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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 

โครงการท่าเทียบเรือท่ี 3 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 

สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ ์

1. เหตุผล ความจ าเปน็ และความเป็นมาของโครงการ 

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาท่าเทียบเรือแบบสะพานท่าเทียบเรือ (Jetty) เพิ่มเติมอีก 1 ท่า ซึ่งมี
ความยาวหน้าท่าเฉพาะชานชาลาท่าเทียบเรือ (Platform) ประมาณ 65 เมตร โดยเช่ือมต่อกับท่าเทียบเรือ
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ในปัจจุบัน รวมทั้งก่อสร้างและติดตั้งระบบท่อขนส่ง ถังเก็บกัก และอุปกรณ์สนับสนุน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการขนส่งโพรเพน (Propane) จากเรือขนาดประมาณ 50,000 ตันกรอส ไปเก็บ
กักยังพื้นที่บริเวณคลังผลิตภัณฑ์ ก่อนขนส่งไปยังโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 2 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 3 (GC3) หรือบริษัทอื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป 
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2. ท่ีตั้งโครงการ 

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

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

3. รายละเอียดโครงการ 

ท่าเทียบเรือที่ 3 เป็นท่าเทียบเรือแบบสะพานท่าเทียบเรือ (Jetty) ซึ่งเช่ือมต่อกับท่าเทียบเรือส่วนที่ 1 
และส่วนที่ 2 ในปัจจุบัน โดยมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่บนเสาเข็มเหลก็ยื่นออกไปในทะเล มีความ
ยาวหน้าท่าเฉพาะชานชาลาท่าเทียบเรือ (Platform) ประมาณ 65 เมตร มีอุปกรณ์สนับสนุนการด าเนินการ 
ท่าเทียบเรือ ได้แก่ หลักเทียบเรือ (Breasting Dolphin) หลักผูกเรือ (Mooring Dolphin) ส าหรับรองรับเรอืที่
มีขนาดประมาณ 50,000 ตันกรอส พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่าย (Loading Arm) ส าหรับขนถ่ายโพรเพน 
(Propane) จากเรือ 
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อิตาเลี่ยน- ทย
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4. แผนการด าเนินโครงการ 

เมื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบจาก สผ. และได้รับ
อนุมัติ/อนุญาตให้ท าการก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โครงการมีแผนในการก่อสร้างและพัฒนา  
ท่าเทียบเรือ รวมทั้งการก่อสร้างถังเก็บกักและอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่การขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์จนเสร็จสิ้นการก่อสร้างประมาณ 33 เดือน ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แผนการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรม 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

 ตรมาส
1 

 ตรมาส
2 

 ตรมาส
3 

 ตรมาส
4 

 ตรมาส
1 

 ตรมาส
2 

 ตรมาส
3 

 ตรมาส
4 

 ตรมาส
1 

 ตรมาส
2 

 ตรมาส
3 

1. การก่อสร้างท่าเทียบ
เรือและติดตั้งอุปกรณ์
สนับสนุน (24 เดือน) 

           

2. การก่อสร้างถังเก็บกัก 
โพรเพนและอุปกรณ์
สนับสนุน (30 เดือน) 

           

3. เร่ิมด าเนินการขนถ่าย 
โพรเพน 

           

หมายเหตุ : บริษัทจะเริ่มการก่อสร้างเมื่อได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับอนุมัติ/อนุญาตให้ท าการก่อสร้างจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องแล้ว 

5. การด าเนนิการดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส าหรับรูปแบบและการด าเนินงาน จะปฏิบัติตามกระบวนการที่ระบุไว้ในแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
มีกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นฯ 2 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ (ส าหรับรายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 2) 

• ครั้ง ท่ี 1 – กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสียในระหว่าง 
เริ่มต้นโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดขอบเขตและ 
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

• ครั้งท่ี 2 – กระบวนการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสียในระหว่างเตรียมจดัท า
ร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อน าเสนอผลการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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รูปท่ี 2 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการด าเนินการด้านการมสี่วนร่วมของโครงการ 
 

5.1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน ด้เสียในระหว่างเริ่มต้นโครงการ – ครั้งท่ี 1 

เป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯในระหว่างเริ่มต้นโครงการ โดยการรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างครบถ้วน ซึ่งด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 อันประกอบด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

• การเข้าพบเพ่ือให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารือ โดยด าเนินการในวันที่ 15 และ 18 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

• การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 โดยจัดประชุมในวันที่ 27 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง พร้อมรับฟังความ
คิดเห็นเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ศึกษารายละเอียดโครงการ และทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการที่เก่ียวข้องเพื่อก าหนดขอบเขตการศึกษา 

ศึกษา ส ารวจและเก็บข้อมูลทุติยภูมิและภาคสนามที่เก่ียวข้อง 

 

ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ยื่นเสนอรายงานฯ ต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

PP1 : ประชุมรับฟัง 

ความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 

PP2 : ประชุมรับฟัง 

ความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ส ารวจและรับฟังความคดิเห็นฯ 
- ส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 

- สนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์เชิงลึก 
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5.1.1 การเขา้พบเพ่ือให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารือ 

การเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารือ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน าโครงการและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อมในเบื้องต้น รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อโครงการ การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยด าเนินการในวันที่ 
15 และ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยเข้าพบกับหน่วยงานต่างๆ รวม 8 หน่วยงาน (ภาพถ่ายบรรยากาศการ
เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารือแสดงดังรูปท่ี 3 อันประกอบด้วย 

• ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง โดยเข้าพบรักษาการผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาระยอง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาระยอง 

• เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยเข้าพบรองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด หัวหน้าฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม และนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 –11.30 น. 
ณ ส านักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

• หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัดระยอง  โดยเข้าพบรองผู้ ว่าราชการจังหวัดระยอง 
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวัดระยอง และนักวิชาการ
ด้านสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 10.45 น. ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง 

• เทศบาลต าบลบ้านฉาง โดยเข้าพบนายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง รองนายกเทศมนตรีต าบล 
บ้านฉาง และเลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 
11.00 – 12.00 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านฉาง 
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ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง 

 
เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 

 
จังหวัดระยอง ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งที่ 1 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
ส านักงานประมงจังหวัดระยอง และส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

 
เทศบาลต าบลบ้านฉาง 

รูปท่ี 3 ภาพถ่ายบรรยากาศการเขา้พบเพ่ือให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารือ 

 

5.1.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 

5.1.2.1 วัตถุประสงค ์

• เพื่อน าเสนอร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

• เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งจะน าไปพิจารณาประกอบการปรับ
ขอบเขตการศึกษาให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

  



 

รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่1 
เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

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

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 8 

5.1.2.2 กลุ่มเปา้หมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ครอบคลุม 7 กลุ่ม ตามแนวทาง
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549  ประกอบด้วย 1) ผู้รับ
ผลกระทบ 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) หน่วยงานที่
ท าหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 5) องค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในท้องถ่ินและในระดับอุดมศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 6) สื่อมวลชน และ 7) ประชาชนทั่วไป 

5.1.2.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ข้ันตอนในการด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนเข้าร่วมประชุมพร้อมเปิดเผยเอกสารโครงการ การลงทะเบียนล่วงหน้า การจัดประชุมฯ การรับฟังความ
คิดเห็นเพิ่มเติม และการจัดท าพร้อมเปิดเผยรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ
แสดงดังตารางท่ี 2 และภาพถ่ายแสดงการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมฯ ดังรูปท่ี 4 
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ตารางท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1 
การด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 

1) การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม
ประชุมพร้ อม เปิ ด เผยเอกสาร
โครงการ 

 
 

วันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

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

พ.ศ. 2561 

แจ้งให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะ 
โดยผ่านช่องทางต่าง  ๆรวม 6 ช่องทาง ได้แก่  
- หนังสือเชิญพร้อมเอกสารโครงการ  

จ านวน 200 ฉบับ 
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 56 แห่ง 
- หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น : หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์  

 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 

 
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน  

พ.ศ. 2561 

- สถานีวิทยุท้องถิ่น  : กรีนวอยซ์ เรดิ โอ 105 
เมกะเฮิร์ทซ์ 
- เว็บไซต์ : www.uaeconsultant.com 

 
- ป้ ายประชาสั มพั นธ์ ขนาด ใหญ่  (2x3 เมตร)  

จ านวน 3 แห่ง 
2) การรับลงทะเบียนล่วงหน้า ช่วงวันที่ 11-25 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วน
ได้เสียและหน่วยงานที่เก่ียวข้องแจ้งความประสงค์ใน
การเข้าร่วมประชุมฯ ได้ล่วงหน้า ด้วยการส่งแบบ
ตอบรับมาทางไปรษณีย์ โทรสาร อีเมล หรือโทรศัพท์
แจ้งโดยตรง 

3) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ครั้งที่ 1 

วันพุธที่ 27 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561  

เวลา 08.30-12.00 น.  
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 

 

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อน าเสนอความ
เป็นมา รายละเอียดของโครงการ ขอบเขตและแนว
ทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้
มีส่วนได้เสียและประชาชน  

4) การรับฟังความคิดเห็นภายหลัง
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
(ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 15 วัน) 

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึง
วันที่ 12 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2561 

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

5) การจัดท าและเปิดเผยรายงาน
สรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ 

ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 

จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 พร้อมค าชี้แจง และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวไปยัง สผ. และกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย เพื่อ
รับทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป 

  



 

รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่1 
เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

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

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 10 

   

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  
ชุมชนซอยประปา 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง 

   
ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่  
บริเวณแยกตากวน-อ่าวประดู่ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ 
บริเวณแยกเนินกระปรอก 

รูปท่ี 4 การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครัง้ท่ี 1 ของโครงการ 
 



 

รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่1 
เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

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

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 11 

 
เว็บไซต์ www.uaeconsultant.com 

 

 
หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์ 

 

รูปท่ี 4 การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครัง้ท่ี 1 ของโครงการ (ต่อ) 



 

รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่1 
เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

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

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 12 

5.1.2.4 การด าเนนิงาน 

การด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเหน็ฯ ครั้งที่ 1 ด าเนินการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

 ผู้เข้าร่วมการประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1 

มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวม 530 คน และสามารถจ าแนกตามกลุม่ผูม้ีสว่นได้เสีย 7 กลุ่ม ได้ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 จ าแนกตามกลุ่ม 
ผู้มีส่วน ด้เสีย 

กลุ่มผู้มีส่วน ด้เสีย (7 กลุ่ม) จ านวน (คน) 
1. ผู้รับผลกระทบ  

1.1 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ 139 

1.2 ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด (นอกรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ) 189 

1.3 ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลต าบลบ้านฉาง (นอกรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ) 59 
1.4 กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 48 

1.5 โรงงาน/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 5 

1.6 สถานศึกษา/สถานพยาบาล/ศาสนสถาน 5 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

2.1 เจ้าของโครงการ 15 

2.2 บริษัทที่ปรึกษา 12 
3. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  - 

4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  29 

5. องค์การเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

2 

6. สื่อมวลชน 5 

7. ประชาชนท่ัว ป 22 

รวม 530 
หมายเหตุ : จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมอ้างอิงจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ของโครงการท่าเทียบเรือ

ที่ 3 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 โดยผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีไม่รวมหน่วยงานรับผิดชอบจัดท ารายงานฯ) มีจ านวน 503 คน 



 

รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่1 
เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

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

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 13 

 ก าหนดการประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1 

ในการด าเนินการจัดประชุมฯ สามารถสรุปก าหนดการ และรูปแบบกิจกรรมตามแต่ละ
ช่วงเวลา (ตามสถานการณ์จริง) ได้ดังนี้ (ส าหรับภาพถ่ายบรรยากาศการจัดประชุมฯ แสดงดังรูปท่ี 5) 

08.30-09.00 น. ลงทะเบยีนและรับเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคดิเห็นฯ 

 *** รับประทานอาหารว่าง*** 

09.00-09.15 น. กล่าวตอ้นรับผู้เข้าร่วมรับฟงัความคิดเห็นฯ และแจ้งก าหนดการของการรับฟงัความคิดเห็นฯ 

09.15-09.35 น. - กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถปุระสงคข์องการรับฟังความคิดเห็นฯ  

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

  - กล่าวเปดิการประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ 

 โดย คุณอินทรีย ์เกิดมณี นายอ าเภอเมืองระยอง 

09.35-10.15 น. น าเสนอโครงการโดยล าดับการน าเสนอ ประกอบด้วย  

- วัตถุประสงค์ของการรับฟงัความคดิเห็นฯ 

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

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

- แผนการด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  

- ร่างขอ้เสนอการก าหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

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

10.15-11.50 น.   ผู้ร่วมประชุมรับฟังความคดิเห็นฯ แสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ 

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

12.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  



 

รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่1 
เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

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

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 14 

  

  

  

รูปท่ี 5 ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1  
เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 

  



 

รายงานสรปุการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่1 
เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

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

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 15 

 สื่อการน าเสนอ และเอกสารส าหรับการจัดประชุมฯ 

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

 การเปิดรับฟังความคิดเห็นภายหลังการจัดประชมุฯ 

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการภายหลังจากจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ อย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ และอีเมล 

 การรับฟังความคิดเห็นในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1  

ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้ 

• การซักถามโดยตรงในที่ประชุม 

• การเขียนค าถามและข้อเสนอแนะในกระดาษเขียนข้อค าถามที่แนบไปพร้อมกับเอกสาร
ส าหรับการประชุม 

• แบบประเมินผลที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม และขอรับคืนภายหลังเสร็จสิ้นการจัดประชุม 
รับฟังความคิดเห็นฯ 

5.1.2.5 ผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1 

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1 

หลังจากน าเสนอรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วมประชุมได้น าเสนอประเด็นห่วงกังวล 
และสอบถามรายละเอียดโครงการ ตลอดจนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการผ่านการแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจาในที่ประชุมซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4 และการเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษรในกระดาษเขียนข้อค าถาม (แบบแสดงความคิดเห็น) สรุปได้ดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

1. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการ 

- เหตุใดจึงต้องก่อสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มเติม ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
สาเหตุที่จ าเป็นต้องมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพิ่ม เน่ืองจากท่าเทียบ
เรือเดิมมีความลึกหน้าท่าไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถรองรับเรือขนส่ง 
โพรเพนขนาด 50,000 ตันกรอสได้ ซ่ึงหากจะปรับปรุงท่าเทียบเรือเดิม
จะต้องขุดลอกร่องน้ าเพื่อให้ได้ความลึกประมาณ -13.5 เมตร ซ่ึงจะท า
ให้เกิดตะกอนจากการขุดลอกเกินกว่า 100,000 ลบ.ม. มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทั้งจากบริเวณที่ท าการชุดลอก และจุดที่จะ
น าตะกอนไปทิ้ง อีกทั้งจะเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาใน
การศึกษามากกว่า ท าให้ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาและความจ าเป็นใน
การน าเข้าโพรเพนมาเป็นสารตั้งต้นของโรงงานผลิตปิโตรเคมี 

- ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดของโครงสร้างสะพาน 
ท่าเทียบเรือ ว่ามีการออกแบบเป็นแบบโปร่ง หรือทึบ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
โครงการได้ออกแบบสะพานท่าเทียบเรือให้มีลักษณะโครงสร้างโปร่ง 
โดยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่บนเสาเข็มเหล็กเชื่อมต่อกับสะพานท่า
เทียบเรือในปัจจุบัน ทั้งน้ี โครงสร้างดังกล่าวจะไม่ท าให้ทิศทางการไหล
ของน้ าเปลี่ยนแปลง โดยมีช่องว่างระหว่างเสาไม่น้อยกว่า 3 เมตร ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 ซ่ึงก าหนดลักษณะของท่าเทียบ
เรือ อาคารหรือสิ่งที่ล่วงล้ าล าน้ าที่พึงอนุญาตได้ 

- ขอให้ศึกษาข้อมูลของท่าเทียบเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้
ครบถ้วน 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
ขอบเขตการศึกษาของโครงการ ก าหนดพื้นที่ศึกษาในรัศมีอย่างน้อย 
5 กิโลเมตร ซ่ึงครอบคลุมไปถึงท่าเทียบเรือปัจจุบันที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง ได้แก่ ท่าเทียบเรือของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด  
(PTTLNG) และท่าเทียบเรือของบริษัท อิตาเลียนไทย จ ากัด รวมทั้ง
ทบทวนข้อมูลทุติยภูมิของท่าเทียบเรืออ่ืนๆ ที่อยู่ในจังหวัดระยอง
ร่วมด้วย  

- ควรมีการศึกษาภาพรวมของโครงการท่าเรือในพื้นที่ 

- การพัฒนาท่าเรือนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
อาจควบคุมการด าเนินงานได้ยาก และอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือของโครงการ บริษัทฯ มีการควบคุมและ
ก ากับดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้เพื่อให้ เ กิดความปลอดภัยในการท างาน ซ่ึงในการ
ด าเนินการที่ผ่านมา ไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ ทั้งน้ี 
หากผลการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึง
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

ความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ จะมีการก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2. ด้านส่ิงแวดล้อม 

2.1 ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 

- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
มลภาวะทางอากาศ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
โครงการมีการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมก่อนการพัฒนาหรือด าเนินโครงการ ซ่ึงได้ก าหนดให้มี
การศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพอากาศด้วย เพื่อศึกษาและ
ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลต่างๆ ซ่ึงจะน าไปก าหนดเป็นมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป  

- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่บริเวณใด ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
ในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดให้มีการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่ศึกษา จ านวน 4 สถานี 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนมีโครงการและใช้ในการคาดการณ์
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 
ได้แก่ 
- สถานีที่ 1 : บ้านส านักมะม่วง 
- สถานีที่ 2 : วัดหนองแฟบ 
- สถานีที่ 3 : โรงเรียนวัดตากวน 
- สถานีที่ 4 : โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ   

               รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 

- ควรเพิ่มเติมการตรวจวัดสารไฮโดรคาร์บอน หรือดัชนี
ที่เก่ียวข้องกับสารโพรเพน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดัชนีการตรวจวัดที่
ก าหนดขึ้นเป็นค่าพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปประกอบการ
ประเมินผลกระทบ ทั้งน้ี หากมีดัชนีคุณภาพอากาศตัวใดที่สามารถ
ใช้ในการตรวจสอบหรือติดตามการรั่วไหลของโพรเพนได้ จะน ามา
ก าหนดเป็นมาตรการในการติดตามตรวจสอบต่อไป 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

- เสนอให้มีระบบควบคุมกลิ่นและไอระเหยที่อาจเกิด
จากการขนถ่ายจากเรือ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
การขนถ่ายโพรเพนของโครงการจะมีการป้องกันและควบคุมการ
รั่วไหลของโพรเพนที่บริเวณหน้าท่า โดยโพรเพนที่อยู่ในอุปกรณ์ 
ขนถ่ายจะถูกส่งไปยังถังกักเก็บทั้งหมด แต่ในกรณีฉุกเฉินจะระบาย 
โพรเพนส่วนเกินผ่านท่อไปยังหอเผาเพื่อเผาท าลายให้เกิดความ
ปลอดภัย 

2.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน 

- ขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับต าแหน่ง และระดับความ
ลึกของการเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
การก าหนดจุดเก็บตัวอย่างดินได้ก าหนดบริเวณพื้นที่ด้านเหนือและ
ด้านใต้โครงการ โดยเก็บที่ 2 ระดับความลึก ได้แก่ ดินบน 0-30 
เซนติเมตร และดินล่าง 30-60 เซนติเมตร ทั้งน้ี ได้พิจารณาต าแหน่ง
จุดเก็บตัวอย่างประกอบกับทิศทางการไหลของน้ าใต้ดินด้วย 

2.3 ผลกระทบต่อสมุทรศาสตร์  

- ควรศึกษาด้านสมุทรศาสตร์ให้ครบรอบปี เพื่อให้
ครอบคลุมทุกช่วงมรสุม  

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
บริษัทที่ปรึกษาจะน าความถี่ในการศึกษาเรื่องกระแสน้ าไปพิจารณา
ก าหนดให้ครอบคลุมทั้งช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งน้ี ในการศึกษาด้านสมุทรศาสตร์ จะมี
การส ารวจกระแสน้ าร่วมกับการรวบรวมข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์ 
และใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบจากการ
ฟุ้งกระจายของตะกอนดิน 

2.4 ผลกระทบต่อคุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเลจากการฟุ้งกระจายของตะกอน 

- การตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้างจะส่งผลให้เกิดคลื่นใต้
น้ าและตะกอนฟุ้งกระจาย ซ่ึงจะส่งผลต่อการท า
ประมง  

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
การตอกเสาเข็มในกิจกรรมก่อสร้างท่าเทียบเรือของโครงการ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบจากตะกอนที่ฟุ้งกระจายขึ้นได้ในบริเวณที่อยู่ใกล้
พื้นที่โครงการ ทั้งน้ี หากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการตอกเสาเข็ม
มีผลกระทบไปถึงพื้นที่ที่ มีการประกอบอาชีพประมงหรื อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า บริษัทฯ จะก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข 
เพื่อลดผลกระทบและชดเชยหรือเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
ต่อไป 

- เสนอให้เพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลให้ครอบคลุม
พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งหมด และให้ครอบคลุม
ช่วงเวลาทั้งรอบปี 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
มีการก าหนดจุดตัวอย่างในการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลไว้ใน
เบื้องต้นจ านวน 7 สถานี ทั้งน้ี มีการเก็บข้อมูลพื้นฐานทั้ง เรื่ อง
คุณภาพน้ าทะเล ตะกอนพื้นทะเล สิ่งมีชีวิตต่างๆ และน าข้อมูลไป
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

ค านวณด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินผลกระทบและ
ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม ซ่ึงการเก็บตัวอย่างมีความถี่อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี ซ่ึงสามารถประมวลข้อมูลให้ครบปีได้ อย่างไรก็ตาม 
การก าหนดจุดเก็บตัวอย่างส าหรับการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ
ขึ้นอยู่กับผลการศึกษา และการหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงและก าหนดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วนได้ 

- กังวลว่าจะมีการรั่วไหลของน้ าจากการก่อสร้างลงสู่
ทะเล 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีการจัดการน้ าทิ้งให้ถูก
วิธีตามที่กฎหมายก าหนดโดยไม่ระบายลงสู่ทะเล โดยมีวิธีการจัดการ
น้ าทิ้ง ดังน้ี 

• น้ าทิ้งจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่
เป็นน้ าทิ้งจากห้องสุขา จะถูกรวบรวมให้บริษัทที่ได้รับอนุญาต
จากราชการรับไปก าจัดต่อไป 

• น้ าทิ้งจากกิจกรรมก่อสร้าง เป็นน้ าทิ้งที่มีทรายหรือเศษปูน
จากการก่อสร้างปะปนอยู่ จะรวบรวมและท าการตกตะกอน
หรือกรองด้วยตะแกรง ก่อนระบายลงสู่ รางระบายน้ า
สาธารณะต่อไป 

• น้ าทิ้งจากการทดสอบถังและท่อขนส่ง จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่
มีกิจกรรมการทดสอบถังและท่อขนส่งเท่าน้ัน โดยอาจมีทราย  
เศษสนิมหรือโลหะหนักปะปนอยู่ จะถูกรวบรวมให้บริษัทที่
ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปก าจัดต่อไป 

2.5 ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของชายฝั่ง (การกัดเซาะชายฝั่ง) 

- การก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือจะส่งผลกระทบต่อ
กระแสน้ าที่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ ได้ก าหนดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสมุทรศาสตร์ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่ง (การกัดเซาะชายฝั่ง) ทั้งน้ี หาก
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของโครงการมีผลกระทบต่อการ
กัดเซาะชายฝั่ง บริษัทฯ จะก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขที่
เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อไป 

2.6 ผลกระทบต่อการประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  

- บริเวณพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท าการประมงหลักใน
พื้นที่  ดั ง น้ัน กลุ่มประมงฯ จึงถือเป็นกลุ่มผู้ เสี ย
ประโยชน์จากการสูญเสียพื้นที่ท าการประมง 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับทะเล ย่อมส่งผล
กระทบต่อทะเล ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ด้วยเหตุน้ี ในการศึกษา
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

- ในช่วงระยะก่อสร้าง กลุ่มประมงฯ จะสามารถท าการ
ประมงได้หรือไม่ 

และประเมินผลกระทบของโครงการ จึงก าหนดให้มีการส ารวจ
นิเวศวิทยาทางทะเล สิ่งมีชีวิตบริเวณที่มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 
ทั้งสัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอน สัตว์น้ า พร้อมทั้งมีการประเมินถึงการ
สูญเสียพื้นที่ในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต สูญเสียพื้นที่ในการท า
ประมง รวมถึงรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยรวบรวมข้อมูล
สถิติต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบ
ของโครงการ 
ทั้งน้ี โครงการจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบทั้งเรื่องคุณภาพ
น้ าและการประกอบอาชีพประมง โดยจะประเมินว่าผลกระทบอยู่ใน
ระดับใด และก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข เยียวยาที่เหมาะสม
ต่อไป 

- ห่วงกังวลเก่ียวกับผลกระทบต่อการท าการประมงฯ ที่
อาจเกิดขึ้นทั้งช่วงระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ 
ซ่ึงอาจส่งผลให้สัตว์น้ ามีปริมาณลดน้อยลง 

- กลุ่มประมงฯ ได้รับความเดือดร้อนจากการน าเรือเข้า
เทียบท่า เช่น ความเสียหายต่อเครื่องมือประมง ดังน้ัน 
ขอเสนอให้มีการศึกษาผลกระทบและการป้องกันความ
เสียหายต่อการท าประมง 

- กลุ่มประมงฯ จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
โครงการอย่างไร 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
ในการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ บริษัทฯ ได้ค านึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นต่อกลุ่มประมง โดยเรือประมงต้องสามารถสัญจรผ่านและ
ประกอบอาชีพประมงได้ ส าหรับประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาต่อ
กลุ่มประมง จะเป็นกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของโครงการ ซ่ึงได้
มีการก าหนดหัวข้อการท าประมงและการเพาะเลี้ยงไว้ในการ
ประเมินผลกระทบแล้ว โดยจะพิจารณาระดับของผลกระทบ เพื่อ
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 

2.7 ผลกระทบต่อการคมนาคม 

- ห่วงกังวลเ ก่ียวกับผลกระทบจากการขนส่งของ
รถบรรทุกที่อาจเพิ่มขึ้น 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
การขนส่งโดยใช้รถบรรทุกของโครงการจะมีเฉพาะช่วงก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการขนส่งจะมีการศึกษาเส้นทางในการ
ขนส่ง โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมโดยปกติ
ของชุมชน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการสัญจรในชั่วโมงเร่งด่วน 

- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหาการ
คมนาคมในพื้นที่ 

- ควรศึกษาและเพิ่มเติมมาตรการฯ ด้านความปลอดภัย
ของการขนส่งทางเรือให้ครบถ้วน 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
ในกิจกรรมการขนส่งและการเข้าเทียบท่าของเรือ บริษัทฯ มีการ
ประสานกับส านักงานน าร่องมาบตาพุดให้เป็นผู้น าเรือเข้าเทียบท่า 
พร้อมทั้งจัดระเบียบการจราจรของเรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
เข้าเทียบท่า นอกจากน้ี ได้ก าหนดให้มีการศึกษาแนวทางเดินเรือเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับท่าเทียบเรือข้างเคียงด้วย ทั้งน้ี หากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยจากการ
ด าเนินการ บริษัทฯ จะก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

- ห่วงกังวลเรื่องระดับความลึกของร่องน้ าที่จะน าเรือเข้า
เทียบท่า 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
ในการน าเรือขนส่งโพรเพนเข้าเทียบท่า บริษัทฯ จะก าหนดให้มีจุด
พักเรือเพื่อทิ้งสมอที่บริเวณทะเลเปิดด้านนอกโดยไม่มีการทิ้งสมอใน
บริเวณน้ าตื้น และประสานกับส านักงานน าร่องมาบตาพุดให้เป็นผู้น า
เรือเข้าเทียบท่า พร้อมทั้งจัดระเบียบการจราจรของเรือเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการเข้าเทียบท่า นอกจากน้ี ได้ก าหนดให้ มี
การศึกษาแนวทางเดินเรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับท่า
เทียบเรือข้างเคียงด้วย 

2.8 ผลกระทบต่อการจัดการน้ าเสียและของเสีย  

- ขอให้มีการควบคุมและจัดการน้ าเสียและของเสียจาก
เรือให้ครบถ้วน 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
บริษัทฯ มีการควบคุมการจัดการน้ าเสียและของเสียจากเรือ โดย
ก าหนดให้บริษัทเจ้าของเรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อ
ป้องกันการลักลอบระบายน้ าเสียหรือของเสียลงสู่ทะเล 

2.9 ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม  

- ภาคอุตสาหกรรมควรเข้ามาช่วยส่งเสริมด้านชีวิตความ
เป็นอยู่ สังคม และเศรษฐกิจของคนในจังหวัดระยอง 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาของ
ชุมชน โดยที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของโครงการ 
เช่น โครงการฝึกวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงติดตั้ งเครื่องปรับอากาศของ
วิสาหกิจ ชุมชนหนองบัวแดง โครงการธนาคารขยะของโรงเรียนวัด 
ตากวน และโครงการ PTTGC พาน้องเข้ามหาวิทยาลัย ปีที่ 11 เป็นต้น 

- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อวิถีชี วิต
ดั้งเดิม เช่น ไม่สามารถหาปลา/ตกปลาในพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมได้ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
ในการพัฒนาโครงการหรือการประกอบกิจการใดๆ ก็ตามอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ไม่มากก็น้อย บริษัทฯ ตระหนัก
ถึงเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้มีการศึกษาและจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการพัฒนาหรือด าเนินโครงการ 
เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มี
กิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อ
รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลต่างๆ ซ่ึงจะน าไป
ก าหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อไป 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

- ควรให้ผู้รับเหมาพิจารณารับประชาชนในพื้นที่ เข้ า
ท างานก่อน 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะและจะน าไปก าหนดเป็นมาตรการให้
บริษัทรับเหมาก่อสร้างพิจารณาแรงงานท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก 

- เสนอให้ดูแลและเยียวยากลุ่มประมงฯ ที่ ได้รับ
ผลกระทบในระยะก่อสร้าง 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
บริษัทฯ ได้มีการก าหนดหัวข้อการท าประมงและการเพาะเลี้ยง 
สัต ว์น้ าไ ว้ในการประเ มินผลกระทบแล้ว จากน้ัน จึงท าการ
ประเมินผลกระทบและพิจารณาระดับของผลกระทบ หากผลการ
ประเมินพบว่าจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มประมง โครงการจะมีการ
ก าหนดมาตรการชดเชยหรือเยียวยาที่เหมาะสมต่อไป  

- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหาการแย่ง
อาชีพกับคนในพื้นที่ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนแรงงานในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับ
แรก โดยในระยะก่อสร้างจะน าไปก าหนดเป็นมาตรการให้บริษัท
รับเหมาก่อสร้างพิจารณาแรงงานท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก ส าหรับ
ในระยะด าเนินการบางต าแหน่งงาน ต้องการความรู้และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นหลัก เช่น วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์เคมี
ด้านปิโตรเลียม เป็นต้น ดังน้ัน บริษัทฯ จะสนับสนุนด้านการศึกษา
ให้กับเยาวชนและนักเรียนในท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มี
แรงงานที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งน้ี ขอให้ชุมชนให้
ความส าคัญกับภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกเข้าท างาน
ในอนาคต 

2.10 ผลกระทบต่อความเพียงพอและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขและสุขภาพ 

- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง
สาธารณสุข โรคภัยไข้เจ็บ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
ในการพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบขึ้นได้ โครงการจึงได้มี
การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการ
พัฒนาหรือด าเนินโครงการ โดยได้ก าหนดให้มีการศึกษาผลกระทบ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพไว้ในขอบเขตการศึกษาแล้ว เพื่อศึกษา
และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับทราบ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลต่างๆ ซ่ึงจะน าไปใช้
ประกอบกับผลการศึกษาเพื่อก าหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

2.11 ผลกระทบต่อทัศนียภาพ  

- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะ และจะน าไปเพิ่มเติมในขอบเขต
การศึกษาให้ครบถ้วน ทั้งน้ี หากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความ
เสี่ยงหรือโอกาสที่จะท าให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
จากการด าเนินกิจกรรมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ จะมีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

- ขอให้มีการศึกษาผลกระทบและการป้องกันความ
เสียหายต่อทัศนียภาพชายฝั่ง  

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะ และจะน าไปเพิ่มเติมในขอบเขต
การศึกษาให้ครบถ้วน 

2.12 การจัดการส่ิงแวดล้อม (ในภาพรวม)  

- ควรมีการศึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
วิธีการที่เป็นที่ยอมรับให้ครบถ้วนทั้งระยะก่อนก่อสร้าง 
ระยะก่อสร้าง และระยะหลังก่อสร้าง พร้อมเปิดเผย
ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
การศึกษาและประเมินผลกระทบจะด าเนินการให้ครอบคลุมระยะ
ต่างๆ ทั้งก่อนก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ โดย
ท าการศึกษา ประเมินผลกระทบ และก าหนดมาตรการให้ครอบคลุม
ทุกระยะ ทั้งน้ี ผลการศึกษาและร่างมาตรการจะน าเสนอให้รับทราบ
ในการประชุมครั้งถัดไป (การประชุมครั้งที่ 2) ซ่ึงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ ได้รับ รวมถึงค าชี้แจงในประเด็นต่างๆ จะมีการ
เปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบต่อไป 

- ขอให้มีการประเมินผลกระทบและก าหนดแผนและ
มาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
เป็นการประเมินและคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินกิจกรรมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
พร้อมก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสม โดย
ท าการศึกษาก่อนการพัฒนาโครงการ 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 

- ในกรณีที่การประชุมมีค าถามที่อาจต้องกลับไปหา
ค าตอบเพิ่มเติม จะมีการชี้แจงกลับอย่างไร 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
การประชุมครั้งน้ีเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เพื่อ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบ โดย
ได้น ากรอบการศึกษามาน าเสนอและปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย 
พร้อมทั้งชี้แจงให้รับทราบถึงกิจกรรมของโครงการ อาทิ การตอก
เสาเข็ม การสร้างสะพานเชื่อมต่อกับสะพานเดิม การสร้างท่าเทียบ
เรือ การเชื่อมต่อท่อขนถ่ายโพรเพนไปยังถังกักเก็บ 2 ถัง (บนฝั่ง) 
โดยหลังจากเห็นชอบในการก าหนดกรอบการศึกษา จะเข้าสู่ขั้นตอน

- ควรแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนตั้งแต่การ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เช่น 
รายละเอียดโครงการ ผลกระทบจากการก่อสร้างท่า
เทียบเรือ บริเวณจุดทิ้งตะกอน ความคิดเห็นของกลุ่ม
ประมงฯ ระบบความปลอดภัยของถังเก็บโพรเพน  
เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

ถัดไปซ่ึงเป็นการศึกษาและประเมินผลกระทบในประเด็นต่างๆ 
ดังน้ัน การประชุมในวันน้ีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงข้อคิดเห็น
และเสนอแนะประเด็นต่างๆ ที่มีต่อกรอบการศึกษาได้ 

ทั้งน้ี หากมีข้อห่วงกังวลต่างๆ อาทิ ศักยภาพของดินในการรองรับ
น้ าหนักของถังที่จะก่อสร้าง ซ่ึงก็จะน าไปสู่การศึกษาเรื่องระดับความ
ลึกของเสาเข็ม จ านวนเสาเข็มที่ เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ก่อสร้างและรองรับน้ าหนักของถัง หรือกังวลเรื่องเสียงและความ
สั่นสะเทือนในช่วงก่อสร้าง ซ่ึงก็จะน าไปสู่การศึกษาถึงวัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการก่อสร้างว่ามีรัศมีการแพร่กระจายของเสียงเท่าใด 

ด้วยเหตุน้ี การประชุมครั้งน้ี จึงเป็นการศึกษาและพิจารณากรอบ
ของการศึกษา ซ่ึงก าหนดในเบื้องต้นไว้ครอบคลุมทั้งประเด็นด้าน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (7 หัวข้อ) ด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (1 หัวข้อ) ด้านการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (6 
หัวข้อ) และด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต (4 หัวข้อ) โดยให้ร่วมกัน
พิจารณาว่าประเด็นหัวข้อในแต่ละด้านมีหัวข้อใดที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
หรือไม่ อย่างไร โดยหลังจากได้ข้อสรุปต่อกรอบและแนวทาง
การศึกษาแล้ว จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่าง ด้าน
สิ่งแวดล้อม การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

หลังจากลงพื้นที่เก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องแล้ว จะมี
การจัดการรับฟังความคิดเห็นฯ อีกครั้ง โดยคาดว่าจะเป็นช่วงเดือน
สิงหาคมถึงกันยายน ในลักษณะของการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อร่วมกัน
แลกเปลี่ยน สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อ
การศึกษา ซ่ึงหากมีประเด็นที่คณะผู้ศึกษายังไม่ได้ด าเนินการหรือ
ศึกษาไม่ครบถ้วน ก็จะถูกน ามาศึกษาเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีการชี้แจง
ข้อสงสัย ข้อสอบถามหรือประเด็นข้อห่วงกังวลต่างๆ จนเกิดความ
เข้าใจและเป็นที่ยอมรับ หลังจากน้ัน จะน าผลสรุปมาน าเสนออีกครั้ง
ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

- ขอให้แจ้งรายละเอียดของการศึกษา/เก็บตัวอย่างให้
ครบถ้วน เช่น สถานีตรวจวัด และดัชนีที่ศึกษา 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
การศึกษาและก าหนดจุดเก็บตัวอย่างต่างๆ รวมถึงการก าหนดดัชนีใน
การตรวจวัด ได้มีการก าหนดไว้เบื้องต้นแล้ว  ส าหรับผลการศึกษาจะมี
การน าเสนอให้ทราบในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 ต่อไป 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1  
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

- ท่าเรือของภาคเอกชนมีการจ่ายค่าธรรมเนียมต่อรัฐ
อย่างไร และแตกต่างจากท่าเรือของภาครัฐอย่างไร 

- 

- ปัจจุบันผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนทั้งจังหวัดระยอง 

- 

- ไม่มีการศึกษาผลกระทบ และประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัดระยอง 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 
การศึกษาในภาพรวมผลกระทบของพื้ นที่ จะเป็นการศึ กษา 
ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) โดยจะแตกต่างจากการศึกษาของ
โครงการน้ี ซ่ึงเป็นการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่เป็นการศึกษาผลกระทบรายโครงการ 
อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลกระทบของโครงการได้พิจารณาให้
ครอบคลุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้จ ากัดวงรัศมีแค่ 5 
กิโลเมตร โดยได้เชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในเทศบาล
เมืองมาบตาพุดและเทศบาลต าบลบ้านฉางเข้าร่วมการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น นอกจากน้ี หากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นเกินกว่าพื้นที่ศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างน้อยในรัศมี 5 กิโลเมตร
จากโครงการ เช่น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ หรือผลกระทบ
จากกิจกรรมการขนส่ง จะท าการศึกษาให้ครอบคลุมบริเวณที่ได้รับ
ผลกระทบและเส้นทางในการขนส่งน้ันด้วย  

หมายเหตุ : ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุมเป็นการตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่ไม่ได้มีการชี้แจงในการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ซ่ึงค าชี้แจงน้ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของโครงการและปิดประกาศเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในพื้นที่ศึกษา 
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นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นในกระดาษเขียนข้อค าถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ดัง
ตารางท่ี 5 

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

1. ด้านส่ิงแวดล้อม 

- ในการเจาะเสาเข็มจะมีตะกอนเกิดขึ้นหรือไม่ และ
กรณีที่มีตะกอนจะน าไปทิ้งบริเวณใด 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือของโครงการ จะมีกิจกรรมหลักคือการ
ตอกเสาเข็มในทะเล โดยไม่มีการขุดลอกร่องน้ า จึงไม่มีการขุดและ
น าตะกอนพื้นทะเลไปทิ้ง อย่างไรก็ตาม ในการตอกเสาเข็มอาจ
ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนขึ้นได้ในบริเวณที่อยู่ใกล้พื้นที่
โครงการ ทั้งน้ี หากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการตอกเสาเข็มมี
ผลกระทบไปถึงพื้นที่ที่ มีการประกอบอาชีพประมงหรือการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า บริษัทฯ จะก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข 
เพื่อลดผลกระทบและชดเชยหรือเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
ต่อไป 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 

- ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ  
มีการก าหนดหรือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการถือเป็นกระบวนการ
การมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ที่มี
ความสนใจในโครงการสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยอิสระ โดย
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับการประชุมฯ ครอบคลุมทั้ง 7 กลุ่ม 
ตามแนวทางของสผ. ซ่ึงหมายรวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปด้วย 
 
ทั้งน้ี ในการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมประชุมฯ ได้
ด าเนินการด้วยช่องทางต่างๆ ทั้งการส่งหนังสือเชิญไปยังกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียโดยตรง การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสาธารณะ อาทิ ป้าย/
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุท้องถิ่น เว็บไซต์ เป็นต้น 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้สนใจโครงการรับทราบข้อมูลและมาเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว 

- ผู้ที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต้องเป็นคนใน
พื้นที่จังหวัดระยองเท่าน้ันใช่หรือไม่ 

- ผู้ที่รับทราบข้อมูลข่าวสารจากป้ายประชาสัมพันธ์
สามารถเข้าร่วมการประชุมได้หรือไม่  

- ควรประสานงานกับชุมชนให้คนที่เข้าร่วมประชุมเป็น
คนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมประชุมมาก่อนบ้าง  
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ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการแสดงความคิดเห็นกระดาษเขียน 
ข้อค าถาม 
ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

- การน าเสนอในการประชุมครั้งถัดไปควรน าเสนอ/
ชี้แจงในรูปแบบ Flow Chart โดยระบุถึงปัญหาหรือ
ข้อสอบถาม การค้นหาข้อมูล และค าตอบ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้สอบถาม 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ ทั้งน้ี ในการน าเสนอข้อมูลกับประชาชนและผู้
มีส่วนได้เสียในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งถัดไป จะท า
การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ที่ได้รับ พร้อมทั้งชี้แจงให้รับทราบถึงการด าเนินการเพื่อดูแล ป้องกัน 
แก้ไขข้อห่วงกังวล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 

หมายเหตุ : ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุมเป็นการตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่ไม่ได้มีการชี้แจงในการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ซ่ึงค าชี้แจงน้ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของโครงการและปิดประกาศเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในพื้นที่ศึกษา 

 ความคิดเห็นจากแบบประเมินผล 

จากการรวบรวมความคิดเห็นจากแบบประเมินผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 
มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 479 คน คิดเป็น (ร้อยละ 95.2) จากผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 503 คน (ไม่รวม
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ) สามารถสรุปผลการตอบแบบประเมิน ได้ดังนี้ 

• ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง จ านวน 221 ราย 
(ร้อยละ 46.1) รองลงมาเป็นผู้แทนระดับชุมชน/ท้องถ่ิน หรือผู้น ากลุ่มในพื้นที่ศึกษาและ
พื้นที่ใกล้เคียง จ านวน 180 ราย (ร้อยละ 37.6) กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จ านวน 51 
ราย (ร้อยละ 10.6) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 4.8) และอื่นๆ 
จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9)  ตามล าดับ 

• ภาพรวมของขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

ผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่าขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบครอบคลุมเพียงพอ 
จ านวน 350 ราย (ร้อยละ 73.1) รองลงมาเห็นว่าขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบยังไม่ครอบคลุม จ านวน 127 ราย (ร้อยละ 26.5) และมีผู้ที่ไม่แสดงความคิดเห็น 
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.4) สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 6 โดยส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นด้าน
สมุทรศาสตร์มีความครอบคลุมเพียงพอ (ร้อยละ 67.2) รองลงมาด้านสภาพธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหวและระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ร้อยละ 65.3) เท่ากัน  และทรัพยากร
ดิน (ร้อยละ 64.5) รายละเอียดและประเด็นเพิ่มเติมในแต่ละด้านแสดงดังตารางท่ี 6 
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สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

ครอบคลุมเพียงพอ 
ร้อยละ 73.1 ม่ครอบคลุมเพียงพอ 

ร้อยละ 26.5

 ม่แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ 0.4
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1.  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 สภาพธรณี วิทยาและ
แผ่นดินไหว 

65.3 21.5 13.2 - 

1.2 คุณภาพอากาศ 59.7 33.8 6.5 • กังวลเรื่องผลกระทบของฝุ่นละอองจากการ
ก่อสร้าง 

• ควรประเมินทิศทางของกระแสลมที่อาจจะ
มีผลต่อการฟุ้งกระจายของมลสาร 

• ควรตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากการ
เดินเรือ 

1.3 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน 

65.4 26.9 7.7 • กั งวลผลกระทบเรื่อง เสี ยงและความ
สั่นสะเทือนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็ม 

1.4 ทรัพยากรดิน 64.5 26.3 9.2 • ควบคุมกิจกรรมของโครงการไม่ให้เกิดการ
ปนเปื้อนของดิน 

1.5 สมุทรศาสตร์ 67.2 23.6 9.2 • หากกิจกรรมโครงการท าให้กระแสน้ าทะเล
เปลี่ยนทิศทาง อาจจะท าให้ระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลง 

• ควรประเมินทิศทางของกระแสน้ าที่อาจจะ
มีผลต่อการแพร่กระจายของมลสาร 

• การฟุ้งกระจายของตะกอน อาจมีผลกระทบ
ต่อสัตว์ทะเล 

• ควรมีแผนป้องกันการฟุ้ งกระจายของ
ตะกอน เพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์น้ า 

1.6 คุณภาพน้ าทะเล 54.5 36.3 9.2 • กังวลเรื่องน้ าเสียจากโครงการ จะมีผลต่อ
คุณภาพน้ าทะเลโดยรอบและส่งผลกระทบ
ต่อสัตว์น้ า 

• กังวลเรื่องการปนเปื้อนของน้ ามันบริเวณ
ท่าเทียบเรือ 

• ควรมีการตรวจวัดปริมาณสารโลหะหนักในทะเล 
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1.7 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของชายฝั่ง (การกัดเซาะ
ชายฝั่ง) 

50.3 35.7 14.0 • กังวลเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง โครงการควร
ป้ อ ง กัน ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกร ะทบหรื อลด
ผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางทะเล 53.7 33.8 12.5 • มีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบ

นิเวศหรือไม่ 
• ควรมีการศึกษาเก็บข้อมูลของระบบนิเวศ

ก่อนการด าเ นินการและระห ว่างการ
ด าเนินการของโครงการ 

• แนวปะการังและสัตว์น้ าอาจได้รับผลกระทบ
จากคราบน้ ามันจากการเดินเรือ 

• การตอกเสาเข็มอาจท าให้สัตว์ทะเลย้ายถิ่น 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 ก า รป ร ะมงแล ะ ก า ร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

55.7 36.6 7.7 • พยายามไ ม่ ให้ เ กิดผลกระทบต่อสั ต ว์
เศรษฐกิจ 

• มี แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ เ ยี ย วย า
ผลกระทบต่อกลุ่มประมงพื้นบ้านอย่างไร 

• กิจกรรมการก่อสร้างอาจท าให้สัตว์ทะเล
ลดลงและส่งผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพ 

• สัตว์ทะเลอาจได้รับสารตกค้างจากการ
ปนเปื้อนของตะกอนหรือน้ าทะเล 

• ควรมีค่าชดเชยให้กับกลุ่มประมงที่ได้รับ
ผลกระทบ 

• จ านวนเรือที่เพิ่มขึ้นจะเป็นปัญหาต่อการท า
ประมงของเรือเล็ก 
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3.2 การคมนาคมทางบก  58.7 32.3 9.0 • ควรหลีกเลี่ยงช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและพื้นที่
ชุมชน และจ ากัดความเร็วรถจากโครงการ 

• กังวลว่ารถจากโครงการท าให้การจราจร
ติดขัด และปัญหาอุบัติเหตุ 

• ควรมีรถของบริษัทรับ-ส่ง คนงานของ
ผู้รับเหมา และพนักงานของโครงการ เพื่อ
ลดจ านวนรถที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการ 

3.3 การคมนาคมทางน้ า 61.8 28.8 9.4 • กิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อ
การคมนาคมทางน้ า 

• ระบุแนวเส้นทางการจราจรทางน้ าให้
ชัดเจน 

• การจราจรทางน้ าอาจส่งผลกระทบต่อ 
เเหล่งอาศัยของปลา ท าให้จ านวนปลาลดลง 

3.4 ระบบสาธารณูป โ ภค  
(การใช้น้ า การใช้ไฟฟ้า) 

60.5 27.2 12.3 • ควรหาแหล่งน้ าใช้เพิ่ม ไม่ควรใช้แหล่งน้ า
เดียวกับชุมชน 

3.5 การจัดการน้ าเสีย 54.9 37.4 7.7 • ไม่ควรปล่อยน้ าเสียลงทะเล ควรน ากลับมา
ใช้ใหม ่

• ควรแจ้งรายละเอียดการจัดการน้ าเสีย 
• ควรมีการบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานให้ ได้

คุณภาพก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ 
• แหล่งบ าบัดน้ าเสียควรอยู่ห่างจากชุมชน 

3.6 การจัดการของเสีย 53.9 36.3 9.8 • ควรมีการจัดการของเสียก่อนส่งไปยังแหล่ง
ก าจัดของเสียของชุมชน 

• ควรมีระบบก าจัดกลิ่นของของเสีย 
• แหล่งก าจัดของเสียอยู่ที่ใด ควรอยู่ห่างจาก

ชุมชน 
• มีวิธีการก าจัดของเสียอย่างไร 
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• ปัญหาขยะและคราบน้ ามันจากเรือบรรทุก
รอขนสินค้า 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 61.0 30.9 8.1 • ควรรับคนงานในท้องถิ่นเข้าท างาน และไม่
ควรรับคนงานต่างด้าว 

• ให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
• การรับคนงานต่างถิ่น ท าให้เกิดปัญหา

ประชากรแฝง 
• กังวลเรื่องปัญหาอาชญากรรม และยาเสพ

ติด 

4.2 การสาธารณสุข 59.7 31.3 9.0 • ควรเพิ่มการตรวจสุขภาพของคนในชุมชน
เป็นปีละ 2 ครั้ง 

• ต้องการให้มีแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ
ทุกๆ 3 เดือน 

• ควรเพิ่มบริการทางการแพทย์  พร้อม
สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

• ควรจัดเตรียมแพทย์ดูแลคนงานโดยเฉพาะ
เพื่อลดความแออัดของการใช้บริการของ
สถานพยาบาลในชุมชน 

• ควรสนับสนุนด้านการแพทย์เฉพาะทาง
ให้กับโรงพยาบาลมาบตาพุด 

• จ านวนคนงานที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อความ
เพียงพอของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ 

• มลพิษทางอากาศอาจเป็นสาเหตุของการ
เกิดโรคในชุมชน 
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ความ
คิดเห็น 

4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ 
ความปลอดภัย 

62.0 32.2 5.8 • ควรมีการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

• ควรเพิ่มความปลอดภัยและชี้แจงแนวทาง
ป้องกันให้คนงานทราบ 

4.4 ความปลอดภัยสาธารณะ 59.2 32.4 8.4 • ควรเพิ่มระบบการติดตามการรั่วไหลของ
สารโพรเพน 

• ควรมีการป้องกันการรั่วไหลของโพรเพน 
และการแก้ไขในกรณีที่เกิดเหตุรั่วไหล 

• ควรมีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเป็น
ประจ า 2 ครั้ง/ปี 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อขอบเขตและเนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

- ควรช้ีแจงข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบในแต่ละระดับต่อที่ประชุมให้
ชัดเจน รวมทั้งจุดที่ด าเนินกิจกรรมและลงพื้นที่ของโครงการ ให้เสนอที่ประชุมตั้งแต่ 
ครั้งที่ 1 เพื่อความชัดเจน 

- ควรศึกษาข้อมูลจากโครงการข้างเคียง (ท่าเทียบเรือของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 
(PTTLNG) และ บริษัท อิตาเลียนไทย จ ากัด) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาของ
โครงการเบื้องต้น 

- ควรระบุต าแหน่งการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน 

- ควรประเมินผลกระทบของโครงการในระยะยาวที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ครอบคลุม 

- ควรเพิ่มขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มากกว่ารัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตัง้
โครงการ 
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• ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ผู้ตอบแบบประเมนิมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความสะดวกของการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ (ร้อยละ 59.9) 
ภาพรวมของการจัดประชุมฯ (ร้อยละ 57.2) ความเหมาะสมของสื่อและเอกสาร
ประกอบการจัดประชุมฯ (ร้อยละ 55.9) ความสามารถของวิทยากรในการอธิบายให้
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เข้าใจในภาพรวมของโครงการ ( ร้อยละ 54.5) ความเหมาะสมของ
โอกาสและระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 54.3) ความเหมาะสมของเนื้อหา
สาระ รูปแบบ และวิธีการน าเสนอ (ร้อยละ 54.2) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่น าเสนอ
ข้อมูลรายละเอียดโครงการและผลการศึกษา (ร้อยละ 52.8) และความเข้าใจในโครงการ 
ภายหลังการเข้าร่วมประชุมฯ (ร้อยละ 50.1)  รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย 
 ม่แสดง

ความคิดเห็น 

1. ความสามารถของวิทยากรในการอธิบายให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
เข้าใจในภาพรวมของโครงการ 

54.5  42.4 2.5 0.6 

2. ความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ รูปแบบ และวิธีการน าเสนอ  54.2 39.2 3.5 3.1 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่น าเสนอข้อมูลรายละเอียด
โครงการและผลการศึกษา 

52.8 42.8 2.7 1.7 

4. ความเหมาะสมของสถานที่และความสะดวกของการ 
เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ 

59.9 35.3 2.7 2.1 

5. ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการจัดประชุมฯ 55.9 38.9 3.5 1.7 

6. ความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวลาในการแสดง 
ความคิดเห็น 

54.3 40.3 2.9 2.5 

7. ความเข้าใจในโครงการ ภายหลัง การเข้าร่วมประชุมฯ  50.1 44.7 2.9 2.3 

8. ภาพรวมของการจัดประชุมฯ ในวันน้ี 57.2 38.0 2.1 2.7 

 

โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เพิ่มเติมในด้านอื่นๆ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

- ควรช้ีแจงรายละเอียดในระยะด าเนินการให้ละเอียดมากขึ้น 

- ควรมีการจัดประชุมฯในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้เข้าถึงชุมชนได้ง่ายข้ึน 
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• การรับทราบข้อมูลโครงการ พบว่า มีผู้ที่เคยรับทราบข้อมูลโครงการมาก่อนหน้านี้แล้ว 
(ร้อยละ 84.6) รองลงมาคือผู้ที่ไม่เคยรับทราบข้อมูลโครงการ (ร้อยละ 15.2) และผู้ไม่
แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 0.2) ตามล าดับ โดยรับทราบจาก ผู้น าชุมชน (ร้อยละ 35.8) 
ป้ายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 14.4) และการส่งจดหมายเชิญ/แจ้งข่าวสารโครงการโดยตรง 
(ร้อยละ 11.7) เป็นต้น 

• ช่องทาง/วิธีการรับข้อมูลข่าวสารท่ีสะดวกและเหมาะสมท่ีสุด ผู้ตอบแบบประเมิน เห็น
ว่า การแจ้งผ่านแจ้งผ่านผู้น าชุมชนท้องถ่ินเป็นวิธีการที่สะดวกและเหมาะสมที่สุด (ร้อยละ 
27.3) รองลงมาเป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ/ การสัมมนา (ร้อยละ 19.1) และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 14.5) ตามล าดับ 

• ความคิดเห็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีมีต่อโครงการ 

- ควรประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มประมงในพื้นที่ และช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียด
การก่อสร้างและผลกระทบ 

 ความคิดเห็นภายหลังการจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1 

ภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ 
และอีเมล โดยพบว่า ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อแสนอแนะเพิ่มเติม  

5.2 การจัดท ารายงานสรุปการรบัฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1 

ภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และการรับฟัง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โครงการได้
รวบรวมประเด็นข้อซักถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมทั้งค าช้ีแจง และได้จัดท ารายงานสรุป
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน พร้อมทั้งค าช้ีแจง โดยส่งให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้มีสว่นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ อาทิเช่น หน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน กลุ่มประมงเรือเล็ก เป็นต้น 
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5.3 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1 และการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

ผลจากการด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ผู้มีส่วนได้
เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ และการ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ของโครงการ โดยข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับไดน้ ามาพิจารณาปรับปรุงขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมใหม้ี
ความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน นอกจากนี้ จะน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับใช้ในการ
วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ของโครงการ
ต่อไป 

ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ไดร้บั
จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 ได้น ามาทบทวน และปรับปรุง
การก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งครอบคลุมทั้งในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการ สรุปรายละเอียดดังตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8 ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นหลักของโครงการ 

ขอบเขต 
การประเมินผลกระทบ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการประเมินผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง   
1. ผลกระทบต่อ 

สภาพธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

- - ศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่
ใกล้เคียง 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบด้านสภาพธรณีวิทยา 

- คาดการณ์และประเมินระดับของผลกระทบที่ เ กิดขึ้นจาก
กิจกรรมของโครงการ 

2. ผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศ 

- กังวลเรื่องผลกระทบของฝุ่น
ละอองจากการก่อสร้าง 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้มลพิษทาง
อากาศ เช่น ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และไอเสียของ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

- ศึกษาคุณภาพอากาศ ณ ต าแหน่งพื้นที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียงกับ
โครงการมากที่สุดก่อนด าเนินโครงการ 

- คาดการณ์และประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ ณ 
ต าแหน่งพื้นที่อ่อนไหวที่อาจได้รับผลกระทบ 
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ขอบเขต 
การประเมินผลกระทบ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการประเมินผลกระทบ 

3. ผลกระทบต่อระดับ
เสียงและความ
สั่นสะเทือน 

- กังวลเรื่องผลกระทบเรื่องเสียง
และความสั่ นสะ เทื อนจาก
กิจกรรมการตอกเสาเข็ม 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
และความสั่นสะเทือน เช่น การตอกเสาเข็ม การก่อสร้างฐาน
ราก เป็นต้น 

- ศึกษาระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื้นที่ อ่อนไหวที่ ใกล้เคียงกับ
โครงการมากที่สุดก่อนด าเนินโครงการ 

- คาดการณ์และประเมินระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื้นที่อ่อนไหวที่
อาจได้รับผลกระทบ 

4. ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรดิน 

- ควบคุมกิจกรรมของโครงการ
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของดิน 

- ศึกษาลักษณะของดิน ชุดดิน และคุณภาพของดินในบริเวณ
พื้นที่โครงการ 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนของดิน 

- คาดการณ์และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ
โครงการ 

5. ผลกระทบต่อสมุทร
ศาสตร์ 

- หากกิจกรรมโครงการท าให้
กระแสน้ าทะเลเปลี่ยนทิศทาง 
อ า จ จ ะ ท า ใ ห้ ร ะ บ บ นิ เ วศ
เปลี่ยนแปลง 

- ค ว ร ป ร ะ เ มิ น ทิ ศท า งของ
กระแสน้ าที่อาจจะมีผลต่อการ
แพร่กระจายของมลสาร 

- การฟุ้งกระจายของตะกอน 
อาจมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเล 

- ควร มี แผนป้ อ ง กันการฟุ้ ง
กระจายของตะกอน เพื่อลด
ผลกระทบต่อสัตว์น้ า 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
สมุทรศาสตร์ 

- วิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านสมุทรศาสตร์จาก
กิจกรรมของโครงการ 

6. ผลกระทบต่อคุณภาพ
น้ าทะเลและ
นิเวศวิทยาทางทะเล
จากการฟุ้งกระจาย
ของตะกอน 

- กังวลเรื่องน้ าเสียจากโครงการ 
จะมีผลต่อคุณภาพน้ าทะเล
โดยรอบและส่งผลกระทบต่อ
สัตว์น้ า 

- การตอก เ ส า เ ข็ ม ในร ะ ย ะ
ก่อสร้างจะส่งผลให้เกิดคลื่นใต้
น้ าและตะกอนฟุ้งกระจาย ซ่ึง

- ศึกษาคุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยาทางน้ า รวมถึงปริมาณ
โลหะหนักในตะกอนพื้นท้องทะเล 
- ศึกษากิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของ

ตะกอน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยา
ทางทะเล 
- คาดการณ์ผลกระทบของการแพร่กระจายของตะกอนจาก

กิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ผลกระทบต่อคุณภาพน้ าทะเล 
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จะส่งผลต่อการท าประมง 

- กังวลว่าจะมีการรั่วไหลของน้ า
จากการก่อสร้างลงสู่ทะเล 

ผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางทะเล  

7. ผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ของชายฝั่ง (การกัด
เซาะชายฝั่ง) 

- การก่อสร้างสะพานท่าเทียบ
เ รื อ จ ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
กระแสน้ าที่มีผลกระทบต่อการ
กัดเซาะชายฝั่ง จึงควรมีการ
ป้อง กันหรื อลดผลกร ะทบ
ดังกล่าว 

- รวบรวมข้อมูลแนวชายฝั่ง ระยะและมุม ได้แก่ แผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศในอดีตและแผนที่ดาวเทียมล่าสุดและแผนที่ปัจจุบัน 
เป็นต้น 
- รวบรวมข้อมูลโครงสร้างชายฝั่ง ต าแหน่ง ขนาด ความยาว  

เป็นต้น 
- ศึกษากิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ของชายฝั่ง 
- คาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพของชายฝั่งจาก

กิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
8. ผลกระทบต่อการ

ประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

- ควรมีแนวทางการจัดการและ
เยียวยาผลกระทบต่อกลุ่ ม
ประมงพื้นบ้าน 

- กิจกรรมการก่อสร้างอาจท าให้
สั ต ว์ทะ เลลดลงและส่ งผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพ 

- สัตว์ทะเลอาจได้รับสารตกค้าง
จากการปนเปื้อนของตะกอน
หรือน้ าทะเล 

- ศึกษาลักษณะการประกอบอาชีพประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าในบริเวณพื้นที่โครงการ 

- คาดการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี
ของน้ าทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็กที่เป็นอาหารของสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณของสัตว์น้ าเศรษฐกิจและส่งผลต่อการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

9. ผลกระทบต่อการ
คมนาคมทางบก 

- ควรหลี ก เ ลี่ ย ง ช่ ว ง ชั่ ว โ ม ง
เร่งด่วนและพื้นที่ชุมชน และ
จ ากัดความเร็วรถจากโครงการ 

- กังวลว่ารถจากโครงการท าให้
การจราจรติดขัด และปัญหา
อุบัติเหตุ 
- ควร มีรถของบริ ษัทรับ - ส่ ง 
คนงานของผู้ รับ เหมา และ
พนักงานของโครงการ เพื่อลด
จ านวนรถที่จะเพิ่ มขึ้น จ าก
โครงการ 

- ศึกษาปริมาณการจราจรทางบกบนเส้นทางสายหลักที่เก่ียวข้อง
กับโครงการ 

- คาดการณ์ปริมาณจราจรทางบกที่เพิ่มขึ้นจากการขนส่งวัสดุ/
อุปกรณ์การก่อสร้างและคนงานเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

- ประเมินสภาพการจราจรทางบกที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหลัง
ด าเนินโครงการ 

- ประเมินผลกระทบต่อชุมชนที่ใช้เส้นทาง (ความสะดวก และ
อุบัติเหตุ) 
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ขอบเขต 
การประเมินผลกระทบ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการประเมินผลกระทบ 

- ห่วงกังวลเก่ียวกับผลกระทบ
จากการขนส่งของรถบรรทุกที่
อาจเพิ่มขึ้น 

10. ผลกระทบต่อการ
คมนาคมทางน้ า 

- ระบุแนวเส้นทางการจราจร
ทางน้ าให้ชัดเจน 

- การจราจรทางน้ าอาจส่งผล
กระทบต่อที่อยู่อาศัยของปลา 
ท าให้จ านวนปลาลดลง 

- ศึกษาปริมาณการจราจรทางน้ าบริเวณใกล้พื้นที่โครงการ 

- คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางน้ าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ ทั้ง
ปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจากเรือที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง และเรือ
ขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์การก่อสร้าง 

- ประเมินสภาพการจราจรทางน้ าที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหลัง
ด าเนินโครงการ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกีด
ขวางการเดินเรือ หรือความไม่สะดวกในการสัญจรทางน้ า 

11. ผลกระทบต่อระบบ
สาธารณูปโภค (การ
ใช้น้ า การใช้ไฟฟ้า) 

- ควรหาแหล่งน้ าใช้เพิ่ม ไม่ควร
ใช้แหล่งน้ าเดียวกับชุมชน 

- ศึกษาปริมาณการใช้น้ าและการใช้ไฟฟ้า ส าหรับกิจกรรม
ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง 

- ประเมินความเพียงพอของการให้บริการน้ าใช้และไฟฟ้าของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- ประเมินผลกระทบต่อการใช้น้ าและการใช้ไฟฟ้าของชุมชน 
12. ผลกระทบต่อการ

จัดการน้ าเสีย 
- - ศึกษาการให้บริการบ าบัดน้ าเสียของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- การจัดการน้ าเสียและขอบข่ายการให้บริการตลอดจนขีด
ความสามารถในการให้บริการจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
รวมถึงสถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการน้ าเสียในพื้นที่
ศึกษา 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดน้ าเสีย 
โดยเฉพาะน้ าเสียจากคนงานก่อสร้าง 

- ประเมินความเพียงพอของมาตรการ ในการก า กับดู แล
ผู้รับเหมาก่อสร้างในด้านการจัดการน้ าเสีย และประเมิน
ความสามารถในการให้บริการบ าบัดน้ าเสียของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ในกรณีที่ต้องจัดการน้ าเสียจากโครงการ 

13. ผลกระทบต่อการ
จัดการของเสีย 

- - ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดของเสีย 

- คาดการณ์ปริมาณของเสียจากการด าเนินโครงการ และประเมิน
ความสามารถในการให้บริการก าจัดของเสียของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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14. ผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 

- ควรรับคนงานในท้องถิ่นเข้า
ท างาน และไม่ควรรับคนงาน
ต่างด้าว 

- การรับคนงานต่างถิ่น ท าให้
เกิดปัญหาประชากรแฝง 

- กังวลเรื่องปัญหาอาญชากรรม 
และยาเสพติด 

- เสนอให้ดูแลและเยียวยากลุ่ม
ประมงฯ ที่ได้รับผลกระทบใน
ระยะก่อสร้าง 

- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในจังหวัดระยอง และพื้นที่ศึกษา 

- ศึกษาผลกระทบด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจาก
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยาทางน้ า และ
ประเมินผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ในด้าน
รายได้จากการประกอบอาชีพ (รายได้/โอกาสของการประกอบ
อาชีพ) 

- ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนโดยรอบ (ผล
จากการเข้ามาของคนงานก่อสร้าง) 

15. ผลกระทบต่อความ
เพียงพอและการ
เข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

- จ านวนคนงานที่ เพิ่มขึ้ น จะ
ส่งผลต่อความเพียงพอของ
ระบบสาธารณสุขในพื้นที่  จึง
ค วร จั ด เ ต รี ย มแพทย์ ดู แ ล
คนงานโดยเฉพาะ 

- ศึกษาข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข สถิติการเจ็บป่วย การ
ตาย การเกิดโรค จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- ประเมินความพร้อมและความเพียงพอของระบบบริการสุข
ภาพรวมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของคนงาน 

16. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- ควรเพิ่มความปลอดภัยและ
ชี้ แ จ ง แนวทา งป้ อ ง กั น ใ ห้
คนงานทราบ 

- ศึกษาข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการท างาน ความ
ปลอดภัย และแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการ และมาตรฐานการจัดการด้าน 
อาชีวอนามัยที่มีอยู่ 

- ประเมินผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
คนงานก่อสร้าง 

17. การประเมินอันตราย
ร้ายแรงที่จะส่งผล
กระทบต่อความ
ปลอดภัยสาธารณะ 
(อุบัติเหตุ/อุบัติภัย) 

- - ศึกษากิจกรรมของโครงการที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น 
อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ทั้งทางบกและทางน้ า เป็น
ต้น 

- ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง ตลอดจนการป้องกันอุบัติเหตุ และ
แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่างๆ ของโครงการ 

- ประเมินความเพียงพอของการป้องกันอุบัติเหตุของโครงการ 
และประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยสาธารณะ 

- จ าแนกและบ่งชี้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

- ประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นไปตามหลักวิชาการ 
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ระยะด าเนินการ   
1. ผลกระทบต่อคุณภาพ

อากาศ 
- ควรปร ะ เ มิ นทิ ศท า งของ

กระแสลมที่อาจจะมีผลต่อ
การฟุ้งกระจายของมลสาร 

- ควรต ร วจสอบมลพิ ษทาง
อากาศจากการเดินเรือ 

- ก าหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศให้ครบถ้วน 

- ควรเพิ่มเติมการตรวจวัดสาร
ไฮโดรคาร์บอน หรือดัชนีที่
เก่ียวข้องกับสารโพรเพน 

- ให้มีระบบควบคุมกลิ่นและไอ
ระเหยที่อาจเกิดจากการขน
ถ่ายจากเรือ 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ
ของโครงการ 

- ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศของพื้นที่ศึกษาหลังจาก
การด าเนินโครงการ 

2. ผลกระทบต่อระดับ
เสียงและความ
สั่นสะเทือน 

-  - ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
และความสั่นสะเทือน  

- ศึกษาระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื้นที่ อ่อนไหวที่ ใกล้เคียงกับ
โครงการมากที่สุดก่อนด าเนินโครงการ 

- คาดการณ์และประเมินระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื้นที่อ่อนไหวที่
อาจได้รับผลกระทบ 

3. ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรดิน 

- ควบคุมกิจกรรมของโครงการ
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของดิน 

- ควรมีรายละเ อียดเ ก่ียวกับ
ต าแหน่ง และระดับความลึก
ของการเก็บตัวอย่างคุณภาพ
ดิน 

- ศึกษาลักษณะของดิน ชุดดิน และคุณภาพของดินในบริเวณ
พื้นที่โครงการ 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนของดิน 

- คาดการณ์และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ
โครงการ 

4. ผลกระทบต่อสมุทร
ศาสตร์ 

- ควรศึกษาด้านสมุทรศาสตร์ให้
ครบรอบปี เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกช่วงมรสุม 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
สมุทรศาสตร์ 

- วิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านสมุทรศาสตร์ จาก
กิจกรรมของโครงการ 
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5. ผลกระทบต่อคุณภาพ
น้ าทะเลและ
นิเวศวิทยาทางทะเล 

- กังวลเรื่องการปนเปื้อนของ
น้ ามันบริเวณท่าเทียบเรือ 

- เ ส น อ ใ ห้ เ พิ่ ม จุ ด ต ร ว จ วั ด
คุณภาพน้ าทะเลให้ครอบคลุม
พื้นที่ที่ อาจได้รับผลกระทบ
ทั้ งหมด และให้ครอบคลุม
ช่วงเวลาทั้งรอบปี 

- ควรมีการตรวจวัดปริมาณสาร
โลหะหนักในทะเล 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดน้ าเสีย 
เช่น น้ าที่อาจมีการปนเปื้อนน้ ามันบริเวณท่าเทียบเรือ เป็นต้น 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเล 

- ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยาทาง
ทะเล 

6. ผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ของชายฝั่ง (การกัด
เซาะชายฝั่ง) 

- - รวบรวมข้อมูลแนวชายฝั่ง ระยะและมุม ได้แก่ แผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศในอดีตและแผนที่ดาวเทียมล่าสุดและแผนที่ปัจจุบัน 
เป็นต้น 

- รวบรวมข้อมูลโครงสร้างชายฝั่ง ต าแหน่ง ขนาด ความยาว  
เป็นต้น 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของชายฝั่ง 

- คาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพของชายฝั่งจาก
การด าเนินการของโครงการ 

7. ผลกระทบต่อการ
ประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

- ค ว ร ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล
กระทบต่อสัตว์เศรษฐกิจ 

- จ านวนเรือที่ เพิ่มขึ้นจะเป็น
ปัญหาต่อการท าประมง เรือ
เล็ก 

- กลุ่ มประมงฯ  ได้ รั บความ
เดือดร้อนจากการน าเรือเข้า
เทียบท่า เช่น ความเสียหายต่อ
เครื่องมือประมง ดังน้ัน ขอ
เสนอให้มีการศึกษาผลกระทบ
และการป้องกันความเสียหาย
ต่อการท าประมง 

- ศึกษาลักษณะการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในบริเวณ
พื้นที่โครงการ 

- คาดการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี
ของน้ าทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็กที่เป็นอาหารของสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณของสัตว์น้ าเศรษฐกิจและส่งผลต่อการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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8. ผลกระทบต่อการ
คมนาคมทางน้ า 

- กิจกรรมของโครงการอาจ
ส่งผลกระทบต่อการคมนาคม
ทางน้ า 

- ควรศึกษาและเพิ่มเติมมาตรการ
ฯ ด้านความปลอดภัย ของการ
ขนส่งทางเรือให้ครบถ้วน 

- ห่วงกังวลเรื่องระดับความลึก
ของร่ อง น้ าที่ จะน า เ รื อเข้า
เทียบท่า 

- ศึกษาปริมาณการจราจรทางน้ าบริเวณใกล้พื้นที่โครงการ 

- คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางน้ าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ  

- ประเมินสภาพการจราจรทางน้ าที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหลัง
ด าเนินโครงการ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกีด
ขวางการเดินเรือ หรือความไม่สะดวกในการสัญจรทางน้ า 

9. การจัดการน้ าเสีย - ไม่ควรปล่อยน้ าเสียลงทะเล 
ควรน ากลับมาใช้ใหม่ 
- ควรแ จ้ ง ร ายละ เ อี ย ดการ
จัดการน้ าเสีย 

- ควรมีการบ าบัด น้ าเสียจาก
โครงการให้ได้คุณภาพก่อน
ปล่อยออกสู่สาธารณะ 

- แหล่งบ าบัดน้ าเสียควรอยู่ห่าง
จากชุมชน 

- ขอให้มีการควบคุมและจัดการ
น้ าเสียจากเรือให้ครบถ้วน 

- ศึกษาการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียในปัจจุบันของ
โครงการ 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดน้ าเสีย 

- คาดการณ์ปริมาณน้ าเสียจากการด าเนินโครงการ และประเมิน
ความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ในกรณีที่ต้อง
จัดการน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 

10. การจัดการของเสีย - ควรมีการจัดการของเสียก่อน
ส่งไปยังแหล่งก าจัดของเสีย
ของชุมชน 

- ควรมีระบบก าจัดกลิ่นที่ เ กิด
จากของเสีย 

- วิธี/แหล่งก าจัดของเสียเป็น
อย่างไร ควรอยู่ห่างจากชุมชน 

- ปัญหาขยะและคราบน้ า มัน
จากเรือบรรทุกรอขนสินค้า 

- ขอให้มีการควบคุมและจัดการ
ของเสียจากเรือให้ครบถ้วน 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดของเสีย 

- คาดการณ์ปริมาณของเสียจากการด าเนินโครงการ และประเมิน
ความสามารถในการให้บริการก าจัดของเสียของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

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

บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จ ากัด 44 

ตารางท่ี 8 ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นหลักของโครงการ 

ขอบเขต 
การประเมินผลกระทบ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการประเมินผลกระทบ 

11. ผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 

- ใ ห้ ก า ร ส นับส นุน วิส าห กิจ
ชุมชน 

- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิม 
การแย่งอาชีพกับคนในพื้นที่ 

- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในจังหวัดระยอง และพื้นที่ศึกษา 
- ศึกษาผลกระทบด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจาก

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยาทางน้ า และ
ประเมินผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ในด้าน
รายได้จากการประกอบอาชีพ 

12. ความพอเพียงและ
การเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณสุข
และสุขภาพ 

- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสาธารณสุข 
โรคภัยไข้เจ็บ 

- ควรเพิ่มบริการทางการแพทย์ 
พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 
- มลพิษทางอากาศอาจ เป็ น
สา เหตุ ของการ เ กิด โ รค ใน
ชุมชน 

- ควรเพิ่มการตรวจสุขภาพของ
คนในชุมชนเป็นปีละ 2 ครั้ง 

- ต้องการให้ มีแพทย์ลงพื้นที่
ตรวจสุขภาพทุกๆ 3 เดือน 

- ศึกษาข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข สถิติการเจ็บป่วย การ
ตาย การเกิดโรคจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- ประเมินความพร้อมและความเพียงพอของระบบบริการสุข

ภาพรวมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของพนักงาน 

13. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- ควรมีการตรวจสุขภาพตาม
ความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน 

 

- ศึกษาข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการท างาน ความ
ปลอดภัย และแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
- ศึกษากิจกรรมของโครงการ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ

พนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ 
14. การประเมินอันตราย

ร้ายแรงที่อาจส่งผล
กระทบต่อความ
ปลอดภัยสาธารณะ 
(อุบัติเหตุ/อุบัติภัย) 

- ควรเพิ่มระบบการติดตามการ
รั่วไหลของสารโพรเพน 

- ควรมีการป้องกันการรั่วไหล
ของโพรเพน และการแก้ไขใน
กรณีที่เกิดเหตุรั่วไหล 

- ควรมีการฝึกซ้อมตามแผน
ฉุกเฉินเป็นประจ า 2 ครั้ง/ปี 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น 
อุบัติเหตุและการรั่วไหลของโพรเพนที่ขนถ่าย เป็นต้น 
- ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก

หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง ตลอดจนการป้องกันอุบัติเหตุ และ
แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่างๆ ของโครงการ 
- ประเมินความเพียงพอของการป้องกันอุบัติเหตุของโครงการ 

และประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยสาธารณะ 
- จ าแนกและบ่งชี้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย

ร้ายแรงจากการด าเนินโครงการ 
- ประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นไปตามหลักวิชาการ 
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15. การท่องเที่ยวและ
ทัศนียภาพ 

- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ก่อให้ เ กิดการสูญ เสียพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล  
- ขอให้มีการศึกษาผลกระทบ
และการป้องกันความเสียหาย
ต่อทัศนียภาพชายฝั่ง 

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลตาม
ธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่
ในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง 

- ศึกษากิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของชายฝั่ง 

- คาดการณ์และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ
โครงการ 

 

6. 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 




