

พื้นที่ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตมีป่าจาก
ไม่น้อยกว่าหมื่นไร่ ซึ่งป่าจากให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ เป็น
แหล่งอาหาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นปัจจัยพื้นฐาน 
ต่อการด ารงชีพของประชาชน ทั้งการจับสัตว์น้ า การท าน้ าตาลจาก น้ าส้มจาก 
ใบจากมวนบุหรี่ และเย็บจากมุงหลังคา  

ในขณะที่ความเจริญทางวัตถุมากขึ้น ภูมิปัญญาเหล่าน้ีก าลังจะสูญหายไป 
โดย ๒ – ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา การท าลายป่าจากปรับเปลี่ยนเป็นบ่อเพาะเลี้ยง 
กุ้งกุลาด า เนื่องจากรายได้สูงกว่าการท าน้ าตาลจาก แต่ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงกุ้ง 
กุลาด าราคาไม่ดีและเกษตรเลิกเลี้ยงไปเป็นจ านวนมาก ท าให้บ่อเลี้ยงกุ้งที่ทิ้งร้าง และพื้นที่ที่เคยท าการเกษตรมา
ก่อนและได้รับผลกระทบจากการแบ่งเป็นพื้นที่น้ าเค็ม โดยเป็นที่ดินเอกสารสิทธ์ิไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ถูกทิ้งร้าง 
ไร้ประโยชน์  
 
พื นท่ีเป้าหมาย : บ้านตะลุมพอ ต้าบลขนาบนาก อ้าเภอปากพนัง โดยมีเง่ือนไข ดังนี  

๑. เป็นพื้นที่นากุ้งทิง้ร้าง 
๒. เป็นพื้นทีท่ี่เคยท าการเกษตรมาก่อน

แต่ได้รับผลกระทบจากการแบง่พื้นทีเ่ป็นพื้นที่
น้ าเค็ม 

๓. ถูกทิ้งร้างไม่ได้ท าประโยชน ์
 

ผลการด้าเนินงาน 

๑. ประชุมร่วมกันกบัผู้น าชุมชน  ประชาชน เพื่อท าข้อตกลงร่วมกัน   
๒. ส ารวจจ านวนพืน้ที่ทีจ่ะท าการปรบัเปน็แปลงศึกษาทดลองปลูกป่าจาก  
๓. ด าเนินการ  เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ แบ่งเป็นจ านวน ๒๑ แปลง   
๔. ปรับพื้นที่ และคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุต้นจากพันธ์ุดีที่ให้ปริมาณ  
    น้ าตาลสูงเพาะพันธ์ุให้ได้ขนาดตามต้องการ  
๕. ปลูกต้นจากในพื้นที่ทีเ่ตรียมไว้ช่วงฤดูฝน เพื่อใหอ้ัตราการรอดตายสูง 
  


