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1. ความเปนมาของโครงการ 

 อีโค โอเรียนท เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด เปนผูรับสัมปทานปโตรเลียมเลขที่ 1/2527/24 ในแปลงสำรวจ
บนบกหมายเลข SW1 ซึ่งเดิม บริษัท เซาท เวสท คอนโซลิเดท รีซอส (Southwest Consolidated Resource Ptc.) 
เปนผูรับสัมปทานปโตรเลียมในแปลงสำรวจฯ ดังกลาว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2527 ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลง
ผูถือหุนและผูรับสัมปทานอีกหลายคร้ัง เชน Promet Berhad (พ.ศ.2527) Petroleum Corporation of New Zealand 
(Exploration) (พ.ศ.2531) Petrocorp Exploration Thailand Ltd. (พ.ศ.2532) Caire Energy Far East Ltd. (พ.ศ.2537) 
และบริษัท แปซิฟค ไทเกอร เอ็นเนอยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ.2540) ซึ่งปจจุบัน คือ อีโค โอเรียนท เอ็นเนอยี่  
(ไทยแลนด) ลิมิเต็ด (ซึ่งตอไป เรียกวา “อีโค”) ทั้งนี้ ปจจุบันแปลงสำรวจฯ ดังกลาวมีพื้นที่ผลิตจำนวนทั้งสิ้น 4 พื้นที่ 
ประกอบดวย พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี (พื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี 2 (พื้นที่ 8.6411 ตารางกิโลเมตร) 
พื้นที่ผลิตนาสนุน (พื้นที่ 1.972 ตารางกิโลเมตร) และพื้นที่ผลิตศรีเทพ (พื้นที่ 1.848 ตารางกิโลเมตร) รวมเปนพื้นที่ผลิต
ทั้งสิ้น 14.4611 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยูในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ (รูปที่ 1-1) 

 ทั้งนี ้ ภายหลังจากอีโคเขามาเปนผูดำเนินการในสัมปทาน ตั้งแตป พ.ศ.2556 ไดมีการสำรวจและผลิต
ปโตรเลียมในแปลงสำรวจฯ ดังกลาวเรื ่อยมา จนครบกำหนดระยะเวลาการผลิตปโตรเลียมตามเงื่อนไขสัมปทาน 
ในระยะที่ 1 ที่กำหนดไว 20 ป (ตั้งแตป พ.ศ.2539-2559) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 จากนั้นอีโคไดขอตออายุ
สัมปทานในแปลงสำรวจฯ ดังกลาวตอกระทรวงพลังงาน และไดรับอนุมัติสัมปทานผลิตปโตรเลียมในระยะที่ 2 ออกไป
อีก 10 ป (ตั้งแตป พ.ศ.2559-2569) โดยสัมปทานจะสิ้นสุดในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2569 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตาม
กฎกระทรวง กำหนดแผนงาน ประมาณการคาใชจาย และหลักประกันในการร้ือถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียม 
พ.ศ.2559 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2559) ในขอ 5 (3) ในกรณีที่ระยะเวลาผลิตปโตรเลียม
เหลือหาปสุดทายตามที่กำหนดในสัมปทาน ใหผูรับสัมปทานยื่นเอกสาร (ข) รายงานการประเมินดานสิ่งแวดลอมจากการ
รื้อถอน ไมนอยกวาสี่ปกอนเริ่มดำเนินกิจกรรมการรื้อถอน อีโคจึงเริ่มดำเนินการวางแผนการรื้อถอน และมอบหมายให 
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูมีสิทธิทำรายงาน
เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม จากสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใบอนุญาตเลขที่ 3/2564 ซึ่งตอไปในเอกสาร เรียกวา “บริษัทที่ปรึกษา” 
เปนผูดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินดานสิ่งแวดลอมจากการรื้อถอน (DEA Report) โครงการรื้อถอน 
สิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ เพื่อเสนอตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเร่ิมดำเนินการ 

2. ท่ีตั้งโครงการ 

 สิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียมที่มีแผนดำเนินการรื้อถอนในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 ประกอบดวย 
สำนักงานวิเชียรบุรี ฐานหลุมผลิตปโตรเลียม จำนวน 28 ฐาน และสถานที่เก็บวัตถุระเบิดชั่วคราว รายละเอียดแสดงดัง
รูปที่ 2-1  
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3. ขอมูลสิ่งติดตั้งท่ีตองรื้อถอน 

 สิ่งติดตั้งที่ตองรื้อถอนของโครงการฯ แบงออกเปน 6 กลุม ไดแก  1) สำนักงานวิเชียรบุรี  2) ฐานหลุมผลิต  
3) ถนนทางเขาออกฐานหลุมผลิต  4) อุปกรณการผลิตปโตรเลียม  5) สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และ 6) สถานที่
เก็บวัตถุระเบิดชั่วคราว มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) สำนักงานวิเชียรบุรี ไดแก พื้นที่ดาดคอนกรีต พื้นที่ดินถม และอาคารอำนวยความสะดวกตาง ๆ และ
ระบบสาธารณูปโภค เชน หองน้ำ เปนตน 

 2) ฐานหลุมผลิต ไดแก พื้นที่ดาดคอนกรีต บอคอนกรีต รางระบายน้ำคอนกรีต บอพักคอนกรีตสำเร็จรูป 
พื้นที่ดินถม และบอน้ำใตดิน  

 3) ถนนทางเขาออกฐานหลุมผลิต พื้นที่ดินถมถนนทางเขาออกฐานหลุมผลิต จำนวน 16 ฐาน มีความยาว
ของถนนอยูในชวง 50-300 เมตร โดยถนนทางเขาฐานหลุมผลิตแตละแหงเปนถนนลูกรังบดอัดแนน ขนาด 2 ชองจราจร 
(มีความกวางชองจราจรละ 3 เมตร มีไหลทางดานละประมาณ 1 เมตร) 

 4) อุปกรณการผลิตปโตรเลียม เชน หัวหลุมผลิตปโตรเลียมและวาลวหัวบอ เครื่องสูบแบบคานโยก ทอและ
วาลวผลิตปโตรเลียม ถังเก็บน้ำมันดิบ ถังเก็บน้ำจากกระบวนการผลิต เปนตน โดยอุปกรณตาง ๆ เหลานี้ จะยังคงมีการ
ติดตั้งอยูภายในฐานหลุมผลิตที่มีหลุมปโตรเลียมที่ดำเนินการผลิตอยูในปจจุบัน (5 ฐาน) และฐานหลุมผลิตที่มีการปด
หลุมปโตรเลียมชั่วคราว (17 ฐาน) 

 5) สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  ไดแก อาคารอำนวยความสะดวกตาง ๆ และระบบสาธารณูปโภค เชน 
อาคารเก็บอุปกรณและซอมบำรุง (ฐานหลุมผลิต WB-1 และ Phase II) อาคารผลิตน้ำบาดาล (ฐานหลุมผลิต WB-1) 
ตูควบคุมเคร่ืองสูบแบบคานโยก หมอแปลงไฟฟา ปอมยาม หองน้ำ เสาไฟฟาสองสวาง บอเกรอะ เปนตน 

 6) สถานที่เก็บวัตถุระเบิดชั่วคราว ไดแก พื้นที่ดินถมและคันดินบริเวณสถานที่เก็บวัตถุระเบิดชั่วคราว 
อาคารเก็บวัตถุระเบิด สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เชน ปอมยาม หองน้ำ รั้วลวดหนาม ตูควบคุมไฟฟา เสาไฟฟา 
สองสวาง อาคารเก็บวัตถุระเบิด บอเกรอะ เปนตน 

4. ทางเลือกในการรื้อถอน 

 การรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียมของโครงการ ไดพิจารณาทางเลือกการรื้อถอนและทางเลือกเทคนิค
วิธีการรื้อถอนที่มีความเปนไปได มีความสอดคลองกับกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และมีความเหมาะสมสำหรับสิ่งติดตั้ง 
แตละประเภทของโครงการ เพื่อนำมาใชในการประเมินดานสิ่งแวดลอมจากการรื้อถอน โดยไดพิจารณาทางเลือกการ 
ร้ือถอนที่เปนไปได 2 ทางเลือก ไดแก 

 1) การร้ือถอนทั้งหมด (Total Removal) 
 2) การปลอยไวในพื้นที่ (Leave in Place) 

 สำหรับผลการพิจารณาทางเลือกการรื้อถอนสิ่งติดตั้งแตละประเภทของโครงการ และทางเลือกการจัดการ 
สิ่งติดตั้งภายหลังการร้ือถอนแสดงดังตารางที่ 4-1 และกิจกรรมในแตละทางเลือกการร้ือถอน แบงออกเปน การเตรียม
งานกอนการร้ือถอน และการดำเนินการร้ือถอน สามารถสรุปไดดังรูปที่ 4-1  
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ตารางที่ 4-1   สรุปทางเลือกในการร้ือถอน และการจัดการภายหลังการร้ือถอนสิ่งติดตั้งของโครงการ 

ส่ิงติดต้ังที่ตองร้ือถอน 

ทางเลือกในการร้ือถอน และการจัดการภายหลังการร้ือถอนส่ิงติดต้ังของโครงการ 
การร้ือถอนทั้งหมด 
(Total Removal) 

การปลอยไวในพ้ืนที่ 
(Leave in Place) 

การนำกลับมาใชประโยชนใหม การนำไปกำจัด การปลอยส่ิงติดต้ังไวที่เดิม 
1. สำนักงานวิเชียรบุรี    
1.1 พ้ืนที่ดาดคอนกรีต - √ √ 
1.2 พ้ืนที่ดินถม √ - √ 
1.3 อาคารอำนวยความสะดวกตาง ๆ และ

ระบบสาธารณูปโภค เชน หองน้ำ เปนตน 
√ - √ 

2. ฐานหลุมผลิต    
2.1 พ้ืนที่ดาดคอนกรีต บอคอนกรีต รางระบาย

น ้ ำคอนกร ี ต  และบ อพ ั กคอนกรีต
สำเร็จรูป 

- √ √ 

2.2 ดินถม √ √ √ 
2.3 บอน้ำใตดิน - √ √ 
3. ถนนทางเขาฐานหลุมผลิต    
3.1 พ้ืนที่ดินถมถนนทางเขาออกฐานหลุมผลิต √ - √ 
4. อุปกรณการผลิตปโตรเลียม    
4.1 อุปกรณการผลิตปโตรเลียม เชน เครื่อง

ส ูบแบบคานโยก ท อและวาล วผลิต
ปโตรเลียม ถังเก็บน้ำมันดิบ ถังเก็บน้ำ
จากกระบวนการผลิต เปนตน 

√ √ √ 

5. ส่ิงอำนวยความสะดวกอื่น ๆ    
5.1 อาคารอำนวยความสะดวกตาง ๆ และ

ระบบสาธารณูปโภค เช น อาคารเก็บ
อุปกรณและซอมบำรุง (ฐานหลุมผลิต 
WB-1 และ Phase II) อาคารผล ิ ตน้ ำ
บาดาล (ฐานหลุมผลิต WB-1) ปอมยาม 
หองน้ำ เสาไฟฟาสองสวาง เปนตน 

√ - √ 

5.2 บอเกรอะ - √ √ 
6. สถานที่เก็บวัตถุระเบิดช่ัวคราว    
6.1 พื้นที่ดินถมและคันดินบริเวณสถานที่เก็บ

วัตถุระเบิดชั่วคราว 
√ - √ 

6.2 สิ ่งอำนวยความสะดวกอื ่น ๆ เชน ปอม
ยาม หองน้ำ ร้ัวลวดหนาม ตูควบคุมไฟฟา  
เสาไฟฟาสองสวาง อาคารเก็บวัตถุระเบิด 
เปนตน  

√ - √ 

6.3 บอเกรอะ - √ √ 
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การร้ือถอนทั้งหมด 
(Total Removal) 

การปลอยไวในพ้ืนที่ 
(Leave in Place) 

การเตรียมการร้ือถอน 
• การตัดแยกระบบไฟฟา 
• การขนสงเครื่องจักร และอุปกรณสำหรับการ 

รื้อถอน 
• การติดต้ังอุปกรณสำหรับการรื้อถอน 
• การเตรียมการรื้อถอนและการลางทำความสะอาด 

  ทางเลือกการร้ือถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียมของโครงการ  
  และกิจกรรมในแตละทางเลือกการร้ือถอน 

 

รูปที่ 4-1 

การเตรียมการร้ือถอน 
• การตัดแยกระบบไฟฟา 
• การขนสงเครื่องจักร และอุปกรณสำหรับการ 

รื้อถอน 
• การติดต้ังอุปกรณสำหรับการรื้อถอน 
• การเตรียมการรื้อถอนและการลางทำความสะอาด 

การดำเนินการร้ือถอน 
• การตัดส่ิงติดต้ัง 
• การเคล่ือนยาย (ยก) ส่ิงติดต้ัง 
• การใชเครื่องจักร และการใชหัวเจาะในการรื้อถอน 
• การขนยายส่ิงติดต้ังออกจากพ้ืนท่ี 
• การจัดการน้ำเสียและของเสีย 
• การคืนพ้ืนท่ี 

การดำเนินการร้ือถอน 
• การจัดการน้ำเสียและของเสีย 
• การปลอยส่ิงติดต้ังไวในพ้ืนท่ี 
• การติดตามตรวจสอบสภาพการเปล่ียนแปลง

พ้ืนท่ีตามธรรมชาติ 

การตรวจสอบพ้ืนท่ีภายหลังการร้ือถอน 
และการคืนพ้ืนท่ี 

การติดตามตรวจสอบอุปกรณและการคืนพ้ืนท่ี 
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5. แผนการดำเนินงานรื้อถอนในเบ้ืองตน 

 การดำเนินงานตามแผนการรื้อถอนของโครงการ คาดวาจะใชระยะเวลาประมาณ 2 ป 8 เดือน โดยจะเร่ิม
การร้ือถอนในป พ.ศ.2569 และคาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2572 

6. สภาพแวดลอมในปจจุบัน 

 ในการศึกษาสภาพแวดลอมในปจจุบันไดทำการทบทวนขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร และรายงานตาง ๆ จาก
หนวยงานที่เก่ียวของ รวมถึงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 และ
แปลงขางเคียง และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีสถานีติดตามตรวจสอบอยูในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ ในชวงป พ.ศ.2562-
2564 

 นอกจากนี้ โครงการยังไดดำเนินการตรวจวัดและเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานกอน
ดำเนินการร้ือถอน ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพดิน คุณภาพน้ำผิวดิน และนิเวศวิทยา
ทางน้ำ สำหรับภาพรวมจากการทบทวนขอมูลสภาพแวดลอมในปจจุบัน รวมถึงผลการตรวจวัด/วิเคราะหคุณภาพ
สิ่งแวดลอมกอนมีโครงการแสดงดังตารางที่ 6-1 

ตารางที่ 6-1   สรุปสภาพแวดลอมในปจจุบัน 

หัวขอ ขอมูลสภาพแวดลอม 
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
สภาพภูมิประเทศ 
และพ้ืนท่ีออนไหว 

สภาพภูมิประเทศทั่วไปบริเวณพื้นที ่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรจากสิ ่งติดตั ้งที ่ใชในกิจการ
ปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 ท่ีมีแผนดำเนินการรื้อถอน สวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุม 
มีความลาดเอียงจากทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต โดยบริเวณพื้นท่ี 
ส่ิงติดต้ังท่ีใชในกิจการปโตรเลียมของโครงการแตละแหง มีระดับความสูงของพ้ืนท่ีประมาณ 68-94 
เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

พื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรจากสิ่งติดตั้งฯ มีระยะหาง
อยูในชวง 20-1,000 เมตร ประกอบดวย หมูบาน เชน หมูที่ 5 บานทุงใหญ ตำบลทาโรง หมูที่ 8 
บานหนองโปง ตำบลบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี หมูที่ 10 บานสมโภชนกรุง 200 ป หมูที่ 13 บาน 
นาสนุนพัฒนา ตำบลนาสนุน หมูท่ี 11 บานสระปรือ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ เปนตน ศาสนสถาน 
เชน วัดทุงใหญ วัดหนองโปงวนาราม วัดสมโภชนกรุง 200 ป เปนตน สถานศึกษา เชน โรงเรียน
บานหนองโปง โรงเรียนบานจัดสรร เปนตน และแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร ไดแก อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กลุมโบราณสถานนอกคูเมืองดานทิศเหนือ
ซึ่งอยูนอกเมืองโบราณศรีเทพ ประกอบดวย โบราณสถาน 0352/1 (นอกคูเมืองทิศเหนือ) และ
โบราณสถาน 0352/2 (นอกคูเมืองทิศเหนือ)) โบราณสถานเขาคลังนอกและกลุมโบราณสถาน 
เขาคลังนอก แหลงโบราณคดีโนนโบสถ และแหลงโบราณคดีบานสระปรือ 

ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา รวบรวมจากขอมูลสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยา
เพชรบูรณ (วิเชียรบุรี) ในคาบ 30 ป (พ.ศ.2535-2564) จากกรมอุตุนิยมวิทยา พบวา อุณหภูมิเฉล่ีย
ตลอดป มีคาเทากบั 28.0 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดท่ีวัดไดอยูท่ีเดือนเมษายน มีคาเทากับ 
42.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดไดอยูที่เดือนธันวาคม มีคาเทากับ 7.2 องศาเซลเซียส 
สำหรับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดป มีคาเทากับ 1,274.8 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด
อยูท่ีเดือนกันยายน มีคาเทากับ 256.2 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียต่ำสุดอยูท่ีเดือนธันวาคม มีคาเทากับ 
7.1 มิลลิเมตร สำหรับทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศใต และทิศตะวันออก มีคาความเร็วลมเฉล่ีย
อยูในชวง 0.5-1.0 นอต (0.9-1.9 กิโลเมตร/ชั่วโมง) และมีคาความเร็วลมสูงสุดตรวจวัดไดในเดือน
เมษายนประมาณ 53.0 นอต (98.2 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
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ตารางที่ 6-1   สรุปสภาพแวดลอมในปจจุบัน (ตอ-1) 

หัวขอ ขอมูลสภาพแวดลอม 
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (ตอ-1) 
ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 
(ตอ) 

จากการทบทวนผลการวิเคราะหคุณภาพอากาศจากรายงานตาง ๆ ที่มีสถานีเก็บตัวอยาง
คุณภาพอากาศอยูในบริเวณรัศมี 5 กิโลเมตรจากสิ่งติดตั้งฯ ในชวงป พ.ศ.2562-2564 พบวา  
คาความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) กาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)  
มีคาไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื ่อง กำหนดมาตรฐานคาไนโตรเจน 
ไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

สำหรับผลการวิเคราะหคุณภาพอากาศในปจจุบันกอนมีโครงการ ที่ไดทำการเก็บตัวอยาง 
ในระหวางวันท่ี 25-28 กันยายน พ.ศ.2565 พบวา คาความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) มีคาไมเกินมาตรฐานฯ กำหนด 

ระดับเสียง จากการทบทวนผลการตรวจวัดระดับเสียงจากรายงานตาง ๆ ที่มีสถานีตรวจวัดระดับเสียงอยู
ในบริเวณรัศมี 1 กิโลเมตรจากสิ่งติดตั้งฯ ในชวงป พ.ศ.2562-2564 พบวา มีคาระดับเสียงเฉล่ีย  
24 ชั ่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไมเกินมาตรฐานระดับเสียงทั ่วไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) ท่ีกำหนดใหระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
และระดับเสียงสูงสุด มีคาไมเกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ 

สำหรับผลการตรวจวัดระดับเสียงในปจจุบันกอนมีโครงการ ท่ีไดทำการตรวจวัดในระหวางวันท่ี 
25-28 กันยายน พ.ศ.2565 พบวา คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) มีคาไมเกินมาตรฐานฯ กำหนด 

ความส่ันสะเทือน ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนในปจจุบันกอนมีโครงการ ท่ีไดทำการตรวจวัดในระหวางวันท่ี 
25-28 กันยายน พ.ศ.2565 พบวา มีคาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) 
อยูในชวงนอยกวา 0.500-3.22 (Vert) มิลลิเมตร/วินาที และเมื่อพิจารณานำคาความเร็วอนุภาค
สูงสุด 3.22 (Vert) มิลลิเมตร/วินาที ที่สามารถตรวจวัดความถี่ได 39 เฮิรตซ (บริเวณหมูที่ 5 บาน 
ทุงใหญ) ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื ่อปองกันผลกระทบตออาคาร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) พบวา มีคาไมเกินมาตรฐานฯ กำหนด 
และเมื่อพิจารณาผลกระทบดานความเดือดรอนรำคาญตอประชาชนตามเกณฑเสนอแนะของ 
Whiffin และ Leonard (ค.ศ.1971) พบวา ระดับความสั่นสะเทือนอยูในระดับที่ 4 คือ ถาความ
ส่ันสะเทือนเปนไปอยางตอเน่ืองจะสรางความรูสึกรำคาญ 

ธรณีวิทยา 
และแผนดินไหว 

พื้นที่ศึกษาโครงการตั้งอยูในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดที่ตั้งอยูบริเวณขอบที่ราบสูง
โคราช และเปนสวนหนึ ่งของแนวคดโคงเลย (Loie Fold Belt) จึงทำใหมีลักษณะทางธรณี 
ที่หลากหลาย ประกอบดวย หินตะกอน หินแปร หินอัคนี ตะกอนกึ่งแข็งตัว และตะกอนรวน มีอายุ
ต้ังแตยุคคารบอนิเฟอรัสถึงยุคควอเทอรนารี (ประมาณ 350 ลานป ถึงปจจุบัน) จากการศึกษาสภาพ
ธรณีวิทยาบริเวณพื ้นที ่ศึกษาของโครงการฯ พบวา สวนใหญอยู ในตะกอนยุคควอเทอรนารี 
ประกอบดวย ตะกอนตะพักลุมน้ำ (Qt) และตะกอนน้ำพา (Qa) สำหรับชั้นหินบริเวณพื้นท่ีสิ่งติดต้ัง 
ท่ีใชในกิจการปโตรเลียมที่มีแผนดำเนินการรื้อถอนในครั้งนี้ ตั้งอยูในแองยอยวิเชียรบุรี (Wichian 
Buri Sub-basin) ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของแองเพชรบูรณ (Phetchabun Basin) 

พื้นที่ศึกษาโครงการมีรอยเลื่อนที่อยูใกลมากที่สุด ไดแก รอยเลื่อนเพชรบูรณ ซึ่งอยูหางจาก
อำเภอวิเชียรบุรีไปทางทิศเหนือมากกวา 70 กิโลเมตร โดยเมื่อพิจารณาจากพื้นที่เสี่ยงภัยตอการ
เกิดแผนดินไหว พบวา ต้ังอยูในระดับความรุนแรงแผนดินไหวที่ระดับ I-III (เบา) ถึง IV (พอประมาณ) 
และจากการทบทวนสถิติการเกิดแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอประเทศไทยในรอบ 10 ป (พ.ศ.2555-
2564) และสถิติการเกิดแผนดินไหวที่มีสถานที่เกิดในประเทศไทยในรอบ 10 ป (พ.ศ.2555-2564)  
ท่ีผานมาไมพบการเกิดเหตุแผนดินไหวในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการฯ แตอยางใด 
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ตารางที่ 6-1   สรุปสภาพแวดลอมในปจจุบัน (ตอ-2) 

หัวขอ ขอมูลสภาพแวดลอม 
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (ตอ-2) 
ทรัพยากรดิน ชุดดินที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรจากสิ่งติดตั ้งฯ มีจำนวน 7 ชุดดิน ไดแก  

ชุดดินบานโภชน (Bpo) ชุดดินหางดง (Hd) ชุดดินหลมเกา (Lk) ชุดดินลำสนธิ (Ls) ชุดดินเพ็ญ (Pn) 
ชุดดินโพนพิสัย (Pp) และชุดดินศรีเทพ (Sri) ซึ่งเปนชุดดินท่ีพบบริเวณที่ราบเรียบถึงคอนขาง
ราบเรียบบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย (ความลาดชัน 0-5%) ลักษณะดินบนและดินลางเปน
ดินรวน ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนปนดินเหนียว ดินรวนเหนียว และดินเหนียว 
โดยเปนดินท่ีเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 4.5-8.0) มีอินทรียวัตถุต่ำถึงปานกลาง 
และมีความอุดมสมบูรณต่ำถึงปานกลาง 

สำหรบัผลการวิเคราะหคุณภาพดินในปจจุบันกอนมีโครงการ ท่ีไดทำการเก็บตัวอยางในระหวาง
วันท่ี 27-30 กันยายน พ.ศ.2565 พบวา ดัชนีคุณภาพดินท่ีทำการวิเคราะหท้ังหมดมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการคาขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่น ๆ ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน พ.ศ.2564 

อุทกวิทยาน้ำผิวดิน 
และคุณภาพน้ำผิวดิน 

บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการพบแหลงน้ำผิวดินประเภทตาง ๆ กระจายอยูทั่วไป ไดแก คลอง 
ลำหวย สระน้ำ และบอน้ำในไรนา เชน คลองประดู หวยเพาะ หวยประดู หวยบง สระน้ำวัดทุงใหญ 
เปนตน ซึ่งสวนใหญมีการใชประโยชนเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค สำหรับทิศทางการไหลของน้ำ
ไหลบาหนาดิน (Surface run-off) และทิศทางการไหลของน้ำในลำน้ำ (Stream flow) สายตาง ๆ 
บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาไหลตามระดับความสูงของพ้ืนท่ีจากทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสูพื้นที่ราบ
ทางดานทิศตะวันตกของพื้นที่ โดยคลองและลำหวยสวนใหญจะเชื่อมตอกันเปนสายกอนไหลลงสู
แมน้ำปาสักท่ีอยูทางดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีศึกษา 

จากการทบทวนผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินจากรายงานตาง ๆ ที่มีสถานีเก็บตัวอยาง
คุณภาพน้ำผิวดินอยูในบริเวณรัศมี 2 กิโลเมตรจากสิ่งติดตั้งฯ ในชวงป พ.ศ.2562-2564 พบวา 
ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินสวนใหญมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 3 
(แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภค
โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน และเพ่ือ
การเกษตร) ตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ยกเวน คาความเปนกรด-ดาง (pH) คาออกซิเจนละลายน้ำ 
(DO) คาบีโอดี (BOD) และคาแมงกานีส (Mn) มีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ ในบางสถานี ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ตำแหนงของสถานีเก็บตัวอยาง พบวา บริเวณโดยรอบแหลงน้ำอยูใกลพ้ืนท่ีเกษตร จึงอาจมีการชะลาง
อินทรียวัตถุลงสูแหลงน้ำ หรือมีการยอยสลายของพืชน้ำ จึงทำใหบีโอดีมีคาสูง และสำหรับคาความเปน
กรดดาง ออกซิเจนละลายน้ำ และแมงกานีส ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ กำหนด เมื่อพิจารณาจาก
ขอมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินท่ีผานมา ในชวงป พ.ศ.2562-2564 พบวา มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นลดลงไมคงที่ในแตละป โดยสวนใหญมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานฯ อยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบสารเคมีที่ใชในการเจาะหลุมปโตรเลียมไมมีสวนประกอบของแมงกานีสแตอยางใด อีกท้ัง 
ในการดำเนินงานในระยะตาง ๆ จะไมมีการระบายน้ำท้ิงลงสูแหลงน้ำสาธารณะภายนอก ดังน้ัน สถานี
เก็บตัวอยางท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ จึงไมไดมีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของอีโคแตอยางใด 

สำหรับผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินในปจจุบันกอนมีโครงการ ที่ไดทำการเก็บตัวอยาง 
ในระหวางวันท่ี 24-30 กันยายน พ.ศ.2565 พบวา ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินสวนใหญมีคาไมเกินเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 3 ยกเวน คาบีโอดี (BOD) ท่ีบอน้ำใกลฐานหลุมผลิต 
POE-7 คาแบคทีเรียกลุ มโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) ท่ีคลองปลาซิว (เหนือน้ำ) และคาแบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) ที่คลองปลาซิว (เหนือน้ำ) และหวยยาง (ทายน้ำ) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ตำแหนงสถานีเก็บตัวอยาง พบวา บริเวณโดยรอบแหลงน้ำอยูใกลพื้นที่เกษตร จึงอาจมีการชะลาง
อินทรียวัตถุจากพ้ืนท่ีเกษตรลงสูแหลงน้ำ สงผลใหคาบีโอดีสูงขึ้น และสำหรับคาแบคทีเรียกลุมโคลิ
ฟอรมทั ้งหมด และแบคทีเรียกลุ มฟคอลโคลิฟอรมที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ พบวา แหลงน้ำ
ดังกลาวอยูใกลกับบานพักอาศัยของประชาชน จึงอาจไดรับการปนเปอนของแบคทีเรียที่มาจากการ
ขับถายของเสียของคนและสัตวเลือดอุน 

  



เอกสารประกอบกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินดานส่ิงแวดลอมจากการรื้อถอน 
โครงการรือ้ถอนส่ิงติดตั้งที่ใชในกจิการปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1  
อำเภอวิเชยีรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ  อีโค โอเรียนท เอน็เนอยี่ (ไทยแลนด) ลิมิเตด็ 
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ตารางที่ 6-1   สรุปสภาพแวดลอมในปจจุบัน (ตอ-3) 

หัวขอ ขอมูลสภาพแวดลอม 
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (ตอ-3) 
อุทกธรณีวิทยา 
และคุณภาพน้ำใตดิน 

ชั้นหินอุมน้ำหรือหนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาในบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจาก 
สิ่งติดตั้งฯ สวนใหญอยูในชั้นหินใหน้ำตะกอนรวนกึ่งแข็งตัว (Tsc) ชั้นหินใหน้ำหินบะซอลต (Bs)  
น้ำบาดาลถูกเก็บอยูในรอยตอ รอยแตก และรอยแยกระหวางชั้นหิน ความลึกชั้นน้ำบาดาลของ 
ชั้นหินใหน้ำตะกอนรวนกึ่งแข็งตัว (Tsc) โดยเฉลี่ยอยูในชวง 30-50 เมตร บางบริเวณพบที่ระดับความ
ลึก 80-120 เมตร ระดับน้ำปกติ 6-8 เมตร มีศักยภาพในการใหน้ำเฉลี่ย 4 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 
(ปริมาณน้ำที่สามารถสูบขึ้นมาใชได) สวนความลึกชั้นน้ำบาดาลชั้นหินใหน้ำหินบะซอลต (Bs) โดย
เฉลี่ยอยูในชวง 10-30 เมตร สำหรับทิศทางการไหลของน้ำบาดาลจะไหลจากบริเวณที่มีระดับ
แรงดันน้ำท่ีสูงกวา คือ น้ำบาดาลจะไหลจากบริเวณพ้ืนท่ีดานทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ไปยังดานทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใตของพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ 

จากการทบทวนผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินจากรายงานตาง ๆ ที่มีสถานีเก็บตัวอยาง
คุณภาพน้ำใตดินอยูในบริเวณรัศมี 5 กิโลเมตรจากส่ิงติดต้ังฯ ในชวงป พ.ศ.2562-2564 พบวา ดัชนี
คุณภาพน้ำใตดินสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) และเกณฑมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทาง
วิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ (พ.ศ.2551) 
ยกเวน คาแมงกานีส (Mn) ตะกั่ว (Pb) และสังกะสี (Zn) ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน 
และคาความเปนกรด-ดาง (pH) แมงกานีส (Mn) และเหล็ก (Fe) ที่มีคาเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ตาม
มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได เมื่อพิจารณาสภาพธรณีวิทยาของจังหวัดเพชรบูรณ พบวา 
แมงกานีส และเหล็ก เปนแรสำคัญทางเศรษฐกิจที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ (การจำแนกเขตเพื่อการ
จัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดเพชรบูรณ, พ.ศ.2552) โดยน้ำใตดินหรือน้ำบาดาลน้ัน
จะอุดมไปดวยแรธาตุมากนอยแตกตางกันไปขึ้นกับตัวแปรหลายอยาง เชน ธรรมชาติและอายุของ
ทางธรณีวิทยาที่น้ำไหลผาน รวมทั้งสภาวะทางชีววิทยาและสภาวะทางฟสิกสเคมี ซึ่งบางแหงอุดม
ไปดวยแรเหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว และสังกะสี แตเมื่อตรวจสอบชนิดของสารเคมีที่ใชในการเจาะ
และผลิตปโตรเลียม พบวา ไมมีองคประกอบของโลหะหนักดังกลาวขางตน ดังน้ัน ปริมาณโลหะหนัก
ที่พบจึงไมไดมีสาเหตุมาจากการดำเนินกิจกรรมของอีโคแตอยางใด สำหรับคาความเปนกรด-ดาง 
(pH) แมงกานีส (Mn) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) และเหล็ก (Fe) ของสถานีท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐาน
ดังกลาวขางตน พบวามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นลดลงไมคงท่ีในแตละป ซ่ึงสวนใหญมีคาเกินเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ำใตดิน และเกณฑอนุโลมสูงสูดตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได อยางไรก็ตาม 
อีโคจะดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดินในแตละระยะการดำเนินงาน และปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด เพ่ือเปนการเฝาระวังคุณภาพน้ำใตดินตอไป 

 
  



เอกสารประกอบกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินดานส่ิงแวดลอมจากการรื้อถอน 
โครงการรือ้ถอนส่ิงติดตั้งที่ใชในกจิการปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1  
อำเภอวิเชยีรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ  อีโค โอเรียนท เอน็เนอยี่ (ไทยแลนด) ลิมิเตด็ 
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ตารางที่ 6-1   สรุปสภาพแวดลอมในปจจุบัน (ตอ-4) 

หัวขอ ขอมูลสภาพแวดลอม 
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 
นิเวศวิทยาบนบก 
สภาพพืชพรรณ จากการตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีปาไม พบวา บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากส่ิงติดต้ังฯ 

ไมปรากฏแหลงธรรมชาติที่ประกาศใหเปนพื้นที่อนุรักษตามกฎหมาย กลาวคือไมอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา แตอยางใด พบเพียงพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 
ปาฝงซายแมน้ำปาสัก บริเวณดานทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาของโครงการ และจากการทบทวน
ขอมูลผลการสำรวจสภาพพืชพรรณจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีการศึกษา
ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ (บางสวน) พบวา สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่นาขาว 
และพ้ืนท่ีปลูกพืชไร เชน ไรออย ไรขาวโพด ไรมันสำปะหลัง เปนตน มีตนไมใหญขึ้นตามหัวไรปลายนา 
รวมถึงไมละเมาะ เชน มะขาม (Tamarindus indica Linn.) กระถินยักษ (Leucaena leucocephala 
de Wit) ท้ิงถอน (Albizia procera (Roxb.) Benth.) ตะโกนา (Diospyros rhodocalyx Kurz) เปนตน 

ทรัพยากรสัตวปา จากการทบทวนขอมูลผลการสำรวจทรัพยากรสัตวปาจากรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมท่ีมีการศึกษาครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ (บางสวน) พบวา สัตวปาท่ีพบ
สวนใหญเปนจำพวกนก เนื่องจากเปนกลุมสัตวที่บินไปในอากาศทำใหเคลื่อนที่ยายหาแหลงอาศัย
และแหลงหากินไดรวดเร็ว มีการแพรกระจายพันธุอยางกวางขวาง นกที่พบสวนใหญจัดอยูในกลุม
ของนกทุง อาศัยและหากินในพื้นที ่เกษตร ทุงนา หรือที่มีสภาพเปดโลง หรือบริเวณที่มีตนไม 
ขึ้นกระจัดกระจายท่ัวไปตามหัวไรปลายนา เชน นกแอนบาน (Apus nipalensis) นกนางแอนบาน 
(Hirundo rustica) นกกระจิบหญาสีเรียบ (Prinia inornata) นกกระจอกบาน (Passer montanus) 
นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius) นกเดาดินทุง (Anthus richardi) เปนตน และพบสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม เชน หนูนาใหญ (Rattus argentiventer) หนูทองขาว (Rattus rattus) หนูนาเล็ก 
(Rattus losea) เปนตน ซ่ึงเปนสัตวท่ีมีขนาดตัวเล็กทำรังตามโพรงใตดิน สัตวเล้ือยคลาน เชน จิ้งจก
หางแบน (Cosymbotus platyurus) จิ ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) กิ ้งกาหัวแดง 
(Calotes versicolor) งูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) เปนตน ซึ่งจัดเปนสัตวที ่มี
ขนาดตัวเล็กพบไดทั่วไป และสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งเปนสัตวที่อาศัยอยูในแหลงน้ำสภาพตาง ๆ  
ท้ังตามลำคลอง นาขาว พ้ืนท่ีลุม พ้ืนท่ีรกราง รวมถึงบริเวณชุมชน และบริเวณท่ียังคงมีสภาพชุมชื้น 
เชน กบนา (Hoplobatrachus rugulosa) อึ่งอางบาน (Kaloula pulchra) เขียดจะนา (Occidozyga 
lima) คางคกบาน (Duttaphrynus melanostictus) เปนตน 

 
  



เอกสารประกอบกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินดานส่ิงแวดลอมจากการรื้อถอน 
โครงการรือ้ถอนส่ิงติดตั้งที่ใชในกจิการปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1  
อำเภอวิเชยีรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ  อีโค โอเรียนท เอน็เนอยี่ (ไทยแลนด) ลิมิเตด็ 
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ตารางที่ 6-1   สรุปสภาพแวดลอมในปจจุบัน (ตอ-5) 

หัวขอ ขอมูลสภาพแวดลอม 
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ (ตอ) 
นิเวศวิทยาทางน้ำ 
แพลงกตอน จากการทบทวนขอมูลผลการสำรวจแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวในแหลงน้ำผิวดินจาก

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีการศึกษาครอบคลุมบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
(บางสวน) พบแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวท่ีเปนชนิดท่ีมีการแพรกระจายในแหลงน้ำท่ัวไป 
ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 

- แพลงกตอนพืช พบทั้งหมด 6 ดิวิชั่น 7 คลาส โดยแพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบ เชน Euglena 
sp., Trachelomonas sp., Oscillatoria sp. เปนตน 

- แพลงกตอนสัตว พบทั ้งหมด 5 ไฟลัม 7 คลาส โดยแพลงกตอนสัตวชนิดเดนที ่พบ เชน 
Polyarthra sp., Tintinnopsis sp., Brachionus angularis Gosse เปนตน 

สำหรับผลการสำรวจแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวในปจจุบันกอนมีโครงการ ท่ีไดทำการ
เก็บตัวอยางในระหวางวันที่ 24-30 กันยายน พ.ศ.2565 พบแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 
ท่ีเปนชนิดท่ีมีการแพรกระจายในแหลงน้ำท่ัวไป ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 

- แพลงกตอนพืช พบทั้งหมด 7 ดิวิชั่น 9 คลาส โดยแพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบ เชน Euglena 
sp., Oscillatoria sp. เปนตน 

- แพลงกตอนสัตว พบทั้งหมด 5 ไฟลัม 9 คลาส โดยแพลงกตอนสัตวชนิดเดนที่พบ เชน 
Filinia longiseta (Ehrenbeg), Polyarthra sp. เปนตน 

สัตวหนาดิน จากการทบทวนขอมูลผลการสำรวจสัตวหนาดินในแหลงน้ำผิวดินจากรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีการศึกษาครอบคลุมบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ (บางสวน) พบ 
สัตวหนาดินทั้งหมด 1 ไฟลัม 2 คลาส โดยสัตวหนาดินชนิดเดนที่พบ เชน Filopaludina martensi 
munensis, Diplodon parallelipipedon เปนตน 

สำหรับผลการสำรวจสัตวหนาดินในปจจุบันกอนมีโครงการ ท่ีไดทำการเก็บตัวอยางในระหวาง
วันที่ 24-30 กันยายน พ.ศ.2565 พบสัตวหนาดินทั้งหมด 2 ไฟลัม 3 คลาส โดยสัตวหนาดินชนิด
เดนที่พบ เชน Pomacea insularum (หอยทากแอปเปลเกาะ) Macrobrachium lanchesteri 
(กุงฝอยหรือกุงฝอยน้ำจืด) เปนตน 

ปลา จากการทบทวนขอมูลผลการสำรวจปลาในแหลงน้ำผิวดินจากรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่มีการศึกษาครอบคลุมบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ (บางสวน) พบปลาทั้งหมด  
7 วงศ โดยปลาชนิดเดนท่ีพบ เชน ปลาซิวเจาฟา ปลาซิวหางแดง ปลาแปนแกว ปลาแปบ เปนตน 

สำหรับผลการสำรวจปลาในปจจุบันกอนมีโครงการ ที่ไดทำการเก็บตัวอยางในระหวางวันท่ี 
24-30 กันยายน พ.ศ.2565 พบปลาท้ังหมด 11 วงศ โดยปลาชนิดเดนท่ีพบ เชน ปลาซิวหนวดยาว 
ปลาไสตันตาขาว ปลาแปบ เปนตน 

พืชน้ำ จากการทบทวนขอมูลผลการสำรวจพืชน้ำในแหลงน้ำผิวดินจากรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมท่ีมีการศึกษาครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ (บางสวน) พบพืชน้ำจำนวน 9 ชนิด 
แบงเปนพืชน้ำประเภทชายน้ำ 6 ชนิด เชน กกสามเหลี่ยมเล็ก เปนตน พืชลอยน้ำ 2 ชนิด เชน 
ผักบุง (Ipomoea aquatica) และพืชโผลพนน้ำ 1 ชนิด ไดแก บัวสาย (Nymphaea lotus) 

สำหรับผลการสำรวจพืชน้ำในปจจุบันกอนมีโครงการ ที่ไดทำการเก็บตัวอยางในระหวางวันท่ี 
วันที ่ 24-30 กันยายน พ.ศ.2565 พบพืชน้ำจำนวน 19 ชนิด แบงเปนพืชน้ำประเภทชายน้ำ  
15 ชนิด เชน ผักปราบใบแคบ (Commelina diffusa) กกสามเหลี ่ยมเล็ก เปนตน พืชลอยน้ำ  
4 ชนิด เชน ผักบุง (Ipomoea aquatica) ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) 

 
 
 
  



เอกสารประกอบกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินดานส่ิงแวดลอมจากการรื้อถอน 
โครงการรือ้ถอนส่ิงติดตั้งที่ใชในกจิการปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1  
อำเภอวิเชยีรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ  อีโค โอเรียนท เอน็เนอยี่ (ไทยแลนด) ลิมิเตด็ 
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ตารางที่ 6-1   สรุปสภาพแวดลอมในปจจุบัน (ตอ-6) 

หัวขอ ขอมูลสภาพแวดลอม 
คุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย 
การใชประโยชนท่ีดิน พื้นที่สวนใหญของอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ มีการใชประโยชน

ที่ดินเพื่อการเกษตรมากที่สุด ซึ่งสวนใหญปลูกขาว รองลงมาเปนพื้นที่ปลูกพืชไร (ออย มันสำปะหลัง 
ขาวโพด พืชไรผสม) พ้ืนท่ีปลูกไมผล และไมยืนตน ตามลำดับ 

การใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตรจากส่ิงติดต้ังฯ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 17,456.3 ไร พบวา 
สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตร รอยละ 86.16 ไดแก พ้ืนท่ีนาขาว พ้ืนท่ีปลูกพืชไร (เชน ออย มันสำปะหลัง 
ขาวโพด เปนตน) และพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตน รองลงมาเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยและส่ิงปลูกสรางตาง ๆ รอยละ 
8.94 พ้ืนท่ีแหลงน้ำ (แมน้ำ ลำหวย/ลำคลอง อางเก็บน้ำ และบอน้ำในไรนา) รอยละ 2.75 พ้ืนท่ีอื่น ๆ 
รอยละ 1.23 (เชน พ้ืนท่ีขุดเจาะน้ำมัน โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการน้ำมัน เปนตน) และพ้ืนท่ี
ปาไม รอยละ 0.92 ตามลำดับ 

การคมนาคมขนสง โครงขายเสนทางคมนาคมที่สำคัญในเขตพื้นท่ีอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ เชน ทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี (พุแค)–หลมสัก) ทางหลวงหมายเลข 2012 (บาน
สามแยก-วิเชียรบุรี) ทางหลวงหมายเลข 2275 (ชัยบาดาล-หลมสัก) ทางหลวงหมายเลข 2219 
(โคกเจริญ-อ.ศรเีทพ) ทางหลวงชนบท พช.4038 (แยกทางหลวงหมายเลข 2275-บานโคกสำราญ) 
ถนนโยธาธิการ พช.2055 (วิเชียรบุรี-หนองโปง) เปนตน ซึ่งเปนทางหลวงขนาด 2-4 ชองจราจร 
โดยสวนใหญมีสภาพความคลองตัวของการจราจรอยูในเกณฑที่ดี มีปริมาณจราจรเบาบาง และ
สามารถเคล่ือนตัวไดดี 

การใชน้ำ การใชน้ำสำหรับการอุปโภค (ซัก ลาง และน้ำใช) ในเขตอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ มีพื้นที่บางสวนอยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี 
ซ่ึงรับน้ำดิบจากแมน้ำปาสักมาใชในการผลิตน้ำประปา ในปจจุบันมีกำลังการผลิต 24,298 ลูกบาศก
เมตร/วัน มีจำนวนผูใชน้ำ 19,318 ราย ปริมาณน้ำผลิตได 677,575 ลูกบาศกเมตร/เดือน และ 
มีปริมาณน้ำจำหนาย 340,168 ลูกบาศกเมตร/เดือน (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2565) 

สำหรับการใชน้ำในพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ ซ่ึงอยูในเขตตำบลทาโรง ตำบลบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี 
ตำบลนาสนุน และตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ สวนใหญไมไดอยูในเขตการใหบริการน้ำประปาของ
การประปาสวนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี แตเกือบทุกหมูบานมีระบบประปาหมูบานเพื่อจัดสรรน้ำ
สำหรับการอุปโภค (ซัก ลาง และน้ำใช) ใหกับประชาชนในชุมชน โดยใชแหลงน้ำดิบจากแหลงน้ำ
ผิวดินและน้ำบาดาลในการผลิตน้ำประปา และบางครัวเรือนที่มีบอน้ำบาดาลและบอน้ำตื้นก็ไดใช
แหลงน้ำดังกลาวในการอุปโภคบริโภครวมดวย 

การใชไฟฟา การใหบริการไฟฟาในเขตอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ อยูในความ
รับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี และการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีเทพ ซ่ึงมี
กำลังการผลิตไฟฟา 50 เมกกะโวลตแอมแปร และไดรับซื้อไฟฟาจากบริษัท โชบุ จำกัด (ไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย) ซึ่งมีกำลังการผลิต 8.0 เมกกะวัตต และบริษัท โรงน้ำตาลไทยรุงเรือง จำกัด 
(พลังงานชีวมวล) จายขนานเขากับฟตเตอรท่ี 3 และ 4 เพ่ือจำหนายใหกับผูใชไฟฟา 

การระบายน้ำและการปองกัน
น้ำทวม 

จังหวัดเพชรบูรณ มีสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาเพชรบูรณลอมรอบเปนสันปนน้ำ สภาพ
พื้นที่เปนภูเขาสลับเนินเขา มีพื้นที่ราบบริเวณตอนกลางของพื้นที่ และมีลักษณะเปนแองกระทะ 
สำหรับบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ อยูในพื้นที่ลุมน้ำปาสัก สวนใหญมีลักษณะเปนพื้นที่ราบ
ลุม มีความลาดเอียงจากทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต และมีความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 68-100 เมตร โดยทิศทางการไหลของน้ำไหลบาหนาดิน (Surface 
run-off) และทิศทางการไหลของน้ำในลำน้ำ (Stream flow) สายตาง ๆ จะไหลตามระดับความสูง
ของพ้ืนท่ีจากทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสูพ้ืนท่ีราบทางดานทิศตะวันตก 

จากการรวบรวมขอมูลจากสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ พบวา 
จังหวัดเพชรบูรณจะเกิดอุทกภัยในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน ซ่ึงเปนชวงท่ีลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใตพัดปกคลุม และรองความกดอากาศต่ำพาดผาน รวมทั้งอาจมีพายุหมุนโซนรอนเขามาจากทะเล
จีนใตทำใหมีฝนตกติดตอกันหลายวัน ต้ังแตชวงปลายเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม  



เอกสารประกอบกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินดานส่ิงแวดลอมจากการรื้อถอน 
โครงการรือ้ถอนส่ิงติดตั้งที่ใชในกจิการปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1  
อำเภอวิเชยีรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ  อีโค โอเรียนท เอน็เนอยี่ (ไทยแลนด) ลิมิเตด็ 
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ตารางที่ 6-1   สรุปสภาพแวดลอมในปจจุบัน (ตอ-7) 

หัวขอ ขอมูลสภาพแวดลอม 
คุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย (ตอ-1) 
การระบายน้ำและการปองกัน
น้ำทวม (ตอ) 

สำหรับตำบลในพื้นที่ศึกษา พบวา ในพื้นที่ตำบลทาโรง อำเภอวิเชียรบุรี ตำบลนาสนุน และ
ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ ไมเคยประสบปญหาน้ำทวม สวนในพื้นที่ตำบลบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี  
เคยประสบปญหาน้ำทวมและมีระดับน้ำทวมสูงสุด 1.0-1.5 เมตร สวนใหญเปนการทวมขังบริเวณพ้ืนท่ี
เกษตรที่อยูใกลแมน้ำปาสัก คลองลำเหียง และคลองหวยไพร โดยจะเกิดขึ้นประมาณ 1 ครั้ง/ป 
และจะปลอยใหน้ำแหงไปเอง 

การเกษตรและปศุสัตว จากการรวบรวมขอมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางดานเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร พบวา 
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสำปะหลัง และออย
โรงงาน และจากการทบทวนขอมูลสถิติปศุสัตวของจังหวัดเพชรบูรณในชวง 3 ปยอนหลัง (พ.ศ.2561-
2563) พบวา ในอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ สวนใหญนิยมเลี้ยงไก โคเนื้อ เปด และสุกร 
สำหรับการเลี้ยงสัตวในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ สวนใหญมีรูปแบบเปนการปศุสัตวขนาดเล็ก
ภายในครัวเรือน และมีความแตกตางกันไปตามชนิดของสัตวท่ีเล้ียง 

การประมงและเพาะเล้ียง
สัตวน้ำ 

จากขอมูลสถิติการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ในชวงป พ.ศ.
2562-2564 พบวา สัตวน้ำจืดที่จับไดตามธรรมชาติทั้งหมดมีจำนวน 932.79-1,065.29 ตัน โดย
สวนใหญเปนปลาตะเพียน ปลานิล ปลายี่สกเทศ เปนตน   

จากการรวบรวมขอมูลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดของอำเภอที่อยูในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ 
ในชวงป พ.ศ.2561-2563 พบวา ในอำเภอวิเชียรบุรีมีจำนวนฟารมที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด 991-1,073 
ฟารม และมีผลผลิตประมาณ 769,490-1,118,370 กิโลกรัม โดยสวนใหญเปน ปลานิล ปลาตะเพียน 
ปลาดุก เปนตน และในอำเภอศรีเทพมีจำนวนฟารมที ่เพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด 394-633 ฟารม และ 
มีผลผลิตประมาณ 122,880-192,290 กิโลกรัม โดยสวนใหญเปนปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก เปนตน 

การจัดการของเสีย การจัดการขยะมูลฝอยของตำบลท่ีอยูในพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการฯ ไดแก ตำบลทาโรง ตำบลบอรัง 
อำเภอวิเชียรบุรี ตำบลนาสนุน และตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ ไมมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย
สวนกลาง เนื่องจากชุมชนในพื้นที่เปนชุมชนขนาดเล็ก มีจำนวนประชากรไมหนาแนน การกำจัด
ขยะมูลฝอยของประชาชนจะใชวิธีกำจัดดวยตัวเอง โดยวิธีการเทกองหรือเผาทำลาย  

สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยจากการดำเนินงานของอีโค จะจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ที่มีการคัดแยกประเภทอยางเพียงพอ และเก็บรวบรวมไปยังภาชนะรองรับของเสียขนาดใหญ (Skip)  
ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยของเสียท่ีสามารถนำกลับมาใชใหมหรือรีไซเคิลไดจะนำกลับมาใชใหมหรือ
ขายใหแกผูรับซ้ือจากภายนอก สวนของเสียท่ีไมสามารถนำกลับมาใชใหมหรือรีไซเคิลไดจะสงไปกำจัด
ดวยวิธีฝงกลบยังสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โดยอีโคจะชำระคาธรรมเนียม 
ในการกำจัดมูลฝอยตามอตัราท่ีกำหนด 

 น้ำเสียท่ีเกิดขึ้นในชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการฯ สวนใหญมาจากกิจกรรมภายในครัวเรือน 
เชน น้ำจากการซักลาง และน้ำจากหองน้ำหองสวม เปนตน ซึ่งจากการทบทวนขอมูลการจัดการ 
น้ำเสียในพ้ืนท่ีศึกษา พบวา หมูบานในเขตพ้ืนท่ีตำบลทาโรง ตำบลบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี ตำบลนาสนุน 
และตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ ไมมีการบำบัดดวยระบบบำบัดน้ำเสีย สวนใหญมีการจัดการน้ำเสีย
โดยการระบายลงดินหรือท่ีโลง การระบายลงทอระบายน้ำขององคการบริหารสวนตำบล หรือการจัดการ
ดวยวิธีอื่น ๆ เชน การทำทอน้ำท้ิงเอง หรือมีบอกักเก็บ/บอพักน้ำเสีย เปนตน และระบายลงแมน้ำ/
ลำคลอง สำหรับการจัดการส่ิงปฏิกูลในครัวเรือน มีการจัดการส่ิงปฏิกูลโดยระบายลงบอเกรอะ/บอซึม 
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ตารางที่ 6-1   สรุปสภาพแวดลอมในปจจุบัน (ตอ-8) 

หัวขอ ขอมูลสภาพแวดลอม 
คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ในป พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณมีจำนวนประชากร  978,372 คน แบงเปนประชากรชาย 

482,234 คน และประชากรหญิง 496,138 คน ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรลดลงรอยละ 
0.36 และมีความหนาแนนของประชากรเฉล่ียประมาณ 78 คน/ตารางกิโลเมตร (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย) 

- อำเภอวิเชียรบุรี มีจำนวนประชากรป พ.ศ.2564 เทากับ 100,005 คน ซ่ึงมีอัตราการเปล่ียนแปลง
ประชากรลดลงรอยละ 0.34 และมีความหนาแนนของประชากรเฉลี ่ยประมาณ 62 คน/ 
ตารางกิโลเมตร 

- อำเภอศรีเทพ มีจำนวนประชากรป พ.ศ.2564 เทากับ 56,803 คน ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ประชากรลดลงรอยละ 0.30 และมีความหนาแนนของประชากรเฉลี ่ยประมาณ 71 คน/ 
ตารางกิโลเมตร 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ.2563 มีคาเทากับ 78,544 ลานบาท ซ่ึงมีแนวโนม
ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดลดลง สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ป พ.ศ.2564 มีคา
เทากับ 26,151 บาท รายจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนป พ.ศ.2564 มีคาเทากับ 17,744 บาท 
โดยมีสัดสวนคนจนรอยละ 5.41 (สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ) 

การสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขของจังหวัดเพชรบูรณ อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ มีรายละเอียด
ดังน้ี 

- จังหวัดเพชรบูรณ มีจำนวนทั้งหมด 678 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 11 แหง โรงพยาบาลสังกัดหนวยงานอื่น ๆ 1 แหง โรงพยาบาลเอกชน 3 แหง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 154 แหง ศูนยสุขภาพชุมชน 5 แหง ศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาล 4 แหง และคลินิกทุกประเภท 500 แหง 

- อำเภอวิเชียรบุรี มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 แหง (โรงพยาบาลวิเชียรบุรี) 
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลท้ังหมด 17 แหง และคลินิกทุกประเภท 62 แหง 

- อำเภอศรีเทพ มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 แหง (โรงพยาบาลศรีเทพ) และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลท้ังหมด 9 แหง และคลินิกทุกประเภท จำนวน 30 แหง 

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดเพชรบูรณ อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ 
มีรายละเอียดดังน้ี 

- จังหวัดเพชรบูรณ มีแพทย จำนวน 227 คน ทันตแพทย จำนวน 65 คน เภสัชกร จำนวน 
134 คน และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1,583 คน  

- อำเภอวิเชียรบุรี มีแพทย จำนวน 28 คน ทันตแพทย จำนวน 9 คน เภสัชกร จำนวน 18 คน 
และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 164 คน  

- อำเภอศรีเทพ มีแพทย จำนวน 15 คน ทันตแพทย จำนวน 4 คน เภสัชกร จำนวน 6 คน 
และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 54 คน  

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน 

จากการรวบรวมขอมูลสถิติอุบัติการณ (Incident) จากการปฏิบัติงานของพนักงานในแตละ
ระยะของอีโคในชวงป พ.ศ.2562-2565 พบวา ในระยะกอสรางและติดต้ังไมพบการเกิดอุบัติการณ 
และในระยะเจาะหลุมปโตรเลียมมีการเกิดอุบัติการณ จำนวน 5 ครั้ง สวนในระยะทดสอบหลุมและ
ผลิตปโตรเลียมมีการเกิดอุบัติการณสูงสุด จำนวน 27 ครั้ง (อาจเนื่องมาจากการกิจกรรมดังกลาว
เปนการดำเนินงานในระยะยาว แตมีแนวโนมลดลงในทุกป) 
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ตารางที่ 6-1   สรุปสภาพแวดลอมในปจจุบัน (ตอ-9) 

หัวขอ ขอมูลสภาพแวดลอม 
คุณคาตอคุณภาพชีวิต (ตอ) 
แหลงโบราณคดี 
โบราณสถาน และสถานท่ี
สำคัญทางประวัติศาสตร 

จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที ่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรจากส่ิงติดต้ังฯ จากรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ผานมา พบแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร 
จำนวน 4 แหง ไดแก แหลงโบราณคดีโนนโบสถ มีลักษณะพื้นที่เปนเนินดิน มีตนไมขนาดเล็กและ
ปานกลางขึ้นอยูโดยท่ัวไป มีกิ่งไมและใบไมปกคลุม พบเศษอิฐเพียงเล็กนอย (หางจากฐานหลุมผลิต 
POE-7 ประมาณ 265 เมตร) แหลงโบราณคดีบานสระปรือ มีสภาพเปนเนินดินหรือเนิน
โบราณสถานเดิม แตปจจุบันสวนใหญบริเวณโดยรอบถูกปรับใชเปนพ้ืนท่ีเกษตร (หางจากฐานหลุมผลิต 
ST-1 ประมาณ 375 เมตร) โบราณสถานเขาคลังนอก (หางจากฐานหลุมผลิต ST-1 ประมาณ 840 
เมตร) และกลุมโบราณสถานนอกคูเมืองดานทิศเหนือซึ่งอยูนอกเมืองโบราณศรีเทพ ประกอบดวย 
โบราณสถาน 0352/1 (นอกคูเมืองทิศเหนือ) (หางจากฐานหลุมผลิต ST-1 ประมาณ 830 เมตร) 
และโบราณสถาน 0352/2 (นอกคูเมืองทิศเหนือ) (หางจากฐานหลุมผลิต ST-1 ประมาณ 700 เมตร)  

สุนทรียภาพและ 
การทองเท่ียว 

จังหวัดเพชรบูรณ เปนจังหวัดที่มีการทองเที่ยวหลายรูปแบบ เชน การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
การทองเที่ยวผจญภัย เปนตน ซึ่งจากขอมูลสถิติการทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ ในชวง 3 ป
ยอนหลัง (พ.ศ.2562-2564) มีจำนวนผูมาเยี่ยมเยือนเทากับ 867,895-2,411,076 คน/ป และมี
รายไดจากการทองเที่ยวอยูในชวง 2,159.33-7,680.85 ลานบาท ซึ่งในชวง 3 ปที่ผานมาจำนวน
และรายไดจากผูมาเยี่ยมเยือนมีแนวโนมลดลงทุกป เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแหลงทองเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี 
และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ไดแก วัดวิเชียรบำรุง (วัดทาน้ำ) ศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช วัดปาเรไรทอง สุสานหอยลานป พุน้ำรอนบานพุเตย อุทยานเสาหินดึกดำบรรพ อุทยาน
ประวัติศาสตรศรีเทพ และโบราณสถานเขาคลังนอก 

7. ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ และรางมาตรการปองกันและ
 แกไขผลกระทบ 

 จากการกลั่นกรองประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพในเบื้องตน ในขั้นตอนการกำหนด
ขอบเขตการศึกษาที่คาดวาจะเกิดจากกิจกรรมการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียมของโครงการฯ ในการ
ดำเนินการตามปกติ (Planned Activity) รวมถึงกรณีเหตุการณไมปกติ (Unplanned events) ที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง
ดำเนินกิจกรรมของโครงการที่อาจสงผลกระทบไปถึงแหลงรับผลกระทบ ทั้งทางดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต โดยผลการกลั่นกรอง
สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1. ประเด็นดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ที่ไมมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมการรื้อถอนของโครงการ 
เนื่องจากไมมีแหลงรับผลกระทบนั้น ๆ อยูในบริเวณพื้นที่ใกลพื้นที่ดำเนินกิจกรรมของโครงการ หรือไมมีความเกี่ยวของ
กับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการฯ ซึ่งจะไมถูกนำมาพิจารณาในขั้นตอนการประเมินผลกระทบตอไป มีจำนวน 
6 ปจจัย ไดแก 

• ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ จำนวน 3 ปจจัย ประกอบดวย สภาพภูมิประเทศ ความรอนและ
แสงสวาง และธรณีวิทยาและแผนดินไหว 

• ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ จำนวน 1 ปจจัย ประกอบดวย นิเวศวิทยาบนบก (สภาพพืช
พรรณ และสัตวปา) 

• คุณคาการใชประโยชนของมนุษย จำนวน 2 ปจจัย ประกอบดวย การเกษตรและปศุสัตว และการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
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 2. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการรื้อถอนของ
โครงการ ซึ่งสามารถควบคุมผลกระทบไดดวยการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดวางแผนไวแลวของอีโค
อยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ จำนวน 7 ปจจัย ไดแก  

• ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ จำนวน 2 ปจจัย ประกอบดวย การชะลางพังทลายของดิน อุทก
ธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำใตดิน 

• คุณคาการใชประโยชนของมนุษย จำนวน 3 ปจจัย ประกอบดวย การใชประโยชนที่ดิน การใช
ไฟฟา และการระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม 

• คุณคาตอคุณภาพชีวิต จำนวน 2 ปจจัย ประกอบดวย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
สุนทรียภาพและการทองเที่ยว 

  โดยรายละเอียดกิจกรรมและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน และมาตรการฯ ที่เก่ียวของแสดงดังตารางที่ 7-1 

 3. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการรื้อถอนของ
โครงการฯ และตองทำการประเมินผลกระทบในรายละเอียดตอไปในรายงานการประเมินดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 
มีจำนวน 12 ปจจัย ไดแก 

• ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ จำนวน 5 ปจจัย ประกอบดวย ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 
ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน ทรัพยากรดิน และคุณภาพน้ำผิวดิน  

• ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ จำนวน 1 ปจจัย ประกอบดวย นิเวศวิทยาทางน้ำ 
• คุณคาการใชประโยชนของมนุษย จำนวน 3 ปจจัย ประกอบดวย การคมนาคมขนสง การใชน้ำ 

และการจัดการของเสีย 
• คุณคาตอคุณภาพชีวิต จำนวน 3 ปจจัย ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม การสาธารณสุข และ 

แหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร 

โดยกิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการร้ือถอน และการกำหนดรางมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบ สำหรับกิจกรรมการรื้อถอนของโครงการทั้ง 12 ปจจัยดังกลาวขางตน ไดพิจารณาในกรณีเลวรายที่สุด 
(Worst Case) คือ ทางเลือกการร้ือถอนทั้งหมด (Total Removal) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7-2  
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ตารางที่ 7-1   กิจกรรมและผลกระทบจากกิจกรรมการร้ือถอนของโครงการ  
ซึ่งสามารถควบคุมผลกระทบไดดวยการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดวางแผนไวแลวของอีโคอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ 

ปจจัย กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมการร้ือถอน มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ไดวางแผนไวแลวของอีโค 

1. การชะลางพังทลายของดิน กิจกรรมการขุดดิน/ตักดินเดิมออกจากพื้นที่ และการปรับสภาพพื้นที่ อาจกอใหเกิด
การชะลางพังทลายของดิน 

1. ควบคุมใหผูรับเหมาดำเนินงานจำกัดอยูภายในพ้ืนที่สิ่งติดตั้งของโครงการเทานั้น 
2. กำหนดใหกิจกรรมการร้ือถอนฯ โดยเฉพาะงานดินดำเนินการในชวงฤดูแลง หรือชวงที่ไมมีฝนตกชุก 

2. อุทกธรณีวิทยาและ 
 คุณภาพน้ำใตดิน 

การจัดการน้ำเสียจากการลางทำความสะอาดอุปกรณผลิตปโตรเลียม ซึ่งน้ำเสียดังกลาว
จะนำไปอัดกลับยังหลุมอัดกลับน้ำของอีโค ซึ่งอาจกอใหการปนเปอนตออุทกธรณีวิทยา
และคุณภาพน้ำใตดิน 

1. รักษาความสมดุลระหวางปริมาณน้ำเสียและการอัดกลับน้ำใหเหมาะสมกับความสามารถในการอัดกลับที่ม ี
2. หากปริมาณน้ำเสียที่ตองนำไปอัดกลับมากกวาความสามารถของหลุมอัดกลับของโครงการจะรองรับได 

โครงการจะสงไปยังหลุมอัดกลับน้ำอื่นของอีโค และหากจำเปนตองสงไปกำจัดดวยวิธีอื่นใด อีโคจะแจง
รายละเอียดตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการกอนดำเนินการ 

3. จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบและซอมบำรุงอุปกรณการอัดกลับน้ำอยางสม่ำเสมอ 
3. การใชประโยชนที่ดิน กิจกรรมการปรับสภาพพื้นที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินไปจาก

ปจจุบัน โดยอาจเปลี่ยนแปลงจากสำนักงาน/ฐานหลุมผลิตไปเปนพื้นที่วางเปลา พื้นที่
เกษตร หรือตามความประสงคของเจาของที่ดินจะนำไปใชประโยชน 

1. ปรับสภาพพื้นที ่ใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมกอนนำไปใชประโยชนตอไปตามตามความ
ประสงคของเจาของที่ดิน 

2. แจงรายละเอียดและกำหนดการปรับสภาพพื้นที่ใหแกเจาของที่ดินกอนเริ่มดำเนินการ และแจงความ
คืบหนาของการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ 

3. ควบคุมใหผูรับเหมาดำเนินงานจำกัดอยูภายในพ้ืนที่สิ่งติดตั้งของโครงการเทานั้น 
4. การใชไฟฟา กิจกรรมการรื้อถอนของโครงการ เชน การตัดโครงสรางเหล็ก เปนตน ยังคงมีการใช

ไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค สำหรับพื้นที่สิ่งติดตั้งที่มีการใชไฟฟาจากการไฟฟา
สวนภูมิภาคอยูเดิม ไดแก สำนักงานวิเชียรบุรี และฐานหลุมผลิตที่มีการใชไฟฟาอยูเดิม 
อาจสงผลกระทบตอการใชไฟฟาของชุมชน สวนพื้นที่สิ่งติดตั้งที่ไมมีไฟฟาอยูเดิมจะใช
ไฟฟาจากเคร่ืองกำเนิดไฟฟา 

1. ควบคุมใหผูรับเหมาดำเนินงานใหแลวเสร็จตามแผนการรื้อถอนของโครงการอยางเครงครัด เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนตอการใชไฟฟาของชุมชน 

2. กรณีที่มีประชาชนรองเรียนเรื่องการใชไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคของโครงการสงผลกระทบตอ
ชุมชน ใหโครงการฯ ตองรีบตรวจสอบ และแกไขโดยพิจารณาใชเครื่องกำเนิดไฟฟาทดแทน และแจง
ความคืบหนาของผลการแกไขตามขอรองเรียนที่ไดรับ โดยดำเนินการตามแผนผังการรับและดำเนินการ
แกไขขอรองเรียน 

5. การระบายน้ำและ 
 การปองกันน้ำทวม 

การปรับสภาพพื้นที่จากสำนักงาน/ฐานหลุมผลิตไปเปนพื้นที่วางเปลา พื้นที่เกษตร 
หรือตามความประสงคของเจาของที่ดินจะนำไปใชประโยชน อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
การระบายน้ำและการปองกันน้ำทวมในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบัน 

1. ควบคุมใหผูรับเหมาดำเนินงานจำกัดอยูภายในพ้ืนที่สิ่งติดตั้งของโครงการเทานั้น  

6. อาชีวอนามัยและ 
 ความปลอดภัย 

กิจกรรมการร้ือถอนของโครงการ ตองมีการใชอุปกรณ/เคร่ืองจักรในการทำงาน อาจ
ทำใหเกิดอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ทั้งที่มีสาเหตุมาจากคนงาน เชน ความ
ประมาท ขาดความชำนาญ หรือมาจากอุปกรณ/เครื่องจักร ที่ขาดการบำรุงรักษา หรือ
การใชที่ผิดวิธี เปนตน 

1. จัดใหผูรับเหมามีการตรวจสอบประวัติคนงาน/พนักงาน และตรวจสุขภาพของคนงาน/พนักงานกอนรับเขา
ปฏิบัติงาน 

2. กรณีที่เกิดโรคอุบัติใหม เชน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เปนตน อีโคและ
ผูรับเหมาตองปฏิบัติตามมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค หรือมาตรการ
ของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

3. ควบคุมใหผูรับเหมาตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทำงานทั้งหมด รวมทั้งขอกำหนดในระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
(Health Safety Environment Management System) ของอีโคอยางเครงครัด ทีส่ำคัญ ไดแก 
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ตารางที่ 7-1   กิจกรรมและผลกระทบจากกิจกรรมการร้ือถอนของโครงการ  
ซึ่งสามารถควบคุมผลกระทบไดดวยการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดวางแผนไวแลวของอีโคอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ (ตอ-1) 

ปจจัย กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการรื้อถอน มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ไดวางแผนไวแลวของอีโค 
6. อาชีวอนามัยและ 
 ความปลอดภัย (ตอ) 

 - วิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการทำงานเก่ียวกับเคร่ืองมือ 
- กฎขอบังคับตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการของเสีย 
- มาตรการความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนที่ที่ทำการร้ือถอน เชน การก้ันเขตพ้ืนที่ร้ือถอน การติดตั้งปาย

เตือนอันตราย การตรวจสอบดูแลสภาพเคร่ืองจักร ความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอมในการทำงาน การสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) เปนตน 

  4. จัดใหมีอุปกรณคุ มครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหคนงาน/พนักงานสวมใสอยางเพียงพอและ
เหมาะสมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและชนิดของสารเคม ี

5. กำหนดใหผูรับเหมาจัดสภาพแวดลอมภายในพ้ืนที่กอสรางใหมีความเหมาะสม รวมถึงจัดระบบการจัดการ
สุขภาพอนามัยและระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เชน น้ำดื่ม น้ำใช การจัดการขยะมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะ
และเพียงพอ 

6. ทำการฝกอบรมคนงาน/พนักงานกอนเขาทำงานใหมีความรู และรับทราบกฎระเบียบดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย รวมถึงวิธีการใชอุปกรณคุ มครองความปลอดภัยสวนบุคคลตาง ๆ และวิธีการ
ปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 

7. ตรวจสอบซอมแซมอุปกรณ/เครื่องจักรที่ใชในการทำงานใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานอยูเสมอ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 

8. จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยเตรียมพรอมไวในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เชน ถังดับเพลิงแบบมือถือ เปนตน 
9. เศษโลหะ สะเก็ดโลหะรอน หรือประกายไฟจะตองจำกัดใหอยูเฉพาะบริเวณพื้นที่ดำเนินการ และตอง

ระวังไมใหประกายไฟไปสัมผัสกับวัสดุติดไฟ 
10. จัดใหมีแผนตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินตอเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ประจำพ้ืนที่ 
11. จัดใหมีอุปกรณปฐมพยาบาลประจำในบริเวณพ้ืนที่ที่ทำการร้ือถอนสิ่งติดตั้งของโครงการ 
12. ประสานงานกับโรงพยาบาลใกลเคียง เชน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพื่อจัดการรับสงผูปวย กรณีเจ็บปวย

หรือเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการตอบสนองเหตุการณฉุกเฉินไดทันทวงที 
7. สุนทรียภาพและ 
 การทองเที่ยว 

กิจกรรมการขุดดิน การปรับสภาพพื้นที่ และการขนสงของโครงการ อาจกอใหเกิดการ
ฟุงกระจายของฝุนละอองจะสงผลกระทบตอการสุนทรียภาพ อีกทั้งการขนสงของ
โครงการอาจกีดขวางการสัญจรของนักทองเที่ยว 

1. การขุดดิน และการปรับสภาพพ้ืนที่ใหจำกัดอยูภายในพ้ืนที่สิ่งติดตั้งของโครงการเทานั้น 
2. หลีกเลี่ยงการขนสงในชวงที่มีการจราจรหนาแนนหรือในเวลาเรงดวน 
3. กำกับดูแลใหผูรับเหมาปฏิบัติตามกฎจราจรและขอบังคับในการใชเสนทางของบริษัทฯ อยางเครงครัด 

โดยเฉพาะการจำกัดความเร็วรถขนสงของโครงการไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในชวงที่วิ่งผานชุมชนหรือ
ถนนลูกรัง เพื่อความปลอดภัยและลดการฟุงกระจายของฝุนละออง และไมเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
บนถนนทางหลวง 

  



เอกสารประกอบกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินดานส่ิงแวดลอมจากการรื้อถอน  
โครงการรือ้ถอนส่ิงติดตั้งที่ใชในกจิการปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชยีรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ  อีโค โอเรียนท เอน็เนอยี่ (ไทยแลนด) ลิมิเตด็ 
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ตารางที่ 7-2   กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และรางมาตรการฯ สำหรับกิจกรรมการร้ือถอนของโครงการ 

ปจจัย กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการรื้อถอน มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรบักิจกรรมการรื้อถอน 
1. ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ - การใชเครื่องจักร/เครื่องยนตในการสกัดพื้นคอนกรีต การขุด/ตักดินถมเดิมออก

จากพื้นที่ การเกล่ียปรับพื้นที่ รวมถึงการร้ือยายส่ิงติดต้ัง 
- กิจกรรมการขนสงของโครงการในระหวางการร้ือถอน 
- การใชเครื่องกำเนิดไฟฟาผลิตกระแสไฟฟาสำหรับฐานหลุมผลิตที่ไมไดใชไฟฟา 

จากการไฟฟาสวนภูมิภาค  
- การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด 

 อาจกอใหเกิดผลกระทบตอภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ เชน กอใหเกิดเปลี่ยนแปลง
กาซเรือนกระจก เกิดฝุนละออง มลสารจากการเผาไหมเชื้อเพลิง เปนตน ซึ่งจะสงผลกระทบ 
ตอพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลเคียง 

1. กำชับใหผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขการฟุงกระจายของฝุนละออง ไดแก  

- กำหนดใหรถบรรทุกวัสดุไมเกินรอยละ 80 ของปริมาตรบรรทุก  
- จัดใหมีผาใบหรือวัสดุปดคลุมสวนบรรทุกของรถบรรทุกดิน  
- ติดต้ังแผนบังโคลนทุกลอของยานพาหนะที่ใชในการขนสง 
- จัดเตรียมเจาหนาที่สำหรับเก็บกวาดถนน เพื่อปองกันกรณีที่อาจมีเศษวัสดุรวงหลนตลอดเสนทาง

การขนสง 
2. หลีกเล่ียงเสนทางขนสงที่ผานชุมชนหนาแนน  
3. จัดใหมีรถบรรทุกน้ำวิ่งฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่สิ่งติดตั้งที่ทำการรื้อถอนและถนนลูกรังที่ใชเปนเสน

ทางเขาออกอยางนอยวันละ 2 คร้ัง หรือนอยกวาในวันที่มีฝนตก เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง 
หรือหากมีการรองเรียนจากทางชุมชน ใหพิจารณาเพิ่มการฉีดพรมน้ำตามความเหมาะสม 

4. กำกับดูแลใหผูรับเหมาปฏิบัติตามกฎจราจรและขอบังคับในการใชเสนทางของบริษัทฯ อยางเครงครัด 
โดยเฉพาะการจำกัดความเร็วรถขนสงไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในชวงที่วิ่งผานชุมชนหรือถนนลูกรัง 
และไมเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนทางหลวง 

5. ดูแลและบำรุงรักษาเคร่ืองยนต/เครื่องจักร/อุปกรณ และยานพาหนะที่ใชในกิจกรรมอยางสม่ำเสมอ 
ตามแผนการซอมบำรุง หรือแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงปองกันที่เตรียมไว 

6. กอนการขนสงอุปกรณขนาดใหญ ใหจัดทำแผนบริหารจัดการสำหรับการขนสง เพื่อกำหนดเสนทาง
การขนสงใหเหมาะสมเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง 

7. ประชาสัมพันธกำหนดการและเสนทางการขนสงใหประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการรับทราบลวงหนา
อยางนอย 15 วัน 

8. หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุอุปกรณหรือเครื่องจักรขนาดใหญในชวงเวลากลางคืน และชวงที่มีการจราจร
หนาแนน (06.00-09.00 น. และ 15.00-18.00 น.) หากมีความจำเปนที่ตองขนสงเกินเวลาตองแจงให
ผูนำชุมชนในบริเวณใกลเคียงใหรับทราบลวงหนาอยางนอย 24 ชั่วโมง ผานทางชองทางการสื่อสาร 
ที ่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีลักษณะเปนการสื ่อสารสองทาง เชน โทรศัพทม ือถือ 
แอปพลิเคชันไลน (Line) เปนตน 

9. จัดใหมีเจาหนาที่อำนวยความสะดวกดานการจราจรอยูประจำบริเวณทางรวม/ทางแยก หรือปาก
ทางเขา-ออกพื้นที่สิ่งติดตั้งที่ทำการรื้อถอน เพื่อใหสัญญาณจราจร โดยเฉพาะในชวงการขนสงวัสดุ
อุปกรณหรือเคร่ืองจักรขนาดใหญ 

 
 
 



เอกสารประกอบกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินดานส่ิงแวดลอมจากการรื้อถอน  
โครงการรือ้ถอนส่ิงติดตั้งที่ใชในกจิการปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชยีรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ  อีโค โอเรียนท เอน็เนอยี่ (ไทยแลนด) ลิมิเตด็ 
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ตารางที่ 7-2   กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และรางมาตรการฯ สำหรับกิจกรรมการร้ือถอนของโครงการ (ตอ-1) 

ปจจัย กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการรื้อถอน มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรบักิจกรรมการรื้อถอน 
2. ระดับเสยีง 

 
- การใชเครื่องจักร/เครื่องยนตในการสกัดพื้นคอนกรีต การขุด/ตักดินถมเดิมออก

จากพื้นที่ การเกล่ียปรับพื้นที่ รวมถึงการร้ือยายส่ิงติดต้ัง 
- การใชเคร่ืองกำเนิดไฟฟาผลิตกระแสไฟฟาสำหรับฐานหลุมผลิตที่ไมไดใชไฟฟาจาก

การไฟฟาสวนภูมิภาค  

อาจกอใหเกิดเสียงดังรบกวนตอพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลเคียงพื้นที่ส่ิงติดต้ังของโครงการ 

1. จัดใหมีการร้ือถอนเฉพาะในชวงเวลากลางวันเทานั้น เพื่อปองกันผลกระทบดานเสียงตอพื้นที่ออนไหว
ดานส่ิงแวดลอมที่อยูในบริเวณใกลเคียง 

2. ตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการเจาะใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมใชงาน มีการ
บำรุงรักษาตามระยะหรือชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม (Preventive and Corrective Maintenance) 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการทำงาน 

3. พิจารณาติดต้ังเคร่ืองกำเนิดไฟฟาไวในบริเวณที่เหมาะสมหางจากพื้นที่ออนไหวทางส่ิงแวดลอม หรือวาง
ในตูคอนเทนเนอรที่มีวัสดุดูดซับเสียงปดลอมโดยรอบเคร่ืองกำเนิดไฟฟา 

4. กรณีที่มีประชาชนรองเรียนเรื่องเสียงรบกวน โครงการฯ ตองรีบตรวจสอบ แกไข และแจงความ
คืบหนาของผลการแกไขตามขอรองเรียนที่ไดรับ โดยดำเนินการตามแผนผังการรับและดำเนินการแกไข
ขอรองเรียน 

3. ความสั่นสะเทือน  - การใชเครื่องจักร/เครื่องยนตในการสกัดพื้นคอนกรีต การขุด/ตักดินถมเดิมออก
จากพื้นที่ การเกล่ียปรับพื้นที่ รวมถึงการร้ือยายส่ิงติดต้ัง 

 - กิจกรรมการขนสงของโครงการในระหวางการร้ือถอน 

 อาจกอใหเกิดความสั่นสะเทือนตอพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลเคียงพื้นที่สิ่งติดตั้ง และตาม
แนวเสนทางขนสงของโครงการ โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ กลุมโบราณสถาน
นอกคูเมืองดานทิศเหนือซ่ึงอยูนอกเมืองโบราณศรีเทพ ประกอบดวย โบราณสถาน 0352/1 
(นอกคูเมืองทิศเหนือ) และโบราณสถาน 0352/2 (นอกคูเมืองทิศเหนือ) โบราณสถาน 
เขาคลังนอกและกลุมโบราณสถานเขาคลังนอก แหลงโบราณคดีโนนโบสถ และแหลง
โบราณคดีบานสระปรือ 

1. กำกับดูแลใหผูรับเหมาปฏิบัติตามกฎจราจรและขอบังคับในการใชเสนทางของบริษัทฯ อยางเครงครัด 
โดยเฉพาะการจำกัดความเร็วรถขนสงไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในชวงที่วิ่งผานชุมชนหรือถนนลูกรัง 
และไมเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนทางหลวง 

2. กำหนดใหรถบรรทุกวัสดุไมเกินรอยละ 80 ของปริมาตรบรรทุก  
3. กิจกรรมที่มีการใชเครื่องจักรหนักใหดำเนินการในชวงเวลาทำงานปกติเทานั ้น (8.00-17.00 น.) 

แตหากมีความจำเปน โครงการฯ จะตองแจงใหประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการรับทราบกอน 
4 ตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการเจาะใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมใชงาน มีการ

บำรุงรักษาตามระยะหรือชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม (Preventive and Corrective Maintenance) 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการทำงาน 

5. กรณีที่มีประชาชนรองเรียนเรื่องความสั่นสะเทือน โครงการฯ ตองรีบตรวจสอบ แกไข และแจงความ
คืบหนาของผลการแกไขตามขอรองเรียนที่ไดรับ โดยดำเนินการตามแผนผังการรับและดำเนินการแกไข
ขอรองเรียน 

4. ทรัพยากรดิน - การขุด/ตักดินถมเดิมออกจากพื้นที่ และการเกล่ียปรับพื้นที่ 
- กรณีเหตุการณไม ปกติ ได แก  การเก ิดอ ุบ ัต ิเหตุจากการขนสงของโครงการ  

การหกร่ัวไหลของน้ำมัน/สารเคมี และการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด 

อาจทำใหดินถมเดิมปนเปอนลงสู ดินที ่อยู ใกลเคียงพื้นที ่สิ ่งติดตั้งของโครงการ และ 
หากเก ิดเหตุการณไม ปกติ อาจกอใหเก ิดการปนเปอนของน้ำม ัน/สารเคมีลงสู ด ินที่ 
อยูใกลเคียงพื้นที่สิ ่งติดตั ้งและตามแนวเสนทางขนสงของโครงการ และสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรดินได 

1. จำกัดพื้นที่ในการขุด/ตักดินถมเดิมออกจากพื้นที ่รวมถึงการเกล่ียปรับพื้นที ่
2. จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณขจัดคราบน้ำมันใหพรอมใชงาน กรณีเกิดการหกร่ัวไหลตองรีบทำความ

สะอาดทันท ี
3. จัดใหมีการบำรุงรักษา การตรวจสอบเคร่ืองจักร/อุปกรณการร้ือถอนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
4. ปฏิบัติตามแผนตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินสำหรับเหตุการณรั่วไหลทั้งในระหวางการรื้อถอนสิ่งติดต้ัง

และการขนสง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไวในแผนเมื่อเกิดเหตุการณอยางเครงครัด 

 



เอกสารประกอบกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินดานส่ิงแวดลอมจากการรื้อถอน  
โครงการรือ้ถอนส่ิงติดตั้งที่ใชในกจิการปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชยีรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ  อีโค โอเรียนท เอน็เนอยี่ (ไทยแลนด) ลิมิเตด็ 
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ตารางที่ 7-2   กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และรางมาตรการฯ สำหรับกิจกรรมการร้ือถอนของโครงการ (ตอ-2) 

ปจจัย กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการรื้อถอน มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรบักิจกรรมการรื้อถอน 
5. คุณภาพน้ำผิวดิน  
 และนิเวศวิทยาทางน้ำ 

- การลางทำความสะอาดสิ่งติดตั้งดวยสารทำความสะอาดที่ลานลางของบริษัทฯ 
(พื้นที่ฐานหลุมผลิต POE-5) 

- กรณีเหตุการณไมปกติ ไดแก การเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงของโครงการ และการ
หกร่ัวไหลของน้ำมัน/สารเคมี  

 น้ำเสียจากการลางทำความสะอาดสิ่งติดตั้งดวยสารทำความสะอาด เชน อุปกรณผลิต
ปโตรเลียม เปนตน รวมถึงกรณีเกิดเหตุการณไมปกติ อาจกอใหเกิดการร่ัวไหลของน้ำมัน/
สารเคมีลงสูแหลงน้ำที่อยูใกลเคียงพื้นที่สิ่งติดตั้ง ลานลาง และตามแนวเสนทางขนสงของ
โครงการ และสงผลกระทบตอคุณภาพน้ำผิวดิน และอาจสงผลกระทบตอเนื ่องตอ
นิเวศวิทยาทางน้ำได 

1. ระมัดระวังไมใหวัสดุที่ทำการร้ือถอนล้ำเขาไปในเขตที่ดินที่อยูใกลเคียง หรือปนเปอนลงสูแหลงน้ำ 
2. ควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับเหมาไมใหระบายน้ำทิ้ง น้ำลางทำความสะอาดส่ิงติดต้ัง สารเคมี น้ำมัน

เชื้อเพลิง หรือของเสียตาง ๆ ลงสูแหลงน้ำสาธารณะ รวมถึงหามลางและทำความสะอาดเครื่องมือ 
และเคร่ืองจักรในแหลงน้ำดังกลาว 

3. กำกับดูแลใหผูรับเหมาบรรทุกวัสดุที ่ทำการรื้อถอนไมเกินรอยละ 80 ของความจุกระบะรถบรรทุก 
เพื่อปองกันการตกหลนของวัสดุ 

4. จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณขจัดคราบน้ำมันใหพรอมใชงาน กรณีเกิดการหกร่ัวไหลตองรีบทำความ
สะอาดทันที 

5. ปฏิบัติตามแผนตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินสำหรับเหตุการณรั่วไหลทั้งในระหวางการรื้อถอนสิ่งติดต้ัง
และการขนสง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไวในแผนเมื่อเกิดเหตุการณอยางเครงครัด 

7. การคมนาคมขนสง - กิจกรรมการขนสงของโครงการในระหวางการร้ือถอน 

การเพิ่มขึ้นของรถขนสงของโครงการ อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณจราจร 
ในพื้นที่ 

1. กำกับดูแลใหผูรับเหมาปฏิบัติตามกฎจราจรและขอบังคับในการใชเสนทางของบริษัทฯ อยางเครงครัด 
โดยเฉพาะการจำกัดความเร็วรถขนสงไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในชวงที่วิ่งผานชุมชนหรือถนนลูกรัง 
และไมเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนทางหลวง เพื่อความปลอดภัย 

2. ควบคุมยานพาหนะใหมีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลา เปนไปตามคาที่กำหนดโดย
หนวยงานที่รับผิดชอบถนนแตละประเภท เพื่อลดความเสียหายของผิวจราจรและโครงสรางของถนน 

3. หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุอุปกรณหรือเครื่องจักรขนาดใหญในชวงเวลากลางคืน และชวงที่มีการจราจร
หนาแนน (06.00-09.00 น. และ 15.00-18.00 น.) หากมีความจำเปนที่ตองขนสงเกินเวลาตองแจงให
ผูนำชุมชนในบริเวณใกลเคียงใหรับทราบลวงหนาอยางนอย 24 ชั่วโมง ผานทางชองทางการสื่อสาร 
ที ่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีลักษณะเปนการสื ่อสารสองทาง เชน โทรศัพทม ือถือ 
แอปพลิเคชันไลน (Line) เปนตน 

4. ติดปายแสดงชื่อบริษัทผูรับเหมา และเบอรโทรศัพทที่เห็นไดอยางชัดเจนที่รถขนสง 
5. ทำการสำรวจและตรวจสอบสภาพถนนหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแตละวัน และหากพบวามี

เศษวัสดุตกหลนบนผิวทางจราจรตองจัดใหมีเจาหนาที่สำหรับเก็บกวาด ทำความสะอาด/ฉีดลางถนน
โดยทันที 

6. จัดทำสัญลักษณ ปายเตือนตาง ๆ และสัญญาณไฟแสดงใหเห็นไดชัดเจนวามีพื้นที่ที่ทำการร้ือถอน โดย
มีระยะการติดต้ังที่เหมาะสม โดยเฉพาะในบริเวณทางรวม-ทางแยกเขาฐาน เพื่อใหผูใชเสนทางทราบ 

7. จัดใหมีเจาหนาที่อำนวยความสะดวกดานการจราจร อยูประจำบริเวณทางรวม/ทางแยก หรือปาก
ทางเขาออกพื้นที่สิ ่งติดตั ้งที ่จะทำการรื้อถอนที่เชื ่อมกับถนนสาธารณะ เพื ่อใหสัญญาณควบคุม
การจราจรโดยเฉพาะในชวงที่รถบรรทุกขนาดใหญผานเขาออกพื้นที่ฐาน   

 



เอกสารประกอบกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินดานส่ิงแวดลอมจากการรื้อถอน  
โครงการรือ้ถอนส่ิงติดตั้งที่ใชในกจิการปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชยีรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ  อีโค โอเรียนท เอน็เนอยี่ (ไทยแลนด) ลิมิเตด็ 
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ตารางที่ 7-2   กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และรางมาตรการฯ สำหรับกิจกรรมการร้ือถอนของโครงการ (ตอ-3) 

ปจจัย กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการรื้อถอน มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรบักิจกรรมการรื้อถอน 
8. การใชน้ำ - น้ำใชในการอุปโภคของคนงานจะใชจากบอน้ำของผูรับเหมา สวนน้ำใชในการ

บริโภคจะซ้ือน้ำด่ืมบรรจุขวดภายในทองถิ่น 
- น้ำสำหรับใชลางทำความสะอาดสิ่งติดตั้งภายในฐานหลุมผลิตจะใชน้ำจากบอ

คอนกรีต ซึ่งเปนน้ำฝนที่ไมมีการปนเปอน สำหรับการรื้อถอนสำนักงานวิเชียรบรีุ
จะใชน้ำจากบอบาดาลที่อยูภายในสำนักงานวิเชียรบุรี 

 ในกรณีที่ปริมาณน้ำใชในการอุปโภคบริโภคของคนงาน/พนักงาน และน้ำใชในการลาง
ทำความสะอาดสิ่งติดตั้งที่จัดหาไวไมเพียงพอ อีโคจะตองจัดหาจากแหลงอื่น ๆ เพิ่มเติม 
จึงอาจสงผลกระทบตอการใชน้ำของชุมชนได 

1. การใชน้ำจากแหลงน้ำสาธารณะจะตองไดรับการอนุญาตจากหนวยงานผูรับผิดชอบกอนทุกคร้ัง 
2. กรณีที่มีการรองเรียนจากชาวบานเนื่องมาจากผลกระทบจากการใชน้ำ ใหโครงการฯ รีบดำเนินการ

ตรวจสอบ และจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งจัดเก็บบันทึกขอรองเรียนและติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

9. การจัดการของเสีย  - การจัดการของเสียจากกิจกรรมการร้ือถอน 
 - กรณีเหตุการณไมปกติ ไดแก การเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงของโครงการ 

และการหกร่ัวไหลของน้ำมัน/สารเคมี  

หากมีการจัดการที่ไมเหมาะสม รวมถึงกรณีเกิดเหตุการณไมปกติ อาจสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่ได 

1. วาจางผูรับเหมาที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการจัดเก็บ ขนสง คัดแยก และนำ 
ของเสียอันตรายไปกำจัดตามประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง กำหนดมาตรการการจัดการของ
เสียจากสถานประกอบการปโตรเลียม พ.ศ.2556 หรือตามประกาศฉบับลาสุด 

2. ควบคุมผูรับเหมาทุกรายใหปฏิบัติตามขอกำหนดในการจัดการของเสียของอีโค และประกาศกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง กำหนดมาตรการการจัดการของเสียจากสถานประกอบการปโตรเลียม พ.ศ.
2556 หรือตามประกาศฉบับลาสุด โดยใหมีการระบุไวในสัญญาการจางงาน และมีการตรวจสอบการ
ทำงานเพื่อใหมั่นใจวามีการดำเนินงานที่ไดมาตรฐาน 

3. จัดทำเอกสารกำกับการขนสงของเสียอันตรายตามกำหนดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
ระบบเอกสารกำกับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ.2547 สำหรับการขนสงของเสียอันตรายไปยัง
สถานที่บำบัดหรือกำจัด 

4. ปฏิบัติตามแผนตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินสำหรับเหตุการณรั่วไหลทั้งในระหวางการรื้อถอนสิ่งติดต้ัง
และการขนสง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไวในแผนเมื่อเกิดเหตุการณอยางเครงครัด 

5. มูลฝอยและกากของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการร้ือถอน ตองจัดการตามมาตรฐานดังนี้ 
- มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยทั่วไปที่ไมอันตราย ตองทำการแยกประเภทและรวบรวมไวในภาชนะ

รองรับของเสียตามประเภทของเสียเพื่อรวบรวมจัดสงใหเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนำไปกำจัด โดย
ขยะรีไซเคิลใหนำกลับมาใชใหมหรือขายใหแกผูรับซ้ือจากภายนอก 

- ของเสียอันตราย นำสงผู ร ับเหมากำจัดของเสียอันตรายที ่ไดร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- กากของเสียที่เปนน้ำมัน ไดแก น้ำมันเคร่ือง น้ำมันหลอล่ืนที่ใชแลว นำสงผูรับเหมากำจัดของเสีย
อันตรายที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

6. กำกับดูแลใหมีการเขาเก็บขนมูลฝอยใหตรงเวลา เพื ่อปองกันการตกคางในฐาน และใชความ
ระมัดระวังไมใหเกิดการตกหลนในระหวางการขนสงขยะมูลฝอยไปยังสถานที่คัดแยก 
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ตารางที่ 7-2   กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และรางมาตรการฯ สำหรับกิจกรรมการร้ือถอนของโครงการ (ตอ-4) 

ปจจัย กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการรื้อถอน มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรบักิจกรรมการรื้อถอน 
10. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม  - การจางแรงงาน 

 กิจกรรมการรื้อถอนของโครงการจะมีการจางแรงงานเขามาในพื้นที่เพื่อดำเนินงาน 
อาจกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของพื้นที่ได 

1. กรณีที่โครงการตองการแรงงานที่ไมตองการความชำนาญพิเศษใหพิจารณาคัดเลือกแรงงานทองถิ่น 
เขาทำงานกอน 

2. พิจารณาใหผูรับเหมาสนับสนุนสินคาผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคที่หาไดในทองถิ่นตามความเหมาะสม 
เชน อยูไมไกลจากที่ต้ังส่ิงติดต้ังที่จะทำการร้ือถอน และมีคุณภาพหรือราคาที่เหมาะสม 

11. การสาธารณสขุ - การใชเครื่องจักร/เครื่องยนตในการสกัดพื้นคอนกรีต การขุด/ตักดินถมเดิมออก
จากพื้นที่ การเกล่ียปรับพื้นที่ รวมถึงการร้ือยายส่ิงติดต้ัง 

- กิจกรรมการขนสงของโครงการในระหวางการร้ือถอน 
- กรณีเหตุการณไมปกติ ไดแก การหกรั่วไหลของน้ำมัน/สารเคมี และการเกิด

อัคคีภัยและการระเบิด 

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอสุขภาพตอประชาชนในพื้นที่ หรืออาจทำใหเกิดความเดือดรอนรำคาญ 
ความเครียด ความวิตกกังวลได 

1. ควบคุมใหผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการฯ ดานคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานอยางเครงครัด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอชุมชน 

2. หากมีการรองเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับปญหาจากคนงาน ซึ่งเปนแรงงานนอกพื้นที่ หรือการจัดการ
ระบบสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่ไมเหมาะสมของโครงการ โครงการฯ ตองรีบตรวจสอบและแกไข และ
แจงความกาวหนาในการดำเนินงานตอผูรองเรียนตามขั้นตอนแผนผังการรับและดำเนินการแกไขขอ
รองเรียน 

12. แหลงโบราณคด ีโบราณสถาน 
และสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร 

- การใชเครื่องจักร/เครื่องยนตในการสกัดพื้นคอนกรีต การขุด/ตักดินถมเดิมออก
จากพื้นที่ การเกล่ียปรับพื้นที่ รวมถึงการร้ือยายส่ิงติดต้ัง 

- กิจกรรมการขนสงของโครงการในระหวางการร้ือถอน 

อาจกอใหเกิดผลกระทบจากความสั่นสะเทือนตอโบราณสถานที่อยูใกลเคียงพื ้นที่ 
สิ่งติดตั้ง และตามแนวเสนทางขนสงของโครงการ โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ
โบราณสถานเขาคลังนอก และกลุมโบราณสถานเขาคลังนอก 

1. ควบคุมใหผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการฯ ดานความส่ันสะเทือนอยางเครงครัด  
2. หลีกเล่ียงการขนสงผานแหลงแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร 
3. หากพบวากิจกรรมการรื ้อถอนสิ่งติดตั ้งของโครงการกอใหเกิดความเสียหายตอแหลงโบราณคดี 

โบราณสถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร จะตองหยุดดำเนินการในทันที และรีบแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี หรือฝายปกครองในทองถิ่นใหทราบโดยเร็ว 
เพื่อเขาไปดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ และรวมกันพิจารณาหาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม 
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8. รางมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมภายหลังกิจกรรมการรื้อถอน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมจะดำเนินการตามที่กำหนดใน ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการจัดทำรายงานและแผนตามกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
จากการรื้อถอน พ.ศ.2561 โดยจะติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมภายหลังกิจกรรมการรื้อถอนครั้งแรกภายใน  
6 เดือน ภายหลังกิจกรรมการรื้อถอนเสร็จสิ้น เพื่อใชเปนขอมูลสิ่งแวดลอมพื้นฐานสำหรับการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมภายหลังกิจกรรมรื้อถอน จากนั้นจะติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมภายหลังกิจกรรมการ 
รื้อถอนครั้งตอไปในชวง 1-3 ป จากการติดตามตรวจสอบครั้งแรก และจะสิ้นสุดการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเมื่อไดรับความเห็นชอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทั้งนี้ แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ภายหลังการรื้อถอนจะถูกทบทวนและปรับปรุงหลังจากไดรับขอมูลสิ่งแวดลอมพื้นฐานสำหรับการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมภายหลังกิจกรรมร้ือถอน 

ทั้งนี ้ อีโคจะเสนอรายละเอียดของมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมไวในแผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมภายหลังกิจกรรมการรื้อถอน ในขั้นตอนการจัดเตรียมแผนงานการรื้อถอนโดยละเอียด 
(Final Decommissioning Plan : FDP) ตอไป 

9. การดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

อีโคอยูระหวางดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินดานสิ่งแวดลอมจากการรื้อถอน “โครงการรื้อถอน 
สิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบก SW1 อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ”  
ซึ่งในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินดานสิ่งแวดลอมจากการรื้อถอนของโครงการฯ จะตองจัดทำแผนการ
ดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ตามคูมือการจัดทำรายงานการประเมินดานสิ่งแวดลอมจากการ 
ร้ือถอน (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, พ.ศ.2558) โดยมีกิจกรรมในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธโครงการ  

• กอนการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ เชน เอกสาร
ประชาสัมพันธโครงการ ใชประกอบการเขาพบผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เอกสารประกอบการ 
จัดกิจกรรมฯ โปสเตอรประชาสัมพันธ ใชในการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
ที่เกี่ยวของ และใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ลวงหนา 15 วัน กอนการจัดประชุมเพื่อขอรับฟง
ความคิดเห็นฯ 

• ภายหลังจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย : จัดทำสรุปผลการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดเสียฯ โดยมีเนื้อหาหลัก ไดแก สรุปประเด็นคำถาม/ขอหวงกังวล และคำชี้แจงจากการ 
จัดกิจกรรม และทำการเผยแพรใหกับผูมีสวนไดเสียฯ ไดรับทราบภายใน 15 วัน  

2) การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย เพ่ือขอรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียจากการ
ร้ือถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียม 

 เปนการนำเสนอขอมูลโครงการ ประกอบดวย ความเปนมาของโครงการ สิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียม 
ทางเลือกในการรื้อถอน แผนการดำเนินดำเนินงานรื้อถอนเบื้องตน สภาพแวดลอมในปจจุบัน ผลกระทบที่คาดวา 
จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ และรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสำหรับกิจกรรมการรื้อถอน และ
การดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอหวงกังวลตอ
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการ และรับฟงความคิดเห็นตอมาตรการฯ สำหรับกิจกรรมการรื้อถอนจาก
กลุมเปาหมายซึ่งจะเปนประโยชนตอการดำเนินโครงการตอไป    
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โครงการรือ้ถอนส่ิงติดตั้งที่ใชในกจิการปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1  
อำเภอวิเชยีรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ  อีโค โอเรียนท เอน็เนอยี่ (ไทยแลนด) ลิมิเตด็ 
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 ในการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมิน
ดานสิ่งแวดลอมจากการรื้อถอน จะดำเนินการจำนวน 3 เวที ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2566 โดยบริษัทที่ปรึกษา 
จะดำเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ องคกรภาคเอกชน ผูนำชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการฯ อยางทั่วถึง โดยแผนการจัดกิจกรรมฯ แสดงดังตารางที่ 9-1 

ตารางที่ 9-1  แผนดำเนินการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่ศึกษา 

กิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย วันท่ีและเวลา สถานท่ีจัดประชุม 
1. การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

ระดับจังหวัดเพชรบูรณ 
12 มกราคม พ.ศ.2566 
เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ หอประชุมเมืองราด ช้ัน 5 อาคาร 2 
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ 

2. การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
ระดับอำเภอ (อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ) 

13 มกราคม พ.ศ.2566 
เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี (หลังใหม) 
จังหวัดเพชรบูรณ 

3. การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
ระดับอำเภอ (อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ) 

13 มกราคม พ.ศ.2566 
เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ หอประชุมอำเภอศรีเทพ  
จังหวัดเพชรบูรณ 

10. ชองทางการแสดงความคิดเห็น 

โครงการฯ ไดจัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็น ในข้ันตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการ
ประเมินดานสิ่งแวดลอมจากการร้ือถอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท/โทรสาร อีเมล 
ทีมงานมวลชนสัมพันธ อีโค โอเรียนท เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด 
คุณประยูรศรี ศุภวิเศษ  
 

สำนักงานภาคสนาม 
79 หมูท่ี 5 ตำบลทาโรง 
อำเภอวิเชียรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ 67130 

โทรศัพท : 0 5671 3451-2 
โทรสาร : 0 5671 3453 
มือถือ : 08 9925 7933 

- 

นิติบุคคลผูจัดทำรายงานการประเมินดานส่ิงแวดลอมจากการรื้อถอน บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด 
คุณนลินทรัตน  แกวประสิทธ์ิ 101/22 หมูท่ี 2 ซอยมณียา ซอย 3   

ตำบลไทรมา อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท : 0 2965 8230-2  
  ตอ 103 
โทรสาร : 0 2965 8233 
มือถือ : 09 0665 9701 

socio@visione-
consult.com 
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