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การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางสังคมและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 และเพื่อหาแนวทางและมาตรการลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ  
มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) และการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participatory Observation) กับผู ้มีส่วนได้เสีย ร่วมกับ
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบโครงการ 
ใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) กบักลุ่มเจา้ของโครงการและหน่วยงาน
ราชการ และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Selection) กับกลุ่มผูน้ าชุมชนและ
ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบในพื้นท่ี รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ินจ านวน 20 ท่าน และใช้การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ร่วมกบัการวิเคราะห์แบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อ
สรุปเน้ือหา ความคิดเห็นและขอ้มูลท่ีคน้พบ แลว้น าเสนอตามประเดน็ท่ีก าหนดไวใ้นแบบสมัภาษณ์
แต่ละหัวขอ้ ให้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดและวตัถุประสงคข์องการศึกษาทั้ง 2 ขอ้ของการศึกษา 
ไดแ้ก่ เพื่อประเมินผลกระทบทางสงัคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากโครงการพฒันาท่าเรือ
แหลมฉบงั ระยะท่ี 3 โดยมีประเด็นหลกั คือ การเขา้ถึงและรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตดัสินใจ และผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 
และเพื่อหาแนวทางและมาตรการลดผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 
ผลการศึกษาพบว่า ท่าเรือแหลมฉบงัมีการด าเนินการและปฏิบติัตามกฎหมาย ซ่ึงโครงการมีการ
จดัท ากระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) มีกระบวนการการเผยแพร่
ขอ้มูลผ่านส่ือต่างๆ การสารเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับรู้ความตอ้งการของประชาชน แต่



(3) 

การรับฟังความเห็นของประชาชนยงัไม่ทัว่ถึงและไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ประชาชนมีความวิตก
กังวลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ รวมทั้งการชดเชย 
เยยีวยาจากโครงการตามความเหมาะสม ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ ท่าเรือแหลมฉบงัควร
สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ชุมชนให้มากข้ึน น าข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมา
ประกอบการพิจารณาการด าเนินโครงการ และก าหนดกระบวนการเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก
การด าเนินการโครงการอยา่งชดัเจน เพื่อใหโ้ครงการอยูร่่วมกบัชุมชนไดโ้ดยปราศจากความขดัแยง้ 
และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการด าเนินโครงการต่อไป 
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The main objectives of this research were: to study social impact assessment of Laem 

Chabang Port Phase III including success factors; and determine a means to recommend for 
reducing social impacts under community participation. This research is a qualitative research. Data 
were collected by Semi- structured Interviews with stakeholders, in conjunction with the study of 
relevant documents such as basic information of social and economic surrounding the project.  
In this study use Purposive Selection method for project owners and government agencies and 
Snowball Selection method for community leaders and people considering. The number of samples 
was 20. Descriptive Analysis and Triangulation was applied. The majority indicator of this research 
consists of 3 parts including access to information, access to public participation for decision 
making and social Impacts of Laem Chabang Port Phase III. The result found this project is 
implemented and complies with the laws. The project has studied an Environmental Health Impact 
Assessment (EHIA). They published all necessary information to the community through different 
medias including public hearing. However, the public hearing was claimed that it not available to 
all stakeholder. People are concerned about changing their way of life and career, including 
appropriate compensation from the project. For recommendation, the project should develop 
process for increasing the public knowledge and communicate to all parties for the good 
cooperation. The owner should take the suggestions from the public hearing process to us as an 
input for people considering the project implementation. Finally, the compensation process should 
be appropriate for all affected by the project. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 การพัฒนาศักยภาพการคมนาคมขนส่งนับเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการพฒันาระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศ โดยยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. 2558 – 2565 ของกระทรวงคมนาคม ไดมี้เป้าหมายการพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างโอกาสส าหรับการแข่งขนัและท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดจากการ
เป็นประชาคมอาเซียน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2558: 2-6)  
โดยจะผลกัดนัให้การใช้การขนส่งทางน ้ าและระบบรางเขา้มาเป็นระบบหลกัของประเทศ ซ่ึงการ
ขนส่งทางน ้ าเป็นประตูส าคัญเช่ือมต่อระหว่างการค้าของไทยกับต่างประเทศ และจะยิ่งมี
ความส าคัญมากข้ึนในอนาคต ภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจท่ีมุ่งหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลาง 
ของภูมิภาคในอุตสาหกรรมการผลิตหลากหลายประเภท 
 ปัจจุบนัสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งในดา้นการพฒันา
ประเทศ ระบบคมนาคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ASEAN Economic 
Community (AEC) ท่ีมีจุดมุ่งหมายผลักดันอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการ
เคล่ือนยา้ยสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี ซ่ึงประเทศไทยอยู่ในจุด
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ เช่ือมต่อมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย (East - West Economic 
Corridor) และเช่ือมต่อจีนตอนใต้เข้ากับภูมิภาคแหลมทอง (North - South Economic Corridor)  
ท าให้ประเทศไทยมีศกัยภาพเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาคแ ละการเป็น
ประตูสู่เอเชียได้ รัฐบาลจึงมีเป้าหมายท่ีจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประตูเช่ือมโยงการค้า  
และการลงทุนภายในภูมิภาค โดยมีนโยบายจดัท าโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor Development: EEC) ซ่ึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0  
เพื่อพฒันาให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน ด้วยการพฒันาท่ีต่อยอดความส าเร็จมาจาก
แผนพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ Eastern Seaboard ซ่ึงด าเนินมาตลอดกว่า 30 ปีท่ีผ่านมา 
โดยจะส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหเ้ป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine 
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of Growth)  จะด าเนินการใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ดว้ยการแบ่งเป็นเขต
อุตสาหกรรม เขตพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และเขตพฒันาเมือง ส าหรับแผนงานการลงทุน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานจะประกอบด้วย ทางอากาศ ทางเรือ และทางถนน โดยโครงการท่ีจะ
ด าเนินการตามแผนพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกท่ีเก่ียวกบัการพฒันาท่าเรือ หน่ึงในนั้น 
คือ โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับจ านวนตูสิ้นคา้ 
18 ล้าน TEU ต่อปี (จากเดิม 7 ล้าน TEU ต่อปี) และรองรับการส่งออกรถยนต์ 3 ล้านคันต่อปี 
(ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก,2561) 
 จากอดีตท่ีผ่านมา โครงการพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ Eastern Seaboard นั้น  
ไดส่้งผลกระทบและสร้างความเสียหายในหลายๆ ดา้น ไม่วา่เป็นการสูญเสียและเส่ือมโทรมลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุ่งนาและไร่สวน แหล่งน ้ าธรรมชาติเพื่อการอุปโภค บริโภค ปัญหา
สภาพแวดลอ้มท่ีปนเป้ือนมลพิษ ทั้งทางอากาศ น ้ าเสีย การปนเป้ือนสารพิษในดินและน ้ าใตดิ้น 
ตลอดจนปัญหากากขยะอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นท่ีใกลเ้คียงและบริเวณรอบเขตการพฒันา
อุตสาหกรรม และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึงมาพร้อมกบัการพฒันา
โครงการ เช่น การเวนคืนท่ีดินในการพฒันาอุตสาหกรรม การสูญเสียอาชีพด้วยเหตุผลต่างๆ  
อาจกล่าวไดว้่าท าให้ประชาชนจ านวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งอพยพยา้ยหนีความเส่ือมโทรมทางสังคม และ
สภาพแวดลอ้มดงักล่าว 
 ท่าเรือแหลมฉบงัซ่ึงบริหารงานโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นท่าเรือหลกั 
แห่งหน่ึงในการขนส่งสินคา้ในภาคตะวนัออกนอกเหนือจากท่าเรือมาบตาพุด ท่ีเน้นการขนส่ง
สินคา้เทกองและสินคา้ท่ีขนถ่ายทางท่อ เช่น ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เป็นตน้ การท่าเรือฯ ไดพ้ิจารณา 
ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบงัท่ีมีอยูเ่ปรียบเทียบกบัปริมาณตูสิ้นคา้ท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต 
จึงผลกัดนัโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เพื่อพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัทางการขนส่ง
สินคา้ทางทะเล ให้เป็นประตูการคา้ของกลุ่มประเทศเพื่อนบา้นในภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง (Gateway 
Port of the Sub Region) และเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงข้อมูลทางการค้า การคมนาคมขนส่ง 
รวมทั้งขยายโอกาสทางการคา้และการลงทุนของประเทศ และเพื่อตอบสนองนโยบายโครงการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกและยทุธศาตร์ภายใตไ้ทยแลนด ์4.0 ของประเทศอีกดว้ย  

โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ตั้งอยู่ในพื้นท่ีต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี มีพื้นท่ีติดกบัชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบงั (บางส่วน) เทศบาลต าบลบางละมุง และ
เทศบาลต าบลตะเคียนเต้ีย ในอดีตการก่อสร้างและด าเนินโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 1 และ 
2 นั้น ไดส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ ไม่ว่าเป็นการสูญเสียและการเส่ือมโทรม 
ของทรัพยากรธรรมชาติ ทุ่งนาและไร่สวน แหล่งน ้ าธรรมชาติเพื่อการอุปโภคและบริโภค ปัญหา
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สภาพแวดลอ้มท่ีปนเป้ือนมลพิษ ทั้งทางอากาศ น ้ าเสีย การปนเป้ือนสารพิษในดินและน ้ าใตดิ้น 
ตลอดจนปัญหากากขยะอุตสาหกรรม อีกทั้งยงัส่งผลกระทบต่อชุมชน ทั้งในดา้นการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน โดยมีการเปล่ียนอาชีพดั้งเดิมจากชาวประมงเป็นการประกอบอาชีพอ่ืน เช่น 
พนกังานโรงงาน พนกังานรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดข้องครอบครัว 
กิจกรรมทางสังคม และวิถีชีวิตดั้ งเดิม (การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2560) ดังนั้น การด าเนิน
โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 นอกจากการวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจเพื่อศึกษาความ
คุม้ทุนแลว้ ยงัตอ้งศึกษาวิจยัและส ารวจทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมเป็นส าคญั ตอ้งด าเนินการ
โดยส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มและชุมชนใหน้อ้ยท่ีสุด และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพื่อให้โครงการอยู่ร่วมกบัชุมชนไดโ้ดยปราศจากความขดัแยง้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
ด าเนินโครงการอยา่งย ัง่ยนื 
 ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการประเมินผลกระทบทางสังคมจากโคงการพฒันาท่าเรือ 
กรณีศึกษา: โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เพื่อศึกษาการประเมินผลกระทบทางสังคมจาก
โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการในการลดผลกระทบทางสังคม
ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน 
  

1.2 ค าถามงานวจิัย 
1.2.1 ผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เป็นอยา่งไร 
1.2.2 แนวทางและมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคมภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการด าเนินโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อประเมินผลกระทบทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากโครงการพฒันา

ท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 
1.3.2 เพื่อหาแนวทางและมาตรการลดผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั 

ระยะท่ี 3 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ศึกษาผลกระทบทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากโครงการพฒันาท่าเรือ 

กรณีศึกษา โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ใน 3 ดา้น ดงัน้ี 
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1) การมีส่วนร่วมของแระชาชน 
2) ผลกระทบดา้นคุณค่าต่อการใชป้ระโยชน์ต่อมนุษย ์
3) ผลกระทบดา้นคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
1.4.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
พื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบบริเวณรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 

3  ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีต่างๆ ใน 2 อ าเภอของจงัหวดัชลบุรี ดงัน้ี   
- อ าเภอศรีราชา ประกอบดว้ย เทศบาลนครแหลมฉบงั (บางส่วน)  
- อ  าเภอบางละมุง ประกอบดว้ย เทศบาลต าบลบางละมุง และเทศบาลต าบลตะเคียนเต้ีย 
1.4.3 ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรและผูท่ี้ใหข้อ้มูลหลกัท่ีท าการศึกษา ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม คือ  
1) เจา้ของโครงการ  
2) ประชาชนในพื้นท่ีโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3  
3) เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 

1.4.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ใชเ้วลาในการศึกษาและเก็บขอ้มูลระหว่างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 

2563  
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ไดท้ราบถึงผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 
1.5.2 ไดข้อ้เสนอแนวทางลดผลกระทบทางสังคม กรณีศึกษา โครงการพฒันาท่าเรือแหลม

ฉบงั ระยะท่ี 3 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผลกระทบทางสังคม หมายถึง ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการพฒันา

ท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ส่งผลต่อชุมชนและประชาชนรอบขา้งในพื้นท่ีเทศบาลนครแหลมฉบงั 
เทศบาลต าบลบางละมุง และเทศบาลต าบลตะเคียนเต้ีย 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หมายถึง ผูมี้ส่วนไดเ้สียในโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 จงัหวดั
ชลบุรี แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี 

1) เจา้ของโครงการ 
2) ประชาชนในพื้นท่ี 
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3) หน่วยงานราชการส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียไดมี้

โอกาสแสดงทัศนะ แลกเปล่ียนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก  และการ
ตดัสินใจต่างๆ เก่ียวกบัโครงการท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ และการรับรู้ การเรียนรู้ การ
ปรับเปล่ียนโครงการร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย 
 
 



 

บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ืองการประเมินผลกระทบทางสังคมจากการพฒันาท่าเรือ: กรณีศึกษา โครงการ
ท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี 
บทความ เอกสารทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
แนวคิดและประเดน็การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงประเดน็ในการทบทวน
วรรณกรรมมีดงัน้ี 

2.1 การประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
2.2 การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) 
2.3 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.4 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย 
2.5 ความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3  
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมนับเป็นปัญหาท่ีส าคัญซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของมนุษย์ 

อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการพื้นฐานและความตอ้งการความสะดวกสบายในดา้นต่างๆ ส่งผลให้
มนุษยพ์ฒันาความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์์และวิทยาการในการน าทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่าง
สะดวกสบายยิ่งข้ึน อีกทั้งมีการพฒันากระบวนการผลิตทางดา้นอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินคา้เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค ซ่ึงกระบวนการผลิตน้ีเองท่ีก่อให้เกิดของเสียออกส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหา
น ้ าเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ ปัญหาดา้นเสียง และผลของการบริโภคก็ท าให้เกิดของเสียกระจายสู่
ส่ิงแวดลอ้มในรูปของขยะมูลฝอย น ้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยมีโครงการ
พฒันาต่างๆ เกิดข้ึนอย่างมากมาย ทั้งโครงการของภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น เข่ือน ท่าเทียบเรือ 
โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อาคารท่ีพกัอาศยั เป็นตน้ โครงการพฒันาเหล่าน้ี ได้
ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมดังกล่าวให้เห็นเด่นชัดมากข้ึน ทั้ งในด้านความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษดา้นต่างๆ ซ่ึงทา้ยท่ีสุดแลว้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ี ก็จะส่งผล
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กระทบยอ้นกลบัมาท่ีโครงการ ส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศ  ดังนั้ น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องตระหนักถึงปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม และมีมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวอยา่งเป็นระบบ 
และมีความเหมาะสม ซ่ึงเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีมีการน ามาใชใ้นการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบั
การวางแผนการพฒันาโครงการ คือ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) 

2.1.1 ความหมายของการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผล ท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ หรือกิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐ หรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหมี้
การด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามยั 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผ่าน
กระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว 
ผลการศึกษา เรียกวา่ รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

2.1.2 กระบวนการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
การก าหนดโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดท่ีจะตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้ม จะเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ออกตาม
มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ทั้งน้ี ปัจจุบนัรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1) รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ (Initial Environmental Examination: IEE) 
2) รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
3) รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการ กิจการหรือการด าเนินการท่ี

อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนในชุมชนอยา่งรุนแรง (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA) 

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
2.1.2.1 ขั้นตอนการกลัน่กรองโครงการ (Screening) 

การกลัน่กรองโครงการเป็นกระบวนการเพื่อตดัสินใจว่าโครงการท่ีเสนอนั้น จ าเป็นตอ้ง
จดัท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ การกลัน่กรองจะเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาว่า
ผลกระทบจากโครงการท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมีนยัส าคญัหรือไม่ 

วิธีการกลัน่กรองโครงการโดยทัว่ไป ได้แก่ การบญัญติับญัชีรายช่ือ(Lists) ก าหนดอย่าง
ชดัเจนว่าโครงการใดตอ้งจดัท าหรือไดรั้บการยกเวน้การจดัท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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การกลัน่กรองโดยการใชดุ้ลพินิจโดยผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Judgments) เป็นการอาศยัความเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญวา่โครงการใดตอ้งจดัท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ ซ่ึงจะมีความยดืหยุน่
มากกว่า และการกลัน่กรองแบบผสม คือ การน าเอาการบญัญติับญัชีรายช่ือและการใชดุ้ลพินิจโดย
ผูเ้ช่ียวชาญมาใชร่้วมกนั 

2.1.2.2 ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษาโครงการ (Scoping)     
คือ กระบวนการในการก าหนดประเด็นท่ีพิจารณา ข้อมูลท่ีต้องรวบรวม และวิธีการท่ี

เหมาะสมเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากโครงการ เป้าหมายหลกัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดเ้น้นและครอบคลุมในประเด็นท่ีมีนัยส าคญั ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินโครงการ โดยประเด็นต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาจะถูกน าเสนอในรายการ
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการในขั้นตอน
ต่อไป  

2.1.2.3 ขั้นตอนการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Report 
Preparation)     

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งประกอบไปดว้ย 5 ส่วน ส่วนแรกจะเป็น
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโครงการ เช่น สถานท่ีจดัตั้ง การออกแบบทางวิศวกรรม เป็นตน้ ส่วนท่ีสองจะ
แสดงขอ้มูลปัจจุบนัของสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีจดัตั้งและพื้นท่ีใกลเ้คียง ส่วนท่ีสามระบุ ผลกระทบ 
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากโครงการ ส่วนท่ีส่ีเสนอแนวทางการบรรเทาความเสียหายทาง ส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
อาจจะเป็นการด าเนินการอย่างใด เพื่อป้องกนัหรือลดทอนความเสียหายดงักล่าวลงได ้และส่วน
สุดทา้ยเป็นส่วนของการติดตามผล เช่น ผลคุณภาพน ้า หรือคุณภาพอากาศ 

โดยทัว่ไป ผูจ้ดัท าจะเป็นผูป้ระกอบการของโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ เพราะถือวา่เป็นผูท่ี้
รู้จกัและเขา้ใจโครงการนั้นๆ ดีท่ีสุด หรืออาจให้หน่วยงานเอกชนท่ีไดรั้บอนุญาตสามารถเป็น
ผูจ้ดัท ารายงานได้ แต่บางประเทศก็ก าหนดหน่วยงานรัฐเป็นผูจ้ดัท ารายงาน การจดัท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจะจดัท าในขั้นตอนของ การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
หรือขั้ น ท่ี เ รียกว่า  Feasibility Study, F.S. โดยจะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม การออกแบบ ตน้ทุน - ก าไร - 
จุดคุม้ทุนของโครงการ และผลสรุปของการศึกษาความเป็นไปได้ เช่น ขอ้เสนอ ทางเลือกของ
โครงการ เป็นตน้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาดงักล่าวน้ี ตอ้งน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ ประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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2.1.2.4 ขั้นตอนการพจิารณารายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Impact Assessment Review)      

จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลในรายงานวา่เพียงพอหรือไม่ มกัประกอบ
ไปดว้ยขั้นตอนหลกัๆ ไดแ้ก่ การก าหนดระยะเวลาและขอ้มูลท่ีจ าเป็นว่ามีเพียงใด ก าหนดตวัผู ้
พิจารณารายงาน ในประเทศท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
จะตอ้งน าขอ้มูลท่ีไดม้าจากการรับฟังดงักล่าวมาร่วมพิจารณาด้วย และขั้นตอนสุดทา้ยคือ การ
ตรวจสอบว่าขอ้มูลในรายงานมีความถูกตอ้งตามขอ้ตกลงร่วมกนั (TOR) ในขั้นตอนกลัน่กรอง
หรือไม่  

2.1.2.5 ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) 
การติดตามตรวจสอบวตัถุประสงคเ์พื่อทราบผลในทางปฏิบติัว่า หลงัจากอนุญาตให้ด าเนิน

โครงการ มีผลกระทบท่ีคาดการณ์ไวเ้กิดข้ึนจริงหรือไม่ โครงการต่างๆ ได้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเสนอไวใ้นโครงการหรือไม่ รวมถึงประเมินว่า
วิธีการท่ีใชใ้นการป้องกนัผลกระทบนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด การตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบมกัเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลทางส่ิงแวดลอ้มก่อนและหลงัจากด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
และการติดตามตรวจสอบมีความจ าเป็นตอ้งตรวจสอบขอ้มูลอยูเ่ร่ือยๆ เพื่อประเมินผลว่าเม่ือไรจึง
จะสามารถหยดุการติดตามตรวจสอบได ้อยา่งไรกต็ามการติดตามตรวจสอบเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอีก
ขั้นตอนหน่ึงซ่ึงจะเสริมสร้างให้ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (ปวนัรัตน์ คงวาณิช, 2558: 14 – 17) 
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ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ที่มา: ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2552 
ปัจจุบนัการด าเนินการของโครงการหรือกิจการต่างๆ มกัก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ข้ึน 

ระหว่างภาครัฐหรือผูป้ระกอบการกับภาคประชาชน ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้สะท้อนให้เห็นถึง
ขอ้บกพร่องของกระบวนการท่ียงัคงขาดมิติทางสังคมท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินการ 
ของโครงการหรือกิจการ ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมในโครงการหรือกิจการ 
ท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อชุมชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
ทนัท่วงที 

(2) การกำหนดขอบเขต
การศึกษา 

(3) การประเมนิผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม และจัดทำ 
รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(4) การพิจารณารายงาน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(1) การกลั่นกรอง 
โครงการ 

(5) การตัดสินใจ 

รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1  
เป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการที่จะเกิด และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวก และทางลบ รวมทั้งขอบเขต
การศึกษาด้วย (จัดในช่วงรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อ 
เสนอโครงการ และขอบเขตการศึกษา) 

รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2  
เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงาน และ
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดย
ครั้งที่ 2 จะต้องนำผลการรับฟังผนวกไว้ในส่วนหนึ่ง
ของรายงาน (จัดในช่วงระหว่างเตรียมจัดทำร่าง
รายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม) 

(6) การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผล 



 

2.2 การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) 
การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) เป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ในสังคมไทยทั้งในปัจจุบนั

และในอนาคต เน่ืองจากการพฒันาทางเศรษฐกิจท าใหมี้การลงทุนและโครงการพฒันาต่างๆ เกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็วในทุกพื้นท่ีของประเทศ ท าใหโ้ครงการเหล่าน้ีส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อ
ประชาชนจ านวนมาก และในการด าเนินโครงการทัว่ไปมกัขาดการพิจารณาผลกระทบเหล่าน้ีอยา่ง
รอบดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่การไม่ใหค้วามส าคญักบัผลกระทบทางสังคมเท่าดบัดา้นอ่ืนๆ จนท าให้
เกิดปัญหาความขดัแยง้ข้ึนในโครงการต่างๆ ส่วนท่ีเป็นผลกระทบทางบวกกล่าวคือ ทุกฝ่ายได้
ประโยชน์ร่วมกนัยอ่มน ามาซ่ึงความร่วมมือร่วมใจกนั (เดช วฒันชยัยิง่เจริญ, 2553) 

2.2.1 ความหมายและแนวคิด 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2550) ไดใ้ห้ความหมาย

ของเอสไอเอว่า “เป็นการศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบทางสังคมของโครงการท่ีจะเกิดข้ึนกบัคน
ชุมชน และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซ่ึงรวมถึงวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือของคนในชุมชนนั้นๆ 
พร้อมทั้งน าเสนอมาตรการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน” โดยในกรณีทัว่ไปก็ควรถือว่า “เอสไอเอ” 
เป็นส่วนหน่ึงของ “อีไอเอ” ภายใตห้วัขอ้ “คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย”์ และ “คุณภาพชีวิต” 
แต่ในกรณีพิเศษท่ีประเด็นทางสังคมและประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรไดรั้บการเน้น
เป็นพิเศษ เช่นในกรณีท่ีมีการเวนคืนท่ีดิน การโยกยา้ยครัวเรือน หรือมีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน
ดั้งเดิม เป็นตน้ ฅกอ็าจใหมี้การศึกษา “เอสไอเอ” แยกออกมาต่างหาก 

2.2.2 ขั้นตอนในการศึกษาเอสไอเอ 
1) ก าหนดพื้นท่ีศึกษาและระบุผลกระทบทางสังคม 
การก าหนดพื้นท่ีศึกษาจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะโครงการ โดยทัว่ไปจะให้ครอบคลุมเขตการ

ปกครอง (อาจเป็นต าบล อ าเภอจงัหวดั เทศบาล แลว้แต่กรณี) ท่ีเป็นท่ีตั้งโครงการ และครอบคลุม
พื้นท่ีศึกษาผลกระทบทางกายภาพ เน่ืองจากขอ้มูลทางสังคมส่วนใหญ่จะถูกบนัทึกไวโ้ดยอิงกบั 
เขตการปกครอง ผลกระทบทางสังคมส่วนหน่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผลกระทบทางกายภาพ 
โครงการขนาดใหญ่อาจมีพื้นท่ีศึกษาครอบคลุมหลายเขตการปกครอง และโดยท่ีตัวแปรใน
การศึกษาผลกระทบทางสังคมมีเป็นจ านวนมาก ในบางคร้ังอาจก าหนดพื้นท่ีศึกษาในภาพรวม
ส าหรับตวัแปรระดบัมหภาค เช่น การจา้งงาน โครงสร้างพื้นฐาน เป็นตน้ และพื้นท่ีศึกษาในเชิงลึก
ส าหรับตวัแปรระดบัจุลภาค เช่น การยา้ยคนออกจากพื้นท่ีท่ีจะก่อสร้างโครงการ เป็นตน้ การระบุ
ผลกระทบทางสังคมอาจใชเ้ทคนิคต่างๆ ช่วย เช่น เช็คลิสท์ ตารางเมทริกซ์ หรืออิงจากการศึกษา
โครงการอ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ว่าจะใช้เทคนิคใด ต้องให้มีการสอบทานด้วยการประชุม
ปรึกษากบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ครอบคลุมทุกประเดน็ท่ีประชาชนห่วงใย 
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2) บรรยายสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
การคาดการณ์ผลกระทบทางสังคมอนัเป็นผลมาจากการพฒันาโครงการ จะตอ้งท าความ

รู้จักและเขา้ใจสภาพชุมชนท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการนั้นๆ อย่างละเอียดถ่ีถว้น 
โดยเฉพาะชุมชนในพื้นท่ีโครงการหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง จะตอ้งทราบและอธิบายถึงสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจของชุมชนและประชากรท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากโครงการโดยตรง นอกจากนั้นจะตอ้ง
ใหค้วามสนใจเก่ียวกบัมิติอ่ืนๆ ของชุมชน เช่น เร่ืองของการพกัผอ่นหยอ่นใจ วิถีชีวิต ตลอดจนกลุ่ม
เช้ือชาติต่างๆ ในชุมชน ข้อมูลทางสังคมท่ีจ าเป็น ได้แก่ข้อมูลลกัษณะประชากร สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สุขอนามยัของชุมชน เป็นตน้ 

3) ตั้งขอ้สงัเกตเก่ียวกบัผลกระทบทางสงัคมและช้ีประเดน็ทางสงัคมท่ีก าลงัวิกฤต 
วตัถุประสงคข์องขั้นตอนน้ี ก็เพื่อตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และความสอดคลอ้ง

หรือไม่สอดคลอ้ง ระหว่างโครงการกบัสภาพชุมชนและสังคม เพื่อพิจาณาว่าโครงการมีความ
สอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัลกัษณะของชุมชนหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้เขา้ถึงแนวโน้มของ
ผลกระทบทางสังคมท่ีอาจจะเกิดข้ึน ขอ้สังเกตท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การหาข้อมูลเพิ่มเติม และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูป้ระกอบการและชุมชน เพื่อท่ีจะ
สามารถเห็นภาพอยา่งชดัเจนและสามารถยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลได ้นอกจากนั้น ในขั้นตอน
น้ี ตอ้งช้ีประเด็นทางสภาพสังคมท่ีก าลงัอยู่ในขั้นวิกฤตและอาจเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ 
เพราะหากการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ไปเก่ียวข้องกับปัญหาท่ีมีอยู่แล้วในพื้นท่ี ก็จะก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีรุนแรงมากข้ึน และจะท าใหส้งัคมไม่ยอมรับ  

4) คาดการณ์ผลกระทบทางสงัคมเบ้ืองตน้ 
การคาดการณ์ผลกระทบทางสังคมเบ้ืองต้น สามารถท าได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผงั

โครงการ รายละเอียดโครงการ และแผนการปฏิบติังานของโครงการ ซ่ึงระบุกิจกรรมต่างๆท่ีจะ
เกิดข้ึน พื้นท่ีโครงการ และระยะเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์และแรงงาน
ท่ีจะตอ้งน าเขา้มาหรือน าออกไปจากพื้นท่ีโครงการอย่างละเอียด ตลอดจนประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
โครงการลกัษณะใกลเ้คียงกนั ขอ้สังเกตเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ก็ช่วยในการก าหนดกรอบ
แนวคิดในการพิจารณาปัญหาดว้ย 

5) ปรึกษาชุมชน 
ปรึกษาหารือกบัชุมชนในพื้นท่ีโครงการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบความรู้สึก ความ

คิดเห็น ความห่วงใย และทศันคติของประชาชน ในการปรึกษาหารือ ซ่ึงอาจท าโดยการจดัประชุม
เสวนา ประชุมกลุ่มย่อย ทั้ งน้ี ต้องกลั่นกรองข้อมูลและจับประเด็นเพื่อให้ทราบจุดเน้นของ
การศึกษาผลกระทบในขั้นตอนต่อไป 
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6) ท านายผลกระทบทางสังคม ของทางเลือกต่างๆ รวมทั้งทางเลือกท่ีจะไม่ด าเนินการ
พฒันาโครงการใดๆ ดว้ย 

เพื่อประเมินว่าผลกระทบต่างๆ ท่ีไดจ้ากการคาดการณ์ผลกระทบทางสังคมเบ้ืองตน้ มี
โอกาสท่ีจะเกิดในระดบัความรุนแรงตามท่ีคาดการณ์ไวห้รือไม่ โดยด าเนินการตามแนวทางต่อไปน้ี 
  1. เปรียบเทียบภาพฉายในอนาคตของชุมชน เม่ือไดรั้บผลกระทบจากโครงการ 
  2. วิเคราะห์ผลกระทบทางบวกและทางลบท่ีเกิดแก่คนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน และ
พิจารณามาตรการลดผลกระทบ และปฏิกิริยาของชุมชน 
  3. การเปรียบเทียบผลกระทบ ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการอพยพโยกยา้ยถ่ินฐาน 
  4. น าเสนอภาพรวมผลกระทบทางบวกและทางลบของโครงการ 

เพื่อให้มัน่ใจไดว้่ากระบวนการต่างๆ ไดด้ าเนินการอยา่งครอบคลุมทุกประเด็นท่ีประชาชน
ห่วงใย และอยูใ่นความสนใจของประชาชน ไม่มีการละเลยประเด็นปัญหาใดๆ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้งมีกระบวนการของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.3 แนวคดิการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การพฒันาประเทศในอดีตท่ีผ่านมา แมว้่าโดยภาพรวมจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนหลาย ๆ  

ดา้นส่งผลใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมหลายประการ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่มีความสะดวกสบายข้ึน
ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ถนน ไฟฟ้า น ้ าประปา และดา้นการสาธารณสุข เป็นตน้ แต่ก็ยงั
มีปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาดา้นสังคม ปัญหาการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและปัญหาความยากจน ปัจจุบนัโครงการ
พฒันาของรัฐมกัด าเนินการ โดยภาคเอกชน หรือ รัฐและเอกชน ดงันั้น กระบวนการพฒันาจึงตอ้งมี
การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์และกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน กระบวนการท่ีมีความส าคญัประการหน่ึง คือการให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
พฒันาและไดรั้บผลกระทบไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากข้ึน ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การ
รับรู้ข่าวสาร คิด วิเคราะห์ การวางแผน การท ากิจกรรม และการประเมินผลการปฏิบติังานของทุก
ฝ่าย ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากข้ึน (เดช วฒันชยัยิง่เจริญ, 2553) 

ดงันั้นแนวความคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็นส่วนท่ีมี 
ความส าคญัต่อความส าเร็จของการพฒันา ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ การพฒันา
ทางดา้นสังคมและวฒันธรรม หรือการพฒันาทางการเมืองและในดา้นอ่ืนๆ ทั้งในระดบัชาติ ระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัชุมชน ซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับงานวิจยัน้ีต่อไป 
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2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้ง อีกทั้งยงัใชใ้นบริบทท่ีแตกต่างกนั

ออกไปตามสาขาวิชาต่าง ๆ หรือตามวตัถุประสงค์ ส่งผลให้นิยามและความหมายของการมี 
ส่วนร่วมแตกต่างจากกันไปบ้าง ค าว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” มาจากภาษาองักฤษว่า 
“Public Participation” ค าว่า “ประชาชน” ในความหมายท่ีแทจ้ริงของประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น แคนาดา และออสเตรเลีย จะหมายถึง ประชาชน พลเมือง ไม่ว่าจะสังกัด
หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน กลุ่มคน และประชาชนทั่วไป ท่ีอาจได้รับ
ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการมีโครงการหรือกิจการพฒันาขนาดใหญ่ของรัฐ ดงันั้น ค าว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชนหรือสมาชิกชุมชน สังคม ท่ีกระท าการ
ออกมาในลกัษณะของการท างานร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความต้องการ ร่วมกัน การตัดสินใจ
ร่วมกัน สนใจร่วมกนั มีความตอ้งการท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกนัเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรอง
อ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม (เดช วฒันชัยยิ่งเจริญ, 2553) โดยผูว้ิจัยได้รวบรวม
ความหมายของค าวา่ การมีส่วนร่วม (Participation) ไวด้งัต่อไปน้ี 

ส านักวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (2554: 18) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คือ กระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ 
แลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก การจัดสินใจต่างๆ เก่ียวกับโครงการท่ี
เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกนั ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรเขา้ร่วมในกระบวนการตั้งแต่แรก 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และการรับรู้ – การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกนั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ (2550: 1) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การท่ีกลุ่มประชาชน หรือขบวนการท่ีสมาชิกของชุมชนท่ีกระท าการออกมาในลกัษณะของการ
ท างานร่วมกนั ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการร่วม ความสนใจร่วม มีความตอ้งการท่ีจะบรรลุถึง
เป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการด าเนินการร่วมกนัเพื่อให้เกิดอิทธิพล
ต่อรองอ านาจ มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดอิทธิพล
ต่อรองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสงัคมในกลุ่มชุมชน  

คนึงนิจ ศรีบวัเอ่ียม (2545) ใหค้วามหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ร่วมทั้ง การจดัสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชน โดยการให้ขอ้มูล แสดงความคิดเห็น ให้ค  าแนะน าปรึกษา 
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
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ยวุฒัน์ วุฒิเมธี (2534: 67) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนวา่ เป็นการท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณา ร่วมตดัสินใจ การร่วมปฏิบติั และร่วม
รับผดิชอบในเร่ืองต่าง ๆ อนัมีผลกระทบมาถึงตวัประชาชนเอง การท่ีสามารถท าใหป้ระชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการพฒันาชนบทเพื่อแกไ้ขปัญหา 

จากความหมายการมีส่วนร่วมท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
การแสวงหาแนวทางร่วมกนั รวมถึงการคิดริเร่ิม การพิจารณา ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั และร่วม
รับผดิชอบท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนเพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย 

2.3.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน แบ่งระดบัของการมีส่วนร่วมไดห้ลายระดบั ซ่ึงใน

งานวิจยัน้ีใชก้ารแบ่งระดบัการมีส่วนร่วมของ International Association for Public Participation ซ่ึง
เป็นองคก์รนานาชาติดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลก (ฉัตรไชย รัตน
ไชย, 2553: 144) ไดแ้บ่งระดบัของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดบั การแบ่งลกัษณะน้ีเป็น
รูปแบบท่ีหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยหลายแห่ง ไดย้ึดแนวทางในการด าเนินการดา้นการมี
ส่วนร่วม ไดแ้ก่ 

1) การใหข้อ้มูลข่าวสาร (Informing) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต ่าท่ีสุดแต่ก็
มีความส าคญั เพราะเป็นกา้วแรกของการท่ีภาครัฐเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้สู่กระบวนการมีส่วน
ร่วมในเร่ืองต่าง ๆ มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนและเสริมสร้างความเขา้ใจ
ของประชาชน เก่ียวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก และทางแก้ไขโดยอาจใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เอกสารส่ิงพิมพ ์ส่ือต่าง ๆ จดหมายข่าวการจดันิทรรศการ การจดังานแถลงข่าว และการให้ขอ้มูล
ผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

2) การรับฟังความคิดเห็น (Consultation) เป็นกระบวนการท่ีเปิดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธี
ต่าง ๆ มีวตัถุประสงคเ์พื่อไดรั้บขอ้มูลและความคิดเห็นจากประชาชนเก่ียวกบัสภาพปัญหา ความ
คิดเห็นและแนวทางการแกไ้ขจากประชาชน เพื่อน ามาใชใ้นการตดัสินใจโดยอาจใชว้ิธีการรับฟัง
ความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การประชุมกลุ่มย่อย การแสดงความ
คิดเห็นผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

3) การดึงให้เขา้มาเก่ียวขอ้ง (Involvement) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติังาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทางท่ีน าไปสู่การตดัสินใจเพื่อร่วมท างานกบัประชาชน เพื่อ
สร้างความมัน่ใจใหก้บัประชาชนวา่ขอ้มูลความคิดเห็นและความตอ้งการของประชาชนจะถูกน าไป
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พิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ประชาชนว่าความ
คิดเห็นและความตอ้งการของประชาชนจะไดรั้บการพิจารณา โดยอาจใช้วิธีประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการเพื่อพิจารณานโยบายสาธารณะ การท าประชาพิจารณ์ การจดัตั้งคณะท างานเพื่อเสนอ
ประเดน็นโยบาย เป็นตน้ 

4) ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการรวมกลุ่มประชาชน ผูแ้ทนภาคสาธารณะ มีส่วน
ร่วมเพื่อให้ประชาชนและภาครัฐเป็นหุ้นส่วนกนัในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจ และมีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ระบุปัญหา พฒันาทางเลือกและแนวทางแกไ้ข โดยอาจใช้
วิธีการต่าง ๆ เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ก าหนดวิธีการท างาน
ใหมี้การตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ 

5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Empowerment) เป็นขั้นท่ีใหบ้ทบาทประชาชนในระดบัสูง
ท่ีสุด คือให้ประชาชนเป็นผูต้ ัดสินใจ เช่น การลงประชามติ ในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ หรือ
โครงการเงินผนั ซ่ึงเร่ิมมาตั้งแต่สมยัรัฐบาลหม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช ในปี พ.ศ. 2519 และ
ต่อมาไดพ้ฒันารูปแบบมาเป็นโครงการกองทุนหมู่บา้น ท่ีมอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ
ทั้งหมด เช่น การช่วยเหลือในดา้นการใหข้อ้มูล หรือการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค เป็นตน้ 

จากท่ีกล่าวขา้งตน้ถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงประกอบด้วย การให้ขอ้มูล
ข่าวสาร (Informing) การรับฟังความคิดเห็น (Consultation) การดึงใหเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง (Involvement) 
หรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ความร่วมมือ (Collaboration) และ
การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Empowerment) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ส าหรับงานวิจยัน้ีต่อไป 

2.3.3 เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ 
เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งประชาชนกบัเจา้ของโครงการหรือกิจการ โดยสามารถท าไดห้ลาย
วิธี เช่น การปิดประกาศหรือการจดัท านิทรรศการ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการจดั
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เป็นตน้ ซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ  
ในการวางแผนงานและการด าเนินการโครงการหรือกิจการ 

วนัชัย วฒันศัพท์ (2547) ได้แบ่งเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ตดัสินใจ ไวด้งัน้ี 

1) เทคนิคการใหข้อ้มูลข่าวสาร 
การให้ขอ้มูลข่าวสารเป็นส่ิงจ าเป็นและถือเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีส าคญัอย่างหน่ึง 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ไดร้ะบุถึงสิทธิน้ีไว ้ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของรัฐจะตอ้งแจง้ให้ประชาชน
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ทราบทุกๆ เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ เทคนิคการให้ขอ้มูล
ข่าวสารมีหลายวิธี ไดแ้ก่ 

(1) การบรรยายสรุป 
(2) การปิดประกาศหรือการจดัท านิทรรศการ 
(3) การเขียนออกเป็นสารคดี 
(4) จดหมายข่าว 
(5) การใหข้อ้มูลโดยการซ้ือโฆษณาหรือใชภ้าพยนตร์โฆษณา 

2) เทคนิคการมีส่วนร่วม 
กระบวนการท่ีส าคญัคือการรับฟังเสียงประชาชนหลงัจากท่ีไดใ้หข้อ้มูลไปแลว้แก่ประชาชน 

ฉะนั้นเวทีสาธารณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งพบปะเพียงตวัต่อตวั จนกระทัง่ถึงการจดั
เวทีขนาดใหญ่ และรวมถึงการใช้การพูดคุยกันในการเจรจาโต๊ะกลมก็ถือเป็นเทคนิคท่ีส าคัญ 
เทคนิคการมีส่วนร่วมท่ีส าคญัอีกอย่าง คือ เชิญประชาชนมาเป็นคณะท างานหรือคณะท่ีปรึกษา 
(Citizens Advisory Group) ท่ีจะท างานร่วมไปกบัทางเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือผูพ้ฒันาโครงการจะช่วย
ให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของโครงการของประชาชนหรือผู ้ร่วมโครงการ 
(Partnership) และเกิดการยอมรับไดดี้กวา่ ขณะเดียวกนัประชาชนกมี็โอกาสท่ีจะแสดงออกถึงความ
ต่อเน่ืองและสามารถน าไปสู่กระบวนการสร้างฉันทามติได้อย่างดี แต่ผูท่ี้ได้รับเชิญมาเป็น
คณะท างานหรือท่ีปรึกษาควรเป็นผูท่ี้ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนนั้น ๆ และมีความ
ตั้งใจจริงท่ีจะช่วยกนัหาทางออกท่ีดีท่ีสุดต่อสงัคมและประเทศชาติ 

ส านกัวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (2554) กล่าวว่า ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่า
ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก าหนดวิธีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนวา่
อาจใชว้ิธีการอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

1) การส ารวจความคิดเห็น 
(1) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
(2) การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ์ทางโทรศพัทห์รือโทรสาร ทาง

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
(3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของ

รัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ 
(4) การสนทนากลุ่มยอ่ย 

 
 



 18 

2) การประชุมปรึกษาหารือ 
(1) การประชาพิจารณ์ 
(2) การอภิปรายสาธารณะ 
(3) การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 
(4) การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
(5) การประชุมระดบัตวัแทนของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย 

3) วิธีการอ่ืนท่ีส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีก าหนด 
นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ ทุกเทคนิควิธีการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนท่ีน ามาใช้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการสร้างการมีส่วนร่วมหรือการปรึกษาหารือท่ีมี
ความหมาย(Meaningful Public Participation) ซ่ึงหมายถึง การท่ีความคิดเห็นหรือข้อมูลของ
ประชาชนมีความส าคญัและมีผลต่อการตดัสินใจของผูมี้อ  านาจตดัสินใจ โดยองคป์ระกอบของมี
ส่วนร่วมของประชาชนอยา่งมีความหมาย มีดงัต่อไปน้ี 

1) กระบวนมีส่วนร่วมจะตอ้งเกิดข้ึนก่อนท่ีการตดัสินใจของผูอ้  านาจหนา้ท่ีตดัสินใจจะ
เกิดข้ึน 

2) กระบวนมีส่วนร่วมจะตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการมีส่วนร่วม
อยา่งชดัเจน 

3) กระบวนการตดัสินใจท่ีประกอบดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
แทจ้ริงและเหมาะสมในทุกขั้นตอน 

4) การมีส่วนร่วมของประชาชนจะตอ้งประกอบดว้ยผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการตดัสินใจนั้น 
ๆ ในทุกภาคส่วนอยา่งครอบคลุม และเหมาะสม 

5) กระบวนการมีส่วนร่วมควรประกอบดว้ยเทคนิคการมีส่วนร่วมท่ีหลากหลายและมี
ความเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนั 

6) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะตอ้งมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และการส่ือสารท่ีใชใ้นกระบวนการมีส่วนร่วมตอ้งเป็นแบบสองทาง 

7) ขอ้เสนอแนะ และบทสรุปท่ีได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้อง
ชดัเจนและเปิดเผย สามารถติดตามและตรวจสอบไดว้า่ ขอ้เสนอแนะเหล่านั้นส่งผลอยา่งไรต่อการ
ตดัสินใจขั้นสุดทา้ย และหากขอ้เสนอแนะเหล่านั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยตอ้ง
ค าอธิบายท่ีเหมาะสมจากผูมี้อ  านาจตดัสินใจ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีคุณค่าหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีประสบ
ความส าเร็จนั้น ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมดว้ยความกระตือรือร้น ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีอ านาจต่อรอง 
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ในกระบวนการตัดสินใจในกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายของสังคม และการจดัการทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และตอ้ง เป็นการเขา้ไป 
มีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริง เม่ือเจ้าหน้าท่ีท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดกระบวนการ 
มีส่วนร่วมสามารถเข้าใจถึงความหมายของการมีส่วนร่วมท่ีมีอย่างถ่องแท้แล้ว ก็สามารถ 
สร้างเกณฑก์ารประเมินโดยยึดปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นพื้นฐาน และสามารถท่ีจะประเมินผล
ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงข้ึนไปได ้(จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ, 2555: 137) 

จากเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในงานวิจยัน้ีสามารถสรุปไดว้่า  
ในแต่ละวิธีท่ีน ามาใชเ้พื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างให้
เกิดการมีส่วนร่วมหรือการปรึกษาหารือกันระหว่างประชาชนและผูมี้ส่วนได้เสียกับเจ้าของ
โครงการหรือกิจการ โดยการมีส่วนร่วมจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัการใชเ้ทคนิคต่างๆ 
ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัของแต่ละพื้นท่ี และควรค านึงถึงเง่ือนไขในการด าเนิน
โครงการหรือกิจการท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ผูว้ิจยัจึงศึกษาเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การด าเนินโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการ
กระบวนมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและผู ้มีส่วนได้เสียกับโครงการอย่างเหมาะสมและ
หลากหลาย 

2.4 กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการจัดการส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม คือ กฎหมายประเภทหน่ึง มกัตราข้ึนเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็น

หลกั เน้ือหาครอบคลุมการป้องกันและเยียวยาความเส่ือมโทรมแห่งสุขภาพทั้งของมนุษยแ์ละ
อมนุษย ์และมกัคาบเก่ียวกบักฎหมายจารีตประเพณี สนธิสัญญา ขอ้ตกลง พนัธกรณี กฎระเบียบ 
และนโยบาย ฯลฯ หลากชนิดและใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินขอ้พิพาทดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 มีดงัน้ี 

2.4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายแม่บท หรือกฎหมายหลกัส าคญัในการก าหนดระเบียบแห่งอ านาจ

สูงสุดในการปกคลอง กฎหมายอ่ืนใดจะขัดแยง้และลบล้างไม่ได้ กฎหมายใดท่ีขัดแยง้กับ
รัฐธรรมนูญย่อมเป็นโมฆะ กล่าวคือ ส้ินผลบงัคบัใช้หรือใช้บงัคบั ดงันั้น การออกกฎหมายท่ีมา
แก้ไขเปล่ียนแปลงยกเลิก กลกัการใดๆในรัฐธรรมนูญย่อมเป็นการมิชอบ ยกเวน้กรณีการออก
กฎหมายดงักล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีใชอ้ยูซ่ึ่งมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัมีดงัน้ี 

มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ ์การ
โฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยั
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อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ เพื่อคุม้ครองสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพื่อ
ป้องกนัสุขภาพของประชาชน 

มาตรา 41 บุคคลและชุมชนยอ่มมีสิทธิ 
 (1) ไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 (2) เสนอเร่ืองราวร้องทุกขต่์อหน่วยงานของรัฐและไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
 (3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเน่ืองจากการกระท าหรือการละเวน้การกระท าของ
ขา้ราชการพนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา 43 บุคคลและชุมชนยอ่มมีสิทธิ 
 (1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีอนัดีงามทั้งของทอ้งถ่ินและของชาติ 
 (2) จดัการ บ ารุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืตามวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั 
 (3) เขา้ช่ือกนัเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวน้การด าเนินการใดอนัจะกระทบต่อความเป็นอยูอ่ยา่งสงบสุขของ
ประชาชนหรือชุมชนและไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งน้ี หน่วยงานของรัฐตอ้งพิจารณา
ขอ้เสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพิจารณาดว้ยตามวิธีการท่ีกฎหมาย
บญัญติั 
 (4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหน่ึง 
หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือรัฐในการด าเนินการดงักล่าว
ดว้ย 

มาตรา 57 รัฐตอ้ง 
 (1) อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและ
จารีตประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ินและของชาติ และจดัให้มีพื้นท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งรวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชน ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดใ้ช้
สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการดว้ย 
 (2) อนุรักษ ์คุม้ครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจดัการ และใชห้รือจดัใหมี้การใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสมดุล
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และย ัง่ยืน โดยตอ้งให้ประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมด าเนินการและไดรั้บ
ประโยชน์จากการด าเนินการดงักล่าวดว้ยตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา 58 การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู ้ใดด าเนินการ ถา้การนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
เสียส าคญัอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรง รัฐตอ้งด าเนินการให้มี
การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และ
จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งก่อน เพื่อ
น ามาประกอบการพิจารณา ด าเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 บุคคลและชุมชนยอ่มมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการ
ด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง 
 ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง รัฐต้องระมดัระวงัให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพนอ้ยท่ีสุด และตอ้งด าเนินการให้มี
การเยยีวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายใหแ้ก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งเป็นธรรม
และโดยไม่ชกัชา้ 

มาตรา 59 รัฐตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ท่ีมิใช่ขอ้มูลเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐหรือเป็นความลบัของทางราชการตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
และตอ้งจดัใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารดงักล่าวไดโ้ดยสะดวก 

มาตรา 72 รัฐพึงด าเนินการเก่ียวกบัท่ีดิน ทรัพยากรน ้า และพลงังาน ดงัต่อไปน้ี 
 (1) วางแผนการใชท่ี้ดินของประเทศใหเ้หมาะสมกบัสภาพของพื้นท่ีและศกัยภาพของท่ีดิน
ตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 (2) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมตลอดทั้ งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 (3) จดัให้มีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีท่ีท ากินไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและเป็นธรรม 
 (4) จัดให้มีทรัพยากรน ้ าท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอ่ืน 
 (5) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้ งพัฒนาและ
สนบัสนุนให้มีการผลิตและการใชพ้ลงังานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานอย่าง
ย ัง่ยนื 
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2.4.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2561 

มาตรา 47 ในกรณีท่ีมีการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ตามระเบียบหรือ กฎหมาย
อ่ืนใดไวแ้ลว้ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มให้ค านึงถึงผลการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดับ 
ยทุธศาสตร์ดงักล่าวดว้ย  

มาตรา 48 เพือ่ประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหรั้ฐมนตรี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการ
หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผูใ้ดด าเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการหรือ 
การด าเนินการท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน
หรือส่ิงแวดลอ้ม อย่างรุนแรง ซ่ึงผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม  

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตาม
วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ประกาศก าหนด โดยจะก าหนดใหแ้ตกต่างกนัตามประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการหรือ 
การด าเนินการก็ได ้และอย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยสาระส าคญัเก่ียวกบัรายละเอียดโครงการหรือ
กิจการ หรือการด าเนินการ สภาพส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนั การประเมินทางเลือกในการด าเนินการ การ
ประเมินผล กระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการทั้งทางตรง
และทางออ้ม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ป้องกนัแกไ้ขผลกระทบ ส่ิงแวดลอ้มและการชดเชยเยยีวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย 

การจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการหรือกิจการหรือ การ
ด าเนินการของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผูใ้ดด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดของประชาชนหรือ
ชุมชน หรือส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรง ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตตอ้งประเมินผลกระทบดา้น
สุขภาพ และจดัให้ มีการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติประกาศก าหนด เป็นการเพิ่มเติมจากท่ีตอ้งด าเนินการตามวรรคสองดว้ย  
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ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอคณะกรรมการ 
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหน่ึงทุกรอบระยะเวลาห้าปี หรือใน
กรณี ท่ีมีความจ าเป็นจะด าเนินการใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้ 

มาตรา 49 ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการท่ีต้องจัดท ารายงาน การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของ 
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการร่วมกบัเอกชนท่ีตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบ
จาก คณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบ
โครงการหรือ กิจการหรือการด าเนินการนั้น จดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่
ในระยะท าการศึกษา ความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการ และเสนอต่อ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ใน
การพิจารณาเสนอความเห็นของ  คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติให้มีความเห็นของ
คณะกรรมการผูช้  านาญการประกอบการพิจารณาดว้ย 

ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามวรรคหน่ึง คณะรัฐมนตรีอาจ
ขอให้ บุคคลหรือสถาบันใดซ่ึงมีความช านาญหรือเช่ียวชาญเก่ียวกับการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ท าการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ยกไ็ด ้ 

กรณีโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการท่ีตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่
ต้องเสนอขอรับ ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้
หน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบ โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการนั้นจดัท าและเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาหนดไว้ใน
มาตรา 50 และมาตรา 51/1 ดว้ยโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการท่ีตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอ้มตามวรรคหน่ึงเป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการดา้นการคมนาคมขนส่ง การ
ชลประทาน การป้องกันสาธารณภยั โรงพยาบาล หรือท่ีอยู่อาศยั ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ในระหว่างท่ีรอผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
หน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการนั้น อาจเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมติัให้ด าเนินกระบวนการหรือขั้นตอนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเอกชนท่ีจะ
เป็นผูรั้บงานนั้น ไปพลางก่อนได ้แต่จะลงนามผกูพนัในสญัญาหรือใหสิ้ทธิกบัเอกชนผูน้ั้นไม่ได ้

มาตรา 50 ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการท่ีต้องจัดท ารายงาน การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการท่ีจะตอ้ง 
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ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายก่อนเร่ิมการก่อสร้างหรือด าเนินการ ให้ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาต
เสนอ รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่อเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น 
และต่อ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือหน่วยงานของรัฐ
ตามท่ีคณะกรรมการ ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีแทน ในการเสนอรายงาน
ดงักล่าวอาจจดัท าเป็นรายงาน ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 48 วรรคสอง กไ็ด ้ 

ให้เจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการ
หรือ การด าเนินการตามวรรคหน่ึงไวจ้นกว่ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจะไดรั้บ
ความเห็นชอบ หรือถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการ และไดรั้บหนังสือ
แจง้ผลการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวจากส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้มหรือหน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน  

ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือหน่วยงานของรัฐ 
ตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีแทนตรวจสอบรายงานการ
ประเมินผล กระทบส่ิงแวดลอ้มและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเสนอมา หากเห็นวา่รายงานการประเมินผล
กระทบ ส่ิงแวดลอ้มนั้นมิไดจ้ดัท าให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรา 48 วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมีเอกสารไม่ครบถว้น ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน แจง้ให้ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตท่ีเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทราบภายในสิบห้าวนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มนั้น  

ในกรณีท่ีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือหน่วยงานของ
รัฐ ตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีแทนเห็นว่ารายงานการ
ประเมินผล กระทบส่ิงแวดลอ้มไดจ้ดัท าถูกตอ้งและมีเอกสารครบถว้น หรือไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม
ใหถู้กตอ้งและ ครบถว้นตามวรรคสามแลว้ ให้ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มหรือ หน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบติั
หน้าท่ีแทนพิจารณาเสนอ ความเห็นเบ้ืองตน้เก่ียวกบัรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
นั้น เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการผูช้  านาญการ พิจารณาต่อไป  
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ในการด าเนินการตามมาตราน้ี ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติอาจมอบหมายใหห้น่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืน ปฏิบติัหน้าท่ีแทนได ้เวน้แต่โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการท่ีตอ้งจดัท า
รายงานการประเมินผล กระทบส่ิงแวดล้อมตามวรรคหน่ึง เป็นโครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใด ของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง หรือเป็น
โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการ ตามมาตรา 49 วรรคส่ี ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติประกาศก าหนด  

ให้หน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ี
แทน ตามวรรคห้า รายงานผลการปฏิบัติงานและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของ คณะกรรมการผูช้  านาญการให้คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติทราบภายใน
ระยะเวลา และตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติประกาศก าหนด  

มาตรา 51 ให้คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผูช้  านาญการ เพื่อท า
หน้าท่ีพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิหรือ 
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตในกิจการ 
อนัเป็นสาระส าคญัส าหรับการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการนั้นตามกฎหมายร่วม
เป็น กรรมการอยูด่ว้ย 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแต่งตั้งกรรมการผูช้  านาญการตามวรรคหน่ึง ให้
เป็นไป ตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติประกาศก าหนด  

ให้น าความในมาตรา 16 และมาตรา 17 มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะกรรมการ 
ผูช้  านาญการตามวรรคหน่ึงดว้ยโดยอนุโลม  

มาตรา 51/1 ให้คณะกรรมการผู ้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีได้รับรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม จากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือหน่วยงานของ
รัฐตามท่ี คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีแทน ถา้คณะกรรมการ
ผูช้  านาญการมิได้ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการ
ผูช้  านาญการใหค้วามเห็นชอบ  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูช้  านาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาต
แกไ้ข เพิ่มเติมหรือจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหม่ตามแนวทาง รายละเอียด 
ประเด็น หรือหัวขอ้ท่ีคณะกรรมการผูช้  านาญการก าหนดภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ี
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ไดรั้บแจง้ผล การพิจารณาของคณะกรรมการผูช้  านาญการ มิฉะนั้นให้ถือว่าผูด้  าเนินการหรือผูข้อ
อนุญาตไม่ประสงค์ จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และให้ถือว่าจบ
กระบวนการพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่ตดัสิทธิท่ีผูด้  าเนินการหรือผู ้
ขออนุญาตจะเสนอรายงาน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหม่ตามมาตรา 50  

เม่ือผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตไดเ้สนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มซ่ึงได้
ท า การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือไดจ้ดัท าใหม่แลว้ ให้คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณาให้แลว้เสร็จ
ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานดงักล่าว ถา้คณะกรรมการผูช้  านาญการมิไดพ้ิจารณาให้
แลว้เสร็จภายใน ก าหนดเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่คณะกรรมการผูช้  านาญการใหค้วามเห็นชอบ  

ในกรณีคณะกรรมการผูช้  านาญการไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเสนอตามวรรคสาม ใหถื้อวา่จบกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่ตดัสิทธิท่ีผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตจะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ ตามมาตรา 50  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูช้  านาญการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ความเห็น
ของ คณะกรรมการผูช้  านาญการใหเ้ป็นท่ีสุด 

2.4.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภท ขนาด 
และวธีิปฏิบัตสิ าหรับโครงการหรือกจิการ ที่อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ท้ังทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีส่วน
ราชการ รัฐวสิาหกจิ หรือเอกชน จะต้องจัดท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 46 และมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการ
จ ากดั สิทธิและเสรีภาพของบุคคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ จึงออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  



 27 

ล าดบั ประเภทโครงการ
หรือกจิการ 

ขนาด หลกัเกณฑ์ วธีิการ  
ระเบียบปฏิบัติ 

๙ ท่าเทียบเรือ ๑) ท่ีมีความยาวหนา้ท่าท่ีเรือเขา้เทียบได ้
(berth length) ตั้งแต่ ๓๐๐ เมตรข้ึนไป 
หรือท่ีมีพื้นท่ีหน้าท่าตั้ งแต่ ๑๐ ,๐๐๐ 
ตารางเมตร  ข้ึนไป ยกเว้น ท่าเ รือท่ี
ชาวบา้น ใชส้อยในชีวิตประจ าวนั และ
การท่องเท่ียว  
๒)  ท่ี มี ก ารขุดลอก ร่องน ้ า  ตั้ ง แ ต่  
๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเ์มตร ข้ึนไป  
๓) ท่ีมีการขนถ่ายวตัถุอันตราย  หรือ
กากของเสียอันตรายซ่ึงเ ป็น  สารก่อ
มะเร็งกลุ่ม ๑ มีปริมาณรวมกันตั้ งแต่ 
๒๕ ,๐๐๐ ตัน / เ ดือน  ข้ึนไป หรือ มี
ปริมาณรวมกนัทั้งปี ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ 
ตนั/ปี ข้ึนไป 

ให้ เสนอในขั้ นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ  
 
 
 
 
ให้ เสนอในขั้ นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ  
ให้ เสนอในขั้ นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 

 
2.4.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 

2548 
ซ่ึงระเบียบก าหนดไว้ว่า ก่อนเร่ิมด าเนินการโครงการของรัฐอันจะมีผลกระทบอย่าง

กวา้งขวางต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มสุขภาพอนามยั วิถีชีวิต หรือส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินนั้น
หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบตอ้งจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลให้ประชาชนทราบ และรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีการอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง อนัไดแ้ก่ การส ารวจความคิดเห็น
การประชุมปรึกษาหารือ หรือใช้วิธีอ่ืนท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด หรือ
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว ้โดยต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น 
ระยะเวลา สถานท่ีตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
โครงการของรัฐและให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีข้ึนตาม โดยส านักงานปลัดส านัก
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นายกรัฐมนตรีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล ส่งเสริมสนบัสนุน ช่วยเหลือ และแนะน าหน่วยงานของรัฐใน
การด าเนินการตามระเบียบน้ี 

นอกจากน้ี หากรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแลว้ ปรากฏว่าการด าเนินโครงการของรัฐ
โครงการใดอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชนมากกวา่ขอ้มูลท่ีเผยแพร่แก่ประชาชน แต่มีความ
จ าเป็นตอ้งด าเนินโครงการดงักล่าวต่อไป หน่วยงานของรัฐตอ้งก าหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ข หรือ
เยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดงักล่าวเพิ่มข้ึนตามความ
เหมาะสมก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

 อย่างไรก็ตาม ระเบียบน้ีไม่ใช้บงัคบัแก่โครงการของรัฐท่ีกฎหมายบญัญติัวิธีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนหรือผูมี้ส่วนได้เสียไวเ้ป็นการเฉพาะและโครงการของรัฐท่ีเร่ิม
ด าเนินการไปแลว้ก่อนวนัท่ีระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

2.5 ความเป็นมาและรายละเอยีดของโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  
โครงการท่าเรือแหลมฉบงั เป็นท่าเรือน ้ าลึกหลกัในการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ โดย

ท่าเรือแหลมฉบงัไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลในการเป็นท่าเรือหลกัของประเทศแทน
ท่าเรือกรุงเทพ เน่ืองจากรัฐบาลมีแนวคิดว่าประเทศไทยควรจะสร้างท่าเรือพาณิชยข้ึ์นใหม่อีกแห่ง
หน่ึง โดยโครงการท่าเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 1 ไดเ้ปิดด าเนินการท่าเทียบเรือ B1 เป็นท่าแรกเม่ือวนัท่ี 
21 มกราคม 2534 ต่อมาในปี 2538 รัฐบาลไดใ้ห้เหตุผลว่าโครงการท่าเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 1 ตอ้ง
รองรับตูสิ้นคา้จนทะลุขีดความสามารถ รัฐบาลจึงเร่งผลกัดนัแผนการพฒันาโครงการท่าเรือแหลม
ฉบงัระยะท่ี 2 เพื่อให้สามารถรองรับตูสิ้นค้าไดม้ากยิ่งข้ึนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขนส่ง
สินคา้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยโครงการท่าเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 2 เร่ิมเปิดใชบ้ริการเม่ือปี 
พ.ศ. 2547 ต่อมาปี 2558 รัฐบาลไดใ้ห้มีการสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 3 เพื่อรองรับ
เศรษฐกิจของประเทศและมีการเสริมศกัยภาพท่าเรือแหลมฉบงัให้เป็นศูนยก์ลางของการขนส่ง
สินคา้ระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การพฒันาท่าเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 3 มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาใหท้นักบัปริมาณสินคา้ท่ีมีเพิ่มข้ึนทุกปีและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

2.5.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 ปัจจุบนัการท่าเรือแห่งประเทศไทยไดพ้ฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ซ่ึงมี
ขีดความสามารถในการรองรับตูสิ้นคา้รวมประมาณ 10 - 11 ลา้นทีอียตู่อปี และรองรับการน าเขา้ – 
ส่งออกสินค้ารถยนต์ได้ประมาณ 2.0 ล้านคันต่อปี อย่างไรก็ตาม การท่าเรือฯ ได้พิจารณาขีด
ความสามารถของท่าเรือแหลมฉบงัท่ีมีอยู ่เปรียบเทียบกบัการพยากรณ์ปริมาณตูสิ้นคา้ท่ีจะเพิ่มข้ึน
ในอนาคตแลว้ เห็นว่าปริมาณตูสิ้นคา้ผ่านท่าเรือแหลมฉบงัจะสูงเกิน 10 ลา้นทีอียูต่อปี ตามการ
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ขยายตวัของเศรษฐกิจและการคา้ของประเทศ ซ่ึงจะเต็มขีดความสามารถรวมของโครงการท่าเรือ
แหลมฉบงั ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 การท่าเรือฯ จึงไดว้างแผนพฒันาโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลม
ฉบงั ระยะท่ี 3 เพื่อรองรับการขยายตวัของปริมาณการขนส่งสินคา้ทางทะเลดงักล่าว โดยจะท าการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและส่ิงอานวยความสะดวกอ่ืนๆ ตลอดจนโครงข่ายและระบบการ
ขนส่งต่อเน่ืองท่ีจ าเป็นต่างๆ ในเขตพื้นท่ีท่าเรือแหลมฉบงัท่ีจะเช่ือมต่อกบัภายนอกใหเ้พียงพอและ
พร้อมท่ีจะรองรับการขยายตวัของปริมาณเรือและสินคา้ประเภทต่างๆใหท้นัท่วงที 
 การพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 มีความจ าเป็นจะตอ้งให้ทนักบัปริมาณสินคา้ท่ีมี
เพิ่มข้ึนทุกปี และเพื่อให้ขานรับการรวมตวัของอาเซียนในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ โดยมีตลาด
และฐานการผลิตเดียวกนั และมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
และการเคล่ือนยา้ยเงินทุนท่ีเสรีมากข้ึน อีกทั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ไดพ้ิจารณาขีดความสามารถ
ของท่าเรือแหลมฉบงัท่ีมีอยูเ่ปรียบเทียบกบัการพยากรณ์ปริมาณตูสิ้นคา้ท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคตแลว้ 
พบว่าในปี พ.ศ. 2565 จะมีปริมาณตูสิ้นคา้ผ่านท่าเรือแหลมฉบงัเพิ่มข้ึนเป็น 9 ลา้นทีอีย/ูปี ตามการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจและการคา้ของประเทศ จึงไดว้างแผนโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบงั 
ระยะท่ี 3 เพื่อรองรับการขยายตวัของปริมาณการขนส่งสินคา้ทางทะเลดังกล่าว โดยจะท าการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ตลอดจนโครงข่าย และระบบ
การขนส่งต่อเน่ืองท่ีจ าเป็นต่างๆ ในเขตพื้นท่ีท่าเรือแหลมฉบงัท่ีจะเช่ือมต่อกบัภายนอกใหเ้พียงพอ
และพร้อมท่ีจะรองรับการขยายตวัของปริมาณเรือและสินคา้ประเภทต่างๆ ให้ทนัท่วงที เพื่อมิให้
ประสบปัญหาความแออัด และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจส่วนรวม และขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี พื้นท่ีพฒันาโครงการอยูติ่ดกบัท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 2 ภายในพื้นท่ีท่ีไดป้ระกาศ
เป็นเขตท่าเรือแหลมฉบงั เม่ือปี พ.ศ.2539 

2.5.2 รายละเอยีดโครงการ   
2.5.2.1 สภาพทัว่ไปของท่าเรือแหลมฉบงั    
การพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 1 และ 2 ท่ีผ่านมา มีพื้นท่ีขนาด 6,340 ไร่ มี

ท่าเรือท่ีเปิดด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งหมด 18 ท่า แบ่งเป็นท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 1 จ านวน 11 
ท่า (A, B) และท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 2 จ านวน 7 ท่า (C, D) นอกจากนั้น ท่าเรือแหลมฉบงัยงัมี
พื้นท่ีท่ีไม่ไดใ้ช้เป็นท่าเรือโดยตรง ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 7 พื้นท่ี โดยในแต่ละพื้นท่ีจะน าไปใช้ใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองจากท่าเรือรวมถึงพื้นท่ีส าหรับชุมชนและสนัทนาการ แผนผงัการใชพ้ื้นท่ีท่าเรือ
แหลมฉบงั ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 แสดงดงัภาพท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2 แผนผงัการใชพ้ื้นท่ีท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

ที่มา: รายงาน EHIA โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบงั ขั้นท่ี 3 (ฉบบัสมบูรณ์), 2562 
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2.5.2.2 ท่ีตั้งโครงการและการเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ    
การเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการจากกรุงเทพฯ ท าไดส้ะดวก โดยเส้นทางหลกัจะใช้

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ - ชลบุรี) ประมาณ 108 กิโลเมตร จะเช่ือมเขา้สู่ถนนแหลมฉบงั
ไปอีกประมาณ 8.5 กิโลเมตร กจ็ะถึงพื้นท่ีโครงการ นอกจากนั้นยงัสามารถใชเ้ส้นทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ประมาณ 120 กิโลเมตร จากนั้นเล้ียวขวาเขา้สู่ถนนแหลมฉบงัไปอีก
ประมาณ 8.5 กิโลเมตร ก็จะถึงพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงท่ีตั้งโครงการอยูติ่ดกบัดา้นทิศใตข้องท่าเรือแหลม
ฉบงั ระยะท่ี 2  

2.5.2.3 รายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3  
1) ท่าเรือและพื้นท่ีหลงัท่า 
องคป์ระกอบของท่าเรือ (ภาพท่ี 2.3) จะแบ่งเป็น 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีท่าเทียบเรือและ

พื้นท่ีหลงัท่า พื้นท่ีท่าเทียบเรือ ประกอบดว้ยท่าเรือ 4 ประเภท ไดแ้ก่ ท่าเรือขนส่งตูสิ้นคา้ (E1 E2 F1 
และ F2) ท่าเรือขนส่งรถยนต์ (Ro-Ro) (E0) ท่าเรือชายฝ่ัง และท่าเรือบริการ ส าหรับพื้นท่ีหลงัท่า  
(ท่ีตอ้งถมทะเล) เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ติดกับท่าเทียบเรือและอยู่หลงัท่าเทียบเรือ จะใช้ประโยชน์ตาม
วตัถุประสงคต่์างๆ ไดแ้ก่  เป็นพื้นท่ีกองตูสิ้นคา้อยูติ่ดกบัท่าเทียบเรือขนส่งตูสิ้นคา้และท่าเรือชายฝ่ัง 
พื้นท่ีจอดรถอยู่ติดกับท่าเทียบเรือขนส่งรถยนต์ พื้นท่ีตั้ งอาคารส านักงาน พื้นท่ีส าหรับระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน ทางรถไฟ เป็นตน้ รวมถึงพื้นท่ีท่ีจะพฒันาเป็นโครงการท่าเรือแหลม
ฉบงั ระยะท่ี 4 ในอนาคต การก่อสร้างของโครงการ (ส่วนท่ีลงทุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย) 
ประกอบดว้ยงานขุดลอก – งานถมทะเล งานก่อสร้างเข่ือนกนัคล่ืนและเข่ือนลอ้มพื้นท่ีถมอาคาร
ส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง รวมถึงท่าเรือบริการและท่าเรือชายฝ่ัง ส่วนการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือและรูปแบบของท่าเทียบเรือขนส่งตูสิ้นคา้ และท่าเรือขนถ่าย รถยนต ์(Ro-Ro) จะอยูใ่น
ความรับผดิชอบของผูป้ระกอบการท่ีจะเช่าพื้นท่ีโครงการในอนาคต 
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ภาพที่ 2.3 ผงัแสดงองคป์ระกอบของโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 
ที่มา:  รายงาน EHIA โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบงั ขั้นท่ี 3 (ฉบบัสมบูรณ์), 2562 



 

2) ร่องน ้าเดินเรือและแอ่งจอดเรือ 
(1) ร่องน ้าเดินเรือ 
ร่องน ้ าเดินเรือส าหรับโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบงั ขั้นท่ี 3 เป็นร่อง

น ้าท่ีใชร่้วมกนั ระหวา่งเรือคอนเทนเนอร์ และเรือบรรทุกรถยนต ์มีรายละเอียดดงัน้ี      
1.1) ความกวา้งร่องน ้า 
ออกแบบใหร่้องน ้าแบบเดินเรือ 2 ทาง ใหแ้นวทางความกวา้งร่องน ้าไว ้ดงัน้ี  
- ในกรณีท่ีร่องน ้าเดินเรือยาวมาก        = 1.5 L  
- ในกรณีท่ีเรือท่ีออกแบบผา่นเขา้-ออกบ่อยคร้ัง = 1.5 L  
- ในกรณีท่ีเรือท่ีออกแบบมีการสวนทางกนับ่อยคร้ังตลอดความยาวร่องน ้า 

และร่องน ้ายาว = 2 L เม่ือ L คือความยาวเรือท่ีออกแบบ  
โดยเรือท่ีออกแบบมีความยาว 400 เมตร เรือล าน้ีเขา้-ออกร่องน ้าไม่บ่อยคร้ัง 

และร่องน ้าไม่ยาว จึงใชค้วามกวา้งร่องน ้า = 1.5 L = 1.5 x 400 = 600 เมตร    
1.2) ความลึกร่องน ้า 
เรือคอนเทนเนอร์กินน ้าลึกสูงสุด (D) = 15.5  เมตร 
เผื่อระยะใตท้อ้งเรือ 10% ของ    D = 1.55  เมตร 
ความลึกร่องน ้า               = 17.05  เมตร 
ระดบัน ้าลงต ่าสุด    = -2.48  เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 
ระดบัร่องน ้า      = -17.05-2.48            

= -19.53  เมตร รทก. 
ในการก่อสร้าง จะท าการขุดร่องน ้ าท่ี -18.5 เมตร รทก. แต่เผื่อระยะหรือ

ฐาน โครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งไวส้ าหรับการขดุลอกเพิ่มในอนาคตท่ี -19.5 เมตร รทก.ส าหรับร่องน ้ าท่ี
ต่อเน่ืองจาก ท่าเรือแหลมฉบงั ขั้นท่ี 2 จะขดุท่ีระดบัความลึก -16.0 เมตร รทก. เท่ากบัความลึกร่อง
น ้าเดิม 

(2) แอ่งจอดเรือและการกลบัล าเรือ 
โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบงั ขั้นท่ี 3 คาดว่าจะเปิดใชง้านประมาณปี 

พ.ศ.2571 และมีอายุการใช้งานยาวกว่า 30 ปี การออกแบบความกวา้งแอ่งจอดเรือ ตอ้งพิจารณา
ขนาดของเรือและ ขนาดของท่าเรือในภูมิภาคท่ีอาจเป็นคู่แข่ง ถึงแมท่้าเรือแหลมฉบงัไดต้ั้งเป้าหมาย
เพื่อเป็นท่าเรือศูนยก์ลาง การขนถ่ายสินคา้ในภูมิภาคอินโดจีนและจีนตอนใต ้แต่การท่ีมีแอ่งจอดเรือ
ท่ีกวา้งให้เรือสามารถกลบั ล าเรือได้สะดวก เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะดึงดูดเรือให้มาเปล่ียนถ่ายล า  
เป็นการเพิ่มปริมาณตู ้สินคา้ให้มากข้ึนอีกทางหน่ึงดว้ย ในการวางแผนน้ีจึงวางแผนใหเ้รือสามารถ
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กลบัล าไดใ้นแอ่งจอดเรือ โดยความกวา้งของแอ่งจอดเรือไดอ้า้งอิงไดจ้าก Technical Standards and 
Commentaries for Port  and Harbours Facilities in Japan ดงัน้ี    

ความกวา้งของแอ่งกลบัล าเรือโดยมีลากจูงช่วย  = 2L 
L คือ ความยาวของเรือ             = 400    เมตร    
ความกวา้งแอ่งกลบัล าเรือ             =  2  x 400 = 800  เมตร    
มีเรือ 2 ล า จอดเทียบท่าความกวา้งเรือ          = 2 x  60   = 120  เมตร    
ความกวา้งแอ่งจอดเรือ             = 800+120 = 920 เมตร 

3) เข่ือนกนัคล่ืนและเข่ือนลอ้มพื้นท่ีถม (Revetment)   
(1) เข่ือนกนัคล่ืน (Alignment)    
มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกในท่าเรือของญ่ีปุ่น 

ก าหนดไวใ้ห้พื้นท่ีท่ีจะใช้จอดเรือตอ้งมีคล่ืนต ่ากว่า 0.5 เมตร  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.5 
ถึงแม้ว่าพื้นท่ีท่ีจะสร้างเป็นท่าเรือใหม่ มีความเหมาะสมทางด้านต าแหน่งท่ีตั้ ง แต่อาจจะมี
ผลกระทบจากคล่ืนในมหาสมุทรอินเดียเกิดข้ึนได ้และจากการเปรียบเทียบความเหมาะสมของ
เข่ือนกนัคล่ืนแต่ละชนิด พบว่า เข่ือนกนัคล่ืนชนิดหินท้ิงมีราคาถูกกว่าเข่ือนกนัคล่ืน ชนิดกล่อง
คอนกรีต และเข่ือนกนัคล่ืนชนิดผสม Tetrapod ทั้งในกรณีน ้าลึก 8  และ 12 เมตร และเข่ือนกนัคล่ืน
ชนิดหินท้ิงยงัก่อสร้างง่าย ไม่ตอ้งใช้เคร่ืองมือก่อสร้างชนิดพิเศษ ถา้เสียหายก็ซ่อมแซมไดง่้าย 
ดงันั้น จึงพิจารณาเลือกเข่ือนกนัคล่ืนชนิดหินท้ิงส าหรับก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3    

(2) เข่ือนลอ้มพื้นท่ีถม (Revetment)    
เข่ือนลอ้มพื้นท่ีถม ใชเ้ป็นโครงสร้างเป็นคนัลอ้มรอบพื้นท่ี ท่ีตอ้งการถม

ทะเลเพื่อก่อสร้างท่าเรือรวมถึงบ่อตะกอน อีกทั้งยงัใชเ้ป็นโครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงจาก
กระแสคล่ืน เน่ืองจากบริเวณท่ีจะก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบงัระดบัน ้าบริเวณนั้น มีความลึกแตกต่าง
กนัค่อนขา้งมากซ่ึงมีความลึก ตั้งแต่ -1.0 ถึง -14.0 เมตร รทก. การออกแบบ Revetment จะถูกแบ่ง
ออกเป็น ประเภทต่างๆ ตามความลึกและต าแหน่งท่ีตั้ง เน่ืองจากค่าความสูงคล่ืนท่ีวดัไดแ้ต่ละความ
ลึกจะมีค่าไม่เท่ากนั สามารถแบ่ง ออกไดเ้ป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 

- Revetment Type A-1 วางในแนวหนา้ท่าเรือขนถ่ายรถยนต ์RO-RO, บ่อระบายน ้ าคลอง
ระบายน ้า ท่าเรือ F-1 และ F-2 ทางดา้นในของแอ่งจอดเรือ ระดบัน ้ ามีความลึกตั้งแต่ -3.50 ถึง 7.50 
เมตร รทก. มีความยาวประมาณ 5,431 เมตร 

- Revetment Type A-2 วางในแนวด้านท่ีติดกับทะเลด้านหลังของท่าเรือ F-1, F-2 และ
ท่าเรือ RO-RO ระดบัน ้ามีความลึกตั้งแต่ -1.00 ถึง -7.00 เมตร รทก. มีความยาวประมาณ 3,161 เมตร 
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- Revetment Type B วางในแนวระหว่างแอ่งจอดเรือกบับ่อระบายน ้ า ระดบัน ้ ามีความลึก
ตั้งแต่ -3.50 ถึง -4.50 เมตร รทก. มีความยาวประมาณ 425 เมตร 

- Revetment Type C วางในแนวท่ีติดกบัท่าเรือชายฝ่ัง ระดบัน ้ ามีความลึกตั้งแต่ -6.50 ถึง -
7.50 เมตร รทก.  มีความยาวประมาณ 600 เมตร 

- Revetment Type D-1 ก่อสร้างล้อมรอบพื้นท่ีถมพฒันาเป็นท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 4 
ระดบัน ้ามีความลึกตั้งแต่ -7.50 ถึง -10.00 เมตร รทก. มีความยาวประมาณ 5,155 เมตร 

- Revetment Type D-2 ก่อสร้างท าเป็นคนัลอ้มรอบบ่อท้ิงตะกอนจากการขุดลอก ทะเล 
ระดบัน ้ามีความลึกตั้งแต่ -8.00 ถึง -14.00 เมตร รทก. มีความยาวประมาณ 4,879 เมตร 

- Revetment Type E วางในแนวท่ีติดกบัท่าเรือบริการ ระดบัน ้ามีความลึก -7.00 เมตร รทก. 
มีความยาวประมาณ 435 เมตร 

- Revetment Type F ปรับปรุงเข่ือนกันคล่ืน เดิมให้กลายเป็น Revetment ล้อมรอบบ่อ
ตะกอนโดยการปูแผน่ Geotextile และถมทรายปิดทบั ระดบัน ้ามีความลึก -8.00 เมตร รทก. มีความ
ยาวประมาณ 2,976 เมตร    

การถมพื้นท่ีจะสามารถเร่ิมได้ก็ต่อเม่ือได้มีการก่อสร้างเข่ือนลอ้มพื้นท่ีถมท่ีถูกตอ้งและ 
เพียงพอไม่ว่าจะเป็น Revetment หรือ Slope Protection หรือ Dike และงานก่อสร้างเข่ือนลอ้มพื้นท่ี
ถมจะตอ้งมัน่คงเพียงพอท่ีจะตา้นคล่ืนท่ีออกแบบโดยอยูบ่นพื้นฐานของหนา้ท่ีของโครงสร้างและ
อายกุารใชง้าน โดยชนิดของโครงสร้างส าหรับโครงสร้างของเข่ือนลอ้มพื้นท่ีถม มีโครงสร้างดา้น
นอกเป็นหิน เน่ืองจากวสัดุจากหิน ( Rock and Stone ) ท่ีใช้ในงานสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินดว้ย
ราคาประหยดัและมีประสิทธิภาพสูง 

2.6 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
งานวิจยัท่ีน าเสนอในคร้ังน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยัเร่ืองการประเมินผลกระทบทาง

สังคมเก่ียวกบัโครงการพฒันาต่างๆ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงผูศึ้กษาไดใ้หค้วามสนใจ 
ในประเด็นผลกระทบทางสังคมและปัญหาท่ีเกิดจากการพฒันาโครงการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และแนวทางการลดผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดจากการพฒันา ดงัน้ี 

อภิรักษ ์สงรักษ ์และคณะ (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การประเมินผลกระทบทางสังคมจาก
โครงการพฒันาท่าเทียบเรือพาณิชย์ : กรณีศึกษาอ าเภอกันตัง จังหวดัตรัง โดยการสัมภาษณ์
ครัวเรือนตวัอยา่งจ านวน 400 ครัวเรือน ร่วมกบัการเปิดเวทีเสวนาระดบัชุมชน ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจ และคาดวา่โครงการพฒันาท่าเทียบเรือพาณิชยส่์งผลดีต่อชุมชน
ในระดบัต ่า ในขณะเดียวกนัชุมชนมีความกงัวลต่อประเด็นปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหลงัพฒันา
โครงการท่าเทียบเรือพาณิชยไ์ดแ้ก่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ การจราจรทางบกและทางน ้ า 
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ปัญหาด้านอาชญากรรมและความปลอดภัยแนวทางการพฒันาท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
ในระยะยาวคือการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและควบคุมหรือจ ากดัการพฒันาโครงการ
ขนาดใหญ่ท่ีกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนสูง 

กมลพรรณ ศุภศิริสันต์ และคณะ (2560) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษารูปแบบของ
คณะกรรมการภาคประชาสังคมในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย กรณีศึกษา 
โครงการท่าเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 3 เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของ
โครงการท่าเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 และศึกษารูปแบบของคณะกรรมการภาคประชา
สังคม (Advisory Committee) ในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีมีวิธีการเก็บ
ขอ้มูล คือ การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม กลุ่มตวัอย่างใน
งานวิจยัคร้ังน้ี คือ สมาชิกในคณะกรรมการภาคประชาสังคมของโครงการท่าเรือแหลมฉบงัระยะ 
ท่ี 3  จ านวน 8 คน ชาวบา้นในชุมชนตะเคียนเต้ีย บางละมุง โรงโป๊ะ นาเกลือและแหลมฉบงั และ
นกัวิชาการดา้นการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ผลการวิจยัพบวา่โครงการท่าเรือแหลมฉบงั
มีผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม คือ เกิดการสะสมของตะกอนเลนท่ีหน้าหาดท าให้มีการสูญพนัธ์ุ 
ของสัตวน์ ้ าหลายชนิด ดา้นเศรษฐกิจ คือ การสูญเสียพื้นท่ีท ามาหากินของชาวประมงชุมชนทอ้งถ่ิน
ดั้งเดิม ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องชาวประมง ดา้นสังคม คือ การเวนคืนท่ีดินและการก าหนดเขต
การเดินเรือจากทางภาครัฐ ในส่วนรูปแบบของคณะกรรมการภาคประชาสังคมมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย นกัวิชาการ หน่วยงานรัฐ ตวัแทนชุมชน โดยมีบริษทั
ท่ีปรึกษาและเจ้าของโครงการเป็นผูใ้ห้ข้อมูล โดยอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ คือ 
คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการก ากับการศึกษาและการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัเจา้ของโครงการและบริษทัท่ีปรึกษา อีกทั้งมีหนา้ท่ีให้ความเห็นถึงปัญหาและ
ผลกระทบ เพื่อหาทางออกและมาตรการแกไ้ขปัญหา ส าหรับวาระและการด ารงต าแหน่ง คือ เร่ิม
ตั้งแต่ก าหนดขอบเขตการศึกษาจนเสนอรายงานเห็นชอบผา่น 

กตญัญรัตน์ เศลารักษ์ (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การประเมินผลกระทบทางสังคมของ
โรงงานผลิตเอทานอลต่อชุมชนบริเวณรอบขา้ง เพื่อศึกษาประเมินผลกระทบทางสังคมของชุมชน
รอบโรงงานผลิตเอทานอลและเพื่อหาแนวทางและมาตรการลดผลกระทบทางสงัคมบนพื้นฐานการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินการของโรงงานผลิตเอทา
นอลส่งผลกระทบทางสังคมต่อชุมชน 1) เกิดแรงงานคืนถ่ินและการยา้ยถ่ินเขา้มาของคนภายนอก
ชุมชนและกลุ่มผูรั้บเหมางานในโรงงาน โดยมีเป้าหมายหลกัเพื่อประกอบอาชีพในชุมชน 2) วิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนในชุมชนท่ีพึ่งพาล าน ้ าในการหาปลาตามช่วงฤดูกาล และการพึ่งพาป่าในการเก็บ
หรือหาของป่าสามารถท าไดน้้อยลง และกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในชุมชน เกิดน ้ าเน่าเสียในแม่น ้ า 
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เกิดมลภาวะทางอากาศ เสียงและฝุ่ นละอองจากการจราจรและกระบวนการภายในโรงงาน และ
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจไดแ้ก่ การถือครองท่ีดินของคนภายในชุมชนลดลงและไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปเป็นคนภายนอกชุมชนเข้ามาครอบครองมากข้ึน ขณะเดียวกันได้ส่งผลด้านบวกต่ออาชีพ
เกษตรกรรมท่ีมีรายไดต้ลอดทั้งปี จากการขายมนัส าปะหลงัใหก้บัโรงงาน รวมถึงอาชีพคา้ขายและ
รับจา้งมีรายไดเ้พิ่มข้ึนเช่นกนั 3) การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนในชุมชนและคนภายนอกชุมชน
นั้นมีส่วนส าคญัท่ีช่วยลดความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 4) ท าให้สถาบนัครอบครัวเขม้แข็งข้ึนจาก
การท่ีสมาชิกในครอบครัวยา้ยถ่ินกลบัภูมิล าเนาเดิม เกิดระบบความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัของคนภายใน
ชุมชนและคนภายนอกชุมชน รวมทั้งผูน้ าชุมชนมีส่วนผลกัดนัให้ชุมชนมีอาชีพและมีรายไดท่ี้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 5) ได้มีการพฒันาปรับปรุงในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน 
โดยเฉพาะการคมนาคมท่ีรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

อรอุมา เตพละกุล และคณะ (2557) ไดท้ าการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสังคม เสียง
สะท้อนจากคนในชุมชน กรณีศึกษาโครงการอุทยานรังสรรค์นวตักรรมด้านอวกาศ  (Space 
Krenovation Park: SKP) หรือโครงการ SKP โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ รวมไปถึงการคน้ควา้
ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารโครงการฯ และขอ้มูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบ
โครงการฯ การวิจยัเชิงส ารวจใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือไดจ้ านวน 1,103 คน ต่อการรับรู้ และการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของ
ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. และการ
คาดการณ์ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากโครงการฯ ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
มีประเดน็ในการประเมิน อนัประกอบไปดว้ย การอพยพยา้ยถ่ินฐานของคนในชุมชนและคนต่างถ่ิน 
ความเขม้แขง็ของชุมชนและการร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน การพฒันาดา้นการศึกษา คุณค่าทาง
ประเพณีวฒันธรรม ปัญหาสังคมและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ปัญหาการจราจร การ
ประกอบอาชีพและการจา้งงาน รายไดแ้ละรายจ่าย ความเพียงพอและการเขา้ถึงสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน การเปล่ียนแปลงทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของชุมชน และการเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจาก
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ผลการส ารวจความเห็นของคนในชุมชนโดยรอบ สทอภ. พอจะอนุมานไดว้่า 
คนในชุมชนส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการด าเนินโครงการ SKP อย่างมาก โดยเฉพาะการ
ก่อใหเ้กิดการจา้งงานสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน และเป็นการสนบัสนุนส่งเสริมใหค้นในชุมชน
ไดรั้บความรู้ทางดา้นภูมิสารสนเทศมากยิง่ข้ึน  

อ านวย วงษ์พานิช (2549) ไดท้ าการศึกษาผลกระทบทางสังคม อนัเน่ืองมาจากโครงการ
ก่อสร้างท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติท่ีมีผลต่อประชาชนตามแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษา ใน
พื้นท่ีอ าเภอพานทอง และอ าเภอเมืองจงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบทางสังคม 
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และศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติโดย
ใช้วิธีการ การวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรท่ีศึกษาคือครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในแนววางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติดงักล่าวจ านวนทั้งส้ิน 1,271 ครัวเรือน และสุ่มตวัอย่างมา 104 ครัวเรือน โดยใช้เทคนิค
การสุ่มแบบสัดส่วน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตอ าเภอพานทอง และอ าเภอเมือง จงัหวดั
ชลบุรี ไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีโครงการ ท าให้เกิดค าถามว่าโครงการน้ีเกิดข้ึนเพื่ออะไร ท าไปแลว้
ประชาชนจะไดอ้ะไร ท าให้ประชาชนเกิดความวิตกกงัวลข้ึน เก่ียวกบัเม่ือก่อสร้างโครงการน้ีแลว้ 
สภาพท่ีท ากินจะมีสภาพเหมือนเดิมหรือไม่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนตามมา เม่ือเกิดนิคม
อุตสาหกรรมตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ และจากการศึกษายงัคน้พบว่า มีการเปล่ียนแปลง
อาชีพเล็กน้อยและรายได้ของประชาชนมีการเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย แต่ประชาชนจะมีรายได้ท่ี
แน่นอนมากข้ึนจากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาเร่ืองพื้นท่ีท ากินมีการเปล่ียนแปลง
น้อยมาก นอกจากน้ียงัเสนอให้ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ต้องท าการประชาสัมพนัธ์กับ
ประชาชนตามแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติใหม้ากข้ึน 

โรสแมรี อะโดโมไก และวิลเลียม อาร์ เชียส (2004) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและการตดัสินใจดา้นส่ิงแวดลอ้มในสามเหล่ียมปากแม่น ้ าไนเจอร์ เพื่อศึกษาความแตกต่าง
และความคลา้ยคลึงกนัของการมีส่วนร่วมระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของชุมชน โดยสัมภาษณ์ 25 
คน ประกอบดว้ย จากบริษทัน ้ ามนัขา้มชาติ 5 คน หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มของรัฐบาล
กลางและหน่วยงานดูแลแม่น ้ ารัฐ 2 คน กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม 1 คน บริษทัของชนพื้นเมือง 3 คน 
และชุมชนในแม่น ้ ารัฐรวมทั้งองคก์รพฒันาเอกชน 14 คน พบว่า บริษทัมีความวิตกเก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วม แต่ในเวลาเดียวกนัชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการการตดัสินใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
โดยท่ีบริษทัจ าเป็นต้องรู้ถึงส่ิงท่ีชุมชนต้องการและปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้โครงการสามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  

อะซิซาน มาร์ซูกิ (2009) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมิน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มในประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาการวิจยัและการเผยแพร่ขอ้มูลให้ประชาชน พบว่า 
การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยท่ี
การมีส่วนร่วมมีการแจง้ใหป้ระชาชนรับทราบและไม่มีส่วนในกระบวนการในการตดัสินใจ เพราะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในมาเลเซียเป็นเพียงเคร่ืองมือ เน่ืองจากมีขอ้บกพร่องในการควบคุม 
การขาดความตระหนักและความเช่ียวชาญในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของประชาชน แต่ใน
ความเป็นจริงโดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา ประชาชนไม่ไดมี้ส่วนร่วมอยา่งเต็มท่ี เพราะอุปสรรค
ของระบบราชการ 
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อะเมเนเซอร์ แอปป้า แซมปอง (2008) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การท าประชาพิจารณ์ของการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อทบทวนการมีส่วนร่วมของประชาชนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
การจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIS) พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมิน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและการตรวจสอบเป็นส่ิงจ าเป็นและอาจน าไปสู่ผลประโยชน์อยา่งมากส าหรับทั้ง
โครงการและชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ ซ่ึงจะลดความขดัแยง้และปัญหาการด าเนินงาน ท าให้
โครงการไดรั้บการยอมรับจากประชาชนและโครงการมีความย ัง่ยนื 

จอห์น โอ กาเกา (1996) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา ทะเลทรายแถบแอฟริกาเพื่อศึกษาปัญหา
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในแอฟริกาและการแกปั้ญหาในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พบวา่ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม คือ ประชาชนอ่าน
หนังสือไม่ออก ทั้งน้ีมีวิธีแกปั้ญหา คือ จดัโครงการท่ีส่งเสริมการพูด การเขียนบรรยายและการ
อภิปรายกับคนในท้องถ่ิน โดยคนในท้องถ่ินจะได้รับการให้ค าแนะน าและข้อตกลงเก่ียวกับ
ความคิดริเร่ิมโครงการ เจา้ของโครงการมีอ านาจในการก ากบัดูแลในการออกแบบโครงการและ
กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมส่ิงแวดล้อม โดยการออกแบบโครงการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับนั้นข้ึนอยูก่บัการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน  

จากการศึกษารายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบทางสังคมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน กล่าวไดว้า่ การประเมินผลกระทบทางสังคมเป็นการศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบ
ทางสังคมของโครงการหรือกิจการท่ีจะเกิดข้ึนกับคน ชุมชน และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซ่ึง
รวมถึงวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือของคนในชุมชนนั้ นๆ พร้อมทั้ งน าเสนอมาตรการลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจ ประชาชน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งโปร่งใส เป็นธรรม โดยยึดหลกักฎหมายและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการหรือกิจการ เพื่อลดความขัดแยง้ของ
ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของโครงการหรือกิจการ ซ่ึงสามารถน าการประเมินผลกระทบ
ทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีไดศึ้กษาจากงานวิจยัต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการวิจยัต่อไป 

 
 



 

บทที่ 3 
 

วธีิการศึกษา 

งานวิจยัเร่ือง การประเมินผลกระทบทางสังคมจากการพฒันาท่าเรือ: กรณีศึกษา โครงการ
ท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวม
ขอ้มูลทุติยภูมิจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หนังสือเอกสารทางวิชาการ รายงานการประชุม 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลออนไลน์จากส่ืออิเลคทรอนิกส์ เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ซ่ึงการศึกษาน้ีมีรายละเอียดกรอบแนวคิด
และวิธีการศึกษาดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
3.2 วิธีการด าเนินการวิจยั 
3.3 แหล่งขอ้มูลในการวิจยั 
3.4 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
3.6 การตรวจสอบการถูกตอ้งของขอ้มูล 
3.7 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1 กรอบแนวคิด 
จากการรวบรวมขอ้มูลทางวิชาการ ทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถ

ก าหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัยเร่ือง การประเมินผลกระทบทางสังคมจากการพฒันาท่าเรือ: 
กรณีศึกษา โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 



 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและ 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การเขา้ถึงและรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ
ประชาชน 
- การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
การตดัสินใจ 

การประเมินผลกระทบทางสังคม 

ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ 
- การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
- การคมนาคม 
 

ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ 
- อาชีพ 
- รายได ้
- แรงงาน การจา้งงาน 
- วิถีชีวิต 
- การชดเชย เยยีวยา 

แนวทางและมาตรการลดผลกระทบทางสังคม 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
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3.2 วธีิการด าเนินการวจิัย 
ในการวคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึง การประเมินผลกระทบทางสังคมจากการพฒันาท่าเรือ: กรณีศึกษา 

โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เป็นงานวิจยัท่ีเนน้ศึกษาการด าเนินงานของท่าเรือแหลมฉบงั 
ระยะท่ี 3 โดยศึกษาการเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการตดัสินใจ และผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 
รวมทั้งปัจจยัความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคเพื่อเสนอแนะแนวทางการในการลดผลกระทบ 
ทางสังคมภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน โดยงานวิจยัน้ีมีแนวทางปฏิบติัตามระเบียบวิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิ ธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participatory Observation) จากกลุ่ม 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ร่วมกบัการคน้ควา้ขอ้มูลจากวรรณกรรมทางวิชาการ หนงัสือ เอกสารวิชาการ 
บทความวิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเรียบเรียงขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อสรุป อภิปรายผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ 

 

3.3 แหล่งข้อมูลในการวจิัย 
แหล่งขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยแหล่งขอ้มูล 2 แหล่งท่ีส าคญั ขอ้มูลปฐม

ภูมิ (Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงมีรายละเอียดของแหล่งขอ้มูลแต่ละ
ประเภทท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดย ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) จากกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้าของ
โครงการ ผูน้ าชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี และหน่วยงานราชการส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้ง) 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
เป็นขอ้มูลเอกสาร (Documentary) ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ โดย

วรรณกรรมทางวิชาการ หนังสือ เอกสารวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน แนวทางส่งเสริมการด าเนินงานและ
ขอ้เสนอแนะ 
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3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัเร่ือง การประเมินผลกระทบทางสังคมจากการพฒันา

ท่าเรือ: กรณีศึกษา โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3  โดยการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-
structured Interview)  จากกลุ่มผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  ซ่ึงแบ่งกลุ่มดังกล่าวได้ 3 ก ลุ่ม ได้แก่   
1) เจา้ของโครงการ 2) ผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี และ 3) หน่วยงานราชการส่วนกลาง 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงประเดน็และครบถว้นมากท่ีสุด ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ซ่ึงใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) กบักลุ่มเจา้ของโครงการ และหน่วยงานราชการส่วนกลาง เพื่อเลือกผู ้
ท่ีสามารถให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั อีกทั้งยงัเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ
และสัมผสักบัปัญหาน้ีจริง และเลือกตวัอยา่งแบบบอกต่อ (Snowball Selection) กบักลุ่มผูน้ าชุมชน
และกลุ่มประชาชนในพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดการกระจายตวัของกลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งใหไ้ดข้อ้มูลจากผูน้ า
ชุมชนและประชาชนท่ีสะดวกในการใหข้อ้มูลและสามารถใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัได้
จริง อีกทั้งผูใ้หข้อ้มูลจะแนะน าต่อยงัผูอ่ื้นท่ีสามารถใหข้อ้มูลไดจ้นครบตามท่ีตอ้งการโดยท าความรู้
จกัเร่ิมแรกกบัผูน้ าชุมชน/ ประชาชนและท าการสอบถามถึงบุคคลอ่ืนๆ ท่ีสามารถใหข้อ้มูลไดต่้อไป
เร่ือยๆ เวลาท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที – 1 ชัว่โมง จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าเรียบ
เรียง ตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล เพื่อน าไปใชใ้นงานวิจยัขั้นต่อไป 

 
3.4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา คือ แนวค าถามส าหรับการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview)  ร่วมกบัการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่วม (Nonparticipatory Observation) เป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใช้เคร่ือง
บันทึกเสียง (Recorder) บันทึกในขณะทาการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูลของผู ้ท่ีถูก
สัมภาษณ์ให้มากท่ีสุด และเพื่อเป็นการทบทวนขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตองในการจดบนัทึกอีก
คร้ัง 

3.4.1.1 การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-

structured Interview) จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ หนังสือ เอกสารวิชาการ บทความ
วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดก้ าหนดค าถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั
คร้ังน้ี โดยการสัมภาษณ์เป็นการสอบถามมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open–ended 
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Questions) ท่ีสร้างข้ึนมาส าหรับกลุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งส้ิน 3 ชุดค าถามท่ีแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ 

ชุดท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจา้ของโครงการและบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงาน EIA 
ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี 
ชุดท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ส าหรับหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
โดยแบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น3ส่วนไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 

2.1 การเขา้ถึงและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจ 
2.3 ผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
ส าหรับการสร้างแบบสัมภาษณ์ในงานวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้น าแบบสอบสัมภาษณ์ให้

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง (IOC) และไดท้ าการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) โดยน าขอ้
ค าถามใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความครอบคลุมเน้ือหาครบถว้น เหมาะสมตรงตามวตัถุประสงคข์อง
การศึกษา รวมทั้ งการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง เหมาะสมกับกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล และท าการปรับแก้ตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้จึงน าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบัผูใ้หข้อ้มูลจริงเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และปรับแกอี้กคร้ังเพื่อน าไปสมัภาษณ์กบั
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลจริง ส่วนความเช่ือมัน่ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์นั้น เม่ือไดข้อ้มูลดงักล่าวแลว้
ผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูใ้ห้ขอ้มูลยืนยนัค าตอบของตนเองอีกคร้ังว่าตรงกบัท่ีไดส้ัมภาษณ์ในคร้ังแรกหรือไม่
ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง 
ดงัตารางท่ี 3.1
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ตารางที่ 3.1 ประเดน็ขอ้ค าถามในแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นหลกั วธีิการเกบ็ข้อมูล ค าถาม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การเข้าถึงและการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

สัมภาษณ์ 1) โครงการฯ มีวิธีการในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอยา่งไร และผา่นช่องทางใด 
2) ขอ้มูลท่ีโครงการฯ ประชาสมัพนัธ์เป็นขอ้มูลประเภทใด 
3) โครงการฯ มีช่องทางหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติม
หรือไม่ อยา่งไร 
4) โครงการฯ มีกิจกรรมแลกเปล่ียนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียของ
โครงการ เช่น การจดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งโครงการกบัชุมชน การลงพื้นท่ี
สอบถามชุมชน การแจกแบบสอบถาม และการเปิดบา้นให้ประชาชนเยี่ยมชมโครงการ 
(Open House) เป็นตน้ หรือไม่ อยา่งไร 

เจา้ของโครงการ 

 สัมภาษณ์ 1) ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการด าเนินการของโครงการฯ 
หรือไม่ อยา่งไร และผา่นทางช่องทางใดบา้ง 
2) ท่านคิดว่าขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการของโครงการฯ ท่ีท่านไดรั้บมีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และน่าเช่ือถือหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 
3) โครงการฯ มีกิจกรรมแลกเปล่ียนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียของ
โครงการ เช่น การจดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งท่าเรือแหลมฉบงักบัชุมชน การ
ลงพื้นท่ีสอบถามชุมชน การแจกแบบสอบถาม และการเปิดบา้นให้ประชาชนเยี่ยมชม
โครงการ (Open House) เป็นตน้ หรือไม่ 

ผูน้ าชุมชน, 
ประชาชน 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

ประเด็นหลกั วธีิการเกบ็ข้อมูล ค าถาม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การเข้าถึงและการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

 4) หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถขอทราบข้อมูลจากโครงการฯ ได้
หรือไม่ อยา่งไร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนใน
กระบวนการตัดสินใจ 

สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์ 

1) ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการด าเนินการของโครงการ
พฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 หรือไม่ อยา่งไรผา่น และทางช่องทางใดบา้ง 
2) ท่านคิดว่าขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการของโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั 
ระยะท่ี 3 ท่ีท่านไดรั้บมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และน่าเช่ือถือหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 
3) ท่าเรือแหลมฉบงัมีกิจกรรมแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
โครงการ เช่น การจดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งท่าเรือแหลมฉบงักบัชุมชน การลง
พื้นท่ีสอบถามชุมชน การแจกแบบสอบถาม และการเปิดบา้นใหป้ระชาชนเยีย่มชมโครงการ 
(Open House) เป็นตน้ หรือไม่ 
4) หากท่านตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมท่านสามารถขอทราบขอ้มูลจากท่าเรือแหลมฉบงัได้
หรือไม่ อยา่งไร 
 
1) โครงการฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนใดในการด าเนินการ 
ของโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 และไดมี้การก าหนดช่วงเวลาหรือกิจกรรมในการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่ อยา่งไร 

หน่วยงาน
ราชการ
ส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้ของโครงการ 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

ประเด็นหลกั วธีิการเกบ็ข้อมูล ค าถาม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

  
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์ 

2) โครงการฯ มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วม ตามแนวทางของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจหรือไม่ อยา่งไร 
3) โครงการฯ มีการแจง้ขอ้มูลใหก้ลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบล่วงหนา้ ก่อนกระบวนการมีส่วน
ร่วมเพื่อใหมี้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจหรือไม่ อยา่งไร 
4) โครงการฯ ไดน้ าขอ้คิดเห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาประกอบการ
ตดัสินใจในการด าเนินงานของโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 หรือไม่ 
1) ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการด าเนินการของ
โครงการฯ หรือไม่ อยา่งไร 
2) ท่านคิดว่าเทคนิคหรือวิธีการท่ีโครงการฯ ใช้ในการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไร 
เหมาะสมหรือไม่ 
3) โครงการฯ มีการแจง้ขอ้มูลให้ท่านทราบล่วงหนา้ ก่อนกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อใหมี้
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจหรือไม่ อยา่งไร 
4) ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านเคยแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ
หรือไม่อยา่งไร และผลเป็นเช่นไร 

 
 
 
 
 
 
 

ผูน้ าชุมชน, 
ประชาชน 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

ประเด็นหลกั วธีิการเกบ็ข้อมูล ค าถาม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกระทบทางสังคมจาก
โครงการพฒันาท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 

สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์ 

1) ท่านคิดว่าโครงการฯ มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมตาม
แนวทางของส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจหรือไม่ อยา่งไร 
2) ท่านคิดวา่เทคนิคหรือวิธีการท่ีโครงการฯ ใชใ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งไร 
เหมาะสมหรือไม่ 
3) โครงการฯ มีการแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบล่วงหน้า ก่อนกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อใหมี้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจหรือไม่ อยา่งไร 
4) ท่านคิดว่าโครงการฯ ไดน้ าขอ้คิดเห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมา
ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินงานของโครงการหรือไม่ 
1) ในมุมมองของหน่วยงานท่าน ท่านคิดว่าผลกระทบทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
พฒันาโครงการฯมีอะไรบา้ง ผลกระทบอะไรท่ีหนักท่ีสุด และมีขอ้เสนอแนะในการ
บรรเทาผลกระทบดงักล่าว อยา่งไร 
2) การด าเนินการของโครงการฯ อยูภ่ายใตก้ฎหมายใดบา้ง เช่นอะไรบา้ง และมีปัญหา
อุปสรรคหรือขอ้เสนอแนะต่อกฎหมายอยา่งไร 
3) โครงการฯ มีแผนหรือแนวทางในการชดเชย เยียวยา ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินการของโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 หรือไม่ อยา่งไร 

หน่วยงาน
ราชการ
ส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 
เจา้ของโครงการ 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

ประเด็นหลกั วธีิการเกบ็ข้อมูล ค าถาม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

  
 
 
สัมภาษณ์ 

4) โครงการฯ มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนหรือไม่ อยา่งไร 
5) การด าเนินการของโครงการฯ ท่ีผา่นมามีเร่ืองร้องเรียนหรือไม่ อยา่งไร ถา้มี  
ไดด้ าเนินการแกไ้ขอยา่งไร 
1) ท่านมีความวิตกกงัวลต่อผลกระทบจากโครงการหรือไม่ อยา่งไร 
2) ท่านคิดวา่การพฒันาโครงการจะส่งผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการท า
เกษตรกรรมของท่านมากนอ้ยเพียงใด 
3) ท่านคิดว่ากิจกรรมการขนส่งของโครงการจะส่งผลกระทบกบัการคมนาคมทางน ้ า
และทางบกหรือไม่ อยา่งไร 
4) ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจใน
ทอ้งถ่ินบา้งหรือไม่ อยา่งไร 
5) ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพ
บา้งหรือไม่ อยา่งไร 
6) ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของท่านบ้างหรือไม่ 
อยา่งไร 

7) ท่านคิดวา่หากไดรั้บการชดเชยทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสม ท่านยนิดีท่ีจะยา้ยออกจะพื้นท่ี
หรือไม่ อยา่งไร 

 
 
 

ผูน้ าชุมชน, 
ประชาชน 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

ประเด็นหลกั วธีิการเกบ็ข้อมูล ค าถาม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์ 

1) ในมุมมองของหน่วยงานท่าน ท่านคิดว่าผลกระทบทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
พฒันาโครงการฯมีอะไรบา้ง ผลกระทบอะไรท่ีหนกัท่ีสุด และมีขอ้เสนอแนะในการ
บรรเทาผลกระทบดงักล่าว อยา่งไร 
2) ท่านคิดวา่โครงการฯ ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ อยา่งไร 
3) ท่านเคยมีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการด าเนินการของโครงการฯ หรือไม่ อยา่งไร หาก
มีท่านไดรั้บการแกไ้ขหรือเยีย่วยาหรือไม่ อยา่งไร 
4) ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการชดเชย เยียวยา ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินการโครงการฯ 
5) โครงการฯ มีแผนหรือแนวทางในการชดเชย เยียวยา ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินการโครงการฯ หรือไม่ อยา่งไร 
6) ช่องทางรับขอ้ร้องเรียนของโครงการฯ ท่านสามารถเขา้ถึงไดห้รือไม่ อยา่งไร 
7) โครงการฯ มีกระบวนการในการตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนหรือไม่ อยา่งไร 
1) ท่านคิดวา่โครงการฯ สามารถอยูร่่วมกนักบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืหรือไม่ อยา่งไร 
2) ท่านคิดว่าปัจจยัอะไรบ้างท่ีจะท าให้การด าเนินการของโครงการฯ สามารถอยู่
ร่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และท าอยา่งไรถึงจะเหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทย 
3) ท่านคิดวา่ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการของโครงการฯ คืออะไร 

หน่วยงาน
ราชการ
ส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจา้ของโครงการ 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

ประเด็นหลกั วธีิการเกบ็ข้อมูล ค าถาม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

  
สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
สัมภาษณ์ 

4) ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
1) ท่านคิดวา่โครงการฯ สามารถอยูร่่วมกนักบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืหรือไม่ อยา่งไร 
2) ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรบ้างท่ีจะท าให้การด าเนินการของโครงการฯ สามารถอยู่
ร่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
3) ท่านคิดวา่ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการของโครงการฯ คืออะไร 
4) ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
1) ท่านคิดวา่โครงการฯ สามารถอยูร่่วมกนักบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืหรือไม่ อยา่งไร 
2) ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรบ้างท่ีจะท าให้การด าเนินการของโครงการฯ สามารถอยู่
ร่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และท าอยา่งไรถึงจะเหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทย 
3) ท่านคิดวา่ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการของโครงการฯ คืออะไร 
4) ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 

 
ผูน้ าชุมชน, 
ประชาชน 

 
 
 

หน่วยงาน
ราชการ
ส่วนกลาง 

 
 
 



 

3.4.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเกบ็รวมรวบขอ้มูล ดงัน้ี 

3.4.2.1 แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดซ่ึงผ่านการทดสอบความเหมาะสมของแบบ
สัมภาษณ์แลว้ 

3.4.2.2 เคร่ืองบันทึกเสียงเพื่อการบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ ซ่ึงผูว้ิจัยได้แจ้ง
ล่วงหนา้แก่ผูท่ี้ใหส้มัภาษณ์ เพื่อขออนุญาตก่อนการบนัทึกเสียงสมัภาษณ์ทุกคร้ัง 

3.4.2.3 สมุดบนัทึก อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และคอมพิวเตอร์ 
3.4.2.4 กลอ้งถ่ายรูป 
 

3.5 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ของงานวิจยัน้ี คือ กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จากการ
ด าเนินโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ซ่ึงไดแ้ก่ 1) เจา้ของโครงการ 2) ผูน้ าชุมชนและ 
ประชาชนในพื้นท่ี 3) หน่วยงานราชการส่วนกลาง รวมผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้งส้ินจ านวน 20 ท่าน ดงัน้ี 

1) เจา้ของโครงการ (ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีการท่าเรือฯ) จ านวน 2 ท่าน 
2) บริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ จ านวน 2 
ท่าน 
3) ผูน้ าชุมชน จ านวน 2 ท่าน 
4) ประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 13 ท่าน 
5) เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 1 ท่าน 
 

3.6 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
โดยการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใช้

ในการตรวจสอบ เพื่อใหข้อ้มูลมีความแม่นย  าและความน่าเช่ือถือ รวมทั้งลดความคลาดเคล่ือนของ
ขอ้มูล โดยไดมี้การตรวจสอบขอ้มูลก่อนท าการวิเคราะห์ ทั้งน้ี การตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นท่ีนิยมใน
การวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี 
(สุภางค ์จนัทวานิช, 2553) ไดแ้ก่ 
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3.6.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)  
คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีผูว้ิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบ คือการ

ตรวจสอบแหล่งของขอ้มูล แหล่งท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบ ไดแ้ก่ 
ดา้นเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ 
ดา้นสถานท่ี หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่ 
แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
3.6.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วจัิย (Investigator Triangulation)  

คือ ตรวจสอบว่า ผูว้ิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยเปล่ียนตัวผูส้ังเกต 
แทนท่ีจะใชผู้ว้ิจยัคนเดียวกนัสังเกตโดยตลอด ในกรณีท่ีไม่แน่ใจในคุณภาพของผูร้วบรวมขอ้มูล
ภาคสนาม ควรเปล่ียนใหมี้ผูว้ิจยัหลายคน 

3.6.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎ ี(Theory Triangulation)  
คือ การตรวจสอบวา่ ถา้ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมจะท าใหก้ารตีความขอ้มูลนั้น

แตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด อาจท าไดง่้ายกว่าในระดบัสมมติฐานชัว่คราว (Working Hypothesis) 
และแนวคิดขณะท่ีลงมือตีความสร้างขอ้สรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตินกัวิจยัจะตรวจสอบ
สามเส้าดา้นทฤษฎีไดย้ากกวา่ตรวจสอบดา้นอ่ืน 

3.6.4 การตรวจสอบสามเส้าด้านวธีิรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)  
คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ กนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่นใช้วิธีการ

สังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสาร หรือข้อมูลทุติยภูมิ
ประกอบดว้ย 

โดยการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใช้
ในการตรวจสอบขอ้มูลงานวิจยั โดยใชก้ารตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เพื่อ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม (บุคคล) มาเปรียบเทียบกนั หากมีขอ้คน้พบ
เหมือนกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันแสดงว่าผูว้ิจัยได้ข้อมูลมาถูกต้อง โดยงานวิจัยน้ีได้
แบ่งกลุ่มตวัอยา่ง ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  1) เจา้ของโครงการ 2) ผูน้ าชุมชนและ ประชาชนในพื้นท่ี 
3) หน่วยงานราชการส่วนกลาง  นอกจากน้ีผูว้ิจัยได้ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล 
(Methodological Triangulation) โดยวิธีการสังเกตร่วมกบัการซกัถาม และทบทวนจากเอกสาร/ ส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ 
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3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือผูว้ิจยัไดข้อ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ และขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ครบถว้นตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดแลว้ 
ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อสรุปเน้ือหา ความคิดเห็นและ
ขอ้มูลท่ีคน้พบ แลว้น าเสนอตามประเด็นท่ีก าหนดไวใ้นแบบสัมภาษณ์แต่ละหัวขอ้ ให้สอดคลอ้ง
กบักรอบแนวคิดและวตัถุประสงคข์องการศึกษาทั้ง 2 ขอ้ของการศึกษา ไดแ้ก่ 

3.7.1 เพื่อประเมินผลกระทบทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากโครงการ
พฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ดงัน้ี 

1) การเข้า ถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยการด า เ นินการการเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผ่านช่องทางต่างๆ การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
รวมทั้งการแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของโครงการ 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ เทคนิคหรือวิธีการในการมีส่วนร่วม และผลจากกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อการตดัสินใจในการด าเนินงานของโครงการ 

3) ผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ดา้นคุณค่า 
การใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ดา้นเศรษฐกิจและสังคม การด าเนินการอยา่งเป็นธรรมกบัทุกภาคส่วน 
การชดเชย เยียวยา ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการด าเนินโครงการหรือการมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัชุมชนทอ้งถ่ิน รวมทั้งการตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน 

3.7.2 เพื่อหาแนวทางและมาตรการลดผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั 
ระยะท่ี 3 ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลการด าเนินการโครงการพฒันาท่าเรือ
แหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ตามหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนและการชดเชยเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ
จากการพฒันาโครงการ เพื่อใหโ้ครงการอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 



 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

งานวิจัยเร่ืองการประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือ กรณีศึกษา: 
โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ผูว้ิจยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลและท าการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) กบัเจา้ของโครงการ ผูน้ าชุมชนและ ประชาชนในพื้นท่ี 
และเจา้หนา้ท่ีราชการส่วนภูมิภาค ร่วมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
 4.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 4.2 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 
  4.2.1 การเขา้ถึงและรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
  4.2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ 
  4.2.3 ผลกระทบทางสงัคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 
 4.3 ขอ้เสนอแนะ 

4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือ กรณีศึกษา: 

โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ประกอบดว้ย 
1) เจา้ของโครงการ (ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีการท่าเรือฯ) จ านวน 2 ท่าน 
2) บริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ จ านวน 2 
ท่าน 
3) ผูน้ าชุมชน จ านวน 2 ท่าน 
4) ประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 13 ท่าน 
5) เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 1 ท่าน 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ จ านวน 20 ท่าน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีเพศชายจ านวน 14 ราย 

และเพศหญิงจ านวน 6 ราย มีอายใุนช่วงตั้งแต่ 41 – 50 ปี มากท่ีสุด จ านวน 7 ราย โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี/ ปวส. จ านวน 7 ราย ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  จ านวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
 ชาย 14 70 
 หญิง 6 30 
 รวม 20 100 

2. อายุ  จ านวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
 อาย ุ31 – 40 ปี 4 20 
 อาย ุ41 – 50 ปี 7 35 
 อาย ุ51 – 60 ปี 5 25 
 อาย ุ61 – 70 ปี 4 20 
 รวม 20 100 

3. วุฒิการศึกษา  จ านวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
 ประถมศึกษา 3 15 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 2 10 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 4 20 
 ปริญญาตรี/ ปวส. 7 35 
 ปริญญาโท 4 20 
 รวม 20 100 

 
4.2 ข้อมูลความคดิเห็นท่ีมีต่อการด าเนินโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

การศึกษาเร่ือง การประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือ: กรณีศึกษา 
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) จากกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงได้
ท าการศึกษาขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ใน 3 
กระบวนการ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงและรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ 
และผลกระทบทางสงัคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ผลการศึกษา ดงัน้ี 
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4.2.1 การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการ สามารถแยกประเดน็พิจารณาไดด้งัน้ี 
4.2.1.1 วิธีการในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ 

  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 1 พบว่า “มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ และการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน” ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ท่านท่ี 1 ท่ีระบุว่า “โครงการมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางส่ือ
สาธารณะ 3 ช่องทาง ได้แก่ สถานีวิทยุ เว็บไซต์ และติดประกาศประชาสัมพนัธ์ ณ เทศบาลในพื้นที่ 
โดยมีการจัดท าสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงตามหน่วยงานในพื้นท่ี ได้แก่ 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้น าชุมชนในพื้นท่ี 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.laemchabangportphase3.com 
และติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามหน่วยงานใน
พื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น าชุมชนในพื้นท่ี 
และสถานพยาบาลในพืน้ที่ และยงัมีการเปิดเวทีรับฟังความคดิเห็นของประชาชน” 

และจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และประชาชนใน
พื้นท่ีเร่ืองของการได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการด าเนินงานของ
โครงการฯ 

พบว่า ประชาชนในพื้นท่ี ร้อยละ 100 ให้ขอ้มูลว่าไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการด าเนินงานของโครงการฯ ผ่านทางเสียงตามสาย ผูน้ าชุมชน และการ 
เขา้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงผูน้ าชุมชนท่านท่ี 2 กล่าวว่า “ผู้น าชุมชนหรือประชาชน
สามารถติดต่อสอบถามขอรับทราบข้อมูลจากท่าเรือแหลมฉบัง หรือค้นคว้าจากอนิเตอร์เน็ตได้ด้วย
ตนเอง” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจา้หน้าท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคท่านท่ี 1 ท่ีให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า 
“รับทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการด าเนินโครงการฯ จากการเข้าประชุมรับฟังความคดิเห็น” 

จึงสรุปได้ว่า โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์โครงการผ่านทางส่ือสาธารณะ ไดแ้ก่ สถานีวิทยุ เว็บไซต์ และ 
ติดประกาศประชาสัมพนัธ์ ณ เทศบาลในพื้น และมีการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็น ท่ีสามารถ
เขา้ถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการฯ 
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4.2.1.2 ขอ้มูลท่ีโครงการฯ ประชาสมัพนัธ ์
จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 2 พบว่า ขอ้มูลท่ีโครงการฯ ท าการ

ประชาสัมพนัธ์เป็นขอ้มูลรายละเอียดของโครงการ รวมถึงความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
โครงการฯท่านท่ี 2 ท่ีระบุว่า “ข้อมูลท่ีท าการประชาสัมพันธ์ เป็นข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
เช่น ท่ีมาของโครงการ วัตถุประสงค์ แผนการด าเนินงาน ผลประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ 
รวมถึงกจิกรรมด้านการมีส่วนร่วมของโครงการกบัชุมชน” 

และจากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และประชาชน 
ในพื้นท่ีเร่ืองของขอ้มูลท่ีโครงการไดท้ าการประชาสมัพนัธ์ 

พบว่า ประชาชนในพื้นท่ี ร้อยละ 80 ระบุว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีเ ก่ียวกับการ
ด าเนินการของโครงการฯ ท่ีไดรั้บมานั้น ครบถว้นและชดัเจนทุกประเด็น ทั้งแผนการด าเนินงาน
ของโครงการ ผลประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ จึงท าให้เกิดความน่าเช่ือถือต่อโครงการฯ 
เป็นอยา่งมาก โดยประชาชนในพื้นท่ี ร้อยละ 20 ระบุวา่ “ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมีท้ังทางบวกท่ีได้รับ
จากการประชาสัมพนัธ์ของโครงการโดยตรง และมีข้อมูลข่าวสารทางลบที่ได้รับจากช่องทางอ่ืนๆ ที่
ไม่ได้มาจากโครงการ จึงท าให้เกิดความไม่มั่นใจในโครงการฯ กลัวว่าการด าเนินโครงการฯ จะมี
ผลกระทบต่อชุมชน” 

จึงสรุปไดว้่า ขอ้มูลรายละเอียดโครงการ เช่น ท่ีมาของโครงการ วตัถุประสงค์ 
แผนการด าเนินงาน ผลประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ รวมถึงกิจกรรมดา้นการมีส่วนร่วม
ของโครงการกบัชุมชน มีความชดัเจนและครบถว้นในรายละเอียด ท าใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีความรู้สีก
เช่ือถือต่อโครงการ ทั้งน้ี เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ ท่ีมาจากแหล่งอ่ืนมีจ านวนมาก ท า
ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีความไม่มัน่ใจในตวัโครงการวา่โครงการจะส่งผลกระทบต่อชุมชน ท าใหค้วาม
น่าเช่ือถือของโครงการฯ ลดลง 

4.2.1.3 ช่องทางหรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มเติม 

จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ท่านท่ี 1 ระบุวา่ “ช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ท่าเรือแหลมฉบัง คือ การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ การติดประกาศในหน่วยงานราชการจังหวัด 
ประชาสัมพนัธ์จังหวดั และการส่งจดหมายเชิญผ่านผู้น าชุมชน”  

ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 2 ได้ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า “ท่าเรือแหลมฉบังมี
โครงการเยาวชนอาสารัก(ษ์)ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดบ้านให้เยาวชนได้เยี่ยมชมพืน้ที่ภายในท่าเรือ และ
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ร่วมท ากิจกรรม เช่น เยี่ยมชมท่าเทียบเรือและหอบังคับการแหลมฉบัง การปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้า และ
ปลูกป่าชายเลน เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาท าความรู้จักกับท่าเรือแหลมฉบังอีกช่องทาง
หน่ึง”  

และจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และประชาชนใน
พื้นท่ีเร่ืองของช่องทางหรือการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติม 

พบว่า  เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสามารถขอทราบขอ้มูลโครงการ
จากการประสานงานกับผูรั้บผิดชอบโครงการ และประชาชนในพื้นท่ี ร้อยละ 50  ทราบความ
คืบหนา้ของโครงการฯ ผ่านทางผูน้ าชุมชน และติดตามขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติมจากเวบ็ไซตท่ี์ไม่ใช่
ของโครงการโดยตรง สอดคลอ้งกับประชาชน ท่านท่ี 3 ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า “ติดตามข่าวจาก
ผู้ใหญ่บ้านเท่าน้ัน เพราะใช้อนิเตอร์เน็ตไม่เป็น ต้องรอฟังข่าวจากผู้ใหญ่บ้านกบัคนในชุมชนพูดคุย
กนัเท่านั้น” 

จึงสรุปได้ว่า โครงการฯ มีช่องทางเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและประชาสัมพนัธ์
โครงการ แต่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่สามารถเขา้ถึงช่องทางนั้นได ้จะรับทราบขอ้มูลไดจ้ากการประสาน
ผา่นผูน้ าชุมชนเท่านั้น 

4.2.1.4 การแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของโครงการ 
จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ท่านท่ี 2 ระบุว่า “โครงการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของโรงการฯ ผ่านการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยได้ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมใบตอบรับไปยงักลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทางไปรษณย์ี และประชาสัมพนัธ์ผ่านทางช่องทาง
สาธารณะ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและได้แสดงความคิดเห็นผ่านการจัดประชุม และภายหลงัการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการได้เปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นต่อเน่ืองอีก 15 วัน 
ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่  บริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย์  Email ทางโทรศัพท์ และทาง
โทรศัพท์มือถือ”  

และเจา้หน้าท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 1 ไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า “โครงการมีการประชุม
กลุ่ม เพ่ือสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการด าเนินการของท่าเรือแหลมฉบัง และรับฟังความคดิเห็น รับรู้
ความต้องการและปัญหาอุปสรรคของชุมชน”  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ท่ีระบุวา่มีการจดัประชุม
รับฟังความคิดเห็น และผูน้ าชุมชนท่านท่ี 2 ให้ข้อมูลว่า “โครงการกับประชาชนมีการส่ือสาร 
สองทาง ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการประชุมกลุ่มร่วมกับประชาชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาจากชุมชน และรายงานผลการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ทราบ” 
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จึงสรุปไดว้า่ โครงการฯ มีกิจกรรมแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นระหวา่งผูมี้ส่วน
ไดเ้สียของโครงการฯ โดยการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็น และการประชุมกลุ่มร่วมกบัประชาชน
ในพื้นท่ี 

4.2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ 
จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการ สามารถแยกประเดน็พิจารณาไดด้งัน้ี 
4.2.2.1 การเปิดโอกาสให้ผู ้มี ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้ นตอนการ

ด าเนินงานของโครงการฯ และการก าหนดช่วงเวลาหรือกิจกรรมในการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 2 กล่าวว่า “โครงการฯ ได้เปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นต่อโครงการฯ ผ่านการจัดประชุม
กลุ่ม กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ท่ีเกีย่วข้องกบัโครงการฯ”  

ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ท่านท่ี  2 ท่ีระบุว่า “โครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการฯ อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการฯ 
โดยผ่านการจัดประชุมรับฟังความคดิเห็นและการประชุมกลุ่มย่อยกบัประชาชนในพืน้ที่”  

และสอดคลอ้งกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ท่านท่ี 1 ท่ีกล่าวว่า 
“โครงการฯ มีการติดประกาศเชิญประชุมในหน่วยงานราชการจังหวดัชลบุรี และหน่วยงานท้องถ่ิน 
รวมทั้งการส่งจดหมายเชิญประชุมถึงประธานชุมชนและประชาชนเพ่ือให้เข้าร่วมประชุมแสดง
ความคดิเห็นต่อโครงการฯ” 

จึงสรุปไดว้า่ โครงการฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินโครงการฯ และติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ และ
สามารถเสนอความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะผ่านการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นและการประชุม
กลุ่มยอ่ยในพื้นท่ีได ้

4.2.2.2 การมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ร้อยละ 100 ระบุว่า ได้เข้าร่วม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูน้ าชุมชนท่านท่ี 1 ท่ีระบุวา่ “ได้เข้าร่วม
ประชุมรับฟังความคดิเห็นของโครงการฯ ทุกคร้ัง”  

จึงสรุปได้ว่า ประชาชนในพื้นท่ี ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
โครงการฯ  
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4.2.2.3 เทคนิคหรือวิธีการท่ีใชใ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคท่ีระบุว่า เทคนิคท่ีใช้

สามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูน้ าชุมชนท่านท่ี 1 ใหข้อ้มูลวา่ “เทคนิคและวิธีการที่
โครงการฯ ใช้ในการบรรยายมีความเหมาะสม และการน าเสนอข้อมูลของโครงการฯ มีเน้ือหาที่
เข้าใจได้ง่าย ถึงแม้ผู้ฟังจะมีความรู้ไม่เท่ากนั แต่สามารถรับฟังและท าความเข้าใจได้ง่าย” 

จึงสรุปไดว้า่ เทคนิคหรือวิธีการท่ีโครงการฯ ใชใ้นการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย มีความเหมาะสม และการน าเสนอขอ้มูลของโครงการฯ มีเน้ือหาท่ีมีความเหมาะสมและเขา้ใจ
ง่าย ท าใหมี้ความเขา้ใจในการด าเนินงานของโครงการฯ 

4.2.2.4 การแจง้ขอ้มูลให้กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบล่วงหน้า ก่อนกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อใหมี้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 

จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ท่านท่ี 1 ระบุว่า “โครงการฯ ได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลโครงการฯ พร้อม
ส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนกระบวนการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 1 เดือน และ
ประชาสัมพนัธ์การประชุมผ่านทางช่องทางสาธารณะ”  

ซ่ึงสอดคลอ้งกับเจ้าหน้าท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 1 ได้ให้ขอ้มูลว่า “ได้ด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูล และได้ประสานผู้น าชุมชนเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารการประชุมให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทราบก่อนการประชุม” 

อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ร้อยละ 100 ท่ีระบุวา่ 
“โครงการฯ มีการแจ้งล่วงหน้าก่อนมีการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยจะได้รับ

แจ้งจากทางผู้น าชุมชน แล้วจะบอกต่อๆ กนั” 
จึงสรุปไดว้า่ โครงการฯ มีการแจง้ขอ้มูลใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนมีการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น โดยผูมี้ส่วนไดส่้วยเสียจะไดรั้บการแจง้จากทางผูน้ าชุมชน แลว้จะบอกต่อ ๆ กนั 
4.2.2.5 การแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน 
จากการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนท่านท่ี 1 ระบุวา่ “มีการแสดงความคดิเห็นในท่ีประชุม 

ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้น าชุมชนจะเป็นผู้แสดงความคดิเห็น”  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯร้อยละ 70 ระบุว่า ไป

เขา้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกคร้ัง แต่ไม่เคยแสดงความคิดเห็น ไปเพื่อรับฟังขอ้มูลของ
โครงการฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประชาชน ท่านท่ี 3 ท่ีระบุวา่ “ไปเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง แต่ไม่เคยแสดง
ความคดิเห็น” 
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ส่วนประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯอีกร้อยละ 30 ระบุว่า ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อ
โครงการฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประชาชน ท่านท่ี 5 ไดร้ะบุว่า “เคยแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของการ
ด าเนินงานของโครงการฯ แต่ยงัไม่มั่นใจว่าโครงการฯ จะมีแนวทางปฏิบัติอย่าไร” 

จึงสรุปได้ว่า ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ส่วนใหญ่ไปเขา้ร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นทุกคร้ัง แต่ไม่เคยแสดงความคิดเห็น ไปเขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังขอ้มูลของโครงการฯ 
เท่านั้ น ส่วนประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ บางส่วน ได้สอบถามเจ้าของโครงการฯ เก่ียวกับ
ผูรั้บผิดชอบดูแลมาตรการต่างๆ ท่ีโครงการไดแ้จง้ไว  ้ซ่ึงเจา้ของโครงการฯ ไม่สามารถให้ความ
ชดัเจนกบัประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ได ้

4.2.2.6 การน าข้อคิดเ ห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมา
ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินงานของโครงการ 

จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 2 ระบุว่า ขอ้เสนอแนะต่างๆ และ
ความเห็นจากเวทีการมีส่วนร่วม ไดถู้กน ามาพิจารณาในการตดัสินใจในการด าเนินโครงการ ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ของโครงการฯ ท่านท่ี 2 ท่ีระบุว่า “ทางโครงการฯ ได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการมีส่วน
ร่วมมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการด าเนินโครงการฯ เช่น การพิจารณาทางเลือกในการ
พัฒนาโครงการฯ การเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมที่เป็นข้อวิตกกงัวลของประชาชน รวมถึงมาตรการเยียวยา ชดเชย จากทางโครงการฯ” 

ซ่ึงสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคท่ีระบุว่า “คิดว่า
โครงการฯ มีการน าข้อเสนอต่างๆ มาพิจารณา เน่ืองจากในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการฯ ได้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ 
ที่จะก่อให้เกดิผลกระทบจากการด าเนินโครงการฯ” 

จึงสรุปได้ว่า  โครงการฯ  ได้น าข้อคิดเห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาประกอบการตดัสินใจในการด าเนินงานของโครงการฯ ทั้งในการพิจารณาทางเลือกใน
การพฒันาโครงการฯ และขอ้วิตกกงัวลในดา้นต่างๆ ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้การเสนอไวใ้น
มาตรการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ของโครงการฯ ดว้ย 
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4.2.3 ผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured 

Interview) กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการ สามารถแยกประเดน็พิจารณาไดด้งัน้ี 
4.2.3.1 ผลกระทบทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึนจากการพฒันาโครงการฯมีอะไรบ้าง

แนวทางในการชดเชยเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินโครงการฯ 
จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 1 ระบุว่า “ผลกระทบทางสังคมจาก

การพัฒนาโครงการฯ ได้แก่ การสูญเสียพื้นท่ีท ากิน ซ่ึงโครงการฯ มีแนวทางในการชดเชย เยียวยา
ผลกระทบดงักล่าว คือ การจัดสรรพืน้ที่ส าหรับท ากนิ และการจ่ายค่าชดเชย”  

ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ท่านท่ี 1 ท่ีระบุวา่ “ผลกระทบที่เกดิขึน้จากการพฒันาโครงการฯ 
ได้แก่ ผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นที่โครงการ  ผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพ
การประมงและการเพาะเลีย้งสัตว์น ้า แนวทางในการชดเชย  เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวคือ 
การจัดสรรพื้นท่ีส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า การสนับสนุนงบประมาณในการอพยพท่ีท ากิน จ่าย
ค่าชดเชยที่เหมาะสมส าหรับผู้ท่ีประกอบอาชีพประมงท่ีต้องท าประมงห่างไกลจากฝ่ังมากขึน้ และ
จัดตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหายโดยทันทีก่อนการก่อสร้าง 1 เดือน โดยมีท่าเรือแหลมฉบังเป็น
หน่วยงานรับผดิชอบด าเนินการ” 

จึงสรุปได้ว่า ผลกระทบทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการฯ  คือ 
ผลกระทบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงบริเวณพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบอาชีพ
การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า โดยการชดเชย เยียวยาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนั้น โครงการฯ จะ
จดัสรรพื้นท่ีส าหรับเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า สนบัสนุนงบประมาณในการอพยพท่ีท ากิน จ่ายค่าชดเชยท่ี
เหมาะสมส าหรับผูท่ี้ประกอบอาชีพประมงท่ีต้องท าประมงห่างไกลจากฝ่ังมากข้ึน และจัดตั้ง
กองทุนเยียวยาความเสียหายโดยทนัทีก่อนการก่อสร้าง 1 เดือน ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการฯ แลว้ 

4.2.3.2 ปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ และการด าเนินการของโครงการฯ 
ภายใตก้ฎหมาย 

จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 1 ระบุวา่ “โครงการฯ ได้ด าเนินการ
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใด”  

ซ่ึงมีความสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีปรึกษาท่ีจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ท่านท่ี 1 ท่ีระบุว่า “โครงการฯ เข้าข่ายประเภท
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โครงการล าดับที่ 9 ท่าเทียบเรือที่มีความยาวหน้าท่า ตั้งแต่ 300 เมตร ขึน้ไป ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติ
ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท้ังทางด้านคุณภาพ
และส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือเอกชนต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535” 

และสอดคลอ้งจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคท่ีระบุวา่ 
“ทางโครงการฯ ได้การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องท้ังหมดและไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไร” 

จึงสรุปไดว้า่ การด าเนินการของโครงการฯ เขา้ข่ายประเภทโครงการล าดบัท่ี 9 ท่า
เทียบเรือท่ีมีความยาวหน้าท่า ตั้งแต่ 300 เมตร ข้ึนไป ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภท ขนาดและวิธีปฏิบติัส าหรับโครงการ
หรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางดา้นคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนตอ้งจดัท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 และไม่พบปัญหาอุปสรรค 

4.2.3.3 ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนของโครงการฯ 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 2 ระบุว่า “โครงการฯ  มีเบอร์

โทรศัพท์ส าหรับโทรสอบถาม รวมถึงการตั้งส านักงานช่ัวคราวในการรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ในช่วง
ด าเนินการก่อสร้างโครงการฯ”  

ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ท่านท่ี 2 ท่ีระบุว่า “ในการด าเนินการโครงการฯ สามารถส่ง
ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนมาได้โดยมีตู้ร้องเรียนติดตั้งในบริเวณด้านหน้าส านักงานก่อสร้าง
โครงการ ส านักงานท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน และท่ีท าการผู้น าชุมชน ผ่าน
ทางโทรศัพท์ส านักงานท่าเรือแหลมฉบัง 038409000 ส่วนเว็ปไซต์โครงการจะแจ้งให้ทราบก่อนเร่ิม
ก่อสร้าง  

และจากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ไดร้ะบุว่า “ทราบ
ช่องทางในการร้องเรียนของโครงการฯ  และสามารถโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการฯ ได้โดยตรง” 

จึงสรุปไดว้า่ โครงการฯ มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน โดยสามารถส่งขอ้คิดเห็นหรือ
ขอ้ร้องเรียนมาไดโ้ดยมีตูร้้องเรียนติดตั้งในบริเวณดา้นหนา้ส านกังานก่อสร้างโครงการ ส านกังาน
ท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน และท่ีท าการผูน้ าชุมชน ผ่านทางโทรศัพท์
ส านกังานท่าเรือแหลมฉบงั 038409000 ส่วนเวป็ไซตโ์ครงการจะแจง้ใหท้ราบก่อนเร่ิมก่อสร้าง 
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4.2.3.4 การด าเนินการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนของโครงการฯ 
จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 1 ระบุว่า “การด าเนินการที่ผ่านมา 

ไม่เคยมีเร่ืองร้องเรียน แต่เป็นสอบถามข้อมูลในการได้รับการชดเชย เยียวยา และได้ตอบไปแล้ว”  
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีปรึกษาท่ีจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ท่านท่ี 1 ท่ีระบุวา่ “ในการด าเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา 
ไม่มีเร่ืองร้องเรียนแต่อย่างใด” 

และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ได้ระบุว่า “ไม่เคยได้รับเร่ือง
ร้องเรียนเกีย่วกบัการด าเนินการของโครงการฯ” 

จึงสรุปไดว้่า การด าเนินการของโครงการฯ ท่ีผ่านมา ไม่เคยไดรั้บเร่ืองร้องเรียน
จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แต่เป็นสอบถามขอ้มูลในการไดรั้บการชดเชย เยยีวยา ซ่ึงทางโครงการฯได้
แจง้ตอบไปเรียบร้อยแลว้ 

4.2.3.5 ความวิตกกงัวลต่อผลกระทบจากโครงการฯ 
จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ร้อยละ 75 ให้ขอ้มูลว่า ไม่มีความ

วิตกกังวลต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาโครงการฯ เพราะว่าได้รับข้อมูลข่าวสารของ
โครงการฯและไดเ้ขา้ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกคร้ัง จึงทราบรายละเอียดของโครงการฯ 
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนและแนวทางการชดเชย เยียวยาจากทางโครงการฯ หากแต่อยากไดค้วาม
ชัดเจนว่าจะมีการก่อสร้างโครงการฯ เม่ือไร เพื่อท่ีจะได้วางแผนการด าเนินชีวิตได้ ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัท่ีผูน้ าชุมชน ไดร้ะบุว่า “ไม่มีความวิตกกังวล เพราะทราบข้อมูลของโครงการฯ จาก
การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น แต่อยากให้โครงการฯ ดูแลผู้ท่ีได้รับผลกระทบจริงๆ ตามที่
ได้แจ้งไว้” 

ส าหรับประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ร้อยละ 25 มีความวิตกกงัวลในเร่ืองของท่ีท า
กิน การประกอบอาชีพประมง แลว้ค่าชดเชยท่ีไดรั้บจะเพียงพอในการหาท่ีใหม่หรือไม่ 

จึงสรุปได้ว่า ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกังวลต่อ
ผลกระทบจากการด าเนินการของโครงการฯ เน่ืองจากไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารและเขา้ร่วมประชุม
รับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ จึงทราบว่าผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนมีอะไรบา้งแลว้จะไดรั้บการ
ชดเชย เยยีวยาอยา่งไร แต่กย็งัมีประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ อีกบางส่วน ท่ียงัวิตกกงัวลวา่ค่าชดเชย
ท่ีจะไดรั้บเพียงพอ ส าหรับการหาท่ีท ากินใหม่หรือไม่ 
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4.2.3.6 ผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากการพฒันาโครงการฯ 
จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ร้อยละ 50 ระบุว่า มีผลกระทบ

มาก เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีก่อสร้างของโครงการฯ และบริเวณอ่าวบางละมุง ตอ้งอพยพยา้ย
ออกจากพื้นท่ีแล้วต้องไปหาท่ีท ากินใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับประชาชนท่านท่ี 10 ท่ีระบุว่า “ลุง
เพาะเลีย้งหอย จับกุ้ง ปู ปลา ไปขาย ก็กังวลว่าจะไม่ได้รายได้เท่าเดิม แล้วก็ต้องย้ายออกไปหาท่ีอยู่
ใหม่ แต่ทางโครงการฯ จะมีการจัดหาที่เพาะเลีย้งหอย และช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เลยไม่มีปัญหาอะไร” 

และยงัสอดคลอ้งกบัประชาชนท่านท่ี 12 ท่ีระบุว่า “ได้รับผลกระทบเพราะต้อง
ย้ายไปท าการประมงไกลฝ่ังกว่าเดมิมาก” 

จึงสรุปไดว้า่ การพฒันาโครงการฯ จะส่งผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินพื้นท่ี
โครงการฯ อยา่งมาก เพราะประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ท่ีไดรั้บผลกระทบตอ้งอพยพยา้ยออกไป
จากพื้นท่ีเดิมของตนแลว้ตอ้งไปหาท่ีอยูอ่าศยั ท่ีท ากินใหม่ 

4.2.3.7 ผลกระทบต่อการคมนาคมจากการด าเนินโครงการฯ 
จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ  ร้อยละ  100 ระบุว่า  ได้รับ

ผลกระทบจากการคมนาคมทางบกเล็กน้อย ซ่ึงอาจจะมีจ านวนรถมากข้ึนขณะก่อสร้างโครงการ 
ส่วนการคมนาคมทางน ้ าได้รับผลกระทบปานกลาง เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีก่อสร้างของ
โครงการฯ มีการใชเ้รือท าการประมง อาจไดรั้บผลกระทบจากการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างทางน ้ า 
สอดคลอ้งกบัผูน้ าชุมชนท่านท่ี 1 ท่ีระบุว่า “การเดินทางคงท าได้ปกติ อาจจะมีรถเยอะขึน้เล็กน้อย 
ส่วนทางน ้าเรือเล็กที่ท าการประมงก็อาจจะล าบากหน่อย หากโครงการฯ ด าเนินการก่อสร้างอาจจะ
กดีขวางการจราจรทางน า้ได้” 

จึงสรุปได้ว่า การพฒันาโครงการฯ  จะส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางบก
เล็กนอ้ย ส่วนการคมนาคมทางน ้ าไดรั้บผลกระทบปานกลาง เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีก่อสร้าง
ของโครงการฯ มีการใชเ้รือท าการประมง อาจไดรั้บผลกระทบจากการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างทาง
น ้า และการก่อสร้างอาจกีดขวางการจราจรทางน ้า 

4.2.3.8 ผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพจากการด าเนินโครงการฯ 
จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ มากกว่าร้อยละ 70 ระบุว่า ไม่มี

ผลกระทบอะไรต่อวิถีชีวิต ยงัคงจะประกอบอาชีพการประมงและเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเช่นเดิม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผูน้ าชุมชนท่านท่ี 2 ท่ีระบุวา่ “ไม่มีผลกระทบอะไร ยงัไงกจ็ะท าท าประมงเหมือนเดิม” 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ อีกร้อยละ 30 ท่ีมองว่าเม่ือมี
โครงการแลว้จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและอาจจะตอ้งเปล่ียนอาชีพ ดงัท่ีประชาชน ท่านท่ี 5 ท่ีระบุ
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วา่ “วิถีชีวิตต้องเปลีย่นไปแน่นอนเพราะต้องย้ายท่ีอยู่และอาจจะต้องเปลีย่นอาชีพเพราะอยู่ห่างไกล
ทะเล” 

จึงสรุปไดว้า่ เม่ือมีโครงการฯ ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ส่วนใหญ่ระบุวา่ไม่มี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและอาชีพ ยงัคงจะท าอาชีพการประมงและเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเช่นเดิม ส าหรับ
ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ บางส่วนต้องสูญเสียท่ีดินท ากิน ระบุว่ามีผลกระทบต่อวิถีชีวิต 
เน่ืองจากตอ้งอพยพยา้ยออกไปหาท่ีอยูอ่าศยัและท่ีดินท ากินใหม่ แลว้อาจจะตอ้งเปล่ียนอาชีพไปท า
อยา่งอ่ืนหากไม่สามารถหาท่ีอยูท่ี่เหมาะสมกบัการประมงและเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าได ้

4.2.3.9 ผลกระทบต่อการจา้งงานและเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินจากการด าเนินโครงการฯ 
จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ร้อยละ 80 ระบุว่า ไม่มีความวิตก

กงัวลต่อการจา้งงาน และแรงงานต่างถ่ินท่ีจะเขา้มาท างานในช่วงระหวา่งการก่อสร้างโครงการฯ ซ่ึง
มีความเห็นว่าเศรษฐกิจน่าจะดีข้ึน ร้านคา้ขายของไดม้ากข้ึน ดงัท่ีประชาชน ท่านท่ี 3 ระบุว่า “ไม่
กังวลเพราะคิดว่าคนงานก็น่าจะอยู่ในเขตพื้นท่ีก่อสร้าง และทางโครงการฯ ก็ต้องมีกฎระเบียบใน
การควบคุมอยู่แล้ว” 

แต่ไม่สอดคลอ้งกบัประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ร้อยละ 20 ท่ีมีความวิตกกงัวลใน
เร่ืองของปัญหาอาชญากรรม แรงงานต่างถ่ิน และการแยง่งานของคนในพื้นท่ี 

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 1 ระบุว่า “โครงการฯ มีนโยบาย
การจ้างงานในท้องถิ่น ส าหรับแรงงานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะโดยเฉพาะ เ ช่น แม่บ้าน คนสวน 
พนักงานรักษาความปลอดภัย ซ่ึงจะพจิารณาคนในท้องถิ่นก่อนเป็นอนัดบัแรก ไม่ต้องกงัวลว่าจะมี
แรงงานต่างถิ่นมาแย่งงาน” 

จึงสรุปได้ว่า ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกังวลต่อ
แรงงานต่างถ่ินท่ีจะเขา้มาในช่วงระหว่างก่อสร้างโครงการฯ เพราะคิดว่าทางโครงการฯ ตอ้งมี
กฎระเบียบในการควบคุมคนงานอยู่แลว้ แต่ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ บางส่วนมีความวิตก
กงัวลในเร่ืองของปัญหาอาชญากรรมและการแยง่งานของคนในพื้นท่ี ซ่ึงทางโครงการฯ มีนโยบาย
การจ้างงานในท้องถ่ิน ส าหรับแรงงานท่ีไม่ต้องอาศัยทักษะโดยเฉพาะ เช่น แม่บ้าน คนสวน 
พนกังานรักษาความปลอดภยั ซ่ึงจะพิจารณาคนในทอ้งถ่ินก่อนเป็นอนัดบัแรก   

4.2.3.10 ผลกระทบต่อรายไดจ้ากการด าเนินโครงการฯ 
จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ร้อยละ 100 ระบุว่า มีผลกระทบต่อ

รายไดแ้น่นอน เน่ืองจากตอ้งอพยพยา้ยท่ีท ากิน ส่งผลให้รายไดใ้นส่วนน้ีหายไป และก็ยงัไม่ทราบ
ว่าจะกลบัมาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเหมือนเดิมไดเ้ม่ือไร ดงัท่ีผูน้ าชุมชนท่านท่ี 1 ระบุว่า “มีผลกระทบ
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แน่นอนเพราะต้องย้ายท่ีเพาะเลี้ยงหอยใหม่ ไม่รู้จะได้ท่ีดีเหมือนเดิมหรือไม่ เกรงว่ารายได้จะ
น้อยลง” 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประชาชนท่านท่ี 7 ท่ีระบุว่า “มีความกังวลว่ารายได้จะไม่เท่าเดิม 
ในส่วนของค่าชดเชยก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไร ถ้ามีโครงการฯ แล้วอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้ 
เพราะคดิว่าจะค้าขายได้มากกว่าเดมิ ตนกย็งัไม่แน่ใจ” 

จึงสรุปไดว้่า การด าเนินโครงการฯ จะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย เน่ืองจากตอ้งสูญเสียท่ีดินท ากินไป ตอ้งมีการอพยพท่ีท ากิน จึงสูญเสียรายไดใ้นส่วนน้ีไป และ
ก็ยงัไม่ทราบว่าจะได้รับค่าชดเชยในการอพยพเท่าไร จะเพียงพอต่อการเร่ิมท ากินใหม่หรือไม่ 
ส าหรับเม่ือมีโครงการฯ แลว้ ยงัไม่สามารถประเมินไดว้า่จะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนหรือลดลง 

4.2.3.11 ค่าชดเชยเยยีวยาท่ีเหมาะสม ท่ียนิดีจะยา้ยออกจากพื้นท่ี 
จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ร้อยละ 100 ระบุว่า ยินดีท่ีจะยา้ย

ออกจากพื้นท่ี หากไดรั้บการเยยีวยาท่ีเหมาะสม ดงัท่ีประชาชนท่านท่ี 6 ระบุวา่ “ยินดีจะอพยพย้าย
ไปท่ีท่ีเขาจัดให้ ขอแค่มีท่ีให้อยู่ ให้ท ามาหากินเลี้ยงชีพต่อได้ ส่วนเร่ืองค่าชดเชยก็เอาให้มัน
เหมาะสมกบัรายได้ท่ีสูญเสียไป” 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับผูน้ าชุมชนท่านท่ี 2 ท่ีระบุว่า “หากโครงการท าได้อย่างท่ีพูดไว้ 
ชาวบ้านก็ยินดีที่จะย้ายออกจากพื้นที่ ขอให้จ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสมให้กับชาวบ้านที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการฯ รวมถึงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 1 และ 2 ด้วย” 

จึงสรุปไดว้่า ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโรงการฯ ยินดีท่ีจะยา้ยออกจากพื้นท่ี หากไดรั้บการ
ชดเชยท่ีเหมาะสม รวมถึงการจดัสรรท่ีท ากินท่ีเหมาะสมส าหรับการประกอบอาชีพ 

4.3 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเร่ืองการประเมินผลกระทบทางสังคมจากการพฒันาท่าเรือ: กรณีศึกษาโครงการ

ท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบ
ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) จากกลุ่มผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงได้ท าการศึกษา
ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการด าเนินโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ผลการศึกษา ดงัน้ี 

4.3.1 โครงการฯ สามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยัง่ยืน 
จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 1 ระบุว่า โครงการฯ สามารถอยู่ร่วมกบั

ชุมชนได้อย่างย ัง่ยืน หากโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อชุมชนหรือส่งผลกระทบน้อย 
ในขณะท่ีโครงการฯ ยงัให้ประโยชน์แก่พื้นท่ี เช่น ความมัน่คงดา้นอาชีพ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
เจา้หน้าท่ีของบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ 
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ท่านท่ี 1 ท่ีระบุว่า “โครงการฯ สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน เน่ืองจากโครงการฯ มี
นโยบายการจ้างงานในท้องถิ่น ส าหรับแรงงานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะโดยเฉพาะ เช่น แม่บ้าน คนสวน 
พนักงานรักษาความปลอดภัย ซ่ึงจะพิจารณาคนในท้องถิ่นก่อนเป็นอนัดับแรก  เป็นการสร้างความ
ม่ันคงในอาชีพและเป็นทางเลือกส าหรับผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น การเลีย้งปลาในกระชังและอาชีพการเกษตร เพ่ือชดเชย
รายได้ 

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ร้อยละ 100 ระบุวา่ โครงการฯ สามารถ
อยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดงัท่ีผูน้ าชุมชนท่านท่ี 2 ระบุวา่ “คิดว่าได้ เพราะมั่นใจว่าโครงการฯ 
จะดูแลชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม ช่วงแรกอาจจะล าบากหน่อย แต่ต่อไปคงจะดีขึน้
เร่ือยๆ”  

จึงสรุปไดว้า่ โครงการฯ สามารถอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เน่ืองจากการมีโครงการฯ 
จะสามารถสร้างความมัน่คงทางดา้นการประกอบอาชีพใหก้บัชุมชน อีกทั้งโครงการฯ ยงัมีแผนงาน
ในการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนอาชีพเสริมอ่ืนๆ เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 
 

4.3.2 ปัจจัยที่จะท าให้การด าเนินการของโครงการฯ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่าง
ยัง่ยืน 

จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีการท่าเรือฯ ท่านท่ี 2 ระบุว่า ปัจจยัท่ีส าคญัคือ การสร้างความ
เขา้ใจท่ีดีต่อโครงการฯ ให้แก่ชุมชนในพื้นท่ี รวมถึงการรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะของชุมชน 
แลว้น ามาปรับปรุง พฒันาในโครงการฯ มีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน เช่น การปลูกป่า กิจกรรม 
CSR ซ่ึงมีความสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีราชการส่วนท้องถ่ิน ท่ีระบุว่า “โครงการฯ ต้องสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดกีบัชุมชน รวมท้ังสนับสนุนการท ากจิกรรมกบัชุมชน” 

และจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของโครงการฯ ท่านท่ี 2 ท่ีระบุว่า “ปัจจัยที่จะท าให้การด าเนินการของโครงการฯ 
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน  คือ การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีได้ท าการศึกษาและระบุในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการฯ รวมถึงมาตรการชดเชย เยียวยาให้กับผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม 
และชัดเจน จะท าให้โครงการสามารถด าเนินการร่วมกบัชุมชนได้อย่างยัง่ยืน” 

จึงสรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะท าใหโ้ครงการฯ สามารถอยูก่บัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื คือ การ
ด าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มีมาตรการป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน รวมทั้งมาตรการดา้นความปลอดภยั เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความมัน่ใจวา่ท่าเรือ
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สามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยตอ้งมีความจริงใจ มีนโยบาย แผนงานและกิจกรรมท่ี
ประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้มีการสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อโครงการฯ ให้แก่ชุมชนในพื้นท่ี รวมถึง
การรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะของชุมชน อีกทั้งตอ้งใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ 
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในดา้นการส่งเสริมการพฒันาดา้นการประกอบอาชีพ และ
การชดเชย เยยีวยาท่ีเหมาะสมและชดัเจน 

4.3.3 ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการของโครงการฯ 

จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้การท่าเรือฯ ท่านท่ี 1 ระบุวา่ ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในการ
ด าเนินการของโครงการฯ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ร้อยละ 70 ท่ีระบุว่า 
ปัญหา คือ ประชาชนบางส่วนมีทศันคติเชิงลบต่อโครงการฯ เน่ืองจากเคยไดรั้บผลกระทบจาก
โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 1 และยงัไม่ไดรั้บการเยยีวยาตามความเหมาะสม ท าใหเ้กิดความ
ไม่มัน่ใจในมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีจะส่งผลต่อวิถีชีวิตดั่งเดิมของ
ชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 จึงสรุปไดว้่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของโครงการฯ  คือ ประชาชนในพื้นท่ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบไม่มัน่ใจและมีทศันคติเชิงลบต่อโครงการฯ เน่ืองจากเคยไดรั้บผลกระทบจาก
โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 1 และยงัไม่ไดรั้บการเยยีวยาตามความเหมาะสม ท าใหเ้กิดความ
ไม่มัน่ใจในมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีจะส่งผลต่อวิถีชีวิตดั่งเดิมของ
ชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4.3.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯร้อยละ 100 ระบุวา่ อยากใหท่้าเรือเขา้มาดูแล

ชาวบา้นใหม้ากกวา่น้ี โดยเฉพาะผูท่ี้ประกอบอาชีพประมงและเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า และขอใหท้ าใหไ้ด้
อยา่งท่ีพดูและมีความจริงใจกบัประชาชน  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีผูน้ าชุมชนท่านท่ี 2 ระบุว่า “เม่ือด าเนินโครงการฯ แล้ว ขอให้การท่าเรือมี
ความรับผดิชอบในทุกเร่ืองท่ีเคยเสนอไว้ในท่ีประชุมรับฟังความคดิเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย” 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประชาชน ท่านท่ี 1 ท่ีระบุว่า “ขอให้เห็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส่วนใหญ่ ค านึงถึงคุณภาพชีวติของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโครงการฯ”  

และเจา้หน้าท่ีของบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
โครงการฯ ท่านท่ี 2 ระบุว่า “อยากเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชน  
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ” 
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จึงสรุปไดว้่า ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ตอ้งการ คือ ความชดัเจน
ของโครงการฯ ว่าจะดูแลและรับผิดชอบชุมชน รวมทั้ งผูมี้ส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบจาก
โครงการฯ และทางท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ มี
ความตอ้งการท่ีจะเพิ่มเติมการประชาสัมพนัธ์และสร้างความเขา้ใจกบัประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริม
ใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ด าเนิน
กระบวนการมีส่วนร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ โดยการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นกบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง 
ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุม มีการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
รายละเอียดของโครงการและแจง้รายละเอียดการประชุมล่วงหนา้ก่อนการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น 
โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมใบตอบรับไปยงักลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียทางไปรษณีย ์และ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางช่องทางสาธารณะและผา่นทางผูน้ าชุมชน แลว้ทางผูน้ าชุมชนจะด าเนินการ
บอกต่อไปยงัลูกบา้น ส าหรับผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มจากการพฒันาโครงการฯ สามารถสรุปได้
ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มจากการพฒันาโครงการ 

ดา้นคุณค่าต่อการใชป้ระโยชน์ต่อมนุษย ์
1) ดา้นการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน 

 

การพฒันาโครงการฯ จะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
พื้นท่ีโครงการฯ อย่างมาก เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี
โครงการประกอบอาชีพการประมงและเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเป็นหลกั 
ซ่ึงประชาชนต้องสูญเสียท่ีดินท ากิน เน่ืองจากต้องอพยพยา้ย
ออกไปหาท่ีอยู่อาศยัและท่ีดินท ากินใหม่ แลว้อาจจะตอ้งเปล่ียน
อาชีพไปท าอย่างอ่ืนหากไม่สามารถหาท่ีอยู่ท่ีเหมาะสมกับการ
ประมงและเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าไดเ้พราะ 

2) ดา้นการคมนาคม 
 

การพฒันาโครงการฯ จะส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางบก
เล็กน้อย ส่วนการคมนาคมทางน ้ าได้รับผลกระทบปานกลาง 
เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีก่อสร้างของโครงการฯ มีการใชเ้รือท า
การประมง อาจไดรั้บผลกระทบจากการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง
ทางน ้า และการก่อสร้างอาจกีดขวางการจราจรทางน ้า 

ดา้นคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
1) ดา้นวิถีชีวิต อาชีพ และ
รายได ้
 

ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ส่วนใหญ่จะท าอาชีพการประมง
และเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเช่นเดิม และบางส่วนตอ้งสูญเสียท่ีดินท ากิน 
เน่ืองจากตอ้งอพยพยา้ยออกไปหาท่ีอยู่อาศยัและท่ีดินท ากินใหม่ 
แลว้อาจจะตอ้งเปล่ียนอาชีพไปท าอยา่งอ่ืนหากไม่สามารถหาท่ีอยู่
ท่ีเหมาะสมกับการประมงและเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าได้ ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อรายได ้เน่ืองจากตอ้งสูญเสียท่ีดินท ากินไป ตอ้งมีการ
อพยพท่ีท ากิน จึงสูญเสียรายไดใ้นส่วนน้ีไป 

2) ดา้นแรงงาน 
 

การก่อสร้างโครงการตอ้งมีการแจง้แรงงานเพื่อด าเนินการก่อสร้าง
โครงการ หากมีแรงงานต่างถ่ินเข้ามาท างานก่อสร้างในพื้นท่ี
โครงการ อาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมและการแยง่งานของ
คนในพื้นท่ี  

3) ดา้นการชดเชยทรัพยสิ์น 
 

เน่ืองจากประชาชนต้องมีการอพยพยา้ยท่ีอยู่อาศัยและท่ีท ากิน 
โครงการจึงตอ้งจ่ายค่าชดเชยท่ีเหมาะสม รวมถึงการจดัสรรท่ีท า
กินท่ีเหมาะสมส าหรับการประกอบอาชีพ 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยเร่ืองการประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือ กรณีศึกษา: 
โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ประเมินผลกระทบทางสังคมและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 2) หาแนวทางและมาตรการ
ลดผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 โดยผูว้ิจยัไดท้ าการรวบรวม
ขอ้มูลและท าการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) กับเจ้าของโครงการ 
บริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ ผูน้ าชุมชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี และเจา้หน้าท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจาก
เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษา พร้อมขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
งานวิจัยเร่ืองการประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือ กรณีศึกษา: 

โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
5.1.1 ข้อมูลความคดิเห็นท่ีมีต่อการด าเนินโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 โดยการสมัภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) จากกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ใน 3 กระบวนการ ไดแ้ก่ การ
เขา้ถึงและรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ และผลกระทบทาง
สงัคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 

5.1.2 การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการ สามารถแยกประเดน็พิจารณาไดด้งัน้ี 
5.1.2.1 วิธีการในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ 

  โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพนัธ์โครงการผ่านทางส่ือสาธารณะ ได้แก่ สถานีวิทยุ เว็บไซต์ และการติดประกาศ
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ประชาสัมพนัธ์ ณ เทศบาลในพื้นท่ี ไดแ้ก่ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ระดบัอ าเภอ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนในพื้นท่ี และสถานพยาบาลในพื้นท่ี และมีการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็น ท่ี
สามารถเขา้ถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการฯ ซ่ึงทางโครงการฯ มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ของโครงการผ่านทางส่ือหลายช่องทางเพื่อการเขา้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างทัว่ถึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
(วิรัช อภิรัตนกลุ, 2542: 150) ท่ีกล่าววา่ การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์บางคร้ังตอ้งใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ นกัประชาสัมพนัธ์หรือผูด้  าเนินงาน
ดา้นน้ีจะตอ้งมีการวางแผนในการใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์อย่างรัดกุมเหมาะสม 
รวมทั้งวิธีการและเทคนิคในการใช้ส่ือต่าง ๆ และคุณภาพของเคร่ืองมือหรือส่ือนั้น ๆ ซ่ึงในการ
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์บางคร้ังอาจจะตอ้งใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือ ประชาสัมพนัธ์หลาย ๆ อย่าง
ประกอบกนัไป เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ เป็นตน้ เพื่อให้การด าเนินงานดา้นประชาสัมพนัธ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ส าหรับการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารของโครงการฯ ถือว่า ท าให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง แม้ช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์จะไม่หลากหลายช่องทาง ดงันั้น โครงการฯ ควรพฒันาวิธีการการเผยแพร่หรือประ
ชาสัมพนัธ์ขอ้มูลให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงและรับทราบถึงขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ ได้
หลากหลายช่องทาง 

5.1.2.2 ขอ้มูลท่ีโครงการฯ ประชาสมัพนัธ์ 
ข้อมูลรายละเอียดท่ีโครงการฯ ท าการประชาสัมพนัธ์ คือ ท่ีมาของโครงการ 

วตัถุประสงค ์แผนการด าเนินงาน ผลประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ รวมถึงกิจกรรมดา้น
การมีส่วนร่วมของโครงการกบัชุมชน ซ่ึงมีความชดัเจนและครบถว้นในรายละเอียดท าให้ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียมีความรู้สึกเช่ือถือต่อโครงการ ทั้งน้ี เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ ท่ีมาจากแหล่ง
อ่ืนมีจ านวนมาก ท าใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีความไม่มัน่ใจในตวัโครงการวา่โครงการจะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน ท าใหค้วามน่าเช่ือถือของโครงการฯ ลดลง โดยวิรัช อภิรัตนกุล (2542) ไดก้ล่าววา่ การสร้าง
ความสนใจแก่ประชาชน การเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนทราบตามแผนงาน หรือโครงการท่ี
ก าหนดไวน้ั้น จะตอ้งมีเทคนิคหรือวิธีการสร้างความสนใจใหเ้กิดข้ึนในหมู่ประชาชน ใหป้ระชาชน
หันมาสนใจในเร่ืองหรือส่ิงท่ีซ่ึงเราประสงค์จะส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสุทิน บุญญาธการ, ดวงพร บุญครบ และรักกิจ ศรีสรินทร์ (2540) ท่ีพบว่า การไดรั้บ
ความรู้และความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารมีบทบาทส าคญัต่อทศันคติของประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ
จากโครงการ นอกจากน้ีการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ยงัตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์โดยส่วนร่วม
ของประชาชนดว้ย มิใช่ค านึงถึงผลประโยชน์องคก์ารสถาบนัเพียงฝ่ายเดียว อยา่งไรก็ตาม การรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนอาจข้ึนอยู่กบับุคคลดว้ย เน่ืองจากระดบัการรับรู้ของแต่ละบุคคลไม่
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เท่ากัน ดังนั้น โครงการฯ ควรพิจารณาประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดต่างๆ  
ท่ีประชาชนควรรู้ และเหมาะสมกบัประชาชนแต่ละระดบัโดยตอ้งครอบคลุมประชาชนผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียจากโครงการฯ ทั้งหมด 

5.1.2.3 ช่องทางหรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มเติม 

โครงการฯ มีช่องทางเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและประชาสัมพนัธ์โครงการ แต่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียไม่สามารถเขา้ถึงช่องทางนั้นได ้จะรับทราบขอ้มูลไดจ้ากการประสานจากโครงการฯ 
ผ่านทางผู ้น าชุมชนเท่านั้ น โดย วิทย์ศิวะศริยานนท์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงหลักส าคัญในการ
ประชาสัมพนัธ์ควรปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

1) ต้อง มุ่งประโยชน์ ส่วนร่วมเ ป็นใหญ่  เ ป็น เ ป้าหมาย ท่ีส าคัญท่ี สุดของ
ประชาสัมพนัธ ์

2) ตอ้งรู้จิตใจของกลุ่มต่างๆ เน่ืองจากงานประชาสัมพนัธ์เป็นงานประสาน ดงันั้น 
ในการท่ีจะรู้จิตใจของกลุ่มต่างๆ จะช่วยใหก้ารประสานเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและราบร่ืน 

3) ตอ้งรู้นโยบายของรัฐบาลหรือองคก์ารท่ีตนเป็นเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์อยา่ง
ซาบซ้ึง นบัเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 

4) ตอ้งรู้เทคนิคของเคร่ืองมือส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ เพื่อให้การใชไ้ดป้ระโยชน์
มากข้ึน 

5) ต้องยึดหลักความจริง  ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นหลัก  ข้อน้ีส าคัญมาก ถ้าเรา
ประชาสัมพนัธ์โดยไม่ใชค้วามจริงหรือความซ่ือสัตยแ์ลว้ ผลสุดทา้ยท่ีไดรั้บก็คือ ความไม่เช่ือถือ
จากประชาชน 

6) ตอ้งปฏิบติังานโดยติดต่อกนัสม ่าเสมอ ดงันั้นการท างานจึงตอ้งมีแผนและเป็น
กระบวนการท่ีไดว้างแผนไวแ้ลว้อยา่งดีจึงจะบรรลุเป้าหมาย 

7) ตอ้งเปิดเผยไม่มีเง่ือนง าตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่ิงต่าง ๆ อยา่งตรงไปตรงมา 
8) บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ตลอดจนอุปกรณ์การประชาสัมพนัธ์ตอ้งมี

คุณภาพสูง 
9) การประชาสัมพนัธ์ตอ้งมุ่งให้เขา้ถึงผูมี้อิทธิพลในสังคมเป็นประการแรก ผูมี้

อิทธิพล คือ ผูท่ี้มีความคิดอ่านหรือการกระท าท่ีเช่ือถือของคนหมู่มาก 
ดังนั้ น  โครงการฯ  ควรพิจารณาหาช่องทางท่ีเหมาะสมหรือเปิดโอกาสให้

ประชาชนสามารถติดต่อหรือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติมของโครงการฯ ไดด้ว้ย 
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5.1.2.4 การแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของโครงการ 
โครงการฯ มีกิจกรรมแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

โครงการฯ โดยการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็น และการประชุมกลุ่มร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ี 
เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับการด าเนินการของโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็น รับรู้ความ
ตอ้งการของประชาชนและปัญหาอุปสรรคของชุมชน รวมทั้งผลกระต่อชุมชน โดยการจดัประชุม
รับฟังความคิดเห็นและการประชุมกลุ่มร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ี จะเนน้การส่ือสารสองทาง รับฟัง
ปัญหาจากชาวบา้น และรายงานผลการด าเนินงานในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกบัผูน้ าชุมชนและชาวบา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลกัษณาสตะ เวทิน (2540) ท่ี
กล่าววา่ ในการด าเนินการประชาสัมพนัธ์นั้น ตอ้งค านึงถึงความรู้สึกของประชาชน การกระท าใดๆ 
กต็ามท่ีองคก์รจะตอ้งค านึงถึงความพอใจ หรือไม่พอใจของประชาชนเสมอ ตอ้งยดึหลกัการส่ือสาร
สองทาง ดังนั้นในการปรึกษาหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นควรมีการส่ือสารสองทาง ไม่มุ่งแต่
ผลประโยชน์ขององค์การแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น องค์การจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อให้เกิดความเช่ือใจและไวว้างใจ แต่อย่างไรก็ตามโครงการฯ ควรสร้างความเช่ือใจให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความมัน่ใจและสามารถอยูร่่วมกบัโครงการฯ และสามารถ
ลดขอ้ห่วงกงัวลต่างๆ ลงไดจ้ากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจระหวา่งกนั 

5.1.3 การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ 
จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการ สามารถแยกประเดน็พิจารณาไดด้งัน้ี 
5.1.3.1 การเปิดโอกาสให้ผู ้มี ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้ นตอนการ

ด าเนินงานของโครงการฯ และการก าหนดช่วงเวลาหรือกิจกรรมในการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
โครงการฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนิน

โครงการฯ และติดตามตรวจสอบความกา้วหนา้ของการด าเนินโครงการฯ และสามารถเสนอความ
คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะผา่นการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นและการประชุมกลุ่มยอ่ยในพื้นท่ีได ้ 
ซ่ึงจะเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการฯ ร่วมกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัส านกัวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (2554) ท่ีให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า
เป็นกระบวนการซ่ึงประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะ แลกเปล่ียนขอ้มูลและ
ความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตดัสินใจต่างๆ เก่ียวกบัโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ี
ยอมรับกนักบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5.1.3.2 การมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของโครงการฯ ทุกคนไดเ้ขา้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นใน

การด าเนินการของโครงการฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2550) ท่ีระบุว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์หลายประการ เช่น 

1) เพิ่มคุณภาพการตดัสินใจ ช่วยให้เกิดการพิจารณาทางเลือกใหม่ในการตดัสินใจ
ใหร้อบคอบข้ึน 

2) การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เม่ือการตดัสินใจนั้นไดรั้บการยอมรับจะ
ช่วยลดความขดัแยง้ความขดัแยง้ระหวา่งการน าไปปฏิบติั 

3) การสร้างฉันทามติ ลดความขดัแยง้ทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการ
ตดัสินใจของรัฐ 

4) การเพิ่มความง่ายในการน าไปปฏิบติั สร้างใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ
และมีความกระตือรือร้นในการช่วยใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั 

5) การมีส่วนร่วมตั้งแต่สามารถลดการเผชิญหนา้และความขดัแยง้ท่ีรุนแรงได ้
6) ช่วยท าให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนและไวต่อความรู้สึกห่วง

กงัวลของประชาชนและเกิดความตระหนกัในการตอบสนองต่อความห่วงกงัวลของประชาชน  
5.1.3.3 เทคนิคหรือวิธีการท่ีใชใ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ 
เทคนิคหรือวิธีการท่ีโครงการฯ ใชใ้นการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คือการ

จดัเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
โครงการฯ และผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของโครงการฯ ซ่ึงมีความเหมาะสม 
และการน าเสนอขอ้มูลของโครงการฯ มีเน้ือหาท่ีมีความเหมาะสมและเขา้ใจง่าย ท าใหมี้ความเขา้ใจ
ในการด าเนินงานของโครงการฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านกัวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (2554) ท่ี
กล่าวว่า ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
ก าหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่า อาจใช้วิธีการอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ดงัต่อไปน้ี การส ารวจความคิดเห็น การประชุมปรึกษาหารือ หรือวิธีการอยา่งอ่ืนท่ีส านกังานปลดั
ส านกันายกก าหนด นอกจากนั้นโครงการฯ ยงัใชว้ิธีการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นท่ี เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัอีกทั้งระยะเวลาและสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดัประชุม
รับฟังความคิดเห็นก็มีความเหมาะสมจึงส่งผลใหป้ระชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบกบัโครงการฯ มาเขา้
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ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกคร้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับ จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2555) ท่ีกล่าวว่า 
กระบวนการท่ีจะท าใหเ้กิดธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การสร้างเง่ือนไขและ
กลไกต่างๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาโครงการต่าง ๆ 
ควบคู่กบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสมัฤทธ์ิผลอยา่งแทจ้ริง 

5.1.3.4 การแจง้ขอ้มูลให้กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบล่วงหน้า ก่อนกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อใหมี้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 

โครงการฯ มีการด าเนินการดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสอดคลอ้งกบั
กรอบกฎหมายระเบียบและแนวทางต่างๆ และมีการแจง้ขอ้มูลให้ทราบล่วงหนา้ก่อนมีการประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยผูมี้ส่วนไดส่้วยเสียจะไดรั้บการแจง้จากทางผูน้ าชุมชน แลว้
จะบอกต่อๆ กนั ส่วนหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บหนงัสือเชิญเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงจะเห็นได้
จากรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EHIA) โครงการท่าเทียบเรือแหลมฉบงั ขั้นท่ี 3 ท่ี
แสดงรายละเอียดการด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัน้ี  

1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในการก าหนด
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ (ค.1)  

2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู ้มีส่วยไดส่้วนเสียในขั้นตอนการ
ประเมินและจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ค.2) โดยอาศยัรูปแบบการจดัเวทีรับ
ฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อรวบรวมประเด็น ขอ้วิตกกงัวล ตลอดจนขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ น าไปประกอบการประเมินและจดัท ารายงาน EHIA  

3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในการทบทวน
ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ค.3)  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ งทางด้านคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ และสอดคลอ้งกบั ทวีวงศ ์ศรีบุรี (2541) ท่ีกล่าววา่ การ
มีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รเอกชน กลุ่มประชาชนหรือ
ประชาชนไดมี้โอกาสร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ต่อการเตรียมการของ
โครงการหรือกิจการท่ีจะเกิดข้ึน 
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5.1.3.5 การแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 

ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ส่วนใหญ่ไปเขา้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทุก
คร้ัง แต่ไม่เคยแสดงความคิดเห็น ไปเขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังขอ้มูลของโครงการฯ เท่านั้น โดย
ส่วนใหญ่ผูท่ี้แสดงความคิดเห็นจะเป็นผูน้ าชุมชนหรือเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานราชการในทอ้งถ่ิน
เท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอกพงษ ์ทวีเขตร์กิจ (2550) ท่ีพบว่า ผูน้ าทอ้งถ่ินมีบทบาทใน
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดบันอ้ย เน่ืองจากการขาดความรู้ความเขา้ใจ
และการขาดประสบการณ์ในการท างาน ดงันั้นจึงไม่ควรใหผู้น้ าเป็นตวัแทนของประชาชนทั้งหมด 
เพราะแต่ละบุคคลอาจมีความเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือความสามารถในการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั 

5.1.3.6 การน าข้อคิดเ ห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมา
ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินงานของโครงการ 

โครงการฯ  ได้น าข้อคิดเห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมา
ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินงานของโครงการฯ ทั้งในการพิจารณาทางเลือกในการพฒันา
โครงการฯ และขอ้วิตกกงัวลในดา้นต่างๆ ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้การเสนอไวใ้นมาตรการ
ป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
โครงการฯ ดว้ย เน่ืองจากท่าเรือแหลมฉบงัเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตอ้งรับฟังเสียงของประชาชน
เพื่อประกอบการตดัสินใจในการด าเนินการต่างๆ รวมทั้งน าผลจากกระบวนการตดัสินใจ หรือ
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือแนวทาง ท่ีไดจ้ากกระบวนการดงักล่าว มาใชใ้นการประกอบการขอ
อนุญาตด าเนินโครงการ เพื่อให้การด าเนินโครงการสามารถอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน เพราะ
ไดน้ าขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมาประกอบการตดัสินใจหรือผ่านการปรึกษาหารือร่วมกนั
ก่อนการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของโครงการด้วย และเป็นการส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลกัการบริหารภาครัฐท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บงกช สุทศัน์ ณ อยธุยา (2557) ท่ี
กล่าวถึงความส าคญักบัการพฒันา 3 เร่ืองหลกั คือ 1) การพฒันาแบบมีส่วนร่วม 2) กระบวนการ
ประชาธิปไตย และ 3) การบริหารจดัการท่ีดีหรือธรรมรัฐและธรรมราษฎร์ 

5.1.4 ผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured 

Interview) กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการ สามารถแยกประเดน็พิจารณาไดด้งัน้ี 
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5.1.4.1 ผลกระทบทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึนจากการพฒันาโครงการฯมีอะไรบ้าง
แนวทางในการชดเชยเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินโครงการฯ 

ผลกระทบทางสงัคมท่ีจะเกิดข้ึนจากการพฒันาโครงการฯ คือ ผลกระทบท่ีก่อใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงบริเวณพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบอาชีพการประมงและการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า โดยการชดเชย เยียวยาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนั้น โครงการฯ จะจดัสรรพื้นท่ีส าหรับ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า สนบัสนุนงบประมาณในการอพยพท่ีท ากิน จ่ายค่าชดเชยท่ีเหมาะสมส าหรับผูท่ี้
ประกอบอาชีพประมงท่ีต้องท าประมงห่างไกลจากฝ่ังมากข้ึน และจัดตั้งกองทุนเยียวยาความ
เสียหายโดยทนัทีก่อนการก่อสร้าง 1 เดือน ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการฯ แล้ว ซ่ึงสอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือ การ
ด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยา่งรุนแรง ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.
2562 

5.1.4.2 ปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ และการด าเนินการของโครงการฯ 
ภายใตก้ฎหมาย 

การด าเนินการของโครงการฯ อยู่ภายใตป้ระกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือ การด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยา่ง
รุนแรง ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข
ในการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2562 โดยก าหนดให้ท่าเทียบเรือท่ีมี
ความยาวหนา้ท่าท่ีเรือเขา้เทียบได ้(Berth Length) ตั้งแต่ 300 เมตรข้ึนไปหรือท่ีมีพื้นท่ีหนา้ท่าตั้งแต่ 
10,000 ตารางเมตรข้ึนไป ยกเวน้ท่าเรือท่ีชาวบา้นใชส้อยใน ชีวิตประจ าวนัและการท่องเท่ียว ตอ้ง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542  ท่ีระบุ
หลกัการของธรรมาภิบาลไว  ้6 ดา้น ซ่ึงก าหนดให้ส่วนราชการและขา้ราชการปฏิบติัราชการตาม
หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล โดยมีหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความ
โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ดงันั้นโครงการฯ ตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดและเร่งกระบวนการท างานเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บั
ประชาชน 
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5.1.4.3 ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนของโครงการฯ 
โครงการฯ มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน โดยสามารถส่งขอ้คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนมา

ไดโ้ดยมีตูร้้องเรียนติดตั้งในบริเวณดา้นหน้าส านักงานก่อสร้างโครงการ ส านักงานท่าเรือแหลม
ฉบงั หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน และท่ีท าการผูน้ าชุมชน ผ่านทางโทรศพัท์ส านักงานท่าเรือ
แหลมฉบัง 038409000 ส่วนเว็ปไซต์โครงการจะแจ้งให้ทราบก่อนเร่ิมก่อสร้าง การให้ข้อมูล
ข่าวสารเป็นส่ิงส าคญัท่ีพึงกระท า เน่ืองจากประชาชนอาจมีขอ้ห่วงกงัวลต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
การให้ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ชัดเจนและมีความน่าเช่ือถือจะท าให้ประชาชนมีความเช่ือมัน่ต่อ
โครงการฯ และลดความห่วงกงัวลลงได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บุญชยั เกิดปัญญาวตัน์ 
(2535) และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2556) พบวา่ ก่อนการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจใดๆ ควรให้ประชาชนมีความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ของขอ้มูลและข่าวสาร ไดแ้ก่ ความรู้ 
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ และผลดี 
ผลเสียของโครงการฯ รวมถึงการส่ือสารขอ้มูลให้ประชาชนรับทราบ ภาครัฐและเจา้ของโครงการ
ตอ้งอธิบายขอ้มูลเหล่านั้นใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีเขา้ใจง่ายส าหรับประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจ 

5.1.4.4 การด าเนินการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนของโครงการฯ 
การด าเนินการของโครงการฯ ท่ีผ่านมา ไม่เคยไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจากผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย แต่เป็นสอบถามขอ้มูลในการไดรั้บการชดเชย เยียวยา ซ่ึงทางโครงการฯไดแ้จง้ตอบไป
เรียบร้อยแลว้ เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ มีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีทางโครงการฯ จดัข้ึนอยา่งครบถว้น จึงท าให้ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ เขา้ใจ
และรับทราบถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจึงไม่มีเร่ืองร้องเรียนต่อโครงการฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสุทิน บูญญาธิการ, ดวงพร บุญครบ และรักกิจ ศรีสรินทร์ (2540) ท่ีพบวา่ การไดรั้บรู้และความ
เขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารมีบทบาทส าคญัต่อทศันคติของประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโครงการ 

5.1.4.5 ความวิตกกงัวลต่อผลกระทบจากโครงการฯ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการฯ ส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกงัวลต่อผลกระทบจากการ

ด าเนินการของโครงการฯ เน่ืองจากได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของโครงการฯ จึงทราบวา่ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนมีอะไรบา้งแลว้จะไดรั้บการชดเชย เยยีวยา
อยา่งไร แต่ก็ยงัมีประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ อีกบางส่วน ท่ียงัวิตกกงัวลวา่จะไดรั้บค่าชดเชยท่ีไม่
เหมาะสมและเพียงพอ จะเห็นไดว้า่การใหข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ชดัเจน และมีความน่าเช่ือถือจะท า
ให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อโครงการฯ และลดความห่วงกังวลลงได้ ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ รุจิกานต์ เสนาคง (2559) พบว่า เม่ือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีโอกาสในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารจากโครงการ รวมทั้งไดร่้วมแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการ จะส่งผลใหมี้ความเขา้ใจใน
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โครงการ จึงช่วยให้ลดการเกิดความขัดแยง้ระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียกับหน่วยงานผูรั้บผิดชอบ
โครงการไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.1.4.6 ผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากการพฒันาโครงการฯ 
การพฒันาโครงการฯ จะส่งผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีโครงการฯ 

อยา่งมาก เพราะประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ท่ีไดรั้บผลกระทบตอ้งอพยพยา้ยออกไปจากพื้นท่ีเดิม
ของตนแลว้ตอ้งไปหาท่ีอยู่อาศยั ท่ีท ากินใหม่ ซ่ึงทางโครงการฯ จะตอ้งจ่ายค่าชดเชยท่ีดินและ
ทรัพยสิ์นอยา่ง 
เหมาะสม เป็นธรรม และด าเนินการจ่ายค่าชดเชยให้แลว้เสร็จก่อนการก่อสร้างโครงการฯ ซ่ึงได้
ระบุไว ้
ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมโครงการฯ แล้ว ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พชัรี วีระนนท์ (2553) ท่ีพบว่า 
มาตรการในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้การก าหนดข้ึนมาเพื่อลดผลกระทบท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงการน ามาตรการดงักล่าวมาปฏิบติั ควรมีการ
ประเมินผลในการปฏิบติัตามมาตรการเป็นระยะๆ  เพื่อให้ทราบว่ามาตรการนั้น สามารถแกไ้ข
ปัญหาไดต้รงจุด รวมทั้งควรเพิ่มบทลงโทษและแรงจูงใจในการปฏิบติั เพื่อให้ผูด้  าเนินการปฏิบติั
ตามมาตรการท่ีก าหนด  

5.1.4.7 ผลกระทบต่อการคมนาคมจากการด าเนินโครงการฯ 
การพฒันาโครงการฯ จะส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางบกเล็กนอ้ย ส่วนการ

คมนาคมทางน ้ าไดรั้บผลกระทบปานกลาง เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีก่อสร้างของโครงการฯ มี
การใช้เรือท าการประมง อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างทางน ้ า และการ
ก่อสร้างอาจกีดขวางการจราจรทางน ้ า ซ่ึงทางโครงการฯ ได้จดัท ามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือ การ
ด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยา่งรุนแรง ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.
2562 

 
 
 



 83 

5.1.4.8 ผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพจากการด าเนินโครงการฯ 
เม่ือมีโครงการฯ ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ส่วนใหญ่ระบุวา่ไม่มีผลกระทบต่อ

วิถีชีวิตและอาชีพ ยงัคงจะท าอาชีพการประมงและเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเช่นเดิม ส าหรับประชาชนใน
พื้นท่ีโครงการฯ บางส่วนตอ้งสูญเสียท่ีดินท ากิน ระบุวา่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต เน่ืองจากตอ้งอพยพ
ยา้ยออกไปหาท่ีอยู่อาศยัและท่ีดินท ากินใหม่ แลว้อาจจะตอ้งเปล่ียนอาชีพไปท าอย่างอ่ืนหากไม่
สามารถหาท่ีอยู่ท่ีเหมาะสมกบัการประมงและเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าได ้ซ่ึงทางโครงการฯ จะจดัสรร
พื้นท่ีส าหรับเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า สนบัสนุนงบประมาณในการอพยพท่ีท ากิน จ่ายค่าชดเชยท่ีเหมาะสม
ส าหรับผูท่ี้ประกอบอาชีพประมงท่ีตอ้งท าประมงห่างไกลจากฝ่ังมากข้ึน และจดัตั้งกองทุนเยียวยา
ความเสียหายโดยทันทีก่อนการก่อสร้าง 1 เดือน ซ่ึงได้ระบุไวใ้นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการฯ แล้ว ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ 
หรือ การด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั 
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2562 

5.1.4.9 ผลกระทบต่อการจา้งงานและเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินจากการด าเนินโครงการฯ 
ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกงัวลต่อแรงงานต่างถ่ินท่ีจะ

เข้ามาในช่วงระหว่างก่อสร้างโครงการฯ เพราะคิดว่าทางโครงการฯ ต้องมีกฎระเบียบในการ
ควบคุมคนงานอยู่แลว้ แต่ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ บางส่วนมีความวิตกกงัวลในเร่ืองของ
ปัญหาอาชญากรรมและการแย่งงานของคนในพื้นท่ี ซ่ึงทางโครงการฯ มีนโยบายการจา้งงานใน
ทอ้งถ่ิน ส าหรับแรงงานท่ีไม่ตอ้งอาศยัทกัษะโดยเฉพาะ เช่น แม่บา้น คนสวน พนกังานรักษาความ
ปลอดภยั ซ่ึงจะพิจารณาคนในทอ้งถ่ินก่อนเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการฯ แลว้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ 
หรือ การด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั 
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2562 
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5.1.4.10  ผลกระทบต่อรายไดจ้ากการด าเนินโครงการฯ 
การด าเนินโครงการฯ จะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เน่ืองจาก

ตอ้งสูญเสียท่ีดินท ากินไป ตอ้งมีการอพยพท่ีท ากิน จึงสูญเสียรายไดใ้นส่วนน้ีไป และก็ยงัไม่ทราบ
ว่าจะไดรั้บค่าชดเชยในการอพยพเท่าไร จะเพียงพอต่อการเร่ิมท ากินใหม่หรือไม่ ส าหรับเม่ือมี
โครงการฯ แลว้ ยงัไม่สามารถประเมินไดว้า่จะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนหรือลดลง ซ่ึงทางโครงการฯ จะตอ้ง
จ่ายค่าชดเชยท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการฯ แล้ว ซ่ึงสอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือ การ
ด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยา่งรุนแรง ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.
2562 

5.1.4.11  ค่าชดเชยเยยีวยาท่ีเหมาะสม ท่ียนิดีจะยา้ยออกจากพื้นท่ี 
ผูมี้ส่วนได้เสียกับโรงการฯ ยินดีท่ีจะยา้ยออกจากพื้นท่ี หากได้รับการชดเชยท่ี

เหมาะสม รวมถึงการจดัสรรท่ีท ากินท่ีเหมาะสมส าหรับการประกอบอาชีพ เพราะฉะนั้นการให้
ขอ้มูลข่าวสารเป็นส่ิงส าคญัท่ีภาครัฐพึงกระท า เน่ืองจากประชาชนอาจมีขอ้ห่วงกงัวลต่อค่าชดเชยท่ี
จะไดรั้บ การให้ข้อมูลท่ีมีความถูกตอ้งชัดเจนและมีความน่าเช่ือถือ จะท า ให้ประชาชนมีความ
เช่ือมัน่ต่อโครงการฯ และลดความกงัวลลงได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บุญชยั เกิดปัญญา
วตัน์ (2535) และจุฑารัตน์ ชมพันธ์ุ (2556) พบว่า ก่อนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจใดๆ ควรให้ประชาชนมีความพร้อมในดา้นต่างๆ ของขอ้มูลและข่าวสาร 
ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ 
และผลดี ผลเสียของโครงการฯ รวมถึงการส่ือสารขอ้มูลให้ประชาชนรับทราบ ภาครัฐและเจา้ของ
โครงการตอ้งอธิบายขอ้มูลเหล่านั้นให้เป็นขอ้มูลท่ีเขา้ใจง่ายส าหรับประชาชน เพื่อใหประชาชน
เขา้ใจ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเร่ืองการประเมินผลกระทบทางสังคมจากการพฒันาท่าเรือ: กรณีศึกษาโครงการ

ท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบ
ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) จากกลุ่มผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงได้ท าการศึกษา
ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการด าเนินโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ผลการศึกษา ดงัน้ี 
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5.2.1 เพ่ือให้โครงการฯ สามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยัง่ยืน 
โครงการฯ สามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนไดอ้ย่างย ัง่ยืน เน่ืองจากการมีโครงการฯ จะสามารถ

สร้างความมัน่คงทางดา้นการประกอบอาชีพให้กบัชุมชน อีกทั้งโครงการฯ ยงัมีแผนงานในการ
พฒันาและส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนอาชีพเสริมอ่ืนๆ เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน ซ่ึงไดร้ะบุไว้
ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม โครงการฯ แลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รุจิกานต์ เสนาคง (2559) ท่ีพบว่า 
หากประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารของโครงการอยา่งต่อเน่ือง และเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผย ประชาชน
จะใหค้วามยอมรับ ส่งผลใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยเฉพาะหากโครงการใดท่ีก่อใหเ้กิด
ประโยชน์กบัประชาชนในพื้นท่ี ยิง่อยูร่่วมกนัไดง่้ายข้ึน 

5.2.2 ปัจจัยที่จะท าให้การด าเนินการของโครงการฯ สามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยัง่ยืน 
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะท าใหโ้ครงการฯ สามารถอยูก่บัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื คือ การด าเนินการตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน 
รวมทั้งมาตรการดา้นความปลอดภยั เพื่อให้ประชาชนเกิดความมัน่ใจว่าท่าเรือสามารถอยู่ร่วมกบั
ชุมชนไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยตอ้งมีความจริงใจ มีนโยบาย แผนงานและกิจกรรมท่ีประชาชนสามารถ
เขา้ถึงได ้มีการสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อโครงการฯ ใหแ้ก่ชุมชนในพื้นท่ี รวมถึงการรับฟังปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของชุมชน อีกทั้งตอ้งใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งสนบัสนุนให้
ความช่วยเหลือในดา้นการส่งเสริมการพฒันาดา้นการประกอบอาชีพ และการชดเชย เยียวยาท่ี
เหมาะสมและชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บุญชยั เกิดปัญญาวตัน์ (2535) และจุฑารัตน์ 
ชมพนัธ์ุ (2556) พบวา่ ก่อนการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจใดๆ ควรให้
ประชาชนมีความพร้อมในดา้นต่างๆ ของขอ้มูลและข่าวสาร ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใน
เร่ือง ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ และผลดี ผลเสียของโครงการฯ 
รวมถึงการส่ือสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ ภาครัฐและเจ้าของโครงการตอ้งอธิบายข้อมูล
เหล่านั้นใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีเขา้ใจง่ายส าหรับประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจ 

5.2.3 ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการของโครงการฯ 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของโครงการฯ  คือ ประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับ

ผลกระทบไม่มัน่ใจและมีทศันคติเชิงลบต่อโครงการฯ เน่ืองจากเคยไดรั้บผลกระทบจากโครงการ
ท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 1 และยงัไม่ไดรั้บการเยยีวยาตามความเหมาะสม ท าใหเ้กิดความไม่มัน่ใจ
ในมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีจะส่งผลต่อวิถีชีวิตดัง่เดิมของชุมชนและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคลอ้งกบั จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2560)  ท่ีระบุว่า หากประชาชนและ
องคก์รต่างๆ ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ครอบคลุม และสามารถเป็นตวัแทนผูมี้
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ส่วนไดส่้วนเสียและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจไดอ้ย่างแทจ้ริง จะน าไปสู่ปัญหาความ
ขดัแยง้ในภายหลงั 

5.2.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกบัประชาชนใน

พื้นท่ีโครงการฯ โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการฯ ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมซ่ึง
ประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุม มีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการ
และแจง้รายละเอียดการประชุมล่วงหน้าก่อนการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยมีการส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมใบตอบรับไปยงักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทางไปรษณีย ์และประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง
ช่องทางสาธารณะและผ่านทางผูน้ าชุมชน แลว้ทางผูน้ าชุมชนจะด าเนินการบอกต่อไปยงัลูกบา้น 
ส าหรับผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มจากการพฒันาโครงการฯ 
 จึงสรุปไดว้า่ โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 มีการด าเนินการตามหลกัการการ
ประเมินผลกระทบทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งเหมาะสม โดยมีการด าเนินการ
ตามหลกัการการประเมินผลกระทบทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้ง 3 กระบวนการ 
ประกอบดว้ย 1) กระบวนการการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของประชาชน 2) กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจ  และ 3) การประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
พฒันาโครงการ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของโครงการฯ ไดอ้ย่างทัว่ถึง และขอ้มูล
ข่าวสารเป็นขอ้มูลท่ีประชาชนทุกระดบัสามารถเขา้ใจไดง่้าย การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจไดแ้จง้ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบล่วงหนา้อยา่งทัว่ถึง เพื่อใหมี้
เวลาเตรียมขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ  ทั้งน้ีกระบวนการชดเชย เยียวยาของโครงการฯ ยงัไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเท่าท่ีควร เน่ืองจากความล่าช้าในการ
ด าเนินการของโครงการฯ จึงส่งผลให้ความน่าเช่ือถือของโครงการฯ ท่ีมีต่อประชาชนในพื้นท่ีเร่ิม
ลดลง แต่อยา่งไรก็ตามการด าเนินการตามหลกัการการประเมินผลกระทบทางสังคมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนของโครงการฯ ทั้ง 3 กระบวนการดงักล่าว ยงัสามารถพฒันาให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนได้ โดยต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือปรับเปล่ียนนโยบาย และให้ความส าคญักับการ
ด าเนินการทั้ง 3 กระบวนการ เพื่อใหเ้กิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความเช่ือมโยงระหวา่งกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ บุญชัย เกิดปัญญาวตัน์ (2535) และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2556) 
พบว่า ก่อนการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจใด ๆ ควรให้ประชาชนมี
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ความพร้อมในด้านต่างๆ ของข้อมูลและข่าวสาร ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ และผลดีผลเสียของโครงการฯ รวมถึง
การส่ือสารขอ้มูลให้ประชาชนรับทราบ ภาครัฐและเจา้ของโครงการตอ้งอธิบายขอ้มูลเหล่านั้นให้
เป็นขอ้มูลท่ีเขา้ใจง่ายส าหรับประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจ 

5.3 แนวทางและมาตรการลดผลกระทบที่เกดิจากการพฒันาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
จากกการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันาโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ซ่ึง

ครอบคลุมประเด็นผลกระทบทางสังคมจากการพฒันาโครงการฯ  ประเด็นต่างๆ 5 ประเด็น คือ  
1) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 2) การคมนาคม 3) วิถีชีวิต อาชีพ และรายได้ 4) แรงงาน และ 5) การ
ชดเชยทรัพยสิ์น 

ดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
การพฒันาโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ท าใหป้ระชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ ท่ีไดรั้บ

ผลกระทบตอ้งอพยพยา้ยออกไปจากพื้นท่ีเดิมของตนแลว้ตอ้งไปหาท่ีอยูอ่าศยั ท่ีท ากินใหม่ ดงันั้น 
โครงการฯ จะตอ้งจ่ายค่าชดเชยท่ีดินและทรัพยสิ์นอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และด าเนินการจ่าย
ค่าชดเชยให้แลว้เสร็จก่อนการก่อสร้างโครงการฯ อีกทั้งยงัควรจดัสรรพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการ
อพยพ เพื่อให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบมีท่ีอยู่อาศยัใหม่และมีท่ีท ากินท่ีเหมาะสม สามารถ
ด ารงชีวิตไดเ้หมือนเดิม 

ดา้นการคมนาคม 
การพฒันาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางบก

เล็กนอ้ย ส่วนการคมนาคมทางน ้ าไดรั้บผลกระทบปานกลาง เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีก่อสร้าง
ของโครงการฯ มีการใชเ้รือท าการประมง อาจไดรั้บผลกระทบจากการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างทาง
น ้า และการก่อสร้างอาจกีดขวางการจราจรทางน ้า ดงันั้นโครงการฯ ควรจดัท ามาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดปัญหาการจราจรทางบกติดขดั และลดผลกระทบท่ีเกิดจากการ
คมนาคมทางน ้า 

ดา้นวิถีชีวิต อาชีพ และรายได ้
เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีโครงการประกอบอาชีพการประมงและเพาะเล้ียง

สัตวน์ ้ าเป็นหลกั และปัญหาในการประกอบอาชีพท่ีส าคญั คือ ตอ้งสูญเสียท่ีดินท ากิน เน่ืองจากตอ้ง
อพยพยา้ยออกไปหาท่ีอยูอ่าศยัและท่ีดินท ากินใหม่ แลว้อาจจะตอ้งเปล่ียนอาชีพไปท าอยา่งอ่ืนหาก
ไม่สามารถหาท่ีอยูท่ี่เหมาะสมกบัการประมงและเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าได ้ซ่ึงทางโครงการฯ จะจดัสรร
พื้นท่ีส าหรับเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า สนบัสนุนงบประมาณในการอพยพท่ีท ากิน จ่ายค่าชดเชยท่ีเหมาะสม
ส าหรับผูท่ี้ประกอบอาชีพประมงท่ีตอ้งท าประมงห่างไกลจากฝ่ังมากข้ึน และจดัตั้งกองทุนเยียวยา
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ความเสียหายโดยทันทีก่อนการก่อสร้าง ส าหรับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบและไม่สามารถ
กลบัไปประกอบอาชีพการประมงและเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าได ้ดงันั้น โครงการฯ สามารถสร้างความ
มัน่คงทางดา้นการประกอบอาชีพให้กบัชุมชน ช่วยพฒันาและส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนอาชีพ
เสริมอ่ืนๆ เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน และชดเชยรายไดท่ี้สูญเสียไป 

ดา้นแรงงาน 
การก่อสร้างโครงการฯ จะมีการจ้างแรงงานเพื่อด าเนินการก่อสร้างองค์ประกอบของ

โครงการ ท่าเรือแหลมฉบงัจะตอ้งเนน้จา้งแรงงานในพื้นท่ีโครงการเป็นอนัดบัแรก เพื่อลดปัญหา
ทางด้านสังคมและป้องกันโรคท่ีอาจจะติดมากับแรงงานต่างถ่ิน พร้อมทั้งก าหนดกฎ ระเบียบ 
ส าหรับควบคุมความประพฤติของคนงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และตอ้งมีการตรวจ
สุขภาพของคนงานก่อนเร่ิมเขา้มาท างานภายในพื้นท่ีโครงการ 
 ดา้นการชดเชยทรัพยสิ์น 

ดา้นการชดเชยทรัพยสิ์นในระยะก่อสร้างจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินงานพฒันาและก่อสร้าง
องคป์ระกอบโครงการต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งเวนคืนท่ีดิน จ่ายค่าร้ือยา้ยส่ิงปลูกสร้างของราษฎร และ
จ่ายค่าชดเชย ซ่ึงท่าเรือแหลมฉบงัจะตอ้งด าเนินการชดเชยทรัพยสิ์นอยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม
เพียงพอใหป้ระชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบสามารถไปตั้งตวัใหม่ไดอ้ยา่งไม่ติดขดั 

ทั้งน้ีรูปแบบแนวทางและมาตรการลดผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันาโครงการท่าเรือแหลม
ฉบงั ระยะท่ี 3 สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 5.1 
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ตารางที่ 5.1 สรุปแนวทางและมาตรการลดผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันาโครงการท่าเรือแหลมฉบงั 
ระยะท่ี 3 

ดา้นคุณค่าต่อการใชป้ระโยชน์ต่อมนุษย ์
1) ดา้นการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน 

 

1) จ่ายค่าชดเชยท่ีดินและทรัพยสิ์นอยา่งเหมาะสม เป็นธรรม และ
ด าเนินการจ่ายค่าชดเชยใหแ้ลว้เสร็จก่อนการก่อสร้างโครงการฯ  
2) จดัสรรพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการอพยพ เพื่อให้ประชาชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบมีท่ีอยู่อาศัยใหม่และมีท่ีท ากินท่ีเหมาะสม สามารถ
ด ารงชีวิตไดเ้หมือนเดิม 

2) ดา้นการคมนาคม 
 

จดัท ามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลด
ปัญหาการจราจรทางบกติดขดั และลดผลกระทบท่ีเกิดจากการ
คมนาคมทางน ้า 

ดา้นคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
1) ดา้นวิถีชีวิต อาชีพ และ
รายได ้
 

1) จดัสรรพื้นท่ีส าหรับเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าท่ีเหมาะสม  
2) สนบัสนุนงบประมาณในการอพยพท่ีท ากิน และจ่ายค่าชดเชยท่ี
เหมาะสมส าหรับผู ้ท่ีประกอบอาชีพประมงท่ีต้องท าประมง
ห่างไกลจากฝ่ังมากข้ึน  
3) จดัตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหายโดยทนัทีก่อนการก่อสร้าง 
ส าหรับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบและไม่สามารถกลับไป
ประกอบอาชีพการประมงและเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าได ้
4) สร้างความมัน่คงทางดา้นการประกอบอาชีพให้กบัชุมชน ช่วย
พฒันาและส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนอาชีพเสริมอ่ืนๆ เพื่อสร้าง
รายไดใ้หก้บัชุมชน และชดเชยรายไดท่ี้สูญเสียไป 
 

2) ดา้นแรงงาน 
 

1) พิจารณาการจา้งแรงงานในพื้นท่ีโครงการเป็นอนัดบัแรก เพื่อ
ลดปัญหาทางดา้นสังคมและป้องกนัโรคท่ีอาจจะติดมากบัแรงงาน
ต่างถ่ิน  
2) ก าหนดกฎ ระเบียบ ส าหรับควบคุมความประพฤติของคนงาน 
เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม 
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3) ตรวจสุขภาพของคนงานก่อนเร่ิมเข้ามาท างานภายในพื้นท่ี
โครงการ 

3) ดา้นการชดเชยทรัพยสิ์น 
 

1) ในระยะก่อสร้างจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินงานพฒันาและก่อสร้าง
องคป์ระกอบโครงการต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งเวนคืนท่ีดิน จ่ายค่าร้ือ
ย ้าย ส่ิงปลูกสร้างของราษฎร  และจ่ายค่าชดเชย  ซ่ึงจะต้อง
ด าเนินการชดเชยทรัพยสิ์นอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมเพียงพอ
ให้ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบสามารถไปตั้งตวัใหม่ไดอ้ย่างไม่
ติดขดั 

 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยคร้ังต่อไป  
เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสงัคมและการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนจากการพฒันาโครงการท่าเรือ กรณีศึกษา: โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ซ่ึง
ศึกษากระบวนการ 3 กระบวนการ ดงันั้นในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 

1) ท าการศึกษาปัจจยัความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือระหวา่งประชาชนกบัโครงการ
ต่างๆ ในการด าเนินการตามการประเมินผลกระทบทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ี
โครงการๆ ท าร่วมมกบัชุมชน  

2)  การท ากรณีศึกษาเปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืนๆ ท่ีมีการด าเนินการตามหลกัการประเมินผล 
กระทบทางสงัคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นเดียวกนั
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แบบสัมภาษณ์เร่ือง 
การประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือ 

กรณีศึกษา: โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
(ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การท่าเรือฯ) 

 
 
ค าช้ีแจง  

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันา
ท่าเรือ กรณีศึกษา: โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการลด
ผลกระทบทางสังคมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 
3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 

2.1 การเขา้ถึงและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจ 
2.3 ผลกระทบทางสงัคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
 

โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะ
ถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 
 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

  (นางสาวณฎัฐา  ภกัดีประเสริฐ) 
  นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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แบบสัมภาษณ์เร่ือง การประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือ 
กรณีศึกษา: โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
(ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การท่าเรือฯ) 

 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
หน่วยงาน……………………………………………………………………………….. 
ช่ือ-สกุล ผูใ้หส้ัมภาษณ์………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง………………………………………………………………………………… 
ขอ้มูลการติดต่อ……………………………………………………………………….... 
วนั/เดือน ปีท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………. 
เพศ 

[ ] ชาย [ ] หญิง 
อาย…ุ………………ปี 
ระดบัการศึกษา 

[ ] ระดบัปริญญาตรี [ ] ระดบัปริญญาโท 
[ ] ระดบัปริญญาเอก [ ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………… 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคดิเห็นที่มต่ีอการด าเนินโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

2.1 การเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

2.1.1 โครงการฯ มีวิธีการในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอยา่งไร และผา่นช่องทางใด 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.1.2  ขอ้มูลท่ีโครงการฯ ประชาสัมพนัธ์เป็นขอ้มูลประเภทใด 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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2.1.3 โครงการฯ มีช่องทางหรือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติม
หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.1.4 โครงการฯ มีกิจกรรมแลกเปล่ียนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียของ
โครงการ เช่น การจดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งโรงไฟฟ้ากบัชุมชน การลง
พื้นท่ีสอบถามชุมชน การแจกแบบสอบถาม และการเปิดบา้นให้ประชาชนเยี่ยมชม
โครงการ (Open House) เป็นตน้ หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ 

2.2.1 โครงการฯ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนใดในการด าเนินการ 
ของโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 และไดมี้การก าหนดช่วงเวลาหรือกิจกรรม
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.2.2 โครงการฯ มีการเปิดโอกาสใหก้ลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วม ตามแนวทางของ
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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2.2.3 โครงการฯ มีการแจง้ขอ้มูลใหก้ลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบล่วงหนา้ ก่อนกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อใหมี้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.2.4 โครงการฯ ไดน้ าขอ้คิดเห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาประกอบการ
ตดัสินใจในการด าเนินงานของโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 หรือไม่ 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3 ผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

2.3.1 ในมุมมองของหน่วยงานท่าน ท่านคิดว่าผลกระทบทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
พฒันาโครงการฯมีอะไรบา้ง ผลกระทบอะไรท่ีหนกัท่ีสุด และมีขอ้เสนอแนะในการ
บรรเทาผลกระทบดงักล่าว อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.3.2 การด าเนินการของโครงการฯ อยู่ภายใตก้ฎหมายใดบา้ง เช่นอะไรบา้ง และมีปัญหา
อุปสรรคหรือขอ้เสนอแนะต่อกฎหมายอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3.3 โครงการฯ มีแผนหรือแนวทางในการชดเชย เยียวยา ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินการของโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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2.3.4 โครงการฯ มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3.5 การด าเนินการของโครงการฯ ท่ีผ่านมามีเร่ืองร้องเรียนหรือไม่ อย่างไร ถา้มี ได้
ด าเนินการแกไ้ขอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

3.1 ท่านคิดวา่โครงการฯ สามารถอยูร่่วมกนักบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3.2 ท่านคิดวา่ปัจจยัอะไรบา้งท่ีจะท าใหก้ารด าเนินการของโครงการฯ สามารถอยูร่่วมกบั
ชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และท าอยา่งไรถึงจะเหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทย 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3.3 ท่านคิดวา่ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการของโครงการฯ คืออะไร 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3.4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์เร่ือง 
การประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือ 

กรณีศึกษา: โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
(ส าหรับผู้น าชุมชนและประชาชนในพืน้ที)่ 

 
 
ค าช้ีแจง  

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันา
ท่าเรือ กรณีศึกษา: โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการลด
ผลกระทบทางสังคมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 
3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 

2.1 การเขา้ถึงและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจ 
2.3 ผลกระทบทางสงัคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
 

โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะ
ถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 
 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

  (นางสาวณฎัฐา  ภกัดีประเสริฐ) 
  นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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แบบสัมภาษณ์เร่ือง การประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือ 
กรณีศึกษา: โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
(ส าหรับผู้น าชุมชนและประชาชนในพืน้ที)่ 

 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
หน่วยงาน……………………………………………………………………………….. 
ช่ือ-สกุล ผูใ้หส้ัมภาษณ์………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง………………………………………………………………………………… 
ขอ้มูลการติดต่อ……………………………………………………………………….... 
วนั/เดือน ปีท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………. 
เพศ 

[ ] ชาย [ ] หญิง 
อาย…ุ………………ปี 
ระดบัการศึกษา 

[ ] ระดบัปริญญาตรี [ ] ระดบัปริญญาโท 
[ ] ระดบัปริญญาเอก [ ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………… 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคดิเห็นที่มต่ีอการด าเนินโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

2.1 การเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
2.1.1 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการด าเนินการของ
โครงการฯ หรือไม่ อยา่งไร และผา่นทางช่องทางใดบา้ง 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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2.1.2 ท่านคิดว่าขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการของโครงการฯ ท่ีท่านไดรั้บมีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และน่าเช่ือถือหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.1.3โครงการฯ มีกิจกรรมแลกเปล่ียนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียของ
โครงการ เช่น การจดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งท่าเรือแหลมฉบงักบัชุมชน การ
ลงพื้นท่ีสอบถามชุมชน การแจกแบบสอบถาม และการเปิดบา้นให้ประชาชนเยี่ยมชม
โครงการ (Open House) เป็นตน้ หรือไม่ 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.1.4 หากท่านตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมท่านสามารถขอทราบขอ้มูลจากโครงการฯ ได้
หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ 

2.2.1 ท่านเคยเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการด าเนินการของ
โครงการฯ หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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2.2.2 ท่านคิดวา่เทคนิคหรือวิธีการท่ีโครงการฯ ใชใ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งไร 
เหมาะสมหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.2.3 โครงการฯ มีการแจง้ขอ้มูลใหท่้านทราบล่วงหนา้ ก่อนกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้
มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.2.4 ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านเคยแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ
หรือไม่อยา่งไร และผลเป็นเช่นไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3 ผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

2.3.1 ท่านมีความวิตกกงัวลต่อผลกระทบจากโครงการหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3.2 ท่านคิดว่าการพฒันาโครงการจะส่งผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการท า
เกษตรกรรมของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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2.3.3 ท่านคิดว่ากิจกรรมการขนส่งของโครงการจะส่งผลกระทบกบัการคมนาคมทางน ้ า
และทางบกหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3.4 ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจใน
ทอ้งถ่ินบา้งหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3.5 ท่านคิดวา่การด าเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพบา้ง
หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3.6 ท่านคิดวา่การด าเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องท่านบา้งหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3.7 ท่านคิดว่าหากไดรั้บการชดเชยทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสม ท่านยินดีท่ีจะยา้ยออกจะพื้นท่ี
หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

3.1 ท่านคิดวา่โครงการฯ สามารถอยูร่่วมกนักบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3.2  ท่านคิดว่าปัจจยัอะไรบา้งท่ีจะท าให้การด าเนินการของโครงการฯ สามารถอยูร่่วมกบั
ชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3.3 ท่านคิดวา่ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการของโครงการฯ คืออะไร 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3.4  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์เร่ือง 
การประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือ 

กรณีศึกษา: โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ) 

 
 
ค าช้ีแจง  

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันา
ท่าเรือ กรณีศึกษา: โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางและ
มาตรการลดผลกระทบทางสังคมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี โดยแบบ
สัมภาษณ์ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 

2.1 การเขา้ถึงและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจ 
2.3 ผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 

 
จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
  (นางสาวณฎัฐา  ภกัดีประเสริฐ) 

  นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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แบบสัมภาษณ์เร่ือง การประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือ 
กรณีศึกษา: โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ) 
 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
หน่วยงาน……………………………………………………………………………….. 
ช่ือ-สกุล ผูใ้หส้ัมภาษณ์………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง………………………………………………………………………………… 
ขอ้มูลการติดต่อ……………………………………………………………………….... 
วนั/เดือน ปีท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………. 
เพศ 

[ ] ชาย [ ] หญิง 
อาย…ุ………………ปี 
ระดบัการศึกษา 

[ ] ระดบัปริญญาตรี [ ] ระดบัปริญญาโท 
[ ] ระดบัปริญญาเอก [ ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………… 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคดิเห็นที่มต่ีอการด าเนินโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

2.1 การเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
2.1.1 ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการด าเนินการของโครงการ
พฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 หรือไม่ อยา่งไรผา่น และทางช่องทางใดบา้ง 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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2.1.2 ท่านคิดวา่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการของโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั 
ระยะท่ี 3 ท่ีท่านได้รับมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ชัดเจน และน่าเช่ือถือหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.1.3 โครงการฯ มีกิจกรรมแลกเปล่ียนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียของ
โครงการ เช่น การจดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งท่าเรือแหลมฉบงักบัชุมชน การ
ลงพื้นท่ีสอบถามชุมชน การแจกแบบสอบถาม และการเปิดบา้นให้ประชาชนเยี่ยมชม
โครงการ (Open House) เป็นตน้ หรือไม่ 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.1.4 หากท่านตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมท่านสามารถขอทราบขอ้มูลจากโครงการฯ ได้
หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ 

2.2.1 ท่านคิดว่าโครงการฯ มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมตาม
แนวทางของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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2.2.2 ท่านคิดวา่เทคนิคหรือวิธีการท่ีโครงการฯ ใชใ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งไร 
เหมาะสมหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.2.3 โครงการฯ มีการแจง้ขอ้มูลใหท่้านทราบล่วงหนา้ ก่อนกระบวนการมีส่วนร่วมเพือ่ให้
มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.2.4 ท่านคิดว่าโครงการฯ ไดน้ าขอ้คิดเห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมา
ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินงานของโครงการหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3 ผลกระทบทางสังคมจากโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

2.3.1 ในมุมมองของหน่วยงานท่าน ท่านคิดว่าผลกระทบทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
พฒันาโครงการฯมีอะไรบา้ง ผลกระทบอะไรท่ีหนกัท่ีสุด และมีขอ้เสนอแนะในการบรรเทา
ผลกระทบดงักล่าว อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.3.2 ท่านคิดวา่โครงการฯ ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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2.3.3 ท่านเคยมีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการด าเนินการของโครงการฯ หรือไม่ อยา่งไร หากมี
ท่านไดรั้บการแกไ้ขหรือเยีย่วยาหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3.4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกบัการชดเชย เยียวยา ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินการโครงการฯ 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3.5 โครงการฯ มีแผนหรือแนวทางในการชดเชย เยียวยา ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินการโครงการฯ หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3.6 ช่องทางรับขอ้ร้องเรียนของโครงการฯ ท่านสามารถเขา้ถึงไดห้รือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.3.7 โครงการฯ มีกระบวนการในการตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

3.1 ท่านคิดวา่โครงการฯ สามารถอยูร่่วมกนักบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3.2 ท่านคิดว่าปัจจยัอะไรบา้งท่ีจะท าให้การด าเนินการของโครงการฯ สามารถอยู่ร่วมกบั
ชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และท าอยา่งไรถึงจะเหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทย 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3.3 ท่านคิดวา่ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการของโครงการฯ คืออะไร 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3.4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

  



 114 

ประวติัผู้เขียน 

ช่ือ นามสกลุ นางสาวณฎัฐา ภกัดีประเสริฐ 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต 
 (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปีท่ีจบการศึกษา 2550 
 


