
เอกสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ครั้งที่ 1

งานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยว

บริเวณหาดบางเสร ่อ าเภอสตัหบี จังหวดัชลบรุี

ผู้ด าเนินโครงการ

กรมเจ้าท่า  
กระทรวงคมนาคม

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 270 วัน
เริ่มต้น  25 มีนาคม 2565
สิ้นสุด  20 ธันวาคม 2565

วันศุกรท์ี ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. 

ณ วัดบางเสร่คงคาราม 
(วัดหลวงพ่อทองอยู)่ ต าบลบางเสร่ 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
และระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

(Video Conference)
ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 



งานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดสง่เสริมการท่องเที่ยว
บริเวณหาดบางเสร ่อ าเภอสัตหีบ จังหวดัชลบรุี



วัตถุประสงค์ของโครงการ

หาดบางเสร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ต ำบลบำงเสร่ ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติ แหล่ง
ท่องเที่ยวทำงศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กำรประมง อำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแก่ สะพำนท่ำเทียบเรือ

รวมทั้งมีที่พักส ำหรับบริกำรนักท่องเที่ยวมำกมำย ดังนั้น ชายหาดบางเสร่  จึงจัดเป็นพื้นที่ที่
มีศักยภำพต่อกำรพัฒนำ เนื่องจำกเป็นชำยหำดที่ได้รับควำมนิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจำกมี
ธรรมชำติท่ีสวยงำม บรรยำกำศเงียบสงบ น้ ำทะเลใสสะอำด คล่ืนลมไม่แรง สำมำรถลงเล่นน้ ำได้
ตลอดเวลำ และเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญ ตั้งอยู่ระหว่ำงพัทยำและสัตหีบ ใช้เวลำในกำรเดินทำง
จำกกรุงเทพมหำนคร ไม่เกิน 2 ชั่วโมง เท่ำนั้น

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้เรือส าราญเพิ่มสูงขึ้น ท ำให้พื้นที่
เมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง และอ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีเรือส ำรำญต่ำงประเทศ (เรือยอร์ ช) 
จ ำนวนมำกเข้ำมำใช้บริกำร เพื่อเดินทำงท่องเที่ยวไปยังเกำะต่ำงๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และมีแนวโน้มเพิ่ม
ปริมำณมำกข้ึนในอนำคต ดังนั้น กำรพัฒนำท่ำเรือมำริน่ำส ำหรับเรือส ำรำญ (ยอร์ ช) ร่วมกับกำร
พัฒนำพื้นท่ีชำยหำดโดยกำรเสริมทรำยชำยหำด บริเวณหำดบำงเสร่ อ ำเภอสัตหีบ เป็นส่ิงจูงใจให้
นักท่องเที่ยวเข้ำมำในพื้นท่ีมำกขึ้น 

กรมเจ้าท่า ได้พิจำรณำเห็นแล้วว่ำสมควรสนับสนุนโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

(อีอีซี) โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรขนส่งทำงน้ ำ ท่ำเรือมำริน่ำรองรับกำรท่องเที่ยว
บริเวณหำดบำงเสร่ อีกทั้งกรมเจ้ำท่ำได้รับกำรร้องเรียนจำกประชำชนและผู้ประกอบกำรในพื้นที่
ชำยหำดบำงเสร่ในเรื่องปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จึงเห็นสมควรที่จะด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรกัด
เซำะในพื้นที่หำดบำงเสร่ อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทำงประมำณ 1.5 กิโลเมตร

ความเป็นมาของโครงการ



หาดบางเสร ่ต าบลบางเสร ่อ าเภอสตัหบี จังหวดัชลบุรี
พื้นที่เสริมทรายชายหาด : จากบริเวณชายหาดหน้าสวนสาธารณะบางเสร่ 
ถึง ชายหาดบริเวณซอยนาจอมเทียน 56

ความยาวชายหาด 1,500 เมตร 

พื้นที่ศึกษาของโครงการ



พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ า “ท่าเรือมาริน่า” รองรับ
การท่องเที่ยวบริเวณหาดบางเสร่ และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในพ้ืนท่ี
หาดบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร 
เพื่อสนับสนุนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

แนวคิดการพัฒนาโครงการ

และแนวทางการประเมินความต้องการการใช้งานท่าเทียบเรือ/มารีน่า
และชายหาดบางเสร่



ทางเลือกในการด าเนินโครงการ

พัฒนาท่าเรือ

เสริมทรายชายหาด

ทางเลือกท่ี 2ทางเลือกท่ี 1

บริเวณชายหาด
หน้ากิจการบ้านพัก
กรมยุทธศึกษา  

ก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือใหม่

ปรับปรุง

ท่าเทียบเรือ
กลุ่มประมงบางเสร่

ทางเลือกท่ี 3

ก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือใหม่

บริเวณชายหาด
หน้าสวนสาธารณะ

บางเสร่

ทางเลือกท่ี 4

ก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือใหม่

บริเวณชายหาด
หน้าพื้นท่ีว่าง
ของเอกชน

ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 ทางเลือกท่ี 4

การเสริมทราย
ชายหาด

การเสริมทราย
ชายหาดร่วมกับ
การใช้ถุงทราย

การเสริมทราย
ชายหาดร่วมกับ

การก่อสร้างหัวหาด

การเสริมทราย
ชายหาดร่วมกับ
การก่อสร้าง
สันดอนใต้น้ า 
(Submerge 
Structure)



ทางเลือกท่ี 1

บริเวณชายหาด
หน้ากิจการบ้านพัก
กรมยุทธศึกษา  

ก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือใหม่

ต าแหน่งทางเลือกเบื้องต้น : พื้นที่พัฒนาท่าเรือมารีน่า

ข้อเด่น ข้อด้อย

• พื้นที่ที่เงียบสงบ สวยงำม 
เหมำะแก่กำรพักผ่อน

• เส้นทำงคมนำคมไปยังต ำแหน่งทำ่เรือ 
ต้องใช้เส้นทำงของค่ำยทหำร

• กำรพัฒนำพื้นที่หลังท่ำเทยีบเรือ
จะต้องใช้พื้นที่ของกองทัพเรือ 
ต้องมีกำรด ำเนินงำนหลำยข้ันตอน 
ใช้เวลำนำน

• ส่งผลกระทบด้ำนทศันยีภำพ 
ควำมสวยงำมของธรรมชำติ



ต าแหน่งทางเลือกเบื้องต้น : พื้นที่พัฒนาท่าเรือมารีน่า

ทางเลือกท่ี 2

ปรับปรุง

ท่าเทียบเรือ
กลุ่มประมงบางเสร่

ข้อเด่น ข้อด้อย

• มีโครงสร้ำงเดิมอยู่แล้ว
• มีควำมพร้อมของร่องน้ ำเดินเรือ 

(ปัจจุบันมีกำรเดนิเรือประมง)
• มีกำรใช้งำนในลักษณะที่คล้ำยคลึง

กับมำรีน่ำ กล่ำวคือ มีกำรจอดเรือ 
ข้ึนลงเรือ และกำรคมนำคมไปยัง
พื้นที่ต่ำงๆ

• ปัจจุบันมีกำรใช้ประโยชน์ เพื่อกำรจอด
เรือ/ขนถ่ำยผลผลิตประมงของ
เรือประมงที่ค่อนข้ำงหนำแน่น 

• ต้องมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและ
ก่อสร้ำงเพิ่มเติม

• อยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชนหนำแน่น 
ถนนทำงเข้ำ-ออกแคบ

• ไม่มีพื้นที่จอดรถยนต์



ทางเลือกที่ 3

ก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือใหม่

บริเวณชายหาด
หน้าสวนสาธารณะ

บางเสร่

ต าแหน่งทางเลือกเบื้องต้น : พื้นที่พัฒนาท่าเรือมารีน่า

• ข้อเด่น • ข้อด้อย

• อยู่ใกล้พื้นที่ชุมชน ชำยหำด 
สวนสำธำรณะ และร้ำนค้ำ

• มีลำดทำงข้ึนลงเรือ
• มีสวนสำธำรณะซึง่เป็นของรัฐสำมำรถ

พัฒนำเป็นพื้นทีห่ลังทำ่เทียบเรือ
• ต ำแหน่งที่ตั้งจัดอยู่พื้นที่ท่ำเทียบเรือ 

ซึ่งมีลักษณะกำรใช้ประโยชน์ ที่
คล้ำยคลึงกัน

• ชุมชนสูญเสียพื้นที่สวนสำธำรณะ
บำงส่วนเพื่อพัฒนำพื้นที่หลังหำด

• บริเวณต ำแหน่งก่อสร้ำงท่ำเทียบ
เรือ อำจกระทบต่อกำรใช้ประโยชน์
พื้นที่ชำยหำดเล็กน้อย



ข้อเด่น ข้อด้อย

• อยู่บริเวณพื้นที่ว่ำง เป็นพื้นที่ชุมชนไม่
หนำแน่น และอยู่ห่ำงจำกชุมชนเดิมไม่มำก
นัก

• ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนไม่มำก
• ต ำแหน่งที่ตั้งอยู่สุดถนนเลียบชำยหำด 
• สำมำรถเช่ือมต่อกับเส้นทำงคมนำคมได้สะดวก
• สำมำรถแยกกิจกรรมของกำรใช้ท่ำเทียบเรือ 

และลดควำมแออัดของท่ำเทียบเรือประมง
บำงเสร่ รวมถึงควำมแออัดของกำรใช้พื้นที่
ชำยหำดบำงเสร่ได้บำงส่วน

• กำรพัฒนำพื้นทีท่่ำเทยีบเรือ สำมำรถรองรับ
กำรจอดรถของนักท่องเทีย่วและลดควำมแออัด
บริเวณถนนริมชำยหำดลงได้บำงส่วน 

• พื้นที่หลังท่ำเป็นแนวถนนเลยีบชำยฝั่ง
• ต้องมีกำรเวนคืนที่ดินเอกชนเพื่อ

พัฒนำพื้นที่หลังท่ำ
• ต้องขยำยถนนทำงเข้ำ-ออก 

(ซอยนำจอมเทียน 56)
• ต ำแหน่งอยู่บริเวณกลำงอ่ำว ดังนั้น 

อำจส่งผลกระทบดำ้นทศันยีภำพและ
กำรใช้ประโยชน์ พื้นที่หำด

ทางเลือกท่ี 4

ก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือใหม่

บริเวณชายหาด
หน้าพื้นทีว่่าง
ของเอกชน

ต าแหน่งทางเลือกเบื้องต้น : พื้นที่พัฒนาท่าเรือมารีน่า



หาดบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี



งานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดสง่เสริมการท่องเที่ยว

บริเวณหาดบางเสร ่อ าเภอสัตหีบ จังหวดัชลบรุี



แนวทางการเสริมหาด : 1.   การเสริมทรายชายหาด



แนวทางการเสริมหาด : 2. การเสริมทรายชายหาด
ร่วมกับการใช้ถุงทราย



แนวทางการเสริมหาด : 3. การเสริมทรายชายหาด
ร่วมกับการก่อสร้างหัวหาด



แนวทางการเสริมหาด : 4. การเสริมทรายชายหาดร่วมกับการ
ก่อสร้างสันดอนใต้น้ า 
(Submerge Structure)



การประชาสัมพันธ์
และการประชุมสัมมนา 
เพื่อชี้แจงผลการศึกษา
และรับฟังข้อคิดเห็น

1

2

3

ครั้งที่

ครั้งที่

ครั้งที่

การรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนา
และเพื่อประกอบการออกแบบ
การรับฟังความคิดเห็นต่อเพื่อประกอบ
การจัดวางผังแม่บท
เพื่อประกอบการศึกษาออกแบบและประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดท ารายงาน EIA

จัดประชุมสัมมนาโครงการ 
เพื่อชี้แจงผลการศึกษา 
และรับฟังความคิดเห็น
ในพื้นที่ จ านวน 3 ครั้ง

กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
7 กลุ่ม  ตามแนวทางการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
ของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม







สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศึกษาส ารวจและออกแบบดา้น
วิศวกรรม
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียร่ิง
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 196/10-12
ซอยประดิพัทธ์  14 
ถนนประดิพัทธ์  แขวงพญำไท 
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร

งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด

เลขที่ 3/23 หมู่ที่ 5
ต ำบลลำดสวำย 
อ ำเภอล ำลูกกำ ปทุมธำนี

งานศึกษาสมุทรศาสตร์และ
การเสริมทรายชายหาด
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่ 254 ถนนพญำไท 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหำนคร  

งานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร ์วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยว

บริเวณหาดบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


