
ตัวแทนกลุ่มศึกษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนครศรีธรรมราช 

ทรงวุฒิ  พัฒแก้ว 

เครือข่ายผลกระทบนโยบายสาธารณะ นครศรีธรรมราช  โดย 

จาก คอคอดกระ ถึง แลนบริดส์          สู่ 
นิวเคลียร์ ท่าเรืออุตสาหกรรม เขื่อน                         

ถ่านหิน โรงไฟฟ้า เหล็ก ปิโตรเคมี  
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ศูนย์กลางการคมนาคม
ทางทะเลและทางอากาศ 



1. โครงการพัฒนาศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค 

(SELB) 

2. โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (SSB) 

3. โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  

อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 

4. แผนพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

5. แลนด์บริจด์ สงขลา – ปีนัง – เมดาน 

6. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 

 
 

แผนระดับภูมิภาคและชุดโครงการ 
ขนาดใหญ่ของภาคใต้ 



8.    โครงการคลองไทย 

9.    โครงการพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 

10.  โครงการพลังงานขนาดใหญ่  

• โครงการท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย 

• โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมสงขลา (จะนะ) 

• เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าสะบ้าย้อย 

11.  โครงการเมืองยาง 

12.  โครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

 
 

แผนระดับภูมิภาคและชุดโครงการ 
ขนาดใหญ่ของภาคใต้ 



วิสัยทัศน์จังหวัด 
วิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราช      
 “นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนายั่งยืน” 

วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี 
 “เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล  อิสลามศึกษา  บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี  และดินแดนแห่งสันติสุข” 

วิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา 
 “สงขลา 2550 ศูนย์กลางธุรกิจการค้า การบริการและการศึกษาของภาคใต้บนพื้นฐานความอยู่ดีมีสุขของประชาชน” 

วิสัยทัศน์จังหวัดภูเก็ต 
 “ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก  คุณภาพชีวิตที่ดี   มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 
 “สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองแห่งการเรียนรู้  พัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์จังหวัดพังงา 
 “เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นน าระดับโลก  แหล่งเกษตรกรรมยั่งยืน  และสังคมน่าอยู่ฝั่งทะเลอันดามัน” 

วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล 

 "เมืองท่า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ"  
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ศักยภาพการพัฒนา มีแต่อุตสาหกรรมอันตราย 



 

ศักยภาพการพัฒนา มีแต่อุตสาหกรรมอันตราย 
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เลือกพื้นที่เหมาะสม 
ออกแบบเบ้ืองต้น 

ศึกษา อีไอเอประชาพิจารณ์ 

 ออกแบบรายละเอียด* 

ก ากับควบคุมให้เป็นไปตามการออกแบบ 
ด าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและติดตาม
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 

  ก ากับควบคุมนิคมให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย 
  ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 
  ส่งเสริม/ยกระดับสู่มาตรฐานโลก 

  ได้รับการอนุมัติ 
จากรัฐบาล 

คณะกรรมการ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
แห่ ง ช าติ   มี ม ติ
เห็นชอบมาตรการ
ป้องกันผกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาภาคใต้ 

 ปี51 

 ปี 52-53 

 ปี 54 

 ปี 59 

 ปี 60-90 

ศึกษา 
ความเป็นไปได้ (1 ปี) 

ระยะพัฒนา 
(2 ปี) 

ระยะพัฒนา 
(1 ปี) 

ระยะก่อสร้าง 
(5 ปี) 

ระยะด าเนินการ 
(30 +  ปี) 
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สะพานเศรษฐกิจ 

เขื่อน 
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ผังพัฒนาภาคใต้ พ.ย. 2551 
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กรอบวงเงิน 5 ปี  :  5.8 หมื่นล้านบาท 

            งบ 2552  :  1.3 หมื่นล้านบาท  

20 พฤษภาคม 2551 

สคช : ส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

สมัยรัฐบาล 
นายสมัคร สุนทรเวช  
เป็นนายกรัฐมนตรี  

พลังงานและ 
ปิโตรเคมีคือแก๊สอ่าวไทย 

 

อนุมัติ 



20 พฤษภาคม 2551  
สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี 

1.เหล็กต้นน้ า คือรถยนต์ที ่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ 4 พื้นที่ทางเลือก 

คือ  อ าเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์/ อ าเภอประทิว จังหวัดชุมพร อ าเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี/ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2.พลังงานและปิโตรเคมี  คือแก๊สอ่าวไทยและท่าเรือน้ าลึกนครศรีธรรมราช      
 และสงขลา – ปัตตานี  

อนุมัติงบ      กรอบวงเงิน 5 ปี : 5.8 หมื่นล้านบาท  งบ 2552 : 1.3 หมื่นล้านบาท 
โดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   สะพานเศรษฐกิจ   

แก๊สธรรมชาติอ่าวไทย   ปตท  
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28 ตุลาคม 2551 
สคช : ส านักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

สมัยรัฐบาล 
นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์  
เป็นนายกรัฐมนตรี 

โครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลที่ได้ประกาศในแผนบริหารราชการแผ่นดิน  
ซึ่งครม.ได้ให้ความเห็นชอบ 

  ได้แก่  กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี  
เช่น น้ ามันเครื่อง จาระบี เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมชิ้น 
ส่วนและผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนผลิตภัณฑ์ 

เหล็กขั้นปลายท่ีพึ่งพาอุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กขั้นต้นในภาคใต้ตอนบน 



ภาคอุตสาหกรรม 

• 4.2.2.5  สร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรม 
   ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรัฐอ านวยความสะดวกในการจัดตั้งเครือข่ายรวมกลุม่ และ 
   ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ ขยายขอบเขตการด าเนินการให้สินเชื่อ และประกัน 
   สินเชื่อ โดยใช้เครือข่ายธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
   และขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทุนดังกล่าวได้ 

• 4.2.2.6 จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริม 
    การลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่มคีวามสอดคลอ้งกับศกัยภาพของแต่ละพื้นที่ เช่น การพัฒนา 
    พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นต้น ทั้งนี้ โดยค านึงถึง 
    การอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา 

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม2551 



กลไกและเครื่องมือทางนโยบาย 
 

ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ที่มอบแก่ผู้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม 

• ยกเว้นค่าเช่า 3 ปีส้าหรับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง  

• ผู้ประกอบการต่างชาติได้รับกรรมสทิธิถ์ือครองที่ดนิในนิคมอุตสาหกรรม  

• ผู้ประกอบการสามารถน้าคนต่างชาตทิี่เป็นช่างฝีมือชา้นาญการเข้ามาอยู ่และ

ท้างานในราชอาณาจักร รวมทั้งบุตรและภรรยา 

• คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือผู้ชา้นาญการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

จะได้รับอนุญาตให้ท้างานเฉพาะต้าแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ.ให้ความเห็นชอบ  

• ผู้ประกอบการที่เป็นคนต่างชาติได้รบัอนุญาตใหน้้าเงินต่างประเทศเข้าและออก

นอกประเทศไทย 



รัฐลุยเซาท์เทิร์นซีบอร์ด 

• หน้าที ่
• พิจารณาเสนอแนะนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการต่อครม.ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลภาคใต้ และประสานการบริหาร ก ากับดูแลการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ในภาพรวม
ทั้งระบบ 

• ก ากับดูแลและเร่งรัด การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาพื้นที่ฯให้เป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาล และการพัฒนากิจกรรมต่างๆสามารถอยู่ร่วมกับกับชุมชนในพื้นท่ีได้อย่างยั่งยืน 

• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างาน เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ครม.หรือนายกฯมอบหมาย 

• ครม.มีมติ 3 กุมภาพันธ์ 2552  

• แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 

• (นายกฯ เป็นประธาน รองประธานได้แก่สุเทพ เทือกสุวรรณ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) 



เอาแน่แล้ว!  15 มค. รวม.อุตสาหกรรม เตรียมเสนอ 
นิคมอุตสาหกรรมจะเข้าเข้า ครม.อาทิตย์หน้า 

โดย กลุ่มศึกษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนครศรีธรรมราช และภาคีพันธมิตร 



โดย กลุ่มศึกษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนครศรีธรรมราช และภาคีพันธมิตร 

ท าไม ต้องมาที่  ภาคใต ้

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมหนัก 
มีอยู่ในแผนเดิมตั้งแต่ สศช.เริ่มผลักดันโครงการเซาเทอร์นซีบอร์ดและแลนด์บริดจ์แล้ว   

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ  
ส่งเสริมการลงทุน สร้างรายได้แก่ประเทศ 

พื้นที่เซาเทอร์นซีบอร์ดและแลนด์บริดจ์เหมาะกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
ใกล้แหล่งน้้าดิบ ติดชายฝั่งทะเล  

การที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไม่ได้อีก  

มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับบางส่วน 
ใกล้แหล่งก๊าซและปิโตรเลียม  



 องค์ประกอบจะมาเป็นลูกโซ ่แผนพัฒนา 
ขนาดใหญ่ 

วัตถุดิบ การขนส่ง พลังงาน น้ า 

ติดตาม นโยบาย พื้นที่ บริษัท รัฐ 

น้ ามัน 
ถ่านหิน 

ท่าเรือ 
สนามบิน 
รถไฟ 

โรงไฟฟ้า 
นิวเคลียร ์

 

เขื่อน 
ระบบท่อส่งน้ า 
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ก๊าซธรรมชาต ิ                                      

(ล้านลูกบาทศ์
ฟุต)                   

น้ ามัน                                        

(ล้านลูกบาศ์
ฟุต)                   

คอนเดน
เสท                                           

(ล้าน
บาร์เรล) 

ต่ า สูง ต่ า สูง ต่ า สูง 

๒.๕ ๗.๕ ๓๐ ๑๐๐ ๓๐ ๑๐๐ 

การขุดเจาะน้ ามันในอ่าวไทย 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด  
มีผู้ร่วมทุนในการด าเนินกิจการ 4 บริษัท ได้แก่ :   

•บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซโปลเรช่ัน จ ากัด  
•บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  

•บริษัท พลังโสภณ สอง จ ากัด  

กลุ่มบริษัท 

ปริมาณปิโตรเลียมที่จะพบ 

โดย กลุ่มศึกษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนครศรีธรรมราช และภาคีพันธมิตร 

ใกล้สุด ๑๒ ไมล์ทะเล 

สิชล 



วงจรการเกิดนิคมอุตสาหกรรม  

ส ารวจแหล่งปิโตรเลียม 

ฐานปฎิบัติการบนฝั่ง เรือ-เครื่องบิน 

การขุดเจาะ 

แท่นหลุมผลิต 

ท่อส่งก๊าช-ปิโตรเลียม 

โรงแยกก๊าซ-โรงกลั่นปิโตรเลียม 

เขื่อน - ระบบท่อส่งน้ า 

โรงไฟฟ้าจากก๊าซ-ไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ท่าเรืออุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
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การส ารวจแหล่งปิโตรเลียม ปิโตรเคม ี ท่าเรืออุตสาหกรรม 

 

 
 

การขุดเจาะ 

ฐานปฏิบัติการบนฝั่ง แท่นหลุมผลิต 

โรงกล่ันและโรงแยกก๊าซ 



การด าเนินการของโครงการแผนยุทธศาสตร์การพฒันาพื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ 

 ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านกระแสข่าวโครงการการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ออกมาเป็น
ระยะๆ ท าให้ประชาชนตื้นตัวกับโครงการยักษ์ โครงการสะพานเศรษฐกิจ นิคมอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี และที่ส าคัญจะย้ายมาบตาพุดมาอยู่ภาคใต้ ท าให้คนใต้จ านวนไม่น้อยท าใจยอมรับไม่ได้ 
ซึ่งถือว่ากระแสภาคประชาชนใต้ติดตามข่าวเรื่องนี้เป็นระยะๆ เช่น โครงการท่าเรือน้ าลึกปากบา
รา นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนครศรีธรรมราช นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาล เป็นต้น  
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8 ภาคใต้ นิคมอุตสาหกรรม 



โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ าลึกปากบารา บริเวณปากคลอง ปากบารา 

ลักษณะโครงการเป็นการถมทะเลสร้างท่าเรือน้ าลึก 

ระยะที่  1  198 ไร่           ความยาวหน้าท่า 750 เมตร 

ระยะที่  2  240  ไร ่           สะพานเช่ือมโยง  4.3 กม. 

ระยะที่  3  450  ไร่           เขื่อนกันคลื่นยาว 1,700 เมตร 

องค์ประกอบส าคัญ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

 1. พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะเภตรา 

2. นิเวศทางทะเล ปะการัง ป่าชายเลน พื้นที่ท าการประมง และการกัดเซาะชายฝั่ง 

 การด าเนินการของโครงการ ทางคณะกรรมการผู้ช านาญการได้พิจารณารายงานมาแล้ว รวม 5 คร้ัง ซึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 21 
กรกฎาคม 2551 และตอนนี้ออกแบบศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพ่ือที่จะน าเสนอในคร้ังต่อไป 



     โครงการท่าเรือน้ าลึกสงขลาแห่งแรก 

 
 ในปี 2527 ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่  5  
ได้มีการก าหนดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยการ
ก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกสงขลา  และการปรับระบบคมนาคมทางน้ า  ทาง
ถนน ทางรถไฟ  ให้สอดคล้องกัน  การก่อสร้างใช้เงินกู้จากธนาคาร
พัฒนาแห่งเอเชีย ADB  สมทบกับเงินงบประมาณแผ่นดิน 

 สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ที่ก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  เปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจของประเทศจากเกษตรกรรมให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่  ประกอบกับศักยภาพของภาคใต้มีชายฝั่งทะเลที่จะพัฒนาให้เกิด
ท่าเรือน้ าลึกได้ทั้งด้านอ่าวไทย 

 ในช่วงปี 2548 ทางคณะกรรมการพัฒนากลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 มีมติออกมา
รับทราบการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมที่จะไม่ขยายท่าเรือน้ าลึกสงขลาในระยะที่สองอีก  แต่ก าลังจะปรับให้เป็นท่าเรือ
ท่องเที่ยวแทน 
  และที่ส าคัญจังหวัดสงขลาก าลังศึกษาพื้นที่ใหม่ส าหรับสร้างท่าเรือลึกคาดว่า น่าจะเป็นที่นาทับ จะนะเพื่อที่เชื่อสะพาน
เศรษฐกิจกับฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูล  
 



โครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
และศูนย์บริการขนถ่ายสินค้าเพื่อการส่งออกบริเวณท่าเทียบเรือกันตัง 

 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังพ้ืนที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่ บ้านทุ่งยาวน้อย หมู่ที่ 
2, 3, 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง มีเนื้อที่ประมาณ 1,648 ไร่    
 ความคืบหน้าของโครงการในตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  หลังจากที่
ได้เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาแล้วพบว่า ยังมีข้อบกพร่องของรายงาน EIA อยู่บางส่วน 

 ได้มีการศึกษาความเป็นมาของโครงการโดยใช้
งบประมาณ2,000,000 บาท ซึ่งส านักนายกรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติแล้ว  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2548  โดยวัตถุประสงค์ของ
จัดตั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ตรัง และกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย  
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) อีกทั้งเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการขนส่งสินค้าเข้าและออกบริเวณท่าเทียบเรือกันตัง   

 



โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโครงการขุดเจาะน้ ามันของเชฟรอน นครศรีธรรมราช  

ส ารวจแหล่งปิโตรเลียม 

ฐานปฎิบัติการบนฝ่ัง เรือ-เครื่องบนิ 

การขุดเจาะ 

แท่นหลุมผลิต 

ท่อส่งก๊าช-ปิโตรเลียม 

โรงแยกก๊าซ-โรงกลั่นปิโตรเลียม 

โรงไฟฟ้าจากก๊าซ-ไฟฟ้านิวเคลียร์ 

โรงไฟฟ้าจากก๊าซ-ไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ท่าเรืออุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ความคืบของหน้าของโครงการ 

 นิคมอุตสาหกรรรมอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ ในส่วนของเชฟรอนอยู่
ในช่วงศึกษา EIA 



โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย จะนะ 

 หลังจากโรงแยกก๊าซเปิดด าเนินการประมาณปี 
49 และสามารถส่งพวกก๊าซ และปิโตรเลียมทางรถยนต์ และมี
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะในปี 50  เพื่อใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ธรรมชาติ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์ และมีแผนที่
จะสร้างโรงไฟฟ้าแห่งที่สอง  ตามด้วยท่าเรือน้ าลึก เพื่อที่จะ
รองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องเน้นอุตสาหกรรมหนัก จ าพวกปิ
โตรเคมี   

 

 สองโครงการนี้มีการใช้น้ าเป็นจ านนวนมาก ทาง
โรงไฟฟ้าได้น้ าจาก 2 แหล่ง คือ คลองโพมาใช้เพื่อสาธารณูปโภค 
และคลองนาทับใช้ในการหลอเย็น ในส่วนของโรงแยกก๊าซใช้น้ า
จากบาดาล 



โครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี 

 29 – 31  มี.ค.2545 : คณะรัฐมนตรีประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 3 จ.นราธิวาส  ที่ประชุมมีความเห็นว่า   
ควรเร่งรัดการแปรรูปสินค้าเกษตรส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่ปัตตานี 

 24  ก.ย.2545  :  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ   จากผล
การประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนากิจกรรมอาหารฮาลาล         
ครั้งที่  1/2545 

 25  เม.ย.2545 : (ยุทธศสาสตร์การส่งเสริมให้ภาคใต้
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล)  มอบหมายให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.)  ร่วมกับกรนมพัฒนาที่ดินและ
จังหวัดปัตตานี    ศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 

ซึ่งในช่วงนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา   EIA 



โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (มารีน่า) แหลมยามู 
ต าบลป่าคลอก  อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 ช่วงมีนาคม 2550  ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี 5  สาขาภูเก็ตมีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดภูเก็ต  เพื่อ
ขอความเห็นเบื้องต้นกรณีได้รับค ารัองขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีนา  ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส จาก
บริษัท เดอะยามู จ ากัด โดยนายเอียน ไมเคิล ชาร์ลส์ เฮนร่ี กรรมการบริษัท เดอะยามู จ ากัด   
  
เมษายน 2550  คณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ าล าน้ าได้ตรวจพื้นท่ี และผ่านการพิจารณารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial  Environmental  Examination  Report : IEE) ต่อมากลุ่มประสานงาน
เครือข่ายประมงพื้นบ้าน จังหวัดภูเก็ต  ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างท่าเรือ  และเห็นว่าการท า IEE  บิดเบือน
ความเป็นจริง  

 กุมภาพันธ์ 2551  คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่า แหลมยามู  ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่า แหลมยามู เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  

 ซึ่งผลการตรวจสอบ ปรากฏว่า ยังมีความไม่สมบูรณ์ของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
หลายจุด  ซึ่งความเห็นต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจะเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการขออนุญาตสร้าง
ท่าเทียบเรือ 
 ส่วนของโครงการ เดอะยามู บนพื้นท่ี 220 ไร่ 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเคปยามูเป็น
บ้านพักตากอากาศหรู , โครงการเดอะยามู โรงแรมหรู ,  โครงการเดอะยามูวิลล่าเอสเตท เป็นบ้านพักอาศัยหรู  
เป้าหมายโครงการ คือ ขายชาวต่างชาติท้ังเอเชียและยุโรปท่ีมีก าลังซื้อสูง  คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์เปิดบริการ
เร็วๆนี ้



ประจวบคีรีขันธ์ : อุตสาหกรรมบางสะพาน 

ชุมพร: เขื่อนท่าแซะ-รับร่อ 

สุราษฎร์ธานี : อ่างเก็บน้ าคลองกระแดะ/นิคมอุตสาหกรรม 

นครศรีธรรมราช : เขื่อนลาไม/เขื่อนคลองกราย และนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
คลองท่าทน และส ารองไว้คือเขื่อนรัชชภา  

สงขลา : เขื่อนคลองภูมี/เขื่อนล าแซง-ล าขัน/สมัปทานเหมือง
หินคูหาใต้/โรงไฟฟ้าจะนะ/โรงไฟฟ้าลิกไนท์ สะบ้าย้อย/ขุดลอก
คลองเชื่อมอ่าวไทย-ทะเลสาบ/ถนนปากบารา-สงขลา/ท่าเรือ
สงขลาแห่งที่ 2 

ปัตตานี : นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

เขื่อนสายบุรี 
สตูล : ท่าเทียบเรือปากบารา 

ตรัง : เขตอุตสาหกรรม จ.ตรัง/ท่าเทียบเรือ
กันตัง/เขื่อนคลองล าชอน  น้ าจากคลองล าชาน 

ภูเก็ต: ไมส์มารีน่า 

กระบี่: อพท.เพ่ือการท่องเที่ยวเกาะลันตา 

พังงา: เขื่อนล าแก่น/สนามบินเกาะคอเขา-
น้ าเค็ม/ท่าเรือมารีน่า/นิคมอุตสาหกรรมท้าย
เหมือง 

ระนอง: สปาระดับโลก 



ผุดนิวเคลียร์แล้ว รองรับนิคมอุตสาหกรรม 

•  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด ๔,๐๐๐ เมกะวัตต์ 
•   เข้าระบบในปี ๒๕๖๓  
•   จังหวัดนครศรีธรรมราชเหมาะเนื่องจากใกล้ทะเล 
•   ขั้นตอนศึกษาออกแบบ6 ปี ก่อสร้างอีก 7 ปี 
•   ส ารวจขุดเจาะ ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ 
  นครศร ี
 

โดยมี พลอากาศเอก พิเนต ศุกรวรรณ  
       เป็นหัวหน้าคณะท างานฯ  



โรงไฟฟ้าใหม่ภาคใต้ ภายใต้แผนพีดีพี 2007 ปรับปรุง2 

...? 

...? 

1. กฟผ. 8 โรง 
 
2. เปิดประมูลโรงไฟฟ้า IPP  
     1,600 เมกะวัตต์(ทั่วประเทศ) 
    ในปี 2558-2564 
 
3. โรงไฟฟ้าใหม่ 
     4,800 เมกะวัตต์ 
    (ไม่ระบุสถานที่) 

รฟฟ.จะนะ2 (2557) 

ถ่านหิน ปะทิว 4 โรง (2559-60) 

นิวเคลียร์ ปะทิว (2563-64) 

ขนอม 1 โรง (2559) 

นิวเคลียร์ นครฯ...? 

นิวเคลียร์ สุราษฎร์...? 

รฟฟ.แก๊ส 800 MW 2 โรง ปี 2560,2564 ...? ...? 

ที่มา : กฟผ. 



พื้นที่เป้าหมายของ กฟผ. 
ที่เปิดเผยเมื่อปี 2549 

บางเบิด ประจวบฯ 

แหลมแท่น ชุมพร 

ท้องชิง นครฯ 



ผุดศึกษานิวเคลียร์ที่ นคร ๕ จุด •  ทุ่งท่าลาด 
•  ทุ่งใส 
•  ท้องเนียน 
•  ท้องชิง 
•  เตล็ดน้อย 



โดย กลุ่มศึกษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนครศรีธรรมราช และภาคีพันธมิตร 

แผนที่การเกิดนิคม อ.สิชล 

เขาเกียด รร.ปลายทอน 

คอเขา 

ทุ่งคา 

ท่าเชียว 
ในไร ่หนองเต่า 

ชายโพรง 

ท่าควาย 

เขาเหล็ก 

ทุ่งไม้เรียง อบต.สิชล 



ปัญหาการรั่วไหลของ 
สารเคมีอันตราย 



ระเบิดเวลาของภาคใต้ 

ย้ายถิ่นฐาน 

สังคมเกษตร สู่ สังคมอุตสาหกรรม 

แย่งชิงทรัพยากร มลพิษ ยาเสพติด 

การกัดเซาะชายฝั่ง 

ประเพณีวัฒนธรรมสูญสลาย 

โดย กลุ่มศึกษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนครศรีธรรมราช และภาคีพันธมิตร 



แผนพัฒนาทางเลือก 

แผนพัฒนา เกษตร 

ท่องเที่ยว วัฒนธรรม 

โดย กลุ่มศึกษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนครศรีธรรมราช และภาคีพันธมิตร 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://pirun.ku.ac.th/~b4907147/66.jpg&imgrefurl=http://pirun.ku.ac.th/~b4907147/page2.htm&h=341&w=450&sz=28&hl=th&start=1&um=1&tbnid=QmDk9hu0QB78PM:&tbnh=96&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%26um%3D1%26hl%3Dth
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ohisea.com/customer_images/ohisea_com_0002_1_1_img1_4810.jpg&imgrefurl=http://www.ohisea.com/index.php%3Ftpid%3D0002&h=400&w=560&sz=122&hl=th&start=1&um=1&tbnid=qGmyKt2zYE6mvM:&tbnh=95&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%26um%3D1%26hl%3Dth
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ayutthaya.go.th/images/wchaib2.jpg&imgrefurl=http://www.ayutthaya.go.th/travel.htm&h=389&w=518&sz=29&hl=th&start=2&um=1&tbnid=-OHseQs1fjdgmM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%26um%3D1%26hl%3Dth


ความจริง..ต้องถูกเปิดเผย 

ร่วมถอด 
สลักเวลา 
ของระเบิด 
หายนะ 

พลังชุมชน/นักพัฒนา 

ช้า  เพียงหนึ่งก้าว 

       ......บางท ี

               ก็สายเสียแล้ว..... 

โดย กลุ่มศึกษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนครศรีธรรมราช และภาคีพันธมิตร 



ก าหนดอนาคตตัวเอง 
สร้างทางที่ทุกคนร่วมเดิน 

ติดตามโครงการขนาดใหญ่ 
เรา เรา เรา เรา เรา 



โดย กลุ่มศึกษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนครศรีธรรมราช และภาคีพันธมิตร 

ขอบคุณทุกท่าน 

ที่ให้โอกาส 

เรา... พร้อมสู้และยืนเคียงข้างท่าน 

เรารักในหลวง    

                รักความพอเพียง 


