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1. ความเป็นมาของโครงการ 

จากสถานการณ์การใช้พลังงานภายในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  
ทําให้แหล่งผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) 
จํากัด ซึ่งต่อไป เรียกว่า “บริษัทฯ” ผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 3/2546/60 ในแปลงสํารวจบนบกหมายเลข 
L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์ จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จึงได้ทําการสํารวจและพัฒนาแหล่ง
ปิโตรเลียมในพื้นที่อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มาอย่างต่อเนื่อง และจากความสําเร็จในการ
เจาะสํารวจในพื้นที่ บริษัทฯ จึงได้กําหนดพื้นที่บางส่วนเป็น “พื้นที่ผลิตศรีเทพเหนือ” ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ในการน้ี บริษัทฯ จึงวางแผนที่จะดําเนินการผลิต
ปิโตรเลียมในพื้นที่ผลิตดังกล่าว จํานวน 1 แห่ง คือ ฐานหลุมผลิต STN-2 ในเขตพื้นที่ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อย่างไรก็ตาม ก่อนดําเนินการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดําเนินการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2562 บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จํากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมกับ สผ. ใบอนุญาตที่ 
3/2561 ซึ่งต่อไปในเอกสาร เรียกว่า “บริษัทที่ปรึกษา” เป็นผู้ดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (EIA) ของโครงการ 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

1) เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 

2) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการ
จัดทํารายงานฯ ให้ครบถ้วนต่อไป 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดเบ้ืองต้นของโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล 
และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับนําไป
ปรับปรุงขอบเขตและแนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นต่อไป 
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4. การประเมินทางเลือกโครงการ 

 ในการพัฒนาโครงการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทางเลือกของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 1) ทางเลือกที่ตั้งฐาน
หลุมผลิตของโครงการ และ 2) ทางเลือกของโครงการด้านเทคนิค ได้แก่ การเลือกใช้แท่นเจาะ ของเหลวช่วยเจาะ  
การจัดการเศษดินเศษหินจากการเจาะ การจัดการน้ําจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม และการจัดการก๊าซธรรมชาติ
จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินโครงการมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และสุขภาพของ
ประชาชนน้อยที่สุด และมีความเป็นไปได้ในด้านวิศวกรรม ซึ่งรายละเอียดของทางเลือกโครงการ และผลการคัดเลือก
แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 
รายละเอยีดการศึกษาทางเลอืกของโครงการ 

ปัจจัยในการศึกษาทางเลือกของโครงการ ทางเลือกของโครงการ 
1. ที่ต้ังฐานหลุมผลิตของโครงการ เกณฑ์การคัดเลือกตําแหน่งที่ต้ังฐานหลุมผลิต ประกอบด้วย  

- สภาพทางธรณีวิทยา : ฐานหลุมผลิตจะต้องต้ังอยู่บนโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่คาดว่าจะเจาะพบ
ปิโตรเลียม 

- สภาพภูมิประเทศ : สภาพภูมิประเทศต้องมีความเหมาะสมเพ่ือความสะดวกในการก่อสร้างฐาน
หลุมผลิต 

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมท้ังพ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และสุขภาพ : 
ฐานหลุมผลิตจะต้องไม่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่คุ้มครองหรือพ้ืนที่สงวนทางส่ิงแวดล้อม เช่น อุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ้ืนที่ลุ่มน้ําชั้น 1 เอ เป็นต้น และจะต้องต้ังอยู่ห่างจากพ้ืนที่อ่อนไหวทาง
ส่ิงแวดล้อมและทางสังคมให้มากที่สุด 

- สาธารณูปโภค : ฐานหลุมผลิตควรอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมท่ีมีสภาพเส้นทางที่แข็งแรง สามารถรับ
น้ําหนักลงเพลาได้เกินกว่า 11 ตัน/เพลา สําหรับรองรับการขนส่งแท่นเจาะ 

จากเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวโครงการได้พิจารณาถึงข้อดี/ข้อด้อย ความได้เปรียบ/เสียเปรียบ 
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของทางเลือกตําแหน่งที่ต้ังฐานที่มีความเป็นได้ในการพัฒนา
โครงการ ซึ่งจากการคัดเลือกพบว่า ตําแหน่งที่ต้ังฐานหลุมผลิต STN-2 ที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 11 
บ้านสระปรือ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

2. ทางเลือกของโครงการด้านเทคนิค  
 - แท่นเจาะ การเลือกใช้แท่นเจาะขนาดใหญ่จะช่วยให้การเจาะหลุมผลิตสามารถทําได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และควบคุมการเจาะให้เป็นไปตามแผนได้ดีกว่าการใช้แท่นเจาะขนาดเล็ก ซึ่งจะมีส่วนช่วยลด
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดต่อพ้ืนที่อ่อนไหวในบริเวณใกล้เคียงให้ลดลงด้วย ทางบริษัทฯ จึงได้
พิจารณาแท่นเจาะขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในประเทศช่วงนี้ ได้แก่ GW-80, ZJ50-DBS-L, Elite-3J30C 
(Rig E-01) และ SINOPEC 9001 ของประเทศจีน 

บริษัทฯ พิจารณาเลือกใช้แท่นขุดเจาะ SINOPEC 9001 ของประเทศจีน ในการเจาะหลุมผลิต
ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นแท่นเจาะที่ใช้ในการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมที่ผ่านมาของบริษัทฯ แต่ในกรณี 
ที่ไม่สามารถหาแท่นเจาะดังกล่าวได้ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ บริษัทฯ จะจัดหาแท่นเจาะอ่ืนที่มี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงทดแทน  

 - การใช้ของเหลวช่วยเจาะ ของเหลวช่วยเจาะที่ใช้สําหรับการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมมี 3 ประเภทหลัก ได้แก่  
- ของเหลวช่วยเจาะที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบหลัก (Water Based Mud; WBM)  
- ของเหลวช่วยเจาะที่มีสารสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลัก (Synthetic Based Mud; SBM)  
- ของเหลวช่วยเจาะที่มีน้ํามันเป็นองค์ประกอบหลัก (Oil Based Mud; OBM) 

โครงการได้พิจารณาข้อดี/ข้อเสีย ของของเหลวช่วยเจาะแต่ละชนิด และเลือกใช้ของเหลวช่วยเจาะ 
ที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบหลัก (WBM) ซึ่งมีการเติมสารเคมีประเภทโพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) ที่มี
ค่าความเค็มตํ่า และมีความเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมตํ่า ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนชั้นน้ําบาดาล 
และเพ่ือป้องกันปัญหาการรับกําจัดของเสียของโรงงานปูนซีเมนต์ เนื่องจากมีข้อกําหนดเก่ียวกับ
ปริมาณคลอไรด์ในของเสียที่จะนําไปเผาทิ้ง  
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ตารางที่ 1 
รายละเอยีดการศึกษาทางเลอืกของโครงการ (ต่อ) 

ปัจจัยในการศึกษาทางเลือกของโครงการ ทางเลือกของโครงการ 
2. ทางเลือกของโครงการด้านเทคนิค (ต่อ)  
 - การจัดการเศษดินเศษหินจากการเจาะ ทางเลือกในการจัดการเศษดินเศษหินจากการเจาะ (Cuttings) และของเหลวช่วยเจาะที่ปนเปื้อน

เศษดินเศษหินของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย ประกอบด้วย 
- การฝังกลบในพ้ืนที่ฐาน 
- การฝังกลบโดยบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับที่ 105 
- การเผาท่ีโรงงานปูนซีเมนต์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับที่ 101 

จากคู่มือการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ไม่ได้
ระบุให้ของเหลวช่วยเจาะที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบหลัก (WBM) และเศษดินเศษหินจากการเจาะที่ใช้
ของเหลวช่วยเจาะที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบหลักเป็นของเสียอันตราย โครงการจึงได้เลือกแนวทางการ
จัดการ โดยการจัดส่งให้กับผู้รวบรวมและขนส่ง หรือผู้บําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือทําการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของส่ิงปฏิกูลฯ 
ก่อนดําเนินการบําบัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม คือ ส่งไปกําจัดโดยการเผาในเตาเผาที่โรงงานปูนซีเมนต์ 
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับที่ 101 หรือส่งไปกําจัดด้วยวิธีการฝังกลบ (Landfill) 
โดยบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับที่ 105  

 - การจัดการน้ําจากกระบวนการ ทางเลือกการจัดการน้ําจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมของโครงการมี 3 แนวทาง ได้แก่ 
  ผลิตปิโตรเลียม - การอัดกลับน้ํา (Reinjection) เป็นการนําทรัพยากรกลับคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งจะมีการติดต้ังระบบ

เสริม เช่น เคร่ืองสูบน้ํา ท่อน้ํา ฯลฯ  
- การเผาที่โรงงานปูนซีเมนต์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับที่ 101 
- การปล่อยให้ระเหยในบ่อระเหยนํ้า (Evaporation Pond) เป็นระบบบําบัดตามธรรมชาติ ใช้พ้ืนที่มาก 
และจะมีผลกระทบจากกลิ่นไฮโดรคาร์บอน และในกรณีที่มีปริมาณนํ้ามากอาจทําให้เกิดการ 
ไหลบ่าในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ ต้องมีการกําจัดของแข็งหรือสารเคมีที่ตกค้างในบ่อหลังจาก 
น้ําระเหยไปหมด 

 โครงการได้พิจารณาข้อดี/ข้อเสีย ของแนวทางในการจัดการน้ําจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม 
และเลือกที่จะนําน้ําทิ้งที่เกิดจากกระบวนการทดสอบหลุมและผลิตปิโตรเลียมไปอัดกลับในหลุมอัด
กลับน้ําทั้งหมด โดยจะมีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ําใต้ดินตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการ 

 - การจัดการก๊าซธรรมชาติจาก
 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 

ทางเลือกการจัดการก๊าซธรรมชาติจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซที่แขวนลอย
มากับของเหลว (Associated Gas) มี 3 แนวทาง ได้แก่ 

   - การเผาก๊าซ เพ่ือให้เปล่ียนรูปจากสารไฮโดรคาร์บอนไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
- การระบายก๊าซ จะเป็นการปล่อยสารมีเทนหรืออ่ืน ๆ ออกสู่บรรยากาศโดยตรง ซึ่งจะก่อให้เกิด
ปัญหาก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนได้มากกว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณ
ที่เท่ากัน 

- การนํากลับมาใช้ประโยชน์ จะเป็นการนําก๊าซธรรมชาติบางส่วนที่ได้จากกระบวนการผลิต
ปิโตรเลียม มาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเคร่ืองแยกสถานะ (Separator) และถังเก็บน้ํามันดิบ ช่วยลด
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ํามันดีเซล เป็นต้น 

โครงการได้เลือกแนวทางการจัดการ 2 วิธี ได้แก่ การเผาท้ิง และการนํากลับมาใช้ประโยชน ์
โดยก๊าซธรรมชาติที่เกิดจากระบบแยกสถานะ (Separator) บางส่วนจะถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการ
เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนแก่เคร่ืองแยกสถานะ (Separator) และถังเก็บน้ํามันดิบ ส่วนก๊าซ
ธรรมชาติที่เหลือจะนําไปเผาทิ้งที่ระบบเผาก๊าซภายในฐานหลุมผลิตซึ่งจะไม่มีการระบายก๊าซ
ธรรมชาติออกสู่บรรยากาศโดยตรงแต่อย่างใด 
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5. รายละเอียดโครงการ 

5.1 ที่ต้ังโครงการ 

 ฐานหลุมผลิต STN-2 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านสระปรือ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ที่ต้ังฐานหลุมผลิต STN-2 รูปที่ 1 
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5.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 กิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมของโครงการ แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะก่อสร้างฐานหลุมผลิตและ
ถนนทางเข้า 2) ระยะเจาะหลุมผลิต 3) ระยะทดสอบหลุม 4) ระยะผลิตปิโตรเลียม และ 5) ระยะปิดหลุมหรือสละหลุม 
และปรับสภาพพื้นที่ แสดงดังรูปที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2)  การเจาะหลุมผลิต 

3)  การทดสอบหลุม 

4)  การผลิตปโิตรเลียม 

1)  การก่อสรา้งฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้า 

         การปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการ 
         การก่อสร้างพ้ืนท่ีฐานหลุมผลิต 

2-2.5 เดือน/ฐาน 

ระยะเวลาที่ใช้ 

5)  การปิดหลมุหรือสละหลมุและปรับสภาพพ้ืนที ่

  แผนผงัการดําเนินกิจกรรมของโครงการ รูปที่ 2 

2 สัปดาห์/หลุม 

1-3 เดือน/ฐาน 

ข้ึนกับปริมาณ
ปิโตรเลียมที่พบ 

2-3 สัปดาห/์ฐาน 
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5.2.1 ระยะก่อสร้างฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้า (Construction Phase) 

 ประกอบด้วยการก่อสร้าง/การปรับปรุงถนนทางเข้าฐานหลุมผลิต การปรับสภาพพ้ืนดินบริเวณฐานหลุมผลิต
ให้ได้ระดับ การบดอัดผิวดินให้แน่นและการสร้างฐานคอนกรีตบริเวณที่ตั้งแท่นเจาะ เพื่อให้สามารถรับน้ําหนัก 
แท่นเจาะได้ (ดังภาพที่ 1) โดยใช้พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ระยะเวลาดาํเนินการประมาณ 2-2.5 เดือน/ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ก)  การก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางเข้า                               ข)  การปรับถมพื้นท่ีฐานหลุมผลิต 
 
 

5.2.2 ระยะเจาะหลุมผลิต (Drilling Phase) 

 1) อุปกรณ์การเจาะ 

  ทําหน้าที่ในการเจาะผ่านชั้นดินและชั้นหินจนกระทั่งถึงแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม อุปกรณ์ที่สําคัญ คือ  
หัวเจาะ และก้านเจาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อเหล็กกลวง สามารถต่อเข้าด้วยกันด้วยเกลียวให้มีความยาวเพิ่มขึ้น โดยใช้
ระบบกว้านบนแท่นเจาะที่อยู่เหนือหลุมเจาะยกก้านเจาะขึ้น-ลง เพื่อประกอบหรือถอดก้านเจาะ เมื่อต้องการปรับ
ขนาดความยาวของก้านเจาะให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของการปฏิบัติงาน (ดังภาพที่ 2) โดยใช้ระยะเวลาเจาะประมาณ 
2 สัปดาห์/หลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ก)  แท่นเจาะ                                                     ข)  ก้านเจาะ 
 
 

  การกอ่สร้างฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้า ภาพที่ 1 

  แท่นเจาะหลมุผลิตปิโตรเลียม ก้านเจาะ และหัวเจาะ ภาพที่ 2 

ค)  หัวเจาะ 
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 2) การใส่ท่อกรุและการหล่อซีเมนต์ 

 การเจาะหลุมผลิตในช่วงต่าง ๆ นั้นจะปรับการเจาะให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน โดยเม่ือเจาะลึกลงไป
จะมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และในแต่ละช่วงหลุมเจาะนั้นจะมีการใส่ท่อเหล็กหนา เรียกว่า ท่อกรุ (Casing) และหล่อด้วย
ซีเมนต์ (Cement) เพื่อยึดให้ท่อกรุอยู่กับที่เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของหลุมเจาะ ป้องกันหลุมพัง และป้องกันไม่ให้
เกิดการปนเป้ือนในน้ําบาดาล โดยเฉพาะในบริเวณที่อาจเป็นชั้นหินอุ้มน้ํา ตลอดจนช่วยในกระบวนการควบคุมแรงดัน
ของก๊าซที่หลุมเจาะอาจตัดผ่าน โดยจะเป็นการป้องกันการไหลเข้าสู่ชั้นหินที่อยู่ในระดับตื้นกว่าและมีแรงดันต่ํากว่า 
(ดังภาพที่ 3) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 3) วิธีการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม 

 การเจาะหลุมผลิตจะใช้ของเหลวช่วยเจาะที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบหลัก (Water Based Mud: WBM) 
ซึ่งมีการเติมสารเคมีประเภทโพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) ที่มีความเค็มต่ํา เพื่อช่วยในการนําพาเศษดินเศษหินต่าง ๆ 
ขึ้นมาบนปากหลุม นอกจากน้ันยังช่วยหล่อล่ืนและลดความร้อนให้กับหัวเจาะ โดยตลอดระยะเวลาการเจาะหลุมผลิต
จะมีระบบการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการปนเป้ือนออกสู่ภายนอก รวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการ
พลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะออกสู่ภายนอก (Blow Out Preventer: BOP) 
 
 
  

  ภาพตัดขวางหลุมเจาะ ภาพที่ 3 

 

 
 

 

   

 

 

  

 

  

ท่อกรุ (Casing) 

ซีเมนต์ (Cement) 

20 นิ้ว (0.5 ม.) 

13.375 นิ้ว (0.34 ม.) 

9.625 นิ้ว (0.25 ม.) 

7 นิ้ว (0.18 ม.) 

พ้ืนดิน พ้ืนดิน 

แท่นขุดเจาะ (Drilling Rig) 

ความลึกประมาณ 1,200 เมตร 
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 4) โคลนที่ใช้ในการเจาะ 

 น้ําโคลนที่ใช้ในการเจาะ จะถูกนําขึ้นมาที่ระดับผิวดินพร้อมกับเศษดินเศษหิน จากน้ันจึงผ่านเข้าสู่
ตะแกรงเขย่า (Shale Shaker) ดังภาพที่ 4 เพื่อแยกเศษดินเศษหินออกจากนํ้าโคลน โดยนํ้าโคลนที่ไหลผ่านตะแกรง
เขย่าจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ ส่วนเศษดินเศษหินที่ค้างอยู่บนตะแกรงจะถูกรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับกอ่นส่งไป
กําจัดด้วยการเผาทิ้งที่โรงงานปูนซีเมนต์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับที่ 101 หรือส่งไปกําจัดด้วย
วิธีการฝังกลบโดยโรงงานที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับที่ 105 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ก)  ตะแกรงเขย่าน้ําโคลน                                       ข)  ถังเก็บเศษดินเศษหิน 
 
 
 
 5) การหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Well Logging) 

 ทําการตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของช้ันหินและของเหลวในช้ันหินทุกระดับที่เครื่องผ่านขึ้นมา 
ได้แก่ ลักษณะของช้ันหิน ชนิดของปิโตรเลียม ความพรุน และการซึมผ่านได้ของช้ันหิน เป็นต้น และในบางกรณีจะทํา
การเก็บตัวอย่างของเหลวจากช้ันหิน เพื่อช่วยในการประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 

5.2.3 ระยะการทดสอบหลุม (Well Testing Phase) 

 ทําการทดสอบหลุมเพื่อให้ทราบอัตราการไหลของปิโตรเลียมจากแหล่งกักเก็บทั้งในด้านปริมาณ ระยะเวลา 
และความสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย ์ประกอบการตัดสินใจเลือกรปูแบบวิธีผลิตต่อไป โดยตลอด
ระยะการทดสอบหลุมจําเป็นต้องเผาก๊าซส่วนเกินทิ้งเพื่อความปลอดภัยในการดําเนินงาน โดยใช้ระยะเวลาทดสอบ
หลุมประมาณ 1-3 เดือน/ฐาน 

5.2.4 ระยะผลิตปิโตรเลียม (Production Phase) 

 เมื่อทําการทดสอบหลุมหรือทดสอบอัตราการไหล แล้วพบว่าแหล่งกักเก็บมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์
ได้ บริษัทฯ จะทําการผลิตที่ฐานหลุมผลิตนั้น ๆ ผ่านอุปกรณ์การผลิตขนาดเล็กที่ติดตั้งในฐานหลุมผลิต ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับที่ใช้ในการทดสอบหลุม โดยปรับปรุงอุปกรณ์บางอย่างเพิ่มเติมเพื่อรองรับการผลิต เช่น การเพิ่มถังเก็บ
น้ํามันดิบ การทําคันคอนกรีตล้อมรอบถังเก็บน้ํามันดิบ เป็นต้น สําหรับน้ํามันดิบที่ผลิตได้จะลําเลียงโดยรถขนส่ง
น้ํามันดิบเข้าสู่โรงกล่ันน้ํามันบางจากที่กรุงเทพมหานคร ดังภาพที่ 5 
 
 
 

  ระบบแยกเศษดินเศษหินออกจากนํ้าโคลน (Shale Shaker) และถงัเก็บเศษดินเศษหิน ภาพที่ 4 
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  แผนผงัการผลิตปิโตรเลียมของโครงการ ภาพที่ 5 
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5.2.5 ระยะการปิดหลมุหรือสละหลุมและปรับสภาพพื้นที่ (Plug Well/Abandonment and Site Restoration) 

 ในกรณีที่เป็นหลุมแห้งหรือหลุมที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โครงการจะทําการปิดหลุมและสละหลุม ดังภาพที่ 6 
โดยจะทําการฟื้นฟูหรือปรับสภาพพ้ืนที่ ทั้งนี้การปิดหลุมและสละหลุมจะดําเนินการตามข้อกําหนดในการสละหลุมของ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อให้พื้นที่ฐานหลุมผลิตนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมให้มากที่สุด โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 
สัปดาห์/ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ขอบเขตและแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาและทบทวนรายละเอียดโครงการในระยะต่าง ๆ ได้แก่ ระยะก่อสร้างฐานหลุมผลิตและถนน
ทางเข้า ระยะเจาะหลุมผลิต ระยะทดสอบหลุม ระยะผลิตปิโตรเลียม และระยะปิดหลุมหรือสละหลุมและปรับสภาพ
พื้นที่ เพื่อให้ทราบกิจกรรมในภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ 

2) เพื่อทบทวนข้อมูลคุณภาพส่ิงแวดล้อมในอดีต และตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

3) เพื่อประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 

4) เพื่อนําเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตลอดระยะการดําเนินโครงการ 

6.2 พื้นที่ศึกษา 

 บริษัทที่ปรึกษาได้กําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่โครงการ และพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องในรัศมี 5 กิโลเมตรจากตําแหน่งที่ตั้งฐานหลุมผลิต ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตําบลศรีเทพ ตําบลนาสนุ่น 
และเทศบาลตําบลโคกสะอาด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
 
 

  การปิดหลุมหรือสละหลุมและปรับสภาพพื้นที่ ภาพที่ 6 
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6.3 แนวทางและวิธีการศึกษา 

6.3.1 แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามคู่มือการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม และสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 โดยมีขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยสังเขปดังแสดงในรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คร้ังท่ี 2 (PP2) 

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

รวบรวบข้อมูล
ทุติยภูมิ 

รวบรวมและทบทวน
รายละเอียดโครงการ

ตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม

สํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม
ด้วยแบบสอบถาม

ประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

(ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ศึกษารายละเอียดโครงการ

(ร่าง) ขอบเขตการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ขอบเขตการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

การมีส่วนร่วมของประชาชน คร้ังท่ี 1 (PP1) 

ศึกษา/รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีศึกษาในเบ้ืองต้น

จัดส่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณา

  ขั้นตอนการจดัทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปที่ 3 
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6.3.2 การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

 บริษัทที่ปรึกษากําหนดให้มีการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณที่ตั้งฐานหลุมผลิตและพื้นที่ศึกษาในรัศมี 
5 กิโลเมตร ครอบคลุมทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ดังแสดงในรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันจากเอกสาร/ส่ิงพิมพ์/รายงาน
สรุปต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการตา่ง ๆ ที่มีสถานีตรวจวัดอยู่ในบรเิวณพืน้ที่ศึกษา นอกจากน้ี ในการศึกษา
ของโครงการยังมีการสํารวจและเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมในภาคสนาม ได้แก่  

 1) คุณภาพดิน ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ดินบริเวณที่ตั้งฐานหลุมผลิต และบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี  
1 กิโลเมตรรอบฐานหลุมผลิต โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด คือ ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพดินทางเคมี ธาตุอาหาร โลหะหนัก 

 2) คุณภาพนํ้าผิวดิน ดําเนินการตรวจวิเคราะห์บริเวณแหล่งน้ําผิวดินใกล้เคียงฐานหลุมผลิตในรัศมี  
2 กิโลเมตร โดยดัชนีที่ตรวจวัด คือ ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพน้ําทางเคมี ธาตุอาหาร โลหะหนัก และคุณภาพน้ํา
ทางชีวภาพ 

 3) ดินตะกอน ดําเนินการตรวจวิเคราะห์บริเวณแหล่งน้ําผิวดินที่อยู่ใกล้เคียงฐานหลุมผลิตในรัศมี  
2 กิโลเมตร โดยดัชนีที่ตรวจวัด คือ ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพดินตะกอนทางเคมี และโลหะหนัก 

 4) คุณภาพนํ้าใต้ดิน ดําเนินการตรวจวิเคราะห์บริเวณแหล่งน้ําใต้ดินใกล้เคียงฐานหลุมผลิตในรัศมี  
5 กิโลเมตร โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด คือ ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพน้ําทางเคมี ธาตุอาหาร และโลหะหนัก 

  การศกึษาสภาพแวดลอ้มในปัจจุบัน รูปที่ 4 
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 5) สิ่งมีชีวิตบนบก การสํารวจชนิดพันธุ์พืช และสัตว์ ดําเนินการสํารวจโดยผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมพื้นที่
ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรรอบฐานหลุมผลิต เพื่อศึกษาความหลากหลาย ชนิด ความชุกชุม และความหนาแน่น 

 6) แมลง การสํารวจแมลงตามประเภทถิ่นที่อยู่อาศัย เช่น พื้นที่เกษตรกรรมประเภทต่าง ๆ และพื้นที่ป่าไม้ 
เพื่อทําการจาํแนกแมลงโดยระบุชนิด จํานวน และสัดส่วนของแมลงที่มีบทบาทต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มเด่น เป็นประโยชน์ 
และเป็นโทษ เป็นต้น 

 7) สิ่งมีชีวิตในนํ้า ดําเนินการตรวจวิเคราะห์บริเวณเดียวกับสถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําผิวดิน โดยมีดัชนี
ที่ตรวจวัด คือ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน ปลา และพืชน้ํา โดยเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาจํานวน  
ชนิด ความหลากหลาย และความหนาแน่นของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศแหล่งน้ํา เป็นต้น 

 8) การสํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทําการสํารวจครอบคลุมพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบ
ฐานหลุมผลิต 

 9) การสํารวจแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี ทําการสํารวจครอบคลุมพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร 
โดยรอบฐานหลุมผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 10) การคมนาคมขนส่ง ตรวจนับปริมาณจราจรช่วงวันธรรมดาและวันหยุด บริเวณเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ใกล้เคียงที่ตั้งฐานหลุมผลิต 

 11) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ทําการประชาสัมพันธ์โครงการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และสัมภาษณ์ด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire Method) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นําชุมชนและหัวหน้าครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
เจ้าของที่ดินบริเวณที่ตั้งฐานหลุมผลิต และพื้นที่อ่อนไหวทางด้านส่ิงแวดล้อม เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล เป็นต้น 

6.3.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 คาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการที่มีต่อการเปล่ียนแปลงทรัพยากรส่ิงแวดล้อม อาศัยหลักการและ
เหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 

 1) ระยะก่อสร้างฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้า เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ําผิวดิน  
การระบายน้ํา การชะล้างพังทลายของดิน ส่ิงมีชีวิตบนบกและในนํ้า กากของเสียและขยะมูลฝอย ระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี สภาพเศรษฐกิจ-สังคม เป็นต้น 

 2) ระยะเจาะหลุมผลิต เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใต้ดิน การจัดการ
เศษดินเศษหินจากการเจาะ ส่ิงมีชีวิตบนบกและในนํ้า ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม เป็นต้น 

 3) ระยะทดสอบหลุม เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความร้อนและแสงสว่าง ส่ิงมีชีวิตบนบก แมลง 
พืชผลทางการเกษตร กากของเสียและขยะมูลฝอย ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม เป็นต้น 

 4) ระยะผลิตปิโตรเลียม เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความร้อนและแสงสว่าง ส่ิงมีชีวิตบนบก แมลง 
พืชผลทางการเกษตร กากของเสียและขยะมูลฝอย ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม เป็นต้น 

 5) ระยะการปิดหลุมหรือสละหลุมและปรับสภาพพื้นที่ เช่น คุณภาพดิน คุณภาพน้ําผิวดิน พืชผลทาง
การเกษตร และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น 
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6.3.4 การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) 

 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางสังคมของโครงการ ดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2549 โดยมีขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม ประกอบด้วย การสรุปลักษณะโครงการ การสํารวจข้อมูลทางสังคมเบ้ืองต้น การตั้งข้อสังเกต
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางสังคม การคาดการณ์ผลกระทบทางสังคมเบ้ืองต้น และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ทางสังคม เป็นต้น 

6.3.5 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment) 

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการได้นําแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2556 
และแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นกรอบ 
ในการศึกษาและประเมินผลกระทบสุขภาพจากการดําเนินงานของโครงการ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากการดําเนินงานของโครงการทั้ง 5 ระยะ ซึ่งปัจจัยกําหนดสุขภาพมี 6 ปัจจัย ประกอบด้วย ส่ิงคุกคาม
สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปัจจัยการรับสัมผัส ผลกระทบต่อสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ และสังคม
และชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีรายละเอียดการกาํหนดขอบเขตการศึกษาดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 
การกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของโครงการ 

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

ประเด็นการศึกษา ลักษณะของผลกระทบ 

1. ส่ิงคุกคามสุขภาพ - ฝุ่นละออง  - ฝุ่นละอองท่ีฟุ้งกระจายจากการปรับถมพ้ืนที่ และการขนส่งของโครงการ 
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยทําให้เกิดการระคายเคืองตา และระบบ
ทางเดินหายใจ 

 - มลสารจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ของเคร่ืองจักร/เคร่ืองยนต์ และ
การเผาก๊าซส่วนเกิน  

- มลสารที่เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์ และการเผาไหม้
ก๊าซส่วนเกินของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และ
ระบบไหลเวียนเลือด 

 - เสียง - เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้างหรือจากเคร่ืองจักร อาจก่อให้เกิดความ
รําคาญจากเสียงดังรบกวน และหากรับสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานอย่าง
ต่อเนื่องจะส่งผลให้สมรรถภาพการได้ยินลดลง ทั้งนี้ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
จะขึ้นอยู่กับระดับความดังของเสียงและระยะเวลาการทํางานที่ได้รับสัมผัส
กับเสียง 

 - น้ําเสีย - น้ําเสียจากกิจกรรมของโครงการ น้ําเสียจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน 
และน้ําเสียที่เกิดจากการไหลบ่าของนํ้าฝน ถ้าหากเกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่ง
น้ําผิวดินและน้ําใต้ดินใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการ อาจทําให้เกิดการเจ็บป่วย 

 - ความร้อนและแสงสว่าง - ความร้อนจากการเผาก๊าซ หากเข้าไปสัมผัสเป็นเวลานาน อาจส่งผลทําให้
ร่างกายอ่อนเพลีย เป็นลม หรือเกิดอาการขาดนํ้า เป็นต้น 

  - แสงสว่างจากการเผาก๊าซ อาจส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนนอนหลับ 
 - สารเคมีในของเหลวช่วยเจาะ - สารเคมีที่ใช้ในของเหลวช่วยเจาะท่ีมีน้ําเป็นองค์ประกอบหลัก (WBM) หาก

สัมผัสอาจทําให้เกิดการระคายเคือง และหากเกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือน้ําใต้ดิน อาจส่งผลให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วย 

 - ปิโตรเลียม - การสูดดมหรือสัมผัสปิโตรเลียมที่ ไ ด้จากโครงการหรือตกค้างอยู่ ใน
เคร่ืองจักร/อุปกรณ์โดยตรง จะส่งผลต่อระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ 
เป็นต้น 

 - เชื้อโรค แมลงหรือสัตว์พาหะ 
นําโรค 

- เชื้อโรค หรือสัตว์พาหะนําโรคอาจทําให้เกิดการระบาดของโรคติดเช้ือ/
โรคติดต่อต่าง ๆ ในชุมชน อาจจะส่งผลให้อัตราการป่วยของประชาชนเพ่ิม
สูงขึ้น และเพ่ิมภาระการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุข 
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ตารางที่ 2 
การกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของโครงการ (ต่อ) 

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

ประเด็นการศึกษา ลักษณะของผลกระทบ 

1. ส่ิงคุกคามสุขภาพ (ต่อ) - ขยะมูลฝอย/กากของเสีย - ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมของโครงการและจากท่ีพักแรงงานจะเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนําโรค อาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย 

  - กากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ เช่น แบตเตอร่ีใช้แล้ว หลอดไฟ เศษผ้า
ปนเปื้อนน้ํามัน เป็นต้น อาจทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหากมีการรับ
สัมผัส 

 - ผลกระทบต่อการยศาสตร์ - ลักษณะท่าทางการทํางานที่ไม่เหมาะสม เช่น การยกของหนัก เป็นต้น 
จะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเน้ือ กระดูก และเส้นเอ็น 

  - การเส่ือมสภาพของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีเกิดจากการรับแรงที่กระทําซ้ํา ๆ 
อย่างต่อเนื่อง  

 - ความเครียด ความวิตกกังวล  
 และความรําคาญ 

- มลสารต่าง ๆ เสียงรบกวน ความส่ันสะเทือนจากกิจกรรมการดําเนิน
โครงการ อาจก่อให้เกิดความรําคาญ ความเครียด และความกังวลใจของ
ประชาชนท่ีอยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

 - อุบัติเหตุจากการทํางานและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย อาจทําให้เกิด
ความเครียดและวิตกกังวลของผู้ปฏิบัติงาน 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

- ทรัพยากรดิน - เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่
ฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้า ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียที่ดินทํากินของ 
ผู้ถือครองท่ีดินที่เป็นที่ต้ังฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้า 

 - ทรัพยากรน้ํา - หากเกิดการปนเปื้อนหรือตกค้างของปิโตรเลียมภายในบริเวณพ้ืนที่ฐานหลุม
ผลิตอาจส่งผลต่อคุณภาพน้ําผิวดินและนํ้าใต้ดินที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ 
และทําให้เกิดการเจ็บป่วย 

3. ปัจจัยการรับสัมผัส - เส้นทางการรับสัมผัส - ทางการหายใจ การได้ยิน การรับประทาน และผิวหนัง 
 - ผู้ได้รับสัมผัส - ประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบโครงการ และพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานใน

โครงการ 
 - กลุ่มเส่ียง - กลุ่มเส่ียง หรือกลุ่มที่มีความเปราะบาง (เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ 

เป็นต้น) 
4. ผลกระทบต่อสุขภาพ - อัตราการเจ็บป่วย - การเจ็บป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
  - การเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการทํางาน 
 - ผลกระทบทางจิตใจ - เกิดจากความรําคาญ ความเครียด และวิตกกังวลจากมลสารต่าง ๆ เสียงดัง 

และความส่ันสะเทือน ที่เกิดจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ 
 - การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ - การบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการทํางานในกิจกรรมของโครงการ 
5. ผลกระทบต่อระบบ

บริการสุขภาพ 
- สถานบริการสาธารณสุขและ
ระบบบริการสุขภาพ 

- ความต้องการการดูแลทางด้านสุขภาพจากสถานบริการสาธารณสุข หาก 
รับสัมผัสกับส่ิงคุกคามสุขภาพที่เกิดจากโครงการส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของ
การเจ็บป่วย 

  - ความต้องการใช้บริการสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจากการทํางาน ทําให้การบริการล่าช้า และประชาชนในชุมชนไม่ได้
รับความสะดวกในการให้บริการ 

  - ศักยภาพของระบบบริการสุขภาพในการรองรับความต้องการการบริการสุขภาพ
จากโครงการ 

6. ผลกระทบต่อสังคม
และชีวิตความเป็นอยู่ 

  

- คว ามปลอดภั ย ใ น ชี วิ ต และ
ทรัพย์ สิน  วิถี ชี วิ ตของชุมชน  
การจ้างงาน รายได้และสถานะ
ทางเศรษฐกิจ 

- ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน  
- การเปล่ียนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน
จากการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น  

- การสร้างรายได้ให้ชุมชนจากการเข้ามาของคนงานก่อสร้าง ทําให้เกิดการ
จับจ่ายในสินค้าและบริการพ้ืนฐานการดํารงชีวิต ทําให้ช่วยสนับสนุนธุรกิจ
การค้าขายในชุมชน 

 - การจ้างงานในพ้ืนที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ช่วยให้มีงานทํา 
มีรายได้ในการใช้จ่าย ธุรกิจค้าขายในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งเสริมสภาพ
เศรษฐกิจ 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต STN-2 พื้นที่ผลิตศรีเทพเหนือ แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L44/43 อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 -16- 

6.3.6 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของโครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต STN-2 
พื้นที่ผลิตศรีเทพเหนือ แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L44/43 อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดําเนินการตามแนว
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2561 ที่ได้กําหนดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ 

คร้ังที่หน่ึง : ในระหว่างเริ่มต้นโครงการก่อนการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
รายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทํารายงานฯ ให้ครบถ้วนต่อไป  

คร้ังที่สอง : ในระหว่างการจัดทําร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ดําเนินการในเดือน
เมษายน พ.ศ.2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอร่างรายงานฯ และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม และรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ ให้ครบถ้วนต่อไป 

 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจําแนกเป็น 7 กลุ่มหลัก ตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2561 แสดงดังตารางที่ 3 

ทั้งนี้ กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น จะใช้เทคนิคผสมผสานเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในการรับรู้
ข้อมูล และสามารถส่ือสารกับเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาได้อย่างเปิดเผย และโปร่งใส เกิดความเข้าใจ 
ที่ถูกต้อง และนําไปสู่การศึกษาที่มีความครอบคลุม ครบถ้วนและสมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ดังนี้ 

- เทคนิคการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล’ได้แก่’การติดประกาศข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและเอกสาร
โครงการก่อนการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 15 วัน การจัดนิทรรศการเคล่ือนที่ และการแจกเอกสาร
โครงการในเวทีประชุม เป็นต้น 

- เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบปรึกษาหารือ.ได้แก่.การจัดเวทีสาธารณะ (Public Meeting) ในระดับจังหวัด 
อําเภอ และตําบล และการประชุมกลุ่มย่อยในหมู่บ้าน (Community Meeting) ในระดับหมู่บ้านที่ตั้งฐาน
หลุมผลิต มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเปิดเผยและ
โปร่งใส  

- เทคนิคการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ การสํารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม
ภายหลังการประชุม เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ ภายหลังการรับฟังข้อมูลโครงการ 
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ตารางที่ 3 
การจําแนกกลุม่ผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ 1. กลุ่มผู้เสียประโยชน์ 1. ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 

- เจ้าของที่ดินและผู้ใช้ประโยชน์ที่ ดินบริเวณท่ีต้ังฐานหลุมผลิตและถนน
ทางเข้าโครงการ 

2. ผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อม 
- ผู้นําชุมชนและประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ต้ังฐานหลุมผลิต  

2. กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์  - ผู้ได้รับการว่าจ้างจากโครงการ ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและบริการที่เก่ียวข้อง
กับกิจกรรมของโครงการ-เทศบาล/อบต. ที่ได้รับประโยชน์จากค่าภาคหลวง 

2. ผู้รับผิดชอบจัดทํา
รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

1. เจ้าของโครงการ - บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 
2. บริษัทที่ปรึกษา 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
- บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จํากัด 

3. หน่วยงานพิจารณา
รายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1. หน่วยงานผู้พิจารณา
รายงาน 

- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) 

2. หน่วยงานอนุมัติ
โครงการ 

- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

4. หน่วยงานราชการ 
ในระดับต่าง ๆ 

1. หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง 

- สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 7 สํานักงานศิลปากรที่ 4 (ลพบุรี) สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) สํานักจัดการป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เป็นต้น 

 2. หน่วยงานราชการ 
ส่วนภูมิภาค 

- สํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้
จังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ว่าการอําเภอ 
ศรีเทพ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีเทพ โรงพยาบาลศรีเทพ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นต้น 

 3. หน่วยงานราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบล/สํานักงาน
เทศบาล ในพ้ืนที่ศึกษา 

5. องค์การเอกชน 
 ด้านส่ิงแวดล้อม 

องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา 
นักวิชาการอิสระ 
และศาสนสถาน  

1. องค์การเอกชนด้าน
ส่ิงแวดล้อม/องค์กร
พัฒนาเอกชนในพ้ืนที่ 

- กลุ่มอนุรักษ์ ปราชญ์ชาวบา้น 

2. สถาบันการศึกษา
นักวิชาการอิสระ 

 และศาสนสถาน 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงเรียน และวัด ในพ้ืนที่ศึกษา 

6. ส่ือมวลชน 1. ส่ือมวลชน วิทยุ 
และโทรทัศน์ 

- หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ในท้องถิน่ 

7. ประชาชนท่ัวไป 1. สาธารณชนทั่วไป - ประชาชนท่ัวไปที่มคีวามสนใจโครงการ 
ท่ีมา : บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จํากัด, 2562 

  



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต STN-2 พื้นที่ผลิตศรีเทพเหนือ แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L44/43 อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 -18- 

6.3.7 การกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จัดทํามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง 5 ระยะ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลงหรือไม่มีผลกระทบ โดยประมวลข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ในการ
กําหนดมาตรการฯ เพื่อให้ได้มาตรการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
รวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

6.3.8 การกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโดยมีรายละเอียดดัชนีที่ตรวจวัด ตําแหน่งตรวจวัด 
ความถี่ในการตรวจวัด เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงสําคัญที่จะช่วยประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ของโครงการ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบปัญหาด้าน
คุณภาพส่ิงแวดล้อมจากพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง 

 
7. ขอบเขตและแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัทที่ปรึกษาได้วางแผนการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ
ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 3.5 เดือน โดยกิจกรรม
การศึกษาและระยะเวลาการจัดเตรียมรายงานฯ แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 
ระยะเวลาการศึกษาและจัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ 

กิจกรรมโครงการ 
พ.ศ.2562 

มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน 
1. ประชุมเร่ิมปฏิบัตงิาน/วางแผนการสํารวจ     
2. สํารวจพืน้ท่ีโครงการและเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ     
3. ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเก็บข้อมูลในภาคสนาม     
 3.1 ตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดล้อม     
 3.2 สํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สงัคม และทัศนคติต่อโครงการ     
4. การมีส่วนร่วมของประชาชน     
 4.1 กิจกรรมการมีส่วนร่วม ครั้งท่ี 1 (เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขต

และแนวทางการศึกษาผลกระทบฯ) 
    

 4.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วม ครัง้ท่ี 2 (เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรา่ง
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

    

5. การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม     
6. การจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ สผ.     
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8. การเผยแพร่เอกสารโครงการ 

โครงการได้เผยแพร่เอกสารในการกําหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการฯ ไว้ในแต่ละสถานที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) สถานที่ราชการ ได้แก่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงาน
พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ว่าการอําเภอ 
ศรีเทพ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นต้น 

2) ที่ทําการหมู่บ้านและชุมชนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในตําบลศรีเทพ ตําบลนาสนุ่น และเทศบาล
ตําบลโคกสะอาด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์   

3) ติดต่อขอรับโดยตรงที่ บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จํากัด เลขที่ 29 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ตําบล
บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

4) เว็บไซต์ของบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จํากัด  http://www.visione-consult.com 
 
9. ช่องทางการแสดงความคิดเห็น 

โครงการได้จัดให้มีช่องทางในการส่ือสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล 
ทีมงานมวลชนสมัพันธ์ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  
คุณนาวิน  พรรณธรรม  
 

สํานักงานภาคสนาม 
79 หมู่ท่ี 5 ตาํบลท่าโรง 
อําเภอวิเชียรบุร ีจงัหวดัเพชรบูรณ ์67130 

โทรศัพท์ 0 5671 3451-2 
โทรสาร 0 5671 3453 
มือถือ  089 813 7223 

 

นิติบุคคลผูจ้ัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท วิช่ัน อี คอนซัลแทนท์ จํากดั 
คุณนลินท์รัตน์  แก้วประสิทธิ ์ 29 ซอยรตันาธิเบศร์ 28 แยก 2  

ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบรุี 
จังหวัดนนทบุร ี11000 

โทรศัพท์ 0 2965 8230-2 
ต่อ 206 
โทรสาร  0 2965 8233 

visione@visione-
consult.com 

 
10. แผนการดําเนินงานในระยะต่อไป 

บริษัทที่ปรึกษาจะดําเนินการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการฯ ประมาณเดือนเมษายน พ.ศ.2562 
 


	สารบัญ
	หน้า
	  หน้า
	หน้า
	หน้า
	หน้า


