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โครงการท่าเทียบเรือท่ี 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 

1 เหตุผล ความจ าเปน็ และความเป็นมาของโครงการ 

ท่าเทียบเรือของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน (บริษัทฯ) 
ตั งอยู่ภายในอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้าบลมาบตาพุด อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
เป็นท่าเทียบเรือส้าหรับสนับสนุนการขนถ่ายสารปิโตรเลียมของโรงกลั่นน ้ามัน ซึ่งเปิดใช้งานในปัจจุ บันแล้ว
จ้านวน 3 ท่า แต่ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ มีการพัฒนาและเติบโตขึ นท้าให้อัตราการใช้ท่าเทียบเรือสูงเกินกว่า
มาตรฐานการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาท่าเทียบเรือที่ 4 เพิ่มขึ นอีก 1 ท่า เพื่อลดอัตราการใช้
งานของท่าเทียบเรือในปัจจบุันใหส้ามารถด้าเนินงานซ่อมบ้ารุงได้ตามระยะเวลาทีก่้าหนดไว้และสามารถใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัยต่อเนื่อง รวมทั งสามารถรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในอนาคต  

ต้าแหน่งของท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัทฯ ตั งอยู่ทางทิศเหนือของท่าเทียบเรือที่ด้าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตสามารถรองรับเรือที่มีขนาด 1,000-100,000 เดทเวทตัน (DWT) 
หรือสามารถรองรับเรือที่มีความยาวตั งแต่ 65-250 เมตร มีความยาวหน้าท่ารวมหลักเทียบเรือประมาณ 65 
เมตร และความยาวหน้าท่ารวมหลักผูกเรือประมาณ 274 เมตร มีพื นที่ใช้สอยบริเวณชานชาลาเทียบเรือ 957 
ตารางเมตร (กว้าง 20.8 เมตร ยาว 46.0 เมตร) เป็นท่าเรือส้าหรับขนถ่ายสารปิโตรเลียมที่ไม่จัดเป็น 
สารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 โดยในการก่อสร้างจะมีการขุดลอกร่องน ้าเพื่อใช้เป็นจุดจอดเรือและกลับล้าเรือซึ่งคาดว่า
จะมีปริมาณตะกอนที่เกิดจากการขุดลอกรวมประมาณ 934,000 ลูกบาศก์เมตร  

ทั งนี  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดประเภท ขนาด และวิธีการปฏิบัติส้าหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. 2553 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) ก้าหนดให้ “โครงการหรือกิจการท่าเทียบเรือที่ 1) ที่
มีความยาวหน้าท่าที่เรือเข้าเทียบได้ (Berth Length) ตั งแต่ 300 เมตรขึ นไป หรือมีพื นที่หน้าท่าตั งแต่ 10,000 
ตารางเมตรขึ นไป ยกเว้น ท่ าเรือที่ชาวบ้านใช้สอยในชีวิตประจ้า วันและการท่องเที่ยว 2) ที่มีการ 
ขุดลอกร่องน ้า ตั งแต่ 100,000 ลูกบาศก์เมตร ขึ นไป 3) ที่มีการขนถ่ายวัตถุอันตรายหรือกากของเสียอันตราย
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 มีปริมาณรวมกันตั งแต่ 25,000 ตัน/เดือน ขึ นไป หรือมีปริมาณรวมกันทั งปีตั งแต่ 
250,000 ตัน/ปี ขึ นไป” ต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  (EHIA)  
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ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางในการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
(ฉบับที่  4) พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  18 กันยายน พ.ศ. 2560) ซึ่งโครงการ  
ท่าเทียบเรือที่ 4 จะมีการขุดลอกร่องน ้ามากกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร ขึ นไป จึงเข้าข่ายต้องจัดท้ารายงาน 
EHIA โดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด เป็นผู้จัดท้ารายงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อส้านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาต่อไป 

ที่ผ่านมา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท ยูไนเต็ด 
แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด ได้ด้าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เวลา 08.30-14.30 น. (ก้าหนดการตามหนังสือเชิญ) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี  ระยอง อ้าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ด้วยเหตุนี  จึงได้จัดท้ารายงานฉบับนี ขึ นเพื่อสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นฯ (ค.3) อันประกอบด้วย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ  
ความคิดเห็นจากแบบประเมินผล และความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ  
รวมทั งค้าชี แจงในประเด็นต่างๆ พร้อมส่งให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อทราบ และส่งให้ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป 

2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 ลักษณะของโครงการ 

ท่าเทียบเรือที่ 4 เป็นท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับเรือที่มีขนาด 1,000-100,000 เดทเวทตัน (DWT) 
หรือสามารถรองรับเรือที่มีความยาวตั งแต่ 65-250 เมตร มีสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตกว้าง 8 เมตร  
ยาวประมาณ 85 เมตร โดยสะพานออกแบบให้เป็นแบบโปร่ง ปลายสะพานเป็นชานชาลาเทียบเรือ (Loading 
Platform) มีพื นที่ใช้สอยบริเวณชานชาลาเทียบเรือประมาณ 957 ตารางเมตร (กว้าง 20.8 ยาว 46.0 เมตร)  
มีหลักเทียบเรือ (Breasting Dolphin) จ้านวน 2 หลัก มีความยาวหน้าท่ารวมหลักเทียบเรือประมาณ 65 
เมตร และ มีหลักผูกเรือ (Mooring Dolphin) จ้านวน 6 หลัก มีความยาวหน้าท่ารวมหลักผูกเรือประมาณ 
274 เมตร โดยจะมีการขุดลอกร่องน ้าจนถึงบริเวณหน้าท่าเรือส้าหรับจอดเรือและพื นที่แอ่งกลับล้าเรือ มีพื นที่
ที่จะต้องขุดลอกประมาณ 427,900 ตารางเมตร มีปริมาณตะกอนที่เกิดจากการขุดลอกรวมประมาณ 934,000 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ได้ความลึกน ้าประมาณตั งแต่ -3 ถึง -12.5 เมตร CD หรือ -10.3 เมตรจากระดับน ้าทะเล



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
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ปานกลาง ทั งนี  จะขนส่งเสาเข็ม/วัสดุก่อสร้างเข้าพื นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนใหญ่โดยทางเรือ และจะมีการ
ขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างประมาณ 5-10 เที่ยวต่อวัน มีวิธีการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 4 ดังนี  

1) ตอกเสาเข็มโดยใช้เรือปั้นจั่น 

2) ติดตั งแบบหล่อคอนกรีต จากนั นวางเหล็กเสริมคอนกรีตของโครงสร้าง และเทคอนกรีต 

3) ติดตั งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ส้าหรับการจอดเรือ เช่น หลักเทียบเรือ หลักผูกเรือ สะพานทางเดิน  
ราวกันตก ไฟฟ้าแสงสว่าง บันได และยางกันกระแทก เป็นต้น 

4) ติดตั งอุปกรณ์/เครื่องมือ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บนท่าเทียบเรือ เช่น อุปกรณ์ขนถ่าย 
(Loading Arms) ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เป็นต้น 

เมื่อเปิดด้าเนินการ ท่าเทียบเรือที่ 4 จะท้าการขนถ่ายสารปิโตรเลียมต่างๆ ซึ่งมีทั งการน้าเข้า 
(Import) และการส่งออก (Export) รวมทั งหมด 12 ชนิด โดยจะมีการน้าเข้าสารปิโตรเลียม 2 ชนิด ได้แก่ 
น ้ามันดิบ (Crude Oil) และคอนเดนเสท (Full Range Condensate Oil) และมีการส่งออกสารปิโตรเลียม 
10 ชนิด ได้แก่ น ้ามันเตา (Fuel Oil) แนฟทา (Light Naphtha) รีฟอร์เมต (Reformate) ดีเซล (Diesel) 
น ้ ามั นอากาศยาน (Jet A-1) ก๊ าซแอลพี จี  (LPG) น ้ ามั นแครก เกอร์บ อททอม (Cracker Bottom)  
น ้ามันแก๊สโซลีน (Gasoline) ลองเรสิดิว (Long residue) และคอนเดนเสท เรสสิดิว (Condensate Residue) 

2.2 ท่ีตั งและขอบเขตพื นท่ีศึกษาของโครงการ 

ท่าเทียบเรือที่ 4 ตั งอยู่ภายในอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้าบลมาบตาพุด อ้าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง ในการก้าหนดพื นที่ศึกษาส้าหรับจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะพิจารณาพื นที่รัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตรรอบที่ตั งโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื นที่บางส่วนของเทศบาลเมือง
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้แก่ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนกรอกยายชา ชุมชนหนองน ้าเย็น ชุมชนหนองแตงเม 
ชุมชนเกาะกก ชุมชนหนองบัวแดง ชุมชนคลองน ้าหู ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนซอยประปา ชุมชนวัดโสภณ 
ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนมาบชลูด ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง และบางส่วนของเทศบาลต้าบลเนินพระ  
(หมู่ที่ 4 บ้านกรอกยายชา)รวมทั งในประเด็นการคมนาคมได้พิจารณารวมไปถึงชุมชนที่อยู่ตามแนวเส้นทางการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และพื นที่โดยรอบจุดทิ งตะกอนที่กรมเจ้าท่าอนุญาต ซึ่งอยู่ห่างจากจุดขุดลอกไม่น้อยกว่า 
22 กิโลเมตรด้วย ส้าหรับประเด็นการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพอากาศได้ก้าหนดให้มีพื นที่ศึกษาครอบคลุม 
25 ตารางกิโลเมตร รอบที่ตั งโครงการ ดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 ท่ีตั งโครงการ 
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3 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนรา่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

ตามข้อก้าหนดท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ระบุให้มีการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาและ
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้ด้าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยด้าเนินการตามข้อก้าหนดตามท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฯ (18 กันยายน พ.ศ. 2560) ซึ่งมีขั นตอนการด้าเนินการแสดงดังตารางท่ี 1 และมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี  

ตารางท่ี 1 การด าเนนิการตามขั นตอนการรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

การด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 
1. การแจ้งล่วงหน้า (ล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 1 เดือน ผ่านช่องทางการ
สื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง) 

ตั งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 

 

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

2. ก า ร เปิ ด เผ ย ร่ า ง ร า ย ง า น ฯ 
(ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง) 

ตั งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 

เปิ ด เผยร่างรายงานฯ  ให้ ผู้ มี ส่ วนเก่ียวข้ องและ
สาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน  
ก่อนการจัด เวทีฯ  โดยผ่ านช่ องทางต่ างๆ รวม 4 
ช่องทาง ได้แก่ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จัดวาง
เอกสาร เว็บไซต์ และการติดต่อขอรับเอกสารโดยตรง 

3. การรับลงทะเบียนล่วงหน้า ตั งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 
ถึงวันที่ 15 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 

เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชน ผู้ มีส่วน 
ได้ เสี ยและหน่วยงานที่ เก่ียวข้ องแจ้งความประสงค์ 
ในการเข้าร่วมเวทีฯ ได้ล่วงหน้า ด้วยการส่งแบบตอบรับ
ทางไปรษณีย์ โทรสาร และอีเมล หรือโทรศัพท์แจ้งโดยตรง 

4. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ 
(ค.3) 

วันอังคาร 19 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560  

เวลา 08.30-13.35 น. 
(ก้าหนดการตาม 
สถานการณ์จริง) 

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อน้าเสนอความเป็นมา 
รายละเอียดของโครงการ ผลการศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั งเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน (โดย
ใช้เวลาในการจัดเวทีฯ รวม 5 ชั่ วโมง 5 นาที  และ
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การด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 

แบ่ งเป็นช่ วงเวลาในการรับฟั งความคิด เห็ นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จ้านวน 3 ชั่วโมง 3 นาที) 

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

ตั งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 3 
มกราคม พ.ศ. 2561 

เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นฯ อย่างต่อเน่ือง ไม่น้อยกว่า 15 วัน รวม 4 
ช่องทาง ได้แก่ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล 

6. การจัดท้าและเปิด เผยรายงาน
สรุปความคิดเห็น 

ประมาณเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561 

จัดท้ารายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
และสาธารณชน พร้อมค้าชี แจง และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวไปยัง สผ. เพื่อทราบ และ สช. เพื่อเผยแพร่
แก่สาธารณชนต่อไป รวมถึงน้าส่งยังกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียของโครงการ 

3.1 วัตถุประสงค ์

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงข้อกังวลต่างๆ ต่อผล
การศึกษาและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และร่างมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน ซึ่งจะน้าไปพิจารณาประกอบการปรับปรุง แก้ไขรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ให้มีความสมบูรณ์ และครอบคลุมมากยิ่งขึ น 

3.2 การก าหนดกลุม่ผู้มสี่วนได้เสยี 

การก้าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) อ้างอิงตามแนวทางการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 โดยจ้าแนกกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียออกเปน็ 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้รับผลกระทบ 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท้ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) หน่วยงานที่ท้าหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 5) องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษาภายในท้องถ่ินและในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ 6) สื่อมวลชน และ  
7) ประชาชนทั่วไป  



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 9 
 

3.3 การแจ้งล่วงหน้า 

 เป็นการแจ้งให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส้านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสาธารณชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้สาธารณชน
ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดเวทีล่วงหน้า และได้ด้าเนินการ ดังนี  

 การแจ้งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รวมถึงสาธารณชน เป็นการแจ้งให้ทราบถึงก้าหนดการ 
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน รวม 6 ช่องทาง ได้แก่ การส่ง
หนังสือแจ้งล่วงหน้าถึงส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส้านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ หน่วยงาน
ราชการ ผู้น้าชุมชน กลุ่มประมงเรือเล็กพื นบ้าน การติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ การปิดประกาศ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โครงการ สถานีวิทยุท้องถ่ิน และหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน โดยเริ่ม
ประชาสัมพันธ์ตั งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 การแจ้งล่วงหน้าให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะ 

ช่องทาง ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 
1. การส่งหนังสือเชิญ ด้าเนินการจัดส่งช่วงวันที่ 15 ถึง

วันที่ 17 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560 

น้าส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ถึง 
สผ. สช. และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางไปรษณีย์และ
การน้าส่งโดยตรง รวม 186 ฉบับ 

2. ป้ายประชาสัมพันธ์ เริ่มตั งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 
ถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3x5 เมตร จ้านวน  
3 แห่ง คือ 

- บริเวณแยกตากวน-อ่าวประดู่ 
- บริเวณแยกศูนย์ราชการ 
- บริเวณแยกตลาดสี่ภาค 

3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เริ่มตั งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 
ถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ปิดประกาศโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ หน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง ที่ท้าการชุมชน และกลุ่มประมง
เรือเล็กพื นบ้านในเขตพื นที่ศึกษาของโครงการ รวม 
47 แห่ง 

4. เว็บไซต์ ช่วงวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ประชาสัมพันธ์ก้าหนดการและรายละเอียดในการจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ในเว็บไซต์ 
 www.uaeconsultant.com 

  



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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ตารางท่ี 2 การแจ้งล่วงหน้าให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะ 

ช่องทาง ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 

5. สถานีวิทยุท้องถิ่น ช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

จัดท้าสปอตวิทยุและประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานี
วิทยุท้องถิ่น คือ สถานีวิทยุอโรมา (FM 97.25 MHz) 

6. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ตีพิมพ์ฉบับวันที่ 1 – 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น คือ 
หนังสือพิมพ์ข่าวระยอง 

3.4 การเปิดเผยรา่งรายงานฯ 

เป็นการเปิดเผยร่างรายงานฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 
วัน ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง โดยเริ่มเปิดเผยร่างรายงานฯ ตั งแต่วันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 การเปิดเผยรา่งรายงานฯ ให้สาธารณชนทราบผา่นช่องทางการสื่อสารสาธารณะ 

ช่องทาง ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 

1. หนังสือน้าส่งร่างรายงานฯ ด้าเนินการจัดส่งในวันที่ 3 ถึง
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

น้าส่งหนังสือน้าส่งร่างรายงานฯ ถึง สผ. สช. และ 
กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียผ่านทางไปรษณีย์และการน้าส่ง
โดยตรง รวม 186 ฉบับ 

2. จัดวางร่างรายงานฯ ด้าเนินการจัดส่งในวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

จัดวางร่างรายงานฯ ยังหน่วยงานราชการที่ เก่ียวข้อง  
ที่ท้าการชุมชน และกลุ่มประมงเรือเล็กพื นบ้านในเขต
พื นที่ศึกษาของโครงการ รวม 47 แห่ง 

3. เว็บไซต์ ตั งแต่วันที่ 4 ธันวาคม ถึงวันที่ 
18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการ และรายละเอียด
ของช่องทางในการเปิดเผยร่างรายงานฯ ในเว็บไซต์ 
www.uaeconsultant.com  

 
 

4. ติดต่อขอรับร่างรายงานฯ ช่วงวันที่ 4 ถึงวันที่  
18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ติดต่อขอรับเอกสารโครงการได้ที่  
ผู้ประสานงานโครงการ : 

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

 



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 
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3.5 การจัดระบบลงทะเบียนล่วงหน้า 

 ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั งแต่วันที่  15 
พฤศจิกายน จนถึงวันที่  15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี  1) ทางโทรศัพท์  2) ทางโทรสาร  
3 ) ทางอีเมล และ 4) ทางไปรษณีย์ โดยพบว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีฯ เป็นการล่วงหน้า จ้านวนรวม 25 คน 
โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์จ้านวน 2 คน ผ่านทางโทรสารจ้านวน 10 คน ผ่านทางอีเมลจ้านวน 13 คน 

3.6 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนรา่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

ด้าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-14.30 น. 
(ก้าหนดการตามหนังสือเชิญ) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี  ระยอง อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี  

(1) ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) มีผู้เข้าร่วม จ้านวนรวม 487 คน และสามารถจ้าแนก
ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่ม ได้ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 จ านวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในกาทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ จ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนไดเ้สีย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (7 กลุ่ม) จ านวน (คน) 

1. ผู้รับผลกระทบ 

1.1 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 146 

1.2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด (นอกเขตพื นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ) 195 
1.3 กลุ่มประมงพื นบ้านเรือเล็ก 63 

1.4 โรงงาน/สถานประกอบการ 3 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

2.1 เจ้าของโครงการ  17 

2.2 บริษัทที่ปรึกษา 17 
3. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   - 

4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  25 

5. องค์การเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา  
และนักวิชาการอิสระ 

5 

6. สื่อมวลชน 1 

7. ประชาชนท่ัวไป 15 

รวม 487 

หมายเหตุ : จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมอ้างอิงจากใบลงทะเบียนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ในการทบทวนร่างรายงาน 
การวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมฯ  ของโครงการท่ าเที ยบ เรือที่  4 ของบ ริ ษัท  พีที ที  โกลบอล  
เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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(2) ขั นตอนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) จากการด้าเนินการจัดเวทีฯ สามารถสรุป
ก้าหนดการ และรูปแบบกิจกรรมตามช่วงเวลาและสถานการณ์จริง ได้ดังนี   

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
 *** รับประทานอาหารว่าง*** 
08.45-09.00 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและแจ้งก้าหนดการของการรับฟัง

ความคิดเห็น 
09.00-09.15 น. - กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็น  
   โดย คุณสุภัทร อรุณฤกษ์ถวิล 
 ผู้อ้านวยการท่าเรือโรงกลั่นน ้ามัน 
  - กล่าวเปิดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น  
 โดย คุณยุทธพล องอาจอิทธิชัย 
  ปลัดจังหวัดระยอง 
09.15-10.17 น. น้าเสนอโครงการโดยล้าดับการน้าเสนอ ประกอบด้วย  

- ความเป็นมา หลักการและเหตุผล ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ  
- การด้าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึง

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 โดย คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ (ผู้ช้านาญการด้านสิง่แวดล้อม) 

 โดย คุณเกรียงไกร บางประภา (ผู้จัดการโครงการ) 
 โดย คุณนวรัตน์ เกี ยวมาศ (ผู้ช้านาญการด้านสิ่งแวดล้อม) 
10.17-13.20 น.   ผู้ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
13.20-13.35 น.  สรุปการรับฟังความคิดเห็น  

โดย คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ (ผู้ช้านาญการด้านสิ่งแวดล้อม) 
   กล่าวปิดการรับฟังความคิดเห็น 

โดย คุณสุภัทร อรุณฤกษ์ถวิล (ผู้อ้านวยการท่าเรือโรงกลั่นน ้ามัน) 
13.35 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
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ในการจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นฯ (ค.3) ในครั งนี  ใช้เวลาในการจัดเวทีทั งหมดเริ่มตั งแต่ 
การลงทะเบียนจนถึงการปิดการรับฟังความคิดเห็น รวม 5 ช่ัวโมง 5 นาที โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาในการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จ้านวน 3 ช่ัวโมง 3 นาที ซึ่งแสดงว่า ช่วงเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่
น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง และไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั งหมด สอดคล้องตามข้อก้าหนดในท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (พ.ศ. 2560) ส้าหรับภาพถ่ายบรรยากาศในการจัดเวที 
รับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) แสดงดังรูปท่ี 2 

  

  

  

  

รูปท่ี 2 ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) 
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(3) สื่อการน าเสนอ และเอกสารส าหรับการจัดเวทีฯ  สื่อและเอกสารส้าหรับการจัดเวทีฯ 
ประกอบด้วย สื่อในการน้าเสนอ (Slide Presentation) จดหมายข่าว (Press Release) และชุดเอกสาร
ส้าหรับการสัมมนา ได้แก่ ก้าหนดการ เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น แบบประเมินผล กระดาษเขียน
ข้อค้าถาม ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม และไปรษณียบัตร  

(4) การเปิดรับฟังความคิดเห็นภายหลังการจัดเวทีฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการภายหลัง
จากจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ตั งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1) ทางไปรษณียบัตร 2) ทางอีเมล 3) โทรศัพท์ 
และ 4) ทางโทรสาร 

(5) การรับฟังความคิดเห็นในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) ในการจัดเวทีรับฟัง 
ความคิดเห็นฯ (ค.3) ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี  

 การสอบถามโดยตรงในทีป่ระชุม 

 การเขียนค้าถามและข้อเสนอแนะในกระดาษเขียนข้อค้าถามที่แนบไปพร้อมกับเอกสาร
ส้าหรับการประชุม 

 แบบประเมินผลที่แจกใหผู้เ้ข้าร่วมประชุมพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม และขอรับ
คืนภายหลังเสร็จสิ นการจัดเวทรีับฟังความคิดเห็นฯ 

4 ผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) 

(1) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3)  

หลังจากน้าเสนอรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วมประชุมได้น้าเสนอประเด็นห่วงกังวล และ
สอบถามรายละเอียดโครงการ ตลอดจนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการผ่านการแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมและกระดาษเขียนข้อค้าถาม ซึ่งสามารถสรุปความคิดเห็น พร้อมทั งค้าชี แจง แสดงรายละเอียดดัง
Error! Reference source not found. 
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ค าถามและข้อเสนอแนะ 
แหลง่ที่มาของค าถาม 

ค าชี แจง ในที่
ประชุม 

กระดาษ
ค าถาม 

1. รายละเอียดโครงการ 

การขุดลอกตะกอนของท่าเทียบเรือที่ 4 มี
ปริมาณและใช้ระยะเวลาด้าเนินการเท่าใด 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
การด้าเนินการขุดลอกและน้าตะกอนไปทิ งของท่าเทียบ
เรือที่ 4 จะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน ซ่ึงคาดว่าจะ
มีปริมาณที่เกิดจากการขุดลอกรวมประมาณ 934 ,000 
ลูกบาศก์เมตร  

สามารถน้าตะกอนที่ขุดลอกขึ นมาใช้ในการ
ถมที่บนบกได้หรือไม่ เสนอให้น้าตะกอนที่ขุด
ลอกขึ นมาใช้ในการถมที่บนบก เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสัตว์น ้า 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
การน้าตะกอนไปใช้บนบกขัดกับมาตรา 1305 ที่ระบุไว้ว่า 
ไม่สามารถน้าดินตะกอนจากทะเลขึ นมาถมที่บนบกได้
เน่ืองด้วยเป็นทรัพย์สินของรัฐ 
ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
ตามมาตรา 1305 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ 
มีข้อก้าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับดินที่อยู่ใต้ทะเล
ว่า ดินที่อยู่ ใต้ทะเลไม่สามารถน้ามาถมพื นที่บนบกซ่ึง
เอกชนเป็นเจ้าของได้ เน่ืองจากเป็นทรัพย์สินของรัฐ 
ดังนั น โครงการจึงไม่สามารถน้าดินตะกอนจากทะเลมา
ถมที่บนบกได้ เน่ืองด้วยขัดกับข้อกฎหมายดังกล่าว 

จุดทิ งตะกอนที่ห่างจากชายฝั่ง 22 กิโลเมตร 
มีขนาดพื นที่ส้าหรับทิ งตะกอนเท่าใด และมี
ทิศทางการแพร่กระจายของตะกอนหลังจาก
น้าไปทิ งอย่างไร 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
พื นที่ทิ งตะกอนที่ปัจจุบันมีการอนุญาตให้น้าตะกอนไปทิ ง
มีขนาดประมาณ 2,025 ไร่ ทั งนี พื นที่ที่โครงการจะน้า
ตะกอนไปทิ งเป็นจุดที่กรมเจ้าท่าให้ค้าแนะน้าว่ามีความ
เหมาะสมในการน้าตะกอนไปทิ ง โดยมีการระบุพิกัดที่
ชัดเจน เม่ือโครงการฯ น้าตะกอนไปทิ งในทะเลบริเวณนั น 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบการ
ด้าเนินการของโครงการฯ ได้ ทั งนี  ผลการศึกษาจาก
แบบจ้าลอง พบ ว่า ภายหลังจากการทิ งตะกอนที่
ร ะย ะห่ างจากชายฝั่ ง  22  กิ โล เมต ร  ต ะกอน จะ
แพร่กระจายขนานกับชายฝั่งโดยไม่พัดเข้าฝั่ง จึงคาดว่า
จะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งปะการัง และสัตว์น ้า 
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แหลง่ที่มาของค าถาม 
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กระดาษ
ค าถาม 

2. การศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

พื นที่จุดทิ งตะกอนมีสภาพความอุดมสมบูรณ์
และความหลากหลายทางชีวภาพมากน้อย
เพียงใด และต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดในการ
ฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเช่นเดิม 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
จากการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันเบื องต้นบริเวณ
จุ ด ทิ งต ะ กอ น จาก ฐ าน ข้ อ มู ล กรม ป ระ ม ง  แ ล ะ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า จุดทิ งตะกอน
ดังกล่าวมีความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ
ค่อนข้างน้อย ไม่ได้เป็นแหล่งวางไข่ของปลา และแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์น ้าวัยอ่อน อีกทั งปะการังที่อยู่ใกล้ที่สุด
ห่างจากจุดทิ งตะกอนประมาณ 18 กิโลเมตร แต่อย่างไรก็
ตาม ก่อนที่จะน้าตะกอนไปทิ ง โครงการได้ก้าหนดให้มี
มาตรการส้ารวจพื นที่จุดทิ งตะกอนก่อน โดยให้ทบทวน
ข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ  พื นที่ ระบบนิ เวศทะเลที่ อ่ อนไห ว  
จากข้ อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งและ 
กรมเจ้าท่า และส้ารวจเพื่อยืนยันว่ามีระบบนิเวศอ่อนไหว
หรือไม่โดยรอบพื นที่ที่จะน้าตะกอนไปทิ งนอกชายฝั่งรอบ
จุดทิ งตะกอน ในรัศมี 2 กิโลเมตร โดยการส้ารวจสภาพ
ก าย ภ าพ พื น ท ะ เล  (Bathymetric Survey) พ ร้ อ ม
บันทึกภาพระหว่างการส้ารวจ และรายงานผลการส้ารวจ
ต่อกรมเจ้าท่าเพื่อประกอบการขออนุญาตก่อนด้าเนินการ  
ทั งนี  ผลจากการคาดการณ์การฟุ้งกระจายของตะกอน 
พบว่า ความเข้มข้นของตะกอนสูงสุดเกิดที่จุดทิ งตะกอน มี
ค่าไม่เกิน 173 มิลลิกรัมต่อลิตร พื นที่การฟุ้งกระจายที่
ความเข้มข้นมากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ประมาณ 1.66 
ตารางกิโลเมตร สูงที่สุดช่วงเดือนกรกฎาคม ตะกอนจะฟุ้ง
กระจายออกไปโดยรอบ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง จึงจะ
มีความเข้มข้นเหลือไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากับ
ความเข้มข้นพื นฐานของน ้าทะเล โดยการแพร่กระจายของ
ตะกอนเป็นไปในทิศทางหลักของกระแสน ้ า คือ ทิ ศ
ตะวันออก-ตะวันตก ซ่ึงไม่พัดเข้าหาฝั่ง และจะมีลักษณะ
เช่นนี ตลอดระยะเวลาที่จะน้าตะกอนไปทิ ง ประมาณ 4-5 
เดือน จากนั นสภาพท้องทะเลบริเวณดังกล่าวจะฟื้นฟูกลับ
สู่สภาพเดิม 



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 17 
 

ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3)  

ค าถามและข้อเสนอแนะ 
แหลง่ที่มาของค าถาม 

ค าชี แจง ในที่
ประชุม 

กระดาษ
ค าถาม 

โครงการฯ มีการบริหารจัดการน ้าอับเฉา
อย่างไร 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
การจัด การน ้ า อับ เฉ าจากเรือขนส่ งของโค รงการ
ด้าเนินการโดยมีการเก็บน ้าอับเฉาไว้ในถัง ซ่ึงจะถูกแยก
ออกจากน ้าส่วนอ่ืนๆ จึงไม่มีการปนเปื้อน ส่วนน ้าเสียจะ
เก็บรวบรวมไว้ต่างหากเพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไป
ก้าจัด 

ปัญหาจ้านวนสัตว์ทะเลลดลง แก้ได้โดยตั ง
ศูนย์เพาะพันธ์ุและเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ปล่อยลง
ทะเล 

-  ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
โครงการได้ก้าหนดให้มีมาตรการในการสนับสนุนการ
ด้าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
และการปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าบริเวณชายหาดในเขตเทศบาล
เมืองมาบตาพุดเป็นประจ้าทุกปี รวมทั งให้มีการสนับสนุน
และประสาน งาน กับห น่ วย งาน ที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง เช่ น  
กรมประมง กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 
สถาบันวิจัยหรือสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง เป็นต้น ในการ
ฟื้นฟูหรืออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื นที่ จังหวัด
ระยองเป็นประจ้า 

โครงการฯ มีการศึกษาข้อมูลพื นฐานของ
โลหะหนักก่อนด้าเนินการขุดลอกและทิ ง
ตะกอนหรือไม่ 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
โครงการได้ส้ารวจคุณลักษณะตะกอนทางเคมี บริเวณ
พื นที่ขุดลอกตามระดับความลึกที่ จะขุด จ้านวน 29 
ตัวอย่าง ผลการส้ารวจพบว่า มีองค์ประกอบของโลหะ
หนักและสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (PAHs) อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ก้าหนด
หลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเลทุกดัชนี 

ต้องการให้ มีการตรวจสอบคุณ ภาพของ
ตะกอน สารแขวนลอย และการปนเปื้อนใน
ของตะกอน  ที่ อ าจจะ มี ผลกระท บ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 

-  

ตะกอนจากการขุดลอก ควรมีการตรวจ
วิเคราะห์องค์ประกอบก่อน เพราะอาจจะมีแร่
ธาตุส้าคัญที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้อยู่
ในนั น 

-  

ห่วงกังวลเรื่องการฟุ้งกระจายของตะกอนที่จะ
ส่ งผลกระท บต่ อป ะการั ง  และสัต ว์น ้ า 
เน่ืองจากพื นที่ทิ งตะกอนของโครงการฯ อาจ
เป็นจุดที่ใช้ร่วมกันของหลายๆ โครงการ 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
ในการประเมินการแพร่กระจายของตะกอน ได้ ใช้
แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ MIKE21 ซ่ึงมีแบบจ้าลอง
ย่ อ ย ใน ก า ร ค้ า น ว ณ ส ภ า พ อุ ท ก พ ล ศ า ส ต ร์ 
(Hydrodynamics Model) และการแพร่กระจายของ
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ตะกอน (Sediment Dispersion Model) ซ่ึงได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลเพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ น ทั งนี คณะกรรมการผู้ช้านาญการและสผ. จะเป็น
ผู้ต รวจสอบและพิ จารณ าผลการประเมิน อีกครั ง 
นอกจากนี  โครงการได้ก้าหนดให้มีการส้ารวจสภาพพื นที่
ทิ งตะกอนทั งก่อนและหลังการด้าเนินการ 
ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
พื นที่ทิ งตะกอนของโครงการเป็นพื นที่ใหม่ที่กรมเจ้าท่าได้
ให้ค้าแนะน้าส้าหรับโครงการ ซ่ึงยังไม่มีโครงการใดได้รับ
อ นุ ญ าต ให้ น้ าต ะ กอ น ไป ทิ งยั งบ ริ เวณ ดั งก ล่ า ว  
จากการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน พบว่า 
บริเวณพื นที่ทิ งตะกอนของโครงการมีระยะห่างจากแหล่ง
ปะการังที่ ใกล้ที่ สุดประมาณ 18 กิโลเมตร ซ่ึงในการ
คาดการณ์ผลกระทบโดยใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์
พบว่า พื นที่การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มีความเข้มข้น
ของสารแขวนลอยมากกว่า 10 มิลลิ กรั มต่ อลิ ต ร 
(มากกว่าความเข้มข้นพื นฐานของน ้าทะเล) จะมีพื นที่
ประมาณ 1.66 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงกระจายไปไม่ถึ ง
บริเวณอ่อนไหวดังกล่าว  

ขอให้ ท้ าให้ โม เด ล/คอนทั วร์  (contour) 
แสดงผลกระทบการฟุ้งกระจายของตะกอนใน
แต่ละฤดูกาล พร้อมแสดงผลทั งข้อมูลและ
ภาพ เน่ืองจากมีความสัมพันธ์กับการกัดเซาะ
ชายฝั่ง การฟุ้ งกระจายของตะกอนไปยัง
บริเวณที่มีแนวปะการังและหญ้าทะเล ในแนว
ทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 

-  ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
โครงการได้จัดท้าข้อมูลและภาพแสดงการฟุ้งกระจาย
ของตะกอนในแต่ละฤดูกาล โดยจ้าแนกเป็นข้อมูลราย
เดื อน ตั งแต่ เดื อนมกราคมถึ ง เดื อน ธันวาคมแล้ ว  
โดยรายละเอียดดังแสดงในร่างรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 (ธันวาคม พ.ศ. 2560) บทที่ 5 
การป ร ะ เมิ น ผลกร ะท บ สิ่ งแ วดล้ อม  หั วข้ อ  5.1  
สมุทรศาสตร์และการฟุ้ งกระจายของตะกอน ซ่ึงผล
การศึกษา พบว่า ในเดือนกรกฎาคม จะมีพื นที่การฟุ้ง
กระจายของตะกอนที่ มี ความเข้มข้นมากกว่า 10 
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มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากที่สุด ประมาณ 1.66 
ตารางกิโลเมตร โดยมีระยะการฟุ้งกระจายกว้างประมาณ 
2 กิโลเมตร ในแนวทิศตะวันออกและตะวันตกขนานกับ
ชายฝั่ ง ไม่พัด เข้าหาฝั่ง และกระทบต่อบริเวณแนว
ปะการังและหญ้าทะเลใกล้เคียงน้อยมาก 

หน่วยงานใดเป็นผู้ ก้ากับดูแล หากมีการ
ลักลอบทิ งของเสียในทะเล และชุมชนจะมี
ส่วนร่วมในการช่วยติดตามดูแลได้อย่างไร 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานหลักที่เป็นผู้ก้ากับดูแล หากมี
การลักลอบทิ งของเสียในทะเล โดยอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 
และพิธีสาร ค.ศ. 1978 (International Convention 
for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 
and Protocol 1978-MARPOL 73/78) ก้าหนดให้เรือ
ต้องปล่อยทิ งของเสียที่ท่าเรือ โดยท่าเรือต้องจัดเตรียม
อุปกรณ์รองรับของเสียให้เพียงพอ เพื่อให้บริการแก่เรือ
โดยไม่ก่อให้ เกิดการล่าช้า ซ่ึงของเสียตามอนุสัญญา 
MARPOL 73/78 ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการรองรับของ
เสียจากเรือที่ท่าเรือ คือ ของเสียจากน ้ามัน ของเหลวที่
เป็นพิษ น ้าเสีย และขยะ นอกจากนี  ระบบการจัดการ
ของเสียปัจจุบันนอกเขตท่าเรือมีการรวบรวมของเสียปน
น ้ามันและขยะจากเรือของท่าเรือ น้าไปบ้าบัดและก้าจัด
ที่นอกเขตท่าเรือโดยตัวแทนเรือจะติดต่อบริษัทที่ได้รับ
การประกาศชื่อจากกรมเจ้าท่าให้เป็นผู้รวบรวมน้าไป
บ้าบัดและก้าจัดต่อไป อีกทั งยังมีหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง  
เป็นต้น ที่สามารถบังคับใช้บทลงโทษกับเรือกรณีที่มีการ
ก่อมลพิษในทะเล อันจะส่งผลให้ทรัพยากรทางทะเล
เสียหาย  
อย่างไรก็ตาม ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการช่วยติดตามดูแล
ได้  โดยโครงการได้ก้าหนดให้ มีมาตรการ ซ่ึงจัดให้ มี
ตัวแทนของชุมชนใกล้ เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบการด้าเนินโครงการ ผ่านทางช่องทาง
คณะท้างานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการด้วย 



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 20 
 

ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3)  

ค าถามและข้อเสนอแนะ 
แหลง่ที่มาของค าถาม 

ค าชี แจง ในที่
ประชุม 

กระดาษ
ค าถาม 

ขยะมูลฝอยจากการที่มีคนงานเข้ามาในพื นที่ 
โครงการจะมีการจัดการอย่างไร 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
ในระยะก่อสร้าง โครงการได้ก้าหนดให้มีมาตรการในการ
จัดการของเสียและขยะมูลฝอย ดังนี   
1) ห้ามไม่ให้มีการก้าจัดขยะโดยวิธีการเผากลางแจ้งใน

บริเวณพื นที่ก่อสร้าง 
2) ห้ามไม่ให้คนงานทิ งขยะลงทะเล 
3) จัดให้มีถังขยะที่ปิดมิดชิดอย่างเพียงพอเพื่อรองรับ

ขยะแต่ละประเภท เช่น ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูล
ฝอย รีไซเคิล และขยะมูลฝอยอันตราย เป็นต้น 

4) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะและกากของเสียไว้ตามจุด
ต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

5) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาติดต่อเทศบาลเมืองมาบตาพุด
เพื่อน้าขยะมูลฝอยไปด้าเนินการก้าจัดอย่างถูก
สุขลักษณะต่อไป 

6) ก้าหนดให้ผู้ รับเหมามีการจัดการกากของ เสียให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  
การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
อย่างเคร่งครัด 

คนงานน้าขยะมูลฝอยกลับมาทิ งในพื นที่
ชุมชน ขอให้มีมาตรการในการควบคุมเพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อชุมชนด้วย 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
โครงการได้ก้าหนดมาตรการให้ผู้รับเหมาจัดให้มีภาชนะ
รองรับขยะและกากของเสียไว้ตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสม
อย่างเพียงพอ รวมทั งแยกประเภท เช่น ขยะมูลฝอย
ทั่วไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะมูลฝอยอันตราย  
เป็นต้น เพื่อให้คนงานทิ งขยะตามจุดที่ก้าหนดแล้ว ทั งนี 
โครงการจะน้าไปก้าหนดในเงื่อนไขสัญญาจ้างผู้รับเหมา
เพิ่มเติมไม่ให้คนงานน้าขยะมูลฝอยกลับมาทิ งในพื นที่
ชุมชน เพื่อป้องกันผลกระทบจากขยะมูลฝอยต่อชุมชน 

การกองเทรวมขยะมูลฝอย เป็นปัญหาต่อ
ชุมชนและเทศบาล ขอให้มีการก้าจัดภายใน
โดยไม่ควรน้ามาทิ งรวมกับขยะชุมชนและ
เทศบาล 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
โครงการได้ก้าหนดเป็นมาตรการให้ผู้รับเหมาติดต่อ
เทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อน้าขยะมูลฝอยจากพื นที่
ก่อสร้างไปด้าเนินการก้าจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป 
โดยโครงการจะควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
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3. การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ 

เน่ืองจากในมาตรการฯ ได้ระบุว่าให้มีการ
ซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจ้า อย่างน้อยปีละ 1 
ครั ง ซ่ึงข้อความดังกล่าวไม่สอดคล้องกัน  
จึงควรระบุความถี่ ในการซ้อมแผนฉุกเฉิน
อย่างเป็นประจ้าให้ชัดเจน เช่น จัดให้มีการ
ซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ 4 ครั ง เป็นต้น 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
โครงการได้ปรับปรุงข้อความในมาตรการ โดยปรับจากค้า
ว่า “เป็นประจ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง” เป็น “อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั ง” เพื่อระบุความถี่ให้ชัดเจนแล้ว ดังนี  
- ซ้อมแผนฉุกเฉิน ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง   
- ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีการซ้อมการปฏิบัติ เมื่อ

เกิดอัคคีภัย/การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั ง 

บ ริ ษั ท ฯ  มี ก า ร ศึ ก ษ าผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง 
สารเบนซีนที่ อาจเกิดขึ นจากการด้ าเนิน
กิจกรรมของโครงการฯ ต่อชุมชนแล้วหรือไม่ 
อย่างไร 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
โครงการได้มีการศึกษาผลกระทบของสารเบนซีนภาย
หลังมีโครงการทั งจากท่าเรือที่ 4 และผลกระทบร่วมกับ
ท่าเรือที่ 1 ถึง 3 ที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงพบว่ามีค่า
ไม่เกินค่ามาตรฐานฯ ดังนั น ผลกระทบจากสารเบนซีนต่อ
สุขภาพจึงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย 
ส้าหรับผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากค่า HQ 
แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงน้อยมาก ซ่ึงค่าความเข้มข้น
สูงสุดจะอยู่บริเวณพื นที่โครงการ จึงอาจเกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานได้ ด้วยเหตุนี  
จึงได้มีการก้าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง 
รวมถึ งติ ด ต ามต รวจสอบ  เช่ น  การ จั ดท้ า  VOCs 
Inventory เป็นต้น กล่าวโดยสรุป ได้ ว่า การพัฒนา
โครงการเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการรับสัมผัสสาร
เบนซีนน้อยมาก 

เสน อให้ ท บท วนและ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ใน 
รายงานฯ บทที่ 6 และบทที่  7 เช่น ข้อมูล
สถานบริการสาธารณสุขในพื นที่ ความถี่ใน
การติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ และ
มาตรการด้านการตรวจสุขภาพ เป็นต้น 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
ส้าหรับข้อมูล รายละเอียดที่ได้เสนอแนะ โครงการจะรับ
ไปเพิ่มเติมและปรับปรุงให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ น  
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ขอให้ชี แจงผลกระทบเน่ืองจากการระเบิด
เน่ืองจากการรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมีต่อ
คน สัต ว์เลี ยง และบ้านเรือน รวมทั งการ
ปฏิบัติตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

-  ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
ผลกระทบจากการรั่วไหลและแรงระเบิดของก๊าซแอลพีจี
และแนฟทาจากการคาดการณ์กรณีร้ายแรงที่สุดเม่ือ
พิจารณาแรงดัน 2.0 ปอนด์ต่อตารางนิ ว ซ่ึงท้าให้ก้าแพง
และหลังคาบางส่วนพังทลาย เกิดขึ นในพื นที่บริเวณนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะห่างจากจุดรั่วไหลมากที่สุด
ไม่เกิน 212 เมตร ซ่ึงไม่กระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
พื นที่โครงการ โดยผลกระทบต่อสุขภาพ การปฏิบัติตัว
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน และวิธีการปฐมพยาบาล มีดังนี  
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ก๊าซแอลพีจี : การหายใจเอาก๊าซที่มีความเข้มข้นสูง

อาจเกิดการกดระบบประสาทส่วนกลางเป็นผลให้
ปวดศีรษะ มึนงงและคลื่นไส้ การรับสัมผัสอย่าง
ต่อเน่ืองอาจท้าให้หมดสติและ/หรือเสียชีวิตได้  

- แนฟทา : เม่ือสัมผัสผิวหนัง และตาจะท้าให้เกิดการ
ระคายเคือง เม่ือสูดดมจะท้าให้เกิดการระคายเคือง
ระบบทางเดินหายใจ หากสูดดมในปริมาณมากอาจ
ท้าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ และคลื่นไส้  

การปฏิบัติตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  
- ก๊าซแอลพีจี : เคลื่อนย้ายแหล่งก้าเนิดไฟทั งหมดใน

บริเวณรอบๆ อพยพคนออกจากบริเวณ ใช้มาตรการ
ป้องกันไฟฟ้าสถิต ต้องต่อสายดินและเชื่อมประจุ
อุปกรณ์ทั งหมด สวมชุดป้องกันสารเคมี ถุงมือ แว่น
ครอบตาและอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดดูด
ซับก๊าซและไอ โดยข้อควรระวัง คือ ก๊าซสามารถ
สะสมในพื นที่ต่้า ป้องกันการแพร่กระจายของก๊าซเข้า
ไปในท่อระบายน ้าทิ ง ใช้ระบบการระบายอากาศและ
ในบริเวณที่อับอากาศ  

- แนฟทา : ให้ปิดกั นแหล่งจุดติดไฟ เปลวไฟ การสูบบุหรี่
ในพื นที่อันตราย กั นแยกพื นที่อันตรายจนกระทั่งก๊าซ
สลายตัวหมด ให้หยุดการรั่วไหลได้โดยปราศจากความ
เสี่ยงอันตราย ใช้น ้าฉีดเป็นฝอยเพื่อลดการแพร่กระจาย
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ของไอระเหย อย่าสัมผัสหรือเดินข้ามสาร โดยข้อควร
ระวัง คือ ป้องกันไม่ให้สารไหลลงท่อระบายน ้าทิ ง  

วิธีการปฐมพยาบาล  
- ก๊าซแอลพี จี : ให้ย้ายผู้ประสบภัยไปยังบริเวณที่ มี

อากาศบริสุทธ์ิ ให้พักในท่าที่หายใจได้สะดวก หากหยุด
หายใจให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ น้าส่งแพทย์ทันที ในกรณี
ของแผลที่ เกิดจากความเย็นจัดให้ล้างด้วยน ้าอุ่นใน
บริเวณที่สัมผัส รีบไปพบแพทย์ทันที ใช้น ้าราดบน
เสื อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนที่จะถอดออกเน่ืองจากเสื อผ้าที่
ปนเปื้อนอาจก่อให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ได้ ล้างตา
ด้วยน ้าเป็นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก 
หากถอดออกได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป  

- แนฟทา : เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังสถานที่ ซ่ึงมี
อากาศบริสุทธ์ิ รีบน้าส่งแพทย์ ถอดเสื อผ้าและรองเท้า
ที่เปื้อนสารเคมีออกทันที ล้างบริเวณที่สัมผัสสารเคมี
ด้วยน ้าสะอาดปริมาณมาก นานอย่างน้อย 20 นาที 
ล้างตาด้วยน ้าสะอาดที่ไหลผ่านนานอย่างน้อย 20 นาที 
โดยเปิดเปลือกตาบนและล่างออกให้กว้าง ห้ามกระตุ้น
ให้อาเจียน ให้บ้วนปากด้วยน ้าสะอาด รีบน้าส่งแพทย์ 

4. สังคม-เศรษฐกิจ และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

เสนอให้บริษัทฯ มีการจ้างงานในท้องถิ่น 
ส้าหรับบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
ปัจจุบัน บริ ษัทฯ รับคนในพื นที่ จ้านวนมากเข้าเป็น
พนักงาน รวมถึงรับเป็นผู้รับเหมารายย่อย (Sub-Contract) 
ซ่ึงเป็นการจ้างงานในระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี
ข้อก้าหนดในการรับคนเข้าท้างาน ซ่ึงให้ความส้าคัญกับคน
ในพื นที่/ชุมชน 

เสนอให้บริษัทฯ สนับสนุนการจ้างงานจาก
บริษัทผู้รับเหมาในท้องถิ่นให้มากขึ น 

 - 

เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจ้างงานในชุมชนที่
อยู่ติดโรงงาน ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรก่อน 

 - 

บริษัทฯ ควรมีการน้าเสนอข้อมูลสถิติการจ้าง
งานของคนในพื นที่ 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
ส้าหรับสถิติ จ้านวนพนักงานของสาขาโรงกลั่นน ้ามัน มี
พนักงานรวม ประมาณ 436 คน ซ่ึงวุฒิการศึกษาโดยส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปวช./ปวส. ซ่ึงมีจ้านวนประมาณ 235 คน 
และเป็นคนในพื นที่ ประมาณ 100 คน ซ่ึงในอนาคตบริษัทฯ 
ยังคงยึดหลักในการรับคนพื นที่เป็นหลักก่อนเช่นเดิม 
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เสนอให้ปรับปรุงมาตรการฯ ด้านการจ้างงาน 
และการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและกลุ่ม
ประมง โดยหลีกเลี่ยงค้าว่า “อาจจะ” และ
ควรระบุว่าโครงการฯ “ต้อง” ด้าเนินการหรือ
ปฏิบัติ 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
ในการก้าหนดมาตรการฯ ของโครงการ จะไม่มีการใช้ค้า
ว่า “อาจจะ” เน่ืองด้วยอาจมีผลทางด้านการตีความตาม
กฎหมายได้ โดยโครงการได้ระบุในมาตรการให้โครงการ 
“ต้อง” ด้าเนินการและปฏิบัติตามแล้ว อย่างไรก็ตาม ค้า
ว่า “อาจจะ” จะน้ามาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบ 
เน่ืองจากเหตุการณ์ยังไม่เกิด ซ่ึงผลกระทบนั นอาจจะ
เกิดขึ นหรือไม่เกิดขึ นก็ได้ 

ควรพิจารณาจัดกิจกรรมที่ เก่ียวข้องกับการ
ฟื้นฟูให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื นที่ 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
กลุ่มบริษัท PTTGC ยังมีการจัดท้าโครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเล ร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น จัดวางปะการัง
เทียม จัดท้าซั งเชือกซั งกอ จัดสร้างโรงเรือนธนาคารปู 
กระชังปูไข่ กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าให้กับกลุ่มประมง
เรือเล็กในจังหวัดระยองเป็นประจ้าทุกปี  

เส น อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ  ส นั บ ส นุ น สิ ท ธิ ก า ร
รักษาพยาบาลให้กับชุมชน เช่น การให้บัตร
ประกันสุ ขภาพส้าหรับ การใช้บริการใน
โรงพยาบาลรัฐส้าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่
ใกล้กับโรงงาน 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซ่ึงให้บริการดูแล
ชุมชนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะที่ได้น้าเสนอมา 
บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการ ความจ้าเป็นจากชุมชน
และน้ามาปรับปรุงเรื่องการดูแลสุขภาพชุมชนให้ดีขึ น 
ค้าชี แจงพิ่มเติม 
ในการด้าเนินงานของกลุ่มบริษัท PTTGC ร่วมกับกลุ่ม
เพื่อนชุมชนได้จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ชุมชน เช่น โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พยาบาลทุน
เพื่อนชุมชน โครงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ 
โครงการสนับสนุนบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
มอบงบประมาณ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ 
โค รงการ ให้ ค วามรู้ กั บ  อสม . รวม ทั ง  ส นั บส นุ น
งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล
มาบตาพุด, ศูนย์ รพ.สต., ศูนย์สาธารณสุข และ อสม. 
นอกจากนี นอกจากนี  โครงการการได้ ให้บริการด้าน
สาธารณสุข และตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยเบื องต้น 

เส น อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ  ส นั บ ส นุ น สิ ท ธิ ก า ร
รักษาพยาบาลให้กับชุมชน เช่น มีบัตร VIP 
ด้านสุขภาพ 

 - 

เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดตั งศูนย์แพทย์
เฉพาะทางในพื นที่  เช่น ศูนย์หู  คอ จมูก 
แพทย์อายุรศาสตร์รักษาภูมิแพ้ โรคมะเร็ง 
เป็นต้น 

 - 

เสนอแนะให้บริษัทฯ สนับสนุนด้านการดูแล
สุขภาพของชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการจัดให้มี
แพทย์เฉพาะทางในพื นที่ โดยเฉพาะแพทย์
เฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หู 
คอ จมูก และมะเร็ง เป็นต้น 

 - 
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เสนอให้บริษัทฯ มีการสนับสนุนเครื่องมือทาง
การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื นที่ 

 - ให้กับชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คือ โครงการคลินิกปัน
น ้าใจให้ชุมชนซ่ึงจะมีอยู่ด้วยกัน 4 แห่ง ได้แก่  

* ส้านักงานของบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี  แอนด์ เอ็นไว
รอนเมนทอล เซอร์วิส จ้ากัด (NPC S&E) 

* ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี 
* สถานพยาบาลโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง  
* สถานพยาบาลในโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 (AR 3) 

โด ย มี เ ว ล า ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ต า ม เว ล า ร า ช ก า ร  
(08.30-16.30 น.) หยุด วัน เสาร์ -อาทิตย์  ผู้ ใช้บริการ
จะต้องน้าบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั ง เพื่อขอรับการ
รักษาพยาบาลเบื องต้นกับคลินิกปันน ้าใจ 

เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาท้าประกันความ
เสีย่งให้กับชุมชนในพื นที่ 

 - 

โครงการอาจร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด สนับสนุนประกันหมู่เก่ียวกับโรค
ร้ายแก่คนในชุมชนตั งแต่อายุ 40 ปีขึ นไป 

-  

จากการเสนอให้คนมาบตาพุดมีสิทธิพิเศษใน
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ 
น่าจะมีความเป็นไปได้น้อย เน่ืองจากบริษัทไม่
มีสิทธิที่จะสามารถเข้าไปจัดการได้ 

-  ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีสิทธิพิเศษในการเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้ เน่ืองจากการด้าเนินการ
จัดท้าสิทธิการรักษาพยาบาลและก้าหนดงบประมาณของ
ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลของหน่วยงานด้านสาธารณสุข  

เสนอให้บริษัทฯ ลงพื นที่ชุมชนให้มากขึ น เพื่อ
หารือและปรับปรุงการด้าเนินงานต่างๆ เช่น 
การจัดท้าแผนเผชิญเหตุร่วมกับชุมชนการ
ให้บริการของหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่  การ
ก้าหนดเงื่อนไขส้าหรับการมอบทุนการศึกษา
ที่เหมาะสมให้กับชุมชน 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
บริษัทฯ จะน้าแผนการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ไปพิจารณาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ น 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทบทวนแผน CSR เป็น
ประจ้าทุกปี ทั งนี  หากชุมชนต้องการได้รับการสนับสนุน
เพิ่มเติมเก่ียวกับเหตุฉุกเฉิน ทางบริษัทฯ สามารถจัด
อบรมให้ความรู้ และสนับสนุน ช่วยเหลือสิ่งต่างๆ ได้ตาม
ความเหมาะสม 
ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
บริษัทฯ มีการส้ารวจความคิดเห็นและความต้องการของ
ชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การลงพื นที่ชุมชน, เวทีรับ
ฟั ง ค วาม คิ ด เห็ น ต่ า ง ๆ  แ ล ะ ก าร ส้ า ร วจ โด ย ใช้
แบบสอบถาม เป็นต้น และน้าผลการส้ารวจฯ มา
ปรับปรุงแผนงานด้านความรับผิดขอบต่อสังคม (CSR) ให้
ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเน่ืองทกปี 
ในการด้าเนินงานของกลุ่มบริษัท PTTGC มีการก้าหนด
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แนวคิด (Conceptand Initiatives) ของกิจกรรม CSR 
อยู่ 7 ขั นตอน ได้แก่  

1. การก้าหนดวิสัยทัศน์ (Identify Business 
Objectives) 

2. การก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Identify Target) 
3. การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน 

(Communities Need Analysis) 
4. การออกแบบกิจกรรม CSR (CSR Program 

Design)  
5 การน้าไปปฏิบัติและการวัดผล (Management, 

Implement and Monitoring) 
6. การทบทวนและการประเมินผล (Review and 

Evaluation) 
7. การรายงานและการสื่อสาร (Reporting and 

Communication) 
รวมทั งจัดท้าโครงการด้านสังคมในลักษณะการสร้าง
คุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Value: CSV) ตาม 
CSR Way คือ 

1. เป็น Good citizenship 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ น (Better Living)  
3. มีการแบ่งบัน (Sharing)  
4. การร่วมกัน (Togetherness) 

เสนอให้บริษัทฯ มีการฝึกอบรมทักษะการ
ท้างานให้กับบริษัทผู้รับเหมาในพื นที่ 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
โครงการได้ก้าหนดมาตรการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในด้านต่างๆ รวมถึง
การส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยแล้ว อาทิเช่น  
- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในด้ านต่างๆ เช่น  

การส่งเสริมด้านการศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพ และ
การประกอบอาชีพ เป็นต้น  

- ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนชุมชนในด้าน
ต่างๆ ที่จ้าเป็น เช่น ปรับปรุงสาธารณสมบัติหรือให้
ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื นที่โดยรอบโครงการ  

เสนอให้บริษัทฯ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มี
ศักยภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาพื นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ EEC ในอนาคต 

 - 

เสนอให้บริษัทฯ สนับสนุนโรงเรือนเพาะพันธ์ุ
สัตว์น ้าให้กับกลุ่มประมงบ้านพลา 

 - 
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ขอให้บริษัทฯ ว่าจ้างรถตู้บริการรับส่งคนงาน/ 
พนักงาน ที่ด้าเนินการโดยคนในชุมชน เพื่อให้
มีรายได้ 

-  เป็ น ต้ น  ร วม ทั งส่ ง เส ริ ม /ส นั บ ส นุ น กิจ กร รม
สาธารณประโยชน์ของชุมชนตามความเหมาะสม เช่น 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล การส่งเสริมอาชีพ
ประมง เป็นต้น 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิม และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ เช่น การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
แหล่งน ้าและพันธ์ุไม้ท้องถิ่นเดิมให้เป็นพื นที่ป่าเรียนรู้
ชุ ม ชน  เป็ น ต้ น  เพื่ อ ใช้ เป็ นแ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมส้าหรับชุมชนและผู้เก่ียวข้อง 

โดยบริษัทจะรับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด้าเนินงาน
ฝึกอบรมทักษะการท้างานให้กับบริษัทผู้รับเหมาในพื นที่ 
การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โรงเรือนเพาะพันธ์ุสัตว์น ้า 
รถตู้รับส่งคนงาน/ พนักงาน ทุนการศึกษา และการสร้าง
อาชีพ ไปพิจารณาจัดท้าแผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ให้มี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด
ต่อไป 
บริษัทฯ มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในนามของ PTTGC 
และในนามสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน โดยร่วมสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนในพื นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตาม
แนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล” ด้าเนินการต่อเน่ืองมา
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้าให้กับ
วิสาหกิจชุมชน อีกทั งจะได้น้าองค์ความรู้ท้องถิ่นที่มีอยู่
มาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ เป็น
ระบบ เป็นผลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน โดย 
- บริษัทฯ มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา ร่วมกับ 
กลุ่ ม  ปตท . แ ละ เพื่ อนชุ มชน  ใน การ สนั บส นุ น
ทุนการศึกษาเยาวชุน และทุนปริญญาตรี ทุนพยาบาล
อย่างต่อเน่ือง 

ขอให้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับ
มัธยมปลายถึงปริญญาตรี 

-  

ขอให้มีการผลักดัน สนับสนุนการสร้างอาชีพ
แก่กลุ่มคนพิการ 

-  
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   - ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างและสนับสนุนวิสาหกิจ
รถตู้ของชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ให้กับชุมชน
อย่างต่อเน่ือง 

- บริษัทฯ ได้มีการจ้างแรงงานผู้พิการที่ มีคุณสมบัติ  
เข้าปฏิบัติงาน และจ่ายงบประมาณจ้างแรงงานผู้พิการ
เพื่อส่งเสริมอาชีพผ่านทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม 

5. การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

เสนอให้มีคณะกรรมการฯ ตรวจสอบการ
ด้าเนินงานของโครงการฯ อันประกอบด้วย 1) 
ภาคราชการ 2) ส่วนท้องถิ่น 3) บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) และ 4) 
สถาบันการศึกษา 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงมาตรการ
ด้ าน เศ รษฐกิจ -สั งคม โด ยระบุ องค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี  
- โครงการจะน้าเสนอข้อมูลการด้าเนินงานโครงการ 

และจัดให้มีตัวแทนของชุมชนใกล้เคียงเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินโครงการ  
ผ่านทางช่องทางคณะท้างานติดตามตรวจสอบ 

เส น อ ให้ มี ก า ร จั ด ตั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ที่ก้าหนดไว้ 

 - 

   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
- คณะท้างาน หรือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการ

ด้าเนินงานของโครงการ ประกอบด้วย 1) ภาค
ราชการ 2) ส่วนท้องถิ่น 3) บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) และ 4) สถาบันการศึกษา 

ควรมีการตั งคณะท้างานในการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินในช่วงระยะด้าเนินการให้ชัดเจน โดย
ให้ท้องถิ่น ทั งหน่วยงานราชการและชุมชนมี
ส่วนร่วมด้วย 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
บริษัทฯ มีการจัดท้าแผนฉุกเฉินในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
เช่น การจัดการน ้ามันรั่วไหล การจัดการคราบน ้ามัน โดย
มีการบูรณาการแผนร่วมกับส้านักงานท่าเรือมาบตาพุด 
กองทัพเรือภาคที่ 1 ฯลฯ เป็นประจ้าทุกปี โดยก่อนจะ
เริ่มด้าเนินการขุดลอกจะมีการบูรณาการแผนอีกครั ง 
ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
- บริษัทฯ มีการจัดท้าแผนและซ้อมแผนฉุกเฉินของ

ชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด โดยท้าการ
ซ้อมแผน ร่วมกับชุมชน  หน่วยงานราชการ ซ่ึงจะ
จ้าลองสถานการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ตามธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนเป็นประจ้าทุกปี 
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การฟ้องร้องโรงงานโดยภาคประชาชนมี
ขั นตอนที่ยุ่งยาก จึงควรมีหน่วยงานเข้ามา
ก้ากับดูแลโดยตรง 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
การฟ้องร้องที่ด้าเนินการตามขั นตอนของกฎหมายเป็น
สิทธิของประชาชนที่สามารถด้าเนินการได้ โดยหน่วยงาน
ที่ก้ากับดูแลโครงการ ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย กรมเจ้าท่า ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเชิญชุมชนที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการขุดลอกร่อง
น ้าเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นด้วย 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
บริษัทฯ ได้ก้าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส้าหรับเชิญเข้าร่วม
ประชุม โดยพิจารณาจากความเก่ียวข้องและผลกระทบที่
อาจได้รับจากกิจกรรมการด้าเนินงานของโครงการทั งใน
ระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ ซ่ึงมีความครอบคลุม
ถึงกลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการขุดลอก
ร่องน ้าด้วย 
อย่ างไร ก็ ต าม  บ ริ ษั ทฯ  ได้ มี ก ารป ระชาสั มพั น ธ์
ก้าหนดการประชุมให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนั น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 

เสนอให้บริษัทฯ ก้าหนดขั นตอนการพิจารณา
จัดซื อจัดจ้างผู้รับเหมาให้ชัดเจน และขอให้มี
การประกาศแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้รับเหมา
ท้องถิ่นท ราบ เพื่ อ เป็นการส่ ง เส ริมและ
สนับสนุนการจ้างแรงงานในพื นที่ 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุง
ระบบการสรรหาผู้รับเหมาและก้าหนดขั นตอนการ
พิจารณาจัดซื อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับเหมาท้องถิ่น
ได้ทราบเงื่อนไขการว่าจ้างและพัฒนาศักยภาพการ
ท้างานให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ ก้าหนด เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างแรงงานในพื นที่ 

เสนอให้บริษัทฯ มีการให้ความรู้กับชุมชน
เรื่องกระบวนการ EIA/EHIA รวมทั ง เชิญ
หน่วยงานที่ เก่ียวข้องเข้ามาร่วมประชุมให้
ครบถ้วน 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ประชาสัมพันธ์ 
พร้อมเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็
ตาม ภายหลังการจัดประชุมแล้วเสร็จจะมีการสรุป
รวบรวมความคิดเห็น พร้อมค้าชี แจงอย่างครบถ้วนใน
รูปแบบของรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อส่ง
ให้ห น่วยงานที่ เก่ียวข้องได้รับรู้ และรับทราบ ความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อไป 
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ค าถามและข้อเสนอแนะ 
แหลง่ที่มาของค าถาม 

ค าชี แจง ในที่
ประชุม 

กระดาษ
ค าถาม 

เสน อให้ ผู้ ช้ าน าญ การ/คณ ะกรรมการ
ผู้ช้านาญการ ได้ลงพื นที่ชุมชน 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
การด้าเนินการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) จะมีผู้ช้านาญการ
ของบริษัทที่ปรึกษาลงพื นที่ชุมชน เพื่อท้ากิจกรรมด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ มีส่วนได้เสียตลอด
ระยะ เวลาการศึ กษาของโครงการ อย่ างไร ก็ตาม 
คณะกรรมการผู้ช้านาญการในฐานะผู้พิจารณาและให้
ความเห็นประกอบต่อรายงาน EIA/ EHIA จะมีการลง
พื นที่ชุมชนในช่วงก่อนที่จะมีการพิจารณารายงาน 

ขอให้ โครงการ และบริษัทที่ปรึกษา เชิญ
องค์กรทางด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ 
ที่ จดทะ เบี ยนถู กต้ องตามกฎหมาย  คื อ 
“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดระยอง” 
เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเชิญเข้า
ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียของทุกๆ โครงการ 

-  ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
บริษัทฯ มีตัวแทนภาคประชาชน และภาครัฐที่ท้าหน้าที่
ตรวจติดตามคุณภาพและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของ
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน)อยู่
แล้ว ซ่ึงตัวแทนเหล่านี จะมีส่วนร่วมในการก้ากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมทุกโครงการ เช่น คณะตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
โครงการตรวจโรงงานของ กนอ. ตามโครงการธรรมาภิ
บาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาว-ดาวเขียว)จะเข้ามาตรวจสอบ
ทุ ก  6  เดื อน , คณ ะก รรม การต ร วจติ ด ต าม  EIA 
Monitoring, คณะท้างานประสานงานให้ค้าปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วน
ร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรม สู่เมืองอุตสาหกรรม
นิเวศของนิคม อาร์ไอแอล,  คณะท้างานตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ท่าเทียบเรือ สาขาที่ 6 เป็นต้น 

6. มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลและเยียวยาชุมชนใน
กรณีที่เกิดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการขุดลอกร่องน ้าอย่างไร 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
การประเมินผลกระทบจากการขุดลอก ใช้แบบจ้าลองใน
การประเมิน ซ่ึงพบว่า กระแสน ้ามีการเปลี่ยนแปลงน้อย 
จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการกัดเซาะ และผลกระทบ
จากการฟุ้งกระจายของตะกอนจะเกิดขึ นในบริเวณอ่าว 
ไม่ส่งผลกระทบออกมานอกพื นที่ 
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ค าถามและข้อเสนอแนะ 
แหลง่ที่มาของค าถาม 

ค าชี แจง ในที่
ประชุม 

กระดาษ
ค าถาม 

หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่
ก้าหนดไว้ ชุมชนสามารถด้าเนินการอย่างไร
ได้บ้าง 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
การศึกษาและจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) จะมีการประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ น พร้อมก้าหนดมาตรการฯ โดยการ
ด้าเนินการประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การประเมินผล
กระทบและก้าหนดมาตรการฯ จากผู้เชี่ยวชาญ และการ
น้าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากชุมชนมาร่วม
พิ จารณ าร่วมด้ วย จากนั น จึ งน้าเสนอต่อสผ .และ
คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ (คชก.) เม่ือได้รับความ
เห็นชอบแล้ว โครงการต้องน้ามาตรการฯ ที่ก้าหนดไป
ปฏิบัติ หากโครงการไม่ปฏิบัติ ประชาชนมีสิทธ์ิฟ้องร้อง
กับหน่วยงานที่ก้ากับดูแลได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ให้
เคร่งครัด ครอบคลุมยิ่งขึ น จึงจ้าเป็นต้องมีคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ ท้ าห น้าที่ ในการดู แล ติดตาม 
ตรวจสอบการด้าเนินการของโครงการ 

ขอให้โครงการพิจารณาก้าหนดดัชนีโลหะ
หนักเพิ่มเติม ส้าหรับการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้าทะเลในช่วงที่มีการขุดลอก 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
โครงการได้ก้าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบโลหะหนัก
ในช่วงที่มีการขุดลอกแล้ว โดยดัชนีที่ก้าหนดส้าหรับการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเลในช่วงที่มีการขุดลอก
ทั งในระยะก่อสร้าง และระยะด้าเนินการที่เป็นการขุด
ลอกเพื่อบ้ารุงรักษาหน้าท่า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ดัชนี
เฉพาะ ซ่ึงเป็นการติดตามค่าสารแขวนลอย และ 2) ดัชนี
อ่ืน ได้แก่ น ้ามันหรือไขมันบนผิวน ้า ค่าความเป็นกรด
และด่าง ความโปร่งใส ออกซิเจนละลาย ปรอทรวม 
แคดเมียม โครเมียมรวม โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ ตะก่ัว 
ทองแดง สังกะสี และสารหนู  

7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
เสนอให้ เพิ่ มค้าถามในแบบสอบถามเพื่ อ
ส้ารวจว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้อ่านรายงานฯ มา
ก่อนเข้าร่วมการประชุมฯ หรือไม่ 

 - ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
ที่ ป รึกษาจะ น้าข้ อ เสนอแนะดั งกล่ าวมาปรับปรุ ง
แบบสอบถามการประชุมต่อไป 
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ค าถามและข้อเสนอแนะ 
แหลง่ที่มาของค าถาม 

ค าชี แจง ในที่
ประชุม 

กระดาษ
ค าถาม 

เสนอให้ปรับปรุงรูปแบบรายงานให้มีขนาด
ตัวอักษรใหญ่ขึ น และแยกเล่มเนื อหาหลัก
ออกจากภาคผนวก 

 - ค้าชี แจงในที่ประชุม 
ในการจัดท้ารายงาน EHIA ประกอบด้วยหัวข้อ/เนื อหาที่
หลากหลาย ดังนั น ประชาชนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
สามารถเลือกศึกษาเฉพาะในประเด็นที่สนใจและมีความ
ช้านาญได้ เพื่อให้ความเห็นในเฉพาะประเด็นนั นๆ อย่างไรก็
ตาม ในภาพรวมของรายงานทั งฉบับ จะมีหน่วยงานที่ท้า
หน้าที่พิจารณารายงานฯ ศึกษาและให้ความเห็นต่อรายงาน
ดังกล่าว เพื่อปรับปรุงให้รายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น 

เพราะเหตุใดถึงต้องจ้ากัดการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร
จากที่ตั งโครงการ 

-  ค้าชี แจงเพิ่มเติม 
การก้าหนดขอบเขตพื นที่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของโครงการทั่วไปในเบื องต้น พิจารณาพื นที่
อย่างน้อยในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั งโครงการ เน่ืองจาก
เป็นข้ อเสนอแนะตามคู่ มื อการประเมินผลกระทบซ่ึง
คาดการณ์ว่าผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมทั งคุณภาพ
อากาศ คุณภาพน ้า ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ นสามารถแพร่กระจาย
ได้ไกลไม่มากไปกว่า 5 กิโลเมตร แต่อย่างไรก็ตาม ส้าหรับ
โครงการนี  ได้พิจารณาพื นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อย 5 
กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ ประกอบด้วยชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองมาบตาพุด 12 ชุมชน (โครงการศึกษาเพิ่มเติมรวม 38 
ชุมชน) และเทศบาลต้าบลเนินพระ จ้านวน 1 ชุมชน (หมู่ที่ 1 
บ้านกรอกยายชา) รวมทั งชุมชนที่อยู่ตามแนวเส้นทางการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และพื นที่ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบ
จากการคาดการณ์ด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ ด้าน
มลพิษทางอากาศ และการแพร่กระจายของตะกอน 

ท่าเรือขนถ่ายสินค้า ของเหลวหรือก๊าซ เม่ือ
ได้รับอนุญาติแล้ว ให้เสียค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายเจ้าท่า หรือกฎหมายการเดินเรือใน
น่ าน น ้ า ไท ย  โด ย จ่ าย ให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น ที่
ด้าเนินการ ซ่ึงไม่ควรขอยกเว้นโดยใช้ มาตรา 
44 หรือกฎหมาย EEC 

-  - 

ขอบคุณ PTTGC ที่สนับสนุนเรื่องการศึกษา
และการดูแลเอาใจใส่ชุมชนอย่างดีเสมอมา 

 - - 
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(2) ความคิดเห็นจากแบบประเมินผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) 

จากการรวบรวมความคิดเห็นจากแบบประเมินผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) มีผู้ตอบแบบ
ประเมิน จ้านวน 445 คน จากผู้เข้าร่วมประชุมจา้นวน 453 คน (ไม่รวมหน่วยงานที่รับผิดชอบจดัท้ารายงานฯ) 
คิดเป็นร้อยละ 98.23 สามารถสรุปผลการตอบแบบประเมิน ได้ดังนี  

 ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ศึกษาและพื นที่ใกล้เคียง ร้อยละ 49.0 รองลงมา
เป็นผู้แทนระดับชุมชน/ท้องถ่ิน ร้อยละ 30.6 ผู้แทนจากกลุ่มประมงเรือเล็กพื นบ้าน ร้อยละ 15.1
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ/เอกชน ร้อยละ 3.4 และ อื่นๆ เช่น ประชาชนทั่วไป บริษัทเอกชน  
ร้อยละ 1.9 ตามล้าดับ  

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ภาพรวมของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการ มีความเหมาะสม ร้อยละ 86.3 รองลงมาคือ ไม่เหมาะสม ร้อยละ 11.7 และไม่
แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 2.0 ส้าหรับรายละเอียดและประเด็นเพิ่มเติมต่อมาตรการฯ ในแต่ละด้าน 
แสดงดังตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะก่อสร้าง) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

1. สมุทรศาสตร์ 
 

82.7 13.9 3.4 - ให้มีการศึกษาให้ครอบคลุมเรื่องการกัด
เซาะชายฝั่ง เน่ืองจากกองดินตะกอนไป
ขวางทาง ท้าให้เกิดคลื่นพัดพาเข้าชายฝั่ง 

- ให้มีการตรวจวัดความเร็วและทิศทางของ
กระแสน ้า 

- ควรตรวจวัดความเร็วของทิศทางลม และ
ตรวจขนาดอนุภาค/ความหนาแน่นของ
ตะกอน 

- ตะกอนอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางน ้า คลื่นพัดเข้าหาฝั่ง และการกัด
เซาะชายฝั่ง 

- ควรมีแนวทางและการป้องกันไม่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของทิศทาง/กระแสน ้ามากนัก 

- ในระยะก่อสร้างจะมีการขุดลอกตะกอนและน้าไปทิ งยังจุดที่ห่างจากบริเวณ
ขุดลอกไม่น้อยกว่า 22 กิโลเมตร ซ่ึงไกลจากชายฝั่ง ผลการคาดการณ์การ
ฟุ้งกระจายของตะกอน พบว่าเป็นไปในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ไม่พัด
เข้าหาฝั่ง ซ่ึงกองดินตะกอนจะไม่ขวางทางท้าให้เกิดคลื่นพัดเข้าหาชายฝั่ง 
รวมทั งการก่อสร้างท่าเทียบเรือมีลักษณะเป็นโครงสร้างโปร่ง ส่งผลกระทบ
ต่อทิศทางการไหล และความเร็วของกระแสน ้าน้อยมาก  รวมทั งที่ตั ง
โครงการอยู่ด้านในอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดซ่ึงมีโครงสร้างกันคลื่น
เข้ามาในพื นที่ท้าให้กระแสน ้าภายในอ่าวท่าเรือมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก
นัก ดังนั น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

- โครงการได้มีการตรวจวัดความเร็วและทิศทางของกระแสน ้าเพื่อน้ามาเป็น
ข้อมูลประกอบในการพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ และผล
การประเมินผลกระทบด้านสมุทรศาสตร์ พบว่า ค่าระดับน ้าโดยรวมมีค่า
ในช่วง -1.22 ถึง 1.40 เมตร รทก. ความเร็วกระแสน ้าพิจารณาได้เป็น 2 ส่วน
คือ ความเร็วในร่องน ้าหลักของพื นที่ท่าเรือซ่ึงมีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.02 เมตร
ต่อวินาที สูงสุดประมาณ 0.5 เมตรต่อวินาที และความเร็วในพื นที่โดยรอบ
ด้านนอกมีค่าเฉลี่ยในช่วง 0.10 ถึง 0.13 เมตรต่อวินาที สูงสุดไม่เกิน 0.67 
เมตรต่อวินาที กระแสน ้ามีความเร็วสูงในช่วงน ้าเกิด (Spring Tide) และ
ความเร็วต่้าในช่วงน ้าตาย (Neap Tide) ทิศทางกระแสน ้าโดยรวมในพื นที่ท้อง
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ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะก่อสร้าง) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

ทะเลจังหวัดระยองและท่าเรือมาบตาพุดนี อยู่ในทิศตะวันออก-ตะวันตกโดยใน
แต่ละเดือนยังคงมีความแตกต่างกันไปบ้าง 

- โครงการได้ตรวจวิเคราะห์ลักษณะตะกอนทางกายภาพ ประกอบด้วย
พารามิเตอร์ ได้แก่ สัดส่วน ของขนาดอนุภาคตะกอน ความหนาแน่น ความ
ถ่วงจ้าเพาะ ความเร็วในการตกตะกอน เพื่อน้าไปประกอบการคาดการณ์การ
ประเมินผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของตะกอนด้วยแล้ว 

2. คุณภาพน ้าทะเล 74.4 21.3 4.3 - ควรตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน ้า เช่น สาร
แขวนลอย โลหะหนักในพื นที่ใกล้เคียงก่อน
ด้าเนินการขุดลอก 

- กังวลว่าจะก่อให้เกิดน ้าเสีย น ้าขุ่น และ
กลิ่นเหม็นในระยะยาว 

- ควรมีการติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวัง
ผลกระทบเรื่องคุณภาพน ้าเป็นประจ้า  

- ให้มีการควบคุมการปล่อยของเสียและ
ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล 

- ให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ได้มาตรฐาน 

- โครงการได้ด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพน ้าทะเลบริเวณพื นที่ใกล้เคียงก่อน
ด้าเนินการขุดลอกแล้ว 

- กิจกรรมในระยะเวลาก่อสร้างทั งช่วงที่มีการขุดลอกตะกอนและการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือใช้เวลาประมาณ 27 เดือน ซ่ึงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอาจท้า
ให้เกิดน ้าขุ่น แต่ไม่ก่อให้เกิดน ้าเสียและกลิ่นเหม็นในระยะยาว เน่ืองจาก
บริเวณท่าเรือมีข้อก้าหนดที่ เคร่งครัดโดยห้ามมิให้เรือปล่อยน ้าเสียทิ ง
บริเวณท่าเรือ  

- บริเวณพื นที่ก่อสร้างโครงการ ก้าหนดให้มีห้องสุขาเคลื่อนที่ในพื นที่ก่อสร้าง
และอาคารส้านักงานชั่วคราวเพื่อส่งให้หน่วยงานที่ ได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลเมืองมาบตาพุดน้าไปก้าจัดรวมทั งห้ามคนงานก่อสร้างทิ งขยะมูล
ฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างบริเวณจุดก่อสร้างลงทะเล 

- โครงการได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเลในช่วงที่มีการขุด
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ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

ลอกและก่อสร้างท่าเทียบเรือ โดยดัชนีสารแขวนลอย ก้าหนดให้มีการ
ตรวจวัดทุกวันในช่วงที่มีกิจกรรมการขุดลอกตะกอน และสัปดาห์ละ 3 วัน 
ในช่วงที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ส่วนดัชนีอ่ืน ก้าหนดความถี่ในการตรวจวัด
เดือนละ 1 ครั ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ 

3. คุณภาพอากาศ 76.7 20.4 2.9 - ให้มีการตรวจวัดสภาพอากาศ ความดัน
อากาศ ความชื น อุณหภูมิ ทิศทางลม 

- ได้รับกลิ่นน ้ามัน/กลิ่นแก๊ส/กลิ่นสารเคมี
เป็นบางครั ง 

- กังวลผลกระทบจากฝุ่นละอองและเขม่า
ควันของเครื่องจักรในช่วงก่อสร้าง 

- ให้มีการฉีดพรมน ้าบริเวณก่อสร้างเพื่อลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

- ต้องการให้เพิ่มสถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพ
อากาศ และมีช่องทางในการแจ้งเหตุที่
ชัดเจนและรวดเร็ว 

- ให้ มีการจัดการเรื่องคุณภาพอากาศใน
สภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินที่เหมาะสม 
 

- กิจกรรมการขุดลอกตะกอนและก่อสร้างท่าเทียบเรืออยู่ในทะเลบริเวณ
พื นที่ อ่าวท่าเรือมาบตาพุด ซ่ึงห่างจากชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ซ่ึงเป็น
ชุมชนที่ใกล้ที่สุดประมาณ 2.5 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามฝุ่นละอองและเขม่า
ควันของเครื่องจักรในช่วงก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงได้  

- โครงการก้าหนดมาตรการทางด้านคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้าง โดยให้มี
การตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรเป็นประจ้าทุกเดือน เพื่อลดปริมาณ
มลสารมลพิษที่จะระบายออกสู่บรรยากาศ และหลีกเลี่ยงการท้างานที่
พร้อมกันของอุปกรณ์เครื่องจักรทั งหมดของโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน 
เพื่อลดผลกระทบ 

- กิจกรรมหลักของโครงการในระยะก่อสร้างคือการขุดลอกร่องน ้า และ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ยื่นออกไปในทะเล ซ่ึงไม่มีกิจกรรมการเปิดหน้าดิน
และไม่มีการปรับถมพื นที่  ดังนั น โครงการจึงไม่ได้พิจารณาก้าหนด
มาต รก ารฉี ด พ รมน ้ าบ ริ เวณ ก่อ สร้ า งเพื่ อ ลดปั ญ ห าฝุ่ น ละออ ง 
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ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะก่อสร้าง) 
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เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

- ควรมีการจัดการและป้องกันผลกระทบทาง
อากาศให้ดียิ่งขึ น 

- ก้าหนด ให้ มี ดั ช นี ในการติ ดตามตรวจสอบ คุณ ภ าพอากาศ  ได้ แ ก่  
ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) ก๊าซคาร์อนมอนอกไซด์ (CO) ความเร็วและทิศทางลม  

- ก้าหนดสถานีติดตามตรวจสอบ จ้านวน 1 สถานี ได้แก่ โรงเรียนวัดตากวน
คงคาราม  

- ความถี่ ปีละ 2 ครั งๆ ละ 7 วันต่อเน่ืองในช่วงที่มีการก่อสร้าง 
4. เสียงและความ

สั่นสะเทือน 
83.2 11.9 4.9 - กังวลว่าจะได้รับเสียงและความสั่นสะเทือน

มากขึ น 
- หากมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้แจ้งให้

ชุมชนรับทราบล่วงหน้าทุกครั ง 
- จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเหตุ/ร้องเรียน

จากชุ มชน และ มีการสอบถามอย่ าง
สม้่าเสมอ 

- มีการควบคุมการใช้เครื่องจักรให้เป็นเวลา 
- การส้ารวจพื นที่และการตอกเสาเข็มอาจท้า

ให้เกิดผลกระทบด้านเสียง 
- ค ว ร มี ก า ร ต ร ว จ วัด เสี ย ง แ ล ะ ค วา ม

- ในระยะก่อสร้าง โครงการก้าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง เช่น 
กิจกรรมการก่อสร้างต้องด้าเนินการในช่วงเวลากลางวัน โดยหลีกเลี่ยงการ
ท้างานที่พร้อมกันของอุปกรณ์เครื่องจักรทั งหมดของโครงการในช่วงเวลา
เดียวกัน 

- ให้ผู้รับเหมาแจ้งแผนการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น กิจกรรมการ
ตอกเสาเข็ม ให้ชุมชนทราบก่อนเริ่มการก่อสร้าง กรณีที่จ้าเป็นต้องด้าเนิน
กิจกรรมที่เกิดเสียงดังมากในช่วงเวลากลางคืนต้องแจ้งให้ชุมชนได้รับทราบ
ก่อนทุกครั ง 

- ดูแลและบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรอย่างสม้่าเสมอตามแผนการ
ซ่อมบ้ารุง หรือแผนการตรวจสอบและบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันที่จัดเตรียมไว้ 

- กิจกรรมการก่อสร้างในช่วงที่คาดว่าจะมีความสั่นสะเทือนมากที่สุด คือ  
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สั่นสะเทือนบริเวณพื นผิวน ้าทะเล 
- เสียงและความสั่นสะเทือนในช่วงก่อสร้าง

อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น ้าได้ 

ช่วงที่มีการตอกเสาเข็ม (ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน) โดยโครงการจะ
เลือกใช้เข็มกลวงขนาด 12 มิลลิเมตร ซ่ึงมีหน้าตัดที่สัมผัสกับดินน้อยมาก 
จึ งท้ าให้ แร งสั่ น สะ เทื อน น้อย  รวมทั งน ้ ายั ง มีส่ วนช่ วย ในการลด
แรงสั่นสะเทือนด้วย ดังนั น ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนบนผิวน ้า และ
ต่อสิ่งมีชีวิตบริเวณพื นที่ก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่้า 

5. นิเวศวิทยาทาง
ทะเล 

79.3 17.3 3.4 - ให้ ส้ ารวจและดู แลน ้ า  สั ต ว์ท ะเลและ
ปะการังให้มาก 

- ส้ารวจน ้าทะเล และระบบนิเวศทางทะเล 
- ให้ มีการติดตาม ตรวจสอบการขนถ่าย

ตะกอนไปทิ งกลางทะเล 
- ควรมีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพพื นท้องทะเลและสิ่งมีชีวิตบริเวณจุด
ทิ งตะกอน 

- ระบบนิเวศวิทยาอาจเปลี่ยนแปลงไป สัตว์
น ้าอาจสูญหาย 

- กรณีที่เกิดเหตุ ควรมีการจัดการ ป้องกัน 
แก้ไขให้ทันท่วงที 

- ให้มีการรวบรวมข้อมูลจากชุมชน กลุ่ม

- ในระยะก่อนก่อสร้างของโครงการได้ก้าหนดให้มีมาตรการให้ทบทวนข้อมูล
ทุติยภูมิ พื นที่ระบบนิเวศทางทะเลที่อ่อนไหว จากข้อมูลกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งและกรมเจ้าท่า และส้ารวจเพื่อยืนยันว่ามีระบบนิเวศ
อ่อนไหวหรือไม่โดยรอบพื นที่ที่จะน้าตะกอนไปทิ งนอกชายฝั่งรอบจุดทิ ง
ตะกอน ในรัศมี 2 กิโลเมตร โดยการส้ารวจสภาพกายภาพพื นทะเล 
(Bathymetric Survey) พร้อมบันทึกภาพระหว่างการส้ารวจ และรายงาน
ผลการส้ารวจต่อกรมเจ้าท่าเพื่อประกอบการขออนุญาต 

- ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางทะเลในระยะก่อสร้าง ได้แก่ 
ปริมาณ ชนิดความหลากหลาย และความชุกชุม ของแพลงก์ตอนพืช  
แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 

- สถานีติดตามตรวจสอบ บริเวณพื นที่ก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ 3 สถานี 
- ความถี่ ปีละ 2 ครั งๆ ละ 1 วัน 
- มีมาตรการให้ข้อมูลการด้าเนินงานโครงการ และจัดให้มีตัวแทนของชุมชน
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ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 
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ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

ประมงให้ละเอียดชัด เจน และน้ามาใช้
ประกอบการศึกษา 

- ให้มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั งก่อนและหลังด้าเนินการ 

- ให้ เพิ่ ม ค ว าม ถี่ ใน ก าร ต ร วจ วัด ด้ าน
นิเวศวิทยาทางทะเล 

- กิจกรรมในช่วงก่อสร้างอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อน ้าทะเลและสัตว์ทะเล 

- หน่วยงานที่ตรวจสอบควรมีความน่าเชื่อถือ 
และควรให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบด้วย 

ใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินโครงการ ผ่าน
ทางช่องทางคณะท้างานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ 

- คณะท้างาน หรือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานของ
โครงการ ประกอบด้วย 1) ภาคราชการ 2) ส่วนท้องถิ่น 3) บริษัท พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) และ 4) สถาบันการศึกษา 

6. การประมงและการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

77.0 16.2 6.8 - ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นกับเรือประมงขนาด
เล็ก/ใหญ่ เวลามีการขุดลอก 

- ส่งผลกระทบต่อกลุ่มประมงเน่ืองจากมี
ตะกอนจ้านวนมาก 

- ผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพประมง 
โดยเฉพาะผู้เลี ยงหอยแมลงภู่ 

- ปริมาณสัตว์น ้าที่ลดจ้านวนลง และสัตว์น ้า

- จากการประเมินการแพร่กระจายของตะกอนในช่วงที่มีการขุดลอก พบว่า 
การฟุ้งกระจายของตะกอนจะเกิดขึ นบริเวณอ่าวท่าเรือเท่านั น ไม่มีการฟุ้ง
กระจายออกนอกพื นที่นอกท่าเรือ ซ่ึงกลุ่มประมงเรือเล็กไม่สามารถเข้ามา
ท้าการประมงในพื นที่อ่าวท่าเรือได้ตามข้อก้าหนดด้านความปลอดภัยของ
ส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

- กลุ่มประมงที่ เลี ยงหอยแมลงภู่ ได้รับผลกระทบจากโครงการน้อยมาก 
เน่ืองจากตะกอนไม่ได้ฟุ้งกระจายไปถึงบริเวณดังกล่าว 
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บางชนิดมีกลิ่นเหม็น เช่น หอย 
- ให้ดูแล ควบคุมอุณหภูมิของน ้าไม่ให้สูงเกิน 

- โครงการไม่มีการปล่อยน ้าที่มีอุณหภูมิสูงลงสู่ทะเล 

7. การคมนาคมขนส่ง 
(ทางบกและทางน ้า) 

76.6 18.4 4.9 - ให้มีการควบคุม ดูแลปัญหาฝุ่นละอองจาก
รถบรรทุก 

- ให้ดู แล ควบคุมให้ รถบรรทุกสัญจรใน
ช่วงเวลาที่ ก้าหนด  หลีกเลี่ยงช่วงเวลา
เร่งด่วน 

- ควรศึกษาเส้นทางการคมนาคมทั งทางบก 
ทางน ้าให้มากขึ น 

- ให้มีการจัดการระบบคมนาคมทั งทางบก
และทางน ้า 

- ให้ มีการแก้ไขปัญหารถติด ถนนช้ารุด
เสียหาย 

- ควรหลีกเลี่ยงรถขนส่งว่ิงเข้าชุมชน เพราะ
ท้าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั งมาก 

โครงการก้าหนดให้มีมาตรการด้านการคมนาคมขนส่งทางบกในช่วงก่อสร้าง 
อาทิเช่น 
- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (06.00-09.00 น.) และช่วงเวลา

เร่งด่วนเย็น (16.00-21.00 น.) 
- จ้ากัดความเร็วของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตาม

กฎหมาย 
- ควบคุมน ้าหนักบรรทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายก้าหนด และให้พนักงานขับ

รถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและก้าหนดบทลงโทษกรณีที่ มี
ผู้ฝ่าฝืน 

- ก้าหนดให้บริ ษัทรับเหมาก่อสร้างมีการประกันอุบัติเหตุจากกิจกรรม
ก่อสร้างและรถบรรทุกขนวัสดุก่อสร้าง 

- ให้ปิดคลุมกระบะหรือส่วนบรรทุกของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ด้วยผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันให้มิดชิด เพื่อป้องกันการหล่นร่วงของวัสดุบน
พื นถนน 

- ก้าหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างโครงการต้องติดป้ายชื่อบริษัทผู้รับเหมาขนส่ง 
และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมทั งหมายเลขรถ ทั งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังรถ 



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 41 
 

ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะก่อสร้าง) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

เพื่อสะดวกต่อการร้องเรียนในกรณีที่ก่อให้เกิดเรื่องรบกวนต่อชุมชน 
- ในกรณีที่มีการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ โครงการต้องก้ากับให้ผู้รับเหมา

ติดต่อประสานงานกับสถานีต้ารวจในท้องที่ เพื่ออ้านวยความสะดวก 
- ให้โครงการประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงเพื่อก้าหนดเส้นการทางขนส่งที่

เหมาะสม 
มาตรการการขนส่งทางน ้าในช่วงก่อสร้าง อาทิเช่น  
- แจ้งจ้านวนเที่ยวเรือขนส่งตะกอนต่อส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง 

ส้านักงานน้าร่อง และส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อทราบ
ก่อนเริ่มด้าเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างและแนวเส้นทางการเดินเรือขนส่ง
ตะกอนจากพื นที่ขุดลอกไปยังจุดทิ งตะกอนให้ชาวประมงที่มีการเดินเรือใน
บริเวณพื นที่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้า 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง ส้านักงาน
น้าร่อง และส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เก่ียวกับด้านการ
เดินเรืออย่างเคร่งครัด 

8. สาธารณูปโภค (การ
ใช้น ้า การใช้ไฟฟ้า) 

84.0 12.8 3.2 - จะมีการใช้น ้า ใช้ไฟเพิ่มขึ น จึงกังวลว่าอาจ
ประสบ ปัญ ห าความ ไม่ เพี ย งพอของ
น ้าประปาและไฟฟ้า เช่น ไฟตก น ้าไม่ไหล 

- ในช่วงระยะก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ผู้รับเหมาจะใช้ไฟฟ้าจากโรง
กลั่นน ้ามันในปัจจุบัน ในขณะที่ กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าของชุมชนในบริเวณ
ใกล้เคียงจะได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด ดังนั นการใช้ไฟฟ้าใน



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 42 
 

ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะก่อสร้าง) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

- ขอให้ใช้น ้าที่แยกจากชุมชน 
- บางชุมชนยังไม่มีน ้าประปาใช้ 

ระยะก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน 
- ในระยะก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 มีความต้องการน ้าใช้ส้าหรับการ

อุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง ซ่ึงพักอาศัยอยู่บริเวณภายนอกพื นที่
โครงการและน ้าใช้ส้าหรับการก่อสร้าง โดยโครงการจะรับน ้ามาจากโรงกลั่น
น ้ามันในปัจจุบัน ซ่ึงหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านการจ่ายน ้าในบริเวณ
พื นที่ก่อสร้างจะมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ อ่างเก็บน ้าดอกกราย ผ่านทางนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและการประปามาบตาพุด 

- โครงการก้าหนดให้มีมาตรการด้านสาธารณูปโภคในระยะก่อสร้าง โดย
จัดเตรียมน ้าใช้ให้เพียงพอกับจ้านวนคนงานก่อสร้างทั งในบริเวณที่พัก
คนงานก่อสร้าง และส้านักงานควบคุมการก่อสร้าง 

- จัดเตรียมบ่อเก็บน ้าหรือถังเก็บน ้าส้ารอง เพื่อส้ารองน ้าใช้ส้าหรับคนงานใน
พื นที่ก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

9. ของเสียและขยะมูล
ฝอย 

71.7 23.1 5.2 - การมีแรงงานเพิ่มขึ น จะท้าให้ขยะเพิ่มขึ น
เป็ นการ เพิ่ มภ าร ะ กับ เท ศบ าล เมื อ ง 
มาบตาพุดในการก้าจัด ดังนั นควรมีการ
จัดการที่ดี 

- ควรมีการก้าจัดของเสียและขยะมูลฝอย
บริเวณชายฝั่งทะเล 

โครงการก้าหนดมาตรการในการจัดการของเสียและขยะมูลฝอยระยะก่อสร้าง 
ดังนี  
- ห้ามไม่ให้มีการก้าจัดขยะโดยวิธีการเผากลางแจ้งในบริเวณพื นที่ก่อสร้าง 
- ห้ามไม่ให้คนงานทิ งขยะลงทะเล 
- จัดให้มีถังขยะที่ปิดมิดชิดอย่างเพียงพอเพื่อรองรับขยะแต่ละประเภท เช่น 

ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะมูลฝอยอันตราย เป็นต้น 
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ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะก่อสร้าง) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

- ควรมีการให้ความรู้ กับชุมชนเรื่องการ
จัดการขยะ การรีไซเคิล 

- ให้ก้าจัดขยะของโครงการโดยไม่น้ามารวม
กับขยะของชุมชน 

- ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องขยะเพราะจะน้ามาซ่ึง
โรคทั งหลาย 

- มีการก้าจัดขยะที่ถูกวิธี สามารถตรวจสอบ
ได้และป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบทิ งขยะ 

- จัดให้มีภาชนะรองรับขยะและกากของเสียไว้ตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสมอย่าง
เพียงพอ 

- ก้าหนดให้ผู้รับเหมาติดต่อเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อน้าขยะมูลฝอยไป
ด้าเนินการก้าจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป 

- ก้าหนดให้ผู้รับเหมามีการจัดการกากของเสียให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
2548 อย่างเคร่งครัด 

10. เศรษฐกิจ สังคม 82.2 13.9 3.9 - รวบรวมลักษณะทางด้านประชากรและ
สภาพเศรษฐกิจให้ครบถ้วน 

- ควรศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ อาทิ  หอการค้า แรงงานจังหวัด 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ 

- ควรจัดการเรื่องรถรับ-ส่ง และจัดหาที่พัก
คนงานให้ใกล้กับสถานที่ก่อสร้าง 

- ให้มีการดูแล ควบคุมคนงานก่อสร้าง ไม่ให้
ก่อให้เกิดปัญหากับชุมชน 

- ให้สิทธ์ิกับคนในพื นที่ เป็นพนักงานหรือ

- โครงการได้รวบรวมข้อมูลลักษณะประชากร และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ใน
พื นที่ศึกษาของโครงการทั งข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
ส้านักงานสถิติจังหวัดระยอง ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลต้าบลเนินพระ เป็นต้น 
รวมทั งรวบรวมข้อ มูลปฐมภู มิจากการส้ ารวจความคิด เห็นโดย ใช้
แบบสอบถาม  

- การจัดหาสถานที่พักคนงานก่อสร้างและการจัดหารถรับ-ส่งคนงาน ขึ นอยู่
กับผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาของโครงการ  

- โครงการก้าหนดมาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคม เช่น แจ้งแผนการก่อสร้าง
ต่ อชุ มชนและกลุ่ มป ระม งในพื นที่ ใกล้ เคี ย ง พ ร้อมทั งควบคุ ม ให้
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ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะก่อสร้าง) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

ผู้รับเหมา 
- ส่งผลให้เศรษฐกิจ การค้าขายดีขึ นในระยะ

สั น เฉพาะช่วงที่มีการก่อสร้างเท่านั น 
- ปัญหาจากคนงานก่อสร้าง เช่น การลัก

ขโมย การสร้างความเดือดร้อนร้าคาญ 

- ท้าให้มีประชากรมากขึ น มีความหนาแน่น 
และมีการแข่งขันมากขึ น 

ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด 
- ก้าหนดให้ผู้รับเหมาคัดเลือก และสอบประวัติแรงงานที่จะเข้ามาท้าการ

ก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
- พิจารณาแรงงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถตามเกณฑ์ก้าหนดของโครงการ

เข้าท้างานเป็นล้าดับแรก  
- ก้ากับให้ผู้รับเหมาก้าหนดระเบียบปฏิบัติ เพื่อควบคุมดูแลแรงงานต่างถิ่น

ไม่ให้ก่อความเดือดร้อน/ปัญหาต่อชุมชนท้องถิ่น 
- ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อ

สงสั ยของป ระชาชน และหากมีการร้ องเรียน ทางโครงการและ
ผูร้ับเหมาก่อสร้างต้องร่วมกันตรวจสอบและหาทางแก้ไขทันที 

- กรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชน ต้องรีบตรวจสอบและด้าเนินการแก้ไข 
และแจ้งผลการแก้ไขปัญหาต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

- จัดให้มีตัวแทนของชุมชนใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ 

- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมด้านการศึกษา 
กิจกรรมด้านสุขภาพ และการประกอบอาชีพ เป็นต้น 

11. สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

69.4 24.7 5.9 - รวบรวมข้อมูลศักยภาพในการบริการจาก
ส้านักงานสาธารณสุขในพื นที่ 

โครงการก้าหนดให้มีมาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อาทิเช่น  
- จัดให้ มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื องต้นในพื นที่ โครงการ และมีแผนการ



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 45 
 

ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะก่อสร้าง) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

- การเกิดฝุ่นละอองส่งผลให้เกิดอาการคัน
ตามผิวหนัง/ระบบทางเดินหายใจ 

- การอพยพเข้ามาของแรงงานต่างถิ่นอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเพี ยงพอในการ
ให้บริการสาธารณสุข 

- ต้องการให้มีสถานพยาบาลในชุมชน 
- ความไม่เพียงพอของสถานพยาบาล และ

บุคลากรทางการแพทย์ 
- ควรจัดให้มีหน่วยแพทย์เข้าไปตรวจรักษา

กับคนในชุมชน 
- ส่งเสริมให้มีแพทย์เฉพาะทางในเรื่องระบบ

ทางเดินหายใจ หู คอ จมูก 
- ควรมีบัตรสุขภาพให้ชุมชนเหมือนบัตร

ประกันสังคม 

ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่ในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย 
- ก้ากับให้ผู้รับเหมาประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบการจัดการ

เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ในกรณีที่ต้องการขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ในช่วง 1 เดือน ก่อนการก่อสร้าง 

- ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดต่อประสานงานกับสาธารณสุขหรือ
โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พื นที่ก่อสร้าง ส้าหรับด้าเนินการตรวจสุขภาพคนงาน 
และท้าการรักษาพยาบาล รวมทั งเตรียมรองรับผู้ป่วย หรือผู้ประสบ
อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง โดยให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานว่า
ด้วยการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 

- ก้ากับให้ผู้รับเหมาให้ความรู้และค้าแนะน้าแก่คนงานเก่ียวกับ การปฏิบัติตน
ให้มีสุขอนามัยที่ดี การป้องกันโรค และการปฐมพยาบาลเบื องต้น โดยขอ
ความอนุเคราะห์จากสถานบริการสาธารณสุขในพื นที่ โครงการ เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและควรเริ่มภายในสัปดาห์แรกของการ
ก่อสร้าง นอกจากนี ให้สร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่าง
เรียบร้อย ค้านึงถึงวัฒนธรรมพื นถิ่น ไม่ก่อเหตุร้าคาญ และไม่ใช้ส่ิงเสพติด 

- ก้ากับและดูแลให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เช่น 
การตรวจติดตามแคมป์ที่พักอาศัย การสุ่มตรวจสิ่งเสพติด การพนัน การ
แยกขยะในที่พักคนงานตามหลักวิธีการติดตามการจัดการขยะของ



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 46 
 

ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะก่อสร้าง) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

ผู้รับเหมา 
- ให้ความร่วมมือกับกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่ ในการเฝ้าระวัง

โรคติดต่อ 

12. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

76.6 16.2 7.2 - ควรศึกษาแผนงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- ควรจัดการแผนงาน ป้องกันความเสี่ยงจาก
การด้าเนินงาน เพื่อให้มีความปลอดภัย 

- กั งวล เรื่ อ ง อุบั ติ เห ตุ ที่ มั ก เ กิ ด ขึ น กั บ
ผู้รับเหมาบ่อยครั ง 

- ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของร่ างกาย
ผู้ปฏิบัติงานก่อนและหลังปฏิบัติงาน 

- ให้ มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของชุมชน
ร่วมกับโรงงาน  

- มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ 

- ให้มีการตรวจสุขภาพของผู้รับเหมาด้วย 

- บริษัทฯ มีนโยบายในการก้ากับดูแลบริษัทผู้รับรับเหมาให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมาตรการก้าหนดให้ใน
สัญญาการจ้างให้ผู้รับเหมาช่วงทุกรายต้องมีระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอ
นามั ย แล ะค วาม ป ลอด ภั ย เป็ น ไป ต าม กฎ ห มายที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กั บ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท้างาน เช่น พ.ร.บ.ความปลอดภัย
อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้ างาน พ .ศ . 2554 และ
กฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2553  
เป็นต้น 

- จัดตั งหน่วยงานและบุคลากร เพื่อจัดท้าคู่มือความปลอดภัยก่อนด้าเนินการ
ก่อสร้างล่วงหน้าส้าหรับแจกผู้ปฏิบัติงานทุกคน และจัดท้าหลักสูตรการ
ฝึกอบรมความปลอดภัยในการท้างานตามที่กฎหมายก้าหนด เพื่อจัดการ
ฝึกอบรมพนักงานทุกคนที่จะเข้ามาท้างานในโครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนมีความรู้เบื องต้นและมีส้านึกในด้านความปลอดภัยในการท้างาน 

- อบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในเขตก่อสร้าง และเขตที่พักคนงาน 



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 47 
 

ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะก่อสร้าง) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

พร้อมจัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมก้ากับดูแลให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์อย่าง
เคร่งครัด 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแก่คนงานตามความเหมาะสม
ของลักษณะงาน โดยอย่างน้อยต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น หมวกนิรภัย และ
แว่นตากันเศษวัสดุ พร้อมทั งก้ากับให้คนงานสวมใส่ทุกครั งเมื่อปฏิบัติงาน 

- จดบันทึกอุบัติเหตุต่าง ๆ และท้าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
- ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมรถฉุกเฉินและรถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต

ไว้ประจ้าในพื นที่โครงการ 
- ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีการซ้อมการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย/การเกิด

อุบัติเหตุต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 48 
 

 

ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะด าเนินการ) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

1. คุณภาพน ้าทะเล 73.5 14.2 12.3 - อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพน ้าและสัตว์น ้า 
เช่น น ้าขุ่น 

- ให้ปฏิบัติตามระบบและมีการควบคุมที่ดี 
- ควรตรวจวัดคุณภาพน ้าทะเลและพื นผิว

ระดับน ้าทะเล 
- ควรตรวตสอบคุณภาพน ้าทะเลให้มากขึ น

และสม้่าเสมอ 

- โครงการมีมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นกับคุณภาพน ้า
ทะเล โดยออกแบบให้มีระบบป้องกันการรั่วไหลของน ้ามันขณะขนถ่ายลงสู่
ทะเล และจัดหาอุปกรณ์ก้าจัดคราบน ้ามันและอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืนๆ ไว้ให้
พร้อม โดยมุ่งให้สามารถควบคุมการแพร่กระจายของน ้ามันเม่ือเกิดเหตุหก
รั่วไหลได้ภายในเวลาสั นที่สุด 

- ในระยะด้าเนินการ ได้ก้าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเล 
ได้ แ ก่  น ้ า มันห รือไข มันบนผิ วน ้ า ค่ าความเป็นกรดและด่ าง (pH)  
ความโปร่งใส (Transparency) ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum 
Hydrocarbon) และออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)  

- ความถี่ในการติดตามตรวจสอบ ปีละ 2 ครั ง (ทุก 6 เดือน)  
2. คุณภาพอากาศ 72.2 13.9 13.9 - ผลกระทบทางด้านอากาศยังคงได้รับอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดเวลา 
- ควรมีการป้องกันไม่ให้มีกลิ่นเหม็น 
- เม่ือได้รับผลกระทบทางด้านอากาศไม่

สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ 
- ควรมีการจัดการด้านอากาศกรณีที่มีการ

ในระยะด้าเนินการได้ก้าหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพอากาศ เช่น  
- ควบคุมการรั่วซึมของอุปกรณ์ที่สัมผัสกับสารอินทรีย์ระเหย (VOCs)  

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้เกิดขึ นน้อยที่สุด ไม่เกิน
ร้อยละ 80 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์
ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 หรือกฎหมายล่าสุด 



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 49 
 

ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะด าเนินการ) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

ปล่อยมลสารจากโรงงานอุตสาหกรรม
หลายๆ แหล่งในเวลาเดียวกัน 

- ควรมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ อุณหภูมิ 
ความชื น 

- ก้าหนดให้โครงการต้องติดตั งท่อรับไอระเหยจากการขนถ่าย (Vapor 
Return Line) ที่แขนขนถ่ายผลิตภัณฑ์ (Loading Arm) เพื่อน้าไอระเหย
จากกระบวนการขนถ่ายสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีปัญหาเรื่อง
กลิ่น ได้แก่ น ้ามันแก๊สโซลีน รีฟอร์เมต และน ้ามันเตา ไปก้าจัดยังหอเผา 
โดยไม่ให้ระบายออกสู่บรรยากาศโดยตรง 

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ในการสูบถ่ายให้
มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์การเชื่อมต่อต่างๆ ให้เชื่อมกันอย่างสนิท เพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ตามแนวเชื่อมต่อต่างๆ ก่อนด้าเนินการรับ-
ส่งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ทุกครั ง 

- โครงการจะต้องไล่สารที่ตกค้างอยู่ในแขนขนถ่าย (Loading Arm) ลงสู่เรือ
หรือท่อของโครงการก่อนปลดแขนขนถ่ายจากเรือ  

- ก้าหนดในข้อบังคับท่าเรือ (Port Regulation) ของท่าเรือ เพื่อควบคุมเรือที่
เข้ามารับสารปิโตรเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพ (Loading) โดยห้ามไม่ให้
ระบายสารที่ตกค้างอยู่ในถังเก็บสินค้าของเรือออกสู่บรรยากาศขณะเรือเข้า
เทียบท่า โดยจะต้องประสานผู้ เช่าเรือ และ/หรือเจ้าของเรือในการ
ตรวจสอบบรรยากาศในถังรับสินค้าให้เป็นไปตามแนวทางความปลอดภัยใน
การขนถ่ายก่อนน้าเรือเข้ามารับสินค้า 
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โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะด าเนินการ) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวัง และตรวจสอบการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์
ตลอดเวลา 

- โครงการได้ก้าหนดให้มีมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศในระยะด้าเนินการโดยการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) ได้แก่ เบนซีน และสารที่เป็นองค์ประกอบของแก๊สโซลีน รวมถึง
ทิศทางและความเร็วลม จ้านวน 2 สถานี บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข
ตากวน และโรงเรียนวัดหนองแฟบ  

3. เสียงและความ
สั่นสะเทือน 

79.3 8.1 12.6 - ค วร มี ก า ร ต ร วจ วัด เสี ย ง แ ล ะ ค ว าม
สั่นสะเทือนบริเวณพื นผิวน ้าทะเล 

- ให้ มี การควบคุม เรื่องเสี ย งและความ
สั่นสะเทือน ไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชน 

- กิจกรรมในระยะด้าเนินการของโครงการคือการขนถ่ายสารปิโตรเลียม
ระหว่างบนฝั่งและเรือบรรทุกสารปิโตรเลียมผ่านระบบท่อและแขนขนถ่าย 
ซ่ึงแหล่งก้าเนิดเสียงหลักมาจากเครื่องยนต์ของเรือและระบบสูบถ่ายซ่ึงอาจ
มีเสียงดัง ส่วนความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ นจากเรือมีน้อยมาก 

- บริเวณชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ซ่ึงอยู่ห่างจากบริเวณท่าเทียบเรือของ
โครงการ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร จะมีระดับเสียงรวมเป็น 58.8 เดซิเบลเอ 
ซ่ึงเท่ากับระดับเสียงก่อนมีการด้าเนินการโครงการ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่ก้าหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ดังนั น 
ผลกระทบที่มีต่อชุมชนจึงต่้ามาก 

4. นิเวศวิทยาทาง
ทะเล 

76.2 13.3 10.5 - ให้ มีการรวบรวมข้ อ มูลจากชุมชนให้
ละเอียดชัดเจน และน้ามาใช้ประกอบ

- โครงการได้มีการรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางทะเลบริเวณ
พื นที่โครงการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
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ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะด าเนินการ) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

การศึกษา 
- ให้ มีการศึ กษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพทั งก่อนและหลังด้าเนินการ 
- ให้มีการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี

และปิโตรเลียม 
- ให้ มีการต รวจวัด  เก็บตั วอย่ าง และ

วิเคราะห์ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล 
- ให้ เพิ่ ม ค วาม ถี่ ใน ก ารต ร วจ วัด ด้ าน

นิเวศวิทยาทางทะเล 

มาบตาพุด ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แพลงก์ตอน สัตว์น้าวัย
อ่อน สัต ว์หน้าดิน ในบริเวณพื นที่ โครงการ รวมทั งเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์นิเวศวิทยาทางทะเล ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว์ สัตว์หน้าดิน และสัตว์น ้าวัยอ่อน  

- มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทั งก่อนและหลังด้าเนินการ โดย
การตรวจวัดนิเวศวิทยาทางทะเลทั งก่อนมีโครงการและในระหว่างด้าเนิน
โครงการ  

- ดัชนีที่ตรวจสอบ ได้แก่ ปริมาณ ชนิดความหลากหลาย และความชุกชุม 
ของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน บริเวณสถานีติดตาม
ตรวจสอบเดียวกับคุณภาพน ้าทะเลจ้านวน 3 สถานี ความถี่ปีละ 2 ครั งๆ 
ละ 1 วัน ตลอดระยะเวลาของโครงการ 

- ก้าหนดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของสารปิโตรเลียมที่ขนถ่าย 

5. การประมงและการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

78.8 12.4 8.8 - ควรมีการสอบถามข้อมูล ชนิด ปริมาณ
สัตว์น ้าจากชาวประมง 

- ประชาชนจ้านวนมากยังมีความกังวลว่าจะ
มีสารเคมีปนเปื้อนในสัตว์ทะเล 

- ตั งศูนย์เพาะพันธ์ุฟื้นฟู เพราะการด้าเนิน
โครงการอาจก่อให้เกิดการเสียหาย 

โครงการก้าหนดมาตรการด้านการประมงและเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในระยะ
ด้าเนินการ ดังนี  
- ด้าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน

คุณภาพน ้าทะเลและนิเวศทางทะเล ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกาก
ของเสีย ในระยะด้าเนินการอย่างเคร่งครัด 

- สนับสนุนการด้าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติทางทะเล 
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ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะด าเนินการ) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

- ควรจัดตั งให้มีศูนย์ดูแล เพาะพันธ์ุสัตว์น ้า
ทางทะเล 

- จัดให้มีกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าเพิ่มขึ น 
- สนับสนุนให้ มีการพัฒนาการประมง 

(โดยเฉพาะประมงพื นบ้าน) และเพิ่ ม
ปริมาณการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

- ให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าให้มากกว่าเดิม 

และการปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าบริเวณชายหาดในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
เป็นประจ้าทุกปี 

- สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง เช่น กรมประมง  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยหรือสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง 
เป็นต้น ในการฟื้นฟูหรืออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื นที่จังหวัดระยอง
เป็นประจ้า 

นอกจากนี  ในช่วงด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมส้าหรับการศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ ได้มีการด้าเนินการส้ารวจ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม โดยได้ด้าเนินการ
กับสมาชิกกลุ่มประมงพื นบ้านเรือเล็กในพื นที่ศึกษาและพื นที่ใกล้เคียง รวม 
305 ตัวอย่าง ซ่ึงได้มีการสอบถามข้อมูลด้านการประกอบอาชีพประมงและการ
เพาะเลี ยงชายฝั่ง อาทิ ลักษณะ/ประเภทของการท้าประมง ประเภท/ราคา/
ปริมาณสัตว์น ้าที่จับได้ ปัญหา/อุปสรรคในการท้าประมง เป็นต้น พร้อมน้า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการประเมินผลกระทบและการก้าหนดมาตรการฯ 
ของโครงการ 

6. การคมนาคมขนส่ง 
(ทางบกและทาง
น ้า) 

75.3 14.8 9.9 - ให้มีการจัดการ ตรวจตราการคมนาคมทั ง
ทางบกและทางน ้า 

- ให้มีการจัดการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 

ในระยะด้าเนินการจะมีการขนส่งทางน ้าเป็นหลัก โดย โครงการก้าหนด
มาตรการให้มีการจัดการการคมนาคมขนส่ง ดังนี  
- จัดให้มีระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัย เพื่อความสะดวกในการประสานงาน



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะด าเนินการ) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

กับเจ้าหน้าที่น้าร่องเรือขนส่งล้าอ่ืนๆ 
- ก้าหนดให้เรือขนส่งสารปิโตรเลียมปฏิบัติตามข้อก้าหนดของส้านักงาน

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค และส้านักงานน้า
ร่อง ในการน้าเรือผ่านเข้าร่องน ้าและเทียบท่าบริเวณท่าเทียบเรือของบริษัท 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อจัดแผนการจราจรหลักในทะเลใน
การก้าหนดเส้นทางการเดินเรือ 

- ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมความปลอดภัยในการเดินเรือ การ
จอดเรือ การป้องกันการกระท้าอันก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือกีดขวาง
การเดินเรือ ตลอดจนการควบคุมมลภาวะในเขตท่าเทียบเรือมาบตาพุด
อย่างเคร่งครัด 

- รักษาแนวร่องการเดินเรือและจอดเรือในบริเวณที่กรมเจ้าท่าอนุญาต ทั งนี  
ต้องระมัดระวังแนวท่อส่งก๊าซใต้ทะเล และเขตทหารเรือด้วย 

7. ของเสียและขยะมูล
ฝอย 

71.7 17.5 10.8 - ควรมีการก้าจัดของเสียและขยะมูลฝอย
บริเวณชายฝั่งทะเล 

- ให้มีการตรวจสอบบริษัทรับก้าจัดขยะ ของ
เสียด้วย 

- ควรมีการให้ความรู้ กับชุมชนเรื่องการ

- ในระยะด้าเนินการ มีการก้าหนดมาตรการในการ การคัดแยกและการเก็บ
รวบรวมของเสียและขยะมูลฝอยที่เกิดจากการปฏิบัติงานบริเวณท่าเทียบ
เรือและอาคารส้านักงานท่าเทียบเรือ โดยการเก็บขนและก้าจัดของเสียและ
มูลฝอย จะต้องใช้บริษัทรับก้าจัดกากของเสียอันตรายที่มีระบบติดตาม
ตรวจสอบได้ เช่น GPS เพื่อให้สามารถติดตามการขนส่งกากของเสียจาก



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
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ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 
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เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

จัดการขยะ การรีไซเคิล โครงการไปยังสถานที่รับก้าจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและ
ป้องกันการลักลอบน้าไปทิ งระหว่างการขนส่ง  

- บริษัทต้องติดตามตรวจสอบและประเมินบริษัทรับก้าจัดของเสียอันตราย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

- โครงการจะพิจารณาการจัดท้ากิจกรรมให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการจัดการ
ขยะรีไซเคิล โดยน้าไปปรับในแผนการด้าเนินงานด้านกิจกรรมมวลชน
สัมพันธ์ต่อไป 

8. เศรษฐกิจ สังคม 79.6 11.0 9.4 - ควรเพิ่มการรับเด็กในชุมชนเข้าท้างานให้
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- ให้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
แม่บ้าน 

- สนับสนุน พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืน 
ซ่ึงอาจพัฒนาด้วยการให้ความรู้ การต่อ
ยอดสินค้า ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ในระยะด้าเนินการ ได้ก้าหนดให้มีมาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคม ได้แก่ 
- พิจารณารับคนในชุมชนเข้าท้างานในโครงการ โดยพิจารณาตามความ

เหมาะสมกับประเภทงาน  
- ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ ที่จ้าเป็น เช่น 

ปรับปรุงสาธารณสมบัติหรือให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื นที่โดยรอบ
โครงการ เป็นต้น รวมทั งส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชนตามความเหมาะสม เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล การ
ส่งเสริมอาชีพประมง เป็นต้น 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เช่น การ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อม แหล่งน ้าและพันธ์ุไม้ท้องถิ่นเดิมให้เป็นพื นที่ป่าเรียนรู้ชุมชน 
เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมส้าหรับชุมชนและผู้เก่ียวข้อง 
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9. อันตรายร้ายแรง 75.1 15.7 9.2 - ให้มีการป้องกันและมีเจ้าหน้าที่เฉพาะใน
การควบคุม 

- ควรด้าเนินการให้ครบถ้วนตาม NFPA 
- ควรมีแผนป้องกันและแผนรับมือเรื่อง

ความปลอดภัยร่วมกันระหว่างบริษัทและ
ชุมชน 

- การป้องกันอันตรายร้ายแรงตามแนวท่อที่
มีการป้องกันที่รูรั่ว 1 นิ ว หากเกิดรอยรั่ว
น้อยกว่า 1 นิ ว จะมีมาตรการป้องกันและ
ตรวจจับอย่างไร 

- มาตรการป้องกันอันตรายร้ายแรงจากเหตุ
ธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว  

- หาก เกิ ด เห ตุ อั นต รายจะ มีการดู แ ล 
รับผิดชอบอย่างไร 

- ควรมีการอบรม ให้ความรู้ด้านสารเคมี
และการป้องกันอันตรายร้ายแรง และ
ความปลอดภัยกับชุมชน 

- ให้ เพิ่ มส้านักงานป้องกันและบรรเทา 

การประเมินอันตรายร้ายแรงได้พิจารณาท่อล้าเลียงที่ขนส่งสารที่มีแนวโน้มส่ง
ผลกระทบมากที่สุดโดยอ้างอิงคุณสมบัติของสารและจากการจัดล้าดับความ
ไวไฟโดยสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (NFPA) โดยสารที่มีสถานะก๊าซใช้ก๊าซ
แอลพีจีเป็นตัวแทนในการประเมิน ส่วนสารที่มีสถานะเป็นของเหลวใช้แนฟทา
เป็นตัวแทนในการประเมิน โดยโครงการได้ก้าหนดให้มีมาตรการในการป้องกัน
ผลกระทบจากอันตรายร้ายแรง ทุกกรณีที่อาจเกิดการรั่วไหล ประกอบด้วย  
- ก้าหนดให้มีระบบหรืออุปกรณ์ที่สามารถตัดระบบจากห้องควบคุมส่วนกลาง 

หากตรวจพบว่าระบบเกิดการรั่วไหล 
- ก้าหนดให้มีการออกแบบระบบล้าเลียงสารที่ติดไฟโดยให้มีข้อต่อและหน้า

แปลนน้อยที่สุดเพื่อลดโอกาสเกิดการรั่วไหลของสารปิโตรเลียม 
- ก้าหนดให้มีการศึกษา HAZOP ในช่วงการออกแบบรายละเอียดของ

โครงการ พร้อมทั งสรุปผลการศึกษาและน้าเสนอตัวอย่างกรณี เกิด
ผลกระทบสูงสุด 

- ติดตั งเครื่องมือตรวจจับการรั่วไหลไว้บริเวณพื นที่กระบวนการผลิต เช่น 
Gas Detector เป็นต้น เพื่อแจ้งเตือนกรณีเกิดการรั่วไหล 

- การออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของ American 
Petroleum Institutes (API)  แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง  National Fire 
Protection Association (NFPA)  ป ร ะ เท ศ ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า ซ่ึ ง เป็ น
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สาธารณภัย (ปภ.) ระยองเป็นอีกหน่ึงใน
แหล่งข้อมูลด้านสารเคมี และการจัดการ 
แก้ไขเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน 

มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และเป็นไปตามมาตรฐานของ
ประเทศไทยตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก้าหนด 

- จัดให้มีแผนบ้ารุงรักษาในเชิงป้องกัน รวมถึงการตรวจสอบสภาพท่อและ
ความเรียบร้อยของระบบท่อภายในพื นที่โครงการอย่างสม้่าเสมอ 

- การประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกให้ปฏิบัติตามระดับของ
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ 

- ก้าหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
- ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีต้ารวจใน

ท้องที่ เพื่อจัดเตรียมคณะท้างานที่สามารถเรียกได้ทันทีเม่ือเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 

- ก้าหนดให้มีมาตรการในการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดผลกระทบจาก
โครงการต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และประชาชน 

- จัดให้มีพนักงานเดินตรวจตราในกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบความ
ผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจ้า 

- จัดท้าข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีทุกชนิดที่มีการใช้งานมาไว้ในบริเวณ
ใกล้เคียงพื นที่ที่มีการจัดเก็บสารเคมีและมีป้ายแจ้งรายละเอียดติดไว้ที่
ภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิด 

- ก้าหนดให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับอันตรายจากการขนถ่ายและ



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นต่อมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม (ระยะด าเนินการ) 

ประเด็น 

ร้อยละ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ค าชี แจง เหมาะสม/
เพียงพอ 

ยังไม่
เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

การหกรั่วไหลของสารเคมี รวมทั งแนวทางแก้ไข 
โดยหากเกิดเหตุอันตรายจะต้องมีการดูแลรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหาย
กรณีเกิดผลกระทบจากโครงการต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และประชาชนด้วย  
นอกจากนี  บริษัท จะพิจารณาอบรม ให้ความรู้ด้านสารเคมีและการป้องกัน
อันตรายร้ายแรงกับชุมชน โดยน้าไปปรับในแผนการด้าเนินงานด้านกิจกรรม
มวลชนสัมพันธ์ต่อไป 
นอกจากนี  โครงการได้ปรับปรุงมาตรการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดส่งข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยของสารเคมีให้กับหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุข 
โดยเพิ่มเติมหน่วยงานส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระยอง 
ด้วยแล้ว ดังนี  “ให้ข้อมูลสารปิโตรเลียมของโครงการกับหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่ 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดระยอง" รายละเอียด
แสดงดังมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประเด็น
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพระยะด้าเนินการ 

10. สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

70.7 18.7 10.6 - ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศท้าให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บ โรคภูมิแพ้ 

- ควรจัดให้มีหน่วยแพทย์เข้าไปตรวจรักษา
กับคนในชุมชน 

โครงการจะจัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมต่อไป  
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ปตท. ได้มีศูนย์บริการทางการแพทย์
ส้าหรับพนักงาน ซ่ึงประชาชนในพื นที่สามารถเข้ารับการรักษาได้เช่นเดียวกัน
กับพนักงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับการดูแลรักษา รวมถึงได้รับยาและ
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เพียงพอ 
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เหมาะสม/
เพียงพอ 

ไม่แสดง 
ความ
คดิเห็น 

- ควรมีบั ต รสุ ขภ าพ ให้ ชุ มชนและแผน
ป้องกันสุขภาพ 

- ให้ มีการสนับสนุนเครื่องมือการแพทย์
ให้กับสาธารณสุข สถานพยาบาลในพื นที่ 

- จัดให้มีอสม.ออกดูแลชุมชน 
- ควรมีแพทย์เฉพาะทางให้พอเหมาะกับ

ประชาชนในพื นที่ 
- จั ด ท้ า โ ค ร ง ก า ร บั ต ร  VIP CARD 

รักษาพยาบาลฟรี โดยบูรณาการร่วมกับ
แผนงานในสมาคมเพื่อนชุมชน  

- ขอสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลให้คนที่
มีบ้านอยู่ในพื นที่นั นๆ 

เวชภัณฑ์เช่นเดียวกับพนักงานของบริษัท เพียงน้าบัตรประชาชนไปแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการ 

11. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

78.0 12.8 9.2 - ให้รวบรวมข้อมูลบ่งชี อันตราย 
- ให้มีการตรวจวัดการได้ยินของพนักงาน

ด้วย 
- ควรมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและการเผชิญ

เหตุ โดยให้ชุมชน กลุ่มประมง บริษัทใกล้เคียง 
หน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

- จากมาตรการที่ก้าหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของโรงงาน
และแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยจัดให้มีองค์กรบริหารด้านความปลอดภัย 
และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอ่ืนๆ พร้อมให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง จะต้องมีการรวบรวมและจัดท้าข้อมูลบ่งชี อันตราย
เพื่อน้ามาก้าหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานด้วยแล้ว 

- โครงการมีมาตรการโดยก้าหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่และ
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ความ
คดิเห็น 

การตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าปี โดยการตรวจสุขภาพของพนักงานให้
ปฏิบัติตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก้าหนด เช่น กฎกระทรวงแรงงาน และ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น ซ่ึงจะรวมถึงการตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยงด้วย 
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 ความพึงพอใจต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ผู้ตอบแบบประเมนิผลส่วนใหญม่ีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลางถึงมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเหมาะสม
ของสถานที่และความสะดวกของการเดินทางเข้าร่วมเวทีฯ (ร้อยละ 56.8) ความเหมาะสมของสื่อและ
เอกสารประกอบการจัดเวทีฯ (ร้อยละ 52.4) ความสามารถของวิทยากรในการอธิบายให้ผู้เข้าร่วม 
เวทีฯ เข้าใจในภาพรวมของโครงการ (ร้อยละ 50.6) และภาพรวมของการจัดเวทีฯ (ร้อยละ 49.0) 
และด้านที่มีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความเหมาะสมของเนื อหาสาระ 
รูปแบบ และวิธีการน้าเสนอ (ร้อยละ 52.1) ความเข้าใจโครงการภายหลังการเข้าร่วมเวทีฯ (ร้อยละ 
51.5) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่น้าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและผลการศึกษา (ร้อยละ 
49.2) และความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 49.0)
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย 
ไม่แสดง

ความคิดเห็น 
1. ความสามารถของวิทยากรในการอธิบายให้ผู้เข้าร่วมเวทีฯ 

เข้าใจในภาพรวมของโครงการ 
50.6 47.6 0.4 1.4 

2. ความเหมาะสมของเนื อหาสาระ รูปแบบ และวิธีการ
น้าเสนอ  

45.2 52.1 0.7 2.0 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่น้าเสนอข้อมูลรายละเอียด
โครงการและผลการศึกษา 

45.4 49.2 3.4 2.0 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ และความสะดวกของการ 
เดินทางเข้าร่วมเวทีฯ 

56.8 39.6 1.8 1.8 

5. ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการจัดเวทีฯ 52.4 44.0 1.8 1.8 

6. ความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวลาในการแสดง 
ความคิดเห็น 

46.1 49.0 2.9 2.0 

7. ความเข้าใจในโครงการ ภายหลัง การเข้าร่วมเวทีฯ  41.1 51.5 3.4 4.0 

8. ภาพรวมของการจัดเวทีฯ ในวันนี  49.0 43.4 2.7 4.9 

 

 การรับทราบข้อมูลโครงการ พบว่า มีผู้ที่ เคยรับทราบ ข้อมูล โครงการมาก่อนหน้านี แล้ ว  
(ร้อยละ 93.9) รองลงมาคือผู้ที่ไม่เคยรับทราบข้อมูลโครงการ (ร้อยละ 4.3) และผู้ที่ไม่แสดงความ
คิดเห็น (ร้อยละ 1.8) ตามล้าดับ โดยรับทราบจากผู้น้าชุมชน (ร้อยละ 34.9) การรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ในช่วง ค.1 และ ค.2 (ร้อยละ 20.9) และการประชาสัมพันธ์จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด 
(มหาชน) (ร้อยละ 11.4) เป็นต้น 

 ช่องทาง/วิธีการรับข้อมูลข่าวสารของโครงการฯท่ีเหมาะสมท่ีสุด ผู้ตอบแบบประเมินคิดเห็นว่า
วิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม คือ แจ้งผ่านผู้น้าชุมชนท้องถ่ินเหมาะสมที่สุด (ร้อยละ 26.3) 
รองลงมาเป็นการจัดเวทีฯ รับฟังความคิดเห็นฯ (ร้อยละ 19.8) และการประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียง/ข่าวประจ้าหมู่บ้าน (ร้อยละ 10.7 เท่ากัน) 
ตามล้าดับ  

(3) ความคิดเห็นภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) 

ความคิดเห็นและข้อแสนอแนะที่ได้รับเพิ่มเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) ในช่วง
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
จ้านวนรวม 3 ราย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) จ้านวน 1 ราย และผ่านช่องทางไปรษณียบัตร 
จ้านวน 2 ราย ซึ่งสามารถสรุปความคิดเห็น พร้อมค้าชี แจง รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 9 

ตารางที่ 9 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม ภายหลังการจดัเวที
รับฟังความคิดเห็นฯ ค.3 

ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 

ควรเพิ่มเติมข้อมูลผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล ของสารเคมีทุกชนิดที่ขนถ่ายผ่าน
ท่าเรือของโครงการ 

ค าชี แจงเพิ่มเติม 
ผลกระทบของสารปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของ
โครงการที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล อาทิ
เช่น ข้อมูลด้ านนิเวศวิทยา (Ecological information) ผลการ
ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันต่อปลา Crustaceans และ Algae 
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย ศักยภาพใน
การสะสมทางชีวภาพ (Bio-Accumulative Potential) ได้แสดงไว้
แล้วในเอกสารความปลอดภัยเก่ียวกับสารเคมี (Safety Data 
Sheet) รายละเอียดในภาคผนวกบทที่ 2 ของร่างรายงานฯ ฉบับ
สมบูรณ์ (ธันวาคม พ.ศ.2560) 

ในการรวบรวมข้อมูล ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลทรัพยากรทาง
ทะเล และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 

ค าชี แจงเพิ่มเติม 
โครงการได้น้าเสนอและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางทะเล รวมทั ง
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว ดังแสดงในบทที่ 3 สภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน ของร่างรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ (ธันวาคม พ.ศ.2560) 

ควรเพิ่มเติมข้อมูลความเหมาะสมของการจัดการตะกอนที่
น้าเสนอ เปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืนๆ รวมทั งความ
เหมาะสมของพื นที่ทิ งตะกอน พร้อมทั งมาตรการในการลด

ค าชี แจงเพิ่มเติม 
โครงการได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดการตะกอนที่เกิดขึ น
จากการขุดลอกแล้ว ซ่ึงการน้าไปทิ งในทะเลมีความเหมาะสม และไม่



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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ตารางที่ 9 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม ภายหลังการจดัเวที
รับฟังความคิดเห็นฯ ค.3 

ค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี แจง 

ผลกระทบที่ชัดเจน ขัดต่อกฎหมายตามมาตรา 1305 ของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พานิชย์ ซ่ึงมีข้อก้าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับดินที่อยู่ใต้ทะเล
ว่า ดินที่อยู่ใต้ทะเลไม่สามารถน้ามาถมพื นที่บนบกซ่ึงเอกชนเป็น
เจ้าของได้ เน่ืองจากเป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยในการพิจารณาก้าหนด
จุดทิ งตะกอนของโครงการ ได้รับค้าแนะน้าจากรมเจ้าท่าให้ก้าหนด
บริเวณทิ งตะกอนมีระยะห่างจากจุดขุดลอกไม่น้อยกว่า 22 กิโลเมตร 
และมีความลึกน ้าไม่น้อยกว่า 22 เมตร และอยู่ห่างจากแหล่งนิเวศ
อ่อนไหวทางทะเล เช่น ปะการัง หญ้าเทียม เป็นต้น รวมทั งไม่อยู่ใน
แนวท่อใต้ทะเลและทุ่นรับน ้ามันดิบกลางทะเล อีกทั ง จากการลง
พื นที่ รับฟั งความคิด เห็นในขั นตอนการประ เมินผลกระทบ  
กลุ่มประมงยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริเวณจุดทิ งตะกอนจะเป็นแหล่ง
อาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้า ท้าให้มีปลาชุกชุม ส่งผลดีต่อการ
ท้าประมงด้วย 

การที่บริษัทฯ ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ถือเป็นสิ่งที่ดี
เพื่อท้าให้ได้รับทราบข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

- 

ขอขอบคุณที่บริษัทฯ ได้สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพของ
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพแม่บ้าน 

- 

5 การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) 

 ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และการรับฟังความ
คิดเห็นเพิ่มเติม ตั งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 โครงการได้รวบรวม
ประเด็นข้อซักถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมทั งค้าชี แจง และได้จัดท้ารายงานสรุปความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน พร้อมน้าส่งให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ และส่งให้ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน 
รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ หน่วยงานราชการ  
ผู้น้าชุมชน กลุ่มประมงเรือเล็กพื นบ้าน เป็นต้น 



รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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6 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ 

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

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


