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1.  บทนํา 

1.1 ขอมูลท่ัวไปและที่ตั้งโครงการ 

 ในป พ.ศ.2560 ประเทศไทยผลิตกาซธรรมชาติไดประมาณ 3,620 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ซึ่งมีปริมาณลดลง
จากป พ.ศ.2559 รอยละ 3.9 เนื่องจากแหลงผลิตกาซธรรมชาติที่สําคัญ คือ แหลงเอราวัณ แหลงบงกช แหลงเจดีเอ  
แหลงไพลิน แหลงอาทิตย และอื่น ๆ มีกําลังการผลิตลดลง ทําใหมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ (ปริมาณการใช
กาซธรรมชาติเทากับ 4,682 ลานลูกบาศกฟุต/วัน) สงผลใหตองนําเขากาซธรรมชาติจากตางประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 
14.1 โดยนําเขาจากสหภาพเมียนมารจากแหลงยาดานา เยตากุน และซอติกา ประมาณ 848 ลานลูกบาศกฟุต/วัน 
และนําเขาในรูปกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ประมาณ 511 ลานลูกบาศกฟุต/วัน (ที่มา : รายงานสถิติพลังงานประเทศ
ไทย พ.ศ.2561, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) ทั้งนี้ขอมูล ณ สิ้นป พ.ศ.2560 พบวาปริมาณ
สํารองกาซธรรมชาติที่พิสูจนแลว (Proven Reserves) เหลือเพียง 6.41 ลานลานลูกบาศกฟุต ถาผลิตดวยปริมาณการ
ผลิตรวมของป พ.ศ.2560 ที่ 1.06 ลานลานลูกบาศกฟุต ตอไปเรื่อย ๆ ในแตละป จะสามารถผลิตไดอีกเพียง 6 ป 
หากยังไมมีการสํารวจพบแหลงกาซธรรมชาติขนาดใหญแหลงใหมเพิ่มเติมในอนาคต 

 จากปญหาความมั่งคงทางดานพลังงานดังกลาว บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด ซึ่งตอไปใน
รายงานจะเรียกวา “บริษัทฯ” เปนผูไดรับสัมปทานปโตรเลียมตอจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด 
ซึ่งเปนผูไดรับสัมปทานปโตรเลียมเลขที่ 2/2554/110 ในแปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 จากกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2554 โดยไดรับโอนสิทธิประโยชนและพันธะทั้งหมดจาก
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด ภายใตสัญญาสัมปทานปโตรเลียมเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.
2558 ซึ่งภายหลังไดรับโอนสัมปทาน บริษัทฯ ไดทําการสํารวจปโตรเลียมตามขอผูกพันของสัมปทานในแปลงสํารวจ
ดังกลาวมาอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของการสํารวจปโตรเลียมโดยวิธีวัดแรงโนมถวงของหิน วัดความเขมสนามแมเหล็ก
ไฟฟา และวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ เพื่อใหไดขอมูลโครงสรางทางธรณีวิทยาของพื้นที่ เพ่ือนํามาประกอบการ
กําหนดที่ตั้งฐานเจาะสํารวจ โดยในชวงป พ.ศ.2556-2558 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดดําเนินการเจาะสํารวจไปแลว 2 หลุม
เจาะ ไดแก หลุมเจาะสํารวจจัตุรัส-2 และจัตุรัส-3 ในพ้ืนที่อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (รูปท่ี 1.1-1) ซึ่งจากการเจาะหลุม
สํ ารวจจั ตุ รั ส -2  ในครั้ งนั้ น  บริษั ทฯ พบป โตร เลี ยม แต ปริ มาณไม มากพอที่ จะ พัฒนาในเชิ งพาณิ ชย 
สวนการเจาะหลุมสํารวจจัตุรัส-3 พบเพียงรองรอยของปโตรเลียม โดยในปจจุบันอยูในระหวางดําเนินการตาม 
ขอผูกพันชวงที่ 3 (8 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 - 7 กุมภาพันธ พ.ศ.2563) ซึ่งบริษัทฯ จะตองดําเนินการเจาะสํารวจ
ปโตรเลียมอยางนอย 1 หลุม 

ทั้งนี้ เพ่ือใหเปนไปตามขอผูกพันของสัมปทานฯ บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะดําเนินการเจาะสํารวจปโตรเลียม 
ผานฐานเจาะจํานวน 4 ฐาน คือ ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 ในเขตพื้นที่ตําบลดานขุนทด ตําบล 
บานเกา และตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ดังแสดงในรูปที่ 1.1-1 ซึ่งหากการเจาะสํารวจ
ประสบผลสําเรจ็ จะทําการทดสอบอัตราการไหลตอไป สวนกรณีเจาะไมพบปโตรเลียมหรือผลการทดสอบพบปโตรเลียม 
มีปริมาณที่ไมคุมคาในเชิงพาณิชย บริษัทฯ จะปดและสละหลุมปโตรเลียมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาของ
โครงการ และตามขั้นตอนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่สอดคลองตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 

รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบบัยอ) 
โครงการเจาะสํารวจปโตรเลียม ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 
แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ  
ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขในการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ.2562 กําหนดใหการสํารวจปโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสํารวจ 
ทุกขนาด ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอในขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบจากหนวยงาน
ผูรับผิดชอบหรอืหนวยงานผูอนุญาตตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ดังนั้น การเจาะสํารวจปโตรเลียม ฐานเจาะ DKT-1, 
DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จึงเขาขาย
โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศดังกลาว 

1.3 ขอบเขตและวธิีการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1.3.1 แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

 บริษัทที่ปรึกษาไดกําหนดแนวทางและขอบเขตการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการ โดยไดประยุกตตามแนวทางการศึกษาของหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนที่สําคัญ ไดแก กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และธนาคารโลก 
เปนตน 

1.3.2 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาและขอบเขตการศึกษา 

1.3.2.1 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมพื้นที่ฐานเจาะจํานวน 4 ฐาน ประกอบดวย ฐานเจาะ DKT-1, 
DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 โดยพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบฐานเจาะ ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตําบล 2 เทศบาล
ตําบล ของอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไดแก ตําบลดานขุนทด ตําบลบานเกา ตําบลดานนอก ตําบลพันชนะ 
ตําบลตะเคียน ตําบลสระจรเข ตําบลดานใน เทศบาลตําบลดานขุนทด และเทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด 
ซึ่งสามารถสรปุขอบเขตพื้นที่ศึกษาไดดังนี้ (รูปที่ 1.3-1 รูปที่ 1.3-2 และตารางที่ 1.3-1)  

 พื้นที่โครงการ หมายถึง พ้ืนที่ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 มีพื้นที่ประมาณ 11.47-
12.25 ไร (พื้นที่ฐานเจาะ 8.50-9.00 ไร ที่เหลือเปนพื้นที่กันชน) รวมถึงถนนทางเขาฐานเจาะขนาดความกวาง 8 เมตร 
(รวมไหลทางขางละ 1 เมตร) 

 พื้นที่ศึกษา หมายถึงพื้นที่สําหรับการศึกษาขอมูลสภาพแวดลอมในปจจุบันและการประเมิน 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซึ่งคาดวากิจกรรมของโครงการจะสงผลกระทบไปถึง ซึ่งจะแตกตางกันในแตละปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม ดังนี้ 

- พื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตร ประกอบดวย ระดับเสียง ทรัพยากรดิน สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(พื้นที่หลัก) และการประเมินอันตรายรายแรง 

- พื้นที่ศึกษาในรัศมี 2 กิโลเมตร ประกอบดวย คุณภาพอากาศ อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน 
ดินตะกอน นิเวศวิทยาทางน้ํา และแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร 

- พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร ประกอบดวย สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศและ
อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยาและแผนดินไหว อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใตดิน สภาพพืชพรรณ 
ทรัพยากรสัตวปา คุณคาการใชประโยชนของมนุษย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (พ้ืนที่รอง) การ
สาธารณสุข สุนทรียภาพและการทองเที่ยว และศึกษาพื้นที่ออนไหวตอผลกระทบ เชน 
สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน ชุมชน พื้นที่อนุรักษ แหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งการมีสวน
รวมของประชาชน เปนตน 
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   ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาของฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 

 

รูปที่ 1.3-1 
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  ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร 

 

รูปที่ 1.3-2 
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ตารางที่ 1.3-1 
พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร จากฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 

เทศบาล/ตําบล ชุมชน/หมูบาน 
พิกัด (UTM WGS84) ระยะหางจากฐานเจาะ (เมตร) 

X Y DKT-1 DKT-2 DKT-3 DKT-4 

ตําบลดานขุนทด 1. หมูท่ี 2 บานหัวบึง 796839 1683350 2,527 - - - 
 2. หมูท่ี 3 บานจั่น 797151 1678256 4,895 4,870 386 - 
 3. หมูท่ี 4 บานโคกรักษ 796756 1680967 2,650 4,380 2,798 - 
 4. หมูท่ี 5 บานใหมเจริญสุข 1/ 795401 1682530 910 3,960 4,745 - 
 5. หมูท่ี 8 บานดานขุนทด 798283 1681962 3,767 - 3,758 - 
 6. หมูท่ี 9 บานเมืองหาญ 798877 1682386 4,366 - 4,314 - 
 7. หมูท่ี 10 บานใหมไชยณรงค 795468 1673814 - - 4,895 - 
 8. หมูท่ี 11 บานหนองโสน 796469 1683037 2,057 - 4,865 - 
 9. หมูท่ี 12 บานโคกพัฒนา 798397 1684066 4,242 - - - 
 10. หมูท่ี 13 บานใหมไทยเจริญ 799178 1682905 4,703 - 4,895 - 
 11. หมูท่ี 14 บานหัวบึง 797590 1684267 3,625 - - - 
 12. หมูท่ี 16 บานจั่นสันตสุิข 2/ 797111 1677567 - - 840 - 

ตําบลบานเกา 13. หมูท่ี 1 บานเกา 792938 1683369 - 3,627 - - 
 14. หมูท่ี 2 บานโนนสะเดา 794978 1684671 2,367 - - - 
 15. หมูท่ี 3 บานมะเริง 791766 1684218 3,309 4,506 - - 
 16. หมูท่ี 4 บานกลาง 3/ 793129 1680240 2,530 755 4,822 - 
 17. หมูท่ี 7 บานนอย 792226 1682603 2,290 2,838 - - 
 18. หมูท่ี 8 บานกุดโดก 788214 1680714 - 4,417 - - 
 19. หมูท่ี 9 บานพันชัย 791872 1684075 3,144 4,350 - - 
 20. หมูท่ี 12 บานใหมรุงเรือง 792964 1683208 1,777 3,462 - - 

ตําบลดานนอก 21. หมูท่ี 1 บานละเลิงพิมาน 805028 1676210 - - - 970 
 22. หมูท่ี 2 บานหัวบึง 805674 1677841 - - - 2,155 
 23. หมูท่ี 3 บานนอย 807137 1676980 - - - 1,810 
 24. หมูท่ี 4 บานดานนอก 4/ 805921 1676174 - - - 484 
 25. หมูท่ี 5 บานมะขามนอย 809640 1676386 - - - 3,840 
 26. หมูท่ี 6 บานหัวบอ 804392 1676255 - - - 1,570 
 27. หมูท่ี 7 บานดานเหนือ 805785 1676929 - - - 1,235 

ตําบลพันชนะ 28. หมูท่ี 1 บานพันชนะ 793360 1685475 3,345 - - - 
  29. หมูท่ี 2 บานดอน 796009 1685749 3,757 - - - 
  30. หมูท่ี 4 บานมาบกราด 791912 1686102 4,582 - - - 
  31. หมูท่ี 5 บานมาบกระสัง 793374 1686657 4,487 - - - 

ตําบลตะเคียน 32. หมูท่ี 1 บานตะเคียน 789903 1677312 - 3,607 - - 

 33. หมูท่ี 3 บานหินหลอง 790119 1675498 - 4,913 - - 

 34. หมูท่ี 4 บานดอนใหญ 788466 1677697 - 4,567 - - 

 35. หมูท่ี 7 บานกุดมวง 793677 1678982 3,470 1,395 3,930 - 
 36. หมูท่ี 9 บานดงกระสัง 794326 1674466 - - 4,990 - 
 37. หมูท่ี 12 บานตะเคยีนเหนือ 790078 1677893 - 3095 - - 
 38. หมูท่ี 13 บานมวงทองพัฒนา 793381 1678866 3,485 1,245 4,200 - 
 39. หมูท่ี 15 บานกุดมวงพัฒนา 793214 1679112 3,660 950 4,400 - 
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ตารางที่ 1.3-1 
พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร จากฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 (ตอ) 

เทศบาล/ตําบล ชุมชน/หมูบาน 
พิกัด (UTM WGS84) ระยะหางจากฐานเจาะ (เมตร) 

X Y DKT-1 DKT-2 DKT-3 DKT-4 

ตําบลสระจรเข 40. หมูท่ี 1 บานหลุง 799764 1676400  -  - 2,910  - 
 41. หมูที่ 2 บานบุ 800214 1676693  -  - 3,110  - 
 42. หมูที่ 3 บานใหม 800853 1676547  -  - 3,735  - 
 43. หมูที่ 4 บานสระจรเข 801921 1679160  -  - 4,458  - 
 44. หมูที่ 5 บานดอนตะหนินใหญ 801586 1680696  -  - 4,705  - 
 45. หมูที่ 6 บานดอนตะแบง 802842 1679631  -  - -  4,955 
 46. หมูที่ 7 บานโนนโบสถ 800541 1676837  -  - 3,325  - 
 47. หมูที่ 8 บานดอนเซาะ 802803 1679304  -  -  - 4,726 
 48. หมูที่ 10 บานดอนตะหนินนอย 803611 1680108  -  -  - 4,950 
 49. หมูที่ 12 บานไทรทอง 799672 1675904  -  - 3,200  - 

ตําบลดานใน 50. หมูที่ 1 บานหนองบง 805565 1671746  -  -  - 3,955 
 51. หมูที่ 2 บานหนองหัวชาง 807853 1674674  -  -  - 2,234 
 52. หมูที่ 3 บานพระ 810749 1676277  -  -  - 4,924 
 53. หมูที่ 4 บานดานใน  809845 1674794  -  -  - 4,080 
 54. หมูที่ 5 บานดอน 810158 1674050  -  -  - 4,597 
 55. หมูที่ 6 บานหัวบึง 810819 1676013  -  -  - 4,966 
 56. หมูที่ 7 บานดอนขาม 809658 1674144  -  -  - 4,100 
 57. หมูที่ 8 บานบึงนอย 805739 1671931  -  -  - 3,765 

เทศบาลตําบล 
ดานขุนทด 

58. ชุมชนสามัคคีธรรม 798854 1683483 4,480  -  -  - 
59. ชุมชนวัดศาลาลอย 797489 1682792 3,008 -  4,500  - 

 60. ชุมชนตลาดใหญ 797482 1683130 3,070  - 4,840  - 
 61. ชุมชนรวมสรางสรรคพัฒนา 797863 1683662 3,595  -  -  - 
 62. ชุมชนเอกธานีพัฒนา 796759 1681911 2,280 4,720 3,718  - 
 63. ชุมชน บขส.สรางสรรค 797312 1682825 2,840  - 4,543  - 
 64. ชุมชนโพธิ์ทองพัฒนา 797388 1683810 3,220  -  -  - 
 65. ชุมชนดานขุนทด 798348 1682333 3,837  - 4,132  - 

 66. ชุมชนเมืองหาญ 798553 1682674 4,060  - 4,507  - 
 67. ชุมชนบานใหมไทยเจริญ 798842 1682983 4,377  - 4,867  - 
 68. ชุมชนหนองโสน 797162 1683089 2,744  - 4,815  - 

 69. ชุมชนบานโคกพัฒนา 798128 1683466 3,785  -  -  - 

เทศบาลตําบล
หนองบัวตะเกียด 

70. หมูท่ี 2 บานหวย 798051 1685876 4,980  -  -  - 
71. หมูท่ี 14 บานหวยใหม 796841 1685539 3,967  -  -  - 

7 ตําบล 
2 เทศบาลตําบล 

59 หมูบาน 
12 ชุมชน       

ที่มา : บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จํากัด, พ.ศ.2562 
หมายเหต ุ:  1/  หมูบานที่ตั้งฐานเจาะ DKT-1 
 2/  หมูบานที่ตั้งฐานเจาะ DKT-3 
 3/  หมูบานที่ตั้งฐานเจาะ DKT-2 
 4/  หมูบานที่ตั้งฐานเจาะ DKT-4 

- มีระยะหางจากตาํแหนงที่ตั้งฐานเจาะมากกวา 5,000 เมตร 
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1.3.2.2 ขอบเขตการศึกษา 

  ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ครอบคลุมกิจกรรมหลักของโครงการประกอบดวย 
1) การกอสรางและติดตั้ง 2) การเจาะสํารวจ และ 3) การทดสอบหลุม โดยจําแนกการศึกษาออกเปน 4 หมวด 
ตามโครงสรางของรายงาน ประกอบดวย การศึกษารายละเอียดโครงการ การศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1.3.3 วิธีการศึกษา 

วิธีการและข้ันตอนการศึกษาเพื่อจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแสดงในรูปที ่
1.3-3 สรุปไดดังนี้  

1) การวิเคราะห ทบทวนรายละเอียดโครงการ 

 บริษัทที่ปรึกษาไดทบทวน ตรวจสอบความเพียงพอและความถูกตองของขอมูลรายละเอียดโครงการ 
ที่ไดรับจากเจาของโครงการ ใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในแนวทางการศึกษาฯ  

2) การรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลปฐมภูมิ ประกอบดวย การสํารวจและเก็บตัวอยางขอมูลพ้ืนฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ในพื้นที่ศึกษา ไดแก การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ การตรวจวัดระดับเสียง การเก็บตัวอยางและวิเคราะห
คุณภาพดิน น้ําผิวดิน ดินตะกอน น้ําใตดิน การสํารวจสภาพพืชพรรณ สัตวปา นิเวศวิทยาทางน้ํา การใชประโยชนทีด่นิ 
แหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร สุนทรียภาพและการทองเที่ยว รวมถึงการสํารวจ
สภาพเศรษฐกิจ-สังคมดวยการสัมภาษณผูนําชุมชน พ้ืนที่ออนไหวทางดานสิ่งแวดลอม เจาของที่ดิน และหัวหนา
ครัวเรือนบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เปนตน 

 ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตนจากเอกสารและรายงานตาง ๆ จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและสวนทองถ่ิน ไดแก กรมแผนที่ทหาร กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทางหลวง 
กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานสถิติจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด/
อําเภอ สํานักงานประมงจังหวัด/อําเภอ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และองคการบริหารสวนตําบล 
ในพื้นที่ศึกษา เปนตน 

3) การวิเคราะหขอมูล  

ขอมูลที่สํารวจและรวบรวมไดจะไดรับการตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนสมบูรณ  
แลวนํามาวิเคราะหรวมกันเพื่อประเมินผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมในประเด็นตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
ตลอดจนนําเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบนั้น ๆ รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

4) การทบทวนและตรวจสอบรายงาน 

 เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาเจาของโครงการไดรับทราบ รับรูรายละเอียดของรายงานฯ และสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ของโครงการไดตลอดระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมโครงการ รางรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจะถูกนําเสนอตอเจาของโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกตองและใหความเห็น เพ่ือใหบรษิัทที่ปรึกษานํามา
ปรับปรุงแกไข กอนนําเสนอเขาสูกระบวนการพิจารณารายงานฯ ตอไป 
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ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอมของโครงการ 
 

รูปที่ 1.3-3 
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 5) การจัดเตรียมรายงาน 

องคประกอบของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่นําเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการพิจารณารายงาน ประกอบดวยเนื้อหาหลัก
ดังตอไปนี ้

บทที่   1 บทนาํ 
บทที่   2 รายละเอียดโครงการ 
บทที่   3 สภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบนั 
บทที่   4 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม 
บทที่   5 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ภาคผนวก 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่ตั้งฐานเจาะและสภาพแวดลอมโดยรอบ 

บริษัทฯ วางแผนที่จะเจาะสํารวจปโตรเลียมจํานวน 4 ฐานเจาะ ซึ่งแตละฐานใชพ้ืนที่ประมาณ 14.56-15.41 
ไร ประกอบดวย พื้นที่ฐานเจาะประมาณ 8.5-9.0 ไร มีความกวาง 120 เมตร x ยาว 120 เมตร ที่พักคนงาน/พนักงาน
ประมาณ 1.13 ไร (กวาง 30 เมตร ยาว 60 เมตร) สวนที่เหลือจะคงสภาพเดิมไวเปนพื้นที่กันชนรอบฐานเจาะ 
โดยตําแหนงท่ีตั้งฐานของโครงการอยูในเขตพื้นที่ตําบลดานขุนทด ตําบลบานเกา และตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา พิกัดทางภมูิศาสตรของฐานเจาะของโครงการ แสดงในตารางที่ 2.1-1   
 

ตารางที่ 2.1-1 
พิกัดทางภูมิศาสตรของฐานเจาะของโครงการ 

ฐานเจาะ 

พิกัดภูมิศาสตร 
(UTM WGS 84) 

ที่ตั้ง 

การใช
ประโยชน

ที่ดิน 
ในปจจุบัน 

ขนาดพื้นที่ (ไร) 

X Y พื้นท่ี 
ฐานเจาะ* 

ที่พัก
คนงาน* 

พื้นท่ี 
กันชน 

รวม 

1. DKT-1 794505 1682360 หมูที่ 5 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด นาขาว 8.93 1.13 4.50 14.56 
2. DKT-2 792533 1679783 หมูที่ 4 ต.บานเกา อ.ดานขุนทด  ไรออย 8.50 1.13 5.19 14.82 
3. DKT-3 797537 1678295 หมูที่ 16 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด ไรมันสาํปหลัง 9.00 1.13 5.06 15.19 
4. DKT-4 805859 1675697 หมูที่ 4 ต.ดานนอก อ.ดานขุนทด นาขาว 8.91 1.13 5.37 15.41 
ที่มา : บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด, พ.ศ.2562 
หมายเหตุ : * ปรับถมพื้นที่สูงกวาระดับพื้นดินเดิมประมาณ 1 เมตร 
  

2.2 การจัดหาที่ดินเพื่อกอสรางฐานเจาะ 

ฐานเจาะของโครงการยังไมไดมีการกอสรางแตอยางใด ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จะดําเนินการกอสรางฐานเจาะ 
จะประสานงานกับผูนําชุมชนในทองถิ่น เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงคของโครงการ และสํารวจพื้นที่เบื้องตน
ในบริเวณที่คาดวาจะใชเปนฐานเจาะสํารวจปโตรเลียม ตลอดจนขอรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กอนติดตอเจาของที่ดิน เพื่อดําเนินการตามกระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อกอสรางฐานเจาะและถนนทางเขาโครงการ  
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2.2.1 การกอสรางฐานเจาะและถนนทางเขา 

2.2.1.1 การกอสรางถนนทางเขา 

  ฐานเจาะทั้ง 4 ฐาน ตั้งอยูบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยฐานเจาะทั้ง 4 ฐาน จะตองปรับปรุงถนนทางเขา 
ซึ่งสวนใหญเปนถนนดิน/ลูกรังที่ชาวบานใชเปนเสนทางเขาสูพื้นทีเ่กษตรกรรม เพื่อใหไดขนาดตามมาตรฐานเพ่ือใชเปน
เสนทางเขาออกของโครงการโดยจะปรับปรุงเปนถนนลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจรกวางประมาณ 6 เมตร รวมไหล
ทางดานละ 1 เมตร รวมเปน 8 เมตร (ดังภาพที่ 2.2-1) ระดับความลาดชันประมาณรอยละ 1 โดยปรับถมใหสูงจาก
พื้นดินอยางนอย 1 เมตร  

 
 

 

 
 
 
 
 

            ก)  การกอสรางและปรับปรุงถนนทางเขา                                  ข)  การปรับถมพื้นที่ฐานเจาะ 
 
 
 

2.2.1.2 การกอสรางพื้นที่ฐานเจาะ 

พื้นที่ฐานเจาะของโครงการจะไดรับการออกแบบและกอสรางตามมาตรฐานของบริษัทฯ โดยพื้นที่ฐานเจาะ
และที่พักคนงาน/พนักงาน ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 9.63-10.13 ไร หรือประมาณ 15,400-16,200 ตารางเมตร 
จะทําการปรับถมใหสูงกวาระดับพ้ืนดินเดิมประมาณ 1 เมตร (ดังภาพที่ 2.2-1) และพื้นที่สวนที่เหลือรอบฐานจะคง
สภาพเดิมไวเพ่ือเปนพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) และมีคันดินลอมรอบพื้นที่กันชนอีกชั้น ทั้งนี้ พื้นที่สวนที่เปนฐานเจาะ 
(รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.2-1 ถึงรูปที่ 2.2-4) จะไดรับการปรับถมและบดอัดดินใหแนน เพื่อใหสามารถรองรับ
เครื่องจักรและอุปกรณที่มีน้ําหนักมากได โดยพ้ืนที่ที่ถูกปรบัถมและบดอัดดินแลวจะถูกแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่
ดาดคอนกรีต และสวนที่บดอัดดวยดินลูกรังอัดแนน 

1) สวนที่ดาดคอนกรีต มีเนื้อที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตร อยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่ฐานเจาะ  
ใชสําหรับรองรับการติดตั้งแทนเจาะ ระบบของเหลวชวยเจาะ เครื่องแยกเศษดินเศษหิน (Shale Shaker) ถังผสม
โคลน สารเคมีขุดเจาะ และเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใชประกอบการเจาะ ทั้งนี้ เพ่ือใหมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ําหนัก
แทนเจาะ และปองกันการซึมผานของน้ําหรือสารเคมีออกสูภายนอก 

2) สวนที่บดอัดดวยลูกรังอัดแนน มีเนื้อที่ประมาณ 10,700-11,500 ตารางเมตร อยูบริเวณดานนอกของ
พื้นที่ดาดคอนกรีตเพื่อใชประโยชนดานอื่น ๆ เชน พื้นที่วางอุปกรณสนับสนุนการเจาะ คอนเทนเนอรสําหรับพนักงาน 
ที่พักคนงาน/พนักงาน ปอมยามรักษาความปลอดภัย เปนตน 

 

  การกอสรางฐานเจาะและถนนทางเขา ภาพที่ 2.2-1 
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  แผนผังองคประกอบของฐานเจาะ DKT-1 

 
รูปที่ 2.2-1 
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   แผนผังองคประกอบของฐานเจาะ DKT-2 

 
รูปที่ 2.2-2 
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   แผนผังองคประกอบของฐานเจาะ DKT-3 

 
รูปที่ 2.2-3 
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  แผนผังองคประกอบของฐานเจาะ DKT-4 

 
รูปที่ 2.2-4 
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 นอกจากนี้ เพื่อควบคุมการไหลบาและการเกิดน้ําทวมขังในฐานเจาะชวงที่ฝนตก พ้ืนที่ภายในฐานเจาะจะ
ปรับระดับใหมีความลาดเอียง (Slope) รอยละ 1 จากบริเวณที่ปรับยกพื้นตอนกลางของฐานไลระดับออกสูขอบ 
โดยน้ําฝนที่ตกบริเวณพื้นที่ดาดคอนกรีตจะไหลลงรางระบายน้ําที่อยูลอมรอบกอนรวบรวมลงสูบอเก็บน้ําปนเปอน
(Dirty Water Pit) ความจุรวมประมาณ 770 ลูกบาศกเมตร สวนน้ําฝนที่ตกบริเวณพ้ืนทีบ่ดอัดดวยดินลูกรังจะไหลลงสู
รางระบายน้ําที่อยูโดยรอบฐานเจาะกอนไหลลงสูบอเก็บน้ําไหลนอง จํานวน 2 บอ ซึ่งมีขนาดบอละ 420 ลูกบาศก
เมตร รวมเทากับ 840 ลูกบาศกเมตร กอนไหลผานบอดักไขมัน (Oil Trap) และปลอยน้ําฝนที่ไมปนเปอนออกสูพ้ืนที่
กันชน ซึ่งภายในพื้นที่กันชนจะมีบอรับน้ํา (Retention Pond) ขนาดความจุ 515-2,390 ลูกบาศกเมตร เพื่อรองรับ
น้ําฝนที่ไมปนเปอนใหอยูภายในพื้นที่โครงการ  

2.2.1.3 แหลงดินที่ใชในการกอสรางโครงการ 

ดินลูกรังที่จะนํามาปรับถมพื้นที่จะจัดหามาจากบอดินลูกรังของเอกชนที่อยูในบริเวณอําเภอดานขุนทด 
โดยทําการขนสงประมาณ 25-65 คัน/วัน 

2.2.2 ระยะเจาะหลุมผลิต 

2.2.2.1 อุปกรณการเจาะ  

 ทําหนาที่ในการเจาะผานชั้นดินและชั้นหินจนกระทั่งถึงแหลงกักเก็บปโตรเลียม อุปกรณที่สําคัญ คือ  
หัวเจาะ และกานเจาะ ซึ่งมีลักษณะเปนทอเหล็กกลวง สามารถตอเขาดวยกันดวยเกลียวใหมีความยาวเพิ่มข้ึน โดยใช
ระบบกวานบนแทนเจาะที่อยูเหนือหลุมเจาะยกกานเจาะขึ้น-ลง เพ่ือประกอบหรือถอดกานเจาะ เมื่อตองการปรับ
ขนาดความยาวของกานเจาะใหเหมาะสมในแตละชวงของการปฏิบัติงาน (ดังภาพที่ 2.2-2) โดยใชระยะเวลาเจาะ
สํารวจปโตรเลียมประมาณ 5 เดือน/ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ก)  แทนเจาะ                                        ข)  กานเจาะ                               ค)  หัวเจาะ 
 
 
 
 
 

 

  แทนเจาะหลุมสํารวจปโตรเลยีม กานเจาะ และหัวเจาะ ภาพที่ 2.2-2 
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2.2.2.2 การใสทอกรุและการหลอซีเมนต 

 การเจาะสํารวจในชวงตาง ๆ นั้นจะปรับการเจาะใหมีเสนผานศูนยกลางตางกัน โดยเมื่อเจาะลึกลงไปจะมี
ขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และในแตละชวงหลุมเจาะนั้นจะมีการใสทอเหล็กหนา เรียกวา ทอกรุ (Casing) และหลอดวย
ซีเมนต (Cement) เพ่ือยึดใหทอกรุอยูกับที่เปนการเพิ่มความแข็งแรงของหลุมเจาะ ปองกันหลุมพัง และปองกันไมให
เกิดการปนเปอนในน้ําบาดาล โดยเฉพาะในบริเวณที่อาจเปนชั้นหินอุมน้ํา ตลอดจนชวยในกระบวนการควบคุมแรงดัน
ของกาซที่หลุมเจาะอาจตัดผาน โดยจะเปนการปองกันการไหลเขาสูชั้นหินที่อยูในระดับตื้นกวาและมีแรงดันต่ํากวา 
(ดังภาพที่ 2.2-3) 

2.2.2.3 วิธีการเจาะสํารวจปโตรเลียม 

 การเจาะสํารวจจะใชของเหลวชวยเจาะที่มีน้ําเปนองคประกอบหลัก (Water Based Mud: WBM) และ
ของเหลวชวยเจาะที่มสีารสังเคราะหเปนองคประกอบหลัก (Synthetic Based Mud: SBM) เพ่ือชวยในการนําพาเศษ
ดินเศษหินตาง ๆ ขึ้นมาบนปากหลุม นอกจากนั้นยังชวยหลอลื่นและลดความรอนใหกับหัวเจาะ โดยตลอดระยะเวลา
การเจาะหลุมสํารวจจะมีระบบการจัดการของเสียที่เกิดข้ึนเพื่อปองกันการปนเปอนออกสูภายนอก รวมทั้งมีการตดิตั้ง
อุปกรณปองกันการพลุงของของเหลวหรือกาซจากภายในหลุมเจาะออกสูภายนอก (Blow Out Preventer: BOP) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  ภาพตัดขวางหลุมเจาะ ภาพที่ 2.2-3 

  

 
 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

พื้นดิน 

ความลึกประมาณ 5,200 เมตร 

ซีเมนต (Cement) 

17.5 นิ้ว (0.44 ม.) 

12.25 น้ิว (0.31 ม.) 

8.5 นิ้ว (0.22 ม.) 

ทอกรุ (Casing) 

แทนขุดเจาะ (Drilling Rig) 

26 นิ้ว (0.66 ม.) 

6.125 นิ้ว (0.16 ม.) 
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2.2.2.4 ของเหลวและเศษดินเศษหินจากการเจาะ  
 

ของเหลวในการเจาะที่ทําหนาที่เปนสารหลอลื่นและสารหลอเย็นใหกับหัวเจาะและกานเจาะ จะถูกนําข้ึนมา
ที่ระดับผิวดินพรอมกับเศษดินเศษหิน จากนั้นจึงผานเขาสูตะแกรงเขยา (Shale Shaker) เพื่อแยกเศษดินเศษหินออก
จากโคลนขุดเจาะ (ภาพที่ 2.2-4) โดยเศษดินเศษหินที่คางอยูบนตะแกรงจะถูกรวบรวมอยูภายในบอเก็บเศษดินเศษ
หินกอนสงไปกําจัดโดยการเผาในเตาเผาที่โรงงานปูนซีเมนต จังหวัดสระบุรี ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ลําดับที่ 101 หรือสงไปกําจัดดวยวิธีการฝงกลบ (Landfill) โดยโรงงานที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับ
ที่ 105 สวนโคลนขุดเจาะที่ผานตะแกรงเขยาจะถูกหมุนเวียนกลับไปใชใหม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                   ก)  ตะแกรงเขยาน้ําโคลน                                       ข)  ถังเก็บเศษดินเศษหิน 
 

 

2.2.3 ระยะทดสอบหลุม 

2.2.3.1 วัตถุประสงคและแผนการทดสอบหลุม 

เมื่อการเจาะประสบผลสําเร็จ บริษัทฯ จะทําการทดสอบหลุมหรือทดสอบอัตราการไหลของปโตรเลียมจาก
หลุมสํารวจนั้น เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจพัฒนาแหลงปโตรเลียม โดยบริษัทฯ จะทําการทดสอบหลุม
เปนระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห หรือตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอนุมัต ิโดยกอนการทดสอบหลุม บริษัทฯ จะแจง
รายละเอียด แผนงาน กําหนดการที่แนนอน และระยะเวลาการทดสอบหลุมตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อขออนุญาต
ทําการทดสอบหลุมตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 

ทั้งนี้ การทดสอบหลุมของโครงการ จะติดตั้งอุปกรณการผลิตแบบเคลื่อนยายไดขนาดเล็ก (Mobile Unit) 
ไวชั่วคราวที่ฐานเจาะนั้น ๆ เพื่อทําการทดสอบหลุมจนครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว หากพบปโตรเลียมคุมคา 
ในเชิงพาณิชย จะปดหลุมไวชั่วคราวเพื่อดําเนินการขออนุญาตเปนพื้นที่ผลิตตามขั้นตอนการขออนุญาตตอไป 
แตในกรณีที่ผลการเจาะสํารวจไมพบปโตรเลียมหรือผลการทดสอบหลุมใหผลในทางลบ โครงการจะดําเนินการตาม
ขั้นตอนการยกเลิกและสละหลุม (Well Abandonment) หรือดําเนินการอ่ืน ๆ ตามแผนงานในอนาคตตอไป 

 

 

 

  ระบบแยกเศษดินเศษหินออกจากนํ้าโคลน (Shale Shaker) และถังเก็บเศษดินเศษหิน ภาพที่ 2.2-4 
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2.2.3.2 การทดสอบอตัราการไหลของหลุม หรือการทดสอบแบบระยะสั้น (Drill Stem Test, DST) 

การทดสอบอัตราการไหลของหลุม หรือการทดสอบแบบระยะสั้นใชในการตรวจสอบปโตรเลียมไฮโดรคารบอน
ในแหลงกักเก็บในระยะสั้น ๆ ที่ระดับความลึกตาง ๆ โดยวิศวกรปโตรเลียม ซึ่งการทดสอบดังกลาวอาจใชเวลาในการ
ดําเนินการตั้งแต 1 วัน ขึ้นไป โดยคาดวาจะมีอัตราการไหลของกาซอยูในชวง 0-10 ลานลูกบาศกฟุต/วัน (อัตราการผลิต
สูงสุดที่แทนเจาะสามารถรองรับไดเทากับ 30 ลานลูกบาศกฟุต/วัน)  

ขอมูลที่ไดจากการหยั่งธรณีหลุมเจาะบางครั้งอาจไมเพียงพอสําหรับการวางแผนตัดสินใจพัฒนาแหลง
ปโตรเลียม จึงตองทําการทดสอบอัตราการไหลของหลุม (Drill Stem Test; DST) เพื่อใหไดขอมูลทางดานวิศวกรรม 
เชน ความกดดัน อัตราการไหล และความสามารถในการผลิตของแหลงกักเก็บ และการประมาณขนาดของแหลงกัก
เก็บปโตรเลียม 

 1) เคร่ืองมือที่ใชทดสอบแบงเปน 2 สวน คือ  

 1. สวนที่อยูใตดินประกอบดวย ปนยิงปรุผนัง (Perforating Gun) ที่ใชยิงทะลุผนังทอกรุในหลุมเจาะ 
มาตรวัดความดันและอุณหภูมิกนหลุม ตัวปดก้ัน (Packer) ที่ใชแยกมิใหของไหลในแตละชั้นปะปนกันในระหวางการ
ทดสอบ และทอทดสอบที่มีวาลวบังคับปด/เปดเปนชองทางใหของไหลข้ึนสูพื้นผิว  

 2. เครื่องมือสวนที่อยูบนผิวดิน ประกอบดวย มาตรวัดความดันและอุณหภูมิที่ปากหลุม ระบบควบคุม
อัตราการไหล (Choke Manifold) ซึ่งเปนวาลวใชปรับขนาดเสนผานศูนยกลางของทอนํากาซ Separator ที่ใชในการ
แยกของไหลที่ไดจากการทดสอบ และระบบเผาของไหลที่ไดจากการทดสอบ (Flare System)  

 2) วิธีการทดสอบอัตราการไหลของหลุม (Drill Stem Test)  

 หยอนเครื่องมือทดสอบลงไปในหลุมเมื่อถึงตําแหนงที่จะทดสอบ จะบังคับใหตัว Packer กางออก 
เพ่ือแยกมิใหมีของไหลจากชั้นอื่นเขามาปนในระหวางการทดสอบ อัดกาซลงไปตามกานทดสอบ (ปกติใชกาซไนโตรเจน
ซึ่งเปนกาซเฉ่ือย) เมื่อไดความดันตามแผนทดสอบแลวจะยิง Perforating Gun กระแทกทะลุผนังทอกรุและผนังหลุม 
เขาไปในชั้นหินใหของไหลจากชั้นหินไหลเขาสูหลุมได จากนั้นเปดวาลวในกานทดสอบใหของไหลไหลข้ึนสูปากหลุม 
ขณะเดียวกันก็จะทําการปรับ Choke Manifold เพ่ือใหของไหลมีอัตราการไหลสม่ําเสมอ วัดความดันและอุณหภูม ิ
ทั้งที่กนหลุมและปากหลุมไปพรอมกัน ของไหลที่ไดจะผานไปยังเครื่องแยกสถานะ (Separator) เพื่อแยกชนิดของไหล 
และสุมเก็บตัวอยางเปนระยะ นําตัวอยางไปวิเคราะหหาสวนประกอบและวดัคาความรอน ของไหลที่เหลือจะผานไปยัง
ระบบเผากาซ (Flaring System) เพื่อเผาทิ้ง การเปด/ปดวาลวเพ่ือใหของไหลไหลข้ึนปากหลุมนั้นจะทํา 4 ชวง คือ  

ชวงที่ 1 เรยีก Initial Flow เปดใหมีการไหลเปนระยะเวลาชวงสั้น ๆ ประมาณ 5-15 นาที เพ่ือทําความ
สะอาดหลุม  

ชวงที่ 2 เรียก Initial Shut-in จะปดหลุมไมใหมีการไหลเปนชวงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 30-60 นาที 
เพ่ือใหความดันในชั้นหินที่ทดสอบมีการปรับตัวใหอยูในสภาพสมดุล  

ชวงที่ 3 เรียก Main Flow เปดใหมีการไหลเปนเวลานานหลายชั่วโมงหรือหลายวัน เพ่ือตรวจสอบวา 
ชั้นที่ทดสอบนั้น สามารถผลิตปโตรเลียมไดมากเทาไรในระยะเวลา 1 วัน  

ชวงที่ 4 เรียก Main Shut-in จะปดหลุมไมใหมีการไหลเปนเวลานานอยางนอย 2 เทาของชวง Main 
Flow เพ่ือตรวจสอบความดันในชั้นหิน วาตองใชเวลานานเทาไรในการปรับตัวใหอยูในสภาพสมดุลและความดันใน 
ชั้นหินลดลงหรือไม คาความดันที่กนหลุมที่ไดจะแสดงดวยเสนกราฟเปรียบเทียบระหวางความดันกับระยะเวลา เพ่ือใช
ในการแปลความหมาย นํามาใชในการหาขนาดรูปรางของแหลงกักเก็บ โครงสรางหรือลักษณะทางธรณีวิทยาที่กีด
ขวางการไหลของปโตรเลียมในแหลงกักเก็บ  
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2.2.3.3 การทดสอบหลุมแบบระยะยาว (Long Term Production Test)  

การทดสอบหลุมแบบระยะยาว (Long Term Production Test) หรือการทดสอบหลุมเพื่อทราบการผลิต 
ในระยะยาวนั้นเปนการดําเนินการเพื่อประเมินปริมาณปโตรเลียม และวิเคราะหความสามารถในการผลิต 
ในเชิงพาณิชยของหลุมสํารวจ (ปริมาณไฮโดรคารบอนที่จะไดรับจากหลุมสํารวจแตละแหง) การทดสอบนี้จะใชเวลา
ประมาณ 4 สัปดาห 
 
2.2.3.4 ระบบเผากาซ (Flaring System)  

 หากโครงการตัดสินใจวาจะดําเนินการทดสอบหลุม จะมีปริมาณกาซที่ถูกเผาในระดับที่มีนัยสาคัญ ซึ่งการ
เจาะในครั้งนี้มีเปาหมายที่จะตรวจสอบอัตราการไหลที่แทจริงของแหลงกักเก็บในพื้นที่โครงการ บริเวณปลายทอสง
กาซจะมีไฟนํา (Pilot Flame) ถูกจุดอยูตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยและใหแนใจวาเมื่อมีแกสสวนเกินถูกระบาย
ออกมาครั้งใด กาซทั้งหมดจะถูกเผากลายเปนกาซที่ไมมีพิษ และไมสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่อยูรอบ
โครงการ  

โดยอัตราการไหลของกาซอยูในชวง 0-10 ลานลูกบาศกฟุต/วัน (อัตราการผลิตสูงสุดที่แทนเจาะสามารถ
รองรับไดเทากับ 30 ลานลูกบาศกฟุต/วัน) ถาการทดสอบอัตราการไหลของหลุม พบกาซในปริมาณที่นอยกวา 
5 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ก็ไมจําเปนตองทําการทดสอบการผลิตในระยะยาว เนื่องจากในระหวางการทดสอบการผลิต 
ในระยะยาวตองทําการทดสอบโดยใชอัตราการไหลที่ตางกัน ซึ่งตองมีความเสถียร เพื่อสังเกตความดันและอัตราการ
ไหลอีกครั้ง ขอมูลที่รวบรวมไดคือลักษณะของแหลงกักเก็บปโตรเลียม อัตราการไหลสูงสุดในระหวางการทดสอบการ
ผลิตในระยะยาวโดยทั่วไปไมเกิน 10 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ดังนั้น ในกรณีเกิดเหตุการณเลวรายที่สุด มลสารจะถูก
ปลอยจากปลองเผากาซดวยอัตรา 10 ลานลูกบาศกฟุต/วนั เปนเวลา 4 สัปดาห 

2.3 การจางคนงาน และท่ีพักอาศัย 

การกอสรางฐานเจาะและถนนทางเขาโครงการ บริษัทฯ จะพิจารณาจางบริษัทผูรับเหมาทองถิ่นเขามา
ดําเนินการ และสําหรับการดําเนินงานของโครงการในระยะตาง ๆ ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาจางคนใน
ทองถิ่นที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ยกเวนกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการที่จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
ทั้งนี้สามารถสรุปจํานวนแรงงานในแตละกิจกรรมของโครงการไดดังตารางที่ 2.3-1 

ตารางที่ 2.3-1 
จํานวนแรงงาน และที่พกัอาศัยในแตละชวงของกิจกรรมการเจาะสํารวจปโตรเลียม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วัน/ฐาน) 

จํานวนแรงงาน 
(คน/วัน/ฐาน) 

ที่พักอาศัย 

1. ระยะกอสรางและติดตั้ง 30 25 ท่ีพักอาศยัท่ีจัดไวใหในพื้นท่ีโครงการ 
2. ระยะเจาะหลุมปโตรเลียม 150 70 
3. ระยะทดสอบหลุม 30 30 

ที่มา : บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทพีีไอ (1997) จํากัด, พ.ศ.2562 
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2.4 ระบบอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคของโครงการ 

2.4.1 การจัดหาน้ําใช 

2.4.1.1 น้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภค 

น้ําใชเพื่อการอุปโภคในชีวิตประจําวันของคนงาน/พนักงาน และน้ําบริโภค (น้ําดื่ม) ในระยะตาง ๆ แสดงดัง
ตารางที่ 2.4-1 คาดการณปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภคของคนงาน/พนักงานในแตละกิจกรรมการเจาะหลุม
ปโตรเลียม 5-14 ลูกบาศกเมตร/วัน ทั้งนี้โครงการจะจัดใหมีถังเก็บน้ําจํานวน 2 ถัง ความจุ 50 ลูกบาศกเมตร/ถัง 
สําหรับสํารองน้ําใชเพื่อการอุปโภคภายในโครงการ โดยน้ําใชเพ่ือการอุปโภคของคนงาน/พนักงาน จะซื้อน้ําประปาจาก
ผูผลิตน้ําประปาในทองถ่ินซึ่งไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะขนสงมาโดยรถบรรทุกน้ําขนาด 10 ลูกบาศก
เมตร ทําการขนสง 6 คัน/วัน (สูงสุด) หรือ 12 เที่ยว/วัน (ไป-กลับ) โดยทําการขนสงสัปดาหละ 1 ครั้ง สวนน้ําบริโภค 
(น้ําดื่ม) จะซื้อจากโรงงานผลิตน้ําดื่มในเครือ ทีพีไอ หรือผูขายน้ํารายยอยในทองถิ่น โดยคาดการณปริมาณน้ําบริโภค
ของพนักงานในแตละกิจกรรมการเจาะหลุมปโตรเลียม ประมาณ 0.134-0.374 ลูกบาศเมตร/วัน รวมปริมาณน้ําใช
เพ่ือการอุปโภคบริโภคแตละกิจกรรมอยูในชวง 5.134-14.374 ลูกบาศกเมตร/วัน  

ตารางที่ 2.4-1 
ปริมาณน้ําใชสําหรับกิจกรรมการเจาะหลุมปโตรเลียมในแตละระยะ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน จํานวนแรงงาน  
(คน) 

น้ําอุปโภค* 
(ลบ.ม./วัน) 

น้ําบริโภค** 
(ลบ.ม./วัน) 

รวมปริมาณน้ําใชเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (ลบ.ม./วัน) 

1) ระยะกอสรางฐานเจาะและ
ติดต้ังแทนเจาะ 

25 5 0.134 5.134 

2) ระยะเจาะหลุมปโตรเลียม 70 14 0.374 14.374 
3) ระยะทดสอบหลุม 30 6 0.160 6.160 

รวมปริมาณน้ําใชท้ังหมด 25 0.668 25.668 
หมายเหตุ :  * อัตราการใชน้ําจากที่พักอาศยั 200 ลิตร/คน/วัน, สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, พ.ศ.2543  
 ** ปริมาณการดื่มน้ําที่ผานมาของพนักงานและผูรับเหมาของบริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 5.34 

ลิตร/คน/วัน 

2.4.1.2 น้ําใชสําหรับกจิกรรมการดําเนนิงานโครงการ 

 บริษัทฯ มีการจัดเตรียมแหลงน้ําใชสําหรับโครงการทั้งในระยะกอสรางและติดตั้ง ระยะเจาะหลุมปโตรเลียม 
และระยะทดสอบหลุม โดยจะใชน้ําจากหนองโพรง ซึ่งตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลสระจรเข อําเภอดานขุนทด (รูปที่ 2.4-1) 
ปจจุบันแหลงน้ําดังกลาวใชกักเก็บน้ําฝนและใชเปนแหลงผลิตน้ําประปาของหมูบาน โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการ 
ขออนุญาตใชน้ําจากหนองโพรงจากคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 บานใหม ตําบลสระจรเข ซึ่งทางคณะกรรมการ
หมูบานฯ ไดจัดประชุมเพื่อสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนในหมูที่ 3 บานใหม ตําบลสระจรเข ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็น
ควรใหใชน้ําจากหนองโพรงได ในกรณีที่มีน้ําใชในการอุปโภคบริโภคเพียงพอตอประชาชนในหมูบาน 

2.4.2 การจัดหาพลังงาน 

 พลังงานไฟฟาทั้งหมดสําหรับพื้นที่ฐานเจาะจะไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดเครื่องยนตดีเซลขนาด 1,686 
แรงมา (1,257 กิโลวัตต) จํานวน 4 ชุด สวนพลังงานไฟฟาสําหรับที่พักคนงาน/พนักงานจะไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
ชนิดเคร่ืองยนตดีเซลขนาด 280 กิโลวัตต ซึ่งการดําเนินงานของโครงการไมไดใชไฟฟาจากหนวยงานทองถ่ินแตอยางใด 
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2.4.3 ระบบระบายน้ําและการปองกนัน้ําทวม 

2.4.3.1 ระบบระบายน้ําภายในพื้นคอนกรีต 

อุปกรณการเจาะ เครื่องสูบน้ําโคลน ระบบแยกเศษหินและน้ําโคลน อุปกรณผลิตซีเมนต เครื่องกําเนิดไฟฟา  
และอุปกรณการทดสอบหลุม ซึ่งมีโอกาสเกิดการปนเปอนสารเคมีและคราบน้ํามันตาง ๆ ในระหวางดําเนินการหรือ
ในชวงฤดูฝน จะกําหนดใหวางอยูบนพ้ืนดาดคอนกรีต ซึ่งน้ําฝนที่ตกลงในพื้นที่นี้จะถูกรวบรวมผานรางระบายน้ําลงสู
บอเก็บน้ําปนเปอน (Dirty Water Pit) 770 ลูกบาศกเมตร ซึ่งจะสูบไปกําจัดโดยบริษัทรับกําจัดของเสียที่ข้ึนทะเบียน
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

2.4.3.2 ระบบระบายน้ําภายนอกพื้นคอนกรีต 

พื้นที่นอกพื้นคอนกรีตจะเปนดินลูกรังบดอัดแนน การระบายน้ําในพื้นที่ดังกลาวเปนการระบายน้ําตาม
ธรรมชาติ โดยในชวงแรกน้ําฝนสามารถซึมผานลงดินได  เมื่อมีปริมาณน้ําฝนมากขึ้นน้ําจะไหลบาไปตามระดับความ
ลาดชันจากกลางฐานลงสูรางระบายน้ํารอบพื้นที่ฐานเจาะ กอนไหลลงสูบอรองรับน้ําไหลนองขนาด 420 ลูกบาศก
เมตร จํานวน 2 บอ สําหรับน้ําในบอรองรับน้ําไหลนองทางโครงการจะทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปนประจําสัปดาห
ละ 1 ครั้ง โดยพารามิเตอรที่ทําการตรวจวัด เชน คาความเปนกรด-ดาง สารแขวนลอย น้ํามันและไขมัน และโลหะ
หนัก เปนตน หากคุณภาพน้ํามีคาอยูในมาตรฐานที่กําหนด โครงการจะระบายน้ําดังกลาวออกสูพ้ืนที่กันชนของ
โครงการใหน้ําระเหยและซึมไปตามธรรมชาติ แตหากคุณภาพน้ําที่ตรวจวัดไมไดมาตรฐานดังกลาว โครงการจะขนสง
น้ําในบอรองรับน้ําไหลนอง ไปกําจัดโดยวิธีเผาทําลาย (Incineration) ณ โรงปูนซีเมนต ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด 
(มหาชน) หรือบริษัทอ่ืนที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐ 

นอกจากนี้ภายในพื้นที่กันชนของฐานเจาะแตละแหงจะมีบอรับน้ํา (Retention Pond) ขนาดความจุ 515-
2,390 ลูกบาศกเมตร เพื่อรองรับน้ําฝนที่ไมปนเปอนใหอยูภายในพื้นที่โครงการ 

 

  สภาพปจจุบันของหนองโพรง 

 

รูปที่ 2.4-1 
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2.4.4 ระบบบําบัดน้ําเสียและการจดัการขยะมูลฝอย    

น้ําเสียที่เกิดจากพนักงานภายในฐานเจาะจะไดรับการบําบัดโดยบอเกรอะบอซึม (Septic Tank and Soak 
Away Pit) สวนการจัดการขยะมูลฝอยตาง ๆ จะถูกสงไปกําจัดที่พื้นที่จัดการขยะของเทศบาลตําบลดานขุนทด  

2.5 การจัดการมลสารและของเสียจากกิจกรรมของโครงการ 

บริษัทฯ มีจุดมุงหมายในการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใหมากที่สุด โดยมี 
การแยกประเภทของเสียและลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงานใหเหลือนอยที่สุด และกําจัดของเสียเหลานั้น
ดวยวิธีที่ปลอดภัย โดยใชเทคโนโลยีและระบบการจัดการที่มีการปรับปรุงอยูเสมอ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของ
บริษัทฯ ประกอบดวยระเบียบปฏิบัติ/มาตรการตาง ๆ ที่กําหนดใหพนักงานและผูรับเหมาจะตองปฏิบัติเมื่อกิจกรรม
การทํางานมีของเสียเกิดขึ้น ดังสรุปมลสารและของเสียที่คาดวาจะเกิดข้ึนในชวงการเจาะสํารวจปโตรเลียมดังตารางที่ 
2.5-1 ถึงตารางที่ 2.5-3 

 

 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
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ตารางที ่2.5-1 
สรุปการจัดการของเสียและมลสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะกอสรางและติดตั้งของโครงการ 

ประเภทของเสีย แหลงกําเนิด ปริมาณ/อัตราการระบาย คุณสมบัติ/ผลกระทบ การรวบรวม/กักเก็บ การกําจัด/การจัดการ 

1. ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยจากกิจวัตรประจําวัน
ของคนงานจํานวน 25 คน 

25 กิโลกรัม/วัน ขยะชุมชนทั่วไป เชน เศษอาหาร 
เศษพลาสติก และเศษกระดาษ 
เปนตน  

รวบรวมใสภาชนะแยกประเภท 
เชน ขยะท่ัวไป ขยะสด ขยะรีไซเคิล 
เปนตน 

รวบรวมขยะมูลฝอยไวในภาชนะ
รองรับของเสียขนาดใหญ (Skip) 
กอนสงใหเทศบาลตําบลดานขุนทด
นําไปกําจัด 

2. น้ําเสีย น้ําเสียจากกิจวัตรประจําวันของ
คนงานจํานวน 25 คน 

4.11 ลบ.ม./วัน เหมือนกับนํ้าทิ้งชุมชนทั่วไป รวบรวมผานระบบทอของเครื่อง
สุขภัณฑ/ทอน้ําทิ้งตาง ๆ 

บําบัดโดยระบบบํ าบัดแบบบอ
เกรอะ-บอซึม (Septic Tank and 
Soakaway Pit)  ที่ติดตั้ ง ในพ้ืนท่ี
กอสรางฐานเจาะ 

3. มลสารทางอากาศ      
3.1 ฝุนละอองจากการกอสราง

ฐานเจาะ 
งานดิน (การขุดดินวางฐานราก 
และการปรับระดับพื้นท่ี) 

ปริมาณฝุนละอองที่เกิดจากการ
กอสรางฐานเจาะมีคา 167-170 
มคก./ลบ.ม อยูบริเวณพ้ืนที่ฐาน
เจาะ และบริเวณพื้นที่ใกลเคียง 

ลดความสามารถในการมองเห็น 
และกอใหเกิดปญหามลพิษหรือ
เหตุเดือดรอนรําคาญ 

- ตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณ
การกอสรางใหมีประสิทธิภาพดีอยู
เสมอ และฉีดพรมนํ้าบริเวณพื้นที่
กอสรางเปนประจํา เพื่อลดฝุนที่
อาจเกิดขึ้น 

3.2 ฝุนละอองที่เกิดจากรถบรรทุก
กรณีถนนท่ีไมลาดยาง 

ถนนลูกรังทางเขาฐานเจาะทั้ง 4 
แหง 

- ฝุนละอองรวม (TSP) มีคา 
0.0021-0.0043 มก./ลบ.ม. 

- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอน (PM-10) มีคา 
0.0007-0.0015 มก./ลบ.ม. 

ลดความสามารถในการมองเห็น 
และกอใหเกิดปญหามลพิษหรือ
เหตุเดือดรอนรําคาญ 

- จํากัดความเร็วของรถและฉีดพรม
น้ําบริเวณถนนลูกรังเปนประจํา 
เพื่อลดฝุนที่อาจเกิดขึ้น 

3.3 ม ล ส า ร จ า ก ก า ร เ ผ า ไ ห ม
เชื้ อ เพลิงของเครื่องจั ก ร /
เครื่องยนต 

อุปกรณที่ใชในการปรับถมพื้นที่
และกอสรางฐานเจาะ 

- กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 
มีคา 0.0044 มก./ลบ.ม. 

- กาซไนโตรเจนไดออกไซด 
(NO2) มีคา 0.0104 มก./ลบ.ม. 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
มีคา 0.0001 มก./ลบ.ม. 

- ฝุนละอองรวม (TSP) มีคา 
0.0072 มก./ลบ.ม. 

กอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ 
จากการเผาไหม เชื้อ เพลิงของ
เครื่องยนต 

- ตรวจสอบและซอมบํารุงเครื่องจักร/
อุปกรณการกอสรางใหมีสภาพดีอยู
เสมอ 
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ตารางที ่2.5-1 
สรุปการจัดการของเสียและมลสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะกอสรางและติดตั้งของโครงการ (ตอ) 

ประเภทของเสีย แหลงกําเนิด ปริมาณ/อัตราการระบาย คุณสมบัติ/ผลกระทบ การรวบรวม/กักเก็บ การกําจัด/การจัดการ 

3. มลสารทางอากาศ      
3.4 มลสารจากการเผาไหมของ

เครื่องยนตรถบรรทุก 
รถบรรทุกที่ใชในโครงการจํานวน 
96 เท่ียว/วัน (สูงสุด) เชน รถขน
ดิน รถขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง 
รถขนสงพนักงานรถขนสงน้ําใช 
รถขนสงขยะ และรถขนสงนํ้ามัน
เชื้อเพลิง เปนตน 

- กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)  
มีคา 0.0835-0.2170 มก./ลบ.ม. 

- กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
มีคา 0.1568-0.4076 มก./ลบ.ม.  

- ฝุ น ล ะ อ อ ง ร ว ม  (TSP) มี ค า
0.0378-0.0982 มก./ลบ.ม.  

- ฝุ นละอองขนาดไม เ กิ น  10 
ไมครอน (PM-10) มีคา 0.0118-
0.0306 มก./ลบ.ม.  

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
มีคา 0.0039-0.0102 มก./ลบ.ม.  

- กาซไฮโดรคารบอน (HC) มีคา 
0.0017-0.0045 มก./ลบ.ม. 

กอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ 
และอาจสงผลกระทบทางดาน
สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ท่ี อ ยู
ใกลเคียงเสนทางขนสง 

- ตรวจสอบและซอมบํารุงรถบรรทุก
ใหมีสภาพดีอยูเสมอ จํากัดความเร็ว
ของรถ และหามติดเครื่องยนต
ขณะจอดรถ 

3.5 กาซเรือนกระจก กาซเรือนกระจกท่ีระบายจากการ
เผาไหมเชื้อเพลิงของรถบรรทุก  

408.03-481.39 ตัน CO2e/หลุม เ ป น  Green House Gas ทํ า ใ ห
เกิดภาวะโลกรอน 

- ปริมาณนอยมาก สามารถระบาย
ไปในอากาศไดโดยตรง 

4. ระดับเสียง การทํางานของเครื่องจักรและ
อุปกรณการกอสราง  

ระดับเสียงจากเครื่องจักรและ
อุปกรณการกอสรางอยูในชวง 77-
90 เดซเิบลเอ 

เสียงดั ง เปนระยะในชวง เวลา
กลาง วันจากการทํ า ง านข อ ง
เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ก า ร
กอสราง 

- ตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณ
การกอสรางใหมีประสิทธิภาพดีอยู
เสมอ 

 
  

  



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งที่ 2 26 

ตารางที่ 2.5-2 

สรุปการจัดการของเสียและมลสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเจาะสํารวจของโครงการ 

ประเภทของเสีย แหลงกําเนิด ปริมาณ/อัตราการระบาย คุณสมบัติ/ผลกระทบ การรวบรวม/กักเก็บ การกําจัด/การจัดการ 

1. ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย     
1.1 ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยจากกิจวัตรประจําวัน

ของพนักงานจํานวน 70 คน 
70 กิโลกรัม/วัน ขยะชุมชนทั่วไป เชน เศษอาหาร  

เปนตน  
รวบรวมใสภาชนะแยกประเภท 
เชน ขยะทั่วไป และขยะสด  

รวบรวมขยะมูลฝอยไวในภาชนะ
รองรับของเสียขนาดใหญ (Skip) 
กอนสงใหเทศบาลตําบลดานขุนทด
นําไปกําจัด 

1.2 ของเสียอันตราย เศษวัสดุเหลือใชจากการ
ดําเนินงานเจาะสํารวจ 

ปริมาณไมแนนอน เชน แบตเตอรี่ ใชแลว หลอดไฟ 
กระปองสเปรย ถังบรรจุสารเคมี
และน้ํ ามันหลอลื่น ท่ี ไม ใ ช แล ว 
เศษผาปนเปอนน้ํามัน ฯลฯ  

รวบรวมไวในภาชนะรองรับของ
เสียขนาดใหญ (Skip) ที่มีฝาปด 
 

ส ง ให บริ ษั ทรั บกํ าจัดของเสีย
อั น ต ร า ย ท่ี มี ใ บ อ นุ ญ า ต ต า ม
กฎหมายรับไปกําจัด   

2. โคลนและเศษหินจากการเจาะ (Mud and Cuttings)     
2.1 โคลนเจาะที่ใชแลว ของเหลวชวยเจาะท่ีเหลือจากการ

เจาะสํารวจ 
ของเหลวชวยเจาะ ท่ีมีน้ํ า เป น
องคประกอบหลัก (Water Based 
Mud: WBM) ในการเจาะชวงบน 
และชวงกักเก็บปโตรเลยีม ปริมาณ 
282.10 ลู ก บ า ศ ก เ ม ต ร /ห ลุ ม 
ตามลําดับ และของเหลวชวยเจาะ
ที่มีสารสังเคราะหเปนองคประกอบ
หลัก (Synthetic Based Mud: SBM) 
สํ าหรับการ เจาะ ในช ว งกลาง 
ปริมาณ 269.51 ลูกบาศกเมตร/หลุม 

ของเหลวชวยเจาะที่ใชในการเจาะ
ชวงบนและชวงกัก เก็บเปนน้ํ า
โคลนที่มีน้ํ า เปนองคประกอบ 
(WBM) สวนของเหลวชวยเจาะท่ี
ใชในการเจาะชวงกลางจะเปนน้ํา
โ คลนที่ มี ส า ร สั ง เ ค ร าะห เป น
องคประกอบท่ีมีความเปนพิษต่ํา 
(SBM) 

แยกของเหลวชวยเจาะออกจาก
เศษหินดวยเครื่องแยกขนาดแลว
เก็บนํ้าโคลนไวในถังเก็บของเหลว
ช วย เ จาะของแทน เ จ า ะก อน
หมุนเวียนนําไปใชใหม 

ภายหลังสิ้นสุดการเจาะสํารวจ 
น้ําโคลน WBM จะเก็บรวบรวมไว
ในถังเก็บของเหลวชวยเจาะและ
ขนสงไปกําจัดโดยบริษัทท่ีไดรับ
อนุญาต สวนของเหลวชวยเจาะ 
SBM จะเก็บไวในการเจาะครั้ ง
ตอไป หรือขายคืนผูรับเหมาซึ่ง
เปนผูจําหนาย หรือสงใหบริษัทรับ
กํ า จั ด ข อ ง เ สี ย อั น ต ร า ย ที่ มี
ใบอนุญาตตามกฎหมายรับไปกําจัด 

2.2 เศษหินจากการเจาะ เศษหินจากการเจาะและของเหลว
ชวยเจาะบางสวนที่ติดมา 

551.61 
ลูกบาศกเมตร/หลุม 

สวนใหญเปนทราย กรวด และหิน
จากการเจาะท่ีมีน้ําโคลนบางสวน
ติดปะปนมา 

คัดแยกดวยเครื่องแยกขนาด และ
เก็บเศษหินไวในถังเก็บเศษหิน 

ส ง ให บริ ษั ทรั บกํ าจัดของเสีย
อั น ต ร า ย ท่ี มี ใ บ อ นุ ญ า ต ต า ม
กฎหมายรับไปกําจัด 

 

 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งที่ 2 27 

ตารางที่ 2.5-2 

สรุปการจัดการของเสียและมลสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเจาะสํารวจของโครงการ (ตอ-1) 

ประเภทของเสีย แหลงกําเนิด ปริมาณ/อัตราการระบาย คุณสมบัติ/ผลกระทบ การรวบรวม/กักเก็บ การกําจัด/การจัดการ 

3. น้ําเสีย     
3.1 น้ําเสียจากพนักงานประจําฐาน น้ําเสียจากกิจวัตรประจําวันของ

พนักงานจํานวน 70 คน 
11.50 ลูกบาศกเมตร/วัน เหมือนกับนํ้าท้ิงชุมชนทั่วไป รวบรวมผานระบบทอของเครื่อง

สุขภัณฑ/ทอน้ําทิ้งตาง ๆ 
บําบัดโดยระบบบําบัดแบบบอ
เกรอะ-บอซึม (Septic Tank and 
Soakaway Pit) ที่ ติ ด ตั้ ง ใ น ฐ า น
เจาะ  

3.2 น้ําไหลบาบนฐานเจาะ 
(น้ําปนเปอนน้ํามันและ
สารเคมี) 

น้ําฝนท่ีตกบริเวณฐานคอนกรีต
รองรับแทนเจาะ  

657.43 ลูกบาศกเมตร นํ้าปนเปอนน้ํามันและสารเคมี ร วบรวมผ านร า งระบายน้ํ าที่
ลอมรอบพ้ืนที่ดาดคอนกรีตกอน
ไหลลงสูบอเก็บน้ําปนเปอน (Dirty 
Water Pit) ขนาด 770 ลูกบาศก
เมตร 

ส ง ให บริ ษั ทรั บกํ าจัดของเสีย
อั น ต ร า ย ท่ี มี ใ บ อ นุ ญ า ต ต า ม
กฎหมายรับไปกําจัด 

4. มลสารทางอากาศ     
4.1 ฝุนละอองที่เกิดจากรถบรรทุก

กรณีถนนท่ีไมลาดยาง 
ถนนลูกรังทางเขาฐานเจาะทั้ง 4 
แหง 

- ฝุนละอองรวม (TSP) มีคา 
0.0014 มก./ลบ.ม. 

- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอน (PM-10) มีคา 0.0005 
มก./ลบ.ม. 

ลดความสามารถในการมองเห็น 
และกอใหเกิดปญหามลพิษหรือ
เหตุเดือดรอนรําคาญ 

- จํากัดความเร็วของรถและฉีดพรม
น้ําบริเวณถนนลูกรังเปนประจํา 
เพื่อลดฝุนที่อาจเกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งที่ 2 28 

ตารางที่ 2.5-2 
สรุปการจัดการของเสียและมลสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเจาะสํารวจของโครงการ (ตอ-2) 

ประเภทของเสีย แหลงกําเนิด ปริมาณ/อัตราการระบาย คุณสมบัติ/ผลกระทบ การรวบรวม/กักเก็บ การกําจัด/การจัดการ 

4. มลสารทางอากาศ     
4.2 มลสารจากการเผาไหมของ

เครื่องยนตรถบรรทุก 
รถบรรทุกที่ใชในโครงการจํานวน 
52 เท่ียว/วัน (สงูสุด) เชน รถขนสง
แ ท น เ จ า ะ  ร ถ ข น ส ง อุ ป ก รณ
ประกอบการเจาะ รถขนสงนํ้าใช 
รถขนสงขยะ รถขนสงเศษหินจาก
การเจาะ  และรถขนสงน้ํ ามัน
เชื้อเพลิง เปนตน 

- กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)  
มีคา 0.0723 มก./ลบ.ม. 

- กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
มีคา 0.1359 มก./ลบ.ม.  

- ฝุ น ล ะ อ อ ง ร ว ม  (TSP) มี ค า
0.0327 มก./ลบ.ม.  

- ฝุ นละอองขนาดไม เ กิ น  10 
ไมครอน (PM-10) มีคา 0.0120 
มก./ลบ.ม.  

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
มีคา 0.0034 มก./ลบ.ม.  

- กาซไฮโดรคารบอน (HC) มีคา 
0.0015 มก./ลบ.ม. 

กอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ 
และอาจสงผลกระทบทางดาน
สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ท่ี อ ยู
ใกลเคียงเสนทางขนสง 

- ตรวจสอบและซอมบํารุงรถบรรทุก
ใหมีสภาพดีอยูเสมอ จํากัดความเร็ว
ของรถ และหามติดเครื่องยนต
ขณะจอดรถ 

4.3 ม ล ส า ร จ า ก ก า ร เ ผ า ไ ห ม
เชื้อเพลิงของเครื่องกําเนิด
ไฟฟา 

มลสารจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ขอ ง เ ครื่ อ งกํ า เ นิ ด ไฟฟ าชนิ ด
เครื่องยนตดีเซล 

- กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 
มีคา 0.0079 มก./ลบ.ม. 

- กาซไนโตรเจนไดออกไซด 
(NO2) มีคา 0.0177 มก./ลบ.ม.  

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
มีคา 0.00001 มก./ลบ.ม. 

- ฝุนละอองรวม (TSP) มีคา 
0.0009 มก./ลบ.ม. 

เ ป นก า ซพิ ษ  มี ผ ลต อ สุ ขภา พ 
ถ า ไ ด รั บ ติ ด ต อ กั น เ ป น ร ะ ยะ
เวลานาน 

- ปริมาณนอยมาก สามารถระบาย
ไปในอากาศไดโดยตรง  

 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งที่ 2 29 

ตารางที่ 2.5-2 
สรุปการจัดการของเสียและมลสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเจาะสํารวจของโครงการ (ตอ-3) 

ประเภทของเสีย แหลงกําเนิด ปริมาณ/อัตราการระบาย คุณสมบัติ/ผลกระทบ การรวบรวม/กักเก็บ การกําจัด/การจัดการ 

4. มลสารทางอากาศ     
4.4 การรั่วไหลของไฮโดรคารบอน

และกาซไฮโดรเจนซลัไฟด
ระหวางการเจาะสาํรวจ 

แรงดันภายในหลุมที่พลุงออกสู 
ผิวดิน 

- อ า จ ทํ า ใ ห เ กิ ด ผ ลก ร ะ ท บต อ
สิ่งแวดลอมและอันตรายรายแรง
จากการระเบิดหรือติดไฟ และ
ความเปนพิษของกาซไฮโดรเจน 
ซัลไฟด 

- ติดตั้ งอุปกรณปองกั นการ ไหล
ทะลัก (Blowout Preventer) บริเวณ
ปากหลุ ม  และติ ดตั้ ง อุ ปก ร ณ
ตรวจจับกาซบริเวณปากบอและติด
ตัวพนักงาน 

4.5 กาซเรือนกระจก กาซเรือนกระจกท่ีระบายจากการ
เผาไหมเชื้อเพลิงของรถบรรทุก
และเครื่องกําเนิดไฟฟา 

4,699.46-4,701.41 ตัน CO2e/หลุม เปน Green House Gas ทําให
เกิดภาวะโลกรอน 

- ปริมาณนอยมาก สามารถระบาย
ไปในอากาศไดโดยตรง 

5. ระดับเสียง การทํางานของเครื่องจักร อุปกรณ
การเจาะ เครื่องกําเนิดไฟฟา  

ระดับเสียงจากเครื่องจักรและ
อุปกรณการเจาะสํารวจอยูในชวง 
79-84 เดซิเบลเอ 

เสียงดังเปนระยะจากการทํางาน
ของอุปกรณการเจาะสาํรวจ 

- ตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณการ
เจาะตามแผนงานซอมบํารุงเชิ ง
ปองกัน (Preventive Maintenance) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งที่ 2 30 

ตารางที่ 2.5-3 

สรุปการจัดการของเสียและมลสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะทดสอบหลุมของโครงการ 

ประเภทของเสีย แหลงกําเนิด ปริมาณ/อัตราการระบาย คุณสมบัติ/ผลกระทบ การรวบรวม/กักเก็บ การกําจัด/การจัดการ 

1. ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย     
1.1 ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยจากกิจวัตรประจําวัน

ของพนักงานจํานวน 30 คน 
30 กิโลกรัม/วัน ขยะชุมชนทั่วไป เชน เศษอาหาร  

เปนตน  
รวบรวมใสภาชนะแยกประเภท 
เชน ขยะทั่วไป และขยะสด  

รวบรวมขยะมูลฝอยไวในภาชนะ
รองรับของเสียขนาดใหญ (Skip) 
กอนสงใหเทศบาลตําบลดานขุนทด
นําไปกําจัด 

1.2 ของเหลวที่เกิดจากเครื่องแยก
สถานะ (Separator) ระหวาง
การทดสอบหลุม 

ปโตรเลียมเหลวที่ ไดหลั ง ผาน
เครื่องแยกสถานะ (Separator) 

ปริมาณไมแนนอน ปโตรเลียมเหลวท่ีมีลักษณะเปน
อิมัลชั่น 
 

รวบรวมไวในถังกักเก็บที่มีฝาปด ส ง ให บริ ษั ทรั บกํ า จัดของ เสีย
อั น ต ร า ย ท่ี มี ใ บ อ นุ ญ า ต ต า ม
กฎหมายรับไปกําจัด 

2. น้ําเสีย     
2.1 น้ําเสียจากพนักงาน น้ําเสียจากกิจวัตรประจําวันของ

พนักงานจํานวน 30 คน 
4.93 ลูกบาศกเมตร/วัน เหมือนกับน้ําทิ้งชุมชนทั่วไป รวบรวมผานระบบทอของเครื่อง

สุขภัณฑ/ทอน้ําทิ้งตาง ๆ 
บําบัดโดยระบบบําบัดแบบบอ
เกรอะ-บอซึม (Septic Tank and 
Soakaway Pit) ที่ ติ ด ตั้ ง ใ น ฐ า น
เจาะ  

2.2 น้ําไหลบาบนฐานคอนกรีต 
 (น้ําปนเปอนน้ํามันและ 

สารเคมี) 

น้ําฝนท่ีตกบริเวณฐานคอนกรีต
รองรับแทนเจาะ  

657.43 ลูกบาศกเมตร นํ้าปนเปอนน้ํามันและสารเคมี รวบรวมผานรางระบาย นํ้า ที่
ลอมรอบพ้ืนที่ดาดคอนกรีตกอน
ไหลลงสูบอเก็บน้ําปนเปอน (Dirty 
Water Pit) ขนาด 770 ลูกบาศก
เมตร 

ส ง ให บริ ษั ทรั บกํ าจัดของเสีย
อั น ต ร า ย ท่ี มี ใ บ อ นุ ญ า ต ต า ม
กฎหมายรับไปกําจัด 

 

 
 
 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งที่ 2 31 

ตารางที่ 2.5-3 

สรุปการจัดการของเสียและมลสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะทดสอบหลุมของโครงการ (ตอ-1) 

ประเภทของเสีย แหลงกําเนิด ปริมาณ/อัตราการระบาย คุณสมบัติ/ผลกระทบ การรวบรวม/กักเก็บ การกําจัด/การจัดการ 

3. มลสารทางอากาศ     
3.1 การเผากาซที่ระบบปลองเผา

กาซ 
การเผากาซทิ้งตามมาตรการความ
ปลอดภัย 

อัตราการเผากาซ 10 ลานลูกบาศก
ฟุต/วัน/ฐาน 

เป นก าซ พิษ มี ผลต อสุ ขภ าพ 
ถ า ไ ด รั บ ติ ด ต อ กั น เ ป น ร ะ ยะ
เวลานาน 

- ตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณ
ทดสอบหลุม และระบบหอเผาให
มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแผนงาน
ซอมบํารุง 

3.2 ฝุนละอองที่เกิดจากรถบรรทุก
กรณีถนนท่ีไมลาดยาง 

ถนนลูกรังทางเขาฐานเจาะทั้ง 4 
แหง 

- ฝุนละอองรวม (TSP) มีคา 
0.0006 มก./ลบ.ม. 

- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอน (PM-10) มีคา 0.0002 
มก./ลบ.ม. 

ลดความสามารถในการมองเห็น 
และกอใหเกิดปญหามลพิษหรือ
เหตุเดือดรอนรําคาญ 

- จํ ากั ดความเร็ วของรถและฉี ด 
พรมน้ํ าบริ เ วณถนนลูกรั ง เป น
ประจํา เพ่ือลดฝุนที่อาจเกิดขึ้น 

3.3 มลสารจากการเผาไหมของ
เครื่องยนตรถบรรทุก 

มลสารจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ของรถบรรทุก 22 เที่ยว/วัน 

- กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)  
มีคา 0.0306 มก./ลบ.ม. 

- กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
มีคา 0.0575 มก./ลบ.ม.  

- ฝุ น ล ะ อ อ ง ร ว ม  (TSP) มี ค า
0.0138 มก./ลบ.ม.  

- ฝุ นละอองขนาดไม เ กิ น  10 
ไมครอน (PM-10) มีคา 0.0043 
มก./ลบ.ม.  

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
มีคา 0.0014 มก./ลบ.ม.  

- กาซไฮโดรคารบอน (HC) มีคา 
0.0006 มก./ลบ.ม. 

กอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ 
และอาจสงผลกระทบทางดาน
สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ท่ี อ ยู
ใกลเคียงเสนทางขนสง 

- ตรวจสอบและซอมบํารุงรถบรรทุก
ใหมีสภาพดีอยูเสมอ จํากัดความเร็ว
ของรถ และหามติดเครื่องยนต
ขณะจอดรถ 

 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งที่ 2 32 

ตารางที่ 2.5-3 

สรุปการจัดการของเสียและมลสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะทดสอบหลุมของโครงการ (ตอ-2) 

ประเภทของเสีย แหลงกําเนิด ปริมาณ/อัตราการระบาย คุณสมบัติ/ผลกระทบ การรวบรวม/กักเก็บ การกําจัด/การจัดการ 

3. มลสารทางอากาศ     
3.4 ม ล ส า ร จ า ก ก า ร เ ผ า ไ ห ม

เชื้อเพลิงของเครื่องกําเนิด
ไฟฟา 

มลสารจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ขอ ง เ ครื่ อ งกํ า เ นิ ด ไฟฟ าชนิ ด
เครื่องยนตดีเซล  

- กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 
มีคา 0.0079 มก./ลบ.ม. 

- กาซไนโตรเจนไดออกไซด 
(NO2) มีคา 0.0177 มก./ลบ.ม.  

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
มีคา 0.00001 มก./ลบ.ม. 

- ฝุนละอองรวม (TSP) มีคา 
0.0009 มก./ลบ.ม. 

เ ป นก า ซพิ ษ  มี ผ ลต อ สุ ขภา พ 
ถ า ไ ด รั บ ติ ด ต อ กั น เ ป น ร ะ ยะ
เวลานาน 

- ปริมาณนอยมาก สามารถระบาย
ไปในอากาศไดโดยตรง  

3.5 กาซเรือนกระจก กาซเรือนกระจกท่ีระบายจากการ
เผากาซทิ้ง การเผาไหมเชื้อเพลิง
ของรถบรรทุกและเครื่องกําเนิด
ไฟฟา  

511.88-512.42 ตัน CO2e เปน Green House Gas ทําให
เกิดภาวะโลกรอน 

- ปริมาณนอยมาก สามารถระบาย
ไปในอากาศไดโดยตรง 

4. ระดับเสียง การทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ
การทดสอบหลุม และเครื่องกําเนิด
ไฟฟา 

การทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
และเสียงจากการเผากาซ 

เสียงดังจากอุปกรณการทดสอบ
หลุมมีลักษณะเสียงดังตอเนื่อง 

- ตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณ
ทดสอบหลุม ตามแผนงานซอม
บํารุงเชิงปองกัน 

 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 33 

2.6 ระบบการจัดการดานสขุภาพอนามัย ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอม 

2.6.1   การจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

2.6.1.1 การฝกอบรมดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรและคงไวซึ่งมาตรฐานในการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนาสภาพการทํางานที่ปลอดภัยสําหรับพนักงาน โดยได
จัดหัวขอในการอบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาง ๆ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพงานและสามารถ 
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดจากการปฏิบัติงานของพนักงานแตละบุคคล อาทิเชน การสรางความตระหนักดาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องตน ความปลอดภัยในการเคลื่อนยายแทนเจาะ การปองกัน
เหตุเพลิงไหมขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี เปนตน 

2.6.1.2 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) 

 เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน บริษัทฯ จะจัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
(PPE) ที่มีมาตรฐาน และเหมาะสมกับประเภทของงานแกพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ฐานเจาะ และกําชับให
พนักงานใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ทุกครั้ง เมื่อปฏิบัติงานบรเิวณที่มีความเสี่ยง 

2.6.1.3 การตรวจสุขภาพพนกังาน 

บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสุขภาพพนักงานของบริษัทฯ กอนเริ่มเขาทํางาน และตรวจสุขภาพประจําป
สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในฐานเจาะ พรอมทั้งจัดให้มีการบนัทึกด้านสขุภาพ และผลการตรวจสอบสขุภาพ 

เพอืติดตามตรวจสอบสขุภาพของพนกังานให้มนัใจวา่พนกังานมีสขุภาพทีดีตลอดระยะเวลาการทํางาน  

2.6.1.3 การจัดการพยาบาลในพื้นท่ีโครงการ 

บริษัทฯ จะจัดใหมีหองพยาบาล พรอมทั้งอุปกรณทางการแพทยเบื้องตนประจําพ้ืนที่ฐานเจาะ เพื่อสามารถ
จัดการปฐมพยาบาล และวินัจฉัยเพ่ือพิจารณารักษา หรือสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลที่สามารถรองรับการรักษาได 

2.6.2 แผนฉุกเฉินและมาตรการการจัดการในกรณีฉุกเฉิน 

บริษัทฯ จัดใหมีแผนฉุกเฉินและมาตรการจัดการในกรณีฉุกเฉินตาง ๆ ไดแก แผนฉุกเฉินกรณีน้ํามันรั่วไหล 
มาตรการปองกันการพลุง มาตรการปองกันในกรณีเกิดเหตุการณไมปกติ เชน ภัยพิบัติธรรมชาติ แผนดินไหว พาย ุ
ฤดูรอน เปนตน โดยกําหนดใหมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินภายในของบริษัทฯ และฝกซอมรวมกับหนวยงานราชการจาก
ภายนอก เปนประจําทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2.6.3 ระบบดับเพลิง 

ระบบปองกันเพลิงไหมและระบบดับเพลิงไดมีการจัดเตรียมไวในพื้นที่ปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของ
บริษัทฯ โดยอุปกรณดับเพลิงประกอบดวย เครื่ องมือดับเพลิงแบบพกพาชนิดผงเคมีแหง และชนิดกาซ
คารบอนไดออกไซด ถังดับเพลิงแบบลากเข็นชนิดผงเคมีแหง ปมน้ํา และสายฉีดน้ําดับเพลิง เปนตน จะเตรียมไวใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน เชน บริเวณแทนเจาะ สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและสารเคมี หนวยผสมโคลน และสํานักงานภาคสนาม 
เปนตน 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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2.7 การรับเรื่องรองเรยีน 

บริษัทฯ ไดกําหนดชองทางในการรับเรื่องรองเรียนของโครงการฯ ในหลากหลายชองทาง เชน การทําปาย
ประกาศ และกลองรับฟงความคิดเห็น การประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการใหชุมชนในหมูบาน การประชาสัมพันธ
ผานผูนําชุมชนหรือหัวหนาหมูบาน และโทรศพัทสายดวน เปนตน  

2.8 การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

 บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจพรอมกับความรับผิดชอบตอสังคมภายใตแนวทางการเติบโตอยาง
ยั่งยืน จากแนวคิดดังกลาวสามารถนําไปสูการปฏิบัติรวมกับชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม ผานโครงการและกิจกรรม
สรางสรรคที่หลากหลายและครอบคลุมดานตาง ๆ เชน ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น 
ดานการพัฒนาชุมชน และดานการจัดการดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

3. สภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

3.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

3.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบฐานเจาะทั้ง 4 แหง ซึ่งตั้งอยูในเขตอําเภอ
ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบสูง มีความลาดเอียงจากทางดานทิศใตและทิศ
ตะวันตกไปยังทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางอยูระหวาง 198-258 เมตร มีแหลงน้ําตาง ๆ ในพื้นที่
ศึกษา เชน ลําเชียงไกร คลองหวยวังแคลน หวยกุดมวง คลองวังกะทะ เปนตน สวนสภาพการใชประโยชนที่ดินสวนใหญ
เปนพื้นที่เกษตรกรรม เชน นาขาว ไรมันสําปะหลัง ไรออย ไรขาวโพด เปนตน และมีพ้ืนที่ศึกษาบางสวนเปนพื้นที่ปา
ชุมชน ไดแก ปาชุมชนโคกบึงปรือ และปาชุมชนปาหนองประดู สําหรับสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ฐานเจาะของ
โครงการแตละแหง พบวา ตั้งอยูในพ้ืนที่ราบสูง ความสูงของพื้นที่ฐานเจาะอยูในชวง 200-217 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ความลาดชันของพ้ืนที่ฐานเจาะประมาณรอยละ 0.06-0.17 สภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบันของฐานเจาะ 
DKT-1 และฐานเจาะ DKT-4 เปนพื้นที่นาขาว ฐานเจาะ DKT-2 เปนพื้นที่ไรออย และฐานเจาะ DKT-3 เปนพ้ืนที่ไรมัน
สําปะหลัง 

3.1.2 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอากาศรอนจัดในชวงเดือนเมษายน มีฝนตกชุกหนาแนนในเดือนกันยายน และมีอากาศ
หนาวมากที่สุดจะอยูในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม สําหรับสถานีอุตุนิยมวิทยาที่เปนตัวแทนของพ้ืนที่ศึกษาของ
โครงการ คือ สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา จากขอมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ป (พ.ศ.2532-2561) พบวา  
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปมีคาเทากับ 27.6 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดที่วัดไดอยูที่เดือนเมษายน มีคาเทากับ 43.2 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดที่วัดไดอยูที่เดือนธันวาคม มีคาเทากับ 8.3 องศาเซลเซียส สําหรับปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
ตลอดปมีคาเทากับ 1,067.4 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุดอยูที่เดือนกันยายน มีคาเทากับ 226.7 มิลลิเมตร 
และคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่เดือนธันวาคม มีคาเทากับ 2.7 มิลลิเมตร สําหรับทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันออก  
เฉียงเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต มคีาความเร็วลมเฉลี่ยอยูในชวง 1.6-2.5 นอต (3.0-4.6 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
และมีคาความเร็วลมสูงสุดตรวจวัดไดในเดือนเมษายนประมาณ 45 นอต (83.3 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
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 การเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการไดดําเนินการในระหวางวันที่ 23-29 พฤษภาคม  
พ.ศ.2562 จํานวน 7 สถานี ไดแก บริเวณบานใหมเจรญิสุข บานโคกรักษ วัดบานกลาง บานตะเคียนเหนือ บานจ่ันสันติสขุ 
และบานดานนอก (ดังรูปที่ 3.1-1) ซึ่งผลการวิเคราะหคุณภาพอากาศ สรุปไดดังนี้ 

 ฝุนละอองรวม (TSP) มีคาอยูในชวง 0.025-0.054 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (มาตรฐานกําหนดไมเกิน 
0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีคาอยูในชวง 0.014-0.037 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร 
(มาตรฐานกําหนดไมเกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

 กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.4-0.6 สวนในลานสวน (มาตรฐาน
กําหนดไมเกิน 30 สวนในลานสวน) และเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.4-0.5 สวนในลานสวน 
(มาตรฐานกําหนดไมเกิน 9 สวนในลานสวน) 

 กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0013-0.0018 สวนในลานสวน 
(มาตรฐานกําหนดไมเกิน 0.30 สวนในลานสวน) และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0012-0.0015 
สวนในลานสวน (มาตรฐานกําหนดไมเกิน 0.12 สวนในลานสวน) 

 กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0049-0.0126 (มาตรฐานกําหนด 
ไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน) และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.0041-0.0085 สวนในลานสวน 

 โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพอากาศกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) และฉบับที่ 
33 (พ.ศ.2552) พบวา ดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ทําการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานทั้งหมด 

3.1.3 ระดับเสียง 

การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการไดดําเนินการในระหวางวันที่ 23-29 พฤษภาคม  
พ.ศ.2562 จํานวน 4 สถานี ไดแก บริเวณบานใหมเจริญสุข บานกลาง บานจั่น และบานดานนอก (ดังรูปที่ 3.1-1) โดย
ผลการตรวจวัดระดับเสียงสรุปไดดังนี้ 

 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)  มีคาอยูในชวง 47.0-59.8 เดซิเบลเอ (มาตรฐานกําหนดไมเกิน 
70 เดซิเบลเอ) โดยคาสูงสุดพบที่สถานี N4 : บานดานนอก  

 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาอยูในชวง 79.1-98.5 เดซิเบลเอ (มาตรฐานกําหนดไมเกิน 115 เดซิเบลเอ) 
โดยคาสูงสุดพบที่สถานี N1 : บานใหมเจริญสุข 

 โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
กับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) พบวา ระดับเสียงที่
ตรวจวัดไดทั้ง 4 สถานี มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ซึ่งระดับเสียงแตละสถานีสวนใหญมีคาใกลเคียงกัน และจัดเปน
ระดับเสียงพ้ืนฐานทั่วไปของสังคมชนบท 

3.1.4 ธรณีวิทยาและแผนดินไหว 

 จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่ตั้งอยูบนที่ราบสูงโคราช บริเวณแองโคราช-อุบล ประกอบดวย หินตะกอน 
หินแปร หินอัคนี และตะกอนรวน จากการศกึษาสภาพธรณีวิทยาบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการจากแผนที่ธรณีวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา ของกรมทรัพยากรธรณี พบวา ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่ศึกษาของ
โครงการสวนใหญอยูในหมวดหินยุคครีเทเชียส ประกอบดวย หมวดหินมหาสารคาม กลุมหินโคราช (KTms) และหมวด
หินโคกกรวด กลุมหินโคราช (Kkk) รวมถึงพบหมวดหินตะกอนยุคควอเทอรนารี ไดแก ตะกอนธารน้ําพา (Qa) สําหรับ
พื้นที่โครงการตั้งอยูในแองโคราช 
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 จากแผนที่รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย พบวา จังหวัดนครราชสีมาและบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการไมได
ตั้งอยูในพื้นที่รอยเลื่อนแตอยางใด โดยกลุมรอยเลื่อนที่อยูใกลที่สุด คือ รอยเลื่อนเพชรบูรณ ซึ่งเปนกลุมรอยเลื่อนที่
วางตัวในแนวเหนือ-ใต พาดผานอําเภอหนองไผ อําเภอเมือง และอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ โดยรอยเลื่อน
ดังกลาวอยูหางจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมากกวา 100 กิโลเมตร นอกจากนี้ศูนยกลางแผนดินไหว
ในประเทศไทยสวนใหญอยูบริเวณดานทิศตะวันตกของประเทศ ซึ่งอยูหางจากพื้นที่โครงการมากกวา 200 กิโลเมตร 
และเมื่อนํามาประกอบกับแผนที่บริเวณเสี่ยงภัยเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย พบวา ที่ตั้งโครงการตั้งอยูในเขต 0  
ซึ่งเปนเปนเขตที่ไมมีความเสี่ยง เนื่องจากมีความรุนแรงของแผนดินไหวขนาดนอยกวา 3 เมอรคัลลี คนไมสามารถรับ
ความรูสึกได สามารถตรวจวัดไดดวยเครื่องมือเทานั้น และไมจําเปนตองออกแบบอาคารรับแรงแผนดินไหว และจาก
การทบทวนสถิติการเกิดแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอประเทศไทยในรอบ 10 ป (พ.ศ.2552-2561) ที่ผานมาไมพบการ
เกิดเหตุแผนดินไหวในบริเวณพ้ืนทีต่ั้งฐานเจาะและพื้นที่ศึกษาโครงการแตอยางใด 

3.1.5 ทรัพยากรดิน 

 ชุดดินที่พบบริเวณที่ตั้งฐานเจาะและพื้นที่ศึกษาของโครงการโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร จากที่ตั้งฐานเจาะ
ทั้ง 4 แหง มีดังนี้ 

 1) ที่ตั้งฐานเจาะ ชุดดินที่พบบริเวณที่ตั้งฐานเจาะ มีจํานวน 3 ชุดดิน ไดแก ชุดดินเขายอย (Kyo) ชุดดิน
โคราช (Kt) และชุดดินพิมาน (Pm) โดยชุดดินเขายอย (Kyo) พบบริเวณที่ตั้งฐานเจาะ DKT-1 และฐานเจาะ DKT-2 
ชุดดินโคราช (Kt) พบบริเวณที่ตั้งฐานเจาะ DKT-3 และชุดดินพิมาย (Pm) พบบริเวณที่ตั้งฐานเจาะ DKT-4 สําหรับการ
ใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่ฐานเจาะ DKT-1 และฐานเจาะ DKT-4 เปนพ้ืนที่นาขาว ฐานเจาะ DKT-2 เปนพ้ืนที ่
ไรออย และฐานเจาะ DKT-3 เปนพื้นที่ไรมันสําปะหลัง 

 2) พื้นที่ศึกษา บริเวณพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตร จากที่ตั้งฐานเจาะทั้ง 4 แหง พบชุดดินที่กระจายตัว
อยูในพื้นที่จํานวน 7 ชุด ไดแก ชุดดินเขายอย (Kyo) ชุดดินโคราช (Kt) ชุดดินพิมาย (Pm) ชุดดินวาริน (Wn) ชุดดิน
รอยเอ็ด (Re) ชุดดินรอยเอ็ดที่มีเกลือ (Re-sa) และดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน (AC) โดยเปนชุดดินที่พบบริเวณ 
ที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่น 
ลอนลาด ลักษณะดินเปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวนหรือดินเหนียว ดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนปนทราย การใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่ดังกลาว
สวนใหญทํานาขาว และปลูกพืชไร ไดแก ไรมันสําปะหลัง และไรออย  

 การเก็บตัวอยางดินไดดําเนินการระหวางวันที่ 24-25 และ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยแบงเปนบริเวณ
พื้นที่ตั้งฐานเจาะ จํานวน 4 สถานี ไดแก พื้นที่ตั้งฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 บริเวณพื้นที่ศึกษา 
ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากฐานเจาะทั้ง 4 แหง จํานวน 6 สถานี รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 10 สถานี โดยผลการวิเคราะห
คุณสมบัติตาง ๆ ของตัวอยางดิน พบวา ในทุกสถานีดัชนีคุณภาพดินที่ทําการวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพดินประเภทที่ 1 ที่ใชประโยชนเพ่ือการอยูอาศัยและการเกษตรกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ในสวนสารกลุมปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมด 
(TPH) และสารกลุม BTEX พบวา มีคาอยูในระดับต่ํามาก 

3.1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน 

 บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการพบแหลงน้ําผวิดนิประเภทตาง ๆ กระจายอยูทั่วไป ไดแก คลอง ลําหวย หนอง บึง 
และสระน้ํา เชน ลําเชียงไกร คลองหวยวังแคลน หวยกุดมวง มาบหนองกระทุม คลองวังกะทะ หวยกุดมวง หนองโพรง 
อางเก็บน้ําประปาดานขุนทด เปนตน ซึ่งมีการใชประโยชนสําหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค สําหรับทิศทาง
การไหลของน้ําบริเวณพื้นที่ศึกษา พบวา มีทิศทางการไหลของน้ําตามระดับความสูงของพื้นที่จากทางดานทิศใตและ
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ทิศตะวันตกลงสูพื้นที่ราบทางดานทศิตะวันออกของพื้นที ่โดยลําหวยและลําคลองสวนใหญจะเชื่อมตอกันเปนสายกอน
ไหลลงสูแมน้ํามูลที่อําเภอโนนสูง 

 สําหรับการศึกษาดานคุณภาพน้ําผิวดินไดเก็บตัวอยางน้ําผิวดินในปจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
จํานวน 6 สถานี (ดังรูปที่ 3.1-2) ซึ่งไดดําเนินการเก็บตัวอยางระหวางวันที่ 24-27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยผลการ
วิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการทั้ง 6 สถานี ไดแก บริเวณคลองหวยวังแคลน ลําเชียงไกร 
หวยกุดมวง และสระศาลาบน พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินที่ทําการวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 และ 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2537) สําหรับปรมิาณปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมด (TPH) และสารอินทรยีระเหยงายกลุมไฮโดรคารบอน (BTEX) 
มีคาต่ํามาก โดยมีคาต่ํากวาคาที่สามารถวิเคราะหได สวนโลหะหนักตาง ๆ สวนใหญตรวจพบในระดับความเขมขน 
ที่ต่ํามากและไมเกินมาตรฐานแตอยางใด   

3.1.7 ดินตะกอน 

 การศึกษาดานคุณภาพดินตะกอนไดเก็บตัวอยางดินตะกอนในปจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ จํานวน 
3 สถาน ี(ดังรูปที่ 3.1-3) ซึ่งไดดําเนินการเก็บตัวอยางระหวางวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยผลการวิเคราะห
คุณภาพดินตะกอนบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ จํานวน 3 สถานี ไดแก บริเวณคลองหวยวังแคลน ลําเชียงไกร และ
หวยกุดมวง พบวา ดัชนีคุณภาพดินตะกอนที่ทําการวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ํา
ผิวดินเพื่อคุมครองสัตวหนาดิน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน (พ.ศ.
2561) 

3.1.8 อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใตดิน 

 ชั้นหินอุมน้ําหรือหนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาในบริเวณพื้นที่ศึกษารอบฐานเจาะ ประกอบดวย ชั้นหินอุมน้ํา
ตะกอนน้ําพา (Alluvium; Qfd) ความลึกชั้นน้ําบาดาลอยูในชวง 15-45 เมตร พบกระจายตัวอยูในบรเิวณสองฝงของลําน้ํา
บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ศึกษา ชั้นหินอุมน้ํามหาสารคาม (Mahasarakham Unit : MS) พบบริเวณพื้นที่ดานทิศเหนือ
และทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา ความลึกชั้นน้ําบาดาลอยูในชวง 15-45 เมตร และชั้นหินอุมน้ําโคกกรวด (Khok Kruat 
Unit : Kk) พบบริเวณพื้นที่ดานทิศใตของพ้ืนที่ศึกษา ความลึกชั้นน้ําบาดาลอยูในชวง 20-60 เมตร ทั้งนี้จากการศึกษา
ขอมูลบอน้ําบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ซึ่งมีขอมูลที่
นาเชื่อถือไดมากที่สุด เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทําเสนชั้นระดับความสูงของระดับแรงดันน้ําบาดาลมาสรางทิศทาง 
การไหลของน้ําบาดาลของพื้นที่ โดยบริเวณพ้ืนที่ศึกษาเปนชั้นน้ําภายใตแรงดันและมีแรงดันประมาณ 200-260 เมตร  
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง และมีทิศทางการไหลของน้ําบาดาลตามระดับแรงดันน้ําที่สูงกวา โดยจะไหลจากบริเวณพื้นที่
ดานทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใตของพื้นที่ศึกษาลงสูบริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา 

 การเก็บตัวอยางน้ําใตดินจากบอบาดาลในบริเวณพื้นที่ศึกษา ไดดําเนินการเก็บตัวอยางในวันที่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ.2562 จํานวน 5 สถานี (ดังรูปที่ 3.1-4) ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําใตดินที่ทําการ
วิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 
20 (พ.ศ.2543) และเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกัน
ในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ (พ.ศ.2551) 
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3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

3.2.1 นิเวศวิทยาบนบก 

3.2.1.1 สภาพพืชพรรณ 

 จากการตรวจสอบขอมูลพื้นที่ปาไมบริเวณที่ตั้งฐานเจาะทั้ง 4 แหง และพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร
โดยรอบที่ตั้งฐานเจาะ พบวา บริเวณที่ตั้งฐานเจาะทั้ง 4 แหง ไมอยูในเขตอุทยานแหงชาติ ไมอยูในเขตรักษาพันธุ 
สัตวปา และไมอยูในเขตหามลาสัตวปาแตอยางใด สวนพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งฐานเจาะบางสวนอยูใน
เขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาดงกระสัง และปาลําพญากลาง ปาไมถาวรปาดงกระสัง-ดงพญากลาง แปลง 1 ปาชุมชน
โคกบึงปรือ และปาชุมชนปาหนองประดู 

 ทั้งนี้ การสํารวจสภาพทรัพยากรปาไมในภาคสนามที่ไดดําเนินการเมื่อวันที่ 15-21 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พบวา สภาพพื้นที่โดยทั่วไปสวนใหญเปนพื้นที่นาขาว และพื้นที่ปลูกพืชไร เชน ออย และมันสําปะหลัง เปนตน มีตนไม
ใหญขึ้นตามหัวไรปลายนา สวนใหญเปนไมที่ปลูกไวเพ่ือใหรมเงา ใชสอย และเปนแหลงอาหาร รวมถึงโดยกระบวนการ
ทดแทนทางธรรมชาติ การปลูกตนไมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรมิ 2 ฝงถนน รวมถึงแปลงปลูกไมยืนตน (ยูคาลิปตัส) 
ขนาดเล็ก เปนตน พรรณไมรอบ ๆ บานเรือน และชุมชน ตลอดจนพ้ืนที่รกราง ปาสงวนแหงชาติ ปาไมถาวร ปาชุมชน 
และพื้นที่สาธารณะประโยชน ความหลากหลายของชนิดพรรณไมบริเวณพื้นที่ศึกษาไมนอยกวา 213 ชนิด ใน 70 วงศ 
จากจํานวนดังกลาว พบวาเปนไมหวงหามประเภท ก (ไมหวงหามธรรมดา) จํานวน 49 ชนิด  

3.2.1.2 ทรัพยากรสัตวปา 

จากผลการสํารวจทรัพยากรสัตวปาในภาคสนาม ซึ่งไดดําเนินการสํารวจเมื่อวันที่ 15-21 พฤษภาคม  
พ.ศ.2562 ครอบคลุมทรัพยากรสัตวปา 4 ประเภท ไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก สัตวเลื้อยคลาน และสัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก พบวา บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการทั้งหมด พบวา ทรัพยากรสัตวปาไมนอยกวา 90 ชนิด ใน 22 อันดับ  
53 วงศ ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 9 ชนิด (รอยละ 10 ของจํานวนชนิดสัตวปาทั้งหมด) นก 53 ชนิด (รอยละ 
58.89 ของจํานวนชนิดสัตวปาทั้งหมด) สัตวเลื้อยคลาน 18 ชนิด (รอยละ 20 ของจํานวนชนิดสัตวปาทั้งหมด) และ
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 10 ชนิด (รอยละ 11.11 ของจํานวนชนิดสัตวปาทั้งหมด) โดยพบสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทีไ่ดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย 3 ชนิด นกที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 49 ชนิด สัตวเลื้อยคลานที่ไดรับความ
คุมครองตามกฎหมาย 10 ชนิด นอกจากนี้ ยังพบสัตวปาทีอ่ยูในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (VU : Vulnerable) 
จํานวน 1 ชนิด ไดแก  เตานา (Malayemys subtrijuga) สัตวที่อยู ในสถานภาพใกลถูกคุกคาม (NT : Near 
Threatened) จํานวน 4 ชนิด แยกเปนนก 2 ชนิด ไดแก เหยี่ยวปกแดง (Butastur liventer) และนกกระจาบธรรมดา 
(Ploceus philippinus) สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 2 ชนิด ไดแก แยเหนือ (Leiolepis reevesii) และงูหลาม (Python 
molurus)  
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3.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

 ในการศึกษานิเวศวิทยาทางน้ําไดดําเนินการเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางน้ําบริเวณพื้นที่ศึกษา จํานวน 6 
สถานี (ดังรูปที่ 3.1-2) ซึ่งเปนบริเวณเดียวกับสถานีเก็บตัวอยางน้ําผิวดินของโครงการ โดยไดดําเนินการระหวางวันที ่
24-27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 จากการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน ปลา และ
พืชน้ํา สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้  

 แพลงกตอนพืช จากการสํารวจแพลงกตอนพืชที่พบสวนใหญเปนแพลงกตอนพืชน้ําจืดที่มีการ
แพรกระจายไดทั่วไป สําหรับแพลงกตอนพืชที่พบรวม 62 ชนิด สวนใหญจัดอยูในกลุมสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
(Division Cyanophyta)  

 แพลงกตอนสัตว จากการสํารวจแพลงกตอนสัตวที่พบสวนใหญเปนชนิดที่มีการแพรกระจายทั่วไปตาม
แหลงน้ําจืด สําหรับแพลงกตอนสัตวที่พบรวม 41 ชนิด โดยสวนใหญอยูในกลุมโรติเฟอร (Phylum Rotifera) 

 สัตวหนาดิน จากการสํารวจสัตวหนาดินที่พบเปนสัตวหนาดินที่มีการแพรกระจายไดทั่วไปตามแหลง 
น้ําจืด สําหรับสัตวหนาดินที่พบรวม 23 ชนิด สวนใหญอยูในไฟลัมมอลัสกา (Phylum Mullusca)  

 ปลา จากการสํารวจปลาที่พบสวนใหญเปนปลาที่สามารถพบไดทั้งในแมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ํานิ่ง คือ 
ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) ปลาแปนแกว (Parambassis siamensis) และปลากริมควาย (Trichopsis 
vittatus) 

 พืชน้ํา จากการสํารวจพืชน้ําที่พบสวนใหญเปนชนิดที่มีการแพรกระจายทั่วไปตามแหลงน้ําจืด 
ประกอบดวย พืชน้ําประเภทชายน้ํา พืชลอยน้ํา พืชใตน้ํา และพืชโผลพนน้ํา   

3.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

3.3.1 การใชประโยชนที่ดิน 

 การใชประโยชนที่ดินบริเวณที่ตั้งฐานเจาะ DKT-1 และ DKT-4 เปนพื้นที่นาขาว สวนฐานเจาะ DKT-2 เปน
พื้นที่ไรออย และฐานเจาะ DKT-3 เปนพื้นที่ไรมันสําปะหลัง จากการสํารวจภาคสนามในพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร 
โดยรอบพื้นที่ฐานเจาะทั้ง 4 แหง พบวามีการใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม ไดแก นาขาว พืชไร  
(ไรออย/ไรมันสําปะหลัง/ขาวโพด) ไมยืนตน (ไมยืนตนผสม/ยูคาลิปตัส/ยางพารา) และผลไมผสม รองลงมาเปนพ้ืนที ่
สิ่งปลูกสราง ไดแก ชุมชน/ที่อยูอาศัย สถานที่ราชการและสถาบันตาง ๆ โรงงาน ลานตาก และสถานที่รับซื้อทาง
การเกษตร  

3.3.2 การคมนาคมขนสง 

 เสนทางคมนาคมขนสงหลักในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ไดแก  

 ทางหลวงหมายเลข 201 (สีคิ้ว-เชียงคาน) เปนทางหลวงแผนดินแนวเหนือ-ใต วางตัวอยูทางดานทิศ
ตะวันตกของภาคอีสาน เชื่อมตอระหวางภาคอีสานตอนใตกับภาคอีสานตอนบน โดยทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มตนบน
ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่บริเวณทางแยกตางระดับสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และสิ้นสุด
เสนทางบนทางหลวงหมายเลข 211 ที่อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 382 กิโลเมตร สภาพ
ถนนเปนถนนแอสฟลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ขนาด 4 ชองจราจร สภาพโดยรวมของถนนอยูในสภาพดี 
สามารถใชงานไดดี ปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันตลอดปบริเวณ กม.25+493 และ กม.48+830 เทากับ 10,349 และ 
10,807 คัน/วัน โดยระดับการใหบริการจราจร (Level of Service : LOS) ในปจจุบันของทางหลวงหมายเลข 201  
ทั้ง 2 บริเวณ อยูในระดับ A (มีสภาพการจราจรไหลไดแบบอิสระ โดยไมถูกรบกวนจากปจจัยอ่ืน และผูขับขี่มีอิสระใน
การควบคมุรถสูง) 
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 ทางหลวงหมายเลข 2256 (ถนนโคง-กุดมวง) เปนทางสายหลักที่ใชเดินทางเชื่อมระหวางภาคกลางกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดเริ่มตนของเสนทางบนทางหลวงหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ) กิโลเมตรที่ 56 
ในตําบลชัยบาดาล อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปสิ้นสุดที่ ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 201) 
ที่หลักกิโลเมตรที่ 34 ในเขตอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 77 กิโลเมตร สภาพ
ถนนเปนถนนแอสฟลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ขนาด 4 ชองจราจร สภาพโดยรวมของถนนอยูในสภาพดี 
สามารถใชงานไดด ีปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันตลอดปบริเวณ กม.65+305 เทากับ 10,903 คัน/วัน ระดับการใหบริการ
จราจร (Level of Service : LOS) ในปจจุบันอยูในระดับ A (มีสภาพการจราจรไหลไดแบบอิสระ โดยไมถูกรบกวนจาก
ปจจัยอ่ืน และผูขับข่ีมีอิสระในการควบคุมรถสูง) 

 ทางหลวงหมายเลข 2148 (ดานขุนทด-บานหนองสรวง) เปนทางหลวงสายหลักที่เชื่อมตอระหวาง
อําเภอดานขุนทด และอําเภอขามทะเลสอ โดยมีจุดเริ่มตนของเสนทางบนทางหลวงหมายเลข 201 กิโลเมตรที่ 
41+127 ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2068 ที่ตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ ระยะทางรวมประมาณ 21.2 
กิโลเมตร สภาพผิวจราจรเปนถนนแอสฟลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ขนาด 4 ชองจราจร สภาพโดยรวมของ
ถนนอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดดี ปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันตลอดปบริเวณ กม.2+000 เทากับ 9,409 คัน/วัน 
ระดับการใหบริการจราจร (Level of Service : LOS) ในปจจุบันอยูในระดับ A (มีสภาพการจราจรไหลไดแบบอิสระ 
โดยไมถูกรบกวนจากปจจัยอ่ืน และผูขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถสูง) 

 นอกจากนี้ ยังมีเสนทางคมนาคมสายรองอีกหลายสายที่เชื่อมตอกับถนนสายหลักขางตน ไดแก ถนนสายหลัก
ของตําบล โดยอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีทั้งถนนแอสฟลติก 
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) และถนนคอนกรีต (Concrete) สวนถนนที่เชื่อมตอระหวางหมูบานซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาล/องคการบรหิารสวนตําบล สวนใหญเปนถนนคอนกรีต (Concrete) โดยมีบางชวงที่ผานชุมชน 
เปนถนนดินลูกรังอัดแนน 

3.3.3 การใชน้ํา 

 แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในบริเวณพื้นที่ศึกษามาจากน้ําประปา โดยการใหบริการ
น้ําประปาในพื้นที่ศึกษาของโครงการซึ่งอยูในเขตอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อยูในความรับผิดชอบของการ
ประปาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอดานขุนทด ซึ่งใชน้ําจากอางเก็บน้ําลําเชียงไกรตอนบนในการผลิตน้ําประปา ในป พ.ศ.
2557-2561 ในพื้นที่อําเภอดานขุนทด มีกําลังการผลิตน้ําประปา 1,728,000 ลูกบาศกเมตร/ป และมีจํานวนผูใชน้ํา 
ในป พ.ศ.2561 เทากับ 6,074 ครัวเรือน โดยมีจํานวนผูใชน้ําเพ่ิมขึ้นทุกปเมื่อเทียบกับ 5 ปที่ผานมา (การประปาสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอดานขุนทด, 2562) สําหรับหมูบานที่ไมไดอยูในเขตการใหบริการน้ําประปาของการประปา 
สวนภูมิภาคสาขาดานขุนทด เกือบทุกหมูบานมีระบบประปาหมูบานเพื่อจัดสรรน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคใหกับ
ประชาชนในชุมชน โดยใชแหลงน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินและน้ําบาดาลในการผลิตน้ําประปา และบางครวัเรือนที่มีบอ
น้ําบาดาลและบอน้ําตื้นก็ไดใชแหลงน้ําดังกลาวในการอุปโภคบริโภครวมดวย  

3.3.4 การใชไฟฟา 

 ระบบไฟฟาในเขตพื้นที่อําเภอดานขุนทดอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอดานขุนทด 
จากขอมูลในป พ.ศ.2556-2559 พบวา อําเภอดานขุนทดมีจํานวนผูใชไฟฟาเพิ่มขึ้นทุกป โดยมีจํานวนผูใชไฟฟามาก
ที่สุดในป พ.ศ.2559 เทากับ 34,391 ราย สําหรับปริมาณการจายกระแสไฟฟามีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกป โดยมีปริมาณการ
จายกระแสไฟฟามากที่สุดในป พ.ศ.2559 เทากับ 136.0 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง ซึ่งสวนใหญเปนการจายกระแสไฟฟา
ใหกับธุรกิจและอุตสาหกรรม 83.0 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง (รอยละ 61.03) รองลงมา เปนการจายกระแสไฟฟาใหกับ 
ที่อยูอาศัย เทากับ 41.0 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง (รอยละ 30.15) การจายกระแสไฟฟาใหกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
เทากับ 8.0 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง (รอยละ 5.88) และการจายกระแสไฟฟาใหกับแหลงอ่ืน ๆ เทากับ 4.0 ลานกิโลวัตต-
ชั่วโมง (รอยละ 2.94) ตามลําดับ  
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3.3.5 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 

 บริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษาอยูในพื้นที่ลุมน้ําลําเชียงไกร มีสภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบลุม พื้นที่
โดยทั่วไปมีความลาดเอียงจากทางดานทิศใตและทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก โดยพื้นที่สวนใหญมรีะดับชั้นความสูง
ของระหวาง 198-258 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง สําหรับแหลงน้ําผิวดินในพื้นที่ศึกษารศัมี 5 กิโลเมตรโดยรอบ
ฐานเจาะ 4 แหง พบแหลงน้ําผิวดินประเภทตาง ๆ ไดแก คลอง ลําหวย หนอง บึง และสระน้ํา เชน ลําเชียงไกร คลอง
หวยวังแคลน หวยกระสัง คลองวังกระทะ คลองน้ําขาว หวยกุดมวง หนองโพรง อางเก็บน้ําประปาดานขุนทด 
สระหนองปลอง บึงบานหาญ แหลงน้ําโครงการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําพรอมปลูกไมยืนตนโตเร็ว หนองละเลิงใหญ 
สระน้ําบานสระจรเข สระใหม เปนตน โดยทิศทางการไหลของน้ําไหลบาหนาดิน (Surface run-off) และทิศทางการ
ไหลของน้ําในลําน้ํา (Stream flow) สายตาง ๆ บริเวณพื้นที่ศึกษาไหลตามระดับความสูงของพื้นที่จากทางดานทิศใต
และทิศตะวันตกลงสูพื้นที่ราบทางดานทิศตะวันออกของพื้นที ่โดยลําหวยและลําคลองสวนใหญจะเชื่อมตอกันเปนสาย
กอนไหลลงสูแมน้ํามูลที่อําเภอโนนสูง  

 จากการตรวจสอบแผนที่พื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก 9 ป (พ.ศ.2548-2556) ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พบวา ที่ตั้งฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 ไมอยูในพื้นที่
น้ําทวมซ้ําซาก สวนฐานเจาะ DKT-3 อยูในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับ 3 ซึ่งเปนพื้นที่ที่เกิดน้ําทวมซ้ําซาก 3-4 ป โดยสวน
ใหญเปนทวมขังในฤดูฝนในบริเวณพื้นที่ราบที่มีการทําเกษตรกรรมใกลกับลําน้ํา ซึ่งจากการสอบถามถึงขอมูลน้ําทวม
ในพื้นที่ โดยไดดําเนินการรวมกับการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นตอโครงการ พบวา บริเวณที่ตั้ง
โครงการไมเคยประสบปญหาน้ําทวม สวนในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการมีพื้นที่บางสวนเคยประสบปญหาน้ําทวม 
โดยมีระดับน้ําทวมสูงไมเกิน 1 เมตร และเปนการทวมขังระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 3-7 วัน และเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง 
ประมาณ 2-3 ปตอครั้ง โดยเฉพาะในชวงเดือนตุลาคม สวนใหญจะปลอยใหระดับน้ําแหงไปเอง 

3.3.6 การเกษตรกรรมและปศุสัตว 

 พื้นที่ศึกษาของโครงการซึ่งอยูในเขตพื้นที่อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญมีลักษณะภูมิ
ประเทศเปนพื้นที่ราบลุมในพื้นที่ลุมน้ําลําเชียงไกรเหมาะแกการทําการเกษตร ทําใหสามารถทําการเกษตรได
หลากหลายรูปแบบ โดยการทําการเกษตรที่พบในพ้ืนที่ศึกษาสวนใหญเปนการทํานา (นาปและนาปรัง) และการทําไร 
(ไรออย มันสําปะหลัง และขาวโพด) พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย 
ขาวโพด เปนตน การเลี้ยงปศุสัตวในพื้นที่ศึกษามีความสําคัญควบคูกับการเกษตรกรรม โดยในพื้นที่ศึกษามีการเลี้ยง
สัตว ไดแก โค แพะ ไกเนื้อ และไกไข เปนตน สวนใหญเลี้ยงไวเพ่ือบริโภคและเปนอาชีพเสริมภายในครัวเรือน สวนการ
เลี้ยงสัตวเพ่ือทําธุรกิจเพื่อการคาขายยังมีอยูนอย 

3.3.7 การประมงและการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา 

 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาจะอาศัยแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก ลําคลอง 
ลําหวย อางเก็บน้ํา สระน้ํา และบอน้ําในไรนา ในการทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนหลัก ซึ่งสวนใหญเปน
การทําการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการบริโภคในครัวเรือน จากขอมูลของสํานักงานประมงจังหวัด
นครราชสีมา พบวา ในพื้นที่อําเภอดานขุนทด ชวงป พ.ศ.2557-2560 มีชนิดพันธุปลาที่จับไดมากที่สุด คือ 
ปลาตะเพียน รองลงมา คือ ปลานิล และปลาชอน ตามลําดับ  
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3.3.8 การจัดการของเสีย 

 การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบวา ตําบลดานนอก ตําบลพันชนะ ตําบล
สระจรเข และตําบลดานใน ยังไมมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยสวนกลาง การกําจัดขยะมูลฝอยจะใชวิธีกําจัดดวย
ตัวเอง โดยการเทกองหรือเผาทําลาย สวนตําบลบานเกา อยูในความรับผิดชอบการใหบริการจัดการขยะมูลฝอยของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา ซึ่งกําจัดขยะมูลฝอยโดยใชวิธีการฝงกลบในพื้นที่ปาสาธารณประโยชนหมูที่ 7 ตําบล
บานเกา สําหรับเทศบาลตําบลดานขุนทด เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด ตําบลดานขุนทด และตําบลตะเคียน 
อยูในความรับผิดชอบการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเทศบาลตําบลดานขุนทด ซึ่งกําจัดขยะมูลฝอย
โดยใชวิธีการฝงกลบในพื้นที่หมูที ่ 1 บานหาญ และเทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด อยูในความรับผิดชอบการ
ใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด ซึ่งกําจัดขยะมูลฝอยโดยใชวิธีการฝงกลบ
ในพื้นที่หมูที่ 7 ตําบลหนองบัวตะเกียด  

 สําหรับการจัดการน้ําเสียในพื้นที่ศึกษาของโครงการ สวนใหญในหมูบานที่อยูนอกเขตเทศบาล น้ําเสียที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมในครัวเรือนจะถูกระบายออกสูระบบระบายน้ําในหมูบาน และปลอยซึมหายลงในดิน หรือไหลลงสู
แหลงน้ําในบริเวณใกลเคียงโดยไมมีการบําบัดดวยระบบบําบัดน้ําเสียแตอยางใด 

3.4 คุณคาตอคณุภาพชีวติ 

3.4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

3.4.1.1 การทบทวนขอมูลทุติยภูมิ 

จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยูในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงหนือของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 246 กิโลเมตร มีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร คิดเปนรอยละ 12.12 
ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบงการปกครองออกเปน 37 อําเภอ 289 ตําบล 3,743 หมูบาน ดานการปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาล
ตําบล 85 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 243 แหง มีจํานวนประชากรทั้งสิน้ 2,631,435 คน เปนชาย 1,297,919 
คน และหญิง  1,333,516 คน โดยมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) 
เทากับ 264,964 ลานบาท จําแนกเปนสาขาที่ทํารายไดใหแกจังหวัดมากที่สุด คือ สาขาการผลิตอุตสาหกรรมมีมูลคา 
84,515 ลานบาท รองลงมาคือ สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง ซึ่งมีมูลคาจํานวน 40,256 ลานบาท และ
สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตและจักรยานยนตของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 
33,436 ลานบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2560) โดยประชากรมีรายไดเฉลีย่
ประมาณ 20,180 บาท/เดือน/ครัวเรือน และมีรายจายประมาณ 18,489 บาท/เดือน/ครัวเรือน (รายงานสถิติจังหวัด 
พ.ศ.2560) 

 สําหรับพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ประกอบดวย ชุมชน/หมูบานที่อยูในเขต 
การปกครองขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลบานเกา องคการบริหารสวนตําบล
ดานนอก องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ องคการบริหารสวนตําบลตะเคียน องคการบริหารสวนตําบลสระจรเข 
องคการบริหารสวนตําบลดานใน เทศบาลตําบลดานขุนทด และเทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด รวมทั้งสิ้น 59 
หมูบาน 12 ชุมชน พบวา ลักษณะทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ศึกษาสวนใหญมีรายไดจากภาคเกษตรกรรมเปนหลัก ไดแก 
การทํานา ไรมันสําปะหลัง และไรออย เปนตน 
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 ลักษณะทางสังคมของพื้นที่ศึกษาสวนใหญเปนสังคมดั้งเดิม ไดมีการจัดตั้งกลุมองคกรเพื่อดูแลเก้ือกูลกัน 
ในชุมชนรวมกับหนวยงานทองถิ่นในพ้ืนที ่เพื่อสรางความเขมแข็งภายในชุมชน เชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมูบาน (อสม.) กลุมออมทรัพย กลุมกองทุนหมูบาน กลุมสตรีแมบาน กลุมผูสูงอายุ กลุมเกษตรกร กลุมเลี้ยงสัตว 
กลุมดอกไมจันทน และกลุมสินคา OTOP เปนตน 

3.4.1.2 การสํารวจความคิดเห็นของชุมชนโดยใชแบบสอบถาม 

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยใชแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 781 ตัวอยาง แบงเปน ผูนําชุมชน 
ในพื้นที่หลัก (รัศมี 0-1 กิโลเมตรจากฐานเจาะ) 10 ตัวอยาง ผูนําชุมชนในพ้ืนที่รอง (รัศมี 1-5 กิโลเมตรจากฐานเจาะ) 
60 ตัวอยาง พื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอม 56 ตัวอยาง เจาของที่ดินบริเวณที่ตั้งฐานเจาะ 11 ตัวอยาง ครัวเรือน 
ในพื้นที่หลัก (รัศมี 0-1 กิโลเมตรจากฐานเจาะ) 208 ตัวอยาง ครัวเรือนในพื้นที่รอง (รศัมี 1-5 กิโลเมตรจากฐานเจาะ) 
436 ตัวอยาง โดยดําเนินการระหวางวันที่ 17-25 พฤษภาคม พ.ศ.2562  

 ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

1) ความหวงกังวลตอการดําเนินโครงการ 

 ผูใหสัมภาษณในกลุมผูนําชุมชนในพื้นที่หลักและพื้นที่รองรอยละ 44.5 และ 69.1 ไมมีความหวง
กังวลตอการดําเนินโครงการ สวนกลุมพื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอม และเจาของที่ดินฯ รอยละ 56.0 และ 50.9 
ไมหวงกังวลตอการดําเนินการ สําหรับกลุมครัวเรือนในพื้นที่หลัก และพื้นที่รองรอยละ 41.4 และ 62.6 ไมหวงกังวล
ตอการดําเนินการ (รายละเอียดดังรูปที่ 3.4-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)    ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ 
 

 ผู ใหสัมภาษณในกลุมผูนําชุมชนในพ้ืนที่หลักและพื้นที่รอง เห็นดวยกับการพัฒนาโครงการ 
รอยละ 60.0 และ 68.9 สวนกลุมพื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอมและเจาของที่ดินฯ เห็นดวยรอยละ 48.4 และ 100.0  
สําหรับกลุมครัวเรือนในพื้นที่หลัก และพื้นที่รอง เห็นดวยกับการพัฒนาโครงการรอยละ 15.0 และ 31.9 ตามลําดับ 
(รายละเอียดดังรูปที่ 3.4-2) 

รูปที่ 3.4-1        ความคิดเห็นของกลุมผูใหสัมภาษณดานความกังวลตอการดําเนินโครงการ 
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ครัวเรือนใน
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ภาพรวม

ไมกังวล 44.5 69.1 56.0 50.9 41.4 62.6 54.1

กังวลนอย 8.0 3.0 4.4 0.8 4.4 11.9 5.4

กังวลปานกลาง 21.5 12.7 11.6 6.4 10.2 11.1 12.2

กังวลมาก 26.0 15.2 23.2 41.9 44.0 14.4 27.5

ไมระบุ 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.8
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3.4.2 การมีสวนรวมของประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชนนับเปนองคประกอบที่สําคัญในการศึกษาของโครงการ โดยเปนกระบวนการที่ให
ความสําคัญตอความคิดเห็นของประชาชนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน และสรางความเขาใจในรายละเอียด
ของโครงการอยางถูกตอง ผานกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นดวยกระบวนการสื่อสารสองทาง (Two Ways 
Communication) โดยกําหนดใหมีกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน อยางนอย 2 ครั้ง คือ 

คร้ังที่หนึ่ง  : ดําเนินการในชวงเริ่มตนของการศึกษา เปนการใหขอมูลโครงการกับกลุมเปาหมาย และ 
รับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการ และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ดําเนินการใน
ระหวางวันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

คร้ังที่สอง  :  ดําเนินการหลังจากการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และกําหนดมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการรับฟงความคิดเห็นตอรางรายงานฯ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียพิจารณาและให
ขอคิดเห็นตอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่นําเสนอในรายงานฯ ดําเนินการในระหวางวันที่ 19-21 สิงหาคม พ.ศ.2562 

3.4.2.1 ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการจัดกจิกรรมการมีสวนรวมของประชาชน 

ขอบเขตพื้นที่ดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้ง 
ฐานเจาะสํารวจทั้ง 4 แหง ประกอบดวย พื้นที่บางสวนในขอบเขตการปกครอง 7 ตําบล 2 เทศบาลตําบล 1 อําเภอ 
ไดแก ตําบลดานขุนทด ตําบลบานเกา ตําบลดานนอก ตําบลพันชนะ ตําบลตะเคียน ตําบลสระจรเข ตําบลดานใน 
เทศบาลตําบลดานขุนทด และเทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จํานวนทั้งสิ้น 
59 หมูบาน 12 ชุมชน 

 
 

รูปที่ 3.4-2        ความคิดเห็นของกลุมผูใหสัมภาษณตอการพัฒนาโครงการ 
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เห็นดวย 60.0 68.9 48.4 100.0 15.0 31.9 33.0
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3.4.2.2 แนวทางการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน 

การดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย 2 รูปแบบ ไดแก การประชุมเวทีสาธารณะ 
(Public Meeting) และการประชุมกลุมยอยในหมูบาน (Community Meeting) โดยมีกลุมผูมีสวนไดเสียแสดงดัง
ตารางที่ 3.4-1 

ตารางที่ 3.4-1 
การจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสียในกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย ผูมีสวนไดเสียของโครงการ 
1. ผูไดรับผลกระทบ กลุมผูเสียประโยชน - เจาของที่ดินและผู ใชประโยชนที่ดินบริ เวณที่ตั้ งฐานเจาะสํารวจ 

และถนนทางเขาโครงการ 

- ผูนําชุมชนและประชาชนท่ีอาศัยอยู ในรัศมี 5 กิ โลเมตรจากที่ตั้ ง 
ฐานเจาะสํารวจท้ัง 4 แหง ประกอบดวย พ้ืนท่ีบางสวนของ 7 ตําบล  
2 เทศบาลตําบล 1 อําเภอ ไดแก ตําบลดานขุนทด ตําบลบานเกา ตําบล
ดานนอก ตําบลพันชนะ ตําบลตะเคียน ตําบลสระจรเข ตําบลดานใน 
เทศบาลตําบลดานขุนทด และเทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จํานวนทั้งสิ้น 59 หมูบาน 12 ชุมชน 

  - พ้ืนที่ออนไหวในพื้นท่ีศึกษา ทั้งพื้นที่หลัก และพื้นที่รอง ไดแก 

 
  สถานพยาบาล ไดแก  โรงพยาบาลดานขุนทด รพ.สต.พันชนะ             

รพ.สต.ตะเคียน รพ.สต.กุดมวง รพ.สต.ดานนอก และ รพ.สต.บานพระ 

 

  สถานศึกษาในพ้ืนที่ ไดแก ไดแก โรงเรียนบานมาบกราด โรงเรียน 
บานพันชนะ โรงเรียนบานดอน โรงเรียนบานมะเริง โรงเรียนบานเกา-
บานนอย โรงเรียนบานตะเคียน โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง โรงเรียน
บานหินหลอง โรงเรียนบานใหมเจริญสุข โรงเรียนดานขุนทด โรงเรียน
มัธยมดานขุนทด โรงเรียนบานจั่นโคกรักษ (รัฐประชาสรรค) โรงเรียน
พงษศิริวิทยา โรงเรียนบานหาญ โรงเรียนบานหลุง (ใหมบูรพา) โรงเรียน
วัดสระจระเข โรงเรียนบานละเลิงพิมาน โรงเรียนวัดบานดานนอก 
(เสรีธรรมวิทยา) โรงเรียนบานพระมะขามสามัคค ีโรงเรียนบานหนองบง
โรงเรียนบานดอนดานใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสระจรเข และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดานขุนทด 

 

  ศาสนสถาน ไดแก วัดบานมาบกราด วัดพันชนะ วัดปาพันชนะ 
วัดบานดอน (วังบัว) วัดบานเกา วัดจงกอ วัดโนนสะเดา วัดบานกลาง 
วัดบานดอนใหญ วัดตะเคียน วัดกุดมวง วัดโคกรักษ วัดใหมเจริญสุข 
วัดสวางอารมณ (วัดบานจั่น) วัดใหมดานขุนทด วัดศาลาลอย  
วัดบานหาญ วัดบานหลุง วัดบานใหม วัดสระจรเข วัดละเลิงพิมาน 
วัดบานพระหัวบึง วัดดานนอก วัดบานนอย วัดมะขามนอย วัดดานใน
วัดหนองบง วัดหนองหัวชาง วัดปาสุปญโญ และสํานักสงฆวัดปา 
ดานขุนทด 

 
กลุมผูไดรับประโยชน - ผูไดรับการวาจางจากโครงการ ผูประกอบธุรกิจการคาและบริการ 

ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของโครงการ เทศบาล/อบต. ท่ีไดรับประโยชน
จากคาภาคหลวง 

2. ผูท่ีรับผิดชอบจัดทํา
รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2.1 เจาของโครงการ - บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
2.2 ผูจัดทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย 

- บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จํากัด 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 50 

ตารางที่ 3.4-1 
การจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสียในกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ (ตอ-1) 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย ผูมีสวนไดเสียของโครงการ 
3. ผูท่ีทําหนาที่พิจารณา

รายงานการประเมิน   
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3.1 ผูท่ีทําหนาที่พิจารณา
รายงานการประเมิน   
ผลกระทบสิง่แวดลอม 

- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานพัฒนาปโตรเลียมและระบบขนสงทางทอ 

3.2 ผูมีหนาที่ตัดสินใจ
อนุมัตอินุญาต
โครงการ 

- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

4. หนวยงานราชการ 
ในระดับตาง ๆ 

4.1  หนวยงานราชการ
สวนภูมิภาค 

- ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 11 

- ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา 

- ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 7 นครราชสีมา  

- ผูอํานวยการสํานักจัดการปาไมที่ 8 นครราชสีมา 

- ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา 
  - ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทท่ี 5 นครราชสีมา 
  - ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 5 
  - ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต 3 นครราชสีมา 
  - ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 8 นครราชสีมา 

- ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
  - หัวหนาศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา 
  - แมทัพภาคที่ 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 คายสุรนารี 
  - ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 
 4.2 หนวยงานราชการ 

สวนจังหวัด  
- ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา 

- พลังงานจังหวัดนครราชสีมา 

- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จังหวัดนครราชสีมา 

  - อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

  - ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 

  - ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 

  - ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 

  - หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 

  - ธนารักษพ้ืนท่ีนครราชสีมา 
  - ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 

- ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 

- เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา 

- ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา 

- พัฒนาการจังหวัดนครราชสมีา 

- พาณิชยจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 51 

ตารางที่ 3.4-1 
การจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสียในกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ (ตอ-2) 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย ผูมีสวนไดเสียของโครงการ 
4. หนวยงานราชการ 

ในระดับตาง ๆ               
(ตอ) 

4.2 หนวยงานราชการ 
สวนจังหวัด (ตอ) 

- ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

- ประมงจังหวัดนครราชสีมา 

- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

- ปศสัุตวจังหวัดนครราชสมีา 

- เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

- หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา 

- ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 

- วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสมีา 

- ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสมีา 

- ผูอํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา 

- ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

- ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 

- ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสมีา 

- จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 

- ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

- นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

- สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

4.3 หนวยงานราชการ 
สวนทองถิ่น 

- นายอําเภอดานขุนทด 

- นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ี ไดแก ตําบล
ดานขุนทด ตําบลบานเกา ตําบลดานนอก ตําบลพันชนะ ตําบลตะเคียน 
ตําบลสระจรเข ตําบลดานใน เทศบาลตําบลดานขุนทด และเทศบาล
ตําบลหนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

- สาธารณสุขอําเภอดานขุนทด 

- พัฒนาการอําเภอดานขุนทด 

- ทองถิ่นอําเภอดานขุนทด 

- เจาพนักงานท่ีดินอําเภอดานขุนทด 

- เกษตรอําเภอดานขุนทด 

- ปศสัุตวอําเภอดานขุนทด 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลดานขุนทด 

- ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรดานขุนทด 

5. องคการเอกชนดาน
การคุมครอง
สิ่งแวดลอม              
องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศกึษา 
และนักวิชาการอิสระ 

องคการเอกชนดานการ
คุ ม ค รอ งสิ่ ง แ วดล อ ม /
องคกรพัฒนาเอกชนใน
พ้ืนที ่

- ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา 

- ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

- เครือขาย ทสม. จังหวัดนครราชสีมา 

- นายกสมาคมธรุกิจทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 

- ปราชญชุมชน 

สถาบันการศกึษาและ
นักวิชาการอิสระ 

- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

- คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

- คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 52 

ตารางที่ 3.4-1 
การจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสียในกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ (ตอ-3) 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย ผูมีสวนไดเสียของโครงการ 

6. สื่อมวลชน  สื่อมวลชน - ประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา 

- หนังสือพิมพมติชน 

- หนังสือพิมพเนชั่น 

- หนังสือพิมพสยามนิวส 

- หนังสือพิมพสยามรัฐ 

- หนังสือพิมพโคราชคนอีสาน 

- หนังสือพิมพโคราชไฮคลาส 

โทรทัศน - อัมรินทรทีวี 

- ไบรททีวี 

- ทีนิวส 

- สปริงสนิวส 

- ชอง 13 สยามไทย 

วทิยุ - สถานีวิทยุกระจายเสยีงคนหมื่นไวย M wave 92.25 MHz 

- สถานีวิทยุคนหรรษา FM 101.50 MHz 

7. ประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ัวไป - ประชาชนทั่วไปท่ีมีความสนใจโครงการ 
ที่มา : บริษัท วิชั่น อ ีคอนซัลแทนท จาํกัด, พ.ศ.2562 

3.4.2.3 ผลการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ 1 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ดําเนินงาน 2 รูปแบบ ไดแก การประชุมเวทีสาธารณะ 
(Public Meeting) และการประชุมกลุมยอยในหมูบาน (Community Meeting) ซึ่งผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี ้

1) การประชุมเวทีสาธารณะ (Public Meeting) โดยแบงเปน เวทีระดับจังหวัด และเวทีระดับอําเภอ
ตําบล มีรายละเอียดดังนี้ 

- การประชุมเวทีสาธารณะระดับจังหวัด : ดําเนินการในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30-
12.00 น. ณ หองพิมาย โรงแรมสีมาธานี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานราชการในระดับตาง ๆ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ สถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ 
กลุมองคการเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม สื่อมวลชน และสาธารณชนทั่วไปที่สนใจ จํานวนทั้งสิ้น 62 คน  

- การประชุมเวทีสาธารณะระดับอําเภอและตําบล : ดําเนินการในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562   
เวลา 14.00-16.30 น. ณ หอประชุมอําเภอดานขุนทด ซึ่งผูเขารวมประชุมประกอบดวย หนวยงานราชการในระดับ
ทองถ่ิน ผูแทนสถาบันการศึกษา ผูแทนหนวยงานดานสาธารณสุข ประชาชนและผูนําชุมชนในพ้ืนที่ ตําบลดานขุนทด 
ตําบลบานเกา ตําบลดานนอก ตําบลพันชนะ ตําบลตะเคียน ตําบลสระจรเข ตําบลดานใน เทศบาลตําบลดานขุนทด 
และเทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จํานวนทั้งสิ้น 218 คน  

2) การประชุมกลุมยอยในหมูบานท่ีตั้งฐานเจาะสํารวจ (Community Meeting) มีการประชุมทั้งหมด 
4 กลุมในหมูบานที่ตั้งฐานเจาะ ซึ่งไดดําเนินการในระหวางวันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยมีผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย ประชาชน และผูนําชุมชนในหมูบานที่ตั้งฐานเจาะและในบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตรจากที่ตั้ง
ฐานเจาะของโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 308 คน 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 53 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 มีจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 588 คน รายละเอียดการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ดังตารางที่ 3.4-2 และสรุปประเด็นขอคิดเห็น ขอหวงกังวล และ 
คําชี้แจงจากผูแทนโครงการแสดงดังตารางที่ 3.4-3 

3.4.2.4 สรุปผลการวิเคราะหแบบแสดงความคิดเห็นหลังการประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

ผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นผานแบบสอบถามหลังการประชุม ซึ่งไดผลสรุปดังนี้ 

(1) การรับรูขอมูลขาวสาร 

 จากการสอบถามผูเขารวมประชุมสวนใหญ ระบุวา เคยทราบขอมูลมากอน (รอยละ 72.1) รองลงมา
ระบุวา ไมเคยทราบขอมูลมากอน (รอยละ 25.2) และไมระบุ (รอยละ 2.7) โดยผูที่ทราบมากอน ระบุวา ทราบจาก
ผูนําชุมชน/อบต./เทศบาล (รอยละ 30.4) ทราบขอมูลโครงการจากเอกสารรายละเอียดโครงการ (เผยแพร ณ ที่ทํา
การชุมชน/ผูใหญบาน/กํานัน และหนวยงานราชการ) (รอยละ 20.0) ทราบจากเจาหนาที่โครงการ (รอยละ 19.1) 
ทราบจากขาวประชาสัมพันธโครงการ (ติดตามบอรดที่ทําการชุมชน หนวยงานราชการ และรานคาภายในชุมชน) 
(รอยละ 12.6) ทราบจากรายละเอียดที่สงไปพรอมกับจดหมายเชิญประชุม (รอยละ 10.2) ทราบจากเพ่ือนบาน/คนใน
ครอบครวั (รอยละ 4.3) ทราบจากอินเตอรเน็ต/เว็ปไซต (รอยละ 2.5) และไมระบุ (รอยละ 0.9) 

(2) ความรูความเขาใจจากการเขารวมประชุม 

 จากการสอบถามถึงความรูความเขาใจจากการรับฟงการบรรยายและชี้แจงขอมูลโครงการในครั้งนี้ 
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็นสวนใหญ ระบุวา มีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง (รอยละ 59.9) รองลงมาระบวุา 
มีความรูความเขาใจในระดับมาก (รอยละ 17.0) มีความรูเขาใจเล็กนอย (รอยละ  14.1) ไมเขาใจเลย (รอยละ 3.1) 
และไมระบุ (รอยละ 5.9) 

(3) ความคิดเห็นตอการประเมินทางเลือกโครงการดานเทคนิค การกําหนดขอบเขตการศึกษา และ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

จากการตอบแบบสอบถามของผูเขารวมประชุมถึงการประเมินทางเลือกโครงการดานเทคนิค 
การกําหนดขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พบวา มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันคือ การประเมินทางเลือกโครงการดานเทคนิค การกําหนดขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมมีความเหมาะสม โดยหัวขอที่มีความครบถวนมากที่สุด คือ การรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานตาง ๆ 
(รอยละ 53.6) รองลงมา คือ การประเมินทางเลือกโครงการดานเทคนิค (รอยละ 50.0) และแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (รอยละ 49.2)  

(4) ความกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

จากการสอบถามถึงความหวงกังวลถึงผลกระทบในประเด็นตาง ๆ พบวา ในภาพรวมผูตอบ
แบบสอบถามระบุวา มีความหวงกังวลในประเด็นตาง ๆ ไดแก ประเด็นเรื่องมลสารทางอากาศ (ฝุนละออง กาซเสีย) 
(รอยละ 76.9)  เสียงดัง (รอยละ 75.7)  ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย (รอยละ 74.4) ความขัดแยงในชุมชน (รอยละ 
73.3) การปนเปอนของแหลงน้ําผิวดิน (รอยละ 73.1)  เกิดปญหาสุขภาพ เชน โรคระบาด โรคเครียด (รอยละ 71.9) 
เปนตน 

 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 3.4-2 
รายละเอียดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

เทคนิค/กิจกรรม รายละเอียดการใหขอมูล กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินการ ชวงเวลา 
จํานวนผูเขารวม

ประชุม (คน) 
1. การประชุมเวที

สาธารณะระดับ
จังหวัด 
(Public Meeting) 
 

- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการเจาะ
สํารวจปโตรเลียม 

- ทางเลือกทางดานเทคนิคของโครงการ 

- ขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม  

- การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

- หนวยงานราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาค  
และสวนทองถิ่น 

- องคการเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม/
องคกรพัฒนาเอกชน 

- นักวิชาการอิสระ/ผูแทนสถาบันการศึกษา 
- สื่อมวลชน 
- ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

- หองพิมาย  โรงแรมสีมาธานี 
อําเภอเมืองนครราชสีมา              
จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 9.30-12.00 น. 

62 

2. การประชุมเวที
สาธารณะระดับ
อําเภอและตําบล 
(Public Meeting) 

 

- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการเจาะ
สํารวจปโตรเลียม 

- ทางเลือกทางดานเทคนิคของโครงการ 

- ขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม  

- การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

- หนวยงานราชการในระดับทองถิ่น 
- นายก อบต./นายกเทศมนตร ีในพ้ืนที่ศึกษา 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นท่ีศึกษา 
- สถาบันการศกึษาในพ้ืนท่ี 
- องคการเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม/

องคกรพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ี 
- ผูแทนศาสนสถานในพื้นที่ 
- ผูนําชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีศึกษา 
- ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

- หอประชุมที่วาการ             
อําเภอดานขุนทด                   
จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 14.00-16.30 น. 

218 

 
 
 
 
 

 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 3.4-2 
รายละเอียดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 (ตอ) 

เทคนิค/กิจกรรม รายละเอียดการใหขอมูล กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินการ ชวงเวลา 
จํานวนผูเขารวม

ประชุม (คน) 
3. ก า รป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม

ยอยในหมูบาน 
(Community 
Meeting) 

- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการเจาะ
สํารวจปโตรเลียม 

- ทางเลือกทางดานเทคนิคของโครงการ 

- ขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม  

- การประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
ของประชาชน 

- ผูนําชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู
ในหมูบานท่ีตั้งฐานเจาะสํารวจและ
ชุมชนใกลเคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร
จ า ก ท่ี ตั้ ง ฐ า น เ จ า ะ สํ า ร ว จขอ ง
โครงการ 

 

ฐานเจาะ DKT-3 
ศาลากลางบาน หมูที่ 16 ตําบลดานขุนทด 

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 17.30-19.30 น. 

90 

ฐานเจาะ DKT-2 
ศาลาอเนกประสงคโรงเรียนวัดบานกลาง 
หมูท่ี 4 ตําบลบานเกา 

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 7.30-9.30 น. 

66 

ฐานเจาะ DKT-1 
ศาลากลางบาน หมูที่ 5 ตําบลดานขุนทด 

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 13.00-15.00 น. 

85 

ฐานเจาะ DKT-4 
ศาลาอเนกประสงค อบต.ดานนอก 

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 17.00-19.00 น. 

67 

รวมจํานวนผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 588* 

หมายเหต ุ:    *  ไมรวมจาํนวนหนวยงานผูทําหนาทีพ่ิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และผูรับผิดชอบจัดทํารายงานฯ



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 3.4-3 
สรุปขอซักถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจากการประชุมการรับฟงความคิดเห็น คร้ังที่ 1 และคําชี้แจง 

 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) 
1. รายละเอียดโครงการ 
คุณสมบูรณ  ชัยศิรินิรันดร ผูอํานวยการ
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 5 
- อยากทราบวาทําไมท่ีตั้งฐานเจาะ DKT-1 

ถึงอยูใกลกับเขตชุมชนคอนขางมาก เปนไป
ไดหรือไมที่จะไมดําเนินการในฐานนี ้

 
 
- การเลือกตําแหนงท่ีตั้งฐานเจาะพิจารณาจากตําแหนงที่มีศักยภาพทาง

ปโตรเลียมสูง หากทําการเจาะสํารวจในบริเวณดังกลาวมีโอกาสพบเจอ
ปโตรเลียม อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดคาํนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจ
เกิดขึ้น จึงพยายามกําหนดตําแหนงท่ีตั้งฐานเจาะใหหางจากชุมชน และ
มอบหมายให บริษัท วิชั่น อี คอนซลัแทนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีปรึกษาดาน
สิ่งแวดลอมที่ขึ้นทะเบียนเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) กับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) เปนผูดําเนินการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตอไป 

- ในการดําเนินงานของโครงการ หากมีการ 
ขนยายเครื่องจักรขนาดใหญบนถนนหลวง 
ขอใหดําเนินการขออนุญาตกอนลวงหนา 
45 วัน 

- ทางบริษัทฯ รับทราบขอแนะนําดังกลาว และจะปฏิบัติตามขอกําหนดของ
หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของอยางเครงครดั 

2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
คุณจารึก  วิไลแกว ผูอํานวยการสํานักศิลปากร          
ที่ 10 นครราชสีมา 
- อยากทราบวาทางบริษัทฯ ไดมีการสํารวจ

และเก็บขอมูลดานสิ่งแวดลอม และขอมูล
แหลงโบราณคดี โบราณสถานในบริเวณพ้ืนที่
ศึ ก ษ า ไ ว เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐ า นก อ น ที่ จ ะ
ดําเนินการเจาะสํารวจหรือไม เนื่องจากใน
พ้ืนที่ดังกลาวยังไมมีการเก็บขอมูลพื้นฐานไว
สําหรับพิจารณาเปรียบเทียบในกรณี ท่ี มี
ผลกระทบเกิดขึ้น  

 
 
- ปจจุบันทางบริษัทที่ปรึกษาอยูระหวางดําเนินการศึกษาและสํารวจดาน

สิ่งแวดลอม รวมถึงแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร ซึ่งคาดวาจะใชระยะเวลาในการศึกษาและจัดทํารายงานการ
สํารวจแหลงโบราณคดฯี ประมาณ 1 เดือน และเม่ือรายงานการสํารวจแหลง
โบราณคดีฯ แลวเสร็จ บริษัทฯ จะนําสงใหกับกรมศิลปากรและสํานักงาน
ศิลปากรในพ้ืนท่ี เพื่อตรวจสอบรายละเอียดขอมูลและใหความคิดเห็นตอ
รายงานฯ ดังกลาวตอไป อยางไรก็ตาม ในเบ้ืองตนบริษัทที่ปรึกษาดาน
สิ่งแวดลอมไดตรวจสอบขอมูลแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตรในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบฐานเจาะของโครงการท้ัง 
4 ฐาน จากรายงานการสํารวจแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตร โครงการสํารวจปโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหว
สะเทือนแบบสามมิติ แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 ของบริษัท          
โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด ที่ไดดําเนินการสํารวจเม่ือเดือนมีนาคม-
เดือนเมษายน พ.ศ.2561 พบวา พ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบฐาน
เจาะของโครงการท้ัง 4 ฐาน ไมพบแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตร อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการศกึษาดานแหลงโบราณคดี 
โบราณสถาน และสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร มีความครบถวนและ
ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาของโครงการ บริษัทท่ีปรึกษาจะดําเนินการสํารวจแหลง
โบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร บริเวณพ้ืนท่ี
ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยผูเชี่ยวชาญดานโบราณคดี พรอมทั้งจัดทํา
รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ีสําคัญทาง
ประวัตศิาสตร เสนอตอกรมศิลปากรและสํานักศิลปากร          



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 3.4-3 
สรุปขอซักถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจากการประชุมการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

และคําชี้แจง (ตอ-1) 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ตอ-1) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-1) 
 ในพ้ืนท่ีเพื่อตรวจสอบรายละเอียดขอมูลและใหความคิดเห็นตอรายงานฯ  

ดังกลาวอีกครั้ง เพื่อบริษัทฯ จะไดนําความเห็นของกรมศิลปากรและ
สํานักศิลปากรในพ้ืนท่ีมาผนวกไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) และนําสงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA)  ใหกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

คุณณพงค สถิโรภาส ผูแทนสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคท่ี 11 
- บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดการกับดินเค็มหรือ

น้ําเค็มที่ขึ้นมาอยางไร ในกรณีท่ีมีผลกระทบ
เกิดขึ้นตอชั้นดินจากน้ําเค็มท่ีขึ้นมา หรือหาก 
มีการปนเปอนของเบนโทไนทลงสูแหลงนํ้าที่อยู
ขางเคียงพ้ืนที่ดําเนินการเจาะสํารวจ บริษัทฯ 
มีมาตรการควบคมุอยางไร 

 
 

- ในขั้นตอนการออกแบบฐานเจาะสํารวจของโครงการ วิศวกรของ
โครงการไดออกแบบฐานเจาะสํารวจเพ่ือปองกันการปนเปอนของดินเค็ม
หรือน้ําเค็มที่อาจจะขึ้นมาจากการเจาะหลุมสํารวจของโครงการไวแลว 
โดยพ้ืนที่ที่ มีโอกาสไดรับการปนเปอน บริษัทฯ จะกอสรางเปนพ้ืน
คอนกรีตและมีรางระบายน้ําลอมรอบพ้ืนท่ีดังกลาวเ พ่ือรวบรวม 
สิ่งปนเปอน รวมถึงเศษดินเศษหิน และน้ําเค็ม (หากมี) ที่เกิดขึ้นจากการ
เจาะหลุมสํารวจลงสูบอเก็บน้ําปนเปอน กอนสงไปกําจัดโดยการเผาท้ิงท่ี
โรงงานปูนซีเมนตทีพีไอ อีกทั้งในระหวางท่ีทําการเจาะหลุมสํารวจจะมี
การใสทอกรุ (ทอเหล็กกลวง) พรอมท้ังทําการอัดซีเมนตโดยรอบหลุม
เจาะในแตละชวงที่ทําการเจาะตลอดความลึกหลุม เพ่ือปองกันไมใหนํ้า
จากการเจาะ รวมถึงเบนโทไนทที่เปนองคประกอบของน้ําโคลนชวยเจาะ
ปนเปอนสูชั้นดินโดยรอบหลุมเจาะ นอกจากน้ี บริษัทฯ จะทําคันดินสูง 
0.6 เมตร ลอมรอบพื้นท่ีฐานเจาะทั้ง 4 ดาน เพื่อปองกันนํ้าจากฐานเจาะ
สํารวจของโครงการปนเปอนออกสูพ้ืนท่ีขางเคียง 

- ทางบริษัทฯ มีมาตรการในการฟนฟูพื้นท่ีหลังจาก
ที่ดําเนินการเจาะสํารวจเสร็จเรียบรอยแลวอยางไร 

- วัสดุที่นํามาปรับพื้นที่ฐานเจาะสํารวจของโครงการ ไดแก ดินถม จะถูก
นําไปกําจัดท้ังหมด เนื่องจากอาจจะมีการปนเปอนจากการดําเนินงาน
ของโครงการ โดยในการปรับสภาพพื้นที ่บริษัทฯ จะนําหนาดนิเดิมที่ไดมี
การนําไปเก็บรวบรวมไวในชวงของการกอสรางฐานเจาะกลับมาปรับ
สภาพพื้นท่ีใหเหมือนเดิม กอนคนืพื้นท่ีใหเจาของที่ดิน  

คุณลัดดาพร ชานันโท ผูแทนสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา 
- อยากทราบวาการเจาะสํารวจในครั้งน้ี จะกอใหเกิด

ผลก ระทบด านความสั่ นสะ เทื อนต ออาคาร
บานเรือนที่อยูใกลเคียงหรือไม 

 
 
- ในขั้นตอนการเจาะสํารวจปโตรเลียมของโครงการไมไดใชหัวเจาะแบบ

กระแทก โดยโครงการใชหัวเจาะแบบหมุน ซึ่งไมกอใหเกิดแรงสั่นสะเทือน 
อีกท้ังในการพิจารณาเลือกที่ตั้งฐานเจาะสํารวจของโครงการบริษัทฯ 
เลือกตําแหนงท่ีตั้งฐานเจาะใหมีระยะหางจากชุมชนตามขอกําหนดของ
บริษัทฯ ดังน้ัน คาดวาอาคารบานเรือนที่อยูโดยรอบฐานเจาะสํารวจของ
โครงการจะไมไดรับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนที่ เ กิดจากการ
ดําเนินงานของโครงการ 

- ในขั้นตอนการปดหลุมและปรับสภาพพ้ืนท่ี อยาก
ทราบวาภายในหลุมเจาะไดมีการอัดดินหรือ
ปูนซีเมนตลงไปใหเต็มทอดังกลาวหรือไม 

- ในขั้นตอนการปดหลุมในกรณเีปนหลุมที่พบกาซธรรมชาต ิบริษัทฯ จะทํา
การอัดซีเมนตลงไปภายในหลุมเจาะเปนชวง ๆ เพื่อลดแรงดันที่อยูใตดิน
จนไมมีผลกระทบ สวนดานบนกอนถึงปากหลุมท่ีระยะ 50 เมตรจะทํา
การอัดซีเมนตทั้งหมด อุปกรณตาง ๆ ที่อยูบริเวณพ้ืนผิวดินจะถูก
นําออกไปทั้งหมด จะมีเพียงทอกรุ (ทอเหล็กกลวง) ที่เหลืออยูในช้ันดิน
เทานั้น 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 3.4-3 
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และคําชี้แจง (ตอ-2) 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ตอ-2) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-2) 
คุณสุรินทร แสงไทยทวีพร พลังงานจังหวัด
นครราชสีมา 
- อยากทราบวาในการตอกทอนําจะตอกลึกลงไป

เทาไร และจะเกิดแรงสั่นสะเทือนมากนอยแคไหน 

 
 
- ในการตอกทอนําลักษณะจะเหมือนการตอกเสาเข็มท่ัวไป โดยการตอก

ทอนําจะตอกลงไปท่ีระดับความลึกประมาณ 20-30 เมตร ทอนําที่ใชมี
ลักษณะเปนทอเหล็กกลวง แรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการตอกทอนําจะ
ลดลงตามระยะหางท่ีเพิ่มมากขึ้น ดังน้ัน อาคารบานเรือนที่อยูโดยรอบ
ฐานเจาะของโครงการซึ่งมีระยะหางมากกวา 200 เมตร คาดวาจะไมไดรับ
ความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนดังกลาว แตอยางไรก็ตาม ความ
สั่นสะเทือนท่ีเกิดขึ้นอาจทําใหประชาชนที่อยูใกลเคียงพอจะรูสึกไดเทาน้ัน 
และสําหรับการดําเนินงานเจาะสํารวจปโตรเลียมท่ีผานมาในพ้ืนท่ีอื่น ๆ 
ยังไมพบวา มีขอรองเรียนเรื่องบานเรือนชํารุดเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน
ของการเจาะสํารวจปโตรเลียมแตอยางใด และเพ่ือเปนการตรวจสอบ
และยืนยันวากิจกรรมการเจาะสํารวจปโตรเลียมไมกอใหเกิดผลกระทบ
เรื่องแรงสั่นสะเทือนตอพื้นที่ใกลเคียง ทางบริษัทฯ จะทําการตรวจวัด
แรงสั่นสะเทือนในชวงที่มีทําการตอกทอนําที่ระยะหางตาง ๆ จาก
ตําแหนงท่ีทําการตอก เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินงานตอ ๆ 
ไป โดยการดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตการกํากับดูแลของกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

คุณสมพงษ แสงศิริ ประธานเครือขายอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
จังหวัดนครราชสีมา 
- จากกรณีตัวอยางในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุท่ีมีการ

เจาะสํารวจปโตรเลียม และเกิดผลกระทบตอ
ชาวบานในพ้ืนที่  อาทิ ผลกระทบเรื่องเสียงดัง
รบกวน และผลกระทบดานสุขภาพ จากกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด เปนตน จนนําไปสูการรองเรียน
และเกิดการตอตานจากประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งทําให
บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการเจาะสํารวจตอไปได 
ดังนั้น อยากทราบวาการเจาะสํารวจในพื้นที่อําเภอ
ดานขุนทด ทางบริษัทฯ จะมีการดําเนินการอยางไร
เพ่ือเปนการปองกันหรือแก ไขปญหาท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นลวงหนากอนหรือไม 

 
 
 

- สําหรับขอหวงกังวลดังกลาวทางวิศวกรปโตรเลียมไดนํามาพิจารณา
ประกอบการออกแบบหลุมเจาะของโครงการเรียบรอยแลว โดยเฉพาะ
เรื่องกาซไฮโดรเจนซัลไฟดท่ีเกิดขึ้นภายในหลุมเจาะ ยกตัวอยางการเจาะ
หลุมสํารวจที่ผานมาของบริษัทฯ ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่ อําเภอจัตุรัส 
เนื่องจากพื้นที่ดงักลาวยังไมเคยมีการเจาะสํารวจปโตรเลียมมากอน ในชวง
ที่ทําการออกแบบหลุมเจาะ บริษัทฯ คอนขางกังวลวาในระหวางที่ทําการ
เจาะสํารวจจะพบอะไรภายในหลุมเจาะบาง สงผลใหบริษัทฯ ตองกําหนด
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมครอบคลุมในทุก ๆ 
ดาน โดยเฉพาะมาตรการฯ เก่ียวกับกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งทางบริษัทฯ 
ไดกําหนดใหมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดกาซความไวสูงทั่วบริเวณแทนเจาะ
สํารวจทุกทิศทางลม เพ่ือเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะบริเวณ 
ปากหลุม เพราะหากพบกาซที่เปนอันตรายพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูใน
ขณะนั้นจะไดรับผลกระทบกอนเปนอันดับแรก ซึ่งท่ีตัวของพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานจะมีการติดตั้งอุปกรณตรวจวัดเพื่อเฝาระวังตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ในทุกแทนเจาะจะตองมีการติดต้ังอุปกรณวัดกาซ
ทุกชนิด โดยเครื่องมือดังกลาวจะมีความละเอียดคอนขางสูง หากมีการ
รั่วไหลเกิดขึ้นจะสามารถตรวจวัดไดในทันที และในการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จะมีการกําหนดมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมไวหลายระดับตามความรุนแรงของ
ผลกระทบ จนสุดทายหากมีผลกระทบเกิดขึ้นในระดับทีเ่ปนอันตรายที ่
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และคําชี้แจง (ตอ-3) 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ตอ-3) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-3) 
 บริเวณปากหลุมจะมีอุปกรณที่เรียกวา เชียรแรม (Shear Rams) ซึ่งจะทํา

หนาที่ตดัระบบตาง ๆ ภายในหลุมเจาะ แมกระทั่งกานเจาะที่เปนเหล็กขนาด
ใหญก็สามารถตัดใหขาดได เพียงแคกดสวิทซตัวเดียว ดังนั้น ขอใหมั่นใจวา
สิ่ง ท่ีเกิดขึ้นภายในหลุมจะอยู เฉพาะภายในหลุมจะไมสามารถออกมา
ภายนอกได และขอใหมั่นใจวาทางบริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด และจะไมมีกาซท่ีอันตรายระบายออกสู
ภายนอกแทนเจาะจนไปถึงชาวบานที่อยูใกลเคียงได สําหรับผลกระทบเรื่อง
เสียง เนื่องจากเสียงที่เกิดขึ้นจากแทนเจาะ คือ เสียงจากเครื่องปนไฟที่ใชใน
การขับเคลื่อนมอเตอรในการหมุนหัวเจาะ ซึ่งเครื่องปนไฟจะเดินเครื่อง
ตลอดเวลา ท้ังน้ี ในการศึกษาดานสิ่งแวดลอมจะมีการกําหนดมาตรการฯ 
ใหทําการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชน/บานพักอาศัยที่อยูใกลเคียง 
ฐานเจาะของโครงการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบอยูแลว อีกทั้งหากมี
ชุมชน/บานพักอาศัยอยูใกลกับพ้ืนท่ีฐานเจาะมาก ๆ และประเมินแลวพบวา
อาจไดรับผลกระทบดานระดบัเสียงจากการดําเนินงานของโครงการ บริษัทฯ 
จะทําการติดตั้งกําแพงกันเสียงเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในขณะ
นี้อยูในระหวางขั้นตอนของการศกึษาและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ใหครอบคลุมรอบดาน และจะนําผลการศึกษามาเสนอใหที่ประชุมทราบใน
การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 แตอยางไรก็ตาม 
หากทานใดไดรับผลกระทบในชวงที่มีการเจาะสํารวจของโครงการ สามารถ
ติดตอแจงไปท่ีบริษัทฯ หรือแจงไปที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยทางกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติจะสงเจาหนาที่ลงมาตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น และ
หากพิสูจนไดวาเปนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการเจาะสํารวจของ
โครงการ บริษัทฯ จะตองพิจารณาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความ
เหมาะสม 

ศ.ดร.วสัญชชยา เขตบํารุง ผูแทนมหาวิทยาลัยวงษ
ชวลิตกุล 
- ขอเสนอใหทําการศึกษาขอมูลเชิงลึกผลกระทบดาน

สุขภาพตอกลุมผูเปราะบาง อาทิ ผูปวย ผูพิการ 
และเด็ก เพิ่มเติม เพ่ือเปนการเฝาระวัง รวมถึง
กําหนดมาตรการรองรับสําหรับกลุมดังกลาวดวย 

 
 

- ในขั้นตอนการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ทางบริษัทที่ปรึกษา
จะทําการศึกษาผลกระทบครอบคลุมท้ังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนที่อยูโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากตําแหนงที่ตั้งฐาน
เจาะท้ัง 4 ฐาน โดยในการศึกษาดานสุขภาพจะพิจารณาถึงปจจัยดาน 
สิ่งคุกคามทางสุขภาพ สิ่งแวดลอม การรับสัมผัส (เสนทางการรับสัมผัส 
การรับสัมผัสในกลุมประชาชน คนงาน พนักงานโครงการ และกลุมที่มีความ
เปราะบาง) ผลกระทบตอสุขภาพ บริการทางการแพทย รวมถึงระบบสังคม
และชีวิตความเปนอยู ซึ่งจะนําผลการศึกษามาเสนอใหท่ีประชุมทราบในการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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และคําชี้แจง (ตอ-4) 
 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ตอ-4) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-4) 
คุณธนราชัย อิ่มภิรมย  ผูแทนนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
- ขอใหเสนอใหมีอุปกรณเพื่อแสดงผลการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ แบบ Real Time 
ใหกับหนวยงานทองถิ่นหรือชาวบานในพื้นที่ไดรับ
ทราบ 

 
 
- ในขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จะมีการ

กําหนดมาตรการใหมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ แตไมได
เปนแบบ Real Time เน่ืองจากอุปกรณที่ใชสําหรับการตรวจวัดแบบ Real 
Time จะใชกับแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเกิดอยางตอเนื่อง และมีการดําเนินงาน 
ในระยะยาว เชน โรงงานอุตสาหกรรม จึงจะมีการติดตั้งอุปกรณการตรวจวัด
แบบออนไลนเพื่อเชื่อมตอขอมูลกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการเจาะ
สํารวจปโตรเลียมเปนโครงการระยะสั้นจึงใชวิธีการตรวจวัดขณะที่มีกิจกรรม 
ในแตละชวง เพ่ือดูวาในแตละชวงที่ดําเนินการมีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม เชน 
ในชวงที่มีการกอสรางฐานเจาะ อาจมีฝุนละอองเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงจะทําการ
ตรวจวัดคาฝุนละอองในระหวางดําเนินการ สวนในชวงที่ทําการเจาะสํารวจ 
อาจจะเกิดผลกระทบดานระดับเสียง จึงจะทําการตรวจวัดระดับเสียง 
ในระหวางดําเนินการ โดยการตรวจวัดจะดําเนินการในจุดท่ีประเมินแลววา 
จะไดรับผลกระทบ เชน บานท่ีใกล ท่ีสุด แหลงน้ําท่ีอยูทายน้ํา เปนตน 
แตอยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอรับขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาเพ่ือหา
แนวทางการเผยแพรผลการตรวจวัดท่ีเหมาะสมตอไป 

3. เศรษฐกจิ-สังคม 
คุณอุดม  สรอยแสงพันธ คณะกรรมการธรรมา 
ภิบาลจังหวัดนครราชสีมา 
- อยากทราบวาชาวบานหรือเจาของที่ดินจะไดรับ

ประโยชนอะไรจากการสํารวจในครั้งนี้ และหาก
สํารวจไมพบจะมีการชดเชยใหกับเจาของท่ีดิน
บริเวณน้ันอยางไร 

 
 

- ตามกฎหมายทรัพยากรใตดินจะเปนของรัฐ สวนดานบนผิวดินจะเปน
กรรมสิทธิ์ของผูท่ีถือครอง ที่ดิน และตาม พ.ร.บ. ปโตรเลียม ถือวาปโตรเลียม
เปนของรัฐ และผูรับสัมปทานเปนผูท่ีมาลงทุนเพ่ือสํารวจทรัพยากรเพ่ือนํามา
พัฒนาประเทศ สวนผลประโยชนที่เจาของท่ีดินจะไดรับคือ คากรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
โดยผูรับสัมปทานตองเจรจากับเจาของท่ีดินวาตองการใหเชาหรือซื้อ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการตกลงรวมกันทั้งสองฝาย ซึ่งการจัดหาที่ดินเพื่อการเจาะสํารวจ 
ในครั้งน้ีแตกตางจากการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติทีผู่รับสัมปทานได
ดําเนินการสํารวจในพ้ืนท่ีไปเมื่อประมาณปลายปที่ผานมา โดยในการสํารวจ
คลื่นไหวสะเทือนจะมีการวางสายหรือการเดินผานเขาไปในที่ดินของชาวบาน 
ซึ่งจะมีการจายคาชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยคิดความเสียหายเปนพ้ืนที่ 
(ตารางเมตร) แลวคํานวณคาชดเชยตามราคาพืชผลที่ปลูกอยู ณ ขณะนั้น สวน
กิจกรรมการเจาะสํารวจในครั้งนี้ ผูรับสัมปทานจะตองจัดหาพื้นท่ีที่จะทําการ
เจาะสํารวจซึ่ งจะใช พ้ืนที่ประมาณ 10 ไร  ซึ่ งตาม พ.ร.บ. ปโตรเลียม 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสามารถเวนคืนพ้ืนท่ีดังกลาวได แตตลอดระยะเวลา 
ที่ผานมากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไมไดนําขอกําหนดดังกลาวมาใช เนื่องจากเห็นวา
เจาของท่ีดินควรท่ีจะไดรับประโยชนจากการเขามาดําเนินงานของผูรับ
สัมปทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงใหผูรับสัมปทานดําเนินการติดตอกับ
เจาของท่ีดิน และตกลงกันตามความพึงพอใจของท้ังสองฝาย  
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ตารางที่ 3.4-3 
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และคําชี้แจง (ตอ-5) 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ตอ-5) 
3. เศรษฐกจิ-สังคม (ตอ-1) 
คุณอุดม  สรอยแสงพันธ คณะกรรมการธรรมา 
ภิบาลจังหวัดนครราชสีมา  
- หากในอนาคตบริษัทฯ จะทําการผลิตปโตรเลียม

อยากทราบวาเจาของที่ดินหรือชาวบานบริเวณท่ีมี
การผลิตจะไดรับผลประโยชนหรือสิทธิพิ เศษ
อะไรบาง นอกเหนือจากท่ีใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 
 
- ในอนาคตหากสํารวจพบปโตรเลียมที่สามารถดําเนินการผลิตไดในเชิง

พาณิชย ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีจะไดรับคาภาคหลวงเพ่ือ
นํามาใชในการพัฒนาชุมชน และนอกจากคาภาคหลวงดังกลาวทางบริษัทฯ 
ยังมีโครงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน อาทิ การมอบทุนการศึกษาใหกับ
เยาวชนในพ้ืนท่ี การสนับสนุนกิจกรรมประเพณีทองถิ่น เปนตน แตอยางไร 
ก็ตาม เน่ืองจากในขณะนี้ยังไมสามารถทราบไดวาปโตรเลียมที่อยูดานลางจะ
มีมากนอยเพียงใด เจาะสํารวจลงไปแลวจะพบหรือไม ซึ่งจะทราบไดก็
ตอเมื่อทําการเจาะสํารวจเพ่ือประเมินศักยภาพเทานั้น 

- ยกตัวอยางโครงการกังหันลม เจาของที่ดินมีสิทธิ ์
ที่จะไดรับผลประโยชนปตอป แตทําไมโครงการ
เจาะสาํรวจปโตรเลียมถึงใหผลตอบแทนไมเหมือนกับ
โครงการกังหันลม  

- ในพ้ืนท่ีจุดที่ตั้งกังหันลมที่หวยบงจะมีพื้นท่ี 2 สวนดวยกัน คือ 1) พื้นท่ีที่เปน
เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ 2) พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
เปนโฉนดที่ดิน โดยพื้นที่ท่ีเปน ส.ป.ก. จะใชวิธีการเชา ซึ่งจะทําการเชาและ
จายคาเชาใหกับ ส.ป.ก. ในพ้ืนที่ และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา
ก็จะคืนพ้ืนท่ีใหกับ ส.ป.ก. ดังเดิม สวนพ้ืนที่ท่ีเปนโฉนดท่ีดินจะทําการซื้อ
จากเจาของที่ดิน  ซึ่งพื้นท่ีที่จะดําเนินการเจาะสํารวจในครั้งนี้ เปนพ้ืนที่ที่มี
เอกสารสิทธิ์เปนโฉนดที่ดิน ดังนั้นในการดําเนินการในพื้นท่ีที่มีเอกสารสิทธิ์
เปนโฉนดท่ีดินก็จะไมแตกตางกับโครงการกังหันลม  

คุณสมชาย บางพิทักษ กลุมอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานอําเภอ
ดานขุนทด 
- ขอเสนอใหทางบริษัทฯ พิจารณากําหนดอัตรา

คาชดเชยใหกับเจาของท่ีดินตามความเหมาะสม และ
ขอใหอิงราคาที่ทําการเชาหรือซื้อขายอยู ณ ปจจุบัน 
เพราะการซื้อหรือการเชาท่ีดินสําหรับโครงการ
ประเภทน้ีไมสามารถนํากฎหมายเวนคืนมาใชได 

 
 
 

- ทางบริษัทฯ จะทําการเจรจากับเจาของที่ดินจนเปนที่พึงพอใจของท้ัง 2 ฝาย  

คุณสมบูรณ  ชัยศิรินิรันดร ผูอํานวยการสํานักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 5 
- ในการทําถนนทางเขาฐานเจาะหากมีการผานท่ีดิน

ของชาวบานจะมีการจายคาชดเชยหรือไม และ
หลังจากที่ดําเนินการเจาะสํารวจเสร็จเรียบรอยแลว 
หากถนนดังกลาวเปนประโยชนกับผู ท่ีมีที่ดินอยู
ใกลเคียงบริเวณนั้น ควรจะยกใหชาวบานไดใช
ประโยชนรวมกัน 

 
 
- ที่ดินตรงบริเวณที่จะทําถนนลําลองเขาพ้ืนที่โครงการ ทางบริษัทฯ จะทําการ

เชา โดยวัสดุที่นําไปใชทําถนนหากชาวบานในพ้ืนที่ไมตองการทางบริษัทฯ            
จะดําเนินการรื้อออกและถาตองการใหคงไวเหมือนเดิมทางบริษัทฯ ก็ยินดี 
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ตารางที่ 3.4-3 
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และคําชี้แจง (ตอ-6) 
 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ตอ-6) 
4. การมีสวนรวมของประชาชน 
พ.อ.วีระศักดิ์  สาระชาติ  กอ.รมน.จ.นครราชสีมา 
- ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

อาจจะมีประชาชนเพียงบางสวนมาเขารวมประชุม 
และบางสวนที่ไมมาเขารวมการประชุม ทางบริษัทฯ 
จะมีการดําเนินการอยางไรที่จะประชาสัมพันธให 
ผูที่ ไมมาเขารวมการประชุมไดรับทราบขอมูล
ขาวสารของโครงการ เพราะท่ีผานมาเวลาเกิด 
ผลกระทบและเกิดการรองเรียนขึ้น สวนใหญ 
จะระบุวาไมรับทราบวามีการประชุม 

 
- ทางบริษัทท่ีปรึกษาไดทําการรับฟงความคิดเห็นผานการจัดเวทีรับฟงความ

คิดเห็นท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ และหมูบานท่ีเปนท่ีตั้งฐานเจาะ โดยใน
ระดับหมูบานท่ีเปนท่ีตั้งฐานเจาะได ทําการเชิญหมูบานที่อยูในรัศมี 1 
กิโลเมตรจากที่ตั้งฐานเจาะ มาเขารวมการประชุมครบทุกหมูบาน แตอยางไร
ก็ตาม ในการมาเขารวมประชุมของประชาชนท่ีอยูในพื้นท่ี บริษัทท่ีปรึกษา 
ไมสามารถกําหนดไดอยางชัดเจนวาทานใดสะดวกหรือไมสะดวกเขารวม
ประชุม ดังนั้น เพื่อใหการรับฟงความคิดเห็นครอบคลุมท้ังผูที่มาเขารวมและ
ผูท่ีไมไดมาเขารวมการประชุม ทางบริษัทที่ปรึกษาจะทําการสํารวจความ
คิดเห็นดวยแบบสอบถามเพ่ิมอีกชองทางหนึ่ง โดยจะทําการสํารวจความ
คิดเห็นของครัวเรือนที่อยูในรัศมี 1 กิโลเมตรจากท่ีตั้งฐานเจาะทุกครัวเรือน 
เนื่องจากเปนผูที่มีโอกาสจะไดรับผลกระทบมากที่สุด สวนครัวเรือนในรัศมี 
1-5 กิโลเมตรจากท่ีตั้งฐานเจาะ บริษัทท่ีปรึกษาจะใชวิธีการสํารวจโดยใช
หลักทางสถิติทําการสุมตัวอยางตามหลักสังคมศาสตรใหไดคาความเชื่อม่ันที่
เชื่อถือได  

ประธานชมรมสื่อมวลชนอําเภอดานขุนทด 
- ขอฝากใหทางบริษัทฯ ทําการประชาสัมพันธให

ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง 
ทั้งขอดี ขอเสีย รวมถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
เพราะไมอยากใหเกิดการตอตานในพ้ืนท่ี 

 
- นอกเหนือจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานเวทีระดับ

จังหวัด อําเภอ และหมูบานที่ต้ังฐานแลว ไดทําการประชาสัมพันธและสํารวจ
ความคิดเห็นของครัวเรือนที่อยูในรัศมี 1 กิโลเมตรจากที่ตั้งฐานเจาะ 
ทุกครัวเรือน เนื่องจากเปนผูที่มี โอกาสจะไดรับผลกระทบมากที่สุด 
สวนครัวเรือนในรัศมี 1-5 กิโลเมตรจากท่ีตั้งฐานเจาะ บริษัทท่ีปรึกษาจะใช
วิธีการสํารวจโดยใชหลักทางสถิติทําการสุมตัวอยางตามหลักสังคมศาสตร 
ใหไดคาความเชื่อมั่นที่เชื่อถือได รวมถึงไดทําการแจกเอกสารแผนพับ
ประชาสัมพันธโครงการใหกับผูนําชุมชนที่อยูในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้ง
ฐานเจาะ เพื่อติดเผยแพร ณ หนวยงานที่เกี่ยวของระดับจังหวัด ที่วาการ
อําเภอดานขุนทด องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ี ที่ทําการหมูบานที่เปน
ที่ตั้งฐานเจาะ และรานคาในชุมชน เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหผูที่อยู 
ในพ้ืนท่ีไดรับทราบขอมูลขาวสารเพิ่มเติมอีกชองทางหน่ึง 

คุณบัณฑิต  ปนเต ศึกษานิเทศกจังหวัดนครราชสีมา 
- อยากทราบวาหากทางสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่

จังหวัดนครราชสีมามีความประสงคที่จะขอเขาไป
ศึกษาดูงานในพื้นที่ท่ีมีการเจาะสํารวจสามารถทํา
ไดหรือไม 

 
- ในระหวางท่ีมีการเจาะสํารวจบริษัทฯ ไมสามารถใหบุคคลภายนอกเขาไป

ศึกษาดูงานได เนื่องจากในเรื่องของความปลอดภัย เพราะในชวงท่ีมีการเจาะ
สํารวจอาจจะพบกาซที่อาจจะเปนอันตรายได แตอยางไรก็ตาม หากทาง
หนวยงานในพ้ืนท่ีมีความประสงคท่ีจะขอเขาไปเยี่ยมชมพ้ืนที่ท่ีมีการเจาะ
สํารวจปโตรเลียม ขอใหทําหนังสือและประสานมาที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
เพื่อทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะไดพิจารณาและจัดเจาหนาท่ีที่มีความรู 
พาเขาเยี่ยมชมพื้นท่ีเจาะสํารวจ 

5. ขอเสนอแนะ 
คุณสุรินทร  แสงไทยทวีพร พลังงานจังหวัดนครราชสีมา 
- ขอเสนอทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่องการขอตัวอยางดินหรือเศษหินที่ไดจากการเจาะสํารวจปโตรเลียมในทุกระดับความลึก 

ที่ทําการเจาะสํารวจ และหัวเจาะท่ีไมสามารถใชงานไดแลว มาจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑไวท่ีโรงเรียนมัธยมดานขุนทด เพื่อเปนแหลง
เรียนรูธรณีวิทยาใตโลกใหกับเยาวชนในพื้นท่ีไดศึกษา 
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และคําชี้แจง (ตอ-7) 
 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
เวทีสาธารณะระดับอําเภอและตําบล (Public Meeting) 
1. รายละเอียดโครงการ 
คุณกิตติพงษ พิทักษสกุลถาวร ตัวแทนประชาชน
หมูที่ 14 ตําบลดานขุนทด 
- อยากทราบวาเจาของสัมปทานปโตรเลียม คือใคร 

 
 
- เจาของสัมปทานปโตรเลียมคือ รัฐบาล โดยรัฐบาลไดใหสัมปทานปโตรเลยีม

แกผูที่สนใจที่จะเขารับสัมปทานปโตรเลยีม สวนทรัพยากรธรรมชาติทุกอยาง
ตามขอกฎหมายจะเปนของรัฐ ฉะน้ัน ผูใดท่ีจะทําการสํารวจปโตรเลียม 
ผลิตปโตรเลียม หรือดําเนินการใด ๆ ก็ตามจะตองไดรับสัมปทานจากรัฐบาล
กอนที่จะดําเนินการ 

2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
คุณกิตติพงษ พิทักษสกุลถาวร ตัวแทนประชาชน
หมูที่ 14 ตําบลดานขุนทด 
- บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมมีนักวชิาการในดาน

ใดบางท่ีมาใหความรูในวนันี้ และมีนักวิชาการท่ีเปน
ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีบาง
หรือไม เนื่องจากชาวบานในพ้ืนท่ีสวนใหญไมทราบ
ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ในความเห็นสวนตัว
ไมไดคัดคาน และอยากใหมาดําเนินการในพื้นที ่
เร็ว ๆ แตอยากใหประชาชนไดรับรูขอมูลที่ เปน
ขอ เท็จจริ ง  ทั้ ง ในด านผลกระทบต อสุขภาพ 
และผลกระทบในดานอ่ืน ๆ รวมถึงแนวทางการ
แกไขในกรณีท่ีเกิดผลกระทบขึ้น จากนักวิชาการ
ของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งจะสรางความเชื่อถือใหกับ
ประชาชนในพื้นท่ีได 

 
 

- ในการจั ดทํ าราย งานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล อม 1 ฉบับ 
จะประกอบดวยหัวขอในการศึกษาท่ีหลากหลายดาน อาทิ ดานอากาศ เสียง 
คุณภาพนํ้าผิวดิน นิเวศวิทยา เปนตน ซึ่งในแตละหัวขอจะตองใชนักวิชาการ
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยคณะผูศึกษาจะประกอบดวย นักวิชาการ
ที่เปนเจาหนาที่ประจําของบริษัทฯ และนักวิชาการภายนอกรวมในการศึกษา 
ซึ่งนักวิชาการภายนอกมีทั้งผูเชี่ยวชาญท่ีสังกัดหนวยงานราชการและ
นักวิชาการอิสระท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สําหรับนักวิชาการที่มา 
เขารวมในการประชุมครั้งนี้เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการ
ประชุมในครั้งน้ีนักวิชาการท่ีเปนผูเชีย่วชาญเฉพาะดานจะลงพื้นท่ีเพื่อสํารวจ
และเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ อีกครั้ง 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวตะเกียด 
- ขอเสนอใหมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในดาน

ตาง ๆ อาทิ ดิน นํ้า อากาศ เปนตน ทั้งในชวงกอน
ดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และหลังดําเนินการ 
ในระยะ 6 เดือน ถึง 1 ป โดยควรลงรายละเอียดให
ชัดเจนวากอนดําเนินการเปนอยางไร และหลัง
ดําเนินการไปแลวเปนอยางไร รวมถึงควรศึกษา
สภาพความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนที่ดวยวา
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม จะดีขึ้นหรือแยลง  

 
- สําหรับขอเสนอแนะทุกเรื่องที่ไดเสนอมานั้น เปนสิ่งที่ทางบริษัทฯ จะตอง

นํามาปฏิบัติในขั้นตอนการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เชนการเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดเสนอมานั้นถูกตอง
ตามหลักวิชาการ โดยบริษัทฯ จะตองทําการเก็บขอมูลดานสิ่งแวดลอมกอนมี
โครงการ ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยทางบริษัทท่ีปรึกษาจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บ
ตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ เพ่ือนําไปเปนขอมูลพื้นฐานวา
กอนที่จะมีโครงการคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่เปนอยางไร และเมื่อมี
โครงการก็จะตองทําการเก็บตัวอยางอีกครั้ง เพ่ือนํามาเปรียบเทียบวาในชวง
ดําเนินกิจกรรมของโครงการในแตละระยะคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันดับแรกจะตอง
สันนิษฐานกอนวาเกิดจากการดําเนินงานของโครงการหรือไม และท่ีเกิดการ
ปนเปอนนั้นมาจากสาเหตุใด สําหรับผลการศึกษาในแตละดานบริษัทที่
ปรึกษาจะนํากลับมาเสนอใหกับที่ประชุมไดรับทราบในการประชุมรับฟง
ความคดิเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 

 
 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 64 

ตารางที่ 3.4-3 
สรุปขอซักถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจากการประชุมการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

และคําชี้แจง (ตอ-8) 
 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
เวทีสาธารณะระดับอําเภอและตําบล (Public Meeting) (ตอ-1) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวตะเกียด 
- อยากทราบวาทางโครงการจะใชเสนทางใดในการ

ขนสงใชเสนทางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือไม และหากมีการขนสงกาซธรรมชาติหรือ
ปโตรเลียมหลายเท่ียวตอวันจะกอเกิดใหความ
เดือดรอนรําคาญตอประชาชนในพื้นท่ีหรือไม 

 
- การดําเนินงานของโครงการในระยะนี้เปนกิจกรรมการเจาะสํารวจปโตรเลียม

เพื่อดูปริมาณปโตรเลียมที่พบ ซึ่งไมสามารถทําการผลิตไดจึงยังไมไดมีการ
ขนสงปโตรเลียมออกนอกฐานเจาะสํารวจ อยางไรก็ตาม ในอนาคตหากพบ
ปโตรเลียมและจะดําเนินการผลิต บริษัทฯ ตองประเมินวาสามารถผลิต
ปโตรเลียมไดในปริมาณเทาใด และจะทําการขนสงทางใดจึงจะเหมาะสม 
รวมท้ังตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับการ
ดํ า เ นินการในระยะผลิต เพื่ อ เสนอตอสํ านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ใหความเห็นชอบกอนเริ่ม
ดําเนินการ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินงานคนละชวงกับการ
ดําเนินงานของโครงการในปจจุบัน ซ่ึงเปนเพียงการเจาะสํารวจปโตรเลียม
เพื่อดูปริมาณปโตรเลียมเทานั้น 

คุณพงษเทพ ประเสริฐศรี ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบล
บานเกา 
- เนื่องจากฐานเจาะ DKT-2 อยูหางจากชุมชนไมถึง 1 

กิ โล เมตร ชาวบ านในพื้นที่คอนขางกั งวลตอ
ผลกระทบเรื่องฝุนละออง กลิ่น เสียง และผลกระทบ
ตอแหลงนํ้าที่อยูขางเคียง เน่ืองจากเปนแหลงน้ําดิบ
ที่ใชในการผลิตน้ําประปา ซึ่งอยูหางจากฐานเจาะ 
DKT-2  ไมถึง 500 เมตร และหากเกิดผลกระทบขึ้น 
ทางบริษัทฯ จะมีมาตรการในการเยียวยาอยางไร 

 
 

- ในขั้นตอนการทํางานจะคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นรอบดาน โดยทาง
บริษัทฯ ไดใหบริษัท วิช่ัน อี คอนซลัแทนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีปรึกษาดาน
สิ่งแวดลอมที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงานภาครัฐเขามาดําเนินการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางตรงไปตรงมา จึงขอใหมั่นใจวาในการศึกษา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจะไมศึกษาเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนกับทาง
บริษัทฯ เพียงดานเดียวเทานั้น และในการเลือกท่ีตั้งฐานเจาะทางบริษัทฯ 
ไดพิจารณาจุดท่ีอยูหางจากชุมชนเพ่ือใหมีผลกระทบนอยที่สุด โดยผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดข้ึนในชวงท่ีมีการเจาะสํารวจ ไดแก ผลกระทบดานเสียง เน่ืองจาก
ในบริเวณแทนเจาะจะมีเครื่องปนไฟที่ใชปนไฟใหกับมอเตอรเพ่ือหมุนหัวเจาะ 
ซึ่งจะทํางานตลอด 24 ชั่วโมง หากมีบานเรือนอยูใกลก็อาจจะเกิดการรบกวน
ได ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาเลือกท่ีตั้งใหอยูหางออกมาในระยะที่ไมไดรับ
ผลกระทบ สําหรับผลกระทบเรื่องฝุนละออง เน่ืองจากการเจาะของโครงการ
จะเปนการเจาะโดยการคอย ๆ หมุนหัวเจาะลงไปในดิน ซึ่งคลายกับการเจาะ
น้ําบาดาล และใชระบบนํ้าโคลนเปนตัวชวยในการพาเศษดินเศษหินขึ้นมา
ดานบน ซึ่งวิธีการดังกลาวจะไมทําใหเกิดฝุนละออง สวนผลกระทบเรื่องการ
ปนเปอน บริษัทฯ ไดมีการออกแบบใหมีการปองกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นตอแหลงน้ําที่อยูขางเคียง โดยนํ้าโคลนที่ใชในการชวยเจาะจะอยูใน
ระบบปดจะไหลขึ้นมาตามทอเพื่อเขาสูถังเก็บ ซึ่งกอนที่จะนําเขาสูถังเก็บจะมี
การแยกเศษดินเศษหินท่ีไดออกจากน้ําโคลนกอน โดยเศษดินเศษหินท้ังหมด
จะถูกนําสงไปกําจัดท่ีโรงงานปูนซีเมนตทีพีไอ จังหวัดสระบุรี สวนน้ําโคลนท่ี
ไดก็จะถูกนํากลับไปใชใหมภายในหลุมเจาะ สวนบริเวณพ้ืนท่ีที่ทําการเจาะจะ
มีการเทพ้ืนคอนกรีตโดยมีรางระบายน้ําลอมรอบ หากมีการหกหลนรั่วไหล 
ก็จะอยูเฉพาะบริเวณพ้ืนคอนกรีต และไหลลงสูรางระบายนํ้าเพ่ือรวบรวมไว
ในบอเก็บนํ้าปนเปอน ซึ่งเปนบอคอนกรีต โดยน้ําท่ีรวบรวมไวในบอเก็บน้ํา
ปนเปอนท้ังหมดจะถูกขนสงเพ่ือนํากําจัด  โดยวิธีการเผาที่โรงงานปูนซีเมนต
ทีพีไอ จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้บริเวณโดยรอบพื้นท่ีฐานเจาะบริษัทฯ จะทํา
คันดินลอมรอบ เพื่อปองกันไมใหนํ้าท่ีอยูภายในฐานเจาะไหลออกสูภายนอก
ในกรณีที่มีฝนตกหนัก  

 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 65 

ตารางที่ 3.4-3 
สรุปขอซักถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจากการประชุมการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

และคําชี้แจง (ตอ-9) 
 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
เวทีสาธารณะระดับอําเภอและตําบล (Public Meeting) (ตอ-2) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ) 
คุณพงษเทพ ประเสริฐศรี ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบล
บานเกา 
- อยากทราบวาหากเกิดผลกระทบตอสุขภาพของ

ผูสูงอายุ หรือเด็กท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ทางบริษัทฯ 
จะมีมาตรการในการเยียวยาอยางไร 

 
 
- หากเหตุการณใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของทางบริษัทฯ และ

สามารถพิสูจนทางการแพทยแลววาเกิดจากการดําเนินงานของทางบริษัทฯ 
บริษัทฯ จะตองรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดขึ้น  

3. เศรษฐกจิ-สังคม  
นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวตะเกียด 
- หากมีการผลิตในพื้นที่ ชาวบาน วัด และโรงเรียน 

ในพ้ืนท่ีจะไดรับประโยชนอะไรบางจากโครงการ 

 
- สําหรับผลประโยชนท่ีไดรับในกรณีท่ีมีการผลติปโตรเลียมจะแบงตามสัดสวน

ดังนี้  
- 20% ใหกับ อบต. และเทศบาลในพ้ืนท่ีที่มีการผลิตปโตรเลียม 
- 20% ใหกับ อบจ. ในพื้นท่ีที่มีการผลิตปโตรเลียม  
- 10% ใหกับ อบต. และเทศบาลอื่นในจังหวัดท่ีมีการผลิตปโตรเลียม 
- 10% ใหกับ อบต. และเทศบาลจังหวัดอ่ืน ๆ  
- 40% ใหกับกระทรวงการคลัง 
ทั้งนี้ หากโครงการจะมีการผลิตในอนาคตจะขอนําขอมูลมาเรียนใหทราบ           
อีกครั้ง 

4. การมีสวนรวมของประชาชน 
ตัวแทนประชาชนตําบลสระจรเข 
- ที่ผานมาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการเจาะสํารวจ 

ใน พ้ืนที่ ใดมาบ าง  และเปนไดหรือไม ท่ีจะพา
ประชาชนในพ้ืนที่อําเภอดานขุนทดไปศึกษาดูงาน
ในพ้ืนท่ีที่มีการเจาะสํารวจ เพ่ือใหประชาชนไดเห็น
ภาพวาการดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบเกิด
ขึ้นกับประชาชนท่ีอยูในพื้นที่นั้นหรือไม 

 
- เมื่อประมาณ 4 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดดําเนินการเจาะสํารวจที่อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ โดยทําการเจาะหลุมสํารวจจํานวน 2 หลุม แตไมประสบ
ความสําเร็จ พบเพียงรองรอยของปโตรเลียมแตมีปริมาณไมมากพอท่ีจะทํา
การผลิตในเชิงพาณิชย สําหรับพื้นท่ีที่อยูโดยรอบบริเวณฐานเจาะสํารวจยังคง
ทําการเกษตรกรรมไดตามปกติ ไมมีผลกระทบใด ๆ เกิดขึ้น สวนเรื่อง
การศึกษาดูงานในชวงของการเจาะสํารวจ เนื่องจากในปจจุบันบริษัทผูรับ
สัมปทานสวนใหญดําเนินการในระยะผลิตปโตรเลียม มีเพียงบริษัท โรงกลั่น
น้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด เพียงบริษัทเดียวท่ีมีแผนท่ีจะดําเนินการเจาะ
สํารวจในพ้ืนท่ีของอําเภอดานขุนทดในขณะนี้ จึงอาจไมมีพ้ืนท่ีใหศึกษาดูงาน
ในชวงเวลานี ้

5. ขอเสนอแนะ 
คุณอนันต  พูนสวาย รองนายกองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด 
- ขอเสนอใหทางบริษัทฯ ทําการประชาสัมพันธใหชาวบานในพ้ืนที่ไดรับทราบขอมูลโครงการอยางตอเนื่อง และควรมีเอกสาร

ประชาสัมพันธโดยระบุทั้งขอดี ขอเสีย ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพ้ืนท่ีขางเคียง เผยแพรใหกับชาวบานไดรับทราบดวย เน่ืองจากใน
การสาํรวจคลื่นไหวสะเทือนท่ีผานมาชาวบานในพ้ืนที่ไมทราบวาจะมีการเดินเขาไปสํารวจในพ้ืนท่ี และเมื่อเกิดผลกระทบขึ้นชาวบานก็
จะมาแจงกับ อบต. ในพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 3.4-3 
สรุปขอซักถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจากการประชุมการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

และคําชี้แจง (ตอ-10) 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
การประชุมกลุมยอยในระดับหมูบาน (Community Meeting)  
1. รายละเอียดโครงการ 
คุณพวง  แกวขุนทด อดีตสารวัตรกํานันตําบล
ตะเคียน 
- หลังที่เจาะสาํรวจแลวปโตรเลยีมท่ีไดจะนําไปไหน 

 
 
- ในขั้นตอนนี้ขอโอกาสใหทางบริษัทฯ ไดทําการเจาะสํารวจเพ่ือพิสูจนวา 

ในพื้นท่ีมีหรือไมมีปโตรเลียมกอน และหากเจาะสํารวจแลวพบปโตรเลียม  
จะทําการทดสอบเพื่อประเมินปริมาณปโตรเลียมที่พบวาคุมคาท่ีจะทําการ
ผลิตในเชิงพาณิชยหรือไม ทั้งนี้ ในการที่บริษัทฯ จะดําเนินการผลิตไดจะตอง
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ในระยะผลิตอีก             
1 เลม ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของปโตรเลียมท่ีพบ 
รวมถึงการจัดการกับปโตรเลยีม ซึ่งในขั้นตอนดังกลาวทางบริษัทฯ จะตองทํา
การประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีอีกครั้ง  

ประชาชนหมูที่ 5 ตําบลดานขุนทด 
- อยากทราบวากรณีท่ีเจอปโตรเลียม และมีการผลิต

อยางตอเนื่อง จะมีการใสอะไรเขาไปทดแทน
ปโตรเลียมที่นําออกมาหรือไม 

 
- ในชั้นกักเก็บปโตรเลยีมบริเวณพ้ืนที่โครงการอาจจะเปนหินปูน หรือหินทราย 

ซึ่งในชั้นหินดังกลาวจะมีรอยแตกเล็ก ๆ ที่ปโตรเลียมสามารถเขาไปแทรกอยู
ขางใน เม่ือโครงการทําการดูดปโตรเลียมขึ้นมา รอยแตกเล็ก ๆ เหลานั้น 
จะยังคงอยู และจะไมมีการอัดหรือเติมอะไรเพื่อเขาไปแทนท่ีปโตรเลียม 
แตอยางใด 

2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ประชาชนหมูที่ 16 ตําบลดานขุนทด 
- บอเกรอะของโครงการจะมีวิธีการจัดการอยางไร 

 
- สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นภายในฐานเจาะสํารวจของโครงการ จะถูกเก็บรวบรวมไว

ภายในถังบําบัดน้ําเสีย ซึ่งภายในถังบําบัดนํ้าเสียดังกลาวจะมีจุลินทรียที่
สามารถยอยของเสียหรือสิ่งปฏิกูลใหเปนนํ้าใส ๆ ซึ่งน้ําดังกลาวจะไมมีกลิ่น 
และมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานที่สามารถระบายออกสูภายนอกได 

- อยากทราบวาในชวง 4-5 เดือน ที่ทําการเจาะ  
จะเจาะตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม และผูที่อยูใกลเคียง
ในรัศมี 1 กิโลเมตร จะเปนอันตรายหรือไม 

- การดําเนินการเจาะหลุมสํารวจของโครงการจะดําเนินการตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื่อใหการทํางานเสร็จเร็วขึ้น และเกิดผลกระทบนอยท่ีสุด โดยผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดกับชุมชนที่อยูใกลเคียง ไดแก เสียงดังท่ีเกิดจากการทํางานของ
เครื่องปนไฟที่จะเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง แตอยางไรก็ตาม ที่ระยะหางจาก
แหลงกําเนิดเสียง (เครื่องปนไฟ) มากกวา 100 เมตร จะไมไดยินเสียง
ดังกลาว ดังน้ัน ชุมชนที่อยูโดยรอบพื้นที่ฐานเจาะของโครงการท่ีมีระยะหาง
จากฐานเจาะของโครงการทั้ง 4 ฐาน มากกวา 200 เมตร จะไมไดรับ
ผลกระทบดานเสียงดังแตอยางใด รวมถึงผูท่ีอยูใกลเคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร
โดยรอบพื้นท่ีฐานเจาะของโครงการดวย  

- บอเกรอะของโครงการจะสงผลกระทบเรื่องกลิ่น 
ตอผูท่ีทําการเกษตรบริเวณใกลเคียงหรือไม 

- ถังบําบัดสิ่งปฏิกูลท่ีใชจะไมมีกลิ่นเหม็น จึงไมสงผลกระทบดานกลิ่นตอผูที่ 
ทําการเกษตรในบริเวณใกลเคยีง 

 
 
 
 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
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ตารางที่ 3.4-3 
สรุปขอซักถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจากการประชุมการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

และคําชี้แจง (ตอ-11) 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
การประชุมกลุมยอยในระดับหมูบาน (Community Meeting)  (ตอ-1) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-1) 
คุณพวง  แกวขุนทด อดีตสารวัตรกํานันตําบล
ตะเคียน 
- อยากใหกรมทรัพยากรธรณีชี้แจงถึงผลกระทบที่

อาจจะเกิดขึ้นจากการเจาะสํารวจในครั้งนี้วาการ
เจาะลึกลงไปที่ระดับความลึกประมาณ 5 กิโลเมตร
จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พ้ืนดิน และประชาชน
ในพ้ืนท่ีอยางไร   

 
 
- กรมที่ดูแลการดําเนินงานของผูรับสัมปทานปโตรเลียม คือ กรมเชื้อเพลิง

ธรรมชาติ  กระทรวงพลังงาน ซึ่ งแต เดิมจะอยู ภายใตการดูแลของ                 
กรมทรัพยากรธรณี และเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการไดทําการแยกออกมา
เปนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในปจจุบัน ท้ังนี้ ในการกําหนดจุดท่ีจะทําการเจาะ
สํารวจในครั้งนี้จะตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และจะตองอยูหาง
จากชุมชนและแหลงนํ้าตามเงื่อนไขในการศึกษาดานสิ่งแวดลอม สําหรับ
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงที่มีการเจาะ ไดแก ผลกระทบดานเสียงดัง 
ที่เกิดจากการทํางานของเครื่องปนไฟ ซึ่งใชในการขับเคลื่อนมอเตอรเพื่อหมุน
หัวเจาะ โดยเครื่องปนไฟดังกลาวจะทํางานตลอด 24 ชั่วโมง เน่ืองจาก
ตองการใหการทํางานในพื้นที่เสร็จโดยเร็ว และเกิดผลกระทบใหนอยท่ีสุด   
ซึ่งท่ีระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียง (เครื่องปนไฟ) มากกวา 100 เมตร           
จะไมไดยินเสียงดังกลาว แตอยางไรก็ตาม หากประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมแลว พบวา เสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมการเจาะสํารวจของโครงการ
จะสงผลกระทบตอชุมชน/บานพักอาศยัที่อยูใกล บริษัทฯ ตองทําการกําหนด
มาตรการฯ ในการลดผลกระทบดังกลาว อาทิ การติดตั้งกําแพงกั้นเสียง  
เปนตน สําหรับผลกระทบเรื่องฝุนละออง เนื่องจากการเจาะสํารวจในครั้งนี้ 
มีการใชน้ําโคลนในการชวยเจาะ ดังนั้น จึงไมทําใหเกิดฝุนละอองในชวงท่ี 
ทําการเจาะ โดยน้ําโคลนท่ีใชทั้งหมดจะอยูในระบบปด และในการเจาะแตละชั้น
จะมีการใสทอกรุและอัดซีเมนตโดยรอบจนถึงกนหลุม เพื่อปองกันไมใหน้ํา
โคลนที่ใชในการเจาะปนเปอนออกสูชั้นนํ้าบาดาลภายนอกได ซึ่งรายละเอียด
ตาง ๆ เหลานี้ รวมถึงผลการศึกษาและการกําหนดมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบในดานตาง ๆ ทางบริษัทที่ปรึกษาจะนํากลับมาเสนอใหกับที่ประชุม
ไดรับทราบในการประชุมรับฟงความคดิเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

คุณพงษเทพ ประเสริฐศรี ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบล
บานเกา 
- เนื่องจากฐานเจาะ DKT-2 อยูหางจากชุมชนไมถึง 1 

กิโลเมตร ชาวบานในพ้ืนท่ีคอนขางกังวลผลกระทบ
เรื่องฝุนละออง กลิ่น เสียง และผลกระทบตอแหลง
น้ําท่ีอยูขางเคียง เนื่องจากเปนแหลงนํ้าดิบที่ใชใน
การผลิตนํ้าประปา ซึ่งอยูหางจากฐานเจาะไมถึง 
500 เมตร และหากเกิดผลกระทบขึ้น ทางบริษัทฯ 
จะมีมาตรการในการเยียวยาอยางไร 

 
 

- สําหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น คือ ผลกระทบเรื่องฝุนละอองซึ่งจะเกิดข้ึน
ตามแนวเสนทางการขนสง โดยในชวงที่ทําการกอสรางฐานเจาะจะมีการปรับ
ถมดิน ซึ่งจะเปนผลกระทบหลัก สําหรับเสนทางการขนสงของโครงการจะใช
เสนทางที่วิ่งผาน อบต.ตะเคียน ไมไดวิ่งผานกลางหมูบาน แตจะใชเสนทางที่
วิ่งเลียบหมูบาน ซึ่งมีชุมชนต้ังอยูนอยมาก โดยผลกระทบหลักในชวงที่มีการ
กอสรางฐานเจาะมาจากการขนสงดิน ดังนั้น หากบริษัทฯ สามารถหาแหลงดินที่
อยูขางเคียงท่ีตั้งฐานเจาะไดก็ไมตองขนสงไกล ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะนอยลง 
และการขนสงแทนเจาะไมไดทําการขนสงตลอด 4 เดือน จะใชระยะเวลาการ
ขนสงประมาณ 1 สัปดาหเทานั้น โดยในชวงที่มีการขนสงจะมีเจาหนาท่ี
ตํารวจคอยอํานวยความสะดวกเรื่องการจราจรขนสง ซึ่งกอนท่ีจะทําการ
ขนสงอุปกรณดังกลาว ทางบริษัทฯ จะตองแจงใหทางชุมชนไดรับทราบกอน
ลวงหนา สําหรับผลกระทบเรื่องเสียง ในชวงที่มีการกอสรางฐานเจาะจะ
ดําเนินการเฉพาะในชวงเวลากลางวันเทาน้ัน แตผลกระทบเรื่องเสียงทีส่ําคัญ  

 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 3.4-3 
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และคําชี้แจง (ตอ-12) 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
การประชุมกลุมยอยในระดับหมูบาน (Community Meeting)  (ตอ-2) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-2) 
 คือ เสียงในชวงท่ีมีการเจาะหลุมสํารวจ เน่ืองจากจะตองทําการเจาะตลอด 24 

ชั่วโมง โดยแหลงกําเนิดเสียงหลักจะมาจากเครื่องปนไฟ แตถาเราอยูหาง
ออกมามากกวา 100 เมตร ก็จะไมไดรับผลกระทบ อยางไรก็ตาม หากมี
ผลกระทบเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จะตองมีการกําหนดมาตรการในการปองกัน 
ซึ่งจะตองปองกันตั้งแตตัวเครื่อง โดยอาจนํามาเครื่องปนไฟมาตั้งไวในตู 
คอนเทนเนอร หรือทํากําแพงลอมรอบ และหากผลกระทบยังเกิดขึ้นอยู
จะตองทําการติดตั้งกําแพงกั้นเสียงติดตลอดแนวฐานเจาะดานท่ีอยูใกลกับ
ชุมชน เพ่ือใหมั่นใจวาเสียงจะไมออกมาถึงชุมชน นอกจากน้ียังจะทําการ
ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณบานที่อยูใกลที่สุด โดยจะทําการตรวจในชวงที ่
ทําการเจาะ เพ่ือดูวาบานหลังดังกลาวไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือไม 
สําหรับผลกระทบตอแหลงน้ําผิวดิน เน่ืองจากฐานเจาะ DKT-2 อยูใกลกับ
แหลงน้ําสําคัญของชุมชนจํานวน 3 แหง คือ 1) ลําเชียงไกร ซึ่งเปนแหลงนํ้า
ดิบที่ใชในการผลิตน้ําประปาหมูบานหมูที่ 4 ตําบลบานเกา 2) หวยวังแคลน 
ซึ่งเดิมเคยใชในการผลิตนํ้าประปาหมูบานหมูที่ 4 ตําบลบานเกา แตปจจุบัน
น้ําแหงไมเพียงพอตอการผลิตน้ําประปา และ 3) หวยกุดมวง ซึ่งทางดาน 
ทิศใตถึงทิศตะวันออกของฐานเจาะ และเปนแหลงน้ําดิบที่ใชในการผลิต
น้ําประปาหมูบานหมูที่ 7, 13 และ 15 ตําบลตะเคียน ดังน้ัน ในการศึกษา
ดานสิ่งแวดลอมบริษัทท่ีปรึกษาจึงใหความสําคัญและไดพิจารณากําหนด 
จุดเก็บตัวอยางน้ําผิวดินในบริเวณโดยรอบฐานเจาะ DKT-2 ไวจํานวน 4 จุด                
โดย 2 จุด เก็บท่ีหวยกุดมวง และอีก 2 จุด เก็บท่ีลําเชียงไกร ซึ่งผลการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ําดังกลาวจะนํามาใชเปนขอมูลในการประเมินผลกระทบ
ของโครงการ เพ่ือกําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบตอไป 

- อยากทราบวาหากเกิดผลกระทบตอสุขภาพของ
ผูสูงอายุ หรือเด็กที่อาศัยอยูในพื้นท่ี ทางบริษัทฯ จะ
มีมาตรการในการเยียวยาอยางไร 

- ในเบื้องตนทางบริษัทที่ปรึกษาจะทําการเก็บขอมูลทางดานสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนท่ีอยูในรัศมีพ้ืนท่ีศึกษา 5 กิโลเมตร วาปจจุบันมีการปวย
เปนโรคอะไรบาง และมีอัตราการปวยเปนอยางไร โดยจะทําการศึกษาขอมูล
ยอนหลัง 3-5 ป และถามีโครงการแลวชาวบานในพ้ืนที่เจ็บปวยมากขึ้น 
จนผิดปกติ ก็อาจจะสันนิษฐานกอนวาเกิดจากการดําเนินงานของโครงการ
หรือไม และทําการหาสาเหตุและความเกี่ยวโยงกับกิจกรรมการดําเนินงาน
ของโครงการหรือไม ถาเกี่ยวของกับกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ 
บริษัทฯ จะตองเขามาดูแลและรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาตรการ 
ที่จะกําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ประชาชนหมูที่ 5 ตําบลดานขุนทด 
- อยากทราบวาในการเจาะสํารวจจะมีกาซพิษหรือ

กาซเสียขึ้นมาหรือไม และจะสงผลกระทบตอชุมชน
หรือไม  

 

- ในการเจาะสํารวจปโตรเลียมมีโอกาสที่จะมีกาซตาง ๆ ปะปนขึ้นมาจาก            
ปากหลุม ซึ่งบริษัทฯ จะทําการออกแบบใหมีการควบคุมโดยจะติดตั้งอุปกรณ
ตรวจวัดกาซไวบริเวณปากหลุม และบริเวณโดยรอบแทนเจาะสํารวจ เพ่ือ
ตรวจสอบวามีกาซขึ้นมาเปนกาซชนิดไหนบาง แตอยางไรก็ตาม กาซท่ีขึ้นมา
จากหลุมเจาะท้ังหมดจะถูกนํามาเผาทําลายเพ่ือไมใหเกิดการฟุงกระจายออก
สูชุมชน นอกจากน้ี บริษัทฯ จะทําการติดตั้งอุปกรณตรวจวัดกาซไวที่ 
ตัวพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูภายในแทนเจาะ เพื่อใหพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
สามารถทราบไดทันทีวามีกาซข้ึนมาจากปากหลุม ซึ่งในกรณีที่พบวามีปริมาณ
มากและอาจเปนอันตรายจะไดสามารถจัดการไดในทันที 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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และคําชี้แจง (ตอ-13) 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
การประชุมกลุมยอยในระดับหมูบาน (Community Meeting)  (ตอ-3) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-3) 
ประชาชนหมูที่ 5 ตําบลดานขุนทด 
- อยากทราบวาการเจาะสํารวจจะมีผลกระทบตอน้ํา

ใตดิน สิ่งแวดลอมอื่น ๆ และการประกอบอาชีพ
หรือไม 

 
- การเจาะสํารวจของโครงการจะไมทําใหสิ่งแวดลอม หรือการประกอบอาชีพ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากเปนเพียงการเจาะหลุมลึกลงไปใตผิวดินเพียง 
1 หลุม โดยมีขนาดความกวางปากหลุมประมาณ 26 นิ้วเทานั้น และสิ่งท่ีขึ้นมา
บริเวณปากหลุมจากการเจาะหลุมสํารวจของโครงการ ไดแก เศษดินเศษหิน 
รวมถึงน้ําโคลนที่หมดอายุ จะถูกลําเลียงไปกําจัดโดยวิธีการเผาท่ีโรงงาน
ปูนซีเมนตทีพีไอ จังหวัดสระบุรี อีกทั้งในหลุมท่ีเจาะลงไปใตดินจะมีการใสทอ
เหล็กกลวงและอัดซีเมนตในทุก ๆ ชวงท่ีทําการเจาะตลอดความลึกหลุม ดังนั้น
น้ําใตดินจะไมถูกรบกวนจากการเจาะ และไมมีโอกาสที่จะไหลเขามาภายใน
หลุมเจาะแตอยางใด เน่ืองจากทอเหล็กดังกลาวจะกันไวทั้งหมด โดยกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นภายในหลุมเจาะจะไมสงผลกระทบตอชั้นดนิที่อยูดานนอก  

- การเจาะสาํรวจจะมีผลกระทบเรื่องเสียงดังหรือไม - ในชวงที่ทําการเจาะหลุมสํารวจของโครงการ หัวเจาะท่ีใชในการเจาะเปน
แบบหมุนซึ่งตองใชไฟฟาในการหมุนมอเตอรขณะทําการเจาะ ซึ่งทาง
โครงการจะใชเครื่องปนไฟในการผลิตไฟฟาเพ่ือหมุนมอเตอรแทนการใช
ไฟฟาของทางชุมชน ซึ่งเครื่องปนไฟดังกลาวเปนแหลงกําเนิดท่ีทําใหเกิดเสียง
ดัง ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาจะตองทําการศึกษาและประเมินผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยกอนการประเมินผลกระทบดังกลาวบริษัทท่ีปรึกษาจะตอง
ทําการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีชุมชน/บานพักอาศัยท่ีอยูใกลเคียงกับ
ฐานเจาะมากที่สุด เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการคาดการณผลกระทบ 
หากพบวาเสียงที่เกิดจากเครื่องปนไฟกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ 
บริษัทที่ปรึกษาจะตองทําการกําหนดมาตรการเพ่ือปองกันผลกระทบดงักลาว 
ซึ่งวิธกีารแรกที่จะทําการปองกันคือการลดผลกระทบที่แหลงกําเนิดเสียง โดย
อาจจะทําการติดตั้งตัวครอบเสียงท่ีเครื่องปนไฟเพื่อลดระดับเสียงท่ีเกิดขึ้น 
และหากผลกระทบยังเกิดขึ้นอยูจะตองทําการติดตั้งกําแพงกั้นเสียงติดตลอด
แนวฐานเจาะดานที่อยูใกลกับชุมชน เพื่อใหมั่นใจวาเสียงจะไมออกมาถึง
ชุมชน นอกจากนี้ยังจะทําการตราวจวัดระดับเสียงบริเวณบานที่อยูใกลท่ีสุด 
โดยจะทําการตรวจในชวงที่ทําการเจาะ เพ่ือดูวาบานหลังดังกลาวไดรับความ
เดือดรอนรําคาญหรือไม 

- อยากทราบวาของเหลวชวยเจาะ เศษดินเศษหิน 
และของเหลวจากกระบวนการทดสอบหลุมที่ 
ขนสงไปเผาที่โรงปูนซีเมนตมีขั้นตอนการกําจัด
อยางไร  

- ของเสียที่เกิดขึ้นท้ังหมด ไดแก ของเหลวชวยเจาะ (ที่หมดอายุงาน) เศษดิน
เศษหินจากการเจาะท่ีผานเครื่องแยกเศษดินเศษหิน และของเหลวจาก
กระบวนการทดสอบหลุม จะถูกขนสงนําไปกําจัดดวยวิธีการเผาที่โรงงาน
ปูนซีเมนตทีพีไอ ที่จังหวัดสระบุรี  

- การเจาะสํารวจปโตรเลียมจะทําใหเกิดแผนดินไหว
ไดหรือไม 

- ลักษณะการเจาะหลุมสํารวจของโครงการเปนการหมุนหัวเจาะเปนวงกลม
เพ่ือเจาะลึกลงไป ซึ่ งลักษณะการเจาะดังกลาวไมสามารถทําให เกิด
แผนดินไหวได และจากการดําเนินงานในพื้นที่อื่นยังไมเคยพบวามีผลกระทบ
เรื่องแผนดินไหวจากการเจาะสํารวจแตอยางใด 
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ตารางที่ 3.4-3 
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และคําชี้แจง (ตอ-14) 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
การประชุมกลุมยอยในระดับหมูบาน (Community Meeting)  (ตอ-4) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-4) 
ปลัดอําเภอดานขุนทด 

- บริเวณฐานเจาะ DKT-4 ในชวงท่ีน้ําหลากน้ําจะไหล
คอนขางแรงมาก ขอแนะนําใหทางบริษัทฯ ศึกษา
ผลกระทบเรื่องน้ําทวมและพ้ืนที่รับน้ําดวย และที่
ระบุวาจะมีการกอสรางคันดินลอมรอบฐานเจาะ
สํารวจของโครงการ ขอเสนอใหทําคันดินดังกลาว
ใหมั่นคงแข็งแรง สามารถรับแรงน้ําในชวงที่น้ํา
หลากได 

 

- ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
บริษัทที่ปรึกษาจะทําการศึกษาและประเมินผลกระทบดานอุทกวิทยา           
การระบายนํ้าและปองกันน้ําทวม ในบริเวณท่ีตั้งโครงการและพ้ืนท่ีศึกษาใน
รัศมี 5 กิโลเมตรจากตําแหนงที่ตั้งฐานเจาะทั้ง 4 ฐาน โดยพิจารณาจาก
ขอมูลทิศทางการไหลของนํ้า ปริมาณน้ําฝน และพื้นท่ีรับน้ํา แตอยางไรก็ตาม 
ทางบริษัทท่ีปรึกษาขอรับขอแนะนําและขอเสนอแนะดังกลาวไปประกอบ
การศึกษาเพื่อใหการศึกษาครอบคลุมผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผล
การศึกษาจะนํากลับมาเสนอใหกับที่ประชุมไดรับทราบในการประชุมรับฟง
ความคดิเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 

- พ้ืนท่ีใกลเคียงฐานเจาะ DKT-4 จะมีฟารมไกตั้งอยู 
ขอใหระมัดระวังผลกระทบเรื่องเสียงดังท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นกับไกดวย 

- ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
บริษัทท่ีปรึกษาจะทําการศึกษาผลกระทบดานระดับเสียงตอพ้ืนที่ออนไหวที่
อยูโดยรอบพ้ืนท่ีฐานเจาะท้ัง 4 ฐาน เพื่อประเมินถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการในแตละระยะ และนํามา
ประกอบการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการ ทั้งนี้ ทางบริษัทที่ปรึกษาขอรับขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณา
ประกอบการศกึษาของโครงการ เพ่ือใหการศึกษาครอบคลุมทุกดาน และจะ
นําผลการศึกษากลับมาเสนอใหกับท่ีประชุมไดรับทราบในการประชุมรับฟง
ความคดิเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

- ขอใหระมัดระวังผลกระทบเรื่องน้ําเค็ม เพราะ 
ในพ้ืนท่ีอําเภอดานขุนทดน้ําใตดินคอนขางเค็มมาก 

- ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
บริษัทท่ีปรึกษาจะทําการศึกษาดานอุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใตดินใน
บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่ฐานเจาะท้ัง 4 ฐาน เพ่ือ
ประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการดําเนินงานของ
โครงการ ทั้งนี้ ทางบริษัทที่ปรึกษาขอรับขอเสนอแนะดังกลาวไปประกอบ
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ เพื่อใหผล
การศึกษาของโครงการครอบคลุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และจะนําผล
การศึกษากลับมาเสนอใหกับท่ีประชุมไดรับทราบในการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 

ประชาชนหมูที่ 4 ตําบลดานนอก 
- การ เจาะสํ าร วจจะ มีผลกระทบต อพื้ นที่ ทํ า

การเกษตรของชาวบานหรือไม 

 
- กิจกรรมการเจาะสํารวจของโครงการไมสงผลกระทบตอพื้นที่เกษตรกรรมท่ี

อยูขางเคียง เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการจะดําเนินการภายใน
พ้ืนที่ประมาณ 10 ไรเทาน้ัน โดยการเจาะหลุมสํารวจของโครงการเปนการ
เจาะโดยใชหัวเจาะแบบหมุนเพ่ือเจาะลึกลงไป ใตดิน และจะมีปมน้ําโคลนใน
การนําพาเศษดินเศษหินขึ้นมายังปากหลุม ซึ่งจะคลายกับการเจาะน้ําบาดาล
ทั่วไป ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ไดแก เสียงดังที่เกิดจากการทํางานของเครื่อง
ปนไฟที่ใชในการขับเคลื่อนมอเตอรท่ีหัวเจาะใหหมุนเพ่ือทําการเจาะลึกลงไป
เทาน้ัน อยางไรก็ตาม ท่ีระยะหางมากกวา 100 เมตรก็จะไมไดยินเสียง
ดังกลาว ดังน้ัน ชุมชนท่ีอยูโดยรอบพื้นท่ีฐานเจาะของโครงการท่ีมีระยะหาง
จากฐานเจาะของโครงการท้ัง 4 ฐาน มากกวา 200 เมตร จะไมไดรับ
ผลกระทบดานเสียงดังแตอยางใด แตอยางไรก็ตาม ในขั้นตอนการศึกษาดาน
สิ่งแวดลอมบริษัทที่ปรึกษาจะตองทําการตรวจวัดระดับเสียงในปจจุบัน 
(กอนมีโครงการ) บริเวณชุมชน/บานพักอาศัยท่ีอยูใกลกับพื้นที่ฐานเจาะ 
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ตารางที่ 3.4-3 
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และคําชี้แจง (ตอ-15) 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
การประชุมกลุมยอยในระดับหมูบาน (Community Meeting)  (ตอ-5) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-5) 
 มากที่สุด เพ่ือเปนขอมูลในการประเมินผลกระทบวาชุมชนโดยรอบพื้นที่ฐาน

เจาะจะไดรับผลกระทบจากการดํ า เนินงานของโครงการหรือ ไม 
หากมีผลกระทบจะมีการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น เชน การติดตั้งกําแพงกั้นเสียง เปนตน ซึ่งผลการศึกษา
ทั้งหมดจะนําเสนอใหกับท่ีประชุมไดรับทราบการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 2 

- การเผากาซในชวงทดสอบหลุมจะสงผลกระทบตอ
น้ําฝนหรือไม 

- สําหรับกาซที่เผาในชวงการทดสอบหลุม คือ กาซมีเทน ซึ่งเปนกาซท่ีสะอาด 
เมื่อเผาไหมสมบูรณจะเหลือแคไอน้ํา และกาซคารบอนไดออกไซด และไมมี
เขมาเกิดขึ้น และจากขอมูลผลการเก็บและวิเคราะหคุณภาพน้ําฝนในพ้ืนท่ี
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งมีการผลิตปโตรเลียมมานานกวา           
20 ป พบวา คุณภาพน้ําฝนท่ีเก็บและวิเคราะหในป พ.ศ.2559 มีคุณภาพอยู
ในเกณฑมาตรฐานท่ีหนวยงานราชการกําหนดวาสามารถไปใชอุปโภค-บริโภค
ได โดยตองผานการฆาเชื้อโรคกอนจึงบริโภคได  

- หากมีการเจาะสํารวจบริเวณใกลเคียงฟารมไกกังวล
วาจะทําใหไกไมออกไข 

- การเจาะสํารวจปโตรเลียมในพื้นที่อื่น ๆ มีบางพื้นท่ีที่อยูใกลกับฟารมเลี้ยง
สัตวตาง ๆ เชน ไก เปด และสุกร ดังนั้น นอกจากโครงการจะตองทําการศึกษา
ผลกระทบตอประชาชนที่อยูใกลเคียงแลวยังตองทําการศึกษาผลกระทบตอ
สัตวตาง ๆ ท่ีอยูใกลเคียงดวย โดยเฉพาะสัตวท่ีเลี้ยงไวเพ่ือจําหนาย สวน 
ในการดาํเนินงานของโครงการในชวงท่ีทําการเจาะสํารวจ หากเกิดผลกระทบ
ทําใหไกตายหรือไมออกไข และพิสูจนไดวาเปนผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
การดําเนินงานของโครงการ ทางบริษัทฯ จะเขามาดูแลรับผิดชอบผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น 

3. เศรษฐกจิ-สังคม 
คุณพวง  แกวขุนทด อดีตสารวัตรกํานันตําบล
ตะเคียน 
- เมื่อทําการเจาะสํารวจแลวชุมชนในพื้นท่ีจะไดอะไร 

 
 

- หากมีการดําเนินการผลิตในอนาคต ทางบริษัทฯ จะตองจายคาภาคหลวง
ใหกับรัฐ และรัฐจะทําการจัดสรรคาภาคหลวงใหกับหนวยงานตาง ๆ 
ยกตัวอยางเชน บริษัทฯ จายคาภาคหลวงใหกับรัฐ 100 บาท เงินจํานวน 40 
บาท จะถูกเก็บเขากระทรวงการคลัง 20 บาท จะถูกแบงใหกับ อบต. และ
เทศบาลในพื้นที่ที่มีการผลิตปโตรเลียม อีก 20 บาท จะถูกแบงใหกับ อบจ. 
ในพื้นที่ท่ีมีการผลิตปโตรเลียม อีก 10 บาท จะถูกแบงใหกับ อบต. และ
เทศบาลอื่นในจังหวัดที่มีการผลิตปโตรเลียม และอีก 10 บาท จะถูกแบง
ใหกับ อบต. และเทศบาลจังหวัดอ่ืน ๆ ซึ่งหลักเกณฑการจัดสรรดังกลาวเปน
หลักเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งทางกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติมีหนาที่เปนผูเก็บคาภาคหลวงจากผูรับสัมปทานแลวนําสงใหกับ 
อบจ. อบต./เทศบาลท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนผลประโยชนที่ชุมชนจะไดรับจาก
ทรัพยากรปโตรเลียม 

- ทางบริษัทฯ จะทําการเชาที่ดินในราคาไรละเทาไหร - ในเบื้องตนทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่เขาไปเจรจากับเจาของท่ีดินวา
จะตองการใหเชาหรือตองการจะขาย ซึ่งราคาในการเชาหรือซื้อขายจะ
ขึ้นอยูกับแตละบุคคล แตอยางไรก็ตาม ในการตกลงราคาเชาหรือซื้อขายนั้น 
ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทั้งเจาของท่ีดินและบริษัทฯ จะมีความเห็น
รวมกัน 
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ตารางที่ 3.4-3 
สรุปขอซักถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจากการประชุมการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

และคําชี้แจง (ตอ-16) 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
3. เศรษฐกจิ-สังคม (ตอ) 
ผูใหญบาน หมูท่ี 12 ตําบลบานเกา  
- ในการจัดหาที่ดินสําหรับทําทางเขาฐานเจาะและ

กอสรางฐานเจาะ ทางบริษัทมีนโยบายในการ
ดําเนินการอยางไร จะทําการเชาหรือซื้อที่ดิน 

 
- ในเบ้ืองตนทางบริษัทฯ ไดเจรจาเพ่ือขอเชาที่ดินกับเจาของที่ดินท่ีเปนท่ีตั้ง

ฐานทั้ง 4 ฐานไวแลว โดยบางฐานมีเจาของที่ดนิเพียงรายเดียว บางฐานเจาะ
มีเจาของที่ดนิหลายราย ทําใหบริษัทฯ ตองเชาพื้นท่ีที่มีขนาดมากกวา 10 ไร 
อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานบริษัทฯ จะใชพ้ืนท่ีในการกอสรางฐานเจาะ
เพียง 10 ไรเทานั้น สําหรับพื้นที่สวนที่เชาเกินไวทางบริษัทฯ จะคงสภาพ
พ้ืนที่เดิมไวโดยไมไดมีการดําเนินการใด ๆ  

ประชาชนหมูที่ 5 ตําบลดานขุนทด 
- ถาสํารวจแลวพบปโตรเลียมท่ีมีความคุมคาเชิง

พาณิชย จะมีการพัฒนาถนนหนทาง หรือสนับสนุน
ชุมชนอยางไร 

 
- หากบริษัทฯ สํารวจแลวพบเจอปโตรเลียม และสามารถทําการผลิตได บริษัท

ฯ จะทําโครงการและรายละเอียดมาเสนอตอท่ีประชุมอีกครั้งในขั้นตอนการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ในระยะผลิต
ปโตรเลียม 

4. การมีสวนรวมของประชาชน 

ประชาชนหมูที่ 16 ตําบลดานขุนทด 
- ขอใหทางบริษั ทฯ นํ าวิดี โอการทํ า งาน ท่ี ไ ด

ดําเนินการในพ้ืนท่ีอื่นมาแสดงใหชาวบานในพ้ืนท่ีดู
ได ห รื อ ไม  เ พร าะจะ ได เห็ นภาพจริ ง ว าการ
ดําเนินงานท่ีผานมาเกิดผลกระทบขึ้นหรือไม 

 
- ทางบริษัทฯ ขอรับขอเสนอดังกลาวไปดําเนินการ และจะนํามาเสนอใหที่

ประชุมไดรับทราบในการประชุมรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน ครั้งที่ 2 

คุณอารีย มนขุนทด  ผูใหญบานหมู ท่ี 13 ตําบล
ตะเคียน 
- อยากทราบวาทางบริษัทฯ ใชเสนทางใดในการ

ขนสงหากเปนเสนทางท่ีผานตําบลตะเคียนขอให
ทางบริษัทฯ เขาไปทําประชาคมใน 3 หมูบาน 
ไดแก หมูที่ 7, 13 และ 15 กอนที่จะดําเนินการ 

 
 

- เสนทางที่จะใชในการขนสงของโครงการมีการพิจารณาไวในหลายเสนทาง 
และในการเลือกเสนทางขนสงตองพิจารณาในหลายปจจัย เชน สภาพถนน
เดิม น้ําหนักบรรทุกของรถบรรทุกท่ีใชในการขนสงของโครงการ รวมถึง
ชุมชนที่อยูใกลเคียงกับเสนทางขนสง ซึ่งหากเลือกใชเสนทางที่จะตองผาน
ชุมชนก็จะตองมีมาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับชุมชนหรือใหมี
ผลกระทบนอยท่ีสุด เชน กําหนดชวงเวลาในการขนสง จํากัดความเร็วและ
น้ําหนักบรรทุกของรถที่ใชในการขนสง เปนตน ซึ่งผลการศึกษาและ
มาตรการตาง ๆ ทางบริษัทที่ปรึกษาจะนํากลับมาเสนอใหกับท่ีประชุมได
รับทราบในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 สําหรับ
ขอเสนอแนะดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอรับไวพิจารณาและหาแนวทางในการ
ดําเนินการตอไป 
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ตารางที่ 3.4-3 
สรุปขอซักถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญจากการประชุมการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

และคําชี้แจง (ตอ-17) 

ประเด็นคําถาม/ขอหวงกังวล คําชี้แจง/คําชี้แจงเพิ่มเติม 
การประชุมกลุมยอยในระดับหมูบาน (Community Meeting)  (ตอ-6) 
4. การมีสวนรวมของประชาชน (ตอ) 
คุณเนาวรัตน  ตาดขุนทด ประธาน อสม. หมูท่ี 15 
ตําบลตะเคียน 
- อยากทราบวาหลังจากท่ีไดทําประชาคมแลว และ

เจาของที่ดินอนุญาตใหเจาะ แตชาวบานในพ้ืนท่ีไมให
เจาะ ทางบริษัทฯ จะสามารถดําเนินการไดหรือไม  

 
 
- หากชาวบานในพ้ืนที่ไมใหทางบริษัทฯ เขาไปดําเนินการเจาะสํารวจ ทาง

บริษัทฯ ก็ไมสามารถดําเนินการได 

- ในการประชุมครั้งนี้ไดสงหนังสือเชิญหมูบานท่ีอยู
ใกลเคียงรัศมี 1 กิโลเมตรมาเขารวมประชุมหรือไม 
และขอเสนอวาในการประชุมครั้งตอไปขอใหเชิญ
หมูบานที่อยู ในรัศมี 1 กิ โลเมตร และหมูบาน
ใกลเคียงมาเขารวมประชุมดวย เนื่องจากบาง
หมูบานมีพ้ืนท่ีติดกันไมสามารถที่จะแบงพ้ืนที่กันได
ชัดเจน 

- ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นระดับหมูบานที่เปนที่ตั้งฐานเจาะในครั้งนี้ 
ทางบริษัทท่ีปรึกษาไดสงหนังสือเชิญประชุมหมูบานที่อยูในรัศมี 1 กิโลเมตร
ใหแกผูนําชุมชน พรอมทั้งขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธกําหนดการ
ประชุมโดยทําการติดประกาศขาวประชาสัมพันธและเผยแพรเอกสาร
ประกอบการประชุม ณ ท่ีทําการชุมชน และรานคาท่ีอยูภายในชุมชน 
รวมถึงไดทําการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายในชุมชน นอกจากการ
ประชุมระดับหมูบานท่ีตั้ง ฐานเจาะแลว บริษัทฯ ไดทําการจัดประชุมใน
ระดับอําเภอ/ตําบล โดยไดเชิญผูนําชุมชน ประชาชน และผูแทนหนวยงาน
ราชการที่ เ กี่ ย วข อ งที่ อ ยู ใ นรั ศ มี  5  กิ โ ล เ มตรจ าก ท่ี ต้ั ง ฐาน เจ าะ 
มาเขารวมประชุม แตอยางไรก็ตาม ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 2 ทางบริษัทท่ีปรึกษาจะทําการประสานเชิญผูนําชุมชน
และประชาชนที่อยูใกลเคียงรัศมี 1 กิโลเมตรมาเขารวมในการประชุมระดับ
หมูบานที่ต้ังฐานเจาะ เพ่ือใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นที่มีตอโครงการ 

กํานันตําบลตะเคียน 
- ขอเสนอใหทางบริษัทฯ พาชาวบานในพื้นที่ ไป

ศึกษาดูงานในพื้นที่ท่ีมีการดําเนินงานจริง เพ่ือให
เห็นตัวอยางวาในพื้นท่ีนั้นมีผลกระทบเกิดขึ้ น
หรือไม 

 
- หากทานใดสนใจท่ีตองการจะไปศึกษาดูงานขอใหทําหนังสือแจงความ

ประสงคไปท่ีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะประสาน
ไปยังผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตอไป 
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(5) ความคิดเห็นในภาพรวมตอโครงการ 

ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น ระบุวา โครงการมีผลประโยชนพอ ๆ กับผลกระทบ (รอยละ 36.3) 
รองลงมาระบุวา มีผลประโยชนมากกวาผลกระทบ (รอยละ 32.8) ไมทราบ (รอยละ 20.8) มีผลกระทบมากกวา
ผลประโยชน (รอยละ 6.1) และไมระบุ (รอยละ 4.0) ดังรูปที่ 3.4-3 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3 การสาธารณสุข 

การรวบรวมขอมูลทางดานสาธารณสุขจากหนวยงานระดับจังหวัด อําเภอ และพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
ซึ่งประกอบไปดวย จํานวนประชากรและประชากรกลุมไวตอผลกระทบ สถานบริการสาธารณสุข บุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข และสภาวะสุขภาพของประชาชน สรุปไดดังนี้ 

1) จํานวนประชากรในพ้ืนที่ศึกษาของโครงการในป พ.ศ.2561 พบวา มีประชากรรวมทั้งหมด 65,383 คน 
แบงเปนชาย 32,002 คน และหญิง 33,381 คน สําหรับจํานวนประชากรกลุมไวตอผลกระทบของสถานบริการ
สาธารณสุขที่มีพื้นที่รับผิดชอบอยูในพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบวา มีจํานวนทั้งหมด 22,347 คน แบงเปนเด็กอายุ ต่ํา
กวา 5 ป 10,634 คน และผูสูงอายุมากกวา 60 ป 11,713 คน 

2) สถานบริการสาธารณสุขของจังหวัดนครราชสีมามีจํานวนทัง้หมด 1,060 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาล
รัฐบาล 35 แหง โรงพยาบาลเอกชน 9 แหง โรงพยาบาลสังกัดหนวยงานอื่น ๆ 3 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล 346 แหง ศูนยสุขภาพชุมชน 38 แหง และคลินิกทุกประเภท 627 แหง สําหรับสถานบริการสาธารณสุขที่มี 
เขตพื้นที่รับผิดชอบอยูในพื้นที่ศึกษาของโครงการมีจํานวนรวม 8 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลดานขุนทด 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังโปง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดานนอก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พันชนะ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตะเคียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดมวง โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลสระจรเข และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพระ 

3) บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ในป พ.ศ.2561 พบวา ในจังหวัดนครราชสีมา มีแพทย จํานวน 
625 คน ทันตแพทย จํานวน 186 คน เภสัชกร จํานวน 327 คน และพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 4,327 คน โดยมีสัดสวน
ของแพทยตอประชากรเทากับ 1:4,234 สําหรับอําเภอดานขุนทด มีแพทย 15 คน ทันตแพทย 9 คน เภสัชกร 12 คน 

 รูปที่ 3.4-3       ความคิดเห็นในภาพรวมตอโครงการ  
 

โครงการมีประโยชนมากกวา
ผลกระทบ
32.8%

โครงการมีผลกระทบมากกวา
ประโยชน

6.1%

โครงการมีประโยชนและ
ผลกระทบพอ ๆ กัน

36.3%

ไมทราบ
20.8%

ไมระบุ
4.0%
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และพยาบาลวิชาชีพ 143 คน โดยมีสัดสวนของแพทยตอประชากร เทากับ 1:7,324 ทั้งนี้ จากขอมูลสัดสวนบุคลากร
ทางการแพทยตอประชากรของจังหวัดนครราชสีมา พบวา บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขมีอัตราความ
รับผิดชอบสูงกวาในระดับประเทศ (สัดสวนแพทยตอประชากรของประเทศไทยเทากับ 1:1,843) และเมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข (สัดสวนแพทยตอประชากรเทากับ 1:2,500) และมาตรฐานขององคการอนามัย
โลก (สัดสวนแพทยตอประชากรเทากับ 1:5,000) พบวา มีอัตราความรับผิดชอบสูงกวาเกณฑและมาตรฐานดังกลาว 

4) สภาวะสุขภาพของประชาชน 

 อัตราการตาย 

 จากขอมูลจํานวนและอัตราการตายของประชากรในจังหวัดนครราชสีมาในชวงป พ.ศ.2557-2561 
พบวา มีสาเหตุการตาย 3 อันดับแรก สลับกันใน 4 กลุมโรค ไดแก โรคปอดบวม โรคหลอดเลือดสมอง โรคระบบ
ประสาท และโรคโลหิตเปนพิษ โดยโรคปอดบวมที่เปนสาเหตุการตายสูงสุด 

 อัตราการปวย  

 สาเหตุการปวยของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ.2557-2561 พบวา สาเหตุการปวยของ
ผูปวยนอกจําแนกตาม 21 กลุมโรค พบวา มีสาเหตุการปวย 3 อันดับแรกสลับกันใน 4 กลุมโรค คือ โรคระบบไหลเวยีน
เลือด โรคระบบหายใจ และโรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนการ และเมตะบอลิสัม และโรคระบบยอยอาหาร รวมโรคใน
ชองปากสําหรับสาเหตุการปวยของผูปวยใน จําแนกตาม 75 กลุมโรค พบวา มีสาเหตุการปวยอันดับแรก คือ สวน
สาเหตุการปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา มีสาเหตุการปวยอันดับแรก คือ อุจจาระรวง 

 สาเหตุการปวยของประชาชนในอําเภอดานขุนทด ป พ.ศ.2557-2561 พบวา สาเหตุการปวยของ
ผูปวยนอก จําแนกตาม 21 กลุมโรค พบวา มีสาเหตุการปวยอันดับแรก คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคเก่ียวกับ
ตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม สําหรับสาเหตุการปวยของผูปวยใน จําแนกตาม 75 กลุมโรค พบวา มีสาเหตุ
การปวยอันดับแรก คือ ความผิดปกติเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิสัมอื่น ๆ สวนสาเหตุการปวยดวยโรค
ที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยามีสาเหตุการปวยอันดับแรก คือ อุจจาระรวง 

  สาเหตุการปวยของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ป พ.ศ.2557-2561 พบวา สาเหตุการปวยของผูปวยนอก 
จําแนกตาม 21 กลุมโรค พบวา มีสาเหตุการปวยอันดับแรกสลับกันใน 4 กลุมโรค คือ โรคระบบหายใจ โรคระบบ 
ยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงรางและเนื้อยึดเสริม 
สําหรับสาเหตุการปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา มีสาเหตุการปวยอันดับแรกอยูในกลุมโรคติดตอระบบ
ทางเดินอาหาร คือ อุจจาระรวง และโรคคออักเสบ 

3.4.4  แหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สําคัญทางประวัตศิาสตร 

 จากการสํารวจเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมตอแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร บริเวณที่ตั้งฐานเจาะและพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบฐานเจาะทั้ง 4 แหง ไมพบแหลง
โบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรบริเวณที่ตั้งฐานเจาะ สวนบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 
กิโลเมตร พบแหลงโบราณคดีทั้ งหมด 6 แหง ไดแก  แหลงโบราณคดีวัดพันชนะ แหลงโบราณคดีวัดจงกอ 
แหลงโบราณคดีโนนดอกรัก แหลงโบราณคดีวัดตะเคียน แหลงโบราณคดีบานนอย และแหลงโบราณคดีบานมะขาม
นอย นอกจากนี้ยังพบวัดที่มีประวัติการกอสรางเกาแก ซึ่งเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรทองถ่ินอีก 13 แหง 
ทั้งนี้ แหลงโบราณคดี และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรทั้งหมดมีระยะหางจากที่ตั้งฐานเจาะทั้ง 4 แหง มากกวา 
1,000 เมตร   
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3.4.5 สุนทรียภาพและการทองเที่ยว 

 จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดที่มีการทองเที่ยวหลายรูปแบบ ไดแก การทองเที่ยวเชิงธรรมชาต ิ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการทองเที่ยว 
ผจญภัย เปนตน ดังนั้นการทองเที่ยวจึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด จากขอมูลสถิติการทองเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมา ของกลุมสถิติและเศรษฐกิจการทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว พบวา ในชวง 4 ปยอนหลัง (พ.ศ.
2557-2560) มีจํานวนผูมาเยี่ยมเยือนเทากับ 7,063,059-9,314,196 คน/ป ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปโดยในป 
พ.ศ.2560 มีผูมาเยี่ยมเยอืนมากที่สุด จํานวนทั้งสิ้น 9,314,196 คน แบงเปนนักทองเที่ยวจํานวน 5,433,259 คน และ
นักทัศนาจร จํานวน 3,880,937 คน โดยนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาประมาณรอยละ 
98.0 เปนนักทองเที่ยวชาวไทย และประมาณรอยละ 2.0 เปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ สําหรับอัตราการเติบโต
ของผูมาเยี่ยมเยือนในภาพรวมในป พ.ศ.2559 ปรบัตัวเพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ.2558 คิดเปนรอยละ 5.6 และอัตราการเติบโต
ของผูมาเยี่ยมเยือนในภาพรวมในป พ.ศ.2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ.2559 คิดเปนรอยละ 11.93 สวนรายได 
จากการทองเที่ยวในชวง 4 ปยอนหลัง (พ.ศ.2557-2560) มีรายไดจากการทองเที่ยวอยูในชวง 13,511-21,750 
ลานบาท และโดยในป พ.ศ.2559 รายไดจากการทองเที่ยวปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ.2558 คิดเปนรอยละ 10.1 และ
ในป พ.ศ.2560 รายไดจากการทองเที่ยวปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ.2559 คิดเปนรอยละ 24.87 

4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
บริษัทที่ปรึกษาไดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับแนวทางการจัดทํารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดประเมิน 
ผลกระทบตามกิจกรรมในแตละระยะของการดําเนินโครงการ คือ ระยะกอสรางและติดตั้ง ระยะเจาะหลุมปโตรเลียม 
และระยะทดสอบหลุม รวมทั้งนําเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1-1 

 นอกจากนั้น ยังไดมีการนําเสนอแผนการรับเรื่องรองเรียน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1-2 และแผนการ 
มีสวนรวมของประชาชน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1-3 
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ตารางที ่4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
1. ระยะกอสรางและติดตั้ง   
1.1 สภาพภูมิประเทศ การกอสรางฐานเจาะและถนนทางเขา ทําใหเกิด

การเปล่ียนแปลงภูมิประเทศของพ้ืนที่บริเวณ

ดังกลาว 

1. จํากัดพ้ืนท่ีกอสรางใหอยูภายในพ้ืนที่โครงการและเสนทางเขาสูพื้นท่ีโครงการ
เทานั้น 

- 

1.2 คณุภาพอากาศ กิจกรรมการกอสรางฐานเจาะและถนนทางเขา 
จะมีการขนสงดินและเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณการ
กอสรางดวยรถบรรทุก และมีการใชดินปรับถม
พ้ืนที่ซึ่งอาจทําใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนละออง 
โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณใกลเสนทางขนสง
และใกลฐานเจาะ 

1. แจงรายละเอียดและกําหนดการตรวจวัดคุณภาพอากาศแกผูนําชุมชนเพ่ือเขา
รวมสังเกตการณ 

2. กํากับดูแลใหผูรับเหมาปฏิบัติตามกฎจราจรและขอบังคับในการใชเสนทางของ
บริษัทฯ อยางเครงครัด โดยเฉพาะการจํากัดความเร็วรถขนสงวัสดุกอสราง 
ไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในชวงท่ีวิ่งผานชุมชน และชวงท่ีว่ิงผานถนนทางเขา
พ้ืนที่ฐานเจาะ และไมเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนทางหลวง 

3. กําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการลดการฟุงกระจายของฝุนละอองตาม
มาตรฐานงานกอสรางของเจาของโครงการ ไดแก 
- จัดใหมีรถบรรทุกน้ําอยูประจําบริเวณพื้นที่กอสราง และทําการฉีดพรมนํ้า 

ในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางฐานและบริเวณถนนดินหรือถนนลูกรังในแนวเสนทาง
ขนสงของโครงการอยางนอยวันละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพ่ือลด
การฟุงกระจายของฝุนละออง 

- กําหนดใหบรรทุกวัสดุไมเกินรอยละ 80 ของปริมาตรบรรทุก เพ่ือปองกันการ
หกหลนและฟุงกระจายของฝุนละออง 

- จัดเตรียมเจาหนาที่สําหรับเก็บกวาด ทําความสะอาด/ฉีดลางถนน กรณีมี 
เศษดินตกหลนบนผิวทางจราจร เพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง 

- ติดต้ังแผนกันฝุนทุกลอของยานพาหนะท่ีใชขนสงวัสดุกอสราง 
- จัดหาแหลงดินใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ เพื่อลดระยะทางการขนสงและ 

ลดผลกระทบดานฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนสง 

ตรวจ วัดคุณภาพอากาศจํานวน 1 ครั้ ง 
(3 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดาและ
วันหยุดสุดสัปดาห) ในระหวางที่มีการกอสราง
ฐานเจาะและถนนทางเขาของแตละฐานเจาะ 
พารามิเตอรที่ทําการตรวจวัดมีดงัตอไปน้ี 

1. ฝุนละอองรวม (TSP)  

2. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

3. ทิศทางและความเร็วลม 

โดยทําการตรวจวัดบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวที่อยู
ใกลฐานเจาะ สถานีเดียวกับการตรวจวัดกอน
มีโครงการ (รูปที่ 4.1-1) 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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  สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ รูปที่ 4.1-1 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที ่4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-1) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

1.2 คณุภาพอากาศ  (ตอ) ก า ร เ ผ า ไหม เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ข อ ง เค รื่ อ ง จั ก ร 
เครื่องยนตของยานพาหนะที่ใชในการกอสราง
จะมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งอาจ
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได 

1. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องยนต/เครื่องจักร/อุปกรณ ที่ใชในกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ ตามแผนการซอมบํารุง  

 

1.3  ระดับเสียง การทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณการ
กอสราง และรถท่ีใชในการขนสงวัสดุอุปกรณ
ก อสร า ง  อาจ ทําให เกิ ด เสี ย ง ดังรบกวน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ออนไหว เชน วัด โรงเรียน 
และชุมชนที่อยู ใกลฐานเจาะและเสนทาง
ขนสง 

1. แจงรายละเอียดและกําหนดการตรวจวัดระดับเสียงแกผูนําชุมชนเพื่อเขารวม
สังเกตการณ 

2. จัดใหมีการกอสรางเฉพาะในชวงเวลากลางวันเทานั้น เพื่อปองกันผลกระทบ
ดานเสียงตอพ้ืนที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอมที่อยูในบริเวณใกลเคยีง 

3. ดูแลรักษาเครื่องจักร/เครื่องยนตท่ีใชในการกอสรางใหอยูในสภาพที่ดี และ
พรอมใชงาน ตามระยะหรือชั่วโมงการทํางานท่ีเหมาะสม เพ่ือไมใหเกิดเสียงดัง 

4. เครื่องจักร/เครื่องยนตท่ีมีเสียงดังเกินมาตรฐาน ตองทําการแกไข ซอมแซมใหอยู
ในสภาพที่เหมาะสม เชน หมั่นหยอดนํ้ามันหลอลื่น ฯลฯ 

5. ติดต้ังกําแพงกั้นเสียงโดยใชวัสดุแผนเหล็ก (Steel) หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือใช
วัสดุอื่นท่ีมีคุณสมบัติลดเสียงไดเทียบเทา โดยมคีวามสูงไมนอยกวา 2 เมตร และ
มีความยาวตลอดแนวที่มีพ้ืนท่ีออนไหวท่ีไดรับเสียงรบกวนตั้งอยู ดังน้ี 
-  ฐานเจาะ DKT-3 ติดตั้งตลอดแนวฐานเจาะดานทิศตะวันตก ดังรูปที่ 4.1-2 
-  ฐานเจาะ DKT-4 ติดตั้งตลอดแนวฐานเจาะดานทิศตะวันตกและทิศใต 
   ดังรูปที่ 4.1-3 

ตรวจวัดระดับเสียง จํานวน 1 ครั้ง (3 วัน
ตอเน่ือง ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดสุด
สัปดาห) ในระหวางท่ีมีการกอสรางฐานเจาะ
และถนนทางเขาของแตละฐานเจาะพารามิเตอร
ที่ทําการตรวจวัดมีดังตอไปนี ้

1) ระดับเสยีงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 
2) ระดับเสียงสูงสดุ (Lmax)  
3) ระดับเสียงเปอรเซน็ตไทลที่ 90 (L90) 
4) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคนื (Ldn)  
5) ระดับเสียงรบกวน  

โดยทําการตรวจวัดบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวที่อยู
ใกลฐานเจาะ สถานีเดียวกับการตรวจวัดกอนมี
โครงการ (รูปที่ 4.1-4) 

 

 

 

 

 

 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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   การติดตั้งกําแพงก้ันเสียงบริเวณฐานเจาะ DKT-3 

 
รูปที่ 4.1-2 

 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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  การติดตั้งกําแพงก้ันเสียงบริเวณฐานเจาะ DKT-4 

 
รูปที่ 4.1-3 

 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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  สถานีติดตามตรวจสอบระดบัเสียง รูปที่ 4.1-4 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที ่4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-2) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

1.4 ทรัพยากรดิน  การกอสรางฐานเจาะเปนกิจกรรมที่สงผล
กระทบตอทรัพยากรดินโดยตรง เนื่องจากตอง
มีการนําดินจากแหลงอื่นมาใชในการปรับถม
พ้ืนที่ ซึ่งอาจมีการปนเปอนของทรัพยากรดิน
โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบสวนใหญท่ีเปน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม อาจทําใหเจาของที่ดินเกิด
ความวิตกกังวลขึ้นได  

1. ใหตรวจวิเคราะหดนิที่จะมีการนํามาใชในการปรับถมพ้ืนที่ฐานเจาะ โดยจะตองมีคุณภาพดินเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพ่ือการอยูอาศัย และเกษตรกรรม โดยทําการตรวจวัด
คุณภาพดิน ดังนี ้
1) คุณภาพทางกายภาพ ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) คาความเค็ม (Salinity) คาการนําไฟฟา

(Conductivity) นํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) และคลอไรด (Chloride) 
2) คุณภาพทางเคมี ไดแก สารกลุมปโตรเลยีมไฮโดรคารบอนทั้งหมด (TPH) และสารกลุม BTEX 
3) โลหะหนัก ไดแก สารหนู (As) แบเรียม (Ba) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cadmium 

and Cadmium Compounds) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Hexavalent Chromium) ปรอท 
(Hg) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส (Manganese and Manganese Compounds) นิกเกิล 
(Ni) ตะกั่ว (Pb) ซีลีเนียม (Se) และสังกะสี (Zn) 

โดยวิธีการเก็บตัวอยางดิน ตองดําเนินการตามวิธีการเก็บตัวอยางดิน และวิเคราะหตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 25 (พ.ศ.2547) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน หรือตาม
ประกาศฉบับลาสุด โดยใหโครงการเก็บตัวอยางดินแบบ Composite Sample ทั้งนี้จํานวนการเก็บ
ตัวอยางดิน ตองพิจารณาจํานวนตัวอยางดินใหเปนตัวแทนของดินทั้งบริเวณแหลงดินและอางอิงตามหลัก
วิชาการ เชน US.GS,  UCL หรือ US.EPA. 

2. จัดหาแหลงดินลูกรังในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียงฐานเจาะของโครงการ  
3. การปรับถมฐานเจาะที่มีพื้นท่ีปรับถมมากกวา 2,000 ตร.ม. ตองจัดใหมีบอรองรับน้ําฝนชั่วคราวในบริเวณ

พ้ืนที่กอสราง เพ่ือดกัตะกอนดินทรายเมื่อเกิดการชะลาง เพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางใน
การขุดดินหรือถมดนิ พ.ศ.2548 

4. กําหนดใหการกอสรางฐานเจาะโดยเฉพาะงานดนิควรดําเนินการในชวงฤดูแลง หรือชวงท่ีไมมีฝนตกชุก  
5. ควบคุมการกอสรางโดยเฉพาะการปรับถมพื้นที่ใหจํากัดอยูเฉพาะในพ้ืนท่ีกอสรางเทานั้น บดอัดดินให

แนนตามมาตรฐานการกอสรางโดยใหมีคาการบดอัด (% Compaction) ไมตํ่ากวา 95 % ทดสอบตาม
มาตรฐานของ American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO 
D1557) หรือ American Society for Testing and Materials (ASTM T180) 

- 

 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที ่4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-3) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน
และนิเวศวิทยาทางนํ้า 

- พ้ืนท่ีฐานเจาะและถนนทางเขาอาจกีดขวาง
การไหลของนํ้าตามธรรมชาติ หรือทําใหทิศ
ทางการไหลของนํ้าตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลง
ไป 

- อาจเกิดการปนเปอนของเสีย สารเคมี 
น้ําลางตาง ๆ จากกิจกรรมของโครงการ 
หรือการรวงหลนของวัสดกุอสรางลงสูแหลง
น้ําธรรมชาติท่ีอยูใกลเคียงได 

 

1. ระมัดระวังไมใหวัสดุกอสรางล้ําเขาไปในเขตที่ดินที่อยูใกลเคียง หรือปนเปอนลงสู
แหลงนํ้า 

2. หามพนักงานลางหรือทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจนการระบายหรือ
ทิ้งของเสีย สารเคม ีน้ํามัน หรือขยะตาง ๆ ลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ 

3. หามระบายหรือทิ้งของเสีย สารเคมี นํ้ามัน หรือขยะตาง ๆ ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 
4. จัดใหมีพ้ืนท่ีเก็บกองวัสดุกอสราง สารเคมีและเชื้อเพลิงใหเหมาะสม เปนหมวดหมู

อยางชัดเจน โดยสารเคมีและเชื้อเพลิง ใหจัดวางบนพ้ืนคอนกรีตหรือปูดวยแผน
พลาสติกชนิด HDPE มีคันลอมรอบเพื่อปองกันการแพรกระจายออกสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติในบริเวณใกลเคียง กรณีท่ีเกิดการหกรั่วไหล 

5. เศษวัสดุที่เหลือใชจากการกอสราง เชน เศษหิน เศษดิน และเศษปูนตองนําไป
กําจัดอยางเหมาะสม ไมท้ิงหรือกําจัดในพื้นท่ีกอสรางหรือพื้นท่ีขางเคียง 

6. จัดใหมีหองนํ้าหองสวมแบบสําเร็จรูปท่ีมีถังเก็บน้ําเสีย/สิ่งปฏิกูลในตัว เพื่อลดการ
ระบายน้ําทิ้งออกสูสภาพแวดลอม 

- 

 

1.6 นิเวศวิทยาบนบก การแผวถางพ้ืนที่ หรือการปรับพ้ืนที่อาจ
สงผลกระทบตอพืชหรือสัตว 

1. ควบคุมกิจกรรมกอสรางตาง ๆ ใหอยูในพ้ืนที่จํากัด ซึ่งจะเปนการลดการรบกวน
ระบบนิเวศบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

2. ดําเนินกิจกรรมในระยะกอสรางฐานเจาะใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อใหผลกระทบ
เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นที่สดุ 

3. แผวถางหรือตัดไมเพ่ือกอสรางฐานเจาะและถนนทางเขาเทาที่จําเปน โดยทํา
เครื่องหมายบนไมยืนตนท่ีจะตัดฟน เพื่อปองกันการตัดตนไมนอกเหนือจากที่
กําหนดไว 

4. พ้ืนที่กอสรางจะถูกทําเครื่องหมายไวอยางชัดเจน และหามไมใหยานพาหนะของ
โครงการรุกล้ําเขาไปในพื้นท่ีบริเวณขางเคียง 

5. กําหนดมิใหมีการลักลอบลาสัตวปาอยางเขมงวดพรอมทั้งกําหนดโทษตอผูที่ฝาฝน
ไวดวย โดยปดประกาศใหผูเกี่ยวของไดรับทราบอยางทั่วถึง 

- 

  



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-4) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

1.7  การใชประโยชนท่ีดิน ผลกระทบจากการลดลงของพื้นท่ีเกษตรกรรม 1. ดําเนินการขออนุญาตใชพ้ืนที่ใหถูกตองและครบถวนกอนเริ่มดําเนินการกอสราง  
2. แจงเรื่องสถานที่และระยะเวลาการดําเนินการของโครงการ ใหเจาของที่ดินและ

ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการไดรับทราบกอนการดําเนินกิจกรรมของโครงการ
ลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 15 วัน 

- 

1.8  การคมนาคมขนสง 
 

กิจกรรมกอสรางของโครงการอาจเพ่ิมความ
เสี่ ยงตอการเกิดอุ บั ติ เหตุและอาจทําให 
ผิวจราจรไดรับความเสียหาย 

1. ใหบริษัทฯ ดําเนินการขออนุญาตหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเสนทางคมนาคม 
ที่ใชเปนถนนทางเขาโครงการกอนเริ่มดําเนินงาน 

2. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใชขนสงเครื่องจักร/วัสดุกอสราง โดยเฉพาะชวงที่ผาน
ชุมชน หากอยูในสภาพที่ไมปลอดภัย โครงการตองดําเนินการปรับปรุงและ
ซอมแซมใหอยูในสภาพทีป่ลอดภัยกอนดําเนินการ 

3. ถายรูปถนนทางเขาโครงการเพ่ือใชเปนขอมูลเปรียบเทียบกอนและหลังการ
ดําเนินโครงการ หากพบวาถนนมีการชํารุดเสียหายจากการขนสงของโครงการให
ทําการปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเหมือนเดิม 

4. พิจารณาจัดหาแหลงวัสดุกอสราง เชน ดินลูกรัง ทราย ที่ตั้งอยูใกลพ้ืนที่กอสราง 
เพื่อลดเวลาและความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการขนสง 

4. จํากัดความเร็วของรถขนสงเครื่องจักร/วัสดุกอสราง ไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ในชวงที่ ว่ิงผานชุมชน และชวงที่ ว่ิงผานถนนทางเขา พ้ืนท่ีฐานเจาะ และ 
ไมเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนทางหลวง เพื่อปองกันอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

5. กําหนดใหผูรับเหมาบรรทุกวัสดุกอสราง เชน ดินลูกรัง ทราย ไมเกินรอยละ 80 
ของความจุกระบะรถบรรทุก เพ่ือปองกันการตกหลนของวัสดุกอสรางลงบน 
ผิวจราจร 

6. จัดเตรียมเจาหนาท่ีสําหรับเก็บกวาด ทําความสะอาด/ฉีดลางถนน กรณีมี 
เศษวัสดุกอสรางตกหลนบนผิวทางจราจร 

7. หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางในชวงเวลากลางคืน และชวงที่มี
การจราจรหนาแนน (7.00-8.00 น. และ 16.00-17.00 น.) 

8. ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุก มิใหบรรทุกนํ้าหนักเกินขอกําหนดของกรมการขนสง
ทางบก และ/หรือขอกําหนดของหนวยงานผูรับผิดชอบถนนท่ีใชเปนเสนทาง
ขนสง เพ่ือลดความเสียหายของผิวจราจรและโครงสรางของถนน 

- 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-5) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

1.8  การคมนาคมขนสง  (ตอ) 
 

 5. จัดใหมีผาใบปดคลุมหลังกระบะรถบรรทุกเพ่ือปองกันมิใหสิ่งของที่บรรทุกตกหลน 
รั่วไหล หรือปลิวไปจากรถ 

6. จัดทําสัญลักษณ ปายเตือนตาง ๆ และสัญญาณไฟแสดงใหเห็นไดชัดเจนวามีพื้นท่ี
กอสราง โดยมีระยะการติดตั้งท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในบริเวณทางรวม ทางแยก 
ทางเขา-ออกฐานเจาะใหชัดเจน เพ่ือใหผูใชเสนทางทราบ 

7. จัดใหมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจร อยูประจําบริเวณทางรวม/
ทางแยก หรือปากทางเขาออกพื้นท่ีกอสรางฐานที่เชื่อมกับถนนสาธารณะ เพ่ือให
สัญญาณควบคุมการจราจรโดยเฉพาะในชวงท่ีรถบรรทุกวัสดุกอสรางผานเขา-
ออกพื้นท่ีฐาน 

- 

1.9  การระบายน้ําและปองกัน 
น้ําทวม 

การกอสรางโครงการจะปรับสภาพพื้นที่เดิม
บริ เวณฐานเจาะ ที่ พักคนงาน และถนน
ทางเขาโครงการ ทําใหเพ่ิมปริมาณน้ําไหลบา
หนาดิน และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการระบาย
น้ําของพื้นท่ีเดิม 

1. ทําการออกแบบและกอสรางฐานเจาะและถนนทางเขา-ออก ใหมีระดับความสูง
ไมนอยกวาระดับน้ําทวมสูงสุดในพ้ืนท่ี 

2. หลีกเลี่ยงการกอสรางฐานเจาะ และถนนทางเขา-ออก กีดขวางทางระบายน้ําตาม
ธรรมชาติ ถาหลีกเลี่ยงไมไดตองจัดใหมีการกอสรางทางขามคอนกรีต (Box 
culvert) หรือทอลอด (Culvert) หรือทอระบายน้ําใหมีขนาดใหญเพียงพอท่ี 
จะชวยใหน้ําไหลลอดผานไดดวยอัตราการไหลตามธรรมชาติ หรือทําแนวเบี่ยง
ไมใหน้ําไหลเขาปะทะพื้นที่กอสรางโดยตรง 

3. เฝาระวังระดับน้ําในกรณีท่ีเกิดอุทกภัยขึ้นภายในพ้ืนท่ีศึกษาและประสานงานกับ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอดานขุนทด เพ่ือเตรียมพรอม
ในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมบริเวณฐานเจาะ 

- 

1.10 การเกษตรกรรมและปศสัุตว การกอสรางโครงการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่จากพ้ืนที่ เกษตรกรรมเปนพ้ืนที่
ฐานเจาะสํารวจปโตรเลียม 

1. จํากัดพ้ืนท่ีกอสรางใหอยูภายในพ้ืนที่โครงการและเสนทางเขาสูพื้นที่โครงการ
เทานัน้ 

2. จัดใหมีการจายคาชดเชยความเสียหายอยางเปนธรรมและเหมาะสม กรณีที่พิสูจน
ไดวาเปนความเสียหายที่เกิดจากการดําเนินงานของโครงการ เชน ความเสียหาย
ตอพืชผลทางการเกษตรและฟารมปศุสัตวท่ีอยูใกลกับพื้นท่ีฐานเจาะของโครงการ 
ไดแก ฟารมไกไข ฟารมไกเน้ือ และฟารมแพะ เปนตน 

- 
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ตารางที่ 4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-6) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

1.11 การจัดการของเสีย ขยะมูลฝอยและของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม
การกอสรางฐานเจาะอาจเปนแหลงเพาะพันธุ
เชื้ อ โรค และ/หรืออาจปนเปอน สู แหลง 
น้ําผิวดินหรือแหลงนํ้าใตดินหรือดิน ถาไมได
รับการจัดการท่ีถูกตองเหมาะสม 

1. ปฏิบัติตามขอกําหนดในการจัดการของเสีย และขอกําหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

2. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหเพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
และจัดใหมีการเก็บรวบรวมไปยังพื้นที่เก็บของเสียตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม และ
นําไปกําจัดอยางถูกวิธี 

3. จัดใหมีการแยกประเภทมูลฝอย/กากของเสียตามภาชนะที่เหมาะสมปลอดภัย
รวมท้ังติดฉลากใหถูกตองไวที่ภาชนะบรรจ ุ

4. ประสานงานกับผูรับเหมาเก็บขนมูลฝอยใหเขาเก็บขนใหตรงเวลาเพ่ือปองกัน 
การตกคางในฐานเจาะ และที่พักคนงาน  

5. มูลฝอยอันตรายนําสงผูรับเหมากําจัดมูลฝอย/ของเสียอันตรายที่ไดรับอนุญาต 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

6. หามเผาขยะทุกชนิดในพื้นท่ีโครงการ 

รายงานการบันทึกปริมาณของเสีย และ
ใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย (Manifest 
Form) ที่ออกโดยหนวยงานรับกําจัดของเสียท่ี
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

1.12 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ในระหวางการกอสรางฐานเจาะจะใชแรงงาน
ประมาณ 25 คน ซึ่งสวนใหญจะเปนแรงงาน
ในทองถิ่น ซึ่งจะชวยสงเสริมระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน อยางไรก็ตาม การทํางานของ
เครื่องจักรกลในงานกอสราง อาจกอใหเกิด 
ฝุนละอองและเสียงดัง ซึ่งอาจสรางความ
เดือดรอนรําคาญและรบกวนความสงบสุขของ
ชุมชนใกลเคียง และชุมชนท่ีอยูตามแนว
เสนทางขนสง 

1. จัดใหมีการประชาสัมพันธชี้แจงรายละเอียดและกําหนดการกอสรางของโครงการ 
รวมถึงมาตรการความปลอดภัย และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม แกชุมชนบริเวณที่ต้ังฐานเจาะใหรับทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน 
กอนดําเนินการกอสรางฐาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจ ตามแผนการมีสวนรวม
ของประชาชนท่ีเจาของโครงการไดกําหนดขึ้น 

2. มีมาตรการจายคาเชาพื้นที่ใหเปนไปตามราคาตลาด และคุมคาในระยะยาว 
โดยอัตราคาชดเชยตองไดรับความเห็นชอบและยินยอมจากทางเจาของที่ดิน และ
เจาของโครงการ 

3. พิจารณารับแรงงานทองถิ่นเขาทํางานตามความเหมาะสม 
4. พิจารณาใหผูรับเหมาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุกอสรางหรือสินคาที่มีในทองถ่ินตามความ

เหมาะสม 
5. จัดใหมีการอบรมชี้แจงระเบียบปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการแกผูรับเหมา และ

ผูปฏิบัติงานทราบกอนการปฏิบัติงาน 
6. ติดตั้งกลองรับความคิดเห็น/ขอเสนอแนะในพื้นท่ี เพ่ือเปนชองทางการรับเรื่องที่

อาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการ 

บันทึกขอรองเรียน การตรวจสอบ และการ
แกไข จากชุมชนบริเวณใกลเคียงโครงการและ
ตลอดเสนทางขนสง โดยทําการบันทึกตลอด
ระยะเวลากอสรางฐานเจาะและถนนทางเขา 

 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-7) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

1.12  สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ตอ)  7.   เผยแพรขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมใหหนวยงานทองถิ่นและชุมชน
ในพื้นท่ีไดรับทราบโดยจัดสงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมใหหนวยงานใน
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ เชน เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ตั้งฐานเจาะ 
ผูนําชุมชนในพ้ืนที่ เปนตน 

- 

1.13  สาธารณสุข การมีแรงงานตางถิ่นเขามาทํางานกอสราง 
รวมท้ังการจัดระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ที่ไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดการแพรกระจาย
ของโรคติดตอบางชนิดตอคนงานดวยกันหรือ
อาจสงผลกระทบไปยังชุมชนขางเคียงได 
 

1. จัดเตรียมท่ีพักคนงานช่ัวคราวในพื้นที่กอสราง สําหรับการพักผอน และการ
รับประทานอาหารกลางวันใหเพียงพอ 

2. จัดใหมีการเฝาระวังโรคท่ีจะเกิดจากสัตวที่เปนพาหะนําโรค กําจัดพาหะนําโรค 
และแหลงเพาะพันธุในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางฐานเจาะ  

3. จัดใหมีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพพนักงานกอนรับเขา
ปฎิบัติงาน โดยพนักงานที่เปนโรคติดตอรายแรงตองหยุดงานจนกวาจะหายขาด 

4. การจัดบริการดานสาธารณสุข 
- จัดใหมีอุปกรณปฐมพยาบาลประจําในบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 
- จัดใหมีบุคลากรที่ผานการอบรมปฐมพยาบาลประจําพื้นที่กอสราง  
- มีมาตรการประสานงานกับโรงพยาบาลใกลเคียง เพ่ือจัดการรับสงผูปวย 

กรณีเจ็บปวย หรือเกิดอุบัติเหต ุขณะปฏิบัติงาน 

- 

1.12  อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

กิจกรรมระหวางการกอสรางที่ตองมีการใช
อุปกรณ/เครื่องจักรในการทํางาน อาจทําให
เกิดอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ท้ังที่มี
สาเหตุมาจากคนงานเอง เชน ความประมาท 
ขาดความชํานาญ หรือมาจากอุปกรณ/
เครื่องจักรที่ขาดการบํารุงรักษา หรือการใชที่
ผิดวิธี เปนตน 

1. กําหนดใหผูรับเหมากอสราง ปฏิบัติตามมาตรการจัดการดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. จัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ใหพนักงานสวมใส เชน 
หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย ถุ งมือปองกันสารเคมี รองเทาเซฟตี้  เปนตน 
โดยกําหนดใหพนักงานสวมใสใหสอดคลองกับประเภทของงาน 

3. ใชระบบอนุญาตทํางานควบคุมการทํางานในระยะกอสรางและติดตั้ง 
4. จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม จัดเก็บวัสดุและอุปกรณกอสราง 

ตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแตละวัน  
5. ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการกอสราง เชน การกั้นเขตพ้ืนท่ีกอสราง 

การติดตั้งปายเตือนอันตราย การตรวจสอบดูแลสภาพเครื่องจักร ความเปน
ระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในการทํางาน และการ
สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เปนตน 

จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุและ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และ
มาตรการปองกันและแกไขที่ดําเนินการ โดย
ทําการบันทึกตลอดระยะเวลากอสรางฐาน
เจาะและถนนทางเขา 

 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-8) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

2. ระยะเจาะสํารวจ   

2.1  คุณภาพอากาศ - ในระหวางการเจาะสํารวจจะมีการใช
เชื้อเพลิงสําหรับแทนเจาะ รถบรรทุก 
และเครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งการเผาไหม 
ทําให มีมลสารทางอากาศ เชน กาซ
คารบอนมอนอกไซด (CO) ฝุนละออง 
(TSP) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ที่
เกิดขึ้นจากการเผาไหมเชื้อเพลิง รวมทั้ง
ฝุนละอองที่เกิดจากถนนลูกรังที่ใชเปน
เสนทางเขาสูฐานเจาะ 

- การรั่วไหลของกาซไฮโดรเจนซลัไฟด 

1. แจงรายละเอียดและกําหนดการตรวจวัดคุณภาพอากาศแกผูนําชุมชนเพื่อ
เขารวมสังเกตการณ 

2. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกขนาดใหญ ไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เม่ือ
ว่ิงผานชุมชน และถนนทางเขา-ออกฐานเจาะที่เปนถนนลูกรัง เพื่อลดการ
ฟุงกระจายของฝุนละออง 

3. กําหนดใหผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการลดฝุนละอองฟุงกระจาย ไดแก 
- จัดใหมีรถบรรทุกน้ําประจําที่ฐานเจาะ ฉีดพรมนํ้าบริเวณฐานเจาะและ

ถนนดินหรือลูกรังที่ใชเสนทางเขา-ออก อยางนอยวันละ 2 ครั้ง หรือ
ตามความเหมาะสม เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง 

- ติดต้ังแผนกันฝุนทุกลอของยานพาหนะท่ีใชขนสงวัสดุกอสราง 
4. ตรวจสอบ และบํารุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องยนตที่ใชในการเจาะใหมี

ประสิทธิภาพการทํางานที่ดี มีการเผาไหมเชื้อเพลิงที่สมบูรณ 
5. ติดต้ังอุปกรณตรวจจับกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (Sensor) แบบติดตั้งอยูกับที่

ไวที่ทอนํากาซ และแบบพกพาสําหรับพนักงานที่ทํางานในบริเวณที่เสี่ยง
ตอการไดรับกาซไฮโดรเจนซลัไฟด 

6. ใหคําแนะนําและฝกซอมขั้นตอนการปฏิบัติดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของ
กับกาซไฮโดรเจนซัลไฟดแกผูปฏิบัติงานทุกคนในการดําเนินการเจาะ 
ไมวาในกรณีท่ีคาดวาจะเกิดอันตรายจากไฮโดรเจนซัลไฟดหรือไมก็ตาม 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศจํานวน 1 ครั้ง (3 วัน
ตอเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดสุด
สัปดาห) ในชวงที่มีการเจาะหลุมปโตรเลียมของ
แตละฐานเจาะ โดยพารามิเตอรที่ตรวจวัดมีดังน้ี 
1) ฝุนละอองรวม (TSP)  
2) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
3) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) คาเฉลี่ย 1 

ชั่วโมง  
4) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) คาเฉลี่ย 1 

ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง 
5) กาซไฮโดรเจนซลัไฟด (H2S) 
6) ทิศทางและความเร็วลม 
โดยทําการตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่ออนไหวท่ีอยูใกล
ฐานเจาะ สถานี เดียวกับการตรวจวัดกอนมี
โครงการ (รูปที่ 4.1-1) 

 
  



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-9) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

2.2  ระดับเสียง เสียงท่ีเกิดจากการทํางานของเครื่องจักรและ
อุปกรณประกอบการเจาะ อาจกอให เกิด
เสียงรบกวนตอผู ท่ีปฏิบัติงานในฐานเจาะ 
และชุมชนที่อยูในบริเวณใกลเคยีง 

1.   แจงรายละเอียดและกําหนดการตรวจวัดระดับเสียงแกผูนําชุมชนเพ่ือเขา
รวมสังเกตการณ 

2. ดูแลรักษาเครื่องจักร/เครื่องยนตท่ีใชในการเจาะสํารวจใหอยูในสภาพที่ดี 
และพรอมใชงาน ตามระยะหรือชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสม เพ่ือไมใหเกิด
เสียงดัง 

3. เครื่องจักร/เครื่องยนตที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน ควรทําการแกไข ซอมแซม
ใหเหมาะสม เชน หมั่นหยอดนํ้ามันหลอลื่น ฯลฯ 

4. พิจารณาติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาไวในพ้ืนที่ที่เหมาะสม หรือวางในตู 
คอนเทนเนอรท่ีมีวัสดุดดูซับเสียงปดลอมโดยรอบเครื่องกําเนิดไฟฟา 

5. จัดใหมีการจายคาชดเชยความเสียหายอยางเปนธรรมและเหมาะสม กรณีที่
พิสูจนไดวาเปนความเสียหายที่เกิดจากเจาะหลุมปโตรเลียมของโครงการ 
เชน ความเสียหายตอฟารมปศุสัตวที่อยูใกลกับพื้นที่ฐานเจาะของโครงการ 
ไดแก ฟารมไกไข ฟารมไกเน้ือ และฟารมแพะ จากเสียงดัง เปนตน 

6. ติดตั้งกําแพงกั้นเสียงโดยใชวัสดุแผนเหล็ก (Steel) หนา 0.64 มิลลิเมตร 
หรือใชวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติลดเสียงไดเทียบเทา โดยมีความสูงไมนอยกวา 2 
เมตร และมีความยาวตลอดแนวที่มีพื้นที่ออนไหวท่ีไดรับเสียงรบกวนตั้งอยู ดังน้ี 
-  ฐานเจาะ DKT-3 ติดตั้งตลอดแนวฐานเจาะดานทิศตะวันตก ดังรูปที่ 4.1-2 
-  ฐานเจาะ DKT-4 ติดตั้งตลอดแนวฐานเจาะดานทิศตะวันตกและทิศใต 
   ดังรูปที่ 4.1-3 

ตรวจวัดระดับเสียง จํานวน 1 ครั้ง (3 วันตอเนื่อง 
ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห) ในชวงท่ี
มีการเจาะหลุมปโตรเลียมของแตละฐานเจาะ โดย
พารามิเตอรที่ตรวจวัดมีดังนี ้
1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
2) ระดับเสียงสูงสดุ (Lmax)  
3) ระดับเสียงเปอรเซน็ตไทลที่ 90 (L90) 
4) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคนื (Ldn)  
5) ระดับเสียงรบกวน  
โดยทําการตรวจวัดบริเวณพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลฐาน
เจาะ สถานีเดียวกับการตรวจวัดกอนมีโครงการ (รูปท่ี 
4.1-4) 

2.3  คุณภาพน้ําใตดิน และ
คุณภาพน้ําผิวดิน 

การปนเปอนอันเน่ืองมาจากโคลนท่ีใชในการ
เจาะ และการปนเปอนของนํ้าฝนบริเวณท่ี
วางอุปกรณประกอบการเจาะ 

1. แจงรายละเอียดและกําหนดการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน และคุณภาพ 
น้ําผิวดิน แกผูนําชุมชนเพ่ือเขารวมสังเกตการณ 

2. การเจาะหลุมปโตรเลียมชวงแรกที่ผานชั้นนํ้าใตดินใหใชของเหลวชวยเจาะ 
ที่ มี นํ้ า เ ป นส วนผสมหลั ก  (Water Based Mud: WBM) เ พ่ื อป อ งกั น
ผลกระทบตอชั้นนํ้าใตดินจากการปนเปอนของสารเคมีในของเหลวชวยเจาะ 

3. ยึดทอกรุกับหลุมเจาะสํารวจดวยซีเมนตเพ่ือปองกันการปนเปอนของ
สารเคมีไปยังชั้นน้ําใตดิน 

 

เก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินจํานวน 1 
ครั้ ง  ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการเจาะหลุม
ปโตรเลียมของแตละฐานเจาะ ประกอบดวยสถานี
ตรวจวัด คอื 
1) บอสังเกตการณที่ติดตั้งภายในฐานเจาะแตละแหง 

จํานวน 2 สถาน ี
2) บอน้ําใตดินหรือบอบาดาลของชุมชนที่อยูใกล

ฐานเจาะแตละแหง ในทิศทางทายน้ํา บริเวณ
เดียวกับสถานีเก็บตัวอยางกอนมีโครงการ (รูปท่ี 
4.1-5) 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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  สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใตดิน รูปที่ 4.1-5 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งที่ 2 92 

ตารางที่ 4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-10) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

2.3  คณุภาพนํ้าใตดิน และคุณภาพ
น้ําผิวดิน (ตอ-1) 

 4. การจัดการเศษดิน/หินจากการเจาะ (Cuttings) ที่เกิดข้ึนตองดําเนินการ
ดังนี ้

- ตรวจสอบระดับน้ําในบอเก็บน้ําปนเปอนเปนประจําและรักษาระดับการ
กักเก็บใหมีระยะปลอดภัยจากขอบบนของบอเก็บน้ําปนเปอนอยางนอย 
0.3 เมตร 

- จัดใหมีรถสูบนํ้าเพ่ือสูบน้ําในบอเก็บนํ้าปนเปอนไปกําจัด เพ่ือปองกันมิให
เกิดการลนจากพื้นที่กักเก็บ 

- การจัดการเศษดิน/หินจากการเจาะที่ใช WBM และ SBM เปนโคลนเจาะ 
ใหจัดอยูในประเภทของเสียอันตรายรวบรวมใสในกลองเหล็ก (Cutting 
Skips) และมีผาใบปดคลุม จัดสงไปกําจัดตามวิธีในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2548 
โดยโครงการจะขนสงไปกําจัดยังสถานที่ท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5. การใชงานสารเคมีตาง ๆ ในการเจาะ และการจัดเก็บถังเก็บสารเคมี และ
ถังผสมโคลนเจาะ ตองวางอยูบนลานคอนกรีตที่มีรางระบายน้ําลอมรอบ 
หรือวางบนภาชนะกันซึม รวมทั้งมีการใชและจัดเก็บสารเคมีตาง ๆ ตามที่
กําหนดไวในเอกสารความปลอดภัยเคมีภัณฑ (SDS) 

6. จัดใหมีการตรวจสอบการชํารุดและบํารุงรักษาพื้นคอนกรีตที่ใชสําหรับ
จัดเก็บถังเก็บสารเคมี และถังผสมโคลนเจาะใหอยูในสภาพที่เหมาะสมตอ
การใชงานอยางสม่ําเสมอ หากเกิดการชํารุดตองรีบแกไขใหอยูในสภาพท่ีใช
งานไดโดยทันท ี

โดยมีดัชนีท่ีตรวจวิเคราะห ไดแก 
1) คุณภาพทางน้ํากายภาพ ไดแก อุณหภูมิ ความเปน

กรด-ดาง (pH) คาการนําไฟฟา (Conductivity) 
ความเค็ม (Salinity) ของแข็งละลาย ท้ังหมด 
(TDS) 

2) คุณภาพนํ้าทางเคมี  และธาตุอาหาร ไดแก  
ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนท้ังหมด (TPH) สารกลุม 
BTEX ไดแก เบนซนี (Benzene) โทลูอีน (Toluene) 
เอทิลเบนซีน (Ethylbenzene) และ ไซลีนท้ังหมด 
(Total Xylene) 

3) โลหะหนัก ไดแก  สารหนู (As) แบเรียม (Ba) 
แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr)  ทองแดง (Cu) 
เหล็ก (Fe) ปรอท (Hg) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล 
(Ni) ตะกั่ว (Pb) ซีลีเนียม (Se) และสังกะสี (Zn) 

 
 

 
 
 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

 

การประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งที่ 2 93 

ตารางที่ 4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-11) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

2.3  คุณภาพน้ําใตดนิ และคุณภาพ
น้ําผิวดิน (ตอ-2) 

 7. ในกรณีเกิดเหตุการณนํ้ามันหรือสารเคมีหกรั่วไหล จะตองรีบทําความ
สะอาดทันทีตามแผนดําเนินการกรณีนํ้ามันหกหรือสารเคมีรั่วไหลของ
โครงการ โดยเครื่องมือ/อุปกรณระงับการรั่วไหล ตองมีประจําอยูที่ฐาน
ตลอดชวงท่ีทําการเจาะ 

8. จัดใหมีชุดอุปกรณทําความสะอาดคราบน้ํามัน และฝกอบรมทีมปฏิบัติ 
ทําความสะอาดและจัดการนํ้ามันท่ีหกรั่วไหล 

9. สรางบอรองรับนํ้าไหลนองในพื้นท่ีฐานเจาะ เพื่อกักเก็บน้ําไหลนอง
บริเวณพ้ืนที่ดินลูกรังและท่ีพักพนักงาน ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการ
รั่วไหลออกนอกพื้นที่ฐานเจาะ 

10. จัดใหมีการบําบัดน้ําเสียจากสวม ดวยระบบบอเกรอะ-บอซึมทั่วไป และ/
หรือระบบชีวภาพ 

เก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินจํานวน  
1 ครั้ง ภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการเจาะหลุม
ปโตรเลียมของแตละฐานเจาะ โดยตรวจวัดแหลงนํ้า
ผิวดินบริเวณใกลเคียงฐานเจาะ สถานีเดียวกับการ
ตรวจวัดกอนมีโครงการ (รูปท่ี 4.1-6) โดยมีดัชนีท่ี
ตรวจวิเคราะห ไดแก 
1) คุณภาพนํ้าทางกายภาพ ไดแก อุณหภูมิ ความ

เ ป น ก ร ด ด า ง  ( pH)  ค า ก า ร นํ า ไ ฟ ฟ า
(Conductivity) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
(TSS) ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (TDS) และ
ความเค็ม (Salinity) 

2) คุณภาพ นํ้ าทา ง เ คมี  ไ ด แ ก  ป โ ต ร เ ลี ย ม
ไฮโดรคารบอนท้ังหมด (TPH) สารกลุม BTEX 
ไดแก เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) 
เอทิล เบนซีน  (Ethylbenzene) และ ไซลีน
ทั้งหมด (Total Xylene) ออกซิเจนละลายน้ํา 
(DO) บีโอดี (BOD)  

3) โลหะหนัก ไดแก สารหนู (As) แบเรียม (Ba) 
แคดเมียม (Cd) โครเมียมท้ังหมด (Total Cr) 
ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) ปรอท (Hg) แมงกานีส 
(Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) ซลีีเนียม (Se) และ
สังกะสี (Zn) 

4) คุณภาพนํ้าทางชีวภาพ ไดแก ฟคอลโคลิฟอรม
แบคทีเรีย (FCB) 

   

 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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  สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน รูปที่ 4.1-6 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

  

การประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งที่ 2 95 

ตารางที่ 4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-12) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

2.4  การคมนาคมขนสง อุบัติเหตุและความเสียหายตอผิวจราจรจาก
การขนสงแทนเจาะ อุปกรณตาง ๆ และ
พนักงาน 

1. แจงหนวยงานทองถิ่นและประชาสัมพันธใหประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
ทราบกําหนดการขนยายแทนเจาะและอุปกรณประกอบการเจาะ รวมทั้ ง
กําหนดการเจาะสํารวจ ทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน 

2. จํากัดความเร็วของรถขนสงแทนเจาะและอุปกรณตาง ๆ ไมเกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง เมื่อว่ิงผานชุมชน และถนนทางเขา-ออกฐานเจาะท่ีเปนถนนลูกรัง และ 
ไมเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนทางหลวง เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการจราจร 

3. การขนสงแทนเจาะและอุปกรณตาง ๆ จะดําเนินการในชวงเวลากลางวัน  
(06.00-18.00 น.) ยกเวนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4. หลีกเลี่ยงการขนสงแทนเจาะและอุปกรณตาง ๆ ในชวงชั่วโมงเรงดวน ตั้งแต 
7.00-8.00 น. และ 16.00-17.00 น. 

5. ประสานงานกับตํารวจทางหลวงในทองถิ่นเพื่ออํานวยความสะดวกในระหวางการ
ขนสงแทนเจาะและอุปกรณตาง ๆ 

- 

2.5  การใชนํ้า การใชน้ําของโครงการอาจสงผลกระทบตอ
แหลงนํ้าใชของชุมชน 

1. การใช นํ้าจากแหลงน้ําสาธารณะจะตองไดรับการอนุญาตจากหนวยงาน
ผูรับผิดชอบกอน 

2. กรณีที่มีการรองเรียนจากชาวบานเนื่องมาจากผลกระทบจากการใชน้ํา ใหเจาของ
โครงการรีบดําเนินการตรวจสอบ และจัดการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งจัดเก็บ
บันทึกขอรองเรียนและติดตามผลการดําเนินงาน 

- 

2.6  การระบายน้ําและการปองกัน    
น้ําทวม 

การ เพิ่ มปริมาณน้ํ า ไหลบ าหน าดิน  และ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการระบายน้ําบริเวณพ้ืนที่
ฐานเจาะ อาจสงผลกระทบตอการระบายน้ําใน
พ้ืนที่ใกลเคยีง 

1. สรางบอเก็บน้ําปนเปอน 1 บอ สําหรับรองรับน้ําไหลนองจากฐานคอนกรีต และ 
มีการติดตามตรวจสอบระดับนํ้าในบอเก็บนํ้าปนเปอนเพ่ือปองกันไมใหเกิดการ
ไหลลน 

2. สรางบอรองรับน้ําไหลนองในพ้ืนท่ีฐานเจาะ เพื่อกักเก็บน้ําไหลนองบริเวณพ้ืน
ที่ดินลูกรังและที่พักพนักงาน เพ่ือปองกันไมใหเกิดการรั่วไหลออกนอกพื้นที ่

3. จัดสรางรางรับน้ําในบริเวณพื้นที่กันชน และมีคันดินลอมรอบพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด เพ่ือปองกันไมใหน้ําภายในพื้นท่ีโครงการไหลออกสูภายนอกฐานเจาะ 

- 

 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-13) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

2.7 การจัดการของเสีย การจัดการของเสียที่ไมเหมาะสม อาจสงผล
ให เกิดผลกระทบกับชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ 

1. ในกรณีที่เปนของเสียอันตราย ตองวาจางบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในการขนสงและกําจัดของเสยีอันตรายอยางถูกตอง 

2. มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยทั่วไปท่ีไมอันตราย ตองทําการแยกประเภทและ
รวบรวมไวในภาชนะรองรับของเสียขนาดใหญ (Skips) ตามประเภทของเสีย 
เพ่ือนําไปกําจัด ณ เทศบาลตําบลดานขุนทด โดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล โดยขยะรีไซเคิล ใหนํากลับมาใชใหม หรือขายใหแกผูรับซื้อจาก
ภายนอก 

3. การจัดการเศษดิน/หินจากการเจาะตองรวบรวมใสในกลองเหล็ก (Cutting Skips) 
และมีผาใบปดคลุม และสงไปกําจัดโดยการเผาในเตาเผาที่โรงงานปูนซีเมนต 
จังหวัดสระบุรี ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับที่ 101 หรือสงไป
กําจัดดวยวิธีการฝงกลบ (Landfill) โดยโรงงานท่ีจดทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ลําดับที่ 105 

-  บันทึกชนิดและปริมาณสารเคมีที่ใชในการ
เจาะเปนประจําทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
เจาะสํารวจ 

-  บั น ทึ ก ป ริ ม า ณ เ ศ ษ หิ น ท่ี เ กิ ด ขึ้ น จ า ก 
การเจาะ (Cutting) เปนประจําทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาการเจาะสํารวจ 

2.8 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ในระยะการ เจาะสํ ารวจจะมีพ นัก ง าน
ประมาณ 70 คน ซึ่งจะพักอาศัยใกลเคียง
พ้ืนที่ฐานเจาะ ทําใหมีการกระจายรายไดจาก
การซื้อสินคาในทองถิ่น รวมท้ังทําใหเกิดการ
จางแรงงานทองถิ่นเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม 
กิจกรรมการเจาะสํารวจอาจกอใหเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญตอชุมชนใกลเคียง เชน 
เสียงดัง ฝุนฟุงกระจาย เปนตน  

1. จัดใหมีการประชาสัมพันธชี้แจงรายละเอียดและกําหนดการเจาะหลุมปโตรเลยีม
ของโครงการ รวมถึงมาตรการความปลอดภัย และมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แกชุมชนบริเวณที่ต้ังฐาน ใหรับทราบลวงหนาอยางนอย 
15 วัน กอนดําเนินการเจาะเพื่อเสริมสรางความเขาใจ ตามแผนการมีสวนรวม
ของประชาชนท่ีเจาของโครงการไดกําหนดขึ้น 

2. พิจารณารับแรงงานทองถิ่นท่ีมีความสามารถสอดคลองกับลักษณะงานเขาทํางาน
ตามความเหมาะสม 

3. พิจารณาใหผูรับเหมา/พนักงานเจาะสนับสนุนสินคาผลิตภัณฑอุปโภค-บริโภค 
ที่หาไดในทองถิ่นตามความเหมาะสม 

4. กรณีที่พิสูจนไดวากิจกรรมการเจาะของโครงการ กอใหเกิดความเสียหายตอ
โครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณะ โครงการตองมีมาตรการ
จายคาชดเชยที่เหมาะสม 

5. ติดต้ังกลองรับความคิดเห็น/ขอเสนอแนะในพื้นท่ี เพื่อเปนชองทางการรับเรื่องที่
อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 

บันทึกขอรองเรียน การตรวจสอบ และการแกไข 
จากชุมชนบริเวณใกลเคียงโครงการและตลอด
เสนทางขนสง โดยทําการบันทึกตลอดระยะเวลา
การเจาะสาํรวจ 
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ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

2.8 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ตอ-1) เกิดปญหาทางสังคมตาง ๆ ไดแก การโจรกรรม 
การทะเลาะวิวาท โรคระบาด เปนตน 

6. เผยแพรขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมใหหนวยงานทองถิ่นและชุมชน
ในพ้ืนท่ีไดรับทราบโดยจัดสงผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมใหหนวยงานใน
ทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ เชน เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ีตั้งฐานเจาะ 
ผูนําชุมชนในพ้ืนที่ เปนตน 

 

2.9 สาธารณสุข การมีแรงงานตางถิ่นหรือชาวตางชาติเขามา
ทํางานท่ีฐานเจาะ และ/หรือการจัดระบบ
สุ ข า ภิ บ า ล สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ที่ ไ ม เ ห ม า ะ ส ม 
อาจกอใหเกิดการแพรกระจายของโรคติดตอ
บางชนิด ระหวางพนักงานดวยกัน หรืออาจ
แพรกระจายไปยังชุมชนขางเคียงได 

1.   จัดใหมีการเฝาระวังโรคท่ีจะเกิดจากสัตวที่เปนพาหะนําโรค กําจัดพาหะนําโรค 
และแหลงเพาะพันธุในบริเวณฐานเจาะและบานพักคนงาน 

2.   จัดใหมีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพพนักงานกอนรับเขา
ปฏิบัติงาน โดยพนักงานท่ีเปนโรคติดตอรายแรงตองหยุดงานจนกวาจะหายขาด 

3.   การจัดบริการดานสาธารณสุข 
- จัดใหมีเจาหนาท่ีพยาบาลทางการแพทย (Medic) หนวยปฐมพยาบาล พรอม

ทั้งอุปกรณทางการแพทยเบ้ืองตน ประจําอยูท่ีฐานเจาะ 
- จัดใหมีบุคลากรท่ีผานการอบรมปฐมพยาบาลประจําฐานเจาะ เชน หัวหนางาน 
- มีมาตรการประสานงานกับโรงพยาบาลใกลเคียง เพ่ือจัดการรับสงผูปวย กรณี

เจ็บปวย หรือเกิดอุบัติเหต ุขณะปฏิบัติงาน 
- จัดใหมียานพาหนะประจําที่ฐาน เพ่ือสงผูปวยไปยังโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 

- 

2.10   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

- ในระหว างปฏิ บั ติงานเจาะ สํารวจของ
พนักงาน อาจเกิดอุบัติเหตุ และ/หรือ สงผล
กระทบตอรางกาย ชีวิต และ/หรือ ทรัพยสิน
ของผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีโครงการ และชุมชน
ใกลเคียงได ซึ่งมีสาเหตุมาจากความประมาท 
ปญหาสุขภาพ ความไมพรอมของเครื่องจักร/
เครื่องยนตตาง ๆ ในการเจาะ ตลอดจน
สภาพพื้นที่ทํางานที่ไมปลอดภัย เปนตน 

- การรั่วไหลของกาซไฮโดรเจนซลัไฟดอาจเกิด
ผลกระทบตอตอพนักงานได 

1. กําชับใหผูรับเหมาเจาะ ปฏิบัติตามมาตรการจัดการดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

2. จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม ทําความสะอาดและเก็บเครื่องมือ/
วัสดุอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย และหมั่นซอมบํารุงใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 
รวมท้ังจัดใหมีผูรับผดิชอบโดยตรง 

3. จัดใหมีชุดปฐมพยาบาลในพ้ืนท่ีโครงการ 
4. ประสานงานกับสถานพยาบาลที่อยูใกลท่ีสุด เพ่ือรองรับการตอบสนองเหตุการณ

ฉุกเฉินไดทันทวงที 
5. มีการตรวจประเมิน (Audit) ดานความปลอดภัยฯ อยางสม่ําเสมอ ตั้งแตพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ จนถึงคณะผูบริหาร 

จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุและ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และ
มาตรการปองกันและแก ไขที่ดํา เนินการ  
โดยทําการบันทึกตลอดระยะเวลาการเจาะ
สํารวจ  
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ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

2.10  อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ตอ) 

 6. การจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ใหพนักงานสวมใส เชน หมวก
นิ ร ภั ย  แ ว น ต า นิ รภั ย  ถุ ง มื อ ป อ ง กั น ส า ร เ คมี  ร อ ง เ ท า เ ซฟ ตี้  เ ป น ต น  
โดยกําหนดใหพนักงานสวมใสใหสอดคลองกับประเภทของงาน 

7. จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยและคูมือในการจัดการเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ประจําฐาน 
และจัดใหมีการซักซอมปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวตามความเหมาะสม 

8. ติดต้ังอุปกรณตรวจจับกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (Sensor) แบบติดตั้งอยูกับท่ีไวที่ทอนํา
กาซ และแบบพกพาสําหรับพนักงานที่ทํางานในบริเวณที่เสี่ยงตอการไดรับกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด 

9. ใหคําแนะนําและฝกซอมขั้นตอนการปฏิบัติดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดแกผูปฏิบัติงานทุกคนในการดําเนินการเจาะ ไมวาในกรณีที่คาดวา
จะเกิดอันตรายจากไฮโดรเจนซลัไฟดหรือไมก็ตาม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

  

การประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งที่ 2 99 

ตารางที่ 4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-16) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

3. ระยะทดสอบหลุม   

3.1   คุณภาพอากาศ การเผากาซสวนเกินท่ีปลองเผากาซ อาจทําให
เกิดการระบายมลสารจากการเผาไหมที่ ไม
สมบูรณ  

1. จัดใหมีการประชาสัมพันธชี้แจงรายละเอียดและกําหนดการทดสอบหลุมของ
โครงการ รวมถึงมาตรการความปลอดภัย และมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แกชุมชนบริเวณท่ีตั้งฐานเจาะ ใหรับทราบลวงหนา 
อยางนอย 15 วัน กอนดําเนินการทดสอบหลุม เพื่อเสริมสรางความเขาใจ  
ตามแผนการมีสวนรวมของประชาชนท่ีเจาของโครงการไดกําหนดขึ้น  

2. แจงรายละเอียดและกําหนดการตรวจวัดคุณภาพอากาศแกผู นําชุมชน 
เพื่อเขารวมสังเกตการณ 

3. กรณีท่ีมีการรองเรียนจากชาวบานเนื่องมาจากผลกระทบจากการเผากาซ เชน 
กลิ่น เขมาควัน เสียงดัง ความรอนสูง ใหเจาของโครงการรีบตรวจสอบหาสาเหตุ
และแกไขเหตุของผลกระทบนั้น ๆ โดยเร็ว  

4. จัดใหมีการจายคาชดเชยความเสียหายอยางเปนธรรมและเหมาะสม กรณีท่ี
พิสูจนไดวาเปนความเสียหายที่ เกิดจากการเผากาซท้ิงของโครงการ เชน  
ความเสียหายตอพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว จากความรอน เขมาควัน 
แมลงศัตรูพืช เสยีงดัง เปนตน 

ตรวจ วัดคุณภาพอากาศจํ านวน 1 ครั้ ง  
(3 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดาและ
วันหยุดสุดสัปดาห) ในระหวางที่มีการเผากาซ
เพ่ือทดสอบหลุมในแตละฐานเจาะ โดยมี
พารามิเตอรดังตอไปนี ้

1) ฝุนละอองรวม (TSP)  
2) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 

(PM-10)  
3) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) คาเฉลี่ย 

1 ชั่วโมง 
4) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) คาเฉลี่ย  

1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง 
5) กาซไฮโดรเจนซลัไฟด (H2S) 
6) ทิศทางและความเร็วลม 

โดยทําการตรวจวัดบริเวณพื้นท่ีออนไหว 
ที่อยูใกลฐานเจาะ สถานีเดียวกับการตรวจวัด
กอนมีโครงการ (รูปที่ 4.1-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 

  

การประชุมรับฟงความคดิเห็น ครั้งที่ 2 100 

ตารางที่ 4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-17) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

3.1   คุณภาพอากาศ (ตอ-1)  6. ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณตาง ๆ โดยเฉพาะ
บริเวณขอตอ วาลว รอยเชื่อมตาง ๆ ท่ีอาจเกิดการรั่วไหลของไอระเหย
ไฮโดรคารบอนจากระบบ 

7. ติดตั้งอุปกรณตรวจจับกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (Sensor) แบบติดตั้งอยูกับท่ีไวที่
ทอนํากาซ และแบบพกพาสําหรับพนักงานที่ทํางานในบริเวณที่เส่ียงตอการ
ไดรับกาซไฮโดรเจนซลัไฟด 

8. ใหคําแนะนําและฝกซอมขั้นตอนการปฏิบัติดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับ
กาซไฮโดรเจนซัลไฟดแกผูปฏิบัติงานทุกคน ในระยะดําเนินการทดสอบหลุม  
ไมวาในกรณีท่ีคาดวาจะเกิดอันตรายจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟดหรือไมก็ตาม 

 

3.2   กาซเรือนกระจก การเผากาซสวนเกิน และการเผาไหมของ
เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา และมลสารจาก
การขนสงจะระบายกาซเรือนกระจกออกมา  

1. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องยนต /เครื่องจักร/อุปกรณ ที่ ใช ในกิจกรรม 
อยางสมํ่าเสมอ ตามแผนการซอมบํารุง หรือแผนการตรวจสอบและบํารุงรักษา 

- 

3.3   ระดับเสียง เสี ยงรบกวนจากการกิจกรรมในระยะ
ทดสอบหลุม อาจรบกวนชุมชนท่ีอยูใกลเคียง
ฐาน 

1. แจงรายละเอียดและกําหนดการตรวจวัดระดับเสียงแกผูนําชุมชนเพื่อเขารวม
สังเกตการณ 

2. ดูแลรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณการทดสอบหลุมใหอยูในสภาพ 
ที่ดี และพรอมใชงาน ตามระยะหรือชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสม เพ่ือไมใหเกิด
เสียงดัง 

3. เครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณการทดสอบหลุมที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน 
ตองทําการแก ไข ซอมแซมใหอยู ในสภาพที่ เหมาะสม เชน หมั่นหยอด
น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 

4. ติดต้ังกําแพงกั้นเสียงโดยใชวัสดุแผนเหล็ก (Steel) หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือใช
วัสดุอื่นท่ีมีคุณสมบัติลดเสียงไดเทียบเทา โดยมีความสูงไมนอยกวา 2 เมตร และ
มีความยาวตลอดแนวที่มีพ้ืนท่ีออนไหวท่ีไดรับเสียงรบกวนตั้งอยู ดังน้ี 
-  ฐานเจาะ DKT-3 ติดตั้งตลอดแนวฐานเจาะดานทิศตะวันตก ดังรูปที่ 4.1-2 
-  ฐานเจาะ DKT-4 ติดตั้งตลอดแนวฐานเจาะดานทิศตะวันตกและทิศใต 

         ดังรูปที่ 4.1-3 

ตรวจวัดระดับเสียง จํานวน 1 ครั้ง (3 วันตอเนื่อง 
ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห) ใน
ระหวางท่ีมีการทดสอบหลุม โดยพารามิเตอรท่ี
ทําการตรวจวัด ตอไปนี้ 

1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
2) ระดับเสียงสูงสดุ (Lmax)  
3) ระดับเสียงเปอรเซน็ตไทลที่ 90 (L90) 
4) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคนื (Ldn)  
5) ระดับเสียงรบกวน  

โดยทําการตรวจวัดบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวที่อยูใกล
ฐานเจาะ สถานีเดียวกับการตรวจวัดกอนมี
โครงการ (รูปที่ 4.1-4) 

 
  



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
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ตารางที่ 4-1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ-18) 

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

3.4 คณุภาพนํ้าผิวดินและคุณภาพนํ้า
ใตดนิ 

คุณภาพนํ้าผิวดินและน้ําใตดินอาจเสื่อม
ลงเน่ืองจากอุบัติเหตุการรั่วไหลของ
สารเคมีหรือน้ํามัน 

1. แจงรายละเอียดและกําหนดการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน และคุณภาพ 
น้ําผิวดิน แกผูนําชุมชนเพ่ือเขารวมสังเกตการณ 

2. จัดใหมีพ้ืนท่ีจัดเก็บวัสดุ สารเคมี และน้ํามันอยางเหมาะสม โดยสารเคมีและ
เชื้อเพลิง ใหจัดวางบนพ้ืนคอนกรีตหรือปูดวยแผนพลาสติกชนิด HDPE  
มีคนัลอมรอบเพ่ือปองกันการแพรกระจายออกสูสภาพแวดลอมกรณีเกิดการ 
หกรั่วไหล 

3. หามพนักงานระบายหรือท้ิงของเสีย สารเคมี น้ํามัน หรือขยะตาง ๆ รวมถึง
ลางและทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรในแหลงน้ําสาธารณะ 

4. ตรวจสอบระดับน้ําในบอเก็บน้ํ าปนเปอน รักษาระดับน้ําในบอเ ก็บ 
น้ําปนเปอน ใหมีระยะปลอดภัยจากขอบบนของบอเก็บนํ้าปนเปอน  
อยางนอย 0.3 เมตร โดยถาระดับน้ําสูงกวาระดับดังกลาว เจาของโครงการ
ตองจัดหารถนํ้ามาสูบออก 

5. ในกรณีเกิดเหตุการณน้ํามันหรือสารเคมีรั่วไหล จะตองรีบทําความสะอาด
ตามแผนดําเนินการกรณีนํ้ามันหกหรือสารเคมีรั่วไหลของโครงการ โดย
เครื่องมือ/อุปกรณระงับการรั่วไหล ตองมีประจําอยูที่ฐานตลอดชวงท่ีทําการ
ทดสอบหลุม 

เก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินจํานวน 1 ครั้ง 
ในชวงการทดสอบหลุมของแตละฐานเจาะ ประกอบดวย
สถานีตรวจวัด คือ 

1) บอสังเกตการณที่ติดตั้งภายในฐานเจาะแตละแหง 
จํานวน 2 สถาน ี

2) บอนํ้าใตดินหรือบอบาดาลของชุมชนที่อยูใกลฐาน
เจาะแตละแหง ในทิศทางทายน้ํา (รูปที่ 4.1-5) 

โดยมีดัชนีท่ีตรวจวิเคราะห ไดแก 

1) คุณภาพทางน้ํากายภาพ ไดแก อุณหภูมิ ความเปน
กรด-ดาง (pH) คาการนําไฟฟา (Conductivity) 
ความเค็ม (Salinity) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) 

2) คุณภาพน้ําทางเคมี ไดแก ปโตรเลยีมไฮโดรคารบอน
ทั้ งหมด (TPH) สารกลุม BTEX ไดแก  เบนซีน 
(Benzene) โทลู อี น  (Toluene) เ อทิ ล เบนซีน 
(Ethylbenzene) แ ล ะ ไ ซ ลี น ท้ั ง ห ม ด  ( Total 
Xylene) 

3) โลหะหนัก ไดแก สารหนู (As) แบเรียม (Ba) แคดเมียม 
(Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง  (Cu) เหล็ก (Fe) ปรอท 
(Hg) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) ซลีีเนียม 
(Se) และสังกะสี (Zn) 
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3.4  คุณภาพน้ําผิวดินและคุณภาพ
น้ําใตดิน (ตอ-1) 

  เก็บตัวอยางและวิ เคราะหคุณภาพน้ําผิวดินจํานวน 
1 ครั้ ง ในชวงการทดสอบหลุมของ  แตละฐานเจาะ  
โดยตรวจวัดแหลงน้ําผิวดินบริเวณใกลเคียงฐานเจาะ 
สถานีเดยีวกับการตรวจวัดกอนมีโครงการ (รูปที่ 4.1-6) 
โดยมีดัชนีท่ีตรวจวิเคราะห ไดแก 
1) คุณภาพนํ้าทางกายภาพ ไดแก อุณหภูมิ ความเปน

กรดดาง (pH) คาการนําไฟฟา (Conductivity) 
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ของแข็งละลายน้ํา
ทั้งหมด (TDS) และความเค็ม (Salinity) 

2) คุณภาพน้ําทางเคมี ไดแก ปโตรเลียมไฮโดรคารบอน
ทั้ งหมด (TPH) สารกลุม  BTEX ไดแก  เบนซีน 
(Benzene) โ ท ลู อี น  (Toluene) เ อ ทิ ล เ บน ซี น 
(Ethylbenzene) และไซลีนทั้ งหมด (Total Xylene) 
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) บีโอดี (BOD) 

3) โลหะหนัก ไดแก สารหนู (As) แบเรียม (Ba) แคดเมียม 
(Cd) โครเมียมท้ังหมด (Total Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก 
(Fe) ปรอท (Hg) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) 
ซีลเีนียม (Se) และสงักะสี (Zn) 

4) คุณภาพน้ําทางชีวภาพ ไดแก ฟคอลโคลิฟอรม
แบคทีเรีย (FCB) 
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3.5 ความรอนและแสงสวาง - รั ศ มี ค ว า ม ร อ น จ า ก ก า ร เ ผ า ก า ซ 
จะเกิดภายในพื้นท่ีโครงการเทานั้น  
ซึ่งพื้นท่ีออนไหวจะอยูนอกรัศมี ท่ีจะ
ไดรับผลกระทบดังกลาว 

- แสงสวางจากการเผากาซ ไมมีผลในดาน
การเปลี่ยนแปลงผลผลิตทางการเกษตร  
ปศุสัตว ดานปาไม และระบบนิเวศของ
สัตวปา โดยกิจกรรมทดสอบหลุมจะเกิด
การเผากาซท่ีปลองเผากาซเพียงจุดเดียว
เทานั้น 

1. กรณีท่ีมีการรองเรียนจากชาวบานเน่ืองมาจากผลกระทบจากการเผากาซ เชน กลิ่น 
เขมาควัน เสียงดัง ความรอนสูง ใหเจาของโครงการรีบตรวจสอบหาสาเหตุและแกไข
เหตุของผลกระทบนั้น ๆ โดยเร็ว  

2. จัดใหมีการจายคาชดเชยความเสียหายอยางเปนธรรมและเหมาะสม กรณีที่พิสูจนได
วาเปนความเสียหายที่เกิดจากการเผากาซทิ้งของโครงการ เชน ความเสียหายตอ
พืชผลทางการเกษตรและปศุสัตวจากความรอน เขมาควัน แมลงศัตรูพืช เสียงดัง 
เปนตน 

3. กําหนดใหมีการกอสรางคันดินสูง 2 เมตร พรอมติดตั้งกําแพงกันแสงสูงอยางนอย 
2.5 เมตรจากคันดินหรือสูงกวาระดับความสูงของเปลวไฟจากหอเผา เพ่ือลด
ผลกระทบจากการแผรังสีความรอน  

4. กําหนดตําแหนงติดตั้งปลองเผากาซใหไกลจากแหลงรับผลกระทบที่ออนไหว 

- 

3.6   การคมนาคม กิจกรรมของโครงการอาจเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุและอาจสรางความเสียหายตอ 
ผิวจราจร 

1. กําหนดใหผูรับเหมาปฏิบัติตามนโยบายและแผนการจัดการเรื่องการขนสงของ 
บริษัทฯ รวมท้ังติดตั้งอุปกรณระบุตําแหนงดวยดาวเทียม (GPS) ที่ยานพาหนะทุกคัน 

2. กําหนดใหพนักงานขับรถทุกคนตองมีใบอนุญาตในการขับขี ่
3. จัดทําสัญลักษณ ปายเตือนตาง ๆ และสัญญาณไฟ แสดงใหเห็นไดชัดเจน โดยมีระยะ

การติดตั้งท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในบริเวณทางรวม ทางแยก ทางเขา-ออกฐานเจาะ
ใหชัดเจน เพ่ือใหผูใชเสนทางทราบ 

- 
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3.7  การจัดการของเสยี ของเสียตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบ
หลุมประกอบดวย ขยะมูลฝอยจากพนักงาน
ประจําฐาน ของเสียอันตรายตาง ๆ และ 
น้ําปนเปอนนํ้ามันจากการซอมบํารุงอุปกรณ
การทดสอบหลุม 

1. อุปกรณการทดสอบหลุมตาง ๆ ที่มีความเสี่ยงตอการปนเปอนนํ้ามันหรือสารเคมี 
ตองติดตั้งลงบนพื้นคอนกรีตบริเวณพ้ืนท่ีฐานรองรับแทนเจาะเดิม ซึ่งมีรางระบาย
น้ําลอมรอบ สวนถังเก็บกักตาง ๆ ตองจัดใหมีคันคอนกรีตลอมรอบ โดยพ้ืนที่
ภายในคันคอนกรีตตองมีความจุเพียงพอท่ีสามารถกักเก็บของเหลวภายในถังกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. มูลฝอยและกากของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการทดสอบหลุม ตองจัดการดังน้ี 
2.1 จัดใหมีการแยกประเภทมูลฝอย/กากของเสยีตามภาชนะที่กําหนดไว 
2.2 จัดใหมีวิธีการกําจัดที่เหมาะสมกับประเภทของมูลฝอย/กากของเสีย ดังนี ้

-    มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยท่ัวไปที่ไมอันตราย ตองทําการแยกประเภท
และรวบรวมไวในภาชนะรองรับของเสียขนาดใหญ (Skips) ตามประเภท 
ของเสีย เพื่อนําไปกําจัด ณ เทศบาลตําบลดานขุนทด โดยวิธีฝงกลบ 
อยางถูกหลักสุขาภิบาล โดยขยะรีไซเคิล ใหนํากลับมาใชใหม หรือขาย
ใหแกผูรับซื้อจากภายนอก 

-  มูลฝอยอันตราย นําสงผูรับเหมากําจัดมูลฝอย/ของเสียอันตรายที่ไดรับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

-  กากของเสยีที่เปนนํ้ามัน ไดแก น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่นท่ีใชแลว นําสง
ผูรับเหมากําจัดมูลฝอย/ของเสียอันตรายที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- 
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3.8  สภาพเศรษฐกิจ-สังคม การเลือกซื้อสินคาในทองถิ่นและการจาง
แรงงานทองถิ่น เปนผลกระทบทางบวกที่จะ
ชวยสงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดใน
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน สวนผลกระทบ
ทางลบ เกิดจากความเดือดรอนรําคาญของ
ชุมชนใกลเคียงจากกิจกรรมการทดสอบหลุม 
เชน เสียงดงั แสงสวาง ฝุนละออง เปนตน 

1. พิจารณารับแรงงานทองถิ่นท่ีมีความสามารถสอดคลองกับลักษณะงานเขาทํางาน
ตามความเหมาะสม 

2. พิจารณาให ผู รั บ เหมา/พนักงานทดสอบหลุมสนับส นุนสินค าผลิตภัณฑ 
อุปโภค-บริโภคท่ีหาไดในทองถิ่นตามความเหมาะสม 

3. กําชับใหผูรับเหมามีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอยางเครงครัด 
เชน  ห าม ด่ืม เครื่ อ งดื่ มที่ มี แอลกอฮอลขณะปฏิ บัติ งานใน พ้ืน ท่ีสัมปทาน  
การตรวจสอบประวัติพนักงานกอนเขาทํางาน การคัดเลือกพนักงานในทองถิ่นตาม
ความเหมาะสม หรือคดัเลือกพนักงานท่ีคุนเคยกับสภาพพื้นที่ เปนตน 

4. ติดต้ังกลองรับความคิดเห็น/ขอเสนอแนะในพื้นท่ี เพื่อเปนชองทางการรับเรื่องท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 

5. เผยแพรขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมใหหนวยงานทองถิ่นและชุมชนใน
พ้ืนท่ีไดรับทราบโดยจัดสงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมใหหนวยงานใน
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ เชน เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนที่ต้ังฐานเจาะ  
ผูนําชุมชนในพ้ืนที่ เปนตน 

บันทึกขอรองเรียน การตรวจสอบ และการ
แกไข จากชุมชนบริเวณใกลเคียงโครงการ 
โดยทําการบันทึกตลอดระยะเวลาการ
ทดสอบหลุม 
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3.9  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การทดสอบหลุมปโตรเลียม จัดเปนกิจกรรม

ที่มีความเสี่ยงจากความดันจากแหลงกักเก็บ 
และ/หรือ ความรอนจากการเผากาซ  

1. การจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ใหพนักงานสวมใส เชน หมวก
นิรภัย แวนตานิรภัย ถุงมือปองกันสารเคมี รองเทาเซฟตี้ เปนตน โดยกําหนดให
พนักงานสวมใสใหสอดคลองกับประเภทของงาน 

2. จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยและคูมือในการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ประจําฐาน 
และจัดใหมีการซักซอมปฏิบัติตามมาตรการตามความเหมาะสม 

3. จัดใหมีอุปกรณตรวจสอบการรั่วไหลของกาซประจําฐานเจาะในชวงทดสอบหลุม 
เชน เครื่องตรวจวัดกาซแบบพกพา (กาซไฮโดรเจนซัลไฟด, กาซคารบอนมอนอกไซด, 
กาซมีเทน และกาซออกซิเจน) เครื่องตรวจวัดกาซไฮโดรเจนซลัไฟดแบบติดตั้งและ
แบบพกพา เปนตน 

4. การจัดบริการดานสาธารณสุข 
- จัดใหมี เจาหนาที่พยาบาลทางการแพทย (Medic) หนวยปฐมพยาบาล 

พรอมท้ังอุปกรณทางการแพทยเบ้ืองตน ประจําอยูท่ีฐานเจาะ 
- จัดใหมีบุคลากรท่ีผานการอบรมปฐมพยาบาลประจําฐานเจาะ เชน หัวหนางาน 
- มีมาตรการประสานงานกับโรงพยาบาลใกลเคียง เพ่ือจัดการรับสงผูปวย กรณี

เจ็บปวย หรือเกิดอุบัติเหต ุขณะปฏิบัติงาน 
- จัดใหมียานพาหนะประจําที่ฐาน เพ่ือสงผูปวยไปยังโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 

จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุและ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และ
มาตรการปองกันและแกไขที่ดําเนินการ 
โดยทําการบันทึกตลอดระยะเวลาการ
ทดสอบหลุม 

หมายเหต ุ: ขอมูลในรายงานฯ และมาตรการดานสิ่งแวดลอม อาจมกีารเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการพิจารณาของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม (สผ.) 
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ตารางที่ 4-2 
แผนการรับเรื่องรองเรียน 

กระบวนการ วิธีการ/ขั้นตอน 
การรับเรื่องรองเรียน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการรับฟงความคิดเห็นและขอกังวลตาง ๆ จากผูมีสวนไดเสียและ

ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งการไดรับทราบขอกังวลและไดแกไขขอกังวลจะนําไปสูความสัมพันธที่ดีของ
บริษัทและประชาชน และเปนการใหเกียรติแกชุมชนที่บริษัทฯ ไดเขาไปดําเนินการดวย โดยขั้นตอน
การรับเรื่องรองเรียนมีดังนี้ (รูปท่ี 4.1-7) 

ขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน 
1.  รับแจงขอรองเรียน 

  ผูรับเรื่องรองเรียน (ผูชวยผูจัดการและผูจัดการแผนกประชาสัมพันธ) รับแจงขอรองเรียนจากผู
รองเรียน ซึ่งสามารถรองเรียนไดดวยตนเอง (ดวยวาจา) โทรศัพท แฟกซ จดหมาย กลองรับเรื่อง
รองเรียน และอีเมลล โดยสามารถติดตอไดที ่
 บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
 299 หมูท่ี 5 ถนนมิตรภาพ ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18260 
 โทร. 0 3633 9111-35 ตอ 1320 แผนกประชาสัมพันธ, ตอ 1742 แผนกสิ่งแวดลอม 
 แฟกซ 0 3633 9228  
 E-Mail: eia_envtpipl@yahoo.com 

กลองรับเรื่องรองเรียน ตั้งท่ี 
(1) หนาบริษัท โรงกลั่นนํ้ามันทีพีไอ (1997) จํากัด จังหวัดสระบุรี และ 
(2) หนาทางเขาพื้นท่ีฐานเจาะแตละแหงในอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
หรือเขียนขอรองเรียนใสกลองรับเรื่องรองเรียนที่จะติดตั้งไวในพื้นที่ท่ีอยูใกลเคียง เชน บริเวณ
ดานหนาโครงการ อบต./เทศบาลตําบลในพ้ืนท่ี ที่ทําการกํานัน/ผูใหญบานในพื้นท่ี เปนตน 

2.  แจงขอรองเรียนถึงผูเกี่ยวของ 

 หลังจากไดรับแจงขอรองเรียนแลว จะทําการบันทึกรายละเอียดลงในแบบฟอรมขอรองเรียน
ดานสิ่งแวดลอม จากนั้นทําการติดตอผูรองเรียนเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติมภายใน 1 วันและแจงไปยัง
ผูจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมและผูจัดการโครงการ เพื่อพิจารณา/ตรวจสอบ 
และเมื่อตรวจสอบขอรองเรียนแลวจะตองแจงกลับถึงผูรองเรียนภายใน 7 วัน (ท้ังกรณีท่ีมีสาเหตุจาก
บริษัทฯ และไมใชสาเหตุจากบริษัทฯ) 

3. ตรวจสอบและหาสาเหตุของขอรองเรียน 

กรณีที่สาเหตุเกิดจากบริษัทฯ ผูชวยผูจัดการและผูจัดการแผนกประชาสัมพันธบันทึกรายละเอียด
ลงในใบแจงใหแกไขขอรองเรียนอยางเรงดวน และแจงรายละเอียดไปยังแผนกประกันคุณภาพ และสง
ใบแจงใหแกไขขอรองเรียนอยางเรงดวนไปยังแผนกท่ีเปนผูรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไข 

4. แจงผลแกไขขอรองเรียนแกผูรองเรียน 

 ผูชวยผูจัดการและผูจัดการแผนกประชาสัมพันธ ติดตามผลการดําเนินการแกไขขอรองเรียนจาก
ผูชวยผูจัดการหรือผูจัดการแผนกที่เปนผูรับผิดชอบการแกไข และแจงตอผูรองเรียนภายใน 15 วัน 
ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถแกไขปญหาไดภายใน 15 วัน บริษัทฯ จะมีการกําหนดใหมีการแกไข
ปญหาท่ีเหมาะสมในระยะยาว และแจงกลับผูรองเรียนใหรับทราบถึงวิธีการดําเนินการแกไขที่
เหมาะสมและดําเนินการแกไขขอรองเรียน หลังเสร็จสิ้นการแกไขจะมีการติดตามผลการดําเนินการ
แกไขขอรองเรียนวาผูรองเรียนมีความพึงพอใจหรือไม กรณีผูรองเรียนพึงพอใจเจาหนาที่จะทําการปด
เรื่องรองเรียน สวนในกรณีท่ีไมพึงพอใจ จะรายงานที่ประชุมคณะผูบริหารงานดานสิ่งแวดลอมเพ่ือ
ทราบและหาแนวทางแกไขตอไป 
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  ผังขั้นตอนระบบการจดัการเรื่องรองเรียน รูปที่ 4.1-7 



  
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับยอ) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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ตารางที่ 4-3 
แผนการมีสวนรวมของประชาชนตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ระยะเวลา 
1. เผยแพรขอมูลประชาสัมพันธ/

ประสานงานดานรายละเอียด
โครงการ 

เพื่อเผยแพรขอมูลดานวิชาการ ใหความรูดานพลังงานปโตรเลียม และกาซธรรมชาติ รวมท้ังขาวสาร
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ แกประชาชนทั่วไป และเปนแหลงเผยแพรขอมูล
ขาวสารของโครงการทางสื่อมวลชนทองถิ่น รวมถึงการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนจากประชาชน
บริเวณโครงการ 

- ผูนําชุมชน/ตําบล/อําเภอ 
- ศาสนสถาน สถานศึกษา และสถานพยาบาล 
- ประชาชนท่ีอยูในรัศมี 2 กิโลเมตร 
- ประชาชนท่ัวไป 

กอนเริ่มดําเนินโครงการจน
สิ้นสุดการดําเนินโครงการ 

2. ประสานงานและรับขอรองเรียน เพื่อรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนจากประชาชนบริเวณโครงการ ในกรณีที่พิสูจนไดวาขอรองเรียน
ดังกลาวเปนความเสียหายที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ตองจัดใหมีการจายคาชดเชย
ความเสยีหายอยางเปนธรรมและเหมาะสม 

3. การออกเยี่ยมประชาชน เพ่ือเย่ียมพบปะประชาชนท่ีอยูบริเวณฐาน เพ่ือรับทราบสภาพความเปนอยู และผลกระทบท่ีคาดวา
จะไดรับ เพื่อหาแนวทางปองกันแกไข รวมทั้งสรางความสัมพันธอันดีรวมกันระหวางประชาชนและ
เจาของโครงการ 

ประชาชนท่ีอยูในรัศมี 2 กิโลเมตร กอนเริ่มดําเนินโครงการจน
สิ้นสุดการดําเนินโครงการ 
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5. การเผยแพรเอกสารโครงการ 

โครงการไดเผยแพรรางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ (ฉบับยอ) ไวในสถานที่ตาง ๆ 
ดังตอไปนี ้

1) สถานที่ราชการ ไดแก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา สํานักงาน
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา ที่วาการ
อําเภอดานขุนทด ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ เปนตน 

2) ที่ทําการหมูบานและชุมชนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งอยูในตําบลดานขุนทด ตําบลบานเกา ตําบล
ดานนอก ตําบลพันชนะ ตําบลตะเคียน ตําบลสระจรเข ตําบลดานใน เทศบาลตําบลดานขุนทด และเทศบาลตําบล
หนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

3) ติดตอขอรับโดยตรงที่ บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จํากัด เลขที่ 29 ซอยรัตนาธิเบศร 28 แยก 2 ตําบล
บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

4) เว็บไซตของบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จํากัด  http://www.visione-consult.com 

6. ชองทางการแสดงความคิดเห็น 

โครงการไดจัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รวมถึงรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบกระทบสิ่งแวดลอม 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท/โทรสาร อีเมล 
บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
คุณสราวุธ ธรรมบุญญา     
 

299 หมูที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตําบลทับกวาง 
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18260 

โทรศัพท  0 3635 8999     
โทรสาร  0 3635 8910 

Sarawuth_th@ 
tpipolene.co.th 

นิติบุคคลผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จํากัด 
คุณนลินทรัตน  แกวประสิทธิ์ 29 ซอยรัตนาธิเบศร 28 แยก 2  

ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท 0 2965 8230-2 
ตอ 206 
โทรสาร  0 2965 8233 

visione@visione-
consult.com 

 
 


	สารบัญ
	หน้า
	เรื่อง หน้า
	รูปที่ หน้า
	ภาพที่ หน้า
	ตารางที่ หน้า




