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1 เหตุผล ความจ าเป็น และความเป็นมาของโครงการ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (อีไอเอ: EIA) โครงการท่าเทียบเรือของโรงกลั่นน  ามัน เมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ให้ด าเนินการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ จ านวน 5 ท่า ซึ่งโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างและเปิดใช้งานแล้ว จ านวน 3 ท่า ซึ่ง
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในขณะนั น แต่ด้วยในปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและเติบโตขึ น  
ท าให้อัตราการใช้ท่าเทียบเรือสูงเกินกว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นจะต้องก่อสร้างท่าเทียบเรือ
เพ่ิมเติมโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะลดอัตราการใช้งานของท่าเทียบเรือปัจจุบันให้สามารถด าเนินงานซ่อมบ ารุง 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ และให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในอนาคต ดังนั น จึงมีความ
จ าเป็นจะต้องก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 4 และจะยกเลิกการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 5 ที่เคยได้รับความเห็นชอบใน
รายงาน EIA เดิม โดยในส่วนของท่าเทียบเรือที่ 4 จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของท่าเทียบเรือ ได้แก่ 
ความยาวหน้าท่าและพื นที่ใช้สอยของท่าเทียบเรือ พร้อมติดตั งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่าย 
รวมถึงการขุดลอกร่องน  าจนถึงบริเวณท่าเทียบเรือ ประมาณ 934,000 ลูกบาศก์เมตร และมีพื นที่หน้าท่า
ประมาณ 12,000 ตารางเมตร ซึ่งปริมาณการขุดลอกส าหรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 4 และขนาดพื นที่หน้าท่า
ดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 หรือ  
อีเอชไอเอ (EHIA) เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในขั นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ 

ที่ผ่านมา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท ยูไนเต็ด 
แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ได้ด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-12.30 น. (ก าหนดการตามหนังสือเชิญ) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี  ระยอง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ด้วยเหตุนี  จึงได้จัดท ารายงานฉบับนี ขึ นเพื่อสรุปผล
การรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) อันประกอบด้วย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นฯ ความคิดเห็นจากแบบประเมินผล และความคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4 
 

รวมทั งค าชี แจงในประเด็นต่างๆ พร้อมส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือทราบ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป 

2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 ลักษณะของโครงการ 

ท่าเทียบเรือที่ 4 เป็นท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับเรือที่มีขนาด 1,000-100,000 เดทเวทตัน (DWT) 
หรือสามารถรองรับเรือที่มีความยาวตั งแต่ 65-250 เมตร ซึ่งจะมีการติดตั งอุปกรณ์ขนถ่าย (Loading Arm) 
จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย  

 อุปกรณ์ขนถ่าย 2 ชุด ส าหรับขนถ่ายน  ามันดิบ (Crude Oil), ก๊าซธรรมชาติเหลว (Full Range 
Condensate Oil), น  ามันเตา (Fuel Oil), คอนเดนเสท เรสสิดิว (Condensate Residue), น  ามัน
แครกเกอร์บอททอม (Cracker Bottom), น  ามันก๊าซออยล์สุญญากาศชนิดหนัก (High Vacuum 
Gas Oil) และลองเรสิดิว (Long Residue) 

 อุปกรณ์ขนถ่าย 2 ชุด ส าหรับขนถ่ายแนฟทา (Light Naphtha), รีฟอร์เมต (Reformate), น  ามัน
แก๊สโซลีนไร้สารตะก่ัว (Unleaded Gasoline) และดีเซล (Diesel)  

 อุปกรณ์ขนถ่าย 1 ชุด ส าหรับขนถ่ายน  ามันอากาศยาน (Jet A-1)  
 อุปกรณ์ขนถ่าย 1 ชุด ส าหรับขนถ่ายก๊าซแอลพีจี (LPG) 

2.2 ที่ตั งโครงการ 

ท่าเทียบเรือที่ 4 ตั งอยู่ภายในอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง ในการก าหนดพื นที่ศึกษาส าหรับจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะพิจารณาพื นที่รัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตรรอบที่ตั งโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื นที่บางส่วนของเทศบาลเมือง
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้แก่ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนกรอกยายชา ชุมชนหนองน  าเย็น ชุมชนหนองแตงเม 
ชุมชนเกาะกก ชุมชนหนองบัวแดง ชุมชนคลองน  าหู ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนซอยประปา ชุมชนวัดโสภณ 
ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง และบางส่วนของเทศบาลต าบลเนินพระ (หมู่ที่ 4 บ้านกรอกยายชา)  
ดังรูปที่ 1 

  



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 5 
 

 

รูปที่ 1 ที่ตั งโครงการ 

3 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (ค.1) 

ตามข้อก าหนดท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ระบุให้มีการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพ่ือให้ประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็นห่วงกังวล และแนวทางใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและเพ่ือให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เป็นไปอย่างครบถ้วน ซึ่งที่ผ่านมาได้ด าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 โดยด าเนินการตามข้อก าหนดตามท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (29 
ธันวาคม พ.ศ. 2552) ซึ่งมีขั นตอนการด าเนินการแสดงดังตารางท่ี 1 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี  



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6 
 

ตารางท่ี 1 การด าเนินการตามขั นตอนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทาง 
การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

การด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) 
1. การแจ้งล่วงหน้า (ล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 1 เดือน ผ่านช่องทางการ
สื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง) 

ตั งแต่วันท่ี 7 เมษายน  
พ.ศ. 2560 

 

แจ้งล่วงหน้าให้ สผ. สช. และสาธารณชนได้รับทราบ
เกี่ยวกับโครงการ และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ 
ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยผ่านช่องทางต่างๆ รวม 6 
ช่องทาง  ได้แก่ หนังสือเชิญ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สถานีวิทยุท้องถิ่น 
และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  

2. การเปิดเผยเอกสารโครงการ 
(ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง) 

ตั งแต่วันท่ี 2 และ 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดเผยเอกสารโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อน
การจัดเวทีฯ โดยผ่านช่องทางต่างๆ รวม 4 ช่องทาง 
ได้แก่ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จัดวางเอกสาร 
เว็บไซต์ และการติดต่อขอรับเอกสารโดยตรง 

3. การรับลงทะเบียนล่วงหน้า ช่วงวันท่ี 7 เมษายน ถึงวันท่ี 
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วน 
ได้ เสียและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแจ้งความประสงค์ 
ในการเข้าร่วมเวทีฯ ได้ล่วงหน้า ด้วยการส่งแบบตอบรับ
ทางไปรษณีย์ โทรสาร และอีเมล หรือโทรศัพท์แจ้งโดยตรง 

4. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ 
(ค.1) 

วันพฤหัสบดีที่ 18 
พฤษภาคม  
พ.ศ. 2560  

เวลา 08.30-12.45 น. 
(ก าหนดการตาม 
สถานการณ์จริง) 

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อน าเสนอความเป็นมา 
รายละเอียดของโครงการ ขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการ  รวมถึ ง เพื่ อรั บฟั งความคิด เห็ นและ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน (โดยใช้
เวลาในการจัดเวทีฯ รวม 4 ช่ัวโมง 15 นาที และ
แบ่งเป็นช่วงเวลาในการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จ านวน 2 ช่ัวโมง 15 นาที) 

5. การรับฟังความคิดเห็นภายหลัง
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ 
(ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยมี
ช่องทางอย่างน้อย 2 ช่องทาง) 

ตั งแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม 
ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 

2560 

เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเหน็ฯ อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 15 วัน รวม 4 
ช่องทาง ได้แก่ ไปรษณีย์ โทรศัพท ์โทรสาร และอีเมล 

6. การจัดท าและเปิดเผยรายงาน
สรุปความคิดเห็น 

ประมาณเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2560 

จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกีย่วข้อง
และสาธารณชน พร้อมค าชี แจง และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวไปยัง สผ. เพื่อทราบ และ สช. เพื่อเผยแพร่
แก่สาธารณชนต่อไป รวมถึงน าส่งยังกลุ่มผูม้ีส่วนได้
เสียของโครงการ 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
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3.1 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงข้อกังวลต่างๆ ต่อร่ าง
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน ซึ่งจะน าไปพิจารณาประกอบการปรับ
ขอบเขตการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ และครอบคลุมมากยิ่งขึ น 

3.2 การก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

การก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) อ้างอิงตามแนวทางการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 โดยจ าแนกกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้รับผลกระทบ 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 5) องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่นและในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ 6) สื่อมวลชน และ  
7) ประชาชนทั่วไป  

3.3 การแจ้งล่วงหน้า 

 เป็นการแจ้งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสาธารณชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้สาธารณชน
ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดเวทีล่วงหน้า และได้ด าเนินการ ดังนี  

 การแจ้งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รวมถึงสาธารณชน เป็นการแจ้งให้ทราบถึงก าหนดการ 
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน รวม 6 ช่องทาง ได้แก่ การส่ง
หนังสือแจ้งล่วงหน้าถึงส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ หน่วยงาน
ราชการ ผู้น าชุมชน กลุ่มประมงพื นบ้านเรือเล็ก การติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ การปิดประกาศ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โครงการ สถานีวิทยุท้องถิ่น และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยเริ่ม
ประชาสัมพันธ์ภายในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังตารางท่ี 2 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
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ตารางท่ี 2 การแจ้งล่วงหน้าให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะ 

ช่องทาง ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 

1. การส่งหนังสือเชิญ ด าเนินการจัดส่งเมื่อวันท่ี 11 
และวันท่ี 12 เมษายน  

พ.ศ. 2560 

น าส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ถึง 
สผ. สช. และกลุ่มผูม้ีส่วนได้เสียผ่านทางไปรษณีย์และ
การน าส่งโดยตรง รวม 186 ฉบับ 

2. ป้ายประชาสัมพันธ์ เริ่มตั งแต่วันท่ี 10 เมษายน ถึง
วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

ติดตั งป้ายประชาสมัพันธ์ ขนาด 3x5 เมตร จ านวน  
3 แห่ง คือ 

- บริเวณแยกตากวน-อ่าวประดู่ 
- บริเวณแยกศูนย์ราชการ 
- บริเวณแยกตลาดสี่ภาค 

3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เริ่มตั งแต่วันท่ี 11 เมษายน ถึง
วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ปิดประกาศโปสเตอรป์ระชาสัมพนัธ์ ณ หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ท่ีท าการชุมชน และกลุม่ประมง
พื นบ้านเรือเล็กในเขตพื นท่ีศึกษาของโครงการ รวม 
47 แห่ง 

4. เว็บไซต์ ช่วงวันท่ี 7 เมษายน ถึงวันท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

ประชาสมัพันธ์ก าหนดการและรายละเอยีดในการจดั
เวทรีับฟังความคิดเห็นฯ ในเว็บไซต์ 
www.uaeconsultant.com 

 
 

5. สถานีวิทยุท้องถิ่น ช่วงวันท่ี 12 เมษายน ถึงวันท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

จัดท าสปอตวิทยุและประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสถานี
วิทยุท้องถิ่น คือ สถานีวิทยุอโรมา (FM 97.25z) 

6. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ตีพิมพ์ฉบับวันท่ี 1 – 30 
เมษายน พ.ศ. 2560 

ประชาสมัพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น คือ 
หนังสือพิมพ์ข่าวระยอง 

3.4 การเปิดเผยเอกสารโครงการ 

 เป็นการเปิดเผยเอกสารโครงการเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
15 วัน ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง โดยเริ่มเปิดเผยเอกสารโครงการตั งแต่
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดแสดงดัง
ตารางท่ี 3 
  



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 9 
 

ตารางท่ี 3 การเปิดเผยเอกสารโครงการให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะ 

ช่องทาง ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 

1. หนังสือน าส่งเอกสารโครงการ ด าเนินการจัดส่งในวันท่ี 2 และ 
วันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

น าส่งหนังสือน าส่งเอกสารโครงการถึง สผ. สช. และกลุม่
ผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางไปรษณีย์และการน าส่งโดยตรง 
รวม 186 ฉบับ 

2. จัดวางเอกสารโครงการ ด าเนินการจัดส่งในวันท่ี 2 และ 
วันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ปิดประกาศหรือจัดวางเอกสารโครงการยังหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ท าการชุมชน และกลุ่มประมง
พื นบ้านเรือเล็กในเขตพื นที่ศึกษาของโครงการ รวม 47 แห่ง 

3. เว็บไซต ์ ช่วงวันท่ี 7 เมษายนถึงวันท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการ และรายละเอียด
ของช่องทางในการเปิดเผยเอกสารโครงการในเว็บไซต ์
www.uaeconsultant.com  

 
 

4. ติดต่อขอรับเอกสารโครงการ ช่วงวันท่ี 2 พฤษภาคม ถึงวันท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ติดต่อขอรับเอกสารโครงการได้ที่  
ผู้ประสานงานโครงการ : 

 นางสาวกุลรดา สุธรีะเวชช์   
โทรศัพท์ 02-763-2828 ต่อ 2965  
อีเมล khunlada.s@uaeconsultant.co.th 

3.5 การจัดระบบลงทะเบียนล่วงหน้า 

 ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั งแต่วันที่ 7 
เมษายน จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี  1) ทางโทรศัพท์ 2) ทางโทรสาร  
3 ) ทางอีเมล และ 4) ทางไปรษณีย์ โดยพบว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีฯ เป็นการล่วงหน้า จ านวนรวม 
90 คน โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์จ านวน 41 คน ผ่านทางโทรสารจ านวน 15 คน ผ่านทางอีเมล
จ านวน 34 คน 
  



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 10 
 

3.6 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (ค.1) 

ด าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-
12.30 น. (ก าหนดการตามหนังสือเชิญ) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี  ระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย
มีรายละเอียดดังนี  

(1) ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) มีผู้เข้าร่วม จ านวนรวม 496 คน และสามารถจ าแนก
ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่ม ได้ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 จ านวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย (7 กลุ่ม) จ านวน (คน) 
1. ผู้รับผลกระทบ  

1.1 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 136 
1.2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด (นอกเขตพื นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ) 207 

1.3 กลุ่มประมงพื นบ้านเรือเล็ก 53 
1.4 โรงงาน/สถานประกอบการ 4 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

2.1 เจ้าของโครงการ  16 
2.2 บริษัทท่ีปรึกษา 19 

3. หน่วยงานที่ท าหน้าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   - 
4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  27 
5. องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา  

และนกัวิชาการอิสระ 
13 

6. สื่อมวลชน 9 
7. ประชาชนทั่วไป 12 

รวม 496 

หมายเหตุ : จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมอ้างอิงจากใบลงทะเบียนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและ  
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

  



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 11 
 

(2) ขั นตอนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) จากการด าเนินการจัดเวทีฯ สามารถสรุป
ก าหนดการ และรูปแบบกิจกรรมตามช่วงเวลาและสถานการณ์จริง ได้ดังนี   

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
 *** รับประทานอาหารว่าง*** 
09.00-09.05 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและแจ้งก าหนดการของการรับฟังความคิดเห็น 
09.05-09.20 น. - กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็น  
   โดย ผู้แทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
  - กล่าวเปิดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น  
 โดย ประธานในพิธี 
09.20-10.00 น. น าเสนอโครงการโดยล าดับการน าเสนอ ประกอบด้วย  

- แนะน าความเป็นมา หลักการและเหตุผลของโครงการ  
 โดย ผู้แทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
- น าเสนอรายละเอียดโครงการ เนื อหาประกอบด้วย 
 วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็น  
 แผนการด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  
 ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
 ร่างข้อเสนอการก าหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
 โดย ผู้ช านาญการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาสิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

10.20-12.35 น.   ผู้ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
12.35-12.45 น.  สรุปการรับฟังความคิดเห็น  

โดย ผู้ช านาญการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาสิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
   กล่าวปิดการรับฟังความคิดเห็น 

โดย ผู้แทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
12.45 น.   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกนั 

 ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) ในครั งนี  ใช้ เวลาในการจัดเวทีทั งหมดเริ่มตั งแต่ 
การลงทะเบียนจนถึงการปิดการรับฟังความคิดเห็น รวม 4 ชั่วโมง 15 นาที โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาในการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จ านวน 2 ชั่วโมง 15 นาที ซึ่งแสดงว่า ช่วงเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั งหมด สอดคล้องตามข้อก าหนดในท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (พ.ศ. 2552) ส าหรับภาพถ่ายบรรยากาศในการจัดเวที 
รับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) แสดงดังรูปที่ 2 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 12 
 

  

  

  
รูปที่ 2 ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) 

 

(3) สื่อการน าเสนอ และเอกสารส าหรับการจัดเวทีฯ  สื่อและเอกสารส าหรับการจัดเวทีฯ 
ประกอบด้วย สื่อในการน าเสนอ (Slide Presentation) จดหมายข่าว (Press Release) และชุดเอกสาร
ส าหรับการสัมมนา ได้แก่ ก าหนดการ เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น แบบประเมินผล กระดาษเขียน
ข้อค าถาม ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม และไปรษณียบัตร  

(4) การเปิดรับฟังความคิดเห็นภายหลังการจัดเวทีฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการภายหลัง
จากจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ตั งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม จนถึง
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1) ทางไปรษณียบัตร 2) ทางอีเมล 3) โทรศัพท์ และ  
4) ทางโทรสาร 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 13 
 

(5) การรับฟังความคิดเห็นในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) ในการจัดเวทีรับฟัง 
ความคิดเห็นฯ (ค.1) ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี  

 การสอบถามโดยตรงในที่ประชุม 

 การเขียนค าถามและข้อเสนอแนะในกระดาษเขียนข้อค าถามที่แนบไปพร้อมกับเอกสาร
ส าหรับการประชุม 

 แบบประเมินผลที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม และขอรับ
คืนภายหลังเสร็จสิ นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ 

4 ผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) 

(1) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1)  

หลังจากน าเสนอรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วมประชุมได้น าเสนอประเด็นห่วงกังวล และ
สอบถามรายละเอียดโครงการ ตลอดจนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการผ่านการแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมและกระดาษเขียนข้อค าถาม ซึ่งสามารถสรุปความคิดเห็น พร้อมทั งค าชี แจง แสดงรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1)  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 

1. รายละเอียดโครงการ 
พื นที่โครงการตั งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ดังนั น ผลกระทบที่จะเกิดขึ นจากการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
คาดว่าจะอยู่ในขอบเขตของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั ง
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
ก่อนน าข้อมูลมาประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากกิจกรรมของโครงการจึงจะทราบว่าผลกระทบ
ที่เกิดขึ นมีผลกระทบที่บริเวณใด ก่อนก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ  

ขอให้มีการติดตั ง GPS ที่เรือขนถ่ายตะกอน เพื่อป้องกัน
การเดินเรือออกนอกเส้นทางและลักลอบทิ งตะกอน 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
การทิ งตะกอนโดยเรือจะมีการบันทึกต าแหน่งที่ทิ งทุกครั งและเพื่อ
เพิ่มความมั่นใจในการตรวจสอบการเดินเรือออกนอกเส้นทางรวมถึง
การลักลอบทิ งตะกอน สามารถให้ตัวแทนหรือคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เดินทางไปกับเรือทิ งตะกอนเพื่อ
ยืนยันไม่ให้เกิดกรณีข้างต้นขึ น 
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ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 14 
 

ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1)  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 

ขอให้เพิ่มพื นท่ีจุดจอดเรือเพื่อรอเข้าท่า เนื่องจากปัจจุบันมี
ความหนาแน่น 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
การเพิ่มพื นที่จอดเรือ เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาระยอง ซึ่งโครงการจะปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

โครงการมีงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ถ้ามีคิดเป็น
สัดส่วนเท่าไรของงบประมาณการก่อสร้างโครงการ 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
บริษัทฯ มีการจัดสรรงบประมาณด้านสิง่แวดลอ้ม โดยคิดเป็นสัดสว่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณการก่อสร้างโครงการ 

ในอนาคต หากมีการกัดเซาะชายฝั่งระยอง โดยมีสาเหต ุ
มาจากการก่อสร้างท่าเทียบเรือของโครงการ งบประมาณ
ในการแก้ไขเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง จะมาจากแหล่งใด 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ท่าเรือของโครงการอยู่ในอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งมี
เขื่อนกันคลื่นทางทิศตะวันตก และพื นที่ถมทะเลระยะที่ 2 ทางฝั่ง
ตะวันออกกั นอยู่ รวมถึงท่าเทียบเรือโครงการมีลักษณะโครงสร้าง
โปร่ง ซึ่งจากต าแหน่งที่ตั งโครงการ และลักษณะโครงสร้างของ
โครงการ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง แต่อย่างไร
ก็ตาม ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านสมุทรศาสตร์
ครอบคลุมการศึกษาระดับน  าและความเร็วของกระแสน  า ที่อาจจะมี
ผลกระทบกับชายฝั่งไว้แล้ว 

เมื่อเปิดด าเนินการท่าเทียบเรือท่ี 4 จะมีเรือขนถ่ายเพิ่มขึ น 
อาจมีโอกาสเสี่ยงเกิดน  ามันรั่วไหลมากขึ น จะมีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ นอย่างไร และจะมีการ
ตั งกองทุนชดเชยหรือไม่ อย่างไร 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
โครงการเน้นมาตรการเชิงป้องกันเป็นหลัก โดยจะมีการบันทึก
ประวัติเรือทุกล าที่จะเข้าเทียบท่าเรือ มีการตรวจเช็คการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์และมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าเทียบท่าเรือ มี
การตรวจสอบระบบขนถ่ายน  ามันและวาล์วก่อนจะเริ่มขนถ่ายน  ามัน
ขึ นฝั่ง หากมีอุบัติเหตุเกิดการรั่วไหล  โครงการมีแผนการระงับเหตุ
ฉุกเฉินและแผนการขจัดคราบน  ามัน พร้อมทั งมีอุปกรณ์ในการ
จัดการอย่างเพียงพอ นอกจากนี ยังมีการฝึกอบรมและการฝึกซ้อม
แผนฉุกเฉินดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
ระงับเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ทั งนี  กรณีเกิดเหตุการณ์และ
ส่งผลกระทบจะมีการพิจารณาเยียวยาเป็นกรณีไป 

ขอให้ระบุต าแหน่งจุดทิ งตะกอนที่กรมเจ้าท่าอนุญาต ให้
ชัดเจน 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้ก าหนดให้มีจุดทิ งตะกอนห่างจากฝั่งไม่น้อยกว่า 
18 กิโลเมตร ซึ่งโครงการยังไม่ได้ก าหนดจุดทิ งตะกอน เนื่องจากอยู่
ในขั นตอนการศึกษาจุดทิ งตะกอนที่เหมาะสม ซึ่งต้องน าไปหารือกับ
กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
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ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1)  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 

โครงการมีจ านวนคนงานในระยะก่อสร้างเท่าไร เริ่ม
ก่อสร้างเมื่อไร พร้อมกับโครงการอื่นที่อยู่ในพื นที่ใกล้เคียง
หรือไม่ และมีงบประมาณในการก่อสร้างเท่าไร 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
โครงการคาดว่าจะมีคนงานช่วงก่อสร้างท่าเรือสูงสุดไม่เกิน 500 คน 
โดยจะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี พ.ศ. 2562 หลังจากได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแล ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี 
โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั งการขุดลอกตะกอนและการก่อสร้าง
ท่าเรือประมาณ 1.3 พันล้านบาท 

ขอทราบที่มาของการคาดการณ์ปริมาณตะกอนจากการ 
ขุดลอก ตะกอนที่ขุดลอกมีลักษณะอย่างไร สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ เช่น ถมที่ดิน โดยไม่ต้องน าไป
ทิ งในทะเล  

ค าชี แจงในที่ประชุม 
โครงการอ้างอิงข้อมูลระดับความลึกของหน้าท่าเทียบเรือจาก
ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ในการคาดการณ์
ปริมาณตะกอนที่จะขุดเทียบกับร่องน  ากลาง คือ ที่ระดับความลึก 
12.5 เมตร ไปจนถึงจุดจอดเรือ ซึ่งตะกอนจากการขุดลอกเป็น
ตะกอนเค็ม ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผลได้ อีกทั ง
ตามมาตรา 1305 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์  มี
ข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดินที่อยู่ใต้ทะเลว่า ดินที่อยู่ใต้
ทะเลไม่สามารถน ามาถมพื นที่บนบกซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของได้ 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

รูปพื นที่ที่จะขุดลอกร่องน  าของโครงการ ที่ระบุว่าเป็น 
โซน A B C D และ E คืออะไร 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
พื นที่ขุดลอกร่องน  าของโครงการแบ่งออกเป็น 5 โซน ตามระดับ
ความลึกที่ต่างกัน ประกอบด้วย โซน A และ B ขุดเพื่อบ ารุงรักษา 
โซน C และ D ขุดลอกใหม่และขุดเพื่อบ ารุงรักษา และ โซน  E  
ขุดลอกใหม่ทั งหมด 

ควรเพิ่มรายละเอียดของแผนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมาให้
พิจารณา โดยแผนการด า เนินงานของโครงการที่ ใ ช้
เวลานาน 26 เดือน อาจส่งผลกระทบในหลายด้าน เช่น 
ช่วงระยะก่อสร้าง การเดินเรือเข้า-ออก เพื่อขุดลอกร่องน  า 
การขนส่งตะกอน การก่อสร้างท่าเทียบเรือ อาจเกิด
อุบัติเหตุจากการเดินเรือ น  ามันรั่วไหล การฟุ้งกระจายของ
ตะกอน มีผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณพื นที่โครงการ
และบริเวณใกล้เคียง ช่วงระยะด าเนินการ การเดินเรือ การ
เข้าเทียบท่า และการขนถ่ายปิโตรเลียม อาจเกิดอุบัติเหตุ
จากการเดินเรือ และการรั่วไหลของสารปิโตรเลียมทั ง
ในช่วงขนส่งในทะเล และช่วงขนถ่ายท่ีท่าเทียบเรือ 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
รับทราบข้อเสนอแนะ  
ทั งนี  ในการประเมินผลกระทบ โครงการจะพิจารณากิจกรรมในแต่
ละระยะโดยละเอียด ว่าจะส่งผลกระทบด้านใดบ้าง ซึ่งรายละเอียด
จะน าเสนอในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ในขั นตอน ค.2 และ ค.3 
ต่อไป 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 16 
 

ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1)  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 

กังวลเรื่องความหนาแน่นของการจราจรทางน  า เนื่องจาก
จ านวนเรือท่ีจะเพิ่มขึ น และขอให้ทิ งสมอให้ห่างออกไปจาก
ฝั่งมากขึ น 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
เมื่อเปิดด าเนินโครงการ คาดว่าจะมีจ านวนเรือเพิ่มขึ นประมาณ 6 
ล าต่อเดือน หรือประมาณร้อยละ 5 ของเรือที่เข้าเทียบท่าเรือที่ 1-3 
ทั งนี  การก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 4 มีจุดประสงค์เพื่อลดความแออัด
ของท่าเทียบเรือที่ 1-3 เป็นเพียงการเสริมความยืดหยุ่นในการ
บริหารการใช้ท่าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ นเท่านั น 

ต้ อ งการ ให้ บริ ษั ทรั บ เหมาการขุ ดลอกตะกอนมา
ปรึกษาหารือกันก่อน เพื่อความสบายใจของชาวประมง 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 
ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาในเรื่องสมุทรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการ
ศึกษาในเรื่องระดับน  า ความเร็ว และทิศทางการไหลของน  า เพื่อประเมิน
การแพร่กระจายของตะกอนไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ก่อนก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยในมาตรการฯ จะต้องก าหนด
แผนงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะ
ครอบคลุมกิจกรรมที่ต้องด าเนินการก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการด้วย 

2. การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

กังวลเรื่องการขุดลอกตะกอน โดยก่อนเริ่มกิจกรรมการขุด
ลอกตะกอนขอให้โครงการลงพื นที่เพื่อสอบถามประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มประมงที่จะได้รับผลกระทบ เพื่อรับทราบ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ นและหาแนวทางป้องกัน
ผลกระทบดังกล่าว 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
โครงการและที่ปรึกษาจะศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากกิจกรรม
ของโครงการและน าผลการศึกษาไปหารือกับชุมชนและกลุ่มประมงในช่วง
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั นตอนการ
ประเมินและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.2) 

กังวลเรื่องกระแสน  าเปลี่ยน คลื่น ลม จะส่งผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพประมง 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาในเรื่องสมุทรศาสตร์ ซึ่ง
ด าเนินการศึกษาในเรื่องระดับน  า ความเร็วและทิศทางการไหลของ
น  า เพื่อประเมินการแพร่กระจายของตะกอนที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชวีิตที่อาศัยอยู่ในทะเล อีกทั งที่ปรึกษาได้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน  าทะเล นิเวศวิทยาทางน  า และ
ตะกอนดิน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื นฐานในการพิจารณาว่าเมื่อ
โครงการเปิดด าเนินการแล้วจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมรอบพื นที่ตั ง
โครงการหรือไม่ 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 17 
 

ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1)  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 

ขอให้มกีารจัดการเรื่องที่พักคนงานให้เป็นสัดส่วน พร้อมทั ง
มีระบบจัดการของเสียและน  าเสียจากที่พักคนงานพร้อมทั ง
จัดระเบียบพื นท่ีขายของ และขอให้เป็นอาหารที่ปรุงส าเร็จ
แล้ว เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟและการเกิดอุบัติภัย 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ที่ปรึกษาจะก าหนดให้โครงการระบุไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมา 
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั งที่พักคนงาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ เป็นต้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย (วสท.) และก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบว่ามีการ
จัดการตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ 

ขอให้มีการตั งที่พักคนงานในพื นที่มาบตาพุดใกล้เคียงกับ
พื นที่โครงการ เพื่อลดปัญหาการจราจร 

ขอให้มีการจัดตั งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการตั งแต่เริ่ม
ก่อสร้าง 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ในการจัดตั งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ จะก าหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการทั งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการจะร่วมเป็นกรรมการฯ ด้วย เช่น กลุ่มประมง 
ชุมชนในรัศมีพื นที่ศึกษา เป็นต้น 

ระหว่างด าเนินการขุดลอกร่องน  าและช่วงที่มีกิจกรรมการ
ก่อสร้าง จะเกิดปัญหาการฟุ้งกระจายของตะกอนระหว่าง
การด าเนินงาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อชุมชน โครงการมี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างไร 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ในระหว่างการขุดลอก โครงการจะเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบตะกอน
ไม่ให้เกินเกณฑ์จากค่าพื นฐานของตะกอนในร่องน  าก่อนการก่อสร้าง  
โดยในการตรวจสอบการฟุ้งกระจายของตะกอนจะด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพน  าทะเลมา 1 ลิตร ตั งทิ งไว้ 1 ช่ัวโมง ตะกอนที่มี
ขนาดใหญ่จะตกตะกอนลงสู่ด้านล่าง ส่วนตะกอนที่มีขนาดเล็กจะ
แขวนลอยอยู่ในน  า และน ามาเปรียบเทียบกับปริมาณตะกอนที่
เกิดขึ นในเรือขนถ่ายตะกอนไปยังจุดทิ งตะกอน ซึ่งท าให้ทราบว่าเกิด
การฟุ้งกระจายของตะกอนจากโครงการหรือไม่ และโครงการมี
มาตรการควบคุมระหว่างการขนถ่ายไม่ให้มีการลักลอบทิ งตะกอน
ระหว่างทาง โดยมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ ท าการ
ตรวจสอบการฟุ้งกระจายของตะกอนตลอดระยะเวลาที่ท าการขุด
ลอกและจุดที่ทิ งตะกอน โดยจะอบรมให้คณะกรรมการฯ สามารถ
ตรวจวัดความขุ่นและสารแขวนลอยได้ ซึ่งหากค่าเกินมาตรฐานที่
ก าหนดจะหยุดการขุดลอกทันที ส าหรับม่านกันตะกอนไม่เหมาะสม
ในการใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอนในช่วงการ
ขุดลอก เนื่องจากเรือโคลงและมีการเคลื่อนไหวตลอด แต่ม่านกัน
ตะกอนเหมาะกับกิจกรรมการตอกเสาเข็ม 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
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ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1)  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 

ขอให้มีการศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 
โดยเฉพาะผลกระทบจากการขุดลอกตะกอนว่าจะส่งผล
กระทบต่อสัตว์ทะเล (กุ้ง หอย ปู และปลา) อย่างไร 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ที่ปรึกษาได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้าน 
สมุทรศาสตร์ เก็บข้อมูลระดับน  าและความเร็วของกระแสน  า เพื่อ
ประกอบการศึกษาการฟุ้งกระจายของตะกอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน  าทะเลและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน  า ได้แก่ สัตว์
หน้าดิน แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ไข่ และลูกปลาวัยอ่อน ซึ่ง
ที่ปรึกษาได้ก าหนดให้มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน  าทะเลและ
นิเวศวิทยาทางน  าจ านวน 1 ครั ง ขณะน  าลง รวมถึงก าหนดให้เก็บ
ตะกอนดินเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่หน้าดิน ก่อนน ามาประเมินผล
กระทบในช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดด าเนินโครงการ   

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากกังวลว่าข้อมูลจะมีความคลาดเคลื่อนได้ 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ก่อนโครงการเปิดด าเนินการ ที่ปรึกษาได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างด้าน
สิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมในช่วงฤดูแล้ง ฤดูฝน และขณะน  าลง 
รายละเอียดมีดังนี  
- คุณภาพอากาศ ตรวจวัดต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน (ครอบคลุม วันท างาน 

3 วันและวันหยุด 2 วัน) จ านวน 2 ครั ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน 
- ระดับเสียง ตรวจวัดต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน (ครอบคลุมวันท างาน 

3 วันและวันหยุด 2 วัน) จ านวน 2 ครั ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน 
- สมุทรศาสตร์  ตรวจวัดต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน 

(ครอบคลุม ช่วงน  าเกิดและน  าตาย) จ านวน 1 ครั ง    
- คุณภาพน  าทะเล เก็บตัวอย่าง 1 ครั ง  ขณะน  าลง 
- นิเวศวิทยาทางน  าเก็บตัวอย่าง 1 ครั ง ขณะน  าลง 
- ตะกอนดินเก็บตัวอย่าง 1 ครั ง 
เมื่อโครงการเริ่มก่อสร้างและเปิดด าเนินการจะมีมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องด าเนินการทุก 6 เดือน 
เพื่อด าเนินการติดตามผลกระทบในด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ น 

ขอให้มีการศึกษาผลกระทบที่ จะ เกิดขึ น ในอนาคต 
เนื่องจากปัจจุบันในพื นที่ต าบลเนินพระไม่มีเคยมาใช้ท า
กะปิแล้ว 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อการประมง
และการเพาะเลี ยงสัตว์น  าทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
โดยจะศึกษาลักษณะการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าในบริเวณ
พื นที่โครงการ รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และเคมีของน  าทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กที่เป็นอาหารของสัตว์น  าเศรษฐกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณของสัตว์น  า เศรษฐกิจและส่งผลต่อการประมงและ 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 19 
 

ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1)  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 

การเพาะเลี ยงสัตว์น  าไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทั งจะด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาด าเนินการศึกษาต่อไป 

กังวลว่าในอนาคต หากเพิ่มพื นที่จอดเรือมากขึ น จะท าให้มี
พื นที่การประกอบอาชีพประมงลดลง 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ในการเพิ่มพื นที่จอดเรือ เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาระยอง ซึ่งโครงการจะปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
ทั งนี โท่ปรึกษาจะประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ นกับผู้ที่มีส่วน
ได้เสียและกลุ่มประมง ก่อนก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อลดผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ นให้น้อยท่ีสุด   

ขอให้มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบการ
กัดเซาะชายฝั่ง และปัญหาน  ามันรั่วไหล  

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) เป็นหน่วยงานที่มี
การติดตามตรวจสอบการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่องตามมาตรการ
ป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) ส่วนปัญหาน  ามันรั่วไหล บริษัทเน้นมาตรการเชิงป้องกันเป็น
หลัก โดยเรือทุกล าที่จะเข้าเทียบท่าเรือ บริษัทจะมีประวัติบันทึกไว้  
มีการตรวจเช็คการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเข้า
เทียบท่าเรือ ก่อนการขนถ่ายน  ามันจะมีการตรวจสอบระบบขนถ่าย
น  ามันและวาล์วก่อนจะเริ่มขนถ่ายน  ามันขึ นฝั่ง หากมีอุบัติเหตุเกิด
การรั่วไหล บริษัทมีอุปกรณ์ในการจัดการอย่างเพียงพอ อย่างไรก็
ตาม โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 จะก าหนดมาตรการในการจัดตั ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั งในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบที่คาด
ว่าจะเกิดขึ นจากกิจกรรมของโครงการด้วย 

ขอให้ดูแลประชาชนที่อยู่ในพื นที่นอกรัศมี 5 กิโลเมตร 
เนื่องจากการขุดลอกร่องน  าอาจส่งผลกระทบไปถึงอู่ตะเภา
และขอให้ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ นอย่างจริงใจ 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ที่ปรึกษาจะด าเนินการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในรัศมี
อย่างน้อย 5 กิโลเมตร ทั งนี  ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าผลกระทบที่คาด
ว่าจะเกิดขึ นจากกิจกรรมของโครงการอยู่นอกรัศมี 5 กิโลเมตร ที่
ปรึกษาจะต้องด าเนินการศึกษาเพิ่มเติม 

กังวลเรื่องปัญหาจราจรติดขัดจากปริมาณรถที่เพิ่มขึ นจาก
โครงการ 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาการคมนาคมขนส่งตลอด
เส้นทางคมนาคมทางบกในปัจจุบันโดยรอบพื นที่โครงการ รวมทั ง
ศึกษาสถิติการจราจรของเส้นทางคมนาคมสายหลักจากกรม 

ขอให้ศึกษาเส้นทางการจราจรขนส่งอุปกรณ์ทางบกที่คาด
ว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชน 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 
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ทางหลวง เพื่อน ามาประเมินผลกระทบรวมกับปริมาณรถที่เพิ่มขึ น
จากโครงการและชุมชนท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อไป 

กรณีที่น าตะกอนไปทิ งทะเลจะติดตามผลกระทบทางทะเล
และชายฝั่งอย่างไร   

ค าชี แจงในที่ประชุม 
กิจกรรมในช่วงก่อสร้างโครงการมี 2 กิจกรรม ได้แก่ การขุดลอก
ตะกอนและการน าตะกอนไปทิ งยังจุดที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ทั งนี ที่ปรึกษาได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างด้านสมุทรศาสตร์ เก็บข้อมูล
ระดับน  าและความเร็วของกระแสน  า เพื่อประกอบการศึกษาการฟุ้ง
กระจายของตะกอนในทะเล รวมถึงศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่งไว้แล้ว อีกทั งที่โครงการจะด าเนินการจัดตั งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากกิจกรรมของโครงการ 

ขอบเขตการศึกษายังไม่ครอบคลุม การเก็บตัวอย่างด้าน
สมุทรศาสตร์  ระดับและความเร็วกระแสน  าวัดต่อเนื่อง 1 
ครั ง ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นตัวแทนลักษณะการหมุนเวียน
กระแสน  า  ควรตรวจวั ดทั งปี  ทั ง ในรอบฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเพิ่ม
การตรวจวัดในช่วงรอยต่อของทั งสองมรสุมอย่างน้อย 2 
ครั ง ด้านคุณภาพน  าทะเล ควรเพิ่มการตรวจวัดสารมลพิษ
กลุ่ม PAHs และทุกพารามิเตอร์ ควรตรวจวัดอย่างน้อย 2 
ครั งก่อนและหลังขุดลอก โดยท าการตรวจวัดทั งช่วงน  าขึ น
และน  าลง 2 รอบ เพื่อใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ด้าน
ตะกอนดิน ควรตรวจวัดทั งในช่วงน  าขึ นและน  าลง ก่อนและ
หลังการขุดลอก เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงผลกระทบก่อนและ
หลังการขุด เนื่องจากพื นที่เดิมมีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการ
สะสมของสารมลพิษในตะกอนดิน การขุดลอกอาจมีผลต่อ
การฟุ้งกระจายจากด้านล่างขึ นมาด้านบน 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ที่ปรึกษาได้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง ดังนี  
- ด้านสมุทรศาสตร์ ด าเนินการตรวจวัดระดับน  าและความเร็วของ

กระแสน  าต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน (ครอบคลุมช่วงน  า
เกิดและน  าตาย) จ านวน 1 ครั ง เพื่อน าไปเป็นข้อมูลส าหรับการ
ประเมินการแพร่กระจายของตะกอน 

- ด้านคุณภาพน  าทะเล ด าเนินการตรวจวัดดัชนีความเป็นกรด-ด่าง 
ความลึก อุณหภูมิ ความเค็ม ความโปร่งแสง สารแขวนลอย ความ
ขุ่น น  ามันและไขมัน ออกซิเจนละลาย สารหนู ปรอท ตะกั่ว 
แคดเมียม ทองแดง สังกะสี โครเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ 
และสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) จ านวน 1 ครั ง ขณะน  า
ลง ซึ่งสารมลพิษกลุ่ม PAHs ที่ปรึกษาได้ด าเนินการตรวจวัดในรูป
ของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) 

- ด้านตะกอนดิน ด าเนินการตรวจวัดดัชนี Sediment Grain Size 
distribution, D50, Relative Density, Settling Velocity สารหนู 
ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี โครเมียม และพีเอเอช
ทั งหมด (PAHs) จ านวน 1 ครั ง บริเวณพื นที่ท่ีมีการขุดลอก ซึ่งท าให้
ทราบถึงผลกระทบการฟุ้งกระจายของตะกอนจากการขุดลอก 

3. การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ 

ความพร้อมของระบบสาธารณสุขของจังหวัดระยองใน
ปัจจุบันไม่เพียงพอรับคนไข้ ทั งผู้ป่วยในท่ีรับไว้ค้างคืน และ
ผู้ป่วยนอกที่เป็นคนไข้ฉุกเฉิน หากโครงการมีคนงาน อาจ

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเรื่องความพร้อมและความ
เพ ียงพอของระบบบร ิการส ุขภาพรวมทั  งบ ุคล ากรโดยจะมี
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ท าให้เกิดปัญหาความไม่เพียงพอของระบบสาธารณสุข 
มากขึ น 

การศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน และประเมินผลกระทบ และน าไป
หาร ือร ่วมกับชุมชนและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั  งผู ้แทน
อาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ ขอให้มีการศึกษาผลกระทบทางด้านจิตใจ 

4. สังคม-เศรษฐกิจ และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการท่า
เทียบเรืออย่างไรบ้าง  

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ในภาพรวมการท าธุรกิจจะต้องเสยีภาษีให้แก่ภาครัฐ และท้องถิ่นที่
บริษัทฯ ประกอบกิจการ ซึ่งภาครฐัและท้องถิ่นจะน าเงินไปเป็น
งบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศต่อไป 
ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
นอกจากนั นแล้ว บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมการมสี่วนร่วมกับชุมชน
ภายใต้หลักการ : เราเชื่อว่าความยั่งยืนทางธุรกิจมิได้เกิดจาก
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจเพยีงอย่างเดียว แต่รวมถึงการเป็น
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
วัตถุประสงค์ : เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมที่ยั่งยืน ด้วยการเป็นองค์กรที่น่าเช่ือถือส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้นวัตกรรม
และบุคลากร เราปลูกฝังและบ่มเพาะบุคลากรให้มีศักยภาพสูงอย่าง
ต่อเนื่อง มีความยึดมั่นในความเป็นเลิศแห่งวิชาชีพ รวมถึงมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน า
สมัย ในด้านต่างๆ ดังนี  
- ด้านเศรษฐกิจ เช่น การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนต่างๆ  
- ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการซั งเชือก ซั งกอ , การเก็บขยะ

ชายหาด 
- ด้านสังคม เช่น ห้องสมุดเพื่อน้อง, โครงการโรงเรียนแห่งศตวรรษ

ที่ 21, โครงการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื องต้นให้กับ  
อสม. 

ขอให้ส่งเสรมิวิสาหกิจของชุมชนในพื นที่ เช่น การท า
ข้อตกลงร่วมกัน เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่มักมีข้อก าหนด
หรือเง่ือนไขในการด าเนินธุรกิจ 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
กลุ่มบริษัท PTTGC มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในนามของ PTTGC 
และในนามสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน โดยร่วมสนับสนุนวิสาหกจิ
ชุมชนในพื นที่มาบตาพุดคอมเพลก็ซ์ ตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์
โมเดล” ด าเนินการต่อเนื่องมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้าให้กับ
วิสาหกิจชุมชน อีกทั งจะได้น าองคค์วามรู้ท้องถิ่นที่มีอยู่มาต่อยอด



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 22 
 

ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1)  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 

ด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจดัการที่เป็นระบบ เป็นผลให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ยืน โดย 
- ปีท่ี 1 (พ.ศ. 2559) ให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจ านวน 8 

กลุ่ม ได้แก่  
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทิวลิป ชุมชนเนินพยอม 
2. วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก 
3. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ชุมชนบ้านพลง 
4. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชลูด 
5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบริษัทชุมชนมาบข่ามาบใน 
6. วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก 
7. วิสาหกิจชุมชนบ้านเทวินทรส์มุนไพร 
8. วิสาหกิจชุมชนเกษตรคลองทราย 

- ปีท่ี 2 (พ.ศ. 2560) ให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจ านวน 6 
กลุ่ม ได้แก่  
1. วิสาหกิจชุมชน Eco-Sala 
2. วิสาหกิจชุมชนบ้านสะพานหิน 
3. วิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟารม์ 
4. วิสาหกิจชุมชนหัวน  าตกพัฒนา 
5. วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บชุมชนบ้านบน 
6. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสนม 

ลักษณะการด าเนินโครงการในส่วนที่กลุ่มบริษัท PTTGC มีบทบาท 
คือ ร่วมประสานเป็นพี่เลี ยงในการพัฒนาสินค้าและบริการให้กับ
วิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นระยะเวลา 1 ปี และมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ขอให้พิจารณารับคนในท้องถิ่นเข้าท างาน และสามารถ
พิสูจน์ทราบได้อย่างไรว่า บริษัทมีการจ้างคนในพื นที่เข้ามา
ท างาน 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
โครงการจะก าหนดเป็นมาตรการในการรับคนท้องถิ่นเข้าท างาน 
และก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้รับเหมาให้เลือกคนในพื นที่
เข้าท างานก่อน โดยปัจจุบันมีสัดส่วนคนงาน/พนักงานท้องถิ่นของ
กลุ่มบริษัท PTTGC ที่เป็นคนระยอง คิดเป็นร้อยละ 50 ของพนักงาน
ของบริษัททั งหมด 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 23 
 

ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1)  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 

โรงเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนเด็กท่ีเข้ามาในพื นท่ี 
 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย
รวบรวมข้อมูลทั่วไปทางด้านประชากร สภาพสังคมและเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของจังหวัดระยองและของพื นที่ศึกษา ซึ่งในการศึกษา
ผลกระทบ จะประเมินว่าเมื่อโครงการเปิดด าเนินการแล้วประชาชน
โดยรอบพื นที่ศึกษาจะได้รับผลกระทบด้านใด  มีคุณภาพชีวิตดีขึ น
หรือไม่ 

5. การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ขอให้ตั งเพจของโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
โครงการและที่ปรึกษาจะรับไว้พิจารณา 

ขอให้ในช่วง ค.2 ลงพื นที่ เพื่อพบหน่วยงาน เช่น โรงเรียน 
สาธารณสุข และต ารวจ เพื่อรับทราบประเด็นความ
เดือดร้อนเนื่องจากมีจ านวนคนในพื นที่เพ่ิมขึ น 

ค าชี แจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ  
ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มี่สวนได้เสีย
ของโครงการ ในช่วงกระบวนการรับฟังความคิดเห็น (ค.2) 
ประกอบด้วย 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก ด าเนินการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามและ
หารือ รวมทั งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และสถาน
ประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื นที่ศึกษา หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข สถานีต ารวจ เป็นต้น 

 การสนทนากลุ่มย่อย ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย อาทิ ชุมชน และกลุ่มประมงพื นบ้านเรือเล็ก เป็น
ต้น เพื่อน าเสนอโครงการและรับฟังความคิดเห็น โดยเฉพาะใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มี่สวนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

 การส ารวจสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความคิดเห็นโดยใช้
แบบสอบถาม ด าเนินการกับกลุ่มผู้มี่สวนได้เสียต่าง อาทิ ผู้น า
ชุมชน อสม. และประชาชนระดับครัวเรือนในพื นที่ศึกษา กลุ่ม
ประมงพื นบ้านเรือเล็ก สถานศึกษา สถานพยาบาล และศาสน
สถานในพื นท่ีศึกษา 

ทั งนี  จากแผนด าเนินการในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.2) 
ดังกล่าวข้างต้น ได้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นหน่วยงานต่างๆ 
อาทิ หน่วยงานด้านสาธารณสุข สถานศึกษา และสถานีต ารวจ แล้ว 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 24 
 

ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1)  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 

ในการลงประชุมกลุ่มย่อย ขอให้จัดประชุมในลักษณะกลุ่ม 
เช่น 10-15 คน  

ค าชี แจงในที่ประชุม 
โครงการและที่ปรึกษาจะรับไว้พิจารณา 
ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรูปแบบหนึ่ง
ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.2) ของโครงการ คือ การ
สนทนากลุ่มย่อย ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มขนาดเล็ก มีผู้ เข้าร่วม
ประชุมประมาณ 15-30 คน โดยจ าแนกกลุ่มการประชุมตามลกัษณะ
พื นที่ ผลกระทบ บทบาท/ หน้าที่ของกลุ่มนั นๆ ที่มีความคล้ายคลึง
กัน เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและหารือในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะ
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มนั นๆ 

6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ขอช่ืนชมโรงกลั่นน  ามัน สาขาที่ 6 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์น  ามัน
รั่วไหล บริษัทฯ จึงร่วมกับกลุ่มประมงในการก าหนดแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุน  ามันรั่วไหลไว้เรียบร้อยแล้ว จากประส บการณ์ที่
เกิดขึ นในอดีต และถ้าหากในอนาคตมีเหตุการณ์น  ามันรั่วไหลเกิดขึ นอีก บริษัทฯ ต้องเป็นผู้สนับสนุนค่าอุปกรณ์ 
เห็นด้วยกับการแต่งตั งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
ขอให้มีการจัดตั งกองทุน และให้คนในพื นท่ีร่วมกันถือหุ้นของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ขอให้มีการคืนพื นที่สาธารณะให้กับคนมาบตาพุด 
ขอให้มีการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ได้ 

ขอให้ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ นอย่างจริงใจ 
ขอให้มีนโยบายให้ประชาชนในพื นท่ีจังหวัดระยองเติมน  ามันในราคาถูกกว่าจังหวัดอื่น 

7. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมทางไปรษณียบัตรหลังจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
กังวลเรื่องตะกอนในทะเลจะท าให้ปริมาณสัตว์น  าลดลง 
และมีผลกระทบต่อกลุ่มประมง รวมทั งปัญหาเรื่องฝุ่น
ละออง มลพิษทางน  า การจัดการของเสีย และอาจส่งผล
ต่อปัญหาการจราจร จ านวนประชากรแฝง ปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

ชี แจงเพ่ิมเติม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาทั งเรื่องผลกระทบจากการ 
ฟุ้งกระจายของตะกอน คุณภาพอากาศ น  า การจัดการของเสีย 
การจราจร สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ไว้แล้ว โดยในขั นตอนการศึกษาจะ
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั งรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อประกอบการประเมินผล
กระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ นจาก
กิจกรรมของโครงการ ก่อนก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
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(2) ความคิดเห็นจากแบบประเมินผล 

จากการรวบรวมความคิดเห็นจากแบบประเมินผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) มีผู้ตอบแบบ
ประเมิน จ านวน 435 คน จากผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 461 คน (ไม่รวมหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ) 
คิดเป็นร้อยละ 94.4 สามารถสรุปผลการตอบแบบประเมิน ได้ดังนี  

 ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ศึกษาและพื นที่ใกล้เคียง (ร้อยละ 50.6) รองลงมา
เป็นผู้แทนระดับชุมชน/ท้องถิ่น (ร้อยละ 31.5) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ/เอกชน (ร้อยละ 13.1) 
และ อ่ืนๆ เช่น สื่อมวลชน (ร้อยละ 4.8) ตามล าดับ  

 ภาพรวมของขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถาม 
เห็นว่าขอบเขตการศึกษาครอบคลุมเพียงพอ (ร้อยละ 64.8) รองลงมาเห็นว่าขอบเขตการศึกษายังไม่
ครอบคลุม (ร้อยละ 34.5) และมีผู้ที่ไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 0.7) สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 3 โดย
ส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นด้านสมุทรศาสตร์มีความครอบคลุมเพียงพอ (ร้อยละ 71.5) รองลงมาด้าน
คมนาคมทางน  า (ร้อยละ 69.9)  และระดับเสียงและเสียงรบกวน (ร้อยละ 69.7) รายละเอียดและ
ประเด็นเพ่ิมเติมในแต่ละด้านแสดงดังตารางท่ี 6 

 

รูปที่ 3 แผนภาพแสดงความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพของโครงการ 

 

ครอบคลุมเพียงพอ
ร้อยละ 64.8

ไม่ครอบคลุม
ร้อยละ 34.5

ไม่แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ 0.7
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1. ทรัพยาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สมุทรศาสตร์ 
 

71.5 27.8 0.7 - ควรจัดท าที่กันคลื่น ป้องกันตลิ่งพัง และการกัด
เซาะชายฝั่ง 

- ควรศึกษาการกัดเซาะของแนวชายฝั่งในรัศมี 5 
กิโลเมตร ในระยะยาว 

 
 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
ท่าเรือของโครงการอยู่ในอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ซึ่งมีเขื่อนกันคลื่นทางทิศตะวันตก และพื นที่ถมทะเลระยะที่ 
2 ทางฝั่งตะวันออกกั นอยู่ รวมถึงท่าเทียบเรือโครงการมี
ลักษณะโครงสร้างโปร่ง ซึ่งจากต าแหน่งที่ตั งโครงการ และ
ลักษณะโครงสร้างของโครงการ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการกัดเซาะชายฝั่ง แต่อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาได้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาด้านสมุทรศาสตร์ครอบคลุมการศึกษา
ระดับน  าและความเร็วของกระแสน  า ที่อาจจะมีผลกระทบ
กับชายฝั่งไว้แล้ว 

    - ผลกระทบระยะยาวจากการทิ งตะกอน จะมี
ผลกระทบต่อชุมชน คุณภาพน  า กระแสน  า และทิศ
ทางการไหลอย่างไร มีวิธีการเยียวยา และกิจกรรม
ที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร 
 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาในเรื่องสมุทรศาสตร์ 
ซึ่งด าเนินการศึกษาในเรื่องระดับน  า ความเร็วและทิศ
ทางการไหลของน  า เพื่อประเมินการแพร่กระจายของ
ตะกอนที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล 
พร้อมทั งเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน  า
ทะเล นิเวศวิทยาทางน  า และตะกอนดินเพื่อน ามาเป็น
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ข้อมูลพื นฐานในการพิจารณาว่าเมื่อโครงการเปิดด าเนินการ
แล้วจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมรอบพื นที่ตั งโครงการ
หรือไม่   
นอกจากนี  กลุ่มบริษัท PTTGC ยังมีการจัดท าโครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น จัดวาง
ปะการังเทียม จัดท าซั งเชือกซั งกอ จัดสร้างโรงเรือนธนาคาร
ปู กระชังปูไข่ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น  าให้กับกลุ่มประมง
เรือเล็กในจังหวัดระยองเป็นประจ าทุกปี และได้มีการ
สนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพประมง และทุนการศึกษาของ
บุตรหลานให้กับวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื นบ้าน อ.
เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคีอย่างต่อเนื่อง รวมทั งจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานส าหรับประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพประมงเพื่อเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมและพัฒนาด้านการประกอบอาชีพเป็นประจ า
ทุกป ี
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    - ควรศึกษาข้อมูลในระยะก่อนก่อสร้างเพื่อเป็น
ข้อมูลพื นฐาน 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
- ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาสภาพแวดล้อมใน

พื นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื นฐานก่อนการด าเนินโครงการ 
โดยประเด็นสิ่งแวดล้อมหลักท่ีพิจารณาดังนี  
 ทรั พ ย า ก ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ย ภ า พ  ไ ด้ แ ก่   

สมุทรศาสตร์ คุณภาพน  าทะเล อุตุนิยมวิทยาและ
คุณภาพอากาศ และเสียง  

 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ นิเวศวิทยา
ทางทะเล 

 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การประมง
และการเพาะเลี ยงสัตว์น  า การคมนาคมขนส่ง (ทางบก
และทางน  า) สาธารณูปโภค (น  าใช้ ไฟฟ้า) การจัดการ
น  าเสีย การจัดการของเสีย 

 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ความปลอดภัยสาธารณะ การท่องเที่ยว 

อีกทั งที่ปรึกษาได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง สมุทรศาสตร์ คุณภาพน  า
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ทะเล นิเวศวิทยาทางน  า และตะกอนดิน เพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลพื นฐานในการพิจารณาว่าเมื่อโครงการเปิดด าเนินการ
แล้วจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมรอบพื นที่ตั งโครงการหรือไม่ 

    - การก าหนดจุดทิ งตะกอน อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานใด  

- ควรด าเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ น 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
ปัจจุบัน กรมเจ้าท่าได้ก าหนดให้มีจุดทิ งตะกอนห่างจากฝั่ง
ไม่น้อยกว่า 18 กิโลเมตร ซึ่งโครงการยังไม่ได้ก าหนดจุดทิ ง
ตะกอน เนื่องจากอยู่ในขั นตอนการศึกษาจุดทิ งตะกอนที่
เหมาะสม ซึ่งต้องน าไปหารือกับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม โครงการจะก าหนดเป็น
มาตรการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบตะกอนไม่ให้เกินเกณฑ์
จากค่าพื นฐานของตะกอนบริเวณจุดทิ งตะกอนก่อนน าไป
ทิ ง ซึ่งหากค่าเกินมาตรฐานที่ก าหนดจะด าเนินการหยุดการ
ขุดลอกทันท ี

1.2 คุณภาพน  าทะเล 57.7 41.6 0.7 - ควรดูแลคุณภาพน  าทะเล ไม่ให้ปนเปื้อนสารมลพิษ 
น  าเสีย ขยะ 

- น  าทะเลมีปัญหาคราบน  ามันจากเรือ 

ค าชี แจงเพิ่มเติม 
ทีปรึกษาจะศึกษาคุณภาพน  าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเล 
อีกทั งก่อนเปิดด าเนินโครงการ ที่ปรึกษาได้ด าเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพน  าทะเล จ านวน 1 ครั ง ขณะน  าลง และ
เมื่อโครงการเริ่มก่อสร้างและเปิดด าเนินการจะมีมาตรการ
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โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
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ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ต้อง
ด าเนินการทุก 6 เดือน เพื่อด าเนินการติดตามผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ น พร้อมทั งโครงการจะจัดตั งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั งในระยะก่อสรา้ง
และระยะด าเนินการ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ นจากกิจกรรมของโครงการ 

1.3 ระดับเสียงและ 
เสียงรบกวน 

69.7 29.7 0.7 - การท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างจะมี
เสียงดังรบกวนชุมชน 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
ที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดเสียงดังจากกิจกรรมก่อสร้าง (เช่น การตอก
เสาเข็ม เป็นต้น) และระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหว
ที่ใกล้เคียงกับโครงการมากท่ีสุดก่อนด าเนินโครงการ พร้อม
ทั งคาดการณ์และประเมินระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่
อ่อนไหวใกล้โครงการที่อาจได้รับผลกระทบ อีกทั งก่อนเปิด
ด าเนินโครงการ ท่ีปรึกษาได้ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียง
จ านวน 2 สถานี (บริเวณขอบรั วโครงการและชุมชนที่อยู่
ใกล้ที่สุด) ตรวจวัดต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน จ านวน 2 ครั ง 
ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน และเมื่อโครงการเริ่มก่อสร้างและ
เปิดด าเนินการจะมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
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โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 31 
 

ตารางท่ี 6 ประเด็นในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ควรเพิ่มเติม 

ประเด็นการศึกษา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 
ครอบคลุม
เพียงพอ 

ยังไม่
ครอบคลุม 

ไม่แสดง 
ความ
คิดเห็น 

ด้ านสิ่ งแวดล้อมที่ต้ องด า เนินการทุก 6 เดือน เพื่ อ
ด าเนินการติดตามผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ น พร้อมทั ง
โครงการจะจัดตั งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ นจากกิจกรรมของโครงการ 

1.4 คุณภาพอากาศ 54.9 44.4 0.7 - ปัญหามลพิษทางอากาศจากเรือขุด 
- ฝุ่นละอองในระยะก่อสร้าง จะส่งผลทบต่อสุขภาพ

ประชาชน เช่น โรคภูมิแพ้ 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
ที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่
ก่อให้ เกิดมลสารทางอากาศของโครงการ พร้อมทั ง
ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษา
หลังจากการด าเนินโครงการ และประเมินความเสี่ยง
สุขภาพจากมลพิษท่ีส าคัญทางอากาศ อีกทั งก่อนเปิดด าเนิน
โครงการ ที่ปรึกษาได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศจ านวน 4 สถานี (บริเวณพื นที่อ่อนไหว) ตรวจวัด
ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน จ านวน 2 ครั ง ในช่วงฤดูแล้งและ
ฤดูฝน และเมื่อโครงการเริ่มก่อสร้างและเปิดด าเนินการจะมี
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมท่ีต้อง
ด าเนินการทุก 6 เดือน เพื่อด าเนินการติดตามผลกระทบที่
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คาดว่าจะเกิดขึ น พร้อมทั งโครงการจะจัดตั งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั งในระยะก่อสรา้ง
และระยะด าเนินการ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ นจากกิจกรรมของโครงการ 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.1 นิเวศวิทยาทางทะเล 
 

60.5 38.9 0.7 - ควรส ารวจใต้ทะเลว่ามีสัตว์น  าอะไรบ้าง และการ
ปนเปื้อนสารโลหะหนักของสัตว์ทะเล 

- ผลกระทบจากการก่อสร้างจะท าให้ปริมาณสัตว์น  า
ลดลง 

- ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของสัตว์น  าทะเลภายหลัง
การก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
ที่ปรึกษาได้ด าเนินการส ารวจด้านนิเวศวิทยาทางทะเล 
ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดนิ 
ไข่และลูกปลาวัยอ่อน และเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ข้อมูลระดับน  าและความเร็วของกระแสน  า เพื่อ
ประกอบการศึกษาการฟุ้งกระจายของตะกอน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน  าทะเลและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่ง
น  า ซึ่งที่ปรึกษาได้ก าหนดให้มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน  า
ทะเลและนิเวศวิทยาทางน  าจ านวน 1 ครั ง ขณะน  าลง 
รวมถึงก าหนดให้เก็บตะกอนดินเพื่อศึกษาองค์ประกอบด้าน
กายภาพและเคมี ก่อนน ามาประเมินผลกระทบในช่วง
ก่อสร้างและช่วงเปิดด าเนินโครงการ  อีกทั งเมื่อโครงการ
เริ่มก่อสร้างและเปิดด าเนินการจะมีมาตรการติดตาม
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ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีต้องด าเนินการทุก 6 
เดือน เพื่อด าเนินการติดตามผลกระทบในด้านต่างๆ ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ น 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 การประมงและการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  า 

63.7 35.6 0.7 - ชาวประมงที่เคยจับสัตว์น  าบริเวณนั นต้องย้ายไป
หาที่ท ากินบริเวณอื่น 

- ขอให้ช่วยส่งเสริมการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
- ปริมาณจ านวนเรือที่เข้ามามาก จะมีผลต่อการ

เพาะเสี ยงสัตว์น  า และรายได้ของชาวประมง 
- ควรมีการเยียวยา ชดเชย กับกลุ่มประมง หรือผู้

สูญเสียรายได้ 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
การศึกษาผลกระทบดังกล่าว อยู่ในขอบเขตการศึกษาเรื่อง 
การประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าทั งในระยะก่อสร้าง
และระยะด าเนินการแล้ว โดยโครงการจะศึกษาลักษณะ
การประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าในบริ เวณพื นที่
โครงการ รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและเคมี ของน  าทะ เล  ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นอาหารของสัตว์
น  าเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณของสัตว์น  า
เศรษฐกิจ และจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน ามาด าเนินการศึกษาต่อไป 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดด าเนินโครงการ คาดว่าจะมีจ านวน
เรือเพิ่มขึ นประมาณ 6 ล าต่อเดือน หรือประมาณร้อยละ 5 
ของเรือที่เข้าเทียบท่าเรื่อท่ี 1-3 ทั งนี  เนื่องจากการก่อสร้าง
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ท่าเทียบเรือที่ 4 มีจุดประสงค์เพื่อลดความแออัดของท่า
เทียบเรือที่ 1-3 เป็นเพียงการเสริมความยืดหยุ่นในการ
บริหารการใช้ท่าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ นเท่านั น  
ทั งนี กลุ่มบริษัท PTTGC ยังมีการจัดท าโครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเล และเพิ่มพันธุ์สัตว์น  า ร่วมกับหน่วยงานราชการ 
เช่น จัดวางปะการังเทียม จัดท าซั งเชือกซั งกอ จัดสร้าง
โรงเรือนธนาคารปู กระชังปูไข่ เพื่ออนุบาลพันธ์ุสัตว์น  า เช่น
ปูม้า ไข่ปลาหมึก และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น  าให้กับกลุ่ม
ประมงเรือเล็กในจังหวัดระยองเป็นประจ าทุกปี และได้มี
การสนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพประมง และทุนการศึกษา
ของบุตรหลานให้กับวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื นบ้าน 
อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคีอย่างต่อเนื่อง รวมทั งจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานส าหรับประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพประมงเพื่อเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมและพัฒนาด้านการประกอบอาชีพเป็นประจ า
ทุกป ี
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3.2 การคมนาคมทางบก  58.4 40.9 0.7 - การขนส่งทางบก ขอใหห้ลีกเลี่ยงเขตชุมชน 
- มีปัญหาการจราจร เช่น การจราจรแออัด ใช้

ความเร็วเกินก าหนด การเกิดอุบัติเหตุ 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาการคมนาคมขนส่ง
ตลอดเส้นทางคมนาคมทางบกในปัจจุบันโดยรอบพื นที่
โครงการ รวมทั งศึกษาสถิติการจราจรของเส้นทางคมนาคม
สายหลักจากกรมทางหลวง เพื่อน ามาประเมินผลกระทบ
รวมกับปริมาณรถที่เพิ่มขึ นจากโครงการและชุมชนท่ีคาดว่า
จะได้รับผลกระทบต่อไป 

3.3 การคมนาคมทางน  า 69.9 29.4 0.7 - ควรควบคุมการจราจรทางน  าของเรือเดินสินค้า 
ควบคุมความเร็วของเรือสินค้าให้มีความเร็วที่
เหมาะสม 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
การควบคุมการจราจรทางน  าของเรือเดินสินค้า อยู่ในการ
ก ากับโดยส านักงานน าร่อง กรมเจา้ท่า และหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม โครงการจะปฏิบัตติามข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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3.4 การใช้น  า 65.7 33.6 0.7 - การใช้น  าของโครงการ อาจท าให้ชุมชนมีน  าใช้ไม่
เพียงพอ 
- แหล่งน  าใช้ของโครงการคือท่ีใด ควรใช้น  าท่ีไม่ได้มา

จากแหล่งน  าใช้ของชุมชน 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
ได้แก่ น  าใช้ โดยพิจารณาแหล่งน  าใช้และความเพียงพอของ
น  า เพื่ อการอุป โภคและบริ โภคของประชาชนจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท บริหารและจัดการ
ทรัพยากรน  าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ส่วน
การใช้ไฟฟ้า พิจารณาข้อมูลปริมาณและปัญหาการใช้ไฟฟ้า
ของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในพื นที่ศึกษา จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น เพื่อ
น ามาประเมินผลกระทบรวมกับปริมาณน  าใช้และไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ นจากโครงการและชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ต่อไป 

3.5 การใช้ไฟฟ้า 68.0 31.3 0.7 - เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาด้านไฟฟ้าไม่พอใช้เป็น
ประจ า กังวลว่าการก่อสร้างโครงการจะเพิ่มปัญหา
การใช้ไฟฟ้ามากขึ น 

3.6 การจัดการน  าเสีย 56.6 42.8 0.7 - ควรมีระบบการจัดการน  าเสีย บ าบัดสารเคมี และ
ตรวจวัดคุณภาพ ก่อนปล่อยทิ ง 

- น  าเสียจากโครงการ สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้
หรือไม่ 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านการจัดการน  าเสยี 
โดยจะศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่
ก่อให้เกิดน  าเสีย รวมกับการจัดการน  าเสียและขอบข่ายการ
ให้บริการตลอดจนขีดความสามารถในการให้บริการจาก
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เทศบาลเมืองมาบตาพุด ก่อนน ามาผลการศึกษามา
คาดการณ์ปริมาณน  าเสียจากการด าเนินโครงการ และ
ประเมินความสามารถในการบ าบัดน  าเสียของ บริษัท  
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่น
น  ามันในปัจจุบัน ในกรณีที่ต้องรวบรวมน  าเสียจากโครงการ
ไปจัดการด้วย 

3.7 การจัดการของเสีย 58.2 41.1 0.7 - โครงการควรมีมาตรการในการก าจัดของเสียโดยไม่
เป็นภาระต่อหน่วยงานท้องถิ่น 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาแหล่งก าเนิดหรือ
กิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดของเสีย รวมกับการศึกษา
การจัดการขยะมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการตลอดจน
ขีดความสามารถในการให้บริการจากเทศบาลเมืองมาบตา
พุด และสถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ในพื นที่ศึกษา พร้อมทั งคาดการณ์ปริมาณของเสียจากการ
ด าเนินโครงการ และประเมินความสามารถในการให้บริการ
ก าจัดของเสียของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม 65.7 33.6 0.7 - โครงการควรมีการจ้างงานจากคนในพื นท่ี 

- มีปัญหาเรื่องประชากรแฝง และปัญหาประชากร
ตกค้าง 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
โครงการจะก าหนดเป็นมาตรการในการรับคนท้องถิ่นเข้า
ท างาน และก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้รับเหมาให้
เลือกคนในพื นที่เข้าท างานก่อน ทั งนี ที่ปรึกษาได้รวบรวม
ข้อมู ลทุติ ยภู มิ ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  เพื่ อ
ประกอบการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากกิจกรรมของโครงการ ก่อน
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

4.2 การสาธารณสุข 60.5 38.9 0.7 - ควรมีบริการทางสาธารณสุขที่สามารถรองรับคนท่ี
เพิ่มขึ นจากโครงการ 

- ตัวชี วัดความเพียงพอของการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข ประเมินจากอะไร 

- ควรมีการจัดหน่วยแพทย์ลงพื นที่ตรวจสุขภาพใน
ชุมชน 

- ควรประเมินความเสี่ยงต่อโอกาสการเกิดมะเร็ง 
( cancer risk)  ก รณี ที่ เ ป็ น สา รก่ อมะ เ ร็ ง โ ดย 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเรื่องความพร้อมและ
ความเพียงพอของระบบบริการสุขภาพรวมทั งบุคลากรโดย
จะมีการศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน และประเมินผลกระทบ 
และน าไปหารือร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั งผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ พร้อมทั งได้
ก าหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงทั งเชิงคุณภาพและ
เชิงประมาณ ซึ่งพิจารณาทั งการประเมินความเสี่ยงต่อ
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Chronic daily intake ประเมินค่าความเข้มข้น
ของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัสอย่างต่อเนื่องทางการ
หายใจ 

โอกาสการเกิดโรคอื่นที่ไม่ใช่มะเร็ง (Non-Cancer Risk) 
และการประเมินความเสี่ยงต่อโอกาสการเกิดมะเร็ง 
(Cancer Risk) (กรณีที่เป็นสารก่อมะเร็ง) ไว้เรียบร้อยแล้ว 

4.3 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

62.5 36.8 0.7 - - 

4.4 ความปลอดภัย
สาธารณะ 

 

63.4 35.9 0.7 - ควรมีแผนป้องกันอุบัติภัย และมีการซักซ้อมกับ
ชุมชน 

- ควรมีมาตรการควบคุมคนงานก่อสร้าง เพื่อความ
ปลอดภัย และป้องกันปัญหาอาชญากรรม 

- ควรมีมาตรการป้องกันการรั่ ว ไหลของสาร
ปิโตรเลียม 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
บริษัทฯ มีนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่ง
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนป้องกันอุบัติภัย เหตุการณ์
ฉุกเฉิน/ การรั่วไหลของน  ามัน และมีการซักซ้อมแผน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปี รวมทั งมี
นโยบายในการก ากับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อความ
ปลอดภัย และป้องกันปัญหาอาชญากรรม  โดยเน้น
มาตรการเชิงป้องกันเป็นหลัก โดยมีมาตรการความ
ปลอดภัยในการเข้าเทียบท่าก่อนการขนถ่ายน  ามัน ซึ่ง
จะต้องมีการตรวจสอบระบบขนถ่ายและวาล์วก่อนจะเริ่ม
ขนถ่ายน  ามันขึ นฝั่ง หากมีอุบัติเหตุเกิดการรั่วไหล โครงการ
มีอุปกรณ์ในการจัดการอย่างเพียงพอ  



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 40 
 

 ความพึงพอใจต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ผู้ตอบแบบประเมินผลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความ
เหมาะสมของสถานที่และความสะดวกของการเดินทางเข้าร่วมเวทีฯ (ร้อยละ 57.2) ความเหมาะสม
ของสื่อและเอกสารประกอบการจัดเวทีฯ (ร้อยละ 54.7) ภาพรวมของการจัดเวทีฯ ( ร้อยละ 53.3) 
ความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 47.4) และความสามารถ
ของวิทยากรในการอธิบายให้ผู้เข้าร่วมเวทีฯ เข้าใจในภาพรวมของโครงการ (ร้อยละ 46.9) และด้านที่
มีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความเข้าใจโครงการภายหลังการเข้าร่วมเวทีฯ 
(ร้อยละ 48.3) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่น าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและผลการศึกษา 
(ร้อยละ 45.5) และความเหมาะสมของเนื อหาสาระ รูปแบบ และวิธีการน าเสนอ (ร้อยละ 45.1)  
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย 
ไม่แสดง

ความคิดเห็น 
1. ความสามารถของวิทยากรในการอธิบายให้ผู้เข้าร่วมเวทีฯ 

เข้าใจในภาพรวมของโครงการ 
46.9 45.1 2.3 5.7 

2. ความเหมาะสมของเนื อหาสาระ รูปแบบ และวิธีการน าเสนอ  41.1 45.1 3.7 9.9 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่น าเสนอข้อมูลรายละเอียด

โครงการและผลการศึกษา 
45.5 45.3 3.2 6.0 

4. ความเหมาะสมของสถานที่และความสะดวกของการ 
เดินทางเข้าร่วมเวทีฯ 

57.2 32.6 3.9 6.2 

5. ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการจัดเวทีฯ 54.7 34.9 3.9 6.4 
6. ความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวลาในการแสดง 

ความคิดเห็น 
47.4 42.5 5.3 4.8 

7. ความเข้าใจในโครงการ ภายหลัง การเข้าร่วมเวทีฯ  42.1 48.3 3.4 6.2 
8. ภาพรวมของการจัดเวทีฯ ในวันนี  53.3 34.9 3.9 7.8 

นอกจากนี  ผู้ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อการจัดเวทีฯ ดังนี  

- การประชุมครั งนี ท าให้ทราบข้อมูลโครงการ และเรื่องที่ไม่เคยทราบมาก่อนมากขึ น 

- มีความเหมาะสมของสถานที่และความสะดวกของการเดินทางเข้าร่วมเวทีฯ เป็นอย่างมาก 

- ต้องการให้มีการชี แจงให้มากขึ น เพราะบางประเด็นยังคลุมเคลือ 

- ของที่ระลึกในการประชุมมีความเหมาะสม คุณภาพดี และใช้งานได้จริง 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
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- การจัดประชุมเวทีใหญ่เกินไป ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่นั่งคุยกันเองท าให้รับฟังการน าเสนอไม่ชัดเจนนัก 

- ระยะเวลาการจัดเวทีฯ นานเกินไป ควรจบเวทีฯ เวลา 12.30 น. 

 การรับทราบข้อมูลโครงการ พบว่า มีผู้ที่ เคยรับทราบข้อมูลโครงการมาก่อนหน้านี แล้ว  
(ร้อยละ 81.8) รองลงมาคือผู้ที่ไม่เคยรับทราบข้อมูลโครงการ (ร้อยละ 12.0) และผู้ที่ไม่แสดงความ
คิดเห็น (ร้อยละ 6.2) ตามล าดับ โดยรับทราบจากผู้น าชุมชน (ร้อยละ 33.3) ป้ายประชาสัมพันธ์ (ร้อย
ละ 17.4) และการประขาสัมพันธ์จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (ร้อยละ 13.2) 
เป็นต้น รายละเอียดดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 แผนภาพแสดงการรับฟัง/รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

 ช่องทาง/วิธีการรับข้อมูลข่าวสารของโครงการฯที่เหมาะสมที่สุด ผู้ตอบแบบประเมินคิดเห็นว่า
วิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม คือ แจ้งผ่านผู้น าชุมชนท้องถิ่นเหมาะสมที่สุด (ร้อยละ 23.9) 
รองลงมาเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 16.4) และการจัดเวทีฯ รับฟังความคิดเห็นฯ (ร้อยละ 13.1) 
ตามล าดับ 

 ความคิดเห็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อโครงการฯ 

- ต้องการให้มีตัวแทนหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผล
กระทบร่วมกับทีมนักวิชาการ  

เคยรับทราบข้อมูล
ร้อยละ 81.8

ไม่เคยรับทราบข้อมูล
ร้อยละ 12.0

ไม่แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ 6.2



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
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- ควรเพ่ิมเติมการศึกษาผลกระทบการจราจรทางบกเนื่องจากรถขนส่งวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่
เพ่ิมขึ น 

- ควรใช้ข้อมูลผลกระทบการสร้างท่าเรือท่ีผ่านมาในการวางแผนและก าหนดมาตรการป้องกัน 

- จากผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากโครงการ ขอให้คืนก าไรโดยการสร้างแหล่งประมงเพ่ิม 
และ มีการชดเชยต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ฟ้ืนฟูปะการัง ตั งเชือกซังตอปะการังเทียม 

- ในช่วงที่ด าเนินการก่อสร้างขอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องลงพื นที่เพ่ือจะได้รับรู้ถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ นได้ในภายหลัง 

- เมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ต้องการให้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบและมีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

- ขอให้ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มประมง และประชาชนในพื นที่ให้มากขึ น 

(3) ความคิดเห็นภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) 

ความคิดเห็นและข้อแสนอแนะที่ได้รับเพ่ิมเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) ในช่วง
ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พบว่ามีผู้แสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมจ านวนรวม 3 ราย ผ่านช่องทางไปรษณียบัตรเพียงช่องทางเดียว ซึ่งสามารถสรุปความคิดเห็น พร้อม
ค าชี แจง รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 8 

ตารางที่ 8 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ภายหลังการจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 

ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 
กังวลเรื่องตะกอนในทะเลจะท าให้ปริมาณสัตว์น  าลดลง 
และมีผลกระทบต่อกลุ่มประมง รวมทั งปัญหาเรื่องฝุ่น
ละออง มลพิษทางน  า การจัดการของเสีย ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ปัญหาการจราจร จ านวนประชากรแฝง ปัญหาอาชญากรรม 
และยาเสพติด 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาทั งเรื่องผลกระทบจากการ 
ฟุ้งกระจายของตะกอน คุณภาพอากาศ น  า การจัดการของเสีย 
การจราจร สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ไว้แล้ว โดยในขั นตอนการศึกษา
จะด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั งรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อประกอบการประเมินผล
กระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ นจาก
กิจกรรมของโครงการ ก่อนก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
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ตารางที่ 8 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ภายหลังการจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 

ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 
เสนอแนะให้มีการติดตาม ตรวจสอบการน างบประมาณ
หรือกองทุนต่างๆ ที่บริษัทฯ สนับสนุนไปใช้ เพื่อความ
โปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 

ค าชี แจงเพ่ิมเติม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 

5 การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) 

 ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และการรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ตั งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โครงการได้รวบรวมประเด็น
ข้อซักถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมทั งค าชี แจง และได้จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน พร้อมน าเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สุขภาพเพ่ือการด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยส่งให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพ่ือเผยแพร่
แก่สาธารณชน รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ หน่วยงาน
ราชการ ผู้น าชุมชน กลุ่มประมงพื นบ้านเรือเล็ก เป็นต้น 

6 สรุปการด าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) และการก าหนดขอบเขตและแนวทาง 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ผลจากการด าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ และขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ โดยน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ที่ได้รับมาพิจารณาปรับปรุงขอบเขตการศึกษา และแนวทางในการประเมินผลกระทบให้มีความครบถ้วนและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ น นอกจากนี  จะน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ของโครงการต่อไป 

ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพที่ได้รับจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (ค.1) ได้น ามาทบทวน 
และปรับปรุงการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการซึ่ง
ครอบคลุมทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ สรุปรายละเอียดดังตารางท่ี 9  
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ระยะก่อสร้าง   
1. ผลกระทบต่อ 

สมุทรศาสตร ์
- กังวลเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง/
ก า ร เ ป ลี่ ย น ทิ ศ ท า ง ข อ ง
กระแสน  า 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
สมุทรศาสตร์  

- วิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านสมุทรศาสตร์จาก
กิจกรรมของโครงการ 

2. ผลกระทบต่อคณุภาพ
น  าทะเลและ
นิเวศวิทยาทางทะเล
จากการฟุ้งกระจาย
ของตะกอน 

- กังวลเรื่องการฟุ้งกระจายของ
ตะกอน/การลักลอบทิ งตะกอน
ที่ เกิดจากการขุดลอก และ
ผลกระทบต่อสัตว์ทะเล 

- การติดตามผลกระทบจากการ
น าตะกอนไปทิ งทะเล 

- ศึกษาคุณภาพน  าทะเลและนิเวศวิทยาทางน  า รวมถึงปริมาณ
โลหะหนักในตะกอนพื นท้องทะเล 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของ
ตะกอน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพน  าทะเลและนิเวศวิทยา
ทางทะเล  

- คาดการณ์ผลกระทบของการแพร่กระจายของตะกอนจาก
กิจกรรมการขุดลอกตะกอนและการทิ งตะกอน ผลกระทบต่อ
คุณภาพน  าทะเล ผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางทะเล ในด้าน
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และการสะสมโลหะหนักในสัตว์น  า 

- ประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเข้าสู่ห่วงโซ่
อาหาร 

3. ผลกระทบต่อการ
ประมงและการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  า 

- ผลกระทบต่อการท าประมง 
จ านวนสัตว์น  า และอาจท าให้
ต้องย้ายไปท าประมงบริเวณ
อื่น 

- ปริมาณเรือที่ เข้ามามาก จะ
ส่งผลต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  า  

- ศึกษาลักษณะการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าในบริเวณ
พื นที่โครงการ 

- ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของ
น  าทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่
เป็นอาหารของสัตว์น  าเศรษฐกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ
ของสัตว์น  าเศรษฐกิจและส่งผลต่อการประมงและการเพาะเลี ยง
สัตว์น  า 

4. ผลกระทบต่อระดับ
เสียง และเสยีง
รบกวน  

- กั งวล เรื่ อ ง เสียงดั งรบกวน
ชุมชน 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังจากกิจกรรม
ก่อสร้าง (เช่น การตอกเสาเข็ม เป็นต้น) 

- ศึกษาระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวท่ีใกล้เคียงกับ
โครงการมากท่ีสุดก่อนด าเนินโครงการ 

- คาดการณ์และประเมินระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวที่
อาจได้รับผลกระทบ  

5. ผลกระทบต่อการ
คมนาคมทางบก 

- กังวลเรื่องปัญหาจราจรติดขัด
จากปริมาณรถที่ เพิ่มขึ นใน
ระยะก่อสร้าง 

- ศึกษาปริมาณการจราจรทางบกบนเส้นทางสายหลักที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

- คาดการณ์ปริมาณจราจรทางบกที่เพิ่มขึ นจากการขนส่งวัสดุ/
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อุปกรณ์การก่อสร้างและคนงานเข้าสู่พื นที่โครงการ 

- ประเมินสภาพการจราจรทางบกที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหลัง
ด าเนินโครงการ  

- ประเมินผลกระทบต่อชุมชนที่ใช้เส้นทาง (ความสะดวก และ
อุบัติเหตุ) 

6. ผลกระทบต่อการ
คมนาคมทางน  า 

- ความหนาแน่นการจราจรทาง
น  า 

- ศึกษาปริมาณการจราจรทางน  าบริเวณอ่าวมาบตาพุด  

- คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางน  าที่เพิ่มขึ นจากโครงการ ทั ง
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ นจากเรือขุดลอก เรือทิ งตะกอน เรือขนส่ง
วัสดุ/อุปกรณ์การก่อสร้าง  

- ประเมินสภาพการจราจรทางน  าท่ีอาจเปลีย่นแปลงไปหลังด าเนนิ
โครงการ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากการกีดขวาง
การเดินเรือ หรือความไม่สะดวกในการสัญจรทางน  า 

7. ผลกระทบต่อระบบ
สาธารณูปโภค (การ
ใช้น  า การใช้ไฟฟ้า) 

- กั ง ว ล เ รื่ อ ง ก า ร ใ ช้ น  า ขอ ง
โครงการอาจท าให้ชุมชนมีน  า
ใช้ไม่เพียงพอ/แหล่งน  าใช้ของ
โครงการควรใช้น  าคนละแหล่ง
กับชุมชน 

- กังวลเรื่องไฟฟ้าไม่พอใช้ 

- ศึกษาปริมาณการใช้น  าและการใช้ไฟฟ้า ของคนงานก่อสร้าง 

- ประเมินความเพียงพอของการใหบ้ริการน  าใช้และไฟฟ้าของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

- ประเมินผลกระทบต่อการใช้น  าและการใช้ไฟฟ้าของชุมชน  

8. การจัดการน  าเสีย - กังวลเรื่องปัญหามลพิษทาง
น  า/ระบบการจัดการน  าเสีย 
บ าบัดสารเคมี และตรวจวัด
ก่อนปล่อยทิ ง 

- ศึกษาการให้บริการบ าบัดน  าเสียของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- การจัดการน  าเสียและขอบข่ายการให้บริการตลอดจนขีด
ความสามารถในการให้บริการจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมถึง
สถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการน  าเสียในพื นที่ศึกษา 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดน  าเสีย 
โดยเฉพาะน  าเสียจากคนงานก่อสร้าง 

- ประเมินความเพียงพอของมาตรการในการก ากับดูแล
ผู้รับเหมาก่อสร้างในด้านการจัดการน  าเสีย และประเมิน
ความสามารถในการให้บริการบ าบัดน  าเสยีของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องจัดการน  าเสียจากโครงการ 

9. การจัดการของเสีย - ควรมีการก าจัดของเสียโดยไม่
เป็นภาระต่อหน่วยงานท้องถิ่น 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดของเสีย 

- คาดการณ์ปริมาณของเสียจากการด าเนินโครงการ และประเมิน
ความสามารถในการให้บริการก าจัดของเสียของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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10. ผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 

- กังวลเรื่องผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพประมงจาก
กิจกรรมของโครงการ 

- พิจารณารับคนงานในท้องถิ่น 

- ความไม่เพียงพอของสถานศึกษา 

- ผลกระทบด้านจิตใจ/ประชากร
แฝง 

- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในจังหวัดระยอง และเทศบาลเมือง
มาบตาพุด  

- ศึกษาผลกระทบด้านการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจาก
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน  าทะเลและนิเวศวิทยาทางน  า และ
ประเมินผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ในด้าน
รายได้จากการประกอบอาชีพ (รายได้/โอกาสของการประกอบ
อาชีพ) 

- ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนโดยรอบ (ผล
จากการเข้ามาของคนงานก่อสร้าง) 

11. ความเพียงพอและ
การเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณสุข
และสุขภาพ 

- กังวลเรื่ องความพร้อมของ
ระบบสาธารณสุขและความไม่
เพียงพอ 

- ศึกษาข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข สถิติการเจ็บป่วย การตาย 
การเกิดโรค จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประเมินความพร้อมและความเพียงพอของระบบบริการสุข
ภาพรวมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของคนงาน 

12. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- - ศึกษาข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการท างาน ความ
ปลอดภัย และแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการ และมาตรฐานการจัดการด้าน 
อาชีวอนามัยที่มีอยู่ 

- ประเมินผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
คนงานก่อสร้าง 

13. การประเมินอันตราย
ร้ายแรงท่ีจะส่งผล
กระทบต่อความ
ปลอดภัยสาธารณะ 
(อุบัติเหต/ุอุบัติภัย) 

- กั งวล เรื่ อ งการรั่ ว ไหลของ
น  ามัน 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น 
อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุอุปกรณท์ั งทางบกและทางน  า เป็นต้น 

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการป้องกันอุบัติ เหตุ และ
แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่างๆ ของโครงการ 

- ประเมินความเพียงพอของการป้องกันอุบัติเหตุของโครงการ 
และประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยสาธารณะ 

- จ าแนกและบ่งชี กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงจากกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 4  

- ประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระเบียบกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 47 
 

ตารางท่ี 9 ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเด็นหลักของโครงการ 
ขอบเขต 

การประเมินผลกระทบ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการประเมินผลกระทบ 

ระยะด าเนินการ   
1. ผลกระทบต่อสมุทร

ศาสตร ์
- กังวลเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง/
ก า ร เ ป ลี่ ย น ทิ ศ ท า ง ข อ ง
กระแสน  า 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
สมุทรศาสตร์ 

- วิเคราะห์และประเมินการเปลีย่นแปลงด้านสมุทรศาสตร์จาก
กิจกรรมของโครงการ 

2. ผลกระทบต่อคณุภาพ
น  าทะเลและ
นิเวศวิทยาทางทะเล 

- - ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดน  าเสีย 
เช่น น  าที่ปนเปื้อนสารปิโตรเลียมจากการขนถ่ายไปก าจัดหรือ
บ าบัด น  าที่อาจมีการปนเปื้อนน  ามันบริเวณลานปั๊ม เป็นต้น ที่
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน  าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเล 

- ประเมินผลกระทบดา้นคุณภาพน  าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเล 
3. ผลกระทบต่อการ

ประมงและการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  า 

- ชาวประมงที่ เคยจับสัตว์น  า
บริเวณนั นต้องย้ายไปหาที่ท า
กินบริเวณอื่น 

- ปริมาณเรือที่เข้ามามาก ขึ นจะ
ส่งผลต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  า  

- ศึกษาลักษณะการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าในบริเวณ
พื นที่โครงการ 

- ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของ
น  าทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่
เป็นอาหารของสัตว์น  าเศรษฐกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ
ของสัตว์น  าเศรษฐกิจและส่งผลต่อการประมงและการเพาะเลี ยง
สัตว์น  า 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพ
อากาศของพื นที่
ศึกษา 

- กั งวลเรื่ องฝุ่ นละออง และ
มลพิษทางอากาศ 

 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ
ของโครงการ  

- ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษาหลังจาก
การด าเนินโครงการ  

- ประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษที่ส าคัญทางอากาศ 
5. ผลกระทบต่อระดับ

เสียง และเสยีง
รบกวน  

- กั งวล เรื่ อ ง เสียงดั งรบกวน
ชุมชน 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังจากกิจกรรม
ของโครงการ 

- ศึกษาระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวท่ีใกล้เคียงกับ
โครงการมากท่ีสุดก่อนด าเนินโครงการ 

- คาดการณ์และประเมินระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวที่
อาจได้รับผลกระทบ  

6. ผลกระทบต่อการ
คมนาคมทางน  า 

- - ศึกษาปริมาณการจราจรทางน  าบริเวณอ่าวมาบตาพุด    

- ประเมินสภาพการจราจรทางน  าท่ีอาจเปลีย่นแปลงไปหลังด าเนนิ
โครงการ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากการกีดขวาง
การเดินเรือ หรือความไม่สะดวกในการสัญจรทางน  า 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 48 
 

ตารางท่ี 9 ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเด็นหลักของโครงการ 
ขอบเขต 

การประเมินผลกระทบ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการประเมินผลกระทบ 

7. การจัดการน  าเสีย - ความหนาแน่นการจราจรทางน  า - ศึกษาการบ าบัดน  าเสียของระบบบ าบัดน  าเสียของ บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามันใน
ปัจจุบัน 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดน  าเสีย 

- คาดการณ์ปริมาณน  าเสียจากการด าเนินโครงการ และประเมิน
ความสามารถในการบ าบัดน  าเสียของ บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน ในกรณีที่ต้อง
จัดการน  าเสียจากโครงการ 

8. การจัดการของเสีย - ควรมีการก าจัดของเสียโดยไม่
เป็นภาระต่อหน่วยงานท้องถิ่น 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดของเสีย 

- คาดการณ์ปริมาณของเสียจากการด าเนินโครงการ และประเมิน
ความสามารถในการให้บริการก าจัดของเสียของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

9. ผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 

- กังวลเรื่องผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพประมงจาก
กิจกรรมของโครงการ 

- พิจารณารับคนงานในท้องถิ่น 

- ความไม่เพียงพอของสถานศึกษา 

- ผลกระทบด้านจิตใจ/ประชากร
แฝง 

- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในจังหวัดระยอง และเทศบาลเมือง
มาบตาพุด  

- ศึกษาผลกระทบด้านการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจาก
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน  าทะเลและนิเวศวิทยาทางน  า และ
ประเมินผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ในด้าน
รายได้จากการประกอบอาชีพ  

10. ความพอเพียงและ
การเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณสุข
และสุขภาพ 

- กังวลเรื่ องความพร้อมของ
ระบบสาธารณสุขและความไม่
เพียงพอ 

- ศึกษาข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข สถิติการเจ็บป่วย การตาย 
การเกิดโรค จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประเมินความพร้อมและความเพียงพอของระบบบริการสุข
ภาพรวมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของพนักงาน 

11. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- - ศึกษาข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการท างาน ความ
ปลอดภัย และแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- ประเมินผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานในโครงการ 



รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
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การประเมินผลกระทบ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการประเมินผลกระทบ 

12. การประเมินอันตราย
ร้ายแรงท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อความ
ปลอดภัยสาธารณะ 
(อุบัติเหต/ุอุบัติภัย) 

- กั งวล เรื่ อ งการรั่ ว ไหลของ
น  ามัน 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น 
อุบัติเหตุและการรั่วไหลของสารปิโตรเลียมที่ขนถ่าย เป็นต้น 

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการป้องกันอุบัติ เหตุ และ
แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่างๆ ของโครงการ 

- ประเมินความเพียงพอของการป้องกันอุบัติเหตุของโครงการ 
และประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยสาธารณะ 

- จ าแนกและบ่งชี กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงจากการด าเนินโครงการ  

- ประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระเบียบกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

7 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการเพ่ิมเติมได้ที่ 

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
คุณชุติมา ชูจรัส 
โทรศัพท์ : 038-971129 อีเมล zchutima.c@pttgcgroup.com 

 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
คุณกุลรดา สุธีระเวชช์ 
โทรศัพท์ : 02-763-2828 ต่อ 2965 โทรสาร 02-763-2830  
อีเมล khunlada.s@uaeconsultant.co.th 
คุณวิภาวี เกิดสว่าง 
โทรศัพท์ : 02-763-2828 ต่อ 2827 โทรสาร 02-763-2830  
อีเมล wipawee.k@uaeconsultant.co.th 


