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รวบรวมจัดท ำโดย มูลนิธินิติธรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) - ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวำคม 2563 

ลำดับเหตุการณ์ที่มาของนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา 
และการเคลื่อนไหวของ #savechana เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการ 

 
9 มิ.ย. 59 ศอ.บต.นำภาคเอกชน เข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล  หารือ

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   
22 ก.ค. 59  ศอ.บต. เสนอนายกฯเพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง   

ม่ังคั่ง ยั่งยืน” (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา)  
4 ต.ค. 59 ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
31 ต.ค. 61 จัดประชุมที่ศอ.บต. โดยมีตัวแทนจาก หน่วยงานของรัฐด้านการพัฒนา หน่วยงานด้านการศึกษา 

หน่วยงานในพื้นท่ี และหน่วยงานภาคเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไร้รอยต่อ ขาน
รับคำสั่งการนายกรัฐมนตรี 

21 ก.พ. 62  คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน) มีมติเห็นชอบการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบจาก 3 
จังหวัด ไปสู่เมืองต้นแบบท่ี 4 คือ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามที่ศอ.บต. ได้เสนออนุมัติ 

7 พ.ค. 62  ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการ การขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง  
  ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และให้ศอ.บต. ดำเนินการในขั้นตอน
  ต่อไป 
พ.ค. – ต.ค. 62 ศอ.บต. พาผู้นำชุมชนไปดูงานที่ประเทศมาเลเซีย และจัดเวทีระดับหมู่บ้านเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
  เกี่ยวกับโครงการ  
31 ต.ค. 62  กพต. (ซึ่งมพีลเอก ประวิตร เป็นประธาน) มีมติดังนี้ 

o เห็นชอบร่างประกาศศอ.บต. เรื่อง การกำหนดให้อำเภอจะนะ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ 

o ขอความเห็นชอบจากครม. ในหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจอำเภอจะนะ จ.สงขลา 

9 ธ.ค. 62 ศอ.บต.ออกประกาศกำหนดให้อำเภอจะนะเป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ในฐานะเมืองต้นแบบ
ที ่4 “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” 

21 ม.ค. 63  ครม.มีมติรับทราบการประกาศให้อำเภอจะนะเป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมีมติเห็นชอบใน
  หลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ จ.สงขลา  
27 ก.พ. 63 ศอ.บต. มีหนังสือถึงอบจ.สงขลา ขอให้ดำเนินการตามมติ ครม. (ส่วนของการปรับผังเมืองเพื่อ

รองรับ การลงทุนของภาคเอกชน ตามแผนการลงทุนเร่งด่วน) 
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28 เม.ย. 63  ศอ.บต. ได้ออกประกาศเรื ่องเชิญชวนให้ประชาชนมาแสดงข้อคิดเห็น เกี ่ยวกับการขับเคลื ่อน
โครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีกำหนดจัดเวทีรับฟังในวันที่  
14 – 20 พ.ค. 63 ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 

12 พ.ค. 63  

• ชาวบ้านในเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกร้องให้ยกเลิกการจัดเวที
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เนื่องจากไม่มีการให้ข้อมูลผลกระทบจากโครงการและช่วงเวลาไม่เหมาะสม  
โดยได้ปักหลักอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อรอคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิกเวทีรับฟังความ
คิดเห็น 

• น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะได้เขียนจดหมายเปิดผนึก “จดหมายน้อย ถึงปู ่ประยุทธ์” ถึง พล.อ.ประยุทธ  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้รับฟังเรื่องราวของลูกหลานชาวประมงทะเลจะนะ และยกเลิกการจัดเวที
พร้อมทบทวนการดำเนินโครงการดังกล่าว  

• อบจ.สงขลา ทำหนังสือแจ้ง ศอ.บต. ว่าการจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะผ่านการรับฟังความคิดเห็นไป
แล้ว หาก ศอ.บต. ต้องการแก้ไขเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมจะนะ ให้จัดทำรายละเอียดความเหมาะสมของพ้ืนที่
และจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใหม ่เพ่ือรวบรวมส่งให้อบจ.สงขลาดำเนินการต่อไป 

13 พ.ค. 63  ศอ.บต. ประกาศยอมเลื่อนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมจะนะ  

30 พ.ค. 63 เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นหนังสือ ถึงศอ.บต. คัดค้านโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าแห่งอนาคต” และขอให้ยุติการจัดเวทีอันนำมาสู่ความแตกแยกของชุมชน 

22 มิ.ย. 63  ศอ.บต. ได้ออกประกาศเรื ่องเชิญชวนให้ประชาชนมาแสดงข้อคิดเห็น  เกี ่ยวกับการขับเคลื ่อน
โครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีกำหนดจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นในวันที่ 11 ก.ค. 63 

2 ก.ค. 63  น.ส.ไครียะห์ พร้อมเครือข่ายปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา-สตูล เข้ายื่นหนังสือ
  ต่อคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบการทำงานของ ศอ.บต. 
  ในฐานะผู้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษ
  เฉพาะกิจอำเภอจะนะ  
3 ก.ค. 63  น.ส.ไครียะห์ พร้อมเครือข่ายปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา-สตูล เข้ายืน่หนังสือ 

ถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน 
จะนะ จังหวัดสงขลา 
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7-8 ก.ค. 63  นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมจะนะ อย่างน้อย 14 คนถูกเจ้าหน้าที่รัฐ
คุกคาม โดยการเยี่ยมบ้าน และโทรสอบถามว่าจะเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจะนะหรือไม่ 

8 ก.ค. 63 เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นหนังสือถึงนายกอบจ.สงขลา ขอข้อมูลเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมือง
รวมชุมชนจะนะ และขอยืนยันการกำหนดพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ในร่างผังเมืองรวมชุมชน 
จะนะ จังหวัดสงขลา 

11 ก.ค. 63  ศอ.บต. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
อำเภอจะนะ โดยมีการใช้กำลังตำรวจคุมกว่า 1,000 นาย และมีการจัดพร้อมกัน 2 เวท ีที่โรงเรียน
จะนะวิทยา และอบต.ตลิ่งชัน ซึ่งได้มีการปิดกั้นกลุ่มประชาชนที่คัดค้านโครงการ เช่น การตั้งด่าน
ตรวจปิดถนนสี่เลนจากเวทรีาว 5 กิโลเมตรทั้งสองฝั่ง, อนุญาตให้รถขนกลุ่มเห็นด้วยเท่านั้นที่เข้า
ไปได้ 

17 ก.ค. 63  เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ประกาศจุดยืนคัดค้านโครงการเมืองอุตสาหกรรมจะนะ และได้รวมตัวกันส่ง
  จดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ให้ยกเลิกมต ิครม.และหยุดใช้อำนาจพิเศษของ ศอ.บต.ในการ 
  ขับเคลื่อนโครงการเมืองอุตสาหกรรมจะนะ 
18 ส.ค. 63  ครม.มีมติให้กรมโยธาธิการและผังเมือง แก้ไขผังเมืองในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุน
  ของภาคเอกชน 3 ตำบลของอำเภอจะนะ (ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน และ ต.นาทับ) และมีมตริับทราบ 
  รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ 
  ตามผลการประชุมของ กพต.  
10 ก.ย. 63  เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ ่นยื่นหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอข้อมูลและความคืบหน้า

เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ตามมติคณะรัฐมนตรี และ
ขอคัดค้านการนำรายงานการสรุปรับฟังความคิดเห็นวันที ่ 11 ก.ค. 2563 ของ ศอ.บต.มา
ประกอบเพื่อการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และละเมิดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

21 ก.ย. 63  เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นหนังสือถึงกรมโยธาฯ และแถลงคัดค้านการแก้ไขผังเมืองเพื่อรองรับ
โครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และขอยืนยันการใช้ผังเมืองรวม
จังหวัดสงขลาที่มีการประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2559 (ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม) 

28 ก.ย. 63   

• คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจัดประชุม โดยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนสีผังเมืองและข้อ
กำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดินบางส่วนของพื้นที่อำเภอจะนะ จากสีเขียว/เขียวอ่อน(ประเภทชนบท 
เกษตรกรรม/อนุรักษ์ป่าไม้) เป็นสีม่วง(ประเภทอุตสาหกรรม) สำหรับรองรับโครงการเมืองอุตสาหกรรม
จะนะ 
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• เคร ือข ่ายจะนะร ักษ์ถ ิ ่นและชาวบ้านจะนะ รวมตัวก ันไปยื ่นหนังส ือค ัดค้านกระบวนการเปลี ่ยน 
ผังเมืองเพ่ืออุตสาหกรรม ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และขอเข้าร่วมฟังการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมสงขลา 

2 - 5 ต.ค. 63  เครือข่ายประชาชนคนสงขลาและภาคใต้ และเครือข่ายจะนะรักษ์ถ่ินออกแถลงการณ์ 3 ข้อเรียกร้อง 
(รัฐบาลต้องทบทวนมติครม.ที ่เกี ่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมจะนะ – รัฐบาลต้องสั ่งยุติ
กระบวนการแก้ไขผังเมืองที่กรมโยธาฯกำลังดำเนินการ – รัฐบาลและศอ.บต.ต้องสร้างความคิด
ใหม่ในการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนและประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น) และปักหลักชุมนุมหน้า
ศาลากลางจังหวัดสงขลา 

6 พ.ย. 63 เครือข่ายจะนะรักษ์ถ่ินติดตามขอรายงานการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมในเขตสงขลา และได้รับเอกสารรายงานการประชุมฯ (หลังจากการขอไปสองครั้ง) 

13 พ.ย. 63 ตัวแทนเครือข่ายฯเข้ายื่นหนังสือ ณ กรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือขอข้อมูลและขอให้มีการทบทวน 
และยุติกระบวนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

27 พ.ย. 63 ที่ประชุม กพต. มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินปรับผังเมืองเพื่อรองรับเมือง
อุตสาหกรรมจะนะ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการพิจารณามาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนในพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองอุตสาหกรรมจะนะตามแผนการลงทุนของ
ภาคเอกชน 

10 ธ.ค. - ปัจจุบัน  ชาวบ้านจะนะและเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เดินทางจากสงขลา มาปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบ
รัฐบาล เรียกร้องให้นายกฯหยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และให้จัดทำการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์  
(SEA) อย่างรอบคอบก่อนเดินหน้าโครงการ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆของ
ภาคใต้ต่อไป 
 

“พวกเราไม่ได้ปฏิเสธวา่บ้านเมืองจะต้องพัฒนาไปข้างหน้า 
หากแต่การพัฒนานั้นจะต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องชอบธรรม 

และตอ้งเคารพวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่” 
ข้อความจากแถลงการณ์ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น 

 
 
หมายเหตุ : 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ = ศอ.บต. 
คณะรัฐมนตรี = ครม. 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ = กพต. 


