
 

บทท่ี  4 

สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 

 
 การศึกษาสภาพพื้นท่ีทางกายภาพของชุมชนนั้น  ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทําความเขาใจ

และอธิบายปรากฏการณจากขอมูลพื้นฐานในชุมชน  ท่ีเปนสาเหตุของการเกิดตลาดนัดคลองถม  
ซ่ึงเปนตลาดนัดขนาดใหญในชุมชนแหงนี้  การศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาขอมูลพื้นฐานในชุมชน  เชน 
ประวัติความเปนมา  สภาพทางกายภาพ  สภาพทางสังคม  ประชากร  การประกอบอาชีพ  การเขาสูพื้นท่ี  
ประเพณี  การปกครองและสภาพสังคมปจจุบันของชุมชน  การทําความเขาใจสภาพแวดลอมท่ัวไป
ท่ีเกี่ยวของในชุมชนผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากหนังสือ  เอกสาร  อินเทอรเน็ต  การบอกเลา  การสนทนา
อยางไมเปนทางการกับผูท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอกพ้ืนท่ี  เพื่อนําขอมูลพ้ืนฐานเหลานี้ไปหาขอสรุป
ในการที่เปนสาเหตุของการเกิดตลาดนัด  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

4.1 ประวัติความเปนมาของชุมชนบานแหลมฉบัง 
 
 บานแหลมฉบัง อยูในเขตปกครองของหมู 3  ตําบลทุงสุขลา  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
ตั้งอยูใน  ภูมิประเทศท่ีมีศักยภาพเหมาะสมและไดเปรียบพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ทางฝงทะเลภาคตะวันออกดวยกัน 
เนื่องจากมีอาณาเขตดานทิศตะวันตกติดชายฝงทะเลเปนแนวยาว  6.4  กิโลเมตร  ทิศตะวันออก
ติดถนนสุขุมวิท  ซ่ึงเปนถนนสายหลักของภาคตะวันออกเช่ือมตอจังหวัดท่ีสําคัญเขาดวยกัน  นับต้ังแต
กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราด  และยังมีจุดตอเช่ือมกับ
ถนนสายหลักอื่น ๆ อีกหลายสาย  ทิศเหนือติดเขาแหลมฉบัง  สามารถพัฒนาเปนศูนยควบคุม 
การจราจรทางน้ํา  ทิศใตติดคลองบางละมุง  เปนเสนทางระบายน้ําตามธรรมชาติจากพื้นท่ีสวนบน
ทางทิศตะวันออกลงสูทะเล 
 หมูบานแหลมฉบังเปนหมูบานท่ีมีประวัติเกาแก  ราษฎรไดอาศัยอยูกันมานานหลายช่ัวอายุคน 
ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพหลักในการทําประมง  และคาขายจากผลผลิตของการทําประมง 
การถือครองท่ีดินเปนท่ีอยูอาศัย  เปนท่ีดินท่ีราษฎรสวนใหญมีกรรมสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย  และ
มีบางสวนเปนพื้นท่ีสาธารณประโยชน  เชน  ท่ีสาธารณะ  ชายทะเล  และลําหวยสาธารณประโยชน 
“หวยใหญ”  เปนหวยท่ีมีขนาดใหญสมช่ือ  แตมีสภาพตื้นเขิน  ราษฎรที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง 
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และครอบครัวใหมท่ีแยกออกจากครอบครัวเดิมไดเขาจับจอง  ปลูกบานอยูอาศัยมาเปนเวลาชานาน 
โดยท่ีทางราชการมิไดเขาไปควบคุมจัดการ  หรือหาทางปองกันแตอยางใด  และไดมีเหตุการณ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญเกิดข้ึน เม่ือรัฐบาลมีโครงการเวนคืนท่ีดินเพื่อสรางทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง   
(แผนท่ีจังหวัดชลบุรี, อินเทอรเน็ต, 2551) 
 

 
 
ภาพ  1  แผนท่ีจังหวัดชลบุรี 
(ท่ีมา : แผนท่ีจังหวัดชลบุรี, อินเทอรเน็ต, 2551) 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

62 

4.2  เทศบาลตําบลแหลมฉบัง     
   
 การพัฒนาพื้นท่ีแหลมฉบัง  เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาตั้งแตป 2524  ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 5  (พ.ศ.2525-2529)  และฉบับท่ี 6  (2530-2534)  ซ่ึงไดกําหนด
พื้นท่ีแหลมฉบังเปนพื้นท่ีเปาหมายในการพัฒนาดําเนินการกอสรางและพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ี

เพื่อพัฒนาเปนชุมชนเมืองใหมดวยการกอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการใหสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาทางดาน

อุตสาหกรรมโดยดําเนินการกอสรางทาเรือน้ําลึกระหวางประเทศ  นิคมอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก 
กอสรางทางรถไฟสายทาเรือแหลมฉบังเพื่อเชื่อมตอกับทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-สัตหีบ  และ 
กอสรางอาคารเคหะชุมชนแหลมฉบังเปนเขตเศรษฐกิจใหมในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
และมีการตั้งองคการข้ึนมารับผิดชอบ  ทําหนาท่ีพัฒนาหรือสรางชุมชนเมือง  และบริการสาธารณะ
ในเมือง ซ่ึงดําเนินการในลักษณะของหนวยการปกครองทองถ่ินคือ  เทศบาล  (งานประชาสัมพันธ  
เทศบาลตําบลแหลมฉบัง, อินเทอรเน็ต, 2551) 
 

 
 
ภาพ 2  แผนผังเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
(ท่ีมา : งานประชาสัมพันธ  เทศบาลตําบลแหลมฉบัง, อินเทอรเน็ต, 2551) 
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 4.2.1  การจัดตั้งเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
          วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2532 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนา
พื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาชุมชน          
สังคมและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกโดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เปนประธาน  และอธิบดีกรมการปกครองเปนอนุกรรมการและเลขานุการ  มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอ
นโยบายและแผนงาน  แผนการเงินและมาตรการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองท้ังทางดานกายภาพ 
เศรษฐกิจ  สังคมและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  ตลอดจนประสานการบริการ
กํากับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการพัฒนาในเขตพ้ืนท่ี

แหลมฉบังและมาบตาพุดใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเล

ตะวันออก  
           วันท่ี  13  มีนาคม 2533  คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาชุมชนสังคมและส่ิงแวดลอม
ในพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  ไดมีมติเห็นชอบใหมีการจัดต้ังเทศบาลตําบลแหลมฉบัง
พรอมกอสรางศูนยราชการฯ เพื่อใหสามารถเปดบริการประชาชนไดภายในเดือนมกราคม 2535 
          วันท่ี 29 ตุลาคม 2534  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฏีกาจัดต้ังเทศบาล
ตําบลแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา  และอําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2534 
           วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2534  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฏีกา
จัดต้ังเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา  และอําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2534 
           วันท่ี 4  ธันวาคม 2534  พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  เทศบาลตําบลแหลมฉบัง  ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  เลม  108  ตอนท่ี 211  และใหมีผลบังคับใชเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
           วันท่ี  3  มกราคม 2535  เทศบาลตําบลแหลมฉบัง  มีผลบังคับใชครบกําหนดสามสิบวัน
นับแตวันท่ีประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลตําบลแหลมฉบัง
อําเภอศรีราชา  และอําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2534 
 4.2.2  เหตุผลการจัดตั้งเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
 จากบันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตําบล
แหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา  และอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2534  ใหเหตุผลวา  
 "เนื่องจากพื้นท่ีในตําบลทุงสุขลาและพ้ืนท่ี  บางสวนของ ตําบลสุรศักดิ์  ตําบลหนองขาม 
ตําบลบึง  อําเภอศรีราชา  และอําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เปนพื้นท่ีท่ีเปนท่ีตั้งของทาเรือน้ําลึก
อันเปนทาเรือพาณิชยหลักของประเทศ  ตลอดจนเปนเขตพัฒนาอุตสาหกรรมและศูนยพานิชยกรรม
เพื่อการสงออกในโครงการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแหงชาติสมควรจัดต้ังทองถ่ินในเขตพื้นท่ีดังกลาวเปนเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา 
และอําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เพื่อใหเปนองคกรการปกครองทองถิ่นทําหนาที่ควบคุมและ
บังคับใชแผนพัฒนาเมือง  ตลอดจนเปนหนวยงานท่ีจะใหบริการสังคมแกชุมชนและการดําเนนิกจิการ
ของอุตสาหกรรมตาง ๆ ใหประชาชนไดปกครองดูแลและทํานุบํารุงทองถ่ินของตนตามระบบเทศบาล   
(กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลแหลมฉบัง, อินเทอรเน็ต, 2551) 
 4.2.3  การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลแหลมบัง 
 ตามมาตรา 5  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา  และ
อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2534  กําหนดใหเทศบาลตําบลแหลมฉบังอยูในความดูแล
ของกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงทําใหอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับ
เทศบาลดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย  กระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังท่ี 958/2534 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2534 
มอบหมายการควบคุมดูแลดังกลาวขางตนใหกับผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเปนผูควบคุมดูแลแทน

ตามมาตรา  76  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 4.2.4  หนาท่ีของเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
 เทศบาลตําบลแหลมฉบัง  มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ  ถือเปนหนาที่บังคับตามมาตรา  50 
ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ดังนี้ 
            1)  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
            2)  ใหมีและบํารุงทางคมนาคมทางบกและทางนํ้า 
            3)  รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมท้ังการกําจัด
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
            4)  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
            5)  ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง 
            6)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
            7)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 
            8)  บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
            9)  หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 
 ตอมา  ไดมีคําส่ังกระทรวงมหาดไทย  ท่ี 236/2535 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2535 กําหนดให
เทศบาลตําบลแหลมฉบัง  มีหนาท่ีเพิ่มเติมดังนี้ 
  1)  สงเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
            2)  การจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย และปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม 
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            3)  ควบคุมความปลอดภัย ความสะอาด  ความเปนระเบียบเรียบรอยและอนามัย
ของโรงมหรสพ  รานอาหาร สถานบริการและสถานท่ีสาธารณะตาง ๆ  
            4)  จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
            5)  สงเสริมการสังคมสงเคราะห 
            6)  สงเสริมการกีฬา 
 นอกจากนี้  เทศบาลตําบลแหลมฉบัง  ยังอาจทํากิจการบางกิจกรรมท่ีกําหนดไวในมาตรา 51 
แหงพระราชบัญญัติ  พ.ศ. 2496 ไดอีก  คือ 
             1)  จัดใหมีน้ําสะอาดหรือน้ําประปา 
            2)  จัดใหมีโรงฆาสัตว 
             3)  จัดใหมีตลาด  ทาเทียบเรือและทาขาม 
            4)  จัดใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
            5)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
            6)  จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนไข 
            7)  จัดใหมีและบํารุงรักษาการไฟฟาหรือแสงสวาง 
            8)  จัดใหมีและบํารุงรักษาการระบายนํ้า 
            9)  ประกอบการเทศพาณิชย 
 4.2.5  ขนาดพ้ืนท่ีและท่ีตั้งของเทศบาล 
           เทศบาลตําบลแหลมฉบังต้ังอยูในเขตอําเภอศรีราชา  และอําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 
อยูหางจากกรุงเทพมหานครเปนระยะทางประมาณ  125  กิโลเมตร  มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  109.65 
ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ  2.5 ของพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีดวยการยกฐานะพื้นที่บางสวนของ
สุขาภิบาลอาวอุดม  (เดิม)  อําเภอศรีราชา  และพื้นท่ีบางสวนของสุขาภิบาลบางละมุง  อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี  ขึ้นเปนเขตเทศบาลในพื้นที่ของ  2  อําเภอ  5  ตําบล  24  หมูบาน  ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้ 
            1)  พื้นที่บางสวนของสุขาภิบาลอาวอุดม  (เดิม)  มีพื้นที่จํานวน  72.56  ตารางกิโลเมตร 
รวม  4  ตําบล  19  หมูบาน  ประกอบดวย 
                  (1)  พื้นที่ตําบลทุงสุขลาท้ังตําบล  จํานวน  12  หมูบาน  (หมูท่ี 1 ถึงหมูท่ี 12) 
                  (2)  พื้นที่ตําบลสุรศักดิ์บางสวน จํานวน  2  หมูบาน  (หมูท่ี 3 และหมูท่ี 9) 
                  (3)  พื้นที่ตําบลบึงบางสวน  จํานวน  4  หมูบาน   (หมูท่ี  1,2,5 และ 9) 
                  (4)  พื้นที่ตําบลหนองขามบางสวน  จํานวน  1  หมูบาน (หมูท่ี 5) 
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              2)  พื้นที่บางสวนของสุขาภิบาลบางละมุงมีพื้นท่ีจํานวน  16.03  ตารางกิโลเมตร 
ประกอบดวย  พื้นที่ตําบลบางละมุง บางสวน  จํานวน  5  หมูบาน  (หมูท่ี 1 ถึง หมูท่ี 5) 
            3) พื้นน้ํา  (ทะเล)  มีพื้นท่ีจาํนวน  21.06  ตารางกิโลเมตร  ทางดานตะวันตกของ
เขตเทศบาล 
 อาณาเขตติดตอของเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
           เทศบาลตําบลแหลมฉบังมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
            ทิศเหนือ                   ติดตอกับตําบลสุรศักดิ์  อําเภอศรีราชา 
            ทิศตะวันออก          ติดตอกับตําบลหนองขามและตําบลบึง  อําเภอศรีราชา 
            ทิศใต                        ติดตอกับตําบลบางละมุงและตําบลตะเคียนเต้ีย  อําเภอบางละมุง 
            ทิศตะวันตก             จรดอาวไทย 
 4.2.6  การคมนาคมและการเดินทางมาแหลมฉบัง 
 การเดินทางสูแหลมฉบังนั้นถาเดินทางจากกรุงเทพฯ สามารถใชเสนทางสายสุขุมวิทข้ึน
ทางดวนสายบางนา-ตราด  ตรงเขาจังหวัดชลบุรี  เลยมาประมาณ  30  กิโลเมตร  ในเสนทางชลบุรี-พัทยา 
ก็จะถึงเขตของเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  หรืออีกเสนทางหนึ่งเร่ิมตนจากถนนพหลโยธินข้ึนทางดวน
วงแหวนภาคตะวันออก  (มอเตอรเวย)  ตรงมาตลอดจนเห็นปายพัทยา-ระยอง  ใหเล้ียวขวาไปทางพัทยา
จนเห็นปายแหลมฉบังนั่นเอง  (เทศบาลตําบลแหลมฉบัง, อินเทอรเน็ต, 2551) 
 ทาเรือแหลมฉบัง 
           ทาเรือแหลมฉบัง  ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี  บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกหางจากกรุงเทพฯ 
ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต  120  กิโลเมตรและหางจากพัทยา  15  กิโลเมตร  มีพื้นที่  อาณาบริเวณ
ทางบกประมาณ  6,341  ไร  (4 ต.ร.กม.)  อาณาบริเวณทางน้ํา  55  ต.ร.ก.ม.  พื้นที่ถมทะเลเพ่ือสราง
ทาเทียบเรือในโครงการข้ันท่ี  1  ประมาณ  900  ไร  มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อรับเรือบรรทุกตูสินคา 
เรือสินคาประเภทสินคาเกษตรกรรมขนาดใหญ  ท่ีไมสามารถเขาเทียบทาเรือกรุงเทพฯ ได  และ 
การสงเสริมการสงออกท่ีสําคัญของไทยในอนาคต 
 4.2.7  สภาพทางเศรษฐกิจ 
              ภายในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  สวนใหญขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมเปนหลักมีอัตรา
การขยายตัวของการลงทุนดานอุตสาหกรรมท่ีสูงมาก  เนื่องจากเปนพื้นท่ีเปาหมายในเขตเศรษฐกิจใหม 
ของการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  ซ่ึงมีภารกิจหลักท่ีจะตองพัฒนาคือทาเรือพาณิชย 
หลักระหวางประเทศ  นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองใหม  ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางครบวงจร  ทําใหเหมาะแกการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรม
แหลมฉบังและในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ 
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            กลุมอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทสําคัญตอจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากมีมูลคาการลงทุนสูงสุด
ของจังหวัดชลบุรี  ไมต่ํากวา  1  แสนลานบาท  มีผูประกอบการไมนอยกวา   154  บริษัท  และ
มีการจางงานเปนจํานวนมากท่ีสุดของจังหวัดชลบุรี  ประมาณ  5  หม่ืนคน  มีมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมสูงท่ีสุดในสาขาการผลิต ของจังหวัด ประกอบดวย 
 กลุมอุตสาหกรรมปโตรเลียม 
          อุตสาหกรรมปโตรเลี่ยมเปนอุตสาหกรรมท่ีมีคาการลงทุนสูงสุดในเขตเทศบาลตําบล

แหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรีแยกเปน 
            1)  โรงกล่ันน้ํามัน  3  แหง  คือ 
                   (1)  โรงกล่ันน้ํามัน  บริษัทไทยออยล จํากัด 
                   (2)  โรงกล่ันน้ํามัน  บริษัทเอสโซแสตนดารด  ประเทศไทย (มหาชน) จํากัด 
                   (3)  โรงกล่ันน้ํามันหลอล่ืนพื้นฐาน  บริษัทไทยลูบเบส จํากัด 
            2)  คลังเก็บน้ํามันปโตรเล่ียม 3 แหง 
                   (1)  คลังเก็บน้ํามันของบริษัทไทยออยลจํากัด 
                   (2)  คลังเก็บน้ํามันของบริษัท เอสโซแสตนดารด ประเทศไทย (มหาชน) จํากัด 
                   (3)  คลังเก็บน้ํามันของการปโตรเล่ียมแหงประเทศไทย 
            3) คลังเก็บกาช LPG ซ่ึงเปนกาชหุงตม 3 แหงคือ 
                   (1)  คลังเก็บกาช LPG ของบริษัท ไทยออยล จํากัด 
                   (2)  คลังเก็บกาช LPG ของบริษัท เอสโซแสตนดารด ประเทศไทย (มหาชน) จํากัด 
                   (3)  คลังเก็บกาช LPG ของการปโตรเล่ียมแหงประเทศไทย 
 กลุมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
          นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเปนกิจกรรมหลักในการพัฒนาท่ีสําคัญอยางหนึ่งในพืน้ท่ี

เปาหมายเขตเศรษฐกิจใหมบริเวณแหลมฉบังอยูในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทยต้ังอยูบนพืน้ท่ี  3,556  ไร  ตําบลทุงสุขลา  ระหวาง  กม. 126-กม. 129  แบงเปน 
            1)  เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป  1,098  ไร 
            2)  เขตอุตสาหกรรมสงออก  1,098  ไร 
            3)  เขตพาณิชยกรรม  146  ไร 
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 กลุมสวนอุตสาหรรมเครือสหพัฒนฯ 
           โครงการอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ เปนโครงการของเอกชนกอต้ังเม่ือป พ.ศ. 2520 
โดยบริษัทสหพัฒนโฮลติ้ง  จํากัด  ท่ีตําบลหนองขาม บนพื้นท่ี  1,300  ไร  
 4.2.8 ประชากรภายในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
 จากสถิติของสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  ณ  เดือนกรกฎาคม 2551 
ในเขตเทศบาลมีจํานวนประชากร  ท้ังส้ิน  66,709  คน  แยกเปนชาย  32,689  คน  หญิง  34,020  คน 
จํานวนครัวเรือน  14,730  ครัวเรือน  จํานวนบาน  48,485  หลัง  (สวนประชากรแฝงท่ีเขามาทํางาน
ตามสถานประกอบการตาง ๆ อีกไมนอยกวา  60,000  คน  (กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบล
แหลมฉบัง, อินเทอรเน็ต, 2551) 

 4.2.9  อาชีพประชากรในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
 1)  สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย  รับจางท่ัวไป  บางสวนประกอบอาชีพเกษตร

และประมง 
 2)  โรงงานท้ังหมดมีประมาณ  100  กวาแหง 

                 4.2.10  สถานศึกษา 
   ภายในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง มีสถานการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  

1)  โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
           (1)  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1  
       (2)  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 

2)  โรงเรียนสังกัด สปช. 
                     (1)  โรงเรียนวัดมโนรม 
                   (2)  โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห 
                  (3)  โรงเรียนวัดใหมเนินพยอม 
                   (4)  โรงเรียนบานชากยายจีน 
                  (5)  โรงเรียนวัดบานนา 
                    (6)  โรงเรียนวัดประทานพร 
                    (7)  โรงเรียนบานบางละมุง 
                    (8)  โรงเรียนวัดสุกรียบุญญาราม 
                    (9)  โรงเรียนบานทุงกราด 
                    (10)  โรงเรียนวัดหนองคลา 
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    3)  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
                      โรงเรียนทุงศุขลาวิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห" 
   4)  โรงเรียนเอกชน 
                       (1)  โรงเรียนบุญจิตวิทยา 
                    (2)  โรงเรียนธนาพรวิทยา 
                     (3)  โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบัง 
   5)  ระดับอุดมศึกษา 
                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขตศรีราชา) 
 4.2.11  ศาสนสถาน 
 ภายในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบังมีศาสนสถานตาง ๆ ในพุทธศาสนา  จํานวน  14  แหง 
คือ 
  1)  วัดใหมเนินพยอม 
                2)  วัดมโนรม 
                3)  วัดเนินบุญญาราม 
                4)  วัดแหลมฉบัง  (ใหม) 
                5)  วัดบานนาเกา 
                 6)  วัดหนองคลา 
                 7)  วัดศรีวนาราม  (บานนาใหม) 
                 8)  วัดสุกรียบุญญาราม  (หนองมะนาว) 
                9)  วัดศรีธรรมมาราม  (บานทุงกราด) 
                10)  วัดบางละมุง 
               11)  วัดพระประทานพร 
                12)  วัดประชานาถ 
                13)  วัดแหลมฉบัง  (เกา) 
                 14) วัดแหลมทอง 
  สํานักสงฆในเขตเทศบาลมีอยู 2 แหงคือ 

            1)  สํานักสงฆธรรมจักรคีรี 
            2)  สํานักสงฆชองเขานํ้าซับ 
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                   ศาลเจาในเขตเทศบาลมีอยู 4 แหง คือ 
    1)  ศาลเจาแมเซ้ียบอเนี้ยว 
                 2)  ศาลเจาพอโกมินทร 
                         3)  ศาลเจาพอหลักเมืองบางละมุง 
                         4)  ศาลเจาพอดํา 
 4.2.12  การสาธารณสุข 
 ภายในเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  มีสถานพยาบาลสําหรับบริการประชาชน  ดังนี้ 
             1)  โรงพยาบาล  2  แหงคือ  โรงพยาบาลอาวอุดม  โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร 
               2)  ศูนยบริการสาธารณสุข 2  แหง  คือ  ศูนยบริการสาธารณสุข 1  (เครือสหพัฒนฯ)  
ศูนยบริการสาธารณสุข 2  (ทุงกราด) 
    3)  คลินิก  ประมาณ  10  แหง 
  4.2.13  การเงินและการธนาคาร 
 พื้นท่ีภายในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  เปนพื้นท่ีเปาหมายในเขตเศรษฐกิจใหมของ
การพัฒนาพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี  มีกิจกรรมหลักในการพัฒนา 
คือ  ทาเรือพาณิชยระหวางประเทศ นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองใหม  ทําใหมีการลงทุนเกิดข้ึน
จํานวนมาก ภาวะทางการเงินมีสภาพออนตัว  ทําใหสถาบันการเงินจากสวนกลางเชน  ธนาคาร  
เขามาลงทุนเปดสาขาตาง ๆ หลายแหงดังนี้ 
    1)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา           
        2)  ธนาคารทหารไทย                 
            3)  ธนาคารกรุงเทพ                   
              4)  ธนาคารกสิกรไทย 
             5)  ธนาคารไทยพาณิชย 
              6)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
              7)  ธนาคารกรุงไทย 
            8)  ธนาคารนครหลวงไทย   
             9)  ธนาคารเพ่ือการสงออก    
             10)  ธนาคารออมสิน 
 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

71 

 4.2.14  ชุมชน 
 เทศบาลตําบลแหลมฉบัง มีชุมชนทั้งหมด  21  ชุมชน  ประกอบดวย 
           1)  ชุมชนบานนาเกา 
                2)  ชุมชนบานนาใหม 
               3)  ชุมชนบานหนองคลาเกา 
                4)  ชุมชนบานหนองคลาใหม 
                5)  ชุมชนบานทุง 
                 6)  ชุมชนบานแหลมฉบัง 
                 7)  ชุมชนบานอาวอุดม 
                8)  ชุมชนตลาดอาวอุดม 
               9)  ชุมชนวัดมโนรม 
              10)  ชุมชนบานหนองขาม 
                 11)  ชุมชนบานจุกเฌอ 
                12)  ชุมชนบานไรหนึ่ง 
                 13)  ชุมชนบานทุงกราด 
                14)  ชุมชนเขานํ้าซับ 
                15)  ชุมชนบานบางละมุง 
                16)  ชุมชนบานแหลมทอง 
                17)  ชุมชนบานชากกระปอก 
                18)  ชุมชนมาบเสม็ดแดง 
              19)  ชุมชนบานชากยายจีน 
                 20)  ชุมชนบานหวยเล็ก 
                         21)  ชุมชนบานหนองมะนาว 
 

4.3  ทาเทียบเรือแหลมฉบัง  ทาเทียบเรือระดับโลก 

 
   ดวยปจจัยความไดเปรียบทางภูมิศาสตร  มีชายฝงทะเลทอดยาวกวา  160 กิโลเมตร

อีกท้ังคล่ืนลมไมรุนแรงมากนักแมในฤดูมรสุม  เอ้ืออํานวยใหจังหวัดชลบุรีกลายเปนบริเวณท่ีเหมาะสม
ในการสรางทาจอดเรือพาณิชยท้ังขนาดใหญและขนาดเล็กไดเปนอยางดี  ตําแหนงที่ตั้งของชลบุรี
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ท่ีอยูใกลกับเมืองหลวงของประเทศ  อีกท้ังไมหางไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิมากนัก  ยิ่งเสริมให
ชายฝงทะเลตะวันออกท่ีชลบุรีกลายเปนศูนยกลางการสงออกทางทะเลของประเทศในเวลาอันรวดเร็ว    
รัฐบาลจึงจัดใหชลบุรีเปนพื้นท่ีเปาหมาย โครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออก (Eastern  
Seaboard)  ซ่ึงมีระยะเวลาโครงการ  20  ป  ตั้งแตพ.ศ. 2524-2544  ครอบคลุมพื้นท่ีถึง  8.3  ลานไร
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออกนี้  เปนแผนพัฒนาท่ีรัฐบาลสงเสริมใหเอกชนเขามา
ลงทุน  โดยรัฐบาลจะอํานวยความสะดวกในดานสาธารณูปโภคตาง ๆ ใหแกเอกชนและนักลงทุน
เพ่ือตนทุนตํ่า เกิดการผลิตคลองตัว  อันจะนําไปสูความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศได

ตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของชาติและไดกําหนดนโยบายการพัฒนาใหผสานกับการวางผังเมือง 
การพัฒนาชุมชน การบริหารทางสังคม  และการควบคุมสภาวะแวดลอมควบคูไปดวย  พื้นท่ีเปาหมาย
ของโครงการนี้ในสวนจังหวัดชลบุรี  คือบริเวณ  “ทาเรือแหลมฉบัง”  ซ่ึงไดรับการพัฒนาใหเปนแหลง
อุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกขนาดยอมและขนาดกลางท่ีปราศจากปญหาส่ิงแวดลอม  โดยในระยะเวลา
ท่ีผานมา  ไดมีการพัฒนาแหลมฉบังใหเปนเมืองทาที่ทันสมัย   ประกอบดวย  “ทาเรือพาณิชย”  
เปนทาเรือน้ําลึกสําหรับขนถายสินคาประเภทบรรจุตูเปนหลัก  มีทาเรือสินคาประเภทตู  4  ทา 
ทาเรือสินคาเกษตร  2  ทา  ทาเทียบเรือชายฝง  1  ทา  มีการสรางเขื่อนกันคลื่น  ขุดรองน้ําลึก
ตลอดจนโครงการกอสรางพื้นฐาน  เชน  โรงพักสินคา  พื้นท่ีลานสินคากลางแจง  อาคารท่ีทําการ
ถนน  ทางรถไฟ ฯลฯ และมีสาธารณูปโภคครบถวน  เชน  ไฟฟา  ประปา  โทรศัพท ฯลฯ 
   นอกจากนี้ยังมีการจัดสราง “นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง” ซ่ึงใชเปนเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 
เขตอุตสาหกรรมสงออก  และเขตพาณิชยกรรม  ท่ีมีโครงสรางพื้นฐานรวมถึงระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการพรอมสรรพ  โดยในปงบประมาณเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2549  ถึงเดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2550  ศุลกากรแหลมฉบัง  ไดรายงานสถิติการนําเขา-สงออกสินคา  ไวดังนี ้ คือ  มีสินคาขาเขา  

1,181,250.20  ลานบาท  และสินคาขาออก  2,493,540.83  ลานบาท  ปจจุบันทาเรือแหลมฉบังไดรับ
ฉายาวาเปน  “A World Class Port”  มีลักษณะเปนทาเรือน้ําลึกหลักในการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
บนพื้นที่ขนาด  6,340  ไร  สามารถรองรับเรือขนาดใหญพิเศษ  (Super  Post  Panamax)  ได 
โดยการทาเรือฯ ทําหนาท่ีเปนองคกรบริหารทาเรือโดยรวม  สวนงานดานปฏิบัติการเปนของเอกชน
ที่เชาประกอบการหรือที่เรียกวา  Landlord  Port  โดยเปนทาเทียบเรือที่มีอัตราการเติบโต
ของการใหบริการขนถายสินคาสูงสุดแหงหนึ่งของโลก  จากการจัดอันดับทาเทียบเรือท่ีเปน  World  
Top  Container  Port  โดยนิตยสารชั้นนําของโลกอยาง  Loylld  List  ทาเรือแหลมฉบังไดเพิ่มข้ึน
จากลําดับท่ี 23  ในชวงป พ.ศ.2541-2542  โดยเล่ือนข้ึนเปนลําดับท่ี  20  ในป  2545  ดวยลักษณะท่ีตั้ง
ของประเทศไทย  ท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ  ไดแก  พมาลาว  กัมพูชา 
และมาเลเซีย  อีกท้ังยังสามารถติดตอทําการคาผานแดนกับประเทศใกลเคียง  ไดแก  จีนตอนใตและ
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เวียดนาม เปนตน  โดยมีลักษณะเปน “หนาดานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ทําใหทาเรือ
แหลมฉบังมีขอไดเปรียบในลักษณะท่ีเปนทาเรือท่ีมีดินแดนหลังทา  (Hinterland)  ขนาดกวางใหญ  
ทําใหมีศักยภาพสูงในการพัฒนาไปเปน “Gateway Port”  โดยพยายามดึงประเทศเพื่อนบานเหลานี้
มาเปน  Hinterland  ของทาเรือแหลมฉบังในอนาคต ทาเรือแหลมฉบังมีความพรอมในดานโครงสราง
พื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย เปนไปตามมาตรฐานสากล  สามารถรับเรือสินคา
ขนาดใหญที่สุด  (Post Panamax)  ได  รวมทั้งมีพื้นที่สนับสนุน  (Supporting  Areas)  สําหรับ
ประกอบการทาเทียบเรือ  และกิจการตอเนื่องอยางเพียงพอ ตลอดจนมีระบบโครงขายคมนาคม
ขนสงทางถนน  รถไฟและทางน้ํา  เขา-ออกเชื่อมโยงกับภูมิภาคตาง ๆ ภายในประเทศและ
กับประเทศเพ่ือนบานไดอยางดีเยี่ยม  ยิ่งไปกวานั้นทาเรือแหลมฉบังยังมีพื้นท่ีวางเพียงพอสําหรับ
พัฒนาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ เชน  สถานีจอดรถบรรทุก (Truck Terminal)  ศูนยกระจายสินคา  และ  
Free Trade Area  เปนตน  รวมท้ังมีส่ิงอํานวยความสะดวกเสริมอ่ืน ๆ ดวย  เชน  คลังสินคาอันตราย  
ศูนยฝกปองกันความเสียหายจากอัคคีภัยท่ีไดมาตรฐานสากล  ซ่ึงพรอมท่ีจะรองรับการพัฒนาการ
ใหบริการแบบครบวงจรได 
     ดานการประกอบการทาเรือแหลมฉบังมีความคลองตัวในการบริหาร  และมีความยืดหยุน
ในการใหบริการสูง  เนื่องจากเนนเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารทาเทียบเรือ
และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง  ซ่ึงผูใชบริการจะไดรับประโยชนจากการแขงขันทางการตลาดระหวาง
ผูประกอบการทาเทียบเรือตาง ๆ อยางสูงสุดโดยทาเรือแหลมฉบังไดรับการสนับสนุนสงเสริม
จากรัฐบาลในการเปนทาเรือหลักของประเทศแทนทาเรือกรุงเทพ  และมีนโยบายจํากัดตูสินคา
ผานทาเรือกรุงเทพไวไมเกิน  1.0  ลานทีอียู  ตั้งแตป พ.ศ.2539  แลว การมีทาเทียบเรือระดับโลก
อยางแหลมฉบังอยูในจังหวัดชลบุรี  จึงชวยพัฒนาศักยภาพดานอุตสาหกรรม  การคมนาคมขนสง
การสาธารณสุข  ไฟฟา  ประปา  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ฯลฯ ใหไดมาตรฐานสากลยิ่งข้ึน 
อีกทั้งยังสามารถสรางงานใหแกคนทองถิ่นไดอีกนับหมื่น  ตําแหนง  กอใหเกิดความตื่นตัวและ
การเรียนรูเพื่อการพัฒนาบุคคลากรอยางไมมีที่สิ้นสุด  ในดานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ผลรายงาน
การสํารวจประจําป พ.ศ. 2550  เปนดังนี้  คือ  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูนอกนิคมอุตสาหกรรม
จํานวน 2,645 แหง  เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2549 จํานวน  186  แหง  มีจํานวนคนงานท้ังส้ิน  163,462  คน  
เงินทุนจํานวน  346,249,450,225  บาท  และมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในนิคมอุตสาหกรรม  5  นิคม 
จํานวน  773  แหง  เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2549  จํานวน  25  แหง มีคนงาน  120,314  คน  เงินลงทุนรวม
410,629,000,000  บาท  รวมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีจํานวน  3,418  แหง  คนงาน
จํานวน  283,776  คน  เงินลงทุนท้ังส้ิน 756,878,450,225  บาท  ผลประกอบการจากภาคอุตสาหกรรม
จึงจัดเปนรายไดหลักของจังหวัดชลบุรีโดยมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องตอไป  (งานประชาสัมพันธ  
จังหวัดชลบุรี, อินเทอรเน็ต, 2551) 
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ภาพ  3  ทาเทียบเรือแหลมฉบัง 
(ท่ีมา : งานประชาสัมพันธ  จังหวดัชลบุรี, อินเทอรเน็ต, 2551) 
 

4.4  ประวัติทาเรือแหลมฉบัง 
 
 วัตถุประสงคสําคัญของการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง เพื่อรองรับเรือขนาดใหญท่ีไมสามารถ
เขาเทียบทาท่ีทาเรือกรุงเทพไดและเพื่อใหเปนโครงสรางพื้นฐานของการพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเล

ตะวันออกและการสงเสริมการสงออกท่ีสําคัญของไทยในอนาคต  แนวความคิดท่ีวาประเทศไทย
ควรจะสรางทาเรือพาณิชยขึ้นใหมอีกแหงหนึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2491  ในสมัยรัฐบาลจอมพล 
ป.พิบูลสงคราม  เนื่องจากรัฐบาลตระหนักวาทาเรือกรุงเทพมีลักษณะเปนทาเรือซ่ึงจะไมสามารถ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจในระยะยาวไดอยางเต็มท่ี ไดมีการพิจารณาจะสราง
ทาเรือพาณิชยที่ศรีราชาเพื่อประโยชนทางการคา อยางไรก็ดีโครงการกอสรางทาเรือที่ศรีราชา
ถูกระงับไปในเวลาตอมากระทั่ง พ.ศ. 2504 รัฐบาลไดวาจางบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาเนเดโก
แหงประเทศเนเธอรแลนด มาสํารวจการตกตะกอนในรองน้ําสันดอนปากแมน้ําเจาพระยาและสํารวจ
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการสรางทาเรือแหงใหมท่ีศรีราชา  เนเดโกไดเสนอรายงานวา 
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พื้นท่ีบริเวณแหลมฉบังเปนพื้นท่ีเหมาะแกการกอสรางทาเรือน้ําลึก  เนื่องจากอยูตอนในอาวไทย

คล่ืนลมนอย  ดินใตพื้นทะเลเปนทรายขุดลอกไมยาก  และใชประโยชนในการกอสรางได  อีกท้ังยังมี
พื้นท่ีราบชายฝงสําหรับขยายเปนพื้นท่ีหลังทาเรือไดมากดวยแตก็ยังไมมีการดําเนินการเพ่ือการกอสราง

ทาเรือในขณะน้ัน     
  ในระหวางป พ.ศ. 2509-2512 ไดมีการกอสรางทาเรือสัตหีบเพื่อประโยชนทางการทหาร

ของสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงตอมาทาเรือแหงนี้ไดโอนมาเปนกรรมสิทธ์ิของรัฐบาลไทย เม่ือป พ.ศ. 2515  
 ในป พ.ศ. 2516 บริษัทหลุยสเบอรเจอรไดรายงานตอกระทรวงคมนาคมวา การลงทุน

เพื่อพัฒนาทาเรือสัตหีบใหเปนทาเรือพาณิชยนั้นเหมาะสมกวาการลงทุนกอสรางทาเรือน้าํลึกแหงใหม

ท่ีแหลมฉบัง  อยางไรก็ดี  กระทรวงคมนาคมก็มีความเห็นวา การพัฒนาทาเรือสัตหีบใหเปนทาเรือพาณิชย
จะประสบปญหาเร่ืองการรักษาความปลอดภัย ความคลองตัวในการดําเนินงานทาเรือ  ตลอดจนถึง
การลงทุนและการขยายทาเรือในอนาคต ฯลฯ ฉะนั้นจึงเห็นควรใหสรางทาเรือแหงใหมท่ีบริเวณ

แหลมฉบัง  เพราะสามารถท่ีจะพัฒนาใหเปนทาเรือพาณิชยท่ีมีประสิทธิภาพและใหผลประโยชน
แกประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางมาก คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือวันท่ี  9  ตุลาคม 
พ.ศ. 2516  เห็นชอบในหลักการใหสรางทาเรือในทะเล เพื่อการพาณิชยท่ีแหลมฉบัง  แตหลังจากนั้น 
เนื่องจากประเทศไทยประสบกับภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ  รัฐบาลยังไมสามารถจัดสรรเงินทุน
เพื่อการกอสรางทาเรือแหลมฉบังใหทันกับความตองการของปริมาณสินคาที่มีมากจนคับคั่ง

ท่ีทาเรือกรุงเทพได  จึงไดมีมติใหมใหพัฒนาทาเรือสัตหีบเปนทาเรือพาณิชยกอน โดยเตรียมดําเนินงาน
เพื่อการกอสรางทาเรือแหลมฉบังไวดวย  (งานประชาสัมพันธ  จังหวัดชลบุรี, อินเทอรเน็ต, 2551) 
 ในป พ.ศ. 2521 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่ตําบล   
ทุงสุขลา  อําเภอศรีราชา  และตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521 ขึ้น  
เพื่อเวนคืนท่ีดินในทองท่ีดังกลาว รวมท้ังหมดประมาณ  6,340  ไร  โดยเปนการเวนคืนที่ดิน
ของทางราชการ  และท่ีราษฎรเพื่อใหมาเปนทรัพยสินของการทาเรือแหงประเทศไทย  สําหรับใช
ในการกอสรางทาเรือแหลมฉบังตอไป  สวนการพัฒนาทาเรือพาณิชยสัตหีบ  เม่ือวันท่ี  20  มีนาคม 
พ.ศ. 2522  คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหหนวยงานทาเรือพาณิชยสัตหีบมีฐานะเปนสวนงานหนึ่ง
ของการทาเรือแหงประเทศไทย  เชนเดียวกับทาเรือกรุงเทพ  โดยมีคณะกรรมการการทาเรือ

แหงประทศไทยเปนผูกําหนดนโยบายควบคุมการดําเนินกิจการและใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ

ท่ีจําเปนทุกประการ  ทาเรือพาณิชยสัตหีบเปดดําเนินการอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 
พ.ศ. 2522  คณะรัฐมนตรีไดประชุมพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการกอสรางทาเรือพาณิชย
แหลมฉบัง  และการกอต้ังเขตนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณแหลมฉบังอีกหลายคร้ัง  จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 
23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2525  จึงไดมีมติใหเรงรัดการพัฒนาทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง  สําหรับบริการ
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สินคาท่ัวไป สินคาบรรจุตู  สินคาเกษตรกรรมบางประเภท และสงเสริมการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
ขนาดเบาท่ีไมมีปญหาตอสภาวะแวดลอม  โดยต้ังเปาหมายใหสามารถเร่ิมใชงานไดระยะแรกภายใน
ป พ.ศ. 2530-2533  และยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝงทะเลตะวันออกข้ึนดําเนินงานนี้ดวย  โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนประธาน
เพื่อรับผิดชอบดูแลการพัฒนาทาเรือน้ําลึกชายฝงทะเล  ตอมาเม่ือวันท่ี  29  มีนาคม พ.ศ. 2526 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกระทรวงคมนาคมเจรจาขอรับเงินกูจากรัฐบาลญ่ีปุน สําหรับการสํารวจ

ออกแบบ  การควบคุมงานกอสราง และการกอสรางตามโครงการทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง  และให
กระทรวงการคลังพิจารณาจัดหาแหลงเงินบาทสมทบ  ท้ังจากรายไดของการทาเรือแหงประเทศไทย
และจากงบประมาณเพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอโครงการ  

 ป พ.ศ. 2527 การทาเรือแหงประเทศไทย  ไดวาจางกลุมบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา  PAAS 
Consortium ใหเปนผูออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม  เพื่อการกอสรางทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง 
การออกแบบแลวเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2529  ป พ.ศ. 2530  การทาเรือแหงประเทศไทย วาจาง 
PAAS Consortium  ใหเปนผูควบคุมงานกอสรางพรอมทั้งคัดเลือกใหกลุมบริษัทอิตาเลียนไทย  
Daiho  Daito  Kogyo  และ Dredging  International  เปนผูรับเหมากอสรางโดยได ลงนามในสัญญา
กอสรางเม่ือวันท่ี  2  ตุลาคม  กําหนดระยะเวลากอสราง  48  เดือน  และเริ่มลงมือกอสรางในเดือน
ธันวาคม  ปเดียวกัน  วันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530  การทาเรือแหงประเทศไทย  ไดประกอบพิธี
วางศิลาฤกษทาเรือพาณิชยแหลมบัง  โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน
เปนประธานในพิธี 

ป พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหทาเรือพาณิชยแหลมฉบังเปนทาเรือแหงใหม  ภายใน
พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประทศไทย พ.ศ. 2494 ใหการทาเรือแหงประเทศไทยเปนองคกรบริหาร 
ทาเรือแหงนี้  อีกท้ังยังเปดโอกาสใหวาจางเอกชนเขารวมประกอบการทาเทียบเรือไดดวย  โครงการ
ทาเรือแหลมฉบังข้ันท่ี 1 ไดเร่ิมงานกอสรางต้ังแตป 2530 แลวเสร็จและเปดดําเนินการทาเทียบเรือ B1 
เปนทาแรกเมื่อวันที่  21  มกราคม  2534  โดยรัฐบาล  มีนโยบายใหเอกชนเขารวมลงทุน บริหาร 
และประกอบการทาเทียบเรือของทาเรือแหลมฉบัง  (งานประชาสัมพันธ  จังหวัดชลบุรี, อินเทอรเน็ต, 
2551)  
 สรุปจากการศึกษาพื้นท่ีของเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
 จากการศึกษาพบวาในพื้นท่ีเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบังท่ีเปนท่ีตั้งของตลาดนัดคลองถม

แหลมฉบังนั้น  เปนพื้นท่ีขนาดใหญมีชุมชนหลายชุมชนมีประชากรท่ีเปนคนพื้นท่ีและประชากร
แฝงที่เขามาทํามาหากินในพ้ืนท่ีจํานวนมาก  จากการลงพื้นท่ีพบวาคนพ้ืนท่ีสวนใหญจะประกอบอาชีพ
คาขายและรับจางมีบางสวนท่ียังประกอบอาชีพประมงอยูบางแตก็ถือวานอยมาก  จํานวนประชากร
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ของแหลมฉบังมีไมมากแตท่ีมีจํานวนมากกลับเปนประชากรแฝงท่ีเขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม

และบางสวนก็เขามาประกอบอาชีพคาขายหรือรับจาง  จากสถิติของสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาล
ตําบลแหลมฉบัง  ณ  เดือนกรกฎาคม 2551 พบวา  ประชากรแฝงท่ีเขามาทํางานในสถานประกอบการตาง ๆ  
มีไมนอยกวา  60,000  คน  (งานประชาสัมพันธ  เทศบาลตําบลแหลมฉบัง, อินเทอรเน็ต, 2551)  
สาเหตุนี้เองที่ทําใหในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบังจึงเปนสถานที่ที่หนึ่งที่มีการจัดตลาดนัด

กันเกือบทุกวันและเกือบทุกพื้นท่ีท่ีเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของประชากรเหลานี้ก็จะมีการจัดตลาดนัด

เกิดข้ึนรวมท้ังตลาดนัดคลองถมแหลมฉบังดวยเชนกัน    
 

4.5  ตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง 
 
 เปดขายวันจันทรและวันพฤหัสบดี  ตั้งแตเวลา  13.00 น.-22.00 น.  สถานท่ีตั้ง  ตั้งอยูในพื้นท่ี  

15  ไร  ริมถนนสุขุมวิท  ระหวางอาวอุดมพัทยา  ส่ีแยกทาเรือแหลมฉบัง  อยูในเขตเทศบาลตําบล
แหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  มีจํานวนล็อกขายของ  600  ล็อก  (กวาง 2.80 เมตร ตอ 1 ล็อก)  
มีพอคาแมคาท่ีคาขายเปนประจําและขาจร  มากกวา  500  คนตอวันท่ีมีการจัดตลาดนัด  ในตลาดนัด
คลองถมแหลมฉบังมีสินคาหลากหลาย  อาหารการกิน  เคร่ืองใชไมสอยมีครบวงจร  มาท่ีนี้ท่ีเดียว
ไดสินคาครบตามตองการ  มีพอคาแมคาท่ีเปนคนทองถ่ินและคนท่ีมาจากตางถ่ินนําสินคามาขาย
จํานวนมาก  (อนน  ทรัพยชมช่ืน, สัมภาษณ, 2550) 
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แผนผังท่ีตั้งตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง 
 

 
 
ภาพ  4  สถานท่ีตั้งตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง 
 
  1)  บริเวณจัดตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง 

2)  ปมน้ํามันของการปโตเล่ียมแหงประเทศไทย  (ปตท.) 
3)  หางแหลมทองแหลมฉบังปจจุบัน  (26 กันยายน 2551)  กําลังกอสรางเปนโลตัส  
4)  สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 

   5)  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
   6)  การไฟฟาฝายผลิต 

   7)  อาคารพาณิชย 
   8)  สถานบันเทิง  เชน  รานอาหาร  คาราโอเกะ  โตะสนุกเกอร 
   9)  ชุมชน  แหลงท่ีอยูอาศัยท่ีเปนบานเชา 
   10)  สถานีตํารวจแหลมฉบัง 
   11)  สวนสาธารณะเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
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 ตลาดนัดคลองถมแหลมฉบังกําเนิดข้ึนมาในชวงที่ตลาดเปดทายขายของกําลังไดรับ

ความนิยมจากประชาชนในเวลาน้ัน  มีตลาดนัดประเภทนี้เกิดข้ึนจํานวนมาก  อาจจะกลาวไดวามี
เกือบทุกจังหวัดเชน คลองถมท่ีอําเภอแกลง จังหวัดระยอง  คลองถมท่ีเขาไรยาท่ีจังหวัดจันทบุรี 
คลองถมวัดหนองบัว ท่ีจังหวัดตราด  ตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง  คลองถมท่ีปราจีนบุรี  เปนตน  
แตละท่ียังไดรับความสนใจจากประชาชนอยูและถือไดวาเปนตลาดนัดขนาดใหญท่ีขายดีอยูใน

ขณะนี้  (บุญมี สําราญ, สัมภาษณ, 2551) 
 จากการลงศึกษาในพื้นท่ีท่ีทําการจัดตลาดนัดพบวาตลาดนัดคลองถมแหลมฉบังต้ังอยูใน

ทําเลท่ีเหมาะสมในการจัดตลาดเปนอยางมากเพราะบริเวณที่ตั้งของตลาดนัดติดกับถนนสายหลักคือ 
ถนนสุขุมวิท  ซ่ึงมีการสัญจรเปนจํานวนมากของประชาชนสามารถมองเห็นไดชัดเจนทําใหเปนท่ีรูจัก
ของประชาชนบริเวณนั้นไดอยางรวดเร็วและการเดินทางมาตลาดนัดของผูบริโภคก็ยังสะดวกอีกดวย  
นอกจากนี้แลวพื้นท่ีการจัดตลาดนัดยังอยูใกลกับชุมชนและท่ีพักอาศัยของประชากรที่มาอาศัยอยู

ในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบังทั้งประชากรที่เปนประชากรตามทะเบียนราษฎรและประชากร

แฝงท่ีเขามาพักอาศัยเพื่อทํางานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและท่ีสําคัญตลาดนัดยังต้ังอยูใกล

กับนิคมอุตสาหกรรมและทาเทียบเรือแหลมฉบังอีกดวยทําใหเวลาหลังเลิกงานพนักงานสามารถ

ท่ีจะแวะมาจับจายซ้ือของไดโดยสะดวก  ตลาดนัดคลองถมแหลมฉบังเปนตลาดนัดขนาดใหญท่ีมี
สินคาครบวงจรเริ่มตั้งแตอาหารมีทั้งอาหารสด  อาหารสําเร็จ  ผักผลไม  สินคาประเภทเครื่องใช
ในครัวเรือนก็มีรานใหญๆหลายรานท่ีมาจัดจําหนาย  เส้ือผารองเทา  ผาหม  ผามาน  ของเลนเด็ก     
สัตวเล้ียง  หนังสือ  ท้ังใหมและเกา  เคร่ืองเสียง  เคร่ืองมือชาง  ส้ินคาท่ีมาจากคลองถม  ของเกา  
ของมือสอง ฯลฯ จึงทําใหตลาดนัดแหงนี้มีคนมาใชบริการมาก ลูกคาบางคนรอเพื่อใหถึงวันจันทร
หรือวันพฤหัสบดีเพื่อที่จะมาซื้อของที่ตลาดนัดแหงนี้เพราะจะไดของครบตามที่ตองการและ

มีราคาถูก  
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