
รายงานสรุปผลการประชุมกลุม่ย่อยหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเล ครั้งที่ 1 

โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)  

และส ารวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญบ่ริเวณชายฝั่งอันดามัน 

วันพธุที่ 6 กรกฎาคม 2565 อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี ่

1. เหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ 

 ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอ้ืออ านวยต่อการเป็นเมืองท่าหลักทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ได้รับผลกระทบจาก
ลมมรสุมในระดับน้อย และเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่กึ่งกลางทวีปเอเชีย สามารถเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN) กับเอเชียตะวันออก (East Asia) และเอเชียตะวันตก (West Asia) รวมทั้งเชื่อมโยงกับตลาดหลักของการ
ท่องเที่ยวเรือส าราญในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแปซิฟิคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีความหลากหลายในแง่ของรูปแบบการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงวัฒนธรรม , การ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ, การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ มีศักยภาพในการสนับสนุนและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยกับ Pre 
& Post Cruise Tour ของเรือส าราญได้เป็นอย่างดี อีกทั้งประเทศไทยยังรายล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการบันทึกให้เป็น
มรดกโลก อาทิ นครวัดและนครธม ในประเทศกัมพูชา ฮอยอันและฮาลองเบย์ในประเทศเวียดนาม ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ใน
ประเทศเมียนมาร์ เวียงจันทน์และหลวงพระบางในประเทศลาว ซึ่งสามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงและผสมผสานเส้นทางเดินเรือส าราญ
กับการท่องเที่ยวแบบ Overland Tour โดยเชื่อมโยงการเดินทางเข้าออกจากกรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ กับเมืองมรดกโลกรอบ
ประเทศไทยเข้ากับเส้นทางเดินเรือส าราญ โดยเป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในด้านความ
สวยงามของวัฒนธรรมประเพณี อาหารไทย ความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีจิตบริการ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถสร้าง
ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีข้อจ ากัดในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือส าราญต้นทาง (Home Port) และ
เมืองท่าเชื่อมโยงภายในประเทศที่มีอยู่ การพัฒนาเมืองท่าต้นทาง (Home Port) ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน รวมถึงเมืองท่าเชื่อมโยง
ภายในประเทศ โดยมีระยะห่างระหว่างเมืองท่าที่เหมาะสมจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย และน า
ข้อได้เปรียบในด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ มาเป็นกลไกส าคัญในการน ารายได้จากการท่องเที่ยวเรือ
ส าราญเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบกับท่าเทียบเรือส าราญที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 
และท าเลที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือส าราญ
ของประเทศไทย 

 กรมเจ้าท่า จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ท าการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise 
Terminal) และส ารวจออกแบบท่าเรือส าราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และ
สตูล) 

 การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ต้องการให้เกิด
การสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลักษณะโครงการ สภาพปัญหา ความคิดเห็น ทัศนคติ และ
ความต้องการของประชาชน อันจะน าไปสู่ความเข้าใจ และความร่วมมือในการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต 

  



2. วัตถุประสงค์  

2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการ  

 (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ คัดเลือกพื้นที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และ
สตูล) ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็นท่าเรือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) 

 (2) เพื่อวางแผนแม่บทการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่บริเวณชายฝั่งอันดา
มัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) และท าการศึกษาความเหมาะสมทาง เศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
และสังคม พร้อมทั้งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) 
บริเวณชายฝั่งอันดามัน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนใช้เป็นยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

 (3) เพื่อส ารวจและออกแบบองค์ประกอบโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ ( Cruise 
Terminal) ที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว
อย่างครบวงจรสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวเดินเรือส าราญ โดยให้มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
ตลอดจนประมาณค่าก่อสร้าง แบบรายละเอียดเบื้องต้น รายการประกอบแบบข้อก าหนดและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ อใช้ใน
การด าเนินงานในขั้นต่อไป 

 (4) เพื่อเสนอแนะและส ารวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ าลึกภูเก็ตให้เป็นท่าเรือที่สามารถรองรับเรือส าราญขนาด
ใหญ่ (Cruise Terminal) ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 

 (5) เพื่อจัดท ารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือ
ส าราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ให้เป็นไป
ตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และให้กรมเจ้าท่า สามารถเสนอ
โครงการตามที่ก าหนดในมาตรา 28 และ 29 แห่งพระบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประชุม 

 (1) เพื่อน าเสนอข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของการพัฒนาโครงการ การวางผังแม่บท และองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
โครงการ ได้แก่ รูปแบบท่าเทียบเรือส าราญ อาคารพักคอยผู้โดยสาร โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จ าเป็น
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือส าราญ เป็นต้น 

 (2) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างรอบด้าน เพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงรูปแบบการออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการ ตลอดจนขั้นตอนวิธีการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ให้น้อยที่สุด 

3. สรุปการประชุม 

 การประชุมกลุ่มย่อยหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเล ครั้งที่ 1 ด าเนินการร่วมกับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการ
ประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือส าราญขนาดใหญ่ 
(Cruise Terminal) และส ารวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน ด าเนินการเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 
14.00-16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาค
ส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในระดับต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ



ต าบล ผู้น าทางศาสนา ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมรวม 66 คน บรรยากาศการประชุมดังแสดงในรูปที่ 3-1 
ผู้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ได้แก่ 

1. นายสมชาย พงพันธุ์  ประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง 
   และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองม่วง 

2. นายวราพงษ์ เกบุตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทะเล 
3. นายธนาดี  บุญทิพย์  ประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง 
4. นายสุมิตร  รักโอ่  ก านันต าบลหนองทะเล 
5. นายสมศักดิ์ เตบบุตร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ต าบลหนองทะเล 
6. นายชัยวุฒิ บัวทอง  นายอ าเภอเมืองกระบี่ 
7. นายภิญโญ ค าขาว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง ต าบลหนองทะเล 
8. นายปรีชา  บุตรเติบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทะเล  

   และคณะกรรมการการท่องเที่ยวต าบลหนองทะเล 
 

 
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาน าเสนอรายละเอียดเบื้องต้นของการ
พัฒนาโครงการ การวางผังแม่บท และองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  

และตอบข้อซักถามในที่ประชุม 

 
การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

รูปที่ 3-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเล ครั้งที่ 1 
วันพธุที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น.  

ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  



 
การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการประชุม 

รูปที่ 3-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเล ครั้งที่ 1 (ต่อ) 
วันพธุที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น.  

ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

หมายเหตุ : ภาพถ่ายในการประชุมฯ เปน็ส่วนหนึ่งของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประกอบการศึกษาและจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ของโครงการ   

สรุปการประชุมดังแสดงในตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1 
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการประชุม 

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
ด้านการบริหารจัดการ วิศวกรรมและการออกแบบ   
- กังวลเรื่องถนนหน้าที่ตั้งโครงการ เพราะเป็นอ านาจหน้าที่

ของแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ท้องถิ่นไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ฝากบริษัทที่ปรึกษาประสานไว้เป็นเบื้องต้น
ด้วย   

- อยากให้การท่องเที่ยวและประมงอยู่ร่วมกันได้ จึงฝาก
พิจารณาพื้นที่ส าหรับจอดเรือประมงด้วย 

- สิ่งที่ปลูกสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวกของโครงการไม่มี
ค าอธิบายเร่ืองผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่น
เลย การมีความเจริญเข้ามาแล้วจะให้ผู้ประกอบการราย

- กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับทราบและจะน าข้อคิดเห็นไป
ประกอบการศึกษาต่อไป  

 



ตารางที่ 3-1 
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ และการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการประชุม 

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
เล็กหายไปหมดอย่างนี้ไม่ได้ จ าเป็นจะต้องจัดพื้นที่ไว้
ส าหรับจอดรถ เรือหางยาว เรือสปีดโบ๊ท ของผู้ประกอบการ 
รายเล็กในพื้นที่ด้วย 

- ขอให้ศึกษาผลกระทบกับการท าธุรกิจท่องเที่ยวในต าบล
หนองทะเลด้วย เพราะคนในพื้นที่ 70 เปอร์เซ็นต์ท าธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  

- ด้านการคมนาคม เคยมีโครงการที่กรมเจ้าท่า ร่วมกับทาง
หลวงชนบท ท าถนนและออกแบบให้มีจุดพักเพื่อชมวิว 
เมื่อถึงเวลาที่จะด าเนินการ มีการขอพื้นที่บางส่วนของ
โรงแรมเพื่อปรับปรุงถนน ยังไม่ได้รับความร่วมมือ จึงเป็น
ห่วงว่าหากมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือของโครงการต้องใช้
พื้นที่มาก ไม่แน่ใจว่าจะเวนคืนได้หรือไม่ สิ่งที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้ เป็นผลกระทบกับผู้ที่จะมาท าโครงการ และ
เป็นผลกระทบต่อชาวบ้าน ปัจจุบันเรามี ท่าเทียบเรืออยู่ 
2 แห่ง เวลาที่เรือน้ ามันเข้าพร้อมกับเรือบรรทุกแร่ หาก
จะข้ามถนน ต้องรอถึง 10 นาที มีปัญหาการจราจรมาก 
หากจะมีท่าเทียบเรือส าราญน านักท่องเที่ยวเข้ามาหลาย
พันคน จ าเป็นต้องจัดเรื่องที่จอดรถให้เพียงพอ และ
จะต้องพัฒนาเรื่องถนนเป็นล าดับแรก 

- กังวลเรื่องผลกระทบต่อชาวประมง จะมีการกีดกัน
เรือประมงไม่ให้จอดเรือใกล้กับท่าเทียบเรือหรือไม่ ขอให้
ดูแลเรื่องจัดระเบียบพื้นที่จอดเรือประมงท้องถิ่น ให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

- การพัฒนาโครงการสามารถอยู่ร่วมกันกับวีถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นได้ เช่น การจับสัตว์น้ ามาขาย หรือการรวมกลุ่มเป็น
ชมรมเรือน าเที่ยวของท้องถิ่น ก็สามารถรับนักท่องเที่ยว
จากเรือส าราญไปเที่ยวได้ 

- เนื่องจากท่าเทียบเรืออยู่ใกล้มัสยิด มีความกังวลเรื่อง
สถาปัตยกรรม การออกแบบท่าเทียบเรือ จึงขอให้
ออกแบบท่าเทียบเรืออย่างเหมาะสมเข้ากับทัศนียภาพ
โดยรอบด้วย 

- กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับทราบและจะน าข้อคิดเห็นไป
ประกอบการศึกษาต่อไป  

 

ด้านสิ่งแวดล้อม  
- ขอให้พิจารณาเรื่องการจ้างงาน ให้ลูกหลานในชุมชน

ได้รับโอกาสเข้าท างานหรือได้รับประโยชน์จากการมี
ท่าเรือส าราญ อยากให้มีการท า MOU ระบุเปอร์เซ็นต์
การรับเข้าเป็นพนักงาน และขอให้ชุมชนช่วยผลักดันให้
เด็กๆ ได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เข้ามา
ท างานด้านนี้ด้วย 

- ขอให้ศึกษาผลกระทบด้านการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจาก
ในพื้นที่มีปัญหาอยู่แล้ว หากมีโครงการแล้วมีเรือใหญ่เข้า

- เป็นข้อเสนอที่ดี หากทางโครงการเปิดโอกาสและก าหนด
เกณฑ์ความต้องการไว้ ทางชุมชนจะได้เตรียมความพร้อมไว้
เพราะการมีท่าเทียบเรือส าราญจะมีนักท่องเที่ยวที่โดยสาร
มากับเรือประมาณ 2,000 คนต่อล า ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวมี
ก าลังจับจ่ายสูง และต้องใช้เวลาสร้างหลายปี หากชุมชนมี
การพัฒนาท าเป็นกลุ่มก็จะช่วยให้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการมากขึ้น 
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สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
มาจะมีผลกระทบเพิ่มขึ้นหรือไม่ จะมีแนวทางจัดการ
อย่างไร 

- กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับทราบและจะน าข้อคิดเห็นไป
ประกอบการศึกษาต่อไป 

- ชาวประมงส่วนใหญ่วางอวนกุ้ง อวนปลา จับสัตว์น้ า
บริเวณหัวเกาะกวาง จอดเรือกระจายตามจุดต่างๆ กลุ่ม
ประมงคลองม่วง จอดที่อ่าวทึง ส่วนกลุ่มประมงบ้านไทย
ใหม่ จอดที่คลองหน้ากลุ่มประมงบ้านไทยใหม่ กลุ่ม
ประมงเกาะกวาง จอดอยู่ที่แหลมเกาะกวาง กลุ่มประมง
แหลมป่อง จอดอยู่คลองแหลมป่อง ไม่มีกลุ่มประมงมา
จอดเรืออยู่บริเวณระหว่างท่าเรือเซ้าท์เทิร์นพอร์ทและ
ท่าเรือเจียรวานิช ชาวประมงที่นั่งอยู่ในห้องประชุมก็
ขอให้ช่วยกันให้ข้อมูลด้วย เพื่อจะได้ทราบข้อมูลจริงว่า
ปัจจุบันท าประมงอยู่บริเวณไหน 

- พื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 อยู่ในพื้นที่อุทยานฯ ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคบริการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น 
ขับรถแท็กซี่ เรือหางยาวน าเที่ยว จึงควรช่วยกันผลักดัน
ให้มี โครงการและผลั กดันให้คนรุ่ น ใหม่มี ความรู้
ความสามารถที่พัฒนาขึ้นไป จะได้ไม่ต้องกังวลเร่ืองการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งในอนาคตก็ต้องมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยน 
แปลงไป ในเมื่อมีโอกาสเกิดท่าเรือขึ้นแล้วก็ควรมีการ
วางแผนให้ดี ให้ผลกระทบน้อยและได้ประโยชน์กับคนใน
พื้นที่ให้มากที่สุด 

- กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อมูลไปประกอบการศึกษาของ
โครงการ อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการศึกษาจะต้อง
ด าเนินการส ารวจแบบสอบถามกลุ่มประมงและมีการ
ประเมินผลกระทบในส่วนนี้ด้วย 

- กังวลเร่ืองปัญหาคลื่นกระทบชายฝั่ง เมื่อเรือส าราญเข้า 
มาจอด มีการศึกษาเรื่องนี้หรือไม่ 

- เรือส าราญขนาดใหญ่มีระบบช่วยเดินเรือที่ทันสมัย มีใบพัด
สองตัวหมุนได้ ช่วยในการเข้า-ออก เวลาเรือเข้าเทียบท่าจะ
มีการลดความเร็วจนเกิดคลื่นน้อยมาก 

- กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณา อย่างไร 
ก็ตาม ในขั้นตอนการศึกษาของโครงการจะต้องด าเนิน
ศึกษาในเรื่องนี้ด้วย 

- ฝากเรื่องความปลอดภัยของเรือประมง เรือท้องถิ่น ให้
ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการสัญจรทางเรือ เพราะมีเรือ
ของชาวประมงสัญจรผ่านบริเวณนี้ เพื่อจับสัตว์น้ าและ
แมงกะพรุนในทะเล  

- การมีโครงการ ย่อมมีผลกระทบต่อชาวประมง ปัจจุบันใน
พื้นที่มีท่าเทียบเรือขนแร่ที่ใช้เรือขนาดใหญ่อยู่แล้ว เมื่อ
เรือจะออกจากท่า ยังต้องมีการร้องขอให้เก็บอวน 
เครื่องมือดักจับสัตว์น้ าออกไปเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหาย โครงการนี้ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการศึกษา

- กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับทราบและจะน าข้อคิดเห็นไป
ประกอบการศึกษาต่อไป  
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สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากผลการศึกษาสรุปได้ว่าไม่
เหมาะสมทีจะก่อสร้าง ก็ด าเนินการต่อ แต่หากเหมาะสม
ที่จะสร้าง ก็ต้องพิจารณาผลประโยชน์ และผลกระทบว่า
มีมากน้อยเพียงใด การพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นมี
ความเห็นว่ามีผลดี แต่ขอให้ไม่กระทบกับวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ ของประชาชนมากนัก ให้ด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและศาสนาของคนที่นี่ด้วย 

ด้านอื่นๆ  
- เนื่องจากที่ตั้งโครงการใกล้กับมัสยิดบ้านแหลมป่อง จึงขอ

ฝากเรื่องการดูแลมัสยิด พัฒนาให้สวยงาม หากมีโครงการ
ก็จะเป็นที่ส าหรับละหมาดส าหรับนักท่องเที่ยว ได้อีกทาง
หนึ่งด้วย  

- กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับทราบและจะน าข้อคิดเห็นไป
ประกอบการศึกษาต่อไป  

 

 


