
สรุปผลการประชุมสัมมนาระดบัจังหวัด ครั้งที่ 1 

โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)  

และส ารวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญบ่ริเวณชายฝั่งอันดามัน 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

1. เหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ 

 ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอ้ืออ านวยต่อการเป็นเมืองท่าหลักทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ได้รับ
ผลกระทบจากลมมรสุมในระดับน้อย และเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่กึ่งกลางทวีปเอเชีย สามารถเชื่อมโยงการเดินทาง
ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กับเอเชียตะวันออก (East Asia) และเอเชียตะวันตก (West Asia) รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับตลาดหลักของการท่องเที่ยวเรือส าราญในออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์ และแปซิฟิคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีความหลากหลายในแง่
ของรูปแบบการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวธรรมชาติ, การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ มีศักยภาพในการ
สนับสนุนและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยกับ Pre & Post Cruise Tour ของเรือส าราญได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ประเทศไทยยังรายล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลก อาทิ นครวัดและนครธม ในประเทศ
กัมพูชา, ฮอยอันและฮาลองเบย์ในประเทศเวียดนาม , ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ในประเทศเมียนมาร์, เวียงจันทน์และ 
หลวงพระบางในประเทศลาว ซึ่งสามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงและผสมผสานเส้นทางเดินเรือส าราญกับการท่องเที่ยวแบบ 
Overland Tour โดยเชื่อมโยงการเดินทางเข้าออกจากกรุงเทพฯ , ภูเก็ต, เชียงใหม่ กับเมืองมรดกโลกรอบประเทศไทย 
เข้ากับเส้นทางเดินเรือส าราญ โดยเป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในด้านความสวยงาม
ของวัฒนธรรมประเพณี อาหารไทย ความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีจิตบริการ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถสร้าง
ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีข้อจ ากัดในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือส าราญต้นทาง (Home Port) 
และเมืองท่าเชื่อมโยงภายในประเทศที่มีอยู่ การพัฒนาเมืองท่าต้นทาง (Home Port) ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน รวมถึงเมืองท่า
เชื่อมโยงภายในประเทศ โดยมีระยะห่างระหว่างเมืองท่าที่เหมาะสมจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศไทย และน าข้อได้เปรียบในด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ มาเป็นกลไกส าคัญในการน า
รายได้จากการท่องเที่ยวเรือส าราญเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบกับท่าเทียบเรือส าราญที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ออกแบบมา
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก และท าเลที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือส าราญของประเทศไทย 

 ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า จึงมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาให้ท าการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือส าราญ
ขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และส ารวจออกแบบท่าเรือส าราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง 
พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ คัดเลือกพื้นที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง 
และสตูล) ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็นท่าเรือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) 
 (2) เพื่อวางแผนแม่บทการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่บริเวณชายฝั่ง
อันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) และท าการศึกษาความเหมาะสมทาง เศรษฐกิจ 
วิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือรองรับเรือส าราญ  



ขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณชายฝั่งอันดามัน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว ตลอดจนใช้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 (3) เพื่อส ารวจและออกแบบองค์ประกอบโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise 
Terminal) ที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง  และสตูล) เพื่อรองรับการให้บริการ
นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวเดินเรือส าราญ โดยให้มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดจนประมาณค่าก่อสร้าง แบบรายละเอียดเบื้องต้น รายการประกอบแบบข้อก าหนดและ
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานในขั้นต่อไป 
 (4) เพื่อเสนอแนะและส ารวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ าลึกภูเก็ตให้เป็นท่าเรือที่สามารถรองรับเรือส าราญ
ขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 
 (5) เพื่อจัดท ารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับ
เรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และ
สตูล) ให้เป็นไปตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และให้
กรมเจ้าท่า สามารถเสนอโครงการตามที่ก าหนดในมาตรา 28 และ 29 แห่งพระบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน พ.ศ.2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประชุม 

 (1) เพื่อน าเสนอแนวทางการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ความเหมาะสม  
ในการลงทุน รูปแบบเบื้องต้นของท่าเทียบเรือและองค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 (2) เพื่อน าเสนอการศึกษาเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาท่าเรือต้นทาง (Home Port) และท่าเรือแวะ
พัก (Port of Call) ในฝั่งอันดามัน และผลการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual design) เพื่อการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือ 

 (3) เพื่อน าเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อก าหนดผังแม่บท (Master plan) และส ารวจออกแบบเบื้องต้น (Preliminary 
design) การพัฒนาปรับปรุงท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตให้สามารถรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ได้ 

 (4) เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3. สรุปการประชุม 

 การประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise 
Terminal) และส ารวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน ด าเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศรีตรัง โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอ านวย 
พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ผู้อ านวยการ
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม  

 ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการส่วนกลาง ได้แก่ กรมประมง กรมทาง
หลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจการเดินเรือ
ส าราญทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตัวแทนสายการเดินเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือ หอการค้าแห่งประเทศไทย  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานการท่องเที่ยว ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด 
ตลอดจนเครือข่ายประชาชนต่างๆ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่า 100 คน บรรยากาศการประชุมดังแสดง
ในรูปที่ 3-1 



 บริษัทที่ปรึกษาน าเสนอแนวทางการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมใน
การลงทุน รูปแบบเบื้องต้นของท่าเทียบเรือและองค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อ
คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาท่าเรือต้นทาง (Home Port) และท่าเรือแวะพัก (Port of Call) ในฝั่งอันดามัน 
แนวทางการศึกษาเพื่อก าหนดผังแม่บท (Master plan) และส ารวจออกแบบเบื้องต้น (Preliminary design) การพัฒนา
ปรับปรุงท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตให้สามารถรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ และชี้แจงตอบข้อซักถามและรับฟังข้อคิดเห็นในที่ประชุม 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ ดร.สมบัติ  เหสกุล และนายนพดล กรุดนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการ
ประชาสัมพันธ์  

 บรรยากาศโดยรวมของการประชุมเป็นไปในทางที่ดี โดยผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจในการน าเสนอของบริษัทที่
ปรึกษาและมสี่วนร่วมกับโครงการโดยการแสดงความคิดเห็น ถึงข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษาของโครงการ 
ผู้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ได้แก่ 

1. นายนาวี พรมทรัพย์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  
2. นางสาวศรุดา ญาณโกมุท  นายกสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต 
3. นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ  รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการ 

   พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย 
4. นายวัฒนา โชคสุวณิช  อนุกรรมาธิการการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 
5. นายวิทยา วงศ์วิเชียรกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดพังงา 
6. นายจักราวุธ ช านาญเกียรติ  กรรมการหอการค้าจังหวัดตรัง 
7. นายนิพนธ์ เอกวานิช  กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จ ากัด 
8. นายภูวดิท ปรีชานนท์  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ 

 
บรรยากาศการลงทะเบียน 

 
นายวิวัธน์ ชดิเชิดวงศ ์

ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าทา่ภูมิภาคสาขาภูเก็ต  
กล่าวรายงานในที่ประชุม 

 
นายอ านวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจงัหวัดภูเก็ต 

กล่าวเปิดการประชุม 

 
บริษัทที่ปรึกษาน าเสนอข้อมูลแนวทางการศึกษา 

ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
ความเหมาะสมในการลงทนุ รูปแบบเบื้องต้นของท่าเทียบเรือ
และองค์ประกอบต่างๆ และตอบข้อซักถามในที่ประชุม 

รูปที่ 3-1 บรรยากาศการประชมุสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1  
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บชี รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 



 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
บรรยากาศการประชุม 

รูปที่ 3-1 บรรยากาศการประชมุสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1  
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บชี รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 

สรุปการประชุมดังแสดงในตารางที่ 3-1 

 

 



ตารางที่ 3-1  
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ข้อวิตกกังวล  
และข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
1. นายนาวี พรมทรัพย์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  

ดร.สมบัติ เหสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร ์
 

- เป็นไปได้หรือไม่ว่ารัฐบาลควรประกาศพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษฝั่งอันดามัน เพื่อสร้างโอกาสให้แต่ละจังหวัดมี
รายได้จากการท่องเที่ยวโดยไม่เน้นที่จังหวัดภูเก็ตเพียง
แห่งเดียว 

- โครงการควรจะศึกษาจังหวัดอ่ืนๆ เช่น ระนอง พังงา 
กระบี่ ตรัง สตูล ควบคู่ไปกับการศึกษาของโครงการ 
เพราะถ้าจังหวัดอ่ืนมีการท่องเที่ยวที่ดีก็จะสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดผลดีกับโครงการได้ 

- จังหวัดสตูลต้องการท่าเรือเชื่อมกับประเทศอินโดนีเซีย 
เนื่องจากอยู่ห่างจังหวัดสตูลเพียง 150 ไมล์ทะเล และมี
ประชากรใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ติดปัญหา 
เรื่องพื้นที่ อุทยานและกฎหมายไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
ดังนั้น กฎหมายควรเอ้ือต่อการพัฒนาและการพัฒนาต้อง
อยู่ในกรอบของการอนุรักษ์  

- ฝากถึงกรมเจ้าท่า ถ้าฝั่งอันดามันมีการขออนุญาตสร้าง
ท่าเรือที่ไม่อยู่ในเขตอุทยานหรือเขตป่าไม้ กรุณาอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลที่จะ
มาสนับสนุนโครงการ และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ทางทะเลได้ และทางจังหวัดสตูลจะสร้างท่าเรือยอร์ชค
ลับ ที่จะมีพื้นที่จอดเรือ ซ่อมเรือ รวมถึงท่าเรือที่เชื่อมไป
ยังอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่เอกชน อยากให้กรมเจ้าท่า
ช่วยผลักดันโครงการนี้ด้วย 

- จังหวัดสตูลไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ แต่มีพื้นที่สามารถพัฒนา
เป็นจุดแวะพักได้  

- เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไรให้คนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดนั้น เมื่อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับการ
ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (World heritage) 
นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวมากขึ้น ในเมื่อผู้คนอยากมาเที่ยว
นั้น เราจะมีข้อเสนอที่จะให้การท่องเที่ยวนั้นเกิดขึ้นได้
จะต้องท าอย่างไร อย่างไรก็ตามทางที่ปรึกษาจะรับประเด็น
ไว้พิจารณาต่อไป 

- ทางโครงการไม่ได้มุ่งเน้นว่าจังหวัดสตูลจะต้องมีท่าเรือ
ขนาดใหญ่ที่จะรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ แต่ศึกษาที่ว่า
เรือส าราญขนาดใหญ่มาจังหวัดสตูลแล้วจะต้องมีที่จอด ที่
แวะพัก และสามารถส่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดสตูล
ได้  

- ส าหรับข้อเสนอด้านการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (BOI ด้านการท่องเที่ยว) ต้องมีการเสนอและ
พูดคุยกันเรื่อง สิทธิพิเศษด้านการท่องเที่ยว สิทธิพิเศษด้าน
การลงทุนเพื่อการท่องเที่ยว จะท าอย่างไร และต้องน าไป
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของโครงการ 

- การศึกษาของโครงการ จะศึกษาให้เชื่อมโยงทุกพื้นที่ไม่ได้
เจาะจงที่ภูเก็ตจังหวัดเดียว 

2. นางสาวศรุดา ญาณโกมุท นายกสมาคมสื่อมวลชน
ภูเก็ต 

 

- อยากให้โครงการเกิดขึ้นได้จริง โดยพัฒนาที่จังหวัดใดก็
ได้ เพราะท้ายที่สุดแล้วโครงการนี้จะเป็นการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามัน ซึ่งประชาชนย่อม
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 

- ให้เน้นการสื่อสารให้กับคนในพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะกลุ่ม
ย่อยในชุมชน ให้ทราบว่าการมีเรือส าราญเข้ามาในพื้นที่ 
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านใดบ้าง จังหวัดที่มีการ
ก่อสร้างได้อะไร และจังหวัดใกล้เคียงจะได้อะไรจาก
โครงการนี้ เมื่อประชาชนให้การยอมรับ ก็จะมีส่วนร่วม
ผลักดัน ให้โครงการเกิดข้ึนได้ง่ายขึ้น 

 
 

- ที่ปรึกษารับข้อมูลไปพิจารณาประกอบการศึกษาของ
โครงการต่อไป 



ตารางที่ 3-1  
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ข้อวิตกกังวล  
และข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
3. นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ รองประธานกรรมการ
หอการค้าไทย  และประธานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย 

 

- การพัฒนาท่าเรือส าราญขนาดใหญ่และมารีน่า จ าเป็น
จะต้องเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดในฝั่งอันดามัน แต่
กฎระเบียบที่มีอยู่ยั งไม่ เ อ้ืออ านวยต่อการพัฒนา
โครงการ  

- มติ ครม. เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 ที่จังหวัดกระบี่ ทาง 
หอการค้าได้น าเสนอเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวฝั่ง
อันดามัน โดยให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดน าร่องในการพัฒนา 
อย่างไรก็ตาม พบว่า เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนมักจะติดขัดข้อ
กฎหมายจากส่วนกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ จึงมีโครงการน าร่องนี้ขึ้นมา 

- การพัฒนาท่าเรือส าราญขนาดใหญ่ จะเกิดที่จังหวัดใดก็
ได้ เพราะเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปสู่จังหวัด
ใกล้เคียงได้เช่นเดียวกัน 

- ที่ปรึกษารับข้อมูลไปพิจารณาประกอบการศึกษาของ
โครงการต่อไป 

4. นายวัฒนา โชคสุวณิช อนุกรรมาธิการการขนส่งทาง
น้ าและพาณิชยนาวี 

 

- ตัวท่าเรือส าราญจะเปรียบเสมือนประตู (gate way) ที่
น านักท่องเที่ยวมายังเมืองท่านั้นๆ และกระจายไปสู่
แหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่เราจะต้องมองคือ จะท าอย่างไรให้
นักท่องเที่ยวใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดและสามารถน ารายได้
ไปสู่ท้องถิ่น น าไปสู่การคัดเลือกท่าเรือต้นทาง (Home 
port) หรือท่ า เรือแวะพัก  (Port of call) เช่น  เรื อ
ส าราญมาจอดที่อ่าวป่าตองจะเป็น port of call มาเช้า
กลับเย็น อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตมีข้อดีที่สามารถกระจาย
นักท่องเที่ยวไปยังจังหวัดพังงาได้ จึงมีข้อได้เปรียบ
มากกว่าจังหวัดอื่น  

- จังหวัดภูเก็ตมีข้อได้เปรียบในการพัฒนาเป็นท่าเรือต้น
ทางมากกว่าพื้นที่ อ่ืนๆ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยว 

- มีเรือส าราญที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก่อน
สถานการณ์โควิด-19 มากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย 
ขณะเดียวกันในอันดับ 4 ของเอเชีย โดยในจังหวัดภูเก็ต
มีเรือเข้าท่องเที่ยวเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของ
เอเชีย และเมื่อเปรียบเทียบกันในประเทศ ก็พบว่า
จังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ท่าเรือแหลม
ฉบัง และเกาะสมุย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีฐานลูกค้าอยู่
แล้วแต่เราไม่มีท่าเรือที่อ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว  

- ที่ปรึกษารับข้อมูลไปพิจารณาประกอบการศึกษาของ
โครงการต่อไป 



ตารางที่ 3-1  
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ข้อวิตกกังวล  
และข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
- การศึกษาโครงการนี้ จะเป็นการท าแผนแม่บทการ

ท่องเที่ยวเรือส าราญ ซึ่งจะไม่ได้เน้นการสร้างท่าเรือที่
จั งหวัดภู เก็ตแต่ เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องมีการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดอื่นๆ เช่น กระบี่ สตูล 
และพังงาด้วย ซึ่งจะต้องมีการเสนอแนะให้มีการพัฒนา
จุดจอดเรือเพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้วยเรือส าราญ 

5. นายวิทยา วงศ์วิเชียรกุล รองประธานหอการค้า
จังหวัดพังงา 

 

- การพัฒนาโครงการใด ๆ ให้ประสบความส าเร็จได้นั้น 
จ าเป็นต้องมีจุดร่วม ความเข้าใจ และความไว้วางใจ
ร่วมกันของแต่ละภาคส่วน ซึ่งพบว่ากลุ่มจังหวัดอันดามัน 
มีจุดแข็งในข้อนี้ 

- ท่าเทียบเรือชุมชนในฝั่งอันดามัน ควรได้รับการพัฒนา
และยกระดับให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย 

- พื้นที่หลั งท่า ควรพัฒนาให้มีกิจกรรมที่ดึ งดูดการ
ท่องเที่ยว เช่น เป็นแหล่งขายอาหารและสินค้าพื้นเมือง 
เป็นแหล่งสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว 

- ถ้ามีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่ดี ทั้งทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ ก็จะสามารถช่วยให้กระจายนักท่องเที่ยว
ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ดียิ่งขึ้น 

- ภาครัฐ เอกชน ประชาชน การเมืองท้องถิ่น นักวิชาการ 
ควรร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้พัฒนาได้
อย่างยั่ งยืนต่อไป เนื่องจากอันดามันมี ต้นทุนการ
ท่องเที่ยวที่ได้เปรียบกว่าพื้นที่อื่น ๆ 

- ท่าเรือเกาะคอเขาจังหวัดพังงา มีประวัติศาสตร์และ
เรื่องราว ที่สามารถน ามาเชื่อมโยงพัฒนาเป็นท่าเรือ
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือต้นทางหรือท่าเรือแวะพัก 
เนื่องจากกลุ่มนักเดินเรือท่องเที่ยวมองเห็นว่า อันดามัน
เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของส าหรับนักเดินเรือ
ท่องเที่ยว 

- ที่ปรึกษารับข้อมูลไปพิจารณาประกอบการศึกษาของ
โครงการต่อไป 

6. นายจักราวุธ ช านาญเกียรติ กรรมการหอการค้าจังหวัด
ตรัง 

 

- โครงการท่าเรือส าราญขนาดใหญ่นี้ จะช่วยขับเคลื่อนใน
เรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  
เพราะฝั่งอันดามันมีทรัพยากรที่หลากหลาย 

- จังหวัดตรังมีท่าเรือปากเม็ง มีความพร้อมในเรื่องพื้นที่ 
แหล่งท่องเที่ยว และอาหาร สามารถพัฒนาเป็นท่าเรือ
ขนาดใหญ่ได้  

- ที่ปรึกษารับข้อมูลไปพิจารณาประกอบการศึกษาของ
โครงการต่อไป 



ตารางที่ 3-1  
สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ข้อวิตกกังวล  
และข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
- ข้อจ ากัดในการพัฒนาโครงการท่าเรือขนาดใหญ่ใน

จังหวัดตรัง ได้แก่ พื้นที่อุทยาน และความลึกของร่อง
น้ าในการเดินเรือ 

7. นายนิพนธ์ เอกวานิช กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต
พัฒนาเมือง จ ากัด 

 

- การพัฒนาท่าเรือส าราญขนาดใหญ่ในฝั่งอันดามันนั้น 
จะพัฒนาที่จังหวัดใดก็ได้ โดยให้แต่ละจังหวัดมีความ
เชื่อมโยงกัน และให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

- ท่าเรือแวะพัก (Port of Call) ควรจะมีทุกจังหวัดในฝั่ง
อันดามัน เพราะทุกจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น 
มีศักยภาพในการพัฒนาได้ หากทุกฝ่ายร่วมมือกันจะ
สามารถผลักดันให้การท่องเที่ยวฝั่งอันดามันไปได้ไกล
กว่านี้มาก 

- ที่ปรึกษารับข้อมูลไปพิจารณาประกอบการศึกษาของ
โครงการต่อไป 

8. นายภูวดิท ปรีชานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ 

 

- อยากให้มีการศึกษาข้อมูลความเหมาะสมของแต่ละ
จังหวัดว่าควรพัฒนาอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลน าไปใส่ใน
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วย  

- ที่ปรึกษารับข้อมูลไปพิจารณาประกอบการศึกษาของ
โครงการต่อไป 

 

 
  


