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เขินริ มตลิ่ งออกไปเพื่อรักษาสภาพความกว้างของแม่น้ าและป้ องกันกระแสน้ ากัดเซาะตลิ่ งฝั่ งตรงข้าม อีกทั้ง
ฉบัอบจากราษฎร
ที่ 22/2562
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ขนส่งทางนา โดยมีการส่งเสริมการขนส่งสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางนาแทนการขนส่งทางบกด้วยการลงทุนเรือ
ขึ้น ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยของตัวเมืองเชียงใหม่ในฤดูน้ าหลาก และแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง
อีกทั้ง
เฟอร์รี่ (FERRY) เรือบรรทุกผู้โดยสารและรถข้ามฟาก เพื่อเชื่อมโยง 2 จุดยุทธศาสตร์ใ นบริเวณพืนที่อ่าวไทยตอนบน
เป็ นการปรับสภาพแวดล้อมสองฝั่งแม่น้ าปิ งให้สะอาด สวยงาม อนุ รักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน ริ มน้ า
ประกอบด้
วยจังหวัดเพชรบุรี (อาเภอชะอา อาเภอเมือง อาเภอท่ายาง อาเภอบ้านแหลม) และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็
น
ดระเบียบการใช้
พ้นื ที่ริมน้ า อยยอด) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทย และท่าเรือนาลึกที่
(อาเภอหัวหินการจั
อาเภอปราณบุ
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gL,gfง ได้ แ ก่ แหลมฉบั ง /ศรี ราชา/พั ท ยา ในจั งหวั ด ชลบุ รี ซึ่ งเป็ น ทางเลื อ กที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงการเดิ น ทาง
มีศัก ยภาพสู
ท่องเที่ยวระหว่างภาคและยังส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวธุรกิจทางการท่องเที่ยวอีกด้วย

จากการที่ ก รมเจ้าท่ า ได้ ศึก ษาถึงความเป็ น ไปได้ ในเบื องต้น เส้ น ทางการเดิ น เรือ ที่ มี ความเหมาะสม ได้ แ ก่
เส้ น ปราณบุ
พาณิ
ช ย์สั ต หีาหนดสิ
บ ด้ ว ยในปั
จ จุบั น ท่ าเรืชอดั พาณิ
ช ย์ สัต หี บ้ อยู่ ระหว่ างการพั ฒ นาของกองทั พ เรื อ
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เจน นอกจากนี
้ า โดยการก
ทังนี การพัฒ นาความเชื่อมโยงของเส้น ทางดังกล่าวจึงจะต้องมี โครงการก่อสร้างท่าเรือ FERRY ที่บริเวณปากแม่น า
ปราณบุ รี ซึ่ ง การจั ด ท าโครงการนี มี ลั ก ษณะเข้ า ข่ า ยโครงการที่ จ ะต้ อ งจั ด ท ารายงานประเมิ น ผลสิ่ ง แวดล้ อ ม
ยังเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวทางน้ าเชิงอนุรักษ์
(Environmental
Impact Assessment : EIA) ดังนัน กรมเจ้าท่า จึงได้จัดให้มีการประชุมชีแจงและรับฟังความคิดเห็น
ต่าง ๆ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณพืนที่โครงการ ผู้นาชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
งทางน้ าและพาณิ
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สวยงามและเกิ
ตามความมุ
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ผู้ประกอบการโรงแรม
ย์ศึจกษาเรี
ยนรู้ระบบนิดประโยชน์
เวศน์ป่าชายเลยสิ
ริน่งารถราชิ
ี ชมรมคนรักทะเลและชายหาดปากนา
ปราณ สมาคมท่องเที่ยวปากนา – ปราณบุรี วิสาหกิจประมงพืนบ้าน สมาคมปราณบุรี รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนได้และส่วนเสีย
เพื่อน าความคิดเห็ นต่าง ๆ มาจัด ทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยการประชุมชี้แจง
โครงการและรับฟังความคิดเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้ อมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 –
12.00น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปากน้้าปราณ ต้าบลปากน้้าปราณ อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทั งนี การพั ฒ นาโครงการดั ง กล่ า ว อาจมี ผ ลกระทบกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและประชาชนที่ อ ยู่ พื นที่ ใ กล้ เ คี ย ง
และเพื่ อ เป็ น การสร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง เชื่ อ มั่ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาโครงการ รวมทั งการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น
ต่าง ๆ หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน กรมเจ้าท่า จึงขอ
เชิญ ชวนผู้ที่สนใจในโครงการดังกล่าว เข้าร่วมรับฟัง และร่วมประชาสัมพั นธ์ โครงการ เพื่อให้การพั ฒ นาโครงการนี
มีความเหมาะสมและสามารถกาหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบให้เป็นที่ ยอมรับของทุกภาคส่วน
ต่อไป ผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักแผนงาน กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ 02-2337163
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