รายงานสรุปผลการประชุมกลุม่ ย่อยหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเล ครั้งที่ 1
โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)
และสารวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
1.

เหตุผลและความจาเป็นในการดาเนินงานโครงการ

ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออานวยต่อการเป็นเมืองท่าหลักทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ได้รับผลกระทบจาก
ลมมรสุมในระดับน้อย และเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่กึ่งกลางทวีปเอเชีย สามารถเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN) กับเอเชียตะวันออก (East Asia) และเอเชียตะวันตก (West Asia) รวมทั้งเชื่อมโยงกับตลาดหลักของการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแปซิฟิคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ประเทศไทยยัง มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีความหลากหลายในแง่ของรูปแบบการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงวัฒนธรรม , การ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ, การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ มีศักยภาพในการสนับสนุนและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยกับ Pre
& Post Cruise Tour ของเรือสาราญได้เป็นอย่างดี อีกทั้งประเทศไทยยังรายล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการบันทึกให้เป็น
มรดกโลก อาทิ นครวัดและนครธม ในประเทศกัมพูชา ฮอยอันและฮาลองเบย์ในประเทศเวียดนาม ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ใน
ประเทศเมียนมาร์ เวียงจันทน์และหลวงพระบางในประเทศลาว ซึ่งสามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงและผสมผสานเส้นทางเดินเรือสาราญ
กับการท่องเที่ยวแบบ Overland Tour โดยเชื่อมโยงการเดินทางเข้าออกจากกรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ กับเมืองมรดกโลกรอบ
ประเทศไทยเข้ากับเส้นทางเดินเรือสาราญ โดยเป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในด้านความ
สวยงามของวัฒนธรรมประเพณี อาหารไทย ความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีจิตบริการ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถสร้าง
ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีข้อจากัดในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ าเทียบเรือสาราญต้นทาง (Home Port) และ
เมืองท่าเชื่อมโยงภายในประเทศที่มีอยู่ การพัฒนาเมืองท่าต้นทาง (Home Port) ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน รวมถึงเมืองท่าเชื่อมโยง
ภายในประเทศ โดยมีระยะห่างระหว่างเมืองท่าที่เหมาะสมจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย และนา
ข้อได้เปรียบในด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ มาเป็นกลไกสาคัญในการนารายได้จากการท่องเที่ยวเรือ
สาราญเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบกับท่าเทียบเรือสาราญที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจานวนมาก
และทาเลที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยว ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ของประเทศไทย
กรมเจ้าท่า จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ทาการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise
Terminal) และสารวจออกแบบท่าเรือสาราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และ
สตูล)
การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ต้องการให้เกิด
การสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลักษณะโครงการ สภาพปัญหา ความคิดเห็น ทัศนคติ และ
ความต้องการของประชาชน อันจะนาไปสู่ความเข้าใจ และความร่วมมือในการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต

2.

วัตถุประสงค์

2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการ
(1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ คัดเลือกพื้นที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และ
สตูล) ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็นท่าเรือรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)
(2) เพื่อวางแผนแม่บทการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่บริเวณชายฝั่งอันดา
มัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) และทาการศึกษาความเหมาะสมทาง เศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
และสังคม พร้อมทั้งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)
บริเวณชายฝั่งอันดามัน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนใช้เป็นยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
(3) เพื่ อ ส ารวจและออกแบบองค์ ป ระกอบโครงการก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเรื อ รองรั บ เรื อ ส าราญขนาดใหญ่ ( Cruise
Terminal) ที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว
อย่างครบวงจรสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวเดินเรือสาราญ โดยให้มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ตลอดจนประมาณค่าก่อสร้าง แบบรายละเอียดเบื้องต้น รายการประกอบแบบข้อกาหนดและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ อใช้ใน
การดาเนินงานในขั้นต่อไป
(4) เพื่อเสนอแนะและสารวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือน้าลึกภูเก็ตให้เป็นท่าเรือที่สามารถรองรับเรือสาราญขนาด
ใหญ่ (Cruise Terminal) ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
(5) เพื่อจัดทารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือ
สาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ให้เป็นไป
ตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และให้กรมเจ้าท่า สามารถเสนอ
โครงการตามที่ กาหนดในมาตรา 28 และ 29 แห่ ง พระบั ญ ญั ติ การร่ว มลงทุ น ระหว่ า งรัฐ และเอกชน พ.ศ.2562 ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์ของการประชุม
(1) เพื่อนาเสนอข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของการพัฒนาโครงการ การวางผังแม่บท และองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
โครงการ ได้แก่ รูปแบบท่าเทียบเรือสาราญ อาคารพักคอยผู้โดยสาร โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จาเป็น
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ เป็นต้น
(2) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างรอบด้าน เพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงรูปแบบการออกแบบองค์ป ระกอบต่าง ๆ ของโครงการ ตลอดจนขั้นตอนวิธี การก่อสร้างที่จะก่อให้ เ กิด
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ให้น้อยที่สุด
3.

สรุปการประชุม

การประชุมกลุ่มย่อยหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเล ครั้งที่ 1 ดาเนินการร่วมกับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการ
ประเมินและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสาราญขนาดใหญ่
(Cruise Terminal) และสารวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน ดาเนินการเมื่อวัน พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา
14.00-16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ตาบลหนองทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาค
ส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในระดับตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาบล ผู้นาทางศาสนา ผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมรวม 66 คน บรรยากาศการประชุมดังแสดงในรูปที่ 3-1
ผู้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ได้แก่
1.

นายสมชาย พงพันธุ์

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวราพงษ์ เกบุตร
นายธนาดี บุญทิพย์
นายสุมิตร รักโอ่
นายสมศักดิ์ เตบบุตร
นายชัยวุฒิ บัวทอง
นายภิญโญ คาขาว
นายปรีชา บุตรเติบ

ประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง
และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองม่วง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทะเล
ประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง
กานันตาบลหนองทะเล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ตาบลหนองทะเล
นายอาเภอเมืองกระบี่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง ตาบลหนองทะเล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทะเล
และคณะกรรมการการท่องเที่ยวตาบลหนองทะเล

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษานาเสนอรายละเอียดเบื้องต้นของการ
พัฒนาโครงการ การวางผังแม่บท และองค์ประกอบต่าง ๆ
ของโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
และตอบข้อซักถามในที่ประชุม

การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม
การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม
รูปที่ 3-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเล ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ตาบลหนองทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่

การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม
บรรยากาศการประชุม
รูปที่ 3-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเล ครั้งที่ 1 (ต่อ)
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ตาบลหนองทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
หมายเหตุ : ภาพถ่ายในการประชุมฯ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประกอบการศึกษาและจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ของโครงการ
สรุปการประชุมดังแสดงในตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากการประชุม
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
ด้านการบริหารจัดการ วิศวกรรมและการออกแบบ
- กังวลเรื่องถนนหน้าที่ตั้งโครงการ เพราะเป็นอานาจหน้าที่ - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
ของแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ท้ องถิ่ น ไม่ ส ามารถ
ประกอบการศึกษาต่อไป
ดาเนินการได้ ฝากบริษัทที่ปรึกษาประสานไว้เป็นเบื้องต้น
ด้วย
- อยากให้การท่องเที่ ยวและประมงอยู่ร่วมกันได้ จึงฝาก
พิจารณาพื้นที่สาหรับจอดเรือประมงด้วย
- สิ่งที่ปลูกสร้าง สิ่งอานวยความสะดวกของโครงการไม่มี
คาอธิบายเรื่องผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่น
เลย การมีความเจริญเข้ามาแล้วจะให้ผู้ประกอบการราย
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สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากการประชุม
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
เล็ กหายไปหมดอย่ างนี้ ไม่ ได้ จ าเป็ นจะต้ องจั ดพื้ นที่ ไว้
สาหรับจอดรถ เรือหางยาว เรือสปีดโบ๊ท ของผู้ประกอบการ
รายเล็กในพื้นที่ด้วย
- ขอให้ศึกษาผลกระทบกับการทาธุรกิจท่องเที่ยวในตาบล
หนองทะเลด้วย เพราะคนในพื้นที่ 70 เปอร์เซ็นต์ทาธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
- ด้านการคมนาคม เคยมีโครงการที่กรมเจ้าท่า ร่วมกับทาง
หลวงชนบท ทาถนนและออกแบบให้มีจุดพักเพื่อชมวิว
เมื่อถึงเวลาที่ จะดาเนินการ มีการขอพื้นที่บางส่วนของ
โรงแรมเพื่อปรับปรุงถนน ยังไม่ได้รับความร่วมมือ จึงเป็น
ห่วงว่าหากมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือของโครงการต้องใช้
พื้ นที่ มาก ไม่ แน่ ใจว่ าจะเวนคืนได้ หรื อไม่ สิ่ งที่ เกิดขึ้ น
หลังจากนี้ เป็นผลกระทบกับผู้ที่จะมาทาโครงการ และ
เป็นผลกระทบต่อชาวบ้าน ปัจจุบันเรามี ท่าเทียบเรืออยู่
2 แห่ง เวลาที่เรือน้ามันเข้าพร้อมกับเรือบรรทุกแร่ หาก
จะข้ามถนน ต้องรอถึง 10 นาที มีปัญหาการจราจรมาก
หากจะมีท่าเทียบเรือสาราญนานักท่องเที่ยวเข้ามาหลาย
พั นคน จ าเป็ นต้ องจั ด เรื่ องที่ จ อดรถให้ เพี ย งพอ และ
จะต้องพัฒนาเรื่องถนนเป็นลาดับแรก
- กั ง วลเรื่ อ งผลกระทบต่ อ ชาวประมง จะมี ก ารกี ด กั น - การพัฒนาโครงการสามารถอยู่ร่วมกันกับวีถีชีวิตของคนใน
เรือประมงไม่ให้จอดเรือใกล้กับท่าเทียบเรือหรือไม่ ขอให้
ท้องถิ่นได้ เช่น การจับสัตว์น้ามาขาย หรือการรวมกลุ่มเป็น
ดู แลเรื่ องจั ดระเบี ยบพื้ นที่ จ อดเรื อประมงท้ องถิ่ น ให้
ชมรมเรือนาเที่ยวของท้ องถิ่น ก็สามารถรับนักท่องเที่ ยว
สามารถอยู่ร่วมกันได้
จากเรือสาราญไปเที่ยวได้
- เนื่ องจากท่ าเที ยบเรืออยู่ ใกล้ มั สยิ ด มี ความกังวลเรื่ อง - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
สถาปั ต ยกรรม การออกแบบท่ า เที ย บเรื อ จึ ง ขอให้
ประกอบการศึกษาต่อไป
ออกแบบท่าเทียบเรืออย่างเหมาะสมเข้ากับทัศนียภาพ
โดยรอบด้วย
ด้านสิ่งแวดล้อม
- ขอให้ พิ จารณาเรื่ องการจ้ างงาน ให้ ลู กหลานในชุ มชน - เป็นข้อเสนอที่ดี หากทางโครงการเปิดโอกาสและกาหนด
ได้ รั บโอกาสเข้ าท างานหรื อได้ รับประโยชน์ จากการมี
เกณฑ์ความต้องการไว้ ทางชุมชนจะได้เตรียมความพร้อมไว้
ท่าเรือสาราญ อยากให้มีการทา MOU ระบุเปอร์เซ็ นต์
เพราะการมีท่าเทียบเรือสาราญจะมีนักท่องเที่ยวที่โดยสาร
การรับเข้าเป็นพนักงาน และขอให้ชุมชนช่วยผลักดันให้
มากับเรือประมาณ 2,000 คนต่อลา ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวมี
เด็กๆ ได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เข้ามา
กาลังจับจ่ายสูง และต้องใช้เวลาสร้างหลายปี หากชุมชนมี
ทางานด้านนี้ด้วย
การพั ฒนาท าเป็ น กลุ่ ม ก็ จะช่ วยให้ ได้ รั บประโยชน์ จ าก
โครงการมากขึ้น
- ขอให้ศึกษาผลกระทบด้านการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจาก
ในพื้นที่มีปัญหาอยู่แล้ว หากมีโครงการแล้วมีเรือใหญ่เข้า
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ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
มาจะมี ผลกระทบเพิ่ มขึ้ นหรื อไม่ จะมี แนวทางจั ดการ - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
อย่างไร
ประกอบการศึกษาต่อไป
ชาวประมงส่ วนใหญ่ วางอวนกุ้ ง อวนปลา จั บสั ตว์ น้ า - กลุ่ มบริษั ทที่ ปรึกษารับข้อมู ลไปประกอบการศึกษาของ
บริเวณหัวเกาะกวาง จอดเรือกระจายตามจุดต่างๆ กลุ่ม
โครงการ อย่ า งไรก็ ต าม ในขั้ น ตอนการศึ ก ษาจะต้ อ ง
ประมงคลองม่วง จอดที่อ่าวทึง ส่วนกลุ่มประมงบ้านไทย
ด าเนิ น การส ารวจแบบสอบถามกลุ่ ม ประมงและมี การ
ใหม่ จอดที่ คลองหน้ า กลุ่ ม ประมงบ้ า นไทยใหม่ กลุ่ ม
ประเมินผลกระทบในส่วนนี้ด้วย
ประมงเกาะกวาง จอดอยู่ที่แหลมเกาะกวาง กลุ่มประมง
แหลมป่อง จอดอยู่คลองแหลมป่อง ไม่มีกลุ่มประมงมา
จอดเรืออยู่บริเวณระหว่างท่าเรือเซ้าท์เทิร์นพอร์ทและ
ท่ าเรือเจี ยรวานิ ช ชาวประมงที่ นั่ งอยู่ ในห้ องประชุ มก็
ขอให้ช่วยกันให้ข้อมูลด้วย เพื่อจะได้ทราบข้อมูลจริงว่า
ปัจจุบันทาประมงอยู่บริเวณไหน
พื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 อยู่ในพื้นที่อุทยานฯ ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคบริการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น
ขับรถแท็กซี่ เรือหางยาวนาเที่ยว จึงควรช่วยกันผลักดัน
ให้ มี โ ครงการและผลั ก ดั น ให้ ค นรุ่ น ใหม่ มี ค วามรู้
ความสามารถที่พัฒนาขึ้นไป จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการ
ประกอบอาชี พ ซึ่ งในอนาคตก็ ต้ องมี วิ ถี ชี วิ ตที่ เปลี่ ย น
แปลงไป ในเมื่ อมี โอกาสเกิดท่ าเรือขึ้นแล้ วก็ควรมี การ
วางแผนให้ดี ให้ผลกระทบน้อยและได้ประโยชน์กับคนใน
พื้นที่ให้มากที่สุด
กังวลเรื่องปัญหาคลื่นกระทบชายฝั่ง เมื่อเรือสาราญเข้า - เรือสาราญขนาดใหญ่มีระบบช่วยเดินเรือที่ทันสมัย มีใบพัด
มาจอด มีการศึกษาเรื่องนี้หรือไม่
สองตัวหมุนได้ ช่วยในการเข้า-ออก เวลาเรือเข้าเทียบท่าจะ
มีการลดความเร็วจนเกิดคลื่นน้อยมาก
- กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณา อย่างไร
ก็ ตาม ในขั้ นตอนการศึ กษาของโครงการจะต้ องด าเนิ น
ศึกษาในเรื่องนี้ด้วย
ฝากเรื่องความปลอดภัยของเรือประมง เรือท้องถิ่น ให้ - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการสัญจรทางเรือ เพราะมีเรือ
ประกอบการศึกษาต่อไป
ของชาวประมงสัญจรผ่านบริเวณนี้ เพื่อจับสัตว์น้าและ
แมงกะพรุนในทะเล
การมีโครงการ ย่อมมีผลกระทบต่อชาวประมง ปัจจุบันใน
พื้นที่มีท่าเทียบเรือขนแร่ที่ใช้เรือขนาดใหญ่อยู่แล้ว เมื่อ
เรื อ จะออกจากท่ า ยั ง ต้ อ งมี ก ารร้ อ งขอให้ เ ก็ บ อวน
เครื่องมื อดั กจั บสั ตว์ น้ าออกไปเสี ยก่ อน เพื่ อไม่ ให้ เกิ ด
ความเสียหาย โครงการนี้ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการศึกษา
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สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม หากผลการศึ กษาสรุ ปได้ ว่ าไม่
เหมาะสมทีจะก่อสร้าง ก็ดาเนินการต่อ แต่หากเหมาะสม
ที่จะสร้าง ก็ต้องพิจารณาผลประโยชน์ และผลกระทบว่า
มี ม ากน้ อ ยเพี ย งใด การพั ฒ นาโครงการให้ เ กิ ด ขึ้ น มี
ความเห็นว่ามีผลดี แต่ขอให้ไม่กระทบกับวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ ของประชาชนมากนัก ให้ดารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศาสนาของคนที่นี่ด้วย
ด้านอื่นๆ
- เนื่องจากที่ตั้งโครงการใกล้กับมัสยิดบ้านแหลมป่อง จึงขอ - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
ฝากเรื่องการดูแลมัสยิด พัฒนาให้สวยงาม หากมีโครงการ
ประกอบการศึกษาต่อไป
ก็จะเป็นที่สาหรับละหมาดสาหรับนักท่องเที่ยว ได้อีกทาง
หนึ่งด้วย

