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รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง
ครั้งที่ 1/2555
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง
ผู้มาประชุม คณะอนุกรรมการฯ
1. นายสนธิ
คชวัฒน์
อนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
2. นายพิสุทธิ์
อมรยุทธ์
ผู้แทนสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 (ชลบุรี)
3. นางสิริมา
กีรตยาคม
ผู้อานวยการกองการบุคคล ท่าเรือแหลมฉบัง
4. เรือโทยุทธนา
โมกขาว
ผู้อานวยการกองการบริการ ท่าเรือแหลมฉบัง
5. นางระวีวรรณ
ศรีวรรณยศ
พัฒนาชุมชนอาเภอศรีราชา
6. นายเสรี
ทิมเที่ยง
พัฒนาชุมชนอาเภอบางละมุง
7. นายวิรัช
องค์ประเสริฐ
ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
8. นายราชัย
ชลสินธุ์สงครามชัย
ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
9. นางสาวิชาภัทร์
แย้มยิ้มเหมาะ
ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
10. นายประภาส
มุ่งหาเงิน
ผู้แทนชุมชนพื้นที่ตาบลแหลมฉบัง
11. นายนริศ
สามกิจ
ผู้แทนชุมชนพื้นที่ตาบลแหลมฉบัง
12. นายสนอง
เชิดชู
ผู้แทนชุมชนพื้นที่ตาบลแหลมฉบัง
13. นางสาวรัชนี
มาเลี้ยง
ผู้แทนชุมชนพื้นที่ตาบลบางละมุง
14. นายชาตรี
สืบปรุ
ผู้แทนชุมชนพื้นที่ตาบลบางละมุง
15. นางธนัญญ์ธรณ์
แสงวิสุทธิ์
ผู้แทนชุมชนพื้นที่ตาบลบางละมุง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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16. นางสุรีย์
สิงห์สมบูรณ์
ผู้แทนชุมชนพื้นที่ตาบลบางละมุง
17. นายฉลองชัย
ทองจันทร์
ผู้แทนชุมชนพื้นที่ตาบลตะเคียนเตี้ย
18 นางรัตนา
อ่องสมบัติ
ผู้แทนชุมชนพื้นที่ตาบลนาเกลือ
19. นางพรทิพา
ทวีนุช
หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ กองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม คณะอนุกรรมการฯ
1.
2.
3.
4.
5.

นายอาเภอบางละมุง
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีหรือผู้แทน
ประมงอาเภอบางละมุง
ผู้แทนบริษัท Unithai Shipyard and Engineering จากัด
นายบุญเสริม
ตินตะบุระ
ผู้แทนชุมชนพื้นที่ตาบลแหลมฉบัง
6. นายวินัย
ทองมณี
ผู้แทนชุมชนพื้นที่ตาบลตะเคียนเตี้ย
7. นางพรพรรณ
ล้ออวยพร
ผู้แทนชุมชนพื้นที่ตาบลตะเคียนเตี้ย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชัยพร
2. นายพันธ์ศักย์
3. นายปรีชา
4. นายพงษ์ศักดิ์
5. นางพจนาภา
6. นายมาโนช
7. ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์
8. นายรังสรรค์
9. ดร.สมนึก
10. นายศัลย์
11. นางสาวจุฬาลักษณ์
12. นายมานะ
13. นายอาทิตย์
14. นางสาวนุษรา

รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 2
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

แพภิรมย์รัตน์ (แทนนายอาเภอศรีราชา)
รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1
จันทร์สุข (แทนนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง) รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 3
เพชรเลิศ
เจ้าท่าชลบุรี
รักความสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางละมุง
แก้วผลึก
ที่ปรึกษาตัวแทนประชาชน
ทรงโยธิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง
ชินวัฒน์
เครือข่ายประชาชนอาเภอบางละมุง
สมบูรณ์
ตัวแทนภาคประชาชน ต.แหลมฉบัง
จงมีวศิน
ตัวแทนภาคประชาชนต.บางละมุง
อุคพัชญ์สกุล
นวช. 8 ผวพ.กผง.
สังข์สวัสดิ์
นวช. 6 ผวพ.กผง.
ศรีประพันธ์
เจ้าหน้าที่งานป้องกัน 4 เทศบาลนครแหลมฉบัง
เชาวนาภรณ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ไทยกลาง
นักมวลชนสัมพันธ์
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐น.
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วดาเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้.
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คาสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5123/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง
ประธานฯ แจ้งและรายงานต่อที่ประชุมถึงที่มาของการตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือกันพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีอานาจหน้าที่ตามคาสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5123/2554
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง
ประธานฯ ขอแก้ไขรายชื่อลาดับที่ 26 จาก “อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” เป็น
“อนุกรรมการและเลขานุการ”
1.2 อานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ มีดังนี้
1.) ก าหนดแนวทาง และโครงการ/กิ จ กรรมในการพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมโดยรอบ
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
2.) ประสานงานกับท่าเรือแหลมฉบังและชุมชนในการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งประสานงานกับท่าเรือแหลมฉบังในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม
3.) ให้ข้อเสนอแนะและร่วมกับท่าเรือแหลมฉบังในการทากิจกรรมร่วมกับชุมชนในวาระ
ต่างๆ
4.) ประเมินผลการดาเนินงานและประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อท่าเรือแหลมฉบัง
ทุก 6 เดือน
5.) ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6.) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกากับติตตามการพัฒนาเพื่อขยายขีด
ความสามารถท่าเรือแหลมฉบังเป็นระยะ
ซึ่งตามอานาจของอนุกรรมการชุดนี้ กทท. จะต้องจัดงบประมาณเพื่อทาชุมชนสัมพันธ์และ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมดูแลสังคม และสืบเนื่องจากทางรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
ได้ให้แนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ให้การท่าเรือฯ รับฟังความคิดเห็น ความ
ต้องการและหาทางแก้ปัญหาที่ผ่านมาจากการสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้มีการร่วมคิด ร่วมทา ให้มีการติดตามตรวจสอบปัญหาที่ผ่านมา เตรียมหา
มาตรการชดเชย การช่วยเหลือการประกอบอาชีพของประชาชน และจัดทาโครงการ CSR ดูแลพัฒนาสังคม
โดยรอบให้ดีก่อน โดยใช้หลักการคือ “ท่าเรือของชุมชน ชุมชนของท่าเรือ” โดยให้มีความรู้สึกร่วมกัน
มติที่ประชุม รับทราบคาสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5123/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เรื่องแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง
วาระที่ 2 :

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
/วาระที่ 3...
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วาระที่ 3 :

เรื่องเพื่อทราบ
ประธานฯ กล่ า วว่า ตามนโยบายของรัฐ บาล สนั บสนุ นให้ มีก ารพั ฒ นาท่าเรือทวาย
ประเทศพม่า โดยบริ ษัท อิตาเลี่ ย นไทย ได้ไปเช่าที่ ดิน ประมาณ 200,000 ไร่ เพื่อ ให้ มีก ารเชื่ อมโยง
โครงข่ายคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยมาที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งต่อไปในอนาคต
จะมีการพัฒนาร่วมกันเป็นกลุ่มเสรีอาเซียน มีการสร้างถนนและทางรถไฟเพื่อให้เกิดการรองรับการขนส่ง
สินค้าและการค้าขาย การลงทุนกันอย่างไร้พรมแดน ลดการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกา สิงค์โปร์ โดย
ก่อนการพัฒนาเป็นท่าเรือ เฟสที่ 3 ใหม่นั้น รัฐบาลมีแนวคิดที่จะสร้างท่าเรือที่สงขลาที่ อยู่ฝั่งอ่าวไทย ให้ไป
เชื่อมกับท่าเรือปากปาราที่อยู่ทางฝั่งจังหวัดสตูล โดยใช้รถไฟความเร็วสูงเชื่อ มต่อกัน แต่โครงการนี้ได้ถูก
ล้มเลิกไปในที่สุด เพราะชาวบ้านคัดค้านไม่ให้ทาเพราะบริเวณนั้นมีหมู่เกาะสิมิลันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงามอยู่ ต่อไปปิโตรเคมีจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ทวายหมด เพราะต่อไปประเทศไทยจะเป็น AEC มีการ
ขนส่ง ติดต่อค้าขายกันอย่างไร้พรมแดน ประชากรเข้า-ออกไปทางานกันได้ทุกประเทศ
แต่การจะพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขึ้นมาใหม่นั้น ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้
ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรั กษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เป็นสิทธิ
ของชุมชน ไม่ว่าท่าเรือจะดาเนินการอะไรจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน
มติที่ประชุม
วาระที่ 4 :

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่องหลักการและกรอบการดาเนินกิจกรรม CSR
เรือโทยุทธนาฯ เรียนที่ประชุมว่า หนึ่งในอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ คือ
เพื่อร่วมกันพิจารณา รวบรวมความต้องการของชุมชนโดยรอบ ทลฉ. ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม อาชีพ
การศึกษา ชีวอนามัย คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดลาดับความสาคัญพร้อมทั้งเสนอทางเลือกในการ
แก้ปัญหา อีกทั้งจัดทาเป็นแผน CSR ระยะสั้น-ระยะยาว ดังนั้นจาเป็นต้องมีการชี้แจงให้ชุมชนในท้องถิ่น
ทราบถึงรายละเอียด รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อขยายผลให้เกิดความ
ต่อเนื่อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกากับฯ หากได้รับความเห็นชอบ ทลฉ. ก็จะเสนอแผน CSR ดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการ กทท. เพื่อของบประมาณดาเนินการต่อไป ดังนั้น ในเบื้องต้น ทลฉ. ขอเสนอหลักการและ
กรอบการดาเนินกิจกรรม CSR เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เรือโทยุทธนาฯ รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ประธานฯ ได้จัดทาหลักการและลักษณะของโครงการหรือ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบังต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการทางานของ
คณะอนุกรรมการฯ มีดังต่อไปนี้
/1.หลักการ...
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1. หลักการ
1.1) ควรเป็นโครงการที่อยู่ในความต้องการของชุมชนและภาคประชาชน
1.2) เป็นโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะส่วนรวม ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากโครงการ
ดังกล่าว
1.3) เป็นโครงการที่อยู่อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องคู่ชุมชน
1.4) เป็นโครงการที่ประชาชนเป็นผู้คิด ผู้ทา และได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว
2. ลักษณะโครงการ
2.1) กิจกรรมหรือโครงการที่สร้างอาชีพ รายได้ต่อชุมชน
2.2) กิจกรรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่
2.3) กิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี และลักษณะดั้งเดิมของท้องถิ่น
2.4) กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของชุมชนท้องถิ่น
2.5) กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับศาสนา จิตใจ ความเชื่อของชุมชนในท้องถิ่น
2.6) กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมาทาประโยชน์ร่วมกัน
2.7) กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. แนวทางได้มาของโครงการหรือกิจกรรม
3.1) ชุมชนโดยรอบท่าเรือเสนอโครงการโดยผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ทุกเดือน
3.2) คณะกรรมการฯ เสนอเพื่อจัดตั้งงบประมาณและดาเนินการในพื้นที่
4. เพื่อให้มีการตั้งงบประมาณจึงขอเสนอโครงการหรือกิจกรรมให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้
4.1) กิจกรรมหรือโครงการที่สร้างอาชีพ รายได้ต่อชุมชน
- โครงการฝึกอาชีพและทักษะการทางานเพื่อให้ประชาชนท้องถิ่นสามารถเข้าไปทางานใน
ท่าเรือแหลมฉบัง
- โครงการฝึกอบรมสารพัดช่าง เพื่อการประกอบอาชีพของชุมชน
- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพชุมชน เช่น ประมง เกษตรกรรม
- โครงการจัดตั้งสถานที่ขายสินค้าของชุมชน
4.2) กิจกรรมหรือโครงการด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่
- โครงการมอบทุนการศึกษาของนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน และนักเรียนประพฤติดีแต่ยากจน
ของทุกโรงเรียน ในพื้นที่รอบ 5 กม. ทุกปี
- โครงการพาน้องเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษา
- โครงการปลูกจิตสานักเยาวชนรักษ์บ้านเกิด
4.3) กิจกรรมหรือโครงการด้านวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
- โครงการศูนย์ฝึกอบรมศีลธรรม (คนพันธุ์ใหม่ หัวใจพุทธ)
- โครงการผ้าป่า และกฐินสามัคคี ประจาปี
- โครงการธนาคารความดีของชุมชน
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

/4.4 กิจกรรม...
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4.4) กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัย
- หน่วยแพทย์/ทันตแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพชุมชน
- ศูนย์สุขภาพชุมชน
- ชมรมผู้สูงอายุ
- โครงการพัฒนาเด็ก/เยาวชนในการป้องกันยาเสพติด
4.5) โครงการส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นทาประโยชน์ร่วมกัน
- โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนทาประโยชน์ร่วมกัน
- โครงการสร้างจิตสานึกพัฒนาท้องถิ่น
- จัดสัมมนา/ประชุมกลุ่มเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
- การฝึกอบรมการทาแผนฉุกเฉินอพยพชุมชน
4.6) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการค่ายเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
- โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปราชญ์ชาวบ้าน
- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างกรอบการทางานดังกล่าว และที่ประชุมเห็น
ว่าร่างกรอบการทางานดังกล่าวนั้น สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการทางานของคณะอนุกรรมการฯ และหลักการโครงการฯ ตามที่ฝ่ายเลขฯ
เสนอต่อที่ประชุม
วาระที่ ๔.2

เรื่องร่างโครงการ/กิจกรรม CSR ของ ทลฉ.
เรือโทยุทธนาฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ทลฉ. ได้จัดเตรียมร่างโครงการ CSR มาให้ที่ประชุม
พิจารณา โดยมีการแบ่งกิจกรรม CSR ออกเป็น 5 ด้าน คือ
1) ด้านการพัฒนาทักษะ/เสริมอาชีพ
2) ด้านการประกอบอาชีพประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3) ด้านการศึกษาและการเรียนรู้
4) ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
5) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งในแต่ละด้านจะประกอบไปด้วยโครงการ/กิจกรรมย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการ
ของชุมชนให้มากที่สุด
ดร.สมนึกฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะลงในรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมย่อย
ของ ทลฉ. นั้น ตนเองอยากให้นาโครงการที่ชุมชนได้หารือกันมาเบื้องต้นเป็นจุดตั้งต้น เพื่อจะได้ดาเนิน
กิจกรรม CSR ที่ตรงกับความต้องการของชุมชนจริงๆ ขอให้นางสาวรัชนีฯ เป็นผู้นาเสนอ
นางสาวรัชนีฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ชุมชนได้รวบรวมโครงการมาทั้งหมด 15 โครงการ
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
/นางสาวรัชนี...
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นางสาวรัชนีฯ กล่าวว่า ขอนาเสนอโครงการจากชาวบ้านมี 15 โครงการ ได้แก่
1) โครงการตั้งศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้าน
2) โครงการสหกรณ์ชุมชนชาวประมง
3) โครงการเก็บขยะชายหาด
4) โครงการพัฒนาเกาะนก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
5) โครงการพี่สอนน้อง ปลูกจิตสานึกรักและหวงแหนคุณค่าของชุมชน
6) โครงการถังบาบัดน้าเสียในชุมชน
7) โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
8) โครงการอบรมสอนดนตรี ห่างไกลยาเสพติด
9) โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณท์+พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
10) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามกีฬา
11) โครงการเขื่อนกันคลี่น เพื่อจอดเรือ/หลบลมหลบพายุให้กับชาวประมงบริเวณป่าสน
12) โครงการรถพยาบาลเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประจาเดือน (โรคมะเร็ง/เบาหวาน/ความ
ดัน/โรคทั่วไป)
13) โครงการจัดสรรที่ว่างเปล่าบริเวณชุมชนหมู่ 9 บ้านบางละมุง จัดทาบ้านพักและ
สนามเด็กเล่น
14) โครงการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ฉบับชาวบ้าน
15) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
นายประภาสฯ กล่าวว่า โครงการจัดสรรที่ดนิ ว่างเปล่าของ การท่าเรือฯ บริเวณชุมชน
หมู่ 9 บ้านบางละมุง เสนอจัดทาบ้านพัก สวนสุขภาพ และสนามเด็กเล่นให้กับผู้ ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ถูกเวนคืนที่ดินจากโครงการท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของ ท่าเรือแหลมฉบัง ที่ต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยและไม่สามารถ
หาที่อยู่ที่อื่นได้ ช่วยทาเป็นรูปธรรมเพื่อแสดงความจริงใจ อย่างเร่งด่วนจะเป็นการดี
เรือโทยุทธนาฯ กล่าวว่า ทางฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทาร่างกิจกรรมตอบแทนสังคมไว้แล้ว
ซึง่ จากทีช่ ุมชนได้เสนอเพิ่มเติมขึ้นมานั้น สามารถที่จะนามาผนวกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับการท่าเรือฯ
ได้ บางโครงการมีความคล้ายคลึงกัน จึงขอนาเสนอโครงการที่การท่าเรือฯ ได้จัดทามา มี 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการพัฒนาทักษะ/เสริมอาชีพ
2) ด้านอาชีพประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3) ด้านการศึกษาและการเรียนรู้
4) ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
5) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ประธานฯ กล่าวว่า ให้การท่าเรือฯ พิจารณาโครงการจากประชาชนทั้ง 15 โครงการนาไป
ผนวกเข้าในในกรอบการดาเนินงานทั้ง 5 ด้านของการท่าเรือ ฯ ซึ่งจากการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบังที่ผ่านมา (24 ม.ค.55) ได้มี ข้อเสนอให้มีการ
จัดการอบรมการฝึกอาชีพ เช่น ในเรื่องฝึกคนขับเครน การยกตู้คอนเทนเนอร์ ขับเรือลากจูง จึงอยากจะให้
ทางการท่าเรือฯ นาเสนอไปในแต่ละกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน อธิบายที่ละด้าน จึงอยากขอความเห็นจากที่ประชุม
ด้วย
/นายราชัย...
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นายราชัยฯ เสนอว่า ให้การท่าเรือฯ นาเสนอกรอบและโครงการที่การท่าเรือฯ จัดทา
รายละเอียดมาแสดงให้คณะกรรมการฯ พิจารณา และจะรับข้อเสนอทั้ง 15 โครงการจากประชาชน เข้าไป
ปรับให้เป็นแผนเดียวกัน
ดร.สมนึกฯ กล่าวว่า โครงการ CSR เป็นโครงการที่ทาให้กับประชาชน และจากที่
ประชาชนเสนอขึ้นมาเป็นความต้องการและร่วมกันคิดขึ้นมา เพื่อให้การท่าเรือฯ นาไปจัดทาโครงการที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่จริง จึงเห็นด้วยในวัตถุประสงค์และไม่เห็นด้วยในวิธีการ
ในทางกลับกัน ดังนั้นจึงอยากให้ใช้โครงการทั้ง 15 โครงการของประชาชนเป็นตัวตั้งและให้การท่าเรือฯ
นาไปเขียนรายละเอียดเสริมเพื่อดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป
ประธานฯ กล่าวว่า ทางประชาชนก็อยากให้โครงการทั้ง 15 โครงการที่ประชาชนเสนอ
เป็นตัวตั้งและก็ให้การท่าเรือฯ เพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไป
นายชัยพรฯ กล่าวว่า ปัญหาสาคัญที่เป็นข้อเสนอแนะของโครงการ CSR คือ แนวทางการ
ได้มาของโครงการ ปัญหาก็คือ
1) โครงการ CSR ทามาเพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยรอบ ก็ควรนาโครงการจาก
ประชาชนมาพิจารณา
2) โครงการที่การท่าเรือฯ จะตั้งงบประมาณขึ้นมา อาจจะไปทาซ้าซ้อนกับหน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดาเนินการอยู่แล้วได้ จึงเสนอให้ การท่าเรือฯ โดยฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบ
กิจกรรมที่จะทานั้น ไม่ควรไปทาซ้าซ้อนกับของเดิมที่มีอยู่ จะได้นางบประมาณนี้ไปทาประโยชน์ในเรื่องอื่น
ได้ต่อไป
ประธานฯ สรุปแนวทางการพิจารณาว่า จากที่ประชุมได้นาเสนอความคิดเห็นร่วมกันมา
จึงขอสรุปเป็นแนวทางดังนี้
1) โครงการ CSR นั้นวัตถุประสงค์ก็จะทาเพื่อประชาชน ผลประโยชน์ก็จะตกกับชาวบ้าน
โดยรอบ จึงอยากให้โครงการจากประชาชนนั้นเป็นตัวตั้ง เพราะเป็นความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง และก็ขอให้ การท่าเรือฯ โดยฝ่ายเลขาฯ เพิ่มเติ มรายละเอียดเข้าไป และสุดท้ายก็สรุปออกมาเป็น
โครงการร่วมกัน
2) โดยหลักการจะต้องเป็นโครงการที่ยั่งยืน และได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันกันทั้งสองฝ่าย
โดยให้ประชาชนได้เป็นผู้ช่วยคิด ผู้ช่วยทา และจะต้องเป็นประโยชน์สาธารณะร่วมกัน เป็นความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง
ดังนั้น ขอให้การท่าเรือฯ ได้นาโครงการที่ประชาชนได้เสนอขึ้นนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากันได้
ได้แก่ โครงการตั้งศูนย์เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน เช่น การเพาะพันธุ์สัตว์น้า กระชังปู กระชังปลา การเลี้ยง
หอยแมลงภู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนร่วมกัน
นายชัยพรฯ เสนอให้ฝ่ายเลขาฯ สารวจและกลั่นกรองโครงการในพื้นที่ขึ้นมาก่อนและนา
ไปเขี ย นโครงการ จากนั้ น ให้ น ามาเสนอในที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ อี ก ครั้ ง โดยมอบหมายให้
อนุกรรมการฯท่านใดท่านหนึ่งไปดาเนินงานก่อน
ประธานฯ กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ก็อยากให้พิจารณากับหลักการของโครงการก่อน
เพื่อนาไปเขียนโครงการเพื่อตั้งงบประมาณเข้ามาทาต่อไป
นายราชัยฯ กล่าวว่า ในส่วนของรายละเอียดจากภาคประชาชนที่นาเสนอโครงการขึ้นมา
มี 15 โครงการ และในส่วนของการท่าเรือฯ นั้นได้จัดทากรอบของประเภทกิจกรรมที่ได้วางแผนกว้างๆ
ไว้ 5 ด้าน
/ซึ่งรายละเอียด...
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ซึ่งรายละเอียดของภาคประชาชนนั้น ก็จะอยู่ในกรอบแต่ละด้านที่ การท่าเรือฯ ได้ตั้งขึ้นมาจึงสามารถนามา
ใส่ในแต่ละด้านได้โดยตรงอยู่แล้ว เช่น ภาคประชาชนเสนอในเรื่องอาชีพ การท่าเรือฯ ก็จะนาไปใส่ในเรื่อง
การพัฒนาทักษะ/เสริมอาชีพ โครงการตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชนก็จะนาไปใส่ในด้านการศึกษาและการเรียนรู้
ต่างๆ จึงขอให้คณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังร่างโครงการหรือกิจกรรมตอบแทนสังคมในภาพรวมให้ครบถ้วน
เรือโทยุทธนาฯ กล่าวว่า กิจกรรมตอบแทนสังคม มีทั้งหมด 5 ด้าน ซึ่งก็ครอบคลุม
ข้อเสนอทั้งหมดจากประชาชนแล้ว ดังนั้นยินดีรับโครงการทั้ ง 15 โครงการจากภาคประชาชนเข้ามาอยู่ใน
กรอบทั้ง 5 ด้านของการท่าเรือฯ ได้
นายรังสรรค์ฯ กล่าวว่า เห็นด้วยกับการท่าเรือฯ คือ เรื่องการฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้ใน
เรื่องของแปรรูปผลิตภัณณ์ของอาหารทะเล เป็นโครงการที่ครอบคลุมได้หลายชุมชน และเรื่องโครงการ
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์สัตว์น้าในกระชัง เช่น การเลี้ยงปลากระพงเป็นเรื่องที่ดี และเรื่องสุขภาพชุมชน
จากไฟไหม้เรือหรือสารเคมีรั่วไหล การท่าเรือฯ น่าจะมีงบประมาณมาดูแล รักษาชาวบ้านตามความเป็นจริง
ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรมชัดเจน และการดูแลเรื่องผู้ ได้รับผลกระทบ
จากการเวนคืนในครั้งแรกที่ไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ได้ ต้องอาศัยที่วัดอยู่ เพราะได้ราคาประเมินที่ดินเดิมมา
ต่ามากและได้รับเงินค่าเวนคืนกว่า 10 ปี ราคาที่ได้จึงไม่พอกับการซื้อที่ดินใหม่ที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก
ดร.สมนึกฯ กล่าวว่า ขอให้ใช้ปัญหาในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง ให้ภาคประชาชนพูดเสริมขึ้นมา
และก็ให้การท่าเรือฯ เก็บข้อเสนอนี้นาไปจัดทาโครงการ ในครั้งนี้ขอให้เป็นการรับทราบขอบเขตของพื้นที่
การมีผลประโยชน์ร่วมของแต่ละชุมชน ระดับการจัดความสาคัญเร่งด่วนในแต่ละโครงการ และนาไปสรุป
หลักการเพื่อนาไปเสนองบประมาณของการท่าเรือฯ ต่อไป
ประธานฯ กล่าวว่า วันนี้ขอให้เรามาพิจารณาปัญหากันก่อน ในเมื่อภาคประชาชนได้
นาเสนอโครงการมาแล้ว ทางส่วนการท่าเรือ ฯ ก็ได้เตรียมกรอบและโครงการมาแล้ว ก็ให้ทั้งสองฝ่ายนาไป
พิจารณาร่วมกันและนามาเสนอกันใหม่อย่างรวดเร็ว ในที่ประชุมครั้งต่อไป
ดร.สมนึกฯ กล่าวว่า ผมเป็นตัวแทนเครือข่ายคัดค้านท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 อยู่และได้
ส่งเรื่องให้ทางคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา เพื่อดาเนินเรื่องนี้มาจนถึงมีการตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง
3 คณะนี้ได้ ซึ่งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบังก็ยัง
ไม่อยากให้พูดถึง ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
ข้อเสนอที่ส่งให้กับทางวุฒิสภาไปแล้วนั้น ก็ได้กลั่นกรองมาเป็นโครงการ CSR ทั้ง 15
โครงการจากภาคประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตาบลบางละมุง เทศบาลตาบลตะเคียน
เตี้ยและจากพื้นที่ของนาเกลือด้วย ทุกๆ ที่ ทุกเทศบาลได้หารือกันสรุปมาเป็นโครงการ CSR มานี้ด้วยแล้ว
ซึ่งโดยหลักการและความหมายของ CSR นั้นมีที่มาจากอะไร เพราะ CSR นั้นทาให้กับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ ก็ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้คิด สร้าง และทาขึ้นมาด้วยตามความต้องการของเขา ซึ่งในที่
ประชุมนี้ยังไม่มีการจัดลาดับความสาคัญของแต่ละโครงการกัน ก็คิดกันว่าจะนามาพิจารณากันในวันนี้
ประธานฯ กล่าวว่า วันนี้มีความเห็นหลากหลายรูปแบบ จึงขอให้วันนี้เป็นหลักการในการ
ทา CSR ไปก่อน แล้วขอให้ การท่าเรือฯ กับภาคประชาชนไปร่วมกันพิจารณาในเวทีย่อยอีกครั้งต่อไป
เพื่อที่จะได้ร่วมกันคิดว่าจะทาโครงการกันอย่างไร ในส่วนของหลักการขอให้ทาแบบนี้ คือ
1) ในด้านการพัฒนาทักษะ/เสริมอาชีพ นั้นควรจะมีโครงการอะไรบ้าง ภาคประชาชนมี
อะไร การท่าเรือฯมีอะไรบ้าง และต่างมีปัญหาอะไรกันบ้าง
2) ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3) ด้านการศึกษา
4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
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นางสาวรัชนีฯ กล่าวว่า ในส่วนของชุมชนนั้น อยากให้มีการจัดตั้งศูนย์ประมงพื้นบ้าน
การเพาะพันธุ์สัตว์น้า สร้างกระชังปูใช้เก็บปูที่เก็บมาได้ เพื่อเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านจากการออกทะเลใน
ทุกๆ วัน และมีศูนย์เรียนรู้เรื่องการประมงเพื่อเผยแพร่เรื่องการทาประมง ช่วงเวลาออกทะเล และการจับปู
ปลาต่างๆ
ประธานฯ กล่าวว่า อยากให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน ให้มีหน่วยพยาบาล
ศูนย์ประชุมของชุมชน มีที่จัดประชุมได้ ไม่ทราบว่าจะมีความเป็นไปได้อย่างไร
นางพรทิพาฯ กล่าวว่า ตามที่นางสาวรัชนีฯ กับท่านประธานฯ เสนอมานั้น ก็อยู่ในกรอบ
การดาเนินงานของการท่าเรือฯ เรื่อง การตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ศูนย์ป ระชุมและศูนย์พัฒนาเยาวชน
ด้วยแล้ว วัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน
ดร. สมนึกฯ กล่าวว่า ขอให้ สท.พงษ์ศักดิฯ์ เป็นผู้เสนอข้อคิดเห็นเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องการทางานภายในท่าเรือแหลมฉบังเป็นอย่างดี
สท.พงษ์ศักดิฯ์ กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ได้ประชุมกับทางคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบังนั้น ได้เสนอกับที่ประชุมเรื่อง แผน CSR ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ
ภายในการท่าเรื อฯ ว่าชาวบ้านส่ วนใหญ่นั้นส าเร็จการศึกษาแค่มัธ ยมตอนต้นหรือสูงสุ ดแค่ระดับปวส.
บางครั้งเข้ามาทางานลากเชือกเรือและผูกกับหัวพุกบนท่าเทียบเรือ ถ้าเราจะจัดให้มีการฝึกทักษะการทางาน
แบบนี้เข้าไปนั้นท่าเรือเองก็ยอมรับว่าไม่มีโรงเรียนฝึกให้ จะต้องไปฝึกที่ท่าเรือกรุงเทพก่อน ซึ่งในการทางาน
นั้นจะต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีเฉพาะด้านเพิ่มเติมกับคนที่จะเข้าไปทา
ดังนั้น ได้เคยสอบถามชาวบ้านว่า ถ้าจะทางานในท่าเรือแหลมฉบังจะทาอย่างไร คือ หาก
ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการภายในท่าเรือมีที่ฝึกฝนให้และต้องการพนักงานเข้าทางานขับรถยกของ ขับเครน
การขนย้ายสินค้า รวมถึงด้านอื่นๆ นั้น ให้ติดต่อไปที่ชุมชน หรือที่เทศบาล
นายรังสรรค์ฯ เสนอให้การท่าเรือฯ ประกาศรูปแบบตาแหน่งงานที่จะรับคนเข้าทางานใน
ความต้องการของท่าเรือ เช่น จบช่างยนต์ วิศวกร หรืออื่นๆ
โครงการ CSR เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและแปรรูปสินค้าจากทะเล ให้ทบทวนถึงรูปแบบการ
ก่อสร้างของการท่าเรือฯ ในเรื่องพื้นที่ทางทะเลที่เหลือ จะใช้พื้นที่ตรงไหนประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
และจานวนประชากรต่อพื้นที่ที่จะใช้ประกอบอาชีพประมงในทะเล
สท.พงษ์ศักดิฯ์ กล่าวว่า สนับสนุนความเห็นของทางอาเภอศรีราชา เพราะแต่เดิมชุมชนมี
โครงการที่ทาอยู่แล้ว จึงขอให้ การท่าเรือฯ เข้าไปประสานกับทางเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตาบล
ตะเคียนเตี้ย เทศบาลตาบลบางละมุง และทุกชุมชนเพื่อทาโครงการต่อยอดไม่ซ้ากับโครงการเดิมที่ทาอยู่
แล้ว
ประธานฯ กล่าวว่า ทุกท่านมีความเห็นอย่างหลากหลาย จึงขอให้มีการประชุมในครั้ง
ต่อไประหว่างการท่าเรือฯ ภาคประชาชนและเทศบาลทั้ง 3 เทศบาล เพื่อให้มีการพิจารณาโครงการที่จะทา
ใหม่ไม่ให้ซ้ากับของเดิมที่เทศบาลทาอยู่ โดยให้อยู่ในกรอบทั้ง 7 ประเด็นนี้ ได้แก่
1) กิจกรรมหรือโครงการที่สร้างอาชีพ รายได้ต่อชุมชน
2) กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่
3) กิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี และลักษณะดั่งเดิมของ
ท้องถิ่น
4) กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของชุมชนท้องถิ่น
5) กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับศาสนา จิตใจ ความเชื่อของชุมชนในท้องถิ่น
6) กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมาทาประโยชน์ร่วมกัน
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7) กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้หลักการ ดังนี้
1) ควรเป็นโครงการที่อยู่ในความต้องการของชุมชนและภาคประชาชน
2) เป็นโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะส่วนรวม ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าว
3) เป็นโครงการที่อยู่อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องคู่ชุมชน
4) เป็นโครงการที่ประชาชนเป็นผู้คิด ผู้ทา และได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว
โดยพิจารณาและทบทวนถึงหัวข้อ หลักการ งบประมาณ ประโยชน์ที่จะได้รับแล้วบูรณา
การโครงการร่วมกันอย่างรวดเร็วภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และค่อยมาออกแบบรายละเอียดกันอีกครั้งเพื่อ
นาเสนอผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อไป
สท.พงษ์ศักดิฯ์ กล่าวว่า หากบางโครงการทาโครงการเสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้
จะมีการจัดสรรงบประมาณไว้ใช้ในปีถัดไปได้หรือไม่ เพื่อทาโครงการต่อเนื่องข้ามปีงบประมาณได้
เรือโทยุทธนาฯ ชี้แจงว่า งบประมาณของการท่าเรือฯ มี 2 อย่าง คือ 1) งบทาการ จะต้อง
ใช้ภายในปีงบประมาณที่ขอ ไม่สามารถผูกพันในปีต่อไปได้ 2) งบลงทุน สามารถผูกพันต่อไปในปีต่อไปได้
จึงขอให้มีรายละเอียดโครงการไว้ก็จะสามารถตั้งวงเงินเป็นงบประมาณไว้ใช้ต่อเนื่องได้
ดร.สมนึกฯ กล่าวว่า จริงๆ แล้วชาวบ้านมีโครงการเร่งด่วนที่จะต้องทาก่อน คือ
1) โครงการจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ฉบับประชาชน ที่มีปัญหา
จากท่าเรือเฟสที่ 1 กับ 2 ซึ่งจะเป็นโครงการที่จะได้คาตอบและอธิบายโครงการที่เหลือต่อไปได้
2) การจัดทาที่พักอาศัยให้กับผู้ที่ถูกเวนคืนไว้ในครั้งแรกที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย บริเวณหมู่ 9
ชุมชนบ้านบางละมุง ส่วนโครงการอื่นๆ ที่เหลือยังไม่ต้องทาก็ได้
ประธานฯ กล่าวว่า ตอนนี้มีผู้ประกอบการหลายแห่งได้จัดทาโครงการ EIA
ฉบับประชาชนขึ้นมาแล้วเป็นตัวอย่าง และก็มีการพิจารณากันถึงปัญหาในรายละเอียด ส่วนเรื่อง CSR
ขอให้มีการคุยกันเรื่องที่จะทากันทั้ง 3 ภาคส่วน เพื่อให้มีการตั้งงบประมาณและให้มีความต่อเนื่อง
เรือโทยุทธนาฯ กล่าวว่า เรื่องการจัดทารายงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม EIA ฉบับประชาชน
นั้นจะขอให้ดาเนินงานในส่วนของคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัยท่าเรือ
แหลมฉบัง และการจัดทาที่พักอาศัยและสนามเด็กเล่นนั้น อยู่ในวิสัยสามารถที่ท่าเรือจะรับไปดาเนินการได้
เลยจึงขอรับไปและประสานรายละเอียดเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการชุดประเมินฯ อีกครั้ง
ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้เรือโทยุทธนาฯ เป็นประธานจัดประชุมกลุ่มย่อยนี้ เพื่อหารือกัน
ถึงโครงการ CSR ที่จะจัดทาให้มีการประมวลโครงการร่วมกันก่อนที่จะรวบรวมมาเสนอในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ในครั้งต่อไป
นางสิริมาฯ กล่าวว่า ตามที่มีการเสนอโครงการจากภาคประชาชนขึ้นมานั้นครอบคลุมทุก
ชุมชน หรือยัง ทั้งชุมชนแหลมฉบัง ชุมชนบางละมุง และชุมชนตะเคียนเตี้ย ถ้าครบแล้วก็ให้ทางที่ปรึกษาฯ
ได้ จั ด โครงการเข้ า กลุ่ ม ตามที่ ท่ า นประธานฯ ท าลั ก ษณะโครงการทั้ ง 7 ไว้ นั้ น และอยากให้ ท างภาค
ประชาชนจัดลาดับความต้องการของภาคประชาชนที่อยากให้ทาไว้เป็นในช่วงเวลาระยะสั้นและระยะยาวไว้
ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จะใช้แต่ละปีงบประมาณด้วย
ดร.สมนึกฯ กล่าวว่า ชาวบ้านนั้นกังวลและหวาดระแวงว่า โครงการ CSR ทีก่ ารท่าเรือฯ
จะทาขึ้นนั้นจะเชื่อมโยงไปกับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขึ้นที่ 3 จึงขอให้ประธานช่วยย้าด้วยว่าที่มาของ
CSR นั้นเป็นอย่างไร
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ประธานฯ กล่าวว่า โครงการ CSR นั้นการท่าเรือฯ กาลังจะทาเพื่อตอบแทนชุมชนและ
สังคม ในเมื่อการท่าเรือฯ มาอยู่ในพื้นที่นี้ก็ต้องมีการทาประโยชน์คืนให้กลับชุมชนโดยรอบ เสมือนน้าพึ่งเรือ
และเรือก็พึ่งน้า ท่าเรือเป็นของชุมชน และชุมชนก็เป็นของท่าเรือ อย่างชุมชนรอบไทยออยล์ นั้นเป็นพวก
เดียวกันมีการตอบแทนซึ่งกันและกัน ส่วนท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เป็นคนละเรื่องกันจึงค่อยนามาพิจารณา
กันอีกคณะหนึ่ง
ดร.สมนึกฯ กล่าวว่า ถ้าท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 สรุปไม่ได้สร้างกันจริงๆ งบประมาณที่
นามาทาโครงการ CSR สาหรับเยียวยาชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังนี้จะยังมีต่อไปด้วย ใช่หรือไม่
เรือโทยุทธนาฯ กล่าวว่า ถ้ามีการของบประมาณไปแล้วโครงการ CSR ก็ต้องดาเนินงาน
ต่อไป ไม่ผูกพันธ์กับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 อยู่แล้ว ซึ่งจริงๆ นั้นท่าเรือแหลมฉบังก็ได้ทา CSR
มาโดยตลอด เพียงแต่ว่าไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง
ประธานฯ กล่าวว่า สรุปโครงการ CSR นั้นเป็นคนละเรื่องกับการก่อสร้างท่าเรือแหลม
ฉบัง ขั้นที่ 3 และก็ขอให้ทางที่ปรึกษาจัดทาร่างโครงการและให้ทางฝ่ายเลขานุการฯ นัดประชุมกันนอกรอบ
ก่อนที่จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น.
ต่อไป
นายราชัยฯ กล่าวว่า ในเรื่องของการดูแลผู้ไร้ที่อยู่อาศัยนั้น ซึ่งการท่าเรือฯ รับไว้ดูแลแล้ว
บางส่วนจะมีผู้ที่ไม่เดือดร้อนจริงๆ ไปจับจองที่ดินใช้ประโยชน์อยู่ จึงขอให้ทางภาคประชาชนช่วยแจ้งกับ
กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ให้ย้ายออกจากพื้นที่ด้วย ซึ่งเกรงว่าจะมีการกระทบกระทั่งเมื่อ การท่าเรือฯ จะเข้าไปใช้
พื้นที่นั้น
นายรังสรรค์ฯ กล่าวว่า ถ้าจะมีการย้ายประชากรแฝง ขอให้มีเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือฯ ไป
ด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะไม่มีการกลั่นแกล้ง เพราะมีประชากรแฝงมาจากหลายพื้นที่
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการฯ นัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณา โครงการ CSR ทั้งหมดที่การท่าเรือฯ
ชุมชน และส่วนราชการ มีแผนที่จะจัดทา เพื่อลดความซ้าซ้อน และจัดลาดับความสาคัญของโครงการ และ
รวบรวมเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 4.3

เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายชื่อที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงนามคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
ที่ประชุมเห็นควรเสนอ 1) ดร.สมนึก จงมีวศิน 2) นายรังสรรค์ สมบูรณ์ 3) สท.พงษ์ศักดิ์
รักความสุข 4) นายมาโนชย์ ทรงโยธิน เป็นที่ปรึกษาฯ
นางพรทิพาฯ กล่าวว่า สาหรับรายชื่อที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการชุดนี้นั้น ก่อนหน้านี้
เทศบาลนครแหลมฉบังได้ส่งนายวิโรจน์ เกื้อกูลธรรมกุลและเทศบาลตาบลบางละมุงได้ส่งนายศุภชัย แสงฟ้า
เป็นที่ปรึกษาฯ ส่วนเทศบาลตาบลตะเคียนเตี้ยอยู่ระหว่างการรับรองสภาชิกสภาเทศบาลฯ ชุดใหม่ เมื่อ
รับรองแล้วจะส่งรายชื่อที่ปรึกษาฯ ในภายหลัง ดังนั้น ขอสรุปรายชื่อที่ปรึกษาฯ ทั้งหมดอีกครั้ง ดังนี้
1) ดร.สมนึก จงมีวศิน
ตัวแทนภาคประชาชน ต.บางละมุง
2) นายรังสรรค์ สมบูรณ์
ตัวแทนภาคประชาชน ต.บางละมุง
3) นายวิโรจน์ เกื้อกูลธรรมกุล
สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
4) นายพงษ์ศักดิ์ รักความสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางละมุง
5) นายมาโนช ทรงโยธิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง
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6) นายศุภชัย แสงฟ้า
7) ตัวแทนเทศบาลตาบลตะเคียนเตี้ย

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางละมุง
รอการส่งรายชื่อจากเทศบาล

มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาฯ ทั้งหมด 7 คน และจะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อลง
นามแต่งตั้งเมื่อได้รายชื่อที่ปรึกษาฯ จากเทศบาลตาบลตะเคียนเตี้ย
วาระที่ 4.4
โปร์

เรื่องโครงการเดินทางศึกษาดูการดาเนินกิจการท่าเรือประเทศมาเลเซียและประเทศสิงค์

นางพรทิพาฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 1 ต่อการกาหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพโดยสาธารณะ
(Public Scoping) หรื อ ค.1 ของโครงการศึ กษาความเหมาะสมทางด้า นเศรษฐกิจ วิ ศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียด สาหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 นั้น ได้มี หลายฝ่าย
เสนอให้พาผู้แทนชุมชน และผู้แทนในส่วนของเทศบาล ไปศึกษาดูงานกิจการของท่าเรือในต่างประเทศที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับท่าเรือแหลมฉบังนั้น เพื่อให้ทราบว่าท่าเรือในต่างประเทศนั้น มีการดาเนินกิจกรรม
อย่างไร และให้เกิดภาพที่ชัดเจนกับทุกภาคส่วน การท่าเรือฯ จึงมีแผนการเดินทางไปดูงานกิจการท่าเรือ
จานวน 2 แห่ง คือท่าเรือสิงคโปร์ และท่าเรือตันจุงปาลาปัส ในรายละเอียดขอให้นายวิรัชฯ นาเสนอต่อที่
ประชุม
นายวิ รั ช ฯ กล่ า วว่ า จุ ด ประสงค์ ข องการเดิ น ทาง ต้ อ งการให้ ไ ด้ เ ห็ น การพั ฒ นา การ
ดาเนินงานที่แท้จริง การอยู่อาศัยของชุมชนที่อยู่โดยรอบ ร่วมกับท่าเรือที่นั้นแล้วนามาเปรียบเทียบกับ
ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมี 2 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือ Tanjung Pelepas เมืองยะโฮบารู ประเทศมาเลเซียและ
ท่าเรือสิงค์โปร์ เหตุผลที่เลือก 2 แห่งนี้ เพราะที่ตั้งอยู่ใกล้กันและไม่ไกลจากท่าเรือแหลมฉบังมาก จะสะดวก
ในการเดินทางและเป็นท่าเรือระดับโลก ซึ่งอันดับหนึ่งเป็นท่าเรือเซียงไฮ้ ของประเทศจีน ในปี 2553 ขนตู้
คอนเทนเนอร์เป็นจานวน 29 ล้านตู้ ส่วนท่าเรือสิงค์โปร์ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เป็นจานวน 28.4 ล้านตู้ ซึ่ง
เป็นอันดับหนึ่งมาหลายสิบปี แต่เป็นรองท่าเรือเซียงไฮ้ มาในระยะ 2 ปีหลังมานี้ อันดับสามเป็นท่าเรือ
ฮ่องกง ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เป็นจานวน 23 ล้านตู้ ของมาเลเซียมีท่าเรือ Klang ขนส่งเป็นจานวน 8.9
ล้าน ส่วนที่จะไปดูนี้ ท่าเรือ Tanjung Pelepas ขนส่งเป็นจานวน 6.5 ล้านตู้ และส่วนท่าเรือแหลมฉบัง
ขนส่งเป็นจานวน 5.2 ล้านตู้ เป็นท่าเรืออันดับที่ 22 ของโลก โดยเพื่อนบ้านมาเลเซียมี 2 ท่าอยู่อันดับที่
13 และ 16 ของโลก ของไทยก็มี 2 ท่า ท่าเรือแหลมฉบังกับท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งท่าเรือกรุงเทพนั้นไม่ติด
อันดับโลก เพราะนโยบายของรัฐบาลกาหนดเพดานให้ใช้แค่ 1.3 ล้านตู้ และการคับคั่งของการจราจรจนไม่
เพียงพอต่อการแข่งขันกับที่อื่นได้
ดร.สมนึกฯ กล่าวว่า การเดินทางไปดูงานต่างประเทศนี้ยังไม่ตรงกับความต้องการของ
ชาวบ้านและยังมีผลกระทบต่อจิตใจเมื่อเห็นรูปการถมทะเล จึงขอให้ชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อน
เรือโทยุทธนาฯ กล่าวว่า จากที่มีการประชุมร่วมกันมา มีการเสนอให้มีการไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของโครงการเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้ ไม่ได้เป็นข้อแม้ของการพัฒนาท่าเรือแหลม
ฉบังขั้นที่ 3
ดร.สมนึกฯ กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดี ไม่ได้ยับยั้งแต่ขอให้ชะลอไปก่อน เพราะยังไม่
เหมาะสมในเวลานี้และก็ยังจะมีปัญหากับการเลือกบุคคลที่จะร่วมเดินทางไปด้วย

- ๑๕ -

มติที่ประชุม เห็นควรให้ชะลอโครงการเดินทางศึกษาดูงานกิจการท่าเรือต่างประเทศไว้ก่อน เพื่อรอให้
ถึงเวลาที่เหมาะสม
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างแบบสอบถาม
นายราชัยฯ กล่าวว่า ตามที่ได้มีโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรฐกิจ วิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียด สาหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 นั้น ได้มีการชะลอ
การดาเนินงานไปค่อนข้างนาน ซึ่งมีการศึกษา EHIA และการมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไปตาม
ข้อกาหนดของตัวกฏหมาย ซึ่งในกระบวนการศึกษาจะต้องมีการลงพื้นที่เข้าไปสอบถามกับชาวบ้านและการ
จั ดเวที รั บ ฟัง ความคิดเห็ น หรื อ การประชาสั มพัน ธ์ต่างๆ อย่า งต่อเนื่องกระบวนการตรงนี้ ก็ขอให้ มีการ
เดินหน้าต่อไปได้เพื่อให้รับทราบถึงความเป็ นไปต่างๆ ของที่ปรึกษาได้ หากชาวบ้านยังไม่เห็นด้วยกับการ
ก่อสร้างท่าเรื อแหลมฉบั ง ขั้นที่ 3 นั้น เป็นสิ่ งที่จะต้องนาไปรวบรวมอยู่ในรายงานผลการศึกษาตามบท
กฏหมาย
นอกจากนั้น ยังมีในหลายๆ ช่องทางที่สามารถแสดงความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยการโครงการ
เช่น เวทีที่เปิดรับความคิดเห็นโดยตรงกับโครงการของที่ปรึกษา เวทีของคณะกรรมการกากับการพัฒนาการ
ขยายขีดความสามารถท่าเรือแหลมฉบัง เวทีของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะและกับทางคณะอนุกรรมมาธิ
การสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา อีกหลายๆ ช่องทางได้
ประธานฯ กล่าวว่า การท่าเรือฯ ได้มีสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาทาการศึกษาและ
ออกแบบรายละเอีย ดโครงการ เฟส 3 มีสัญญากันอยู่ถ้าหากไม่เสร็จก็จะมีการสอบสวนกันทั้งหมด ซึ่ง
การศึกษาก็ควรทาต่อไปตามกระบวนการ อย่างไรก็ตาม การยื่นเสนอรายงาน EHIA ส่งให้กับทาง สผ. หรือ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้น คงไม่สามารถทาได้ จนกว่ารายงานฉบับนั้นจะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุ ก รรมการทั้ง 3 ชุ ดก่ อน รวมทั้ง คณะกรรมการกากับ ฯ ที่มี ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด ชลบุรี เป็ น
ประธานฯ
นายรังสรรค์ฯ กล่าวว่า สาหรับแบบสอบถามนั้น ขอให้ทางที่ปรึกษาฯ ปรับภาษา คาพูดไม่
ต้องใช้วิชาการในแบบสอบถามที่จะลงพื้นที่เข้าไปในชุมชน ซึ่งชาวบ้านนั้นไม่เข้าใจกับภาษาอังกฤษและอาจ
เข้าใจความหมายผิดไปได้
นายราชัยฯ กล่าวว่า แบบสารวจทัศนคติเป็นส่วนของการจ้างอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
บูรพาเข้ามาดาเนินการ และก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามชาวบ้าน ซึ่งจะขอประสานและปรับภาษาใน
แบบสอบถามให้ต่อไป
ดร.สมนึ ก ฯ กล่ า วว่า อยากให้ แ บบสอบถามนี้ไ ด้ เข้ าไปพิจ ารณาในคณะอนุ กรรมการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัยท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยนี้มากกว่า
นายมาโนชฯ กล่ าวว่ า ถ้ามีการลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูล เกี่ ยวกั บชาวบ้าน ขอให้ แจ้ ง
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชนกันก่อน เพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ตรงนี้ที่จะเข้าใจภาษาวิชาการในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมได้
ประธานฯ กล่าวว่า แบบสอบถามเรื่องนี้ แยกเป็นอีกหัวข้อจากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาฯ ก็จะได้นาผลการสารวจตรงนี้เข้าในรายงานเพื่อเป็นเหตุผลของการจัดทาโครงการ
CSR ได้ต่อไป
นายราชัยฯ กล่าวว่า แบบสอบถามจะมีทางทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็น
ผู้ดาเนินการ ซึ่งจะได้ประสานให้มีการปรับภาษาต่างๆ และก็ขอนาร่างแบบสอบถามการรับรู้และทัศนคติ

