สรุปผลการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)
และสารวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
1.

เหตุผลและความจาเป็นในการดาเนินงานโครงการ

ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออานวยต่อการเป็นเมืองท่าหลักทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ได้รับ
ผลกระทบจากลมมรสุมในระดับน้อย และเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่กึ่งกลางทวีปเอเชีย สามารถเชื่อมโยงการเดินทาง
ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กับเอเชียตะวันออก (East Asia) และเอเชียตะวันตก (West Asia) รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับตลาดหลักของการท่องเที่ยวเรือสาราญในออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์ และแปซิฟิ คได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีความหลากหลายในแง่
ของรูปแบบการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวธรรมชาติ, การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ มีศักยภาพในการ
สนับสนุนและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยกับ Pre & Post Cruise Tour ของเรือสาราญได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ประเทศไทยยังรายล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลก อาทิ นครวัดและนครธม ในประเทศ
กัม พู ช า, ฮอยอั น และฮาลองเบย์ ในประเทศเวี ย ดนาม, ย่ า งกุ้ง และมั ณ ฑะเลย์ ในประเทศเมี ยนมาร์, เวี ย งจั น ทน์และ
หลวงพระบางในประเทศลาว ซึ่งสามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงและผสมผสานเส้นทางเดินเรือสาราญกับการท่องเที่ยวแบบ
Overland Tour โดยเชื่อมโยงการเดินทางเข้าออกจากกรุงเทพฯ, ภูเก็ต, เชียงใหม่ กับเมืองมรดกโลกรอบประเทศไทย
เข้ากับเส้นทางเดินเรือสาราญ โดยเป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในด้านความสวยงาม
ของวัฒนธรรมประเพณี อาหารไทย ความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีจิตบริการ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถสร้าง
ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีข้อจากัดในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือสาราญต้นทาง (Home Port)
และเมืองท่าเชื่อมโยงภายในประเทศที่มีอยู่ การพัฒนาเมืองท่าต้นทาง (Home Port) ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน รวมถึงเมืองท่า
เชื่อมโยงภายในประเทศ โดยมีระยะห่างระหว่างเมืองท่าที่เหมาะสมจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศไทย และนาข้อได้เปรียบในด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ มาเป็นกลไกสาคัญในการนา
รายได้จากการท่องเที่ยวเรือสาราญเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบกับท่าเทียบเรือสาราญที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ออกแบบมา
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจานวนมาก และทาเลที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยว ทาให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทย
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า จึงมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาให้ทาการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสาราญ
ขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสารวจออกแบบท่าเรือสาราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง
พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล)
2.

วัตถุประสงค์

2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ คัดเลือกพื้นที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง
และสตูล) ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็นท่าเรือรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)
(2) เพื่อวางแผนแม่บทการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่บริเวณชายฝั่ง
อั น ดามั น (พื้ น ที่ จั ง หวั ด ระนอง พั ง งา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตู ล ) และท าการศึกษาความเหมาะสมทาง เศรษฐกิจ
วิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือรองรับเรือสาราญ

ขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณชายฝั่ ง อั น ดามั น อย่ า งถูกต้ องตามหลั กวิ ช าการ เพื่ ออานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว ตลอดจนใช้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
(3) เพื่อสารวจและออกแบบองค์ประกอบโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise
Terminal) ที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) เพื่อรองรับการให้บริการ
นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวเดินเรือสาราญ โดยให้มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดจนประมาณค่าก่อสร้าง แบบรายละเอียดเบื้องต้น รายการประกอบแบบข้อกาหนดและ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดาเนินงานในขั้นต่อไป
(4) เพื่อเสนอแนะและสารวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือน้าลึกภูเก็ตให้เป็นท่าเรือที่สามารถรองรับเรือสาราญ
ขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
(5) เพื่อจัดทารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับ
เรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และ
สตูล) ให้เป็นไปตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และให้
กรมเจ้าท่า สามารถเสนอโครงการตามที่กาหนดในมาตรา 28 และ 29 แห่งพระบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน พ.ศ.2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์ของการประชุม
(1) เพื่ อน าเสนอแนวทางการศึกษาความเหมาะสมด้ านเศรษฐศาสตร์ วิ ศวกรรม สิ่ งแวดล้ อม ความเหมาะสม
ในการลงทุน รูปแบบเบื้องต้นของท่าเทียบเรือและองค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) เพื่อนาเสนอการศึกษาเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาท่าเรือต้นทาง (Home Port) และท่าเรือแวะ
พัก (Port of Call) ในฝั่งอันดามัน และผลการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual design) เพื่อการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือ
(3) เพื่อนาเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อกาหนดผังแม่บท (Master plan) และสารวจออกแบบเบื้องต้น (Preliminary
design) การพัฒนาปรับปรุงท่าเรือน้าลึกภูเก็ตให้สามารถรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ได้
(4) เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.

สรุปการประชุม

การประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise
Terminal) และสารวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน ดาเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศรีตรัง โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอานวย
พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ผู้อานวยการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการส่วนกลาง ได้แก่ กรมประมง กรมทาง
หลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจการเดินเรือ
ส าราญทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตั วแทนสายการเดิ นเรือ ผู้ ประกอบการเดิ นเรือ หอการค้าแห่ งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานการท่องเที่ยว ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด
ตลอดจนเครือข่ายประชาชนต่างๆ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่า 100 คน บรรยากาศการประชุมดังแสดง
ในรูปที่ 3-1

บริษัทที่ปรึกษานาเสนอแนวทางการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมใน
การลงทุน รูปแบบเบื้องต้นของท่าเทียบเรือและองค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อ
คั ดเลื อกพื้ นที่ ที่ มี ศักยภาพในการพั ฒนาท่ าเรือต้ นทาง (Home Port) และท่ าเรือแวะพั ก (Port of Call) ในฝั่ งอั นดามั น
แนวทางการศึ กษาเพื่ อกาหนดผังแม่ บท (Master plan) และสารวจออกแบบเบื้ องต้น (Preliminary design) การพัฒนา
ปรับปรุงท่าเรือน้าลึกภูเก็ตให้สามารถรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ และชี้แจงตอบข้อซักถามและรับฟังข้อคิดเห็นในที่ประชุม
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ ดร.สมบัติ เหสกุล และนายนพดล กรุดนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการ
ประชาสัมพันธ์
บรรยากาศโดยรวมของการประชุมเป็นไปในทางที่ดี โดยผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจในการนาเสนอของบริษัทที่
ปรึกษาและมีส่วนร่วมกับโครงการโดยการแสดงความคิดเห็น ถึงข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษาของโครงการ
ผู้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ได้แก่
1.
2.
3.

นายนาวี พรมทรัพย์
นางสาวศรุดา ญาณโกมุท
นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ

4.
5.
6.
7.
8.

นายวัฒนา โชคสุวณิช
นายวิทยา วงศ์วิเชียรกุล
นายจักราวุธ ชานาญเกียรติ
นายนิพนธ์ เอกวานิช
นายภูวดิท ปรีชานนท์

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
นายกสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย
อนุกรรมาธิการการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี
รองประธานหอการค้าจังหวัดพังงา
กรรมการหอการค้าจังหวัดตรัง
กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จากัด
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้

บรรยากาศการลงทะเบียน

นายอานวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
กล่าวเปิดการประชุม

นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต
กล่าวรายงานในที่ประชุม

บริษัทที่ปรึกษานาเสนอข้อมูลแนวทางการศึกษา
ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
ความเหมาะสมในการลงทุน รูปแบบเบื้องต้นของท่าเทียบเรือ
และองค์ประกอบต่างๆ และตอบข้อซักถามในที่ประชุม
รูปที่ 3-1 บรรยากาศการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
รูปที่ 3-1 บรรยากาศการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สรุปการประชุมดังแสดงในตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ข้อวิตกกังวล
และข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
1. นายนาวี พรมทรัพย์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
- เป็นไปได้หรือไม่ ว่ารัฐบาลควรประกาศพื้นที่ เศรษฐกิจ
พิ เศษฝั่ งอั นดามั น เพื่ อสร้ างโอกาสให้ แต่ ละจั งหวั ดมี
รายได้จากการท่องเที่ยวโดยไม่เน้นที่จังหวัดภูเก็ตเพี ยง
แห่งเดียว
- โครงการควรจะศึ กษาจั งหวั ดอื่ นๆ เช่ น ระนอง พั งงา
กระบี่ ตรั ง สตู ล ควบคู่ ไปกั บการศึ กษาของโครงการ
เพราะถ้าจังหวัดอื่นมีการท่องเที่ยวที่ดีก็จะสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดผลดีกับโครงการได้
- จังหวัดสตูลต้องการท่าเรือเชื่อมกับประเทศอินโดนี เซีย
เนื่องจากอยู่ห่างจังหวัดสตูลเพียง 150 ไมล์ทะเล และมี
ประชากรใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ติดปัญหา
เรื่ องพื้ น ที่ อุ ท ยานและกฎหมายไม่ เอื้ อต่ อการพั ฒนา
ดังนั้น กฎหมายควรเอื้อต่อการพัฒนาและการพัฒนาต้อง
อยู่ในกรอบของการอนุรักษ์
- ฝากถึงกรมเจ้าท่า ถ้าฝั่งอันดามันมีการขออนุญาตสร้าง
ท่าเรือที่ไม่อยู่ในเขตอุทยานหรือเขตป่าไม้ กรุณาอานวย
ความสะดวกเพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลที่จะ
มาสนับสนุนโครงการ และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ทางทะเลได้ และทางจังหวัดสตูลจะสร้างท่าเรือยอร์ชค
ลับ ที่จะมีพื้นที่จอดเรือ ซ่อมเรือ รวมถึงท่าเรือที่เชื่อมไป
ยังอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่เอกชน อยากให้กรมเจ้ าท่ า
ช่วยผลักดันโครงการนี้ด้วย
2. นางสาวศรุด า ญาณโกมุท นายกสมาคมสื่ อมวลชน
ภูเก็ต
- อยากให้โครงการเกิดขึ้นได้จริง โดยพัฒนาที่จังหวัดใดก็
ได้ เพราะท้ายที่สุดแล้วโครงการนี้จะเป็นการเชื่อมโยง
การท่ องเที่ ย วในพื้ น ที่ ฝั่ง อั น ดามัน ซึ่ ง ประชาชนย่อม
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
- ให้เน้นการสื่อสารให้กับคนในพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะกลุ่ม
ย่อยในชุมชน ให้ทราบว่าการมีเรือสาราญเข้ามาในพื้นที่
ก่อให้ เกิด ผลประโยชน์ ในด้ า นใดบ้า ง จั ง หวั ด ที่ มี การ
ก่อสร้างได้อะไร และจังหวัดใกล้เคียงจะได้อะไรจาก
โครงการนี้ เมื่อประชาชนให้การยอมรับ ก็จะมีส่วนร่วม
ผลักดัน ให้โครงการเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น

ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
ดร.สมบัติ เหสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์
- จังหวัดสตูลไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ แต่มีพื้นที่สามารถพัฒนา
เป็นจุดแวะพักได้
- เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไรให้คนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดนั้น เมื่อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับการ
ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (World heritage)
นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวมากขึ้น ในเมื่อผู้คนอยากมาเที่ยว
นั้ น เราจะมี ข้อเสนอที่ จะให้ การท่ องเที่ ยวนั้ นเกิด ขึ้ นได้
จะต้องทาอย่างไร อย่างไรก็ตามทางที่ปรึกษาจะรับประเด็น
ไว้พิจารณาต่อไป
- ทางโครงการไม่ ได้ มุ่ งเน้ นว่ าจั งหวั ดสตู ลจะต้ องมี ท่ าเรื อ
ขนาดใหญ่ที่จะรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ แต่ศึกษาที่ว่า
เรือสาราญขนาดใหญ่มาจังหวัดสตูลแล้วจะต้องมีที่จอด ที่
แวะพัก และสามารถส่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดสตูล
ได้
- ส าหรั บ ข้ อ เสนอด้ า นการลงทุ น ด้ า นอุ ต สาหกรรมการ
ท่ องเที่ ยว (BOI ด้ านการท่ องเที่ ยว) ต้ องมี การเสนอและ
พูดคุยกันเรื่อง สิทธิพิเศษด้านการท่องเที่ยว สิทธิพิเศษด้าน
การลงทุนเพื่อการท่องเที่ยว จะทาอย่างไร และต้องนาไป
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของโครงการ
- การศึกษาของโครงการ จะศึกษาให้เชื่อมโยงทุกพื้นที่ไม่ได้
เจาะจงที่ภูเก็ตจังหวัดเดียว

- ที่ ปรึกษารับ ข้อมู ล ไปพิ จ ารณาประกอบการศึ กษาของ
โครงการต่อไป

ตารางที่ 3-1
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ข้อวิตกกังวล
และข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
3. นายวั ฒ นา ธนาศั ก ดิ์ เ จริ ญ รองประธานกรรมการ
หอการค้ า ไทย และประธานคณะกรรมการพั ฒ นา
เศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย
- การพัฒนาท่าเรือสาราญขนาดใหญ่และมารีน่า จาเป็น - ที่ ป รึกษารับ ข้อมู ล ไปพิ จ ารณาประกอบการศึ กษาของ
จะต้องเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดในฝั่งอันดามัน แต่
โครงการต่อไป
กฎระเบี ย บที่ มี อ ยู่ ยั ง ไม่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การพั ฒ นา
โครงการ
- มติ ครม. เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 ที่จังหวัดกระบี่ ทาง
หอการค้าได้นาเสนอเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวฝั่ง
อันดามัน โดยให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนาร่องในการพัฒนา
อย่างไรก็ตาม พบว่า เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมักจะติดขัดข้อ
กฎหมายจากส่วนกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ จึงมีโครงการนาร่องนี้ขึ้นมา
- การพัฒนาท่าเรือสาราญขนาดใหญ่ จะเกิดที่จังหวัดใดก็
ได้ เพราะเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปสู่จั ง หวั ด
ใกล้เคียงได้เช่นเดียวกัน
4. นายวัฒนา โชคสุวณิช อนุกรรมาธิการการขนส่งทาง
น้าและพาณิชยนาวี
- ตัวท่าเรือสาราญจะเปรียบเสมือนประตู (gate way) ที่ - ที่ ป รึกษารับ ข้อมู ล ไปพิ จ ารณาประกอบการศึ กษาของ
น านั กท่องเที่ย วมายังเมื องท่ านั้นๆ และกระจายไปสู่
โครงการต่อไป
แหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่เราจะต้องมองคือ จะทาอย่างไรให้
นักท่องเที่ยวใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดและสามารถนารายได้
ไปสู่ท้องถิ่น นาไปสู่การคัดเลือกท่าเรือต้นทาง (Home
port) หรื อ ท่ า เรื อ แวะพั ก (Port of call) เช่ น เรื อ
สาราญมาจอดที่อ่าวป่าตองจะเป็น port of call มาเช้า
กลับเย็น อีกทั้ง จังหวัดภูเก็ต มีข้อดีที่สามารถกระจาย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วไปยั ง จั ง หวั ด พั ง งาได้ จึ ง มี ข้ อ ได้ เ ปรีย บ
มากกว่าจังหวัดอื่น
- จังหวัดภูเก็ตมีข้อได้เปรียบในการพัฒนาเป็นท่าเรือต้น
ทางมากกว่ า พื้ น ที่ อื่น ๆ เนื่ องจากเป็ น จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยว
- มี เ รื อ ส าราญที่ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยก่ อ น
สถานการณ์โควิด-19 มากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย
ขณะเดียวกันในอันดับ 4 ของเอเชีย โดยในจังหวัดภูเก็ต
มี เ รื อ เข้ า ท่ อ งเที่ ย วเที่ ย วมากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ 8 ของ
เอเชี ย และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั น ในประเทศ ก็ พ บว่ า
จังหวัดภูเก็ต เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ท่าเรือแหลม
ฉบั ง และเกาะสมุ ย ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า มี ฐ านลู ก ค้ า อยู่
แล้ ว แต่ เ ราไม่ มี ท่ า เรื อ ที่ อ านวยความสะดวกให้ กั บ
นักท่องเที่ยว

ตารางที่ 3-1
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ข้อวิตกกังวล
และข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
- การศึ ก ษาโครงการนี้ จะเป็ น การท าแผนแม่ บ ทการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ ซึ่งจะไม่ ได้เน้นการสร้างท่าเรือที่
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ยั ง ต้ อ งมี ก าร
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดอื่นๆ เช่น กระบี่ สตูล
และพังงาด้วย ซึ่งจะต้องมีการเสนอแนะให้มีการพัฒนา
จุดจอดเรือเพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้วยเรือสาราญ
5. นายวิทยา วงศ์วิเชียรกุล รองประธานหอการค้า
จังหวัดพังงา
- การพั ฒนาโครงการใด ๆ ให้ประสบความสาเร็จได้ นั้น - ที่ ป รึกษารับ ข้อมู ล ไปพิ จ ารณาประกอบการศึ กษาของ
จ าเป็ นต้ องมี จุ ดร่ วม ความเข้ าใจ และความไว้ วางใจ
โครงการต่อไป
ร่วมกันของแต่ละภาคส่วน ซึ่งพบว่ากลุ่มจังหวัดอันดามัน
มีจุดแข็งในข้อนี้
- ท่าเทียบเรือชุมชนในฝั่งอันดามัน ควรได้รับการพัฒนา
และยกระดับให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
- พื้ น ที่ ห ลั ง ท่ า ควรพั ฒ นาให้ มี กิ จ กรรมที่ ดึ ง ดู ด การ
ท่องเที่ยว เช่น เป็นแหล่งขายอาหารและสินค้าพื้นเมือง
เป็นแหล่งสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว
- ถ้ามีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่ดี ทั้งทางบก ทางน้า
และทางอากาศ ก็จะสามารถช่วยให้กระจายนักท่องเที่ยว
ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
- ภาครัฐ เอกชน ประชาชน การเมืองท้องถิ่น นักวิชาการ
ควรร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้พัฒนาได้
อย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ ไป เนื่ อ งจากอั น ดามั น มี ต้ น ทุ น การ
ท่องเที่ยวที่ได้เปรียบกว่าพื้นที่อื่น ๆ
- ท่ าเรื อเกาะคอเขาจั งหวั ดพั งงา มี ประวั ติ ศาสตร์ และ
เรื่ องราว ที่ สามารถน ามาเชื่ อมโยงพั ฒนาเป็ นท่ า เรื อ
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือต้นทางหรือท่าเรือแวะพัก
เนื่องจากกลุ่มนักเดินเรือท่องเที่ยวมองเห็นว่า อันดามัน
เปรี ย บเสมื อนบ้ า นหลั งที่ สองของส าหรั บนั กเดิ น เรื อ
ท่องเที่ยว
6. นายจักราวุธ ชานาญเกียรติ กรรมการหอการค้าจังหวัด
ตรัง
- โครงการท่าเรือสาราญขนาดใหญ่นี้ จะช่วยขับเคลื่อนใน - ที่ ป รึกษารับ ข้อมู ล ไปพิ จ ารณาประกอบการศึ กษาของ
เรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
โครงการต่อไป
เพราะฝั่งอันดามันมีทรัพยากรที่หลากหลาย
- จังหวัดตรังมีท่าเรือปากเม็ง มีความพร้อมในเรื่องพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว และอาหาร สามารถพัฒนาเป็นท่าเรือ
ขนาดใหญ่ได้

ตารางที่ 3-1
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ข้อวิตกกังวล
และข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง และการนาไปประกอบการพิจารณา
- ข้ อ จ ากั ด ในการพั ฒ นาโครงการท่ า เรื อ ขนาดใหญ่ ใน
จังหวัดตรัง ได้แก่ พื้นที่อุทยาน และความลึกของร่อง
น้าในการเดินเรือ
7. นายนิพนธ์ เอกวานิช กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต
พัฒนาเมือง จากัด
- การพัฒนาท่าเรือสาราญขนาดใหญ่ในฝั่งอันดามันนั้น - ที่ ป รึกษารับ ข้อมู ล ไปพิ จ ารณาประกอบการศึ กษาของ
จะพัฒนาที่จังหวัดใดก็ได้ โดยให้แต่ละจังหวัดมีความ
โครงการต่อไป
เชื่อมโยงกัน และให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
- ท่าเรือแวะพัก (Port of Call) ควรจะมีทุกจังหวัดในฝั่ง
อันดามัน เพราะทุกจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น
มีศักยภาพในการพัฒนาได้ หากทุกฝ่ายร่วมมือกันจะ
สามารถผลักดันให้การท่องเที่ยวฝั่งอันดามันไปได้ไกล
กว่านี้มาก
8. นายภูวดิท ปรีชานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้
- อยากให้ มี การศึกษาข้อมู ล ความเหมาะสมของแต่ละ - ที่ ป รึกษารับ ข้อมู ล ไปพิ จ ารณาประกอบการศึ กษาของ
จังหวัดว่าควรพัฒนาอย่างไร เพื่อ เป็นข้อมูลนาไปใส่ใน
โครงการต่อไป
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วย

