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สรุปผลการประชุมรับฟังความคผดเหน็ของประชาชน ครัง้ทฝ่ 2 
 การศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเทกอง คลองท่าทอง ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ของบริษัท พี.ซี. ปิโตรเลยีมแอนด์เทอร์มินอล จ ากัด 

 
 บทน า 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของโครงการเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558  
เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ส านักงานเทศบาลต าบล 
ท่าทองใหม่ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการทางตรง ผู้น าชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้น าทางศาสนา นักวิชาการอิสระ  
กลุ่มองค์กร/เครือข่ายทางด้านสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชน  

โดยบริษัทที่ปรึกษาได้น าเสนอ ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการด าเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม และแสดง
ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการได้
ร่วมกันตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 จากการประชุมในครั้งนี้ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับผู้ที่เชิญประชุม จ านวน 8 กลุ่ม 
รวมทั้งสิ้น 140 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 65 คน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

สรุปผลจากการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

 สรุปประเด็นปัญหา ข้อกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 1 ได้ดังนี้ 

ประเด็นปญัหา/ข้อกังวล/ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง 
1. จากเอกสารประกอบการประชุม 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า
ระดับเสียงมีค่า ใกล้ เคียงกับค่า
มาตรฐานมาก มาตรการป้องกันใน
ระยะยาวจะรองรับได้หรือไม่ และ
อยากให้แก้ปัญหาจากแหล่งก าเนิด
เสียง 

การตรวจวัดในพื้นที่โครงการ ชุมชนสันติสุข และหมู่
ที่ 4 บ้านบางส าโรง โดยการตรวจวัดระดับเสียงจัดตั้ง
สถานีตรวจวัดเป็นระยะเวลา 5 วันต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 
ซึ่งผลการตรวจวัดที่ได้เป็นค่าจริง ในขณะที่ท่าเทียบเรือ
ของโครงการได้เปิดด าเนินการปกติ โดยค่าตรวจวัดที่ได้ 
กับการด าเนินการของท่าเรือในอนาคตไม่มีความ
แตกต่างกัน และเป็นค่าระดับเสียงที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน 

ทั้งนี้ ทางโครงการได้จัดท ามาตรการเพื่อป้องกันและ
ลดผลกระทบ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันเสียงจาก
แหล่งก าเนิดเสียง โดยก าหนดให้มีการซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องจักร การก าหนดรั้วและการปลูกต้นไม้ตามแนว
ขอบเขตพื้นที่ โครงการ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดย 
ในระยะด าเนินการของท่าเรือ ได้ก าหนดมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการเสีย โดยการ
ตรวจวัดคุณภาพเสียง 1 สถานี คือ ชุมชนสันติสุข ทุกๆ  
6 เดือน ซึ่งในแต่ละคร้ังจะท าการตรวจวัดเป็นระยะเวลา
ติดต่อกัน 3 วันต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 

 

 

 

 

ประเด็นปญัหา/ข้อกังวล/ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง 
2. ที่ผ่านมาท่าเรือได้มีการด าเนินการ

ขนส่งถ่านหินมาก่อนหรือไม่ การ
ขนถ่ายถ่านหินมีการกองสินค้าไว้
หรือไม่  

ถ่านหินมาเป็นสินค้าผ่านหน้าท่าไม่มีการเก็บกอง 
มีการขนส่ งในช่วง เดือนกุมภาพันธ์  กรกฎาคม 
กันยายน และพฤศจิกายน ปริมาณประมาณ 100,000 
ตัน/ปี  ซึ่ ง ได้ด า เนินการขนถ่ ายมาอยู่ ก่ อนแล้ ว  
เมื่อสินค้ามาถึงหน้าท่า ทางท่าเรือจะตักจากเรือลงสู่
รถบรรทุก จากนั้นจะน าออกไปจัดสง โดยไม่มีการกัก
เก็บหรือกองสินค้าไว้บริเวณท่าเรือ 

3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า
ทิ้งของโครงการ ถังบ าบัดน้ าทิ้ง
ของโครงการเป็นเป็นบ่อส าเร็จรูป
หรืออย่างไร และน้ าทิ้งมาจาก
แหล่งอะไร 

น้ าทิ้งของโครงการ มาจาก 2 ส่วน คือ 1) น้ าทิ้ง
จากส านักงาน 2) น้ าทิ้งจากลานเทกองสินค้า 

1) น้ าทิ้งจากส านักงาน มาจากการใช้ห้องสุขา 
น้ าซักล้างท าความสะอาด โดยน้ าทิ้งในส่วนนี้จะผ่าน
บ่อบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป 

2) น้ าทิ้งจากลานเทกองสินค้า จะมีพวกตะกอน 
คราบน้ ามัน ที่ชะล้างมากับน้ า ทางโครงการจะท า
ระบบระบายน้ าภายในโครงการ จะใช้ระบบบ่อ
ตกตะกอน แล้วเข้าสู่บอกพักน้ าทิ้ง ก่อนจะปล่อยลงสู่
ล ารางสาธารณะ  

ทั้งนี้ จะมีการสุ่มตรวจตัวอย่างน้ าก่อนจะปล่อยลง
สู่ล ารางสาธารณะ ทั้ง 2 ส่วน ทุกๆ 3 เดือน 

4. ความถี่ของการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ เสียง และคุณภาพน้ า 

การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ทั้ง 2 ส่วน จะท าการ
ตรวจทุกๆ 3 เดือน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมเจ้า
ท่า 

ส่วนการตรวจวัดคุณภาพน้ าในล าคลองท่าทองจะ
ท าการตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน โดยก าหนดจุดจุด
ตรวจวัดไว้ 3 สถานี คือ บริเวณเหนือน้ าก่อนถึง
โครงการ บริเวณหน้าโครงการ และบริเวณท้ายน้ าที่
ผ่านโครงการโดยมีระยะห่างของแต่ละสถานี 200 
เมตร    

5. การศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการตรวจ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่
โดยรอบโครงการหรือไม่ 

การศึกษาในครั้ งนี้  ได้ ให้ความส าคัญและมี
การศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพตามหลักการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่
แล้ว ซึ่งมิได้เข้าข่ายโครงการที่ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรง (EHIA) แต่อย่างใด จึงมิได้ท าการตรวจ
สุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ 

6. ตามมาตรการที่ก าหนดให้มีการขึง
ตาข่ายป้องกันการตกหล่นของ
สินค้าระหว่างเรือบรรทุกสินค้ากับ
หน้าท่า มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการมากเพียงใด 

หลักการท างานคือ การน าตาข่ายไปปิดกันช่องว่าง
ระหว่างเรือกับหน้าท่า โอกาสที่จะช ารุดหรือฉีดขาดได้ 
เนื่องจากการขนถ่ายสินค้าจากเรือนั้น เรืออาจจะไม่
จอดอยู่นิ่ ง ได้  หรือระยะห่างที่ อาจจะเกิดขึ้ นได้
เนือ่งจากกระแสน้ า หรือน้ าขึ้นน้ าลง 

ทั้งนี้ ทางที่ปรึกษาได้ก าหนดมาตรการก าชับให้เจ้า
ที่หรือผู้ปฏิบัติงานค่อยติดตามตรวจสอบระยะห่าง
ระหว่างเรือกับหน้าท่า ตลอดจนประสิทธิภาพของ 
ตาข่ายที่ใช้งานสม่ าเสมอ 

7. คณะกรรมการไตรภาคีจะต้องมา
จากชาวบ้านเป็นหลัก  

จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น ที่
ปรึกษาได้หารือกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่
เ กี่ ย วข้ อ ง  เพื่ อตั้ ง คณะกรรมการ ไ ตรภาคี  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ผู้แทนผู้ประกอบการ  

ทั้งนี้ส าหรับผู้แทนของภาคประชาชนทางที่ปรึกษา
ได้ก าหนดให้มีผู้แทนของชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ 
โดยมาจากการคัดเลือกของประชาชนเอง 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ผู้เข้าประชุม ร้อยละ 
1. หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 23 18         78.26  
2. หน่วยงานระดับอ าเภอ 7 5         71.43  
3. องค์กรปกครองท้องถิ่น/หน่วยงานระดับต าบล 19 12         63.16  
4. ผู้น าชุมชน 48 19         39.58  
5. สถาบันการศึกษา/นักวิชาการอิสระ/ผู้น าศาสนา 12 1           8.33  
6. ประชาชนท่ัวไป/ผู้สนใจโครงการ 10 1         10.00  
7. กลุ่มองค์กร/เครือข่าย/ชมรมด้านสิ่งแวดล้อม 4 1         25.00  
8. สื่อมวลชน 17 8         47.06  

รวม 140 65         46.43  


