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รายละเอียด
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ งที่ 2 เพื่ อ น าเสนอรู ป แบบ
โครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เกณฑ์การคัดเลือกรู ปแบบที่เหมาะสม
และรับฟังข้อคิดเห็นของชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในพื้นที่ งานศึ กษาวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อมและสารวจ
ออกแบบโครงสร้ า งป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ งบริ เวณบ้า นอ่า วเคย หมู่ 4
ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
สารวจออกแบบรายละเอีย ด บริ เวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 4 ตาบลม่วงกลวง
อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และศึ กษาและจัดทา รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA)
วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
อาคารยูนิลิเวอร์ ภายในโรงเรี ยนบ้านสานัก หมู่ 3 ตาบลม่วงกลวง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิศวกรรม กรมการขนส่ งทางน้ าและ
พาณิ ชยนาวี โทร : 02-2343593
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โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสารวจออกแบบโครงสร้าง
ป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริ เวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 4 ตาบลม่วงกลวง อาเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง
เหตุผลความจาเป็ น
ชายหาดบริ เวณอ่าวเคย ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีลกั ษณะเป็ นคุง้ อ่าว
รู ปตัวยู มี หาดทรายที่ขาวสะอาด สามารถลงเล่ นน้ าทะเลได้ ตกปลาริ มฝั่ งทะเลได้ เนื่ องจากเป็ น
แหล่งปลาชุ กชุ ม จัดว่าเป็ นชายหาดท่องเที่ยวที่ สวยงามแห่ งหนึ่ ง ชายหาดมีสภาพค่อนข้างสมดุ ล
การเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย แต่วา่ หลังเกิดเหตุภยั พิบตั ิสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เป็ นต้น
มา ชาวบ้านที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณอ่าวเคย พบว่า ชายหาดบริ เวณอ่าวเคยเกิดการกัดเซาะอย่างรุ นแรงเป็ น
ประจาทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2554 ที่ผา่ นมา ได้เกิดคลื่นลมรุ นแรงกัดเซาะชายฝั่งตลอด
แนว ชาวบ้านที่อาศัยริ มชายฝั่ ง ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พประมงและทาสวนมะพร้ าว พบว่า สวน
มะพร้าวและป่ าสนธรรมชาติริมชายหาด ถูกกัดเซาะหายไปจานวนมาก ชายฝั่งบางจุดมีการกัดเซาะ
ถึงบ้านเรื อนประชาชนสร้ างความเสี ยหาย มีประชาชนต้องอพยพย้ายที่พกั อาศัยหนี ไปหลายราย
กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านกว่า 300 ลา ที่เคยจอดเรื อประมงริ มชายหาดได้ ก็ไม่สามารถจอดเรื อได้อีก
ต่อไป เพราะชายฝั่งถูกกัดเซาะ ต้องโยกย้ายหาพื้นที่จอดเรื อใหม่ ในบางจุดชายฝั่งถูกกัดเซาะหายไป
หลายร้อยเมตร ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร้องขอความช่ วยเหลื อ ผ่านไปยังองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เพื่อขอให้ทาแนวกั้นในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง เพื่อชะลอความรุ นแรงของกระแสคลื่นลมที่พดั เข้า
มา แต่ยงั ไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลม่วงกลวง จึงได้มีหนังสื อที่
รน 72901/438 ลงวันที่ 18 สิ งหาคม 2554 ขอให้กรมเจ้าท่า ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาการกัด
เซาะชายฝั่งดังกล่าวเป็ นการเร่ งด่วน
กรมเจ้า ท่า เห็ นสมควรที่ จะดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง ในพื้ นที่ บ ริ เวณ
ดังกล่ าวเป็ นการเร่ งด่ วน เพื่ อให้เป็ นการแก้ไขปั ญหาระยะยาวอย่างยัง่ ยืน และเป็ นไปตามหลัก
วิชาการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีค่าบารุ งรักษาต่ า อันเป็ นการประหยัดงบประมาณของรัฐบาล
ระยะยาว กรมเจ้าท่า ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการพัฒนาการขนส่ งทางน้ า อัน
ได้แก่ การก่อสร้ างท่าเทียบเรื อ เขื่อนกันทรายและคลื่ น เขื่ อนป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง และสิ่ ง
อานวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่ งทางน้ า จึงได้วา่ จ้าง
ที่ ป รึ ก ษา ที่ มี ค วามช านาญงานในด้า นวิ ศ วกรรมชายฝั่ ง (Coastal Engineering) ด าเนิ น ศึ ก ษา
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และสารวจออกแบบโครงสร้ างป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง บริ เวณบ้านอ่าว
เคย หมู่ 4 ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ครอบคลุมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
ชื่อโครงการ
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วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง บริ เวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 4
ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และกาหนดแนวทาง วิธีการป้ องกันและแก้ไขที่
เหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการใช้งานของชายหาด
2) เพื่อสารวจออกแบบรายละเอียด โครงสร้างเพื่อป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริ เวณบ้าน
อ่าวเคย หมู่ 4 ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง รวมทั้งจัดเตรี ยมเอกสารประกอบ
การประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างดังกล่าว
3) เพื่อศึกษา และจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) งานก่อสร้ าง
โครงสร้ า งป้ องกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง ตามแนวทางของ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) เพื่อนาเสนอ สผ. ให้ความเห็นชอบ
สาระสาคัญ
ชายหาดบริ เวณอ่าวเคยเกิ ดการกัดเซาะอย่า งรุ นแรงเป็ นประจาทุ ก ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงปี 2554 ที่ผา่ นมา ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลม่วงกลวง จึงได้มีหนังสื อที่ รน 72901/438
ลงวันที่ 18 สิ งหาคม 2554 ขอให้กรมเจ้าท่า ให้ความช่ วยเหลื อแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง
ดังกล่าวเป็ นการเร่ งด่วน
กรมเจ้า ท่ า จึง ได้ว่า จ้า งที่ ป รึ กษา ที่ มี ค วามช านาญงานในด้า นวิศวกรรมชายฝั่ ง (Coastal
Engineering) ดาเนิ นศึ กษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และสารวจออกแบบโครงสร้ างป้ องกันการกัด
เซาะชายฝั่ ง บริ เวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 4 ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ครอบคลุ ม
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
สาหรับการศึกษาในเบื้ องต้นได้จดั ให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้ แจงข้อมูลข่าวสารของ
โครงการให้ ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งได้ รั บ ทราบ และร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น โดยน าเสนอถึ ง
วัตถุ ประสงค์ รายละเอี ยดของการศึ กษาด้านต่างๆ ในภาพรวม ตลอดจนผลกระทบและมาตรการ
ป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้ นจากการดาเนิ นโครงการ โดยการจัดประชุ มเพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการศึกษา
ผู้ดาเนินการ
กรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างที่ปรึ กษาฯ ได้แก่ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่ งแวดล้อม บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็ นผูด้ าเนิ นการศึกษาโครงการนี้
สถานทีด่ าเนินการ
การประชุ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน ครั้งที่ 2 นี้ จะดาเนิ นการประชุ ม ณ อาคารยูริลิ
เวอร์ ภายในโรงเรี ยนบ้านสานัก หมู่ 3 ตาบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จังหวัดระนอง ในวันอังคารที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) สารวจและศึกษาด้ านวิศวกรรมชายฝั่ง
- รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล แผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สารวจภูมิประเทศริ มชายทะเล ความลึกท้องน้ า และสภาพพื้นที่ทอ้ งทะเล สารวจ
ทางด้านธรณี ฐานราก
- รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ที่จาเป็ นสาหรับการออกแบบ อันได้แก่ ข้อมูลด้าน
สภาพทางอุ ท กศาสตร์ อุ ท กวิท ยา อุ ตุ นิย มวิท ยา ข้อ มู ล ลม ข้อ มู ล คลื่ น ข้อ มู ล
กระแสน้ า ข้อมูลระดับน้ า แหล่งวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ
- วิ เ คราะห์ ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงชายฝั่ ง ด้ ว ยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
(Geographical Information System) เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ง
ในบริ เวณพื้นที่ โครงการและข้างเคียง ที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั และที่อาจเกิ ดขึ้นจาก
การก่อสร้างในอนาคต อีกทั้งวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริ เวณ
ดังกล่าว
- ศึกษาสถิ ติการเกิ ดและความรุ นแรงของพายุ และมรสุ มที่ ผ่านมา การยกตัวของ
ระดับ น้ า เนื่ อ งจากพายุ แ ละลมมรสุ ม ที่ ผ่า นมา รวมถึ ง สภาพการเกิ ด คลื่ น ลม
กระแสน้ า วิเ คราะห์ ก ารเคลื่ อนตัวของตะกอนชายฝั่ ง และการกัดเซาะบริ เวณ
โครงการ โดยใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
- เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง บริ เวณพื้นที่ โครงสร้ า ง
อย่างน้อย 3 ทางเลือก โดยพิจารณารวมถึ งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าบารุ งรักษา
ความสวยงาม ผลกระทบต่อการใช้งานชายหาด ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมถึ ง
ผลกระทบอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น
- ศึ ก ษาเบื้ องต้นในด้า นเศรษฐกิ จ ความคุ ม้ ค่ าของโครงการ เพื่ อใช้ป ระกอบการ
พิจารณาดาเนินงานของ กรมเจ้าท่า
2) การออกแบบรายละเอียด
- ทาการออกแบบรายละเอียด ขององค์ประกอบโครงสร้าง ตามแนวทางเลือกที่เห็น
ว่าเหมาะสมที่สุด โดยให้มีผลกระทบที่นอ้ ยที่สุด และต้องพิจารณาให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม อีกทั้งคานึงถึงความคิดเห็นของชุมชน
- วางแผนและกาหนดขั้นตอนของการก่อสร้าง
- ประเมินปริ มาณงาน จัดทาราคากลางก่อสร้างของโครงการ
- จัดทาเอกสารแบบรายละเอี ยดในขั้นสุ ดท้าย พร้ อมจัดทาเอกสารประกวดราคา
รายการประกอบแบบ
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3) การการศึกษาวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA)
การศึ ก ษาประเมิ นผลการทบสิ่ ง แวดล้อม ดาเนิ นการศึ ก ษาตามแนวทางการศึ ก ษา
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) ของ สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม (สผ.) ล่าสุ ด เพื่อนาเสนอ สผ.ให้ความเห็นชอบ
4) การประชุ มสั มพันธ์ และประชุ มสั มมนาเพือ่ ชี้แจงผลการศึกษาและรับฟังข้ อคิดเห็น
จัด ให้ มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ โ ครงการ รวมทั้ง ประชุ ม สั ม มนาร่ ว มกับ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งส่ วนราชการ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่ น เพื่อทราบถึงการดาเนิ น
โครงการ และเกิ ด ความเข้า ใจที่ ถู ก ต้อ งตรงกัน ให้ เ สอดคล้อ งตามระเบี ย บส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เพื่อให้ผมู ้ ีส่วน
ร่ วมในทุ กระดับ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพื้นที่ โครงการ ได้รับข้อมูลข่ าวสารที่
ถูกต้อง และมี ส่วนร่ วมในการคิ ดเห็ น หรื อข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ และเพื่อ
ให้ผลการสารวจออกแบบ สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ าย
ระยะเวลาดาเนินการ
27 กันยายน 2556 – 27 กันยายน 2557 (12 เดือน)
ผลผลิต
1) ผลการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง บริ เวณบ้านอ่าวเคย หมู่
4 ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ครอบคลุมระยะทางประมาณ 4 กิ โลเมตร และ
ก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารป้ องกัน และแก้ไ ขที่ เ หมาะสม ให้ ส อดคล้อ งกับ สภาพพื้ น ที่ รวมทั้ง
สอดคล้องกับสภาพการใช้งานของชายหาด
2) ผลการสารวจออกแบบรายละเอียด โครงสร้างเพื่อป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง บริ เวณ
บ้านอ่าวเคย หมู่ 5 ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ครอบคลุ มระยะทางประมาณ 4
กิโลเมตร รวมทั้ง จัดเตรี ยมเอกสารประกอบ การประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างดังกล่าว
3) รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อม (EIA) โครงสร้ า งป้ องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง บริ เวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 4 ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ครอบคลุมระยะทาง
ประมาณ 4 กิ โลเมตร ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม (สผ.)
ผลลัพธ์
โครงสร้ างเขื่อนฯ ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้ปัญหาการกัดเซาะลดลง ช่ ว ย
บรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐและประชาชน
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมต่ อประชาชน
การก่อสร้างโครงการอาจจะเกิดผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมต่อชุ มชนที่อาศัยในบริ เวณ
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการทั้งในช่ วงเวลาก่อสร้างและระยะเวลาดาเนินโครงการ ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาฯ จะ
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ได้ทาการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) ซึ่งจะนาเสนอรายละเอียดและสรุ ปผลกระทบและแนว
ทางการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวต่อไป
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่ อประชาชน
ผูด้ าเนิ นการศึกษาโครงการฯ ได้เตรี ยมมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดาเนินโครงการทั้งในช่วงของการก่อสร้างและช่วงของการดาเนิ นโครงการ
ผลการดาเนินงานการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ได้จดั ให้มีการประชุ มการมี ส่วนร่ วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารยูนิลิเวอร์ ภายในโรงเรี ยนบ้านสานัก โดยมี นายศุภวัชร ศักดา
รองผูว้ ่า ราชการจัง หวัด ระนอง เป็ นประธานเปิ ดการประชุ ม ผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ว ย
หน่ วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่เกี่ ยวข้อง และประชาชนใน
ตาบลม่วงกล่ อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ จากกรมเจ้าท่า และที่ ปรึ ก ษา รวมทั้งสิ้ น 141 คน ในจานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ทั้งหมด 122 คน (ไม่รวมกรมเจ้าท่า และที่ปรึ กษา) มีผตู ้ อบแบบสอบถาม 86 คน
คิดเห็นร้อยละ 84.40
ความคิดเห็นต่อผลของโครงการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คิด
เป็ นร้อยละ 77 คิดว่าจะมีผลดี เพราะ
- ชาวบ้านจะได้มีพ้นื ที่อยูอ่ าศัยมัน่ คงตลอดไป
- ช่วยป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่งไม่ให้มีผลกระทบมากและมีที่จอดเรื อประมงสะดวก
-ช่วยอนุ รักษ์และป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มีผลดีกบั ผูอ้ ยูอ่ าศัย การทามาหากินของ
ประชาชน การท่องเที่ยว และระบบนิเวศของทะเลชายฝั่ง
- น้ าทะเลจะได้ไม่กดั เซาะชายฝั่งอีก เพราะที่ผา่ นมาน้ าได้กดั เซาะสร้างความเสี ยหาย
-จะได้ใช้เป็ นท่าเทียบเรื อประมง
ความคิดเห็นต่อโครงการในภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 91
เห็นด้วยอย่างยิง่ เพราะ
- แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
- เป็ นผลดีต่อประชาชนและผลดีต่อการท่องเที่ยว
- แก้ปัญหาในระยะยาวและป้ องกันภัยสึ นามิได้
- น้ าทะเลจะไม่กดั เซาะอีกและพื้นที่ชาวบ้านจะไม่เสี ยหาย
- แก้ปัญหาถูกจุด
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนหนึ่ง คิดเป็ นร้อยละ 8 เห็นด้วยแต่มีขอ้ วิตกกังวล เพราะ
- จะเกิดผลกระทบกับผูอ้ ยูอ่ าศัยมากน้อยเพียงใด
- โครงการอาจส่ งผลกระทบระบบนิเวศที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อไม่
- กลัวข้อมูลจะไม่ถึงชาวบ้าน
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สรุ ปข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
- ขอให้กรมเจ้าท่าและที่ปรึ กษาได้นาข้อมูลกลับไปคิดและวิเคราะห์เพื่อที่จะได้นา
กลับมาคิดแก้ไข และอยากให้ติดตามสารวจผลกระทบของบริ เวณชายฝั่งต่อไป
เพื่อที่ทีมงานกรมเจ้าท่าจะได้ติดตามแก้ไขแบบต่อเนื่ อง หรื อจัดให้มีโครงการ
เพิ่มเติมเพื่อประชาชนบริ เวณชายฝั่งต่อไป
- ขอให้ทาการวิเคราะห์และศึกษาโดยใช้เวลาที่เร็ วขึ้น เพราะบริ วณหาดชายฝั่งนั้น
ได้พงั ลงอย่างรวดเร็ ว หากโครงการนี้ล่าช้าไปอาจส่ งผลกระทบต่อชายฝั่งและ
ประชาชนที่อยูอ่ าศัยบริ เวณนี้
- ขอให้ทาการศึกษา ให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านน้อยที่สุด
- อยากให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานตามที่รับผิดชอบให้เข้ามาศึกาข้อมูลอย่างจริ งจัง
และต่อเนื่ อง เพราะชาวบ้านเดือดร้อนมาก
ประมาณการค่ าใช้ จ่าย
อยูใ่ นระหว่างการศึกษา
ทีม่ าของเงิน
งบประมาณรัฐบาล
สอบถามข้ อมูลได้ ที่
คุณบัลลังก์ เมี่ยงบัว
ฝ่ ายวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
โทร : 02-2343593 โทรสาร 02-2343593
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กาหนดการ
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
บริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ ๔ ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.
ณ อาคารยูนิลิเวอร์ ภายในโรงเรียนบ้านสานัก หมู่ ๓ ตาบลม่วงกลวง
จัดโดย กรมเจ้าท่า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๙.๐๐ – ๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

พิธีเปิดการประชุม
 กล่าวรายงาน
ผู้แทนกรมเจ้าท่า
 กล่าวเปิดการประชุม
นายอาเภอกะเปอร์

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

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