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สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 
ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

โครงการผลิตปโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญา แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 
พื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ และพื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระสวนขยาย  

แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด 

 
ตามที่ บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด ไดมอบหมายใหบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) โครงการผลิตปโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญา แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ และพื้นที่ผลิต 
บึงหญาตะวันตก-หนองสระสวนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร โดยศึกษาครอบคลุมพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร 
รอบฐานหลุมผลิต และในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตำบลหนองจิก ตำบลสามพวง  
ตำบลทุงยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตำบลหนองหลวง ตำบลบึงทับแรต ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ตำบลวังตะแบก  
เทศบาลตำบลคลองพิไกร และเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระตาย จังหวัดกำแพงเพชร ปจจุบันอยูระหวางการกำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และการประเมินทางเลือกของโครงการ ดังนั้นเพื่อใหการกำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และการประเมินทางเลือกโครงการมีความครบถวนสมบูรณ บริษัทฯเจึงไดจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ผานมา เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการกำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และประเมินทางเลือกโครงการ ผานเวทีการจัดประชุมรับฟงความคิดเหน็ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมูบานที่ต้ัง
ฐานหลุมผลิตและแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการ โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 412 คน สามารถสรุปผลการดำเนินงานไดดังตอไปน้ี 

 
ตัวอยางภาพกิจกรรมการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

สรุปผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหลังการประชุมจำนวน 325 คน คิดเปนรอยละ 78.9 ของผูเขารวมประชุมทั้งหมด 

 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด (เจาของโครงการ) :  คุณสุรเสน  เสนานุช   
สำนักงานภาคสนาม หมูท่ี 8 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160 โทรศัพท 0 5561 5519  โทรสาร 0 5561 5520  มือถือ 08 1171 1801 E-mail : surasen.s@cnpc.co.th 

บริษัท วิช่ัน อี คอนซัลแทนท จำกัด (นิติบุคคลผูจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม) :  คุณนลินทรัตน  แกวประสิทธ์ิ 
เลขท่ี 101/22 หมูท่ี 2 ซอยมณียา ซอย 3 ตำบลไทรมา อำเภอเมืองนนทบรุี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท 0 2965 8230-2 ตอ 103 โทรสาร 0 2965 8233 มอืถือ 09 0665 9701 
E-mail : Nalinrat.k@visione-consult.com 
        

ไมเคยทราบ 
33.5%

เคยทราบ 66.5%

การรับทราบขอมูลโครงการ

เหมาะสม 98.6%

ไมเหมาะสม 1.4%

ความคิดเห็นในภาพรวมตอการประเมินทางเลือกโครงการ
การกําหนดขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมิน

ผลกระทบส่ิงแวดลอม

ไมกังวล 67.4%

กังวลนอย 8.8%

กังวลปานกลาง
16.0%

กังวลมาก 7.8%

ความกังวลในภาพรวมดานผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ

เห็นดวย 97.8%

ไมเห็นดวย 2.2%

ความเห็นตอการมีโครงการ
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ภายหลังจากการนำเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการ ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวม 

ของประชาชนเสร็จส้ิน บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมการประชุมไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวลท่ีมีตอโครงการ โดยมีผูแทนกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
ผูแทนบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด เจาของโครงการ และผูแทนบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม รวมรับฟงและชี้แจง 
ในประเด็นขอหวงกังวลตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญไดดังนี้ 

 

ประเด็นคำถาม/ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะ คำช้ีแจง/คำช้ีแจงเพิ่มเติม 

เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) 

1. รายละเอียดโครงการ 

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
 ผลประโยชนที ่ประเทศชาติและประชาชนจะไดรับคุ มกับ

ทรัพยากรท่ีเสียไปหรือไม และปริมาณน้ำมันมีมากนอยเพียงใด 

 
 สำหรับประโยชนที่จะไดรับจากการผลิตปโตรเลียม อันดับแรกคือ ปริมาณสำรองปโตรเลียมใน

ประเทศที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตหากไมมีการพัฒนาแหลงปโตรเลียมในประเทศก็จะทำให
ปริมาณสำรองปโตรเลียมลดลงไปเรื่อย ๆ  และสวนที ่สอง คือ ภาษีเงินไดและคาภาคหลวง  
โดยคาภาคหลวงที่ไดจากการผลิตปโตรเลียมจะถูกจัดสรรใหกับทองถิ่นเพื่อใชเปนงบประมาณ 
ในการพัฒนาทองถ่ินตอไป  

 หลุมน้ำมันที่ทำการขุดเจาะไปแลวสามารถฟนฟูใหสามารถ
กลับมาผลิตไดอีกหรือไม และใชระยะเวลาเทาใด 

 หลุมปโตรเลียมที่เจาะไมพบปโตรเลียม/สิ้นสุดการผลิตปโตรเลียม บริษัทฯ จะไมไดดำเนินการ
ฟนฟูเพ่ือกลับมาผลิตอีกคร้ัง เนื่องจากภายหลังส้ินสุดการผลิตปโตรเลียม บริษัทฯ จะตองทำการ
ปดหลุม สละหลุม และปรับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือสงคืนพ้ืนท่ีใหกับเจาของท่ีดินตอไป ซึ่งในข้ันตอนการ
ร้ือถอนส่ิงติดตั้งท่ีใชในกิจการปโตรเลียม บริษัทฯ จะตองดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีการตามท่ี
กฎหมายปโตรเลียมกำหนด และอยูภายใตการกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตลอด
ระยะเวลาท่ีทำการร้ือถอน 

อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 
 อยากทราบวาการดำเนินงานในครัง้นี้คุ มคาทางเศรษฐกิจแลว

หรือไม 

 
 เบื้องตนบริษัทฯ ไดทำการศึกษาขอมูลทางธรณีวิทยาโดยการสำรวจคล่ืนไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ

เพื่อทราบถึงโครงสรางแหลงกักเก็บปโตรเลียมที่อยูใตดิน ซึ่งภายหลังจากไดทำการศึกษาแลว 
บริษัทฯ จะทราบวาพ้ืนท่ีบริเวณใดท่ีมีแนวโนมท่ีจะพบแหลงกักเก็บปโตรเลียม ซึ่งตำแหนงท่ีตั้ง
ฐานหลุมผลิตทั้ง 14 ฐาน ของโครงการฯ เปนพื้นที่ที่มีความนาสนใจและมีแนวโนมที่จะพบ
ปโตรเลียม ดังนั้น เพ่ือพิสูจนวาพ้ืนท่ีดังกลาวมีปโตรเลียมหรือไม บริษัทฯ จำเปนตองทำการเจาะ
หลุมปโตรเลียมเพ่ือพิสูจน ซึ่งในกรณีท่ีเจาะพบปโตรเลียม บริษัทฯ จึงจะทำการประเมินอีกคร้ัง
หนึ่งวามีปริมาณเพียงพอและคุมคาท่ีจะผลิตในเชิงพาณิชยหรือไม กอนท่ีจะทำการติดตั้งอุปกณ
เพ่ือทำการผลิตปโตรเลียมตอไป แตถาหากไมพบหรือพบในปริมาณนอย ไมคุมคาท่ีจะผลิตในเชิง
พาณิชยก็จะทำการปดหลุมและสละหลุม ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ จะยังไมสามารถระบุไดวาการเจาะ
หลุมปโตรเลียมในคร้ังนี้จะคุมคาในเชิงพาณิชยหรือไม โดยการประเมินความคุมคาจะดำเนินการ
ภายหลังการเจาะพบปโตรเลียมเรียบรอยแลว  

 ปโตรเลียมท่ีพบในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยจะขนสงไปกล่ันท่ีใด  ปโตรเลียมท่ีผลิตไดจะถูกขนสงโดยรถบรรทุกไปกล่ันท่ีโรงกล่ันบางจาก  

ผูแทนสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
 อยากทราบวาหลังจากที่โครงการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว 

จะมีอุปกรณดับเพลิง หรือมีรถดับเพลิงสำหรับสนับสนุน 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม 

 
 ตามขอกำหนดเรื่องความปลอดภัย ทางโครงการจะตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงประจำอยู ท่ี 

ฐานหลุมผลิตแตละฐาน และจะตองมีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเปนประจำ เพ่ือใหพรอมใชงาน
อยูเสมอ อีกทั้งที่สำนักงานภาคสนามของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยูหมูที่ 8 บานนิคมพัฒนา ต.หนองจกิ 
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย จะมีรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน ประจำอยูท่ีสำนักงานฯ เพ่ือเขาระงับเหตุใน
กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณฐานหลุมผลิต/สถานีผลิตของบริษัทฯ สวนในกรณีท่ีรถดับเพลิงของ
บริษัทฯ ไมสามารถระงับเหตุได บริษัทฯ จะประสานขอความรวมมือสนับสนุนรถดับเพลิงจากทาง 
อบต. ในพ้ืนท่ีเพ่ือเขารวมระงับเหตุ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานท่ีผานมาบริษัทฯ จะมีการ
ซอมแผนฉุกเฉินรวมกับทางอำเภอ และ อบต. ในพ้ืนท่ีอยูเปนประจำอยางนอยปละ 1 คร้ัง  

ผูแทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 
 ในกรณีที ่พื ้นที ่ทำการขุดเจาะเปนพื ้นที ่เกษตร และมีการ

เพาะปลูกอยู   อยากทราบวาเกษตรกรจะตองทำอยางไร  
ทางโครงการมีหลักเกณฑและวิธีการในการชดเชยเยียวยา
อยางไร 

 
 ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมของโครงการจะแบงออกเปน 2 ชวง โดยชวงแรกเปนขั้นตอน

การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ ซึ่งในข้ันตอนนี้จะยัง
ไมมีการเขาไปดำเนินการใด ๆ  ในบริเวณพื้นที่ฐานหลุมผลิตและถนนทางเขาโครงการ นอกจาก
การเขาไปสำรวจสภาพแวดลอมปจจุบัน และทำการเก็บตัวอยางดินบริเวณที่ตั้งฐานหลุมผลิต 
อยางไรก็ตาม กอนที่จะเขาไปสำรวจและเก็บตัวอยาง ทางบริษัทที่ปรึกษาจะดำเนินการแจง
ผูใหญบาน/เจาของที่ดินทราบกอนเริ่มดำเนินการ สำหรับชวงที่สอง คือ ภายหลังจากท่ีรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการไดรับความเห็นชอบและบริษัทฯ จะเริ่มเขามา
ดำเนินการในพื้นที่ บริษัทฯ จะทำการเชา/ซื้อที่ดิน จากเจาของที่ดินกอนที่จะทำการกอสราง 
ฐานหลุมผลิตและถนนทางเขาทางโครงการ โดยอัตราการเชา/ซื้อที่ดิน รวมถึงการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ปลูกอยูในพื้นที่ดังกลาว ขึ้นอยูกับการตกลงรวมกันระหวางเจาของที่ดินและ
บริษัทฯ   

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
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ประเด็นคำถาม/ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะ คำช้ีแจง/คำช้ีแจงเพิ่มเติม 

เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ตอ-1) 

1. รายละเอียดโครงการ (ตอ) 

ผูแทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
 อยากทราบวาในระหวางที่มีการขุดเจาะ หากพบโบราณวัตถุ

หรือโบราณสถานจะมีวิธีการดำเนินการอยางไร จะยุติโครงการ
หรือเดินหนาโครงการตอไป 

 
 ในระหวางการดำเนินงานโครงการท้ังในระยะกอสรางและติดตั้ง ระยะเจาะหลุมปโตรเลียม และ

ระยะผลิตปโตรเลียม หากพบโบราณวัตถุหรือรองรอยทางประวัติศาสตร โบราณคดี บริษัทฯ 
จะตองหยุดดำเนินการเปนการชั ่วคราว และจะตองแจงไปยังหนวยงานที ่เกี ่ยวของ ไดแก 
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมศิลปากร หรือสำนักศิลปากรในพ้ืนท่ี เพ่ือเขามาดำเนินการตรวจสอบ 
และในกรณีที่พิสูจนแลวพบวาเปนแหลงโบราณคดีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร บริษัทฯ 
จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใด ๆ 

ใบคำถาม 
 หลังจากท่ีรายงาน EIA ผานเรียบรอยแลว อยากทราบวาหากมี

การขุดเจาะท้ัง 14 ฐานหลุมผลิต จะมีปริมาณน้ำมันในประเทศ
เพ่ิมข้ึนมากนอยเทาไร 

 
 จากขอมูลที่บริษัทฯ มีอยู ในปจจุบันยังไมเพียงพอที ่จะสามารถบอกไดวาจะพบปโตรเลียม 

ในปริมาณมากนอยเพียงใด การเจาะหลุมปโตรเลียมจะเปนการพิสูจนวาจะพบปโตรเลียมหรือไม 
และหากเจาะพบปโตรเลียมแลว บริษัทฯ จึงจะทำประเมินอีกคร้ังวามีปริมาณปโตรเลียมมากนอย
เทาไร คุมคาก็จะทำการผลิตในเชิงพาณิชยตอไปหรือไม ดังนั้น หากตองการทราบถึงปริมาณ
ปโตรเลียมที ่อยูในแหลงกักเก็บเปาหมายในการเจาะหลุมปโตรเลียมของโครงการ บริษัทฯ 
จึงจำเปนตองทำการเจาะหลุมปโตรเลียมกอน  

2. ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
 อยากทราบวาทางโครงการมีวิธีการปองกัน/ควบคุมผลกระทบ

เร่ืองเสนทางการขนสงอยางไร 

 
 เนื่องจากการดำเนินงานของโครงการในแตละระยะมีการใชรถบรรทุกขนาดใหญในกิจกรรมการ

ขนสง ดังนั้น เพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอการชำรุดเสียหายของผิวจราจรของเสนทาง
ขนสงของโครงการฯ บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมความเร็วของรถขนสง จำกัดน้ำหนักในการ
บรรทุก รวมถึงหากเกิดความเสียหายของผิวจราจรจากการขนสงของโครงการฯ บริษัทฯ จะ
ดำเนินการปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย  

พาณิชยจังหวัดกำแพงเพชร 
 ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้น อยากทราบวาทางโครงการจะมี

การชดเชยเยียวยาใหกับประชาชนท่ีอยูในหมูบานท่ีมีการผลิต
ปโตรเลียมอยางไร เนื่องจากที่ผานมาไดติดตามขาวสารจาก
ชองทางตาง ๆ ปรากฏวามีชาวบานท่ีอยูใกลเคียงท่ีตั้งฐานหลุม
ผลิตไดรับผลกระทบแตไมไดรับการชวยเหลือเยียวยา ไมไดรับ
ประโยชนเทาที ่ควร ซึ ่งอาจจะเปนเหตุผลที ่ทำใหเกิดการ
ตอตานจากกลุมคนบางกลุม หรือจาก NGO ได แตถาโครงการ
มีความชัดเจนในเรื ่องดังกลาว มีการจัดการที่ดี ก็จะไมเกิด
ปญหาตามมาในภายหลัง 

 
 ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอมของโครงการจะมี

การศึกษาและประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากกจิกรรมการดำเนินงานของโครงการในแตละ
ระยะวาจะเกิดผลกระทบตอชุมชน/พื้นที่ออนไหวตอผลกระทบสิ่งแวดลอมในดานใดบาง รวมถึง 
มีการกำหนดใหมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบดังกลาวอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาโครงการ 
สวนในกรณีที ่กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน พื ้นท่ี
เกษตรกรรม หรือระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ  ท่ีอยูใกลเคียงกับพ้ืนท่ีโครงการ บริษัทฯ จะตองเขาไป
ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หากพิสูจนทราบวาเปนผลกระทบหรือ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ บริษัทฯ จะตองดำเนินการปรับปรุงแกไข และ
ชดเชยเยียวยาใหแกผูท่ีไดรับผลกระทบ  

ใบคำถาม 
 ขอมูลการศึกษาผลกระทบของโครงการสามารถนำมาเผยแพร

สูสาธารณะไดหรือไม 

 
 สำหรับขอมูลผลการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมการดำเนินงานของ

โครงการในแตละระยะ ไดแก ระยะกอสรางและติดตั้ง ระยะเจาะหลุมปโตรเลียม ระยะผลิต
ปโตรเลียม และระยะปดหลุม/สละหลุม รวมถึงรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม บริษัทท่ีปรึกษาจะมานำเสนอ
ใหกับท่ีประชุมไดรับทราบอีกคร้ังในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 ซึ่งกอนท่ี
จะมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ทางบริษัทที ่ปรึกษาจะมีเผยแพรรางรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตอหนวยงาน และประชาชนในพื้นท่ีไดรบัทราบกอน
ลวงหนา โดยบริษัทท่ีปรึกษาจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธรางรายงานฯ และกำหนดการ
จัดประชุม ณ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ อาทิ ที่วาการอำเภอ ที่ทำการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ท่ีทำการชุมชน/หมูบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ รวมถึงการเผยแพรผานชองทาง
ออนไลน   ได แก   เพจเฟซบ ุ ก  (บร ิษ ัท ว ิช ั ่น  อ ี  คอนซ ัลแทนท   จำก ัด )  และเว ็บไซต  
(http://www.visione-consult.com) ของบริษัทท่ีปรึกษาอีกชองทางหนึ่ง  

ท้ังนี้ ภายหลังเสร็จส้ินการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 และบริษัทท่ีปรึกษา 
ไดนำขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมมาปรับปรุงรางรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ ่งแวดลอมของโครงการใหครบถวนสมบูรณแลว จะนำสงใหก ับสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เพื่อพิจารณาในลำดับตอไป ซึ่งภายหลังรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการไดรับความเห็นชอบ จะมีการเผยแพรผานทางเว็บไซต
ของ สผ. และบริษัทฯ จะนำสงเลมรายงานฯ ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสใหกับหนวยงาน 
ท่ีเก ี ่ยวของในพื ้นที ่ อาทิ สำนักงานพลังงานจังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดเพ่ือเผยแพรตอไป 

  

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ตอ-1) 
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ประเด็นคำถาม/ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะ คำช้ีแจง/คำช้ีแจงเพิ่มเติม 

เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ตอ-2) 

3. การมีสวนรวมของประชาชน 

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
 ขอเสนอใหเพิ ่มเติมชองทางการประชาสัมพันธ เชน วิทยุ 

โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือชองทางท่ีประชาชนสามารถเขาถึงได 

 
 กอนที่จะมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้ ทางบริษัทที่ปรึกษาไดมีการลงพื้นที ่เพ่ือ

ประชาสัมพันธขอมูลรายละเอียดโครงการ และกำหนดการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น โดยไดทำ
การสงหนังสือแจงเชิญโดยตรงกับกลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของในการประชุมคร้ังนี้ พรอมท้ังไดทำการ
ติดประกาศประชาสัมพันธ ณ หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ อาทิ ท่ีวาการอำเภอ ท่ีทำการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีทำการชุมชน/หมูบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ และรานคาในชุมชน
ซึ่งเปนจุดท่ีประชาชนสามารถพบเห็นไดงาย รวมถึงไดทำการประชาสัมพันธเสียงตามสายในชุมชน
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ นอกจากนี้ไดทำการประชาสัมพันธผานทางเฟซบุก (บริษัท 
วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด) และเว็บไซต (http://www.visione-consult.com) ของบริษัทท่ี
ปรึกษาซึ่งเปนชองทางสาธารณะท่ีสามารถเขาถึงไดงาย 

ผูแทนกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสุโขทัย 
 ในกรณีท่ีประชาชนพบปญหาหรือจะแจงขอรองเรียน สามารถ

ติดตอไดโดยตรงผานชองทางใดไดบาง ขอใหประชาสัมพันธ
ชองทางการติดตอใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบดวย 

 
 สำหรับชองทางการติดตอส่ือสารกับทางบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด สามารถติดตอ

ไดที่คุณสุรเสน เสนานุช สำนักงานภาคสนามฯ หมูที่ 8 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย โทรศัพท 0 5561 5519 โทรสาร 0 5561 5520 มือถือ 08 1171 1801  

4. ขอเสนอแนะ 

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
 เม่ือทางโครงการไดปโตรเลียมจากในพ้ืนท่ีแลว ขอเสนอใหทางบริษัทฯ ตอบแทนผลประโยชนใหกับประเทศและสงเสริมพัฒนาดานตาง ๆ ใหกับพ้ืนท่ี เชน การสงเสริมเร่ือง

ทุนการศึกษาใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ีท่ีมีการผลิตปโตรเลียม  
ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น 
 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีการผลิตน้ำมันอยูหลายแหง แตประชาชนในพื้นที่ยังไมรูวาน้ำมันดิบมีสภาพเปนอยางไร จึงขอเสนอใหทางโครงการนำตัวอยางน้ำดิบสงให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแหลงผลิตปโตรเลียม เพ่ือจะไดเปนประโยชนใหกับประชาชนและนักเรียนในพ้ืนท่ีไดศึกษา 

เวทีสาธารณะระดับอำเภอ/ตำบล (Public Meeting) 

1. รายละเอียดโครงการ 

ปลัดอำเภอพรานกระตาย 
 อยากทราบวาการขุดเจาะจะขุดท้ังวันท้ังคืนหรือไม 

 
 ในชวงที ่ทำการเจาะหลุมปโตรเลียมระยะเวลาประมาณ 20 วัน/หลุม บริษัทฯ จำเปนตอง

ดำเนินการตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง  

 ในขั้นตอนการปดหลุมจะดึงวัสดุที่อยูในหลุมออกมาทั้งหมด
หรือไม 

 ในข้ันตอนการปดหลุมบริษัทฯ จะตองดำเนินการตามกฎหมายท่ีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติกำหนดไว 
ซึ่งในข้ันตอนการสละหลุมจะตองทำการตัดทอกรุและซีเมนตท่ีระดับความลึกประมาณ 3-5 เมตร
จากระดับพื้นดิน และนำเอาทอกรุและซีเมนตในชวงดังกลาวออกจากหลุมปโตรเลียม จากนั้น 
จะทำการอัดซีเมนตลงไปภายในหลุมปโตรเลียมเปนระยะ ๆ เพ่ือปองกันไมใหปโตรเลียมจากให
พื้นดินขึ้นมาที่ปากหลุม สำหรับพื้นที่ดานบนซึ่งเดิมจะมีการนำดินและลกูรังมาบดอัดไวจะตอง 
ทำการปรับสภาพพื้นที ่และฟนฟูใหสามารถกลับมาใชประโยชนไดตามเดิม ซึ่งเจาของที่ดิน
สามารถแจงความประสงคไดวาตองการใหปรับสภาพพ้ืนท่ีคืนหรือใหคงพ้ืนท่ีไว นอกจากนี้ในชวง
ท่ีมีการปดหลุม และภายหลังการปดหลุมแลว จะมีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือเฝาระวัง
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองพิไกร 
 ทำไมในพื้นที่บึงมวงจึงมีบอน้ำมันคอนขางมากทั้งทีข่นาดพืน้ท่ี

เล็ก ซึ่งจากการศึกษาขอมูลการเจาะปโตรเลียมสามารถเจาะ
ทแยงออกไปได 5 กิโลเมตร ดังนั้นสามารถที่จะเจาะไปในพื้นท่ี
อื่นไดใชหรือไม 

 
 ในการเจาะหลุมปโตรเลียมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอนุญาตใหเจาะทแยงไดไมเกิน 4 กิโลเมตร 

ซึ่งในการเจาะหลุมปโตรเลียมแตละครั้งบริษัทฯ จะตองรายงานพิกัดเปาหมายของการเจาะให
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบ ซึ่งการดำเนินการเจาะหลุมปโตรเลียมจะทำการเจาะไดเฉพาะ 
ในแปลงสัมปทานที่ทางบริษัทฯ ไดรับอนุญาตเทานั้น จะไมสามารถเจาะออกไปนอกพ้ืนที่แปลง
สัมปทาน หรือเจาะขามตำบล ขามอำเภอได  

สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลทุงยางเมือง หมูที่ 5 
 ขอเสนอใหมีการขุดรองน้ำตลอดแนวของแนวทอขนสงน้ำมัน

ของโครงการ เพื่อใชเปนแนวเขตของโครงการ หรือเปนแหลง
น้ำสำหรับดับไฟกรณีเกิดเพลิงไหมเล็ก ๆ นอย ๆ  

 
 เนื่องจากทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการฯ เปนทอแบบฝงใตดิน และจะมีการติดตั้งปายแสดง

ตำแหนงและรายละเอียดของแนวทอเปนระยะ ๆ ท้ัง 12 แนวทอ บริษัทฯ จึงไมไดมีการขุดรองน้ำ
เพ่ือใชเปนแนวเขตของโครงการฯ  

 

  

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ตอ-2) 
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ประเด็นคำถาม/ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะ คำช้ีแจง/คำช้ีแจงเพิ่มเติม 

เวทีสาธารณะระดับอำเภอ/ตำบล (Public Meeting) (ตอ-1) 

2. ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ผูแทนสำนักงานที่ดินอำเภอคีรีมาศ 
 โครงการที ่ผานมาที ่ไดดำเนินการผลิตแลวมีขอดี ขอเสีย 

อยางไรบาง และมีผลกระทบเกิดข้ึนกับประชาชนบางหรือไม 

 
 สำหรับประโยชนหรือขอดีท่ีไดจากการผลิตปโตรเลียมคือ ภาษีเงินไดและคาภาคหลวงท่ีจะไดรับ 

โดยมีสัดสวนการจัดสรรคาภาคหลวง คือ อัตรารอยละ 40 จะจัดเก็บเขาสูกระทรวงการคลัง 
เพ่ือเปนรายไดของแผนดิน สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 60 จะจัดสรรใหกับ 1) อบจ. ท่ีอยูในพ้ืนท่ีผลิต 
รอยละ 20  2) อบต./เทศบาลท่ีอยูในพ้ืนท่ีผลิต รอยละ 20  3) อบต./เทศบาลอื่นท่ีอยูในจังหวัด 
ที่มีพื้นที่ผลิต รอยละ 10 และ 4) อบต./เทศบาลอื่นที่อยูนอกพื้นที่ผลิตทั่วประเทศ รอยละ 10 
สำหรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในข้ันตอนการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
ของโครงการจะมีการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการในระยะตาง ๆ  รวมถึงมีการ
กำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับนำมาปฏิบัติในการดำเนินงาน ซึ่งภายหลังจากที่รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการไดรับความเห็นชอบเรียบรอยแลว จะมีหนวยงาน
กลางทำหนาท่ีในการติดตามตรวจสอบ โดยจะทำการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ 
อาทิ คุณภาพน้ำ อากาศ เสียง รวมถึงการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื ้นที ่ถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ ปละ 2 ครั้ง และนำเสนอผลการติดตาม
ตรวจสอบดังกลาวใหกับกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเพ่ือพิจารณา หากใน
กรณีที่ผลการตรวจวัดเกินจากคามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทางโครงการจะตองทำการแกไข
และช้ีแจงใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับทราบ หากดำเนินการแกไขไมไดตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ก็จะถูกระงับสัมปทาน ซึ ่งตลอดระยะการดำเนินงานที ่ผานมาของบริษัทฯ ยังไมก อใหเกิด
ผลกระทบหรือมลภาวะท่ีเกินจากคามาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองจิก ตำบลจันทิมา 
 อยากทราบวาหากมีมลพิษเกิดขึ้นในพื้นที่ ทางบริษัทฯ จะมี

แนวทางการแกไขอยางไร สามารถทำกลับมาใหเหมือนเดิมได
หรือไม 

 
 ในข้ันตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ จะมีการศึกษาและ 

ประเมินผลกระทบครอบคลุมปจจยัสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ  เชน คุณภาพอากาศ เสียง น้ำผิวดิน 
น้ำใตดิน ดิน เปนตน รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม 
ดานตาง ๆ เพ่ือใหบริษัทฯ นำไปปฏิบัติ ซึ่งมาตรการฯ สวนใหญกำหนดใหบริษัทฯ ควบคุมดูแล
แหลงกำเนิดของผลกระทบ เชน การเลือกใชเคร่ืองจักร วัสดุ/อุปกรณ การดูแลบำรุงรักษาตาง ๆ 
เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ บริษัทฯ 
จะตองดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในระยะผลิต
ปโตรเลียม บริษัทฯ จะตองทำการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดลอมปละ 2 ครั้ง และนำเสนอ 
ผลการติดตามตรวจสอบดังกลาวใหก ับกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เพื่อพิจารณา หากในกรณีที่ผลการตรวจวัดเกินจากคามาตรฐานที ่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ 
จะตองทำการแกไขและช้ีแจงใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับทราบทุกคร้ัง  

ปลัดอำเภอพรานกระตาย 
 ทางโครงการมีวิธีการปองกันฝุนละอองในชวงที่มีการถมดิน 

หรือฝุนละอองจากรถท่ีวิ่งขนสงดินอยางไร 

 
 ในข้ันตอนการปรับถมดิน ทางโครงการจะเลือกใชแหลงดินท่ีอยูใกลเคียงกับฐานหลุมผลิต และจะ

กำหนดใหรถขนสงดินมีการจำกัดน้ำหนักบรรทุก จำกัดความเร็ว และมีผาใบปดคลุมกระบะ
บรรทุก เพ่ือปองกันการตกหลนของเศษวัสดุ และหากเปนรถขนสงขนาดใหญทางโครงการจะจัด
ใหมีเจาหนาท่ีคอยอำนวยความสะดวกในจุดท่ีเปนทางรวมหรือทางแยก และจะกำหนดใหมีการ
ฉีดพรมน้ำบริเวณท่ีเปนถนนดินเพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง ซึ่งความถ่ีในการฉีดพรมน้ำ
จะพิจารณาจากสภาพภมิูอากาศ หากในชวงหนาฝนอาจจะมีการฉีดพรมน้ำนอยกวาในชวงหนาแลง 

นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีริส 
 ในชวงท่ีทำการขุดเจาะจะมีการเติมสารเคมีเพ่ือชวยเจาะ อยาก

ทราบวาสารเคมีดังกลาวจะเกิดผลกระทบตอชั้นน้ำบาดาลท่ี 
อยูใตดินหรือไม 

 
 จากการตรวจสอบขอมูลระดับความลึกของช้ันน้ำบาดาลในพ้ืนท่ี พบวา มีระดับความลึกประมาณ 

20-120 เมตร ซึ่งในการเจาะหลุมปโตรเลียมของโครงการที่ระดับความลึก 650 เมตรจากระดับ
พื้นดิน จะใชน้ำธรรมชาติจากบอบาดาลในพื้นที่ฐานหลุมผลิตนั ้น ๆ เปนของเหลวชวยเจาะ 
อีกทั้ง ภายในหลุมปโตรเลียมของโครงการยังมีการใสทอกรุและอัดซีเมนต ซึ่งจะชวยในการ
ปองกันไมใหส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูภายในหลุมปโตรเลียมปนเปอนออกสูภายนอก ดังนั้น คาดวาการเจาะ
หลุมปโตรเลียมของโครงการจะไมกอใหเกิดการปนเปอนสารเคมีสูช้ันน้ำบาดาลในพ้ืนท่ี 

  

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ตอ-3) 
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ประเด็นคำถาม/ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะ คำช้ีแจง/คำช้ีแจงเพิ่มเติม 

เวทีสาธารณะระดับอำเภอ/ตำบล (Public Meeting) (ตอ-2) 

2. ผลกระทบส่ิงแวดลอม (ตอ) 

นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีริส 
 ในอดีตท่ีผานมาจะมีการเผากาซจากฐานผลิตน้ำมันท้ังวันท้ังคนื  

อยากทราบจะสงผลทำใหเกิดภาวะโลกรอนมากข้ึนหรือไม  

 
 ในอดีตท่ีผานมากิจกรรมการผลิตปโตรเลียมมีความจำเปนท่ีจะตองเผากาซเนื่องจากเปนมาตรการ

ดานความปลอดภัย เพราะกาซท่ีข้ึนมานั้นเปนกาซมีเทนหากปลอยออกสูบรรยากาศโดยตรงจะทำให
เกิดอันตรายได เพราะกาซดังกลาวมีคุณสมบัติท่ีติดไฟไดงาย หากมีประกายไฟเกิดข้ึนอาจทำให
เกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหมได แตปจจุบันทางภาครัฐมีนโยบายระดับประเทศ คือ NET 
ZERO เพ่ือลดภาวะโลกรอน ดังนั้น ผูประกอบการตาง ๆ ท้ังภาคปโตรเลียม หรือภาคอุตสาหกรรม
จึงมีนโยบายที่จะนำเอากาซที่จะตองเผาทิ้งมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด ยกตัวอยางในพื้นท่ี 
ลานกระบือไดนำเอากาซดังกลาวมาใชเปนเช้ือเพลิงในกลุมวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เชน การทำกลวยทอด เผือกทอด และบางสวนก็นำไปใชเปนเชื้อเพลิงใหความรอนในการอุน
น้ำมันภายในฐานหลุมผลิต เนื่องจากน้ำมันดิบท่ีถูกนำข้ึนมาเม่ือเจออากาศจะทำใหเกิดความหนืด 
จึงจำเปนที่จะตองทำใหเปนของเหลวกอนที่จะนำสงไปยังโรงกลั่น ซึ่งปจจุบันการเผากาซจะมี
ปริมาณลดนอยลงเม่ือเทียบกับอดีตท่ีผานมา  

 ความรอนและแสงสวางจากฐานหลุมผลิตจะทำใหเกิดผล
กระทบตอพืชผลทางการเกษตรหรือไม สงผลทำใหฤดูกาล
เปลี่ยนแปลงไป ฝนตกนอยลงไดหรือไม ขอใหบรษิัทที่ปรึกษา
ชวยทำการศึกษาเร่ืองดังกลาวดวย 

 ไฟและแสงสวางท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการผลิตปโตรเลียมจะเกิดจากการเผากาซ และการติดตั้ง 
สปอตไลทรอบ ๆ บริเวณฐาน ซึ่งจะทำใหบริเวณดังกลาวเกิดแสงสวางทั้งวันทั้งคืน สงผลไป
กระตุ นใหพืชผลทางการเกษตรที่อยูบริเวณใกลเคียงไมออกผลผลิต ซึ ่งในการศึกษาครั้งนี้ 
บริษัทท่ีปรึกษาจะนำขอหวงกังวลดังกลาวไปทำการศึกษาพรอมท้ังกำหนดมาตรการเพ่ือปองกัน
ผลกระทบใหกับชุมชน และจะนำผลการศึกษามานำเสนอในการประชุมรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชน คร้ังท่ี 2 

ผูแทนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ 
 การดำเนินงานที่ผานมาในฐานหลุมผลิตเดิมมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม หรือมีผลกระทบตอประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียง
ฐานหลุมผลิตบางหรือไม 

 
 ตลอดระยเวลาที่ผานมาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรการของทางสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่กำหนดใหมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ในดานตาง ๆ  อาทิ ดานคุณภาพอากาศ ดิน น้ำ ปละ 2 ครั้ง ซึ่งผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่บึงหญาจะมีผลกระทบ
ดานกลิ่นซึ่งเปนสาเหตุทำใหชาวบานในพื้นที่กังวล ทางบริษัทฯ ไดดำเนินการแกไขโดยทำการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และทำการตรวจสุขภาพใหกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศมีคาอยูเกณฑมาตรฐาน สวนผลการตรวจสุขภาพอยูในเกณฑปกติ และผลกระทบ
เร่ืองถนนชำรุดเสียหาย ทางบริษัทฯ ไดรวมกับทางชุมชน และ อบต. ในพ้ืนท่ีปรับปรุงผิวกจราจรให
มีสภาพท่ีใชงานไดอยางปลอดภัย 

ใบคำถาม 
 ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ ทางบริษัทฯ มีแนวการแกไข

ปญหาอยางไร กอนที่จะมีบอน้ำมันในพื้นที่ตำบลคลองพิไกร 
อากาศเปนพิษไมมี สุขภาพประชาชนดี น้ำฝนสามารถนำมากิน
ได แตปจจุบันน้ำฝนกินไมได เปนโรคภูมิแพกันเยอะมาก 

 
 ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจะทำการศึกษาสภาพปจจุบันของพื้นที่ตั้งแตกอนมี

โครงการ โดยจะทำการเก็บตัวอยางคุณภาพส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ เชน การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ เสียง น้ำผิวดิน น้ำใตดิน ไวเปนขอมูลพื้นฐานกอนที่ทางโครงการจะเขามาดำเนินการ 
วาปจจุบันสภาพแวดลอมเปนอยางไร และในชวงที่ทางโครงการเขามาดำเนินการตั้งแตระยะ
กอสรางและติดตั้ง ระยะเจาะหลุมปโตรเลียม ระยะผลิตปโตรเลียม จะมีการเก็บตัวอยางคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง เพ่ือตรวจสอบวามีการเปล่ียนแปลงจากผลการตรวจวัดกอนท่ีมีโครงการ
หรือไม หากผลการตรวจวัดมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะตองทำการตรวจสอบวาเกิดจากกิจกรรม
ของโครงการหรือไม หากเกิดจากกิจกรรมของโครงการจะตองมีมาตรการเพื่อดำเนินการแกไข
หรือฟนฟู โดยจะตองทำการเก็บตัวอยางประจำทุก 6 เดือน และในระยะสุดทายที ่จะมีการ 
ปดหลุม/สละหลุม และคืนพื้นที่ก็จะตองทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งหมดอีกหนึ่งคร้ัง 
เพ่ือยืนยันวาพ้ืนท่ีดังกลาวไมมีส่ิงใดตกคางอยูกอนท่ีเจาของพ้ืนท่ีจะกลับมาทำการเกษตร 

ผูใหญบานหมูที่ 1 เทศบาลตำบลคลองพิไกร 
 ในเอกสารรายละเอียดโครงการระบุว าทางโครงการจะใช

น ้ำประปาจากการประปาสวนภูมิภาค แตในพื ้นที ่ตำบล 
คลองพิไกรจะใชน้ำจากประปาหมูบาน ซึ่งปจจุบันน้ำคอนขาง
ขุนและมีตะกอน อยากทราบวาทางโครงการไดมีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำประปาทั้งจากการประปาสวนภูมิภาคและประปา
หมูบานหรือไม 

 
 ในข้ันตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บริษัทท่ีปรึกษาจะทำ

การสำรวจขอมูลแหลงน้ำใชในการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา (ท้ังท่ีอยูและ 
ไมอยูในพ้ืนท่ีบริการของการประปาสวนภูมิภาค) รวมกับการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ
ความคิดเห็นตอโครงการ ซึ่งจะดำเนินการสำรวจในชวงปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โดยจะ
สอบถามทั้งขอมูลแหลงน้ำใช คุณภาพ ความเพียงพอ และปญหาที่พบ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
กอนที่จะมีโครงการสำหรับใชประกอบการประเมินผลกระทบ นอกจากนี้จะทำการเก็บตัวอยาง
คุณภาพน้ำใตดินในหมูบานท่ีอยูในทิศทางเหนือน้ำและทายน้ำจากท่ีตั้งฐานหลุมผลิตท้ัง 14 ฐาน 
รวมถึงจะทำการเก็บตัวอยางน้ำในแหลงน้ำผิวดินบริเวณคลอง หรือแหลงน้ำขนาดใหญในทิศทาง
เหนือน้ำและทายน้ำจากที ่ต ั้งฐานหลุมผลิตเชนเดียวกัน เพื ่อนำมาใชเปนขอมูลสำหรับการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 อยากทราบวาทางโครงการจะทำการอัดกลับน้ำลงสู ใตดิน 
ที่ระดับความลึกเทาใด และจะทำใหเกิดการปนเปอนกับช้ัน 
น้ำใตดินหรือไม 

 หลุมท่ีใชในการอัดกลับน้ำเปนหลุมปโตรเลียมท่ีไมไดมีการผลิตปโตรเลียมแลว และไดรับอนุมัติ
จากกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติใหเปนหลุมอัดกลับน้ำได โดยความลึกของการอัดกลับน้ำของหลุมอัด
กลับน้ำของบริษัทฯ มีความลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตร ซึ่งลึกกวาระดับของช้ันน้ำใตดินในพ้ืนท่ี 

 

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ตอ-4) 
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ประเด็นคำถาม/ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะ คำช้ีแจง/คำช้ีแจงเพิ่มเติม 

เวทีสาธารณะระดับอำเภอ/ตำบล (Public Meeting) (ตอ-3) 

3. การมีสวนรวมของประชาชน 

ผูแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ 
 ขอเสนอใหมีการเผยแพรขอมูลผลการเก็บตัวอยางคุณภาพ

อากาศ ความถ่ีในการเก็บใหกับพ้ืนท่ีไดรับทราบดวย 

 
 สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดลอม และผลการศึกษาในดานตาง ๆ  บริษัทที่ปรึกษาจะ

นำมาเสนอใหรับทราบในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 

ผูใหญบานหมูที่ 5 บานบึงหญา 
 ขอเสนอใหทางโครงการชวยดูแลหมูบานที่มีฐานหลุมผลิตให

มากกวาพ้ืนท่ีอื่น ๆ และขอใหพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมของ
หมูท่ี 5 บานบึงหญา 

 
 หากทางชุมชนตองการท่ีจะใหทางบริษัทฯ มีสวนรวมในการสนับสนุนชุมชนขอใหทำหนังสือแจง

รายละเอียดและนำสงที่สำนักงานภาคสนามที่บึงหญา ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะพิจารณาใหการ
สนับสนุน 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองจิก ตำบลจันทิมา 
 ขอเสนอใหทางโครงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในดาน 

ตาง ๆ อาทิ สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของทาง
วัด หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ ซึ่งจะเปนการคืนกำไรใหกับชุมชน
นอกเหนือจากคาภาคหลวงและภาษีท่ีไดจัดเก็บไป 

 
 ปจจุบันทางบริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเปนประจำทุกป โดยพื ้นที ่ที่ให 

การสนับสนุนจะหมุนเวียนไปในพ้ืนท่ีตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ ตำบลหนองหลวง และตำบล
จันทิมา อำเภอลานกระบือ ซึ่งที่ผานมาไดใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมงาน 
วันเด็ก งานกาชาดประจำป การมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้ หากชุมชนหรือหนวยงานใดมีความ
ประสงคท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ สามารถทำหนังสือสงมาท่ีสำนักงานภาคสนามท่ี
บึงหญา โดยทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะพิจารณาใหการสนับสนุน 

4. อ่ืน ๆ  

ผูนำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองพิไกร 
 ทางบริษัทฯ ผลิตน้ำมันไดมาก จะมีการคืนประโยชนใหกับ

ชุมชนในอัตราเทาไร 

 
 สำหรับการคืนประโยชนใหกับชุมชนจะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกไดแก ภาษีเงินไดและ

คาภาคหลวง ซึ ่งคาภาคหลวงจะจัดสรรใหตามมูลคาปโตรเลียมที ่ผลิตได โดยการจัดสรร 
จะแบงเปนรอยละ 40 นำเขากระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดของแผนดิน รอยละ 20 ใหกับ 
อบจ. ที่มีพื้นที่ผลิต รอยละ 20 ใหกับ อบต./เทศบาลที่มีพื้นที่ผลิต รอยละ 10 ใหกับ อบต./
เทศบาลอื่นที่อยูในจังหวัดที่มีพื้นที่ผลิต และรอยละ 10 ใหกับ อบต./เทศบาลอื่นทั่วประเทศ 
สวนท่ีสองคือ การดำเนินงานเพ่ือสังคม ซึ่งทางบริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของท้ัง
หนวยงานและชุมชนในพื้นที่ตั้งแตเริ่มเขามาดำเนินงานจนถึงปจจุบัน และดำเนินการมาอยาง
ตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยพื้นที่ที่ใหการสนับสนุนจะหมุนเวียนไป ทั้งในพื้นที่ตำบลหนองจิก 
อำเภอคีรีมาศ ตำบลหนองหลวง และตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ โดยใหการสนับสนุน
กิจกรรมในดานตาง ๆ เชน กิจกรรมงานวันเด็ก งานประเพณีลอยกระทง การมอบทุนการศึกษา 
และการปรับปรุงซอมแซมถนน ท้ังนี้ หากทางชุมชนหรือหนวยงานใดมีความประสงคท่ีจะขอรับ
การสนับสนุนจากทางบริษัทฯ สามารถทำหนังสือสงมาท่ีสำนักงานภาคสนามท่ีบึงหญา ทางบริษัทฯ 
ยินดีท่ีจะพิจารณาใหการสนับสนุน 

ผูแทนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ 
 อยากทราบว  าการจ ั ดสรรค  าภาคหลวงแบบข ั ้นบ ั น ได 

ไดดำเนินการมาตั้งแตเม่ือใด เนื่องจากในพ้ืนท่ีอำเภอลานกระบือ
จะมีตำบลประชาสุขสันตเพียงตำบลเดียวท่ีไมไดรับคาภาคหลวง 

 
 คาภาคหลวงในประเทศไทยจะมีอยู 2 ระบบ ถาเปนระบบเกาซึ่งเปนแบบคงท่ีจะเร่ิมตั้งแตป พ.ศ.

2514 และตอมาไดมีการปรับเปนแบบข้ันบันไดตั้งแตป พ.ศ.2532 ซึ่งการจัดสรรคาภาคหลวงจะ
เปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด  

5. ขอเสนอแนะ 

พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ 
 ขอเสนอใหทางโครงการมีแผนสำหรับสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัด โรงเรียน และ รพ.สต. ในพ้ืนท่ี โดยสนับสนุนในเร่ืองทุนการศึกษา 

กิจกรรมประเพณีทองถ่ิน และการพัฒนาอาชีพ เปนตน 
ผูแทนองคการบริหารสวนตำบลหนองจิก 
 ในการกำหนดความสูงของฐานหลุมผลิตของโครงการ ขอเสนอใหทางโครงการสอบถามระดับน้ำทวมสูงสุดจากชาวบานในพ้ืนท่ีอีกคร้ัง เพ่ือจะไดนำมากำหนดระดับ

ความสูงของฐานใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ เนื่องจาก 2 ปที่ผานมาในพื้นที่ตำบลหนองจิกเกิดน้ำทวมที่ระดับคอนขางสูง และไมอยากใหเกิดผลกระทบตามมา 
ในภายหลัง 

ผูใหญบานหมูที่ 5 บานบึงหญา 
 จากการดำเนินงานที่ผานมาในชวงที่มีการเจาะหลุมปโตรเลียมจะไดรับผลกระทบเรื่องเสียงดัง และถนนทางเขาฐานชำรุดเสียหาย ขอกำชับใหทางโครงการชวยดูแล

ผลกระทบในดานดังกลาวดวย 

  

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ตอ-5) 
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ประเด็นคำถาม/ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะ คำช้ีแจง/คำช้ีแจงเพิ่มเติม 

เวทีสาธารณะระดับอำเภอ/ตำบล (Public Meeting) (ตอ-4) 

5. ขอเสนอแนะ (ตอ) 

ผูแทนสถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ 
 ขอเสนอใหทางโครงการปรับปรุงถนนทางเขาฐานใหไดมาตรฐานและสามารถรองรับน้ำหนกับรรทุกไดตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ผูแทนตำบลจันทิมา 
 ขอใหทางบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ เพราะที่ผานมาเคยไดรับผลกระทบเรื่องฝุนละออง และถนนชำรุดเสียหายจากการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ 
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพิไกร 
 ขอใหทางบริษัทฯ ชวยตรวจสอบรางระบายรอบ ๆ ฐานหลุมผลิต หากมีการใชงานในระยะยาวอาจจะเกิดการอุดตันได ซึ่งจะทำใหน้ำไหลลงสูพ้ืนท่ีขางเคียงของชาวบาน  
 ขอเสนอใหทางบริษัทฯ พิจารณาสนับสนุนหนวยงาน/ชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีอยูในรัศมี 5 กิโลเมตรท่ีไมมีฐานหลุมผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยู 
 ขอเสนอใหพิจารณาจัดสรรคาภาคหลวงใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูในพ้ืนท่ีศึกษาโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร 
ผูแทนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ 
 ขอเสนอใหทางบริษัทฯ ชวยดูแลและใหการสนับสนุน รพ.สต. ท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง เพราะแตละ รพ.สต. มีงบประมาณไมเพียงพอ 

การประชุมกลุมยอยในระดับหมูบาน (Community Meeting) 

1. รายละเอียดโครงการ 

ผูใหญบานหมูที่ 1 บานหนองจิก 
 อยากทราบวาฐานหลุมผลิต BYN4 ตั้งอยูบริเวณใด และทราบ

หรือไมวาเปนท่ีดินของใคร 

 
 จากถนนหนาศาลากลางบานของหมูที่ 8 ตรงขึ้นไป ผานสี่แยก ตรงขึ้นไปประมาณ 250 เมตร  

ฐานหลุมผลิต BYN4 จะอยูดานซายมือ ซึ่งปจจุบันทางโครงการอยูระหวางประสานงานกับเจาของ
ท่ีดิน 

ประชาชนหมูที่ 8 บานนิคมพัฒนา 
 อยากทราบวาฐานหลุมผลิต BYN5 ตั้งอยูบริเวณใด 

 
 จากถนนหนาศาลากลางบานของหมูที่ 8 ตรงขึ้นไป เมื่อถึงสี่แยกเลี้ยวขวา จากนั้นใหตรงไป

ประมาณ 650 เมตร ใหเลี้ยวขวา และตรงไปประมาณ 270 เมตร ฐานหลุมผลิต BYN5 จะอยู 
ฝงซายมือ 

2. การมีสวนรวมของประชาชน 

ปลัดอำเภอคีรีมาศ 
 หลังจากการประชุมในวันนี้ จะมีการประชุมคร้ังท่ี 2 อีกหรือไม 

 
 การประชุมในครั้งนี้เปนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ซึ่งเปนการรับฟง

ความคิดเห็นตอขอบเขตแนวทางการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม 
ในดานตาง ๆ เชน การกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดลอมวามีความเพียงพอหรือไม  
วิธีการศึกษาครบถวนหรือไม ซึ่งหลังจากท่ีไดรับฟงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตาง ๆ จากการประชุม
ท้ังในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมูบานท่ีตั้งฐานเรียบรอยแลว ทางบริษัทท่ีปรึกษาจะนำไป
กำหนดกรอบในการศึกษาและดำเนินการศึกษาใหครอบคลุม พรอมท้ังทำการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ และกำหนดมาตรการเพ่ือปองกันและแกไขผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
และจะนำผลการศึกษากลับมานำเสนอใหไดรับทราบอีกคร้ังในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน คร้ังท่ี 2 

ผูใหญบานหมูที่ 7 บานหนองไมแดง 
 ขอเสนอใหบริษัทฯ เขามาดูแลชุมชนโดยตรงและเปนรูปธรรม 

เชน การสนับสนุนโตะ เกาอี้ เต็นท พัดลมใหกับชุมชนเพื่อใช
กิจกรรมสาธารณะประโยชนตาง ๆ 

 
 หากชุมชนประสงคท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ สามารถทำหนังสือสงมาท่ีสำนักงาน

ภาคสนามท่ีบึงหญา ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะพิจารณาใหการสนับสนุน 

3. อ่ืน ๆ 

ผูใหญบานหมูที่ 7 บานหนองไมแดง 
 ขอใหทางบริษัทฯ พิจารณาสนับสนุนวัด โรงเรียนในพ้ืนท่ี เชน 

การสนับสนุนทุนการศึกษา หรือการสนับสนุนรถเครนเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการติดตั้งหอกระจายขาวของวัด เปนตน 

 
 หากชุมชนประสงคท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ สามารถทำหนังสือสงมาท่ีสำนักงาน

ภาคสนามท่ีบึงหญา ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะพิจารณาใหการสนับสนุน 

ผูใหญบานหมูที่ 4 บานบึงมาลย  
 ขอใหบริษัทฯ ดูแลผลกระทบเรื ่องกลิ ่นจากกิจกรรมการ

ดำเนินงานของโครงการฯ สำหรับฐานหลุมผลิตที่อยูใกลกับ
ชุมชน โดยเฉพาะฐานหลุมผลิต BM2 ซึ ่งอยู ใกลก ับบ าน 
บึงมาลย 

 
 สำหรับฐานหลุมผลิต BM2 ซึ่งเปนสถานีผลิตของบริษัทฯ ที่ตั ้งอยูใกลกับบานบึงมาลย บริษัทฯ 

ไดมีการติดตั้งกำแพงสูงประมาณ 4 เมตร ในดานที่ติดกับชุมชน เพื่อลดผลกระทบดานกล่ิน
รบกวน นอกจากนี ้เพ่ือเปนการแกปญหาระยะยาว ภายหลังไดรับความเห็นชอบในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ บริษัทฯ มีแผนจะยายการผลิตจากฐานหลุมผลิต 
BM2 ไปยังฐานหลุมผลิต BM3 ซึ่งอยูหางจากชุมชนมากกวา (มีระยะหางจากชุมชนมากกวา 700 
เมตร)  

  

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ตอ-6) 

 



9/9 
 

 
 
 

 
ประเด็นคำถาม/ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะ คำช้ีแจง/คำช้ีแจงเพิ่มเติม 

การประชุมกลุมยอยในระดับหมูบาน (Community Meeting) (ตอ) 

3. อ่ืน ๆ (ตอ) 

ผูใหญบานหมูที่ 11 บานบึงมวง 

 ฐานท่ีรางหรือท่ีไมไดใชงานแลว ทางหมูบานสามารถขอใช
ประโยชนไดหรือไม 

 

 สำหรับฐานบึงหญา 7 ที่ไมไดดำเนินการแลวในปจจุบัน ทางบริษัทฯ ไดสงมอบคืนใหกับกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติเรียบรอยแลว หากทางชุมชนตองการท่ีจะใชพ้ืนท่ีดังกลาวขอใหทำหนังสือไป
ถึงกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติเพ่ือขอใชพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน  

4. ขอเสนอแนะ  

ใบคำถาม 
 ขอเสนอใหทางบริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ใหมีผลกระทบกับชุมชนนอยท่ีสุด  
ผูใหญบานหมูที่ 7 บานหนองไมแดง 
 ในกรณีท่ีชุมชนเสนอขอการสนับสนุนจากบริษัทฯ ขอใหบริษัทฯ แจงผลการพิจารณาใหชุมชนรับทราบท้ังในกรณีท่ีทางบริษัทฯ สามารถใหการสนับสนุนได และกรณี 

ท่ีไมสามารถใหการสนับสนุนได 
สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลหนองจิก หมูที่ 4 
 ขอใหทางบริษัทฯ ชวยหาแนวทางในการปองกันผลกระทบเร่ืองแสงสวางจากฐานหลุมผลิตท่ีอาจจะสงผลกระทบตอพืชผลทางการเกษตรท่ีอยูใกลเคียง 
 เนื่องจากที่ผานมาในพื้นที่มีปญหาเรื่องน้ำทวมขังในชวงฤดูฝน จึงขอใหทางบริษัทฯ ชวยขุดลอกคลองบริเวณขางฐานหลุมผลิต BMS1 และวางทอลอดบริเวณถนน

ดานหนาฐานหลุมผลิต ใหน้ำสามารถไหลลงสูคลองท่ีอยูทางดานทิศใตของฐาน เพ่ือชวยแกปญหาน้ำทวมของชุมชน 
 ขอเสนอใหทางบริษัทฯ ชวยปรับปรุงซอมแซมถนนในพ้ืนท่ีท่ีชำรุดเสียหายใหมีสภาพท่ีใชงานไดอยางปลอดภัย โดยอาจจะประสานรวมกับ อบต. เพ่ือรวมกันดำเนินการ 

 

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ตอ-7) 

 


