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รายละเอียด

วันที่ทากิจกรรม
สถานที่
หมายเหตุ
ไฟล์ แนบ

รายละเอียด
การประชุม ปั จฉิ มนิ เทศโครงการ เพื่อ นาเสนอสรุ ปผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งปะ
กอบด้วย รู ปแบบโครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมกับพื้นที่ ผล
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่ วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื้นที่ได้รับทราบ งานศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มและสารวจออกแบบโครงสร้า งป้ องกัน การกัด เซาะ
ชายฝั่ งตั้งแต่บา้ นหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุ มพุก อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ระยะ 2
สารวจออกแบบรายละเอียด โครงสร้างเพื่อป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริ เวณ
ตั้ง แต่ วดั แหลมตะลุ มพุก ตามแนวชายฝั่ ง ระยะทางประมาณ 12 กิ โลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่บริ เวณหมู่ที่ 1 และ 6 ตาบลปากพนังฝั่งตะวันออก อาเภอปาก
พนัง จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช และศึ ก ษาและจัด ท า รายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558
ห้องประชุม 2 อาคารพิพธิ ภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพือ่ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ฝ่ายวิศวกรรม เจ้าท่า โทร : 02-2343593
รายละเอียดโครงการ
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โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสารวจออกแบบโครงสร้างป้ องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บา้ นหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ระยะ 2
เหตุผลความจาเป็ น
พื้นที่ชายฝั่งตั้งแต่บริ เวณบ้านหน้าโกฏิ ตาบลท่าพระยา ถึงปลายแหลมตะลุมพุก อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งประสบกับ สภาพปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่ อง
เนื่องจากมีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นทะเลเปิ ด ได้รับอิทธิพลของคลื่นลมมรสุ มโดยตรง ประกอบกับพื้นที่
ชายฝั่ งในบริ เวณดังกล่ าว มี การเพาะเลี้ ยงกุ้งติดกับพื้นที่ชายฝั่ ง ทาให้คนั นากุ้งถู กคลื่ นกัดเซาะและ
พังทลาย คลื่นสามารถรุ กล้ าเข้ามาในพื้นที่ชุมชนอาศัยอยู่ ทาให้บา้ นเรื อนได้รับความเสี ยหายไปเป็ น
จานวนมาก จึงจาเป็ นต้องเร่ งดาเนินการป้ องกันพื้นที่บริ เวณดังกล่าวโดยเร่ งด่วน
ในการดาเนินการที่ผา่ นมา กรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างที่ปรึ กษาดาเนิ นการสารวจออกแบบโครงสร้าง
ป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริ เวณตั้งแต่บา้ นหน้าโกฏิ ตาบลท่าพระยา ถึงปลายแหลมตะลุมพุก อาเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 40 กิโลเมตร แล้วเสร็ จในเดือ น
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ต่อมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้มีประกาศให้ โครงสร้าง
เขื่อ นกันคลื่ นในทะเลทุกขนาด ต้อ งจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม (EIA) ก่ อ น
ดาเนิ นการ กรมเจ้าท่า จึงยังมิ ไ ด้ของบประมาณเพื่อก่ อ สร้าง โครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะดังกล่ าว
ต่อมา กรมเจ้าท่า เห็นสมควร ที่จะดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่บริ เวณตั้งแต่บา้ น
หน้าโกฎิ ตาบลท่าพระยา ถึงปลายแหลมตะลุมพุก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งการ
ดาเนิ นงานออกเป็ น 3 ระยะ ในระยะที่ 1 นี้ ได้ว่าจ้างที่ปรึ กษาในปี งบประมาณ 2555 ดาเนิ นการศึกษา
และสารวจออกแบบโครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ปลายแหลมตะลุมพุกลงมาทางด้านใต้
ตามแนวชายฝั่ งระยะทางประมาณ 12 กิ โลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บริ เวณ หมู่ ที่ 2 และ 3 ตาบลแหลม
ตะลุมพุก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช สิ้นสุดโครงการบริ เวณวัดแหลมตะลุมพุก
ในปี งบประมาณ 2556 กรมเจ้า ท่ า จะด าเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาต่ อ เนื่ อ งในระยะที่ 2 เป็ น
การจ้างที่ปรึ กษาศึกษาและสารวจออกแบบโครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง เริ่ มจากบริ เวณวัด
แหลมตะลุมพุก หมู่ที่ 3 ตาบลปากพนังฝั่งตะวันออก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เรื่ อยลงมา
ตามแนวชายฝั่งทางด้านทิศใต้ เป็ นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร เพือ่ ให้เป็ นการแก้ไขปั ญหาระยะยาว
อย่า งยัง่ ยืน และเป็ นไปตามหลัก วิชาการ เหมาะสมกับ สภาพพื้น ที่ มี ค่ าบ ารุ ง รั กษาต่ า อัน เป็ นการ
ประหยัด งบประมาณของรั ฐ บาลระยะยาว สอดคล้อ งตามแนวทางของ ส านัก นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
ชื่อโครงการ
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อ ทบทวนผลการสารวจออกแบบโครงสร้ างป้ องกัน การกัดเซาะชายฝั่ ง ตั้งแต่ ปลาย
แหลมตะลุ มพุก ลงมาทางทิศ ใต้ จนมาถึ ง วัดแหลมตะลุ ม พุก ตามแนวชายฝั่ งระยะทางประมาณ 12
กิโลเมตร ที่ กรมเจ้าท่า ดาเนินการแล้วเสร็จ
2) เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่วดั แหลมตะลุมพุก ลง
มาทางด้านทิศใต้ ตามแนวชายฝั่งระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และกาหนดแนวทาง วิธีการป้ องกัน
และแก้ไขที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการใช้งานของชายหาด
3) เพือ่ สารวจออกแบบรายละเอียด โครงสร้างเพือ่ ป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริ เวณตั้งแต่วดั
แหลมตะลุมพุก ลงมาทางด้านทิศใต้ ตามแนวชายฝั่งระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร รวมทั้งจัดเตรี ยม
เอกสารประกอบการประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างดังกล่าว
4) เพื่อ ศึ ก ษา และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม (EIA) งานก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามแนวทางของ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพือ่ นาเสนอ สผ. ให้ความเห็นชอบ
สาระสาคัญ
พื้นที่ชายฝั่งตั้งแต่บริ เวณบ้านหน้าโกฏิ ตาบลท่าพระยา ถึงปลายแหลมตะลุมพุก อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งประสบกับ สภาพปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่ อง
เนื่องจากมีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นทะเลเปิ ด ได้รับอิทธิพลของคลื่นลมมรสุ มโดยตรง ประกอบกับพื้นที่
ชายฝั่ งในบริ เวณดังกล่ าว มี การเพาะเลี้ ยงกุ้งติดกับพื้นที่ชายฝั่ ง ทาให้คนั นากุ้งถู กคลื่ นกัดเซาะและ
พังทลาย คลื่นสามารถรุ กล้ าเข้ามาในพื้นที่ชุมชนอาศัยอยู่ ทาให้บา้ นเรื อนได้รับความเสี ยหายไปเป็ น
จานวนมาก จึงจาเป็ นต้องเร่ งดาเนินการป้ องกันพื้นที่บริ เวณดังกล่าวโดยเร่ งด่วน
สาหรับการศึกษาในเบื้องต้นได้จดั ให้มีการประชาสัมพันธ์เพือ่ ชี้แจงข้อมูลข่าวสารของโครงการ
ให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และร่ วมแสดงความคิดเห็น โดยนาเสนอถึงวัตถุประสงค์ รายละเอียด
ของการศึกษาด้านต่างๆ ในภาพรวม ตลอดจนผลกระทบและมาตรการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดาเนิ นโครงการ โดยการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่ องตลอดระยะเวลา
ของการศึกษา
ผู้ดาเนินการ
กรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างที่ปรึ กษาฯ ได้แก่ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่ งแวดล้อม บางเขน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็ นผูด้ าเนินการศึกษาโครงการนี้
สถานที่ดาเนินการ
การประชุมการมีส่วนร่ วมของประชาชน (กลุ่มย่อย) นี้ จะดาเนิ นการประชุม ณ ห้องประชุม2
อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00-16.00 น.
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ผลผลิต
แบบรายละเอียดองค์ประกอบโครงการ และโครงสร้างเขื่อนกันคลื่น ตลอดจนถึงการประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง รวมทั้งจัดทาเอกสารประกวดราคา แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ ข้อกาหนด
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ผลลัพธ์
โครงสร้างเขื่อนฯ ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปัญหาการกัดเซาะลดลง ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อน ตลอดจนประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐและของประชาชน
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมต่ อประชาชน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสารวจออกแบบ
โครงสร้างป้ องกัน การกัด เซาะชายฝั่ งตั้งแต่บา้ นหน้าโกฏิ ถึ งปลายแหลมตะลุ มพุก อ าเภอปากพนัง
จัง หวัด นครศรี ธ รรมราชระยะที่ 2 แยกเป็ นกรณี ไ ม่ มี โ ครงการ และกรณี โ ครงการตามประเด็ น
สิ่งแวดล้อมสาคัญที่เกิดผลกระทบ สรุ ปได้ดงั นี้
ประเด็นสิ่งแวดล้อม

กรณีไม่ มโี ครงการ

ทรัพยากรทางกายภาพ
สภาพภูมิประเทศ
สมุทรศาสตร์และสัณฐานชายฝั่ง
คุณภาพอากาศ
ระดับเสี ยง
ความสั่นสะเทือน
ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
คุณภาพน้ าทะเล
อุทกวิทยาน้ าผิวดิน
ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรป่ าไม้
ทรัพยากรสัตว์ป่า
นิเวศวิทยาทางทะเล
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ระดับผลกระทบ
กรณีมโี ครงการ
ระยะก่อสร้ าง

ระยะดาเนินการ

-2
-2
0
0
0
0
-1
0

-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
0

0
+3
0
0
0
0
+1
0

-1
0
-1

0
-1
-1

+1
0
+1

ระดับผลกระทบ
ประเด็นสิ่งแวดล้อม

กรณีไม่ มโี ครงการ

กรณีมโี ครงการ
ระยะก่อสร้ าง

ระยะดาเนินการ

คุณค่าการใช้ ประโยชน์ ของมนุษย์
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

-3

0

0

การคมนาคมและขนส่ ง
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง

0
-2

-1
-1

0
+2

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

-1

0

0

ขยะมูลฝอยและน้ าเสี ย

0

-1

0

คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม

-3

-1

+3

สาธารณสุ ข

0

-1

0

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0

-1

0

แหล่งท่องเที่ยวและสุ นทรี ยภาพ
หมายเหตุ :
ระดับผลกระทบ
- ไม่มีผลกระทบ 0 (ศูนย์)

-2

-1

+2

-

ผลกระทบปานกลาง + / -2

- ผลกระทบน้อย + / -1
- ผลกระทบมาก + / -3

มาตรการป้ องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบต่ อประชาชน
มาตรการที่เสนอประกอบด้วย
(1) มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็ น 2 ระยะคือ
(1.1)

ระยะก่ อสร้ าง ประเด็นสิ่ งแวดล้อมที่เสนอมาตรการ ได้แก่ สภาพภูมิ ประเทศ สมุ ทร
ศาสตร์และสัณฐานชายฝั่ง คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสัน่ สะเทือน คุณภาพน้ าทะเล
ทรัพยากรสัตว์ป่า นิเวศวิทยาทางทะเล การคมนาคมขนส่ง การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่ง ขยะมูลฝอยและน้ าเสี ย สภาพเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุ ข อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพ

(1.2)

ระยะดาเนินการ ประเด็นสิ่ งแวดล้อมที่เสนอมาตรการ ได้แก่ สมุทรศาสตร์และสัณฐาน
ชายฝั่ ง นิ เวศวิทยาป่ าไม้ การประมงและการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า แหล่ งท่ อ งเที่ ยวและ
ทัศนียภาพ
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(2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
(2.1) ระยะก่ อสร้ าง ประเด็นสิ่ งแวดล้อมที่เสนอมาตรการ ได้แก่ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับ
ความดังเสียง ความสัน่ สะเทือน คุณภาพน้ าทะเล นิเวศวิทยาทางทะเล และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
(2.2) ระยะดาเนินการ ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาตรการ ได้แก่ สมุทรศาสตร์และสัณฐาน
ชายฝั่ ง คุ ณภาพน้ าทะเล นิ เวศวิทยาบนบก (ทรั พยากรสัตว์ป่ า) และคุ ณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชน
ผลการดาเนินงานด้ านการประชาสั มพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การดาเนินงานรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องสาหรับโครงการฯ จะดาเนิ นการ
ทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งที่ผา่ นมา ที่ปรึ กษาได้จดั ประชุมไปแล้วจานวน 3 ครั้ง สรุ ปได้ดงั นี้ และผลการรับฟั ง
ความคิดเห็น ดังแสดงในรู ปที่ 1 ถึงรู ปที่ 3
การประชุม

ครั้งที่ 1
ปฐมนิเทศโครงการ
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
กลุ่มย่อย

วันที่/สถานที่

29 พฤศจิกายน 2556
ห้องประชุม 2 อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิ มพระเกียรติ
เพือ่ พัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง
25 กรกฎาคม 2557
ห้องประชุมโรงแรม ck รี สอร์ท
27 สิงหาคม 2557
ห้องประชุม อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก
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จานวนผู้เข้ าร่ วม
ประชุม
(คน)
118

62
130

รู ปที่ 1 สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
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รู ปที่ 2 สรุปผลการประชุมครั้งที่ 2
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รู ปที่ 3 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
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ประมาณการค่ าใช้ จ่าย
อยูใ่ นระหว่างการศึกษา
ที่มาของเงิน
งบประมาณรัฐบาล
สอบถามข้ อมูลได้ ที่ : คุณบัลลังก์ เมี่ยงบัว
ฝ่ ายวิศวกรรม กรมเจ้าท่า โทร : 02-2343593 โทรสาร 02-2343593
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