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เอกสารสรุปโครงการเอกสารสรุปโครงการ  

งานศึกษาวางแผนแมบทเพื่อพัฒนาทาเรือสำราญขนาดใหญ งานศึกษาวางแผนแมบทเพื่อพัฒนาทาเรือสำราญขนาดใหญ ((CCrruuiissee  TTeerrmmiinnaall))  

และสำรวจออกแบบทาเรอืสำราญขนาดใหญบริเวณชายฝงอันดามันและสำรวจออกแบบทาเรอืสำราญขนาดใหญบริเวณชายฝงอันดามัน  

************************************************************************************************  

1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่เอื้ออำนวยตอการเปนเมืองทาหลักทั้งในอาวไทยและทะเลอันดามัน ไดรับ

ผลกระทบจากลมมรสุมในระดับต่ำ และเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูกึ่งกลางทวีปเอเชีย สามารถเชื่อมโยงการเดินทาง

ระหวางเอเชียตะวันออกเฉียงใต กับเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันตก รวมทั้งเชื่อมโยงกับตลาดหลักของการ

ทองเที่ยวเรือสำราญในออสเตรเลีย นิวซีแลนด และแปซิฟกไดเปนอยางดี นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหลงทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงระดับโลกกระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีความหลากหลายในแงของรูปแบบการทองเที่ยว ทั้งในเชิง

วัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร มีศักยภาพในการสนับสนุนและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยกับ Pre 

& Post Cruise Tour ของเรือสำราญไดเปนอยางดี อีกทั้งประเทศไทยยังรายลอมไปดวยแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการ

บันทึกใหเปนมรดกโลก อาทิ นครวัดและนครธม ในประเทศกัมพูชา ฮอยอันและฮาลองเบยในประเทศเวียดนาม ยางกุง

และมัณฑะเลยในประเทศเมียนมาร เวียงจันทนและหลวงพระบางในประเทศลาว ซึ่งสามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงและ

ผสมผสานเสนทางเดินเรือสำราญกับการทองเที่ยวแบบ Overland Tour โดยเช่ือมโยงการเดินทางเขาออกจากกรุงเทพฯ 

ภูเก็ต เชียงใหม กับเมืองมรดกโลกรอบประเทศไทยเขากับเสนทางเดินเรือสำราญ โดยเปนที่ทราบกันอยางแพรหลายวา

ประเทศไทยมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับในดานความสวยงามของวัฒนธรรม ประเพณี อาหารไทย ความออนนอมถอมตน 

การมีจิตบริการ ซึ่งเปนเอกลักษณที่โดดเดน สามารถสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี 

 อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีขอจำกัดในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาเทียบเรือสำราญตนทาง 

(Home Port) และเมืองทาเชื่อมโยงภายในประเทศที่มีอยู การพัฒนาเมืองทาตนทางในพื้นที่ฝงอันดามัน รวมถึงเมือง

ทาเชื่อมโยงภายในประเทศ โดยมีระยะหางระหวางเมืองทาที่เหมาะสมจะเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน

ของประเทศไทย และนำขอไดเปรียบในดานความสวยงามของแหลงทองเที่ยวภายในประเทศ มาเปนกลไกสำคัญใน

การนำรายไดจากการทองเที่ยวเรือสำราญเขาสูประเทศไทย ประกอบกับทาเทียบเรือสำราญที่มีอยูในปจจุบันไมได

ออกแบบมาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวจำนวนมาก และทำเลที่ตั้งอยูหางไกลจากส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับ

นักทองเที่ยว ทำใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการทองเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย 

 กรมเจาทา จึงมีความประสงคที่จะวาจางที่ปรึกษาใหทำการศึกษาวางแผนแมบทเพื่อพัฒนาทาเทียบเรือ

สำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบทาเรือสำราญขนาดใหญบริเวณชายฝงอันดามัน (พื้นที่

จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล)  

 การจัดประชุมในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน  

ที่ตองการใหเกิดการส่ือสารแบบ 2 ทาง เพื่อเปนการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับลักษณะโครงการ สภาพปญหา 

ความคิดเห็น ทัศนคติ และความตองการของประชาชน อันจะนำไปสูความเขาใจ และความรวมมือในการพัฒนา

โครงการตอไปในอนาคต 

 



 

งานศึกษาวางแผนแมบทเพื่อพัฒนาทาเรือสำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal)  

และสำรวจออกแบบทาเรือสำราญขนาดใหญบริเวณชายฝงอนัดามัน  
เอกสารประกอบการประชุม 

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
 

 2 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 วัตถุประสงคของโครงการ 

 (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห คัดเลือกพื้นที่บริเวณชายฝงอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต 

ตรัง และสตูล) ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาเปนทาเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal) 

 (2) เพื่อวางแผนแมบทการพัฒนาทาเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal) ที่บริเวณ

ชายฝงอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) และทำการศึกษาความเหมาะสมทาง 

เศรษฐกิจ วิศวกรรม ส่ิงแวดลอมและสังคม พรอมทั้งประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เพื่อกอสรางทาเทียบเรือรองรับเรือ

สำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal) บริเวณชายฝงอันดามัน อยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว ตลอดจนใชเปนยุทธศาสตรการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

 (3) เพื่อสำรวจและออกแบบองคประกอบโครงการกอสรางทาเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ 

(Cruise Terminal) ที่บริเวณชายฝงอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) เพื่อรองรับการ

ใหบริการนักทองเที่ยวอยางครบวงจรสอดคลองกับรูปแบบการทองเที่ยวเดินเรือสำราญ โดยใหมีผลกระทบดานลบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอมนอยที่สุด ตลอดจนประมาณคากอสราง แบบรายละเอียดเบ้ืองตน รายการประกอบแบบ

ขอกำหนดและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใชในการดำเนินงานในขั้นตอไป 

 (4) เพื่อเสนอแนะและสำรวจออกแบบปรับปรุงทาเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตใหเปนทาเรือที่สามารถรองรับเรือ

สำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal) ไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ 

 (5) เพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการพัฒนาทาเทียบเรือ

รองรับเรือสำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal) ที่บริเวณชายฝงอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต 

ตรัง และสตูล) ใหเปนไปตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ.

2562 และใหกรมเจาทา สามารถเสนอโครงการตามที่กำหนดในมาตรา 28 และ 29 แหงพระบัญญัติการรวมลงทุน

ระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 วัตถุประสงคของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

 (1) เพื่อนำเสนอขอมูลรายละเอียดเบื้องตนของการพัฒนาโครงการ การวางผังแมบทและองคประกอบตาง ๆ 

ของโครงการ  

 (2) เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นและขอหวงกังวลของกลุมเปาหมายหลักอยางรอบ

ดาน เพื่อนำไปสูการปรับปรุงรูปแบบการออกแบบองคประกอบตาง ๆ ของโครงการ ตลอดจนขั้นตอนวิธีการกอสรางที่

จะกอใหเกิดผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ใหนอยที่สุด 

3. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประชุม 

(1) ผูมีสวนไดเสียและผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการไดรับทราบขอมูลขาวสารโครงการที่ถูกตอง ชัดเจนตาม

วัตถุประสงค และขอบเขตการศึกษาของโครงการ 

(2) โครงการฯ ไดรับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแนวทางการศึกษาโครงการ เพื่อนำมา

ประกอบการจัดทำรายงานใหมีความครบถวน 

(3) เสริมสรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ  
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4. ขอมูลการทองเท่ียวโดยเรือสำราญ 
สำหรับพื้นที่ใน 6 จังหวัดอันดามัน มีเมืองทาที่สำคัญที่ไดรับความสนใจของนักทองเที่ยวเรือสำราญมากที่สุด 

คือ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตถูกโอบลอมดวยน้ำทะเลสีเขียวมรกตและมีหาดทรายขาวเนียน รวมทั้งยังเอื้อ

ตอการทำกิจกรรมสนุกในทะเลและริมทะเลอีกความสะดวกสบายทั้งดานการเดินทาง ที่พัก รานอาหาร จึงเปนส่ิงดึงดูด

นักทองเที่ยวใหหลงใหล ทั้งนี้ จากขอมูลของสำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาภูเก็ต เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 

2563 ระบุวา มีเรือสำราญขนาดใหญเดินทางเขามาจอดเทียบทาเพื่อใหนักทองเที่ยวไดทองเที่ยวในพื้นที่เกาะของ

จังหวัดภูเก็ตอยางตอเนื่องอยางนอยเดือนละ 17 ลำ โดยมีเรือ Genting Dream ซึ่งมีตารางเดินเรือเปนประจำทุก

สัปดาห สำหรับเรือขนาดเล็กมาก คือเรือ Star Clipper ซึ่งเปนเรือใบ 4 เสา มีความจุผูโดยสารประมาณ 100 คน เขา

มาเปล่ียนผูโดยสารที่อาวปาตอง และทองเที่ยวในเกาะตางๆ ในฝงอันดามันอยูเปนประจำอีกดวย โดยตั้งแตเดือน

มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผานมา มีเรือสำราญเขาเทียบทาที่จังหวัดภูเก็ตแลวทั้งหมด 15 เที่ยว และในเดือนกุมภาพันธ 

พ.ศ. 2563 มีเรือสำราญเขามาเทียบทาที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 17 ลำ ซึ่งใกลเคียงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

จังหวัดกระบี่เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม เปนที่สนใจของสายการเดินเรือสำราญ แตไมมีทาเทียบ

เรือในการรองรับเรือสำราญ ที่ผานมามีเรือสำราญขนาดใหญเขามาจอดแวะพัก (Port of Call) ที่จังหวัดกระบี่กอน

เดินทางไปยังจังหวดัภูเก็ต เชน เรือ Superstar Gemini ของสายเรือ Star Cruise และเรือ Pacific Eden ของสายเรือ 

P&O Australia ซึ่งมีจำนวนนักทองเที่ยวมากกวา 1,000 คน เขามาทองเที่ยวโดยนำเรือจอดทอดสมอบริเวณอาวนาง 

และนำนักทองเที่ยวขึ้นฝงบริเวณทาเรือของอุทยานหาดนพรัตนธารา  

5. รายละเอียดโครงการเบือ้งตน 

5.1 ที่ต้ังโครงการ  

 พื้นที่พัฒนาโครงการพัฒนาทาเรือสำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal) บริเวณชายฝงอันดามัน ตั้งอยูบริเวณ

อาวแหลมปอง หมูที่ 3 บานเกาะกวาง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมอืง จังหวัดกระบี่ (รูปที่ 1) 

5.2 องคประกอบของทาเรือ 

 ในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ กลุมบริษัทที่ปรึกษาฯ ไดกำหนดรูปแบบของการวางผัง

ทาเทียบเรือเปรียบเทียบอยางนอย 3 ทางเลือก โดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ เชน  ผลกระทบตอพื้นที่ทาเรือขางเคียงความ

สะดวกและปลอดภัยในการจอดเทียบเรือ ความสะดวก และรวดเร็วของการใหบริการทาเรือและผูโดยสาร ราคาคา

กอสราง ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในแงของพื้นที่ถูกรบกวนเนื่องจากการกอสรางในทะเล เปนตน โดยจะพิจารณา

รูปแบบทาเทียบเรือที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  

5.3 อาคาร สิ่งกอสราง และสิ่งอำนวยความสะดวกทาเรือ 

 เปนการศึกษาและวิเคราะหหารูปแบบของโครงการและจัดเตรียมสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อรองรับการใหบริการ

แกนักทองเที่ยวซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการทองเที่ยวเรือสำราญ มีส่ิงอำนวยความสะดวก  รองรับการปฏิบัติงานที่มี

ลักษณะเฉพาะของเรือสำราญ สามารถสนับสนุนหนวยงานและกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการใหผูใชงาน

อาคารทั้งหลายไดใชอาคารอยางสะดวกสบายและมีคุณภาพในระดับสากล 
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ป  องคประกอบหลักของโครงการ ประกอบดวย 

 1) ทาเทียบเรือสำราญขนาดใหญ ที่ระดับน้ำ -14.0 ม.รทก. เรือจอดได 2 ลำ ความยาวหนาทาขางละ 340 เมตร 

 2) สะพานทาเทียบเรือ ความยาว 710 เมตร กวาง 30 เมตร  

 3) อาคารผูโดยสาร อาคารบริการ รานคา ดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ลานจอดรถ ขนาดพื้นที่รวม 

24,700 ตารางเมตร รองรับผูโดยสารที่มาใชบรกิารเปนทาเรือตนทาง (Home Port) ไดประมาณ 1,500 

คน และผูโดยสารที่มาใชบริการเปนทาเรือแวะพัก (Port of Call) ไดประมาณ 3,500-4,000 คน 

 5) หลักผูกเรือ (Mooring Dolphin)  

 6) หลักกันกระแทก (Fender)  

 7) เสาผูกเรือ (Bollard)  

 
รูปที่ 1 ที่ต้ังโครงการพัฒนาทาเรือสำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal) จังหวัดกระบ่ี 

ท่ีตั้งโครงการ 
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5.4 แนวทางการพัฒนารองน้ำเดินเรือ 

 หลักเกณฑการพิจารณาการพัฒนาและออกแบบทาเรือสำราญขนาดใหญ มีดังนี้ 

• ออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ 

• การออกแบบผังของทาเรือจะตองมีผลกระทบดานส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 

• การออกแบบทาเรือจะมีความลึกรองน้ำที่ เพียงพอ เพื่อใหเรือสามารถจอดเขาเทียบทาและออกได

ตลอดเวลา มีงานขุดลอกและบำรุงรักษาต่ำที่สุด 

• ตำแหนงที่ตั้งของทาเรือควรมีที่กำบังคล่ืนลม เรือสามารถเขา-ออกจอดเทียบทาไดสะดวกและปลอดภัย 

• ทาเรือจะมีส่ิงอำนวยความสะดวก เครื่องหมายชวยการเดินเรือ เพื่อนำเรือเขา-ออกทาดวยความปลอดภัย 

• องคประกอบบนทาเรือตองไดตามมาตรฐาน เชน โครงสรางทาเทียบเรือ หลักผูกเรือ ยางกันกระแทก บันได

ขึ้น-ลงเรือ แองกลับลำเรือ พื้นที่จอดเรือ และเครื่องหมายชวยการเดนิเรือ เปนตน 

ป6. แนวทางการกำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีสำคัญในเบื้องตน 

เมื่อพิจารณาองคประกอบของการพัฒนาโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเปนการออกแบบทาเรือสำราญขนาดใหญ 

(Cruise Terminal) มีความยาวหนาทาเกินกวา 300 เมตร หรือมีพื้นที่หนาทาเกินกวา 10,000 ตารางเมตร บริเวณอาว

แหลมปอง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีลักษณะโครงการที่เขาขายตองจัดทำรายงาน EHIA ตาม

แนวทางและหลักเกณฑการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ที่ ระบุ ไว ในประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ที่อาจมีผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ซึ่งตอง

จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เผยแพรในราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 13 ง ลงวันที่ 

16 มกราคม 2563 และในสวนของการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการ จะดำเนินการใหเปนไป

ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมดานสุขภาพ เผยแพรในราชกิจจานุเบกษา เลม 139 ตอนพิเศษ 122 ง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  

 นอกจากนี้พื้นที่พัฒนาโครงการยังอยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอมในทองที่อำเภอ

อาวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองทอม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559  

 ดังน้ันในการเขาพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บตัวอยางดานวิศวกรรม สมุทรศาสตร และส่ิงแวดลอม จึงตองไดรับ

อนุญาตจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กอนเริ่มดำเนินการ โดยในการศึกษาและเก็บตัวอยางดาน

ส่ิงแวดลอม ตลอดจนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการนั้น ที่ปรึกษาจะดำเนินการ

ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมดานโครงสรางพื้นฐานทางน้ำ ของสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) พ.ศ.2561 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย  

ตัวอยางมาตรการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่สำคัญในเบื้องตน ไดแก 

• มาตรการลดการฟุงกระจายของตะกอนแขวนลอยและปองกันน้ำทะเลขุนขนที่อาจสงผลกระทบตอพื้นที่

ออนไหวทางดานส่ิงแวดลอม เชน แหลงปะการัง หญาทะเล และแหลงที่อยูอาศัยของสัตวทะเลหายาก เปนตน 
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• มาตรการปองกันอันตรายเขตพื้นที่กอสราง เชน ฝุน และปองกันเสียงของเครื่องจักรไมใหเกินมาตรฐานที่

กำหนด รวมถึงความปลอดภัยในการทำงานและผลกระทบตอสุขภาพตอผูที่อาจไดรับผลกระทบ 

• มาตรการลดผลกระทบของประชาชนในพื้นที่ การทำประมงชายฝง ผูประกอบการฯ และนักทองเที่ยว  

• มาตรการลดผลกระทบทางสายตา และการบดบังทัศนียภาพ 

• มาตรการลดผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในระยะกอสรางและระยะดำเนินการ 

• มาตรการลดผลกระทบจากการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางทั้งบนฝงและบริเวณพื้นที่นอกชายฝงทะเล 

• มาตรการลดผลกระทบดานการจัดการของเสียที่เกิดจากการเทยีบทาของเรือสำราญ   

• มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมในระยะกอสราง และระยะดำเนินโครงการ เชน การตรวจวัด

คุณภาพน้ำทะเล/นิเวศวิทยาทางทะเล การตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียง เปนตน 

7. การประชาสมัพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

7.1 แผนงานการประชาสมัพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตลอดทั้งโครงการมีกำหนดอยางนอยจำนวน 3 ครั้ง โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

(1)   การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 : เปนการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือกำหนด

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งรายละเอียดโครงการ และการประเมินทางเลือก

โครงการ เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสียและหนวยงานที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการนำเสนอประเด็น หวง

กังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลกับประชาชนและหนวยงานที่

เกี่ยวของเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้ง

ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก อีกทั้งยังเปนการนำขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากการรับฟงความ

คิดเห็นมาใชประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานๆ ใหครบถวน  

(2)   การรับฟงความคดิเห็นของประชาชนครัง้ที่ 2 : เปนการจัดรับฟงความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมิน

และจัดทำรายงานฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอหวงกังวลของ

กลุมเปาหมายหลักอยางรอบดาน โดยกิจกรรมที่จะใชในการรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะใชการเขาพบและ

สัมภาษณรายบุคคล และการจัดประชุมกลุมยอย 

(3)   การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 : เปนการจัดรับฟงความคิดเห็นเพ่ือทบทวนราง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่เก่ียวของได

ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนสมบูรณของรางรายงานฯ รวมถึงนำเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และ

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตอรางรายงานฯ ดังกลาว เพ่ือใหประชาชนมีความมั่นใจ ทั้งน้ี ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ได

จากการรับฟงความคิดเห็น จะไดไปปรับปรุงรางรายงานฯ และมาตรการฯ และจะผนวกไวเปนสวนหน่ึงของ

รายงานฯ  

 



 

งานศึกษาวางแผนแมบทเพื่อพัฒนาทาเรือสำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal)  

และสำรวจออกแบบทาเรือสำราญขนาดใหญบริเวณชายฝงอนัดามัน  
เอกสารประกอบการประชุม 

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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7.2 สื่อประชาสัมพนัธโครงการ 

ส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธโครงการ และการประชุมรับฟงความคิดเห็นในขั้นตอนตางๆ ประกอบดวย 

1) สไลดประกอบการบรรยาย  5) ส่ือโทรทัศน/วิทย/ุหนังสือพิมพ ทั้งสวนกลางและทองถิ่น 

2) แผนพับ/ภาพ Info-graphic  6) ส่ือแผนปายขนาดใหญ/บอรดนิทรรศการ 

3) วีดิทัศนเชิงวิชาการและสารคดี  7) เว็บไซตโครงการ https://andamancruiseport.com 

4) จดหมายขาว 8) ตูรับฟงความคิดเห็นและรับขอรองเรียน  

7.3 การรับฟงความคิดเห็น และชองทางการสื่อสาร 

 กลุมบริษัทที่ปรึกษาฯ ไดจัดเตรียมชองทางการส่ือสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของทุก

ภาคสวน ตลอดจนการลงทะเบียนการประชุมฯ ลวงหนาไวดังนี้ 

1. เว็บไซตประชาสัมพันธโครงการ https://andamancruiseport.com คลิก้ท่ี “ติดตอโครงการ” 

2. ตูรับฟงความคิดเห็นและรับขอ

รองเรียน 

ตั้งไว 8 แหง ไดแก สำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขา (ระนอง พังงา กระบี่ 

ภูเก็ต ตรัง และสตูล) สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต และท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลหนองทะเล อำเภอ

เมือง จังหวัดกระบี่ 

3. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) eiaseatec@yahoo.com 

4. จดหมายหรือไปรษณียบัตร 

 

สงถึง คุณเบญจวรรณ ทองแกว / นักวิชาการดานการมีสวนรวม 

บริษัท เซาทอ๊ีสทเอเซียเทคโนโลย่ี จำกัด (บริษัทท่ีปรึกษาซีเทค) 

281 ซอยพานิชอนันต (ปรีดีพนมยงค 42) ถนนสุขุมวิท 71  

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

5. แจงทางไลน  

 

LINE ID หมายเลขโทรศัพท 085-663-6021 หรือ 086-062-7018 

         
6. โทรศัพท  02-713-3888 ตอ 231, 228 หรือ 085-663-6021 

7. โทรสาร 02-713-3889 (ระบบอัตโนมัติ) สงถึง คุณเบญจวรรณ ทองแกว 
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