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หัวข้อเร่ือง รายละเอยีด 

หัวข้อเร่ือง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2  เพื่อน าเสนอรูปแบบ
โครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง เกณฑ์การคดัเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม 
และรับฟังขอ้คิดเห็นของชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นท่ี งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและส ารวจ
ออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังบริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 4 
ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง 

รายละเอยีด ส ารวจออกแบบรายละเอียด บริเวณบา้นอ่าวเคย หมู่ 4 ต าบลม่วงกลวง 
อ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง และศึกษาและจดัท า รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

วนัที่ท ากจิกรรม วนัองัคารท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
สถานที่ อาคารยนิูลิเวอร์  ภายในโรงเรียนบา้นส านกั  หมู่ 3  ต าบลม่วงกลวง 
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ฝ่ายวศิวกรรม กรมการขนส่งทางน ้ าและ

พาณิชยนาว ีโทร : 02-2343593 
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ช่ือโครงการ โครงการศึกษาวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและส ารวจออกแบบโครงสร้าง
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังบริเวณบา้นอ่าวเคย หมู่ 4 ต าบลม่วงกลวง อ าเภอ
กะเปอร์ จงัหวดัระนอง 

เหตุผลความจ าเป็น 
 ชายหาดบริเวณอ่าวเคย ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง มีลกัษณะเป็นคุง้อ่าว 
รูปตวัยู มีหาดทรายท่ีขาวสะอาด สามารถลงเล่นน ้ าทะเลได้ ตกปลาริมฝ่ังทะเลได้ เน่ืองจากเป็น
แหล่งปลาชุกชุม จดัว่าเป็นชายหาดท่องเท่ียวท่ีสวยงามแห่งหน่ึง ชายหาดมีสภาพค่อนขา้งสมดุล 
การเปล่ียนแปลงบา้งเล็กนอ้ย แต่วา่หลงัเกิดเหตุภยัพิบติัสึนามิ เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2547 เป็นตน้
มา ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณอ่าวเคย พบวา่ ชายหาดบริเวณอ่าวเคยเกิดการกดัเซาะอยา่งรุนแรงเป็น
ประจ าทุกปี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงปี 2554 ท่ีผา่นมา ไดเ้กิดคล่ืนลมรุนแรงกดัเซาะชายฝ่ังตลอด
แนว ชาวบา้นท่ีอาศยัริมชายฝ่ัง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและท าสวนมะพร้าว พบว่า สวน
มะพร้าวและป่าสนธรรมชาติริมชายหาด ถูกกดัเซาะหายไปจ านวนมาก ชายฝ่ังบางจุดมีการกดัเซาะ
ถึงบา้นเรือนประชาชนสร้างความเสียหาย มีประชาชนตอ้งอพยพยา้ยท่ีพกัอาศยัหนีไปหลายราย 
กลุ่มชาวประมงพื้นบา้นกวา่ 300 ล า ท่ีเคยจอดเรือประมงริมชายหาดได ้ก็ไม่สามารถจอดเรือไดอี้ก
ต่อไป เพราะชายฝ่ังถูกกดัเซาะ ตอ้งโยกยา้ยหาพื้นท่ีจอดเรือใหม่ ในบางจุดชายฝ่ังถูกกดัเซาะหายไป
หลายร้อยเมตร ท่ีผ่านมาชาวบา้นไดร้้องขอความช่วยเหลือ ผ่านไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เพื่อขอให้ท าแนวกั้นในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เพื่อชะลอความรุนแรงของกระแสคล่ืนลมท่ีพดัเขา้
มา แต่ยงัไม่มีความคืบหนา้แต่ประการใด ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงกลวง จึงไดมี้หนงัสือท่ี 
รน 72901/438 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2554 ขอให้กรมเจา้ท่า ให้ความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาการกดั
เซาะชายฝ่ังดงักล่าวเป็นการเร่งด่วน 
 กรมเจ้าท่า เห็นสมควรท่ีจะด าเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ในพื้นท่ีบริเวณ
ดงักล่าวเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างย ัง่ยืน และเป็นไปตามหลัก
วิชาการ เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี มีค่าบ ารุงรักษาต ่า อนัเป็นการประหยดังบประมาณของรัฐบาล
ระยะยาว กรมเจา้ท่า ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ในการพฒันาการขนส่งทางน ้ า อนั
ได้แก่ การก่อสร้างท่าเทียบเรือ เข่ือนกนัทรายและคล่ืน เข่ือนป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมาตรการเก่ียวกบัความปลอดภยัในการขนส่งทางน ้ า จึงไดว้า่จา้ง
ท่ีปรึกษา ท่ีมีความช านาญงานในด้านวิศวกรรมชายฝ่ัง (Coastal Engineering) ด าเนินศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และส ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง บริเวณบา้นอ่าว
เคย หมู่ 4 ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง ครอบคลุมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  
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วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อศึกษาวเิคราะห์ปัญหา และสาเหตุของการกดัเซาะชายฝ่ัง บริเวณบา้นอ่าวเคย หมู่ 4

ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง และก าหนดแนวทาง วิธีการป้องกนัและแก้ไขท่ี
เหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี รวมทั้งสอดคลอ้งกบัสภาพการใชง้านของชายหาด 

2) เพื่อส ารวจออกแบบรายละเอียด โครงสร้างเพื่อป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง บริเวณบา้น 
อ่าวเคย หมู่ 4 ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง รวมทั้งจดัเตรียมเอกสารประกอบ  
การประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างดงักล่าว 

3) เพื่อศึกษา และจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) งานก่อสร้าง
โครงสร้างป้องกันการกัด เซาะชาย ฝ่ัง  ตามแนวทางของ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เพื่อน าเสนอ สผ. ใหค้วามเห็นชอบ 
สาระส าคัญ 
 ชายหาดบริเวณอ่าวเคยเกิดการกดัเซาะอย่างรุนแรงเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงปี 2554 ท่ีผา่นมา  ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงกลวง จึงไดมี้หนงัสือท่ี รน 72901/438 
ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2554 ขอให้กรมเจา้ท่า ให้ความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง
ดงักล่าวเป็นการเร่งด่วน 
 กรมเจา้ท่าจึงได้ว่าจ้างท่ีปรึกษา ท่ีมีความช านาญงานในด้านวิศวกรรมชายฝ่ัง (Coastal 
Engineering) ด าเนินศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม และส ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกนัการกดั
เซาะชายฝ่ัง บริเวณบา้นอ่าวเคย หมู่ 4 ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง ครอบคลุม
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  
 ส าหรับการศึกษาในเบ้ืองตน้ได้จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์เพื่อช้ีแจงขอ้มูลข่าวสารของ
โครงการให้ผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น โดยน าเสนอถึง
วตัถุประสงค์ รายละเอียดของการศึกษาด้านต่างๆ ในภาพรวม ตลอดจนผลกระทบและมาตรการ
ป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ โดยการจดัประชุมเพื่อประชาสัมพนัธ์
โครงการอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาของการศึกษา  
ผู้ด าเนินการ 

 กรมเจา้ท่า ไดว้่าจา้งท่ีปรึกษาฯ ไดแ้ก่ ศูนยว์ิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม บางเขน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ให้เป็นผูด้  าเนินการศึกษาโครงการน้ี 
สถานทีด่ าเนินการ 
 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน คร้ังท่ี 2  น้ีจะด าเนินการประชุม ณ อาคารยูริลิ
เวอร์ ภายในโรงเรียนบา้นส านกั   หมู่ 3  ต าบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์  จงัหวดัระนอง ในวนัองัคารท่ี  
1 กรกฎาคม พ.ศ.  2557  เวลา 9.00-12.00 น.  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) ส ารวจและศึกษาด้านวศิวกรรมชายฝ่ัง 

- รวบรวมและตรวจสอบขอ้มูล แผนท่ีภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

- ส ารวจภูมิประเทศริมชายทะเล ความลึกทอ้งน ้ า และสภาพพื้นท่ีทอ้งทะเล ส ารวจ
ทางดา้นธรณีฐานราก 

- รวบรวมและตรวจสอบขอ้มูล ท่ีจ  าเป็นส าหรับการออกแบบ อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้น
สภาพทางอุทกศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลลม ข้อมูลคล่ืน ข้อมูล
กระแสน ้า ขอ้มูลระดบัน ้า แหล่งวสัดุก่อสร้าง และอ่ืนๆ 

- วิเคราะห์ปัญหาการเปล่ียนแปลงชายฝ่ัง ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographical Information System) เพื่อประเมินการเปล่ียนแปลงของแนวชายฝ่ัง 
ในบริเวณพื้นท่ีโครงการและขา้งเคียง ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การก่อสร้างในอนาคต อีกทั้งวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังบริเวณ
ดงักล่าว 

- ศึกษาสถิติการเกิดและความรุนแรงของพายุ และมรสุมท่ีผ่านมา การยกตวัของ
ระดับน ้ า เน่ืองจากพายุและลมมรสุมท่ีผ่านมา รวมถึง สภาพการเกิดคล่ืนลม 
กระแสน ้ า วิเคราะห์การเคล่ือนตวัของตะกอนชายฝ่ัง และการกัดเซาะบริเวณ
โครงการ โดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

- เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง บริเวณพื้นท่ีโครงสร้าง 
อยา่งนอ้ย 3 ทางเลือก โดยพิจารณารวมถึงค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษา 
ความสวยงาม ผลกระทบต่อการใช้งานชายหาด ผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมถึง
ผลกระทบอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึน 

- ศึกษาเบ้ืองต้นในด้านเศรษฐกิจ ความคุม้ค่าของโครงการ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาด าเนินงานของ กรมเจา้ท่า 

2) การออกแบบรายละเอยีด 
- ท าการออกแบบรายละเอียด ขององคป์ระกอบโครงสร้าง ตามแนวทางเลือกท่ีเห็น

วา่เหมาะสมท่ีสุด โดยให้มีผลกระทบท่ีนอ้ยท่ีสุด และตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้ม อีกทั้งค  านึงถึงความคิดเห็นของชุมชน 

- วางแผนและก าหนดขั้นตอนของการก่อสร้าง 
- ประเมินปริมาณงาน จดัท าราคากลางก่อสร้างของโครงการ 
- จดัท าเอกสารแบบรายละเอียดในขั้นสุดทา้ย พร้อมจดัท าเอกสารประกวดราคา 

รายการประกอบแบบ 
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3)  การการศึกษาวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
การศึกษาประเมินผลการทบส่ิงแวดล้อม ด าเนินการศึกษาตามแนวทางการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ของ ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ล่าสุด เพื่อน าเสนอ สผ.ใหค้วามเห็นชอบ 

4) การประชุมสัมพนัธ์และประชุมสัมมนาเพือ่ช้ีแจงผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น 
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้ งประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงาน             
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งส่วนราชการ เอกชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อทราบถึงการด าเนิน
โครงการ และเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน ให้เสอดคล้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  เพื่อให้ผูมี้ส่วน
ร่วมในทุกระดบั โดยเฉพาะประชาชนในเขตพื้นท่ีโครงการ ได้รับขอ้มูลข่าวสารท่ี
ถูกตอ้ง และมีส่วนร่วมในการคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ และเพื่อ
ใหผ้ลการส ารวจออกแบบ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทุกฝ่าย   

ระยะเวลาด าเนินการ 
    27  กนัยายน 2556 – 27  กนัยายน  2557  (12 เดือน)   
ผลผลติ 

 1) ผลการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของการกดัเซาะชายฝ่ัง บริเวณบา้นอ่าวเคย หมู่ 
4  ต  าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง ครอบคลุมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และ
ก าหนดแนวทาง วิธีการป้องกัน และแก้ไขท่ีเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี รวมทั้ ง
สอดคลอ้งกบัสภาพการใชง้านของชายหาด 

2) ผลการส ารวจออกแบบรายละเอียด โครงสร้างเพื่อป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง บริเวณ 
บา้นอ่าวเคย หมู่ 5 ต  าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง ครอบคลุมระยะทางประมาณ 4 
กิโลเมตร รวมทั้ง จดัเตรียมเอกสารประกอบ การประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างดงักล่าว 

3) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝ่ัง บริเวณบา้นอ่าวเคย หมู่ 4 ต  าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง ครอบคลุมระยะทาง
ประมาณ 4 กิโลเมตร ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม (สผ.)  
ผลลพัธ์ 
 โครงสร้างเข่ือนฯ ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปัญหาการกดัเซาะลดลง ช่วย
บรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนประหยดัค่าใชจ่้ายของรัฐและประชาชน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อประชาชน 
 การก่อสร้างโครงการอาจจะเกิดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนท่ีอาศยัในบริเวณ
ใกลเ้คียงพื้นท่ีโครงการทั้งในช่วงเวลาก่อสร้างและระยะเวลาด าเนินโครงการ ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาฯ จะ
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ไดท้  าการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ซ่ึงจะน าเสนอรายละเอียดและสรุปผลกระทบและแนว
ทางการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าวต่อไป 
มาตรการป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบต่อประชาชน 
 ผูด้  าเนินการศึกษาโครงการฯ ไดเ้ตรียมมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการด าเนินโครงการทั้งในช่วงของการก่อสร้างและช่วงของการด าเนินโครงการ 
ผลการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ได้จดัให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน คร้ังท่ี 1 ไปเม่ือวนัท่ี  7  กุมภาพนัธ์  
2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารยนิูลิเวอร์ ภายในโรงเรียนบา้นส านกั  โดยมี นายศุภวชัร  ศกัดา 
รองผูว้่าราชการจังหวดัระนอง เป็นประธานเปิดการประชุม  ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  และประชาชนใน
ต าบลม่วงกล่อง  รวมทั้งเจา้หน้าท่ีจากกรมเจา้ท่าและท่ีปรึกษา รวมทั้งส้ิน 141 คน ในจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทั้งหมด 122 คน (ไม่รวมกรมเจา้ท่า และท่ีปรึกษา) มีผูต้อบแบบสอบถาม 86 คน  
คิดเห็นร้อยละ  84.40   
 ความคิดเห็นต่อผลของโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิด
เป็นร้อยละ  77 คิดวา่จะมีผลดี เพราะ 

 - ชาวบา้นจะไดมี้พื้นท่ีอยูอ่าศยัมัน่คงตลอดไป 

 - ช่วยป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังไม่ใหมี้ผลกระทบมากและมีท่ีจอดเรือประมงสะดวก 
 -ช่วยอนุรักษแ์ละป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง มีผลดีกบัผูอ้ยูอ่าศยั การท ามาหากินของ
ประชาชน การท่องเท่ียว และระบบนิเวศของทะเลชายฝ่ัง 

- น ้าทะเลจะไดไ้ม่กดัเซาะชายฝ่ังอีก เพราะท่ีผา่นมาน ้าไดก้ดัเซาะสร้างความเสียหาย 
 -จะไดใ้ชเ้ป็นท่าเทียบเรือประมง 
ความคิดเห็นต่อโครงการในภาพรวม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 91  

เห็นดว้ยอยา่งยิง่  เพราะ 
- แกปั้ญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชน 
- เป็นผลดีต่อประชาชนและผลดีต่อการท่องเท่ียว 
- แกปั้ญหาในระยะยาวและป้องกนัภยัสึนามิได ้
- น ้าทะเลจะไม่กดัเซาะอีกและพื้นท่ีชาวบา้นจะไม่เสียหาย 
- แกปั้ญหาถูกจุด 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 8  เห็นดว้ยแต่มีขอ้วติกกงัวล เพราะ 
- จะเกิดผลกระทบกบัผูอ้ยูอ่าศยัมากนอ้ยเพียงใด 
- โครงการอาจส่งผลกระทบระบบนิเวศท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัหรือไม่ 
- กลวัขอ้มูลจะไม่ถึงชาวบา้น 
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สรุปขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
- ขอใหก้รมเจา้ท่าและท่ีปรึกษาไดน้ าขอ้มูลกลบัไปคิดและวเิคราะห์เพื่อท่ีจะไดน้ า

กลบัมาคิดแกไ้ข และอยากใหติ้ดตามส ารวจผลกระทบของบริเวณชายฝ่ังต่อไป 

เพื่อท่ีทีมงานกรมเจา้ท่าจะไดติ้ดตามแกไ้ขแบบต่อเน่ือง หรือจดัใหมี้โครงการ

เพิ่มเติมเพื่อประชาชนบริเวณชายฝ่ังต่อไป 

- ขอใหท้ าการวิเคราะห์และศึกษาโดยใชเ้วลาท่ีเร็วข้ึน เพราะบริวณหาดชายฝ่ังนั้น

ไดพ้งัลงอยา่งรวดเร็ว หากโครงการน้ีล่าชา้ไปอาจส่งผลกระทบต่อชายฝ่ังและ

ประชาชนท่ีอยูอ่าศยับริเวณน้ี 

- ขอใหท้ าการศึกษา ใหเ้กิดผลกระทบต่อชาวบา้นนอ้ยท่ีสุด 

- อยากใหก้รมเจา้ท่าและหน่วยงานตามท่ีรับผดิชอบให้เขา้มาศึกาขอ้มูลอยา่งจริงจงั

และต่อเน่ือง เพราะชาวบา้นเดือดร้อนมาก 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 อยูใ่นระหวา่งการศึกษา 
ทีม่าของเงิน 
 งบประมาณรัฐบาล 
สอบถามข้อมูลได้ที ่
 คุณบลัลงัก ์เม่ียงบวั  
 ฝ่ายวศิวกรรม กรมเจา้ท่า 
 โทร : 02-2343593 โทรสาร 02-2343593 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -8- 

ก าหนดการ 
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒ 

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
บริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ ๔ ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

วันอังคารที่  ๑ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. 
ณ อาคารยูนิลิเวอร์  ภายในโรงเรียนบ้านส านัก  หมู่ ๓ ต าบลม่วงกลวง  

จัดโดย กรมเจ้าท่า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 

๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. ลงทะเบียน  
 
๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุม 

 กล่าวรายงาน  
      ผู้แทนกรมเจ้าท่า  

 กล่าวเปิดการประชุม 
 นายอ าเภอกะเปอร ์

 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  น. คณะที่ปรึกษา บรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ 

 การศึกษาด้านวิศวกรรมชายฝั่ง  
      โดย ผศ.ดร.เชิดวงศ์   แสงศุภวณิช 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
      โดย  รศ.ดร.สามัคคี  บุณยวัฒน์ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  โดย  นางมนชนก   วัดมณี 
  
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับฟังความคิดเห็น อภิปราย และตอบข้อซักถาม 
 
๑๒.๐๐ น. ปิดการประชุม   
 
 

********************************************************** 


