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พื้นที่โครงการ
โกดังสินคา
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ทาเรือ

ขอเท็จจริงของโครงการ

1.
2.
3.
4.

ทาเรือ 6 ทา รวมพืน้ ที่ 5,642 ตร.ม.
(จากทีต่ ง้ั ใจ13ทา)
ตั้งลึกเขามาจากปากแมน้ำ 37กม.
(1 ใน 3 ของแมน้ำบางปะกง)
เนือ้ ที่ ............ ไร ติดแมนำ้ 1300 ม.

1.
2.

โกดัง อาคาร โรงงาน 300 ไร

ความไมจริงใจในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย

1.

ไมมกี ารประชุมชีแ้ จง ประชาคม หรือ
สอบถามความคิดเห็นใดๆ จากชุมชน
ไมมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
-โดยเจตนารมณของกฏหมาย
เห็นวาทาเทียบเรือขนาด 1,000 ตร.ม.
1 ทา จะสงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
แต โครงการนี้มที า เทียบเรือถึง 6 ทา
อยู ในบริเวณใกลเคียงกัน โดย 4 ทา
มีขนาดทาละ995 ตร.ม. สวนอีก 2 ทา
มีขนาดทาละ 831 ตร.ม.
-ใหมีการจัดทำสำหรับโครงการ
พัฒนาใดๆที่มีแนวโนมกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบ นิเวศของพื้นที่
ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
และระดับชาติ

2.
3.
4.

ความไมชอบธรรม
ในการอนุญาต
สำนักงานเจาทาภูมภิ าคสาขา
ฉะเชิงเทราออกหนังสือเชิญประชุม
คกก.ออกหนังสือรับรอง โดยไมมี
โครงการทาเทียบเรืออยู ในวาระ
การประชุม
คกก.ออกหนังสือรับรองลงพื้นที่
โครงการทาเทียบเรือโดยไมมีการ
แจงลวงหนาอีกทั้งยังลงพื้นที่ดูไม
ครบทุกทา
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ก.ย.55

จังหวัดฉะเชิงเทรา สงหนังสือ
เรื่อง ความเห็นชอบเบื้องตน
เกี่ยวกับการขอทำสิ่งลวงล้ำลำน้ำ
ถึงอธิบ ดีกรมเจาทา ทั้งที่ยังไมมี
การรับรองรายงานการประชุม
นำไปสูการออกใบอนุญาตโดย
สำคัญผิดในขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญ

Ê‹§Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í¢ŒÍÁÙÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº
â¤Ã§¡ÒÃ·‹Òà·ÕÂºàÃ×Í¶Ö§
¼Í. Ê¹§.à¨ŒÒ·‹ÒÏ
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1.
2.
3.
4.

องคประชุม คกก.ออกหนังสือ
รับรองไมครบ

¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ¢Í§ªØÁª¹
13

บริเวณนี้เปนระบบนิเวศน้ำกรอยที่มีความสำคัญ
บริเวณนี้เปนพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ
ตามมติครม.
บริเวณนีเ้ ปนทีด่ นิ ประเภทอนุรกั ษชนบทและเกษตร
กรรมในผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา
บริเวณนี้เปนพื้นที่งอกตามธรรมชาติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี 17 ธ.ค. 2530 ได
ระบุวา เขตอนุรักษ (ปาชายเลน) หมายถึง
พื้นที่ปาชายเลนที่หวงหามไม ใหมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ.. ไดแก 1.3.2 หาดเลน เลนงอก และทรายงอก
และมีมติคณะรัฐมนตรีตามมาเมือ่ วันที่ 31 ต.ค. 2543
เรือ่ งการแกไขปญหาการจัดการพืน้ ทีป่ าชายเลน
โดยระบุเพิ่มเติมวา 1.2.2 ในเขตอนุรักษ
(ปาชายเลน) หามมิ ใหอนุญาตการใช
ประโยชนพื้นที่ปาชายเลนในทุกกรณี..
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1.

ความไมเหมาะสมของที่ตั้ง
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7
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·Ò§Ê¶Ò¹Õ
ä·Â¾ÕºÕàÍÊ
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2.
3.
4.
5.

ขอหวงกังวลของชาวบาน
ระบบนิเวศและแหลงอาหารจะถูกทำลาย
- ปาชายเลน
- เลนหนาทาที่ตองเอาออก
- การกัดเซาะตลิ่ง
- หวงโซอาหาร สัตวน้ำ พืช สัตวหนาเลน
แพลงตอนพืชและสัตว
เศรษฐกิจชุมชนจะถูกทำลาย
-เกษตร เชน นาขาว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
และปลากระชัง
-ประมง เชน ประมงพื้นบาน ประมงชายฝง
-ทองเที่ยว ดูโลมา ดูนก ดูคางคาว ดูหิ่งหอย
ตกปลา รานอาหารริมน้ำ
-อาชีพเกี่ยวกับจาก
-รับจาง
วิถีชุมชนและสังคมทองถิ่นจะเปลี่ยนไป
-ประชากรแฝงซึ่งจะกอใหเกิดความแออัด, โรคติดตอ,
ระบบสาธารณสุขที่ ไมเพียงพอ, ความไม
ปลอดภัยในชีว ิตและทรัพยสิน, ยาเสพติด
-การจราจรคับคั่ง สาธารณูปโภคที่ ไมสามารถรองรับได
เชน ถนน สะพาน สงผลใหไมมีความปลอดภัยในการ
เดินทางและอุบัติเหตุที่จะเพิ่มขึ้น
อุบัติเหตุ ในการขนสงทางน้ำ
-เรือชนตอหมอสะพาน
-กรณีศึกษาเรือลมที่เจาพระยา
มอด
- มอดจากโกดังขาวบุกหมูบาน จ.นครสวรรค
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