สรุปผลการประชุมรับฟังความคิ ดเห็นของประชาชน ครังที
้ ่2
โครงการสารวจออกแบบและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ พร้อมศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น
ถนนสาย บ้านท้องศาลา - บ้านวกตุ่ม - หาดสลัด อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.

หลักการและเหตุผล

ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน กาหนดให้
ปรับปรุงถนนสายสาคัญๆ โดยถนนที่เป็ นลูกรังเดิมจะปรับปรุงให้เป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในส่วนของถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ทีม่ อี ยู่เดิมจะปรับปรุงสภาพให้สามารถ ขับขีไ่ ด้อย่างปลอดภัยและสะดวกยิง่ ขึน้ ซึง่ ในแผน
แม่บทดังกล่าวกาหนดให้มกี ารปรับปรุงถนนสายสาคัญๆ บนพืน้ ทีเ่ กาะพะงัน ทัง้ สิน้ 9 สายทาง ระยะทาง โดยประมาณ
74.72 กิโลเมตร กรอบวงเงินงบประมาณ 1,400 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 15 ปี (2550 – 2564)
ถนนสาย บ้านห้องศาลา - บ้านวกตุ่ม - หาดสลัด อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ประมาณ
11.6 กิโลเมตร บรรจุอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยว ของเกาะพะงัน
สภาพของถนนในปั จจุบนั เป็ นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 2 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) ลัก ษณะภูมปิ ระเทศ
เป็ นราบสลับทีเ่ นินและมีระยะการมองเห็นปลอดภัยทีไ่ ม่เพียงพอ ทาให้ประชาชนผูใ้ ช้รถใช้ถนน รวมทัง้ นักท่องเทีย่ วซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติประสบอุบตั เิ หตุเสียชีวติ และทรัพย์สนิ บ่อยครัง้ เพื่อให้ผสู้ ญ
ั จร ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติเกิดความปลอดภัยในการขับขี่ อีกทัง้ สามารถใช้สาหรับการเดินทาง เพื่อการพักผ่อนทีเ่ พลิดเพลิน ชื่นชม
ความงามของทิวทัศน์ และทากิจกรรม สันทนาการที่มีอยู่ตลอดเส้นทางด้วย ความรื่นรมย์ จึงมีความจาเป็ นต้อง
ปรับปรุงถนนเดิมให้มคี วามสะดวกสบาย มีความปลอดภัย ตลอดจนการปรับปรุงภูมทิ ั ศน์ พร้อมศึกษาผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้นของสายทางดังกล่าว เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีว่ างไว้ ในแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ วของเกาะพะงันต่อไป
กรมทางหลวงชนบท คานึงถึงความจาเป็ นในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาด้านการจราจรในพื้นที่ โดยเปิ ด
โอกาสให้ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มแสดงความคิด เห็น ในการพัฒ นาดัง กล่ า ว จึง ก าหนดให้ ก ารประชุม รับฟั ง
ความคิ ดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์และรับทราบข้อ คิด เห็น ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวลต่ อ
ผลกระทบสาหรับนามากาหนดแนวทางการพัฒนาโครงการ
2.

วัตถุประสงค์ของการประชุม
1) เพื่อร่างผลการศึกษาโครงการ อาทิ รูปแบบของถนนโครงการ การออกแบบแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย
บริเวณสายทาง การปรับปรุงภูมทิ ศั น์และสถาปั ตยกรรม ร่างผลการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับโครงการ
3) เพื่อรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล ในการดาเนินงานโครงการ
3.
พืน้ ที่ศึกษา
ขอบเขตพื้นที่การศึกษางานสารวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทศั น์ พร้อมศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น
ถนนสาย บ้านท้องศาลา - บ้านวกตุ่ม - หาดสลัด อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4.

วัน เวลา สถานที่
วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ตาบลบ้านใต้
อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.

จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
การประชุมกลุ่มย่อย รวมทัง้ สิน้ 87 คน โดยสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็ นประชาชนทัวไป
่ จานวน 49 คน
ร้อยละ 55.06 รองลงมาเป็ นผูแ้ ทนหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้อง จานวน 16 คน ร้อยละ 17.98
และประชาชนผูอ้ าจได้รบั ผลกระทบ จานวน 13 คน ร้อยละ 14.61 ตามลาดับ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 แสดงจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม จาแนกตามกลุม่ เป้ าหมาย
การประชุ มครัง้ นี้ ท่ีปรึกษาน าเสนอร่ างผลการศึกษาด้านวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม ด้านแนวทางการศึกษา
สิง่ แวดล้อม และการประชาสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วม โดย ดุรยิ างค์ วรางค์รตั น์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วม สาหรับรูปแบบทีเ่ หมาะสม นาเสนอโดย นายสุทธิพงษ์ ข้อยุ่น (วิศวกรโครงการ) และด้านตาแหน่งจุดชมทิวทัศน์ จุด
พักรถ ภูมสิ ถาปั ตยกรรมเบื้องต้น นาเสนอโดย นายอนิรุธ โคระวี (สถาปนิกโครงการ) ซึ่งภายหลังจากการนาเสนอข้อมูล
โครงการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อกังวลใจเพิม่ เติม (รูปที่ 2)

นายเกริกไกร สงธานี

นายปริญญา เอกศิริวรานนท์

(นายอาเภอเกาะพะงัน)
กล่าวเปิดการประชุม

(วิศวกรโยธาชานาญการกรมทางหลวงชนบท)
กล่าวรายงาน

ภาพหมู่การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

บริษัทที่ปรึกษาบรรยายรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย

ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเกี่ยวกับโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเกี่ยวกับโครงการ

นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร
ที่ปรึกษาตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
(ผู้อานวยการกลุ่มออกแบบทางในชนบท)
กล่าวปิดการประชุม
รูปที่ 2 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

6.

ผลการประชุม

ในการประชุมรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 2 ได้เปิ ดให้มกี ารอภิปราย รับฟั งความคิดเห็น จากผูเ้ ข้าร่วม
การประชุม โดยสามารถสรุปประเด็นเพื่อนามาใช้พจิ ารณาประกอบการศึกษาโครงการ ดังนี้
1) ด้านการออกแบบวิ ศวกรรมและการระบายน้า
เสนอให้การออกแบบให้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะ ไฟฟ้ า และประปา
เขตทาง 10 เมตร วัดจากตรงไหนและวัดอย่างไร
เสนอให้มปี ้ ายจากัดความเร็ว โดยเฉพาะบริเวณทางโค้ง และบริเวณจุดทีใ่ กล้โรงเรียน เป็ นต้น
สอบถามเรื่องการระบายน้าบริเวณเนินเขามีทุกจุดหรือไม่
กังวลเรื่องท่อระบายน้าหากน้าขังจะเป็ นแหล่งเพาะพันธุย์ ุง และมีกลิน่ เหม็น
กังวลหากเขตทางเข้าไปในบริเวณอาคารทีพ่ กั อาศัย หรือรุกล้าทีด่ นิ ของชาวบ้าน
ขอให้การออกแบบคานึกถึงการะบายน้าเป็ นหลัก
การกังวลเรื่องคูระบายน้าอยู่บริเวณหน้าบ้านพักอาศัย
เสนอให้ออกแบบคูระบายน้าทีร่ องกับเรื่องการกัดเซาะ โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อสะพาน
แบบการก่อสร้าง มีเลนจักรยานด้วยหรือไม่
บริเ วณท่ า เรือ ถึง บ้า นท้อ งศาลา ซึ่ง เป็ น จุ ด เชื่อ มต่ อ การเดิน หลัก ของนัก ท่ อ งเที่ย ว ควรมีก าร
ออกแบบให้เป็ นslope หรือทางลาดสาหรับคนพิการ
o เสนอให้เพิม่ เติมจุดระบายน้าทีผ่ ่านชุมชนหนาแน่นในแบบการก่อสร้าง
o บริเวณ กม.ที่ 6+800 มักพบปั ญหาน้าท่วมประจา จะแก้ไขปั ญหาอย่างไร
o สอบถามจุดทีท่ มี สารวจไปทาสัญลักษณ์ ใช้เขตทางทีอ่ อกแบบหรือไม่
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2) ด้านการปรับปรุงภูมิทศั น์
o เห็นด้วยกับการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ และให้มกี ารดาเนินการโดยเร็ว
3) ด้านสิ่ งแวดล้อม
o เสนอให้ทบทวนการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมให้ครบถ้วน หรือ ศึกษา EIA ก่อนดาเนินการก่อสร้าง
o ให้ข้อมูลเพิม่ เติมบริเวณอ่าววกตุ่มจะมีป่าชายเลน หญ้าทะเล และหอยกลม โดยมี 3 ชุมชนที่ใช้
ประโยชน์อยู่
4) ด้านอื่น ๆ
o ร้องเรียนการดาเนินการในช่วงก่อสร้างทีผ่ ่านมา อาทิ การซ่อมถนน ซึง่ ทาไม่เรียบร้อยเมื่อโครงการ
เสร็จ ไม่ปรับพืน้ ทีไ่ ด้ดเี หมือนเดิม
o การก่อสร้างไม่ควรให้ผรู้ บั เหมารือ้ ถนนพร้อมกัน 2 เลน ทาให้เกินอุบติเหตุได้ง่าย
o เคยประสบปั ญหาไฟฟ้ าดับ ไม่ได้มาปรับปรุงให้ทนั ท่วงที
สาหรับด้านการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินซึง่ ได้สง่ กลับให้คณะทีป่ รึกษาหลังจากการประชุม จานวน
55 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 68.87 ต่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด (ไม่รวมคณะผูศ้ กึ ษาและกรมทางหลวงชนบท) สามารถสรุป
ได้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่คดิ ว่าโครงการมีประโยชน์มาก และโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสียกับชุมชน-ท้องถิน่
รวมถึงคิดว่าแนวทางการออกแบบรับปรุงถนนในโครงการและงานออกแบบด้านสถาปั ตยกรรมมีความเหมาะสม

ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่วติ กกังวลและวิตกกังวลในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกันเนื่องจากแนวเส้นทางค่ อนข้างชัดเจนและแต่ไม่มกี าร
ระบุพน้ื ทีช่ ดั เจนทีจ่ าเป็ นต้องอุทศิ ทีด่ นิ แสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 กราฟแสดงสัดส่วนความคิ ดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

