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ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 
(เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3)) 

โครงการท่าเทียบเรือท่ี 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน  ามัน 
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-14.30 น. 

ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี  ระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

1 บทน า 

1.1 ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ท่าเทียบเรือโรงกลั่นน ้ามัน ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 (บริษัทฯ) 
ตั งอยู่ภายในอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้าบลมาบตาพุด อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นท่า
เทียบเรือส้าหรับสนับสนุนการขนถ่ายสารปิโตรเลียมของโรงกลั่นน ้ามัน ซึ่งมีการเปิดใช้งานในปัจจุบันแล้ว
จ้านวน 3 ท่า แต่ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและเติบโตขึ น ท้าให้อัตราการใช้ท่าเทียบเรือสูงเกินกว่า
มาตรฐานการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาท่าเทียบเรือที่ 4 เพ่ิมขึ นอีก 1 ท่า เพ่ือลดอัตราการใช้
งานของท่าเทียบเรือปัจจุบันให้สามารถด้าเนินงานซ่อมบ้ารุงตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ได้  และสามารถใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัยต่อเนื่องต่อไป รวมทั งสามารถรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในอนาคต  

ต้าแหน่งของท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัทฯ อยู่ทางทิศเหนือของท่าเทียบเรือที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบัน มี
ลักษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตสามารถรองรับเรือที่มีขนาด 1,000-100,000 เดทเวทตัน (DWT) หรือสามารถ
รองรับเรือที่มีความยาว ตั งแต่ 65-250 เมตร มีความยาวหน้าท่ารวมหลักเทียบเรือประมาณ 65 เมตรมีพื นที่ใช้
สอยของท่าเทียบเรือ 590 ตารางเมตร (กว้าง 12.8 ยาว 46.0 เมตร) เป็นท่าเรือส้าหรับขนถ่ายสารปิโตรเลียม
ซึ่งไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 โดยมีการขุดลอกร่องน ้าเพ่ือใช้เป็นจุดจอดเรือและกลับล้าเรือ ซึ่งคาดว่าจะมี
ปริมาณตะกอนที่เกิดจากการขุดลอกรวมประมาณ 934,000 ลูกบาศก์เมตร  

ทั งนี  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดประเภท ขนาด และวิธีการปฏิบัติส้าหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากร ธรรมชาติ
และสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2553 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) ก้าหนดให้  “โครงการหรือกิจการท่าเทียบเรือที่ 1) ที่มี
ความยาวหน้าท่าที่เรือเข้าเทียบได้ (Berth Length) ตั งแต่ 300 เมตรขึ นไป หรือมีพื นที่หน้าท่าตั งแต่ 10,000 
ตารางเมตรขึ นไป ยกเว้น ท่าเรือที่ชาวบ้านใช้สอยในชีวิตประจ้าวันและการท่องเที่ยว 2) ที่มีการขุดลอกร่องน ้า 
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ตั งแต่ 100,000 ลูกบาศก์เมตร ขึ นไป 3) ที่มีการขนถ่ายวัตถุอันตรายหรือกากของเสียอันตรายซึ่งเป็นสารก่อ
มะเร็งกลุ่ม 1 มีปริมาณรวมกันตั งแต่ 25,000 ตัน/เดือน ขึ นไป หรือมีปริมาณรวมกันทั งปีตั งแต่ 250,000 ตัน/
ปี ขึ นไป” ต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท้า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง ทั งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560) ซึ่งโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 มีการขุดลอกร่องน ้า 
ตั งแต่ 100,000 ลูกบาศก์เมตร ขึ นไป จึงเข้าข่ายต้องจัดท้ารายงาน EHIA โดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ้ากัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด เป็น
ผู้จัดท้ารายงานดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
พิจารณาต่อไป 

1.2 เหตุผล และความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน  
มีวัตถุประสงค์หลักที่จะลดอัตราการใช้งานของท่าเทียบเรือปัจจุบันให้สามารถด้าเนินงานซ่อมบ้ารุง ตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ได้เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อเนื่องต่อไป และสามารถรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในอนาคต ซึ่งการจัดท้ารายงานครั งนี เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมที่จะ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และรองรับนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่จะพัฒนาพื นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั นน้าของเอเชีย โดยการส่งเสริมการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม รวมถึงโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงพื นที่และสร้างฐานทางเศรษฐกิจที่
มีศักยภาพและประสิทธิภาพรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศให้สูงขึ น 

บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาท่าเทียบเรือแห่งใหม่ภายในพื นที่เดิมที่มีศักยภาพและความพร้อม
ทางด้านระบบสาธารณูปโภคซึ่งสามารถใช้ร่วมกับท่าเทียบเรือปัจจุบันได้ ทั งในส่วนของอาคารส้านักงาน 
อาคารปฏิบัติการควบคุมการเข้า-ออกของเรือ ระบบท่อขนส่งสารปิโตรเลียม ระบบควบคุมการสูบจ่าย ระบบ
ความปลอดภัยการป้องกันและโต้ตอบเหตุการณ์ฉุกเฉิน ระบบน ้าใช้ ระบบไฟฟ้า ระบบรวบรวมน ้าเสียและการ
จัดการน ้าเสียปนเปื้อนน ้ามัน ระบบการจัดการของเสีย รวมถึงระบบควบคุมคุณภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี 
ถือเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากจะต้องก่อสร้างในพื นที่อ่ืน 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการตั งอยู่ในพื นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขต
ควบคุมมลพิษ (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2552) ) ที่มีข้อก้าหนดด้านการ
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ระบายมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ดังนั น โครงการจึงต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดด้านสิ่งแวดล้อมในพื นที่
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ซึ่งโครงการจะออกแบบ
ให้มีการรวบรวมสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจกรรมการขนถ่ายไปก้าจัด
เพ่ือไม่ให้มีการระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง นอกจากนี  โครงการมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมหลักที่จะต้อง
ควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น คุณภาพน ้าทะเล นิเวศวิทยาทางทะเล การจัดการของเสียและน ้าเสีย เป็นต้น 

1.3 วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) 

การจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ขณะนี 
อยู่ในขั นตอนการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั งนี  เพ่ือให้การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครอบคลุมและครบถ้วนมากที่สุดจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะจัดให้มีการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.3) ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-14.30 น. 
ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี  ระยอง อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

1.4 ที่ตั งและขอบเขตพื นที่ศึกษาของโครงการ 

ท่าเทียบเรือที่ 4 ตั งอยู่ภายในอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้าบลมาบตาพุด อ้าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง ในการก้าหนดพื นที่ศึกษาส้าหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เบื องต้นได้
ก้าหนดครอบคลุมรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร รอบที่ตั งโครงการ รวมทั งในประเด็นการคมนาคมได้พิจารณา
รวมไปถึงชุมชนที่อยู่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการด้วย  ส้าหรับ
ประเด็นการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพอากาศได้ก้าหนดให้มีพื นที่ศึกษาครอบคลุม 25 x 25 ตารางกิโลเมตร 

รอบท่ีตั งโครงการ (แสดงดังรูปที่ 1-1)  
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1.5 แหล่งเงินทุน 

การจัดหาแหล่งเงินทุนส้าหรับโครงการ บริษัทฯ จะใช้เงินทุนจากกระแสเงินสดจากการด้าเนินงานของ
บริษัทฯ และ/หรือจากการออกหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา 

1.6 แผนการด าเนนิงานของโครงการ 

แผนด้าเนินงานโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 จะใช้เวลาในการก่อสร้างรวมประมาณ 24 เดือน โดยจะใช้
เวลาในการขุดลอกร่องน ้าและทิ งตะกอนประมาณ 9 เดือน จากนั นจะเริ่มด้าเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ประมาณ 14 เดือน การติดตั งอุปกรณ์สนับสนุน ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน การทดสอบอุปกรณ์และระบบ 3 
เดือน ซึ่งบางกิจกรรมสามารถด้าเนินการขนานกันได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มด้าเนินการหลังจากได้รับการอนุญาต

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังตารางท่ี 1-1 

ตารางท่ี 1-1  กิจกรรมและแผนการด าเนินงานของโครงการ 
กิจกรรมของโครงการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1. ขุดลอกร่องน ้าและทิ งตะกอน (9 เดือน)    

2. ก่อสร้างท่าเทียบเรือ (14 เดือน)    
3. การติดตั งอุปกรณ์สนับสนุน (6 เดือน)    
4. การทดสอบอุปกรณ์และระบบ (3 เดือน)    

5. เริ่มขนถ่ายสารปิโตรเลียม    

หมายเหตุ : แผนด้าเนินงานโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 จะเริ่มเม่ือโครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และจะใช้
เวลาในการขุดลอกและก่อสร้างท่าเทียบเรือประมาณ 2 ปี นับจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง 

สัญลักษณ์ :               หมายถึง ระยะเวลาที่คาดการณ์เผื่อไว้กรณีกิจกรรมไม่สามารถด้าเนินการได้ 

2 รายละเอียดโครงการ 

ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 4 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ดังนี  

2.1 การขุดลอกร่องน  า (Dredging Work) และการทิ งตะกอน (Silt Disposal) 

โครงการจะมีการขุดลอกร่องน ้าจนถึงบริเวณหน้าท่าเรือส้าหรับจอดเรือและพื นที่แอ่งกลับล้าเรือ 
ส้าหรับท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน จะมีพื นที่ที่
จะต้องขุดลอกประมาณ 427,900 ตารางเมตร มีปริมาณตะกอนที่เกิดจากการขุดลอกรวมประมาณ 934,000 
ลูกบาศก์เมตร เพ่ือให้ได้ความลึกน ้าประมาณ -12.5 เมตร CD หรือ -10.3 เมตร รทก. (พื นที่ขุดลอกแสดงใน

รูปที่ 2-1)   
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วิธีการขุดลอกร่องน ้าของโครงการ มี 2 วิธีดังนี  

1) การใช้เรือขุดลอกชนิด Trailing Suction Hopper Dredger: TSHD มีขั นตอนดังต่อไปนี  

1.1) ใช้เรือขุดลอก (รูปที่ 2-2 (ก)) โดยจะเริ่มการขุดลอกด้วยเครื่องลาก (รูปที่ 2-2 (ข)) ที่มี

ท่อดูดตะกอนไปเก็บไว้ในกรวยบนเรือขุดลอก (รูปที่ 2-2 (ค) และรูปที่ 2-2 (ง)) 

1.2) เมื่อตะกอนที่ถูกดูดขึ นมาเก็บเต็มกรวยแล้วจะหยุดขุดลอก เพ่ือล่องเรือไปยังจุดทิ งตะกอน

ที่กรมเจ้าท่าอนุญาต (รูปที่ 2-2 (จ)) เมื่อทิ งตะกอนเรียบร้อยแล้ว เรือขุดลอกจะล่องเรือกลับไปเพ่ือท้าการขุด
ลอกอีกครั ง ปฏิบัติเช่นนี ไปเรื่อยๆ จนได้ระดับความลึกที่ต้องการ 

2) การใช้เครนและบุ้งกี๋ (Grab Dredge: GD) ส้าหรับบริเวณหน้าท่าเรือหรือใกล้ชายฝั่งที่เรือขุดลอก

ไม่สามารถเข้าไปได้ โดยจะท้าการตักตะกอน (รูปที่ 2-3) โดยตะกอนที่ตักขึ นมาจะเก็บไว้ในเรือเก็บตะกอนจน
เต็มแล้วจึงล่องเรือไปทิ งตะกอน ณ จุดทิ งตะกอนที่กรมเจ้าท่าอนุญาต จากนั นจึงล่องเรือกลับมารับตะกอนที่ขุด
ลอกใหม่จนได้ระดับความลึกที่ต้องการ  

ทั งนี  หากขุดลอกโดยใช้เครนและบุ้งกี๋ คาดว่าจะใช้เรือบรรทุกตะกอน (Barge) ขนาดประมาณ 1,000-
5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อล้า ไปทิ งยังจุดทิ งตะกอน ประมาณ 450 เที่ยว นอกจากนี หากใช้เรือขุดลอกชนิด 
TSHD จะบรรทุกตะกอนเพื่อน้าไปทิ งยังจุดทิ งตะกอนได้ประมาณ 5,000 –10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเที่ยว โดย

ทั ง 2 วิธี จะสามารถไปทิ งตะกอนได้ประมาณ 3 เที่ยวต่อวัน (ต้าแหน่งจุดทิ งตะกอนแสดงดังรูปที่ 2-4)
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รูปที่ 2-1 พื นที่การขุดลอกร่องน  าของโครงการ 
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(ก) เรือขุดลอก (Trailing Suction Hopper Dredger: TSHD) 

 
(ข) การขุดลอกด้วยเคร่ืองลากของเรือขุดลอก 

 
(ค) ตะกอนถูกดูดขึ นไปตามท่อของเรือขุดลอก 

 
(ง) ตะกอนถูกดูดขึ นมาจะถกูเก็บรวบรวมไว้ภายใน 

กรวยบนเรือขุดลอก 
 

 
(จ) เรือขุดลอกล่องเรือไปยังจุดทิ งตะกอน 

รูปที่ 2-2 วิธีการขุดลอกร่องน  าโดยใช้เรือขุดลอก (Trailing Suction Hopper Dredger: TSHD) 
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รูปที่ 2-3 วิธีการขุดลอกร่องน  าโดยใช้เครนและบุ้งกี๋ (Grab Dredge: GD) 
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รูปที่ 2-4 ต าแหน่งจุดทิ งตะกอนเบื องต้นของโครงการ 
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2.2 การก่อสร้างท่าเทียบเรือ 

ท่าเทียบเรือที่ 4 สามารถรองรับเรือได้ตั งแต่ 1,000-100,000 เดทเวทตัน (DWT) หรือสามารถรองรับ
เรือที่มีความยาวตั งแต่ 65-250 เมตร มีสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตกว้าง 8 เมตร ยาวประมาณ 85 เมตร  
โดยสะพานออกแบบให้เป็นแบบโปร่ง ปลายสะพานเป็นชานชาลาเทียบเรือ (Loading Platform) กว้าง 46 เมตร 
และมีความยาวหน้าท่ารวมหลักเทียบเรือประมาณ 65 เมตร มีหลักเทียบเรือ (Breasting Dolphin) จ้านวน 2 

หลัก มีหลักผูกเรือ (Mooring Dolphin) จ้านวน 6 หลัก  (ผังบริเวณท่าเทียบเรือที่ 4 ดังรูปที่ 2-5) โดยขนส่ง
เสาเข็ม/วัสดุก่อสร้างเข้าพื นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนใหญ่โดยทางเรือ และจะมีการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง
ประมาณ 5-10 เที่ยวต่อวัน มีวิธีการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 4 ดังนี  

1) ตอกเสาเข็มโดยใช้เรือปั้นจั่น 

2) ติดตั งแบบหล่อคอนกรีต จากนั นวางเหล็กเสริมคอนกรีตของโครงสร้าง และเทคอนกรีต 

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

4) ติดตั งอุปกรณ์/เครื่องมือ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บนท่าเทียบเรือ เช่น อุปกรณ์ขนถ่าย 
(Loading Arms) ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เป็นต้น 
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รูปที่ 2-5 แผนผังของท่าเทียบเรือที่ 4 
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2.3 การขนถ่ายสารปิโตรเลียม 

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 ้ามัน
อากาศยาน (Jet A-1) ก๊าซแอลพีจี (LPG) น ้ามันแครกเกอร์บอททอม (Cracker Bottom) น ้ามันแก๊สโซลีน 
(Gasoline) ลองเรสิดิว (Long residue) และคอนเดนเสท เรสสิดิว (Condensate Residue)  โดยคุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์แสดงดังตารางที่ 2-1 และปริมาณของสารปิโตรเลียม แสดงดังตาราง
ที่ 2-2 
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ตารางท่ี 2-1 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารปิโตรเลียมของโครงการ 

ผลิตภัณฑ์ 
จุดเดือด 

(Boiling Point) 

จุดหลอดเหลว 
(Melting 
Point) 

ความดันไอ 
(Vapor 

Pressure) 

ความถ่วงจ าเพาะ 
(Specific 
Gravity) 

อุณหภูมิที่
สามารถติดไฟได้

เอง 

จุดวาบไว 
(Flash Point) 

การละลายน  า 
(Solubility in 

Water ) 

ลักษณะสีและกลิ่น (Appearance 
Color and Oder) 

1) น ้ามันดิบ (Crude Oil) <40-700C - 1.68 kPa 

@25C 

- 310C - ละลายน ้าได้น้อย
มาก 

เป็นของเหลว กลิ่นไฮโดรคาร์บอน 

2) คอนเดนเสท  
(Full Range 
Condensate Oil) 

38C - - - - -43C ไมล่ะลายน ้า เป็นของเหลว สีเหลือง เหนียวข้น กลิ่น
น้ามัน 

3) น ้ามันเตา (Fuel Oil)         

• Fuel Oil 380 160-500C <30C <0.004 kPa 

@ 20C 

- >250C >60C ละลายน ้าได้น้อย
มาก 

เป็นของเหลว มีสีน ้าตาลถึงด้า กลิ่น
ไฮโดรคาร์บอน 

• Fuel Oil No.1 
Type A 

>150C N/A N/A - 350C 60C ไม่ละลายน ้า เป็นของเหลวหนืด มีสีด้า กลิ่น
ปิโตรเลียม 

• Fuel Oil No.2 
Type A 

>150C N/A N/A - 350C 60C ไม่ละลายน ้า เป็นของเหลวหนืด มีสีด้า กลิ่น
ปิโตรเลียม 

• Marine Distillate 
Fuel Oil 500 cst  

150-750C <30C <1 kPa  

@ 20C 

- 250-537C >60C ละลายน ้าได้น้อย
มาก 

เป็นของเหลว มีสีน ้าตาลถึงด้า กลิ่น
น ้ามัน 

4) แนฟทา  
(Light Naphtha) 

31.3-191.6C -60C N/A - 280-470C -30C ไม่ละลายน ้า เป็นของเหลว ใส ไม่มีสี กลิ่นคล้าย
น ้ามันก๊าด 

5) รีฟอร์เมต 
(Reformate) 

80-202C N/A >40 kPa 

@37.8C 

- 275-445C <0C ไม่ละลายน ้า 
(Negligible) 

เป็นของเหลว มีสีเหลืองอ่อน กลิ่น
ไฮโดรคาร์บอน 
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ตารางท่ี 2-1 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารปิโตรเลียมของโครงการ 

ผลิตภัณฑ์ 
จุดเดือด 

(Boiling Point) 

จุดหลอดเหลว 
(Melting 
Point) 

ความดันไอ 
(Vapor 

Pressure) 

ความถ่วงจ าเพาะ 
(Specific 
Gravity) 

อุณหภูมิที่
สามารถติดไฟได้

เอง 

จุดวาบไว 
(Flash Point) 

การละลายน  า 
(Solubility in 

Water ) 

ลักษณะสีและกลิ่น (Appearance 
Color and Oder) 

6) ดีเซล (Diesel) 163-357C N/A < 1 kPa  

@20C 

- 225-230C 60C ละลายน ้าได้น้อย
มาก 

เป็นของเหลว ใส มีสีเหลือง กลิ่น
ไฮโดรคาร์บอน 

7) น ้ามันอากาศยาน  
(Jet A-1) 

150C N/A 0.48 kPa 

@20C 

- 210C 30C ไม่ละลายน ้า เป็นของเหลว มีสีเหลืองอ่อน กลิ่น
ไฮโดรคาร์บอน 

8) ก๊าซแอลพีจี (LPG) -42C N/A 1930 kPa 

@25C 

- 405-466C -104C ไม่ละลายน ้า เป็นก๊าซเหลวภายใต้ความดัน ไม่มีสี 
กลิ่น Mercaptan 

9) น ้ามันแครกเกอร์บอทท
อม (Cracker Bottom) 

- - - - - 75C - เป็นของเหลว Aromatic, sweet 

10) น ้ามันแก๊สโซลีน 
(Gasoline) 

        

• Base fuel for 
gasohol 91 

37.8-204.4C - 5-15 kPa 

@37.8C 

0.7-0.8 g/ml 

@15.6C 
>280C < -45C - เป็นของเหลว สีเหลือง-ส้ม มีกลิ่น

ปิโตรเลียม 

• Base fuel for 
gasohol 95 

37.5-204.4C - 5-15 kPa 

@37.8C 

0.7-0.8 g/ml 

@15.6C 
>280C <45C - เป็นของเหลว กลิ่นปิโตรเลียม 

11) ลองเรสิดิว  
(Long residue) 

190-728C - - - - - ละลายน ้าได้น้อย
มาก 

เป็นของเหลวหนืด มีสีด้า 

12) คอนเดนเสท เรสสิดิว
(Condensate 
Residue) 

180-330C - 1.01 kPa 

@20C 

- 500C 60C ไม่ละลายน ้า เป็นของเหลว สีน ้าตาล กลิ่น Strong 
and sweet 
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ตารางท่ี 2-2 ชนิดของสารเคมีที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของโครงการ 

สารเคมี การใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสุขภาพ 
ความไวไฟ อันตรายต่อสุขภาพและความ

ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา 
(NFPA Code 7041/) 

1) น ้ามันดิบ (Crude 
Oil) 

• เป็นสารตั งต้นในกระบวนการกลั่น
น ้ามัน 

• เมื่อสูดดมจะท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ 
• เมื่อสัมผัสตาจะเกิดอาการระคายเคือง 
• หากสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานานหรือสัมผัสบ่อยๆ อาจท้าให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ 

 
2) คอนเดนเสท   

(Full Range 
Condensate Oil) 

• เป็นสารผสมซ่ึงเป็นสารตั งต้นในการ
ผลิตสารอโรมาติก 

• เมื่อสูดดมจะท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ 
• เมื่อสัมผัสตาจะท้าให้เกิดอาการระคายเคือง ตาเจ็บ บวม แดง และน ้าตาไหล 
• เมื่อสัมผัสผิวหนังจะท้าให้เกิดการระคายเคือง ผิวหนังอักเสบแดง ผิวหนังไหม้ เป็น

ตุ่มพอง แห้งและตกสะเก็ด 
• มีเบนซีนเป็นส่วนผสม หากได้รับสัมผัสในปริมาณมากเป็นเวลานาน อาจท้าให้เป็น

มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ 

 

3) น ้ามันเตา (Fuel Oil) • เป็นสารผสม ท่ีเป็นเชื อเพลิงส้าหรับ
เรือและอุตสาหกรรมต่างๆ 

• เมื่อสัมผัสผิวหนังจะท้าให้เกิดการระคายเคือง 
• เมื่อสัมผัสตาจะท้าให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรง 
• เมื่อสูดดมจะท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ คลื่นไส้ และอาจหมด

สติได้ 
• เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 และ 2 

 

• Fuel Oil 380 • Marine fuel oil 
• เป็นเชื อเพลิงส้าหรับเรือ 

• การหายใจเอาไอระเหยเข้าไปอาจมีผลกระทบต่อระบบประสาทท้าให้ปวดศีรษะ มึน
งง คลื่นไส้อ่อนเพลีย สับสนและหรือหมดสติ 

• การสัมผัสซ ้าและเป็นเวลานานท้าให้ผิวหนังแห้ง ซ่ึงเป็นผลให้ผิวหนังอักเสบ 

 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในขั นตอนการประเมินและจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) 

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

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 17 
 

ตารางท่ี 2-2 ชนิดของสารเคมีที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของโครงการ 

สารเคมี การใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสุขภาพ 
ความไวไฟ อันตรายต่อสุขภาพและความ

ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา 
(NFPA Code 7041/) 

• Fuel Oil No.1 
Type A 

• Refinery Stream • ไอระเหยอาจท้าให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง สับสนหรือหมดสติ 
• เมื่อสัมผัสท้าให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตาและทางเดินหายใจ 
• เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม อาจระคายเคืองต่อ

ทางเดินอาหาร 
 

• Fuel Oil No.2 
Type A 

• Refinery Stream • ไอระเหยอาจท้าให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง สับสนหรือหมดสติ 
• เมื่อสัมผัสท้าให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตาและทางเดินหายใจ 
• เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม อาจระคายเคืองต่อ

ทางเดินอาหาร 
  

• Marine Distillate 
Fuel Oil 500 cst  

• Marine fuel oil 
• เป็นเชื อเพลิงส้าหรับเรือ 

• การหายใจเอาไอระเหยเข้าไปอาจมีผลต่อระบบประสาทท้าให้ปวดศีรษะ มึนงง 
คลื่นไส้ อ่อนเพลีย และหรือหมดสติ 

• ไอระเหยอาจท้าให้ระคายเคืองต่อดวงตา และสามารถท้าให้ตาแดง น ้าตาไหล 
• การสัมผัสซ ้าเป็นเวลานานท้าให้ผิวหนังแห้ง และแตกซ่ึงเป็นผลให้เกิดผิวหนังอักเสบ 

 
4) แนฟทา  

(Light Naphtha) 
• เป็นสารตั งต้นในกระบวนการผลิต

ของโรงผลิตโอเลฟินส์ และเป็นสาร
ตั งต้นในการผลิตน ้ามันแก๊สโซลีน 
(Gasoline) 

• เมื่อสัมผัสผิวหนังจะท้าให้เกิดการระคายเคือง  
• เมื่อสัมผัสตาจะท้าให้เกิดอาการระคายเคือง 
• เมื่อสูดดมจะท้าให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ หากสูดดมในปริมาณมาก

อาจท้าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ และคลื่นไส้   
5) รีฟอร์เมต 

(Reformate) 
• เป็นสารตั งต้นในกระบวนกรผลิต

ของโรงอโรมาติก และเป็นสารตั งต้น
ในการผลิตน ้ามันแก๊สโซลีน 
(Gasoline) 

• เมื่อสัมผัสผิวหนังจะท้าให้เกิดการระคายเคือง หากได้รับสัมผัสบ่อยๆอาจท้าให้เกิด
โรคผิวหนังได้ 

• เมื่อสูดดมจะท้าให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ หากสูดดมในปริมาณมาก
อาจท้าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ หมดสติ และอาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้  



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในขั นตอนการประเมินและจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) 

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

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 18 
 

ตารางท่ี 2-2 ชนิดของสารเคมีที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของโครงการ 

สารเคมี การใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสุขภาพ 
ความไวไฟ อันตรายต่อสุขภาพและความ

ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา 
(NFPA Code 7041/) 

6) ดีเซล (Diesel) • เป็นน ้ามันเชื อเพลิงส้าหรับ
เครื่องยนต์ดีเซล 

• เมื่อสัมผัสผิวหนังจะท้าให้เกิดการระคายเคือง หากได้รับสัมผัสเป็นเวลานานอาจท้า
ให้เกิดมะเร็งได้ 

• เมื่อสูดดมจะท้าให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ หากสูดดมในปริมาณมาก
อาจท้าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ไอ และแน่นหน้าอก 

 
7) น ้ามันอากาศยาน  

(Jet A-1) 
• เป็นน ้ามันเชื อเพลิงส้าหรับอากาศ

ยาน 
• เมื่อสัมผัสผิวหนังจะท้าให้เกิดการระคายเคือง  
• เมื่อสัมผัสตาจะท้าให้เกิดอาการระคายเคือง 
• เมื่อสูดดมจะท้าให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ หากสูดดมในปริมาณ

มากอาจท้าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ แสบร้อนในอก และหมดสติได้  
8) ก๊าซแอลพีจี (LPG) • เป็นสารตั งต้นในกระบวนการผลิต

ของโรงโอเลฟินส์ และเป็นเชื อเพลิง
ส้าหรับรถยนตแ์ละครัวเรือน 

• การหายใจเอาก๊าซท่ีมีความเข้มข้นสูงอาจเกิดการกดระบบประสาทส่วนกลางเป็นผล
ให้ปวดศีรษะ มึนงงและคลื่นไส้ การรับสัมผัสอย่างต่อเน่ืองอาจท้าให้หมดสติและ/
หรือเสียชีวิต 

 
9) น ้ามัน 

แครกเกอร์บอททอม 
(Cracker Bottom) 

• เป็นสารตั งต้นในการผลิตน ้ามันเตา • เมื่อสัมผัสผิวหนังจะท้าให้เกิดการระคายเคือง  
• เมื่อสัมผัสตาจะท้าให้เกิดอาการระคายเคือง 
• เมื่อสูดดมอาจท้าให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ และง่วงซึมได้ 

 
10) น ้ามันแก๊สโซลีน 

(Gasoline) 
• เป็นเชื อเพลิงส้าหรับรถยนต์ • เมื่อสัมผัสผิวหนังอาจท้าให้ผิวหนังแห้งหรือแตก แดงหรือบวม 

• เมื่อสัมผัสตาอาจท้าให้การมองเห็นบกพร่องได้ 
• อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ 

 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในขั นตอนการประเมินและจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) 

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

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 19 
 

ตารางท่ี 2-2 ชนิดของสารเคมีที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของโครงการ 

สารเคมี การใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสุขภาพ 
ความไวไฟ อันตรายต่อสุขภาพและความ

ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา 
(NFPA Code 7041/) 

• Base fuel for 
Gasohol 91 

• เป็นเชื อเพลิงส้าหรับรถยนต์ และ
สารตั งต้นส้าหรับผลิตน ้ามัน 
Gasohol 

• เมื่อสัมผัสกับตาท้าให้เกิดอาการระคายเคือง รวมถึงอาจมีอาการปวด, การฉีกขาด, 
ตาแดง บวมและท้าให้การมองเห็นบกพร่อง 

• เมื่อสัมผัสกับผิวหนังจะท้าให้ผิวหนังแห้งหรือแตก อาจมีอาการบวม คัน เป็นผื่นแดง  
• เป็นอันตรายหากกลืนกินเข้าไป เน่ืองจากความหนืดของสารเมื่อเข้าไปอยู่ในปอดจะ

เอาออกได้ยาก ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ 
• เมื่อสูดดมไอระเหยเข้าไปอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ อาจ

รวมไปถึงเกิดอาการไอและหายใจติดขัด 

 

• Base fuel for 
Gasohol 95 

• เป็นเชื อเพลิงส้าหรับรถยนต์ และ
สารตั งต้นส้าหรับผลิตน ้ามัน 
Gasohol 

• เมื่อสัมผัสกับตาท้าให้เกิดอาการระคายเคือง รวมถึงอาจมีอาการปวด, การฉีกขาด, 
ตาแดง บวมและท้าให้การมองเห็นบกพร่อง 

• เมื่อสัมผัสกับผิวหนังจะท้าให้ผิวหนังแห้งหรือแตก อาจมีอาการบวม คัน เป็นผื่นแดง  
• เป็นอันตรายหากกลืนกินเข้าไป เน่ืองจากความหนืดของสารเมื่อเข้าไปอยู่ในปอดจะ

เอาออกได้ยาก ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ 
• เมื่อสูดดมไอระเหยเข้าไปอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ อาจ

รวมไปถึงเกิดอาการไอและหายใจติดขัด 

 

11) ลองเรสิดิว  
(Long Residue) 

• เป็นสารตั งต้นในการผลิตน ้ามันเตา • เป็นสารกัดกร่อน เมื่อสัมผัสผิวหนังอาจท้าให้เกิดการระคายเคือง และอาจเกิดความ
เป็นพิษเฉียบพลัน  

• เมื่อสูดดมจะท้าให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ และอาจเกิดความเป็น
พิษเฉียบพลัน และอาจท้าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ 

• เมือ่สัมผัสตาจะท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาและอาจท้าลายดวงตาอย่าง
รุนแรง 

 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในขั นตอนการประเมินและจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) 

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

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 20 
 

ตารางท่ี 2-2 ชนิดของสารเคมีที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของโครงการ 

สารเคมี การใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสุขภาพ 
ความไวไฟ อันตรายต่อสุขภาพและความ

ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา 
(NFPA Code 7041/) 

12) คอนเดนเสท เรสสิดิว
(Condensate 
Residue) 

• เป็นสารตั งต้นในกระบวนการกลั่น
น ้ามัน 

• เป็นสารกัดกร่อน เมื่อสัมผัสผิวหนังอาจท้าให้เกิดความเป็นพิษเฉียบพลัน  
• เมื่อสูดดมจะท้าให้เกิดความเป็นพิษเฉียบพลัน และอาจท้าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการ

แพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ 
• เมื่อสัมผัสตาจะท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาและอาจท้าลายดวงตาอย่าง

รุนแรง 
 

 

  



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

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

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 21 
 

 

3 การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

การศึกษาสภาพแวดล้อมในพื นที่เป็นข้อมูลพื นฐานก่อนการด้าเนินโครงการเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ
แนวโน้มของสภาพแวดล้อมหลังมีการด้าเนินโครงการ และใช้ในการก้าหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื นฐานนั นอาศัยข้อมูลจากการทบทวนรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการท่าเทียบเรือ 1-3 ของโรงกลั่นน ้ามัน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 ใน
ปัจจุบัน รวมถึงรายงานและเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องร่วมกับการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม
หากมีความจ้าเป็น โดยมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมหลักที่จะพิจารณาดังนี  

• ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Resources) ประกอบด้วย สมุทรศาสตร์และ
การฟุ้งกระจายของตะกอน คุณภาพน ้าทะเล สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ เสียงและ
ความสั่นสะเทือน  

• ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Resources) ประกอบด้วย นิเวศวิทยาทางบก 
นิเวศวิทยาทางทะเล 

• คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Values) ประกอบด้วย การประมงและ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า การคมนาคม (ทางบก/ทางน ้า) สาธารณูปโภค (การใช้ไฟฟ้า/การใช้น ้า) 
การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย  

• คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life Values) ประกอบด้วย เศรษฐกิจ-สังคม การ
ท่องเที่ยวและโบราณสถาน การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รายละเอียดการศึกษาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน แสดงดังตารางท่ี 3-1 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

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

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 22 
 

ตารางท่ี 3-1 วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม วิธีการศึกษา/ ที่มาของข้อมลู 

1) สมุทรศาสตร์และการฟุ้ง
กระจายของตะกอน 

- รวบรวมข้อมูลความลึกท้องน ้า แนวชายฝั่งและภูมิประเทศ และข้อมูลระดับน ้า บริเวณ
ใกล้เคียง จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมอุทกศาสตร์ กรมเจ้าท่า เป็นต้น 

- ตรวจวัดความเร็วและทิศทางของกระแสน ้า (Current Data) บริเวณใกล้เคียงพื นที่
ก่อสร้างท่าเทียบเรือของโครงการ  
ศึกษาข้อมูลลมในทะเลจาก National Centers for Environmental Prediction 
(NCEP) ซึ่งเป็นข้อมูลลมทุก 6 ช่ัวโมง และศึกษาข้อมูลสัณฐานท้องทะเลในบริเวณที่
ศึกษาเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะของตะกอนทางกายภาพ ได้แก่ ขนาด
อนุภาคของตะกอน ความหนาแน่น ความถ่วงจ้าเพาะ ความเร็วในการตกตะกอน 
สัดส่วนขององค์ประกอบตะกอน  

- ตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะตะกอนทางเคมี ได้แก่  สารหนู ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม 
ทองแดง สังกะสี โครเมียม และพีเอเอชทั งหมด 

2) คุณภาพน ้าทะเล - ขอมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทะเลบริเวณพื นที่ศึกษาจากโครงการ และหนวย
งานที่เกี่ยวของ เชน ส้านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรม  
มาบตาพุด เปนตน 

- รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทะเลบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ จาก
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเทียบเรือ 1-3 ของโรง
กลั่นน ้ามัน สาขา 6 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) ในปัจจุบัน 

- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทะเล จ้านวน 6 สถานี โดยท้าการตรวจวัดความ
เป็นกรด-ด่าง ความลึก อุณหภูมิ ความเค็ม ความโปร่งใส สารแขวนลอย ความขุ่น น ้ามัน
และไขมัน ออกซิเจนละลาย สารหนู ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี โครเมียม 
โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ และสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 
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ตารางท่ี 3-1 วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม วิธีการศึกษา/ ที่มาของข้อมลู 

3) สภาพภมูิอากาศและ
คุณภาพอากาศ 

 

 

 

- ศึกษาเกี่ยวกับ ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ ปริมาณเมฆ ความเร็วและ
ทิศทางลม ปริมาณฝน พายุฟ้าคะนอง ในพื นที่ศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติภูมิอากาศ
ของสถานีตรวจวัดอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้พื นที่โครงการมากที่สุด และมีการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

- รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื นที่โครงการที่มีการตรวจวัด
อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวของ เช่น กรมควบคุมมลพิษ ส้านักนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น 

- รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของพื นที่ศึกษาจากรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงกลั่นน ้ามัน สาขา 6 ในปัจจุบัน 

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จ้านวน 4 สถานี โดยท้าการตรวจวัดฝุ่น
ละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซไฮโดรคาร์บอนท่ีไม่ใช่มีเทน (NMHC) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์
(CO) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เป็นเวลา 5 วัน ต่อเนื่องครอบคลุมวันท้างาน
และวันหยุด 

4) เสียงและความสั่นสะเทือน  - รวบรวมผลการตรวจวัดเสียงโดยทั่วไป โดยรอบพื นที่โครงการที่มีการตรวจวัดมาอย่าง
ต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ ส้านักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น 

- รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ จากรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเทียบเรือที่ 1-3 และโครงการโรงกลั่น
น ้ามันในปัจจุบัน 

- ตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป จ้านวน 2 สถานี โดยท้าการตรวจวัด
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (LAeq 24 hours) ระดับเสียงสูงสุด (LAmax) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 90 (LA90) ระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงกลางวันและกลางคืน (LAdn) และตรวจวัดความ
สั่นสะเทือน เป็นเวลา 5 วัน ต่อเนื่องครอบคลุมวันท้างานและวันหยุด 

5) นิเวศวิทยาทางบก - รวบรวมข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ เช่น ป่าสงวน พื นที่อุทยาน จังหวัดระยอง จากกรมป่าไม้
จังหวัดระยอง  

- รวบรวมข้อมูลพื นที่ป่าชายเลนภาคตะวันตะวันออก จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง จังหวัดระยอง 
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ตารางท่ี 3-1 วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม วิธีการศึกษา/ ที่มาของข้อมลู 

6) นิเวศวิทยาทางทะเล - ข้อมูลผลการวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางทะเลบริเวณพื นที่โครงการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น  

- ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แพลงก์ตอน สัตว์น้าวัยอ่อน สัตว์หน้าดิน ในบริเวณ
พื นที่โครงการ เป็นต้น 

- การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางทะเล ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช แพ
ลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และสัตว์น ้าวัยอ่อน ต้าแหน่งเดียวกับท่ีมีการตรวจวัดคุณภาพ
น ้าทะเล  

7) การประมงและการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

- ศึกษาข้อมูลด้านการประมงในบริเวณพื นท่ีศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เป็นต้น 

- ข้อมูลกิจกรรมการประมงของประชาชนในบริเวณพื นที่ศึกษา ความถี่และฤดูกาลในการ
ท้าประมง พร้อมกับเครื่องมือและชนิดสัตว์น ้าท่ีจับได้ 

- ข้อมูลการเพาะลี ยงสัตว์น ้าของประชาชนและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง 
เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลไทยฝั่งตะวันออก เป็นต้น 

- รวบรวมข้อมูลการประมงและเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจากกลุ่มตัวอย่างสอบถามกลุ่มประมง 
8) การคมนาคม (ทางบก/ทาง

น ้า) 
- ศึกษาเส้นทางการคมนาคมโดยทั่วไปทั งทางบกและทางน ้าในปัจจุบันโดยรอบพื นที่

โครงการ 

- สถิติปริมาณจราจรของเส้นทางคมนาคมสายหลักท่ีเกี่ยวข้องโครงการจากกรมทางหลวง 
และสถิติปริมาณจราจรทางน ้าส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

9) สาธารณูปโภค (การใช้
ไฟฟ้า/การใช้น ้า) 

- ข้อมูลปริมาณและปัญหาการใช้ไฟฟ้าของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในพื นที่ศึกษา
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น การใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น 

- แหล่งน ้าใช้และความเพียงพอของน ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เป็นต้น 

10) การจัดการขยะมลูฝอยและ
กากของเสีย 

- ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการตลอดจนขีดความสามารถ
ให้บริการจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมถึงสถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยในพื นท่ีศึกษา 

11) เศรษฐกิจ-สังคม - การรวบรวมข้อมูลลักษณะทั่วไปทางด้านประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ภาพรวมของจังหวัดระยอง และพื นท่ีศึกษา 

- ส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื นที่ศึกษาต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
โครงสร้างครัวเรือน ภูมิล้าเนาและการย้ายถิ่น สภาพเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสุขภาพอนามยั
และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาที่ได้รับในปัจจุบัน ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ
จากโครงการ ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 3-1 วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม วิธีการศึกษา/ ที่มาของข้อมลู 

12) การท่องเที่ยวและ
โบราณสถาน 

- รวบรวมข้อมูลการสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานของจังหวัดระยอง และพื นที่
ใกล้เคียงโครงการ จากกรมศิลปากร 

13) การสาธารณสุข - รวบรวมข้อมูลศักยภาพในการให้บริการสาธารณสุข สถิติการเจ็บป่วย การตาย การเกิด
โรค จากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลในพื นที่ และศูนย์บริการ
สาธารณสุขในสังกัดเทศบาลเมืองมาบตาพุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงาน
ประกันสังคม เป็นต้น 

- ส้ารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ครัวเรือนโดยใช้แบบสอบถาม พร้อมกับการส้ารวจ
ทางเศรษฐกิจ-สังคม โดยรวมประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล 
ความกังวลใจที่อาจมีเมื่อทราบข่าวของโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ได้ภาพรวมของ
สาธารณสุขของประชาชนท่ีอาศัยใกล้เคียงพื นท่ีโครงการ 

14) อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

- ศึกษาแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ นโยบายด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน 

- รวบรวมข้อมูลการชี บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดท้าแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากโครงการโรงกลั่นน ้ามัน สาขา 6   

- รวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  รวมถึงลักษณะและจ้านวนการ
บาดเจ็บจากการด้าเนินงานของโครงการท่าเรือ 1-3 ในปัจจุบัน 

15) การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ศึกษาแผนงานด้านการป้องกันและโต้ตอบเหตุการณ์ฉุกเฉินของโครงการท่าเทียบเรือ 1 
2 และ 3 ในปัจจุบัน 

- รวบวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ตลอดจนการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น 
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4 การประเมินผลกระทบและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

จากการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด 
(มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน ในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั งใน
ด้านกายภาพ ชีวภาพ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพื นที่ใกล้เคียง โครงการจึงได้จัดท้ามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั งสรุปมาตรการฯ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการที่สอดคล้องกับการประเมินผลกระทบฯที่มีนัยส้าคัญ พร้อมน้า
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาประกอบการจัดท้ามาตรการฯ ดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังตาราง

ที่ 4-1 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

1. สมุทรศาสตร์ ระยะก่อสร้าง 
ผลการค้านวณสภาพอุทกพลศาสตร์ในปัจจุบัน (ปี 
พ.ศ. 2559) ของพื นท่ีท่าเรือมาบตาพุดและบริเวณ
ใกล้ เ คียง พร้อมกับวิ เคราะห์ ค่าระดับน ้ าและ
กระแสน ้าเพื่อแสดงสภาพอุทกพลศาสตร์ในปัจจุบัน
ได้โดยแบ่งพื นท่ีพิจารณาออกเป็น 4 พื นท่ีด้วยกัน 
ได้แก่ ด้านทิศตะวันตก ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก 
และภายในพื นท่ีท่าเรือมาบตาพุด พบว่าค่าระดับน ้า
โดยรวมมีค่าในช่วง -1.22 ถึง 1.40 เมตร รทก. 
ความเร็วกระแสน ้าพิจารณาได้เป็น  2 ส่วนคือ 
ความเร็วในร่องน ้าหลักของพื นท่ีท่าเรือซ่ึงมีค่าเฉลี่ย
ประมาณ 0.02 เมตรต่อวินาที สูงสุดประมาณ 0.5 
เมตรต่อวินาที และความเร็วในพื นท่ีโดยรอบด้าน
นอกมีค่าเฉลี่ยในช่วง 0.10 ถึง 0.13 เมตรต่อวินาที 
สูงสุดไม่เกิน 0.67 เมตรต่อวินาที กระแสน ้ามี
ความเร็วสูงในช่วงน ้าเกิด (Spring Tide) และความเร็ว
ต่้าในช่วงน ้าตาย (Neap Tide) ทิศทางกระแสน ้ า
โดยรวมในพื นท่ีท้องทะเลจังหวัดระยองและท่าเรือ
มาบตาพุดนี อยู่ในทิศตะวันออก-ตะวันตกโดยในแต่ละ
เดือนจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง 

ระยะก่อสร้าง 
 กิจกรรมก่อสร้างการตอกเสาเข็มให้ด้าเนินการให้แล้ว

เสร็จตามระยะเวลาท่ีก้าหนด 
 กิจกรรมการก่อสร้างตอกเสาเข็มจะต้องใช้เรือท้องแบน

ด้าเนินการตอกเสาเข็มและวางคานเพื่อลดสิ่งกีดขวาง
กระแสน ้า 

 ให้คนงานท้าการเก็บกวาดเศษวัสดุต่างๆ และขยะ
บริเวณพื นท่ีก่อสร้างให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการตก
หล่นลงทะเล 

 ส้ารวจและตรวจสอบใต้บริเวณพื นท่ีท่าเทียบเรือ จุดท่ี
ใกล้พื นท่ีก่อสร้างว่ามีเศษวัสดุติดค้างหรือไม่ ถ้ามีให้
คนงานเก็บกวาดแล้วน้าไปใส่ภาชนะรองรับบนฝั่ง
เพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบน้าไปก้าจัดต่อไป 

 ท้าการส้ารวจลักษณะพื นท้องทะเลบริเวณหน้าท่า
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 1 ครั งก่อนก่อสร้าง 

สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในพื นท่ีก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

ระยะก่อสร้าง 
- 

ระยะด าเนินการ 
- 

ระยะด าเนินการ 
- 

ระยะด าเนินการ 
- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

2. คุณภาพน ้าทะเล ระยะก่อสร้าง 
น  าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน ปริมาณ
น ้าเสียท่ีเกิดขึ นสูงสุดประมาณ 1.68 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน (คิดจากปริมาณการใช้น ้า 70 ลิตรต่อคนต่อ
วัน) ในช่วงเวลาท่ีมีคนงานสูงสุดประมาณ 300 คน 
และก้าหนดให้ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดขึ นเป็นร้อยละ 
80 ของปริมาณน ้าใช้ ซ่ึงโครงการก้าหนดให้บริษัท
รับเหมาต้องจัดให้มีห้องน ้ า -ห้องสุขาชั่ วคราว
เคลื่ อน ท่ี ในพื น ท่ีก่ อสร้ า งหลัก  และติดต่อให้
หน่วยงานท่ีรับก้าจัดปฏิกูลมารับไปก้าจัดโดยไม่มี
การระบายออกสู่ภายนอก  
น  าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการเลือกใช้
คอนกรีตผสมเสร็จ จึงไม่มีน ้ า ทิ งจากกิจกรรม
ก่อสร้าง 
การฟุ้งกระจายของตะกอน  

• การฟุ้งกระจายของตะกอนจากการขุดลอกร่อง
น ้า ความเข้มข้นของตะกอนสูงสุดเกิดท่ีจุดขุด
ลอก มีค่าไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจาก
นั นความเข้มข้นของตะกอนจะลดลง จนมีความ
เข้มข้นเหลือไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้
เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง และฟุ้งกระจาย
ออกไปโดยรอบในพื นท่ี 1.55 ตารางกิโลเมตร 

ระยะก่อสร้าง 
บริเวณพื นที่ท่ีจะท าการขุดลอกและก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
 ก่อนเริ่มการก่อสร้างในทะเล โครงการก้าหนดให้

ผู้รับเหมาตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 
Solid) ตามวิธีท่ีได้ก้าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้า
ทะเล (พ.ศ. 2560) เพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐานในการ
ควบคุมปริมาณสารแขวนลอยท่ีเกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการ 

 โครงการก้ากับให้ผู้รับเหมาติดตามตรวจวัดปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solid) ทุกวัน วันละ 5 ครั ง 
ตลอดระยะเวลาท่ีมีกิจกรรมการขุดลอกตะกอนและ
ก่อสร้างในทะเล หากพบว่า ปริมาณสารแขวนลอยมี
แนวโน้มสูงขึ นใกล้เคียงค่ามาตรฐาน ให้โครงการท้าการ
วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขทันทีจนค่าดังกล่าวลดลง 
หากค่าดังกล่าวมีค่าสูงขึ นจนเกินค่ามาตรฐาน ให้ทาง
โครงการหยุดกิจกรรมการขุดลอกและก่อสร้างในทะเล
ทันที เพื่อพิจารณาหามาตรการแก้ไขท่ีเหมาะสม
เพิ่มเติมและท้าการปรับปรุงแก้ไขค่าดังกล่าวให้อยู่ใน
ค่ามาตรฐานจึงเริ่มด้าเนินการต่อไป 

 การขุดลอกตะกอนให้ใช้ เรือดูดตะกอน (Trailing 
Suction Hopper Dredger) เป็นหลัก ยกเว้นกรณีท่ีไม่

ระยะก่อสร้าง 
1) กิจกรรมการขุดลอกตะกอนและก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ตรวจวัดบริเวณพื นท่ีด้าเนินกิจกรรมขุดลอกและก่อสร้าง 

(ช่วงท่ีมีการขุดลอกตะกอน 3 สถานี และช่วงท่ีมีการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ 3 สถานี) 

ความถี่ 
- ก่อนเริ่มด้าเนินการทิ งตะกอน 1 ครั ง  
- ติดตามตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 

Solids) ทุกวัน (วันละ 5 ครั ง) ในช่วงที่มีกิจกรรมการขุด
ลอกตะกอน และสัปดาห์ละ 3 วัน (วันละ 5 ครั ง) ในช่วง
ท่ีก่อสร้างท่าเทียบเรือ 

ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ค่าความเป็นกรดและด่าง  
- ความขุ่น 
- บีโอด ี
- น ้ามันและไขมัน 
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จากจุดขุดลอก ซ่ึงพื นท่ีการฟุ้งกระจายของ
ตะกอนอยู่ในบริเวณท่าเรือมาบตาพุดเท่านั น 
ไม่ฟุ้งกระจายออกไปด้านนอกพื นท่ีท่าเรือ จึง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าทะเล ในพื นท่ีจ้ากัด
เท่านั น แต่อย่างไรก็ตาม การท่ีน ้าทะเลมีค่า
ของตะกอน หรือความขุ่นเพิ่มมากขึ น ย่อม
ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากน ้าทะเลในด้าน
ต่าง ๆ ในบริเวณพื นท่ีท่าเรือมาบตาพุด เช่นกัน 

• การฟุ้งกระจายของตะกอนท่ีจุดทิ งตะกอนนอก
ชายฝั่ง ความเข้มข้นของตะกอนสูงสุดเกิดท่ีจุด
ทิ งตะกอน มีค่าไม่เกิน 173 มิลลิกรัมต่อลิตร 
หลังจากนั นความเข้มข้นของตะกอนจะลดลง 
จนมีความเข้มข้นเหลือไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร โดยใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง และฟุ้ง
กระจายออกไปโดยรอบในพื นท่ี 1.66 ตาราง
กิโลเมตร จากจุดทิ งตะกอน ซ่ึงการแพร่กระจาย
ของตะกอนเป็นไปในทิศทางหลักของกระแสน ้า 
คือ ทิศตะวันออก-ตะวันตก ซ่ึงไม่พัดเข้าหาฝั่ง 
อีกทั งจุดทิ งตะกอนท่ีเลือกไว้นั น เป็นจุดท่ีไกล
จากชายฝั่ ง ค่อนข้ างมาก และมีความลึก
มากกว่า 20 เมตร รวมทั งไม่มีการใช้ประโยชน์
จากน ้าทะเล 

สามารถใช้เรือดูดตะกอนได้ให้ใช้เครนและบุ้งกี๋ (Grab 
Dredge) ทั งนี ห้ามระบายน ้าล้นท่ีไม่ได้ผ่านการแยก
ตะกอนจากเรือดูดตะกอนออกขณะท้าการขุดลอก 

 ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมพื นท่ีวางวัสดุก่อสร้างรวม
และใช้วัสดุปกคลุม เพื่อลดการชะล้างลงสู่ทะเลในช่วง
ฤดูฝน 

 ก้าหนดให้มีห้องสุขาเคลื่อนท่ีในพื นท่ีก่อสร้างและ
อาคารส้านักงานชั่วคราวเพื่อส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับ
อนุญาตจากเทศบาลเมืองมาบตาพุดน้าไปก้าจัด 

 จัดท้าป้ายข้อห้าม ห้ามคนงานก่อสร้างทิ งขยะมูลฝอย
และเศษวัสดุก่อสร้างบริเวณจุดก่อสร้างลงทะเล 

 ก้ าหนดให้ผู้ รั บ เหมาตรวจสอบการ ท้า งานของ
เครื่องจักรอย่างสม่้าเสมอและระมัดระวังมิให้มีการ
รั่วไหลของน ้ามัน อันจะถูกชะลงสู่ทะเลได้ 

 ควบคุมคุณภาพน ้าทิ งจากกิจกรรมการทดสอบท่อด้วย
แรงดันน ้า (Hydrostatic Test) ให้มีค่าอยู่ในมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมก่อน
ระบายออกสู่ทะเล ในกรณีท่ีน ้ามีค่าเกินมาตรฐานฯ 
โครงการจะต้องส่งไปก้าจัดยังหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

- ปริมาณออกซิเจนละลาย 
- สารหนู 
- ปรอททั งหมด 
- สังกะสี 
- แคดเมียม 
- ทองแดง 
- โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ 
- ตะกั่ว 
- โครเมียม 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ตรวจวัดบริเวณพื นท่ีด้าเนินกิจกรรมขุดลอกและก่อสร้าง 

(ช่วงท่ีมีการขุดลอกตะกอน 3 สถานี และช่วงท่ีมีการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ 3 สถานี) 

ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั ง  
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
2) กรณีที่มีการพบพื นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบในรัศมี 2 
กิโลเมตร รอบจุดทิ งตะกอน 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

บริเวณจุดทิ งตะกอน 
 ทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ พื นท่ีระบบนิเวศทะเลท่ีอ่อนไหว 

จากข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรม
เจ้าท่า และส้ารวจเพื่อยืนยันว่ามีระบบนิเวศอ่อนไหว
หรือไม่โดยรอบพื นท่ีท่ีจะน้าตะกอนไปทิ งนอกชายฝั่ง
รอบจุดทิ งตะกอน ในรัศมี 2 กิโลเมตร โดยการส้ารวจ
สภาพกายภาพพื นทะ เล ( Bathymetric Survey) 
พร้อมบันทึกภาพระหว่างการส้ารวจ และรายงานผล
การส้ารวจต่อกรมเจ้าท่าเพ่ือประกอบการขออนุญาต 

 กรณี ท่ีพบระบบนิเวศทะเล ท่ีอ่อนไหว ในรัศมี  2 
กิโลเมตร ให้ว่าจ้างให้หน่วยงานกลาง (Third Party) 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการทิ งตะกอนท่ีอาจ
เกิดขึ น โดยการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยในน ้าทะเล 
(Suspended Solids)  บริ เ วณระบบนิ เวศทะเล ท่ี
อ่อนไหวใกล้ท่ีสุด โดยให้ด้าเนินงานก่อนการทิ งตะกอน 
ตามวิธี ท่ี ได้ก้าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้า
ทะเล เพื่อใช้ เป็นค่ามาตรฐานของสารแขวนลอย
ส้าหรับควบคุมกิจกรรมการทิ งตะกอนของโครงการ 

 ก้ากับให้ผู้ รับ เหมาติดตามตรวจวัดปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solid) สัปดาห์ละ 3 ครั ง 
ตลอดระยะเวลาท่ีมีกิจกรรมการทิ งตะกอน หากพบว่า 

สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ตรวจวัดบริเวณพื นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบท่ีใกล้ท่ีสุด 
ความถี่ 
- ก่อนเริ่มด้าเนินการทิ งตะกอน 1 ครั ง  
- ติดตามตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 

Solids) สัปดาห์ละ 3 ครั ง ในช่วงท่ีมีกิจกรรมการทิ ง
ตะกอน 
- ในกรณีท่ีมีค่าปริมาณสารแขวนลอยเกินค่ามาตรฐาน ให้

ตรวจวัดวันละ 1 ครั ง จนกระท่ังค่ากลับมาอยู่ในมาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ปริมาณสารแขวนลอยมีแนวโน้มสูงขึ นใกล้เคียงค่า
มาตรฐาน ให้โครงการท้าการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไข
ทันทีจนค่าดังกล่าวลดลง หากค่าดังกล่าวมีค่าสูงขึ นจน
เกินค่ามาตรฐาน ให้ทางโครงการหยุดกิจกรรมทิ ง
ตะกอนทันที เพื่ อพิจารณาหามาตรการแก้ ไข ท่ี
เหมาะสมเพิ่มเติมและท้าการปรับปรุงแก้ไขค่าดังกล่าว
ให้อยู่ในค่ามาตรฐานจึงเริ่มด้าเนินการต่อไป 

 ควบคุมปริมาณสารแขวนลอยไม่ให้เปลี่ยนแปลงเกินค่า
มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลท่ีโครงการก้าหนดไว้ตามวิธี
ท่ีได้ก้าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล 
พร้อมทั งเสนอผลการตรวจวัดดังกล่าวให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบ หากพบว่าปริมาณ
สารแขวนลอยมีแนวโน้มสูงใกล้เคียงค่ามาตรฐานฯ ให้
โครงการรีบแก้ไขทันทีจนค่าดังกล่าวลดลง เช่น การ
ปรับวิธีการทิ งตะกอน เป็นต้น หากค่าดังกล่าวมีค่า
สูงขึ นจนถึงค่ามาตรฐาน ให้โครงการหยุดกิจกรรมการ
ทิ งตะกอนจนค่าปริมาณสารแขวนลอยลดลงอยู่ในค่า
มาตรฐานก่อนจึงเริ่มด้าเนินกิจกรรมต่อไป หรือควบคุม
ค่ า ป ริ ม า ณ ส า ร แ ข ว นล อ ย ต า มข้ อ ก้ า ห น ด ใ น
เอกสารแนบท้ายใบอนุญาตขุดลอกของกรมเจ้าท่า 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

 ควบคุมปริมาณตะกอนในแต่ละครั งไม่ให้เกินขนาด
ความจุของเรือบรรทุกเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิด
จากการหกหล่นของตะกอนในระหว่างการล้าเลียงไป
ยังจุดทิ งตะกอน 

 หลีกเลี่ยงการขนตะกอนไปทิ งในช่วงท่ีมีคลื่น ลม และ
กระแสน ้าไหลแรง 

 ก้าหนดให้น้าตะกอนไปทิ งในบริ เวณพื นท่ีท่ีได้รับ
อนุญาตจากกรมเจ้าท่าเท่านั น 

 ให้ติดตั งทุ่นหรือเครื่องหมายอื่นใดท่ีมีความมั่นคง ถาวร 
และเห็นได้ชัด เพื่อแสดงขอบเขตท่ีได้รับอนุญาตในการ
ทิ งตะกอนตลอดทั งเวลากลางวันและกลางคืน 

 รายงานผลการด้าเนินงานแต่ละวันโดยท้าสรุปเป็น
รายงานปริมาณงานคงเหลือให้ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 
สาขาระยอง ทราบทุกเดือน 

 หากการทิ งตะกอนดังกล่าวมีผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสิ่ งแวดล้อมและกิจกรรมทางน ้ าอื่นๆ 
บริเวณใกล้เคียง โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามท่ี
กฎหมายก้าหนด 

 โครงการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมเจ้าท่า
อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องประสานงานกับส้านักงานน้า
ร่องมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องระหว่างที่มีกิจกรรมการ
ทิ งตะกอนอย่างสม่้าเสมอ 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

 สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในพื นท่ีก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

 

ระยะด าเนินการ 
น  าเสียและน  าทิ งจากโครงการ โครงการจะใช้
พนักงานชุดเดิมของท่าเทียบเรือโรงกลั่นในปัจจุบัน 
ดังนั นจึงไม่มีปริมาณน ้าเสียเพิ่มขึ น โดยน ้าเสียท่ี
เกิดขึ นจะถูกส่งเข้าสู่ระบบบ้าบัดอย่างต่อเนื่อง และ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงกลั่น ได้ออกแบบให้
รอ งรั บกั บปริ มาณน ้ า เ สี ย ท่ี เ กิ ดสู งสุ ด  6,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยปัจจุบันน ้าเสียที่ถูกส่งเข้าสู
ระบบบ้าบัด (ทั งท่าเทียบเรือและโรงกลั่นน ้ามัน) 
รวมประมาณ 1,821 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
เหตุน  ามันหกรั่วไหล  คราบน ้ามันจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยในทะเล รวมทั งจะท้า
ให้คุณภาพน ้าทะเลเปลี่ยนแปลงไป จนไม่เหมาะสม
ส้าหรับการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ในบริเวณชายฝั่ง
ใกล้เคียงพื นท่ีโครงการ นอกจากนี คราบน ้ามันท่ีปก
คลุมผิวหน้าน ้า จะท้าให้ออกซิเจนไม่สามารถแพร่
จากอากาศลงสู่น ้าได้ อีกทั งน ้ามันซ่ึงเป็นสารอินทรีย์ 

ระยะด าเนินการ 
1) ออกแบบให้มีอุปกรณ์ขนถ่ายของโครงการให้มีระบบ

ป้องกันการรั่วไหลของน ้ามันขณะขนถ่ายโดยใช้ระบบ 
Automatic Emergency Release Coupling แ ล ะ 
Two-Ball Valves  

2) ควบคุมการขนถ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์ท่ีท่าเทียบเรือ
ให้อยู่ ในสภาพเรี ยบร้ อย  ( Good Housekeeping) 
ด้าเนินการขนถ่ายน ้ามันดิบ ตามขั นตอนท่ีก้าหนดใน 
Ship and Shore Interface ของ OCIMF 

3) มีการฝึกซ้อมทบทวนวิธีปฏิบัติทั งในกรณีปกติและ
ฉุกเฉินเป็นระยะ เพื่อให้สามารถจัดการกรณีเกิดการหก
รั่วไหลของผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่ายลงสู่ทะเล 

4) ให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจตราดูแลการขนถ่ายอย่างใกล้ชิด
และให้มีการเตรียมพร้อมตลอดเวลา เพื่อด้าเนินการ
แก้ไขทันทีหากเกิดการรั่วไหลขึ น โดยการประสานงาน
กับกลุ่มอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของวงการอุตสาหกรรม
น ้ามัน (IESG) อย่างใกล้ชิด 

ระยะด าเนินการ 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ค่าความเป็นกรดและด่าง  
- ความขุ่น 
- บีโอด ี
- น ้ามันและไขมัน 
- ปริมาณออกซิเจนละลาย 
- ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  
สถานีติดตามตรวจสอบ จ้านวน 3 สถาน ีได้แก่  
- สถานี 1 Operation-1 : บริเวณ 500 เมตร ไปทางทิศ

เหนือของท่าเทียบเรือท่ี 4 และ 500 เมตรไปทางทิศ
ตะวันตกจากชายฝั่ง 
- สถานี 2 Operation -2 : บริเวณ 250 เมตรไปทางทิศ

ตะวันตกจากท่าเทียบเรือที่ 4 
- สถานี 3 Operation -2 : บริเวณ 500 เมตร ไปทางทิศใต้

จากท่าเทียบเรือท่ี 4 และ 250 เมตรไปทางทิศตะวันตก
จากชายฝั่ง 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

จะเกิดการย่อยสลายได้จะต้องใช้ออกซิเจน ทั งนี  
น ้ามัน 1 ลิตร คาดว่าจะใข้ออกซิเจนประมาณ 
3,300,000 มิลลิกรัม ในการย่อยสลาย ในกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์น ้ามันรั่วไหล อาจจะส่งผลท้าให้น ้า
ทะเล มีปริมาณออกซิเจนละลาย ลดลง ส้าหรับ
คราบน ้ามันท่ีถูกพัดเข้าสู่ชายฝั่ง อาจเกาะติดตาม
ชายหาดจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
อย่างไรก็ตามผลกระทบท่ีเกิดขึ น จะมากหรือน้อย
นั นขึ นอยู่กับปริมาณของน ้ามันหรือสารปิโตรเคมี ท่ี
หกรั่วไหล ส่วนรัศมีและทิศทาง การแพร่กระจาย
ของคราบน ้ามันจะขึ นกับกระแสน ้า สภาพคลื่นลม 

5) จัดหาอุปกรณ์ก้าจัดคราบน ้ามันและอุปกรณ์สนับสนุน
อื่นๆ ไว้ให้พร้อม โดยมุ่งให้สามารถควบคุมการ
แพร่กระจายของน ้ามันเมื่อเกิดเหตุหกรั่วไหลได้ภายใน
เวลาสั นท่ีสุด 

6) ออกแบบระบบระบายรวบรวมน ้าฝนปนเปื้อนน ้ามัน
บริเวณท่าเทียบเรือแยกออกจากระบบระบายน ้าฝนของ
โครงการ เพื่อรวบรวมไปบ้าบัดยังระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ของโรงกลั่นน ้ามัน  

7) ควบคุมคุณภาพน ้าทิ งภายหลังการบ้าบัดให้ไม่เกินค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2559 

8) ควบคุมและกวดขันไม่ให้ปล่อยน ้าท่ีมีการปนเปื้อน
น ้ามันหล่อลื่นและน ้าเสียจากเรือขนส่งสินค้าลงสู่ทะเล
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือโดยเด็ดขาดและให้ปฏิบัติตาม 

9) ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์สายด่วน (Hot Line) ท่ี
สามารถติดต่อได้ทันทีกรณีพบเห็นการทิ งน ้าเสียจากเรือ
ขนส่ง 

สถานท่ีด าเนินการ 
พื นท่ีโครงการ 

ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั ง (ทุก 6 เดือน)  
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
กรณีมกีารขุดลอกตะกอนเพื่อรักษาความลึกหน้าท่า 
1) กิจกรรมการขุดลอกตะกอน 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
สถานีติดตามตรวจสอบ จ้านวน 3 สถานี ได้แก่  
- สถานี 1 Dredging-Control : บริเวณ 500 เมตร ไปทาง

ทิศเหนือของท่าเทียบเรือท่ี 4 และ 500 เมตรไปทางทิศ
ตะวันตกจากชายฝั่ง 
- สถานี 2 Dredging-Control : บริเวณ 750 เมตรไปทาง

ทิศใต้จากท่าเทียบเรือท่ี 4 และ220 เมตรไปทางทิศ
ตะวันตกจากชายฝั่ง 
- สถานี 3 Dredging-Reference : บริเวณร่องน ้าเดินเรือ

ของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ความถี่ 
- ก่อนเริ่มด้าเนินการทิ งตะกอน 1 ครั ง  
- ติดตามตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 

Solids) ทุกวัน ในช่วงท่ีมีกิจกรรมการทิ งตะกอน 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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ตารางท่ี 4-1 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ค่าความเป็นกรดและด่าง  
- ความขุ่น 
- บีโอด ี
- น ้ามันและไขมัน 
- ปริมาณออกซิเจนละลาย 
- สารหนู 
- ปรอททั งหมด 
- สังกะสี 
- แคดเมียม 
- ทองแดง 
- โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ 
- ตะกั่ว 
- โครเมียม 
สถานีติดตามตรวจสอบ จ้านวน 3 สถานี ได้แก่  
- สถานี 1 Dredging-Control : บริเวณ 500 เมตร ไปทาง

ทิศเหนือของท่าเทียบเรือท่ี 4 และ 500 เมตรไปทางทิศ
ตะวันตกจากชายฝั่ง 

 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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ตารางท่ี 4-1 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

- สถานี 2 Dredging-Control : บริเวณ 750 เมตรไปทาง
ทิศใต้จากท่าเทียบเรือท่ี 4 และ220 เมตรไปทางทิศ
ตะวันตกจากชายฝั่ง 
- สถานี 3 Dredging-Reference : บริเวณร่องน ้าเดินเรือ

ของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั ง  
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
 
2) กรณีที่มีการพบพื นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบในรัศมี 2 
กิโลเมตร รอบจุดทิ งตะกอน 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ตรวจวัดบริเวณพื นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบท่ีใกล้ท่ีสุด 
ความถี่ 
- ก่อนเริ่มด้าเนินการทิ งตะกอน 1 ครั ง  
- ติดตามตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 

Solids) สัปดาห์ละ 3 ครั ง ในช่วงท่ีมีกิจกรรมการทิ ง
ตะกอน 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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ตารางท่ี 4-1 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

- ในกรณีท่ีมีค่าปริมาณสารแขวนลอยเกินค่ามาตรฐาน ให้
ตรวจวัดวันละ 1 ครั ง จนกระท่ังค่ากลับมาอยู่ในมาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

3. คุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง 
ฝุ่นละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการท่ี
ใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์สามารถสรุปผลได้ดังนี   
- ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

พบว่ามีค่าฝุ่นละอองสูงสุดท่ีได้รับผลกระทบ
จากโครงการ เ ท่ากับ  94.69 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 28.69 ของ
ค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 330 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) โดยต้าแหน่งท่ีมีความเข้มข้น
สูงสุดอยู่บริ เวณพื นท่ี โครงการ ส้าหรับผล
การศึกษาบริเวณพื นท่ีอ่อนไหวทั ง 93 แห่ง
ภายในพื นท่ีศึกษา พบว่ามีค่าสูงสุดอยู่ในช่วง 
0.005-0.044 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.002-0.01 ของค่ามาตรฐาน 

- ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 1 ปี พบว่า
มีค่าฝุ่นละอองสูงสุดท่ีได้รับผลกระทบจาก
โครงการเท่ากับ 48.82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์ 

ระยะก่อสร้าง 
1) ให้ปิดคลุมส่วนบรรทุกของรถท่ีใช้ขนส่งวัสดุและ

อุปกรณ์ก่อสร้าง ด้วยผ้าใบหรือวัสดุท่ีคล้ายกันให้มิดชิด 
เพื่อป้องกันการหล่นร่วงของวัสดุบนพื นถนน 

2) จ้ากัดความเร็วของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างในพื นท่ีภายนอกโครงการให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย 

3) ท้าความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื นท่ีก่อสร้างทุกครั ง 
เพื่อป้องกันเศษดินและทรายติดค้างล้อรถ 

4) ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรเป็นประจ้าทุกเดือน 
เพื่ อลดปริมาณมลสารมลพิษ ท่ีจะระบายออกสู่
บรรยากาศ 

5) กิจกรรมการก่อสร้างต้องด้าเนินการในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการท้างานท่ีพร้อมกันของ
อุปกรณ์เครื่องจักรทั งหมดของโครงการในช่วงเวลา
เดียวกัน  

 

ระยะก่อสร้าง 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- ฝุ่นขนาดไม่เกิน10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- ก๊าซคาร์อนมอนอกไซด์ (CO) 
- ความเร็วและทิศทางลม 
สถานีติดตามตรวจสอบ จ้านวน 1 สถานี ได้แก่  
- โรงเรียนวัดตากวนคงคาราม 
ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั งๆ ละ 7 วันต่อเน่ือง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

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

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

 เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 48.82 ของค่า
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 100 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) โดยต้าแหน่งท่ีมีความเข้มข้น
สูงสุดอยู่บริ เวณพื นท่ีโครงการ ส้าหรับผล
การศึกษาบริเวณพื นท่ีอ่อนไหวทั ง 93 แห่ง
ภายในพื นท่ีศึกษา พบว่ามีค่าสูงสุดอยู่ในช่วง 
0.00017-0.00220 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00017-0.00220 ของค่า
มาตรฐาน 

สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในพื นท่ีก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

 

 ระยะด าเนินการ 
การศึกษาการแพร่กระจายท่ีเกิดขึ นจากโครงการ 
พบว่าท้าให้ค่าเบนซีนในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
สูงสุดเท่ากับ 3.76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
บริเวณพื นท่ีอุตสาหกรรม (โครงการท่าเทียบเรือท่ี 
2) ห่างจากโครงการไปทางทิศใต้ ประมาณ 500 
เมตร ซ่ึงมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยคิดเป็นร้อยละ 
49.5 ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 7.6 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) หากพิจารณาบริเวณชุมชนและ
พื นท่ีอ่อนไหวภายในพื นท่ีศึกษา พบว่าท้าให้ค่าเบน
ซีนสูงสุดอยู่ในช่วง 0.0003-0.0172 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร โดยคิดเป็นร้อยละ 0.004-0.23 ของ
ค่ามาตรฐาน  

ระยะด าเนินการ 
1) โครงการต้องควบคุมการรั่วซึมของอุปกรณ์ท่ีสัมผัสกับ

สารอินทรีย์ระเหยท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ได้แก่ น ้ามันแก๊สโซลีน รีฟอร์เมท และ
น ้ามันเตา ให้เกิดขึ นน้อยท่ีสุด โดยให้มีค่าไม่เกินร้อยละ 
80 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุม
การรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 หรือกฎหมายล่าสุด ดังนี  
 อุปกรณ์เครื่องอัดอากาศ ท่อส่งปลายเปิด จุดเก็บ

ตัวอย่างสารเคมี อุปกรณ์ลดความดันส้าหรับแก๊ส 
อุปกรณ์ลดความดันส้าหรับของเหลว วาล์ว ข้อต่อ
หรือหน้าแปลน ไม่ให้เกิน 400 ส่วนต่อล้านส่วน

ระยะด าเนินการ 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ได้แก่ เบนซีน และสารท่ี

เป็นองค์ประกอบของแก๊สโซลีน รวมถึงทิศทางและ
ความเร็วลม 

สถานีติดตามตรวจสอบ จ้านวน 2 สถาน ีได้แก่  
- สถานี 1 Air-Operation-1 : ศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน 
- สถานี 2 Air-Operation-2 : โรงเรียนวัดหนองแฟบ 
ความถี่ 
ดัชนี : เบนซีน  
o เดือนละ 1 ครั ง โดยตรวจวัดต่อเน่ือง 24 ชั่วโมง  

ดัชนี : สารท่ีเป็นองค์ประกอบของแก๊สโซลีน  
o ทุก 6 เดือน ตรวจวัดครั งละ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 
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เมื่อพิจารณาค่าเบนซีนในบรรยากาศเฉลี่ย 1 ปี 
พบว่ามีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร บริเวณพื นท่ีอุตสาหกรรม (โครงการท่าเรือท่ี 
2) ห่างจากโครงการไปทางทิศใต้ ประมาณ 500 
เมตร ซ่ึงมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยคิดเป็นร้อยละ 
33.5 ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 1.7 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) หากพิจารณาบริเวณชุมชนและ
พื นท่ีอ่อนไหวภายในพื นท่ีศึกษา พบว่าท้าให้ค่าเบน
ซีนสูงสุดอยู่ในช่วง 0.00002-0.00077 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยคิดเป็นร้อยละ 0.001-0.05 
ของค่ามาตรฐาน 

โดยปริมาตร (ppmv) 
 ปั๊มส้าหรับของเหลว ไม่ให้เกิน 4,000 ส่วนต่อล้าน

ส่วนโดยปริมาตร (ppmv) 
2) ก้าหนดให้โครงการจัดท้าบัญชีรายชื่อการปลดปล่อย 

(Emission Inventory) ส้าหรับสาร VOCs ให้ครบถ้วน
และครอบคลุมทุกแหล่งก้าเนิดของท่าเรือ ได้แก่ การ
รั่วซึมจากอุปกรณ์ การขนถ่าย และระบบเผาทิ งหรือหอ
เผา และค้านวณเป็น Loading รายป ี

3) ก้าหนดให้แขนขนถ่ายผลิตภัณฑ์ (Loading Arm) ของ
โครงการต้องติดตั งท่อรับไอระเหยจากการขนถ่าย 
( Vapor Return Line)  เ พื่ อ น้ า ไ อ ร ะ เ ห ย จ า ก
กระบวนการขนถ่ายสารท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และมีปัญหาเรื่องกลิ่น ได้แก่ น ้ามันแก๊สโซลีน รีฟอร์เมต 
และน ้ามันเตา ไปก้าจัดยังหอเผา โดยไม่ให้ระบายออกสู่
บรรยากาศโดยตรง 

4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือตรวจวัดและ
อุ ปกรณ์ ในการสูบถ่ าย ให้ มี สภาพพร้ อม ใช้ ง าน
ตลอดเวลา 

5) ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์การเชื่อมต่อต่างๆให้
ถูกต้อง เชื่อมกันอย่างสนิท เพื่อป้องกันการรั่วไหลของ
ผลิตภัณฑ์ตามแนวเชื่อมต่อต่างๆ ก่อนด้าเนินการรับ-ส่ง
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ทุกครั ง 

วันต่อเน่ือง 
- ภายใน 3 ปีแรก หากผลการตรวจวัดต่้ากว่าค่า RfC ให้เฝ้า

ระวังทุก 5 ปี 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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6) โครงการจะต้องไล่สารท่ีตกค้างอยู่ ในแขนขนถ่าย 
(Loading Arm) ลงสู่เรือหรือท่อของโครงการให้มาก
ท่ีสุดก่อนปลดแขนขนถ่ายจากเรือ  

7) ก้ าหนดใน Port Regulation ของ ท่า เรื อ  ส้ าหรั บ
ควบคุมเรือท่ีเข้ามารับสารปิโตรเคมีท่ีมีอันตรายต่อ
สุขภาพ (Loading) โดยห้ามไม่ให้ระบายสารท่ีตกค้าง
อยู่ในถังเก็บสินค้าของเรือออกสู่บรรยากาศขณะเรือเข้า
เทียบท่า โดยจะต้องประสานผู้เช่าเรือ และ/หรือเจ้าของ
เรือในการตรวจสอบบรรยากาศในถังรับสินค้าให้เป็นไป
ตามแนวทางความปลอดภัยในการขนถ่ายก่อนน้าเรือ
เข้ามารับสินค้า 

8) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยเฝ้าระวัง และตรวจสอบการ
รั่วไหลของผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา 

9) วางแผนและก้าหนดให้มีระยะเวลาการขนถ่ายน ้ามันให้
มีความเหมาะสมและใช้ระยะเวลาสั นท่ีสุด 

10) ก้าหนดให้เรือขนส่งน ้ามัน ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับ และ
ระบบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

สถานท่ีด าเนินการ 
พื นท่ีโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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4. เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน 

ระยะก่อสร้าง 
ระดับเสียง ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เป็นพื นท่ี
อ่อนไหวซ่ึงอยู่ใกล้เคียงพื นท่ีโครงการมากท่ีสุด มี
ระยะห่างจากโครงการประมาณ 2.5 กิโลเมตร 
(ระยะทางจากบริเวณท่ีมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือ) 
ได้รับระดับเสียงจากแหล่งก้าเนิดเสียงเท่ากับ 52.4 
เดซิเบลเอ เมื่อพิจารณาค่าระดับเสียงดังกล่าวรวม
กับค่าระดับเสียงสูงสุดจากการตรวจวัดในปัจจุบัน 
(58.8 เดซิเบลเอ) พบว่ามีค่าเท่ากับ 59.7 เดซิเบลเอ 
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ท่ี
ก้าหนดให้มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ส่วนค่าระดับ
การรบกวนของเสียง มีค่าเท่ากับ 3.4 เดซิเบลเอ ซ่ึง
อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานค่าระดับเสียงรบกวน ท่ี
ก้าหนดให้มีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ 
ความสั่นสะ เทือน  กิจกรรมการก่อสร้ างของ
โครงการ ประเมินในกรณีเลวร้ายท่ีสุด คือ การใช้
เสาเข็มแบบตอกในการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีท้า
ให้เกิดความสั่นสะเทือนสูงสุด โดยท่ีระยะ 25 ฟุต 
(7.62 เมตร) จากแหล่งก้าเนิด ความเร็วของอนุภาค
เท่ากับ 0.644 นิ วต่อวินาที (16.358 มิลลิเมตรต่อ
วินาที) พบว่าความสั่นสะเทือนจะมีค่าลดลงตาม
ระยะทางที่เพ่ิมขึ น ซ่ึงบริเวณพื นท่ีอ่อนไหวท่ีอยู่ใกล้

ระยะก่อสร้าง 
เสียง 
1) กิจกรรมการก่อสร้างต้องด้าเนินการในช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการท้างานท่ีพร้อมกันของ
อุปกรณ์เครื่องจักรทั งหมดของโครงการในช่วงเวลา
เดียวกัน 

2) ให้ผู้รับเหมาแจ้งแผนการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง 
เช่น กิจกรรมการตอกเสาเข็ม ให้ชุมชนทราบก่อนเริ่ม
การก่อสร้าง กรณีท่ีจ้าเป็นต้องด้าเนินกิจกรรมท่ีเกิด
เสียงดังมากในช่วงเวลากลางคืนต้องแจ้งให้ชุมชนได้รับ
ทราบก่อนทุกครั ง 

3) ดูแลและบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรอย่าง
สม่้ า เสมอตามแผนการซ่อมบ้ ารุ ง  หรือแผนการ
ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันท่ีจัดเตรียมไว้ 

4) ติดตั งป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียงดัง พร้อมก้าหนดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดเสียงอย่างเพียงพอ
ส้าหรับคนงาน 

5) ก้าหนดให้คนงานใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคลประเภท
อุดหหูรือที่ครอบหูในพื นท่ีท่ีมีเสียงดัง 

6) ก้าหนดให้คนงาน/พนักงานท่ีท้างานในพื นท่ีก่อสร้าง
ใกล้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างภายในระยะ 15 
เมตร จะต้องสวมใส่ ท่ีครอบหู (Ear Muffs) ตลอด

ระยะก่อสร้าง 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 hours) 
- ระดับเสียง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (LAeq 8 hours) 
สถานีติดตามตรวจสอบ จ้านวน 1 สถานี ได้แก่  
- ภายในพื นท่ีก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 4 
ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั งๆ ละ 1 วัน 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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พื น ท่ีก่อสร้ างของโครงการ ท่ีคาดว่าจะ ได้ รั บ
ผลกระทบมีระยะห่างจากโครงการประมาณ 2.5 
กิโลเมตร คือ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ มีความเร็ว
อนุภาคสูงสุด 0.003 มิลลิเมตรต่อวินาที ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์และไม่ส่งผลกระทบและความ
เสียหายต่อโครงสร้าง อีกทั งการตอกเสาเข็มจะ
เกิดขึ นเพียงช่วงเวลาสั นๆ 

ระยะเวลาการท้างาน 8 ชั่วโมง 
ความส่ันสะเทือน 
 กิจกรรมการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนมาก 

โครงการต้องก้ากับให้ผู้รับเหมาด้าเนินการห่างจาก
อาคารท่ัวไปไม่น้อยกว่า 15 เมตร ในกรณีท่ีมีความ
จ้าเป็นต้องท้าการก่อสร้างในระยะห่างที่น้อยกว่าระยะ
ข้างต้น ให้ ใช้อุปกรณ์หรือเทคนิคการก่อสร้ าง ท่ี
ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนน้อยกว่า เช่น การใช้เข็ม
เจาะแทนเข็มตอก และให้มีวิศวกรควบคุมอย่างใกล้ชิด 

 หากต้องใช้แผ่นเหล็กปิดพื นถนนชั่วคราว โครงการ
ก้ากับให้ผู้รับเหมาให้ใช้แผ่นเหล็กและต้องวางแผ่น
เหล็กให้แนบสนิทกับผิวถนนและมียางรองกันเสียงและ
ความสั่นสะเทือนจากยานพาหนะท่ีใช้ทาง 

สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในพื นท่ีก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

 ระยะด าเนินการ 
ระดับเสียง บริเวณชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ซ่ึงอยู่
ห่างจากบริเวณท่าเทียบเรือของโครงการ ประมาณ 
2.5 กิโลเมตร เมื่อค้านวณรวมค่าระดับเสียงสูงสุด

ระยะด าเนินการ 
1) ก้าหนดให้พนักงานท่ีต้องปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียง

ดัง ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู 
(Ear Plugs) ท่ีครอบหู (Ear Muffs) ในการท้างานใน

ระยะด าเนินการ 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 hours) 
- ระดับเสียง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (LAeq 8 hours) 
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ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

จากการด้าเนินการของท่าเทียบเรือหมายเลข 4 
และค่าระดับเสียงสูงสุดจากการตรวจวัดปัจจุบัน 
(58.8 เดซิเบลเอ) พบว่ามีค่า 58.8 เดซิเบลเอ ซ่ึง
เท่ากับระดับเสียงก่อนมีการด้าเนินการโครงการ 
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ท่ีก้าหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
ส่วนผลกระทบด้านเสียงต่อผู้ปฏิบัติงานภายในพื นท่ี
ท้างาน โดยการค้านวณผลรวมค่าระดับเสียงสูงสุด
จากการด้าเนินการของท่าเทียบเรือหมายเลข 4 
และค่าระดับเสียงสูงสุดจากการตรวจวัดบริเวณท่า
เทียบเรือท่ี 4 ในปัจจุบัน (57.2 เดซิเบลเอ) พบว่ามี
ค่า 74.1 เดซิเบลเอ ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 
2559 และ พ.ศ. 2549 ท่ีก้าหนดให้มีค่าไม่เกิน 90 
เดซิเบลเอ 

บริเวณที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) 
2) ระดับความดังของเสียงท่ีพนักงานได้รับไม่ควรเกิน 85 

เดซิเบล (เอ) ในการท้างานติดต่อกัน 8 ชั่วโมง 
3) จัดให้มีป้ายแสดงสัญลักษณ์หรับพื นท่ีท่ีเป็นอันตรายต่อ

การได้ยิน หรือมีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) 
4) ก้าหนดให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการท้างานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 
สถานท่ีด าเนินการ 
พื นท่ีโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

สถานีติดตามตรวจสอบ จ้านวน 1 สถาน ีได้แก่  
- ภายในพื นท่ีท่าเทียบเรือที่ 4 
ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั งๆ ละ 1 วัน 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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สิ่งแวดล้อม 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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5. นิ เ ว ศ วิ ท ย า ท า ง
ทะเล 

ระยะก่อสร้าง 
น  าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน น ้าเสีย
ส่วนใหญ่มีสารประกอบอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ
หลัก ซ่ึงถ้าถูกระบายลงสู่ทะเลโดยไม่ได้รับการ
บ้าบัด จะส่งผลท้าให้คุณภาพน ้าทะเลเกิดการเน่า
เสีย หรือมีคุณสมบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไป และจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลใกล้เคียงพื นท่ีโครงการ 
ซ่ึงโครงการก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมา จัดให้มี
ห้องน ้า-ห้องสุขาชั่วคราวเคลื่อนท่ี และรวบรวมน ้า
เสียส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการรับไปก้าจัดโดยไม่มีการระบายออกสู่
ภายนอก 
น  าทิ งจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการเลือกใช้
คอนกรีตผสมเสร็จ ดังนั น จึงไม่มีการใช้น ้าและเกิด
น ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
ผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของตะกอน 

• การฟุ้งกระจายของตะกอนจากการขุดลอกร่อง
น ้า การขุดลอกตะกอนในบริเวณพื นท่ีก่อสร้าง
ของโครงการและแอ่งกลับล้าเรือ (Turning 
Basin) จะท้าให้ตะกอนฟุ้งกระจายออกไป
โดยรอบทุกทิศทางของจุดขุดลอก โดยความ
เข้มข้นของตะกอนสูงสุดเกิดท่ีจุดขุดลอก มีค่า

ระยะก่อสร้าง 
 จัดท้าป้ายข้อห้าม ห้ามคนงานก่อสร้างทิ งขยะมูลฝอย

และเศษวัสดุก่อสร้างบริเวณจุดก่อสร้างลงทะเล  
 จัดให้มีห้องน ้า-ห้องส้วม ท่ีถูกหลักสุขาภิบาลให้แก่

คนงานก่อสร้าง โดยต้องมีระบบบ้าบัดน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูลให้ได้มาตรฐานน ้าทิ งจากอาคาร ก่อนระบายลง
ท่อระบายน ้า 

 ติดป้ายห้ามคนงานก่อสร้างจับสัตว์น ้าบริเวณชายฝั่งใน
จุดท่ีจะก่อสร้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 

 ตรวจสอบการท้างานของเครื่องจักรอย่างสม่้าเสมอ 
และระมัดระวังไม่ให้มีการรั่วไหลของน ้ามันลงสู่ทะเล 

สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในพื นท่ีก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

ระยะก่อสร้าง 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ปริมาณ ชนิดความหลากหลาย และความชุกชุม ของ

แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ตรวจวัดบริเวณพื นท่ีด้าเนินกิจกรรมก่อสร้าง (ช่วงท่ีมีการ

ก่อสร้างท่าเทียบเรือ 3 สถานี) 
ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั งๆ ละ 1 วัน 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากนั นความ
เข้มข้นของตะกอนจะลดลง จนมีความเข้มข้น
เหลือไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 ชั่วโมง และฟุ้งกระจายออกไป
โดยรอบในพื นท่ี 1.55 ตารางกิโลเมตร จากจุด
ขุดลอก ซ่ึงพื นท่ีการฟุ้งกระจายของตะกอนอยู่
ในบริ เวณท่าเรือมาบตาพุดเ ท่านั น ไม่ฟุ้ ง
กระจายออกไปด้านนอกพื นท่ีท่าเรือ ส้าหรับ
ผลกระทบของความขุ่นและตะกอนท่ีเพิ่มมาก
ขึ น จะบดบังแสงอาทิตย์ส่ งผลท้าให้การ
สังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชลดลง ส่งผล
ต่อการลดลงของปริมาณชองทั งแพลงก์ตอนพืช
และแพลงก์ตอนสัตว์ อีกทั งการขุดลอกจะท้า
ให้สูญเสียสัตว์หน้าดินจากแหล่งท่ีอยู่ไป แต่
เน่ืองจากบริเวณท่ีขุดลอกตะกอนทั งหมดจะอยู่
ในพื นท่ีจ้ากัด ท่ีเป็นลักษณะอ่าว ซ่ึงเป็นพื นท่ี
อุตสาหกรรมอยู่แล้ว และเป็นพื นท่ีท่ีพบความ
อุดมสมบูรณ์ของสัตว์หน้าดินในปริมาณท่ีต่้า  
ส่วนผลกระทบของการแพร่ของตะกอนจาก
การขุดลอก จะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ชายฝั่งอื่น ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียงพื นท่ีโครงการ เช่น 
ปะการัง บริเวณเกาะสะเก็ด และแหล่งเลี ยง
หอยแมลงภู่ ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเน่ืองจาก
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การฟุ้งกระจายของตะกอน จะเกิดเฉพาะใน
บริเวณพื นท่ีขุดลอกและภายในอ่าวท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเท่านั นไม่ฟุ้งกระจาย
ออกไปในทิศทางดังกล่าว 

• การฟุ้งกระจายของตะกอนท่ีจุดทิ งตะกอนนอก
ชายฝั่ง การทิ งตะกอนบริวเณจุดทิ งตะกอนท่ี
ก้าหนดไว้ คือ ระยะห่างประมาณ 22 กิโลเมตร 
จากฝั่ง จะท้าให้ตะกอนฟุ้งกระจายออกไป
โดยรอบทุกทิศทางของจุดทิ งตะกอน ซ่ึง
ผลกระทบหลักท่ีเกิดขึ นต่อสภาพนิเวศวิทยา
ทางทะเล คือ ความเข้มข้นของตะกอนท่ีสูงขึ น 
จากการทิ งตะกอนจะบดบังแสงอาทิตย์ส่งผล
ท้าให้การสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช
ลดลง ส่งผลต่อปริมาณของทั งแพลงก์ตอนพืช 
และแพลงก์ตอนสัตว์ และตะกอนท่ีทับถมลงสู่
พื นท่ีท้องทะเล จะท้าให้แหล่งท่ีอยู่ของสัตว์
หน้าดินบริเวณพื นท่ีทิ งตะกอนสูญหายหรือ
เปลี่ยนแปลงไป และอาจส่งผลกระทบต่อแหล่ง
ทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียงกับจุดทิ งตะกอน 
ซ่ึงจากข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ไม่พบแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอ่อนไหว อยู่ในรัศมี 2 
กิ โล เมตร  จากจุด ทิ งตะกอน โดยแหล่ ง
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ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีพบส่วนใหญ่อยู่บริเวณ
ใกล้ชายฝั่ง ทั งแนวปะการัง บริเวณเกาะสะเก็ด 
แหล่งเลี ยงหอยแมลงภู่ และแหล่งปะการังต่าง ๆ 
อยู่ไกลจากจุดทิ งตะกอน ประมาณ 18-22 
กิโลเมตร ทั งนี  จากการประเมินเรื่องการฟุ้ง
กระจายของตะกอน พบว่าความเข้มข้นของ
ตะกอนสูงสุดเกิดท่ีจุดทิ งตะกอน มีค่าไม่เกิน 
173 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากนั นความเข้มข้น
ของตะกอนจะลดลง จนมีความเข้มข้นเหลือไม่
เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้เวลาประมาณ 
10 ชั่วโมง และฟุ้งกระจายออกไปโดยรอบใน
พื นท่ี 1.66 ตารางกิโลเมตร จากจุดทิ งตะกอน 
ซ่ึงการแพร่กระจายของตะกอนเป็นไปใน
ทิศทางหลักของกระแสน ้า คือ ทิศตะวันออก-
ตะวันตก ซ่ึงไม่พัดเข้าหาฝั่ง อีกทั งจุดทิ งตะกอน
ท่ี เ ลื อ ก ไ ว้ นั น  เ ป็ นจุ ด ท่ี ไ ก ลจ ากชายฝั่ ง
ค่อนข้างมาก และมีความลึกมากกว่า 20 เมตร 
รวมทั ง ไม่มีการใช้ประโยชน์จากน ้าทะเล ดังนั น
ผลกระทบท่ีเกิดขึ นจากการทิ งตะกอน ต่อ
แหล่งทรัพยากรทางทะเล จะเกิดในระดับต่้า 
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 ระยะด าเนินการ 
น  าเสียและน  าทิ งจากโครงการ โครงการก้าหนดให้
มีระบบบ้าบัดในส่วนของอาคาร ส้านักงานต่าง ๆ ท่ี
จะบ้าบัดน ้ า เสียให้ ได้ตามมาตรฐาน รวมทั งมี
กฎระเบียบไม่ให้มีการระบายน ้าทิ งจากเรือบรรทุก
ปิโตรเลียม ซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สิ่งมีชีวิตในทะเลในบริเวณใกล้เคียงพื นท่ีโครงการ 
หรือก่อให้ผลกระทบในระดับท่ีต่้า 
เหตุน  ามันหกรั่วไหล ในกรณีท่ีมีน ้ามันหกรั่วไหล 
คราบน ้ามันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท่ี
อาศัยในทะเล รวมทั งจะท้าให้คุณภาพน ้าทะเล
เปลี่ยนแปลงไป จนไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ ของทรัพยากรชายฝั่งต่าง ๆ ใน
บริเวณใกล้เคียงพื นท่ีโครงการ นอกจากนี คราบ
น ้ามันท่ีปกคลุมผิวหน้าน ้า จะท้าให้ออกซิเจนไม่
สามารถแพร่จากอากาศลงสู่น ้าได้ อีกทั งน ้ามันซ่ึง
เป็นสารอินทรีย์จะ เกิ ดการย่อยสลาย โดย ใช้
ออกซิเจน ทั งนี  น ้ามัน 1 ลิตร คาดว่าจะใข้ออกซิเจน
ประมาณ 3,300,000 มิลลิกรัม ในการย่อยสลาย ซ่ึง
ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์น ้ามันรั่วไหล จะส่งผลท้าให้
น ้าทะเล มีปริมาณออกซิเจนละลายลดลง อาจ
กระทบต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้ 

ระยะด าเนินการ 
ใช้มาตรการเดียวกับคุณภาพน ้าทะเล 

ระยะด าเนินการ 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ปริมาณ ชนิดความหลากหลาย และความชุกชุม ของ

แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 
สถานีติดตามตรวจสอบ จ้านวน 3 สถานี (สถานีเดียวกับ
คุณภาพน ้าทะเล) 
ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั งๆ ละ 1 วัน 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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6. การประมงและการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

ระยะก่อสร้าง 
น  าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน และน  า
เสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการก้าหนดให้
บริษัทผู้รับเหมา จัดให้มีห้องน ้า-ห้องสุขาชั่วคราว 
หรือถังบ้าบัดน ้าเสียส้าเร็จรูปโดยไม่มีการระบาย
ออกสู่ภายนอกโดยตรง และรวบรวมน ้าเสียส่งให้
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับ
ไปก้ าจัดต่อ ไป ส่วนกิจกรรมการก่อสร้ า งจะ
ด้าเนินการในทะเลโดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จดังนั น
จึงไม่มีการใช้น ้าและเกิดน ้าเสียจากกิจกรรมการ
ก่ อ ส ร้ า ง  ดั ง นั น จึ ง ไ ม่ ส่ ง ผ ล ก ระทบต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าทะเล รวมทั งมาตรการ
ต่างๆ ท่ีโครงการก้าหนดไว้ คาดว่าผลกระทบต่อการ
ท้าประมง และการเพาะเลี ยงหอยแมลงภู่ในทะเล 
บริเวณพื นท่ีโครงการในระยะก่อสร้างจะเกิดใน
ระดับต่้า 
ผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของตะกอนจากการ
ขุดลอกและทิ งตะกอน  การขุดลอกตะกอนใน
บริเวณพื นท่ีก่อสร้างของโครงการและแอ่งกลับล้า
เรือ (Turning Basin) จะท้าให้ตะกอนฟุ้งกระจาย
อยู่ในบริเวณท่าเรือมาบตาพุดเท่านั น ไม่ฟุ้งกระจาย
ออกไปด้านนอกพื นท่ีท่าเรือ และจะไม่ส่งผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง 
 ด้าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน ้าทะเล ด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยและกากของเสีย และด้านนิเวศทางทะเล ใน
ระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

 สนับสนุนการด้าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติทางทะเล และการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าบริเวณ
ชายหาดในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นประจ้าทุกปี 

 สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
สถาบันวิจัยหรือสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ในการ
ฟื้นฟูหรืออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื นท่ีจังหวัด
ระยองเป็นประจ้า 

สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในพื นท่ีก่อสร้างและกลุ่มประมงบริเวณใกล้เคียง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

ระยะก่อสร้าง 
- 
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 ต่อทรัพยากรชายฝั่งอื่น ๆ ท่ีอยู่ ใกล้เคียงพื น ท่ี
โครงการ เช่น ปะการัง บริเวณเกาะสะเก็ด และ
แหล่งเลี ยงหอยแมลงภู่ ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
ส่วนการทิ งตะกอน เน่ืองจากพื นท่ีท่ีโครงการจะน้า
ตะกอนทะเลจากการขุดลอกไปทิ ง อยู่ไกลจาก
ชายฝั่งถึง 22 กิโลเมตร ซ่ึงพื นท่ีดังกล่าวไม่ได้เป็น
แหล่งท้ามาหากินของกลุ่มประมงชายฝั่ง เป็น
บริเวณท่ีมีระดับน ้าค่อนข้างลึก จึงลดปัญหาการทับ
ถมของตะกอนท่ีน้าไปทิ ง และไม่มีแหล่งทรัพยากร
ทางท้องทะเลท่ีมีความสมบูรณ์ในบริเวณนั น รวมถึง
ห่างไกลจากพื นท่ีเพาะเลี ยงหอยแมลงภู่บริเวณพื นท่ี
ศึกษา ดังนั นผลกระทบจะเกิดในช่วงเวลาสั นๆ 
ประมาณ 9 เดือน ท่ีมีกิจกรรมการทิ งตะกอน คาด
ว่าผลกระทบท่ีเกิดขึ นต่อทรัพยากรสัตว์น ้า และ
ทรัพยากรประมง และแหล่งเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจะอยู่
ในระดับต่้า 

  

 ระยะด าเนินการ 
โครงการมีมาตรการในการควบคุมการบ้าบัดน ้าทิ ง
ในช่วงการด้าเนินการให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก้าหนด 
และด้วยความพอเพียงและศักยภาพของระบบท่ี
สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียทั งหมดท่ีเกิดขึ น 
รวมทั งมีการก้าหนดมาตรการในการรองรับและ

ระยะด าเนินการ 
1) ด้าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน ้าทะเลและนิเวศทางทะเล 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย ในระยะ
ด้าเนินการอย่างเคร่งครัด 

2) สนับสนุนการด้าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ระยะด าเนินการ 
- 
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ควบคุมกรณีท่ีมีน ้ามันรั่วไหล จึงส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน ้าทะเลในระดับต่้า ดังนั น ผลต่อเน่ืองถึง
ทรัพยากรสัตว์น ้าในทะเล รวมทั งการท้าประมงและ
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า บริเวณพื นท่ีโครงการจึงใน
ระดับต่้าเช่นกัน 

ธรรมชาติทางทะเล และการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าบริเวณ
ชายหาดในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นประจ้าทุกปี 

3) สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 
สถาบันวิจัยหรือสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ในการ
ฟื้นฟูหรืออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื นท่ีจังหวัด
ระยองเป็นประจ้า 

สถานท่ีด าเนินการ 
พื นท่ีโครงการและกลุ่มประมงบริเวณใกล้เคียง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

7. การคมนาคมขนส่ง ระยะก่อสร้าง 
การคมนาคมทางบก ในระยะก่อสร้างของโครงการ
มีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รถบรรทุกพ่วง) สูงสุด
ประมาณ 23 คัน/วัน รถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง 
จ้านวน 12 คัน/วัน (รถยนต์โดยสารขนาดกลาง) 
รวมเป็นปริมาณจราจรท่ีเพิ่มขึ นในช่วงก่อสร้าง 35 
คันต่อวัน คิดเป็น 151.0 PCU/วัน หรือเท่ากับ 
50.38 PCU/ชั่วโมง เมื่อประเมินความสามารถใน
การรองรับของถนนในระยะก่อสร้าง พบว่า ทาง
หลวงหมายเลข 3 36 363 และ 3191 เมื่อมี

ระยะก่อสร้าง 
การคมนาคมทางบก 
 ก้าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีจัดการจราจรในพื นท่ีก่อสร้าง

และอ้านวยความสะดวกของรถท่ีเข้า -ออกพื น ท่ี
ก่อสร้าง  

 หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (06.00-
09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-21.00 น.) 

 จัดท้าแผนท่ีเส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้างและ
ช่วงเวลาการขนส่ง แจ้งให้ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อ
ความสะดวกในการหลีกเลี่ยงการสัญจรไปใช้เส้นทาง

ระยะก่อสร้าง 
1) การคมนาคมทางบก 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- จ้านวนรถท่ีเข้า-ออกพื นท่ีโครงการโดยแยกประเภทของ

ยานพาหนะ 
- จ้านวน/สาเหตุของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ นของโครงการ 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
- พื นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ความถี่ 
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กิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการจะท้าให้
ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ น แต่ส่งผลกระทบน้อยมาก 
ดังนั น ในระยะก่อสร้างของโครงการจึงจัดได้ว่ามี
ผลกระทบอยู่ในระดับต่้าและสภาพการจราจรยังคง
เคลื่อนตัวได้พอใช้ 
 
การคมนาคมทางน  า ในการก่อสร้างโครงการท่า
เทียบเรือท่ี 4 จะมีจ้านวนเท่ียวเรือประมาณ 8-10 
ล้าต่อวัน เพื่อใช้ส้าหรับขนส่งวัสดุก่อสร้างไปยังพื นท่ี
โครงการและขนย้ายตะกอนจากการขุดลอกไปทิ ง 
เมื่อพิจารณาจากสถิติจ้านวนเรือในอ่าวท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 
ซ่ึงมีจ้านวนเท่ียวสูงสุดประมาณ 21 ล้าต่อวัน พบว่า 
เมื่อมีการก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือท่ี 4 อาจท้า
ให้จ้านวนเท่ียวเรือในบริเวณใกล้เคียงอ่าวท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดมีจ้านวนเรือเพิ่มขึ นเป็น 29-
31 ล้าต่อวัน หรือเพิ่มขึ นประมาณร้อยละ 38.1-
47.6 อย่างไรก็ตามพื นท่ีโครงการอยู่ในอ่าวท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงการควบคุมปริมาณ
การจราจรมีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ คือ ส้านัก
น้าร่อง และ บริษัท Global Port Management 
จ้ ากั ด  ดั ง นั น  การด้ า เ นินง านใด  ๆ  จะต้ อ ง

อื่นหากมีความเป็นไปได ้
 จ้ากัดความเร็วของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์

ก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ควบคุมน ้าหนักบรรทุกมิให้เกินกว่าท่ีกฎหมายก้าหนด 

และให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัดและก้าหนดบทลงโทษกรณีท่ีมีผู้ฝ่าฝืน 

 ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีการประกันอุบัติเหตุ
จากกิจกรรมก่อสร้างและรถบรรทุกขนวัสดุก่อสร้าง 

 ให้ปิดคลุมส่วนบรรทุกของรถท่ีใช้ขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง ด้วยผ้าใบหรือวัสดุท่ีคล้ายกันให้มิดชิด 
เพื่อป้องกันการหล่นร่วงของวัสดุบนพื นถนน 

 ก้าหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างโครงการติดป้ายชื่อ
บริษัทผู้รับเหมาขนส่ง และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมทั ง
หมายเลขรถ ทั งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังรถ 
เพื่อสะดวกต่อการร้องเรียนในกรณีท่ีก่อให้เกิดเรื่อง
รบกวนต่อชุมชน 

 ในกรณีท่ีมีการขนส่งขนาดใหญ่ โครงการก้ากับให้
ผู้รับเหมาติดต่อประสานงานกับสถานีต้ารวจในท้องท่ี 
เพื่ออ้านวยความสะดวก 

 ประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงเพื่อก้าหนดเส้นการทาง
ขนส่งที่เหมาะสม 

 

- ทุกสัปดาห/์ทุกครั งท่ีมีอุบัติเหตุและจัดท้ารายงานทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
 
2) การคมนาคมทางน  า 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- จ้านวนเท่ียวและน ้าหนักบรรทุกของเรือท่ีเข้า-ออก พื นท่ี

โครงการ 
- จ้านวน/สาเหตุของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ นของโครงการ 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- พื นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห/์ทุกครั งท่ีมีอุบัติเหตุและจัดท้ารายงานทุก 6 

เดอืน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

ประสานงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ส้านักงานน้าร่องอย่างเคร่งครัด อีกทั งกิจกรรมการ
ขุดลอกและขนย้ายตะกอนจะใช้เวลาประมาณ 6 
เดือน ซ่ึงอาจท้าให้เกิดผลกระทบเพียงชั่วคราวใน
ระยะเวลาสั นๆ เท่านั น 

สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในพื นท่ีก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
การคมนาคมทางน  า 
1) แจ้งให้กรมเจ้าท่าและส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบ

ตาพุดทราบล่วงหน้า เพื่อก้าหนดบริเวณพื นท่ีขุดลอก
และพื น ท่ีก่ อสร้ า ง ท่ า เ ทียบเรื อ  และปฏิบั ติ ต าม
กฎระเบียบของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด 

2) แจ้งจ้านวนเท่ียวเรือขนส่งตะกอนต่อส้านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค สาขาระยอง ส้านักงานน้าร่อง และส้านักงาน
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อทราบก่อนเริ่ม
ด้าเนินการ 

3) ควบคุมการท้างานให้อยู่ในขอบเขตท่ีกรมเจ้าท่าและ
ส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดก้าหนดอย่าง
เคร่งครัดเพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางการเดินเรือ 

4) ประสานงานกับท่าเรือข้างเคียง เพื่อแจ้งแผนงานขุด
ลอกและก่อสร้างท่าเทียบเรือพร้อมกับหากแนวทางใน
การวางแผนการท้างานไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติงานของ
ท่าเรือข้างเคียง 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

5) ติดตั งไฟสัญญาณและเครื่องหมายแสดงขอบเขตพื นท่ี
ขุดลอกและพื นท่ีก่อสร้างในทะเลให้เห็นอย่างเด่นชัด 
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เพื่อป้องกันเรือแล่นชน
โครงสร้างของโครงการ เช่น ตอม่อ สะพาน ท่าเทียบ
เรือ เป็นต้น 

6) จัดให้มีเรืออยู่ประจ้าในจุดก่อสร้าง คอยตรวจตราและ
เตือนเรือที่เข้ามาใกล้จนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ 

7) จัดอบรมพนักงานขับเรือสนับสนุนต่าง  ๆ อย่าง
สม้่าเสมอเพื่อให้ใช้ความระมัดระวังในการขับเรือ 

8) ประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างและแนวเส้นทาง
การเดินเรือขนส่งตะกอนจากพื นท่ีขุดลอกไปยังจุดทิ ง
ตะกอนให้ชาวประมงท่ีมีการเดินเรือในบริเวณพื นท่ี
ใกล้เคียงทราบล่วงหน้า 

9) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 
สาขาระยอง ส้านักงานน้าร่อง และส้านักงานท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เกี่ยวกับด้านการเดินเรืออย่าง
เคร่งครัด 

สถานท่ีด าเนินการ 
พื นท่ีโครงการและกลุ่มประมงบริเวณใกล้เคียง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

 ระยะด าเนินการ 
การคมนาคมทางน  า โครงการท่าเทียบเรือท่ี 4 จะ
ท้าให้การขนส่งเพิ่มขึ นประมาณ 100 ล้าต่อปี หรือ
ประมาณ 8 ล้าต่อเดือน เมื่อพิจารณาจ้านวนเรือท่ี
เพิ่มขึ นในอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า 
ภายหลังมีการด้าเนินงานท่าเทียบเรือท่ี 4 จะท้าให้
จ้านวนเท่ียวเรือในอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตา
พุดเพิ่มขึ นประมาณร้อยละ 1.8 เมื่อ เ ทียบกับ
ปริมาณจราจรปัจจุบันท่ีมีจ้านวนเรือเข้าออกท่า
เทียบเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดในปี พ.ศ.2559 
เท่ากับ 5 ,632 ล้าต่อปี นอกจากนี ท่าเทียบเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู่ในเขตบังคับการน้าร่อง
ของหน่วยงานรัฐบาล ซ่ึงเรือท่ีเข้า -ออกจากท่า
จะต้องปฏิบัติตามกฎของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด 
โดยส้านักงานน้าร่องมาบตาพุดได้เข้ามามีบทบาท
ในการรับผิดชอบการน้าร่องเรือต่างๆ เข้าและออก
จากท่าในนิคมอุตสาหกรรม โดยระยะเวลาท่ีคาดว่า
เรือต้องจอดเทียบท่า ตลอดจนจุดทิ งสมอรอทั งใน
กรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน จะด้าเนินการโดยความ
รับผิดชอบของส้านักงานน้าร่องมาบตาพุด ซ่ึงมี
ระเบียบวิธีปฏิบัติในการน้าเรือเข้า -ออกร่องน ้า 
ขั นตอนการปฏิบัติ เมื่ อ เกิ ดอุบัติภั ย ในท่ าเรือ

ระยะด าเนินการ 
การคมนาคมทางน  า 
1) จัดให้มีระบบโทรคมนาคมท่ีทันสมัย เพื่อความสะดวก

ในการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีน้าร่องเรือขนส่งล้า
อื่นๆ 

2) ก้าหนดให้เรือขนส่งสารปิโตรเลียมปฏิบัติตามข้อก้าหนด
ของส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ส้านักงาน
เจ้าท่าภูมิภาค และส้านักงานน้าร่อง ในการน้าเรือผ่าน
เข้าร่องน ้าและเทียบท่าบริเวณท่าเทียบเรือของบริษัท พี
ทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่น
น ้ามัน 

3) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดแผนการ
จราจรหลักในทะเลในการก้าหนดเส้นทางการเดินเรือ 

4) ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัย
ในการเดินเรือ การจอดเรือ การป้องกันการกระท้าอัน
ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือกีดขวางการเดินเรือ 
ตลอดจนการควบคุมมลภาวะในเขตท่าเทียบเรือมาบตา
พุดอย่างเคร่งครัด 

5) รักษาแนวร่องการเดินเรือและจอดเรือในบริเวณท่ีกรม
เจ้าท่าอนุญาต ทั งนี  ต้องระมัดระวังแนวท่อส่งก๊าซใต้
ทะเล และเขตทหารเรือด้วย 

 

ระยะด าเนินการ 
- 
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โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 56 
 

ตารางท่ี 4-1 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

อุตสาหกรรมมาบตาพุด มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยท่าเทียบเรือ รวมถึงแผนการปฏิบัติเม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉินในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและ
ขั นตอนการประสานงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ระดับการรักษาความปลอดภัย 

สถานท่ีด าเนินการ 
พื นท่ีโครงการ 
ผู้รับผดิชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

8. ระบบสาธารณูปโภค  
 

ระยะก่อสร้าง 
น  าใช้ ในระยะก่อสร้างของโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 
มีความต้องการน ้าใช้ ดังนี   
- น ้าใช้คนงานสูงสุดจ้านวนประมาณ 300 คน คิด

เป็นปริมาณการใช้น ้า 21 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน   
- ปริมาณน ้าใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสูงสุดประมาณ 

10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
โดยโครงการจะรับน ้ามาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ อ่าง
เก็บน ้าดอกกราย ผ่านทางนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดและการประปาส่วนภูมิภาค และน ้าประปาจาก
ประปาส่วนภูมิภาค 

ระยะก่อสร้าง 
 จัดเตรียมน ้าใช้ใหเ้พียงพอกับจ้านวนคนงานก่อสร้างทั ง

ในบริเวณท่ีพักคนงานก่อสร้าง และส้านักงานควบคุม
การก่อสร้าง 

 จัดเตรียมบ่อเก็บน ้าหรือถังเก็บน ้าส้ารอง เพื่อส้ารองน ้า
ใช้ส้าหรับคนงานในพื นท่ีก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในพื นท่ีก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

ระยะก่อสร้าง 
- 

 ระยะด าเนินการ 
- 

ระยะด าเนินการ 
- 

ระยะด าเนินการ 
- 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

9. ของเสียและขยะ
มูลฝอย 

ระยะก่อสร้าง 
กากของเสียและขยะมูลฝอยในระยะก่อสร้าง 
ประกอบด้วย 
- ขยะมูลฝอยของคนงานก่อสร้าง โดยมีคนงาน

ก่อสร้างสูงสุดประมาณ 300 คน/วัน จะมีปริมาณ
ขยะเกิดขึ นประมาณ 0.17 ตัน/วัน หรือ 5.1 ตัน/
เดือน ซ่ึงจะรวบรวมเพื่อให้เทศบาลเมืองมาบตา
พุดน้าไปก้าจัดต่อไป 
- กากของเสียจากการก่อสร้าง ประมาณ 5 ตัน/

เดือน โครงการก้าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็น
ผู้จัดการกากของเสียเหล่านี  โดยให้คัดแยกส่วนท่ี
ขายได้ ขายให้กับผู้รับซื อท่ัวไป และส่วนท่ีเหลือ
ก้าจัดตามระเบียบวิธีท่ีกฎหมายก้าหนด 

โดยภาพรวมกากของเสียและขยะมูลฝอยจะเกิดขึ น
เพียงชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่านั น อีกทั งยังอยู่ใน
ความสามารถในการเก็บขนของเทศบาล และปฏิบัติ
ตามท่ีกฏหมายก้าหนด ดังนั น ผลกระทบต่อการ
จัดการกากของเสียและขยะมูลฝอยท่ัวไปจึงอยู่ใน
ระดับต่้า 

ระยะก่อสร้าง 
 ห้ามไม่ให้มีการก้าจัดขยะโดยวิธีการเผากลางแจ้งใน

บริเวณพื นท่ีก่อสร้าง 
 ห้ามไม่ให้คนงานทิ งขยะลงทะเล 
 จัดให้มีถังขยะท่ีปิดมิดชิดอย่างเพียงพอเพื่อรองรับขยะ

แต่ละประเภท เช่น ขยะมูลฝอยท่ัวไป ขยะมูลฝอยรี
ไซเคิล และขยะมูลฝอยอันตราย เป็นต้น 

 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะและกากของเสียไว้ตามจุด
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

 ก้าหนดให้ผู้รับเหมาติดต่อเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อ
น้าขยะมูลฝอยไปด้าเนินการก้าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
ต่อไป 

 ก้าหนดให้ผู้รับเหมามีการจัดการกากของเสียให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดส่ิง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด 

สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในพื นท่ีก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

ระยะก่อสร้าง 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ชนิด ปริมาณการเกิดของเสีย และวิธีการจัดการกากของ

เสียท่ีเกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- พื นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์และสรุปผลทุก 6 เดือน 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

 ระยะด าเนินการ 
ขยะมูลฝอยในระยะด้าเนินการ ได้แก่ 
- ของเสียท่ัวไปจากพนักงาน 1.5 ตันต่อเดือน 

โครงการจะติดต่อให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดมา
รับไปก้าจัด 
- กากของเสียอันตรายท่ีเกิดขึ น เช่น เศษผ้าเปื้อน

น ้ามัน น ้ามันเครื่องใช้แล้ว น ้ามันหล่อลื่น เป็นต้น 
ประมาณ 0.25 ตันต่อเดือน จะถูกน้าไปรวบรวม
กับของเสียปนเปื้อนน ้ามันของโรงกลั่นน ้ามัน 
หรือส่งให้หน่วยงานภายนอกท่ีได้รับอนุญาต
ก้ าจั ดของ เสี ยอั นตร าย  จากกรมโ ร ง ง าน
อุตสาหกรรมมารับไปก้าจัด 

โครงการมีการจัดเตรียมวิธีการในการจัดการกาก
ของเสียท่ีเกิดขึ นตามชนิดของกากของเสีย รวมทั ง
เก็บรวบรวมในภาชนะหรือสถานท่ีท่ีเหมาะสมและ
คัดแยกตามประเภทของของเสีย ดังนั น ผลกระทบ
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ นในช่วงด้าเนินโครงการจึงคาดว่า
จะอยู่ในระดับต่้า 

ระยะด าเนินการ 
การคัดแยกและการเก็บรวบรวมของเสียและมูลฝอย 
 จัดถังรองรับของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอย

ท่ัวไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และของเสียอันตรายจาก
โครงการ 

 จัดเตรียมถังเก็บขยะมูลฝอยท่ีมีฝาปิดมิดชิดไว้ภายใน
โครงการก่อนติดต่อทางเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อ
เก็บขนไปก้าจัด 

 น้าขยะมูลฝอยรีไซเคิลท่ีเก็บรวบรวมได้จากโครงการ
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุดหรือเก็บรวบรวมไว้
เพื่อให้บริษัทท่ีรับซื อมาเก็บรวบรวมต่อไป 

 จัดพื นท่ีเก็บของเสียท่ีมีหลังคาปกคลุมเพื่อเก็บกักของ
เสียชั่วคราวก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
ราชการมารับไปก้าจัดต่อไป 

การเก็บขนและก าจัดของเสียและมูลฝอย 
 ต้องใช้บริษัทรับก้าจัดกากของเสียอันตรายท่ีมีระบบ

ติดตามตรวจสอบได้ เช่น GPS เพื่อให้สามารถติดตาม
การขนส่งกากของเสียจากโครงการไปยังสถานท่ีรับ
ก้าจัดท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและป้องกัน
การลักลอบน้าไปทิ งระหว่างการขนส่ง 

 บริษัทต้องติดตามตรวจสอบและประเมินบริษัทรับ
ก้าจัดของเสียอันตรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

ระยะด าเนินการ 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ข้อมูลชนิด ปริมาณการขนส่ง และการจัดการกากของเสีย

ท่ีเกิดจากการด้าเนินงาน 
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี และ

กากของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- พื นท่ีโครงการ 
ความถี่ 
- ทุกครั งท่ีมีการขนส่งกากของเสียออกนอกพื นท่ีโครงการ

และสรุปผลทุก 6 เดือน 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 59 
 

ตารางท่ี 4-1 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

 โครงการจะจัดการกากของเสียให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูล หรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด โดยกาก
ของเสียท่ีเกิดขึ นให้น้าส่งไปก้าจัดโดยหน่วยงานบริการ
รับก้าจัดกากของเสียท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สถานท่ีด าเนินการ 
พื นท่ีโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

10. เศรษฐกิจ-สังคม ระยะก่อสร้าง 
- ผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและการ

จ้างงานในท้องถิ่น 
- ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ การประกอบอาชีพและ

รายได้ของกลุ่มประมง การด้าเนินชีวิต ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเน่ืองจากมีการ
อพยพของคนงานต่างถิ่น/แรงงานต่างด้าว และ
ความเพียงพอของสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน 

 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ นจากการก่อสร้างโครงการจะ
เกิดขึ นชั่วคราว ซ่ึงเป็นผลกระทบในระยะสั นและ 

ระยะก่อสร้าง 
1) แจ้งแผนการก่อสร้างต่อชุมชนและกลุ่มประมงในพื นท่ี

ใกล้เคียง พร้อมทั งควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด 

2) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาคัดเลือก และสอบประวัติแรงงานท่ี
จะเข้ามาท้าการก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

3) พิจารณาแรงงานในท้องถิ่นท่ีมีความสามารถตามเกณฑ์
ก้าหนดของโครงการเข้าท้างานเป็นล้าดับแรก  

4) ก้ ากับให้ผู้ รั บ เหมาก้ าหนดระ เบียบปฏิบั ติ  เพื่ อ
ควบคุมดูแลแรงงานต่างถิ่นไม่ให้ก่อความเดือดร้อน/
ปัญหาต่อชุมชนท้องถิ่น 

ระยะก่อสร้าง 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- การส้ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
- การส้ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามกับผู้น้าชุมชน 
- การส้ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามกับครัวเรือน

ท่ัวไปและชาวประมง 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
- ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ 
- กลุ่มประมงท่ีอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั งโครงการ 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

 ภายหลังจากการเสร็จสิ นกิจกรรมก่อสร้างโครงการ 
ผลกระทบนั นจะสิ นสุดลง ดังนั น คาดว่าการก่อสร้าง
โครงการจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนและท้องถิ่นในระดับต่้าถึงระดับปานกลาง 

5) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีศูนย์กลางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชน และหากมี
การร้องเรียน ทางโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างต้อง
รวมกันตรวจสอบและหาทางแก้ไขทันที 

6) กรณีท่ีมีการร้องเรียนจากประชาชน ต้องรีบตรวจสอบ
และด้าเนินการแก้ไข และแจ้งผลการแก้ไขปัญหาต่อ
ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ 

7) จัดให้มีตัวแทนของชุมชนใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ 

8) สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ส่งเสริมด้านการศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพ และการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น 

สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในพื นท่ีก่อสร้าง พื นท่ีชุมชนและกลุ่มประมงบริเวณใกล้เคียง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

- ชุมชนในระยะ 100 เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางขนส่ง
ของโครงการ 
- ชุมชนท่ีท้าการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการ 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั ง 
ผูร้ับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

 ระยะด าเนินการ 
- ผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ เศรษฐกิจแระดับ

ท้องถิ่นและระดับประเทศ การสนับสนุน ส่งเสริม
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
- ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่  การประกอบอาชีพ

ระยะด าเนินการ 
1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน ้า และนิเวศวิทยาทางน ้าอย่าง
เคร่งครัด 

2) พิจารณารับคนในชุมชนเข้าทางานในโครงการ โดย

ระยะด าเนินการ 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- การส้ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
- การส้ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามกับผู้น้าชุมชน 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

ประมงและการเพาะเลี ยงชายฝั่ง การเดินเรือ 
การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึง
การด้าเนินชีวิตและความวิตกกังวลต่างๆ 

 
การด้าเนินการในระยะด้าเนินการก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
เพียงเล็กน้อย และสามารถบริหาร จัดการเพื่อขจัด
ผลกระทบดังกล่าวได้ ดังนั น คาดว่าการด้าเนินการ
โครงการจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนและท้องถิ่นในระดับต่้า 

พิจารณาตามความเหมาะสมกับประเภทงาน  
3) เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจการด้าเนินงานมากยิ่งขึ น 
4) จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อ

สงสัยของประชาชน กรณี ท่ีมีการร้อง เรียนจาก
ประชาชน ต้องรีบตรวจสอบและด้าเนินการแก้ไขและ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหาต่อชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ 

5) โครงการจัดให้ข้อมูลการด้าเนินงานโครงการ และจัดให้
มีตัวแทนของชุมชนใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบการด้าเนินโครงการ ผ่านทางช่องทาง
คณะท้างานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ 

6) ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนกับชุมชนในด้าน
ต่างๆ ท่ีจ้าเป็น เช่น ปรับปรุงสาธารณสมบัติหรือให้
ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื นท่ีโดยรอบโครงการ  
เป็นต้น รวมทั งส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน์ของชุมชนตามความเหมาะสม เช่น การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล การส่งเสริมอาชีพประมง 
เป็นต้น 

7) ส่งเสริมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิม และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ เช่น การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แหล่ง
น ้าและพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเดิมให้เป็นพื นท่ีป่าเรียนรู้ชุมชน 

- การส้ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามกับครัวเรือน
และชาวประมง 

สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
- ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ 
- กลุ่มประมงท่ีอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั งโครงการ 
- ชุมชนท่ีท้าการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการ 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั ง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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ตารางท่ี 4-1 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมส้าหรับ
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

สถานท่ีด าเนินการ 
พื นท่ีโครงการ พื นท่ีชุมชน และกลุม่ประมงบริเวณใกล้เคียง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 

11. อันตรายร้ายแรง ระยะก่อสร้าง 
- 

ระยะก่อสร้าง 
- 

ระยะก่อสร้าง 
- 

 ระยะด าเนินการ 
การประเมินอันตรายร้ายแรงจะพิจารณาท่อล้าเลียง
ท่ีขนส่งสารท่ีมีแนวโน้มส่งผลกระทบมากท่ีสุดโดย
อ้างอิงคุณสมบัติของสารและจากการจัดล้าดับความ
ไวไฟโดยสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (NFPA) 
โดยสารท่ีมีสถานะก๊าซใช้ก๊าซแอลพีจี เป็นตัวแทน
ในการประเมิน ส่วนสารท่ีมีสถานะเป็นของเหลวใช้
แนฟทา เป็นตัวแทนในการประเมิน โดยท่อแอลพีจี 
และแนฟทา มีขนาด 6 และ 12 นิ ว ตามล้าดับ ซ่ึง
โอกาสมากท่ีสุดท่ีท้าให้ท่อขนาดดังกล่าวเกิดการ
เสียหาย คือ เกิดรูรั่ว 1 นิ ว โดยมีโอกาสความ
เสียหายและเกิดรูรั่ว 1.5 x 10-4 และ 1.1 x 10-4  
ครั ง/ปี ตามล้าดับ ซ่ึงผลการประเมินอันตราย

ระยะด าเนินการ 
1) ก้าหนดให้มีระบบหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถตัดระบบจาก

ห้องควบคุมส่วนกลาง หากตรวจพบว่าระบบเกิดการ
รั่วไหล 

2) ก้าหนดให้มีการออกแบบระบบล้าเลียงสารท่ีติดไฟโดย
ให้มีข้อต่อและหน้าแปลนน้อยท่ีสุดเพื่อลดโอกาสเกิด
การรั่วไหลของสารปิโตรเลียม 

3) ก้ าหนดให้มี การ ศึกษา HAZOP ในช่ วงการออก
รายละเอียดของโครงการ พร้อมทั งสรุปผลการศึกษา
และน้าเสนอตัวอย่างกรณีเกิดผลกระทบสูงสุด 

4) ติดตั งเครื่องมือตรวจจับการรั่วไหลไว้บริ เวณพื นท่ี
กระบวนการผลิต เช่น Gas Detector เป็นต้น เพื่อแจ้ง
เตือนกรณีเกิดการรั่วไหล 
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ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 
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องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

ร้ายแรงในกรณีศึกษาต่างๆ มีรายละเอียดดังนี  
1. ท่อแอลพีจี ขนาด 6 นิ ว เกิดรูรั่ว 1 นิ ว 

- เกิดการติดไฟแบบ Jet Fire ซ่ึ ง เป็นการ
รั่วไหลของสารภายใต้ความดันสูง แล้วรั่วไหล
พุ่งออกสู่บรรยากาศและติดไฟ เกิดเปลวไฟ
พุ่งจากจุดรั่วไหลอย่างต่อเน่ือง เมื่อพิจารณา
ระดับความร้อน 12.5 กิโลวัตต์/ตารางเมตร 
(ท้าให้ไม้ติดไฟหรือพลาสติกหลอมเหลว หรือ
หากคนสัมผัสเกิน 1 นาที มีโอกาสท้าให้
เสียชีวิต 1% และหากสัมผัส 10 นาที ท้าให้
เกิดแผลไฟไหม้ในระดับท่ี 1) พื นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบในระยะ 29.35 เมตร อยู่บริเวณ
พื นท่ีท่าเทียบเรือของโครงการและถนน
ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

- เกิดระเบิดแบบ UVCE ซ่ึงเป็นการรั่วไหลท่ีมี
ลักษณะกลุ่มก๊าซความเข้มข้นสูง (Vapor 
Cloud) แพร่กระจายในอากาศและมีจุดท้า
ให้เกิดประกายไฟ และปลดปล่อยพลังงานสูง
ออกมาในเวลาสั นๆ โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ น
จะเกิดจากแรงดันของระเบิด เมื่อพิจารณา
แรงดัน 2.0 ปอนด์ต่อตารางนิ ว ซ่ึงท้าให้
ก้าแพงและหลังคาบางส่วนพังทลาย มีพื นท่ี

5) การออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ เป็นไปตาม
ม า ต ร ฐ า นข อ ง  American Petroleum Institutes 
(API) และมาตรฐานของ National Fire Protection 
Association (NFPA) ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็น
มาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป และเป็นไปตาม
มาตรฐานของประเทศไทยตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ก้าหนด 

6) จัดให้มีแผนบ้ารุงรักษาในเชิงป้องกัน รวมถึงการ
ตรวจสอบสภาพท่อและความเรียบร้อยของระบบท่อ
ภายในพื นท่ีโครงการอย่างสม่้าเสมอ 

7) การประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกให้
ปฏิบัติตามระดับของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของ
โครงการ 

8) ก้าหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
9) ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และสถานีต้ารวจในท้องท่ี เพื่อจัดเตรียมคณะท้างานท่ี
สามารถเรียกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

10) ก้าหนดให้มีมาตรการในการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิด
ผลกระทบจากโครงการต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และ
ประชาชน 

11) จัดให้มีพนักงานเดินตรวจตราในกระบวนการผลิตเพื่อ
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ 
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ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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ตารางท่ี 4-1 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

ได้รับผลกระทบในระยะ 98.63 เมตร ซ่ึงอยู่
บริเวณพื นท่ีท่าเทียบเรือของโครงการ ถนน
ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และโรง
กลั่นน ้ามัน 

2. ท่อแนฟทา ขนาด 12 นิ ว เกิดรูรั่ว 1 นิ ว 

- เกิดการติดไฟแบบ Jet Fire ซ่ึ ง เป็นการ
รั่วไหลของสารภายใต้ความดันสูง แล้วรั่วไหล
พุ่งออกสู่บรรยากาศและติดไฟ เกิดเปลวไฟ
พุ่งจากจุดรั่วไหลอย่างต่อเน่ือง เมื่อพิจารณา
ระดับความร้อน 12.5 กิโลวัตต์/ตารางเมตร 
(ท้าให้ไม้ติดไฟหรือพลาสติกหลอมเหลว หรือ
หากคนสัมผัสเกิน 1 นาที มีโอกาสท้าให้
เสียชีวิต 1% และหากสัมผัส 10 นาที ท้าให้
เกิดแผลไฟไหม้ในระดับท่ี 1) พื นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบในระยะ 22.63 เมตร อยู่บริเวณ
พื นท่ีท่าเทียบเรือของโครงการ และถนน
ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

- เกิดการติดไฟแบบ Pool Fire ซ่ึงเป็นการ
รั่วไหลของสารลงสู่พื นและเกิดการติดไฟ 
ลักษณะของไฟจะแผ่ เป็นวงกว้าง  เมื่ อ
พิจารณาระดับความร้อน 12.5 กิโลวัตต์/
ตารางเมตร (ท้าให้ไม้ติดไฟหรือพลาสติก

เป็นประจ้า 
12) จัดท้าข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีทุกชนิดท่ีมีการ

ใช้งานมาไว้ในบริเวณใกล้เคียงพื นท่ีท่ีมีการจัดเก็บ
สารเคมีและมีป้ายแจ้งรายละเอียดติดไว้ท่ีภาชนะบรรจุ
สารเคมีทุกชนิด 

13) ก้าหนดให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตราย
จากการขนถ่ายและการหกรั่วไหลของสารเคมี รวมทั ง
แนวทางแก้ไข 

สถานท่ีด าเนินการ 
พื นท่ีโครงการ  
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

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

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 65 
 

ตารางท่ี 4-1 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

หลอมเหลว หรือหากคนสัมผัสเกิน 1 นาที มี
โอกาสท้าให้เสียชีวิต 1% และหากสัมผัส 10 
นาที ท้าให้เกิดแผลไฟไหม้ในระดับท่ี 1) พื นท่ี
ท่ีได้รับผลกระทบในระยะ 47.8 เมตร อยู่
บริเวณพื นท่ีท่าเทียบเรือของโครงการ ถนน
ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และโรง
กลั่นน ้ามัน 

- เกิดระเบิดแบบ UVCE ซ่ึงเป็นการรั่วไหลท่ีมี
ลักษณะกลุ่มก๊าซความเข้มข้นสูง (Vapor 
Cloud) แพร่กระจายในอากาศและมีจุดท้า
ให้เกิดประกายไฟ และปลดปล่อยพลังงานสูง
ออกมาในเวลาสั นๆ โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ น
จะเกิดจากแรงดันของระเบิด เมื่อพิจารณา
แรงดัน 2.0 ปอนด์ต่อตารางนิ ว ซ่ึงท้าให้
ก้าแพงและหลังคาบางส่วนพังทลาย มีพื นท่ี
ได้รับผลกระทบในระยะ 211.49 เมตร อยู่
บริเวณพื นท่ีท่าเทียบเรือของโครงการ บริษัท 
สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ้ากัด (มหาชน) 
ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
โรงกลั่นน ้ามัน 

 
 

   



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

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

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

12. สาธารณสุ ขและ
สุขภาพ 

ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อชุมชน 
ประเมินตามความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สรุปประเด็นผลกระทบ
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ น มีดังต่อไปนี  
1) ฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง  กิจกรรมการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือท่ี 4 บริเวณอ่าวท่าเรือมาบตา
พุดอาจท้าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยัง
ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงพื นท่ีก่อสร้าง ผลการคาดการณ์
ด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า จุดสังเกตท่ี
เป็นพื นท่ีอ่อนไหวบริเวณโรงเรียนวัดมาบชลูด มีค่า
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
สะสมสูงสุดจากแหล่งก้าเนิดของโครงการรวมกับค่า
ความเข้มข้นพื นฐานในบรรยากาศของพื นท่ีศึกษา
ก่อนมีโครงการ เท่ากับ 45.034 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ (มาตรฐานก้าหนดท่ี 330 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร) ดังนั น ผลกระทบของฝุ่นละอองจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการท่ีมีต่อชุมชนจึงอยู่
ในระดับต่้า 
2) เสียงดังจากกิจกรรมก่อสร้าง   เสียงดังจาก
เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างอาจมี

ระยะก่อสร้าง 
พื นที่ก่อสร้าง 
1) ก้ากับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรการด้าน
คุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน ้าทะเลและนิเวศวิทยา
ทางทะ เล การคมนาคม เศรษฐกิ จ -สั ง คม และ
สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื องต้นในพื นท่ีโครงการ 
และมีแผนการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื นท่ีในกรณีท่ีต้องส่งต่อผู้ป่วย 

3) ก้ากับให้ผู้รับเหมาประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นท่ี
รับผิดชอบการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ในกรณีท่ี
ต้องการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในช่วง 1 
เดือน ก่อนการก่อสร้าง 

4) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดต่อประสานงานกับ
สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลท่ีอยู่ใกล้พื นท่ีก่อสร้าง 
ส้าหรับด้าเนินการตรวจสุขภาพคนงาน และท้าการ
รักษาพยาบาล รวมทั งเตรียมรองรับผู้ป่วย หรือผู้
ประสบอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง โดยให้ผู้รับเหมา
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยการตรวจสุขภาพ

ระยะก่อสร้าง 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- จ้านวนและสาเหตุการเจ็บป่วยของคนงานภายในห้อง

พยาบาลโครงการ 
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งของโครงการ 
- ข้อร้องเรียนของชุมชน 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ตลอดเส้นทางขนส่งและพื นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ความถี่ 
- ทุกวัน/ทุกครั งท่ีมีอุบัติเหตุและจัดท้ารายงานทุก 6 เดือน 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน้ํามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด 67
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องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และสุขภาพ

เสียงดังรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง 

โดยชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เป็นพื้นที่อ่อนไหวซึ่ง

อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด มีระยะห่างจาก

โครงการประมาณ 2.5 กิโลเมตร (ระยะทางจาก

บริเวณที่มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือ) ได้รับระดับ

เสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงเท่ากับ 52.4 เดซิเบลเอ 

เมื่อพิจารณาค่าระดับเสียงดังกล่าวรวมกับค่าระดับ

เสียงสูงสุดจากการตรวจวัดในปัจจุบัน (58.8 เดซิ

เบลเอ) พบว่า มีค่าเท่ากับ 59.7 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กําหนดให้มี

ค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียง

จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการที่มีต่อชุมชน

จึงอยู่ในระดับต่ํา 

3) น้ําขุ่นจากกิจกรรมการขุดลอก การก่อสร้างใน

ทะเล และการทิ้งตะกอนนอกชายฝั่ง  กิจกรรมของ

โครงการในทะเล ทําให้เกิดการฟุ้งกระจายของ

ตะกอน ส่งผลต่อคุณภาพน้ําทะเลและนิเวศวิทยา

ทางทะเล ต่อเนื่องถึงการประกอบอาชีพของกลุ่ม

ประมงที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทะเลในการประกอบ

อาชีพประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา อย่างไรก็ตาม

เมื่อพิจารณาลักษณะตะกอนทางเคมี พบว่า มี

องค์ประกอบของโลหะหนักและสารไฮโดรคาร์บอน 

ร่างกายและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 

5) กํากับให้ผู้รับเหมาให้ความรู้และคําแนะนําแก่คนงาน

เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนให้มีสุขอนามัยที่ดี การป้องกัน

โรค และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยขอความ

อนุเคราะห์จากสถานบริการสาธารณสุขในพื้น ที่

โครงการ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและ

ควรเริ่มภายในสัปดาห์แรกของการก่อสร้าง นอกจากนี้

ให้สร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่าง

เรียบร้อย คํานึงถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่น ไม่ก่อเหตุรําคาญ 

และไม่ใช้สิ่งเสพติด 

สถานที่ดําเนินการ 

ภายในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้าง 

ผู้รับผิดชอบ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) สาขา 6

โรงกลั่นน้ํามัน 

 

ที่พักอาศัยของคนงาน 

1) กํ าหนดให้ มี ลั กษณะ ที่พั กคนงานตามประกาศ

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้าน

สวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยสาหรับลูกจ้างประเภท

กิจการก่อสร้าง มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคาร

ชั่วคราวสําหรับคนงานก่อสร้าง (คณะกรรมการวิชาการ 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

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

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 68 
 

ตารางท่ี 4-1 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

(PAHs) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดิน
ชายฝั่งทะเลทุกดัชนี และผลจากการคาดการณ์การ
ฟุ้งกระจายของตะกอน พบว่า ในช่วงขุดลอกจะมี
ตะกอนท่ีมีความเข้มข้นมากกว่า 10 ส่วนในล้าน
ส่วน ฟุ้งกระจายภายในอ่าวท่าเรือมาบตาพุดเท่านั น 
โดยพื นท่ีการฟุ้งกระจายมากสุดประมาณ 1.55 
ตารางกิโลเมตร ซ่ึงบริเวณดังกล่าวกลุ่มประมงไม่
สามารถเข้ามาท้าการประมงได้ อย่างไรก็ตาม ความ
ขุ่ นของน ้ า อ าจส่ ง ผลต่ อกลุ่ มบริ ษั ท /  สถาน
ประกอบการใกล้เคียงท่ีมีการใช้ประโยชน์จากน ้า
ทะเลในกระบวนการผลิต ซ่ึงโครงการได้มีมาตรการ
ในการติดตามตรวจสอบความขุ่นของน ้าในช่วงท่ีมี
กิจกรรมการขุดลอก และก้าหนดเป็นมาตรการใน
การแจ้งล่วงหน้าแล้ว ส่วนในพื นท่ีทิ งตะกอนนอก
ชายฝั่งท่ีมีระยะห่างจากจุดขุดลอก 22 กิโลเมตร จะ
มีการฟุ้งกระจายของตะกอนมากสุดประมาณ 1.66 
ตารางกิโลเมตร และมีระยะห่างจากจุดอ่อนไหวท่ี
ใกล้ท่ีสุดประมาณ 18 กิโลเมตร ดังนั น ผลกระทบท่ี
มีต่อกลุ่มประมงและชุมชนจึงอยู่ในระดับต่้า 
4) ความสะดวกในการเดินทาง (ความคล่องตัว)  
กิ จกรรมการขนส่ ง วั สดุ  อุ ปกรณ์  เ ครื่ อ งมือ 

สาขาวิศวกรรมโยธาประจ้าปี 2533-2534)  
2) จัดให้มีตู้ยาสามัญประจ้าบ้านประจ้าท่ีพักอาศัย เพื่อ

บรรเทาอาการป่วย การปฐมพยาบาลเบื องต้นจัดให้มี
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ส้าหรับการติดต่อสถานพยาบาลท่ี
ใกล้กับท่ีพักอาศัยเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เจ็บป่วย หรือใน
กรณีเกิดอุบัติเหตุของลูกจ้าง ทั งนี  ให้ติดไว้ในที่ท่ีลูกจ้าง
เห็นได้ชัดเจน 

3) จัดท้าป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัย หรืออัตรา
โทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

4) จัดให้มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลท่ีพักอาศัยให้สะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

5) ก้ากับให้ผู้รับเหมาให้ความรู้และค้าแนะน้าแก่คนงาน
เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนให้มีสุขอนามัยท่ีดี การป้องกัน
โรค และการปฐมพยาบาลเบื องต้น  โดยขอความ
อนุเคราะห์จากสถานบริการสาธารณสุขในพื น ท่ี
โครงการ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและ
ควรเริ่มภายในสัปดาห์แรกของการก่อสร้าง นอกจากนี 
ให้สร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่าง
เรียบร้อย ค้านึงถึงวัฒนธรรมพื นถิ่น ไม่ก่อเหตุร้าคาญ 
และไม่ใช้สิ่งเสพติด  

6) แต่งตั งหัวหน้าท่ีพักคนงานอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ดูแล
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ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

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

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

เครื่องจักร รวมทั งคนงานอาจท้าให้เส้นทางจราจร
บางช่วงติดขัด อย่างไรก็ตาม โครงการจะเลือกใช้
การขนส่งทางเรือเป็นส่วนใหญ่เ น่ืองจากพื น ท่ี
ก่อสร้างอยู่ในทะเล จึงท้าให้เส้นทางการขนส่งหลัก
ของโครงการ มีอัตราส่วน V/C เพิ่มขึ นเพิ่มขึ นน้อย
มาก ซ่ึงสภาพการจราจรยังมีการเคลื่อนตัวพอใช้ 
ดังนั น จึงมีผลกระทบต่อชุมชนในระดับต่้า 
5) อุบัติเหตุ  ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือและติดตั ง
อุปกรณ์สนับสนุนท่ีเกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสาร
ปิโตรเลียม มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่
คาดคิด โดยเฉพาะงานท่ีเกี่ยวข้องกับสารอันตรายท่ี
อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ระเบิด หรือรั่วไหล อีกทั ง
การขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ (เสาเข็มเหล็ก) 
ในระยะก่อสร้าง ต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีมี
ความยาวเป็นพิเศษ ไม่สามารถใช้เส้นทางบริเวณ
ถนนสายหลักได้เน่ืองจากวงเลี ยวไม่พอ จ้าเป็นต้อง
ขนส่งผ่านถนนสายรองผ่านแนวเส้นทางชุมชนห้วย
โป่ง ซ่ึงอาจท้าให้จ้านวนรถและความหนาแน่นของ
การจราจรเพิ่มขึ น และมีโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจาก
การขนส่งได้ ดังนั น จึงท้าให้ผลกระทบต่อด้าน
อุบัติเหตุท่ีมีต่อชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง 
6) เครือข่ายทางสังคมของชุมชน/ ความปลอดภัยใน

บริเวณที่พักอาศัย 
7) ให้ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั นพื นฐานให้แก่หัว

หน้าท่ีพักคนงานและผู้ท่ีอยู่อาศัยในท่ีพักคนงานทุก 6 
เดอืน 

8) ล้อมรั วรอบพื นท่ีและก้าหนดระยะเวลาเปิด-ปิด เพื่อ
ควบคุมการเข้า-ออก และให้ผ่านทางประตูด้านหน้า
เพียงทางเดียว 

9) จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
10) ก้ากับและดูแลให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามข้อตกลง

อย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจติดตามแคมป์ท่ีพักอาศัย 
การสุ่มตรวจสิ่งเสพติด การพนัน การแยกขยะในท่ีพัก
คนงานตามหลักวิธีการติดตามการจัดการขยะของ
ผู้รับเหมาช่วง 

11) ให้ความร่วมมือกับกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื นท่ีใน
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

สถานท่ีด าเนินการ 
ท่ีพักคนงานก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 
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ชีวิตและทรัพย์สิน  คนงานต่างถิ่นท่ีเข้ามาในพื นท่ี
อาจมีความแตกต่างของวิถีชีวิต ตลอดจนมีความ
ต้องการท่ีแตกต่างกับคนในชุมชน อาจท้าให้เกิด
ความไม่เข้าใจกัน หรือเป็นปัญหาในการสื่อสาร 
รวมทั งเกิดการรบกวนชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงท่ีพัก
คนงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก้าหนดให้มี
มาตรการด้านเศรษฐกิจและสังคมส้าหรับป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ นจากการท่ีมีคนงาน
ต่างถิ่นเข้ามาในพื นท่ีแล้ว ดังนั น ผลกระทบจาก
โครงการจึงอยู่ในระดับต่้า 
7) โรคติดต่อทั่วไป  โครงการ ยังไม่มีแนวทางในการ
ก้ากับดูแลบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และยังไม่มีการ
ก้าหนดข้อปฏิบัติในการคัดกรองโรคติดต่อ รวมทั ง
ยังไม่มีข้อก้าหนดในการจัดหาน ้าส้าหรับอุปโภค-
บริโภค รวมถึงการจัดการด้านขยะ และน ้าเสีย
บริเวณท่ีพักคนงาน หากมีการเกิดโรคติดเชื อต่อ
ระบบทางเดินอาหารอาจเพิ่มอัตราป่วย ซ่ึงอาจจะ
กระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายของระบบบริการ
สุขภาพ ดังนั น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง 
8) ความพร้อมและความเพียงพอของระบบบริการ
สุขภาพรวมบุคลากรและเวชภัณฑ์  การเข้ามาของ
คนงานก่อสร้างในพื นท่ีอาจมีความจ้าเป็นท่ีต้องมา 
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 ใช้บริการสาธารณสุขภาครัฐ ซ่ึงอาจท้าให้เกิดการ
แย่งใช้ระบบบริการสาธารณสุขจากชุมชน หาก
หน่วยงานสาธารณสุขในพื นท่ี ไม่สามารถเตรียมการ
รองรับหรือจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจท้า
ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในพื นท่ี รวมทั งกระทบ
ต่องบประมาณของท้องถิ่นในการจัดหาอุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ ท่ี เพียงพอส้าหรับดูแลผู้ ป่ วย  ดั ง นั น 
ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

  

 ระยะด าเนินการ 
ผลกระทบต่อชุมชน 
ประเมินตามความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยสรุปรายละเอียด
ของประเด็นผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ น มี
ดังต่อไปนี  
1) คุณภาพอากาศจากกิจกรรมการขนถ่ายสาร
ปิโตรเลียม  กรณีเปิดด้าเนินการท่าเทียบเรือท่ี 4 จะ
มีการขนถ่ายสารปิโตรเลียมท่ีมีองค์ประกอบของ
สารท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีปัญหาเรื่อง
กลิ่น ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะระบายออกสู่บรรยากาศ
โดยตรงได้จากขั นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง
เรือ และการการรั่วซึมของอุปกรณ์ โดยผลจากการ
คาดการณ์ความเข้มข้นของสารเบนซีน (Benzene) 

ระยะด าเนินการ 
1) โครงการต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการ
อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรการด้าน
คุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน ้าทะเลและนิเวศวิทยา
ทางทะเลการคมนาคมเศรษฐกิจ-สังคม และอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 

2) ให้ความรู้และค้าแนะน้าแก่พนักงานในการดูแลสุขภาพ
อนามัย และป้องกันโรคต่างๆ โดยขอความอนุเคราะห์
จากสถานบริการสาธารณสุขในพื นท่ีโครงการ เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลมาบตาพุด และ
โ ร งพย าบาล เ ฉลิ มพระ เกี ย รติ สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 

ระยะด าเนินการ 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- การเปลี่ยนแปลงอัตราการป่วย/ตายของประชาชนใน

พื นท่ี 
- ข้อร้องเรียนของชุมชน 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- หน่วยงานสาธารณสุขในพื นท่ี  
- ตลอดเส้นทางขนส่งและพื นท่ีโครงการ 
ความถี่ 
- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาด้าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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และแก๊สโซลีน (Gasoline) ในบรรยากาศเฉลี่ย 1 ปี 
กรณีเลวร้ายท่ีสุดภายหลังเปิดด้าเนินการท่าเทียบ
เรือท่ี 4 รวมกับการด้าเนินงานท่าเทียบเรือ 1-3 ใน
ปัจจุบัน โดยใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า 
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.14 และ 14.53ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ ซ่ึงเกิดขึ นบริเวณพื นท่ีท่า
เทียบเรือท่ี 2 ห่างจากโครงการท่าเทียบเรือท่ี 4 ไป
ทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร  
เมื่อประเมินความเสี่ยงต่อโอกาสการเกิดโรคอื่นท่ี
ไม่ใช่มะเร็ง (Non-Cancer Risk) โดยการค้านวณหา
ค่า Hazard Quotient (HQ) ซ่ึงน้าค่าความเข้มข้น
จากแบบจ้าลองฯ เปรียบเทียบกับค่า RfC ซ่ึงเป็น
ค่าท่ียอมให้รับสัมผัสได้ในระยะยาวโดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพ  พบว่า HQ ของการรับสัมผัส
สารเบนซีน มีค่าเท่ากับ 0.038 หรือค่าความเข้มข้น
จากแบบจ้าลองฯ ต่้ากว่าค่า RfC ประมาณ 26 เท่า 
ในขณะท่ี HQ ของการรับสัมผัสแก๊สโซลีน มีค่า
เท่ากับ 0.97 หรือค่าความเข้มข้นจากแบบจ้าลองฯ 
ต่้ากว่าค่า RfC ประมาณ 1 เท่า ซ่ึงสามารถอธิบาย
ได้ว่า ผลไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพในระยะยาวจาก
การได้รับสารเบนซีนและแก๊สโซลีนผ่านทางการ
หายใจมีระดับต่้าอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (RfC ของ

3) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื องต้นในพื นท่ีโครงการ 
และมีแผนการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื น ท่ี ในกรณี ท่ีต้ อ งส่ ง ต่อผู้ ป่ วย  พร้ อมทั งจั ดหา
สถานพยาบาลภายนอกส้าหรับพนักงานของโครงการ
เพื่อลดผลกระทบต่อการให้บริการของสถานพยาบาลใน
ชุมชน 

4) ให้ข้อมูลสารปิโตรเลียมของโครงการกับหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีรับผิดชอบ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานสาธารณสุขในพื นท่ี 

5) การจัดการเมื่อเหตุฉุกเฉิน 
 จัดท้าแผนฉุกเฉินของโครงการให้สอดคล้องกับแผน

ของจั งหวัดและเทศบาล โดยอย่าง น้อยต้อง
ประกอบด้วย การแจ้งเหตุ การฝึกซ้อม และการ
ร่วมมือในการอพยพ 

 จัดท้าแผนการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยการ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ควรมีการแจ้งต่อผู้แทนชุมชน และ
มีการรายงานสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน 

 ซ้อมแผนฉุกเฉิน ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติ เมื่อ เกิด
อัคคีภัยเป็นประจ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง โดยเชิญ
ประธานชุมชนหรือผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ทั งนี 
แผนการด้ า เ นินการ ซ้อมแผนฯ ให้แจ้ งผ่ าน
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เบนซีนและแก๊สโซลีนเท่ากับ 30 และ 15 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ) 
นอกจากนี  ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโอกาสการ
เกิดมะเร็ง (Cancer Risk) จากการรับสัมผัสสารเบน
ซีน  พบว่า มีค่าเท่ากับ  2.5 x 10-6 ถึง 8.9 x 10-6  
ซ่ึงหมายความว่า มีโอกาสท่ีผู้ได้รับสัมผัสสารเบนซีน
ท่ีมีความเข้มข้น 1.14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ทุกวันต่อเนื่องตลอดอายุขัย 70 ปี จะมีความเสี่ยงใน
การเกิดมะเร็ง 3-9 คนในล้านคน (ค่า Pollutant-
Specific Inhalation Unit Risk Factor (URF) ของ
สารเบนซีนเท่ากับ 2.2 x 10-6 ถึง 7.8 x 10-6) 
ดังนั น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะ
ด้าเนินการท่ีมีต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับต่้า 
2) อันตรายร้ายแรง/อุบัติเหตุ/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/
รั่วไหล  การด้าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการขนถ่าย
สารปิโตรเลียม หากไม่มีการจัดการท่ีดีอาจท้าให้มี
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รั่วไหล ผลกระทบ
อาจกระจายในวงกว้าง ทั งนี  บริษัทฯ มีการประเมิน
ความเสี่ยง และจัดท้าแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขนถ่ายสารปิโตรเลียมไว้แล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม ระบบงานสาธารณสุขท่ีรองรับในปัจจุบัน ยังไม่
มีแผนเฉพาะส้าหรับรองรับการเกิดอุบัติเหตุจากการ

คณ ะ ท้ า ง า นติ ด ต า มต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 การซ้อมแผนฉุกเฉินท่ีอาจเกี่ยวข้องกับชุมชน
จะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ วิทยุชุมชน และเสียงตาม
สาย เป็นต้น 

6) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื นท่ีในด้านความ
พร้อมของสถานบริการและศักยภาพของบุคลากร 
รวมทั งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกัน และ
การดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนเป็นประจ้า 

สถานท่ีด าเนินการ 
พื นท่ีโครงการ พื นท่ีชุมชน และกลุ่มประมงบริเวณใกล้เคียง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

ด้า เ นินงานของโครงการ จึ งมีความจ้า เป็น ท่ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องทราบข้อมูลสารปิโตรเลียม
ท่ีโครงการขนถ่ายเพิ่มเติม แม้ว่าท่ีผ่านมาทุกภาค
ส่วนจะมีส่วนร่วมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่าง
ต่อเน่ืองและสม่้าเสมอก็ตาม ดังนั น ผลกระทบ
อุบัติเหตุจากเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีมีต่อชุมชนจึงอยู่ ใน
ระดับปานกลาง 
3) สุขาภิบาล (การจัดการน ้าเสีย ขยะมูลฝอย)  
โครงการได้จัดให้มีระบบการจัดการน ้าเสียและ
ระบบการจั ดการของ เสี ย ท่ี เ กิ ดขึ นจ ากการ
ด้าเนินงานของท่าเทียบเรืออย่างเพียงพอ เพื่อ
รองรับปริมาณน ้าเสียและของเสียท่ีจะเพิ่มขึ นจาก
เรือขนส่งสารปิโตรเลียม ดังนั น โอกาสท่ีท่าเทียบ
เรือไม่สามารถจัดการได้และจะไปกระทบต่อ
หน่วยงานภายนอกจึงมีน้อยมาก ดังนั น ผลกระทบ
จึงอยู่ในระดับต่้า 
4) ความพร้อมและความเพียงพอของระบบบริการ
สุขภาพรวมบุคลากรและเวชภัณฑ์  แม้ว่าในระยะ
ด้าเนินการของโครงการท่าเทียบเรือ ท่ี 4 จะมี
พนักงานเพิ่มขึ น 2 คน แต่การเพิ่มขึ นของแรงงานท่ี
อาจเข้ามาท้างานในลักษณะของงานท่ีสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของการเดินเรือ เช่น รับจ้าง การ
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

ให้บริการจัดหาอาหาร การรับก้าจัดของเสียบนเรือ 
เป็นต้น อาจมีความจ้าเป็นท่ีต้องมาใช้บริการ
สาธารณสุขภาครัฐ ซ่ึงอาจท้าให้เกิดการแย่งใช้
ระบบบริการสาธารณสุขจากชุมชน หากหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื นท่ี ไม่สามารถเตรียมการรองรับ
หรือจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจท้าให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนในพื นท่ี รวมทั งกระทบต่อ
งบประมาณของท้องถิ่นในการจัดหาอุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ ท่ี เพียงพอส้าหรับดูแลผู้ป่ วย  ดั ง นั น 
ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

13. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อคนงาน 
ประเด็นผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ นต่อคนงาน/ 
พนักงานของโครงการ มีดังนี  
1) สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย  ท่ีพักคนงานถูกก้าหนดให้
พักแรมนอกพื นท่ีโครงการ หากบริเวณท่ีพักคนงาน
ก่อสร้างไม่มีการจัดการสุขาภิบาลท่ีดีอาจเป็นผลให้
คนงานรวมทั งครอบครัวผู้ติดตามเกิดความเจ็บป่วย
จากพาหะน้าโรค รวมถึงเกิดโรคติดต่ อระบาด
ภายในท่ีพักและส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านการ
ให้บริการสุขภาพได้ ดังนั น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ระยะก่อสร้าง 
 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแก่คนงาน

ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน โดยอย่างน้อยต้อง
สวมรองเท้าหุ้มส้น หมวกนิรภัย และแว่นตากันเศษ
วัสดุ พร้อมทั งก้ากับให้คนงานสวมใส่ ทุกครั ง เมื่อ
ปฏิบัติงาน 

 อบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในเขตก่อสร้าง 
และเขตท่ีพักคนงาน พร้อมจัดหาและอบรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน พร้อมก้ากับดูแลให้คนงานสวมใส่
อุปกรณ์อย่างเคร่งครัด 

 จัดตั งหน่วยงานและบุคลากร เพื่อจัดท้าคู่มือความ

ระยะก่อสร้าง 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- สถิติอุบัติเหตุ โดยพิจารณาแยกตามสาเหตุการเกิดเหตุ 

บริเวณที่เกิดเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุและ
การแก้ไข 

สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- พื นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ความถี่ 
- ทุกครั งท่ีมีอุบัติเหตุและจัดท้ารายงานทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

2) เสียงดังจากการท้างาน  คนงานมีโอกาสสัมผัส
เสียงดังขณะปฏิบัติงาน ทั งจากเครื่องจักรท่ีใช้ใน
การด้าเนินงานและกิจกรรมของท่าเรือบริเวณอ่าว
มาบตาพุด และเน่ืองจากการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
เป็นการว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง การเจ็บป่วย
ของคนงานอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทรับเหมา 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการก้ากับดูแล
บริษัทรับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลเพื่อลดการสัมผัสเสียง ดังนั น 
ผลกระทบด้านเสียงที่มีต่อคนงานจึงอยู่ในระดับต่้า 
3) อุบัติเหตุในการท้างาน  คนงานมีโอกาสประสบ
อุบัติ เหตุขณะปฏิบัติ ง าน หากไม่ปฏิบัติ ต าม
มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และเน่ืองจากการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
เป็นการว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง การเจ็บป่วย
ของคนงานอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทรับเหมา 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการก้ากับดูแล
บริษัทผู้รับรับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ต้องมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
จัดอบรมคนงานด้านความปลอดภัยและจัดให้มี
อุ ปก รณ์ ป้ อ งกั นอั นตร ายส่ วนบุ คคล  ดั ง นั น 

ปลอดภัยก่อนด้าเนินการก่อสร้างล่วงหน้าส้าหรับแจก
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน และจัดท้าหลักสูตรการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการท้างานตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
เพื่อจัดการฝึกอบรมพนักงานทุกคนท่ีจะเข้ามาท้างาน
ในโครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรู้ เบื องต้น
และมีส้านึกในด้านความปลอดภัยในการท้างาน 

 มีระบบควบคุมการอนุญาตในการท้างาน (Work 
Permit) โดยเฉพาะลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องกับความ
ร้อนและไฟฟ้า 

 ก้าหนดในสัญญาการจ้างให้ผู้รับเหมาช่วงทุกรายต้องมี
ระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยในการท้างาน เช่น พ.ร.บ.ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท้างาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2553 เป็นต้น 

 ในการทดสอบรอยเชื่อมของท่อทุกครั ง ผู้รับเหมาต้องมี
ผลการค้านวณระยะปลอดภัย (Safety Distance) เพื่อ
ก้าหนดพื นท่ีหวงห้าม (Restricted Area) ไม่ให้ผู้ท่ีไม่
เกี่ ยวข้อง เข้ า ไปโดยเด็ดขาด โดยติดตั งแนวกั น 

โรงกลั่นน ้ามัน 
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ผลกระทบด้านอุบัติเหตุในการท้างานท่ีจะเกิดขึ นต่อ
คนงานจึงอยู่ในระดับต่้า 

(Barricade) และมีสัญลักษณ์พื นท่ีใช้รังสีและสัญญาณ
ไฟเตือนไว ้

 ก้าหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ในการด้าเนินการทางเทคนิคท่ีเกี่ยวกับรังสี สถานท่ี
จัดเก็บ สถานท่ีประกอบการเกี่ยวกับรังสี และการ
บริหารการจัดการด้านความปลอดภัยในการท้างาน
เกี่ยวกับรังสี 

 จดบันทึกอุบัติเหตุต่าง ๆ และท้าการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและเวรยาม
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยดูแลตรวจตราท่ัวไปและ
ควบคุมการจราจรเข้า-ออก บริเวณพื นท่ีก่อสร้าง 

 ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมรถฉุกเฉินและรถพยาบาล
ท่ีมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ประจ้าในพื นท่ีโครงการ 

 ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีการซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัย/การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เป็นประจ้าอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั ง 

 งานท่ีเสี่ยงอันตรายไม่อนุญาตให้ปฏิบัติในเวลากลางคืน 
ได้แก่ งานท่ีเกิดประกายไฟ งานในท่ีอับอากาศ งานบน
ท่ีสูง งานใช้เครื่องจักรยกของหนัก และงานด้าน ้า 
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สิ่งแวดล้อม 
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 จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื องต้นในพื นท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

 อบรมผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างให้ทราบกฎระเบียบ 
เพื่อความปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงานในขอบเขตของ
บริษัท โดยมีกฎ ระเบียบ และวิธีป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดขึ นได้ในเวลาปฏิบัติงาน และก้าหนดเป็นข้อตกลง
ในสัญญาจ้างเหมากับผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 จัดเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ด้าเนินการตรวจสอบให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้ผู้รับเหมา
รายงานการเกิดอุบัติเหตุทุกครั งท่ีเกิดขึ น 

  ก้าหนดให้ผู้รับเหมาต้องดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร และ
ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

  ผู้รับเหมาต้องมีผู้ดูแลและประสานงานด้านความ
ปลอดภัยประจ้าพื นท่ีก่อสร้างตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในพื นท่ีก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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 ระยะด าเนินการ 
ผลกระทบต่อพนักงาน 
ผลกระทบสุขภาพเชิงลบท่ีคาดว่ามีศักยภาพต่อ
พนักงานของโครงการ มีดังนี  
1) อุบัติเหตุในการท้างาน  อุบัติเหตุในการท้างาน มี
ผลต่อการเพิ่มอัตราป่วย การหยุดงาน หรือกระทบ
ต่อการด้าเนินงานของคนงาน/พนักงานท่ีปฏิบัติงาน
ภายในท่าเทียบเรือ ซ่ึงจากข้อมูลสถิติการเกิด
อุบัติเหตุของการด้าเนินงานท่าเทียบเรือท่ี 1-3 ใน
ปัจจุบัน (สถิติอุบัติเหตุรวมระหว่างโรงกลั่นน ้ามัน
รวมกับท่าเรือ) ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 พบว่า มี
อัตราของการเกิดอุบัติเหตุต่้า และอัตราการเกิด
ลดลง และบริเวณท่าเทียบเรือไม่มีอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บเกิดขึ น ดังนั น ผลกระทบด้านอุบัติเหตุใน
การท้างานต่อพนักงาน จึงอยู่ในระดับต่้า 
2) สารเคมีในบรรยากาศการท้างาน  พนักงานท่ี
ปฏิบัติ งานในเขตท่าเทียบเรือ มี โอกาสสัมผัส
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพจากการขนถ่ายสารปิโตรเลียม และการ
รั่วซึมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการขนถ่าย เช่น ท่อ ข้อต่อ 
หน้าแปลน วาล์ว เป็นต้น ซ่ึงมีผลต่อการเพิ่มอัตรา
ป่วย การหยุดงาน หรือกระทบต่อการด้าเนินงาน 

ระยะด าเนินการ 
 โครงการจะต้องด้าเนินการด้านอาชีวอนามัย และความ

ปลอดภัย ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
ประกาศระเบียบท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท้างานตามท่ีหน่วยงาน
ราชการก้าหนด 

 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยให้กับพนักงานทุกคน 

 ก้าหนดให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เมื่อต้องมีการสัมผัสกับ
ผลิตภัณฑ์น ้ามัน ทั งทางการหายใจหรือทางผิวหนัง 

 ก้าหนดให้พนักงานท่ีต้องปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียง
ดัง ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู 
(Ear Plugs) ท่ีครอบหู (Ear Muffs) ในการท้างานใน
บริเวณที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) 

 ระดับความดังของเสียงท่ีพนักงานได้รับไม่ควรเกิน 85 
เดซิเบล (เอ) ในการท้างานติดต่อกัน 8 ชั่วโมง 

 จัดให้มีป้ายแสดงสัญลักษณ์หรับพื นท่ีท่ีเป็นอันตรายต่อ
การได้ยิน หรือมีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) 

 ก้าหนดให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการท้างานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

 

ระยะด าเนินการ 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- ตรวจสุขภาพพนักงานท่ัวไป 
- ตรวจการได้ยิน 
- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
- ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- พนักงาน 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั ง 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
 
ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- สถิติข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ัวไปและโรคระบบ

ทางเดินหายใจของพนักงาน 
- สถิติข้อมูลอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน 
สถานีติดตามตรวจสอบ ได้แก่  
- พื นท่ีโครงการ 
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สิ่งแวดล้อม 
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และสุขภาพ 

และเน่ืองจากไม่พบว่ามีการตรวจวัดสารอินทรีย์
ระเหยง่ายท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในบรรยากาศ
การท้างานบริเวณท่าเทียบเรือ และไม่พบว่ามีการ
เฝ้าระวังสุขภาพเฉพาะพนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณ
ท่าเทียบเรือตามความเสี่ยง มีเพียงข้อมูลการเฝ้า
ระวังสุขภาพของพนักงานของโรงกลั่นน ้ามันใน
ภาพรวม  ดั ง นั น  ผลกระทบด้ านสาร เคมี ใน
บรรยากาศการท้างานต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
บริเวณท่าเทียบเรือ จึงอยู่ในระดับปานกลาง 

 ติดตั งอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือน เช่น อุปกรณ์
ตรวจจับก๊าซ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน เป็นต้น และ
อุปกรณ์ในการดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ เช่น ถังเคมี
ดับเพลิง เป็นต้น อย่างเพียงพอ โดยติดตั งในจุดท่ี
สามารถมองเห็นและน้ามาใช้งานได้สะดวก 

 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ของโครงการอย่าง
น้อย 1 ครั งต่อเดือน เมื่อเปิดด้าเนินการ  

 ผู้ปฏิบัติงานของโครงการต้องได้รับการฝึกอบรมด้าน
ทักษะ และความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั งการทดสอบ
การปฏิบัติงาน ก่อนการปฏิบัติงานจริง 

 มีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของโรงงานและ
แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยจัดให้มีองค์กรบริหารด้าน
ความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอื่นๆ 
พร้อมให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

 โครงการจะด้าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความ
ปลอดภัยในการท้างานให้แก่พนักงานใหม่และพนักงาน
รักษาความปลอดภัยทุกคนก่อนเริ่มท้างาน 

 จัด ท้า คู่มือการปฏิบั ติ ง านของพนั กงาน (Work 
Instruction)  ในแต่ละกิ จกรรมเพื่ อ ให้ เกิ ดความ
ปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ นจากการ
ปฏิบัติงาน 

 

ความถี่ 
- ทุกครั งท่ีมีการเจ็บป่วย/มีอุบัติเหตุ  และสรุปผลทุก 6 

เดือน 
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

 กวดขันให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ีเสี่ยง เช่น พื นท่ี
สูง พื นท่ีอับอากาศ งานใต้น ้า การท้างานเกี่ยวกับความ
ร้อน เป็นต้น จะต้องปฏิบัติตามพระราชบั ญญัติ
คุ้มครองแรงงาน และกฎกระทรวงและประกาศฯ ท่ี
เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติเงินทดแทน และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

 จั ด ใ ห้ มี ก า ร ติ ด เ ค รื่ อ ง เ ฝ้ า ร ะ วั ง ส า ร ป ร ะ ก อ บ
ไฮโดรคาร์บอนส่วนบุคคลเวลาเข้าปฏิบัติงานหน้าท่า
เทียบเรือ 

 จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ผลิตภัณฑ์
น ้ามันส้าเร็จรูปหรือปิโตรเคมีรั่วไหล การเกิดอัคคีภัย
และการระเบิด ประกอบด้วย วิธีการก้าจัดกรณีรั่วไหล 
วิธีการดับเพลิง วิธีการปฐมพยาบาล ให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 

 บันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการท้างาน และวิธีการแก้ไข 
เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุจากการท้างานเป็นประจ้า
ทุกปี 

 ก้าหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่และการ
ตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าปี โดยการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานให้ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ก้าหนด เช่น กฎกระทรวงแรงงาน และประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น 
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สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 

สถานท่ีด าเนินการ 
พื นท่ีโครงการ  
ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 
โรงกลั่นน ้ามัน 
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5 การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1 หลักการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ได้มี
โอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับ
โครงการที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี ตั งแต่เริ่มแรก 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และการรับรู้-เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

5.2 วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการในกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ องค์กร
พัฒนาเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• เพ่ือให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นน้าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

5.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

• แนวทางที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการ
ด้าเนินโครงการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ความสูญเสียด้านเวลาจากความขัดแย้ง
ทางสังคม และกระแสการต่อต้านทางความคิดที่เกิดขึ นตามมาภายหลังจากการด้าเนินงาน
โครงการ 

• เป็นช่องทางให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนผู้สนใจโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน รับรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล และเสนอแนะทางเลือกในการตัดสินใจ
อย่างเหมาะสม 

• ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื นที่พัฒนาของโครงการ เพ่ือประกอบการ
ออกแบบโครงการ และการก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันจะน้าไปสู่การยอมรับร่วมกัน ลดความ
ขัดแย้งในพื นที่เมื่อมีการพัฒนาโครงการในอนาคต 
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5.4 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการด้าเนินการจะมุ่งเน้นตาม 7 กลุ่มหลัก ตามแนวทางการศึกษาทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2549) แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 5-1 

ตารางท่ี 5-1  รายช่ือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

1. ผู้ไดร้ับผลกระทบ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื นท่ีศึกษา
และพื นที่ใกล้เคยีงโครงการ 

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ 

   ชุมชนกรอกยายชา 
   ชุมชนหนองน ้าเย็น 
   ชุมชนหนองแตงเม 
   ชุมชนเกาะกก 
   ชุมชนหนองบัวแดง 
   ชุมชนคลองน ้าหู 
   ชุมชนซอยร่วมพัฒนา 
   ชุมชนซอยประปา 
   ชุมชนวัดโสภณ 
   ชุมชนหนองแฟบ 
   ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 
   ชุมชนวัดมาบตาพุด 
  ชุมชนบ้านบน 
   ชุมชนมาบยา 
   ชุมชนบ้านพลง 
   ชุมชนบ้านล่าง 
   ชุมชนมาบข่า-ส้านักอ้ายงอน 
   ชุมชนมาบข่า-มาบใน 
   ชุมชนตลาดมาบตาพุด 
   ชุมชนเนินพยอม 
   ชุมชนอิสลาม 
   ชุมชนโขดหินมิตรภาพ 
   ชุมชนเขาไผ ่
   ชุมชนส้านักกะบาก 
   ชุมชนห้วยโป่งใน 1 
   ชุมชนห้วยโป่งใน 2 
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ตารางท่ี 5-1  รายช่ือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

   ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน ้าท่วม 
   ชุมชนชากลูกหญ้า 
   ชุมชนตลาดห้วยโป่ง 
  ชุมชนมาบชลูด 
  ชุมชนซอยคีร ี
   ชุมชนหนองหวายโสม 
   ชุมชนเจริญพัฒนา 
   ชุมชนโขดหิน 2 
   ชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก 
   ชุมชนหัวน ้าตกพัฒนา 
   ชุมชนวัดห้วยโป่ง 
  เทศบาลต าบลเนินพระ 

 หมู่ 4 บ้านกรอกยายชา (ชุมชนหาดสุชาดา และชุมชน 
บ้านกรอกยายชาพัฒนา) 

 กลุ่มประมงเรือเล็ก  กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา 
   กลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน 
   กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน 
   กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู ่
   กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ 
   กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน 
   กลุ่มประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภาสามัคคี  
   กลุ่มประมงเรือเล็กเกา้ยอด  
   กลุ่มประมงเรือเล็กก้นปึกสามัคค ี
   กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพลา  
   กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านตากวน 
   วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเลก็พื นบ้านอ้าเภอเมือง

ระยองและอ้าเภอบ้านฉางสามัคค ี

 สถานศึกษาในพื นท่ีศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 
   โรงเรียนวดัตากวนคงคาราม (สามคัคีวิทยาคาร) 
   โรงเรียนวดักรอกยายชา 
 ศาสนสถานในพื นท่ีศึกษา  วัดหนองแฟบ (ทักขิณาราม) 
   วัดตากวนคงคาราม 
   วัดกรอกยายชา 
   วัดโสภณวนาราม 
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ตารางท่ี 5-1  รายช่ือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

 โรงงาน / สถานประกอบการที่อยู ่  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ้ากัด 
 ข้างเคียงที่ตั งโครงการ  บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ้ากดั 
   บริษัท มาบตาพุดแทงค์เทอรม์ินัล จ้ากัด 
   บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิ่ง จ้ากัด (มหาชน) 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
จัดท้ารายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

เจ้าของโครงการ  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จา้กัด (มหาชน) 
บริษัทท่ีปรึกษา  บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัล

แตนท์ จ้ากัด 

3. หน่วยงานพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานผู้พิจารณารายงานฯ  ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

หน่วยงานผู้อนุมัต/ิอนุญาต  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

  กรมเจ้าท่า 
4. หน่วยงานราชการใน 
ระดับต่างๆ 

หน่วยงานราชการส่วนกลาง/
ภูมิภาค 

 ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

  กรมควบคุมมลพิษ 
   กรมอนามัย 
   กรมควบคุมโรค 
   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
   กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
   กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   กรมธุรกิจพลังงาน 
   ส้านักงานเจ้าท่าภมูิภาคที่ 6 
   ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 

 หน่วยงานราชการระดับจังหวดั  จังหวัดระยอง 
   ส้านักงานประมงจังหวัดระยอง 
   ส้านักงานประมงอ้าเภอเมืองระยอง 
   ส้านักงานพลังงานจังหวัดระยอง 
   ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดระยอง 
   ส้านักงานเจ้าท่าภมูิภาคสาขาระยอง  
   ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
   ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
   ส้านักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัดระยอง 
   ส้านักงานแรงงานจังหวัดระยอง 
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ตารางท่ี 5-1  รายช่ือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

   ส้านกังานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
จังหวัดระยอง 

   ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื นท่ี 7 
   ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส้านักงานระยอง (ระยอง-

จันทบุรี) 
   ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดระยอง 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   ที่ว่าการอ้าเภอเมืองระยอง 
   ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
   โรงพยาบาลระยอง 
   โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ระยอง 
   ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเมืองระยอง 
   ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดระยอง 
   เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จงัหวัดระยอง 
   อาสาสมัครสาธารณสุขประจา้หมูบ่้าน (อสม.)  

จังหวัดระยอง 
   ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่งที่ 1 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง 
   ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงทะเลอา่วไทยฝั่งตะวันออก 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง 
   สถานีต้ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
   ส้านักงานพลังงานจังหวัดระยอง 
   ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดระยอง 
   ประธานและคณะกรรมการการประมง 

ประจ้าจังหวัดระยอง 
   ประธานและคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จังหวัดระยอง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสรมิการ
บริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 
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 หน่วยงานราชการท้องถิ่น  ส้านักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
   ส้านักงานเทศบาลต้าบลเนินพระ 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลมาบตาพุด 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเนินพระ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุขห้วยโป่ง 
   ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม 
   ศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน 
   ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก 

  ศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหิน 
   ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ 
   สถานีต้ารวจภูธรมาบตาพดุ 

  ส้านักงานน้าร่องมาบตาพุด 
   สถานีต้ารวจภูธรเมืองระยอง 
   สถานีต้ารวจภูธรห้วยโป่ง 
   ผู้อ้านวยการส้านักงานตรวจคนเขา้เมืองมาบตาพดุ 
   หัวหน้าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

เทศบาลเมืองมาบตาพุด (อปพร.) 
   ศุลกากรมาบตาพุด 
 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดระยอง 
   การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมาบตาพุด 
   การประปาส่วนภมูิภาค สาขาระยอง 
   ส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
   ส้านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
5. องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม องค์กร
พัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
องค์กรพัฒนาเอกชน 

 หอการค้าจังหวัดระยอง 
 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

  สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 

  สมาคมเจ้าของเรือไทย 
  สมาคมประมงระยอง 

  สมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมมาบตาพดุ - 

บ้านฉาง 
   เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 
   สมาคมประมงพื นบ้านเรือเล็กจังหวัดระยอง 
   สมาคมเพื่อนชุมชน 
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 สถาบันการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพดุ 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยา

เขตระยอง 
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 

6. สื่อมวลชน   สมาคมนักข่าวระยอง 
   สมาคมหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดระยอง 
   ชมรมผูส้ื่อข่าวส่วนกลาง 
   ชมรมนักข่าวภูมภิาคหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ 

จังหวัดระยอง 
   หนังสือพิมพ์ข่าวระยอง 
   หนังสือพิมพ์ระยองโพสต ์
   หนังสือพิมพ์สยามเนช่ัน 
   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

(สวท.จังหวัดระยอง) 
   สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ระยอง 
   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บ้านเมือง 
   หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์
   หนังสือพิมพ์มติชน คม ชัดลึก ASTV ผู้จัดการออนไลน ์
   หนังสือพิมพ์ไทยโพสต ์
   หนังสือพิมพ์ข่าวสด 
   หนังสือพิมพ์ส้านักข่าวไทย 
   สมาคมครอบครัวข่าว ระยอง 
   สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดระยอง 
7. ประชาชนท่ัวไป - ประชาชนท่ัวไปที่มีความสนใจในโครงการ 

การให้ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ (Stakeholder) เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีความมุ่งหวังว่ากระบวนการนี จะเป็นการรวบรวมความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลใน
ประเด็นต่างๆ ท้าให้ผู้ศึกษาเข้าใจชัดเจนและมีความรอบคอบในการด้าเนินการมากยิ่งขึ น เกิดความโปร่งใสใน
กระบวนการท้างาน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจ อาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นกลวิธีหนึ่งใน
การลดความขัดแย้งทั งในระยะสั นและระยะยาว ท้าให้รับทราบความต้องการ และสรรหาวิธีการแก้ปัญหาข้อ
พิพาทได้อย่างเหมาะสม 
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5.5 รูปแบบการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม 

ส้าหรับรูปแบบและการด้าเนินงานอ้างอิงและปฏิบัติตามกระบวนการที่ระบุไว้ในเอกสารท้ายประกาศ ค 
ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (กันยายน, พ.ศ. 2560) ซึ่งมีกระบวนการมีส่วนร่วม
และรับฟังความคิดเห็น 3 ขั นตอน ดังนี  

• ค.1– กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการก้าหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) 

 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการก้าหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

• ค.2– กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั นตอนการประเมิน
และจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนที่
เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากโครงการ รวม 19 หน่วยงาน 

 การจัดประชุมกลุ่ม ด้าเนินการประชุมกลุ่มกับผู้น้าชุมชนประชาชน กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. 
และกลุ่มประมงพื นบ้านเรือเล็ก รวม 8 กลุ่ม  

 การส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม ด้าเนินการส้ารวจ
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ
ครอบคลุมทั งในส่วนของผู้น้าชุมชน ประชาชน และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
โครงการ รวม 697 ตัวอย่าง 

• ค.3 – กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่าง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (Public Review) 

 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

6.5.1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการก าหนดขอบเขตและแนว
ทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) – ค.1 

ด้าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-12.45 น. 
(ก้าหนดการตามสถานการณ์จริง) ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี  ระยอง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุมจ้านวน 461 คน 
(ไม่นับรวมหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ) พร้อมเปิดรับฟังความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ตั งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรอืที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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2560 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1) ไปรษณียบัตร 2) อีเมล 3) โทรศัพท์ และ 4) โทรสาร ส้าหรับรายละเอียด

ขั นตอนการด้าเนินการ แสดงดังตารางที่ 5-2 ส่วนภาพถ่ายบรรยาการศการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 

แสดงดังรูปที่ 5-1  

ตารางที่ 5-2 การด าเนินการตามขั นตอนการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (ค.1) 

การด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 

1. การแจ้งล่วงหน้า (ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 1 เดือน ผ่านช่องทางการ
สื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง) 

ตั งแต่วันท่ี 7 เมษายน  
พ.ศ. 2560 

 

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

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

ตั งแต่วันท่ี 2 และ 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

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

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

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

4. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ 
(ค.1) 

วันพฤหัสบดีที่ 18 
พฤษภาคม  
พ.ศ. 2560  

เวลา 08.30-12.45 น. 
(ก้าหนดการตาม 
สถานการณ์จริง) 

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

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

ตั งแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม 
ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 

2560 

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



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรอืที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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ตารางที่ 5-2 การด าเนินการตามขั นตอนการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (ค.1) 

การด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 
6. การจัดท้าและเปิดเผยรายงาน

สรุปความคิดเห็น 
ช่วงวันท่ี 22-23 มิถุนายน 

พ.ศ. 2560 
จัดท้ารายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชน พร้อมค้าชี แจง และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวไปยัง สผ. เพื่อทราบ และ สช. เพื่อเผยแพร่แก่
สาธารณชนต่อไป รวมถึงน้าส่งยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ของโครงการ 

 

  

    

    

รูปที่ 5-1 ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.1) 

 

  



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรอืที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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6.5.2 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั นตอนการประเมินและจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ – ค.2 

ในการส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ (ค.2) ได้ด้าเนินการในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถสรุปขั นตอนในการด้าเนินการได้ดังตารางที่ 5-3 และภาพถ่ายบรรยากาศ

การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นฯ ค.2 แสดงดังรูปที่ 5-2 

ตารางที่ 5-3 การด าเนินการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ (ค.2) 

การด าเนินการ ช่วงเวลา รายละเอียด 

1. การเปิดเผยข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับโครงการ  

ช่วงเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2560 

• การส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ  

• การติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ (Cutout) ขนาด 3x5 
เมตร จา้นวน 3 แห่ง 

• การปิดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จา้นวน 47 แห่ง 

• เว็บไซต์ (www.uaeconsultant.com)  

 

2. การประชุมกลุ่ม ช่วงวันท่ี 20 
กันยายน ถึงวันท่ี 19 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ด้าเนินการประชุมกลุ่มกับผู้น้าชุมชน กลุ่มอสม. กลุม่ 
อปพร. กลุ่มประมงเรือเล็กพื นบ้าน รวม 8 กลุ่ม 

3. การสัมภาษณเ์ชิงลึก  ช่วงวันท่ี 20 
กันยายน ถึงวันท่ี 19 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ด้าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้องหรือ
อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ รวม 19 หน่วยงาน  

4. การส้ารวจสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และความคดิเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ช่วงวันท่ี 7 ถึง 19 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ด้าเนินการส้ารวจสภาพแวดล้อมปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ
ครอบคลุมทั งในส่วนของผู้น้าชุมชน ประชาชน กลุ่มอสม. 
กลุ่มประมงเรือเล็กพื นบ้าน รวมถึงสถานศึกษา ศาสน
สถานและสถานพยาบาลที่อยู่ในพื นที่ศึกษาของโครงการ
รวม 697 ตัวอย่าง 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรอืที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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ตารางที่ 5-3 การด าเนินการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ (ค.2) 

การด าเนินการ ช่วงเวลา รายละเอียด 

5. การจัดท้าและแสดงรายงาน
สรุปความคิดเห็น 

ช่วงวันท่ี 1  ถึงวันท่ี  
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2560 

จัดท้ารายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่ด้าเนินการส้ารวจความคิดเห็นเสร็จสิ น 
และแสดงรายงานไว้ที่ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ว่าการ
อ้าเภอ ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ ที่ท้าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสถานบริการ
สุขภาพของรัฐในพื นที่ซึ่งเป็นที่ตั งของโครงการ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

  



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก 

    

การประชุมกลุ่ม 
 

   

การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 

รูปที่ 5-2 ภาพถ่ายบรรยากาศการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.2) 
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6.5.3 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (Public Review) – ค.3 

ด้าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.3) ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-14.30 น. 
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี  ระยอง อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

5.6 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม 

จากการด้าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาของโครงการตามกระบวนการค.1 และ ค.2 

ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปจ้าแนกตามประเด็นส้าคัญๆ ได้ดังตารางที่ 5-4 
(โดยสัญลักษณ์  แสดงถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับในแต่ละกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ) 

ตารางท่ี 5-4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจาก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ในขั นตอน ค.1 และค.2 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค.1 ค.2 

1. รายละเอียดโครงการ 
มีงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ มาจากแหล่งใด และคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของ
งบประมาณการก่อสร้างโครงการ 

 - 

ควรเพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมในแผนการด้าเนินงานโครงการ เพื่อให้สามารถพิจารณา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นได้  

 - 

แผนและระยะเวลาด้าเนินการส้าหรับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขุดลอก การทิ ง
ตะกอน การก่อสร้าง และการเปิดด้าเนินการของโครงการเป็นอย่างไร 

-  

พื นที่ขุดลอกร่องน ้าของโครงการอยู่บริเวณใด มีขอบเขตพื นที่และปริมาณตะกอนที่ขุดลอก
เท่าใด รวมถึงใช้พื นที่ในการทิ งตะกอนเท่าใด 

-  

เรือที่ใช้ในการขุดลอกมาจากที่ใด ผ่านด่านควบคุมโรคหรือไม่ ขอให้มีการก้ากับดูแลตาม
กฎหมายการเข้าเมือง 

-  

รูปแบบ/วิธีด้าเนินการในการขุดลอกร่องน ้า การทิ งตะกอน และการก่อสร้างท่าเรือเป็น
อย่างไร ให้เลือกวิธีการที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุด 

-  

ขอให้พิจารณาการจัดการตะกอนด้วยวิธีการอื่นร่วมด้วย เช่น การน้าไปใช้ถมทะเล การน้า
ขึ นมาจัดการบนฝั่ง การน้ามาผสมซีเมนต์เพื่อท้าปะการังเทียม เป็นต้น 

  

แผน/วิธีด้าเนินการจัดการตะกอนเป็นอย่างไร กรณีที่ไม่สามารถน้าตะกอนไปทิ งในจุดที่
ก้าหนดได้ 

-  

เกณฑ์ในการคัดเลือกจุดทิ งตะกอนเป็นอย่างไร ควรมีการตรวจสอบศักยภาพในการรองรับ
ปริมาณตะกอน  พร้อมทั งหารือความเหมาะสมกับหน่วยงาน/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางท่ี 5-4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจาก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ในขั นตอน ค.1 และค.2 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค.1 ค.2 
ควรตรวจสอบเรื่องกฎหมาย สิทธิในการดูแลพื นที่หน้าท่า การขออนุญาต การให้อนุญาต
ของผู้ถือสิทธิ ก่อนด้าเนินการขุดลอกตะกอนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลุกล ้าพื นท่ีหน้าท่าของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง 

-  

คนงานมีจ้านวนเท่าใด และการจัดที่พักส้าหรับคนงานทั งในช่วงกลางวัน/กลางคืนเป็น
อย่างไร 

  

ท่าเทียบเรือที่ 4 สามารถรองรับเรือที่จ้านวนและความยาวเท่าใด และเรือกินน ้าลึกสูงสุด
เท่าใด ขอให้โครงการพิจารณาระดับความลึกของร่องน ้าในขณะน ้าลงต่้าสุดด้วย รวมทั ง
ด้าเนินการตามข้อก้าหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเทียบท่า การเดินเรืออย่างเคร่งครัด 

-  

การจัดการ/ออกแบบระบบขนถ่ายให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของสารที่จะขนถ่าย และมีการ
ตรวจสอบ/ควบคุมการขนถ่ายสารปิโตรเลียมให้มีความปลอดภัยและมีการป้องกันไอระเหย 

- 
 

การออกแบบหอเผา (Flare) ควรค้านึงถึงประสิทธิภาพในการก้าจัดมลสารเผื่อในกรณี
เหตุการณ์ฉุกเฉินด้วย 

- 
 

ในช่วงด้าเนินการมีความถี่การบ้ารุงรักษาร่องน ้า อย่างไร -  
ผู้รับเหมาของโครงการคือบริษัทใด และเรือผู้รับเหมาที่ใช้ในโครงการเป็นของบริษัทใด  -  
2. ผลกระทบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

2.1 สมุทรศาสตร์   
กังวลเรื่องกระแสน ้าเปลี่ยน คลื่น ลม จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง  - 

การตรวจวัดระดับและความเร็วกระแสน ้าโดยวัดต่อเนื่อง 1 ครั ง ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็น
ตัวแทนลักษณะการหมุนเวียนกระแสน ้ า  ควรตรวจวัดทั งปี  ทั งในรอบฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเพิ่มการตรวจวัดในช่วงรอยต่อของทั ง
สองมรสุมอย่างน้อย 2 ครั ง 

 - 

ควรประเมินผลกระทบสะสมในภาพรวมเกี่ยวกับการกัดเซาะของท่าเรือที่  1-3 และ
ก้าหนดให้มกีารตรวจสอบการกัดเซาะชายฝั่ง 

  

ควรตรวจวัดคุณภาพดินทั งในช่วงน ้าขึ น-น ้าลง/ก่อน-หลังการขุดลอกเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากพื นท่ีเดิมมีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการสะสมของสารมลพิษในตะกอนดิน 

 - 

ขอให้มีการตรวจวัดปริมาณตะกอน/ ความขุ่นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื นที่ข้างเคียง ทั ง
ก่อน-หลังการขุดลอก 

-  

2.2 การฟุ้งกระจายของตะกอน   
การขุดลอกร่องน ้าอาจก่อให้เกิดปญัหาการฟุ้งกระจายของตะกอน จงึควรมีการป้องกันและ
ติดตามผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ น 

 - 

ควรมีการตรวจสอบคณุภาพตะกอนทั งทางกายภาพ/เคม/ีโลหะหนัก ก่อนการทิ งตะกอน 
พร้อมรวบรวมและรายงานผลการตรวจวัด 

-  
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ตารางท่ี 5-4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจาก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ในขั นตอน ค.1 และค.2 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค.1 ค.2 
ก่อนด้าเนินการขุดลอกและทิ งตะกอนให้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีการตรวจวัดการ
ฟุ้งกระจาย/ความขุ่นของตะกอนทั งจากการขุดลอกและการทิ งตะกอน รวมทั งมีวีธีการ
จัดการ/ป้องกันไม่ให้เกดิผลกระทบ 

-  

ให้มีการจัดการและตรวจสอบการทิ งตะกอน เช่น การติด GPS เพื่อป้องกันการลักลอบทิ ง
ตะกอน การอุดช่องว่างต่างๆ ของเรือเพื่อป้องกันตะกอนร่วงหล่น ควบคุมความถี่ในการทิ ง
ตะกอน 

-  

ขอให้ประเมินการพัดพาของตะกอนเข้าฝั่งกรณีที่มีคลื่นลมแรง -  
2.3 คุณภาพน  าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเล   

ขอให้มีการศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบจากการขดุลอก
ตะกอนว่าจะส่งผลกระทบต่อสัตวท์ะเล (กุ้ง หอย ปู และปลา) 

 - 

ควรเพิ่มการตรวจวดัสารมลพิษกลุม่ PAHs และทุกพารามเิตอร์ ควรตรวจวัดอย่างน้อย 2 
ครั งก่อนและหลังขุดลอก โดยท้าการตรวจวดัทั งช่วงน ้าขึ นและน ้าลง 2 รอบ เพื่อใช้
เปรียบเทยีบการเปลี่ยนแปลง 

 - 

ควรมีการส้ารวจสัตว์น า้/ระบบนิเวศ/ความอุดมสมบูรณ์บริเวณจดุทิ งตะกอน พร้อมให้กลุ่ม
ประมงมสี่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย 

-  

ขอให้มีการชี แจงและเฝ้าระวังผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของตะกอน/ความขุ่น/สาร
แขวนลอยที่อาจส่งผลต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรทางทะเล ประมง ทศันียภาพชายฝั่ง และ
แหล่งท่องเที่ยว 

  

ขอให้ทบทวนข้อมูลผลกระทบและประสิทธิภาพในการจดัการหรือเฝ้าระวังการทิ งตะกอน
จากโครงการประเภทเดียวกัน 

-  

ให้พิจารณาผลกระทบต่อ carrying capacity ด้านนิเวศวิทยาทางทะเลในพื นที ่ -  
ให้มีการตรวจสอบคณุภาพน ้า/น ้าทะเล โดยก้าหนดความถี่/ต้าแหนง่ในการตรวจวัดที่
เหมาะสม 

-  

2.4 การประมงและเพาะเลี ยงสัตว์น  า   

ขอให้มีการศึกษาผลกระทบท่ีจะเกิดขึ นในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันในพื นท่ีต้าบลเนินพระไม่
มีเคยมาใช้ท้ากะปิแล้ว 

 - 

หากเพิ่มพื นที่จอดเรือมากขึ น จะท้าให้มีพื นท่ีการประกอบอาชีพประมงลดลง  - 
ผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของตะกอนอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประมงชายฝั่งและ
การประกอบอาชีพประมง 

-  

ขอให้ท้าสัญลักษณ์บรเิวณจดุทิ งตะกอนให้ชัดเจน เพื่อแจ้งให้กลุ่มประมงท่ีเข้าไปใช้
ประโยชนร์ับทราบ 

-  
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ขอให้แสดงพิกัดของจุดวางปะการงัเทียมของกรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเพิ่มเตมิด้วย 

-  

2.5 การคมนาคมขนส่ง   
กังวลเรื่องปัญหาจราจรติดขดัจากปริมาณรถที่เพิ่มขึ นจากโครงการ  - 

ขอให้ศึกษาเส้นทางการจราจรขนส่งอุปกรณ์ทางบกท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชน และ
หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว 

  

กังวลเรื่องความหนาแน่นของการจราจรทางน ้าท่ีจะเพิ่มขึ น จึงขอให้เพิ่มพื นท่ีจุดจอดเรือเพื่อ
รอเข้าท่า และขอให้ทิ งสมอให้ห่างออกไปจากฝั่งมากขึ น  

 - 

ควรมีการประเมินผลกระทบด้านการจราจรทั งทางบก/ทางน ้าในช่วงก่อสร้างและด้าเนินการ
ของโครงการ (ครอบคลมุทั งคนงาน/วัสดุ อุปกรณ์) 

-  

เส้นทางและปริมาณการขนส่งวัสด ุก่อสร้างทางบกของโครงการเป็นอย่างไร ควรมีการก้ากับ
ดูแลผูร้ับเหมา ควบคุมความเร็ว/น ้าหนักรถบรรทุก ติดตั งระบบ GPS และเสริมสร้างวินัย
การจราจรกับพนักงานขับรถ 

-  

การเพิ่มขึ นของรถรับ-ส่งคนงาน อาจก่อให้เกิดความไมส่ะดวกในการเดินทาง และก่อให้เกิด
อุบัติเหตไุด้หากผู้ขับข่ีไม่ระมัดระวงัหรือฝ่าฝืนกฎจราจร 

-  

การขนตะกอนทางเรือมีเส้นทาง จา้นวนเที่ยว และปริมาณการขนส่งเป็นอย่างไร ควรมีการ
ป้องกันและจัดการเรื่องการกดีขวางการเข้าออก และอุบัตเิหตุของเรือ รวมถึงผลกระทบต่อ
แนวท่อใต้ทะเล 

-  

ให้ประสานงานกับศูนย์วิทยุสื่อสาร VTMS ให้ทราบล่วงหน้าก่อนด้าเนินการลากจูงเรือขน
ตะกอน 

-  

ควรมีการวางทุ่นบรเิวณเส้นทางเดนิเรือส้าหรับการขนถ่ายตะกอนของโครงการเพื่อแจ้งให้
ชาวประมงรับทราบ 

-  

เสนอให้ขนส่งทางเรือแทนการขนส่งทางบก -  
ขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาเร่งด่วนช่วงเย็น -  
2.6 คุณภาพอากาศ   
ควรเพิ่มความถี่ในการสุม่ตรวจวดัคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 
ภายในของบริษัทก่อน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ น  

-  

ควรก้าหนดสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศใหเ้หมาะสม พรอ้มรายงานผลการ
ตรวจวัดให้ชุมชนรับทราบ 

-  

มีการจัดการสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) จากการขนถ่ายปิโตรเลยีมอย่างไร เสนอให้
ด้าเนินการเป็นระบบปิด และมีการควบคุมเรื่องกลิ่น 

-  

มีการจัดการ ป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขณะท้าการก่อสร้างอย่างไร -  



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรอืที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 100 
 

ตารางท่ี 5-4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจาก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ในขั นตอน ค.1 และค.2 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค.1 ค.2 
2.7 เสียงรบกวน   
ควรก้าหนดสถานีติดตามตรวจสอบด้านเสยีงรบกวนให้เหมาะสม -  
ให้ก้าหนดระยะเวลาของการขนสง่ในช่วงกลางคืนให้สั นลง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเรื่อง
เสียงรบกวน 

-  

2.8 สาธารณูปโภค (การใช้น  า/ใช้ไฟฟ้า)   
ควรมีการจัดเตรียมระบบสาธารณปูโภคให้เพียงพอ โดยไมร่บกวน/สง่ผลกระทบต่อการใช้
ไฟฟ้า/ใช้น ้าของชุมชน 

-  

2.9 การจัดการของเสียและน  าเสยี   
มีการจัดการและระบบบ้าบัดน า้เสยีอย่างไร  -  
สามารถด้าเนินการท้า Zero discharge ได้หรือไม ่ -  
ขอให้ก้ากับดูแลผูร้ับเหมาเรื่องความสะอาด การเก็บขยะจากเรือขึ นมาก้าจัดบนฝั่งอย่างถูก
สุขลักษณะ ไม่ทิ งลงทะเล 

-  

มีการจัดการเรื่องขยะ และกากของเสียจากพื นที่โครงการ และที่พักคนงานอย่างไร ควรมี
การควบคุมไม่ให้มีการลักลอบทิ ง  

-  

การจัดการสุขาภิบาล ขอให้มีการก้าหนดสูงกว่ากฎหมายก้าหนด หรือสร้างความตระหนัก
ให้กับคนงานและพนักงาน 

-  

ให้ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นถึงความสามารถในการรองรบัและจดัการขยะที่
เพิ่มขึ นจากโครงการ 

-  

3. ผลกระทบและการจัดการด้านสุขภาพ   

3.1 สุขภาพและสาธารณสุข   
การมีคนงานของโครงการเพิ่มขึ นอาจเพิ่มปัญหาความไม่เพียงพอของระบบสาธารณสุขใน
จังหวัดระยองมากขึ น 

 - 

ขอให้มีการศึกษาผลกระทบทางด้านจิตใจ  - 
ขอให้โครงการก้ากับดูแลเรื่องสุขาภิบาลภายในที่พักคนงานก่อสร้าง เช่น การจัดการน า้เสยี/
ขยะมูลฝอย การดูแลไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุพาหะน้าโรค และมีการก้าหนดบทลงโทษเมื่อ
ไม่ปฏิบตัิตามกฎ 

-  

ควรมีการควบคุมดูแลเรื่องสุขาภิบาล การใช้ห้องน ้า ให้เป็นไปตาม พรบ.สาธารณสุข มีการ
แยก ชาย-หญิง และมสีัดส่วนท่ีเหมาะสมกับจ้านวนคนงาน 

-  

ควรก้าหนดมาตรการป้องกัน คัดกรอง และควบคุมโรคติดต่อจากคนงานก่อสร้าง เช่น วัณ
โรค พร้อมประสานงานหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อลดการแพร่กระจายสู่ชุมชน 

-  

ขอให้ระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทีเ่ป็นกลุ่มอ่อนไหว เปราะบางให้ชัดเจน -  
ขอให้น้าข้อห่วงกังวลด้านสุขภาพจากการประชุม ค.1 มาพิจารณาประกอบการศึกษา -  
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ขอให้มีการให้ความรูเ้กี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านสุขภาพกับคนในชุมชน -  
ขอให้มีมาตรการในการจดัการด้านสุขภาพและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของคนงาน/ที่พัก
คนงาน 

-  

ควรจัดให้มโีครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและสารปโิตรเลียม ให้เจ้าหน้าท่ีส่วน
ราชการและประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถป้องกันตัวเอง รู้เท่าทัน 
และสร้างช่องทางที่เป็นคลังความรู้ส้าหรับประชาชน 

-  

ควรมีการจัดอบรมให้ความรูเ้รื่องการปฐมพยาบาลเบื องต้นกับชุมชน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน -  
ขอให้โครงการชี แจงให้ชัดเจนในเรือ่งการช่วยเหลือเยยีวยาประชาชน และการจดัหาแพทย์
ให้เพียงพอแก่ผู้ที่ไปรับบริการ 

-  

3.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

ควรเพิ่มมาตรการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยของผูร้ับเหมา เช่น การท้าประกัน
อุบัติเหตุคุม้ครองความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 การตรวจสุขภาพของพนักงานท่ีมีความเสีย่ง 
การให้บริการฉีดวัคซีน จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการก้ากับดูแล
การปฏิบัติงาน 

-  

ให้จัดเรยีงมาตรการดา้นอาชีวอนามัย โดยเริ่มจากมาตรการภาพรวมในการป้องกัน
ผลกระทบจากแหล่งก้าเนิดก่อน ตามด้วยมาตรการในการควบคมุสภาพแวดล้อมและ
พฤติกรรมสุขภาพระหว่างการปฏบิัติงาน และมาตรการในการเฝ้าระวังติดตามผลกระทบ
ทางสุขภาพ ตามล้าดับ 

-  

มีระบบการคัดกรองสุขภาพผู้รับเหมาก่อนเข้าท้างานหรือไม ่ -  
มีระบบการส่งต่อผู้บาดเจ็บ/เจ็บปว่ยในระยะก่อสร้างอย่างไร -  
ควรมีการอบรมให้ความรู้คนงานเรื่องสุขอนามัยและการปฏิบัตติน และจัดให้ชุมชนและ
ภาครัฐเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบทุกๆ 3 เดือน พร้อมเผยแพร่ผลการตรวจประเมินในที่
สาธารณะ 

-  

ควรมีการควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้สูบบุหรี่ในพื นท่ีท้างาน เพราะแก๊สมีโอกาสรั่วไหลได้
ตลอดเวลาอาจท้าให้เกดิอุบัติเหตุได้ 

-  

ขอให้โครงการพิจารณาคดัเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีนโยบายค้านึงถึงความปลอดภัยในการ
ท้างานเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความมัน่ใจได้ว่าการท้างานจะเกิดอุบตัิเหตุน้อยท่ีสุด 

-  

ควรก้าหนดให้มมีาตรการหา้มเลี ยงสุนัขในที่พักคนงาน -  
3.3 ความปลอดภัยสาธารณะ   
ควรก้าหนดให้มมีาตรการป้องกันการรั่วไหลของปิโตรเลียม เช่น มาตรการ ship to shore 
การเพิ่มความระมัดระวังขณะขนถา่ย 

-  
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 102 
 

ตารางท่ี 5-4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจาก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ในขั นตอน ค.1 และค.2 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค.1 ค.2 
โครงการควรให้ข้อมูล SDS ของสารปิโตรเลียมที่ขนถ่าย และการจดัการสารเคมีกับ
หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน 

-  

ขอให้มีการประสานงานแจ้งเหตุฉกุเฉินอย่างทันท่วงที เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกดิขึ น และเตรยีมการรับมือและเข้าช่วยเหลือใน
กรณีที่ไม่สามารถจดัการไดภ้ายในหน่วยงาน 

-  

ควรมีแผนการรับมือพร้อมระบุผูร้บัผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และจัดให้มีการฝึกซ้อม
พร้อมรายงานผลการฝึกซ้อมแผน 

-  

ควรมีการเตรยีมอุปกรณ์ป้องกันสา้รองส้าหรับจิตอาสา ในกรณีที่เกดิเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั งให้
ความรู้ด้านการจดัการความเสีย่งและแผนการจดัการกับทุกเหตุการณ์ รวมถึงแผนการดูแล
สุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องหลังเกดิเหต ุ

-  

ขอให้โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการโตต้อบภาวะฉุกเฉิน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน รั่วไหล เช่น การเขียนแผนงาน 
การอบรมให้ความรู้ดา้นสารเคมี เป็นต้น 

-  

4. สังคม เศรษฐกิจ และกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)   
ขอให้ส่งเสรมิวิสาหกิจของชุมชนในพื นที่ เช่น การท้าข้อตกลงร่วมกนั   - 
ขอให้มีการจัดการเรื่องที่พักคนงานให้เป็นสัดส่วน มีระบบจัดการของเสียและน ้าเสียจากที่
พักคนงานพร้อมทั งจัดระเบยีบพื นที่ขายของ และขอให้เป็นอาหารทีป่รุงส้าเร็จแล้ว เพื่อ
ป้องกันการเกิดประกายไฟและการเกิดอุบัตภิัย รวมทั งตั งอยู่ใกล้พื นทีโ่ครงการเพื่อลดปัญหา
การจราจร 

 

- 

ให้พิจารณารับคนในชุมชนเป็นคนงานและพนักงานตามความเหมาะสม และแสดงสัดส่วน
จ้านวนคนงานท้องถิ่นที่เป็นพนักงานของบริษัทให้ทราบด้วย 

  

จ้านวนเด็กท่ีเข้ามาในพื นทีเ่พิ่มขึ นท้าใหโ้รงเรียนไมเ่พียงพอ  - 
ขอให้ก้ากับดูแลความเรียบร้อยของที่พักคนงานก่อสร้าง เช่น ดูแลความประพฤตไิม่ให้ก่อ
เหตุร้าคาญ ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน และประสานกับชุมชนที่เป็น
ที่ตั งของที่พักคนงาน 

-  

ควรมีแนวทางในการจัดหาผูร้ับเหมาในการก่อสร้างและระบุข้อก้าหนดเพื่อก้ากับดูแล
ผู้รับเหมาอย่างเหมาะสม 

-  

ควรมีการชดเชยความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม ความด้อยโอกาส โดยมีหน่วยงานหลาย
ภาคส่วนเข้ามาร่วมบริหารจัดการ  

-  

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้กับชุมชน ควรมีการจัดสรรที่เหมาะสม และทั่วถึง -  
ควรด้าเนินกิจกรรม CSR ที่เอื อประโยชน์ต่อชุมชนทั งในระยะก่อนกอ่สร้าง ระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ เช่น การปลอ่ยปลา ท้าปะการังเทียม การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ชีวิต

-  



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรอืที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 103 
 

ตารางท่ี 5-4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจาก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ในขั นตอน ค.1 และค.2 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค.1 ค.2 
ความเป็นอยู่ โดยเป็นกิจกรรมทีส่อดคล้องกับนโยบายรัฐและมีการติดตามผลการด้าเนินงาน
ด้วย 
ขอให้สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณท์างการแพทย์เบื องต้น เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องช่ัง
น ้าหนัก และเครื่องมือในการเฝ้าระวังติดตามสุขภาพของประชาชนกับอสม. หมู่ที่ 4 บ้าน
กรอกยายชา 

-  

ขอให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้ เช่น การสนับสนุนกลุ่มอาชีพแม่บ้าน 
การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการของชุมชนที่แตกต่างจากเดิม เพื่อเป็นช่องทางในการสร้าง
รายได้  

-  

ขอให้ทีมงานมวลชนสัมพันธ์เข้ามาดูแลชุมชนด้วยการด้าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน 

-  

ขอให้มีมาตรการส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มประมง เพื่อเพิ่มโอกาสในการท้างาน
ของคนในพื นท่ี เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

-  

ขอให้มีการลงพื นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัตติามมาตรการที่กา้หนดไว้ในการชดเชย 
และรับผิดชอบด้านต่างๆ ให้กับคนในชุมชน 

-  

ขอให้โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งแผนงาน กิจกรรม ในช่วงระยะก่อสร้าง ให้ชุมชนไดร้ับ
ทราบด้วย 

-  

5. การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย   
ขอให้โครงการมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   - 
ในช่วง ค.2 ขอให้ลงพื นที่เพ่ือพบหน่วยงาน เช่น โรงเรียน สาธารณสขุ และต้ารวจ เพื่อ
รับทราบประเด็นความเดือดร้อนเนื่องจากมีจ้านวนคนในพื นที่เพ่ิมขึ น 

 - 

ก่อนเริ่มกิจกรรมการขุดลอกตะกอนขอให้โครงการลงพื นที่เพ่ือสอบถามประชาชนโดยเฉพาะ
กลุ่มประมงที่จะได้รับผลกระทบ เพื่อรับทราบผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ นและหาแนวทาง
ป้องกันผลกระทบดังกล่าว 

 - 

ควรให้ภาครัฐมีส่วนร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  -  
ให้มีการประชาสัมพันธ์ ชี แจงรายละเอียดและท้าความเข้าใจกับชุมชน กลุ่มประมงอย่าง
ทั่วถึง 

-  

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ นจากกิจกรรมของ
โครงการ 

-  

จัดตั งคณะกรรมการของ ทสม. เขา้ไปมสี่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมในการประชุมร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ในการประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อติดตาม
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และน้าไปชี แจงให้กับประชาชนรับทราบ 

-  



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรอืที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 104 
 

ตารางท่ี 5-4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจาก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ในขั นตอน ค.1 และค.2 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค.1 ค.2 
ควรก้าหนดข้อค้าถามในแบบสอบถามส้าหรับการส้ารวจความคิดเหน็ให้กระชับ เข้าใจง่าย 
และเสนอให้ท้าแบบสอบถามพร้อมกับการจัดประชุมกลุ่ม 

-  

6. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ   
6.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ   

ขอให้โครงการเน้นการป้องกันการเกิดผลกระทบให้มากกว่าการแกไ้ข โดยให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สดุ ใส่ใจในการแก้ไขปัญหา เลือกปรับตัวเข้าหากัน และให้ชาวบ้านเป็น
ตัวชี วัดความใส่ใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ น 

-  

ก้าหนดรายละเอียดมาตรการให้ชัดเจนยิ่งขึ น เช่น มาตรการในการขุดลอก การทิ งตะกอน -  
ควรมีการระบรุะดับผลกระทบ เช่น ระดับต่า้ ปานกลาง รุนแรง เพ่ือเช่ือมโยงกับการก้าหนด
มาตรการฯ 

-  

ควรมีการจัดอันดับประเด็นปัญหาที่ประชาชนห่วงกังวล และก้าหนดวิธีการหรือมาตรการใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว 

-  

6.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ   
ขอให้มีการจัดตั งคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด้าเนินการ
ของโครงการ เช่น การทิ งตะกอน พร้อมรายงานผลใหร้ับทราบ 

  

การติดตามตรวจสอบด้านการปฏบิัติการด้านสิ่งแวดล้อม ควรเพิม่จากปีละ 2 ครั ง เป็น ปีละ 
4 ครั ง หรือทุกๆ 3 เดือน 

-  

ควรมีการติดตามตรวจสอบในระยะด้าเนินการ เพื่อเปรยีบเทียบความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ น
จากผลกระทบจากโครงการ 

-  

 

  



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

โครงการท่าเทียบเรอืที่ 4 ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน ้ามัน 
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6 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการเพ่ิมเติมได้ที่ 

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

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




