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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระหวางประชาชนที่ยังคงอยูในพื้นที่คือ
ชุมชนบานแหลมฉบังและประชาชนที่ยินยอมยายออกคือชุมชนบานหนองคลาใหม
ศึกษาความแตกตางทางเศรษฐกิจและสังคม
ระหวางประชาชนทั้ง 2 กลุม รวมทั้งปญหา อุปสรรคของประชาชนในการยายถิ่น ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของทาเรือแหลม
ฉบัง รวมถึงขอเสนอแนะในการแกไขปญหาและการพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชน ใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บขอมูล
เชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือ ประชาชนชุมชนบานแหลมฉบังและประชาชนชุมชนบานหนองคลาใหม ชุมชนละ
110 ครัวเรือน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 220 ครัวเรือน ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (SPSS)
สวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก กลุมตัวอยางคือ ประธานชุมชนและประชาชนทั้ง 2
ชุมชน และเจาหนาที่การทาเรือ ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหโดยวิธีการพรรณนา
ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ สภาพทางเศรษฐกิจ พบวา ชุมชนบานแหลมฉบังและชุมชนบานหนองคลาใหม มีรายไดประจํา
รายจายคาอุปโภค/บริโภค รายจายในการประกอบอาชีพ ภาวะการออมเงิน สภาพการถือครองที่ดินที่เปนที่อยูอาศัยกอนเกิดทาเรือ
แหลมฉบัง และโอกาสในการประกอบอาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และมีรายไดเสริม รายจายดานอื่น ๆ
อาชีพหลักกอนเกิดทาเรือแหลมฉบังและอาชีพหลักหลังเกิดทาเรือแหลมฉบัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สวนภาวะหนี้สิน สภาพการถือครองที่ดินที่เปนที่อยูอาศัยหลังเกิดทาเรือแหลมฉบัง สภาพการถือครองที่ดินที่เปนที่ประกอบอาชีพ
กอนและหลังการเกิดทาเรือแหลมฉบัง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สภาพทางสังคม พบวา ชุมชนบานแหลมฉบังและชุม
ชนบานหนองคลาใหมมีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมชุมชนและสังคม แรงจูงใจในการยายถิ่น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 สวนทัศนคติตอการเกิดทาเรือแหลมฉบัง พบวา ชุมชนบานแหลมฉบังและชุมชนบานหนองคลาใหมมีทัศนคติตอ
การเกิดทาเรือแหลมฉบัง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปญหาและอุปสรรค พบวา ชุมชนบานแหลมฉบัง ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพประมงและอาชีพเกี่ยวกับประมงเปน
หลัก ทําใหเปนอุปสรรคตอการยายออกจากพื้นที่ เนื่องจากเมื่อยายออกทําใหไมสามารถประกอบอาชีพประมงได ปญหาเรื่อง
คาชดเชยที่มีความไมเหมาะสม ไมเพียงพอตอการยายถิ่นที่อยูอาศัย ปญหาดานการรับรูขอมูลขาวสารที่ไมชัดเจนของประชาชน
ปญหาความไมแนนอนในนโยบายของรัฐในการดําเนินการบริเวณพื้นที่เวนคืน
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา คือ รัฐบาลและการทาเรือควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการดําเนินการบริเวณพื้นที่เวนคืน
ควรมีการพิจารณาดานคาชดเชยใหมีความเหมาะสมเพียงพอ ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพิจารณาดําเนินการตาง ๆ บริเวณ
พืน้ ทีเ่ วนคืน ใหประชาชนมีการรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตองเพื่อความสัมพันธที่ดีระหวางประชาชนและการทาเรือ สําหรับชุมชนบาน
หนองคลาใหม หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมการพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลแหลมฉบัง ควรมีการสงเสริมดานอาชีพ เพื่อให
ประชาชนรายไดเสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ABSTRACT
The objective of this study is the comparison of socio-economic conditions of the remaining
population in Laem Chanbang Community and those who agreed to leave the area go to the Nong Khla
Mai Community. The study looked at the socio-economic difference of these two population groups
including issues and obstacles for migration and problems and obstacles for the Laem Chabang Port’s
operation including recommendations for better community development. Data was collected through
questionnaires. The sample was the population in Laem Chabang and Nong Khla Mai communities –
110 families in each community, 220 families in total. I interviewed members of both communities as
well as sea port officials - in total nine people.
The study showed that, in economic conditions, Laem Chabang Community and Nong Khla Mai
Community’s incomes, consumption expenses, operating expenses, savings, land owning status as a
shelter before the installment of Laem Chabang and employment opportunities differed (P< 0.01). The
difference in terms of extra income, other expenses, and primary occupation before and after Laem
Chabang’s involvement in the Eastern Seaboard Development Project was statisticaly significant
(P<0.05) . However, as regards indebtedness and land ownership there was no difference for the people
in Laem Chabang before and after the beginning of the Eastern Seaboard Development Project. In
social aspects, the two communities had different views regarding the environment and society. The
group that left had a different motive for leaving than the group that stayed had for staying (P<0.01).
The two communities had different views on the Eastern Seaboard Development Project in Laem
Chabang.
As regards problems and obstacles, it was found that the majority of the population were in
fishery or fishery related employment; therefore, leaving the area might end their fishery opportunity.
There was an issue of inadequate compensation which was not sufficient for movement, especially for
those who stayed in the Laem Chabang Community. This therefore caused problems in the
expropriation process.
The study recommended that the government and Port Authority should have clear compensation
measures for those who agreed to leave the area. Related agencies such as the Community
Development Department and the Municipal District should provide support for employment and extra
income alternatives so that the quality of life could be improved.
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