ขัน้ ตอนการศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
การรวบรวมข้อมูล
และสารวจภาคสนาม

ขัน้ ตอนการจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูม้ สี ่วนได้เสีย

รายละเอียดโครงการ
• องค์ประกอบและการ
ดาเนินงานในปั จจุบนั
• องค์ประกอบของโครงการฯ
และการดาเนินงานที่จะเกิดขึน้
ในอนาคต

การศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการและ
การจัดเตรียมข้อมูลกลัน่ กรองโครงการ

การเข้าพบเพื่อแนะนาโครงการ

การกาหนดขอบเขตการศึกษา

การรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบ
ครั้งที่ 1

การสารวจข้อมูลคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
• ข้อมูลทุตยิ ภูมิ
• ข้อมูลปฐมภูมิ
 คุณภาพอากาศ
 ระดับเสียงและความ
สัน่ สะเทือน
 คุณภาพนา้ ทะเล
 นิเวศวิทยาทางทะเล
 นิเวศวิทยาทางบก
(ป่ าไม้และสัตว์ป่า)
 ลักษณะทางสมุทรศาสตร์
 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ
 ปริมาณการจราจร
 สภาพเศรษฐกิจสังคม
 ประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี
 การท่องเที่ยวและ
สุนทรียภาพ
 การโยกย้ายและชดเชย
ทรัพย์สิน

สภาพสิ่งแวดล้อมปั จจุบนั
• ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ
• ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
• คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
• คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบฯ และกาหนดมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบฯ

การจัดทาร่างรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การรับฟั งความคิดเห็นในขัน้ ตอน
การประเมินและจัดทารายงานฯ
ครัง้ ที่ 2
• การประชุมกลุม่ ย่อยครัง้ ที่ 2
• การสัมภาษณ์เชิงลึก
• การสารวจข้อมูลความคิดเห็น
รายบุคคล

การรับฟั งความคิดเห็นในการ
ทบทวนร่างรายงานฯ ครัง้ ที่ 3

การจัดทารายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์
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ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 540 วัน (เริม
่ ในเดือนก ุมภาพันธ์ 2564 และมีกาหนดแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2565)

ขัน้ ตอนการรับฟังความคิดเห็น

1

การเข้าพื้นที่โครงการเพื่อเตรียมการก่อน
รับฟั งความคิดเห็น
(Preparation Process)

2

การรับฟั งความคิดเห็น ครัง้ ที่ 1
เพื่อขอบเขตและแนวทางการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การรับฟั งความคิดเห็น ครัง้ ที่ 2

3

4

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและรับการรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างรอบด้าน เช่น สัมภาษณ์
รายบุคคล สนทนากลุม่ ย่อย การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร

การรับฟั งความคิดเห็น ครัง้ ที่ 3
เพื่อทบทวนร่างรายงานฯ และมาตรการ
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ระยะเวลาการศึกษา
ประเทศไทยมีที่ตงั้ ทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออานวย ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมในระดับน้อย และตัง้ อยู่กึ่งกลางทวีปเอเชีย สามารถเชื่อมโยงการเดินทาง
ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันตก รวมถึงตลาดหลักของการท่องเที่ยวเรือสาราญในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแปซิฟิก
ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ มีรปู แบบการท่องเที่ย วที่หลากหลายทั้งการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และสามารถผสมผสานเส้นทางเดินเรือสาราญกับการท่องเที่ยวบนฝั ่ ง โดย
เชื่อมโยงการเดินทางเข้าออกจากกรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ กับเมืองมรดกโลกรอบประเทศไทยเข้ากับเส้นทางเดินเรือสาราญ โดยเป็ นที่ทราบกันทัว่ โลกว่า
ประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็ นที่ ยอมรับในด้านความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณี อาหารไทย ความอ่อนน้อมถ่ อมตน การมีจิ ตบริ การ ซึ่ งเป็ น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีขอ้ จากัดในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็ นท่าเทียบเรือสาราญต้นทาง (Home Port) และเมืองท่าเชื่อมโยง
(Port of Call) ภายในประเทศที่มีอยู่ ประกอบกับท่าเทียบเรือสาราญที่มีอยู่ในปั จจุบันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจานวนมาก และทาเลที่ตงั้ อยู่
ห่างไกลจากสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยว ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนาเมือง
ท่าต้นทาง (Home Port) ในพื้นที่ฝัง่ อันดามัน รวมถึงเมืองท่าเชื่อมโยง (Port of Call) ภายในประเทศ จะเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และนา
ข้อได้เปรียบในด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ มาเป็ นกลไกสาคัญในการนารายได้จากการท่องเที่ยวเรือสาราญเข้าสู่ประเทศไทยได้
ด้วยเหต นุ ้ ี กรมเจ้าท่ าจึ งได้ว่ าจ้างกล มุ่ บริษท
ั ที่ ปรึกษาให้ทาการศึ กษาวางแผนแม่บทเพื่ อพัฒนา ท่ าเที ยบเรือส าราขขนาดใหข่
(Cruise Terminal) และสารวจออกแบบท่าเรือสาราขขนาดใหข่ บริเวณชายฝั่ง อันดามัน (พื้นที่ จงั หวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ ต ตรัง และ
สต ูล) ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองท่าต้นทาง (Home Port) ของโครงการ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ
พื้นที่พัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณชายฝั ง่ อันดามัน ตัง้ อยู่บริเวณอ่าวมะขามใกล้กบั ท่าเรือนา้ ลึกภูเก็ต
ในพื้นที่หมู่ 7 ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ ต โดยปั จจุบันบริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จากัด ซึ่งได้รับสัมปทานจากกรมธนารักษ์ ให้เป็ นผูบ้ ริหาร
จัดการท่าเรือท่าเรือนา้ ลึกภูเก็ต เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็ นต้นไป และบริเวณใกล้เคียงในทะเล
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