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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 

โครงการท่าเทียบเรือท่ี 3 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 

สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ ์

1. เหตุผล ความจ าเปน็ และความเป็นมาของโครงการ 

ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ แต่เดิมเป็นของบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (NPC) ซึ่งได้
เปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  ต่อมามีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ปตท. เคมิ
คอล จ ากัด (มหาชน) (PTTCH) กับบริษัท ปตท. อะโรมาติกส์และการกลั่น จ ากัด (มหาชน) (PTTAR) และ
เปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) โดยโครงการท่าเทียบเรือและคลังผลติภัณฑ์ของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่บริเวณท่าเทียบ
เรือน้ าลึกติดกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ
เพื่อใช้ขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ เอทธิลีน (Ethylene) โพรพิลีน 
(Propylene) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มิกซ์ซี 4 (Mixed C4) ซี 4 ราฟฟิเนท (C4 Raffinate) บิวทีน-1 
(Butene-1) เอทธิลีนไดคลอไรด์ (Ethylene Dichloride; EDC) ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (Vinyl Chloride 
Monomer; VCM) เมทานอล (Methanol) โมโนเอทธิลีนไกลคอล (Mono Ethylene Glycol; MEG) และ  
1, 3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของท่าเทียบเรือ ได้แก่ องค์ประกอบนอกชายฝั่ง 
ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือพร้อมลานท่าเทียบเรอื ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ท่าเทียบเรือส่วนที่ 1 และท่าเทียบ
เรือส่วนที่ 2 และองค์ประกอบบนชายฝั่งทะเล คือ คลังผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาโครงการท่าเทียบเรือที่  3 โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือพร้อมสะพาน 
ท่าเทียบเพิ่มเติมอีก 1 ท่า ซึ่งจะเช่ือมต่อกับท่าเทียบเรือที่ 1 และท่าเทียบเรือที่ 2 ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
รวมทั้งก่อสร้างและติดตั้งระบบท่อขนส่ง ถังเก็บกัก และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่คลัง
ผลิตภัณฑ์บนหลังท่า เพื่อรองรับการขนส่งโพรเพน (Propane) จากเรือขนาดประมาณ 50,000 ตันกรอส  
ไปเก็บกักที่คลังผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงโอเลฟินส์ ของกลุ่มบริษัทฯ หรือบริษัท
อื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป การด าเนินการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2562)  
ซึ่งก าหนดให้การก่อสร้างท่าเทียบเรือที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่  500 ตันกรอสข้ึนไป หรือมีความยาวหน้าท่า
ตั้งแต่ 100 เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป ต้องเสนอรายงานการประเมนิผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในข้ันขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ 
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2. ท่ีตั้งโครงการ 

การพัฒนาท่าเทียบเรือที่ 3 รวมทั้งการก่อสร้างและติดตั้งระบบท่อขนส่ง ถังเก็บกัก และอุปกรณ์
สนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการในพื้นที่ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

ทั้งนี้ ได้ก าหนดพื้นที่ศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยในพื้นที่
รัศมี 5 กิโลเมตรรอบทีต่ั้งโครงการ ซึ่งครอบคลมุพืน้ที่บางส่วนของเทศบาลเมอืงมาบตาพดุ ได้แก่ ชุมชนหนองแฟบ 
ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ชุมชนวัดโสภณ ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนซอยประปา ชุมชนกรอกยายชา ชุมชน 
หนองแตงเม ชุมชนหนองน้ าเย็น ชุมชนตลาดห้วยโป่ง ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ และชุมชนมาบชลูด และ
บางส่วนของเทศบาลต าบลบ้านฉาง ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแผ่นดินไท หมู่ 2 บ้านประชุมมิตร และหมู่ 4 บ้านพยูน 
ดังรูปท่ี 1 

3. รายละเอียดโครงการ 

ท่าเทียบเรือที่ 3 เป็นท่าเทียบเรือแบบสะพานท่าเทียบเรือ (Jetty) ซึ่งเช่ือมต่อกับสะพานท่าเทียบเรือที่
บริเวณปลายสะพานด้านตะวันตกใกล้กับท่าเทียบเรือส่วนที่ 2 ในปัจจุบัน สะพานท่าเทียบเรือของโครงการ
ช่วงแรกจะขนานไปกับชายฝั่ง ก่อนจะหักมุมตั้งฉากกับชายฝั่งไปเช่ือมต่อกับท่าเทียบเรือที่ 3 มีความยาวรวม
ประมาณ 800 เมตร โดยท่าเทียบเรือที่ 3 ออกแบบเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่บนเสาเข็มเหล็กยื่น
ออกไปในทะเล มีความยาวหน้าท่าบริเวณชานชาลาท่าเทียบเรือ (Loading Platform) ประมาณ 30 เมตร 
กว้าง 18 เมตร (พื้นที่ชานชาลาเทียบเรือขนาดประมาณ 540 ตารางเมตร) ติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนการ
ด าเนินการท่าเทียบเรือ ได้แก่ หลักเทียบเรือ (Breasting Dolphin) จ านวน 4 หลัก (มีความยาวหน้าท่ารวม
หลักเทียบเรือประมาณ 80 เมตร) และหลักผูกเรือ (Mooring Dolphin) จ านวน 6 หลัก (มีความยาวหน้าท่า
รวมหลักผูกเรือ 6 หลัก ประมาณ 278 เมตร) ท่าเทียบเรือที่ 3 นี้ สามารถรองรับเรือที่มีขนาด 50,000 ตันกรอส  
มีการติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่าย (Loading Arm) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ซึ่งสามารถขนถ่ายโพรเพน 
(Propane) จากเรือได้ประมาณ 1,500 ตัน/ช่ัวโมง หรือประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ปริมาณการ 
ขนถ่ายสูงสุดตลอดทั้งปีประมาณ 2,000,000 ตัน/ป ี
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4. แผนการด าเนินโครงการ 

เมื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบจาก สผ. และได้รับ
อนุมัติ/อนุญาตให้ท าการก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โครงการจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและ
พัฒนาท่าเทียบเรือที่ 3 รวมทั้งการก่อสร้างถังเก็บกักและติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้องประมาณ 2 ปี 9 
เดือน ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แผนการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรม 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
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1 
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2 
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3 
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4 
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1 

ไตรมาส
2 

ไตรมาส
3 

ไตรมาส
4 

ไตรมาส
1 

ไตรมาส
2 
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3 

1. การก่อสร้างท่าเทียบ
เรือและติดตั้งอุปกรณ์
สนับสนุน (24 เดือน) 

           

2. การก่อสร้างถังเก็บกัก 
โพรเพนและติดตั้ง
อุปกรณ์สนับสนุน (30 
เดือน) 

           

3. เร่ิมด าเนินการขนถ่าย 
โพรเพน 

           

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะเริ่มการก่อสร้างเมื่อได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับอนุมัติ/อนุญาตให้ท าการก่อสร้างจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว 

5. การด าเนนิการดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส าหรับรูปแบบและการด าเนินงาน จะปฏิบัติตามกระบวนการที่ระบุไว้ในแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกระบวนการมีส่วนร่วมและ 
รับฟังความคิดเห็นฯ 2 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ (ส าหรับรายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 2) 

• ครั้งท่ี 1 – กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดข้ึนและผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 
อีกทั้งยังเป็นการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรบัฟังความคิดเหน็มาใช้ประกอบการศึกษา 
และการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 
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• ครั้งท่ี 2 – กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดท าร่างรายงานและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ พร้อมน าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการด าเนินการด้านการมสี่วนร่วมของโครงการ 
 

ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมนิ
ทางเลือกโครงการ (ครั้งที่ 1) แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดย
ขณะนี้ เป็นการด าเนินการในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการจัดท าร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียดของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ดังนี้ 

ศึกษารายละเอียดโครงการ และทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการที่เก่ียวข้องเพื่อก าหนดขอบเขตการศึกษา 

ศึกษา ส ารวจและเก็บข้อมูลทุติยภูมิและภาคสนามที่เก่ียวข้อง 

 

ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ยื่นเสนอรายงานฯ ต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

PP1 : ประชุมรับฟัง 

ความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 

PP2 : ประชุมรับฟัง 

ความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ส ารวจและรับฟังความคดิเห็นฯ 
- ส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 

- สนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์เชิงลึก 
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5.1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มสี่วนได้เสีย ครั้งท่ี 2 

5.1.1 วัตถุประสงค ์

• เพื่อน าเสนอผลการศึกษาและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่าง
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

• เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างผลการศึกษา และร่าง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5.1.2 กลุ่มเปา้หมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ครอบคลุม 7 กลุ่ม ตามแนวทาง
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 1) ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 2) ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) ผู้ที่ท าหน้าที่พิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 5) องค์การเอกชนด้านการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในท้องถ่ินและในระดับอุดมศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 6) สื่อมวลชน และ 7) ประชาชนทั่วไป 

5.1.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ข้ันตอนในการด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนเข้าร่วมประชุมพร้อมเปิดเผยเอกสารโครงการ การลงทะเบียนล่วงหน้า การจัดประชุมฯ การรับฟังความ
คิดเห็นเพิ่มเติม และการจัดท าพร้อมเปิดเผยรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ
แสดงดังตารางท่ี 2 และภาพถ่ายแสดงการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมฯ ดังรูปท่ี 3 
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ตารางท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2 

การด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 

1) การแจ้งก าหนดการจัดประชุม วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 แจ้งให้ สผ. ทราบผ่านทางหนังสือแจ้งก าหนดการ 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ล่วงหน้า 30 วัน 

2) การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้า
ร่วมประชุมพร้อมเปิดเผยเอกสาร
โครงการ 

 
 

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ฉบับประจ าเดือนกุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2562 

แจ้งให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะ 
โดยผ่านช่องทางต่าง  ๆรวม 6 ช่องทาง ได้แก่  

• หนังสือเชิญพร้อมเอกสารโครงการ  
จ านวน 203 ฉบับ 

• โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 56 แห่ง 

• หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น : หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์  

 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562 

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562 

 
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2562 

• สถานีวิทยุท้องถิ่น : กรีนวอยซ์ เรดิโอ 105 
เมกะเฮิร์ทซ์ 

• เว็บไซต์ : www.uaeconsultant.com 

 
• ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่  (2x3 เมตร) 

จ านวน 3 แห่ง 
3) การรับลงทะเบียนล่วงหน้า ช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง  

1 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้
เสียและหน่วยงานที่เก่ียวข้องแจ้งความประสงค์ในการ
เข้าร่วมประชุมฯ ได้ล่วงหน้า ด้วยการส่งแบบตอบรับมา
ทางไปรษณีย์ โทรสาร อีเมล หรือโทรศัพท์แจ้งโดยตรง 

4) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ครั้งที่ 2 

วันพุธที่ 6 มีนาคม  
พ.ศ. 2562  

เวลา 08.30-12.00 น.  
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 

 

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อน าเสนอผล
การศึกษา รวมถึงร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการรวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน  

5) การรับฟังความคิดเห็นภายหลัง
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
(ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 15 วัน) 

ตั้งแต่วันที่ 6-21 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ อย่างต่อเน่ือง ไม่น้อย
กว่า 15 วัน รวม 4 ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร 
ไปรษณีย์ และอีเมล 

6) การจัดท าและเปิดเผยรายงาน
สรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ 

ภายในวันที่ 5 เมษายน  
พ.ศ. 2562 

จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมค าชี้แจง และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวไปยัง สผ. และกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย เพื่อ
รับทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป 
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โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  
ชุมชนกรอกยายชา 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  
โรงเรียนวัดมาบชลูด 

  

ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่  
บริเวณแยกศูนย์ราชการ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ 
บริเวณแยกตากวน 

รูปท่ี 3 การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2 ของโครงการ 
 

5.1.3.1 การด าเนนิงาน 

การด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ด าเนินการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

 ผู้เข้าร่วมการประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2 

มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวม 537 คน และสามารถจ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่ม ได้ดัง
ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 จ าแนกตามกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (7 กลุ่ม) จ านวน (คน) 

1. ผู้รับผลกระทบ  

1.1 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ 108 
1.2 ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด (นอกรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ) 173 

1.3 ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลต าบลบ้านฉาง (นอกรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ) 102 

1.4 กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 56 

1.5 โรงงาน/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 3 

1.6 สถานศึกษา/สถานพยาบาล/ศาสนสถาน 5 

2. ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

2.1 เจ้าของโครงการ 20 
2.2 บริษัทที่ปรึกษา 12 

3. ผู้ท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  - 

4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  31 
5. องค์การเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ 
3 

6. สื่อมวลชน 3 

7. ประชาชนท่ัวไป 21 
รวม 537 

หมายเหตุ : จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมอ้างอิงจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ของโครงการท่าเทียบเรือ
ที่ 3 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  
พ.ศ. 2562 โดยผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีไม่รวมผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ) มีจ านวน 505 คน 

  



 

 
รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 

โครงการทา่เทียบเรือที ่3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 10 

 ก าหนดการประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2 

ในการด าเนินการจัดประชุมฯ สามารถสรุปก าหนดการ และรูปแบบกิจกรรมตามแต่ละ
ช่วงเวลา (ตามสถานการณ์จริง) ได้ดังนี้ (ส าหรับภาพถ่ายบรรยากาศการจัดประชุมฯ แสดงดังรูปท่ี 4) 

08.30-09.00 น. ลงทะเบยีนและรับเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคดิเห็นฯ 

 *** รับประทานอาหารว่าง*** 

09.00-09.15 น. กล่าวตอ้นรับผู้เข้าร่วมรับฟงัความคิดเห็นฯ และแจ้งก าหนดการของการรับฟงัความคิดเห็นฯ 

09.15-09.35 น. - กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถปุระสงคข์องการรับฟังความคิดเห็นฯ  

   โดย คุณพิรุณ กร่ิมวงษ์รัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค 
         บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

  - กล่าวเปดิการประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ 

 โดย คุณยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้วา่ราชการจงัหวัดระยอง 

09.35-10.15 น. น าเสนอโครงการโดยล าดับการน าเสนอ ประกอบด้วย  

- วัตถุประสงค์ของการรับฟงัความคดิเห็นฯ 

   โดย คุณศภุรัตน์  โชติสกุลรัตน์  ผู้ช านาญการสิง่แวดลอ้ม  
       บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาสิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

- แนะน าความเป็นมา หลักการ เหตุผล และรายละเอียดของโครงการ  
โดย คุณสมภพ  ใจเย็น  ผูจ้ัดการโครงการ  
      บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

- แผนการด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  

- การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการด้านสิง่แวดลอ้ม 

โดย คุณนวรัตน์  เก้ียวมาศ ผู้ช านาญการสิ่งแวดลอ้ม  
      บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาสิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

10.15-11.50 น.   ผู้ร่วมประชุมรับฟังความคดิเห็นฯ แสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะตา่งๆ 

11.50-12.00 น.  สรุปการรับฟังความคดิเห็นฯ และปดิการรับฟังความคิดเห็นฯ 
โดย คุณนวรัตน์ เก้ียวมาศ  ผู้ช านาญการสิ่งแวดลอ้ม  
      บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาสิสต ์แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

12.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  



 

 
รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 

โครงการทา่เทียบเรือที ่3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 11 

  

  

  

  

รูปท่ี 4 ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2  
เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 

  



 

 
รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 

โครงการทา่เทียบเรือที ่3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 12 

 สื่อการน าเสนอ และเอกสารส าหรับการจัดประชุมฯ 

สื่อและเอกสารส าหรับการจัดประชุมฯ ประกอบด้วย สื่อในการน าเสนอ (Slide Presentation) 
จดหมายข่าว (Press Release) และชุดเอกสารส าหรบัการประชุม ได้แก่ ก าหนดการ เอกสารประกอบการรบัฟงั
ความคิดเห็นฯ แบบประเมินผล และแบบแสดงความคิดเห็น (กระดาษเขียนข้อค าถาม)  

 การเปิดรับฟังความคิดเห็นภายหลังการจัดประชมุฯ 

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการภายหลังจากจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ อย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ 
โทรสาร ไปรษณีย์ และอีเมล 

 การรับฟังความคิดเห็นในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2  

ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้ 

• การซักถามโดยตรงในที่ประชุม 

• การเขียนค าถามและข้อเสนอแนะในกระดาษเขียนข้อค าถามที่แนบไปพร้อมกับเอกสาร
ส าหรับการประชุม 

• แบบประเมินผลที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม และขอรับคืนภายหลังเสร็จสิ้นการจัดประชุม 
รับฟังความคิดเห็นฯ 

5.1.3.2 ผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2 

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2 

หลังจากน าเสนอรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วมประชุมได้น าเสนอประเด็นห่วงกังวล 
และสอบถามรายละเอียดโครงการ ตลอดจนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการผ่านการแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจาในที่ประชุม สรุปได้ดังตารางท่ี 4 และการเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรใน
กระดาษเขียนข้อค าถาม (แบบแสดงความคิดเห็น) สรุปได้ดังตารางท่ี 5 

  

  



 

 
รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 

โครงการทา่เทียบเรือที ่3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 13 

ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

1. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการ 

- การออกแบบสะพานท่าเทียบเรือควรค านึงถึงระดับ
ความสูงของน้ าทะเล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ด้วย 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
การพัฒนาโครงการท่าเทียบเรือที่ 3 เป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
พร้อมสะพานท่าเทียบเพิ่มเติมอีก 1 ท่า โดยเชื่อมต่อกับท่าเทียบเรือ
ที่  1 และท่าเทียบเรือที่  2 ที่ด าเนินการอยู่ ในปัจจุบัน  ซ่ึงมีการ
ออกแบบตามมาตรฐานสากลและมีลักษณะโครงสร้างโปร่งเช่นเดียวกับ
สะพานท่ าเที ยบเรื อปั จจุบัน โดยมีความสู งของสะพานจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 5 เมตร ซ่ึงเป็นความสูงที่เพียงพอต่อ
การลอดผ่านของเรือประมงพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพอยู่ใกล้กับพื้นที่
โครงการ  

- ส าหรับโครงการอ่ืนๆ ที่จะมีในอนาคต ในการน าเสนอ
รายละเอียดของสารเคมีที่ใช้ในโครงการ ขอให้ท าเป็น
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อสื่อความให้ผู้เข้าประชุมได้เห็น
ภาพชัดเจนขึ้น 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ ทั้งน้ี จะปรับรูปแบบการน าเสนอให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น เช่น ท าเป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ส าหรับการน าเสนอ
ของโครงการอ่ืนๆ ในโอกาสต่อไป 

- การจัดการไอระเหยของสารโพรเพนด าเ นินการ
อย่างไร โครงการจะใช้ระบบดูดกลับ หรือส่งไปเผาที่
หอเผา และมีการปล่อยไอระเหยออกสู่บรรยากาศ
หรือไม่ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
การขนถ่ายและเก็บกักโพรเพนของโครงการเป็นการด าเนินการใน
ระบบปิดทั้งหมด จึงมีโอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลออกสู่บรรยากาศได้
น้อยมาก อย่างไรก็ตาม โครงการได้ออกแบบให้มีระบบดูดกลับไอ
ระเหยของโพรเพน (Vapor Return Line) ส าหรับรองรับไอระเหยของ
โพรเพนที่อาจเกิดขึ้นจากการขนถ่าย โดยไอระเหยจะถูกดูดกลับเข้าสู่
ถังกักเก็บอีกครั้ง จึงไม่มีการระบายไอระเหยออกสู่บรรยากาศ 
นอกจากน้ี โครงการจะมีการติดตั้งหอเผาระดับพื้นแบบระบบปิด 
(Enclosed Ground Flare) ส าหรับรองรับการเผาโพรเพนเฉพาะใน
กรณีฉุกเฉินเท่าน้ัน เช่น เกิดเหตุไฟดับและท าให้โพรเพนในถังเก็บกัก
ระเหยเป็นไอจนความดันในถังเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

- บริเวณท่าเทียบเรือมีระบบจัดการไอระเหยอย่างไร ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
การขนถ่ายบริเวณท่าเทียบเรือจะใช้อุปกรณ์ขนถ่าย (Loading Arm) 
ซ่ึงเป็นระบบปิด โดยออกแบบระบบให้มีการหยุดการท างานโดย
อัตโนมัติหากเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency quick release system) 
ดังน้ัน กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน/เหตุการณ์ไม่คาดคิดขณะขนถ่าย เช่น 
เกิดพายุ คลื่นลมแรง เป็นต้น ระบบจะท าการตัดการขนถ่ายโดย
อัตโนมัติภายใน 5 วินาที  
ส าหรับการจัดการไอระเหยบริเวณท่าเทียบเรือ โครงการได้ออกแบบให้
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มีระบบดูดกลับไอระเหยของโพรเพน (Vapor Return Line) ส าหรับ
รองรับไอระเหยของโพรเพนที่อาจเกิดขึ้นจากการขนถ่าย โดยไอระเหย
จะถูกดูดกลับเข้าสู่ถังกักเก็บอีกครั้ง จึงไม่มีการระบายไอระเหยออกสู่
บรรยากาศ 

- ในระยะด าเนินการ ใช้เวลาในการขนถ่ายโพรเพนนาน
เท่าใด หากเกิดเหตุการณ์รั่วไหล ประชาชนจะรับทราบ
ได้อย่างไร 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
เรือขนส่งโพรเพนมีความถี่ในการเข้าเทียบท่าประมาณ 1-2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ หรือสูงสุดประมาณ 104 เที่ยวต่อปี  ส าหรับการขนถ่าย 
โพรเพนจากเรือมายังถังกักเก็บโดยปกติจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 
ชั่วโมง  
ทั้งน้ี โครงการจะมีการติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) ใน
บริเวณท่าเทียบเรือและพื้นที่ถังเก็บกักโพรเพน เพื่อป้องกันและเฝ้า
ระวังเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของโพรเพน
ระบบตรวจจับก๊าซจะส่งสัญญาณเตือนไปยังห้องควบคุม และปิดระบบ
การท างานของระบบต่างๆ ภายใน 5 วินาที เพื่อระงับเหตุรั่วไหล 
ส าหรับโพรเพนบางส่วนที่อาจรั่วไหลออกสู่บรรยากาศจากกรณีฉุกเฉิน 
จะมีปริมาณน้อยมากซ่ึงมีความเข้มข้นต่ ากว่าขอบเขตการจุดติดไฟและ
ระเบิด (Lower Explosive Limit : LEL) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ ส าหรับพนักงานใน
พื้นที่โครงการจะปฏิบัติตามแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่โครงการ
ได้ก าหนดไว้เพื่อความปลอดภัย 

- การตอกเสาเข็มของท่าเรือ ใช้เสาเข็มแบบกลวง ซ่ึง
เกิดการฟุ้งกระจายน้อยมาก จึงไม่กังวล ว่าจะเกิด
ผลกระทบขึ้น 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

2. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 ผลกระทบต่อคุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเล 

- การก่อสร้างท่าเทียบเรือของโครงการ อาจมีผลกระทบ
ต่อแนวปะการังที่มีอยู่เดิม ขอให้โครงการพิจารณา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และก าหนดแผนการฟื้นฟู
ปะการังให้เหมาะสม 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
โครงการท่าเทียบเรือที่ 3 เป็นก่อสร้างท่าเทียบเรือพร้อมสะพานท่า
เทียบเพิ่มเติมอีก 1 ท่า โดยเชื่อมต่อกับท่าเทียบเรือที่ 1 และท่าเทียบ
เรือที่ 2 ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงจากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน  
ไม่พบว่ามีแนวปะการังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือ โดยแนว
ปะการังที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ บริเวณหินโขง ซ่ึงอยู่ห่าง
จากโครงการไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร 
ส าหรับผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล โครงการได้มีการศึกษาและ

- เน่ืองจากแนวสะพานส าหรับวางท่อในปัจจุบัน อยู่ใกล้
กับแนวหินที่เป็นแหล่งการท าประมง จึงควรศึกษา
ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเลด้วย 



 

 
รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 

โครงการทา่เทียบเรือที ่3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 15 

ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการฟุ้งกระจายของตะกอนใน
กิจกรรมการตอกเสาเข็ม พบว่า ความเข้มข้นของตะกอนมีค่าสูงสุด 
ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณจุดตอกเสาเข็ม 
ส าหรับตะกอนที่มีความเข้มข้นมากกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน จะมีรัศมี
การฟุ้งกระจายประมาณ 1 กิโลเมตรจากจุดตอกเสาเข็ม โดยเม่ือเวลา
ผ่านไปประมาณ 8 ชั่วโมง ความเข้มข้นของตะกอนจะลดลงจนใกล้เคียง
กับความเข้มข้นตะกอนพื้นฐานในน้ าทะเล (ต่ ากว่า 10 ส่วนในล้าน
ส่วน) ทั้งน้ี ผลกระทบจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่ มีการตอกเสาเข็ม
ประมาณ 5 เดือนเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นผลกระทบระยะสั้น อย่างไรก็ตาม 
โครงการได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพ
น้ าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเล เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น 

• ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างรวบรวมน้ าเสียจากกิจกรรม
ก่อสร้าง และท าการกรองตะกอนออกด้วยทรายและตะแกรง
จนน้ าใสก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ าสาธารณะ 

• ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างตรวจวัดปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง
ในทะเล ตามวิธีที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าทะเลเพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐานในการควบคุม
ปริมาณสารแขวนลอยที่ เ กิดจากกิจกรรมก่อสร้างของ
โครงการ 

• ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจวัดปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ในช่วง
น้ าลง) ตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมก่อสร้างในทะเล โดยหาก
พบว่า ปริมาณสารแขวนลอยมีแนวโน้มสูงขึ้นใกล้เคียงค่า
มาตรฐาน ให้โครงการท าการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขทันที
จนค่าดังกล่าวลดลง หากค่าดังกล่าวมีค่าสู งขึ้นจนเกินค่า
มาตรฐาน ให้โครงการหยุดกิจกรรมก่อสร้างในทะเลทันที 
จนกว่าค่าความขุ่นกลับเข้าสู่เกณฑ์ที่ก าหนดจึงเริ่มด าเนินการ
ต่อไปได้ 
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2.2 การคมนาคมขนส่ง  

- เน่ืองจากในระยะก่อสร้างของโครงการ อาจท าให้เกิด
ปัญหาการจราจรติดขัด ขอให้โครงการวางแผนจัดการ
จราจรเพื่อไม่ให้มีผลกระทบเพิ่มขึ้น 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

• กิจกรรมการขนส่งของโครงการในระยะก่อสร้าง จะมีการขนส่ง
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งทางบกและทางน้ า โดยกิจกรรมการ
ขนส่งทางบกโครงการจะใช้ทางหลวงหมายเลข 3, 36, 363 และ 
3191 เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งและหลีกเลี่ยงการขนส่ง
ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้า (06.00 – 09.00 น.) และช่วงเวลา
เร่งด่วนตอนเย็น (17.00 - 19.00 น.) ส าหรับการขนส่งทางน้ าจะ
ใช้ท่าเทียบเรือของบริษัท เอเชียอินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด ซ่ึงโครงการจะมีการประสานกับบริษัท เอเชีย
อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท พีทีที 
แอลเอ็นจี จ ากัด ในการวางแผนการขนส่ง เพื่อป้องกันและ
บรรเทาความหนาแน่นของการจราจร 

• กิจกรรมการขนส่งในระยะด าเนินการ จะมีเพียงการขนส่ง 
โพรเพนด้วยเรือขนส่งโพรเพนมีความถี่ ในการเข้าเทียบท่า
ประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือสูงสุดประมาณ 104 เที่ยวต่อปี 
ก่อนขนถ่ายโพรเพนไปยังถังกักเก็บผ่านทางระบบท่อขนส่ง 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
1) การคมนาคมขนส่งทางบกในระยะก่อสร้าง จากการประเมิน

ความสามารถในการรองรับของถนน พบว่า ปัจจุบันทางหลวง
หมายเลข 3, 36 และ 363 มีสภาพการจราจรติดขัดมาก โดยมี
ค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.75, 0.67 และ 0.69 ตามล าดับ ส าหรับ
ทางหลวงหมายเลข 3191 มีสภาพการจราจรเคลื่อนตัวพอใช้ 
โดยมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.61  
เม่ือมีกิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการจะท าให้ปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยทางหลวงหมายเลข 3 , 36 
และ 363 มีสภาพการจราจรติดขัดมากเช่นเดียวกับปัจจุบัน มีค่า 
V/C Ratio เท่ากับ 0.76, 0.68 และ 0.69 ตามล าดับ ส าหรับ
ทางหลวงหมายเลข 3161 มีสภาพการจราจรเคลื่อนตัวพอใช้
เช่นเดียวกับปัจจุบัน มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.61 นอกจากน้ี 
ในการศึกษาได้พิจารณาถึงกิจกรรมการขนส่งในระยะก่อสร้าง
ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด ซ่ึงอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ
และมีระยะเวลาก่อสร้างใกล้เคียงกันร่วมด้วย พบว่า ปริมาณ

- ขอให้มีการจัดการระบบการขนส่ง เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุ  

- เน่ืองจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการใช้ท่า
เทียบเรือของบริษัท เอเชียอินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และมีการสัญจรผ่านชุมชนหนอง
แฟบ เช่นเดียวกับบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด จึง
ขอให้ โครงการวางแผนเรื่องการจราจรขนส่งให้
เหมาะสม 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

จราจร (V/C Ratio) ของทางหลวงแต่ละเส้นเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ โดยทางหลวงหมายเลข 3, 36 และ 363 มีสภาพ
การจราจรติดขัดมากเช่นเดียวกับปัจจุบัน มีค่า V/C Ratio 
เท่ากับ 0.83, 0.74 และ 0.76 ตามล าดับ ซ่ึงไม่ได้ท าให้สภาพ
การจราจรเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน ทั้งน้ี โครงการได้ก าหนดให้
มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งทาง
บก เพื่อลดผลกระทบ เช่น 

• ก าหนดให้หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้า 
(06.00 – 09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็น (17.00 - 
19.00 น.) 

• ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างก ากับดูแลการบรรทุก
น้ าหนักของรถไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด และควบคุม
ให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดย
ก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืน 

• ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างเตรียมพื้นที่จอดรถส าหรับ
รถบรรทุกของโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อมิให้มีการกีดขวาง
การสัญจรบนเส้นทางคมนาคมภายนอกและบริ เ วณ
ด้านหน้าโครงการ 

2) การคมนาคมขนส่งทางน้ าในระยะก่อสร้าง มีกิจกรรมหลักใน
ทะเล คือ การก่อสร้างท่าเทียบเรือ โดยใช้เรือท้องแบน (Barge) 
และเรือลากจูง (Tug) ในกิจกรรมก่อสร้างและการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง จะมีจ านวนเที่ยวเรือสูงสุดประมาณ 8 เที่ยว/
วัน เม่ือพิจารณาจากสถิติจ านวนเรือในอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีจ านวนเรือประมาณ 6,907 
เที่ยว/ปี หรือคิดเป็น 19 เที่ยว/วัน พบว่า เม่ือมีการก่อสร้าง
โครงการท่าเทียบเรือที่ 3 อาจท าให้จ านวนเที่ยวเรือในบริเวณ
ใกล้เคียงอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดมีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 
27 เที่ยว/วัน (เพิ่มขึ้น 8 เที่ยว/วัน) ประมาณร้อยละ 42.1 ทั้งน้ี 
โครงการจะอาศัยท่าเทียบเรือของบริษัท เอเชียอินดัสเทรียล 
แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในการล าเลียงวัสดุอุปกรณ์ลง
เรือ นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาจ านวนเที่ยวเรือที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด ซ่ึงมีการใช้ท่า
เทียบเรือของบริษัท เอเชียอินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

ปอเรชั่น จ ากัด ร่วมกับโครงการ โดยมีความถี่ ในการขนส่ง
ประมาณ 13 เที่ยว/วัน เม่ือรวมกับจ านวนเที่ยวเรือที่ใช้ในการ
ขนส่งของโครงการจะท าให้จ านวนเที่ยวเรือในบริเวณใกล้เคียง
อ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดมีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 40 
เที่ยว/วัน (เพิ่มขึ้น 21 เที่ยว/วัน) ประมาณร้อยละ 110.5 จาก
กิจกรรมดังกล่าวจึงท าให้สภาพจราจรทางน้ าในบริเวณพื้นที่
เพิ่มขึ้นและอาจเ กิดการกีดขวางเส้นทางการสัญจรของ
เรือประมงในพื้นที่ ใกล้ เคียงได้  โครงการจึงได้ก าหนดให้ มี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งทาง
น้ า เพื่อลดผลกระทบ เช่น 

• ก าหนดให้มีการแจ้งแผนการก่อสร้างให้กรมเจ้าท่าทราบ
ล่วงหน้า เพื่อก าหนดอาณาเขตของพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งปฏิบัติ
ตามระเบียบของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง และ
ส านักงานน าร่องอย่างเคร่งครัด 

• ก าหนดให้มีการแจ้งและประชาสัมพันธ์แผนงานและแนว
เส้นทางการเดินเรือในระยะก่อสร้างให้กลุ่มประมงที่มีการ
เดินเรือในบริเวณใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
ได้แก่ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ กลุ่มประมงเรือเล็ก
ตากวน-อ่าวประดู่ กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน กลุ่ม
ประมงเรือเล็กหาดสุชาดา กลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน 
กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านตากวน กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพลา 
กลุ่มประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภาสามัคคี กลุ่มประมงเรือเล็ก 
บ้านพยูน กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด และกลุ่มประมงเรือเล็ก
ก้นปึกสามัคคี 

• ก าหนดให้มีจุดจอดเรือที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง โดยอยู่ใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างซ่ึงไม่กีดขวางการสัญจรของเรืออ่ืนๆ 

- มีการก าหนดตารางการเดินเรือหรือไม่ และหน่วยงาน
ใดเป็นผู้ก าหนด  

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
ในการเดินเรือและการเข้าเทียบท่า-ออกจากท่าของเรือขนส่งทุกล า 
รวมทั้งเรือขนส่งโพรเพน ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ
กรมเจ้าท่าซ่ึงเป็นหน่วยงานผู้ก ากับดูแล โดยต้องจอดเรือทอดสมอที่
จุดจอดเรือซ่ึงกรมเจ้าท่าก าหนด มีระยะห่างจากชายฝั่งประมาณ 20 
กิโลเมตร จากน้ันเจ้าหน้าที่ของส านักงานน าร่องมาบตาพุดจะเป็น
ผูน้ าร่องและน าเรือเล็กมาลากจูงเรือขนส่งโพรเพนเข้าสู่ท่าเทียบเรือ
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ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

ของโครงการ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากการเดินเรือ  

2.3 การประเมินอันตรายร้ายแรง  

- ปัจจุบันในพื้นที่การนิคมฯ มีการขนส่งผลิตภัณฑ์ผ่าน
ระบบท่อเป็นจ านวนมาก ดังน้ัน จึงควรมีการดูแล
รักษาระบบท่อในภาพรวม และเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยเพื่อไมให้ เ กิด อุบัติเหตุจากการตัดและ
เชื่อมต่อท่อขนส่ง โดยขอเสนอให้ระบุเป็นมาตรการใน
รายงาน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
โดยปกติการวางท่อขนส่งในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม จะต้องมีการ
ขออนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดย
ระบุรายละเอียดของแผนงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงการ
ก ากับ ควบคุมการด าเนินงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้เกิดความ
ปลอดภัย ก่อนการด าเนินการ ซ่ึงเมื่อท าการวางท่อแล้วเสร็จ บริษัท 
อีสเทิร์นฟลูอิดทรานสปอร์ต จ ากัด (EFT) จะเป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลและ
บ ารุ งรักษาท่อขนส่งให้อยู่สภาพดีและปลอดภัยตามแผนการ
บ ารุงรักษา 
ส าหรับโครงการท่าเทียบเรือที่ 3 นอกจากการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บกักโพรเพนแล้ว จะมีการวางท่อขนส่งโพรเพนจากท่า
เทียบเรือที่ 3 ไปตามแนวสะพานท่าเทียบเรือจนถึงถังเก็บกักโพรเพน
บนฝั่ง เป็นการวางท่อใหม่บนฐานวางท่อ (Pipe Rack) ที่มีอยู่เดิมใน
ปัจจุบัน ทั้ง น้ี ในการด าเนินการจะเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ โดยจะต้องมีการขออนุญาตเข้าท างาน (Work 
Permit) การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มด าเนินการ และ มี
เจ้าหน้าที่ก ากับ ดูแลให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามข้อก าหนด
อย่างเคร่งครัด โดยมีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้าง เช่น 

• ในการคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้พิจารณาการจัดการ
ด้านความปลอดภัยประกอบ รวมถึงในสัญญาการจ้างต้องระบุ
ถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงาน
ที่ปฏิบัติงาน 

• อบรมบริ ษัทรับเหมาก่อสร้างและคนงานก่อสร้างให้ทราบ
กฎระเบียบ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงานในขอบเขต
ของบริษัท โดยมีกฎ ระเบียบ และวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในเวลาปฏิบัติงาน และก าหนดเป็นข้อตกลงในสัญญา
จ้างเหมากับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

• ในการทดสอบรอยเชื่อมของท่อทุกครั้ง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมี
ผลการค านวณระยะปลอดภัย (Safety Distance) เพื่อก าหนด

- ควรมีการก าหนดแผนการรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุทาง
เรือและมีการรั่วไหลของสารเคมีลงสู่ทะเล พร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รวมถึง
การชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
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พื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ไม่ให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปโดย
เด็ดขาด โดยติดตั้งแนวก้ัน (Barricade) และมีสัญลักษณ์พื้นที่ใช้
รังสีและสัญญาณไฟเตือนไว้ 

ในการศึกษาและจัดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการได้มีศึกษาและประเมินอันตรายร้ายแรง ซ่ึงเป็นการ
ประเมินผลกระทบในกรณีที่มีการรั่วไหลหรือแตกหักของท่อขนส่ง
และถังเก็บกักโพรเพนจนอาจเกิดการลุกติดไฟหรือการระเบิดขึ้น 
โดยจากผลการศึกษา พบว่า โอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลของอุปกรณ์
ขนถ่ายโพรเพนบริเวณท่าเทียบเรือ มีโอกาสน้อยมาก (3 x 10-7 ครั้ง/
ปี) ส าหรับโอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลและลุกติดไฟของถังกักเก็บ 
โพรเพนบนฝั่งมีโอกาสน้อยมากเช่นกัน (1 x 10-4 ครั้ง/ปี) ทั้งน้ี หาก
เกิดการรั่วไหลและติดไฟ พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจะอยู่ในบริเวณ
ท่าเทียบเรือและพื้นที่บนฝั่งของโครงการ ทั้งน้ี โครงการได้ออกแบบ
ถังเก็บกักโพรเพนให้เป็นถัง 2 ชั้น (Full Containment Storage 
Tank) ซ่ึงหากเกิดการรั่วไหลจากถังชั้นใน จะมีถังชั้นนอกในการกัก
เก็บสารเพื่อไม่ให้รั่วไหลออกสู่ภายนอก ดังน้ัน จึงมีโอกาสน้อยมากที่
จะเกิดการรั่วไหลของโพรเพนออกสู่ภายนอก อย่างไรก็ตาม เพื่อลด
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุให้เหลือน้อยที่สุด โครงการได้
ก าหนดมาตรการมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านอันตรายร้ายแรงใน
ระยะด าเนินการ เช่น 

• ติดตั้งระบบความปลอดภัยและสัญญาณเตือนในบริเวณพื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

• ก าหนดให้มีการออกแบบระบบล าเลียงผลิตภัณฑ์ให้มีข้อต่อและ
หน้าแปลนน้อยที่สุดเพื่อลดโอกาสเกิดการรั่วไหล 

• จัดให้มีแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน และตรวจสอบสภาพและ
ความเรียบร้อยของระบบท่อ 

• ออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐาน 
American Petroleum Institutes (API) และมาตรฐานของ 
National Fire Protection Association (NFPA) ประ เทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลและเป็นไปตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย 

• จัดให้มีแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และมีการฝึกซ้อมแผนอย่างน้อย
ปีละครั้ง 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

• หลีกเลี่ยงการเข้าเทียบท่าของเรือและการขนถ่ายในช่วงที่มีคลื่น
ลมแรง 

• ฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับอันตรายจากการขนถ่ายและการหก
รั่วไหล พร้อมแนวทางแก้ไข 

• จัดให้มีพนักงานเดินตรวจตราในพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบ
ความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นประจ า 

• ก าหนดให้ มีมาตรการในการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิด
ผลกระทบจากโครงการต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และประชาชน 

- ที่ผ่ านมาบริ ษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) เคยมีเหตุการณ์น้ ามันรั่วไหลกลางทะเล 
ดังน้ัน จึงควรมีแนวทางป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก และปรับปรุงแผนการป้องกัน
เหตุการรั่วไหลให้เหมาะสมและใช้งานได้จริง 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้น าเหตุการณ์น้ ามันรั่วไหลที่เคยเกิดขึ้นมาถอด
บทเรียนเพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการป้องกันแก้ไขและรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์
น้ ามันรั่วไหล เป็นต้น โดยน ามาผนวกไว้ในแผนรองรับเหตุฉุกเฉินของ
บริษัทฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในภาพรวม ซ่ึงระบุรายละเอียด
ต่างๆ อาทิ ขั้นตอนการด าเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบและที่มีความ
เก่ียวข้อง เป็นต้น  

2.4 สุขภาพ  

- จากเอกสารประกอบการประชุมหน้า 13 ที่ระบุว่า 
โพรเพนมีผลกระทบต่อสุขภาพในระดับปานกลาง ควร
เพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนว่าเป็นผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการหายใจเอาโพรเพนเข้าไปเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนและเกิดภาวะขาด
อากาศหายใจ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงโครงการจะน าไปปรับปรุง
เน้ือหาในรายงานให้มีความครบถ้วนต่อไป 

3. สังคม เศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมของประชาชน และกิจกรรม CSR 

- มีความเชื่อม่ันในการศึกษาและการด าเนินงานในทุก
โครงการที่ผ่านมาของบริษัทฯ (GC) 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

- ขอขอบคุณกลุ่มบริษัท ปตท. ที่ด าเนินงานด้านการมีส่วน
ร่วมและให้การสนับสนุนชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง  ๆที่ผ่านมา 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุนการศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กในชุมชน มีทักษะและ
ความสามารถสอดคล้องกับงาน เพื่อกลับมาท างานกับ
บริษัทและพัฒนาชุมชน รวมถึงพิจารณารับบุตรหลาน
ของคนในชุมชนเข้าท างานก่อนเป็นอันดับแรก 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

- ขอขอบคุณบริษัทฯ (GC) ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และส่งเสริมให้มีวิสาหกิจชุมชน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

- ขอบคุณบริษัทฯ (GC) ที่มีการส่งเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น  

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

- ควรก าหนดเวลาในการแสดงความคิดเห็นของแต่ละ
บุคคลเพื่อให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4. มาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

- ขอให้โครงการศึกษาและน าเสนอผลกระทบด้านลบ 
เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ผลกระทบดังกล่าว 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ อาศัยแนวทางการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ. โดยมีการประเมินผลกระทบครอบคลุมทั้ง
ระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบเชิงลบและเชิง
บวกที่จะเกิดขึ้นด้วย ซ่ึงหากเป็นผลกระทบเชิงลบจะมีการก าหนด
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบ
ในอยู่ในระดับต่ าที่สุด 

- ควรก าหนดมาตรการในการปฐมพยาบาล และการ 
ส่งต่อผู้ป่วยให้ชัดเจน 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
โครงการมีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
สาธารณสุข เก่ียวกับการปฐมพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการ ดังน้ี 

• ระยะก่อสร้าง 
- จัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าบ้านประจ าที่พักอาศัย เพื่อ

บรรเทาอาการป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- จั ด ใ ห้ มี ข้ อ มู ล เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์ ส า ห รั บ ก า ร ติ ด ต่ อ

สถานพยาบาลที่ใกล้กับที่พักอาศัยเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน 
เจ็บป่วย หรือในกรณีเกิดอุบัติเหตุของลูกจ้าง ทั้งน้ี ให้ติด
ไว้ในที่ที่ลูกจ้างเห็นได้ชัดเจน 

- ให้ความร่วมมือกับกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการ
เฝ้าระวังโรคติดต่อ 

• ระยะด าเนินการ 
- ให้ความรู้และค าแนะน าแก่พนักงานในการดูแลสุขภาพ

อนามัย และป้องกันโรคต่างๆ 
- จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ และมี

แผนการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใน 
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ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

 กรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทั้งจัดหาสถานพยาบาล
ภายนอกส าหรับพนักงานของโครงการเพื่อลดผลกระทบ
ต่อการให้บริการของสถานพยาบาลในชุมชน 

- ควรก าหนดให้ มีมาตรการในการก ากับดูแล และ
ตรวจสอบบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ทั้งน้ี โครงการได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
อันตรายร้ายแรง เพื่อใช้ในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไว้แล้ว เช่น 

• จัดให้มีแผนบ ารุงรักษาในเชิงป้องกัน รวมถึงการตรวจสอบ
สภาพท่อและความเรียบร้อยของระบบท่อภายในพื้นที่
โครงการอย่างสม่ าเสมอ 

• จัดให้มีพนักงานเดินตรวจตราในพื้นที่ โครงการ เพื่อ
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ประจ า 

5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

- ข้อมูลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ของส่วนราชการ เช่น การนิคมอุตสาหกรรมฯ ควรจัดท าให้สามารถเผยแพร่
ออนไลน์ด้วย  

หมายเหตุ : ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุมเป็นการตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่ไม่ได้มีการชี้แจงในการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ซ่ึงค าชี้แจงน้ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของโครงการและปิดประกาศเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในพื้นที่ศึกษา 

  



 

 
รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 

โครงการทา่เทียบเรือที ่3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 24 

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นในกระดาษเขียนข้อค าถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ดัง
ตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการแสดงความคิดเห็นกระดาษเขียน 
ข้อค าถาม 
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

1. รายละเอียดโครงการ 

- สารโพรเพน หากเ กิดการรั่ วไหลลงสู่ทะเล จะมี
ปฏิกริยาอย่างไร 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
โดยปกติโพรเพนจะมีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้อง และละลายใน
น้ าได้น้อยมาก อย่างไรก็ตาม ในการขนส่งโพรเพนของโครงการ จะ
อยู่ในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิต่ าภายใต้ความดัน ดังน้ัน หากเกิด
การรั่วไหลลงสู่ทะเล โพรเพนจะระเหยเป็นก๊าซจนหมดอย่างรวดเร็ว 
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าทะเลและสิ่งมีชีวิตในน้ า 

2. การศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

- ควรเพิ่มความถี่ในการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ
ด้านคุณภาพน้ าทะเล/นิเวศวิทยาทางทะเล เป็นทุก  
3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมฤดูกาลและ
ช่วงลมมรสุม 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
ในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการได้
พิจารณาจากระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ
ทั้งระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ โดยในระยะก่อสร้าง โครงการ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเล
จากการฟุ้งกระจายของตะกอนในกิจกรรมการตอกเสาเข็ม จึงได้
ก าหนดให้ มีการตรวจ วัดปริมาณสารแขวนลอยในน้ าทะ เล  
ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการเฝ้าระ วังผลกระทบ ส าหรับในระยะ
ด าเนินการ กิจกรรมของโครงการเป็นเพียงการขนส่งโพรเพนด้วยเรือ 
ซ่ึงมีระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ ากว่ากิจกรรมในระยะก่อสร้าง จึง
ก าหนดความถี่ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
คุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเลเพียงปีละ 2 ครั้งเท่าน้ัน 

- ควรมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ อาศัยแนวทางการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ. โดยมีการประเมินผลกระทบครอบคลุมทั้ง
ระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบเชิงลบและเชิง
บวกที่จะเกิดขึ้นด้วย ซ่ึงหากเป็นผลกระทบเชิงลบจะมีการก าหนด
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบ
ในอยู่ในระดับต่ าที่สุด 
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ข้อค าถาม 
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

- ควรส่งเสริมการจัดสร้างซ้ังกอแทนการท าซ้ังเชือก 
เน่ืองจากเชือกมีส่วนประกอบของพลาสติก จึงมีการ
เสื่อมสภาพและท าให้แหล่งน้ าปนเปื้อนพลาสติกมาก
ขึ้น ซ่ึงมีผลกระทบต่อสัตว์น้ า เช่น การพบไมโคร 
พลาสติกในระบบทางเดินอาหารของสัตว์น้ า เป็นต้น 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีการ
ด าเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ร่วมกับชุมชนและผู้ประกอบ
อาชีพประมงอย่างต่อเน่ือง โดยส่งเสริมการท าซ้ังเชือกเพื่อการ
ประกอบอาชีพประมงในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งน้ี บริษัทฯ ทราบและ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการปนเปื้อนของพลาสติกที่มีต่อสัตว์น้ า
เป็นอย่างดี ซ่ึงจะมีแนวทางในการแก้ไขและลดผลกระทบต่อไปใน
อนาคต เช่น ส่งเสริมการสร้างซ้ังกอแทนการท าซ้ังเชือก หรือเลือกใช้
วัสดุธรรมชาติในการท าซ้ังเชือก เป็นต้น 

- รัศมีการฟุ้งกระจายของตะกอนที่ระบุว่าฟุ้งกระจายไม่
เกิน 250 เมตร ใช้มาตรฐานจากที่ใดมาเป็นข้อก าหนด 
(เน่ืองจากในทะเลมีน้ าขึ้น น้ าลง กระแสน้ าจึงมีผลต่อ
การฟุ้งกระจาย ซ่ึงน่าจะมีผลกระทบเกินกว่า 250 
เมตร) 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
ในการศึกษาและประเมินผลกระทบการฟุ้งกระจายของตะกอนจาก
การตอกเสาเข็มในทะเล อาศัยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการ
คาดการณ์ระดับของผลกระทบและการฟุ้งกระจายของตะกอนโดย
พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามหลักวิชาการ เช่น ความเร็ว
และทิศทางของกระแสน้ า ระดับน้ าขึ้นและน้ าลงในแต่ละเดือน  
เป็นต้น ซ่ึงจากผลการศึกษา พบว่า ในเดือนตุลาคมมีพื้นที่การฟุ้ง
กระจายของตะกอนมากที่สุดจากอิทธิพลของกระแสน้ า โดยมีรัศมี
การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มีความเข้มข้นมากกว่า 10 ส่วนในล้าน
ส่วน ประมาณ 1 กิโลเมตรจากจุดตอกเสาเข็ม โดยเม่ือเวลาผ่านไป
ประมาณ 8 ชั่วโมง ความเข้มข้นของตะกอนจะลดลงจนใกล้เคียงกับ
ความเข้มข้นตะกอนพื้นฐานในน้ าทะเล (ต่ ากว่า 10 ส่วนในล้านส่วน) 
ทั้งน้ี ผลกระทบจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการตอกเสาเข็มประมาณ  
5 เดือนเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นผลกระทบระยะสั้น อย่างไรก็ตาม โครงการได้
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ าทะเลและ
นิเวศวิทยาทางทะเล เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น 

• ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างรวบรวมน้ าเสียจากกิจกรรม
ก่อสร้าง และท าการกรองตะกอนออกด้วยทรายและตะแกรง
จนน้ าใสก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ าสาธารณะ 

• ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างตรวจวัดปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง
ในทะเล ตามวิธีที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
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ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการแสดงความคิดเห็นกระดาษเขียน 
ข้อค าถาม 
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าทะเลเพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐานในการควบคุม
ปริมาณสารแขวนลอยที่ เ กิดจากกิจกรรมก่อสร้างของ
โครงการ 

• ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจวัดปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ในช่วง
น้ าลง) ตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมก่อสร้างในทะเล จ านวน 
8 จุด ดังน้ี 
- 300 เมตร ทางทิศตะวันตกของสะพานปัจจุบันห่างจาก

ชายฝั่ง 1 กิโลเมตร 
- 300 เมตร ทางทิศตะวันตกของสะพานปัจจุบันห่างจาก

ชายฝั่ง 3 กิโลเมตร 
- 300 เมตร ทางทิศตะวันออกของสะพานปัจจุบันห่างจาก

ชายฝั่ง 3 กิโลเมตร 
- 300 เมตร ทางทิศตะวันตกบริเวณจุดก่อสร้างโครงการ

ท่าเทียบเรือที่ 3 ห่างจากชายฝั่ง 5 กิโลเมตร 
- 300 เมตร ทางทิศตะวันออกบริเวณจุดก่อสร้างโครงการ

ท่าเทียบเรือที่ 3 ห่างจากชายฝั่ง 5 กิโลเมตร 
- บริเวณปะการังหินโขง 
- บริเวณเกาะสะเก็ด 
- สถานีอ้างอิงต าแหน่งห่างจากบริเวณพื้นที่ โครงการ  

5 กิโลเมตร 
โดยหากพบว่าปริมาณสารแขวนลอยมีแนวโน้มสูงขึ้น
ใกล้เคียงค่ามาตรฐาน ให้โครงการท าการวิเคราะห์สาเหตุ
และแก้ไขทันทีจนค่าดังกล่าวลดลง หากค่าดังกล่าวมีค่าสูงขึ้น
จนเกินค่ามาตรฐาน ให้โครงการหยุดกิจกรรมก่อสร้างใน
ทะเลทันที จนกว่าค่าความขุ่นกลับเข้าสู่เกณฑ์ที่ก าหนดจึง
เริ่มด าเนินการต่อไปได้ 

หมายเหตุ : ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุมเป็นการตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่ไม่ได้มีการชี้แจงในการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ซ่ึงค าชี้แจงน้ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของโครงการและปิดประกาศเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในพื้นที่ศึกษา 
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 ความคิดเห็นจากแบบประเมินผล 

จากการรวบรวมความคิดเห็นจากแบบประเมินผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 
มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 474 คน คิดเป็น (ร้อยละ 93.9) จากผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 505 คน (ไม่รวมผู้
ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ) สามารถสรุปผลการตอบแบบประเมิน ได้ดังนี้ 

• ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง จ านวน 210 ราย 
(ร้อยละ 44.3) รองลงมาเป็นผู้แทนระดับชุมชน/ท้องถ่ิน หรือผู้น ากลุ่มในพื้นที่ศึกษาและ
พื้นที่ใกล้เคียง จ านวน 191 ราย (ร้อยละ 40.3) กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จ านวน 57 
ราย (ร้อยละ 12.0) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 2.5) และอื่นๆ 
จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9)  ตามล าดับ 

• ภาพรวมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผู้ตอบแบบ
ประเมินเห็นว่ามาตรการฯ ในภาพรวมของโครงการมีความเหมาะสม จ านวน 415 ราย 
(ร้อยละ 87.6) รองลงมาเห็นว่ายังไม่เหมาะสม จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 12.4) เนื่องด้วย 
มีความกังวลว่าการด าเนินการอาจไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนดไว้ และต้องการให้มี
การติดตาม ตรวจสอบที่เข้มงวด พร้อมรายงานผลให้ประชาชนรับทราบ สามารถสรุปไดด้งั
รูปท่ี 5 ส่วนรายละเอียดและประเด็นเพิ่มเติมในแต่ละด้านแสดงดังตารางท่ี 6 

 

 

รูปท่ี 5 แผนภาพแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการฯ ของโครงการ 
 

 

มีความเหมาะสม
ร้อยละ 87.6

ยังไม่เหมาะสม
ร้อยละ 12.4
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ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการฯ ของโครงการ 

ประเด็น 

จ านวน (ร้อยละ) 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ก่อสร้าง ด าเนินการ 
เหมาะสม ยังไม่

เหมาะสม 
เหมาะสม ยังไม่

เหมาะสม 

1.  ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพธรณีวิทยา

และแผ่นดินไหว 
455 

(96.0) 
19  

(4.0) 
- - • ควร มี กา ร ส า ร วจ สภาพธรณี วิ ทย า ว่า มี

ผลกระทบมากน้อยเพียงใด 
• การด าเนินโครงการไม่น่ามีผลกระทบต่อการ

เกิดแผ่นดินไหว 
1.2 คุณภาพอากาศ 412 

(86.9) 
62 

(13.1) 
445 

(93.9) 
29 

(6.1) 
• ควรมีการป้องกัน ควบคุมผลกระทบด้าน 

ฝุ่นละออง (โดยเฉพาะช่วงก่อสร้าง) 
• ควรมีการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านกลิ่น 
• ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

อย่างสม่ าเสมอ 
• ให้มีการจัดการไอระเหยขณะขนถ่ายจากเรือ 
• ขอให้มีมาตรการเข้มงวดในการดูแลระบบ 

ท่อขนส่ง 
1.3 เสียงและความ

สั่นสะเทือน 
442 

(93.2) 
32 

(6.8) 
458 

(96.6) 
16 

(3.4) 
• กรณีที่ด าเนินกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดเสียงดัง  

ให้แจ้งเตือนล่วงหน้า 
• การตอกเสาเข็มจะท าให้เกิดเสียงดังรบกวน

และมีความสั่นสะเทือน ซ่ึงมีผลท าให้น้ าทะเล
ขุ่นและสัตว์น้ าลดน้อยลง 

• ให้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเสียง
และความสั่นสะเทือนอย่างสม่ าเสมอ 

1.4 สมุทรศาสตร์และ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพชายฝั่ง 

422  
(89.0) 

52 
(11.0) 

- - • ให้ มีการตรวจสอบชนิดและปริมาณของ
สิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่ง รวมถึงสภาพชายฝั่ง 
เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงก่อนและ
หลังด าเนินโครงการ 

• สภาพชายฝั่งปัจจุบันถูกกัดเซาะจนชายหาดมี
ขนาดเล็กลง 

• หากกระแสน้ าเปลี่ยนทิศทางอาจส่งผลให้กัด
เซาะชายฝั่งมากกว่าเดิม 

• ควร เพิ่ มความถี่ ในการตรวจติดต า ม ให้
ครอบคลุมฤดูมรสุม 

• ควรมีการศึกษาผลกระทบและติดตามในระยะ
ยาว 



 

 
รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 

โครงการทา่เทียบเรือที ่3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 29 

ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการฯ ของโครงการ 

ประเด็น 

จ านวน (ร้อยละ) 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ก่อสร้าง ด าเนินการ 
เหมาะสม ยังไม่

เหมาะสม 
เหมาะสม ยังไม่

เหมาะสม 

1.5 คุณภาพน้ าทะเล 411 
(86.7) 

63 
(13.3) 

436 
(92.0) 

38 
(8.0) 

• ให้มีการบ าบัดน้ าก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเล 
• ขอให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ า เพื่อพิจารณา

ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น้ า 
• ให้มีการจัดการตะกอนที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ตอกเสาเข็ม 
• ควรเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและก าหนด

พารามิเตอร์และต าแหน่งในการตรวจวัดให้
ครอบคลุม รวมถึงแจ้งผลให้ชุมชนรับทราบ 

• กิจรรมการตอกเสาเข็มจะท าให้น้ าทะเลขุ่น 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.1 นิเวศวิทยาทาง
ทะเล 

430 
(90.7) 

44 
(9.3) 

442 
(93.2) 

32 
(6.8) 

• ควรมีผลการศึกษา ตรวจวัดด้านนิเวศวิทยา
ทางทะเลก่อนและหลังด าเนินโครงการ 

• กิจกรรมของโครงการอาจสร้างผลกระทบ /
ผลเสียต่อสัตว์น้ าได้ 

• ให้ศึกษา ประเมินผลกระทบการจัดการ น้ า
อับเฉา และชนิดพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น 

• ให้มีการดูแล รักษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล 
• กังวลว่าจะเกิดการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์น้ า 

ระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลงไป และส่งผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพประมง 

• ควรมีการติดตาม ตรวจสอบด้านนิเวศวิทยา
ทางทะเลอย่างสม่ าเสมอ ก าหนดความถี่ให้
เหมาะสม 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 การคมนาคมทาง
 บก 

397 
(83.8) 

77 
(16.2) 

- - • ให้มีการจัดรถรับ-ส่งพนักงานเพื่อลดปัญหา
การจราจรติดขัด 

• หลีกเลี่ยงเส้นทางขนส่งที่ผ่านชุมชน และ
ช่วงเวลาเร่งด่วน 

• ให้จัดรถของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นระเบียบ 
• การขนส่งของโครงการจะท าให้การจราจร
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ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการฯ ของโครงการ 

ประเด็น 

จ านวน (ร้อยละ) 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ก่อสร้าง ด าเนินการ 
เหมาะสม ยังไม่

เหมาะสม 
เหมาะสม ยังไม่

เหมาะสม 

ติดขัดยิ่งขึ้น เพิ่มอุบัติเหตุ และเส้นทางช ารุด
เสียหาย 

• ให้ควบคุมความเร็วของรถขนส่ง น้ าหนักใน
การบรรทุก 

3.2 การคมนาคมทาง
 น้ า  

445 
(93.9) 

29 
(6.1) 

451 
(95.1) 

23 
(4.9) 

• ให้ระบุเส้นทาง ช่วงเวลาขนส่งทางน้ าและแจ้ง
ให้ชาวประมงรับทราบ 

• ให้มีการติดตามผลกระทบจากการขนส่งทาง
น้ าด้วย 

• ควรมีการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีจาก
เรือลงสู่ทะเล 

• ควรมีการป้องกัน แก้ไขปัญหา ผลกระทบจาก
อุบัติเหตุทางเรือ 

3.3 ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค 

435 
(91.8) 

39 
(8.2) 

- - • ให้ศึกษา พิจารณาถึงความเพียงพอของไฟฟ้า 
น้ า ใช้ ของชุมชน และหลีก เลี่ ย ง ไ ม่ ใ ห้ มี
ผลกระทบต่อชุมชน 

3.4 การประมงและ
การ เพ าะ เ ลี้ ย ง
สัตว์น้ า 

419 
(88.4) 

55 
(11.6) 

447 
(94.3) 

27 
(5.7) 

• ควรมีสัญลักษณ์แสดงพื้นที่ก่อสร้างในทะเล
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชาวประมง 

• ได้รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง 
เช่น สูญเสียพื้นที่ท ากิน เครื่องมือประมงอาจ
เสียหาย จ านวนสัตว์น้ าลดลง 

• ต้องการให้มีการสนับสนุนด้านการประมง เช่น
การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าให้เพิ่มขึ้น  

• ให้มีการส ารวจผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

• ให้ดูแลเรื่องคุณภาพน้ า 

3.5 การระบายน้ าและ
การป้ อ ง กั น น้ า
ท่วม 

439 
(92.6) 

35 
(7.4) 

- - • ให้ร่วมมือกับหน่วยงานท่องถิ่นในการดูแล 
จัดการท่อระบายน้ า ไม่ให้เกิดการอุดตัน 
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ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการฯ ของโครงการ 

ประเด็น 

จ านวน (ร้อยละ) 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ก่อสร้าง ด าเนินการ 
เหมาะสม ยังไม่

เหมาะสม 
เหมาะสม ยังไม่

เหมาะสม 

3.6 การจัดการมูลฝอย
และกากของเสีย 

419 
(88.4) 

55 
(11.6) 

444 
(93.7) 

30 
(6.3) 

• ควรมีการติดตามการขนส่งของเสียเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ลักลอบทิ้งของเสียระหว่างทาง/ลงทะเล 

• ให้มีการจัดการของเสียที่เหมาะสมเน่ืองจาก
จะมีปริมาณมากขึ้น 

• ให้มีการจัดการของเสียของคนงานก่อสร้าง 
ควบคุมไม่ให้มีกลิ่นรบกวน 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม 435 

(91.8) 
39 

(8.2) 
451 

(95.1) 
23 

(4.9) 
• ให้พิจารณารับคนในชุมชนเข้าท างานเพิ่มขึ้น 
• ให้มีมาตรการก ากับ ดูแล ควบคุมผู้รับเหมา

และแรงงานให้เป็นระเบียบ 
• มีแรงงานต่างถิ่น แรงงานต่างด้าวเข้ามาใน

พื้นที่มากขึ้น 
• ให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ สินค้า วิสาหกิจของ

ชุมชนโดยรอบ 
4.2 การสาธารณสุข

และสุขภาพ 
419 

(88.4) 
55 

(11.6) 
440 

(92.8) 
34 

(7.2) 
• ควรเพิ่มงบประมาณดูแลด้านสุขภาพและการ

รักษาพยาบาลให้มากขึ้น 
• ให้บริษัทฯ ร่วมมือกับโรงพยาบาลในการตรวจ

สุขภาพประจ าปีให้กับชุมชน 
• ควรสนับสนุนให้มีสถานพยาบาล แพทย์เฉพาะ

ทางและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ 
• หากมีการจ้างแรงงานจากภายนอกจะท าให้

การให้บริการด้านสาธารณสุขกับคนในพื้นที่ 
ไม่เพียงพอ 

4.3 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

434 
(91.6) 

40 
(8.4) 

446 
(94.1) 

28 
(5.9) 

• ต้องหม่ันตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ต่างๆ ให้
สมบูรณ์ พร้อมใช้งานเสมอ 

• ควรมีมาตรการในการคัดกรองเจ้าหน้าที่/
พนักงาน เช่น ตรวจสารเสพติด โรคติดต่อ 

• ควรมีการดูแลรักษาในเบื้องต้นหากเ กิด
อุบัติภัยต่างๆ 

• ให้เจ้าหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล 
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ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการฯ ของโครงการ 

ประเด็น 

จ านวน (ร้อยละ) 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ก่อสร้าง ด าเนินการ 
เหมาะสม ยังไม่

เหมาะสม 
เหมาะสม ยังไม่

เหมาะสม 

4.4 อันตรายร้ายแรง - - 441 
(93.0) 

33 
(7.0) 

• หากมีเหตุฉุกเฉินต้องแจ้งให้ชุมชนรับทราบ
อย่างทันถ่ วงที  และมีเ จ้าห น้าที่ ล งพื้ นที่
ตรวจสอบผลกระทบต่างๆ 

• ควรมีการประเมินกรณีรั่วไหลขณะขนถ่ายจากเรือ 
• ควรชี้แจงถึงปริมาณและวิธีจัดการกรณีเกิด

การรั่วไหลจนสามารถติดไฟได้ 
• ควรมีการท าแผนประเมินความเสี่ยง 
• ควรมีการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน 

 

• ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ผู้ตอบแบบประเมนิมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความสะดวกของการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ (ร้อยละ 59.9)
ภาพรวมของการจัดประชุมฯ (ร้อยละ 57.2) ความสามารถของวิทยากรในการอธิบายให้
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เข้าใจในภาพรวมของโครงการ (ร้อยละ 56.5) ความเหมาะสมของสื่อ
และเอกสารประกอบการจัดประชุมฯ (ร้อยละ 55.3) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ 
รูปแบบ และวิธีการน าเสนอ (ร้อยละ 51.3) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่น าเสนอข้อมลู
รายละเอียดโครงการและผลการศึกษา (ร้อยละ 48.7) และความเข้าใจในโครงการ 
ภายหลังการเข้าร่วมประชุมฯ (ร้อยละ 48.7) ส่วนความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่
ความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 48.2)   
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย 
ไม่แสดง

ความคิดเห็น 

1. ความสามารถของวิทยากรในการอธิบายให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
เข้าใจในภาพรวมของโครงการ 

268 (56.5) 195 (41.1) 5 (1.1) 6 (1.3) 

2. ความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ รูปแบบ และวิธีการน าเสนอ  243 (51.3) 208 (43.8) 5 (1.1) 18 (3.8) 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่น าเสนอข้อมูลรายละเอียด
โครงการและผลการศึกษา 

231 (48.7) 226 (47.7) 3 (0.6) 14 (3.0) 

4. ความเหมาะสมของสถานที่และความสะดวกของการ 
เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ 

284 (59.9) 174 (36.8) 4 (0.8) 12 (2.5) 

5. ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการจัดประชุมฯ 262 (55.3) 202 (42.6) 3 (0.6) 7 (1.5) 

6. ความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวลาในการแสดง 
ความคิดเห็น 

224 (47.3) 229 (48.2) 5 (1.1) 16 (3.4) 

7. ความเข้าใจในโครงการ ภายหลัง การเข้าร่วมประชุมฯ  231 (48.7) 226 (47.7) 3 (0.6) 14 (3.0) 

8. ภาพรวมของการจัดประชุมฯ ในวันน้ี 271 (57.2) 185 (39.0) 5 (1.1) 13 (2.7) 

 

• การรับทราบข้อมูลโครงการ พบว่า มีผู้ที่เคยรับทราบข้อมูลโครงการมาก่อนหน้านี้แล้ว  
จ านวน 462 คน (ร้อยละ 97.5) รองลงมาคือผู้ที่ไม่เคยรับทราบข้อมูลโครงการ จ านวน 12 
คน (ร้อยละ 2.5) ตามล าดับ โดยรับทราบจาก ผู้น าชุมชน จ านวน 309 ค าตอบ (ร้อยละ 
35.1) การรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งก่อนหน้า จ านวน 191 ค าตอบ (ร้อยละ 21.7) และการ
ประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ PTTGC จ านวน 99 ค าตอบ (ร้อยละ 11.2) เป็นต้น 

• ช่องทาง/วิธีการรับข้อมูลข่าวสารท่ีสะดวกและเหมาะสมท่ีสุด  ผู้ตอบแบบประเมิน  
เห็นว่า การแจ้งผ่านแจ้งผ่านผู้น าชุมชนท้องถ่ินเป็นวิธีการที่สะดวกและเหมาะสมที่สุด 
จ านวน253 ค าตอบ (ร้อยละ 23.5) รองลงมาเป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ/ การ
สัมมนา จ านวน 226 ค าตอบ (ร้อยละ 21.0) และการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครการฯ เข้าไป
ช้ีแจงในพื้นที่ จ านวน 125 ค าตอบ (ร้อยละ 11.6) ตามล าดับ 

 ความคิดเห็นภายหลังการจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2 

ภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ และอีเมล 
โดยพบว่า ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อแสนอแนะเพิ่มเติม  
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5.2 การจัดท ารายงานสรุปการรบัฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2 

ภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 และการรับฟัง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 โครงการได้รวบรวมประเด็น 
ข้อซักถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมทั้งค าช้ีแจง และได้จัดท ารายงานสรุป การรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน พร้อมทั้งค าช้ีแจง โดยส่งให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ อาทิเช่น หน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน กลุ่มประมงเรือเล็ก เป็นต้น 

6. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ที ่

• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

คุณชุติมา ชูจรัส 

โทรศัพท์ : 038-971-129 อีเมล zchutima.c@pttgcgroup.com 
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คุณกุลรดา สุธีระเวชช์ 

โทรศัพท์ : 02-763-2828 ต่อ 4088 โทรสาร 02-763-2830  
อีเมล khunlada.s@uaeconsultant.co.th 


