รายงานสรุป
การสํารวจทัศนคติของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง
ที่มีตอผลกระทบจากโครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3*
ครั้งที่ 1
ความนํา
โครงการทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 กําหนดพัฒนาตอจากโครงการทาเรือแหลมฉบัง
ขั้นที่ 2 ซึ่งตามแผนเดิมจะเริ่มทําการศึกษาออกแบบรายละเอียดทางดานวิศวกรรมไดในป
พ.ศ. 2548 ใชเวลาศึกษาประมาณ 1 ป และกอสรางอีกประมาณ 4 ป จากนั้นจะทยอยเปด
ใหบริการทาเทียบเรือเชนเดียวกับโครงการขั้นที่ 2 ตอไป แตอยางไรโครงการดังกลาวไม
สามารถกอสรางไดตามแผน และในขณะนี้ การทาเรือแหงประเทศไทยก็มีแผนที่จะกอสราง
โครงการดังกลาวใหเกิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความสามารถในเชิงการแขงขันดานการขนสงทาง
ทะเลของประเทศใหสูงยิ่งขึ้น
การสํารวจ “ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง ที่มีตอผลกระทบจาก
โครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3” เปนการศึกษาความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่
อาศัยอยูในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียงโครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ประกอบดวย
ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อํ าเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง และอําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี และผูบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี และผูบริหารองคการบริหาร
สวนทองถิ่นในพื้นที่ทาเรือแหลมฉบัง และพื้นที่ใกลเคียง ที่มีตอผลกระทบจากโครงการกอสราง
ทาเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการรับรูเกี่ยวกับโครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้น
ที่ 3 และทัศนคติของประชาชนที่มีตอผลกระทบจากโครงการกอสรางดังกลาว รวมทั้งเปน
การศึกษาภาพลักษณองคกร (Corporate Image) ของการทาเรือแหงประเทศไทย ในสวนของ
ทาเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) วากลุมเปาหมายมีความคิดเห็นตอภาพลักษณในดานตางๆ อยางไร
เพื่อนําผลที่ไดไปใชในการกําหนดกลยุทธการสื่อสาร และวางแผนประชาสัมพันธของทาเรือ
แหลมฉบัง (ทลฉ.) ตอไป

*

ดําเนินการสํารวจขอมูลในชวงระหวางวันที่ 19 เม.ย.54 ถึง 10 ก.ค.54 โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากตัวอยาง 800 ราย และ
สัมภาษณผูบริหารหนวยงานภาครัฐ และตัวแทนภาคเอกชนรวม 13 ราย
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วิธีการดํ
การดําเนินการ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) กําหนดวิธีการศึกษาดังนี้
แหลงขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงดวยกัน คือ
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก
1.1 ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามประชาชน ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง และอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จํานวน 800 ตัวอยาง ดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554
1.2 ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก ผู บ ริ ห ารหน ว ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น ในเขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จํานวน
13 ราย ดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก ขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ค น คว า จากแหล ง ข อ มู ล ต า งๆ ได แ ก สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ในรู ป ของหนั ง สื อ
วารสารวิชาการ เอกสารรายงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของ ขอมูลที่บันทึกในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส และสื่ออื่นๆ
ประชากรในการวิจัย (Population) กลุมตัวอยาง (Sample) และ
วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling Method)
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุมประชากร: ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียงโครงการกอสรางทาเรือ
แหลมฉบัง ขั้นที่ 3
ประชากรในการวิจัย (Population)
ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง และอําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี
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กลุมตัวอยาง (Sample) และวิธีการสุมตัวอยาง (Sampling Method)
การสุมกลุมตัวอยางแบบไมเปนไปตามโอกาสทางสถิติ (Non-probability Sampling)
โดยสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) จากประชากรในการวิจัยที่เปนกลุมประชาชนที่
อยูในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียงโครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 โดยเนนการเก็บขอมูล
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุงและอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รวมจํานวนกลุมตัวอยางที่เก็บทั้งหมด 800 ตัวอยาง
2. กลุมประชากร: ผูบริหารหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการบริหาร
สวนทองถิ่นในจังหวัดชลบุรี
ประชากรในการวิจัย (Population)
ผูบริหารหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการบริหารสวนทองถิ่นในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
กลุมตัวอยาง (Sample) และวิธีการสุมตัวอยาง (Sampling Method)
คณะผูศึกษาใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะกลุม
ผูบริหารหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการบริหารสวนทองถิ่นในเขตเทศบาลนครแหลม
ฉบัง อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จํานวน 13 คน
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยโปรแกรม SPSS
(Statistic Package for Social Sciences) ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) โดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของประชากร 2 กลุม ดวยการหาคา F-test และ t-test โดยการหาความสัมพันธในดานตางๆ
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ คณะผูศึกษาจะดําเนินการจัดกลุมขอมูลที่ผูใหขอมูล
(Key Informant) ไดใหสัมภาษณ โดยจําแนกใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการ
ทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1, 2 และ 3 ที่มีตอชุมชน สังคมรอบทาเรือแหลมฉบัง ความคิดเห็นที่มี
ตอกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของทาเรือแหลมฉบังที่สะทอนมา
จากองคการปกครองสวนทองถิ่นตางๆ และความคาดหวังที่มีตอความชวยเหลือของทาเรือ
แหลมฉบังที่มีตอชุมชนรอบทาเรือฯ และจังหวัดชลบุรี
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ผลการศึกษา
รายงานการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ทั ศ นคติ ข องประชาชนในพื้ น ที่ แ ละพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย งที่ มี ต อ
ผลกระทบจากโครงการก อ สร า งท า เรื อ แหลมฉบั ง ขั้ น ที่ 3” เป น การศึ ก ษาถึ ง ทั ศ นคติ ข อง
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งประกอบดวยชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง และอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เทศบาลนครแหลมฉบัง พื้นที่ที่อยูในรัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการกอสรางทาเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยการเก็บขอมูลจะไมซ้ําซอนกับการเก็บขอมูลของการ
วิจัยการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation Research) ที่บริษัท ดาว
ฤกษ คอมมู นิ เ คชั่ น ส จํ า กั ด ได ดํ า เนิ น การ ชุ ม ชนที่ ไ ด ล งพื้ น ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล
ประกอบดวย ชุมชนบานนาใหม ชุมชนบานแหลมฉบัง ชุมชนบานทุงกราด ชุมชน
หมูบานแหลมทอง ชุมชนบานหนองมะนาว ชุมชนบานสั งกะเปยว และชุมชน
ตลาดโรงโปะ
2) เทศบาลนครแหลมฉบัง พื้นที่นอกรัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการการกอสราง
ท า เรื อ แหลมฉบั ง ระยะที่ 3 ได แ ก ชุ ม ชนบ า นอ า วอุ ด ม ชุ ม ชนตลาดอ า วอุ ด ม
ชุมชนบานทุง ชุมชนบานเขาน้ําซับ ชุมชนหวยเล็ก ชุมชนวัดมโนรม ชุมชนวัด
ประทานพร ชุมชนหนองขาม บานซากประกอก ชุมชนไรหนึ่ง ชุมชนบานจุกเฌอ
ชุมชนบานหนองคลาใหม ชุมชนบานหนองคลาเกา ชุมชนบานตะเคียนเตี้ย ชุมชน
หมูบานมาบหวา-พัทยาปารคฮิลล และชุมชนบานนาวัง
3) อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
4) อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในบริเวณพื้นที่นอกเหนือจากชุมชนในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบังที่ไดดําเนินการเก็บขอมูล
5) อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในบริเวณพื้นที่นอกเหนือจากชุมชนในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบังที่ไดดําเนินการเก็บขอมูล
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาการเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ และการ
รับรูการมีสวนรวมกับกิจกรรมของการทาเรือแหงประเทศไทย (ทาเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ความ
คิดเห็นเรื่องผลกระทบดานตางๆ จากโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ไดแก ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม ดานสุขภาพและสาธารณสุข และดานสิ่งแวดลอมและทัศนียภาพ นอกจากนี้ยังศึกษา
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง
และขอเสนอแนะดานการประชาสัมพันธ ดานการสื่อสารองคกร ดานชุมชนสัมพันธ และดาน
บทบาทความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชน (Corporate Social Responsibility-CSR) ซึ่งขอมูลที่
ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงทัศนคติของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง
ในชวงกอนที่มีการประชาสัมพันธโครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อสามารถนําไป
ปรับใชในการดําเนินการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธเพื่อใหประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง
ไดมีความรูความเขาใจ รวมทั้งเกิดการยอมรับในการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ตอไป
การศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม รวมกับการสัมภาษณแบบ
เจาะลึ ก เพื่ อ ให ผู ต อบแบบสอบถามได แ สดงข อ คิ ด เห็ น /ข อ เสนอแนะอื่ น ๆ โดยอิ ส ระ ผล
การศึกษามีดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาทัศ นคติข องประชาชนในพื้ นที่แ ละพื้ นที่ใ กลเ คีย งที่ มีผ ลกระทบจาก
โครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 20-30 ป มี
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000-10,000 บาท และรายไดรวมของ
ครอบครัว 30,000 บาทขึ้นไป สวนใหญเกิดในจังหวัดชลบุรี มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอศรีราชา มี
ระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังต่ํากวา 5 ป มีระยะทางจากที่พักอาศัยถึง
ทาเรือแหลมฉบัง 5-10 กิโลเมตร และสวนใหญไมมีตําแหนงในชุมชน
ขอมูลการเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ และการรับรูการมีสวนรวมกับกิจกรรมของ
ทาเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยมีประสบการณเปดรับขอมูลขาวสาร
ตางๆ เกี่ยวกับ “ทาเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)” โดยเปดรับผานชองทางบุคคลที่รูจัก ญาติ เพื่อน
มากที่สุด ดวยความถี่ในการเปดรับนานๆ ครั้ง รวมทั้งรับรูการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ
เกี่ยวกับ “ทาเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)” อยูในระดับนอย
ความคิดเห็นเรื่องผลกระทบทางดานเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง
พบวาผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวยหรือมีผลคอนขางมาก จํานวน 2
ขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหเพิ่มโอกาสทํามาหา
กินในชุมชน และโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหประชาชนในทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น
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และแสดงความคิดเห็นในระดับไมแนใจหรือมีผลพอสมควร จํานวน 3 ขอ เรียงลําดับจากมากไป
นอย ไดแก โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหคาใชจายในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น และโครงการ
พัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหรายไดจากการทองเที่ยวลดลง
ความคิ ดเห็ น เรื่ องผลกระทบทางด า นสั ง คมจากโครงการพั ฒ นาทา เรื อ แหลมฉบั ง
พบว า ผู ต อบแบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น เรื่ อ งผลกระทบทางด า นการพั ฒ นา
สาธารณู ป โภคและการพั ฒ นาเมื อ ง ในระดั บ เห็ น ด ว ยหรื อ มี ผ ลค อ นข า งมาก ทั้ ง 3 ข อ
เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้ โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหเกิดการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคมากขึ้น ตามดวยโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ชุมชนชนบทไปสูเมืองทาพาณิชยและเปนเมืองอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาทาเรือแหลม
ฉบังทําใหชุมชนเจริญขึ้นและยากตอการบริหารจัดการ
ดานการอพยพของแรงงานเขาพื้นที่ แสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวยหรือมีผล
คอนขางมาก จํานวน 2 ขอ เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ โครงการพัฒนาทาเรือแหลม
ฉบังทําใหมีแรงงานจากพื้นที่อื่นมาทํางานในโครงการฯ มากขึ้น ตามดวยโครงการพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบังทําใหตองมีการจัดที่อยูอาศัยเพิ่มใหแรงงานที่อพยพเขามาทํางานในโครงการฯ และ
แสดงความคิดเห็นในระดับไมแนใจหรือมีผลพอสมควร จํานวน 2 ขอ เรียงลําดับจากมากไป
นอยไดดังนี้ การเพิ่มของประชากรจากโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหไมทราบจํานวน
ประชากรในพื้นที่อยางแทจริง และการที่มีแรงงานอพยพเขามาทํางานในโครงการพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบังทําใหพื้นที่อื่นตองขาดแรงงาน
“.....ปจจุบันความเจริญเขามา คนตางถิ่นเขามา อยางที่บอกความรักทองถิ่นเขาก็ไมมี
มันเลยกลายเปนคนรักทองถิ่นมีนอยกวาคนที่ไมรักทองถิ่น คนพื้นเพเดิมก็จะเริ่มนอยลง ตอนนี้
คนพื้นเพเดิมมีประมาณ 4 ใน 10 คน คนนอกสัก 6 อัตรามันไม balance กันแลว ของเราใน
ทะเบี ย นบ า น 7 หมื่ น ตอนนี้ ประชากรแฝงประมาณแสนกว า รวมๆ แล ว คง 2 แสนกว า
เพราะฉะนั้นการที่เรามีอุตสาหกรรมมันก็สรางความเจริญ ก็ทําใหรายไดของคนในทองถิ่นมีมาก
ขึ้น จากการขายผักปลาก็มาประกอบอาชีพอยางอื่น เชน โลจิสติกสที่สรางรายได อาจจะประกอบการคา สรางอพารทเมนต บานเชา ทําบานจัดสรร ตรงนี้สวนใหญก็จะเปนคนในถิ่นบาง
นอกถิ่นบาง ทําประกอบอาชีพพวกนี้......”
“.....ปญหาที่สําคัญของเทศบาลนครแหลมฉบังคือ คนโยกยายถิ่นเขามาทํางานเขต
เทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งมีความหลากหลาย ทุกภาคที่ยายเขามาอยูที่นี่เปนประชากรแฝง บาง
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คนก็ไมไดยายทะเบียนบานมา ตัวเองมาทํางานก็มาพักอาศัยตามบานเชา คอนโดฯ อพารท
เมนท หรือหองเชา แลวแตงานที่เขาทํา เขาจะเลือกสถานที่ที่ใกลที่สุด เราก็จะมีจุดที่แออัดมาก ก็
จะมีชุมชนอาวอุดม ชุมชนบานซากยายจีน แลวก็แถวหนาเครือสหพัฒนฯ ที่เยอะมาก เปนเขต
หนองขาม ซึ่งอยูในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง.....”
“.....ปญหาที่สําคัญตอนนี้คือสิ่งแวดลอม เรื่องขยะ มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกวัน แลวประชาชน
ที่ยายถิ่นเขามา และประชาชนถิ่นเดิมเขาจะมีการกําจัดขยะที่ไมเหมือนกัน พื้นเพเดิมเขาจะไม
เหมือนกันอยูแลว วัฒนธรรม ....... ก็มีบางสวนที่เขากลมกลืนกับเราได ปรับตัวไดกับเรา บางคน
เขาก็ไมไดปรับ จิตสํานึกไมเหมือนกัน บางคนก็จะคิดวาเขามาทํางาน เขาไมไดมาอยูอาศัยอยาง
จริงๆ จังๆ ไมใชบานเขา ไมมีความรักทองถิ่น ตรงนี้มันเกิดเปนชองวาง ทําใหเทศบาลเราเอง
เกิดมีปญหาในการพัฒนาที่คอนขางจะลําบาก.....”
(นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง สัมภาษณเมื่อ 19 เมษายน 2554)

“.....การอพยพยายถิ่นอยางไมเปนระบบกอใหเกิดสารพัดปญหา ตนเหตุมันอยูที่ตรงนั้น
ไมใชตนเหตุอยูที่ลักจี้ชิงปลน ยาเสพติด ไมใชเลย มันอยูที่ขณะนี้ไมมีหนวยงานใดเลยที่ดูแล
เรื่องการอพยพยายถิ่น เพราะฉะนั้น ยาเสพติด ทองกอนวัยอันควร ขยะ สิ่งแวดลอม เปนปลาย
เหตุทั้งนั้น .......... ขณะที่รัฐบาลเคยเตรียมคนไหมในการรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลไมเคยเตรียมคนเลย การเตรียมคนในที่นี้ก็หมายความวาในเรื่องของขอมูล ที่จะเปน
ทะเบียนราษฎรที่คุณจะอยู เมื่อเรารูวาใครอยูที่ไหนอยางไรแลว จํานวนเทาไร ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมที่เขายายถิ่นมาเปนยังไง ทุกสิ่งทุกอยางมันก็ตองพัฒนาไปบนพื้นฐานของ
ขอมูลที่จะมี แตในขณะนี้ไมรูเลย.....”
(นายสมชาย ศิโรรัตน หัวหนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดชลบุรี สัมภาษณเมื่อ 27 เมษายน 2554)

ดานความตองการแรงงาน แสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวยหรือมีผลคอนขางมาก
ทั้ง 2 ขอ เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดจากโครงการพัฒนา
ทาเรือแหลมฉบังทําใหเกิดตําแหนงงานมากขึ้น และชวยลดปญหาการวางงานได และโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังมีความตองการพนักงานที่มีความรูดาน
ชางสาขาตางๆ มากขึ้น
ดานความไมเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง แสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวย
หรือมีผลคอนขางมาก วาโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหเกิดที่พักอาศัยและเกิดชุมชน
มากขึ้น จนสงผลใหผังเมืองเปลี่ยนไป ไมเปนระเบียบเรียบรอย และอาจทําใหเกิดสภาพความ
แออัดของที่อยูอาศัย
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ดานปญหาอาชญากรรม แสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวยหรือมีผลคอนขางมาก
วาปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดปญหาสังคม เชน ปญหาลักขโมย ทะเลาะวิวาท ทําราย
รางกาย ฯลฯ มากขึ้น
ดานการจราจรและขนสง แสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวยหรือมีผลคอนขางมาก
วาในขณะที่มีการกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหเกิดปญหารถติด อุบัติเหตุ และ
ถนนไดรับความเสียหาย และแสดงความคิดเห็นในระดับไมแนใจหรือมีผลพอสมควรวาเมื่อเสร็จ
สิ้นการกอสรางโครงการพั ฒ นาทาเรือแหลมฉบั ง ทํ า ใหร ะบบขนส ง ทั้งถนน และระบบราง
(รถไฟ) ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังสามารถใชงานได ทําใหประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ประโยชนไปดวย
“.....เมืองที่เจริญขึ้น มีรถมากขึ้น อุบัติเหตุก็เยอะขึ้น ตองบอกวา สถิติของการเกิดอุบัติเหตุ ตอง
เอาสถิ ติ ของจํ านวนรถที่ เ พิ่มขึ้ นมาวัด เราจะทําอยางไรเพื่อลดอุบั ติ เหตุ ตางหาก ไมค วรให
จํานวนรถยนตเพิ่มขึ้น อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น มันควรจะทําอยางไรใหจํานวนรถที่เพิ่มขึ้น ใชเพิ่มขึ้น
แล ว ปลอดภั ย อุ บั ติ เ หตุ ไ ม เ พิ่ ม ขึ้ น อุ บั ติ เ หตุ ค รั้ ง หนึ่ ง นะ ต อ 1 ครั้ ง ต อ รถยนต 1 คั น หรื อ
รถบรรทุก 1 คัน เสียหายทั้งทรัพยสินแลวก็ชีวิต สูญเสียเวลาเรื่องการขนสง ถารถติดมันไปไมได
เลยนะ 20-30 คัน หรือสงของ สินคาไมทันอีก 20-30 ตู ถือวากระทบ ไดรับความเสียหายจากการ
ขนสงไมทัน เราขนสงไมทัน วันนี้ถาเราสงไมทัน ประเทศอื่นเขาสงกอน เขาสงทัน เขาก็ไดเงิน
กอน.....”
(นายประโยชน อรรถธร ตําแหนง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สัมภาษณเมื่อ 30 มิถุนายน 2554)

ดานวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ แสดงความคิดเห็นในระดับไมแนใจหรือมีผล
พอสมควร ทั้ง 2 ขอ เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําให
ประชาชนเปลี่ยนลักษณะการดําเนินชีวิตจากการประกอบอาชีพประมง และเกษตรกรรมมา
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม และคานิยมของคนในพื้นที่โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังให
ความสําคัญกับรายไดที่เกิดจากการใชแรงงานมากกวาการใชความรูความสามารถ
“…..ชายฝงชายทะเลเปลี่ยนแปลงไป พอทาเรือแหลมฉบังมาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ปาชายเลนเราหายไป ตอนชวงกอสรางที่เราไดขอมูลจากชาวบานที่ประกอบวิถีประมง ตั้งแต
เริ่มลงมือเลย ก็เริ่มมีผลกระทบมาตลอด เพียงแตวาอาจจะหนักบางเบาบาง การเปลี่ยนแปลง
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ของสัตวน้ํา การสะสมของตะกอนใตทองน้ํา จํานวนสัตวน้ําที่ลดลง แลวก็รายไดของผูที่ประกอบ
ประมงมันลดลงอยางเห็นไดเดนชัดเลย จํานวนคนที่ทําประมงก็เริ่มลดลงอีก มีทาเรือฯ แลว เรา
ยังหาปลาได เพียงแตวามันลดลง...ลดลงจนนาตกใจ…..”
(นายสมคเนย เกษมสําราญ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบางละมุง
สัมภาษณเมื่อ27 เมษายน 2554)

“ .....ประเด็นที่กลุมชาวประมงเขากังวลมากที่สุดก็คือวา ผลกระทบจากการทําเฟส 2
หลังจากที่ทําทาเรือเฟส 2 แลวก็ไดประมาณ 3 ป ระบบนิเวศนชายฝงเขาเสียไปทั้งหมดเลย ทั้ง
การตื้นเขิน แลวก็สัตวน้ําขนาดเล็กลดลง มีตะกอนเพิ่มมากขึ้น แลวก็การกัดเซาะชายฝงเพิ่มขึ้น
แลวก็พวกปาชายเลนหายไป ทําใหเขตพื้นที่ทํามาหากินเขาตองขยับออกไปอีก แตทีนี้ปญหา
เพราะวาเขาเปนประมงพื้นบานแลวเปนประมงขนาดเล็ก พอขยับพื้นที่ออกไปอีกเครื่องมือเครื่องไมที่เขามีอยูไมเอื้ออํานวย สัตวน้ําลดลง รายไดเขาก็เลยลดลง ถาเกิดวาเฟส 3 กําลังจะมา
อีก มันจะทําใหสิ่งที่กําลังจะฟนตัวยิ่งแยกลับลงไปอีก ........ตั้งแต 3 ปที่เขาชวยกันมา เขาก็แกไข
ปญหาเบื้องตน เขาก็เยียวยากันตามมีตามเกิด เริ่มปลูกปาชายเลนบางนิดหนอย เอาเทาที่
สามารถเอื้ออํานวยได.....”
(พยาบาลวิชาชีพ 6ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบางละมุง สัมภาษณเมื่อ 27 เมษายน 2554)

ดานความเชื่อทางศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม แสดงความคิดเห็นในระดับไมแนใจหรือ
มีผลพอสมควร ทั้ง 2 ขอ เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ การใชเวลาในการทํางานเพื่อใหได
ชั่วโมงทํางานจํานวนมาก ซึ่งมีผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ทําใหการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา
เชน การไปวัด โบสถ หรือมัสยิด ฯลฯ ลดนอยลง ตามดวยการมีตําแหนงงานใหเลือกทําเปน
จํานวนมากมีสวนทําใหสภาพสังคมโดยรวมของผูที่อยูในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังนิยมวัตถุ
มากขึ้น
ด า นความสั ม พั น ธ ใ นครอบครั ว แสดงความคิ ด เห็ น ในระดั บ ไม แ น ใ จหรื อ มี ผ ล
พอสมควร ทั้ง 2 ขอ เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําให
ความผูกพันในครอบครัวลดลง และโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหขนาดครอบครัวเล็ก
ลง เพราะตางคนตองแยกตัวไปทํางาน
ความคิดเห็นเรื่องผลกระทบทางดานสุขภาพและสาธารณสุขจากโครงการพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบัง ในชวงระหวางกอสรางและดําเนินการโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง
ขั้นที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวยหรือมีผลคอนขางมาก
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ทั้ง 2 ขอ เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหประชาชนใน
พื้นที่เจ็บปวยจากมลพิษมากขึ้น ตามดวยมีอุบัติเหตุที่เกิดจากโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง
บอยขึ้น และในชวงหลังการกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 แสดงความ
คิ ด เห็ น ในระดั บ ไม แ น ใ จหรื อ มี ผ ลพอสมควร ทั้ ง 2 ข อ เรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปน อ ยได ดั ง นี้
โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหสะดวกในการใชบริการดานการพยาบาล เนื่องจากมี
สถานพยาบาลเพิ่มมากขึ้น และโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหมีบริการทางดานสุขภาพ
และสาธารณสุข เชน บริการตรวจสุขภาพ การตรวจสอบคุณภาพอาหาร ฯลฯ ใหแกประชาชน
ในพื้นที่มากขึ้น
ความคิดเห็นเรื่องผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและทัศนียภาพจากโครงการพัฒนา
ทาเรือแหลมฉบัง พบวาผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในดานการใชประโยชนที่ดิน
และการตั้งถิ่นฐาน โดยแสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวยหรือมีผลคอนขางมาก ทั้ง 2 ขอ
เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหเกิดการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยมากขึ้น และโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหราคาที่ดิน
สูงขึ้น
ดานลักษณะกายภาพของชายฝง แสดงความคิ ดเห็นในระดับเห็นดวยหรือมีผล
คอนขางมาก จํานวน 1 ขอ คือ สิ่งกอสรางจากโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหชายฝง
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง มองดู ไ ม ส วยงาม และแสดงความคิ ด เห็ น ในระดั บ ไม แ น ใ จหรื อ มี ผ ล
พอสมควร จํานวน 2 ขอ เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ การดําเนินการโครงการพัฒนา
ทาเรือแหลมฉบังทําใหลักษณะน้ําทะเลมีการเปลี่ยนแปลง เชน น้ําทะเลมีสีขุนมากขึ้น ฯลฯ ตาม
ดวยบริเวณใกลโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังมีคลื่นแรงกวาบริเวณอื่น
ดานผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในทะเล แสดงความคิดเห็นในระดับไมแนใจหรือมีผล
พอสมควร ทั้ง 2 ขอ เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําให
แนวปะการังไดรับผลกระทบ และการขุดลอกทะเลเปนการทําลายที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตใน
ทะเล ทําใหสัตวน้ําลดนอยลง
ดานคุณภาพน้ํา แสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวยหรือมีผลคอนขางมาก จํานวน
1 ขอ คือ ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหคุณภาพของน้ําทะเล
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และแสดงความคิดเห็นในระดับไมแนใจหรือมีผลพอสมควร จํานวน
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1 ขอ คือ ของเหลวปนน้ํามันอื่นๆ รวมทั้งการปลอยน้ําทองเรือ, น้ําเสียจากเรือ, น้ําอับเฉาหรือ
น้ําถวงเรือลงทะเลบริเวณทาเรือแหลมฉบังทําใหคุณภาพน้ําลดลง
ดา นคุ ณ ภาพอากาศ แสดงความคิด เห็ น ในระดั บ เห็ น ด ว ยหรือ มี ผ ลค อ นขา งมาก
จํานวน 1 ขอ คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดตามมาจากโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําให
เกิดมลพิษในอากาศ และแสดงความคิดเห็นในระดับไมแนใจหรือมีผลพอสมควร จํานวน 1 ขอ
คือ การกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหเกิดฝุนละออง
ดานมลพิษทางเสียง แสดงความคิดเห็นในระดับไมแนใจหรือมีผลพอสมควร วาการ
กอสรางทาเรือเพิ่มเติมตามโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ทําใหเกิดเสียงดังจากการ
กอสราง
ดานปญหาขยะ แสดงความคิดเห็นในระดับไมแนใจหรือมีผลพอสมควร ทั้ง 2 ขอ
เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ การขยายตัวของชุมชนตามโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง
ทําใหเกิดปญหาขยะที่มีเพิ่มมากขึ้น ตามดวยโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังมีการกําจัดขยะ
ตางๆ ไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ
ดานทัศนียภาพแหลงสันทนาการและทองเที่ยว แสดงความคิดเห็นในระดับไม
แนใจหรือมีผลพอสมควร วาโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังทําใหทัศนียภาพเปลี่ยนไปไม
สวยงาม สงผลใหพื้นที่สันทนาการและแหลงทองเที่ยวลดนอยลง
ความคิดเห็นที่มีตอขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับตัวและการแกปญหาผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังตอคุณภาพชีวิต การพัฒนาชุมชน/สังคม และสิ่งแวดลอมเขต
เทศบาลนครแหลมฉบัง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแสดงความคิดเห็นอยูในระดับตอง
ปรับปรุง และความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบังควรดําเนินการ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในขอ 6 คือ ควร
ปรับปรุงปญหาฝุนละอองไมใหรบกวนทัศนียภาพมากที่สุด
ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในด านคุณภาพชี วิต การพัฒนา
ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่รอบโครงการ พบวาผูตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น เรี ยงลําดั บ จากมากไปหาน อย ดั งนี้ ขอ 2 การไม ปฏิบัติต ามกฎหมายและระเบี ย บ
ขอบังคับตางๆ รองลงมาคือ ขอ 1 ขาดความรูดานการจัดทําแผนและการจัดการ และขอ 3 ไม
เปดโอกาสใหชุมชนเขาไปมีสวนรวม
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ความคิดเห็นที่มีตอมาตรการในการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากโครงการพัฒนา
ทาเรือแหลมฉบัง พบวาผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ดังนี้
ด า นภาษี แ ละค า ธรรมเนี ย ม แสดงความคิ ดเห็ น ในระดั บ เห็ นด ว ยว า การจั ด สรร
รายไดจากการเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ในพื้นที่ควรนํามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในดานตางๆ เชน การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม ฯลฯ
ดานความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและสุขอนามัย แสดงความคิดเห็นในระดับเห็น
ดวย ทั้ง 3 ขอ เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลที่พักอาศัย
หอพัก อพารตเมนท ควรมีกฎระเบียบในการควบคุมดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรั พ ย สิ น ให แ รงงานที่ ม าทํ า งานในพื้ น ที่ แ หลมฉบั ง ตามด ว ยมี ก ารจั ด เจ า หน า ที่ ด า น
สาธารณสุขตรวจรางกายใหกับประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังเปนประจํา
และหนวยงานที่เกี่ยวของควรใสใจชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่ตั้งรกรากในพื้นที่แหลมฉบัง
มานาน
ดานแนวทางการแกไขปญหามลพิษ และการปองปรามผูกระทําผิด แสดงความ
คิดเห็นในระดับเห็นดวย ทั้ง 3 ขอ เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
คุณภาพอากาศ และเสียงใหอยูในมาตรฐานเปนประจํา ตามดวยการกําหนดโทษใหกับเรือที่
ปลอยน้ําเสีย ของเสีย น้ํามัน น้ําอับเฉาหรือน้ําถวงเรือใหสูงขึ้น และการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
รักษาแหลงน้ําตางๆ และแหลงธรรมชาติที่มีความเสื่อมโทรมใหกลับสูสภาพปกติ โดยไมเปน
อันตรายตอประชาชนและสัตวน้ํา รวมทั้งมีการปลอยสัตวทะเลลงสูทะเล
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม แสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ทั้ง 2
ขอ เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ การปลูกฝงเด็กและเยาวชนผานสถานศึกษาเพื่อใหทราบ
ถึงภัยจากการทําลายสิ่งแวดลอม และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยใหรวมกันทํา
กิจกรรมทั้งครอบครัวจะไดสงเสริมสถาบันครอบครัวใหอยูพรอมหนากัน
ดานสาธารณูปโภค แสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวยวาการจัดสาธารณูปโภค เชน
ไฟฟา น้ําประปา สวนสาธารณะ ฯลฯ ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชนในโครงการ
พัฒนาทาเรือแหลมฉบัง
ดานอาชีพและวิถีชุมชน แสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวยวาการสงเสริมอาชีพ
ประมงและอาชีพพื้นเมืองที่มีอยูเดิมใหดํารงอยูตอไป
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ความคิดเห็นที่มีตอขอเสนอแนะดานการประชาสัมพันธ ดานการสื่อสารองคกร ดาน
ชุมชนสัมพันธ และบทบาทความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชน (Corporate Social ResponsibilityCSR) พบวา สวนใหญมีขอเสนอแนะใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูอยางทั่วถึง
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่และใหครอบคลุมทั้งจังหวัดชลบุรี เนื่องจากประชาชนสวนใหญยัง
ไมไดรับรูขาวสารเทาที่ควร รองลงมา คือ ทาเรือแหลมฉบังควรมีการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน
เขาถึงประชาชนใหมากกวาขึ้น เพื่อเปนการลดชองวางระหวางชุมชนกับทาเรือแหลมฉบัง และ
เป น การเป ด โอกาสให ป ระชาชนได เ ข า มามี ส ว นร ว มกั บ ท า เรื อ ฯ ด ว ย และควรมี ก าร
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ใหมากขึ้น เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต ปาย
โฆษณา เปนตน
ข อเสนอแนะเกี่ย วกับ กิจกรรมด านชุม ชนสัมพั นธของ “ท าเรื อแหลมฉบัง (ทลฉ.)”
พบวา สวนใหญมีขอเสนอแนะวาทาเรือแหลมฉบังควรจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธใหมากขึ้นอยาง
เปนประจําและสม่ําเสมอ เพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสาร และมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาชุมชน รองลงมาคือ ทาเรือแหลมฉบังควรมีการชี้แจงการทํางานของทาเรือ
ฯ เพื่อใหประชาชนไดเขาใจ โดยเฉพาะการสรางทาเรือฯ ขั้นที่ 3 วาประชาชนจะไดรับประโยชน
และผลกระทบทางดานใดบาง และทาเรือแหลมฉบังควรสนับสนุนใหคนในชุมชนมีงานทํา เพิ่ม
งาน เพิ่มรายไดใหแกประชาชน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนของ “ทาเรือแหลมฉบัง
(ทลฉ.)” สวนใหญมีขอเสนอแนะวา ทาเรือแหลมฉบังควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ชุมชนและประชาชน รับผิดชอบตอผลกระทบในดานตางๆ ไดแก ปญหามลภาวะ ทัศนียภาพ
สิ่งแวดลอม ควรมีการใสใจและดูแลอยางทั่วถึง และควรมีการตรวจตราชุมชนอยางเครงครัด
โดยใหเจาหนาที่ตํารวจมาคอยดูแล เพื่อลดปญหาอาชญากรรม

3.
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการบริหาร
สวนทองถิ่นของจังหวัดชลบุรีที่มีตอโครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 และการ
ตอบแทนคืนใหแกสังคม เมื่อมีการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
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“.....เรื่องการจะสราง จังหวัดฯ เห็นดวยอยางยิ่ง เพราะมันเปนเรื่องของประเทศ สงเสริม
การค า การลงทุ น ในอนาคตจั ง หวั ด ฯ ก็ ม องว า ผลที่ ไ ด กั บ จั ง หวั ด ฯ มั น ก็ ม หาศาล แต ว า ใน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชีวิตความเปนอยูของสังคมของคนบริเวณนั้นมันมีแนนอน ฉะนั้นก็
ตองเตรียมการรองรับและผลกระทบเมื่อขยายทาเรือเปนเฟส 3 มันจะกินน้ําลึกเขาไปอีก มันก็
กระทบต อ อาชี พ ของชาวประมงที่ อ ยู บ ริ เ วณนั้ น แล ว เท า ที่ ท ราบมาแต เ ดิ ม ระหว า งที่ มี ก าร
กอสราง มันทําใหเกิดตะกอน เลน ตรงนี้ในทางการกอสรางก็ไมไดมีการบริหารจัดการที่ดี คือ
ไมไดเตรียมรองรับตรงนี้ จะทําอยางไรไมใหมันเกิดผลตรงนี้.....”
(นายภัครธรณ เทียนไชย รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี สัมภาษณเมื่อ 10 พฤษภาคม 2554)

“.....ในการสรางทาเรือขั้นที่ 3 ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งเลย เพราะอยางนอยก็สรางความ
เจริญใหกับทาเรือฯ และจังหวัดชลบุรีเปนอยางยิ่ง จะทําใหเศรษฐกิจชลบุรีเติบโตอยางกาว
กระโดด เศรษฐกิจจะดีขึ้นเปนลําดับ และคนจะมาลงทุนอีกมากมายในเขตนี้ เพราะการสงออก
มันจะใกลทาเรือฯ ไมวาโลจิสติกสจะเต็มไปหมดเลย แทนที่จะไปอยูใกลกรุงเทพฯ เพราะทุกทีจะ
ไปลงที่ทาเรือคลองเตย ก็จะมาที่นี่.....”
“.....ภาพรวมของทาเรือขั้นที่ 3 ของแหลมฉบัง ผมถือวาเปนประโยชนอยางใหญหลวง
ตอจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย แลวก็จะสะดวกดวย เพราะขณะนี้อุตสาหกรรมโดยสวนใหญ
แลวอยูในจังหวัดชลบุรีและระยอง ซึ่งใกล สามารถขนถายสะดวก และถนนตอนนี้ชุมชนก็ยังไม
แออัดมาก การขยายถนนก็ยังมีโอกาส หรือทางรถไฟรางคูก็มาถึงแลว ถาดูแลหรือทําทางตาง
ระดับ หมายถึง ใหรถไฟใตดินหรือลอดขามถนนเลยมันก็จะมีประโยชน แลวในอนาคตไมกี่ป
ขางหนาจะมีรถไฟความเร็วสูงมาดวย จะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับจังหวัดชลบุรีและประเทศ
ไทย.....”
(นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการคาจังหวัดชลบุรี สัมภาษณเมื่อ 10 มิถุนายน 2554)

“.....ผมวาการสรางผมก็เห็นดวยนะ ถามีทาเรือฯ ขึ้นมาการขนสงมันงาย คนบานเราก็มี
งานทํ า แต ต อ งคิ ด ระบบการป อ งกั น ล ว งหน า เผื่ อ มี ป ญ หาอะไร รถบรรทุ ก เราก็ ดู ว า ความ
เดือดรอนจริงๆ มันเกิดจากอะไร ดูเผื่ออนาคตขางหนา เราก็ดูการขนออก การลงเรือ แหลมฉบัง
มันใกล อุตสาหกรรม มันอยูกึ่งกลาง ผมวาก็ดีคนมีงานทํา.....”
(นายมานพ ประกอบธรรม นายกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนเตี้ย สัมภาษณเมื่อ 27 เมษายน 2554)

จากการสัมภาษณผูบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการบริหารสวนทองถิ่นใน
จังหวัดชลบุรี พบวาสวนใหญไมไดตอตานการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง เพราะเปนโครงการที่
สงผลดีตอจังหวัดชลบุรีและประเทศในหลายๆ ดาน รวมทั้งชาวบานเองก็ไมไดกีดกันการพัฒนา
เพียงแตตองการความรับผิดชอบจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการฯ
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1. ทาเรือแหลมฉบังยังขาดการทํากิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR) ใหชาวบานไดเห็นเปนรูปธรรม ขาดการเอาใจใส ขาดการเยียวยาผลกระทบที่ไดรับจาก
การสรางทาเรื อฯ ในขั้ นที่ 1 และ 2 รวมทั้งยังขาดตัว แทนที่สามารถพูดคุยและรั บฟ งความ
คิดเห็นของชาวบานทุกระดับดวยภาษาที่ชาวบานเขาใจ ไมใชภาษาของนักวิชาการ
2. กิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของทาเรือแหลมฉบัง
(ทลฉ.) ยังดอยกวาเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญในแหลมฉบัง เชน บริษัท ไทยออยล จํากัด
(มหาชน) บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฯลฯ
ทั้งๆ ที่ชาวบานไดรับผลกระทบจากโครงการของทาเรือฯ ในทุกๆ ดาน
3. ทาเรือแหลมฉบังควรมีกิจกรรมที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชลบุรีอยางยั่งยืน
4. ทาเรือแหลมฉบังควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม
มีความจริงใจในการที่จะแกไปปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง
5. ทาเรือแหลมฉบังควรจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางทาเรือแหลมฉบัง
กับชาวบานและองคการปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น เนื่องจากความสัมพันธของกลุมคน
ดังกลาวยังหางเหินกันอยูมาก
นอกจากนี้ในประเด็นเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีตอความชวยเหลือของทาเรือแหลม
ฉบัง (ทลฉ.) ที่มีตอชุมชนรอบทาเรือฯ และจังหวัดชลบุรี สรุปไดดังนี้
1. ดานคุณภาพชีวิต
1.1 การสนั บ สนุ น ชาวบ า นที่ป ระกอบอาชี พ ประมงชายฝ งใหยั ง คงสามารถ
ประกอบอาชีพไดเชนเดิม หรือการสนับสนุนการประกอบอาชีพทดแทนการประกอบอาชีพ
ประมง เนื่องจากอาชีพประมงไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบังตั้งแต ขั้นที่
1 และ 2 เชน อาชีพคาขาย และสงเสริมการมีงานทําของลูกหลานชาวบานดวยการใหโอกาสเขา
ทํางานในทาเรือแหลมฉบัง เปนตน
1.2 การสงเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลชีวิตและทรัพยสินของ
ชาวแหลมฉบัง เชน จัดชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยชวยตรวจตราในพื้นที่ หรือตั้งดาน
ตรวจ เปนตน

สรุปผลการวิเคราะหทัศนคติตอโครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

16

1.3 การสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษา ในเรื่องทุนการศึกษา รวมถึงชวย
สนับสนุนในการแกไขปญหาการขาดแคลนครู
1.4 การสนั บ สนุ น งบประมาณในการก อ ตั้ ง ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จะช ว ยให
แรงงานที่เปนพอแมไมตองหวงหรือกังวลกับบุตรหลาน ซึ่งจะสงผลใหการทํางานสามารถทําได
อยางเต็มที่ และเด็กก็ไดรับการพัฒนาอยางสมวัย
2. ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2.1 การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาถนน เชน สัญญาณไฟจราจร ไฟ
สองสวาง และดูแลปญหาการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดการชองจราจรสําหรับรถขนสง
สินคาขนาดใหญ เปนตน
2.2 การสนับสนุนการขนสงระบบราง ซึ่งชวยประหยัดตนทุนในการขนสง และ
ประหยัดงบประมาณในการสราง ตลอดจนซอมบํารุงถนนใหอยูในสภาพดี ซึ่งจะชวยใหทาเรือ
แหลมฉบังไดรับประโยชนจากการขนสงทางรางดวย
2.3 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสรางแหลงกักเก็บน้ํา เพื่อกักเก็บสํารองน้ําให
เพียงพอสําหรับการใชอุปโภคบริโภคของชาวแหลมฉบัง
3. ดานผังเมือง
3.1 การสงเสริ มการจั ดโซนนิ่งของนิ ค มอุตสาหกรรม ลานตูคลังสินคา และ
ชุมชนที่อยูอาศัย ใหเปนระเบียบเพื่อลดตนทุนดานโลจิสติกส และลดปญหาที่จะเกิดขึ้น อีกทั้ง
เมื่อเกิดการแบงประโยชนใชสอยของพื้นที่อยางลงตัวของนิคมอุตสาหกรรม–ทาเรือแหลมฉบัง–
ชุมชน–แหลงทองเที่ยว จะชวยใหไมสงผลกระทบซึ่งกันและกัน
4. ดานระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
4.1 การจัดทําแผนลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลสถิติ
ตางๆ อยางเปนรูปธรรมเพื่อนําเสนอตอรัฐบาล เพื่อจะไดมีมาตรการลดตนทุนดานพลังงาน ลด
อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลผลิตและเพิ่มความสุขใหกับชาวจังหวัด
ชลบุรีได
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ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ
ทาเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)
“.....ทางการทาเรือฯ ตองใหความสําคัญกับกลุมคนที่ไดรับผลกระทบทั้งหมด ก็นาจะ
ตองไปทําความเขาใจกับเขา เขาไปเยียวยากับเขาบาง ทางการทาเรือฯ อาจจะมีการทําใน
ลักษณะเหมือนอยางที่ทําเปนชุมชนสัมพันธ ที่คิดเอาไวเปนสิ่งที่ดี แตที่ผานมายังไมไดทําจริงๆ
เพราะฉะนั้นมันตองทําจริงๆ แลว ซึ่งจริงๆ มันก็สามารถเริ่มไดเลย เพราะเราก็มีเฟส 1 เฟส 2
อยูแลวก็เขาไปทําตรงนี้ใหชาวบานที่อยูบริเวณนั้นเขารูสึกวาทางการเมื่อมาทําอะไรก็ไปเยียวยา
เขาบาง เดิมผมเห็นเหมือนกันมีกองทุนมีอะไรอยูเหมือนกัน แตในทางการดําเนินการไมไดเห็น
เปนรูปธรรม และไมไดเกิดผลในทางบวกกับชาวบานที่อยูตรงนั้น.....”
(นายภัครธรณ เทียนไชย รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี สัมภาษณเมื่อ 10 พฤษภาคม 2554)

“.....ผมวาทาเรือแหลมฉบังคนที่กระทบนะอยางเชนการประมง ทาเรือแหลมฉบังมีอะไร
ใหเขาทําบาง เขาอาจจะเปลี่ยนจากประมงมาทําธุรกิจก็ได การคาหรือทําอะไรก็ไดที่มันมีรายได
คนเราตองเปลี่ยนอาชีพ อย างเชนอุตสาหกรรมเขาไป ชาวสวน ชาวไรอาจจะมาขายสินค า
เครื่องใชไฟฟา ขายยา เพราะวาคนมันเยอะเขา อยางนี้ก็เปลี่ยนอาชีพ มาขายวัสดุอุปกรณ
อาจจะดีกวาเดิม ตรงไหนที่มันเปลี่ยนไปแลวก็เปลี่ยนไป แตตรงไหนที่จะอนุรักษไว เชน เกษตร
การทําประมง คุณทําไดทําไป ทําไมไดเราก็ใหโอกาส ผมวานะทางทาเรือฯ นาจะใหโอกาส
ลูกหลานชาวบาน อาจจะเสนอใหรับมาทํางานในโรงงานบาง หรือวาในทาเรือฯ เรามาพิจารณา
เปนพิเศษ ก็ชวยกันแบงเบา เขาอาจจะเปลี่ยนอาชีพก็ได ไมแน.....”
“.....เขาก็คิดวาอาชีพใหมเขาทําไมเปน จริงๆ เขาลืมมองวาที่เขายายมานี่ เขาเปลี่ยน
ประมงที่อยูบนฝงชวงนั้นที่ไรละ 5 แสนบาท แตขณะนี้ไร 50 ลาน ถาเขารูจักกอบโกย รูจักทํามา
หากินทําอะไรก็ได รวยอยางเดียว โดยเฉพาะทาเรือแหลมฉบังจะขายอะไรก็ได เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
ความจริงทางทาเรือแหลมฉบังนาจะผอนผันหาดทะเลตรงนั้น ถามีโอกาสก็เปดใหขาย ทําให
เรียบรอย ใหเขามีอาชีพบาง คนจะกินอาหารตรงนั้นก็โอเค ถาไมเกะกะไมกีดขวาง-การจราจร
หรือวามาทําใหทาเรือฯ หรือความปลอดภัยอะไร ผมวาก็นาจะจัดสถานที่ตรงนั้นใหเขา ชายหาด
หรือวาอะไร เปลี่ยนจากประมงมาขายอาหารก็ได.....”
(นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการคาจังหวัดชลบุรี สัมภาษณเมื่อ 10 มิถุนายน 2554)
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“.....ตองแบงกันวาตรงไหนเปนทาเรือ ตรงไหนใหเขาหากิน เราก็จัดใหมันถูก ผมวามัน
ก็ไมเกินแรงของผูบริหารหรอก ก็ตองดูอาชีพหลักๆ ของเขาดวยวาเขาทําอะไรกัน แลวเราจะ
สรางตรงไหน สมควรจะถึงไมถึงเรานาจะหยอนยานกันไดคนละนิด ผูประกอบการทางบริษทั ก็
อยางหนึ่ง ทางทะเลก็วากันไป ก็ลองหารือ แตผมวาไดคุยกันไมมีปญ
 หา คนไทยดวยกันคุยกัน
ได ถาไมไดคุยกันปญหามันก็ตองเกิดแน ถาเราไดคุยกัน มีตัวแทนของแตละทองถิ่นหรือ
ชาวประมง คุยกันรับทราบปญหาของเรา มาคุยกัน จับเขาคุยกันก็จบดวยสันติวธิ ี ทาเรือเขาตอง
พูดถึงผลเสียของเขาวาไปทับอะไรของชาวบานบาง ผมวาไมยากนะ พอชาวบานรูวาจะมี
ทาเรือฯ ตรงนี้ เขาไดอะไรจากตรงนี้บาง หรือเขาเสียอะไรจากตรงนี้ แลวมันเกิดจริงไหม ถาไม
เสีย ทาเรือฯ ก็ชี้แจงตรงนี้ใหฟง เหมือนยกตัวอยางทานี้ๆ ผมวามันจบนะ.....”
“.....ถาทาเรือจะมาชวยทุนการศึกษา ชวยคนจน ผมก็เห็นดวยเลย”
(นายมานพ ประกอบธรรม นายกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนเตี้ย สัมภาษณเมื่อ 27 เมษายน 2554)

