โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสารวจออกแบบโครงสร้างป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั ่งตัง้ แต่บา้ นหน้าโกฏิ ถึงปลายแหลมตะลุมพุก
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2

สรุปผลการดาเนินงานการมีสว่ นร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25
กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม โรงแรม c.k
รีสอร์ท โดยมี นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ ปลัดอาวุโส อาเภอปากพนัง เป็น
ประธานเปิด การประชุม ผู้เข้า ร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานภาครั ฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน
หมู่ 1 และหมู่ 6 ตาบลปากพนังฝั่งตะวันออก รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้า
ท่าและที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 62 คน ในจานวนผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 51
คน (ไม่รวมกรมเจ้าท่า และที่ปรึกษา) มีผู้ตอบแบบสอบถาม 39 คน คิดเห็น
ร้อยละ 76.47

สรุปข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่ 2
ประเด็น
ด้านวิศวกรรม

คาถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
1.เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 1 เขื่อนหิน
นอกฝั่ง แต่ขอให้เพิ่มเขื่อนอีก 1 ชั้น
ออกไปนอกทะเล แบบสลับฟันปลา
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาน้ ากั ด เซาะเข้ า มา
ทางช่องว่า งระหว่า งเขื่อนแต่ล ะตั ว
และลดความรุนแรงของคลื่น ซึ่ง ทา
ให้เรือประมงเข้า-ออกไม่สะดวก

ด้านอื่นๆ

1.โครงการจะมีการก่อสร้างเมื่อไร

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
(1) เพื่อนาเสนอเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่
เหมาะสมที่สุด
(2) เพื่อนาเสนอขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
(3) เพื่อนาเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
(4) เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ

2.อีกหลายปีกว่าจะก่อสร้างโครงการ
ได้ แต่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหาการกัดเซาะเพิ่มขึ้นทุกปี
จะช่วยเหลืออย่างไร
1.ขอให้ เ พิ่ ม เติ ม ผลกระทบ และ
มาตรการลดผลกระทบด้ านการท า
ประมงชายฝั่ ง และสั ต ว์ น้ าทาง
เศรษฐกิจ

คาชี้แจง
1.เนื่ อ งจากมี ข้ อ จ ากั ด เรื่ อ งปั ญ หาดิ น อ่ อ น การ
สร้างเขื่อนหินออกไปนอกทะเลมากๆ นั้น จะทาให้
เขื่อนทรุดตัว และเสียหายได้ง่าย การก่อสร้างและ
การออกแบบก็ ย าก ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การแก้ ไ ข
ปัญหาความรุนแรงของคลื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าออกของเรือประมง จึงเสนอให้ขยายความยาว
ของเขื่อนในจุดที่มีเรือประมงเข้า -ออก แทนการ
ก่อ สร้ างเขื่ อนหิน อีก ชั้น โดยจุ ดที่ จะขยายความ
ยาวของเขื่อน ขอให้พื้นที่ และที่ปรึกษาไปสารวจ
ร่วมกัน
1.โครงการศึกษาแล้วเสร็จ สิงหาคม 2557 ส่งให้
สผ.พิจารณารายงาน (EIA) ใช้เวลาประมาณ 1 ปี
หลังจากนั้น กรมเจ้าท่าจึงจะของงบประมาณใน
การก่อสร้างได้ประมาณปี 2559-2560
2. ถ้ า พื้ น ที่ ไ หนถู ก กั ด เซาะรุ น แรงมาก จน
เดือดร้อน เป็นปัญหาเร่งด่วน ฉุกเฉิน ที่จะต้องรีบ
แก้ไข กรมเจ้าท่าสามารถนาโครงสร้างเขื่อนหินริม
ฝั่งมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ก่อนได้
1. ที่ปรึกษารับไว้พิจารณาเพิ่มเติมในรายงาน EIA
ต่อไป

ความคิดเห็นต่อรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ด้าน
สิ่งแวดล้อม

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100% เห็นด้วยกับโครงสร้างการป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งแบบเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่ง โดยมีข้อเสนอแนะในการออกแบบโดย
ขอให้คานึงถึงการเข้า-ออกของเรือประมง และช่องว่างระหว่างเขื่อนแต่ละตัว
ให้มีความเหมาะสม และสามารถป้องกันการกัดเซาะระหว่างช่องว่างดังกล่าว
ด้วย

ความคิดเห็นต่อขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

การผสมผสานระหว่ างเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่ ง…

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม และเพียงพอในทุกหัวข้อ
สุขภาพ

รอดักทรายรูปตัว T
คุณภาพชีวิต

การเสริมทราย
กาแพงกันคลื่นแนวดิ่ง

คุณค่ าการใช้ ประโยชน์ ของมนุษย์

เขื่อนหินใหญ่ เรียงบนฝั่ ง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมทางชีวภาพ
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บรรยากาศการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2
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