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บทคัดย่อ 

 การวิจัยการนี้มีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่มีต่อ
ชุมชนชาวประมงบ้านบางละมุง โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ จากข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านผลกระทบทางสังคม ชุมชนได้รับผลกระทบเชิงลบจากการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่องการเวนคืนที่ดิน ส่งผลให้ชุมชนมีความแออัดสูง เนื่องจากได้รับค่าเวนคืนที่ดิน
ค่อนข้างน้อยไม่มีเงินซื้อที่ดินแห่งใหม่และเหตุผลเรื่องความสะดวกในการประกอบอาชีพประมง  
ด้านวิถีชีวิตและการด าเนินชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คนในชุมชนมีความกังวลในด้านการ
ประกอบอาชีพเนื่องจากการก่อสร้างท่าเรือในขั้นที่ 3 ท าให้สูญเสียพ้ืนที่ทะเลในการประกอบอาชีพอัน
เป็นแหล่งรายได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าประมงไปจนถึงยุติการท าประมงชายฝั่ง  
อีกประการหนึ่งมีความกังวลว่าจะขัดแย้งกับกลุ่มประมงในพ้ืนที่  2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจพบว่า 
ชุมชนได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยตรงเนื่องจากการสูญเสียรายได้จากการท าประมงที่เป็นอาชีพหลัก 
โดยเฉพาะผู้เพาะเลี้ยงหอยบนพ้ืนที่การพัฒนาท่าเรือ เกือบทุกครัวเรือนของชุมชนประกอบอาชีพ
ประมงหรืออาชีพเกี่ยวเนื่องกับการท าประมง การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของคนในชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาในขั้นที่3 ข้อที่ 3) ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต เกี่ยวเนื่อง
กับรายได้จากการประกอบอาชีพ เพราะถูกใช้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว การรักษาพยาบาล และ
เก็บส ารองกรณีฉุกเฉินซึ่งรายได้มีแนวโน้มลดลง ด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบจากท่าเรือที่ส าคัญได้แก่
ตะกอนเลนท าให้น้ าตื้นเขินเป็นอุปสรรคต่อการท าประมง ผลกระทบจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในกรณี
การก่อสร้างและหลังการด าเนินโครงการพัฒนาท่าเรือขั้นที่ 3 ส่วนคุณภาพน้ า มลพิษ คุณภาพอากาศ 
การจราจร ไม่มีผลกระทบจากท่าเรือที่เห็นได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามทางท่าเรือแหลมฉบัง 
มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไข รวมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบที่เกิด
กับชุมชนและผู้ประกอบอาชีพประมง  

ค าส าคัญ การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ผลกระทบ ชุมชนบ้านบางละมุง 

                                                 
 บทความนี้เรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังกับผลกระทบต่อชมุชนชาวประมงบา้นบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ี
** นักศีกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ต่อเนื่องมาถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ก าหนดให้พ้ืนที่แหลมฉบังเป็น 
เขตเศรษฐกิจใหม่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เป้าหมายเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่แหลมฉบังให้เป็น
ชุมชนเมืองใหม่ โดยด าเนินการสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงรองรับการการขยายตัวของชุมชุนอันเนื่องมาจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
ประกอบกับลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เอ้ืออ านวยต่อการสร้างท่าเรือพาณิชย์ จึงเป็นที่มาของการ
สร้างท่าเรือแหลมฉบังท่าน้ าลึกขนาดใหญ่และนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก  

ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ. 2530 เปิดด าเนินการเมื่อเดือนมกราคม  
พ.ศ. 2534 และขั้นที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ท่าเรือแหลมฉบังในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 มีพ้ืนที่รวม 6,340 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชาและต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
มีขีดความสามารถในรองรับตู้สินค้ากว่า 11 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี จ านวนตู้ผ่านเข้าออกของท่าเรือแหลม
ฉบังประจ าปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนประมาณ 7.59 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี เที่ยวเรือจ านวน 9,828 
เที่ยวเรือต่อปี สินค้าผ่านท่าเรือรวมกว่า 82.95 ล้านตันต่อปี (การท่าเรือแห่งประเทศไทย, รายงาน สถิติ
ปริมาณเรือสินค้า ตู้สินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง, 2563)  
  อย่างไรก็ตามการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ก็ยังไม่เพียงพอต่อการขยายตัว
ทางการค้าและเศรษฐกิจ อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศจึงต้องขยายท่าเรือเพ่ือรองรับปริมาณตู้สินค้า ประกอบนโยบายของรัฐบาลให้
มุง่เน้นด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังเป็นโครงสร้างหลักของ EEC
จึงน าไปสู่การเร่งรัดโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 เพ่ือรองรับการลงทุนและเขตอุตสาหกรรมที่จะ
เพ่ิมมากข้ึนในพื้นท่ีตะวันออก โดยตั้งงบประมาณการพัฒนากว่า 47,000 ล้านบาท ท าให้ท่าเรือแหลม
ฉบังสามารถรองรับปริมาณตู้ผ่านเข้าออกท่าเรือได้กว่า 18 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี โดยตั้งเป้าหมายเป็น
ท่าเรือขนาดใหญ่ติดอันดับโลกและทันสมัยระดับภูมิภาค เตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ), 
ออนไลน์, สืบค้น 24 พฤศจิกายน 2020) 

 การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนรอบท่าเรือตลอดมา ในมิติด้านของ
สังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ซึ่งอาจเป็นผลกระเชิงทางบวกและเชิงลบต่อชุมชนในด้านการประกอบ
อาชีพ การจ้างงาน การศึกษา สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม สุขอนามัย และทรัพยากรธรรมชาติ  
เริ่มตั้งแต่การเวนคืนที่ดินเพ่ือก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังในขั้นที่ 1 และ 2 
ปัจจุบันโครงการพัฒนาท่าเรือเข้าสู่ขั้นที่ 3 นั้นไม่มีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมแต่เป็นการก่อสร้างที่ถมดิน
ในทะเล ท าให้สูญเสียพ้ืนที่ทะเลรวมกว่า 1,600 ไร่ แม้ว่าการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังที่ผ่านมามี
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การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ือท าความเข้าใจสภาพปัญหา รวมถึงมีมาตราการป้องกันและ
แก้ไขเพ่ือลดผลกระทบพ่ีเกิดขึ้นแต่ก็ยังประสบกับปัญหาในหลายมิติ  

 ชุมชนบ้านบางละมุง หมู่ที่ 9 เป็นชุมชนที่มีอาชีพท าประมงเป็นอาชีพหลัก พ้ืนที่ชุมชนติดกับ
ท่าเรือแหลมฉบังทางด้านทิศตะวันออกของท่าเรือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการพัฒนาท่าเรือมาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังและในครั้งนี้ โครงการพัฒนาท่าเรือในขั้นที่ 3 ขยาย
มาถึงบริเวณปากคลองบางละมุงที่เป็นจุดส าคัญของชุมชน ซึ่งนั่นอาจท าให้ชาวบ้านชุมชนบางละมุง
หมู่ที่ 9 ได้รับผลกระทบ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของท่าเรือแหลมฉบังในด้านสังคม 
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มีต่อชุมชนบ้านบางละมุงจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังนั้นว่าเป็น
อย่างไร 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 
  1. ข้อมูลเอกสาร (Documentary data) จากเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ รายงานประจ าปีการ
ท่าเรือ กฎระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ รายงานผลการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ของโครงการ
ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 เอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารวิชาการ บทความ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

2. สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงกับ
ประเด็นด้านผลกระทบ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้น าชุมชนบ้านบางละมุง 2) ประธานกลุ่มอาชีพ
ประมง 3) ผู้เชี่ยวชาญจากท่าเรือแหลมฉบัง 4) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลนครแหลมฉบัง  

ผลการวิจัย 

  บทบาทและหน้าที่ของท่าเรือแหลมฉบัง 
   การท่าเรือแห่งประเทศไทยเวนคืนที่ดิน จ านวน 6 ,340 ไร่ ในปี พ.ศ. 2521 ส าหรับการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังข้ันที่ 1 และขั้นที่ 2 ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีพ้ืนที่รวมพ้ืนที่ถมทะเล  ทั้งสิ้น 
8,752 ไร่ ซึ่งการพัฒนาด าเนินถึงการพัฒนาในขั้นที่ 3 ซึ่งอยู่ระหว่างประมูลโครงการเพ่ือเตรียม
ด าเนินงานก่อสร้าง โดยไม่ได้เวนคืนที่ดินเพ่ิมเติมแต่มีการถมทะเลเพ่ือสร้างท่าเรือ การก่อสร้างท่าเรือ
แหลมฉบังขั้นที่ 3 อยู่ในขอบข่ายที่ต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะเริ่มโครงการท่าเรือแหลมฉบังด าเนินการศึกษา
โครงการพร้อมกับการด าเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 (รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2562, หน้า 4-1) อย่างไรก็ตามได้เกิดการคัดค้านจากกลุ่มเครือข่ายภาค
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ประชาชน ประกอบด้วย กลุ่มประมงเรือเล็ก และประมงชายฝั่งในพ้ืนที่ต าบลแหลมฉบังและต าบล
บางละมุง ได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาจากกรณีที่จะพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โดยจะมีการถมทะเลเพ่ิมอีก 1,600 ไร่ ความยาวตั้งฉากกับชายฝั่งทะเล 
4,500 เมตร นั้น ท าให้ชาวประมงเรือเล็กและประมงชายฝั่งได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชาชนบางกลุ่มในพ้ืนที่ไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาท่าเรือระยะท่ี 3  
(สรุปประเด็นข่าวเกี่ยวกับวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ออนไลน์, 11 พฤษภาคม 2554) ต่อมา
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการก ากับโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 มีมติ
ให้ผู้ศึกษาระงับการลงพ้ืนที่ เพ่ือลดแรงต่อต้านจากมวลชนที่ไม่เห็นด้วยจากโครงการฯ ส่งผลให้
การศึกษาโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ เดือนถัดมา จังหวัดชลบุรี มีค าสั่งจังหวัด
ชลบุรีที่ 3087/2554 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 และค าสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5120/2554  ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการพัฒนาเพ่ือขยายขีดความสามารถท่าเรือ
แหลมฉบัง เนื้อหาโดยสรุป เพ่ือให้การขยายท่าเรือแหลมฉบังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
ต่อประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วางแผนด าเนินการ รวมถึงร่วม
แก้ไขปัญหาและติดตามการด าเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีที่ก ากับดูแลท่าเรือแหลมฉบัง เป็นรองประธาน 
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะของ
ประชาชนในพืน้ที่ โดยเฉพาะผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของกลุ่มชาวประมง ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง มลพิษ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน เพ่ือพิจารณาก าหนดมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาแผนงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
และชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และผลักดันให้ท่าเรือแหลมฉบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ (จังหวัดชลบุรี, ค าสั่งจังหวัดชลบุรี สืบค้นวันที่ 5 ธันวาคม 2563) 
อย่างไรก็ตาม วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา มีมติให้ชะลอ
โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง และมีความเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาจากการด าเนินงานของท่าเรือ
ฉบังข้ันที่ 1 และ ขั้นที่ 2 ให้สิ้นสุดก่อนจะเริ่มโครงการในขั้นที่ 3 และในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555 
มีหนังสือ สคฉ. 3/011 สั่งพักโครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม 
และออกแบบรายละเอียดของโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 (การท่าเรือแห่งประเทศไทย, รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 2562, หน้า 4-2) ท าให้โครงการไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้โดยมี
ก าหนดเริ่มท าการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ที่ในปี  
พ.ศ. 2555 จะเริ่มประมูลและก่อสร้างในปี พ.ศ.2556 ถึง 2559 จะพร้อมเปิดให้บริการปี พ.ศ. 2560 
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556 เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัด ภาคตะวันออกรวมตัวชุมนุมที่สี่แยก
ท่าเรือแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้อง ต่อรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงมหาดไทย คือ การคัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 เนื่องจากโครงการ
ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 มีผลกระทบต่อแหล่งท ากินของชาวประมง การพัฒนาท่าเรือ
ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อทะเลและชายฝั่ง (ข่าวไทยพีบีเอส ออนไลน์, วันที่ 10 มีนาคม 2556, สืบค้น
วันที่ 3 ธันวาคม 2563) 
   การท่าเรือแห่งประเทศไทยกลับมาเริ่มการศึกษา EHIA และกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2559  โดยให้เหตุผลว่ามีความจ าเป็นเพ่ือพัฒนาในทันต่อความต้องการด้านการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล รวมทั้งรัฐบาลในขณะนั้น มีนโยบายที่ชัดเจนและมอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งรัด
การพัฒนา (การท่าเรือแห่งประเทศไทย , รายงานการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ , 2562,  
หน้า 4-2)  เดือนถัดมาในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มีค าสั่ง  
ที่ 69/2559 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการก ากับการศึกษาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ประกอบด้วยผู้ทรงวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นประธาน
กรรมการ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ ยวข้อง ผู้ เชี่ ยวชาญด้าน 
สิ่งแวดล้อม นักวิชาการอิสระ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มประมง ตัวแทนภาคประชาชนจากชุมชน
โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนจากท่าเรือแหลม รวมคณะกรรมการ 25 ท่าน โดยมีอ านาจและ
หน้าที่ส าคัญคือ ให้ค าปรึกษา ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัทที่ปรึกษา 
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดส าหรับ
ก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่3 รวมถึงการก ากับการด าเนินงานของที่ปรึกษาฯ ในการลงพ้ืนที่และ
จัดการในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ผลการศึกษาสามารถเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
โดยจัดประชุมการปฐมนิเทศโครการ (ค.0) แนะน าโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ เพ่ือน าข้อมูลที่ ได้ไป
ปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(ค.1) ในส่วนของขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.2) จนถึงการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้ านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.3) กระบวนการตามแผนภาพ 1 
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 ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ค.2 กลุ่มประมงเรียกร้องให้มีการชดเชยและเยียวยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบ มีการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ท่าเรือตามค าสั่งคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศที่ 46/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 นายอ าเภอ
บางละมุงเป็นประธาน ตัวแทนภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นักวิชาการหน่วยงานราชการ  
ที่เกี่ยวข้อง และการท่าเรือ เพ่ือพิจารณาเยียวยาชดเชยกลุ่มชาวประมงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่ได้ประชุมร่วมกัน โดยสรุปปีที่ท าการชดเชยจะมี
การชดเชยทั้งหมด 6 ปี แบ่งเป็นระยะก่อสร้าง 4 ปี และระยะด าเนินการ (ฟ้ืนฟ)ู 2 ปี 
  อย่างไรก็ตาม ท่าเรือแหลมฉบังมีแผนงานด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบังขั้นที่ 3 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือแก้ไขและลดผลกระทบให้น้อยที่สุด มีการ
ก าหนดมาตรการตามข้อเสนอแนะของประชาชนผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ได้กล่าวไปแล้ว 
แบ่งเป็นระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะหลังการก่อสร้าง ไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมฯ เพ่ือพยายามป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาท่าเรือ 
ครอบคลุมมิติ ด้านสังคม-เศรษฐกิจ สุขภาพ ทรัพยากร 
  นอกจากนี้ท่าเรือได้จัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
แบ่งเป็นกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศล ให้กับชุมชนโดยรอบท่าเรือ 39 ชุมชน
จากข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ 6 ปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2564)  งบประมาณสูงสุดรวมทั้งสิ้น 
27,540,000 บาท สามารถจัดล าดับงบประมาณรวมมากที่สุด 3 ล าดับ ล าดับแรกคือโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษและสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณรวม 
10,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.31 รองลงมาเป็นงบของโครงการฝึกทักษะสายอาชีพ งบรวม 
3,540,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.85 และโครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์และการเรียนรู้การบริหาร
ท่าเรือ 3,500,000 บาท ร้อยละ 12.7 ส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุดเป็นโครงการ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมและโครงการวิสาหกิจชุมชน ได้รับการจัดสรรโครงการละ 200,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.73 และมีโครงการต่อเนื่องคือ โครงการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษและ 

ค.0 
แนะน าโครงการ  

รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอของ

ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ค.1 
ก าหนดขอบเขตแนว
ทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมฯ 

ค.2  
การประเมินและจัดท า
รายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ 

ค.3  
ทบทวนร่างรายงาน

การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 

แผนภาพ 1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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สิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียน โครงการฝึกอบรมทักษะสายอาชีพ และ โครงการทุนการศึกษา
อย่างยั่งยืน (การท่าเรือแห่งประเทศไทย, รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ, 2562, หน้า 
2-427 ถึง หน้า 2-430) ตามตาราง 1 

ตาราง 1 งบประมาณปี พ.ศ.2559-2564 ด้านการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ของท่าเรือ 

แผนงาน ปีด าเนินการ งบประมาณ ร้อยละ 
1. กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 
1.1 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชนใน
พื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง 

 
2559-2564 

 
10,000,000 

(ระยะก่อนก่อสร้างและ
ระยะก่อสร้าง) 

 
36.31 

1.2 โครงการตรวจสุขภาพฟันให้กบัชุมชนรอบท่าเรือ
แหลมฉบัง 

2560-2564 1,920,000 บาท 6.97 

1.3 โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ  2560 - 2564 3,540,000 12.85 
1.4 โครงการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน 2560 200,000 0.73 
1.5 โครงการกีฬาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนและท่าเรือ 2560-2564 1,540,000 5.6 
1.6 โครงการด้านวัฒนธรรมและสงัคม 2559 200,000 0.73 
1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง 

2560 500,000 1.82 

1.8 โครงการเพิ่มพูนประสบการณแ์ละการเรียนรู้
เกี่ยวกับการบรหิารท่าเรือ 

2560 3,500,000 12.7 
 

2. กิจกรรมสาธารณกุศล 
2.1 โครงการทุนการศึกษาอย่างยัง่ยืน  

 
2559-2564 

 
2,140,000 

 
7.77 

2.2 โครงการมอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 2560 100,000 – 1,000,000  3.63 
2.3 โครงการมอบโอกาสทางการศกึษาพัฒนาคนดี
ลูกน้ าเค็ม 

2559-2564 1,000,0000 3.63 

2.4 โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2559-2560 300,000 – 2,000,000 7.26 
ที่มา : การท่าเรือแห่งประเทศไทย, รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ โครงการก่อสร้าง   

  ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 หน้า2-427-430 

ผลกระทบด้านสังคม 

ด้านการย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงประชากร 
ชุมชนบ้านบางละมุงได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังในขั้นที่ 1 และ 2 

เนื่องจากมีการเวนคืนพ้ืนที่ของชุมชนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2521 ช่วงเวลา
ดังกล่าวชาวชุมชนบ้านบางละมุงถูกเวนคืนพ้ืนที่เพ่ือน าไปสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ในปี พ.ศ. 2530 
เกือบทุกครัวเรือนของชุมชน ที่เป็นครัวเรือนริมชายฝั่งถูกเวรคืนทั้งหมด อย่างไรก็ตามคนในชุมชน
ไม่ได้ย้ายออกนอกพ้ืนที่ชุมชนเนื่องจากได้รับค่าเวนคืนที่ดินค่อนข้างน้อยและไม่มีเงินซื้อที่ดินแห่งใหม่  
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  แม้ว่าทางท่าเรือแหลมฉบังจัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณบ้านหนองคล้าใหม่เพ่ือช่วยเหลือชุมชน 
ท าเลที่จัดสรรให้แห่งใหม่อยู่ไกลจากที่เดิม เมื่อโดนเวนคืนพ้ืนที่คนในชุมชนย้ายเข้าไปพ้ืนที่ด้านใน
ชุมชนแทนโดยจัดสรรพ้ืนที่กันระหว่างญาติพ่ีน้อง หรือบางส่วนเช่าที่วัดบางละมุงระยะยาวเพ่ือปลูก
สร้างอยู่อาศัยส่งผลให้เกิดความแออัดสูงภายในชุมชน ดังค าอธิบายดังนี้ 

  “…โครงการท่าเรือแหลมฉบังเริ่มวิจัยปี 2516 และมีการเวนคืนปี พ.ศ. 2521 มี
โครงการอีสเทรินซีบอร์ดเกิดขึ้นที่บางละมุงตั้งแต่ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านเนิน ชาวบ้านอย่างเราก็ถูก
เวนคืนหมดเลย ได้รับค่าเวนคืนที่ในช่วงเวลา 15,000- 25,000 บาท ตั้งหลายปีกว่ารัฐจะจ่ายเงินให้
ชาวบ้าน ชาวบ้านก็ไม่มีที่ไป ที่อยู่กันนี่จะเป็นที่พ่ีๆน้องๆ แบ่งจัดสรรกันให้อยู่ แบ่งราคาถูกๆ ได้เงิน
เวนคืน 25,000 บาทแต่กับต้องซื้อที่ดินหลายแสนบาท ชุมชนที่อยู่ ได้ทุกวันนี้ เพราะความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในหมู่ญาติพ่ีน้องหรือคนในชุมชนเดียวันจะแบ่งที่ให้อยู่คนละงาน 2 งานอะไรแบบนี้ 
คนมีที่ดินงานสองงานได้ค่าเวนคืนประมาณ 10,000-20,000 บาท ค่ารื้อถอนบ้านบ้านปูน 7,000 
บ้านไม้ 5,000 บาท คนที่มีที่ดินแค่งานเดียวจะได้รับค่าเวนคืน 12,000 บาท เขาจะไปไหนแค่เงินค่า
รื้อถอนก็หมดแล้ว รัฐจะจ่ายเงินเวนคืนให้กับท่ีดินที่มีหลักฐานสิทธิ์ น.ส. 3 ส่วนที่ดินประเภท ส.ค. จะ
ท าประโยชน์หรือไม่ท าประโยชน์จะไม่ได้รับเงินชดเชยการเวนคืน…”  (ประธานกลุ่มประมง, สัมภาษณ์ 2563) 

อีกประการหนึ่งคนในชุมชนเกือบทั้งหมดท าอาชีพประมง เมื่อย้ายไปที่แห่งใหม่หรือพ้ืนที่ของ
ท่าเรือที่จัดสรรให้นั้น ท าให้ไม่สะดวกต่อการประกอบอาชีพ เนื่องจากอยู่ไกลจากชายฝั่งซึ่งเป็นพ้ืนที่
ประกอบอาชีพ ดังค าอธิบายดังนี้ 

“…การพัฒนา(ท่าเรือ) กระทบอาชีพการประมง เนื่องจากแถวบางละมุงเป็นชุมชนที่ท า
ประมงทั้งหมด ยังท าประมงได้แต่จะมีปัญหาเรื่องผลผลิตน้อย ทีนี้ชาวประมงนั้นมีเรือ ต้องอาศัยอยู่
แถบบริเวณชายฝั่ง ถ้าให้สมมุติให้เขาย้าย เหมือนกับต้องเลิกจากการท าประมงไปเลย ที่จอดเรือก็ไม่มี 
หรือต้องไปท ามาหากินที่ อ่ืน…” (เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง , 
สัมภาษณ์ 2563)  

อย่างไรก็ตามในส่วนของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในขั้นที่ 3 ไม่ได้มีการเวรคืนพ้ืนที่
เพ่ิมเติมทีม่ีผลกระทบกับพ้ืนที่อยู่อาศยัของคนในชุมชน 

 

 วิถีชีวิต และการด าเนินชีวิต 
 วิถีชีวิตและการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ไม่ได้รับผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากการ

พัฒนาท่าเรือขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 วิถีชีวิตยังคงเป็นรูปแบบเดิม ตั้งแต่ช่วงเช้า ช่วงท าการประมง ถึง
ช่วงพักผ่อน มีการรวมตัวกันในวันส าคัญทางศาสนาที่วัดและท ากิจกรรมของชุมชนตามโอกาสต่างๆ 
อีกทั้งวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องชาวบ้านยังอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนเดิม
ไม่ได้ย้ายออกไปจากพ้ืนที่ และยังมีพ้ืนที่ของการท าประมง การพัฒนาท่าเรือในขั้นที่ 3 ส่งผลต่อการ
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ประกอบอาชีพของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านประมงชายฝั่ง อย่างไรก็ตามท่าเรือแหลมฉบังให้ความส าคัญ
กับนโยบายชุมชนสัมพันธ์มีการจัดงบประมาณด้านชุมชนสัมพันธ์และช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนตามที่
มีการร้องขออย่างสม่ าเสมอ อาท ิงานท าบุญ กิจกรรม ประเพณี และกีฬาของชุมชน ตามค าอธิบายดังนี้ 

   “…ประเพณีไม่เปลี่ยนแปลง ชาวบ้านยังท าเหมือนเดิม แต่ยังดีที่ท่าเรือให้การ
สนับสนุนแต่ลักษณะต้องขอความอนุเคราะห์จากท่าเรือแหลมฉบังเป็นส่วนใหญ่ เช่น งานวันเด็ก  
งานกฐิน งานกีฬาสี ให้ทั้งเป็นเงินและอาหารมาร่วมงาน…” (ผ ู้น าชุมชน, สัมภาษณ์ 2563) 

ความเห็นและความกังวลต่อการพัฒนาท่าเรือ 
  คนในชุมชน มีความกังวลต่อการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เหตุผลส าคัญคือการสูญเสียพ้ืนที่
ทะเลในการประกอบอาชีพ และจ านวนสัตว์น้ าที่ลดลง ประมงชายฝั่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าประมงจนถึงยุติการท าประมงชายฝั่ง อีกประการหนึ่งคือกังวล
เรื่องความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประมงในเรื่องพ้ืนที่การท าประมงเนื่องจากพ้ืนที่ประกอบอาชีพลด
น้อยลงไป ซึ่งชุมชนได้รับผลกระทบจากท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่การด าเนินการก่อสร้างในขั้นที่ 1 การ
ถมทะเลนั้นท าให้สูญเสียพ้ืนที่ทะเลในการท าประมง โดยเฉพาะกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยที่จะไม่สามารถ
ท าการเพาะเลี้ยงหอยได้อีกต่อไป ดังค าอธิบายของประธานกลุ่มประมง ดังนี้ 

  “...การสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะแรก เสร็จปี 2534 ยังมีทะเลให้ชาวบ้านได้ท ากิน 
เช่น ท าโป๊ะ จับปลา ปี 2539-40 ระยะที่สอง แล้วเสร็จปี 2544 เริ่มมีผลกระทบเยอะขึ้น เนื่องจาก
ขยายพ้ืนที่ท าให้พ้ืนที่ท าการประมงลดลง ปี 2553 เริ่มมีท่าเรือระยะ 3 เป็นโครงการต่อเนื่องแต่ท าที่
ละท่า เริ่มแรกมีพ้ืนที่ท าการประมง 100 ไร่ การท่าเรือเฟส 1 เอาไป 30 ไร่ เฟสสอง 30 ไร่ เฟสสาม 
30 ไร่ เหลือพ้ืนที่ท าประมง 10 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่น้ าแห้ง 4 ไร่ เหลือพ้ืนทีท าการประมงจริงเพียง 6 ไร่ 
ต่อเรือ 600 ล า บางคนอาจจะคิดว่าพ้ืนที่ทะเลเยอะแยะ แต่ไม่ใช่ว่าจะสามารถท ากินได้ทุกที่ การท า
กินนั้นท ากินได้เฉพาะที่ การประมงมีข้อจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเค็มที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ปูวางได้ทุกที่แต่จะมีบางจุดเป็นป่าขยะ อวนไม่สามารถจับปูได้…” (ประธานกลุ่มประมง, สัมภาษณ์ 
2563) 

ท่าเรือแหลมจะฉบังในขั้นที่ 3 จะสร้างด้วยการถมทะเลเป็นพ้ืนที่ท าเนียบท่าเรือประมาณ 
4,905,465 ตารางเมตร พื้นที่ท้ิงตะกอนของโครงการในช่วงก่อสร้างประมาณ 6,237,484 ตารางเมตร  
(การท่าเรือแห่งประเทศไทย, รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ, 2562, หน้า 5-196) และ
ท่าเรือแหลมฉบังมีการรับรู้ผลกระทบของการพัฒนาท่าเรือ ตามค าอธิบายดังนี้  

  “…ปัญหาของชุมชนที่ต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่อง
อาชีพประมง เนื่องจากเป็นการประกอบอาชีพในน้ า และท่าเรือเองก็จะสร้างโดยการถมทะเล…” 
(ผู้เชี่ยวชาญจากท่าเรือแหลมฉบัง, สัมภาษณ์ 2563) บริเวณเดียวกับการท าประมงของชุมชนบ้าน 
บางละมุงตามภาพ 1 
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ภาพ 1 พ้ืนทีท่ าประมงกับต าแหน่งการก่อสร้างท่าเรือ 
 

 

 
 

  

     

 

 

 

 

 

 ที่มา : การท่าเรือแห่งประเทศไทย, รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จัดท าโดยทีม คอนซัลติ้ง 
       เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์, 2560, หน้า 3-278 

คนในชุมชนไม่เห็นด้วยที่จะพัฒนาท่าเรือในขั้นที่ 3 เนื่องจากท าให้สูญเสียพ้ืนที่ในการ
ประกอบอาชีพอันเป็นแหล่รายได้หลักและมีความส าคัญต่อการด ารงชีพ อย่างไรก็ตามการพัฒนา
ท่าเรือเป็นโครงการระดับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นโครงสร้างหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศประกอบกับการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นใน
ทุกๆปี ซึ่งประเด็นนี้คนในชุมชนเข้าใจในเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้มีการหาทางออก
ร่วมกัน โดยได้ขอให้มีการก าหนดมาตรการในการเยียวยาชดเชยเพ่ือลดผลกระทบของผู้ประกอบ
อาชีพประมงที่ในขั้นตอนของกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ค.2  ไม่เช่นนั้นแล้วคนในชุมชนจะไม่มี
รายไดเ้พ่ือด ารงชีวิตและดูแลครอบครัว ดังค าอธิบายของผู้น าชุมชนและประธานกลุ่มประมง ดังนี้ 

 “…ชาวประมงทุกคนไม่อยากได้ แต่จ าใจต้องยอมรับ นี่คือการพัฒนาที่เราขัดขวางไม่ได้…” 
(ประธานกลุ่มประมง, สัมภาษณ์ 2563) 
  “…ชาวบ้านไม่ต่อต้านการสร้างท่าเรือเฟสสาม แต่ขอให้การท่าเรือชดเชย ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่
หรือที่ท ากิน รวมถึงอาชีพด้วย…” (ผู้น าชุมชน, สัมภาษณ์ 2563)     
  ดังนั้นท่าเรือแหลมฉบังจึงจัดตั้งคณะกรรมการเยียวยาชดเชยผู้ประกอบอาชีพประมงโดย
ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข ซึ่งจะมีบางรายจะไม่ได้รับการเยียวยา ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณา โดยคาดหมายว่าจะให้กระบวนการชดเชยเสร็จสิ้นก่อนการเริ่มก่อสร้างท่าเรือ
แหลมฉบังในขั้นที่ 3  
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพและการจ้างงาน 
การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจเชิงลบต่อชุมชน เนื่องจากกิจกรรม

และการพัฒนาท่าเรือข้องเกี่ยวกับแหล่งรายได้หลักของคนในชุมชน ซึ่งเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพท า
การประมงและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท าประมง มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในทะเลโดยการพัฒนา
เทคนิคและวิธีการเลี้ยงเพ่ือให้ได้ผลผลิตและรายได้เพ่ิมขึ้น การขายสัตว์น้ าที่ได้จากการท าประมงนั้น
จะมีแม่ค้าคนกลางมารับถึงชุมชน ซึ่งปัจจุบันในชุมชนไม่มีตลาดปลาและสะพานปลา การแปรรูป
อาหารทะเลเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือการค้าระดับพื้นท่ีชุมชน  

ผู้ประกอบอาชีพประมงได้ผลกระทบจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่กลุ่มประมง
ชายฝั่งรวมถึงผู้ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ที่จะไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกต่อไป ต้องใช้เรือขนาดใหญ่ที่
สามารถเดินทางออกไปได้ไกลจากฝั่งมากกว่าเดิม ซึ่งจะมีกฎหมายประมงเข้ามาเกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง 
ซึ่งจ านวนเรือประมงชายฝั่งมีทั้งสิ้น 118 ล าไม่รวมเรือเพ่ือการพาณิชย์ (ประธานกลุ่มประมง, 2563)  
  ทั้งนี้ประเมินมูลค่ารายได้เบื้องต้นของกลุ่มประมงชายฝั่งที่สูญเสียไป กรณียุติการท าประมง
ชายฝั่งประมาณ 300,000 บาท ถึง 360,000 บาทต่อปีต่อราย ได้ดังตาราง 2  

 

ตาราง 2 เปรียบเทียบรายได้ของกลุ่มประมงชายฝั่งก่อนและหลังพัฒนาท่าเรือขั้นที่ 3 
 

รายละเอียด ก่อนพัฒนาท่าเรือขั้นที่ 3 หลังพัฒนาท่าเรือขั้นที่ 3 

รายได้เฉลี่ยต่อเท่ียว (บาท) 1,000-1,200 ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 

ระยะเวลาที่ออกท าประมง (ต่อเดือน) 25 เที่ยว - 

รายได้ต่อเดือน (บาท) 25,000-30,000 - 

รวมรายได้ต่อปี (บาท) 300,000-360,000 - 

ที่มา : ประธานกลุ่มประมง 2563 

ในส่วนผู้เพาะเลี้ยงหอยจะได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากสูญเสียพื้นที่ประกอบอาชีพอย่าง
ถาวร การเลี้ยงหอยจะมี 3 ประเภท ได้แก่แบบฟาร์ม แบบแพ และ แบบปัก คิดเป็นรายได้เฉลี่ยสาม
ประเภทรวมกัน 359,633 บาทต่อปีต่อไร่ ตามตาราง 3 
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ตาราง 3 ยอดขายและก าไรเฉลี่ยต่อปีต่อไร่ของการเลี้ยงเพาะเลี้ยงหอยแต่ละประเภท 

ที่มา : การท่าเรือแห่งประเทศไทย, รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โดย ทีม คอนซัลติ้ง  
       เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์, 2560, หน้า 3-276 

  รายไดข้องกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยที่สูญเสียไปจากกรณีการพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้น
ที่ 3 คิดจากพ้ืนที่เพาะเลี้ยงหอยรวมประมาณ 200-300 ไร่ (รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 
2562, หน้า 4-117) ดังนั้นจะคิดเป็นรายได้ที่สูญเสียไปประมาณ 71,926,600 บาท ถึง 107,889,900 บาท
ต่อปี ดังตาราง 4 

 

ตาราง 4 เปรียบเทียบรายได้ของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยก่อนและหลังพัฒนาท่าเรือขั้นที่ 3 
 

รายละเอียด ก่อนพัฒนาท่าเรือขั้นที่ 3 หลังพัฒนาท่าเรือขั้นที่ 3 

รายได้เฉลี่ยต่อปี (บาท) 359,633 ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 

พ้ืนที่เลี้ยงหอย (ไร่) 200-300 - 

รายได้รวมต่อปี (บาท) 71,926,600 - 107,889,900 - 

 

ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 

 ความปลอดภัยและความม่ันคงในชีวิต 
  การพัฒนาท่าเรือมีผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ดังที่กล่าวไปแล้วนั้น 
คนในชุมชนท าเกือบทั้งหมดท าการประมง ซึ่งรายได้สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ถ้ารายได้ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีตาม รายได้จากการท าประมงนอกจากจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
ยังใช้เป็นทุนส ารองกรณีฉุกเฉินจ าเป็น น าไปใช้ยามเจ็บป่วยไม่สบาย หรือใช้เพ่ือทุนส าหรับการ
ประกอบอาชีพประมงและอาชีพเกี่ยวเนื่อง รวมถึง ดังค าอธิบายดังนี้ 
    “…อาชีพประมงเลี้ยงชีพคนในครอบครัวกันมา ส่งลูกเรียนเรียนก็ตลอดมา ลงทะเล 
กันได้อย่างเดียว ไม่มีพ้ืนที่ท าไร่ ท านา ท าสวน พ้ืนที่นี่ก็ติดถนนสุขุมวิทแล้ว ปลูกได้แค่บริเวณบ้าน
เท่านั้น…” (ผ ู้น าชุมชน, สัมภาษณ์ 2563)  

ประเภทการ ต้นทุน ผลผลิต ราคา ยอดขาย ก าไร 
เพาะเลี้ยงหอย (บาท/ปี) (กิโลกรัม/ปี) (บาท/กิโลกรัม) (บาท/ปี) (บาท/ปี) 

แบบฟาร์ม 129,100 16,000 30 480,000 350,900 
แบบแพ 243,000 24,000 20 480,000 237,000 
แบบปัก 109,000 30,000 20 600,000 491,000 
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 อาชีพประมงท ารายได้ให้กับคนในชุมชนมาอย่างยาวนานท าให้คนในชุมชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนกว่าเดิม จนกระทั่งการพัฒนาท่าเรือในขั้นที่ 3 ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการท าประมง
นั่นหมายถึงความเป็นอยู่ที่ดลีดน้อยลงไป ตามค าอธิบายดังนี้ 

 “…เราท าการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แบบนี้มาตั้งแต่ปี 2553 (ก่อนการก่อสร้างขั้นที่ 3) 
จนชาวบ้านอยู่ดีกินดี เราเลี้ยงหอยแมลงภู่รายได้ปีนึงทั้งอ่าวบางละมุงรายได้รวมประมาณ 280 ล้าน
ต่อปี ประมงพ้ืนบ้านรวมรายได้ประมาณ 500 ล้าน ของชุมชนบริเวณอ่าวบางละมุง เมื่อท่าเรือน้ าลึก
แหลมฉบังระยะที่ 3 เกิดขึ้นเงิน 500 ล้านของเราไปไหนใครรับผิดชอบ…” (ประธานกลุ่มประมง, 
สัมภาษณ์ 2563) 

อย่างไรก็ตามชาวบ้านบางส่วนยังไม่ทราบว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรต่อไป ซึ่งทางท่าเรือ
แหลมฉบังมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างรายได้ ให้กับชุมชนโดยจะใช้งบประมาณกว่า 
300 ล้านบาท สร้างให้เป็นพ้ืนที่แลนด์มาร์กให้ชาวบ้านมีรายได้อีกทางหนึ่ง (ผู้เชี่ยวชาญจากท่าเรือ
แหลมฉบัง, สัมภาษณ์ 2563) 

 ในขณะที่ผลกระทบด้านการจราจร อุบัติเหตุ ฝุ่นละอองและเสียงรบกวนจากการขนส่งตู้
สินค้า รวมถึงลานตู้คอนเทนเนอร์ ปัจจุบันชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเท่าใดนัก มีเพียงปัญหาด้านฝุ่น
ละอองบ้างและการจราจรเพียงเล็กน้อยในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มเพ่ิมระดับผลกระทบมากขึ้นเมื่อมีการ
ก่อสร้างท่าเรือและระยะด าเนินการท่าเรือแหลมฉบังในขั้นที่ 3 เนื่องจากมีการพัฒนาเส้นทางขนส่ง
รอบชุมชน ปริมาณการจราจรเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของท่าเรือ มีการคาดการณ์ว่าปริมาณและ
การจราจรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 3.6 เท่า ปริมาณรถบรรทุก คิดเป็น 4,608 คันต่อชั่วโมง และยานพาหนะ
ประเภทอ่ืน 1,274 คันต่อชั่วโมง รวมเป็น 5,882 คันต่อชั่วโมงในชั่วโมงท างานปกติ  
(การท่าเรือแห่งประเทศไทย, รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 2562 หน้า5-114)  ซึ่งท า
ให้แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น รวมถึงมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ยิ่งไปกว่านั้นในขั้นการก่อสร้าง
โครงการฯในขั้นที่ 3 วางแผนการใช้คนงานก่อสร้าง จ านวนกว่า 1,200 คน ส่งผลกระทบในด้านความ
แออัดของของพ้ืนที่และชุมชน การเพียงพอของระบบสาธารณสุข อย่างไรก็ตามท่าเรือแหลมฉบัง
เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมรองรับไว้เพ่ือลดผลกระทบที่กล่าวมาแล้วนั้น
ในอีกทางหนึ่ง  

  สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของท่าเรือแหลมฉบังต่อชุมชน ได้รับผลกระทบด้านคุณภาพน้ าที่มี

คุณภาพต่ าในบางช่วงเวลา แต่มีสาเหตุมากจากนิคมอุตสาหกรรมและระบบสุขาภิบาลของชุมชนที่
คลองบางละมุงไหลผ่านร่วมด้วย ไม่เกี่ยวเนื่องกับท่าเรือโดยตรง ส่วนที่เกี่ยวข้องคือ กรณีคราบน้ ามัน 
และปัญหาตะกอนเลนที่เป็นปัญหาส าคัญที่ได้รับผลกระทบจากท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งตะกอนเลนท าให้
น้ าตื้นเขินและส่งผลกระทบต่อการท าประมงชายฝั่ง ตามค าอธิบายดังนี้ 
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    “…สิ่งแวดล้อมมีปัญหาบางครั้ง มีอุบัติเหตุเรื่องคราบน้ ามัน ปัญหาหลักคือตะกอน
เลน ถ้าไม่มีอุบัติเหตุเรื่องตู้ระเบิด ท่อน้ ามันแตก ก็จะไม่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลเท่าไหร่ เพราะ
เป็นท่าเรือสะอาด ไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือแค่ขนส่งสินค้า (ประธานกลุ่มประมง, สัมภาษณ์ 2563)  
  ปัญหาตะกอนเลนยังส่งผลต่อสัตว์น้ า การเพาะเลี้ยงหอยบริเวณอ่าว ในระยะก่อสร้างและ
ด าเนินการของท่าเรือขั้นที่ 3 มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาตะกอนเลนมากขึ้น การสร้างท่าเรือ
ท าให้เกิดปริมาณตะกอนในทะเลบริเวณอ่าวบางละมุงมากขึ้น โดยปกติตะกอนจะถูกพัดพาตาม
กระแสน้ าทะเลและมีการสะสมตามธรรมชาติ ท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบันก่อสร้างยื่นไปในทะเล  
ท าให้ตะกอนเกิดทับถมบริเวณขอบเขตท่าเรือแหลมฉบังและปากคลองบางละมุงในปัจจุบัน ช่วงหน้า
มรสุมคลื่นจะตีขึ้นมาท าเกิดตะกอนเลนหนา 2-4 เมตร และเกิดการกัดเซาะหนักขึ้น เนื่องจากมีสิ่งกีด
ขวางเกิดขึ้นเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งขั้นที่ 3 สร้างเสร็จจะมีระยะทางที่ยาวขึ้น ตะกอนจะยิ่งถม
สูงขึ้น เมื่อตะกอนทับถมมากขึ้นกว่า 2 เมตร ท าให้น้ าตื้นเขินและส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ า อาหารของ
สัตว์น้ า การท าประมงชายฝั่งและเพาะเลี้ยงหอยบริเวณอ่าว ซึ่งสัตว์น้ าจะอาศัยและมีชีวิตตามค่าความ
เค็มของน้ าและปริมาณความเข้มของตะกอนตามแต่ละประเภทสัตว์น้ า (ประธานกลุ่มประมง , 
สัมภาษณ์ 2563)  

อภิปรายผลการศึกษา  

 ผลการศึกษาด้านผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต พบว่า ประเด็นผลกระทบ
ที่ใหญ่ที่สุดคือการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังกระทบต่อรายได้ ผลผลิตและพ้ืนที่ประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชนเป็นผลกระทบด้านลบ ที่ส าคัญจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในอีกทางหนึ่ง 
ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน (ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์, 2558) มีเป้าหมายเพ่ือ 1) ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพของตนเองให้มีความอยู่ดีกินดีอย่างถ้วนหน้า 2) การพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน หากแต่ละชุมชนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จะลดลงหรือหมดไปจากสังคมนั้นๆ ประชาชนมีความอยู่ดี
กินดี มีสังคมที่น่าอยู่ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนไว้เพ่ืออนาคต และ
ตามการศึกษาของ มงคล ด่านธานินทร์ (อ้างถึงใน ขวัญกมล ดอนขวา, 2555) อธิบายว่า แนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากที่น าไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมของ
ประเทศ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
และ ก าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน ในส่วนของกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นปัจจัยส าคัญอัน
หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวการผลิต การขาย การบริโภค น าไปสู่การจัดสรร
ก าไรส่วนเกิน เพ่ือน าไปพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้การสนับสนุนการศึกษา การสร้างระบบ
สาธารณูปโภคของชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ของชุมชน  

  ผลกระทบด้านสังคมด้านการเวนคืนที่ดินส่งผลให้ชุมชนเกิดความแออัด เนื่องจากคนใน
ชุมชนไม่ต้องการย้ายออกจากชุมชนด้วยเหตุผลคือความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ และเงินไม่เพียง
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พอที่จะซื้อที่แห่งใหม่และความสะดวกในการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตประจ าวันไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน ประกอบกับมีความกังวลในการประกอบอาชีพประมง การลดลงของ
รายได้เนื่องจากสูญเสียพ้ืนที่การประกอบอาชีพ ส่งผลสืบเนื่องกับคุณภาพชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบที่เด่นชัดคือตะกอนเลน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรา ตันเงิน (2554)  ผลกระทบ
ทางด้านลบได้แก่ ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชน การด าเนินชีวิตประจ าวันของครัวเรือนไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน คนในชุมชนยังเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการ
ประกอบอาชีพโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้เป็นกลุ่มที่ท าประมง และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ พงศกร บุญยศิริกุล (2555) เรื่องผลกระทบจากการก่อสร้างท่าเรือประมงปากน้ าที่มีต่อ
ประชาชนชุมชนปากน้ า จังหวัดระยอง คือ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางด้านสังคม จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า ประชาชนได้รับ
ผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างท่าเรือประมงปากน้ าในด้านเศรษฐกิจมากที่สุด  ต่อมาคือด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ตามล าดับ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของเรือประมง จากเรือขนาดเล็กไปสู่เรือขนาดใหญ่ มีส่วนขัดแย้งกับงานวิจัยกันในประเด็นท า
ให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบอาชีพประมง ประเด็นคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอนก ส่องแสงจันทร์ (2547) ที่ระบุว่าอุกทกวิทยาทางทะเลและแม่น้ า 
เรื่องการปนเปื้อนดินตะกอนอยู่ในระดับผลกระทบค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามทางท่าเรือมีมาตรการ
ชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อีกทั้งมาตการต่างๆของท่าเรือ ด้วยการที่กฎหมายก าหนดประกอบ
กับท่าเรือใช้วิธีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือก าหนดมาตรการ
ป้องกัน แก้ไขและติดตามผลกระทบ ช่วยลดความกังวลและไม่พอใจของชาวบ้านได้ในระดับหนึ่ง 
พบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของปริสา สมภมิตร (2546) เรื่อง การจัดการความขัดแย้งของชุมชนอัน
เนื่องมาจากนโยบายการเวนคืนที่ดินของรัฐ กรณีศึกษา ชุมชนแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่านโยบายการเวนคืนที่ดินเพ่ือก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังท าให้เกิดความขัดแย้ง
และมีผลกระทบด้านลบต่อคนในชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการปกครอง ด้านกายภาพ ที่ระบุ
แนวทางในการแก้ปัญหานโนบายเวนคืนที่ดินคือรัฐต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ โดยการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายรวมทั้งรัฐจะต้องเปิดรับมุมมองของประชาชน    

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    1) ท่าเรือแหลมฉบังควรเร่งรัดการเยียวยาชดเชยผู้ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับ
ผลกระทบโดยเร็วส าหรับรายที่เข้าหลักเกณฑ์ข้อก าหนด เพ่ือลดผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ 
     2) ท่าเรือแหลมฉบังควรพิจารณานโยบายจ้างงานคนจากชุมชนเข้าท างานท่าเรือ
หรือท างานในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นอันดับแรกเพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง 
  3) ท่าเรือควรพิจารณาก าหนดมาตรการเชิงรุกด้านชุมชนสัมพันธ์ และเพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสารกับชุมชนให้มากขึ้นเพ่ือลดข้อกังวลของคนในชุมชน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  1) การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตหลัง
การด าเนินการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังข้ันที่ 3  
  2) งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพประมงบ้านบางละมุง  
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