รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ในขั้นตอนการประเมินและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
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 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
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 ประเทศไทยมีข้อจากัดในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือสาราญต้นทาง (Home Port) และ
เมืองท่าเชื่อมโยงภายในประเทศที่มีอยู่ การพัฒนาเมืองท่าต้นทาง (Home Port) ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน รวมถึงเมืองท่าเชื่อมโยง
ภายในประเทศ โดยมีระยะห่างระหว่า งเมืองท่าที่เหมาะสมจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย 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 ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน
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 วัตถุประสงค์ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(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

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจั ดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสารวจออกแบบท่าเรือขนาด
ใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน ดาเนินการเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 จัดขึ้น 2 เวที รายละเอียดดังนี้

3.1 สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจั ดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ เวทีที่ 1 ดาเนินการเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดกระบี่ และช่องทางการประชุมเสริมผ่านช่องทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนางสาวสุนทรีย์ ภิรมย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
พิเศษ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า กล่าวรายงานการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการส่วนกลางและพื้นที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้นาชุมชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ รวม 101 คน (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม 63 คน เข้าร่วม
ประชุมออนไลน์ 38 คน) บรรยากาศการประชุมดังแสดงในรูปที่ 3-1
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษานาเสนอข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของการพัฒนาโครงการ การวางผังแม่บท และองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
โครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รับฟังประเด็นห่วงกังวล
เสนอแนะและข้อคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทารายงานฯ ชี้แจงตอบข้อซักถามและรับฟังข้อคิดเห็นในที่ประชุม โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ นายสายันต์ บุญพิทักษ์ ผู้ชานาญการสิ่งแวดล้อม นายสมบูรณ์ พรมเสน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิ่งแวดล้อม นายสุพจน์ จารุลักขณา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิ ศวกรรมชายฝั่ ง นายวัชระ คุณพิทักษ์ สถาปนิก นายสุทัศน์ วรรณะเลิ ศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารสายการเดินเรือสาราญ และนายสหภัทร วิภาตวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนภาครัฐและเอกชน เป็นผู้นาเสนอ
ข้อมูลโครงการ และร่วมตอบข้อซักถามในที่ประชุม และมีนายนพดล กรุดนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสังคม/หัวหน้าคณะทางาน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นผู้ดาเนินการประชุม
บรรยากาศโดยรวมของการประชุมเป็นไปในทางที่ดี ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจในการนาเสนอของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและ
มีส่วนร่วมกับโครงการโดยการแสดงความคิดเห็นถึงข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษาของโครงการ ผู้แสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายชัยวุฒิ บัวทอง
นายอมร เสือดา
นายสมศักดิ์ เตบบุตร
นายร่ากิยา ปราบดิน
นายรชตะ สาสะเน
นายพลวัต ณ นคร

นายอาเภอเมืองกระบี่
ผู้ประกอบการ บริษัท ปกาไสทัวร์ กระบี่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ตาบลหนองทะเล
อุปนายกคนที่ 2 สมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทเจียรวานิชการขนส่ง จากัด
กรรมการหอการค้าจังหวัดกระบี่

นางสาวสุนทรีย์ ภิรมย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า กล่าวรายงานในที่ประชุม

นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษานาเสนอรายละเอียดเบื้องต้นของการ
พัฒนาโครงการ การวางผังแม่บท และองค์ประกอบต่าง ๆ
ของโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
และตอบข้อซักถามในที่ประชุม

การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม
การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม
รูปที่ 3-1 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เวทีที่ 1
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

บรรยากาศการประชุม
บรรยากาศการประชุม
รูปที่ 3-1 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เวทีที่ 1 (ต่อ)
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่
หมายเหตุ : ภาพถ่ายในการประชุมฯ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประกอบการศึกษาและจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ของโครงการ
สรุปการประชุมดังแสดงในตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เวทีที่ 1
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
ด้านการบริหารจัดการ วิศวกรรมและการออกแบบ
- กังวลเรื่องถนนบริเวณหน้ าที่ ตั้ งโครงการคับแคบ หาก - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
จะต้ องมี การขยายถนน ควรประสานงานกับ แขวงทาง
ประกอบการศึกษาต่อไป
หลวงชนบทด้วย
- การพั ฒนาโครงการมี ความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
- โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะ หากโครงการเกิดขึ้นก็
โดยเฉพาะสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ถนน ต้องบูรณาการ
จะเป็นผลดีต่อพื้นที่ แต่ต้องดูเรื่องทางเข้าโครงการด้วยว่า
ร่วมกัน
มีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ ต้องขยายถนนบริเวณนั้นหรือไม่ - โครงการตั้ ง อยู่ บ นที่ ดิ น สาธารณะ และออกแบบตาม
- ถนนที่เข้ามายังที่ตั้งโครงการ อาจเป็นข้อกัดของโครงการ
โครงสร้ า งและสภาพแวดล้ อ มที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม จากการ
ที่จะพัฒนาต่อ เพราะด้านขวาติดกับโรงแรมหรูหลายแห่ง
ประสานงานกับ อบต.หนองทะเล ได้ข้อสรุปว่า การพัฒนา
หากการศึกษาโครงการไม่ได้รวมมูลค่าการก่อสร้างขยาย
พื้ นที่ เพื่ อท าท่ าเที ยบเรือส าราญของโครงการจะใช้พื้นที่
ถนนเข้ า ไปด้ ว ย คิ ด ว่ า โครงการน่ า จะเป็ นไปได้ อย่ าง
สาธารณะที่มีอยู่เท่านั้น และทาเป็นสะพานยื่นลงไปในทะเล
ยากลาบาก เพราะถ้าโครงการเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ ขยาย
เพื่อทาเป็นท่าเทียบเรือ
ถนน การคมนาคมก็จะติ ดขัด สุ ดท้ ายการเป็ น Home - ในขั้นตอนการศึกษา แม้ว่าตาแหน่งที่ตั้งของท่าเทียบเรือ มี
Port ก็ไม่เกิดขึ้น เรื่องถนนจึงเป็น ประเด็นสาคัญที่ ต้ อง
ความเหมาะสมด้านความลึกร่องน้า แต่มีข้อจากัดเรื่องถนน
นามาพิจารณา
และอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะ
พีพี ซึ่งต้องใช้เวลาในการขออนุญาตเข้าทาการศึกษาและ
สารวจค่อนข้างมาก

-

-

-

-

ตารางที่ 3-1
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เวทีที่ 1
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
ตอนนี้ มี เรื อส าราญ Costa Fortuna ซึ่ งมี นั กท่ องเที่ ยว - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
3,000-4,000 คน จากยุโรป เข้ามาที่ท่าเรือแหลมฉบั ง
ประกอบการศึกษาต่อไป
และยั ง มี เรื อส าราญขนาดใหญ่ จ ากยุ โ รปอี กมากที่ ไ ม่
สามารถเข้ามาจอดแวะในประเทศไทยได้ เนื่องจากไม่มี
ท่าเรือขนาดใหญ่ให้จอดเทียบ การสร้างท่าเรือสาราญให้
เป็นต้นทาง (Home Port) จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
อย่ า งมาก ทั้ ง ในเรื่ อ งรายได้ จ ากการท่ องเที่ ยว
ค่าธรรมเนียมจอดเรือ เป็นต้น มีความเห็นว่าการสร้างท่า
เทียบเรือสาราญของโครงการเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยว
เพียง 2,000 คนนั้น น้อยเกินไป ควรสร้างท่าเทียบเรือให้
สามารถรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ ที่ มี อยู่ในปั จจุบัน
รองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 5,000 คน
แต่ถ้าจะมีการพัฒนาโครงการให้เป็นท่าเรือแวะพัก (Port
of Call) ก็จะเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้เป็นอย่าง
ดี เพราะเมื่ อเรือส าราญเข้าจอด บริษั ททั วร์ก็จะมารับ
นักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่อ จึงอยากให้กรมเจ้าท่าเร่งพัฒนา
โครงการ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียโอกาสมากไปกว่านี้
เสนอแนะให้คนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ อาจ
มี การออกแบบท่ าเที ยบเรื อให้ เป็ นมารีน่ า จอดเรื อน า
เที่ยวเล็กๆ ของชาวบ้าน เพื่อเป็นการกระจายรายได้
การออกแบบโครงสร้างเป็นเสาเข็มโปร่ง ไม่มีการถมทะเล
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก
การออกแบบโครงสร้างท่าเทียบเรือ ให้เป็นเสาเข็มโปร่ง
เป็นข้อดีที่จะเป็นแหล่งหลบอาศัย และเพาะพันธุ์ของปลา
ในทะเล
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเรือสาราญ ต้องมีการแข่งขัน เรือ
สาราญมีสิทธิเลือกจอดที่ไหนก็ได้ เราต้องพัฒนาศักยภาพ
ให้ดีขึ้นไป ไม่ควรใช้วิธีนาบันไดมาพาดเรือสาราญแล้ ว
ให้นักท่องเที่ยวไต่ลงเรือเล็ก นอกจากจะไม่สะดวกแล้ว
ควรคานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้วย
โครงการพื้นที่หลังท่าหรือไม่ มีที่จอดรถจานวนเท่าใด - องค์ประกอบโครงการทุกอย่างจะอยู่ในทะเล รวมถึงพื้นที่
มีการจัดระบบอย่างไร ปัจจุบัน กรมเจ้าท่าจะขุดลอก
จอดรถด้วย ขั้นนี้อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบกาหนด
คลอง ยังดาเนินการได้ยาก แล้วการก่อสร้างลานจอดรถ
ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม
ในทะเล จะเป็ น ไปได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด ฝากบริ ษั ท ที่
ปรึกษาพิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วย

-

-

-

-

-

-

ตารางที่ 3-1
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เวทีที่ 1
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
แนวคิ ดการออกแบบอาคารผู้ โดยสารเป็ นเรือหั วโทงที่ - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
นาเสนอนั้นดูดีมาก สมกับเป็นอัตลักษณ์ภาคใต้
ประกอบการศึกษาต่อไป
เนื่ องจากในพื้ น ที่ มี ป ระวั ติ และเอกลั กษณ์ ที่ เกี่ ย วกั บ
พญานาคซึ่ ง เป็ น ที่ เลื่ อมใสของชาวพุ ท ธประกอบกั บ
โรงแรมระดับ 5 ดาวในพื้นที่ก็ใช้เป็นเอกลั กษณ์ ในการ
ออกแบบโรงแรมด้ วย เช่ น เขาหงอนนาค สะดื อนาค
แหลมหางนาค จึงเสนอให้นาจุดเด่นนี้ผสานเข้าไปกับการ
ออกแบบท่าเทียบเรือสาราญที่มีการออกแบบเป็นเรือหัว
โทงด้วย
เนื่องจากเรือสาราญไม่ได้เข้ามาจอดเทียบท่าทุกวัน จึง - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
จ าเป็ นต้ องบริหารจั ดการท่ าเรื อให้ มี ชี วิ ตชี วาอยู่ เสมอ
ประกอบการศึกษาต่อไป
อาจจัดให้มีศูนย์บริการชุมชน ทามารีน่า ให้เรือขนาดเล็ก
มาจอด เป็น complex ขนาดย่อม เพื่อดึงดูดให้มีคนมา
ใช้บริการทุกวัน
เรื่องน้ าประปา ชาวบ้ านในพื้ นที่ ใช้ น้ าประปาหมู่บ้าน
โดยมีแหล่งผลิตน้าจากบ่อน้าผุดธรรมชาติ (สะดือนาค)
และบางส่วนใช้น้าจากการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งแนวท่อ
ของการประปาส่วนภูมิภาคให้บริการมาถึงโรงแรมโซฟิเทล
กระบี่ แต่ไปไม่ถึงพื้นที่โครงการ จึงอาจเป็นข้อจากัดต่อ
การพัฒนาโครงการในอนาคตได้
ควรหาแนวทางที่จะทาให้ นักลงทุน และชาวบ้าน ได้
ประโยชน์ร่วมกันจากโครงการนี้
กังวลเรื่องการเดินเรือ ขอให้พิจารณาเรื่องการจราจรทาง
เรือเพื่อป้องกันเรือโดนกัน เพราะบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้ง
โครงการมี อีก 2 ท่ าเรือ และยั งมี เสาตอม่ อสะพานท่ า
เทียบเรือเดิมอยู่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเดินเรือ
ขอให้พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการรับส่งนักท่องเที่ยว
จากเรือ โดยใช้เรือหางยาวของชาวบ้านที่มีในท้องถิ่นมา
รับนักท่องเที่ยวได้หรือไม่ เพื่อให้ชาวบ้านได้ผลประโยชน์
จากโครงการด้วย
ขอให้ทบทวนข้อมูลตัวเลขคาดการณ์นักท่ องเที่ ยวหลั ง - ในการศึ กษาความเหมาะสมของโครงการ มี การศึ กษา
เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่าเปลี่ยนแปลงไป
คาดการณ์ จ านวนนั กท่ องเที่ ยวในอดี ตและศึ กษาข้ อมู ล
อย่างไร มีวิถีการท่องเที่ยวอย่างไร เพื่อที่จะได้ทราบว่า
ข่าวสารในปั จจุ บั น เพื่ อดู ว่ าการท่ องเที่ ยวเรือส าราญใน
เมื่ อมี ท่ าเรือส าราญแล้ วจะมี ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องเกิ ด ขึ้ น
อนาคตจะเป็นอย่างไร มีแนวโน้มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ตามมาได้หรือไม่ เช่น ธุรกิจประกันภัย การให้บริการทาง
เรือครูซแบบ Luxury มากขึ้น นักท่องเที่ยวหลักร้อยคน แต่

-

-

-

ตารางที่ 3-1
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เวทีที่ 1
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
การแพทย์ ควรมีแผนไว้เพื่อให้เห็นว่าท้องถิ่น ชาวบ้านจะ
มี ก าลั งจั บจ่ ายสู งมาก ซึ่ งก็ เป็ นส่ วนหนึ่ งของเป้ า หมาย
ได้รับประโยชน์ด้านใดบ้างจากโครงการ ซึ่งสามารถนาไป
นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศด้วย
เป็นเหตุผลสนับสนุนให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อผลักดัน - ส่วนกิจกรรมที่ท้องถิ่นจะมีบทบาทร่วมในลักษณะของการ
ให้เกิดการพัฒนาโครงการต่อไปได้
ทางานในท่าเรืออย่างไร ลักษณะแบบไหนจะมีการนาเสนอ
ในการประชุมช่วงบ่าย
- มีการศึกษาศึกษาทบทวนในเรื่องกฎหมาย แผนแม่บท และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ได้รับการผลักดันว่าต้องดาเนินการ
มีการพูดคุยเรื่องเรือสาราญมา 30 ปีแล้ว ซึ่งประเทศไทย
เสียโอกาสไปมาก ในประเทศมาเลเซียเองก็ได้สร้างท่าเทียบ
เรือสาราญไปแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้สร้างท่าเทียบเรือที่มีขนาด
ใหญ่ แต่สามารถเทียบเรือสาราญได้พร้อมกัน 4 ลา รองรับ
นักท่องเที่ยวได้ถึง 12,000 คน เพราะใช้เทคนิคการบริหาร
จั ดการร่ วมกั บสายการเดิ น เรื อ ดั งนั้ นลั กษณะของการ
บริหารจัดการท่าเรือสาราญ ต้องมีทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง
ว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากการมีท่าเที ยบ
เรือสาราญได้อย่างไร
เนื่ อ งจากในเอกสารประกอบการประชุ ม ระบุ - การศึกษาของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ณ ปัจจุบันอยู่
วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการเพื่อจัดทารายงาน
ในช่วงแรก คือการคัดเลือกพื้นที่โครงการ ส่วนในช่วงที่สอง
ผลการศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุนใน
จะเป็นการคัดเลือกผู้ลงทุน ขณะนี้ยังตอบไม่ได้แน่ชัดว่าจะ
โครงการฯ ให้เป็นไปตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 31 แห่ง
ให้เอกชนลงทุนในส่วนไหน จะต้องพิจารณารูปแบบของท่า
พระราชบัญญั ติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน
เทียบเรือด้วย เพราะมีผลต่อมูลค่าการก่อสร้างโครงการ แต่
พ.ศ.2562 จึ ง สอบถามว่ า โครงการได้ พิ จ ารณาแล้ ว
ถ้าดูจากต้นแบบในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ส่วน
หรือไม่ว่า น่าจะมีการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ใหญ่รัฐจะเข้ามาสนับสนุนค่าก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 2
ในส่วนใดบ้าง
รูปแบบ คือรัฐก่อสร้างให้ หรือรัฐให้เงินเพื่อก่อสร้าง
กั งวลเรื่ องการกั น อาณาเขตพื้ นที่ บริ เวณท่ า เที ย บเรื อ - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
สาราญ สามารถให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่ท่ าเทียบเรื อ
ประกอบการศึกษาต่อไป
สาราญได้มากน้อยเพียงใด
การมี ท่ าเที ยบเรื อส าราญจะช่ วยเพิ่ มทางเลื อกในการ - เรื่องการเป็นท่าเรือต้นทาง (Home Port) หรือท่าเรือแวะ
ท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง แต่กังวลเรื่องการเลือก Home
พั ก (Port of call) นั้ น ภาพของ Home Port ที่ เรามอง
Port หรื อ Port of call และกั ง วลเรื่ อ งความคุ้ ม ทุ น
อาจจะคนละภาพกั น ซึ่ ง ท่ า เรื อ ในประเทศไทยที่
เพราะปัจจุบันบริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต ที่พัฒนาท่าเรือ
ท าการศึ กษาจะเป็ น ท่ า เรื อแบบผสม (Hybrid) คื อมี ทั้ ง
น้าลึกภูเก็ตเพื่อรับเรือสาราญขนาดใหญ่ นั้น ได้ก่อสร้าง
Home Port และ Port of call ในแง่ของการพัฒนา Home
อาคารผู้โดยสารแล้ว ประกอบกับรัฐบาลมุ่งพัฒนาท่าเรือ
Port ที่ จ ะแข่ ง ขั น กั บ สิ ง คโปร์ นั้ นยากมากเพราะที่ นั่ น มี
สาราญที่ภูเก็ตและสมุย หากจะมีท่าเทียบเรือที่จังหวั ด
ชัยภูมิที่ดีกว่า แต่เรามีส่วนที่จะทาได้ เพราะป้จจุบันมีเรือ
ครูซสตาร์คลิปเปอร์ ซึ่งหรูหรา แพงมาก มาใช้ภูเก็ตเป็ น

ตารางที่ 3-1
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เวทีที่ 1
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
กระบี่อีก จะดีหรือไม่ เพราะจังหวัดกระบี่และภูเก็ตห่าง
Home Port ดั ง นั้ น เราต้ องมองว่ า เราจะบริ หารจั ด การ
กันไม่มาก
อย่างไร ด้วยข้อจากัดของภูเก็ต ในฤดูท่องเที่ยว เรือสาราญ
จะไปจอดที่หาดป่าตอง แต่หาดป่าตองไม่สามารถสร้างท่า
เทียบเรือได้ เนื่องจากที่ตั้งไม่เหมาะสม ส่วนท่าเรือน้าลึก
ภูเก็ต ติดเงื่อนไขเรื่องสัมปทาน และต้องขุดลอกร่องน้าหาก
จะนาเรือขนาดใหญ่เข้ามาเทียบท่า
- โครงการนี้จึงจะพัฒนา Home Port ขนาดย่อม เน้นการ
ท่องเที่ยวมูลค่าสูง ขึ้นอยู่กับว่ามีการจัดการและรองรับเรื่อง
พื้นที่จอดรถอย่างไร
- วิธีการจัดการนักท่องเที่ยวที่มากับเรือสาราญ จังหวัดกระบี่
มีความเข้มแข็งเรื่องการจัดการนักท่องเที่ยว ถ้ามีสิ่งอานวย
ความสะดวกและการมีท่าเที ยบเรือสาราญ ก็จะเป็นการ
เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน แต่ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยกัน
ว่าจะทาแบบไหนให้ประสบความสาเร็จ
- สาหรับสายเรือมีความต้องการให้มีท่าเทียบเรือสาราญ
อยู่แล้ว เพราะการทอดสมอเรือแล้วนาเรือเล็กมาขนถ่าย
นักท่องเที่ยวค่อนข้างยุ่งยาก หากมีท่าเทียบเรือให้ เขาก็
อยากจะมาเทียบท่ามากกว่า หากระยะการเดินทางที่สั้น
เรือวิ่งช้าและแวะพักบ่อยๆ จะประหยัดค่าน้ามัน ไม่มีการ
รับ ประทานอาหารบนเรือ ก็จ ะจั ด การได้ ง่ า ยขึ้น ไปอี ก
สายเดินเรือจะชอบ Port of Call มากๆ ผู้โดยสารอาจ
เดินทางเที่ยวเดียว คือ เดินทางจากสิงคโปร์มาขึ้นที่กระบี่
หรือภูเก็ต และรับจากกระบี่ไปสิงคโปร์ เป็นต้ น หากจะ
พัฒนาเป็นศูนย์กลาง Home Port รับนักท่องเที่ยวปีละ
เป็ น ล้ า นคนต่ อ ปี ด้ ว ยศั ก ยภาพที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น คงไม่
สามารถทาได้ถึงขนาดนั้น
- การท าท่ า เรื อ ส าราญที่ มี ร ะยะห่ า ง 30 ไมล์ ท ะเล
(ประมาณ 55.56 กิโ ลเมตร) มี ตั ว อย่ า งให้ เห็ น ในทะเล
แคริบเบียน ซึ่งมีท่าเรือจานวนมากและในเมืองเดีย วกัน
ยั ง มี ท่ า เรื อ ขนาดใหญ่ ถึ ง 2 ท่ า ซึ่ ง ในการศึ ก ษาความ
เหมาะสมของโครงการต้องมีการพิจารณาความคุ้มค่าใน
การลงทุนด้วย

ตารางที่ 3-1
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เวทีที่ 1
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
ด้านสิ่งแวดล้อม
- กั งวลเรื่ องการกั น อาณาเขตพื้ นที่ บริ เวณท่ า เที ย บเรื อ - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
สาราญ สามารถให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่ท่ าเทียบเรื อ
ประกอบการศึกษาต่อไป
สาราญได้มากน้อยเพียงใด
- บริเวณที่ สั ตว์ น้า กุ้ง หอย ปู ปลาต่ างๆ จะอยู่ เลยที่ ตั้ง - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
ท่ าเรือของโครงการออกไป ชาวประมงควรวางอวนใน
ประกอบการศึกษาต่อไป
บริ เวณที่ ไ ม่ กี ด ขวางร่ อ งน้ าที่ เรื อ เข้ า ออก เพื่ อความ - สาหรับประมงพื้นบ้านจะเข้าไปทามาหากินในบริเวณนั้น
ปลอดภัยของตนเองและป้องกันไม่ให้อวนหรืออุปกรณ์ที่
ขอชี้แจงว่า เรือสาราญไม่ได้เข้ามาจอดทุกวัน การเข้าจอด
ใช้จับสัตว์น้าต่างๆ เสียหาย
จะเป็นไปตามโปรแกรม เช่น เข้ามาตอนเช้า-ออกเย็น จาก
- ที่ผ่านมาจะมีกุ้งแชบ๊วย ขึ้นมาบริเวณปลายสะพานท่า
สถิติสูงสุดที่มีเรือเข้ามาในประเทศไทยจะไม่เกิน 3 วัน/ลา
เทียบเรือ พบประมาณ 3 ปี/ครั้ง ชาวประมงสามารถตัก
และการเข้ า มาจอดมี ก าหนดการที่ ชั ด เจน สามารถ
แมงกะพรุนหรือวางอวนได้ในช่วงที่ไม่มีเรือใหญ่ผ่าน
ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ท่ องเที่ ยวในท้ องถิ่นมาให้ บริการ ซึ่ งคิดว่ าเป็ นขั้นตอนที่
- ไม่กังวลเรื่องผลกระทบต่อประมงพาณิชย์ เพราะอยู่นอก
สามารถตกลงกันได้
ชายฝั่ง แต่กังวลผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้าน ที่มีอยู่
ประมาณ 100-200 ลา ไม่ใช่ชาวประมงที่อยู่ในหมู่ที่ 2 - ในภารกิจของกรมเจ้าท่า มองว่าการการพัฒนาโครงการ
และหมู่ที่ 3 ของตาบลหนองทะเลเพียงเท่านั้นที่ทามาหา
จะต้องให้การท่องเที่ยวจะต้องอยู่กับชาวประมงอย่างที่เคย
กินจับกุ้งแชบ๊วยอยู่บริเวณนี้ กังวลว่าการมีท่าเรือสาราญ
อยู่ร่วมกันมา
จะเป็นอุปสรรคกับเรือประมงพื้นบ้านที่เข้ามาจับสัตว์น้า - เนื่องจากเรือสาราญมี ตารางการเดินเรือ มีพิกัดที่ชัดเจน
และเรือประมงพื้ นบ้ านจะเป็ นอุ ปสรรคต่ อเรื อส าราญ
และเดิ น เรื อในร่ องน้ าลึ กมากกว่ า 11 เมตร เมื่ อมี การ
หรือไม่
ก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้วจะมีการประกาศเขตร่องน้า และ
- ในช่วงแมงกะพรุนขึ้น จะมีเรือประมงพื้นบ้านเข้ามาตั ก
ประกาศตารางเรือเข้าออกให้ประชาชนรับทราบ โดยเฉพาะ
แมงกะพรุนกันมาก หรือเข้ามาจั บ สั ตว์ น้ าตามฤดู กาล
ชาวประมง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวและ
จับกันทั้งวัน ไม่มีเวลาที่ชัดเจน จึงมีความเห็นว่าอาจจะ
การท าประมงจะต้ องอยู่ ร่ ว มกั น และจะต้ องเพิ่ ม ความ
เป็นอุปสรรค หรือกีดขวางต่อเรือสาราญที่จะเข้ามา
ระมัดระวังในช่วงที่มีเรือเข้า -ออก ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถ
บริหารจัดการได้
- เสนอแนะให้ ให้ มี การทบทวนกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เช่น - ในการพัฒนาโครงการ ได้มีการศึกษาทบทวนกฎหมายที่
กฎหมายผังเมื องจังหวัดกระบี่ พระราชบัญญัติโรงงาน
เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงกฎหมายผังเมือง และ
พ.ศ. 2562 ที่มีการนิยามความหมายของคาว่าโรงงานใหม่
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้กาหนด
มีการระบุแรงม้ามากกว่า 50 แรงม้า ขึ้นไป หรือมีคนงาน
บทนิยามคาว่า “โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่
เกิ น 50 คน ขึ้ นไป ต้ องมี ใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การ
หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้า
โรงงาน (ร.ง.4) ด้วยหรือไม่
หรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงาน
ตั้ งแต่ 50 คนขึ้ นไป โดยใช้ เครื่ องจั กรหรื อไม่ ก็ ตามเพื่ อ
ประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิ ดของ
โรงงานที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประเภท
กิจกรรมท่าเรือสาราญของโครงการแล้ว พบว่า ไม่เข้าข่าย

ตารางที่ 3-1
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เวทีที่ 1
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
ว่ าเป็ น “โรงงาน” ตามที่ ระบุ ไว้ในกฎกระทรวง กาหนด
ประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 แต่อย่าง
ใด
- ขอให้มีการพิจารณารายละเอียดตามประกาศกระทรวง - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม เรื่อง กาหนดเขต
ประกอบการศึกษาต่อไป
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อาเภอ
อ่าวลึก อาเภอเมืองกระบี่ พ.ศ.2565 อาเภอเหนือคลอง
อาเภอคลองท่อม และอาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
โดยเฉพาะเรื่องการใช้พื้นที่ตามแนวชายฝั่ง
- บริเวณหาดคลองม่วง ทับแขก ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ตั้งโครงการ - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
นักท่องเที่ยวต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องพิจารณาด้วย
ประกอบการศึกษาต่อไป
ว่ า การมี ท่ า เรื อ ส าราญเข้ า มาจะมี ผ ลกระทบต่ อ การ
ท่ องเที่ ยวในบริเวณนั้นหรือไม่ หากไม่ มี ผลกระทบ แต่
อย่างน้อยก็ต้องจัดระบบเรื่องการคมนาคมให้ดี
ด้านอื่นๆ
- จั ง หวั ด กระบี่ ค วรมี ท่ า เที ย บเรื อ ส าราญมานานแล้ ว - กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและจะน าข้ อ คิ ด เห็ น ไป
นักท่องเที่ยวเอเชียมีความนิยมท่องเที่ยวเรือสาราญมาก
ประกอบการศึกษาต่อไป
ขึ้น หากสร้างท่าเรือเร็วเท่าไหร่ ก็จะทาให้มีโอกาสในการ
รับนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีรายได้มากขึ้น
- ในอนาคตธุรกิจเรือสาราญจะเป็นที่นิยมมากในกลุ่มคน
สูงอายุ
- มีความยินดีหากมีการสร้างท่าเทียบเรือสาราญในพื้นที่
เพราะจะช่วยสร้างรายได้เข้ามาทั้งในระดับท้องถิ่น ตาบล
อาเภอ จังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ
3.2 สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจั ดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ เวทีที่ 2 ดาเนินการเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง
ตาบลหนองทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในระดับตาบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผู้นาทางศาสนา ผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมการประชุมรวม 66 คน บรรยากาศการประชุมดังแสดงในรูปที่ 3-2 ผู้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ได้แก่
1.

นายสมชาย พงพันธุ์

2.

นายวราพงษ์ เกบุตร

ประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง
และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองม่วง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทะเล

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

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

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 3-2 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เวทีที่ 2
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ตาบลหนองทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่

การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม
บรรยากาศการประชุม
รูปที่ 3-2 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เวทีที่ 2 (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 3-2
ตารางที่ 3-2
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เวทีที่ 2
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

ตารางที่ 3-2
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เวทีที่ 2
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
เลย การมีความเจริญเข้ามาแล้วจะให้ผู้ประกอบการราย
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

-

-

-

-

-

-

ตารางที่ 3-2
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เวทีที่ 2
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
การพั ฒนาท าเป็ น กลุ่ ม ก็ จะช่ วยให้ ได้ รั บประโยชน์ จ าก
ขอให้ศึกษาผลกระทบด้านการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจาก
โครงการมากขึ้น
ในพื้นที่มีปัญหาอยู่แล้ว หากมีโครงการแล้วมีเรือใหญ่เข้า
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

ตารางที่ 3-2
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เวทีที่ 2
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
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
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

