
 
 
 

บทน ำ 

 บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม กลุ่มย่อย
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนำคม 2558 โดย แบ่ง
กำรประชุม ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ประชุม ณ มัสยิดอิกอมำตุลอิสลำม ชุมชนสันติสุข ต ำบลบำงกุ้ง อ ำเภอ
เมืองสุรำษฎร์ธำนี  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เวลำ 08.30 - 11.00 น. 
 กลุ่มที่ 2 ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3  อำคำรอเนกประสงค์ ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลท่ำทองใหม่ อ ำเภอกำญจนดิษฐ์  จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี เวลำ 13.30 - 16.00 น. 
 บริษัทที่ปรึกษำได้น ำเสนอ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยในช่วงท้ำยจะเป็นกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้เข้ำร่วมประชุม โดยให้ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้มีโอกำสซักถำม และเสนอแนะ
ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำของโครงกำร ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำรทำงตรง และทำงอ้อม ผู้น ำชุมชน รวมถึง
ประชำชนผู้ที่สนใจ  

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน   ครั้งที่ 2 
สถำนที่จัดประชุม วันที่ เวลำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม

ประชุม (คน) 
1. มัสยิดอิกอมำตุลอิสลำม   

(ชุมชนสันติสุข) 
27 มีนำคม  2558 8.30 – 11.00 น. 31 

2. เทศบำลต ำบล 
  ท่ำทองใหม่ 

27 มีนำคม  2558 13.30 – 16.00 น. 23 

สรุปผลจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นในทีป่ระชุม 
  ตำรำงที่ 2 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟัง 

   ควำมคิดเห็นของประชำชน คร้ังที่ 2 (กลุ่มที่ 1) 
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จากการขนถ่าย
แร่ โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีมีกระแสลมแรงพัด 
ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบมาก 

- ในเบื้องต้นบริษัทได้ติดตั้งตาข่ายดักฝุ่นใน
บางส่วนแล้ว  ในอนาคต อาจมีการติดตั้ ง
เพิ่มเติมในบางจุด ท่ีมีความส าคัญ 
- จะมีการปลูกต้นไม้ท าแนวกันลมสลับฟันปลา 
2-3 แถว เพื่อช่วยกรองฝุ่น  
- ท าการฉีดพ่นน้ าให้เป็นละอองฝอย ลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่น ระหว่างการขนถ่ายสินค้า 

- ปัญหาชิ้นไม้สับร่วงลงคลองระหว่างขนส่ง ทางบริษัทท่ีปรึกษาจะก าหนดมาตรการ โดยให้
บริษัทเจ้าของโครงการใช้ตาข่าย / ผ้าใบรอง
ระหว่างเรือกับหน้าท่า เพื่อป้องกันสินค้าร่วง
หล่นขณะขนถ่ายสินค้า 

- จะมีแนวทางอย่างไรให้  13 บริษัท ท่ี
ประกอบกิจการท่าเรือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน มาร่วมกันรับฟังปัญหา และน าไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน 

ชุมชนจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ โดยท าหนังสือถึง
หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น เพื่อออก
หนังสือเชิญบริษัทท่ีเก่ียวข้อง เพื่อนัดหมายมา
ประชุมพูดคุยในประเด็นต่างๆ 

- ต้องการให้ผู้ประกอบการท้ัง 13 บริษัท 
ร่วมกันสมทบทุนบริจาคให้กับชุมชน ปีละ 1 
ล้านบาท เพื่อน าไปพัฒนาชุมชน  

- สามารถขยายถนนเพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร
ได้หรือไม ่

เนื่องจากถนนดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ
เทศบาล ฯ ดังนั้นชุมชนจะต้องด าเนินการ
ประสานกับเทศบาล  

ตำรำงที่ 3 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชน คร้ังที่ 2 (กลุ่มที่ 2) 

- ในขณะท่ีท าการกลับล าเรือขนสินค้า  
ใบจักรของเรือจะท าให้เกิดน้ าวน ส่งผล
ให้เรือเล็กล่ม 

จะมีมาตรการก าหนดให้เรือบรรทุกสินค้า
ขนาดใหญ่ของโครงการ ใช้เรือลากจูงขณะ
กลับล าเรือ 

- ควรก าหนดมาตรการลดความเร็วของเรือ
ท่ีใช้ขนถ่ายสินค้าในคลองท่าทอง เนื่องจาก
แรงกระเพื่อมของน้ าส่งผลต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

ทางบริษัทท่ีปรึกษาได้ก าหนดอัตราความเร็ว
ท่ีเหมาะสมในการขับเรือบรรทุกสินค้าภายใน
คลองท่าทองไว้ไม่เกิน 3 นอต ในมาตรการ
ของโครงการแล้ว 

- การตรวจวัดค่าต่างๆ ในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ควรกระท าในช่วงเวลาท่ี
มีการปฏิบัติงาน/ขนถ่ายสินค้า และควร
ประสานกับผู้น าชุมชน เพื่อส่งตัวแทนเข้า
ไปมีส่วนร่วมด้วย 

ในกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยด าเนินการในช่วงเวลาท่ีมีการขนส่งสินค้า
ตามปกติ และการติดตามตรวจสอบในอนาคต 
จะมีการตั ้งเครื ่องตรวจวัดบริเวณชุมชนท่ี
คาดว่าจะได้รับผลกระทบเป็นเวลา 3 วัน โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนรับทราบข้อมูล และ
สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ 

- ในการประชุมครั้งต่อไปควรเชิญภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้องซึ่งจะมีบทบาทในกระบวนการ
ไตรภาคี และก าหนดรายชื่อผู้ท่ีเป็นตัวแทน
ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน ในกรณี ท่ีเ กิด
ปัญหา ชาวบ้านจะได้ทราบว่าจะต้องไป
ติดต่อประสานงานกับใคร 

ทางบริษัทท่ีปรึกษาจะท าการเชิญภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป 

- ต้องการให้มีแผนการฝึกซ้อมการรับมือ  
กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือความผิดพลาดจาก
การขนถ่ายสินค้าอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
กรณีท่ีเกิดถุงปูนหลุดร่วงขณะขนถ่ายและ
เกิดฝุ่นฟุ ้งกระจาย เพื ่อป้องกันการเกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชน 
โดยให้ตัวแทนไตรภาคีของแต่ละฝ่ายเข้ามา
มีส่วนร่วมด้วยทุกครั้ง 

ทางบริษัทที่ปรึกษาจะน าเสนอมาตรการใน
แต่ละด้าน ต่อบริษัทเจ้าของโครงการ เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

 

 
บรรยากาศ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 (กลุ่มท่ี 1) 

 
บรรยากาศ การประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 (กลุ่มท่ี 2) 

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
กำรศกึษำและจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงกำรปรับปรงุท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสินค้ำเทกอง คลองท่ำทอง  

ต ำบลบำงกุ้ง อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ของบริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จ ำกัด 
 
 
 
 
 
 

 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นางสาวจันทรา ขุนภิรมย์ และนายอภิเชษฐ์ ปานุรัตน์  บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จ ากัด 
เลขที่ 14 ซอยนวมินทร์ 98 ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0 2948 5692 / โทรสาร 0 2948 5690 Email: envi_sps@hotmail.com 

 


