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สรุปผลการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
ในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หรือ Public Scoping (ค.1)
โครงการศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกสงขลาแห่งที่ 2
1.

บทนํา
การจัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในการกําหนดเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ Public Scoping (ค.1) เพื่อชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ได้แก่ เหตุผล
และความจําเป็นของการพัฒนาโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ระยะเวลาการศึกษาโครงการ รายละเอียด
โครงการเบื้องต้น และขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการ ตลอดจนแนวทางในการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ เพื่อให้การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นไป
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อเสนอต่างๆ ของประชาชน โดยบริษัทที่ปรึกษาได้เชิญกลุ่มเป้าหมาย
ให้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะ (ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน) เช่น เว็บไซต์
หนังสือเชิญประชุม การติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และวิทยุชุมชน ตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย
1) ผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ได้แก่ ผู้นําชุมชนและประชาชนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร
และบริเวณใกล้เคียงในตําบลนาทับ ตําบลตลิ่งชัน ตําบลจะโหนง ตําบลสะกอม และตําบลเกาะแต้ว
2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้แก่ กรมเจ้าท่า และ
บริษัทที่ปรึกษา
3) หน่ ว ยงานพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานระดับภูมิภาค/จังหวัด/อําเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและนักการเมือง
5) องค์กรเอกชน ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (กอสส.) กลุ่มองค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่โครงการ/นักวิชาการ
อิสระ ศาสนสถานในพื้นที่โครงการ
6) สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ/โทรทัศน์
7) ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในโครงการ

โครงการศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบ
เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกสงขลาแห่งที่ 2
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การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ Public Scoping (ค.1)
โครงการศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกสงขลาแห่งที่ 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บรรยากาศการสัมมนาฯ ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมสมิหลาแกรนด์บอลรูม โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โครงการศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบ
เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกสงขลาแห่งที่ 2
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บรรยากาศการสัมมนาฯ ช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมวีว่าแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมวีว่า อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2.

ผลการจัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 หรือ Public Scoping (ค.1)
1) การสั ม มนาและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ ง ที่ 1 ในการกํ า หนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ Public Scoping (ค.1) โครงการศึกษาทบทวนและ
สํารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกสงขลาแห่งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมสมิหลาแกรนด์บอลรูม โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดยมีกําหนดการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่าง 08.00-12.30 น. โดยเริ่มต้นด้วยการ
นําเสนอและให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ของโครงการ การศึกษาทบทวนตําแหน่งที่ตั้งและรูปแบบของท่าเรือ โดย นายชูกิจ ธรรมกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ
โครงการ, การศึ ก ษาด้ า นเศรษฐศาสตร์ ข องโครงการ โดย ดร.ชุ ม โชค นั น ทวิ ชิ ต ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
โครงการศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบ
เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกสงขลาแห่งที่ 2

4

ด้านการขนส่ง และการกําหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โดย นายกนก เข็มนาค ผู้ชํานาญการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวจามรี อนุรัตน์ ผู้อํานวยการส่วนข่าว
และรายการภูมิภาค สํานักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดําเนินรายการ ต่อจากนั้น
จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อร่วมกันกําหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
2) ก่อนการลงทะเบียนตามกําหนดการข้างต้น มีกลุ่มผู้คัดค้านโครงการราว 60 คนเดินทางเข้ามาภายในบริเวณ
โต๊ะลงทะเบียนหน้า ห้องจัดประชุม เพื่อกีดขวางการลงทะเบียนของผู้เข้า ร่วมสั มมนาและว่ากล่าวโจมตี
การศึกษาโครงการอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเวลา 07.00 น. เริ่มมีประชาชนและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
ที่ แ จ้ ง ชื่ อ และลงทะเบี ย นมาล่ ว งหน้ า ได้ เ ดิ น ทางมาถึ ง สถานที่ จั ด สั ม มนา ทํ า ให้ เ กิ ด ความแออั ด วุ่ น วาย
จนไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าห้องสัมมนาได้ ซึ่งในระหว่างการลงทะเบียนก็มีเจ้าหน้าทหาร ตํารวจและ
อาสาสมัครต้องวางกําลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
3) กรมเจ้าท่าและที่ปรึกษาโครงการได้ติดประกาศแสดงกติกาของการเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของ
โครงการไว้บริเวณโถงทางเข้าห้องสัมมนา แต่กลุ่มผู้คัดค้านโครงการก็ยังไม่ปฏิบัติตามกติกาดังกล่าว โดยไม่
ยอมลงทะเบียนและก่อกวนไม่ให้จัดเวทีสัมมนา ค.1 อีกทั้งยังทําให้ผู้เข้าพักภายในโรงแรมไม่ได้รับความ
สะดวก จนกระทั่งเวลาประมาณ 08.15 น. ที่ปรึกษาได้ทยอยนําผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าห้องประชุมใน
ช่องทางอื่น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและทําให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
4) 08.45 น. ผู้คัดค้านโครงการฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ทหารและตํารวจเข้าไปภายในห้องสัมมนาและใช้เวทีเพื่อ
กล่าวโจมตีโครงการอย่างต่อเนื่อง และในเวลาต่อมาก็มีกลุ่มผู้คัดค้านโครงการอีกจํานวนหนึ่งเดินทางมา
สมทบ พร้อมพูดจาขุมขู่และโห่ร้อง ทําให้กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความหวาดกลัว เจ้าหน้าที่ตํารวจ ทหาร
และอาสาสมัครเสริมต้องเร่งเสริมกําลังเข้ามาดูแลความปลอดภัยภายในห้องสัมมนา
5) เนื่องจากผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ต้องการรับฟังรายละเอียดโครงการและแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนิน
โครงการอย่า งรอบด้ า น โดยฝ่ายเจ้าหน้า ที่รักษาความสงบได้ว างกํา ลัง คุ้มกั น ผู้เข้ า ร่วมสัมมนา ส่ง ผลให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถกลับมานั่งภายในห้องสัมมนาได้อีกครั้ง และในเวลา 09.45 น. การสัมมนาและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนจึงเริ่มขึ้น โดยผู้ดําเนินรายการอธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ในขณะที่กลุ่ม
ผู้คัดค้านต่างส่งเสียงโห่ร้องและเป่านกหวีดรบกวนอยู่ตลอดเวลา หลังจากนั้นคัดค้านโครงการได้เคลื่อนกําลัง
เข้ามาฝ่าแนวเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ก่อนมุ่งตรงไปยังผู้ดําเนินรายการเพื่อแย่งไมโครโฟน และ
กระจายกํ า ลั ง ไปทั่ ว ห้ อ งประชุ ม พร้ อ มข่ ม ขู่ ก ลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาและทํ า ลายทรั พ ย์ สิ น ต่ า งๆ ภายใน
ห้องสัมมนา
6) ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวกลุ่มผู้คัดค้านโครงการยังคงใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดความไม่ปลอดภัย
กับ วิ ท ยากรของโครงการ จึง ต้องนํา ตัว วิท ยากรไปนํา เสนอข้อมู ล ของโครงการในห้ อ งควบคุม เสี ยงและ
เริ่มนําเสนอข้อมูลโครงการ ขณะที่กลุ่มผู้คัดค้านโครงการยังคงใช้ความรุนแรงและรบกวนการนําเสนอข้อมูล
โครงการ เช่น การปาหิน และการฉีดสารเคมีจากถังดับเพลิง ในระหว่างวิทยากรนําเสนอข้อมูลโครงการ
จนกระทั่งแล้วเสร็จ จึงเปิดเวทีรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทาง
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แต่กลุ่มผู้คัดค้านโครงการยังคงโห่ร้องและขัดขวางการ
สัมมนา ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่แสดงความประสงค์ในการแสดงความเห็น จึงต้องมี
การสื่อสารและสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ระหว่างวิทยากรโครงการกับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่แสดงความประสงค์
ในการแสดงความเห็น โดยในส่วนของประชาชนที่เข้ารับฟังความคิดเห็นก็ยังคงถูกก่อกวนจากกลุ่มผู้คัดค้าน
โครงการให้ออกจากห้ องประชุม จนทําให้ผู้เข้าร่วมสัม มนาบางส่ว นต้องออกไปนอกห้อ งสัมมนาและไม่
สามารถกลับเข้าห้องสัมมนาได้อีก จนกระทั่งถึงเวลา 11.45 น.ก็ไม่มีผู้ใดให้ความเห็นเพิ่มเติมจึงทําการปิดการ
ประชุมสัมมนาในช่วงเช้า และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพักรับประทานอาหารกลางวัน
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7) เนื่องจากกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ที่มาจากตําบลนาทับและตําบลจะโหนง ยังมีความประสงค์ที่จะ
รับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ในขณะที่บรรยากาศโดยรวมภายในห้องสัมมนา
และบริ เ วณโดยรอบโรงแรม บีพี สมิห ลาบีช โฮเต็ ล แอนด์ รีส อร์ท ยั ง ไม่มี ค วามปลอดภั ยเพียงพอและ
สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสถานที่จัดประชุม
ดังนั้นที่ปรึกษาและกรมเจ้าท่าจึงย้ายสถานที่จัดประชุมไปยังโรงแรมวีว่า เพื่อดําเนินการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนต่อเนื่องในช่วงบ่าย
8) ตลอดการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระหว่างเวลา 13.20-15.40 น. เป็นไปด้วยความสงบ
เรียบร้อย ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อขอบเขตการศึกษา
ความเหมาะสม รายละเอียดโครงการ และประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ โดยมี นายกนก เข็มนาค ผู้ชํานาญการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ทําหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
โครงการและคําถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา และ ดร.พุทธชาติ ชุณสาคร ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น รายการเพื่ อ คั ด กรองคํ า ถาม นอกจากนี้ ท างโครงการ
ยัง ได้ทํา การสํา รวจความคิดเห็น ผู้เข้า ร่วมการสัมมนา โดยวิธีก ารแจกแบบสอบถามให้ผู้ เข้ า ร่วมสัมมนา
ได้เขียนแสดงความคิดเห็นและส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่โครงการเมื่อสิ้นสุดการสัมมนา
9) ภายหลังการสัมมนาฯ สิ้นสุดลงในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 กรมเจ้าท่าและบริษัทที่ปรึกษาได้เปิด

ให้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึง 16 มกราคม 2560
เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน โดยมีผู้ส่งแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไปยังศูนย์ประสานงานโครงการ
ในพื้นที่ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จํานวน 116 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาโครงการและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น ผลประโยชน์ต่อท้องถิ่นที่เกิด
จากการพัฒนาโครงการ การลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ผลกระทบด้านสุขภาพต่อเด็ก
และคนชรา ผลกระทบต่อวิถีชีวิต และแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

3.

สรุปผลการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1หรือ Public Scoping (ค.1)
การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 หรือ Public Scoping (ค.1) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2556 โดยในช่วงเช้า เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมสมิหลาแกรนด์บอลรูม โรงแรม บีพี สมิหลา
บีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ ช่วงบ่าย เวลา 13.20-15.40 น. ณ ห้องประชุม
วีว่าแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมวีว่า อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กรมเจ้าท่าและบริษัทที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรม
ดังกล่าวเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามระเบียบของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกําหนดเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ Public Scoping (ค.1) โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วม
การสัมมนาฯ 627 คน ทั้งนี้ ในส่วนของข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อการกําหนดขอบเขตและ
แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านการศึกษาทบทวนที่ตั้งของโครงการ
 ความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการ โดยเสนอให้พิจารณาพื้นที่ด้านทิศเหนือห่างจากที่ตั้งปัจจุบันราว 200 เมตร
เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งปลูกสร้างของหมู่บ้านสวนกง ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
 เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ขนาดพื้นที่หลังท่า เส้นทางเข้า-ออกโครงการ กิจกรรมการดําเนินงาน
ของท่าเรือ และประเภทสินค้าภายในท่าเรือ เป็นต้น
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