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1 เหตุผลความจ าเป็น และความเป็นมาของโครงการ 

ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ แต่เดิมเป็นของบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (NPC) ซ่ึงได้เปล่ียนช่ือ
เป็นบริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTCH) ต่อมามีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) (PTTCH) กับบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จ ากัด (มหาชน) (PTTAR) และได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษัท 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC) ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ” โดยโครงการท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่บริเวณ 
ท่าเทียบเรือน้ าลึกติดกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ
เพ่ือใช้ขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ เอทธิลีน (Ethylene) โพรพิลีน (Propylene)  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มิกซ์ซี 4 (Mixed C4) ซี 4 ราฟฟิเนท (C4 Raffinate) บิวทีน-1 (Butene-1) เอทธิลีน 
ไดคลอไรด์ (Ethylene Dichloride; EDC) ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (Vinyl Chloride Monomer; VCM) เมทานอล 
(Methanol) โมโนเอทธิลีนไกลคอล (Mono Ethylene Glycol; MEG) และ 1, 3-บิวทาไดอีน (1, 3-Butadiene) โดย
องค์ประกอบท่ีส าคัญของท่าเทียบเรือ ได้แก่ องค์ประกอบนอกชายฝ่ัง ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือพร้อมลานท่าเทียบ
เรือ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ท่าเทียบเรือส่วนท่ี 1 และท่าเทียบเรือส่วนท่ี 2 และองค์ประกอบบนชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็น
คลังผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาโครงการท่าเทียบเรือท่ี 3 โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือพร้อมสะพานท่าเทียบ
เพ่ิมเติมอีก 1 ท่า ซ่ึงจะเช่ือมต่อกับท่าเทียบเรือท่ี 1 และท่าเทียบเรือท่ี 2 ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมท้ังก่อสร้าง
และติดตั้งระบบท่อขนส่ง ถังเก็บกัก และอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในบริเวณพ้ืนท่ีคลังผลิตภัณฑ์บนหลังท่า 
เพ่ือรองรับการขนส่งโพรเพน (Propane) จากเรือขนาดประมาณ 50,000 ตันกรอส ไปเก็บกักท่ีคลังผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้
เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงโอเลฟินส์ ของกลุ่มบริษัทฯ หรือบริษัทอ่ืนๆ ซ่ึงตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดต่อไป การด าเนินการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ซ่ึงก าหนดให้การก่อสร้างท่าเทียบเรือท่ีรองรับเรือขนาด
ตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ 100 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ 1,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป ต้องเสนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ  
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2 วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

เพ่ือน าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมถึงร่างมาตรการด้าน
ส่ิงแวดล้อมของโครงการ พร้อมท้ังรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ข้อห่วงกังวล
ต่างๆ ต่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและร่างมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการท่าเทียบเรือท่ี 3 ของบริษัท 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะน าไปพิจารณาประกอบ
การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

3 ที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษา 

การพัฒนาท่าเทียบเรือท่ี 3 รวมท้ังการก่อสร้างและติดตั้งระบบท่อขนส่ง ถังเก็บกัก และอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องจะด าเนินการในพ้ืนท่ีท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้ก าหนดพ้ืนท่ีศึกษาในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมครอบคลุมในพ้ืนท่ีรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตรรอบท่ีตั้งโครงการ ซ่ึง
ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้แก่ ชุมชนหนองแฟบ  ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ชุมชนวัด
โสภณ ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนซอยประปา ชุมชนกรอกยายชา ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนหนองน้ าเย็น ชุมชน
ตลาดห้วยโป่ง ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ และชุมชนมาบชลูด และบางส่วนของเทศบาลต าบลบ้านฉาง ได้แก่ หมู่ 1 
เทศบาลต าบลบ้านฉาง หมู่ 2 เทศบาลต าบลบ้านฉาง และหมู่ 4 เทศบาลต าบลบ้านฉาง ดังรูปที่ 1 
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4 รายละเอียดโครงการ 

4.1 ลักษณะของท่าเทียบเรือที่ 3 

ท่าเทียบเรือท่ี 3 เป็นท่าเทียบเรือแบบสะพานท่าเทียบเรือ (Jetty) ซ่ึงเช่ือมต่อกับสะพานท่าเทียบเรือท่ีบริเวณ
ปลายสะพานด้านตะวันตกใกล้กับท่าเทียบเรือส่วนท่ี 2 ในปัจจุบัน สะพานท่าเทียบเรือของโครงการช่วงแรกจะขนานไป
กับชายฝ่ัง ก่อนจะหักมุมตั้งฉากกับชายฝ่ังไปเช่ือมต่อกับท่าเทียบเรือท่ี 3 มีความยาวรวมประมาณ 800 เมตร  
ดังรูปที่ 2 โดยท่าเทียบเรือท่ี 3 ออกแบบเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่บนเสาเข็มเหล็กย่ืนออกไปในทะเล มี
ความยาวหน้าท่าบริเวณชานชาลาท่าเทียบเรือ (Loading Platform) ประมาณ 30 เมตร กว้าง 18 เมตร (พ้ืนท่ีชาน
ชาลาเทียบเรือขนาดประมาณ 540 ตารางเมตร) ติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนการด าเนินการท่าเทียบเรือ ได้แก่ หลักเทียบ
เรือ (Breasting Dolphin) จ านวน 4 หลัก (มีความยาวหน้าท่ารวมหลักเทียบเรือประมาณ 80 เมตร) และหลักผูกเรือ 
(Mooring Dolphin) จ านวน 6 หลัก (มีความยาวหน้าท่ารวมหลักผูกเรือ 6 หลัก ประมาณ 278 เมตร) ท่าเทียบเรือท่ี 
3 น้ี สามารถรองรับเรือท่ีมีขนาด 50,000 ตันกรอส มีการติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่าย (Loading Arm) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 น้ิว ซ่ึงสามารถขนถ่ายโพรเพน (Propane) จากเรือได้ประมาณ 1,500 ตัน/ช่ัวโมง หรือประมาณ 3,000 
ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ปริมาณการขนถ่ายสูงสุดตลอดท้ังปีประมาณ 2,000,000 ตัน/ปี มีแผนผังของท่าเทียบเรือท่ี 3 
แสดงดังรูปที่ 3  
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รูปที่ 2 ลักษณะของสะพานและท่าเทียบเรือที่ 3 

 

ความยาวสะพานทา่เทยีบเรอืที ่3 ประมาณ 800 เมตร

ท่าเทียบเรอืที่ 2 
ในปจัจบุนั

ท่าเทยีบเรอืที ่3

สะพานทา่เทยีบเรอืปจัจบุนั

จุดเช ื่อมต่อกับสะพานทา่เทยีบเรอืปจัจุบนั

สะพานทา่เทยีบเรอืที ่3 
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รูปที่ 3 แผนผังของท่าเทียบเรือที่ 3 

 

ความยาวหน้าท่ารวมหลักเทียบเร ือ ประมาณ 80 เมตร

พื้นที่ชานชาลาเทียบเรอื
18x30 ตารางเมตร

ความยาวหน้าท่ารวมหลักผูกเรอื 6 หลัก ประมาณ 278 เมตร
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4.2 กิจกรรมหลักของโครงการ 

ในการพัฒนาโครงการประกอบด้วยกิจกรรมหลักระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ ดังน้ี 

4.2.1 กิจกรรมระยะก่อสร้าง 

1) การก่อสร้างท่าเทียบเรือและอุปกรณ์สนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง 

ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือและติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนท่ีเก่ียวข้องในทะเลจะมีการขนส่งเสาเข็มและวัสดุ
อุปกรณ์ด้วยเรือโป๊ะท้องแบน (Flat-top Barge) และลากจูงด้วยเรือลากจูง (Tug Boat) ผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท
ผู้รับเหมาท่ีอยู่ใกล้เคียง เช่น บริษัท เอเชียอินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นต้น ท้ังน้ี โครงการจะมี
การจัดระเบียบการขนส่งเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบกับการเดินเรือของผู้ประกอบการรายอ่ืนหรือ
เรือประมงในบริเวณใกล้เคียง ส าหรับในช่วงเวลากลางคืนท่ีไม่มีกิจกรรมก่อสร้างน้ันโครงการก าหนดให้มีจุดจอดพัก
เรือไว้บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโดยไม่กีดขวางการสัญจรทางน้ า และอยู่ห่างจากแนวท่อก๊าซใต้ทะเลในระยะปลอดภัย โดย
มีกิจกรรมหลักในการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่ี 3 และอุปกรณ์สนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

• การตอกเสาเข็มของท่าเทียบเรือ สะพานท่าเทียบเรือ ด้วยเรือตอกเสาเข็ม (Piling Barge) โดยไม่มี
กิจกรรมการขุดลอกร่องน้ า 

• การติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต การวางเหล็กเสริมคอนกรีตของโครงสร้าง และการเทคอนกรีต 

• การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ส าหรับการจอดเรือ เช่น หลักเทียบเรือ หลักผูกเรือ สะพานทางเดิน 
ราวกันตก ไฟฟ้าแสงสว่าง บันได และยางกันกระแทก เป็นต้น 

• การติดตั้งอุปกรณ์/เคร่ืองมือ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น อุปกรณ์ขนถ่าย (Loading Arms) 
ระบบท่อขนส่ง ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เป็นต้น โดยระบบท่อขนส่งโพรเพน
(Propane) จากท่าเทียบเรือท่ี 3 มายังบริเวณคลังผลิตภัณฑ์มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร แสดง
ดังรูปที่ 4 

• การทดสอบท่อขนส่งด้วยน้ า (Hydrostatic Test)
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รูปที่ 4 ระบบท่อขนส่งโพรเพนจากท่าเทียบเรือที ่3 มายังบริเวณคลังผลิตภัณฑ์ 

 

แนวทอ่ขนสง่โพรเพน
วางอยู่บนสะพาน

แนวทอ่ 
Vapor Return Line

ท่าเทยีบเรอืที ่3
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2) การก่อสร้างถังเก็บกักโพรเพน (Propane) และอุปกรณ์สนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง 

ในการก่อสร้างถังเก็บกักโพรเพน (Propane) และอุปกรณ์สนับสนุนท่ีเก่ียวข้องจะด าเนินการบริเวณ
พ้ืนท่ีด้านข้างคลังผลิตภัณฑ์ ดังรูปที่ 5 โดยโครงการออกแบบถังเป็นแบบถังกักเก็บสองช้ัน (Full Containment 
Storage Tank) ดังรูปที่ 6 ในกิจกรรมก่อสร้างจะมีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยรถบรรทุกเข้ามาในบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการประมาณ 5-20 เท่ียวต่อวัน มีกิจกรรมหลักในการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บกักโพรเพน (Propane) และ
อุปกรณ์สนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

• การปรับพ้ืนท่ี และการก่อสร้างฐานรากของถังเก็บกักโพรเพน(Propane) 

• การก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บกักโพรเพน (Propane) ขนาดความจุ 50,000 ตัน จ านวน 2 ถัง พร้อม
ระบบท าความเย็น (Refrigerated Tank)  

• การก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 
(Fin Fan Heat Exchanger) และหอเผา (Gro und Flare) เป็นต้น 

• การทดสอบถังเก็บกักและท่อขนส่งด้วยน้ า (Hydrostatic Test) 

3) กิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ ประกอบด้วย  

• การก่อสร้างส านักงานก่อสร้างช่ัวคราวเพ่ือใช้ในการควบคุมและอ านวยความสะดวกในกิจกรรม
ก่อสร้างซ่ึงโครงการก าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ด าเนินการ  

• การจัดหาท่ีพักช่ัวคราวและระบบสาธารณูปโภคให้กับคนงานก่อสร้างในกิจกรรมก่อสร้างท่าเทียบ
เรือและการติดตั้ง อุปกรณ์สนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงคาดว่าจะมีจ านวนคนงานก่อสร้างสูงสุด 
ประมาณ 300 คน ส าหรับกิจกรรมก่อสร้างถังเก็บกักโพรเพนและติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนท่ี
เก่ียวข้องคาดว่าจะมีจ านวนคนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 600 คน โดยก าหนดให้คนงานท้ังหมด
ต้องพักอาศัยอยู่ภายนอกพ้ืนท่ีก่อสร้างซ่ึงโครงการก าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดหาท่ีพักและก ากับ
ดูแลคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีก าหนด  
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รูปที่ 5 พ้ืนที่ก่อสร้างถังเก็บกกัโพรเพน (Propane) และติดต้ังอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
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ต าแหน่งถังน้ าดับเพลิง 
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รูปที่ 6 ลักษณะถังเก็บกักโพรเพน (Propane) ของโครงการ 
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4.2.2 กิจกรรมในระยะด าเนินการ 

ภายหลังการก่อสร้างท่าเทียบเรือและอุปกรณ์สนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง โครงการจะด าเนินการขนส่งโพรเพน 
(Propane) มาทางเรือ และขนถ่ายไปเก็บกักบริเวณพ้ืนท่ีคลังผลิตภัณฑ์ ท้ังน้ี ในระยะด าเนินการ โครงการสามารถใช้
ระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพ้ืนท่ีคลังผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้ เช่น ระบบน้ าใช้ ไฟฟ้า การจัดการขยะมูลฝอย 
เป็นต้น โดยมีกิจกรรมหลักในระยะด าเนินการประกอบด้วย 

1) การเดินเรือและการเข้าเทียบท่า 

ในการขนส่งโพรเพนทางเรือ โครงการมีการจัดการจราจรทางน้ าในบริเวณพ้ืนท่ีให้เกิดความปลอดภัย โดย
ก าหนดให้ตัวแทนเรือเป็นผู้ประสานกับส านักงานน าร่องมาบตาพุดของกรมเจ้าท่าในการน าเรือเข้าเทียบท่าและออกจาก
ท่า โดยคาดว่าจะมีจ านวนเรือท่ีใช้ในการขนส่งโพรเพน (Propane) เข้าเทียบท่าประมาณ 1-2 เท่ียวต่อสัปดาห์ หรือ
ประมาณ 52-104 เท่ียวต่อปี รายละเอียดของเรือท่ีใช้ในการขนส่งโพรเพน (Propane) แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รายละเอียดของเรือที่ใช้ในการขนส่งโพรเพน (Propane) 
มิติของเรือ รายละเอียด 

1. ขนาดของเรือ 50,000 ตันกรอส 

2.   ความยาวตลอดล าเรือ (LOA) 151-260 เมตร 

3. ความกว้างของเรือ  25-41 เมตร 

4. ระดับกินน้ าลึก (Draft) 9.6-11.8 เมตร 

5. ความลึกต่ าสุดหน้าท่าเทียบเรือ 13.50 เมตร 
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2) การขนถ่ายและการเก็บกักโพรเพน (Propane) 

เมื่อเรือขนส่งโพรเพนเข้าเทียบท่า โครงการจะใช้อุปกรณ์ขนถ่าย (Loading Arm) ซ่ึงมีการติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันการร่ัวซึมขณะขนถ่ายโพรเพนจากเรือไปยังถังเก็บกักบริเวณพ้ืนท่ีคลังผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ 
ขนถ่ายเพ่ือความปลอดภัย ท้ังน้ี โพรเพนท่ีขนถ่ายจากเรือจะอยู่ในสถานะของเหลวภายใต้ความดันเพ่ือความปลอดภัย
และความสะดวกในการขนถ่าย นอกจากน้ี โครงการจะติดตั้งหอเผา (Ground Flare) ส าหรับรองรับโพรเพนจากถังเก็บกัก
ในกรณีฉุกเฉินเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการด าเนินการ ดังข้อมูลความปลอดภัยของโพรเพนแสดงตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ข้อมูลความปลอดภัยของโพรเพน (Propane) 
ชื่อสารเคมี/ชื่อทางการค้า Propane 

สูตรเคมี C3H8 

CAS Number 74-98-6 

สถานะทางกายภาพ เป็นก๊าซท่ีอุณหภูมิห้อง ไม่มีสีและกลิ่น 

จุดเดือด -42 องศาเซลเซียส 

จุดหลอมเหลว -188 องศาเซลเซียส 

การใช้ประโยชน์ • ใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

• ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง LPG  

สัญลักษณ์ความอันตราย • ความอันตรายจากการติดไฟ (สีแดง) : ระดับ 4 เป็นสารไวไฟมาก 
 • ความอันตรายต่อสุขภาพ (สีน้ าเงิน) : ระดับ 2 เมื่อได้รับในปริมาณท่ีมากพออาจท าให้เกิด

ภาวะทุพพลภาพช่ัวคราวหรือถาวร 
 • ความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (สีเหลือง) : ระดับ 0 มีความคงตัวสูง แม้ว่าจะได้รับความ

ร้อน และไม่ท าปฏิกิริยากับน้ า 
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5 ระยะเวลาในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ 

เมื่อรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบจาก สผ. และได้รับอนุมัติ/
อนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว โครงการจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและพัฒนาท่าเทียบเรือท่ี 3 รวมท้ังการ
ก่อสร้างถังเก็บกักและติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนท่ีเก่ียวข้องประมาณ 2 ปี 9 เดือน ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แผนการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรม 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ไตรมาส
1 

ไตรมาส
2 

ไตรมาส
3 

ไตรมาส
4 

ไตรมาส
1 

ไตรมาส
2 

ไตรมาส
3 

ไตรมาส
4 

ไตรมาส
1 

ไตรมาส
2 

ไตรมาส
3 

1. การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และติดตั้งอุปกรณ์
สนับสนุน (24 เดือน) 

           

2. การก่อสร้างถังเก็บกัก 
โพรเพนและติดตั้ง
อุปกรณ์สนับสนุน (30 
เดือน) 

           

3. เริ่มด าเนินการขนถ่าย 
โพรเพน 

           

หมายเหตุ : บริษัทจะเริ่มการก่อสร้างเมื่อได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับอนุมัติ /อนุญาตให้ท าการก่อสร้างจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว 

 

6 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นการคาดการณ์ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการท้ังระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ ท้ังผลกระทบด้านบวกและด้านลบ โดยผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญรวมถึงร่างมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบฯ สรุปดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. สภาพธรณีวิทยาและแผ่น 
ดินไหว 

ระยะก่อสร้าง 
บริเวณพื้นท่ีโครงการมีสภาพทางธรณีวิทยาอยู่ในยุค 
ควอเทอร์นารี (Quaternary) มีการใช้ประโยชน์พื้นท่ี
เพื่ออุตสาหกรรมและท่าเทียบเรือต่างๆ ซ่ึงในการ
พัฒนาพื้นท่ีได้มีการตรวจสอบโครงสร้างทางธรณี  
วิทยาของพื้นท่ีก่อนการพัฒนาแล้ว จึงคาดว่าจะไม่
เกิดปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้าง อีกท้ังการ
ก่อสร้างฐานรากในกิจกรรมก่อสร้างของโครงการจะ
ไม่ส่งผลกระทบถึงชั้นหินในพื้นท่ี 
 
ท้ังน้ี จากการศึกษาข้อมูลกรมทรัพยากรธรณี พบว่า 
บริเวณที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นท่ีมีความเสี่ยงต่อแผ่นดิน 
ไหวเขต 1 โดยมีความรุนแรงของแผ่นดินไหวท่ี 3-4 
เมอร์คัลลี (ระดับคนท่ีสัญจรไปมารู้สึกได้) ท้ังน้ี พื้นท่ี
โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในแนวเขตรอยเลื่อนมีพลัง โดย
กิจกรรมก่อสร้างหลักของโครงการเป็นการก่อสร้างท่า
เทียบเรือและถังเก็บกักโพรเพนซ่ึงไม่ใช่อาคารสูงท่ีมี
ความอ่อนไหวต่ออิทธิพลของแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม 
โครงการได้ออกแบบโครงสร้างให้สามารถรองรับความ
รุนแรงของแผ่นดินไหวตามมาตรฐานวิศวกรรมไว้ 
ดังน้ัน จึงประเมินว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ า 

ระยะก่อสร้าง 
1) ก าหนดให้มีการตรวจสอบโครงสร้างทางธรณีวิทยา

ของพื้นท่ีก่อนการพัฒนาโครงการ 
2) ก าหนดให้มีการออกแบบโครงสร้างให้สามารถรอง 

รับแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวตามมาตร 
ฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการ
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง และกฎกระทรวง ก าหนดการรับน้ าหนัก 
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ี
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะ เทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมายหรือมาตร 
ฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 

ระยะก่อสร้าง 
มาตรการป้องกันฯ ท่ีก าหนดไว้มีความเพียงพอ จึงมิได้
ก าหนดมาตรการติดตามฯ เพิ่มเติม 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 16 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะด าเนินการ 
ในระยะด าเนินการ กิจกรรมหลักจะเป็นการขนถ่าย 
โพรเพนจากเรือเพื่อไปเก็บกักยังถังเก็บกักบนฝั่ง จึงไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส า คัญ  จึ งมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ  จึงมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

2. คุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบหลักต่อคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้างจะเกิด
จากกิจกรรมการเปิดหน้าดินและปรับถมพื้นท่ีในบริเวณ
พื้นท่ีหลังท่า ซ่ึงท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
รวมท้ังไอเสียจากเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม
ก่อสร้าง นอกจากนี้ การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจาก
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของรถบรรทุกอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนตามเส้นทางการขนส่งได้เช่นกัน 
 

จากการคาดการณ์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นโดยใช้แบบ 
จ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ในการประเมินการ
แพร่กระจายมลพิษทางอากาศ พบว่า  

• ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะมีค่า
ความเข้มข้นสูงสุดจากแบบจ าลอง 134.95 ไมโคร 
กรัมต่อลูกบาศก์เมตร บริ เวณพื้นท่ีโครงการ 
ส าหรับพื้นท่ีสังเกต 4 แห่ง ในพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ 
บ้านส านักมะม่วง วัดหนองแฟบ โรงเรียนวัด                                
ตากวน และวัดมาบชลูด จะมีค่าความเข้มข้นจาก 

ระยะก่อสร้าง 
1) ก าหนดให้วางแผนการก่อสร้างก่อนเริ่มด าเนินงาน

เพื่อก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมโดยให้หลีกเลี่ยง
การท างานท่ีต้องใช้อุปกรณ์เครื่องจักรพร้อมกัน
ท้ังหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 

2) ก าหนดให้ก ากับบริษัทรับเหมาก่อสร้างเปิดใช้พื้นท่ี
หน้างาน (กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง) เท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ันเพื่อลดการเกิดและ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

3) ก าหนดให้มีการฉีดพรมน้ าในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองท่ีเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมก่อสร้าง 

4) ก าหนดให้มีการปิดคลุมส่วนบรรทุกของรถท่ีใช้
ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยผ้าใบหรือวัสดุท่ี
คล้ายกันให้มิดชิดจากต้นทางจนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง
เพื่อป้องกันการหล่นร่วงของวัสดุบนพื้นถนน 

ระยะก่อสร้าง 
ดัชนีทีต่ิดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่ 24 ชั่วโมง 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
- ความเร็วและทิศทางลม (WS&WD) 
จุดติดตามตรวจสอบ จ านวน 2 สถานี (รูปท่ี 7) ได้แก่ 
- บริเวณด้านหน้าพื้นท่ีก่อสร้างบนฝั่งของโครงการ 
- วัดหนองแฟบ 
ความถ่ี 
- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะก่อสร้าง 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 17 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 แบบจ าลองอยู่ในช่วง 0.33-1.55 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อน าค่าความเข้มข้นจาก
แบบจ าลองรวมกับค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
รวม (TSP) สูงสุด เฉลี่ย  24 ชั่ วโมง จากการ
ตรวจวัด พบว่า จะมีค่าอยู่ในช่วง 31.95-45.83 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงยังมี ค่าอยู่ ใน
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ท่ีก าหนดให้มี ค่ า ไม่ เกิ น 330 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

• ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง จะมีค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแบบจ าลอง 
129.03 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร บริเวณพื้นท่ี
โครงการ ส าหรับพื้นท่ีสังเกต 4 แห่ง ในพื้นท่ีศึกษา 
ได้แก่ บ้านส านักมะม่วง วัดหนองแฟบ โรงเรียน
วัดตากวน และวัดมาบชลูด จะมีค่าความเข้มข้น
จากแบบจ าลองอยู่ในช่วง 0.32-1.48 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อน าค่าความเข้มข้นจาก
แบบจ าลองรวมกับค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สูงสุด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

5) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างล้างล้อรถบรรทุก
ทุกครั้งก่อนออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง 

6) ก าหนดให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่อง 
จักร/อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการก่อสร้างตามแผนการ
บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอเพื่อลดปริมาณมลสารท่ี
จะระบายออกสู่บรรยากาศ 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ 

 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 18 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากการตรวจวัด พบว่า จะมีค่าอยู่ในช่วง 14.29-
28.39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงยังอยู่ใน
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ท่ีก าหนดให้มี ค่ า ไม่ เกิ น 120 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

• ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่
สามารถหาค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแบบจ าลอง
ได้ เน่ืองจากมีค่าต่ ามาก โดยปัจจุบัน ค่าความ
เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 
ช่ัวโมง จากการตรวจวัดในพื้นท่ีศึกษา มีค่าอยู่
ในช่วง 1.50-1.78 ส่วนในล้านส่วน ซ่ึงมีค่าอยู่ใน
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ท่ีก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วน 

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
ไ ม่ ส ามา รถ หา ค่ า ค ว าม เ ข้ มข้ น สู ง สุ ด จ า ก
แบบจ าลองได้ เน่ืองจากมีค่าต่ ามาก โดยปัจจุบัน 
ค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการตรวจวัดในพื้นท่ี 

  



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 19 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ศึกษา มีค่าอยู่ในช่วง 0.02-0.03 ส่วนในล้านส่วน 
ซ่ึงมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ท่ีก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.17 
ส่วนในล้านส่วน 

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่
สามารถหาค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแบบจ าลอง
ได้เน่ืองจากมีค่าต่ ามาก โดยปัจจุบันค่าความ
เข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 
1 ชั่วโมง จากการตรวจวัดในพื้นท่ีศึกษามีค่าอยู่
ในช่วง 0.0018-0.0025 ส่วนในล้านส่วน ซ่ึงยังอยู่
ในมาตรฐานตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ง 
ชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตร 
ฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ท่ี 
ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.04 ส่วนในล้านส่วน 

ดังน้ัน คาดว่าผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นท่ีจะ
อยู่ในระดับต่ า 

  



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 20 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมหลักในระยะด าเนินการท่ีจะเป็นแหล่งก าเนิด 

มลสารทางอากาศ ได้แก่ การคมนาคมขนส่งทางน้ าโดย
เรือขนส่งโพรเพน สารอินทรีย์ระเหยง่ายจากกิจกรรม
การขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และการเผาไหม้ 
โพรเพนของหอเผา (Ground Flare) อย่างไรก็ตาม 
โครงการมีความถี่ในการขนส่งโพรเพนประมาณ 1-2 
เท่ียว/สัปดาห์ เท่าน้ัน  
จากการคาดการณ์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นโดยใช้แบบ 
จ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ในการประเมิน 
การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากเรือขนส่ง
โพรเพน พบว่า 

• ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะมีค่า
ความเข้มข้นสูงสุดจากแบบจ าลอง 0.00295 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร บริเวณพื้นท่ีท่าเรือ
ของโครงการและในทะเล ซ่ึงมีค่าอยู่ในมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ท่ีก าหนด 
ให้มีค่าไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 

ระยะด าเนินการ 
1) ก าหนดให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ี

ใช้ในการสูบถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามแผนการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

2) ก าหนดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลตามแนวเส้นท่อ
ขนส่งก่อนด าเนินการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

3) ก่อนด าเนินการรับ-ส่งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ให้
ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์การเชื่อมต่อต่างๆ ให้
ถูกต้องและเชื่อมกันอย่างสนิทเพื่ อป้องกันการ
รั่วไหลของผลิตภัณฑ์ตามแนวเชื่อมต่อต่างๆ ทุกครั้ง 

4) ก าหนดให้จัดหาวิธีการควบคุม/บ าบัดสารอินทรีย์
ระ เหยจากกิ จกรรมการขนถ่ ายวัตถุ ดิบและ 
ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม เช่น จัดให้มีระบบดูดกลับ
ไอระเหย หรือระบายไอระเหยจากการขนถ่ายไปเผา
ในหอเผา (Flare) เป็นต้น โดยไม่ให้ระบายออกสู่
บรรยากาศโดยตรง 

5) ก าหนดให้จัดท าบัญชีสารอินทรีย์ระเหย (VOCs 
Inventory) จากแหล่งก าเนิดท้ังบริเวณท่าเรือและ
พื้นท่ีหลังท่า รวมท้ังจัดท าแผนป้องกัน/ควบคุมการ
รั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ท่ีอาจเกิด
การรั่วซึม (Fugitive Source) เช่น วาล์ว ปั๊ม ข้อต่อ
(Connector) และหน้าแปลน (Flange) เป็นต้น  

ระยะด าเนินการ 
มาตรการป้องกันฯ ท่ีก าหนดไว้มีความเพียงพอ จึงมิได้
มีการก าหนดมาตรการติดตามฯ เพิ่มเติม 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 21 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง จะมีค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแบบจ าลอง 
0.00152 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร บริเวณ
พื้นท่ีท่าเรือของโครงการและในทะเล ซ่ึงมีค่าอยู่ใน
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยท่ัวไป ท่ีก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 120 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร 

• ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่
สามารถหาค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแบบจ าลอง
ได้ เนื่องจากมีค่าต่ ามาก 

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
ไม่สามารถหาค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแบบ 
จ าลองได้ เนื่องจากมีค่าต่ ามาก 

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่
สามารถหาค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแบบจ าลอง
ได ้เนื่องจากมีค่าต่ ามาก 

 
 
 

6) ก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการระบายสารอินทรีย์
ระเหยออกสู่บรรยากาศขณะขนถ่าย เพื่อให้พนักงาน
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 22 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยจากกิจกรรมขนถ่าย โครงการ
ออกแบบให้มีระบบดูดกลับไอระเหย (Vapor Return 
Line) โดยไม่มีการระบายออกสู่บรรยากาศ ส่วนการ
เผาไหม้ ท่ีหอเผาจะเกิดขึ้นเน่ืองจากเกิดไฟฟ้าดับ
กระทันหันในขณะขนถ่ายประมาณ 26.7 ตันต่อชั่วโมง
และไม่ได้เกิดขึ้นต่อเน่ือง ซ่ึงระบบหอเผาท่ีออกแบบ
สามารถรองรับปริมาณการเผาไหม้ได้สูงสุด 37.8 ตัน
ต่อชั่วโมง ดังนั้น คาดว่าผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อคุณภาพ
อากาศระยะด าเนินการจะอยู่ในระดับต่ า 

3. เสียงและความสั่นสะเทือน ระยะก่อสร้าง 

• ระดับเสียง 
แหล่งก าเนิดเสียงในช่วงก่อสร้างของโครงการจะเกิด
จากเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีถูกน ามาใช้ในกิจกรรม
การก่อสร้างและติดตั้งของโครงการ ได้แก่ กิจกรรม
การเปิดพื้นท่ีโดยใช้รถขุด รถแทรคเตอร์ รถบดอัด 
เป็นต้น กิจกรรมท าฐานรากโดยใช้รถแบคโฮ รถเครน 
เป็นต้น จากการค านวณระดับเสียงท่ีเกิดจากกิจกรรม
ของโครงการพบว่าจะมีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
28.1-49.4 เดซิเบลเอ เมื่อประเมินรวมกับระดับเสียง
จากการตรวจวัดท่ีจุดสังเกต 4 แห่งในพื้นท่ีศึกษาซ่ึง
อยู่ใกล้โครงการ ได้แก่ บ้านส านักมะม่วง วัดหนองแฟบ 
(ทักขิณาราม) โรงเรียนวัดหนองแฟบ และส านักงาน 

ระยะก่อสร้าง 
1) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างแจ้งแผนการก่อสร้างท่ี

ก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบก่อนเริ่มการก่อสร้าง 
เช่น กิจกรรมการตอกเสาเข็ม เป็นต้น ในกรณี ท่ี
จ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมท่ีเกิดเสียงดังมากในช่วงเวลา
กลางคืนต้องแจ้งให้ชุมชนรับทราบก่อนทุกครั้ง 

2) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างพิจารณาทางเลือก
วิธีการและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการก่อสร้าง 

3) ก าหนดให้งดเว้นกิจกรรมก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียง
ดัง ในช่วงเวลา 18.00-07.00 น. เพื่อป้องกันผลกระ 
ทบท่ีอาจเกิดกับชุมชนใกล้เคียง 

4) ก าหนดให้เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการ
ก่อสร้างที่มีระดับเสียงต่ า และให้มีการตรวจสอบ 

ระยะก่อสร้าง 
1. เสียงบริเวณพ้ืนที่ชุมชน 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24hrs) 
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 (L90) 
- ระดับเสียงสูงสุด (LAmax) 
- ระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงกลางวันและกลางคืน (Ldn) 
- ระดบัเสยีงรบกวน 
จุดติดตามตรวจสอบ จ านวน 2 สถานี (รูปท่ี 7) ได้แก่ 
- บริเวณด้านหน้าพ้ืนท่ีก่อสร้างบนฝั่ง 
- วัดหนองแฟบ 
ความถ่ี 
- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะก่อสร้าง 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 23 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า ระดับเสียงจะมีค่า
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 58.1-67.3 เดซิเบลเอ เป็น 
58.1-67.4 เดซิเบลเอ ซ่ึงยังอยู่ในมาตร ฐานระดับเสียง
โดยท่ัวไปท่ีก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ท้ังหมด 
ส าหรับค่าระดับเสียงรบกวน พบว่า จะมีค่าระดับการ
รบกวน 1.0 บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแฟบ และวัด
หนองแฟบ (ทักขิณาราม) เท่าน้ัน ซ่ึงยังต่ าเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 29 
พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ท่ีก าหนดให้ค่า
ระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ 

• ความสั่นสะเทือน 
กิจกรรมในระยะก่อสร้างท่ีอาจส่งผลกระทบด้านความ
สั่นสะเทือนต่อพื้นท่ีอ่อนไหวและชุมชนมากที่สุด คือ 
กิจกรรมการเจาะเสาเข็ม โดยจากการประเมิน พบว่า 
กิจกรรมการเจาะเสาเข็มจะท าให้เกิดค่าความสั่นสะเทือน
ในช่วง 0.001-0.035 มิลลิเมตร/วินาที ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีไม่
สามารถรับความรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือน รวมถึงไม่
ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้างทุกประเภทตาม
มาตรฐานก าหนดระดับความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะ กรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 

และบ ารุงรักษาตามแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

5) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างติดตั้งป้ายเตือนใน
บริเวณพื้นท่ีท่ีมีเสียงดัง พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและก าหนดให้คนงาน
ก่อสร้างสวมใส่ก่อนเข้าท างานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

6) ในกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนมาก 
ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการห่าง
จากอาคารท่ัวไปไม่น้อยกว่า 15 เมตร ในกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นต้องท าการก่อสร้างในระยะ ห่างที่น้อย
กว่าระยะข้างต้น ให้เลือกใช้อุปกรณ์หรือวิ ธีการ
ก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนต่ ากว่า เช่น 
การใช้เข็มเจาะแทนการตอกเสาเข็ม เป็นต้น และให้
มีวิศวกรควบคุมงานอย่างใกล้ชิด 

7) ประชาสัมพันธ์ วิธีการก่อสร้าง ระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
ชุมชนในบริเวณท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 

2. เสียงบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8hrs) 
จุดติดตามตรวจสอบ จ านวน 1 สถานี ได้แก่ 
- บริเวณด้านหน้าพ้ืนท่ีก่อสร้างบนฝั่งของโครงการ 
ความถ่ี 

- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน ตลอดระยะก่อสร้าง 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 24 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะด าเนินการ 

• ระดับเสียง 
ในระยะด าเนินการจะมีกิจกรรมหลักในการขนถ่าย 
โพรเพนจากเรือผ่านระบบท่อขนส่งไปยังถังเก็บกักบน
ฝั่ง ซ่ึงการด าเนินงานส่วนใหญ่จะใช้ระบบรีโมต หรือ
ระบบอัตโนมัติจึงไม่มีพนักงานอยู่ประจ าท่ีบริเวณหน้า
ท่า ดังน้ันโอกาสท่ีจะได้รับสัมผัสเสียงส่วนใหญ่จึงอยู่ใน
บริ เ วณพื้ น ท่ีคลั งผลิ ตภัณฑ์ ซ่ึ งมี อุ ป กรณ์ ท่ี เ ป็ น
แหล่งก าเนิดเสียง ได้แก่ Compressor Pump และ Air 
Heater ซ่ึงค่าระดับเสียงจากอุปกรณ์กรณีท่ีมีการใช้
งานพร้อมกันในระยะด าเนินการ พบว่าจะมีระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ระหว่าง 16.8-38.1 เดซิเบลเอ เมื่อ
ประเมินรวมกับระดับเสียงจากการตรวจวัดท่ีจุดสังเกต 
4 แห่งในพื้นท่ีศึกษาซ่ึงอยู่ใกล้โครงการ ได้แก่ บ้าน
ส านักมะม่วง วัดหนองแฟบ (ทักขิณาราม) โรงเรียนวัด
หนองแฟบ และส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
พบว่า ระดับเสียงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมช่วง 58.1-
67.3 ซ่ึงมีค่าอยู่ในมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไปท่ี
ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ท้ังหมด 

ระยะด าเนินการ 
1) ก าหนดให้มีการควบคุมระดับเสียงท่ีบริเวณริมรั้ว

โครงการไม่ ให้ ค่าระดับเสียงเฉลี่ย  24 ชั่ วโมง 
(LAeq24hours) เกิน 70 เดซิเบล (เอ) ซ่ึงเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

2) ก าหนดให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
และเครื่องจักรของโครงการตามแผนการบ ารุง 
รักษาเชิงป้องกันให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

3) ก าหนดให้มีการท าสมดุลของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ต่างๆ ท่ีใช้ในโครงการ เพื่อลดแรงเสียดทานและ
การสั่นของเครื่องสูบและเครื่องอัด ซ่ึงสามารถลด
ระดับเสียงที่เกิดขึ้นได้ 

4) จัดให้มีป้ายเตือนส าหรับพื้นท่ีท่ีมีระดับเสียงเกิน 85 
เดซิเบล (เอ) และต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลส าหรับพนักงาน
อย่างเพียงพอ เช่น ท่ีครอบหู ท่ีอุดหู เป็นต้น เพื่อ
ป้องกันเสียงดังขณะปฏิบัติงาน และก าหนดให้
พนักงานท่ีต้องปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดังต้อง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง 

6) ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานในบริเวณท่ีมี
เสียงดัง 

ระยะด าเนินการ 
1. เสียงบริเวณพ้ืนที่ชุมชน 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24hrs) 
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 (LA90) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงกลางวันและกลางคืน (Ldn) 
- ระดับเสียงรบกวน 
จุดติดตามตรวจสอบ จ านวน 3 สถานี (รูปท่ี 8) ได้แก่ 
- บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ 
- บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก 
- วัดหนองแฟบ 
ความถ่ี 

- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเน่ือง ตลอดระยะด าเนินการ 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 25 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ส าหรับค่าระดับเสียงรบกวน พบว่าไม่มีค่าระดับการ
รบกวนจากกิจกรรมในระยะด าเนินการต่อพื้น ท่ี
อ่อนไหวท้ังหมด และมีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 
มีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่า
ระดับเสียงรบกวน 

• ความสั่นสะเทือน 
กิจกรรมในช่วงระยะด าเนินการของท่าเทียบเรือเป็นการ
น าเรือเข้ามาจอดเทียบท่า เพื่อขนส่งโพรเพนด้วย
อุปกรณ์ขนถ่ายผ่านทางระบบท่อขนส่งไปเก็บกักท่ีคลัง
ผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน จึงไม่เกิดความสั่นสะเทือนจากการ
ด าเนินการของโครงการและคาดว่าผลกระทบทาง 
ด้านความสั่นสะเทือนจากโครงการจะเป็นผลกระทบ
ในระดับต่ า 

7) ก าหนดให้มีการจัดท าแผนท่ีระดับเสียง (Noise 
Contour Map) ภายหลังเปิดด าเนินโครงการแล้ว 
เพื่อก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีมี เสียงดังเพื่อก าหนดใ ห้
พนักงานท่ีปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีเข้าไปในบริเวณท่ีมี
เสียงดัง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่น ท่ีอุดหู (Ear Plugs) และท่ีครอบหู (Ear Muffs) 
เป็นต้น หลังจากน้ันให้ด าเนินการตรวจวัดทุก 3 ปี 
หรือกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ซ่ึ งอาจส่ งผลให้ ระดับ เสีย งในพื้ น ท่ี โครงการ
เปลี่ยนแปลงไป 

8) ก าหนดให้จั ดท า โครงการ อ นุรั กษ์การ ได้ ยิ น 
(Hearing Conservation Program) ในการบริหาร
จัดการและป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียง
เป็นเวลานาน เช่น ก าหนดระยะเวลาการท างาน
เพื่อลดเวลาท่ีพนักงานสัมผัสเสียงดัง การสลับ
พนักงาน/การสลับวันท างานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดัง 
และปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. เสียงบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8hrs)  
จุดติดตามตรวจสอบ จ านวน 1 สถานี ได้แก่ 
- ภายในพื้นท่ีโครงการ 
ความถ่ี 
- ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 1 วัน ตลอดระยะด าเนินการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

  • พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 
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4. สมุทรศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของ
ชายฝั่ง(การกัดเซาะชายฝั่ง) 

ระยะก่อสร้าง 
การก่อสร้างท่าเทียบเรือของโครงการไม่มีการขุดลอก
ร่องน้ าหรือตะกอนหน้าท่า จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นท่ีท้องน้ า ท้ังน้ี กิจกรรมก่อสร้างส่วนใหญ่จะ
เตรียมอุปกรณ์ก่อสร้างบนฝั่ง จึงไม่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของชายฝั่งอย่างมีนัยส าคัญ 

ระยะก่อสร้าง 
1) ก าหนดให้ใช้เรือท้องแบนด าเนินการตอกเสาเข็ม

และวางคานเพื่อลดสิ่งกีดขวางกระแสน้ า 
2) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดให้มีคนงาน

ส าหรับเก็บกวาดขยะและเศษวัสดุบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง เพ่ือป้องกันการตกหล่นลงสู่ทะเล 

3) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างตรวจสอบเศษวัสดุ
ตกค้างใต้พื้นท่ีท่าเทียบเรือจุดใกล้พื้นท่ีก่อสร้าง ถ้า
พบให้เก็บกวาดมาก าจัดบนฝั่ง 

ระยะก่อสร้าง 
มาตรการป้องกันฯ ท่ีก าหนดไว้มีความเพียงพอจึงมิได้มี
การก าหนดมาตรการติดตามฯ เพิ่มเติม 

 ระยะด าเนินการ 

• สมุทรศาสตร์ 
จากผลการค านวณสภาพอุทกพลศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560 
ของพื้นท่ีท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณ
ใกล้เคียง โดยแบ่งพื้นท่ีพิจารณาออกเป็น 4 พื้นท่ี 
ได้แก่ ด้านทิศตะวันตก ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก 
และภายในพื้นท่ีท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า 
ค่าระดับน้ าโดยรวมมีค่าในช่วง -1.22 ถึง 1.40 เมตร 
รทก. ความเร็วกระแสน้ าพิจารณาได้เป็น 2 ส่วน คือ 
ความเร็วในร่องน้ าหลักของพื้นท่ีท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุดซ่ึงมีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.02 เมตรต่อวินาที 
สูงสุดประมาณ 0.4 เมตรต่อวินาที และความเร็วใน
พื้นท่ีโดยรอบด้านนอกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส า คัญ  จึ งมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ  จึงมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 
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 0.10 ถึง 0.13 เมตรต่อวินาที สูงสุดไม่เกิน 0.7 เมตร
ต่อวินาที ตามล าดับ ผลการค านวณในพื้นท่ีท้องทะเล
จังหวัดระยองและพื้นท่ีท่าเรือมาบตาพุดอธิบายแสดง
ลักษณะการไหลเวียนของกระแสน้ าได้ว่า ได้รับ
อิทธิพลจากการขึ้นลงของระดับน้ าเป็นหลัก การขึ้นลง
ของระดับน้ าในบริ เวณน้ีเป็นแบบ 1 รอบต่อวัน 
(Diurnal Tide) เป็นผลท าให้มีลักษณะการไหลเวียน
กระแสน้ ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงวันละ 1 รอบเช่นกัน 
ลมมรสุมมีอิทธิพลต่อการไหลเวียนกระแสน้ าไม่มาก
เมื่ อ เ ทียบกับการขึ้นลงของระดับน้ า  ความเร็ ว
กระแสน้ ามีค่าสูงในช่วงน้ าเกิด (Spring Tide) และ
ความเร็วต่ าในช่วงน้ าตาย (Neap Tide) ทิศทางการ
ไหลหลักของพื้นท่ีท้องทะเลจังหวัดระยองอยู่ในทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก ส่วนทิศทางการไหลหลักในพื้นท่ี
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู่ในทิศเหนือ-ใต้ ตาม
แนวร่องน้ าหลักของท่าเรือ 
ท้ังน้ี จากการวิเคราะห์โครงสร้างต่างๆ ของโครงการ
ท่าเทียบเรือท่ี 3 ได้แก่ เสาเข็มทุกจุดท่ีเป็นเสาตอม่อ
ของท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือ  ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสภาพอุทกพลศาสตร์ด้วยแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์ พบว่า โครงสร้างของท่าเทียบเรือท่ี 3 มี
ผลกระทบต่อสภาพอุทกพลศาสตร์เดิมใน 
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 พื้นท่ีศึกษาน้อยมาก โดยความแตกต่างของค่าระดับ
น้ าอยู่ในระดับ <1 เซนติเมตร และความแตกต่างของ
ความเร็วกระแสน้ าอยู่ในระดับ <1 เซนติเมตรต่อ
วินาที ซ่ึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่ง 
จากผลการค านวณด้วยแบบจ าลองคณิตศาสตร์ ใน
กรณีท่ียังไม่มีโครงการท่าเทียบเรือท่ี 3 พบว่า ในอีก 
20 ปีข้างหน้า ยังคงมีการทับถมเพิ่มทางฝั่งตะวันตก
ของโครงสร้างต่างๆ ในปัจจุบันท่ีขวางทางตะกอน 
โดยเฉพาะบริเวณริมเขื่อนทางตะวันตกของท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และตะวันตกของท่าเรือ
ชุมชนหนองแฟบท่ีอยู่ทางตะวันตกติดกับพื้นท่ีท่า
เทียบเรือปัจจุบันของโครงการ การทับถมท่ีเกิดขึ้นท า
ให้ชายหาดงอกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยท้ังพื้นท่ีประมาณ 6 เมตร  
ในกรณีท่ีมีโครงการท่าเทียบเรือท่ี 3 พบว่า ในอีก 20 
ปีข้างหน้า เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีไม่มีโครงการจะ
ส่งผลให้เกิดผลการกัดเซาะและทับถมของทราย
ระหว่าง -0.1 ถึง + 0.15 เมตร และมีค่าเฉลี่ยไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงสรุปได้ว่าการพัฒนา
โครงการท่าเ ทียบเรือ ท่ี  3 มีผลกระทบต่ อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งในพื้นท่ีน้ีและพื้นท่ีใกล้เคียง
น้อยมาก 
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5. คุณภาพน้ าทะเล ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ าทะเล ได้แก่  น้ า ท้ิงต่างๆ และการฟุ้ง
กระจายของตะกอนจากการตอกเสาเข็ม 

• น้ าท้ิงจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน 
มีปริมาณสูงสุดประมาณ 50.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
(คนงานสูงสุดประมาณ 900 คน) โครงการก าหนดให้
บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมห้องสุขาเคลื่อนท่ีไว้ใน
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและติดต่อให้หน่วยงานหรือ
บริษัทท่ีรับก าจัดส่ิงปฏิกูลซ่ึงได้รับอนุญาตจากราชการ
เข้ามาสูบไปก าจัดต่อไป ส าหรับน้ าเสียจากพื้นท่ี
ส านักงานก่อสร้างชั่วคราวท่ีมีลักษณะเป็นตู้คอนเทน
เนอร์ บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะจัดเตรียมห้องสุขา
เคลื่อนท่ีและติดต่อให้หน่วยงานหรือบริษัทรับก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลซ่ึงได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามาสูบไปก าจัด
ต่อไปเช่นเดียวกัน 

• น้ าท้ิงจากกิจกรรมก่อสร้าง 
มีปริมาณประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนใหญ่เป็น
น้ าท่ีอาจปนเปื้อนเศษปูนหรือทรายหรือเศษสนิมจาก
กิจกรรมก่อสร้าง โครงการก าหนดให้บริษั ทรับเหมา
ก่อสร้างท าการกรองตะกอนออกด้วยทรายและตะแกรง
เพื่อให้น้ าใสก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ าสาธารณะต่อไป 

ระยะก่อสร้าง 

1) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดให้มีระบบ
สุขาภิบาลและการจัดการบ้านพักคนงานตามมาตร 
ฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวส าหรับคนงาน
ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท. 
1010-34) เช่น 
- ต้องจัดให้มีส้วมท่ีถูกสุขลักษณะส าหรับคนงานท่ีพัก

อาศัย ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน 
- ต้องจัดให้มีทางระบายน้ าท่ีใช้แล้ว ไหลได้อย่าง

สะดวกและเพียงพอ ก่อนปล่อยออกสู่ทางระบาย
น้ าสาธารณะ จะต้องมีตะแกรงดักขยะอยู่ในท่ี
ตรวจสอบได ้

- การบ าบัดของเสียจากห้องส้วม จะต้องเป็นไป
โดยถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยน้ าล้นสู่ทางระบาย
น้ าสาธารณะ 

2) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างรวบรวมน้ าเสียจาก
กิจกรรมก่อสร้าง และท าการกรองตะกอนออกด้วย
ทรายและตะแกรงจนน้ าใสก่อนระบายลงสู่ราง
ระบายน้ าสาธารณะ 

ระยะก่อสร้าง 
1. คุณภาพน้ าทะเล 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- อุณหภูม ิ(Temperature) 
- ความลึก (Depth) 
- ความเค็ม (Salinity) 
- ความโปร่งใส (Transparency) 
- ความขุ่น (Turbidity) 
- ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
- น้ ามันและไขมัน (Oil and Grease) 
- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen) 
- ตะกั่ว (Lead) 
- แคดเมียม (Cadmium) 
- ปรอท (Mercury) 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 

Bacteria) 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform 

Bacteria) 
 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 30 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 • น้ าท้ิงจากการทดสอบแรงดันของท่อและถังเก็บ
กักโพรเพน 

มีปริมาณประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตร จะเกิดขึ้น
เฉพาะช่วงท่ีมีกิจกรรมการทดสอบถังเก็บกักและท่อ
เพียงครั้งเดียว โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมา
ก่อสร้างท าการกรองด้วยถังกรองทราย และตรวจสอบ
คุณภาพน้ าท้ิง โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ก่อนระบาย
ลงสู่รางระบายน้ าสาธารณะต่อไป 

• การฟุ้งกระจายของตะกอนในทะเลจากตอกเสาเข็ม 
ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการตอกเสาเข็มเพ่ือรองรับ
โครงสร้างของท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือ ซ่ึง
มีโอกาสท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนท่ีอยู่
บริเวณพื้นท้องทะเล โดยจากการศึกษาพบว่าการตอก
เสาเข็มท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนเพียง
เล็กน้อย พื้นท่ีการฟุ้งกระจายจะอยู่ในบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง คือ บริเวณหน้าท่าเทียบเรือท่ี 3 โดยมีความ
เข้มข้นของตะกอนสูงสุดเกิดขึ้นท่ีต าแหน่งตอกเสาเข็ม 
มีค่ามากท่ีสุดไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และ
มีรัศมีการฟุ้งกระจายไม่เกิน 250 เมตรจากจุดตอก
เสาเข็ม (พิจารณาท่ีความเข้มข้นของตะกอน ≥ 10 

3) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างรวบรวมน้ าท้ิงจาก
การทดสอบแรงดัน (Hydrostatic Test) และท า
การกรองด้วยถังกรองทรายจนได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ า ท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2559 และประกาศกรมเจ้าท่า ท่ี 164/2560 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิง
จากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
โดยให้บริษัทรับเหมามีการตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง
อีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าน้ าท้ิงเป็นไปมาตรฐานคุณ 
ภาพน้ าท้ิงก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ าสาธารณะ 

4) ในกรณีน้ าท้ิงจากการทดสอบแรงดัน (Hydrostatic 
Test) ท่ีผ่านการกรองด้วยถังทรายไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิง ก าหนดให้บริษัทรับเหมา
ก่อสร้างติดต่อให้บริษัทหรือหน่วยงานท่ีได้รับ
อนุญาตจากราชการรับไปบ าบัดต่อไป 

5) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างตรวจวัดปริมาณ
สารแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนเริ่ ม
กิจกรรมก่อสร้างในทะเล ตามวิธีท่ีได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 
2560  

จุดติดตามตรวจสอบ จ านวน 7 สถานี (รูปท่ี 9) ได้แก่ 
- 300 เมตร ทางทิศตะวันตกของสะพานปัจจุบันห่าง

จากชายฝั่ง 1 กิโลเมตร 
- 300 เมตร ทางทิศตะวันตกของสะพานปัจจุบันห่าง

จากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร 
- 300 เมตร ทางทิศตะวันออกของสะพานปัจจุบัน

ห่างจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร  
- 300 เมตร ทางทิศตะวันตกบริเวณจุดก่อสร้าง

โครงการท่าเทียบเรือ ท่ี 3 ห่างจากชายฝั่ ง  5 
กิโลเมตร 

- 300 เมตร ทางทิศตะวันออกบริเวณจุดก่อสร้าง
โครงการท่าเทียบเรือ ท่ี 3 ห่างจากชายฝั่ ง  5 
กิโลเมตร 

- บริเวณปะการังหินโขง 
- สถานีอ้างอิงต าแหน่งห่างจากบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

5 กิโลเมตร 
ความถ่ี : ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 
2. สารแขวนลอยในน้ าทะเล 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 31 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ส่วนในล้านส่วน (ppm)) ซ่ึงการฟุ้งกระจายจะอยู่
ในช่วงสั้นๆ และกลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับกิจกรรมการตอกเสาเข็มจะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 5 เดือนเท่าน้ัน ดังน้ัน คาดว่าผลกระทบอยู่
ในระดับต่ า 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลเพื่อใช้เป็น
ค่ามาตรฐานในการควบคุมปริมาณสารแขวนลอยท่ี
เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ 

6) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจวัด
ปริ มาณสารแขวนลอย  ( Suspended Solids) 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ในช่วงน้ าลง) ตลอดระยะเวลาท่ี
มีกิจกรรมก่อสร้างในทะเล โดยหากพบว่าปริมาณ
สารแขวนลอยมีแนวโ น้มสู งขึ้ น ใกล้ เ คี ย ง ค่ า
มาตรฐาน ให้โครงการท าการวิเคราะห์สาเหตุและ
แก้ไขทันทีจนค่าดังกล่าวลดลง หากค่าดังกล่าวมีค่า
สูงขึ้นจนเกินค่ามาตรฐาน ให้โครงการหยุดกิจกรรม
ก่อสร้างในทะเลทันที จนกว่าค่าความขุ่นกลับเข้าสู่
เกณฑ์ที่ก าหนดจึงเริ่มด าเนินการต่อไปได ้

7) ก าหนดให้มีพื้นท่ีส าหรับวางวัสดุก่อสร้าง โดยมีการ
ใช้วัสดุปิดคลุม เพื่อป้องกันการชะล้างของเศษดิน
หรือเศษวัสดุลงสู่ทะเลในช่วงฤดูฝน 

8) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดท ารางระบาย
น้ า ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและพื้นท่ีส านักงาน
ก่อสร้างชั่วคราว และบ่อพักน้ าท้ิงท่ีสามารถรองรับ
น้ าท้ิงได้อย่างน้อย 1 วัน 

 

จุดติดตามตรวจสอบ จ านวน 8 สถานี (รูปที่ 10) ได้แก่ 
- 300 เมตร ทางทิศตะวันตกของสะพานปัจจุบันห่าง

จากชายฝั่ง 1 กิโลเมตร 
- 300 เมตร ทางทิศตะวันตกของสะพานปัจจุบันห่าง

จากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร 
- 300 เมตร ทางทิศตะวันออกของสะพานปัจจุบัน

ห่างจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร  
- 300 เมตร ทางทิศตะวันตกบริเวณจุดก่อสร้าง

โครงการท่าเทียบเรือ ท่ี 3 ห่างจากชายฝั่ ง  5 
กิโลเมตร 

- 300 เมตร ทางทิศตะวันออกบริเวณจุดก่อสร้าง
โครงการท่าเทียบเรือ ท่ี 3 ห่างจากชายฝั่ ง  5 
กิโลเมตร 

- บริเวณปะการังหินโขง 
- บริเวณเกาะสะเก็ด 
- สถานีอ้างอิงต าแหน่งห่างจากบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

5 กิโลเมตร 
ความถ่ี : 
- ก่อนด าเนินกิจกรรมก่อสร้างในทะเล 1 ครั้ง เพื่อหา

ค่าพ้ืนฐาน ท้ัง 8 สถานี 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ช่วงน้ าลง) ตลอดระยะการ

ก่อสร้างในทะเล 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 32 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  9) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างควบคุมมิ ให้
คนงานก่อสร้าง ท้ิงขยะมูลฝอย และเศษวัสดุ
ก่อสร้างลงทะเลและชายหาด รวมท้ังจัดท าป้าย
แสดงข้อห้ามบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 

3. น้ าทิ้งจากบ่อดักตะกอน และบ่อพักน้ าทิ้งจาก
พื้นที่ผสมคอนกรีต 

ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
จุดติดตามตรวจสอบ จ านวน 2 สถานี ได้แก่ 
- บ่อดักตะกอนก่อนระบายออกสู่ภายนอก 
- บ่อพักน้ าท้ิงจากพื้นท่ีผสมคอนกรีต 
ความถ่ี : เดือนละ 1 ครั้ง (ในกรณีท่ีมีการระบายออกสู่

ภายนอก) 
4. คุณภาพน้ าทิ้งจากการทดสอบท่อและถังโดยใช้

แรงดันน้ า (Hydrostatic Test) 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- ซีโอดี (COD) 
- ปริมาณน้ ามันและไขมัน (Oil and Grease) 
- ปริมาณของแข็งละลายน้ ารวม (Total Dissolved 

Solids) 
- ปริมาณสารแขวนลอยรวม (Suspended Solids) 
- คลอไรด์ (Cl-) 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 33 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   - เหล็กรวม (Total Fe) 
- นิกเกิล (Ni) 
จุดติดตามตรวจสอบ จ านวน 1 สถานี ได้แก่ 
- จุดระบายน้ าท้ิงจากการทดสอบท่อและถังโดยใช้

แรงดันน้ า (Hydrostatic Test) 
ความถี่ : 1 ครั้ง ภายหลังจากการทดสอบท่อและถัง

โดยใช้แรงดันน้ า (Hydrostatic Test) ก่อน
ระบายออกสู่ภายนอก 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 ระยะด าเนินการ 
ในระยะด าเนินการ กิจกรรมหลักจะเป็นการขนถ่าย 
โพรเพนจากเรือผ่านระบบท่อขนส่งไปยังถังเก็บกักบน
ฝั่ง โดยมีน้ าท้ิงท่ีเกิดจากการด าเนินการของโครงการ 
ดังน้ี 

• น้ าเสียที่เกิดจากกิจวัตรประจ าวันของพนักงาน  
เป็นน้ าเสียท่ีเกิดจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี
ปัจจุบัน มีปริมาณการเกิดรวม 1.25 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ภายหลังการพัฒนาโครงการท่าเทียบเรือท่ี 3 จะมี
พนักงานเพิ่มขึ้นอีก 12 คน จึงมีปริมาณน้ าเสียเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเป็น 1.63 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยในการ 

ระยะด าเนินการ 
1) ก าหนดห้ามเรือขนส่งทุกล าปล่อยหรือท้ิงน้ าเสีย

และของเสีย รวมท้ังน้ าอับเฉาจากเรือ (Ballast) ลง
ในทะเลท้ังในบริเวณท่าเทียบเรือและหน้าท่าเทียบ
เรือโดยเด็ดขาด  

2) ถ้าเรือล าใดท่ีเข้ามาจอดในพื้นท่ีโครงการต้องการ
บริการจัดเก็บ และบ าบัดน้ าเสียและของเสีย 
โครงการจะช่วยเจ้าของเรือในการประสานกับ
หน่วยงานหรือบริษัทท่ีได้รับอนุญาตจากราชการให้
เป็นผู้รับก าจัดของเสียจากเรือ เพื่อด าเนินการ
จัดการของเสียต่อไป 

ระยะด าเนินการ 
1. คุณภาพน้ าทะเล 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- ความลึก (Depth) 
- ความเค็ม (Salinity) 
- ความโปร่งใส (Transparency) 
- ความขุ่น (Turbidity) 
- ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) 
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 34 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จัดการน้ าเสียท่ีเกิดจากพนักงานท่ีอยู่บริเวณส านักงาน 
และน้ าเสียท่ีเกิดจากพนักงานท่ีอยู่บริเวณท่าเทียบเรือ
จะถูกส่งไปบ าบัดท่ีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (SATs) 

• น้ าฝนปนเปื้อน  
ปัจจุบันน้ าฝนท่ีตกในพื้นท่ีและอาจมีการปนเปื้อนจะ
เกิดขึ้นบริเวณอาคารคอมเพรสเซอร์ (Compressor 
House) และพื้นท่ีปั๊มสารเคมี (Pump Area) ซ่ึงเป็น
ระบบปิดท้ังหมดจึงไม่เกิดการปนเปื้อนสู่ภายนอก 
ส าหรับน้ าฝนท่ีปนเปื้อน จะถูกส่งไปยังระบบเอพีไอ 
(API) ซ่ึงเป็นระบบแยกน้ ามันออกจากน้ าฝนปนเปื้อน 
ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อบ าบัดให้ได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิง 
 
ท้ังน้ี โครงการได้ก าหนดห้ามเรือทุกล าปล่อยหรือท้ิง
น้ าเสียและของเสียลงในทะเลบริเวณพื้นท่ีโครงการ
โดยเด็ดขาด ดัง น้ัน คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ าทะเลอย่างมีนัยส าคัญ 

3) ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนท่ีสามารถติดต่อ
โครงการได้ทันที กรณีท่ีพบเห็นการท้ิงน้ าเสียและ
ของเสียจากเรือขนส่งท่ีเข้าเทียบท่าของโครงการ 

4) ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวดใน
การปฏิบัติการรับ/จ่ายผลิตภัณฑ์จากเรือ เพื่อ
ป้องกันการระบายน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์ลงสู่ทะเล 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

- น้ ามันและไขมัน (Oil and Grease) 
- บีโอดี (BOD) 
- น้ ามันและไขมัน (Oil and Grease) 
- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen) 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 

Bacteria) 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform 

Bacteria) 
จุดติดตามตรวจสอบ จ านวน 4 สถานี (รูปที่ 11) ได้แก่ 
- แนวสะพานเดินเรือห่างจากชายฝั่งประมาณ 2 

กิโลเมตร 
- หน้าท่าเทียบเรือที่ 1 (Jetty 1) 
- หน้าท่าเทียบเรือที่ 2 (Jetty 2) 
- หน้าท่าเทียบเรือที่ 3 (Jetty 3) 
ความถ่ี : ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะด าเนินการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 35 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6. คุณภาพน้ าใต้ดิน ระยะก่อสร้าง 
โครงการไม่มีสิ่งปลูกสร้างท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน และไม่มีการน าน้ าใต้ดิน
ขึ้นใช้ ส าหรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง 
โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมห้องสุขา
เคลื่อนท่ีไว้ ในบริ เวณพื้นท่ีก่อสร้ างและติดต่อให้
หน่วยงานหรือบริษัทท่ีรับก าจัดสิ่งปฏิกูล ซ่ึงได้รับ
อนุญาตจากราชการเข้ามาสูบไปก าจัดต่อไป ส าหรับ
น้ าเสียจากพื้นท่ีส านักงานก่อสร้างชั่วคราวท่ีมีลักษณะ
เป็นตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทรับเหมาจะจัดเตรียมห้อง
สุขาเคลื่อนท่ีและติดต่อให้หน่วยงานหรือบริษัทรับ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลซ่ึงได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามาสูบ
ไปก าจัดต่อไปเช่นเดียวกัน ดังน้ัน คาดว่าจะไม่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดินอย่างมีนัยส าคัญ 

ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส า คัญ  จึ งมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ  จึงมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

 ระยะด าเนินการ 
เมื่อพิจารณากิจกรรมของโครงการในช่วงด าเนินการ
เป็นเพียงการขนถ่ายโพรเพนจากเรือผ่านระบบท่อ
ขนส่งไปยังถังเก็บกักบนฝั่ง ท้ังนี้ โดยปกติโพรเพนจะมี
สถานะเป็นก๊าซท่ีอุณหภูมิห้อง ดังน้ัน จึงไม่เกิดการ
สะสมในดินหรือซึมลงใต้ดินหากเกิดการรั่ วไหล 
นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นท่ี 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส า คัญ  จึ งมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ  จึงมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 36 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ท่ีอาจมีการปนเปื้อนน้ ามัน โครงการได้ออกแบบให้
พื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นคอนกรีต โดยมีระบบรวบรวมน้ า
ปนเปื้อนน้ ามันไปยังระบบแยกน้ าและน้ ามัน ดังน้ัน จึง
คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดินอย่างมี
นัยส าคัญ 

  

7. คุณภาพดิน ระยะก่อสร้าง 
ในการก่อสร้างถังเก็บกักโพรเพนบนฝั่งของโครงการมี
กิจกรรมการปรับถมพื้นท่ี ซ่ึงอาจส่งผลต่อโครงสร้าง
ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินบน อย่างไรก็ตาม 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะจ ากัดอยู่ในพื้นท่ีก่อสร้างของ
โครงการเท่าน้ัน ท้ังน้ี ในพื้นท่ีโครงการพบชุดดินเพียง
ชนิดเดียว คือ ชุดดินสัตหีบ (Sh) ซ่ึงมีเนื้อดินเป็นทราย
หยาบ ค่าพีเอชประมาณ 7.0 ดินเป็นดินทรายจัด มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และความสามารถในการอุ้มน้ า
ของดินต่ ามาก จึงไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ 
สามารถพบชุดดินน้ีได้ตามพื้นท่ีบริเวณหาดทราย
ชายฝั่งทะเล ดัง น้ัน คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพดินอย่างมีนัยส าคัญ 
 

ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส า คัญ  จึ งมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ  จึงมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 37 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะด าเนินการ 
เมื่อพิจารณากิจกรรมของโครงการในช่วงด าเนินการ
เป็นเพียงการขนถ่ายโพรเพนจากเรือผ่านระบบท่อ
ขนส่งไปยังถังเก็บกักบนฝั่ง โดยเป็นระบบปิดและไม่มี
การระบายของเสียใดๆ ลงสู่พ้ืนดิน ดังน้ัน คาดว่าจะไม่
มีผลกระทบต่อคุณภาพดินอย่างมีนัยส าคัญ 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส า คัญ  จึ งมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ  จึงมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

8. นิเวศวิทยาทางบก ระยะก่อสร้าง 
ปัจจบุันบริเวณพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีว่างซ่ึงเป็นกรรม 
สิทธิ์ของบริษัทฯ มีสภาพเป็นพื้นท่ีรกร้าง โดยพืชส่วน
ใหญ่ท่ีพบเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ในกิจกรรมก่อสร้างของ
โครงการจึงต้องมีการตัดต้นไม้ในพื้นท่ี เพื่อปรับพื้นท่ี
ให้โล่งเตียน ท้ังน้ี ไม่พบไม้ยืนต้นท่ีมีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ ดังน้ัน คาดว่าผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทาง
บกจะจ ากัดอยู่ภายในพื้นท่ีโครงการเท่าน้ัน 

ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส า คัญ  จึ งมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ  จึงมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

 ระยะด าเนินการ 
ในระยะด าเนินการ พื้นท่ีโครงการจะเปลี่ยนจากพื้นท่ี
รกร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างและปรับเปลี่ยนลักษณะระบบ
นิเวศไปจากเดิมโดยถาวรตั้งแต่ช่วงการก่อสร้างแล้ว 
ท้ังน้ี โครงการได้จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวรอบพื้น ท่ี โดย
พิจารณาปลูกพรรณไม้ท้องถิ่น ดังน้ัน คาดว่าจะไม่มี
ผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางบกอย่างมีนัยส าคัญ 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิดผล 
กระทบอย่างมีนัยส าคัญ จึงมิได้มีการก าหนดมาตรการฯ 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ  จึงมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 38 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

9. นิเวศวิทยาทางทะเล ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมในระยะก่อสร้างท่ีอาจส่งผลกระทบต่อนิเวศ 
วิทยาทางทะเล ได้แก่ น้ าท้ิงต่างๆ และการฟุ้งกระจาย
ของตะกอนจากการตอกเสาเข็ม 

• น้ าท้ิงจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน 
มีปริมาณสูงสุดประมาณ 50.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
(คนงานสูงสุดประมาณ 900 คน) โครงการก าหนดให้
บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมห้องสุขาเคลื่อนท่ีไว้ใน
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและติดต่อให้หน่วยงานหรือ
บริษัทท่ีรับก าจัดส่ิงปฏิกูลซ่ึงได้รับอนุญาตจากราชการ
เข้ามาสูบไปก าจัดต่อไป ส าหรับน้ าเสียจากพื้นท่ี
ส านักงานก่อสร้างชั่วคราวท่ีมีลักษณะเป็นตู้คอนเทน
เนอร์ บริษัทรับเหมาจะจัดเตรียมห้องสุขาเคลื่อนท่ี
และติดต่อใหห้น่วยงานหรือบริษัทรับก าจัดสิ่งปฏิกูลซ่ึง
ได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามาสูบไปก าจัดต่อไป
เช่นเดียวกัน ดังน้ัน ผลกระทบจากน้ าท้ิงส่วนน้ีจึงไม่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 

 

ระยะก่อสร้าง 
1) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้ างปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพน้ าทะเลและการจัดการของเสียใน
ระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

2) ก าหนดห้ามคนงานก่อสร้างจับสัตว์น้ าในบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง โดยติดป้ายห้ามและจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ คอยตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 

3) โครงการจะสนับสนุนการด าเนินงานในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เช่น โครงการปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ าในจังหวัดระยองโดยเฉพาะเขตเทศบาล
เมืองมาบตาพุด หรือการสนับสนุนงบประมาณและ
อุปกรณ์ให้กับหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

ระยะก่อสร้าง 
1) แพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- แพลงก์ตอนพืช 
- แพลงก์ตอนสัตว์ 
- สัตว์หน้าดิน 
จุดติดตามตรวจสอบ จ านวน 7 สถานี (รูปที่ 9) โดย
เป็นสถานีเดียวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า
ทะเล 
ความถ่ี : ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 39 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 • น้ าท้ิงจากกิจกรรมก่อสร้าง 
มีปริมาณประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนใหญ่
เป็นน้ าท่ีอาจปนเปื้อนเศษปูนหรือทรายหรือเศษสนิม
จากกิจกรรมก่อสร้าง โครงการก าหนดให้บริษัท

รับเหมาก่อสร้างกรองตะกอนออกด้วยทรายและ

ตะแกรงเพื่อให้น้ าใสก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ า
สาธารณะต่อไป ดังน้ัน ผลกระทบจากน้ าท้ิงส่วนน้ีจึง
ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 

• น้ าท้ิงจากการทดสอบแรงดันของท่อและถังเก็บ
กักโพรเพน 

มีปริมาณประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตร จะเกิดขึ้น
เฉพาะช่วงท่ีมีกิจกรรมการทดสอบถังเก็บกักและท่อ
เพียงครั้งเดียว โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมา
ก่อสร้างกรองด้วยถังกรองทราย และตรวจสอบคุณ 
ภาพน้ าท้ิง โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ก่อนระบายลง
สู่รางระบายน้ าสาธารณะต่อไป ดังน้ัน ผลกระทบจาก
น้ าท้ิงส่วนน้ีจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตใน
ทะเลบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 

  



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
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 • การฟุ้งกระจายของตะกอนในทะเลจากตอกเสาเข็ม 
ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการตอกเสาเข็มเพ่ือรองรับ
โครงสร้างของท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือ ซ่ึง
มีโอกาสท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนท่ีอยู่
บริเวณพื้นท้องทะเล โดยจากการศึกษา พบว่า การ
ตอกเสาเข็มท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนเพียง
เล็กน้อย พื้นท่ีการฟุ้งกระจายจะอยู่ในบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง คือ บริเวณหน้าท่าเทียบเรือท่ี 3 โดยมีความ
เข้มข้นของตะกอนสูงสุดเกิดขึ้นท่ีต าแหน่งตอกเสาเข็ม 
มีค่ามากท่ีสุดไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และ
มีรัศมีการฟุ้งกระจายออกไปได้กว้างท่ีสุดไม่เกิน 250 
เมตรจากจุดตอกเสาเข็ม (พิจารณาท่ีความเข้มข้นของ
ตะกอน ≥ 10 ส่วนในล้านส่วน (ppm)) จึงอาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้ เช่น แพลงก์ตอนหรือ
สัตว์หน้าดิน อย่างไรก็ตาม การฟุ้งกระจายจะอยู่
ในช่วงสั้นๆ และกลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับกิจกรรมการตอกเสาเข็มจะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 5 เดือนเท่าน้ัน ดังน้ัน คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลอยู่ในระดับต่ า 
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 ระยะด าเนินการ 
ในระยะด าเนินการ กิจกรรมหลักจะเป็นการขนถ่าย 
โพรเพนจากเรือผ่านระบบท่อขนส่งไปยังถังเก็บกักบน
ฝั่ง โดยมีน้ าท้ิงท่ีเกิดจากการด าเนินการของโครงการ 
ดังน้ี 

• น้ าเสียที่เกิดจากกิจวัตรประจ าวันของพนักงาน  
เป็นน้ าเสียท่ีเกิดจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี
ปัจจุบัน มีปริมาณการเกิดรวม 1.25 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ภายหลังการพัฒนาโครงการท่าเทียบเรือท่ี 3 จะมี
พนักงานเพิ่มขึ้นอีก 12 คน จึงมีปริมาณน้ าเสียเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเป็น 1.63 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยในการ
จัดการน้ าเสียท่ีเกิดจากพนักงานท่ีอยู่บริเวณส านักงาน 
และน้ าเสียท่ีเกิดจากพนักงานท่ีอยู่บริเวณท่าเทียบเรือ
จะถูกส่งไปบ าบัดท่ีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (SATs) 

• น้ าฝนปนเปื้อน  
ปัจจุบันน้ าฝนท่ีตกในพื้นท่ีและอาจมีการปนเปื้อนจะ
เกิดขึ้นบริเวณอาคารคอมเพรสเซอร์ (Compressor 
House) และพื้นท่ีปั๊มสารเคมี (Pump Area) ซ่ึงเป็น
ระบบปิดท้ังหมดจึงไม่เกิดการปนเปื้อนสู่ภายนอก 
ส าหรับน้ าฝนท่ีปนเปื้อน จะถูกส่งไปยังระบบเอพีไอ 
(API) ซ่ึงเป็นระบบแยกน้ ามันออกจากน้ าฝนปนเปื้อน 

ระยะด าเนินการ 
1) ก าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ าทะเล การ
จัดการของเสีย และการคมนาคมขนส่งในระยะ
ด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

2) โครงการจะสนับสนุนการด าเนินงานในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เช่น โครงการปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ าในจังหวัดระยองโดยเฉพาะเขตเทศบาล
เมืองมาบตาพุด หรือการสนับสนุนงบประมาณและ
อุปกรณ์ให้กับหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีโครงการ  

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

ระยะด าเนินการ 
มาตรการป้องกันฯ ท่ีก าหนดไว้มีความเพียงพอ จึงมิได้
มีการก าหนดมาตรการติดตามฯ เพิ่มเติม 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อบ าบัดให้ได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิง 
 
ท้ังน้ี โครงการได้ก าหนดห้ามเรือทุกล าปล่อยหรือท้ิง
น้ าเสียและของเสียลงในทะเลบริเวณพื้นท่ีโครงการ
โดยเด็ดขาด ดัง น้ันคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
นิเวศวิทยาทางทะเลอย่างมีนัยส าคัญ 

10. ผังเมืองและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

ระยะก่อสร้าง 
พื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีศึกษาตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 ซ่ึงจากการตรวจสอบความ
สอดคล้องในการใช้ประโยชน์ท่ีดินของโครงการตามผัง
เมืองรวมจังหวัดระยอง พบว่า ท่ีตั้งโครงการตั้งอยู่
ภายในบริ เวณท่ีก าหนดไว้ ให้ เป็น ท่ีดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตามแผนท่ีแนบท้ายผัง
เมอืงรวมจังหวัดระยอง ซ่ึงลักษณะการด าเนินกิจกรรม
ของโครงการมีความสอดคล้องกับประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีก าหนดไว้ในผังเมืองรวมจังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2560 ดังน้ัน คาดว่าไม่มีผลกระทบด้าน
การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีนัยส าคัญ 

ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส า คัญ  จึ งมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ  จึงมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 
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 ระยะด าเนินการ 
ในระยะด าเนินการ กิจกรรมหลักของโครงการเป็นการ
ขนถ่ายโพรเพนจากเรือผ่านระบบท่อขนส่งไปยังถัง
เก็บกักบนฝั่ง โดยลักษณะการประกอบกิจการไม่
แตกต่างกับการด าเนินการของท่าเทียบเรือที่ 1 และ 2 
ในปัจจุบัน จึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินไปจากเดิม ดังน้ัน คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีนัยส าคัญ 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส า คัญ  จึ งมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ  จึงมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

11. การคมนาคมทางบก ระยะก่อสร้าง 
โครงการจะใช้ทางหลวงหมายเลข 3, 36, 363 และ 
3191 เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งประกอบด้วย 

 การขนส่งเสาเข็มด้วยรถบรรทุกพ่วง มีความถี่
ในการขนส่งประมาณ 6 เท่ียว/วัน 

 การขนส่งคอนกรีตหล่อส าเร็จด้วยรถบรรทุก 
10 ล้อ มีความถี่ประมาณ 10 เท่ียว/วัน 

 การขนส่งเหล็กโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง
อื่นๆ ด้วยรถบรรทุกพ่วงและรถบรรทุก 10 
ล้อ มีความถี่ประมาณ 7-14 เท่ียว/วัน 

 การขนส่งคนงานก่อสร้าง ด้วยรถโดยสาร
ขนาดกลาง มีความถี่ประมาณ 36 เท่ียว/วัน 

จากการประเมินความสามารถในการรองรับของถนน 
พบว่า ปัจจุบัน ทางหลวงหมายเลข 3, 36 และ 363 มี

ระยะก่อสร้าง 
1) ก าหนดให้ใช้ถนนหรือทางหลวงสายหลักในการ

ขนส่ง โดยหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ผ่านชุมชน 
2) ก าหนดให้หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนตอน

เช้า (06.00 – 09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนตอน
เย็น (17.00 - 19.00 น.) 

3) ก าหนดให้จ ากัดความเร็วของรถท่ีใช้ในการขนส่ง
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างตามท่ีกฎหมายก าหนด 
โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ส าหรับบนทางหลวง และไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ในกรณีท่ีต้องผ่านชุมชน 
ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างก ากับดูแลการ
บรรทุกน้ าหนักของรถไม่ให้เกินกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนด และควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎ

ระยะก่อสร้าง 
1) ยานพาหนะที่เข้าออกพื้นที่โครงการ 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- บันทึกปริมาณจราจรท่ีเข้า-ออกพื้นท่ีโครงการ 

โดยแยกตามประเภทของยานพาหนะ 
จุดติดตามตรวจสอบ : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
ความถี่ : ทุกสัปดาห์และจัดท ารายงานทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
2) อุบัติเหตุของโครงการ 
ดัชนีทีต่ิดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- บันทึกจ านวน/สาเหตุของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นของ

โครงการ 
จุดติดตามตรวจสอบ :  
- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 44 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สภาพการจราจรติดขัดมาก โดยมี ค่า V/C Ratio 
เท่ากับ 0.75, 0.67 และ 0.69 ตามล าดับ ส าหรับทาง
หลวงหมายเลข 3191 มีสภาพการจราจรเคลื่อนตัว
พอใช้ โดยมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.61 
เมื่อมีกิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการจะท าให้
ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยทางหลวง
หมายเลข 3, 36 และ 363 มีสภาพการจราจรติดขัด
มากเช่นเดียวกับปัจจุบัน มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 
0.76, 0.68 และ 0.69 ตามล าดับ ส าหรับทางหลวง
หมายเลข 3161 มีสภาพการจราจรเคลื่อนตัวพอใช้
เช่นเดียวกับปัจจุบัน มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.61 
นอกจากน้ี ในการศึกษาได้พิจารณาถึงกิจกรรมการ
ขนส่งในระยะก่อสร้างของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ากัด ซ่ึงอยู่ใกล้กับพื้นท่ีโครงการและมีระยะเวลา
ก่อสร้างใกล้เคียงกันร่วมด้วย พบว่า ปริมาณจราจร 
(V/C Ratio) ของทางหลวงแต่ละเส้นเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ โดยทางหลวงหมายเลข 3, 36 และ 363 มี
สภาพการจราจรติดขัดมากเช่นเดียวกับปัจจุบัน มีค่า 
V/C Ratio เท่ากับ 0.83, 0.74 และ 0.76 ตามล าดับ 
ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการเพื่อลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

จราจรอย่างเคร่งครัด โดยก าหนดบทลงโทษท่ี
ชัดเจนส าหรับผู้ท่ีฝ่าฝืน 

4) ก าหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างโครงการติดป้าย
ชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และเบอร์โทรศัพท์ 
พร้อมท้ังหมายเลขรถ เพื่อสะดวกต่อการร้องเรียน
ในกรณีท่ีก่อให้เกิดเรื่องรบกวนต่อชุมชน 

5) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างเตรียมพ้ืนท่ีจอดรถ
ส าหรับรถบรรทุกของโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อมิ
ให้มีการกีดขวางการสัญจรบนเส้นทางคมนาคม
ภายนอกและบริเวณด้านหน้าโครงการ 

6) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างตรวจสอบภาพของ
ผิวจราจรท่ีใช้ในการคมนาคมขนส่งของโครงการอยู่
เสมอ หากพบการช ารุดของผิวจราจรจากการกิจกรรม
ของโครงการ ให้บริษัทรับเหมาท าการซ่อมแซมทันที 

7) ในกรณี ท่ีมีการขนส่งวั สดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่  
ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างติดต่อประสานงาน
กับสถานีต ารวจในท้องท่ี เพื่ออ านวยความสะดวกให้
เกิดความปลอดภัย 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ และ
เส้นทางการขนส่ง 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ 

- ตลอดเส้นทางการขนส่งของโครงการ 
ความถ่ี : ทุกครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุและจัดท ารายงานทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 45 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะด าเนินการ 
ในระยะด าเนินการ โครงการจะมีจ านวนพนักงาน
เพิ่มขึ้นอีก 12 คน การเดินทางของพนักงานด้วย
รถยนต์น่ังส่วนบุคคลและจักรยานยนต์จึงเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเท่าน้ัน และไม่ท าให้ปริมาณการจราจรใน
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ 
ส าหรับกิจกรรมหลักของโครงการเป็นการขนถ่าย 
โพรเพนจากเรือผ่านระบบท่อขนส่งไปยังถังเก็บกักบน
ฝั่ง โดยลักษณะการประกอบกิจการไม่แตกต่างจาก
การด าเนินการของท่าเทียบเรือท่ี 1 และ 2 ในปัจจุบัน 
จึงมิได้ท าให้ปริมาณการจราจรทางบกเปลี่ยนแปลงไป
จากปัจจุบัน 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส า คัญ  จึ งมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ  จึงมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

12. การคมนาคมขนส่งทางน้ า ระยะก่อสร้าง 
ในระยะก่อสร้าง โครงการมีกิจกรรมหลักในทะเล คือ 
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ โดยใช้เรือท้องแบน (Barge) 
และเรือลากจูง (Tug) ในกิจกรรมก่อสร้างและการ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จะมีจ านวนเท่ียวเรือสูงสุด
ประมาณ 5 เท่ียว/วัน เมื่อพิจารณาจากสถิติจ านวน
เรือในอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในช่วงปี 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีจ านวนเรือประมาณ 6,907 เท่ียว/ปี 
หรือคิดเป็น 19 เท่ียว/วัน พบว่า เมื่อมีการก่อสร้าง
โครงการท่าเทียบเรือที่ 3 อาจท าให้จ านวนเท่ียวเรือใน

ระยะก่อสร้าง 

1) ก าหนดให้มีการแจ้งแผนการก่อสร้างให้กรมเจ้าท่า
ทราบล่วงหน้า เพื่อก าหนดอาณาเขตของพื้นท่ีก่อสร้าง 
รวมท้ังปฏิบตัิตามระเบียบของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 
สาขาระยอง และส านักงานน าร่องอย่างเคร่งครัด 

2) ก าหนดให้มีการแจ้งและประชาสัมพันธ์แผนงานและ
แนวเส้นทางการเดินเรือในระยะก่อสร้างให้ กลุ่ม
ประมงท่ีมีการเดินเรือในบริ เวณใกล้ เคียงทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ได้แก่ กลุ่มประมงเรือ
เล็กบ้านหนองแฟบ กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน - 

ระยะก่อสร้าง 
1) อุบัติเหตุของโครงการ 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- บันทึกจ านวน/สาเหตุของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นของ

โครงการ 
จุดติดตามตรวจสอบ : บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างท่าเทียบ
เรือของโครงการ 
ความถ่ี : ทุกครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุและจัดท ารายงานทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 46 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริเวณใกล้เคียงอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดมี
จ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 24 เท่ียว/วัน (เพิ่มขึ้น 5 เท่ียว/วัน) 
ประมาณร้อยละ 26.32 ท้ังน้ี โครงการจะอาศัยท่า
เทียบเรือชั่วคราวของบริษัทเอกชนท่ีอยู่ใกล้เคียงใน
การล าเลียงวัสดุอุปกรณ์ลงเรือ จากกิจกรรมดังกล่าว
จึ งอาจเกิดการกีดขวางเส้นทางการสัญจรของ
เรือประมงในพื้นท่ีใกล้เคียงได้ นอกจากน้ี โครงการได้
ก าหนดให้มีการติดตั้งทุ่นไฟสัญญาณ และเครื่องหมาย
แสดงขอบเขตพื้นท่ีก่อสร้างในทะเลและพื้นท่ีจอดพัก
เรือระหว่างการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อเป็น
การป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นกับเรือประมงใน
บริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง ดังน้ัน คาดว่าผลกระทบต่อการ
คมนาคมทางน้ าจะอยู่ในระดับต่ า 

อ่าวประดู่ กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน กลุ่ม
ประมงเรือเล็กหาดสุชาดา กลุ่มประมงเรือเล็กหาด
แสงเงิน กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านตากวน กลุ่มประมง
เรือเล็กบ้านพลา กลุ่มประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภา
สามัคคี กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน กลุ่มประมงเรือ
เล็กเก้ายอด และกลุ่มประมงเรือเล็กก้นปึกสามัคคี 

3) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างควบคุมการ
ก่อสร้างให้อยู่ในขอบเขตท่ีก าหนดและไม่ให้กีดขวาง
เส้นทางการเดินเรือ 

4) ก าหนดให้มีจุดจอดเรือท่ีใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง โดย
อยู่ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างซ่ึงไม่กีดขวางการสัญจร
ของเรืออื่นๆ 

5) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเรืออยู่ประจ า
ในบริเวณก่อสร้าง เพื่อตรวจตราความปลอดภัยและ
เตือนเรือล าอื่นท่ีเข้ามาใกล้พ้ืนท่ีก่อสร้าง 
ก าหนดให้ติดตั้ ง ทุ่นไฟสัญญาณชั่ วคราว และ
เครื่องหมายแสดงขอบเขตพื้นท่ีก่อสร้างในทะเล
และพื้นท่ีจอดพักเรือระหว่างการก่อสร้างให้เห็น
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเวลากลางคืนในระยะ 200 
เมตร เพื่อป้องกันเรือแล่นชนสิ่งปลูกสร้างของ 
โครงการ เช่น ตอม่อ หรือสะพาน เป็นต้น 
 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 47 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  6) ก าหนดให้มีการอบรมและก ากับดูแลให้พนักงานขับ
เรือใช้ความระมัดระวังในการขับเรือ 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 

 ระยะด าเนินการ 
โครงการท่าเทียบเรือท่ี 3 จะมีกิจกรรมการขนถ่าย 
โพรเพนจากเรือผ่านระบบท่อขนส่งไปยังถังเก็บกักบน
ฝั่ง โดยมีความถี่ในการขนส่งโพรเพนประมาณ 1-2 
เท่ียว/สัปดาห์ หรือสูงสุดประมาณ 104 เท่ียวต่อปี 
โดยในปัจจุบัน (ข้อมูลล่าสุด ณ ปี พ.ศ. 2560) เรือ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าเทียบท่าท่ีท่าเทียบเรือท่ี 1 และ 
2 เดิมของบริษัทฯ มีจ านวนรวม 86 เท่ียวต่อปี  
ภายหลังเปิดด าเนินการท่าเทียบเรือท่ี 3 จะท าให้มี
จ านวนเท่ียวเรือภาพรวมท้ังของบริษัทฯ (รวมท่าเทียบ
เรือท่ี 1-3) เพิ่มขึ้นประมาณ 190 เท่ียวต่อปี  
ท้ังน้ี ในการด าเนินการ เรือขนส่งโพรเพนจะจอดรอท่ี
บริเวณจุดจอดเรือกลางทะเลท่ีกรมเจ้าท่าก าหนด 
ก่อนใช้เรือเล็กในการลากจูงมายังท่าเทียบเรือของ
โครงการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ท าให้มีปริมาณเรือ
เข้า – ออก ในจุดจอดเรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 5,177 เท่ียว

ระยะด าเนินการ 

1) ก าหนดให้เรือขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
ระยอง และส านักงานน าร่อง ในการน าเรือผ่านเข้า
ร่อง น้ าและเ ทียบท่าบริ เวณท่าเ ทียบเรือของ
โครงการ 

2) ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ การจอดเรือ การป้องกัน
การกระท าอันก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือกีดขวาง
การเดินเรือ ตลอดจนการควบคุมมลภาวะในบริเวณ
ท่าเทียบเรือมาบตาพุดอย่างเคร่งครัด 

3) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดแผนการ
จราจรหลักในทะเลในการก าหนดเส้นทางการเดินเรือ 

4) ก าหนดให้ติดตั้งสัญญาณต่างๆ ท่ีใช้ในการเดินเรือให้
ชัดเจนและเหมาะสมตามมาตรฐานการเดินเรือสากล 
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ระยะด าเนินการ 

1) เรือที่เข้าเทียบท่าโครงการ 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- บันทึกจ านวนเรือและขนาดเรือท่ีเข้าเทียบท่า  
จุดติดตามตรวจสอบ : ท่าเทียบเรือของโครงการ 
ความถี่ : ทุกสัปดาห์และจัดท ารายงานทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
2) อุบัติเหตุของโครงการ 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- บันทึกจ านวน/สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ าท่ีเกิดขึ้น

ของโครงการ 
จุดติดตามตรวจสอบ : ท่าเทียบเรือของโครงการ 
ความถ่ี : ทุกครั้งทีเ่กิดอุบัติเหตุและจัดท ารายงานทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 48 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในปี พ.ศ.2559 เป็น 5,281 เท่ียวในปีเปิดด าเนินการ 
(เพิ่มขึ้น 104 เท่ียวต่อปี คิดเป็นร้อยละ 2.0)  นอกจากน้ี 
จากสถิติอุบัติเหตุทางน้ าและน้ ามันรั่วไหลในเขตพื้นท่ี
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง 
ประจ าปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่าไม่เกิดอุบัติเหตุทางน้ า
จากการเฉี่ยวชนนอกพื้นท่ีอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรม 
มาบตาพุด ประกอบกับโครงการต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง และส านักงาน
น าร่องอย่างเคร่งครัด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการ
คมนาคมขนส่งทางน้ าจะอยู่ในระดับต่ า 

5) ก าหนดให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างและไฟ
จราจรบนสะพานท่าเ ทียบเรือให้ชัด เจนและ
เหมาะสมตามมาตรฐานการเดินเรือสากล เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

• พื้นทีด่ าเนินการ : พื้นท่ีโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 

13. การใช้ระบบ
สาธารณูปโภค (น้ าใช้และ
ไฟฟ้า) 

ระยะก่อสร้าง 

• น้ าใช้  
น้ าใช้ในระยะก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะจัดหาจาก
บริษัทผู้ให้บริการ เพื่อน ามาใช้ในกิจกรรม ได้แก่ 

- น้ าใช้ส าหรับการอุปโภค-บริโภคของคนงาน
ก่อสร้าง สูงสุดประมาณ 63 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

- น้ าใช้ส าหรับกิจกรรมก่อสร้าง ประมาณ 500 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 

- น้ าใช้ส าหรับการทดสอบแรงดัน (Hydro 
Test) ของถังเก็บกักและท่อขนส่งโพรเพน 
โดยทดสอบเพียงครั้งเดียวประมาณ 250,000 
ลูกบาศก์เมตร 

ระยะก่อสร้าง 

1) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมระบบ
สาธารณูปโภคท้ังน้ าใช้ และไฟฟ้าอย่างเพียงพอกับ
กิจกรรมก่อสร้างและจ านวนคนงานก่อสร้างท้ังใน
บริเวณท่ีพักคนงานก่อสร้าง และส านักงานควบคุม
การก่อสร้าง 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 

ระยะก่อสร้าง 
มาตรการป้องกันฯ ท่ีก าหนดไว้มีความเพียงพอ จึงมิได้
มีการก าหนดมาตรการติดตามฯ เพิ่มเติม 
 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 49 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 • ไฟฟ้า 
โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมก่อสร้าง
ส าหรับเดินเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง และระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างประมาณ 50 กิโลวัตต์ โดยบริษัท
รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาไฟฟ้ามาให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้งาน ดังน้ัน คาดว่าผลกระทบต่อการ
ใชไ้ฟฟ้าของโครงการจะอยู่ในระดับต่ า 

  

 ระยะด าเนินการ 

• น้ าใช้  
ในระยะด าเนินการโครงการยังคงรับน้ าใช้จากบริษัท 
โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (GUSCO) ดังน้ี 

- น้ าใช้ส าหรับการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 
โครงการมีจ านวนพนักงานเพิ่มขึ้นอีก 12 คน 
จึงมีความต้องการใช้น้ าส าหรับกิจวัตรประจ า 
วันของพนักงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 
0.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

- น้ าส ารองดับเพลิง ประมาณ 10,900 ลูกบาศก์
เมตร โดยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและมีปริมาณ
น้ าดิบไม่เพียงพอ โครงการจะมีการน าน้ า
ทะเลมาใช้ในการดับเพลิงร่วมด้วย 

 
 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส า คัญ  จึ งมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ  จึงมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 
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โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
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• ไฟฟ้า  
ในระยะด าเนินการโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นประมาณ 12 เมกะวัตต์ ส าหรับใช้งานบริเวณ
ท่าเทียบเรือและพื้นท่ีหลังท่า โดยยังคงรับไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าของบริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) สาขา 2 คิดเป็นปริมาณไฟฟ้าร้อยละ 3.4 
ของก าลังการผลิต 352.5 เมกะวัตต์ 
 
ดั ง น้ัน  คาดว่ า ไม่ มี ผลกระทบต่ อการ ใช้ ร ะบบ
สาธารณูปโภคระยะด าเนนิการจะอยู่ในระดับต่ า  

14. การประมงและเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมระยะก่อสร้างท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ี ได้แก่ น้ าเสีย
จากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน การฟุ้งกระจาย
ของตะกอนจากการตอกเสาเข็ม และการสูญเสียพื้นท่ี
ท าการประมง 

• น้ าท้ิงจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน 
น้ าเสียท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสารประกอบอินทรีย์เป็น
องค์ประกอบหลัก ซ่ึงหากระบายลงสู่ทะเลจะส่งผลท า
ให้คุณภาพน้ าทะเลเปลี่ยนแปลงไป อาจกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นท่ีโครงการ และในทะเลใกล้เคียง
พื้นท่ีโครงการ โดยมีปริมาณการเกิดขึ้นสูงสุดประมาณ 

ระยะก่อสร้าง 
1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ

คุณภาพน้ าทะเล นิเวศวิทยาทางทะเล และการ
คมนาคม อย่างเคร่งครัด  

2) ส่งเสริมกิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า เช่น 
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และการเสริมสร้างแหล่งท่ี
อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 

3) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือเพิ่ม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพประมง โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพิจารณา
ก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความ
ต้องการของชุมชนและพื้นท่ี 

ระยะก่อสร้าง 
มาตรการป้องกันฯ ท่ีก าหนดไว้มีความเพียงพอ 
จึงมิได้มีการก าหนดมาตรการติดตามฯ เพิ่มเติม 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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50.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คนงานสูงสุดประมาณ 
900 คน) โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
จัดเตรียมห้องสุขาเคลื่อนท่ีไว้ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
และติดต่อให้หน่วยงานหรือบริษัทท่ีรับก าจัดสิ่งปฏิกูล
ซ่ึงได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามาสูบไปก าจัดต่อไป 
ส าหรับน้ าเสียจากพื้นท่ีส านักงานก่อสร้างชั่วคราวท่ีมี
ลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะ
จัดเตรียมห้องสุขาเคลื่อนท่ีและติดต่อให้หน่วยงาน
หรือบริษัทรับก าจัดสิ่งปฏิกูลซ่ึงได้รับอนุญาตจาก
ราชการเข้ามาสูบไปก าจัดต่อไปเช่นเดียวกัน ดังน้ัน 
ผลกระทบจากน้ าท้ิงส่วนน้ีจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 
หรือส่งผลกระทบในระดับต่ าต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ าทะเล สิ่งมีชีวิตในทะเล และประมงเรือเล็ก
บริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 

• การฟุ้งกระจายของตะกอนในทะเลจากตอก
เสาเข็ม 

ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการตอกเสาเข็มเพ่ือรองรับ
โครงสร้างของท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือ ซ่ึง
มีโอกาสท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนท่ีอยู่
บริเวณพื้นท้องทะเล อาจส่งผลให้สัตว์น้ าเคลื่อนย้าย
ออกจากถิ่น ท่ีอยู่ เดิมหรือท าให้ คุณภาพน้ าทะเล

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการและกลุ่ม
ประมงท่ีอยู่ในพื้นท่ี 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 
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เปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีเป็น
อาหารของสัตว์น้ าเศรษฐกิจ โดยจากการศึกษา พบว่า 
การตอกเสาเข็มท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอน
เพียงเล็กน้อย พื้นท่ีการฟุ้งกระจายจะอยู่ในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้าง คือ บริเวณหน้าท่าเทียบเรือท่ี 3 โดยมี
ความเข้มข้นของตะกอนสูงสุดเกิดขึ้นท่ีต าแหน่งตอก
เสาเข็ม มีค่ามากท่ีสุดไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน 
(ppm) และมีรัศมีการฟุ้งกระจายไม่เกิน 250 เมตร
จากจุดตอกเสาเข็ม (พิจารณาท่ีความเข้มข้นของ
ตะกอน ≥ 10 ส่วนในล้านส่วน (ppm)) ซ่ึงการฟุ้ง
กระจายจะอยู่ในช่วงสั้นๆ และกลับสู่สภาวะปกติอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับกิจกรรมการตอกเสาเข็มจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 5 เดือนเท่าน้ัน ดังน้ัน คาดว่า
ผลกระทบอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรืออยู่ในระดับต่ า 

• ผลกระทบจากการก่อสร้างต่อการประกอบอาชีพ
ประมงพื้นบ้าน 

ในช่วงระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างสะพานท่า
เทียบเรือ จ าเป็นต้องมีการใช้เครื่องจักรกลหนักในการ
ก่อสร้างรวมท้ังเรือขนส่งอุปกรณ์ จึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ า การสูญเสียพื้นท่ีใน
การท าประมง การกีดขวางเส้นทางคมนาคมทางน้ า 
การท าให้อุปกรณ์ท าประมงเสียหาย อุบัติเหตุและ 
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 ความปลอดภัยในการเดินเรือ ตลอดจนรายได้จากการ
ท าประมงท่ีลดลง ซ่ึงจากประเด็นในข้างต้น โครงการ
จึ ง ก าหนดให้ มี ก ารติ ดตั้ ง ทุ่ น ไฟสัญญาณ และ
เครื่องหมายแสดงขอบเขตพื้นท่ีก่อสร้างในทะเลและ
พื้นท่ีจอดพักเรือระหว่างการก่อสร้างให้เห็นอย่าง
ชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
เรือประมงในบริ เวณพื้นท่ีใกล้ เ คียง  และด าเนิน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม
การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า ดังน้ัน คาดว่าผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับระดับปานกลาง 

  

 ระยะด าเนินการ 
ในช่วงระยะด าเนินการ โครงการไม่มีการก่อสร้าง
เพิ่มเติม โดยกิจกรรมหลักเป็นการขนถ่ายโพรเพนจาก
เรือผ่านระบบท่อขนส่งไปยังถังเก็บกักบนฝั่ง ซ่ึงการ
เดินเรือและเข้าเทียบท่าของเรือขนส่งโพรเพนอาจเกิด
การกีดขวางการเดินเรือที่อยู่ใกล้เคียงได้ อย่างไรก็ตาม 
การเดินเรือจะอยู่ภายในร่องน้ าท่ีกรมเจ้าท่าก าหนดไว้ 
อีกทั้งปริมาณเรือท่ีเข้าเทียบท่ามีความถี่ประมาณ 1-2 
เท่ียว/สัปดาห์ จึงส่งผลให้ปริมาณการจราจรทางน้ า
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน จึงคาดว่าจะไม่ท าให้เกิดผล
กระทบด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างมี
นัยส าคัญ คาดว่าผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ า 

ระยะด าเนินการ 
1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ

คุณภาพน้ าทะเล นิเวศวิทยาทางทะเล และการ
คมนาคม อย่างเคร่งครัด  

2) ส่งเสริมกิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า เช่น 
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และการเสริมสร้างแหล่งท่ี
อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 

3) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือเพิ่ม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพประมง โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพิจารณา
ก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความ
ต้องการของชุมชนและพื้นท่ี 

ระยะด าเนินการ 
มาตรการป้องกันท่ีก าหนดไว้มีความเพียงพอ จึงมิได้มี
การก าหนดมาตรการติดตามฯ เพิ่มเติม 
 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 54 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4) จัดให้มีการสนับสนุนกองทุนส าหรับกลุ่มประมงเรือ
เล็กพื้นบา้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ประมงในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีโครงการและกลุ่มประมงท่ี
อยู่ในพื้นท่ี 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

15. การระบายน้ าและการ
ป้องกันน้ าท่วม 

ระยะก่อสร้าง 
ปัจจุบัน บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างถังเก็บกักโพรเพนบนฝั่ง 
เป็นพื้นท่ีรกร้างใกล้ทะเล การระบายน้ าในพื้นท่ีจึง
อาศัยการไหลของน้ าจากพื้นท่ีสูงไปยังพื้นท่ีต่ าก่อนลง
สู่ทะเล ในช่วงระยะก่อสร้าง โครงการจะจัดให้มีราง
ระบายน้ าชั่วคราวในพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ าฝน
ท่ีอาจเกิดการชะล้างตะกอนดินต่างๆ จากกิจกรรม
ก่อสร้างก่อนระบายลงสู่บ่อดักตะกอนเพื่อตกตะกอน
ให้น้ าใส ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ าสาธารณะต่อไป 
ดังน้ัน คาดว่าผลกระทบต่อการระบายน้ าและการ
ป้องกันน้ าท่วมจะอยู่ในระดับต่ า 

ระยะก่อสร้าง 

1) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดท ารางระบาย
น้ าชั่วคราวในพื้นท่ีก่อสร้าง โดยเป็นแนวเดียวกับ
รางระบายน้ าถาวรท่ีจะใช้ในระยะด าเนินการ 

2) ก าหนดให้บริ ษั ทรั บ เหมาก่อสร้ า งจัดท าบ่อ
ตกตะกอนส าหรับรวบรวมน้ าฝนท่ีตกในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้าง 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

ระยะก่อสร้าง 
มาตรการป้องกันฯ ท่ีก าหนดไว้มีความเพียงพอ จึงมิได้
มีการก าหนดมาตรการติดตามฯ เพิ่มเติม 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 55 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะด าเนินการ 
ระบบระบายน้ าฝนของโครงการเป็นแนวรางระบายเดิม
ท่ีได้จัดท าไว้ในระยะก่อสร้าง โดยได้ออกแบบให้มีระบบ
ระบายน้ าฝนตามลักษณะพื้นท่ีแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

• ระบบระบายน้ าไม่ปนเปื้อน ใช้ในการรองรับน้ าฝน
ท่ีตกในบริเวณถนนหรือหลังคาของอาคาร น้ าฝน
จะถูกรวบรวมลงสู่รางระบายน้ าฝน ก่อนระบาย
ออกสู่รางระบายน้ าสาธารณะต่อไป 

• ระบบระบายน้ าฝนปนเปื้อน ใช้ในการรองรับน้ าฝน
ท่ีปนเปื้อน โดยจะรวบรวมและส่งไปยังระบบเอพีไอ 
(API) ซ่ึงเป็นระบบแยกน้ ามันออกจากน้ าฝน
ปนเปื้อน ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อ
บ าบัดให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิง ก่อนระบาย
ออกสู่รางระบายน้ าสาธารณะต่อไป 

ดังน้ัน คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการระบายน้ าและ
การป้องกันน้ าท่วมอย่างไม่มีนัยส าคัญ 

ระยะด าเนินการ 

กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส า คัญ  จึ งมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 
 

ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ  จึงมิ ได้มีการก าหนด
มาตรการฯ 
 

16. การจัดการมูลฝอยและ
กากของเสีย 

ระยะก่อสร้าง 
มูลฝอยและกากของเสียท่ีเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ได้แก่ 

• มูลฝอยจากการอุปโภค-บริ โภคของคนงาน
ก่อสร้าง (สูงสุดประมาณ 900 คน) เช่น เศษ
อาหารและถุงพลาสติก เป็นต้น คาดว่ามีปริมาณ
การ เกิ ดสู ง สุ ดประมาณ 720 กิ โ ลกรั ม /วั น 

ระยะก่อสร้าง 

1) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดการกากของ
เสียให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
2548 อย่างเคร่งครัด โดยผนวกแนบท้ายสัญญา
ว่าจ้างบริษัทรับเหมา 

ระยะก่อสร้าง 

1) การจัดการกากของเสีย 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- บันทึกข้อมูลชนิด ปริมาณ การขนส่ง และการ

จัดการกากของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้าง
ของโครงการ 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 56 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดหา
ถังขยะขนาด 200 ลิตร ท่ีมีฝาปิดมิดชิดเพื่อรองรับ
ขยะมูลฝอยก่อนรวบรวมให้เทศบาลเมืองมาบตา
พุดหรือหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากราชการรับ
ไปก าจัดตอ่ไป 

• สิ่งปฏิกูลไม่ใช้แล้วจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น เศษ 
ปูน เศษไม้ เป็นต้น ประมาณ 2 ตัน/วัน โครงการ
ก าหนดให้บริษัทรับเหมาคัดแยกประเภทโดยส่วน
ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้จะน ากลับมาใช้ใหม่หรือ
ขายให้กับผู้รับซ้ือ ส่วนท่ีน ามาใช้ประโยชน์ไม่ได้จะ
รวบรวมให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดหรือหน่วยงานท่ี
ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปก าจัดต่อไป 
ส าหรับของเสียอันตราย เช่น เศษผ้าเปื้อนน้ ามัน  
เป็นต้น ก าหนดให้บริษัทรับเหมารวบรวมให้
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากราชการรับไปก าจัด
ต่อไป 

ดังน้ัน คาดว่าผลกระทบต่อการจัดการมูลฝอยและกาก
ของเสียจะอยู่ในระดับต่ า 

2) ก าหนดให้และควบคุมบริษัทรับเหมาก่อสร้างไม่
ก าจัดขยะด้วยวิธีการเผากลางแจ้งในบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง และการท้ิงขยะลงในแหล่งน้ าหรือทะเล 

3) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดถังขยะท่ีปิด
มิดชิดอย่างเพียงพอเพื่อรองรับขยะแต่ละประเภท 
เช่น ขยะมูลฝอยท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และของเสีย
อันตรายจากส านักงานสนาม เป็นต้น 

4) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างรวบรวมขยะ 
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมบนเรือที่ใช้ในก่อสร้าง
มาจัดการด้วยวิธีท่ีถูกต้องบนฝั่ง 

5) ก าหนดให้มีการคัดแยกประเภทขยะ โดยรวบรวม
เศษวัสดุหรือส่วนท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
กลับมาใช้ใหม่หรือขายให้กับผู้รับซ้ือ 

6) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างติดต่อเทศบาล
เมืองมาบตาพุดและหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
ราชการเพื่อน าขยะมูลฝอยไปด าเนินการก าจัดอย่าง
ถูกสุขลักษณะต่อไป 

7) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างเลือกใช้บริษัทรับ
ก าจัดของเสียท่ีมีระบบติดตามตรวจสอบได้ เช่น 
ระบบ GPS เป็นต้น เพื่อให้สามารถติดตามการ
ขนส่งของเสียไปก าจัดอย่างถูกวิธี 

จุดติดตามตรวจสอบ : บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 
ความถ่ี : ทุกสัปดาห์และจัดท ารายงานสรุปทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 57 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  • พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 

 ระยะด าเนินการ 
ปัจจุบัน ของเสียท่ีเกิดขึ้นในระยะด าเนินการมีเพียงมูล
ฝอยจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน เช่น เศษ
อาหารและถุงพลาสติก เป็นต้น มีปริมาณการเกิด
ประมาณ 31.2 กิโลกรัม/วัน ในการจัดการโครงการมี
การคัดแยกประเภทขยะ โดยจัดถังขยะแยกตาม
ประเภทไว้รองรับ ซ่ึงมูลฝอยท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้จะรวบรวมให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดรับ
ไปก าจัดต่อไป 
ท้ังน้ี ภายหลังการพัฒนาโครงการท่าเทียบเรือท่ี 3 จะ
มีพนักงานเพิ่มขึ้นอีก 12 คน จึงมีขยะมูลฝอยจากการ
อุปโภคบริโภคของพนักงาน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 40.8 
กิโลกรัม/วัน (เพิ่มขึ้น 9.6 กิโลกรัม/วัน) โดยใช้วิธีการ
การจัดการเช่นเดียวกับในปัจจุบัน ดังน้ัน คาดว่า
ผลกระทบต่อการจัดการมูลฝอยและกากของเสียจะ
อยู่ในระดับต่ า 

ระยะด าเนินการ 
1) ก าหนดให้มีเลือกใช้บริษัทรับก าจัดของเสียท่ีมีระบบ

ติดตามตรวจสอบได้ เช่น ระบบ GPS เป็นต้น 
เพื่อให้สามารถติดตามการขนส่งของเสียไปก าจัด
อย่างถูกวิธี 

2) ก าหนดให้ประสานงานกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ในการเก็บรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอย 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

ระยะด าเนินการ 
มาตรการป้องกันฯ ท่ีก าหนดไว้มีความเพียงพอ จึงมิได้
มีการก าหนดมาตรการติดตามฯ เพิ่มเติม 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

17. เศรษฐกิจ-สังคม ระยะก่อสร้าง 
ในกิจกรรมก่อสร้างท่าเทียบเรือและอุปกรณ์สนับสนุน
ท่ีเกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีจ านวนคนงานก่อสร้างสูงสุด 
ประมาณ 300 คน ส าหรับกิจกรรมก่อสร้างและติดตั้ง
ถังเก็บกักโพรเพนและอุปกรณ์สนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง 
คาดว่าจะมีจ านวนคนงานก่อสร้างสูงสุด ประมาณ 
600 คน โดยพักอาศัยอยู่ภายนอกพื้นท่ีก่อสร้าง ซ่ึง
ผลกระทบจะมีท้ังด้านบวกและด้านลบ ได้แก่ 

• ผลกระทบด้านบวก  
เศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถิ่น 
กิจกรรมในระยะก่อสร้างอาจช่วยให้เกิดการกระจาย
รายได้แก่ชุมชน มีจ านวนเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น เน่ืองการจ้างงาน
ในช่วงก่อสร้าง โดยการก่อสร้างท่าเทียบเรือและ
สะพานท่าเทียบเรือ จะมีจ านวนคนงานสูงสุดประมาณ 
300 คน และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 24 
เดือน (ประมาณ 720 วัน ) เมื่อค านวณค่าจ้างตาม
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าของจังหวัดระยอง (330 บาท/คน/
วัน, กระทรวงแรงงาน, พ.ศ. 2561) พบว่า ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจในภาพรวมคิดเป็นมูลค่าการจ้างงานสูงสุดท่ี
อาจเกิดขึ้น ประมาณ 71,280,000 บาท (300 คน x 
330 บาท x 720 วัน) และการก่อสร้างถังเก็บโพรเพน 

ระยะก่อสร้าง 
1) จัดตั้งคณะท างานประสานงานให้ค าปรึกษาด้าน

สิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยก าหนดให้มีผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทน
ชุมชน/กลุ่มประมง ผู้ประกอบกิจการ และผู้แทน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงานในช่วงก่อสร้าง 

2) ก าหนดในสัญญาจ้างให้บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
คัดเลือก และตรวจสอบประวัติแรงงานท่ีจะเข้ามา
ท าการก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายใน
กรณีท่ีมีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าท างาน รวมท้ัง
ให้มีการตรวจสอบประวัติและสุขภาพของคนงาน
ก่อนรับเข้าท างาน 

3) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างคัดเลือกและ
พิจารณาแรงงานจากท้องถิ่นท่ีมีความสามารถ
เหมาะสมตามเกณฑ์ก าหนดของโครงการเข้าท างาน
เป็นอันดับแรก เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างชุมชน
และโครงการ รวมท้ังเป็นการสร้ างงานให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น 

4) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างตรวจตราดูแลมิให้
คนงานก่อสร้างมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น  

ระยะก่อสร้าง 
1) รวบรวมเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาจากกิจกรรม

ก่อสร้างของโครงการ 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนท่ีเกิดจากกิจกรรม

ก่อสร้างของโครงการ พร้อมผลการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้ง 

จุดติดตามตรวจสอบ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ความถ่ี : ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จะมีจ านวนคนงานสูงสุดประมาณ 600 คน และใช้
ระยะ เวลาในการก่ อสร้ า งประมาณ 30 เดือน 
(ประมาณ 9000 วัน ) คิดเป็นมูลค่าการจ้างงานสูงสุด
ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ประมาณ 178,200,000 บาท (600 
คน x 330 บาท x 900 วัน) ในกรณีท่ีมีการใช้จ่ายของ
คนงานเฉลี่ย 185 บาท/คน (ประมาณร้อยละ 60 ของ
รายได้, กระทรวงแรงงาน, พ.ศ. 2560) จะส่งผลให้มี
เงินหมุนเวียนสูงสุดในท้องถิ่นประมาณ 55 ,500-
111,000 บาท/วัน อย่างไรก็ตาม การด าเนินกิจกรรม
ในระยะก่อสร้าง มีระยะเวลาสั้นและเกิดขึ้นชั่วคราว 
จึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่นในเชิงบวก
ระดับต่ า  

• ผลกระทบด้านลบ  
การประกอบอาชีพและรายได้ของกลุ่มประมง 
กิจกรรมการก่อสร้ าง ท่าเ ทียบเรือและอุปกรณ์
สนับสนุนท่ีเกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์น้ า การสูญเสียพื้นท่ีในการท าประมง 
อาจท าให้อุปกรณ์ท าประมงเสียหาย และยังกีดขวาง
การคมนาคมทางน้ า เน่ืองจากบริเวณท่ีมีกิจกรรม
ในช่วงก่อสร้างโครงการมีกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านท่ี
มีการสัญจรผ่านหรือใช้พื้นท่ีเพื่อการจับสัตว์น้ า รวมท้ัง
ประ เด็ น เ รื่ อ งอุ บั ติ เ หตุ และความปลอดภั ย ใน 

ลักทรัพย์ ยาเสพติด การพนัน เป็นต้น โดยมีการ
วางกฎระเบียบ และการลงโทษท่ีชัดเจน 

5) แจ้งแผนการก่อสร้างต่อชุมชนและกลุ่มประมงใน
พื้นท่ีใกล้เคียง พร้อมท้ังก าหนดให้บริษัทรับเหมา
ต้องด าเนินการตามนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม
และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการอย่าง
เคร่งครัด เพื่อรักษาประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ
และป้องกันการก่อความเดือดร้อน/ปัญหาต่อชุมชน 

6) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เน่ืองมาจาก
กิจกรรมก่อสร้างและเหตุร าคาญจากคนงาน
ก่อสร้าง 

7) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ร้องเรียน โครงการจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการรับเรื่องร้องเรียนของ
โครงการอย่างเคร่งครัด โดยหากเกิดความเสียหาย
หรือเดือดร้อนร าคาญอันเป็นผลมาจากโครงการ 
จะต้องหยุดการด าเนินการกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบ พร้อมท้ังด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้รับ
ข้อยุติโดยเร็ว 

8) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ต าแหน่งท่ีตั้งของท่ีพักคนงาน การจัดการน้ าเสีย
และของเสียจากคนงานก่อสร้าง ให้ชุมชนรับทราบ
ผ่านทางผู้น าชุมชน 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การเดินเรือ ความวิตกกังวลต่อผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ รายได้ท่ีจะลดลง ซ่ึงจากประเด็นความห่วงกังวล
ต่างๆ ตลอดจนผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โครงการ
จะมีการติดตั้งสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้างในทะเล
ตลอด 24 ชั่วโมง รวมท้ังกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ 
ท่ีช่ วยส่ ง เสริ มส นับสนุนให้มีกิ จกรรมการฟื้ นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ า เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และการ
เสริมสร้างแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ า รวมถึงส่งเสริม
การพัฒนาอาชีพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือเพิ่มทางเลือกใน
การประกอบอาชีพประมง แต่อย่างไรก็ตาม โครงการ
ยังต้องมีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเยียวยาความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ ดังน้ัน 
ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง 
การด าเนินชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เน่ืองจากมีการอพยพของคนงานต่างถิ่น/แรงงานต่างด้าว 
กรณีท่ีมีการจ้างแรงงานต่างถิ่นหรือแรงงานต่างด้าว 
หากควบคุมไม่ดีอาจมีปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนในชุมชนกับคนงานของโครงการได้ง่ายกว่า
คนในท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมท้ังความขัดแย้งระหว่าง
แรงงานด้วยกัน ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นตามมา เช่น 
การใช้ความรุนแรง ปัญหาอบายมุข ปัญหาการ 
ลักขโมย ปัญหายาเสพติด ตลอดจนความขัดแย้งท่ีเกิด

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี และ
ศาสนา อย่างไรก็ตาม โครงการมีกฎระเบียบในการ
ก ากับดูแลผู้รับเหมาอย่างเข้มงวดท้ังในท่ีพักคนงาน
และในพื้นท่ีก่อสร้าง และเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราว
ในระยะก่อสร้างเท่าน้ัน จึงมีผลกระทบในระดับต่ า 
ความเพียงพอของสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
การเปลี่ยนแปลงประชากรจากการอพยพคนงานต่างถิ่น
เข้ามาในพื้นท่ีเพื่อด าเนินกิจกรรมก่อสร้าง ท าให้จ านวน
ประชากรแฝงเพิ่มขึ้น ซ่ึงในพื้นท่ีมาบตาพุดมีจ านวน
ประชากรแฝงสูงอยู่แล้วถึงประมาณ 1 เท่าของจ านวน
ประชากร  ( ท่ี มา : ทะ เบี ยนราษฎร์ ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
มิถุนายน พ.ศ.2553) แรงงานต่างถิ่นเข้ามาจะท าให้
จ านวนประชากรแฝงสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการ
รองรับของระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูป 
การหรือบริการของรัฐต่างๆ ในท้องถิ่น ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบให้ เกิดการแย่งสาธารณูปการ เช่น สถาน 
พยาบาล โรงเรียน หรือก่อให้เกิดความขาดแคลน
ทรัพยากรต่างๆ ท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น ความไม่
พอเพียงของน้ าดื่ม น้ าใช้ เป็นต้น ซ่ึงโครงการจะมี
มาตรการการดูแลก ากับผู้รับเหมาในประเด็นท่ีพัก
คนงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้รับเหมาประชาสัมพันธ์ 
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 ให้คนงานโอนย้ายสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทอง
มายังจังหวัดระยอง เพื่อท าให้งบประมาณของภาครัฐ
จัดสรรลงในพื้นท่ีได้สอดคล้องกับจ านวนประชากรท่ี
เข้ามาอาศัยในพื้นท่ี แต่แรงงานเหล่าน้ันจะย้ายจาก
พื้นท่ีเมื่อการก่อสร้างโครงการสิ้นสุดลง ดังน้ัน จึงถือ
เป็นผลกระทบชั่วคราวในระดับท้องถิ่นท่ีมีผลกระทบ
ต่อสังคมในเชิงลบระดับต่ า 

  

 ระยะด าเนินการ 

• ผลกระทบด้านบวก  
เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
การด าเนินการในโครงการท่าเทียบเรือท่ี 3 จะรับ
พนักงานงานเพิ่มจ านวน 12 คน ท างานร่วมกับพนักงาน
ท่าเรือและคลังผลิตภัณฑ์เดิม ท าให้ผลกระทบต่อชุมชน
ในเรื่องการค้าขายสินค้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ธุรกิจ
การเช่าท่ีพัก ผลกระทบการจ้างงานในระยะด าเนินการ
ของโครงการจึงไม่แตกต่างจากเดิม ท้ังนี้ เมื่อพิจารณา
เศรษฐกิจภาพรวมระดับ ประเทศ สารโพรเพนจะถูกใช้
เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น เช่น การ
ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) การผลิตก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas - LPG) 
ดังนั้น การน า เข้าสารโพรเพนของโครงการจึงเป็นการ
เพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพของอุตสาหกรรม 

ระยะด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะท างานประสานงานให้ค าปรึกษาด้าน

สิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยก าหนดให้มีผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทน
ชุมชน/กลุ่มประมง ผู้ประกอบกิจการ และผู้แทน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงานของโครงการ 

2) ก าหนดให้พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่น ท่ีมี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์ก าหนด
ของโครงการเข้าท างานเป็นอันดับแรก 

3) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ร้องเรียน โครงการจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการรับเรื่องร้องเรียนของ
โครงการอย่างเคร่งครัด โดยหากเกิดความเสียหาย
หรือเดือดร้อนร าคาญอันเป็นผลมาจากโครงการ 
จะต้องหยุดการด าเนินการกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด

ระยะด าเนินการ 
1) ส ารวจความคิดเห็นของผู้น าชุมชน ครัวเรือน 

และกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านในพื้นที่ศึกษา 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- ส า ร วจสภาพเศรษฐกิ จ -สั งคม  สภาวะการ

เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็น
ของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

จุดติดตามตรวจสอบ : ชุมชนและกลุ่มประมงเรือเล็ก
พื้นบ้านท่ีอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ 
ความถ่ี : ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะด าเนินการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปิโตรเคมีของประเทศ ด้วยเหตุน้ี ผลกระทบจาก
พัฒนาโครงการในระยะด าเนินการของโครงการจึงมี
โอกาสในการเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมใน
เชิงบวกระดับต่ า 
การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด าเนินการด้วยความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ท้ังในด้าน
ความปลอดภัย  คุณภาพชีวิ ต และการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคม ท้ังพื้นท่ีโดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ 
แบ่งปันผลก าไรส่วนหน่ึงเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์
ชุมชนและสังคม ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจท่ีจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ
เริ่มก่อสร้างโรงงาน การเลือกเทคโนโลยี ตลอดถึง
กระบวนการผลิต และกระบวนการก าจัดของเสีย 
รวมถึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีจะส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางการศึกษาของ
เยาวชนและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ผลกระทบ พร้อมท้ังด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้รับ
ข้อยุติโดยเร็ว 

4) จัดให้มีการให้ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เจ้าหน้าท่ีโครงการ ผู้น าชุมชน
ในพื้นท่ี ศึกษาโครงการ หน่วยงานราชการ ท่ี
เกี่ยวข้อง และคณะท างานติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และให้เปิด
โอกาสให้ตัวแทนของชุมชนใกล้เคียงเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการ
ผ่านทางช่องทางคณะท างานฯ ของกลุ่มบริษัท 

5) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลและ
อนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยช่องทางท่ีเหมาะสม
และเข้าถึงได้โดยสะดวก เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์  และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

6) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ของชุมชนตามความเหมาะสม เช่น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล การ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
จังหวัดระยอง เป็นต้น 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 64 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมไทย การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมของท้องถิ่นท่ีกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ท่ีสังคมและ
ชุมชนจะพึงได้รับอย่างยั่งยืน เป็นต้น ดังน้ัน ผลกระทบ
จากพัฒนาโครงการในระยะด าเนินการคาดว่าจะเกิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในเชิงบวกระดับต่ า 

• ผลกระทบด้านลบ  
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ในระยะด าเนินการของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อ
การคมนาคมทางน้ าของกลุ่มประมงท่ีเคยใช้เส้นทาง
การคมนาคมเพื่อการประกอบอาชีพ จากจ านวนเรือท่ี
เพิ่มขึ้นของโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการมีการ
จัดการและควบคุมการ เดิน เรือ ให้ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกรมเจ้าท่า ด้วยเหตุน้ี ผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพประมงจึงเป็นผลกระทบเชิงลบใน
ระดับต่ า 
การด าเนินชีวิตและความวิตกกังวลต่างๆ 
การด าเนินโครงการอาจก่อให้เกิดความวิตกกังวล 
โดยเฉพาะประเด็นการประกอบอาชีพประมง 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ คนงานต่างถิ่น 

7) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) กับชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีศึกษาโครงการ เช่น การมอบ
ทุนการศึกษา การตรวจสุขภาพ เป็นต้น 

8) กรณี ท่ีการด าเนินการของโครงการก่อให้เกิด
ผลกระทบ และมีผู้ได้รับความเสียหาย โครงการจะ
พิจารณาการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
ความเสียหายตามกฎหมาย ตามลักษณะของ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจริงจากโครงการหรือกิจการ
หรือการด าเนินการ 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 65 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การจราจร การรั่วไหล ณ จุดขนถ่ายและบริเวณถัง
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซ่ึงผลกระทบต่างๆ สามารถจัดการ
ให้อยู่ในระดับต่ าได้ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง 
รวมถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ี
โครงการกับกลุ่มประมงและชุมชนต่างๆ ในพื้นท่ี การ
ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่ าง
เคร่งครัด การจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ดังน้ัน 
จึงคาดว่าผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและความวิตก
กังวลต่าง ๆ ในระยะด าเนินการจะอยู่ในระดับต่ า 

18. สาธารณสุขและสุขภาพ  ระยะก่อสร้าง 
ประเมินผลกระทบต่อชุมชนตามความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
สรุปประเด็นผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น มีดังต่อไปน้ี 

• มลสารทางอากาศจากกิจกรรมการก่อสร้าง ท้ัง
ฝุ่นละอองจากการเปิดหน้าดินและปรับถมพื้นท่ี
หลังท่า รวมท้ังไอเสียจากเครื่องจักรท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง อาจกระทบต่อชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ี
ก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตาม ผลการคาดการณ์จาก
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า ค่าความ
เข้มข้นสูงสุดของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

ระยะก่อสร้าง 
พื้นท่ีก่อสร้าง 
1) ก ากับดูแลให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรการด้าน
คุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยา
ทางทะเล การคมนาคมเศรษฐกิจ-สั งคม และ
สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2) จัด ให้มีห น่วยปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้นในพื้ น ท่ี
โครงการ และมีแผนการประสานงานกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นท่ีในกรณีท่ีต้องส่งต่อผู้ป่วย 

ระยะก่อสร้าง 
1) การเจ็บป่วยของคนงาน 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- จ านวนและสาเหตุการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้าง 
จุดติดตามตรวจสอบ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ความถ่ี : ทุกครั้งท่ีมีการเจ็บป่วย และจัดท ารายงานทุก 
6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 66 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เกิดขึ้นบริ เวณพื้นท่ี
โครงการ ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศฯ ส่วนค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่สามารถหา
ค่าความ เข้ มข้ นสู ง สุ ดจากแบบจ าลองได้  
เ น่ืองจากมีค่าต่ ามาก ดัง น้ัน ผลกระทบของ 
มลสารทางอากาศจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการท่ีมีต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับต่ า 
เสียงดั งจากกิจกรรมก่อสร้าง  เสียงดั งจาก
เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างอาจ
รบกวนผู้ท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการได้ 
เมื่อค านวณระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ
รวมกับระดับเสียงจากการตรวจวัดท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ี
โครงการพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 58.1-67.4 เดซิเบล
เอ ซ่ึงมีค่าอยู่ในมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไปท่ี
ก าหนดให้มี ค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ  ดัง น้ัน 
ผลกระทบจากเสียงดังในช่วงก่อสร้างท่ีมีต่อ
ชุมชนจึงอยู่ในระดับต่ า 

• น้ าขุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างในทะเล กิจกรรม
ของโครงการในทะเล ท าให้เกิดการฟุ้งกระจาย

3) ก ากับให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างประสานงานกับ
หน่วยงานท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบการจัดการเมื่อเกิด
เหตุฉุก เฉิน เช่น ในกรณี ท่ีต้องการขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในช่วง 1 เดือน ก่อน
การก่อสร้าง 

4) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้ างต้องติดต่อ
ประสานงานกับสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลท่ีอยู่
ใกล้พื้นท่ีก่อสร้าง ส าหรับด าเนินการตรวจสุขภาพ
คนงาน และท าการรักษาพยาบาล รวมท้ังเตรียม
รองรับผู้ป่วย หรือผู้ประสบอุบัติ เหตุจ ากการ
ก่อสร้าง โดยให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานว่าด้วยการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยง 

5) ก ากับให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ความรู้และ
ค าแนะน าแก่คนงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้มี
สุขอนามัย ท่ีดี  การป้องกันโรค และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง นอกจากน้ี
ให้สร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่าง
เรียบร้อย ค านึงถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่น ไม่ก่อเหตุ
ร าคาญ และไม่ใช้สิ่งเสพติด 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 67 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ของตะกอน ส่งผลต่อคุณภาพน้ าทะเลและนิเวศ 
วิทยาทางทะเล ต่อเน่ืองถึงการประกอบอาชีพ
ของกลุ่มประมงท่ีใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีทะเลใน
การประกอบอาชีพประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษา พบว่า การ
ตอกเสาเข็มท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอน
เพียงเล็กน้อย โดยมีความเข้มข้นสูงสุดไม่เกิน 30 
ส่วนในล้านส่วน (ppm) เกิดขึ้นบริเวณต าแหน่ง
ตอกเสาเข็มหน้าท่าเทียบเรือท่ี 3 โดยการฟุ้ง
กระจายจะอยู่ในช่วงสั้นๆ และกลับสู่สภาวะปกติ
อย่างรวดเร็ว ดังน้ัน คาดว่าผลกระทบจากน้ าขุ่น
จากกิจกรรมการก่อสร้างในทะเลจะส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนในระดับต่ า 

• ความสะดวกในการเดินทาง (ความคล่องตัว) 
กิจกรรมการขนส่งวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร รวมท้ังคนงานอาจท าให้เส้นทาง
จราจรบางช่วงติดขัด อย่างไรก็ตาม โครงการจะ
เลือกใช้การขนส่งทางเรือเป็นส่วนใหญ่เน่ืองจาก
พื้นท่ีก่อสร้างอยู่ในทะเล จึงท าให้เส้นทางการ
ขนส่งหลักของโครงการ มีอัตราส่วน V/C เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นน้อยมาก ซ่ึงสภาพการจราจรยังมีการ
เคลื่อนตัวพอใช้ ดังน้ัน จึงมีผลกระทบต่อชุมชน

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

ท่ีพักอาศัยของคนงาน 
1) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดท่ีพักคนงานให้

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานท่ีพัก
อาศัยส าหรับลูกจ้ างประเภทกิจการก่อสร้ าง 
มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวส าหรับ
คนงานก่อสร้าง (คณะกรรมการวิชาการ สาขา
วิศวกรรมโยธาประจ าปี 2533-2534) 

2) จัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าบ้านประจ าท่ีพักอาศัย 
เพื่อบรรเทาอาการป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

3) จัดให้มีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ส าหรับการติดต่อ
สถานพยาบาลท่ีใกล้กับท่ีพักอาศัยเพื่อใช้ในกรณี
ฉุกเฉิน เจ็บป่วย หรือในกรณีเกิดอุบัติเหตุของ
ลูกจ้าง ท้ังนี้ ให้ติดไว้ในท่ีท่ีลูกจ้างเห็นได้ชัดเจน 

4) จัดท าป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัย หรือ
อัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
จัดให้มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลท่ีพักอาศัยให้
สะอาดถูกสุขลักษณะ 
 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 68 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในระดับต่ า 

• อุบัติเหตุ ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือและติดตั้ง
อุปกรณ์สนับสนุนท่ีเกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสาร
โพรเพน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่
คาดคิด โดยเฉพาะงานท่ี เกี่ ยวข้องกับสาร
อันตรายท่ีอาจก่อให้เกิดประกายไฟ ระเบิด หรือ
รั่ ว ไหล  และแม้ ว่ า  โครงการได้ก าหนดให้
ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และมีการ
ประเมินความเสี่ยงและทบทวนแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังไม่มีแผนงานใน
การประสานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัย 
จึงคาดว่า ผลกระทบต่ออุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้นต่อ
ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง 

• เครือข่ายทางสังคมของชุมชน/ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน คนงานต่างถิ่นท่ีเข้ามาในพื้นท่ี
อาจมีความแตกต่างของวิถีชีวิต ตลอดจนมีความ
ต้องการท่ีแตกต่างกับคนในชุมชน อาจท าให้เกิด
ความไม่เข้าใจกัน หรือเป็นปัญหาในการสื่อสาร 
รวมท้ังเกิดการรบกวนชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงท่ีพัก
คนงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก าหนดให้

5) ก าหนดในสัญญาจ้างให้บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างมิให้มีการใช้ยาหรือสิ่ง
เสพติดอย่างเคร่งครัด และก าหนดบทลงโทษหรือ
ด าเนินการตามกฎหมายหากมีผู้ฝ่าฝืน 

6) ก าหนดให้มีหัวหน้าท่ีพักคนงานอย่างน้อย 1 คน 
เป็นผู้ดูแลบริเวณท่ีพักอาศัยและรายงานผลให้
โครงการทราบ 

7) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างอบรมการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐานให้แก่หัวหน้าท่ีพัก
คนงานและผู้ท่ีอยู่อาศัยในท่ีพักคนงาน 

8) ก ากับและดูแลให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม
ข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจติดตาม
แคมป์ท่ีพักอาศัย การสุ่มตรวจสิ่งเสพติด การพนัน 
การแยกขยะในท่ีพักคนงานตามหลักวิธีการติดตาม
การจัดการขยะของผู้รับเหมาช่วง 

9) ให้ความร่วมมือกับกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี
ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

• พื้นที่ด าเนินการ : ท่ีพักคนงานก่อสร้าง 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 
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ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มีมาตรการด้านเศรษฐกิจและสังคมส าหรับ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ท่ีมีคนงานต่างถิ่นเข้ามาในพื้นท่ีแล้ว ดัง น้ัน 
ผลกระทบจากโครงการจึงอยู่ในระดับต่ า 

• โรคติดต่อทั่วไป  โครงการ ยังไม่มีแนวทางในการ
ก ากับดูแลบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และยังไม่มีการ
ก าหนดข้อปฏิบัติ ในการคัดกรองโรคติดต่อ 
รวมท้ังยังไม่มีข้อก าหนดในการจัดหาน้ าส าหรับ
อุปโภค-บริโภค รวมถึงการจัดการด้านขยะ และ
น้ าเสียบริเวณท่ีพักคนงาน หากมีการเกิดโรคติด
เชื้อต่อระบบทางเดินอาหารอาจเพิ่มอัตราป่วย 
ซ่ึงอาจจะกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายของ
ระบบบริการสุขภาพ ดังน้ัน ผลกระทบจึงอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

• ความพร้อมและความเพียงพอของระบบบริการ
สุขภาพรวมบุคลากรและเวชภัณฑ์  การเข้ามา
ของคนงานก่อสร้างในพื้นท่ีอาจมีความจ าเป็นท่ี
ต้องมาใช้บริการสาธารณสุขภาครัฐ ซ่ึงอาจท าให้
เกิดการแย่งใช้ระบบบริการสาธารณสุขจาก
ชุมชน หากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี ไม่
สามารถเตรียมการรองรับหรือจัดบริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ในพื้นท่ี รวมท้ังกระทบต่องบประมาณของ
ท้องถิ่นในการจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ท่ี
เพียงพอส าหรับดูแลผู้ป่วย ดังน้ันผลกระทบจึงอยู่
ในระดับปานกลาง 

  

 ระยะด าเนินการ 
ประเมินผลกระทบต่อชุมชนตามความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
โดยสรุปรายละเอียดของประเด็นผลกระทบท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น มีดังต่อไปน้ี 

• คุณภาพอากาศจากกิจกรรมการขนถ่ายสาร 
โพรเพน  กรณีเปิดด าเนินการท่าเทียบเรือที่ 3 จะ
มีกิจกรรมหลักท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมลสารทาง
อากาศ ได้แก่ การคมนาคมขนส่งทางน้ าโดยเรือ
ขนส่ง โพรเพน สารอินทรีย์ ระ เหยง่ ายจาก
กิจกรรมการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และ
การเผาไหม้โพรเพนของหอเผา (Ground Flare) 
อย่างไรก็ตาม โครงการมีความถี่ในการขนส่ง 
โพรเพนประมาณ 1-2 เท่ียว/สัปดาห์ เท่าน้ัน โดย
ผลจากการคาดการณ์ด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ พบว่า ค่าความเข้มข้นสูงสุดของฝุ่น
ละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 

ระยะด าเนินการ 
1) โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะด าเนินการ
อย่างเคร่งครัด  

2) ให้ความรู้และค าแนะน าแก่พนักงานในการดูแล
สุขภาพอนามัย และป้องกันโรคต่างๆ  

3) จัด ให้มีห น่วยปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้นในพื้ น ท่ี
โครงการ และมีแผนการประสานงานกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นท่ีในกรณีท่ีต้องส่งต่อผู้ป่วย พร้อม
ท้ังจัดหาสถานพยาบาลภายนอกส าหรับพนักงาน
ของโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อการให้บริการของ
สถานพยาบาลในชุมชน 

4) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีของโครงการ
กับหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 

5) การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ด าเนินการดังน้ี 

• จัดท าแผนฉุกเฉินของโครงการให้สอดคล้องกับ

ระยะด าเนินการ 
1) การตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงาน 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- ตรวจสุขภาพท่ัวไป 
จุดติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- พนักงานทุกคน 
ความถ่ี : 
- ปีละ 1 ครั้ง 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

2) การตรวจสุขภาพพนักงานตามลักษณะงาน 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- ตรวจการได้ยิน 
- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
- ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 
จุดติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยง 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

24 ชั่วโมง เกิดขึ้นบริเวณท่าเทียบเรือ ซ่ึงมีค่าอยู่ใน
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ส่วน  ก๊าซคาร์บอนมอนอก ไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 
ชั่ ว โ ม ง  ก๊ า ซ ไ น โ ต ร เ จ น ไ ด 
ออก ไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่สามารถหาค่า
ความเข้มข้นสูงสุดจากแบบจ าลองได้ เนื่องจากมี
ค่าต่ ามาก นอกจากนี้ สารอินทรีย์ระเหยง่ายจาก
กิจกรรมขนถ่าย โครงการออกแบบให้มีระบบดูด
กลับไอระเหย (Vapor Return Line) โดยไม่มีการ
ระบายออกสู่บรรยากาศ ส่วนการเผาไหม้ท่ีหอเผา
จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณี ท่ีมีการระบายโพรเพน
ส่วนเกินจากถังเก็บกักเท่าน้ันไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่อง 
ดังน้ัน คาดว่าผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อคุณภาพ
อากาศจะอยู่ในระดับต่ า 

• อันตรายร้ายแรง/อุบัติเหตุ/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/
รั่วไหล  การด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการขนถ่าย
สารโพรเพน หากไม่มีการจัดการท่ีดีอาจท าให้มี
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รั่วไหล ผลกระทบ
อาจกระจายในวงกว้าง ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการ

แผนของจังหวัดและเทศบาล โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย การแจ้งเหตุ การฝึกซ้อม 
และการร่วมมือในการอพยพ 

• จัดท าแผนการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน โดย
การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ควรมีการแจ้งต่อผู้แทน
ชุมชน และมีการรายงานสถานการณ์อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
ชุมชน 

• ซ้อมแผนฉุกเฉิน ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตเุป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

6) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีในด้านความ
พร้อมของสถานบริการและศักยภาพของบุคลากร 
รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกัน 
และการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนเป็นประจ า 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

ความถ่ี : 
- ปีละ 1 ครั้ง 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุจากการขนถ่ายสารโพรเพนไว้แล้ว 
แต่อย่างไรก็ตาม ระบบงานสาธารณสุขท่ีรองรับ
ในปัจจุบัน ยังไม่มีแผนเฉพาะส าหรับรองรับการ
เกิดอุบัติเหตุจากการด าเนินงานของโครงการ จึง
มีความจ าเป็นท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องทราบ
ข้อมูลสารโพรเพนท่ีโครงการขนถ่ายเพิ่มเติม 
แม้ว่าท่ีผ่านมาทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมซ้อมแผน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอก็
ตาม ดังน้ัน ผลกระทบอุบัติเหตุจากเหตุการณ์
ฉุกเฉินท่ีมีต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

• สุขาภิบาล (การจัดการน้ าเสีย ขยะมูลฝอย)  
โครงการได้จัดให้มีระบบการจัดการน้ าเสียและ
ระบบการจัดการของเสีย ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานของท่าเทียบเรืออย่างเพียงพอ เพื่อ
รองรับปริมาณน้ าเสียและของเสียท่ีจะเพิ่มขึ้น
จากเรือขนส่งสารปิโตรเลียม ดังน้ัน โอกาสท่ี 
ท่าเทียบเรือไม่สามารถจัดการได้และจะไป
กระทบต่อหน่วยงานภายนอกจึงมี น้อยมาก 
ดังน้ัน ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 

• ความพร้อมและความเพียงพอของระบบบริการ
สุขภาพรวมบุคลากรและเวชภัณฑ์  แม้ว่าในระยะ



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
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ด าเนินการของโครงการท่าเทียบเรือท่ี 3 จะมี
พนักงานเพิ่มขึ้น 12 คน แต่การเพิ่มขึ้นของ
แรงงานท่ีอาจเข้ามาท างานในลักษณะของงานท่ี
สนับสนุนการด าเนินงานของการเดินเรือ เช่น 
รับจ้าง การให้บริการจัดหาอาหาร การรับก าจัด
ของเสียบนเรือ เป็นต้น อาจมีความจ าเป็นท่ีต้อง
มาใช้บริการสาธารณสุขภาครัฐ ซ่ึงอาจท าให้เกิด
การแย่งใช้ระบบบริการสาธารณสุขจากชุมชน 
หากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี ไม่สามารถ
เตรียมการรองรับหรือจัดบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
ในพื้นท่ี รวมท้ังกระทบต่องบประมาณของ
ท้องถิ่นในการจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ท่ี
เพียงพอส าหรับดูแลผู้ป่วย ดังน้ัน ผลกระทบจึง
อยู่ในระดับปานกลาง 

19. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  

ระยะก่อสร้าง 
ในระยะก่อสร้าง คนงานก่อสร้างมีโอกาสได้รับอุบัติ 
เหตุและการเจ็บป่วยจากกิจกรรมก่อสร้าง โดยมี
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ดังน้ี 

• สุขาภิบาลในท่ีพักอาศัยของคนงาน โครงการ
ก าหนดให้คนงานก่อสร้างพักแรมภายนอกพื้นท่ี
โครงการ ซ่ึงหากบริเวณท่ีพักคนงานก่อสร้างไม่มี

ระยะก่อสร้าง 

1) ในการคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้พิจารณา
การจัดการด้านความปลอดภัยประกอบ รวมถึงใน
สัญญาการจ้างต้องระบุถึงวิธีการคุ้มครองความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติ  
งาน โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
o กฎและข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการ

ระยะก่อสร้าง 

1) อุบัติเหตุของโครงการ 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- สถิติอุบัติเหตุ โดยพิจารณาแยกตามสาเหตุการเกิด

เหตุ บริเวณท่ีเกิดเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
สาเหตุและการแก้ไข 
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การจัดการสุขาภิบาลท่ีดีอาจท าให้คนงานก่อ 
สร้างรวมท้ังครอบครัวผู้ติดตามเกิดความเจ็บป่วย
จากพาหะน าโรค รวมถึงเกิดโรคติดต่อระบาด
ภายในท่ีพักอาศัยและส่งผลกระทบต่อปัญหา
ด้านการให้บริการสุขภาพได้ ดังน้ัน ผลกระทบจึง
อยู่ในระดับปานกลาง 

• เสียงดังจากการท างาน คนงานก่อสร้างมีโอกาส
สัมผัสเสียงดังขณะปฏิบัติงาน จากเครื่องจักรท่ีใช้
ในการด าเนินงาน ท้ังน้ี เน่ืองจากการก่อสร้างท่า
เทียบเรือ เป็นการว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
การเจ็บป่วยของคนงานจึงอยู่ภายใต้การดูแลของ
บริษัทรับเหมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการก ากับดูแลบริษัทรับเหมาต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อลด
การสัมผัสเสียง ดังน้ัน ผลกระทบด้านเสียงท่ีมีต่อ
คนงานจึงอยู่ในระดับต่ า 

• อุบัติเหตุจากการท างาน คนงานมีโอกาสประสบ
อุบัติ เหตุขณะปฏิบัติงาน หากไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ท้ังนี้ เนื่องจากการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
เป็นการว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง การ

ท างาน 
o การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
o การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุก

ชนิดเพ่ือความปลอดภัยในการท างาน 
2) อบรมบริษัทรับเหมาก่อสร้างและคนงานก่อสร้างให้

ทราบกฎระเบียบ เพื่อความปลอดภัยในการเข้า
ปฏิบัติงานในขอบเขตของบริษัท โดยมีกฎ ระเบียบ 
และวิธีป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในเวลา
ปฏิบัติงาน และก าหนดเป็นข้อตกลงในสัญญาจ้าง
เหมากับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

3) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับสภาพการ
ท างานและมีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน ท้ังการ
ปฏิบัติงานบนฝั่งและงานในทะเล โดยอย่างน้อยใน
การปฏิบัติงานท่ัวไปคนงานก่อสร้างต้องสวม
รองเท้าหุ้มส้น หมวกนิรภัย และแว่นตานิรภัย ซ่ึงจะ
มีการก ากับให้คนงานสวมใส่ทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน 

4) ก าหนดให้คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลตามความเสี่ยงของงานเพิ่มเติม 
เ ช่ น  ใ นก รณี ท่ี ปฏิ บั ติ ง านก่ อ ส ร้ า ง ในทะ เ ล 
ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่เสื้อชูชีพเสมอ เป็นต้น 

จุดติดตามตรวจสอบ ได้แก่ 
- พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ความถ่ี : ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุและจัดท าเป็นรายงานทุก 
6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 
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เจ็บป่วยของคนงานจึงอยู่ภายใต้การดูแลของ
บริษัทรับเหมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการก ากับดูแลบริษัทรับเหมาให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องมี
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย จัดอบรมคนงานด้าน
ความปลอดภัยและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ดัง น้ัน ผลกระทบด้าน
อุบัติเหตุในการท างานท่ีจะเกิดขึ้นต่อคนงานจึง
อยู่ในระดับต่ า 

5) อบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในเขต
ก่อสร้าง และเขตท่ีพักคนงาน พร้อมจัดหาและ
อบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล (PPE) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
พร้อมก ากับดูแลให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์อย่าง
เคร่งครัด 

6) ก าหนดห้ามผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นท่ีก่อสร้าง 
โดยติดตั้งป้ายเตือนแสดงเขตพื้นท่ีก่อสร้าง ให้
ชัดเจน 

7) มีระบบควบคุมการอนุญาตในการท างาน (Work 
Permit) โดยเฉพาะลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความร้อนและไฟฟ้า 

8) ในการทดสอบรอยเชื่อมของท่อทุกครั้ง ผู้รับเหมา 
ก่อสร้ างต้องมีผลการค านวณระยะปลอดภัย 
(Safety Distance)  เพื่ อ ก าหนดพื้ น ท่ีหวงห้ าม 
(Restricted Area) ไม่ให้ผู้ ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดย
เด็ดขาด โดยติดตั้ งแนวกั้น (Barricade) และมี 
สัญ ลักษณ์พื้นท่ีใช้รังสีและสัญญาณไฟเตือนไว้ 

9) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามพระ 
ราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และพระราช 
บัญญัติคุ้มครองแรงงานในการด าเนินการทางเทค 
นิคท่ีเกี่ยวกับรังสี สถานท่ีจัดเก็บ สถานท่ีประกอบ 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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การเกี่ยวกับรังสี และการบริหารการจัดการด้าน
ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับรังสี 

10) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน (จป.) 
ปฏิบัติงานเต็มเวลา เพื่อตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน 
รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างานให้เกิดความ
ปลอดภัย 

11) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับปฐมพยาบาลคนงาน
ก่อสร้างท่ีได้รับอุบัติเหตุ และให้มีการท าบันทึก
รายงานสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งท่ีเกิดเหตุ 

12) ก าหนดในสัญญาการจ้างให้ผู้รับเหมาช่วงทุกราย
ต้องมีระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน เช่น 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และ
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
เป็นต้น 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 77 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  13) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องดูแลอุปกรณ์
เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
ดี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน 

14) ก าหนดไม่ให้มีการปฏิบัติงานท่ีเสี่ยงอันตรายในเวลา
กลางคืน เช่น งานท่ีเกิดประกายไฟ งานในท่ีอับ
อากาศ งานบนท่ีสูง และงานใช้เครื่องจักรยกของ
หนัก เป็นต้น 

15) ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการปฏิบัติ เมื่อเกิด
อัคคีภัยในบริเวณท่ีพักคนงานก่อสร้าง โดยระบุผู้รับ 
ผิดชอบและผู้ปฏิบัติ โดยให้บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
และคนงานก่อสร้างมีการฝึกซ้อมการปฏิบัติตาม
แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
เพื่อให้ทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องเมื่อเกิด
อัคคีภัยในบริเวณพื้นท่ีโครงการและท่ีพักคนงาน
ก่อสร้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

• พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะด าเนินการ 
ในระยะด าเนินการ พนักงานมีโอกาสได้รับอุบัติเหตุ
และการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน โดยมีผลกระทบท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังน้ี 

• อุบัติเหตุจากการท างาน อุบัติเหตุจากการท างาน 
มีผลต่อการเพิ่มอัตราป่วย การหยุดงาน หรือ
กระทบต่อการด าเนินงานของพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
ภายในพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงจากข้อมูลสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจากการด าเนินงานท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560 
พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเพียง 1 
ครั้งเท่าน้ัน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ดังนั้น 
ผลกระทบด้านอุบัติเหตุในการท างานต่อพนักงาน 
จึงอยู่ในระดับต่ า 

• สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ การขนถ่าย
โพรเพนจากเรือขนส่งไปยังถังเก็บกักท่ีอยู่บนฝั่ง จะ
อาศัยการขนส่งผ่านระบบท่อขนส่งซ่ึงเป็นระบบปิด
ท้ังหมด อีกท้ังในการปฏิบัติงานปกติจะไม่มี
พนักงานประจ าอยู่ท่ีบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ จึงท า
ให้พนักงานมีโอกาสได้รับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย
ง่าย (VOCs) จากกิจกรรมการขนถ่ายน้อยมาก 
อย่างไรก็ตาม พนักงานยังมีโอกาสได้รับสัมผัส

ระยะด าเนินการ 

1) โครงการจะต้องด าเนินการด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือประกาศระเบียบท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ตามท่ีหน่วยงานราชการก าหนด 

2) จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) เพื่อดูแล
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโครงการ 

3) จัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยให้กับท้ังใน
ส่วนของพนักงานใหม่และพนักงานเดิมท่ีปฏิบัติงาน
ในพื้นท่ีโครงการ 

4) ก าหนดติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือน เช่น 
อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 
เป็นต้น และอุปกรณ์ในการดับเพลิงแบบเคลื่อนย้าย
ได้ เช่น ถังเคมีดับเพลิง เป็นต้น อย่างเพียงพอ โดย
ติดตั้งในจุดท่ีสามารถมองเห็นและน ามาใช้งานได้
สะดวก 

5) ผู้ปฏิบัติงานของโครงการต้องได้รับการฝึกอบรม
ด้านทักษะ และความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
การทดสอบการปฏิบัติงาน ก่อนการปฏิบัติงานจริง 

6) ก าหนดให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

ระยะด าเนินการ 
1) การบันทึกสถิติการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 
ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- สถิติข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ัวไปและโรคระบบ

ทางเดินหายใจของพนักงาน 
- สถิติข้อมูลอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- พื้นท่ีโครงการ 
ความถ่ี : 
- ทุกครั้งท่ีมีการเจ็บป่วย/มีอุบัติเหตุ และสรุปผลทุก 

6 เดือน 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

3) กา ร ต ร วจวั ด ส า ร อิ น ท รี ย์ ร ะ เ หย ง่ า ย ใน
สภาพแวดล้อมการท างาน 

ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- พื้นท่ีโครงการ 
ความถ่ี : 
- ปีละ 1 ครั้ง 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จากการรั่วซึมของ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ท่อ ข้อต่อ หน้าแปลน วาล์ว 
เป็นต้น ซ่ึงมีผลต่อการเพิ่มอัตราป่วย การหยุด
งาน หรือผลกระทบต่อการด าเนินงาน ซ่ึงจาก
ข้อมูลการตรวจวัด คุณภาพอากาศในสถาน
ประกอบการบริเวณพื้นท่ีท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 

พบว่า ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 
ได้แก่ เอทธิลีนไดคลอไรด์ ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ 
และ 1,3-บิวทาไดอีน มีค่าอยู่ในมาตรฐานท้ังหมด
ตามประกาศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 
2560)  ม า ต ร ฐ า น  American Conference 
Governmental Industrial Hygienists 2017 และ
มาตรฐาน Occupational Safety and Health 
Administration 2012 ท้ั ง น้ี  โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร
ตรวจสอบการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย
จากอุปกรณ์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุม
การรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ดังน้ัน คาดว่า

บุคคลส าหรับพนักงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ประเภทของงาน 

7) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน (Work 
Instruction) ในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน 

8) ก าหนดให้บันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการท างาน และ
วิธีการแก้ไข เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ท างานเป็นประจ าทุกปี 

9) ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่และ
การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี โดยการตรวจ
สุขภาพของพนักงานให้ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องก าหนด เช่น กฎกระทรวงแรงงาน และ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น 

10) ก าหนดให้มีการจัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของ
พนักงาน 

• ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 80 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายท่ีมีต่อ
พนักงานจะอยู่ในระดับต่ า 

20. อันตรายร้ายแรง ระยะก่อสร้าง 
- 

ระยะก่อสร้าง 
- 

ระยะก่อสร้าง 
- 

 ระยะด าเนินการ 
ในช่วงด าเนินการ กิจกรรมหลักของโครงการเป็นการ
ขนถ่ายโพรเพนจากเรือผ่านระบบท่อขนส่งไปยังถัง
เก็บกักบนฝั่ง การประเมินอันตรายร้ายแรงจึงได้
พิจารณาการรั่วไหลของโพรเพนจากอุปกรณ์ขนถ่าย 
โพรเพนบริเวณท่าเทียบเรือและท่อบริเวณถังเก็บกัก
โพรเพน ท้ังน้ี อุปกรณ์ขนถ่ายมีขนาด 12 น้ิว จะมี
โอกาสเกิดรูรั่วขนาด 1 น้ิว มากท่ีสุด โดยมีโอกาส 
3.0x10-7 ครั้ง/ปี ส าหรับถังเก็บกักโพรเพนได้พิจารณา
ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุของท่อท่ีมีขนาดมากกว่า 
16 น้ิว จะมีโอกาสเกิดรูรั่วขนาด 1 น้ิว มากที่สุด โดยมี
โอกาส 1.0x10-4 ครั้ง/ปี ซ่ึงผลการประเมินอันตราย
ร้ายแรงในกรณีศึกษาต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
1) อุปกรณ์ขนถ่ายขนาด 12 นิ้ว เกิดรูรั่ว 1 นิ้ว 

• เกิดการติดไฟแบบ Jet Fire ซ่ึ ง เป็นการ
รั่วไหลของสารภายใต้ความดันสูง แล้วรั่วไหล
พุ่งออกสู่บรรยากาศและติดไฟ เกิดเปลวไฟ
พุ่งจากจุดรั่วไหลอย่างต่อเน่ือง เมื่อพิจารณา

ระยะด าเนินการ 

1) ก าหนดให้ติดตั้งระบบความปลอดภัยและสัญญาณ
เตือนภัยในบริเวณท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

2) ก าหนดให้มีการออกแบบระบบล าเลียงผลิตภัณฑ์
ให้มีข้อต่อและหน้าแปลนน้อยท่ีสุดเพื่อลดโอกาส
เกิดการรั่วไหล 

3) ก าหนดให้มีการศึกษา HAZOP ในช่วงการออกแบบ
รายละเอียดโครงการ พร้อมท้ังสรุปผลการศึกษาและ
น าเสนอตัวอย่างกรณีเกิดผลกระทบสูงสุด  

4) ก าหนดให้มีการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ American Petroleum 
Institutes (API) และมาตรฐานของ National Fire 
Protection Association ( NFPA)  ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ
กันท่ัวไป และเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทย
ตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

5) จัดให้มีแผนบ ารุงรักษาในเชิงป้องกัน รวมถึงการ
ตรวจสอบสภาพท่อและความเรียบร้อยของระบบ

ระยะด าเนินการ 
มาตรการป้องกันฯ ท่ีก าหนดไว้มีความเพียงพอ 
จึงมิได้มีการก าหนดมาตรการติดตามฯ เพิ่มเติม 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 81 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระดับความร้อน 12.5 กิโลวัตต์/ตารางเมตร 
(ท าให้ไม้ติดไฟหรือพลาสติกหลอมเหลว หรือ
หากคนสัมผัสเกิน 1 นาที มีโอกาสท าให้
เสียชีวิต 1% และหากสัมผัส 10 นาที ท าให้
เกิดแผลไฟไหม้ในระดับท่ี 1) พื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบในระยะ 8.7 เมตร ซ่ึงอยู่ภายใน
บริเวณพื้นท่ีท่าเทียบเรือของโครงการ 

• เกิดการติดไฟแบบ Fire Ball ซ่ึง เป็นการ
รั่วไหลของสารอย่างรวดเร็วมากในช่วงแรก 
แล้วรั่วไหลสู่บรรยากาศและติดไฟ โดยเกิด
เป็นลักษณะของลูก ไฟขนาดใหญ่  เมื่ อ
พิจารณาระดับความร้อน 12.5 กิโลวัตต์/
ตารางเมตร (ท าให้ไม้ติดไฟหรือพลาสติก
หลอมเหลว หรือหากคนสัมผัสเกิน 1 นาที มี
โอกาสท าให้เสียชีวิต 1% และหากสัมผัส 10 
นาที ท าให้เกิดแผลไฟไหม้ในระดับท่ี 1) พื้นท่ี
ท่ีได้รับผลกระทบในระยะ 38.1 เมตร ซ่ึงอยู่
ในบริเวณพื้นท่ีท่าเทียบเรือของโครงการ 

• เกิดการติดไฟแบบ Flash Fire ซ่ึงเป็นการ
รั่วไหลของสารออกสู่บรรยากาศและอยู่ใน
สถานะก๊าซ แล้วเกิดการลุกติดไฟขึ้นใน
ช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อพิจารณาขอบเขตการเกิด 

ท่อภายในพื้นท่ีโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
6) ก าหนดให้ในการประสานงานกับหน่วยงานภายใน/

ภายนอกต้องปฏิบัติตามระดับของแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของโครงการ 

7) จัดให้มีแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ 
และ Pre-Fire Plan สารเคมีรั่วไหล และวิธีการ
จัดการสารเคมีรั่วไหลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการระงับเหตุ 

8) ก าหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
9) ก าหนดให้ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยและสถานีต ารวจในท้อง ท่ี  เพื่ อ
จัดเตรียมคณะท างานท่ีสามารถเรียกได้ทันทีเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

10) ก าหนดให้มีมาตรการในการชดเชยค่าเสียหายกรณี
เกิดผลกระทบจากโครงการต่อพนักงาน ผู้รับเหมา 
และประชาชน 

11) จัดให้มีพนักงานเดินตรวจตราในพื้นท่ีโครงการเพื่อ
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์
ต่างๆ เป็นประจ า 

12) จัดท าข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีทุกชนิดท่ีมี
การใช้งานมาไว้ในบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ี ท่ีมีการ
จัดเก็บสารเคมีและมีป้ายแจ้งรายละเอียดติดไว้ท่ี



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 82 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Flash Fire จากค่าความเข้มข้นของขีดจ ากัด
การติด ไฟ LEL (Lower Explosive Limit) 
ของโพรเพน (Propane) ซ่ึงเท่ากับ 2.37% 
หรือความเข้มข้นเท่ากับ 23700 ppm พบว่า 
กรณีเกิดรูรั่ว 1 น้ิว จะมีค่าความเข้มข้นของ 
โพรเพนในบรรยากาศน้อยกว่าค่าขีดจ ากัดการ
ติดไฟ LEL (Lower Explosive Limit) 

• เกิดการระเบิดแบบ VCE ท่ีมีลักษณะกลุ่มก๊าซ
ความเข้มข้นสูง (Vapor Cloud) แพร่กระจาย
ในอากาศและมีจุดท าให้เกิดประกายไฟ และ
ปลดปล่อยพลังงานสูงออกมาในเวลาสั้นๆ 
โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะเกิดจากแรงดันของ
ระเบิด เมื่อพิจารณาแรงดัน 3.5 psi ซ่ึงท าให้
เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้ มีพื้นท่ีได้รับ
ผลกระทบในระยะ 21.3 เมตร ซ่ึงอยู่ ใน
บริเวณพื้นท่ีท่าเทียบเรือของโครงการ 

2) ถังเก็บกักโพรเพน (ท่อที่มีขนาดมากกว่า 16 
นิ้ว) เกิดรูรั่ว 1 นิ้ว 

• เกิดการติดไฟแบบ Jet Fire ซ่ึ ง เป็นการ
รั่วไหลของสารภายใต้ความดันสูง แล้วรั่วไหล
พุ่งออกสู่บรรยากาศและติดไฟ เกิดเปลวไฟ
พุ่งจากจุดรั่วไหลอย่างต่อเน่ือง เมื่อพิจารณา

ภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิด 
13) ก าหนดให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับ

อันตรายจากการขนถ่ายและการหกรั่วไหลของ
สารเคมี รวมท้ังแนวทางแก้ไข 

14) ก าหนดให้หลีกเลี่ยงการเข้าเทียบท่าของเรือและการ
ขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ขณะท่ีมีคลื่นลมใน
ทะเลรุนแรงหรือขณะมีพายุหรือมรสุม 

15) ก าหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
รั่วไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ใน
รายงานและติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวดในการ
ปฏิบัติการรับจ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากเรือ 

16) จั ดให้ มี ระบบน้ าดั บเพลิ ง  พร้ อมอุ ปกรณ์ ท่ี มี
ประสิ ทธิ ภาพและ เพี ย งพอส าหรั บ ใช้ แก้ ไ ข
สถานการณ์การเกิดอัคคีภัยบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ
และคลังเก็บผลิตภัณฑ์ 

17) จัดให้มีระบบโฟม (Foam) ส าหรับใช้ในกรณีเกิด
การรั่วไหลและติดไฟของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

18) ก าหนดให้มีการประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์
และฝ่ายอพยพประชากรของศูนย์อ านวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหาย (ศอร.) จังหวัดระยอง อย่างใกล้ชิด 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นภายในเขตรับผิดชอบ
ของโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติการแจ้งข่าวสารแก่



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 83 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระดับความร้อน 12.5 กิโลวัตต์/ตารางเมตร 
(ท าให้ไม้ติดไฟหรือพลาสติกหลอมเหลว หรือ
หากคนสัมผัสเกิน 1 นาที มีโอกาสท าให้
เสียชีวิต 1% และหากสัมผัส 10 นาที ท าให้
เกิดแผลไฟไหม้ในระดับท่ี 1) พื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบในระยะ 8.3 เมตร ซ่ึงอยู่ภายใน
บริเวณพื้นท่ีบนฝั่งของโครงการ 

• เกิดการติดไฟแบบ Fire Ball ซ่ึง เป็นการ
รั่วไหลของสารอย่างรวดเร็วมากในช่วงแรก 
แล้วรั่วไหลสู่บรรยากาศและติดไฟ โดยเกิด
เป็นลักษณะของลูก ไฟขนาดใหญ่  เมื่ อ
พิจารณาระดับความร้อน 12.5 กิโลวัตต์/
ตารางเมตร (ท าให้ไม้ติดไฟหรือพลาสติก
หลอมเหลว หรือหากคนสัมผัสเกิน 1 นาที มี
โอกาสท าให้เสียชีวิต 1% และหากสัมผัส 10 
นาที ท าให้เกิดแผลไฟไหม้ในระดับท่ี 1) พื้นท่ี
ท่ีได้รับผลกระทบในระยะ 38.7 เมตร ซ่ึงอยู่
ในบริเวณพื้นท่ีบนฝั่งของโครงการ 

• เกิดการติดไฟแบบ Flash Fire ซ่ึงเป็นการ
รั่วไหลของสารออกสู่บรรยากาศและอยู่ใน
สถานะก๊าซ แล้วเกิดการลุกติดไฟขึ้นใน
ช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อพิจารณาขอบเขตการเกิด 

ประชาชนและผู้ท่ีอยู่พื้นท่ีใกล้เคียงได้ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ 
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ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีส าคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Flash Fire จากค่าความเข้มข้นของขีดจ ากัด
การติด ไฟ LEL (Lower Explosive Limit) 
ของโพรเพน (Propane) ซ่ึงเท่ากับ 2.37% 
หรือความเข้มข้นเท่ากับ 23700 ppm พบว่า 
กรณีเกิดรูรั่ว 1 น้ิว จะมีค่าความเข้มข้นของ 
โพรเพนในบรรยากาศน้อยกว่าค่าขีดจ ากัดการ
ติดไฟ LEL (Lower Explosive Limit) 

• เกิดการระเบิดแบบ VCE ท่ีมีลักษณะกลุ่มก๊าซ
ความเข้มข้นสูง (Vapor Cloud) แพร่กระจาย
ในอากาศและมีจุดท าให้เกิดประกายไฟ และ
ปลดปล่อยพลังงานสูงออกมาในเวลาสั้นๆ 
โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะเกิดจากแรงดันของ
ระเบิด เมื่อพิจารณาแรงดัน 3.5 psi ซ่ึงท าให้
เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้ มีพื้นท่ีได้รับ
ผลกระทบในระยะ 21.7 เมตร ซ่ึงอยู่ ใน
บริเวณพื้นท่ีบนฝั่งของโครงการ 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 7 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและระดับเสียง ระยะก่อสร้าง 

  

A1
A2 N1

N2

สัญลักษณ์
       ท่าเทียบเรือที่ 3 พร้อมสะพานท่าเทียบเรือ
       พ้ืนที่พัฒนาโครงการ (หลังท่า)
       พ้ืนที่คลังผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
       ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
              บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างบนฝัง่
              วัดหนองแฟบ
A1

A2

N1

N2



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 86 

 

 
รูปที่ 8 จุดติดตามตรวจสอบระดับเสียง ระยะด าเนินการ 

  

สัญลักษณ์
       ท่าเทียบเรือที่ 3 พร้อมสะพานท่าเทียบเรือ
       พ้ืนที่พัฒนาโครงการ (หลังท่า)
       พ้ืนที่คลังผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
       ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
       บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศเหนือ
       บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศตะวันตก
       วัดหนองแฟบ

N1
N2

N1
N2

N3

N3



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
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รูปที่ 9 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเล ระยะก่อสร้าง 

  

สัญลักษณ์

       ท่าเทียบเรือที่ 3 พร้อมสะพานท่าเทียบเรือ

       พ้ืนที่พัฒนาโครงการ (หลังท่า)

       พ้ืนที่คลังผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

       ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

       ทิศตะวันตกห่างจากชายฝั่ง 1 กิโลเมตร

       ทิศตะวันตกห่างจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร

       ทิศตะวันออกห่างจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร

       ทิศตะวันตกบริเวณจุดก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3     

       ห่างจากชายฝั่ง 5 กิโลเมตร

       ทิศตะวันออกบริเวณจุดก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 

       ห่างจากชายฝั่ง 5 กิโลเมตร

       แนวปะการังหินโขง

       จุดอ้างอิงห่างจากบริเวณโครงการ 5 กิโลเมตร

W1

W2 W3

W4 W5

W6

R

W1
W2

W3
W4

W5

W6

R



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
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รูปที่ 10 จุดติดตามตรวจสอบสารแขวนลอยในน้ าทะเล ระยะก่อสร้าง 
  

สัญลักษณ์

       ท่าเทียบเรือที่ 3 พร้อมสะพานท่าเทียบเรือ

       พ้ืนที่พัฒนาโครงการ (หลังท่า)

       พ้ืนที่คลังผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

       ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

       ทิศตะวันตกห่างจากชายฝั่ง 1 กิโลเมตร

       ทิศตะวันตกห่างจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร

       ทิศตะวันออกห่างจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร

       ทิศตะวันตกบริเวณจุดก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3     

       ห่างจากชายฝั่ง 5 กิโลเมตร

       ทิศตะวันออกบริเวณจุดก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 

       ห่างจากชายฝั่ง 5 กิโลเมตร

       แนวปะการังหินโขง เกาะสะเก็ด

       จุดอ้างอิงห่างจากบริเวณโครงการ 5 กิโลเมตร

S1

S2 S3

S4 S5

S6

R

S1

S2
S3
S4

S5

S6

R

S7

S7



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
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รูปที่ 11 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเล ระยะด าเนินการ 
 

  

สัญลักษณ์

       ท่าเทียบเรือที่ 3 พร้อมสะพานท่าเทียบเรือ

       พ้ืนที่พัฒนาโครงการ (หลังท่า)

       พ้ืนที่คลังผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

       ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

       แนวสะพานเดินเรือห่างจากชายฝั่ง ประมาณ 

       2 กิโลเมตร

       หน้าท่าเทียบเรือที่ 1 (Jetty 1)

       หน้าท่าเทียบเรือที่ 2 (Jetty 2)

       หน้าท่าเทียบเรือที่ 3 (Jetty 3)

W1

W2
W3

W4

W1

W2

W3
W4
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ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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7 การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7.1 หลักการและเหตผุล 

การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาและการจัดท ารายการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือที่ 3 ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและ
คลังผลิตภัณฑ์นั้นมีกรอบการด าเนินงานอ้างอิงตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ได้มีโอกาส
แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อใ ห้เกิดความ
เข้าใจ และการรับรู้-เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโดยก าหนดให้ด าเนินการ
ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อย 2 คร้ัง คือ 

• ช่วงที่ 1– กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในระหว่างเริ่มต้นโครงการ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ 

• ช่วงที่ 2– กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในระหว่างเตรียมจัดท าร่างรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อน าเสนอผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้ง
หารือเก่ียวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์ 

7.2 วัตถุประสงค ์

• เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการในกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ องค์กรพัฒนา
เอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

• เพื่อให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นน าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

7.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

• แนวทางที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการด าเนิน
โครงการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดค่าใช้จ่าย ความสูญเสียด้านเวลาจากความขัดแย้งทางสังคม และ
กระแสการต่อต้านทางความคิดที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังจากการด าเนินงานโครงการ 
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• เป็นช่องทางให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนผู้สนใจโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รับรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล และเสนอแนะทางเลือกในการตัดสินใจอย่าง
เหมาะสม 

• ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่พัฒนาของโครงการ เพื่อประกอบการออกแบบ
โครงการ และการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่การยอมรับร่วมกัน ลดความขัดแย้งในพื้นที่เมื่อมีการ
พัฒนาโครงการในอนาคต 

7.4 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายส าหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุม 7 กลุ่ม ตามประกาศส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย 1) ผู้ได้รับผลกระทบ 2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) ผู้ที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4) หน่วยงาน
ราชการในระดับต่างๆ 5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 6) สื่อมวลชน และ 7) ประชาชนทั่วไป ซึ่งรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 รายชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร 
จากที่ต้ังโครงการ 

เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ านวน 11 ชุมชน 
- ชุมชนชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ 

  - ชุมชนกรอกยายชา 
  - ชุมชนหนองน้ าเย็น 
  - ชุมชนหนองแตงเม 
  - ชุมชนหนองแฟบ 
  - ชุมชนมาบชลูด 
  - ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 
  - ชุมชนซอยร่วมพัฒนา 
  - ชุมชนซอยประปา 
  - ชุมชนวัดโสภณ 
  - ชุมชนตลาดห้วยโป่ง 
  เทศบาลต าบลบ้านฉาง จ านวน 3 หมู่บ้าน 

- หมู่ 1 เทศบาลต าบลบ้านฉาง 
  - หมู่ 2 เทศบาลต าบลบ้านฉาง 
  - หมู่ 4 เทศบาลต าบลบ้านฉาง 
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ตารางที่ 5 รายชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

 ชุมชนนอกเขตพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร 
จากที่ต้ังโครงการ  

เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ านวน 27 ชุมชน 
- ชุมชนเกาะกก 

  - ชุมชนหนองบัวแดง 
  - ชุมชนคลองน้ าหู 
  - ชุมชนวัดมาบตาพุด 
  - ชุมชนบ้านบน 
  - ชุมชนมาบยา 
  - ชุมชนบ้านพลง 
  - ชุมชนบ้านล่าง 
  - ชุมชนมาบข่า-ส านักอ้ายงอน 
  - ชุมชนมาบข่า-มาบใน 
  - ชุมชนตลาดมาบตาพุด 
  - ชุมชนเนินพยอม 
  - ชุมชนอิสลาม 
  - ชุมชนโขดหินมิตรภาพ 
  - ชุมชนเขาไผ่ 
  - ชุมชนส านักกะบาก 
  - ชุมชนห้วยโป่งใน 1 
  - ชุมชนห้วยโป่งใน 2 
  - ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ าท่วม 
  - ชุมชนชากลูกหญ้า 
  - ชุมชนตลาดห้วยโป่ง 
  - ชุมชนซอยคีรี 
  - ชุมชนหนองหวายโสม 
  - ชุมชนเจริญพัฒนา 
  - ชุมชนโขดหิน 2 
  - ชุมชนวัดชากลูกหญ้า 
  - ชุมชนหัวน้ าตกพัฒนา 
  เทศบาลต าบลบ้านฉาง จ านวน 3 หมู่บ้าน 

- หมู่ 3 เทศบาลต าบลบ้านฉาง 
  - หมู่ 6 เทศบาลต าบลบ้านฉาง 
  - หมู่ 7 เทศบาลต าบลบ้านฉาง 

 กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน - วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
อ าเภอเมืองและอ าเภอบ้านฉางสามัคคี 

  - กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดสุชาดา 
  - กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแสงเงิน 
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ตารางที่ 5 รายชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

 กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน (ต่อ) - กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตากวน 
  - กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวน-อ่าวประดู ่
  - กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านหนองแฟบ 
  - กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพยูน 
  - กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลาอู่ตะเภาสามัคคี 
  - กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด 
  - กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านก้นปึกสามัคคี 
  - กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพลา 
  - กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านตากวน 

 สถานศึกษาในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร - โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 
 จากที่ต้ังโครงการ - โรงเรียนวัดมาบชลูด 
  - โรงเรียนวัดตากวนคงคาราม (สามัคคีวิทยาคาร) 

 ศาสนสถานในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร - วัดหนองแฟบ 
 จากที่ต้ังโครงการ - วัดมาบชลูด 
  - วัดโสภณวนาราม 
  - วัดตากวนคงคาราม 

 สถานพยาบาลในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร 
จากที่ต้ังโครงการ 

- โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบตาพุด 
  - ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน 

 โรงงาน / สถานประกอบการท่ีอยู่ข้างเคียง - บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 
 ท่ีตั้งโครงการ - บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีวีลอปเมนท์ จ ากัด 

2. ผูท่ี้รับผิดชอบจัดท า
รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

เจ้าของโครงการ - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทที่ปรึกษา - บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3. ผู้ท่ีท าหน้าท่ีพิจารณา
รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

หน่วยงานผู้พิจารณารายงานฯ - ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

 - คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (คชก.) 

 - กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

 - กรมเจ้าท่า 
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ตารางที่ 5 รายชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

4. หน่วยงานราชการใน
ระดับต่างๆ 

หน่วยงานราชการส่วนกลาง/ภูมิภาค - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 - กรมควบคุมมลพิษ 
  - กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
  - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  - กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
  - ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 6 
  - ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 
  - กรมธุรกิจพลังงาน 

 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อ าเภอ - ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
  - ส านักงานจังหวัดระยอง 
  - ส านักงานประมงจังหวัดระยอง 
  - ส านักงานประมงอ าเภอเมืองระยอง 
  - ส านักงานประมงอ าเภอบ้านฉาง 
  - ส านักงานพลังงานจังหวัดระยอง 
  - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดระยอง 
  - ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
  - ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง 
  - ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
  - ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 

  - ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 
  - ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง 
  - ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดระยอง 
  - ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  - อ าเภอเมืองระยอง 
  - อ าเภอบ้านฉาง 
  - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
  - โรงพยาบาลระยอง 
  - โรงพยาบาลบ้านฉาง 
  - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านฉาง 
  - สถานีต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
  - ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
  - ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 95 

 

ตารางที่ 5 รายชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

4. หน่วยงานราชการใน
ระดับต่างๆ (ต่อ) 

หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อ าเภอ 
(ต่อ) 

- ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งท่ี 1 

  - ส านักงานการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นท่ี 7 
  - การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง 

(ระยอง-จันทบุรี) 
  - ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดระยอง 
  - ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดระยอง 
  - กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน  

(อสม.) จังหวัดระยอง 
  - เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดระยอง 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง

ระยอง 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

 หน่วยงานราชการท้องถิ่น - ส านักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 - ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านฉาง 
  - ศูนย์บริการสาธารณสุขห้วยโป่ง 
  - สถานีต ารวจภูธรบ้านฉาง 
  - สถานีต ารวจภูธรมาบตาพุด 
  - ส านักงานน าร่องมาบตาพุด 
  - ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด 
  - สถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง 
  - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล

เมืองมาบตาพุด 
  - ด่านศุลกากรมาบตาพุด 

 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านฉาง 
  - การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง 
  - ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วม

ด าเนินงานกลุ่มมาบตาพุด 
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4. หน่วยงานราชการใน หน่วยงานเอกชน - บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ระดับต่างๆ (ต่อ)  - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

สาขาท่ี 11 โรงโอเลฟินส์ 3 
  - บริษัท ผาแดงพร็อบเพอร์ตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) ใน

นามผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมผาแดง 
  - บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จ ากัด (มหาชน) ในนาม

ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก  
(มาบตาพุด) 

5. องค์กรเอกชนด้านการ
คุ้มครองสิ่ ง แ วดล้ อม  
อง ค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

 - หอการค้าจังหวัดระยอง 

 - สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

 - สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดระยอง 

 - สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อม 
มาบตาพุด - บ้านฉาง 

  - เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 
  - สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดระยอง 
  - สมาคมเจ้าของเรือไทย 
  - สมาคมประมงระยอง 
  - สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 
  - สมาคมเพ่ือนชุมชน 

 สถาบันการศึกษา - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ วิทยาเขตระยอง 
  - วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 

6. สื่อมวลชน  - สมาคมนักข่าวระยอง 
  - สมาคมหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดระยอง 
  - ชมรมผู้สื่อข่าวส่วนกลาง 
  - ชมรมนักข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์

จังหวัดระยอง 
  - หนังสือพิมพ์ข่าวระยอง 
  - หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์ 
  - หนังสือพิมพ์สยามเนช่ัน 
  - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.

จังหวัดระยอง) 
  - สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ระยอง 
  - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
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ตารางที่ 5 รายชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
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6. สื่อมวลชน (ต่อ)  - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
  - หนังสือพิมพ์มติชน คม ชัดลึก ASTV ผู้จัดการ

ออนไลน์ 
  - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต ์
  - หนังสือพิมพ์ข่าวสด 
  - หนังสือพิมพ์ส านักข่าวไทย 
  - สมาคมครอบครัวข่าว ระยอง 
  - สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดระยอง 

7.ประชาชนท่ัวไป - ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจในโครงการ 

 

7.5 รูปแบบการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม 

ส าหรับรูปแบบและการด าเนินงานได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่ระบุไว้ในแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีกระบวนการมี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้ 

• ช่วงที่ 1 - กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในระหว่างเริ่มต้นโครงการ 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการ 

- การเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารือ 
- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

• ช่วงที่ 2 – กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในระหว่างเตรียมจัดท าร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อน าเสนอผลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งหารือเก่ียวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการ 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- การประชุมกลุ่มย่อย 
- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบสอบถาม 
- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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7.5.1 การด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7.5.1.1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนไดเ้สีย ช่วงที่ 1 

เป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯในระหว่างเริ่มต้นโครงการ โดยการรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการน าเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างครบถ้วน ซึ่งด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  
อันประกอบด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1) การเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารือ 

ด าเนินการเข้าพบเพื่อแนะน าโครงการและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 15 และ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยเข้าพบกับหน่วยงาน
ต่างๆ รวม 8 หน่วยงาน รายละเอียดการเข้าพบแสดงดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 การเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเบื้องตน้และปรึกษาหารือ 
หน่วยงาน วันที่ เวลา สถานท่ี ภาพบรรยากาศการเข้าพบ 

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง 
โดยเข้าพบรักษาการผู้อ านวยการ
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง 

วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 
ณ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ระยอง 

 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยเข้าพบ 
- รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
- หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม  
- นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

วันท่ี 15 มิถนุายน พ.ศ. 2561 
เวลา 10.30 –11.30 น.  
ณ ส านักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 99 

 

ตารางที่ 6 การเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเบื้องตน้และปรึกษาหารือ 
หน่วยงาน วันที่ เวลา สถานท่ี ภาพบรรยากาศการเข้าพบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
ระยอง โดยเข้าพบ 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
- ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 1  
- อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
- หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการ

ประมง  
- นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมช านาญ

การพิเศษ  

วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เวลา 09.30 – 10.45 น.  
ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง 

 

เทศบาลต าบลบ้านฉาง โดยเข้าพบ 
- นายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง  
- รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง  
- เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง 

วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เวลา 11.00 – 12.00 น.  
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านฉาง 

 

 

2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย คร้ังที่ 1 

ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 ด าเนินการเมื่อวันที่ 27 มิถนุายน 
พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 503 คน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ แสดงดังตารางที่ 7 และภาพถ่ายบรรยากาศการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังที่ 1 แสดงดังรูปที่ 12  

  



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 100 

 

ตารางที่ 7 ขั้นตอนการด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 
การด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 

1) การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่ วม
ประชุมพร้อมเปิดเผยเอกสารโครงการ 

วันท่ี 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
วันท่ี 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ฉบับประจ าเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2561 

แจ้งให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะ โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ รวม 6 ช่องทาง ได้แก่  

• หนังสือเชิญพร้อมเอกสารโครงการ  

• โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  

• หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น : หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์  
 ตั้งแต่วันท่ี 11 มิถุนายน  

พ.ศ. 2561 
ตั้งแต่วันท่ี 11 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 
ตั้งแต่วันท่ี 11 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 

• สถานีวิทยุท้องถิ่น : กรีนวอยซ์ เรดิโอ 105 เมกะเฮิร์ทซ์ 

• เว็บไซต์ : www.uaeconsultant.com 

 
• ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ (2x3 เมตร)  

2) การรับลงทะเบียนล่วงหน้า ช่วงวันท่ี 11-25 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 

เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้
เสียและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแจ้งความประสงค์ในการ
เข้าร่วมประชุมฯ ได้ล่วงหน้า ด้วยการส่งแบบตอบรับมา
ทางไปรษณีย์ โทรสาร อีเมล หรือโทรศัพท์แจ้งโดยตรง 

3) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ครั้งท่ี 1 

วันพุธท่ี 27 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561  
เวลา 08.30-12.00 น.  
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 
 

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อน าเสนอความเป็นมา 
รายละเอียดของโครงการ ขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรวมถึงเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชน  

4) การรับฟังความคิดเห็นภายหลังการ
จั ดประชุ มรั บฟั งความคิดเห็ นฯ 
(ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน) 

ตั้งแต่วันท่ี 28 มิถุนายน ถึงวันท่ี 
12 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2561 

เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นฯ อย่างต่อเน่ือง ไม่น้อยกว่า 15 วัน รวม 
4 ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ และอีเมล 

5) การจัดท าและเปิดเผยรายงานสรุป
การรับฟังความคิดเห็นฯ 

ภายในวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 

จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1 พร้อมค าชี้แจง และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวไปยัง สผ. และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ
และประชาสัมพันธ์ต่อไป 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 101 

 

  

  

  
รูปที่ 12 ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  

(วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561) 

 

7.5.1.2 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนไดเ้สีย ช่วงที่ 2 

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในช่วงที่ 2 เป็นการรับฟังความคิดเห็นฯ ใน
ระหว่างเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อน าเสนอผลการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งหารือเก่ียวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีการด าเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่วม ดังนี้ 

  



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 102 

 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก 

โครงการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านสิง่แวดลอ้ม 
สาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แท้จริงและ
ข้อเสนอแนะเจาะจงเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและบทบาทของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้การก าหนดมาตรการฯ 
ของโครงการฯ มีความครอบคลุมและครบถ้วนในประเด็นข้อห่วงกังวลของประชาชน รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกิจกรรมของโครงการ จ านวน 13 หน่วยงาน โดยด าเนินการในช่วงวันที่ 18 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 การเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก 
หน่วยงาน วันที่ เวลา สถานท่ี ภาพบรรยากาศการเข้าพบ 

1) ส านักบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 1  
ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 

- เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ 

- นักจัดการงานท่ัวไป 

วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 13.30 – 14.30 น.  
ณ ส านักบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งท่ี 1 

 
2) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
- หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 

วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 09.00 – 10.00 น.  
ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง 

 
3) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 13.00 – 14.00 น.  
ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 

 
4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
- ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก 

- นักวิชาการช านาญการพิเศษ 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 
2561 เวลา 09.00 – 10.30 น.  
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก 

 



 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครั้งที่ 2 
ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 8 การเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก 
หน่วยงาน วันที่ เวลา สถานท่ี ภาพบรรยากาศการเข้าพบ 

5) ส านักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
- หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
- นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 
2561 เวลา 13.00 – 14.00 น.  
ณ ส านักงานเทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

 
6) ส านักงานประมงจังหวัดระยอง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
- ประมงจังหวัดระยอง 
- หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง 
- หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

ประมง 

วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2561  
เวลา 14.00 – 15.00 น.  
ณ ส านักงานประมง จังหวัด
ระยอง 

 
7) ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านฉาง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
- นายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง 
- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2561  
เวลา 09.30 – 10.30 น.  
ณ ส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านฉาง 

 
8) ส านักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย จังหวัดระยอง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
- หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย จังหวัดระยอง 

วันพุธท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2561  
เวลา 13.30 – 14.30 น.  
ณ ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จังหวัดระยอง 

 

9) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 
ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและ

บ ารุงรักษา 
- วิศวกร 

วันพุธท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2561  
เวลา 15.30 – 16.30 น.  
ณ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 
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ตารางที่ 8 การเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก 
หน่วยงาน วันที่ เวลา สถานท่ี ภาพบรรยากาศการเข้าพบ 

10) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
- หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
- พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด
ระยอง 

วันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
เวลา 13.30 – 14.30 น.  
ณ ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด 

 

11) ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 

จ านวน 2 ท่าน 
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 ท่าน 
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

จ านวน 2 ท่าน 
- นักวิชาการสาธารณสุข 

วันศุกร์ท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
เวลา 09.30 – 10.30 น.  
ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 

 

12) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ากัด (มหาชน) 
ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
- รองประธานบริหารอาวุโส 
- ผู้อ านวยการโครงการ AIPC 
- Technical Engineer 
- Project Engineer 
- วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ช่วยผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
เวลา 09.00 – 10.00 น.  
ณ อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์  
ชั้น 37 บริษัท อิตาเลียนไทย  
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

13) ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
ระยอง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
- รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง 
 

วันพุธท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
เวลา 12.30 – 13.00 น.    
ณ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา 
ระยอง 
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2) การจัดประชุมกลุ่ม 

โครงการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมการประชุมกลุ่มกับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รัศมี
โครงการ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อรับทราบข้อมูลที่แท้จริงและข้อเสนอแนะเจาะจงเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การก าหนดมาตรการฯ ของโครงการฯ มีความครอบคลุมและครบถ้วนในประเด็นข้อห่วงกังวลของประชาชน รวมทั้ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ โดยด าเนินการในช่วงวันที่ 18 – 26 กันยายน พ.ศ. 2561 
รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 การประชุมกลุ่มกับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านและชุมชน ที่อยู่ในพื้นทีร่ัศมีโครงการอย่าง
น้อย 5 กิโลเมตร 

หน่วยงาน วันที่ เวลา สถานท่ี ภาพบรรยากาศการเข้าพบ 

1) กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาด
สุชาดา 
 

วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 16.00 – 18.00 น.  
ณ ท่ีท าการกลุ่มประมงเรือเล็ก
พื้นบ้านหาดสุชาดา  

 
2) ชุมชนซอยประปา ชุมชนซอยร่วม
พัฒนา ชุมชนหนองน้ าเย็น ชุมชนวัด
โสภณ ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนกรอก
ยายชา ชุมชนหนองแตงเม และชุมชน
ตากวน-อ่าวประดู่ 
 

วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 18.00 – 20.00 น.  
ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด 

 
3) ชุมชนมาบชลูด ชุมชนมาบชลูด- 
ชากกลางและชุมชนตลาดห้วยโป่ง 
 

วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 18.00 – 20.00 น.  
ณ ท่ีท าการชุมชนมาบชลูด 
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ตารางที่ 9 การประชุมกลุ่มกับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านและชุมชน ที่อยู่ในพื้นทีร่ัศมีโครงการอย่าง
น้อย 5 กิโลเมตร 

หน่วยงาน วันที่ เวลา สถานท่ี ภาพบรรยากาศการเข้าพบ 

4) วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็ก
พื้นบ้านอ าเภอเมืองและอ าเภอบ้านฉาง
สามัคคี 
 

วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 18.00 – 20.00 น.  
ณ ร้านเจ๊จิ๋ม ซีฟู้ด 

 
5) หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 และหมู่ที่ 4 
เทศบาลต าบลบ้านฉาง 
 

วันพุธท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2561  
เวลา 18.00 – 20.00 น.  
ณ ร้านอาหารริมทะเล 2 

 

 

3) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

โครงการฯ ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ด าเนินการโดยศึกษาร่วมกับการส ารวจสภาพ 
เศรษฐกิจ-สังคม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ ครอบคลุมทั้งในส่วนของผู้น าชุมชน ประชาชน กลุ่ม
ประมงเรือเล็กพื้นบ้าน รวมถึงสถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ ในช่วง
ระหว่างวันที่ 12-30 กันยายน พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี้ 

• กลุ่มผู้น าชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในชุมชนและหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ชุมชนละ 1 
ตัวอย่าง รวม 22 ตัวอย่าง 

เทศบาลต าบลบ้านฉาง จ านวน 11 ตัวอย่าง ได้แก่  
- หมู่ที่ 1 เทศบาลต าบลบ้านฉาง ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 เทศบาลต าบลบ้านฉาง และประธาน

ชุมชนแผ่นดินไท รวม 2 ตัวอย่าง 
- หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลบ้านฉาง ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เทศบาลต าบลบ้านฉาง ประธาน

ชุมชนประชุมมิตร ประธานชุมชนล้อเกวียน และประธานชุมชนสี่กั๊ก รวม 4 ตัวอยา่ง 
- หมู่ที่ 3 เทศบาลต าบลบ้านฉาง ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บา้นหมู่ 3 เทศบาลต าบลบา้นฉาง ประธาน

ชุมชนพยูน 1 ประธานชุมชนพยูน 2 ประธานชุมชนพยูน 3 และประธานชุมชนพยูน 4  รวม 5 
ตัวอย่าง 
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เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประกอบด้วย ประธานชุมชนหนองแฟบ ประธานชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 
ประธานชุมชนมาบชลูด ประธานชุมชนตลาดห้วยโป่ง ประธานชุมชนวัดโสภณ ประธานชุมชนซอยร่วม
พัฒนา ประธานชุมชนซอยประปา ประธานชุมชนหนองน้ าเย็น ประธานชุมชนหนองแตงเม ประธานชุมชน
กรอกยายชา และประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ รวม 11 ตัวอย่าง 

• กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โรงเรียนวัดมาบชะลูด โรงเรียนวัดตากวน (สามัคคีวิทยาคาร)  วัดหนองแฟบ 
(ทักขิณาราม) วัดมาบชลูด วัดโสภณวนาราม วัดตากวนคงคาราม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รพ.สต.มาบตาพุด และศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน 
รวม 10 แห่ง 

• ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มประมง ได้แก่ ประธานกลุ่มประมง และครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาและใกล้เคียง ที่
ประกอบอาชีพประมงและเป็นสมาชิกกลุ่มประมงเรือเล็ก ประกอบด้วย กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ 
กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านตากวน กลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน 
กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านก้นปึกสามัคคี กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด 
กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน กลุ่มประมงเรือเล็กอู่ตะเภาสามัคคี และกลุ่ม
ประมงเรือเล็กบ้านพลา รวมทั้งหมด 230 ตัวอย่าง 

• กลุ่มครัวเรือน ได้แก่ กลุ่มครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ 
ประกอบด้วย ชุมชนแผ่นดินไท หมู่ 1 เทศบาลต าบลบ้านฉาง ชุมชนประชุมมิตร ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนสี่กั๊ก 
หมู่ 2 เทศบาลต าบลบ้านฉาง ชุมชนพยูน 1 ชุมชนพยูน 2 ชุมชนพยูน 3 ชุมชนพยูน 4 หมู่ 4 เทศบาลต าบล
บ้านฉาง ในเขตเทศบาลต าบลบ้านฉาง และชุมชนหนองแฟบ ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ชุมชนมาบชลูด 
ชุมชนตลาดห้วยโป่ง ชุมชนวัดโสภณ ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนซอยประปา ชุมชนหนองน้ าเย็น ชุมชนหนอง
แตงเม ชุมชนกรอกยายชา และชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมทั้งหมด 371 
ตัวอย่าง  

7.5.2 ผลการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จากการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาของโครงการ มีผู้แสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปจ าแนกตามประเด็นส าคัญๆ ได้ดังตารางที่ 10 (โดยสัญลักษณ์  แสดงถึงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับในแต่ละกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ) 
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1. รายละเอียดโครงการ      

หากท่อขนส่งเกิดความเสียหาย จะมีวิธีการซ่อมแซม 
และบ ารุงรักษาอย่างไร 

 - - - - 

ควรระบุเส้นทางท่ีโครงการใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ให้ชัดเจน พร้อมแจ้งให้ชุมชนรับทราบ  และควร
หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุในช่วงเวลาเร่งด่วน 

- -    

มีการติดตั้งระบบดูดกลับไอระเหย (Vapor Return 
Line) หรือไม่ อย่างไร กรณีฉุกเฉินใดบ้างท่ีต้องส่งไอ
ระเหยไปก าจัดยังหอเผา 

- -   - 

โครงการมีการจัดการของเสียจากเรือท่ีเข้ามาเทียบท่า 
อย่างไร  

- -  - - 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินบนท่าเทียบเรือ มีการล าเลียง
ผู้บาดเจ็บออกจากพื้นท่ีอย่างไร 

- -  - - 

โครงการมีวิธีในการตอกเสาเข็มอย่างไร - -   - 

2. การศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม      

หากเกิดการรั่วไหลของโพรเพน จะส่งผลกระทบอย่างไร 
โครงการมีวิธีการจัดการอย่างไร มีการเฝ้าระวังหรือ
ตรวจวัดการรั่วไหลหรือไม ่

    - 

ควรมีการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) ท่ีจุดเชื่อมต่อและท่ีถังเก็บกักทุกใบในคลัง
ผลิตภัณฑ์  

   - - 

ควรท าการส ารวจข้อมูลของเรือประมงในพื้นท่ี เช่น 
ประเภท ขนาด ความสูง เส้นทางและบริเวณท าประมง 
เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งจากกลุ่มประมง 

 - -  - 

เสนอให้เพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลให้ครอบคลุม
พื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบท้ังหมด และให้ครอบคลุม
ช่วงเวลาท้ังรอบป ี

-     

ห่วงกังวลเรื่องผลกระทบด้านการคมนาคมท้ังทางน้ า
และทางบก ในช่วงระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

-   - - 

กิจกรรมของโครงการ อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของ
ตะกอน และอาจส่งผลกระทบถึงแนวปะการัง กองหิน
ใต้น้ าบริเวณเกาะสะเก็ดได ้

-     
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ขอให้ระมัดระวั ง เรื่ องการปลดปล่อยสาร VOCs 
เน่ืองจากจะส่งผลกระทบต่อ ค่า VOCs ในภาพรวมของ
มาบตาพุด 

- -  - - 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ควรศึกษาผลกระทบในภาพรวม โดยการประเมิน
กิจกรรมโดยรอบโครงการร่วมด้วย เช่น ปริมาณ
การจราจรท่ีเพิ่มขึ้น จ านวนคนงานท้ังหมดในนิคม
อุตสาหกรรม 
มาบตาพุด 

- -  - - 

ห่วงกังวลเรื่องโรคติดต่อจากคนงานต่างถิ่น ควรมีการ
ตรวจและคัดกรองโรคจากคนงานก่อสร้าง และควรมี
มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อจาก
ประเทศ 

- -  -  

โครงการมีการตรวจสุขภาพของพนักงานตามปัจจัย
เสี่ยงอื่นๆ หรือไม่ และขอให้มีการแจ้งปัจจัยเสี่ยงจาก
โครงการ เช่น ข้อมูลสารเคมี ผลกระทบของสารท่ีจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
หน่วยงานได้พัฒนาแผนเฝ้าระวั ง ได้ ชั ด เจนและ
ครอบคลุม 

- -  - - 

ในการคาดการณ์ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข ขอให้
ค านึงถึงจ านวนประชากรจริงในพื้นท่ี เนื่องจากที่ผ่านมา
มักจะใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์เท่าน้ัน ท าให้ผล
การศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

- -  - - 

กังวลเรื่องการเพิ่มขึ้นของคนงานต่างถิ่นในช่วงก่อสร้าง 
ซ่ึงอาจเข้ ามาใช้ทรัพยากรในพื้น ท่ี  จึ งควรมีการ
ตรวจสอบท่ีชัดเจน และมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ี
อาจเกิดขึ้น อาทิ ขยะ น้ าเสีย และการช ารุดของถนน 
เป็นต้น 

- -   - 

จากแผนการด าเนินการ โครงการมีกิจกรรมก่อสร้างใน
ช่วงเวลาใกล้เคียงกับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่า
เทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนอง
แฟบ ของบริษัท PTTLNG จึงกังวลเรื่องปัญหาจาก

- -   - 
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คนงานก่อสร้าง ท่ีพักคนงาน และการคมนาคม ควร
ประเมินผลกระทบโดยพิจารณาแผนการด าเนินงานของ 
บริษัท PTTLNG ร่วมด้วย 

3. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม      

กลุ่มประมงเป็นผู้ได้รับผลกระทบหลัก ควรมีมาตรการ
ในการป้องกันและลดผลกระทบ และมาตรการในการ
ชดเชยและเยียวยา พร้อมท้ังเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาการประกอบอาชีพประมงอย่างยั่งยืน 

     

ควรแจ้งแผนการด าเนินงาน ช่วงเวลา/พ้ืนท่ีท่ีไม่อนุญาต
ท าประมง ข้อจ ากัดของเครื่องมือประมง รวมท้ังการท า
สัญลักษณ์ตามแนวเส้นทางการเดินเรือขนส่งวัสดุ เช่น
การติดไฟ การวางทุ่น ให้ชาวประมงทราบ 

- -    

ท่ีพักคนงานตั้งอยู่ท่ีใด ควรระบุรายละเอียดการควบคุม
ท่ีพักคนงานให้ชัดเจน รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการตรวจสอบท่ีพักคนงาน 

- -   - 

ขอให้โครงการจัดสรรพื้นท่ีค้าขายให้เหมาะสม เพื่อลด
ปัญหาการจราจรบริเวณหนองแฟบ 

- -   - 

ให้มีการจัดการขยะ/ของเสียจากการก่อสร้างของ
โครงการอย่างเข้มงวด โดยควรมีการป้องกันและก าหนด
มาตรการเพื่อไม่ให้มีการท้ิงขยะลงทะเล 

-    - 

โครงการมีมาตรการควรมีในการดูแลสุขภาพของชุมชน
โดยรอบ ท้ังในในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

- -    

การคัดเลือกคนงาน ควรเลือกคนงานท่ีถูกกฎหมาย และ
มีสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิประกันด้านสุขภาพรองรับ 
มีใบรับรองแพทย์ และควรมีการตรวจสุขภาพ การจัด
หน่วยรักษาพยาบาลในพื้นท่ีก่อสร้าง 

- -  - - 

ให้มีมาตรการควบคุม ป้องกันการตกหล่นของวัสดุ 
อุปกรณ์ในการก่อสร้างลงสู่ทะเล 

- -   - 

ควรมีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- -    
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ในขั้นตอนการเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทา่เทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรอืและคลังผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้าที่ 111 

 

ตารางที่ 10 สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ด้รับในแต่ละ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การเข้าพบ
เพื่อให้ข้อมูล
เบื้องต้นและ
ปรึกษาหารือ 

การประชุม
รับฟัง 

ความคิดเห็น  
ครั้งที่ 1 

การ
สัมภาษณ์
เชิงลึก 

การจัด
ประชุม
กลุ่ม 

การ
ส ารวจ
ความ
คิดเห็น 

4. การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและ CSR     

ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโครงการ ควรให้มีตัวแทนจากผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง เช่นชุมชนและกลุ่มประมง และ
ตัวแทนจากหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและรับทราบปัญหา เพื่อการแก้ไขและจัดการ
ท่ีถูกต้อง 

 -   - 

ควรพิจารณารับคนในท้องถิ่นเข้าท างาน -    - 

ควรก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนให้
ชัดเจน เช่น มีผังการรับเรื่องร้องเรียน และช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนของโครงการโดยตรง 

- -   - 

ควรรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลกับกลุ่มประมง - -  - - 

ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายและมีความต่อเนื่อง 

- -  -  

 

8 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ที่ 

• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

คุณชุติมา ชูจรัส 

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

• บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 

คุณกุลรดา สุธีระเวชช์ 

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

คุณวิภาวี เกิดสว่าง 

โทรศัพท์ : 02-763-2828 ต่อ 4085 โทรสาร 02-763-2830 อีเมล wipawee.k@uaeconsultant.co.th 

 


	Blank Page



