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สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 
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 และรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตำบลหนองจิก ตำบลสามพวง  
ตำบลทุงยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตำบลหนองหลวง ตำบลบึงทับแรต ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ตำบลวังตะแบก  
เทศบาลตำบลคลองพิไกร และเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระตาย จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งน้ี บริษัทที่ปรึกษาไดจัดทำรางรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) ของโครงการแลวเสร็จ และไดจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 ในระหวางวันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผานมา 
เพื่อนำเสนอรางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และรางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการ พรอมทั้งรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของในพื้นที่ผานเวทีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ระดับจังหวัด อำเภอ/ตำบล และหมูบานที่ต้ังฐานหลุมผลิต โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 506 คน ซ่ึงสามารถสรุปผลการประชุมไดดังน้ี 

ตัวอยางภาพกิจกรรมการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

สรุปผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหลังการประชุมจำนวน 415 คน คิดเปนรอยละ 82.0 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 
        

ไมเคยทราบมากอน
17.1%

เคยทราบมากอน 
82.9%

การรับรูขอมูลขาวสารโครงการ

ไมเพียงพอ
7.7%

เพียงพอ
92.3%

ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ

ไมกังวล
89.9%

มีความกังวล 
10.1%

ความหวงกังวลตอผลกระทบจากกจิกรรมของโครงการ

เห็นดวย
98.8%

ไมเห็นดวย
1.2%

ความคิดเห็นตอการมีโครงการ



2/8 
 

 
 
 
 
ภายหลังจากการนำเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาสภาพส่ิงแวดลอมในปจจบุัน ผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 การศึกษาผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมเสร็จส้ิน บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมการประชุม 
ไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวลท่ีมีตอโครงการ โดยมีผูแทนกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ผูแทนบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด เจาของโครงการ 
และผูแทนบริษัท วิช่ัน อี คอนซัลแทนท จำกัด บริษัทท่ีปรึกษาดานส่ิงแวดลอม รวมรับฟงและช้ีแจงในประเด็นขอหวงกังวลตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญไดดังนี้ 

 

ประเด็นคำถาม/ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะ คำช้ีแจง/คำช้ีแจงเพิ่มเติม 

เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) 

1. ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ผูแทนสำนักศิลปากรที่ 6 (สุโขทัย) 
 จากขอมูลผลการศึกษาดานโบราณคดีในเอกสารประกอบการ

ประชุม ระบุวา พบแหลงโบราณคดีที่อยูในรัศมี 5 กิโลเมตร 
จำนวน 4 แหง โดยมีอยู  1 แหงที ่อยู ใกลก ับฐานหลุมผลิต  
BY1-20 คือ แหลงโบราณคดีบานบึงหญา ซึ่งมีระยะหางจากฐาน
หลุมผลิตประมาณ 663 เมตร อยากทราบวาบริษัทที่ปรึกษาได
ทำการว ัดระยะจากจ ุดใดถึงจ ุดใด เน ื ่องจากได ทำการวัด 
ในเบื ้องตนดวยโปรแกรม Google Earth พบวา มีระยะหาง
ประมาณ 400 เมตร 

 
 บริเวณแหลงโบราณคดีบานบึงหญา เม่ือป พ.ศ.2540 สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติท่ี 5 สุโขทัย (ปจจุบันคือสำนักศิลปากรท่ี 6 สุโขทัย) ไดดำเนินการขุดคนทางโบราณคดี 
พบรองรอยชุมชนโบราณสมัยกอนประวัติศาสตร โดยหลักฐานสำคัญที่พบจากการขุดคน คือ 
หลุมฝงศพ จำนวน 2 หลุม รวมท้ังโบราณวัตถุประเภทตาง ๆ เชน ช้ินสวนกระดูกสัตว เคร่ืองมือ
หินประเภทขวานหินขัด ใบมีดโคงหรือเคร่ืองมือประเภทเคียว ทำจากหิน ช้ินสวนกำไลหินแบบ
กลมแบน ทรงกระบอก และแบบมีแฉกคลายรูปดาว ชิ้นสวนภาชนะดินเผาเนื ้อหยาบ ฯลฯ 
เบื้องตนกำหนดอายุในชวงยุคกอนประวัติศาสตร ประมาณ 3,000-2,000 ปท่ีผานมา ปจจุบัน
โบราณวัตถุท่ีพบจากการขุดคนบางสวนไดเก็บรักษาอยูท่ีวัดใหมสามัคคีธรรม (วัดบึงหญา)   

สำหรับการวัดระยะหางระหวางฐานหลุมผลิต BY1-20 และแหลงโบราณคดีบานบึงหญาไดทำการ
วัดจากพิกัดท่ีตั้งฐานหลุมผลิต BY1-20 (ตำแหนงหลุมปโตรเลียมท่ีจะทำการเจาะเพ่ิมเติมในคร้ังนี้ 
และอยูใกลพื้นที่ออนไหวมากที่สุด) ไปจนถึงตำแหนงแหลงโบราณคดี (บริเวณหลุมขุดคนทาง
โบราณคดีที่ดำเนินการเมื่อ พ.ศ.2540) ซึ่งหลักการในการวัดระยะหางดังกลาวไดปฏิบัติตาม
แนวทางการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่งจะพิจารณาจากแหลงกำเนิดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไปยังพื้นที่ที่อาจไดรับ
ผลกระทบ 

ผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 อยากทราบวาผูที่จะเขามาติดตามตรวจสอบวาทางโครงการ 

ไดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวเปนหนวยงานหรือมีใคร 
มีสวนรวมบาง และประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมบางหรือไม 

 

 ภายหลังจากท่ีรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ไดรับความเห็นชอบเรียบรอยแลว ทาง
โครงการจะตองนำมาตรการตาง ๆ ท่ีไดระบุไวในรายงานฯ ไปปฏิบัติ และมีหนวยงานกลางท่ีข้ึน
ทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม (สผ.) เขามา
ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอมใหก ับหนวยงานที ่เก ี ่ยวของ อาทิ 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดพิจารณา  

สำหรับการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ดำเนินงานของโครงการ จะมีการดำเนินการในทุกระยะของกิจกรรมของโครงการ โดยปจจัย
สิ่งแวดลอม ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห รวมถึงความถี่ในการดำเนินการจะเปนไปตามที่ระบุไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ สำหรับหนวยงานกลาง (หองปฏิบัติการ
ที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม) ที่จะเขามาดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
จะตองแจงใหทางชุมชนทราบลวงหนากอนที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ และในวันที่ทำการติดตั้ง
อุปกรณทางชุมชนสามารถเขาไปรวมสังเกตการณได เพื่อใหมั่นใจวาหนวยงานกลางไดทำการ
ตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมจริง 

สำหรับประชาชนท่ีอยูในรัศมี 2 กิโลเมตรโดยรอบฐานหลุมผลิตแตละฐาน ไดกำหนดใหมีการสำรวจ
ความคิดเห็นดวยแบบสอบถามปละ 1 คร้ัง ในชวงท่ีมีกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม ซึ่งกอนท่ีจะทำ
การสำรวจความคิดเห็นจะมีการใหขอมูลรายละเอียดโครงการ มาตรการตาง ๆ รวมถึงผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดลอมที ่ผานมา จากนั ้นจึงทำการสอบถามความคิดเห็นจากทางชุมชน 
วาท่ีผานมาไดรับผลกระทบจากทางโครงการหรือไม หรือมีขอรองเรียนตอโครงการหรือไม ซึ่งขอมูล 
ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม และผลการสำรวจความคิดเห็นท้ังหมดจะตองนำไปจัดทำเปน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และเพื่อเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจำอยางนอย 
ปละ 1 คร้ัง 

 

 

 

 

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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ประเด็นคำถาม/ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะ คำช้ีแจง/คำช้ีแจงเพิ่มเติม 

เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ตอ-1) 

1. ผลกระทบส่ิงแวดลอม (ตอ-1) 

ผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 จากผลการศึกษาเร่ืองนิเวศวิทยาบนบกท่ีตรวจพบสัตวปาท่ีใกล

จะสูญพันธุ เชน เหยี่ยวดำ และสัตวปาท่ีถูกคุกคาม อยากทราบ
วาทางโครงการมีวิธีการปองกันผลกระทบอยางไร หากมีการ
ดำเนินการเนื่องจากกิจกรรมของโครงการอาจสงผลกระทบ 
ในเร่ืองเสียงตอสัตวดังกลาวได 

 
 ในเบื้องตนอาจจะตองดูแหลงอาศัยหรือที่อยูของสัตวชนิดนั้น ซึ่งสวนใหญจะอยูในพื้นที่ที่มีความ

อุดมสมบูรณ แตพื้นที่ที่จะดำเนินการของโครงการสวนใหญเปนพื้นที่เกษตร เชน นาขาว ไรมัน 
ไรปอเทือง เปนตน อาจจะไมเหมาะสมสำหรับการอยูอาศัยของสัตวดังกลาว และจากขอมูลการ
ประเมินผลกระทบเร่ืองเสียงท่ัวไป และเสียงรบกวนจากกิจกรรมของโครงการในทุกระยะตั้งแตระยะ
กอสราง ระยะเจาะหลุมปโตรเลียม และระยะผลิตปโตรเลียมตอบานพักอาศัยอยูใกลฐานหลุมผลิต
ที่สุด ในระยะ 200 เมตร ดวยแบบจำลองทางคณิตศาสตร พบวา ผลกระทบจากเสียงสวนใหญ 
จะเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโครงการและในบริเวณใกลเคียงเทานั้น สำหรับในระยะท่ีหางออกไปประมาณ 
200 เมตร จะไมไดรับผลกระทบ แตอยางไรก็ตาม บริษัทท่ีปรึกษาไดมีการกำหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบระดับเสียงในชวงปฏิบัติงาน เพื่อเฝาระวังผลกระทบดานเสียงในทุกระยะที่มีกิจกรรม 
ของโครงการ 

ผูแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 
 หลังจากที่ดำเนินการในชวงกอสรางแลวเสร็จ ทางโครงการ 

จะทำการจางงานคนงานท่ีปฏิบัติงานในชวงดังกลาวตอหรือไม 
และไดมีการตรวจสุขภาพอีกครั ้งหลังจากที ่ปฏิบัติงานแลว
เสร็จหรือไม 

 
 มาตรการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของพนักงาน ไดมีกำหนดไวในทุกกิจกรรมการดำเนินงานของ

โครงการที่มีการใชผูรับเหมาจากภายนอก โดยบริษัทฯ จะแจงใหผูรับเหมาทำการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานกอนที่จะเขามาปฏิบัติงาน หากตรวจพบวามีความผิดปกติของรางกาย หรือเปน
โรคติดตอจะตองหยุดการทำงานจนกวาจะรักษาหายจึงจะสามารถกลับมาทำงานได ซึ่งจากการ
ดำเนินงานท่ีผานมา บริษัทฯ ไดควบคุมใหผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด 
รวมถึงควบคุมใหพนักงาน/คนงานใชอุปกรณคุ มครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) และ
หนากากกันฝุน ในระหวางการทำงานเพ่ือปองกันผลกระทบตอสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

สำหรับพนักงานที ่เขามาทำงานในชวงการกอสรางฐานหลุมผลิตและถนนทางเขา และการ
กอสรางแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการ จะเปนพนักงานประจำของบริษัทฯ เกือบท้ังหมด 
ซึ่งจะมีเพียงบางสวนเทานั ้นที่จะเปนพนักงานของผูรับเหมา เชน คนขับรถแบคโฮ เปนตน 
โดยพนักงานท้ังหมดจะตองตรวจสุขภาพกอนเขาทำงาน และมีการตรวจสุขภาพเปนประจำทุกป 
เพื่อเฝาระวัง และประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพวาการทำงานในแตละแผนกแตละสาขามีความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยางไรบาง โดยจะทำการตรวจประเมินเปนประจำทุกป 

 ขอเสนอใหเพ่ิมเติมระยะเวลาในการตรวจสุขภาพในมาตรการฯ 
โดยระบุเป นตรวจสุขภาพของพนักงานกอนที ่จะเข ามา
ปฏิบัติงาน และตรวจสุขภาพหลังจากท่ีปฏิบัติงานแลวเสร็จ 

 ทางบริษัทที่ปรึกษาขอรับขอเสนอแนะดังกลาวไปกำหนดเพิ่มเติมในมาตรการที่เกี่ยวของกับ 
การตรวจสุขภาพของพนักงานตอไป 

ผูอำนวยการศูนยดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 
 ที่ผานมาศูนยดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเคยไดรับเร ื่อง

รองเรียนผลกระทบจากการขนสงน้ำมันดิบ สงผลใหถนนชำรุด
เสียหาย อยากใหทางผู ประกอบการชวยดำเนินการแกไข
ปญหาใหกับประชาชนอยางเรงดวน เพราะถารอขั้นตอนการ
จัดสรรงบประมาณจากคาภาคหลวงจะคอนขางลาชาตอการ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
 ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานท่ีผานมาทางบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการปรับปรุงซอมแซมถนน

ในบางเสนทางใหกับทางชุมชนในพ้ืนท่ีตามท่ีชุมชนไดรองขอ อยางไรก็ตาม บริษัทท่ีปรึกษาขอรับ
ขอเสนอแนะดังกลาวไปประกอบการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการรับเร่ืองรองเรียนและการแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนใหเหมาะสมตอไป 

ผูแทนสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 
 ขอเสนอใหทางโครงการติดตั้งแนวกันแสงเพิ่มเติมไดหรือไม 

โดยอาจจะติดตั้งใหสูงขึ้นเพื ่อปองกันแสงที ่อาจจะลอดผาน 
จนทำใหเกิดผลกระทบเรื่องความรอนและแสงสวางตอพื้นท่ี
เกษตรกรรมท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง 

 
 จากการคาดการณปริมาณการผลิตปโตรเลียมของโครงการ พบวามีปริมาณกาซคอนขางนอย 

ซึ ่งสอดคลองกับการดำเนินการที่ผานมาของบริษัทฯ สำหรับปริมาณกาซที ่เก ิดขึ ้นทั ้งหมด 
จะนำมาใชเปนเชื้อเพลิงในการใหความรอนแกเครื่องแยกสถานะ และใชในการอุนน้ำมันดิบ
เทานั้น จึงไมไดมีระบบเผากาซสำหรับการเผากาซสวนเกิน ดังนั้น แสงสวางท่ีเกิดข้ึนจึงเกิดจาก
เสาไฟที่ติดตั้งสปอตไลตสำหรับสองสวางภายในฐานหลุมผลิตเทานั้น ซึ่งในการติดตั้งสปอตไลต
บริษัทที่ปรึกษาไดกำหนดใหทำการติดตั้งใหมีระดับความสูงต่ำที่สุดเทาที่จะเปนไปได ปรับลด
ระดับกม-เงยของหลอดไฟสปอตไลต ใหมุมตกกระทบของแสงจำกัดอยูในเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีตองการ 
และตองติดตั้งวัสดุปดครอบไฟสปอตไลต เพ่ือบังคับทิศทางและลดการกระจายของแสง ซึ่งชวย
ปองกันและลดผลกระทบดานความรอนและแสงสวางตอพ้ืนท่ีเกษตรท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงฐาน
หลุมผลิตของโครงการ 

 

 

 

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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ประเด็นคำถาม/ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะ คำช้ีแจง/คำช้ีแจงเพิ่มเติม 

เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ตอ-2) 

1. ผลกระทบส่ิงแวดลอม (ตอ-2) 

ผูแทนสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพดินตะกอนของสถานี AS5 ท่ีมีกลุม

โลหะหนักที ่สูงคอนขางมาก อยากทราบวาไดมีการพิสูจน
หรือไมวาเกิดจากสาเหตุใด 

 
 สำหรับสถานี AS5 ซึ่งเปนสถานีเก็บตัวอยางดินตะกอนที่อยูใกลกับตำแหนงที่ตั ้งฐานหลุมผลิต

ใหมของโครงการ อยูบริเวณคลองสงน้ำชลประทาน ในพื้นทีเ่กษตร (นาขาว) ซึ่งมีลักษณะเปน
คลองดินเล็ก ๆ ซึ่งจากผลการตรวจวัดพบวา มีคาโลหะหนักเกินจากคามาตรฐานที ่กำหนด 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ เชน การใชสารเคมีเพื่อการเกษตร ลักษณะทางกายภาพ 
และธรณีวิทยาของพื้นที่ ซึ่งสวนใหญดินตะกอนในพื้นที่จะเปนดินเหนียว สามารถดูดซับประจุ
โลหะหนักไดดี ทำใหมีคาโลหะหนักเกินจากเกณฑมาตรฐานได สำหรับการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมครั้งนี้ เปนการตรวจวัดเพื่อเก็บขอมูลพื้นฐานกอนที่จะมีกิจกรรมของโครงการ และ
หากมีการดำเนินโครงการไปแลว ในกรณีที่มีการรั่วไหลเกิดขึ้นก็จะมีการเก็บตัวอยางอีกคร้ัง 
เพื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับขอมูลทีเ่คยตรวจวัดไววามีคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
แตอยางไรก็ตาม ในกิจกรรมของโครงการไมไดมีการใชโลหะหนักแตอยางใด 

สถิติจังหวัดสุโขทัย 
 อยากทราบวาในการสำรวจความคิดเหน็ดวยแบบสอบถามใช

วิธีการสำรวจที่มีความแตกตางกันหรือไม เนื่องจากผลการ
สำรวจอยูในเกณฑใกลเคียงกัน 

 
 บริษัทท่ีปรึกษาไดทำการสำรวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถามจาก 4 กลุมตัวอยาง ซึ่งแตละกลุม

จะใชวิธีการสำรวจท่ีแตกตางกันไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. กลุมผูนำชุมชน จำนวน 51 ตัวอยาง ใชวิธีการสำรวจแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

แบงเปน 2 กลุม ไดแก ผูนำชุมชนพื้นที ่หลัก 14 ตัวอยาง และผูนำชุมชนในพื ้นที ่รอง  
37 ตัวอยาง 

2. พื ้นที ่อ อนไหวดานสิ ่งแวดลอม (ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานศึกษา) จำนวน  
50 ตัวอยาง ใชวิธีการสำรวจแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
พ้ืนท่ีออนไหวฯ ในพ้ืนท่ีหลัก 8 ตัวอยาง และพ้ืนท่ีออนไหวฯ ในพ้ืนท่ีรอง 42 ตัวอยาง 

3. เจาของที่ดินบริเวณที่ตั้งฐานหลุมผลิต จำนวน 17 ตัวอยาง ใชวิธีการสำรวจแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

4. ครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษา ประกอบดวย 
4.1 ครัวเรือนในพ้ืนท่ีหลัก (รัศมี 0-1 กิโลเมตรจากท่ีตั้งฐานหลุมผลิตท้ัง 14 ฐาน และในรัศมี 

0-50 เมตรจากกึ่งกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการท้ัง 12 แนวทอ) จำนวน 
667 ตัวอยาง ใชวิธีการสำรวจแบบสำมะโน (census) 

4.2 ครัวเรือนในพ้ืนท่ีรอง (รัศมี 1-5 กิโลเมตรจากท่ีตั้งฐานหลุมผลิตท้ัง 14 ฐาน และในรัศมี 
50-500 เมตรจากกึ่งกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการทั ้ง 12 แนวทอ) 
จำนวน 406 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยกระจาย
ตัวอยางท้ังชวงตน กลาง และทายของหมูบาน  

 สำหรับผลการสำรวจความคิดเห็นของทั้ง 4 กลุ ม พบวา สวนใหญเห็นดวยตอการพัฒนา
โครงการสูงถึงรอยละ 87-100 อาจเนื่องมาจากในการดำเนินการที่ผานมาบริษัทฯ ไดมีการดูแล 
ชวยเหลือ สน ับสน ุนชุมชนที ่อย ู  ใกลเคียงก ับฐานหลุมผลิตของบร ิษัทฯ มาอยางต อเนื ่อง 
อีกทั้งบริษัทฯ ไดเขามาดำเนินการในพื้นที่นีม้าประมาณ 30 ปแลว ประชาชนในพื้นที่ดังกลาวจึง
มั่นใจในการดำเนินการวาจะไมกอเกิดผลกระทบตอชุมชน ซึ่งสอดคลองกับผลการสำรวจความ
คิดเห็นตอโครงการตาง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดดำเนินการสำรวจและนำเสนอผลการสำรวจในรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ในดำเนินการมีการใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายท่ีสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมหรือไม 

 กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการมีเพียงระยะเจาะหลุมปโตรเลียมที่มีการใชสารเคมีในการ
ดำเนินการ ซึ่งสารเคมีดังกลาวจะใชเปนองคประกอบของเหลวชวยเจาะในการเจาะท่ีระดับความ
ลึกมากกวา 650 เมตรจากระดับผิวดิน ซึ่งสารเคมีหลักท่ีใชคือแรดินเหนียวหรือเบนโทไนต ซึ่งมี
ความสามารถในการพองตัวในน้ำสูง ชวยในหลอล่ืนและลดความรอนของหัวเจาะ และไมเปนพิษ
ตอส่ิงแวดลอม 

 
 
 

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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ประเด็นคำถาม/ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะ คำช้ีแจง/คำช้ีแจงเพิ่มเติม 

เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ตอ-3) 

1. ผลกระทบส่ิงแวดลอม (ตอ-3) 

วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
 กังวลผลกระทบเรื่องความสั่นสะเทือนตอแหลงโบราณสถาน

โบราณคดีท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร 

 
 กิจกรรมการเจาะหลุมปโตรเลียมของโครงการไมกอใหเกิดผลกระทบดานความสั่นสะเทือน 

เนื่องจากโครงการใชหัวเจาะที่มีลักษณะเปนเฟอง 3 ตัว หมุนลงไปในชั้นดินชั้นหิน มีของเหลว
ชวยเจาะชวยหลอลื่นและลดความรอนของหัวเจาะ โดยไมไดใชการเจาะแบบกระแทกแตอยางใด 
สวนกิจกรรมการขนสงโครงการที่อาจกอใหเกิดความสั่นสะเทอืน บริษัทที่ปรึกษาไดกำหนดให
หลีกเลี ่ยงเสนทางการขนสงผานแหลงโบราณคดี และโบราณสถาน ดังนั ้นจึงไมทำใหเกิด 
ผลกระทบหรือเกิดความเสียหายตอแหลงโบราณคดี และโบราณสถานในพ้ืนท่ีแตอยางใด 

 หากผลการตรวจวัดในชวงท่ีดำเนินการแลวมีคาเกินมาตรฐาน
จะมีวิธีการดำเนินการอยางไร 

 ภายหลังจากที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอมของโครงการไดรับความเห ็นชอบ
เรียบรอยแลว ในแตละระยะของกิจกรรมจะมีหนวยงานกลางทำหนาที่ในการติดตามตรวจสอบ 
โดยจะทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ  และนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบ
ดังกลาวใหก ับกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเพ่ือพิจารณา หากในกรณีท่ี
ผลการตรวจวัดเกินจากคามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะตองทำการแกไขและชี้แจง
ใหก ับหนวยงานที ่เก ี ่ยวของรับทราบ ซึ ่งตลอดระยะการดำเนินงานที ่ผานมาของบริษัทฯ  
ยังไมกอใหเกิดผลกระทบหรือมลภาวะท่ีเกินจากคามาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 

 หากมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี ทางบริษัทฯ 
จะรับผิดชอบอยางไร 

 จากการดำเนินงานที่ผานมาในพืน้ที่บึงหญา ประชาชนในพื้นที่กังวลเรื่องผลกระทบตอสขุภาพ 
ทางบริษัทฯ ไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพใหกบัประชาชนท่ีอยูใกลเคียง ซึ่งผลการตรวจสุขภาพมีคา
อยูในเกณฑปกติ และไดทำการตรวจสุขภาพใหกับประชาชนอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป 

ผูแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 อยากทราบวาหนวยงานใดเปนผูกำกับดูแลเร่ืองการปฏิบัติตาม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ 

 
 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปนหนวยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของผูรับสัมปทานปโตรเลียม  

ซึ่งในขั้นตอนของการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จะตองทำการตรวจวัด
คุณภาพส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ รวมถึงจะตองจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ือนำสง
ให ก ับหนวยงานที ่ เก ี ่ยวของ อาทิ กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ สำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดพิจารณา 

2. เศรษฐกิจ-สังคม 

พาณิชยจังหวัดกำแพงเพชร 
 อยากทราบวาทางโครงการมีการจางงานคนในพ้ืนท่ีบางหรือไม 

ขอใหทางโครงการชวยสงเสริมการจางงานคนในพื้นที่ทั้งใน
จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัย 

 
 สำหรับพนักงานสวนใหญของบริษัทฯ จะเปนคนในพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยปจจุบันแปลงสัมปทานของ

บริษัทฯ ครอบคลุมระหวางพื้นที่ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และตำบลหนอง
หลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งทางบริษัทฯ ก็มีการจางงานคนในพ้ืนท่ีดังกลาว 
แตอัตราการจางในบางตำแหนงอาจจะไมไดสูงมากเม่ือเทียบกับบริษัทอื่น 

3. การมีสวนรวมของประชาชน 

พาณิชยจังหวัดกำแพงเพชร 
 ขอเสนอใหทางโครงการดูแลเรื่องสภาพชีวิตความเปนอยูของ

คนในพ้ืนท่ีใหดีข้ึน ท้ังในเร่ืองความปลอดภัย สุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือใหโครงการอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

 
 จากการดำเนินงานท่ีผานมาทางบริษัทฯ ไดมีการสนับสนุนและชวยเหลือชุมชนมาโดยตลอด รวมถึงมี

ความสัมพันธอันดีกับชุมชนมาอยางตอเนื่อง สำหรับกิจกรรมท่ีทางบริษัทฯ ไดใหการสนับสนุน ไดแก 
กิจกรรมดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานศาสนา ดานการชวยเหลือสังคม และใหการสนับสนุน
กิจกรรมของหนวยงานระดับจังหวัด อำเภอ ทองถ่ิน เปนตน แตอยางไรก็ตาม บริษัทท่ีปรึกษาขอรับ
ขอเสนอแนะดังกลาวไปกำหนดมาตรการใหทางบริษัทฯ ดำเนินการสนับสนุนและชวยเหลือชุมชน
อยางตอเนือ่งและสม่ำเสมอตอไป 

 

 

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ตอ-4) 

3. การมีสวนรวมของประชาชน (ตอ) 

ผูแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด
กำแพงเพชร 
 หลังจากที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมได รับ

ความเห็นชอบแลว อยากทราบวาทางโครงการจะแจงผลการ
ติดตามตรวจสอบใหกับทางชุมชนไดรับทราบผานชองทางใด 
จะมีการจ ัดต ั ้งคณะกรรมการต ิดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ ่งแวดลอมหรือไม และจะมีการจัดประชุมเพื่อรายงานผล
ใหกับหนวยงาน และผูนำชุมชนทราบเปนระยะ ๆ หรือไม 

 
 

 จากการดำเนินงานท่ีผานมาบริษัทฯ ไดมีการแจงผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม
ใหกับชุมชนไดรับทราบผานการประชุมของหมูบาน หรือการประชุมของ อบต. ในพ้ืนท่ี รวมถึง 
ไดทำการจัดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ กรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมจังหวัดพิจารณา สำหรับโครงการนี ้จะไมมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เนื่องจากโครงการปโตรเลียมมีผลกระทบ
คอนขางนอยเมื่อเทียบกับโครงการประเภทอื่น ๆ  ซึ่งในเบื้องตนทางบริษัทที่ปรึกษาไดกำหนด
มาตรการใหมีสำรวจความคิดเห็นจากชุมชนที่อยูใกลเคียงเปนประจำทุกป แตอยางไรก็ตาม 
ทางบริษัทที่ปรึกษายินดีที่จะรับขอเสนอแนะเรื่องการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธผลการ
ติดตามตรวจสอบไปเพ่ิมเติมในมาตรการ โดยจะกำหนดใหมีการจัดประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการ
ติดตามตรวจสอบกอนที่จะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถามตามแผนการ
ประชาสัมพันธและสำรวจทัศนคติของประชาชนตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

4. อ่ืน ๆ  

พาณิชยจังหวัดกำแพงเพชร 
 หากขุดน้ำมันแลวพบในปริมาณมากข้ึนจะสงผลใหราคาน้ำมัน

ลดลงหรือไม 

 
 ในการกำหนดราคาน้ำมันจะอางอิงจากราคาของประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนราคากลาง ในกรณีท่ี 

เราขุดพบน้ำมันในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงไมสงผลใหราคาน้ำมันลดลง แตจะชวยลดการนำเขา
น้ำมันดิบจากตางประเทศเขามาภายในประเทศ และเพ่ิมในเร่ืองการจัดเก็บรายไดจากปโตรเลียม
และคาภาคหลวงซึ่งจะจัดสรรเปนงบประมาณท่ีจะกระจายลงสูพ้ืนท่ีตอไป 

5. ขอเสนอแนะ  

รองประธานหอการคาจังหวัดสุโขทัย 
 ขอเสนอใหมีการจางงานบุคคลในจังหวัดสุโขทัยเพ่ือใหเกิดความสมดุลดานเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
 ขอเสนอใหมกีารสนับสนุนดานการศึกษาใหกับเด็กในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เชน สนับสนุนงบประมาณสำหรับสรางบุคลากรเกี่ยวกับปโตรเลียมใหกับโรงเรยีนในพื้นท่ี 

ควรจัดใหมีโรงเรียนเฉพาะดานวิศวกรปโตรเลียม เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในระยะยาว 
ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาเพาะเล้ียงสัตวน้ำจืดจังหวัดสุโขทัย 
 กังวลผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต อยากใหทางโครงการมีมาตรการควบคุมเร่ืองดินและการปนเปอนในแหลงน้ำใหครอบคลุม 

เวทีสาธารณะระดับอำเภอ/ตำบล (Public Meeting) 

1. ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ผูแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรานกระตาย 
 ขอใหทางโครงการพิจารณาเรื่องการลดคาคารบอนไดออกไซด 

ในอากาศเพื่อลดปญหาสภาวะโลกรอนและสภาพภูมิอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงไป รวมถึงควรระมัดระวังเร่ืองการใชสารเคมี และ
ควรกำหนดมาตรการปองกันใหครอบคลุมในระยะยาว 

 
 สำหรับโครงการนี้จะไมมีการเผากาซที่ปลองเผากาซ กาซที่ไดทั้งหมดจะนำมาใชในการแยก

สถานะในกระบวนการผลิต และใชในการอุนน้ำมันดิบ จึงไมมีการปลอยมลพิษสูบรรยากาศ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการควบคุมรวมถึงไดปฏิบัติตามกฎหมายดานส่ิงแวดลอม และขอกำหนด
ของกรมเชือ้เพลิงธรรมชาตเิกี่ยวกับการปลอยมลพิษทางอากาศ ซึ่งหากมีผลกระทบเกิดขึ้นทาง
บริษัทฯ จะตองดำเนินการแกไขในทันที ท้ังนี้ หากไมดำเนินการบริษัทฯ อาจถูกตัดสิทธิสัมปทาน
ได และจากการดำเนินงานที่ผานมาบริษัทฯ ไดมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศปละ 2 ครั้ง ซึ่งผล
การตรวจวัดยังคงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 

2. การมีสวนรวมของประชาชน 

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพิไกร 
 ขอเสนอใหทางบริษัทฯ พิจารณาสนับสนุนหนวยงาน/ชุมชน 

ท่ีอยูในรัศมี 5 กิโลเมตรท่ีไมมีฐานหลุมผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยู 
เชน การสนับสนุนงบประมาณสำหรับจางบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือมาสอนนักเรียนในพ้ืนท่ี 

 
 หากชุมชนประสงคท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ ขอใหจัดทำโครงการโดยระบุเหตุผล

ความจำเปน วัตถุประสงคของโครงการ และนำสงมายังสำนักงานภาคสนามท่ีบึงหญา 

กำนันตำบลคลองพิไกร  
 ขอเสนอใหทางบริษัทฯ ชวยสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬา

ของเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลคลองพิไกร 

 
 หากชุมชนประสงคท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ ขอใหจัดทำโครงการโดยระบุเหตุผล

ความจำเปน วัตถุประสงคของโครงการ และนำสงมายังสำนักงานภาคสนามท่ีบึงหญา 
 

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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เวทีสาธารณะระดับอำเภอ/ตำบล (Public Meeting) (ตอ) 

2. การมีสวนรวมของประชาชน (ตอ) 

ผูแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรานกระตาย 
 ขอเสนอใหทางโครงการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู

ใกลเคียงที่ตั ้งฐานหลุมผลิตอยางเต็มที ่ เพื ่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 
 ปจจุบันทางโครงการไดดำเนินกิจกรรมดานมวลชนสัมพันธในพ้ืนท่ี โดยไดใหการสนับสนุนชุมชน

ในดานตาง ๆ สนับสนุนกิจกรรมของวัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงใหการ
สนับสนุนหนวยงานท้ังในระดับจังหวัด อำเภอ และทองถ่ินเปนประจำอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ 
หากชุมชนประสงคที่จะขอรับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ สามารถจัดทำโครงการโดยระบุ
เหตุผลความจำเปน วัตถุประสงคของโครงการ และนำสงมายังสำนักงานภาคสนามท่ีบึงหญาได 

3. ขอเสนอแนะ  

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพิไกร  
 ขอเสนอใหทางบริษัทฯ ชวยตรวจสอบรางระบายรอบ ๆ ฐานหลุมผลิต หากมีการใชงานในระยะยาวอาจจะเกิดการอุดตันได ซึ่งจะทำใหน้ำไหลลงสูพื้นที่ขางเคียง 

ของชาวบาน 
 ขอเสนอใหพิจารณาจัดสรรคาภาคหลวงใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูในพ้ืนท่ีศึกษาโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร 

การประชุมกลุมยอยในระดับหมูบาน (Community Meeting) 

1. รายละเอียดโครงการ 

รองนายก อบต.หนองหลวง 
 อยากทราบวาฐานหลุมผลิตท่ีจะดำเนินการในคร้ังนี้ท้ัง 5 ฐาน ซึ่ง

อยูในพ้ืนท่ีของหมูท่ี 7 และหมูท่ี 8 อยูบริเวณใด 

 
 ในพื้นที่ของหมูที่ 7 และหมูที่ 8 ฐานหลุมผลิตของโครงการทั้งหมด 5 ฐาน เปนฐานเดิม 1 ฐาน 

คือฐานหลุมผลิต BMS2 ซึ่งอยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสถานท่ีจัดประชุม อยูใกลกับ
บอตกปลา สวนฐานหลุมผลิตใหม 4 ฐาน มี 1 ฐาน คือฐานหลุมผลิต BMS3 อยูใกลกับฐานหลุม
ผลิต BMS2 มีระยะหางประมาณ 250-300 เมตร อีก 1 ฐาน คือ ฐานหลุมผลิต BMS4 อยูใกลกับ
ปาสาธารณประโยชนบานประดาเจ็ดรัง โดยอยูดานทิศตะวันออกของบานที่ทำเฟอรนิเจอรไม 
หางไปประมาณ 235 เมตร อีก 1 ฐาน คือ ฐานหลุมผลิต NL3 อยูกลางทุงนาใกลกบัสถานที่รับ
ซื้อพืชผลทางการเกษตรท่ีอยูฝงตรงขามกับฝายสงน้ำและบำรุงรักษาท่ี 2 สำนักงานชลประทานท่ี 
4 สวนฐานหลุมผลิต NL2 หากวิ่งตามถนนลาดยาง (ทางหลวงชนบท กพ.4022) ถึงดานทาย
หมูบานของหมูที่ 7 แลวแยกขวาไปตามถนนดิน กอนถึงโคงฐานหลุมผลิตของโครงการจะอยู
ทางดานขวามือ 

2. ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ประชาชนในพื้นที่หมูที่ 7 ตำบลหนองหลวง 
 ตำแหนงท่ีมีการขุดเจาะในคร้ังนี้อยูหางจากระบบน้ำประปาของ

หมูบานไมถึง 1,000 เมตร ชาวบานจะม่ันใจไดอยางไรวาจะไมได
รับผลกระทบจากสารเคมี หรือจากการขุดเจาะ 

 
 สำหรับชวงท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดการปนเปอนตอแหลงน้ำผิวดิน คือ ชวงท่ีทำการเจาะหลุมปโตรเลียม 

ใชระยะเวลาในการเจาะประมาณ 20 วัน/หลุม ซึ่งในการเจาะชวงบนตั้งแตระดับผิวดินถึงระดับ
ความลึก 650 เมตร จะไมมีการใชสารเคมี จะใชเพียงน้ำสะอาดซึ่งเปนน้ำบาดาลจากบอบาดาล
ภายในพ้ืนท่ีฐานหลุมผลิตมาใชในการเจาะ เพ่ือหลีกเล่ียงและปองกันไมใหเกิดผลกระทบเร่ืองการ
ปนเปอนกับแหลงน้ำของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังระบบการเจาะท้ังหมดจะเปนระบบปด น้ำจะ 
ไมสามารถไหลออกมาขางนอกได นอกจากนี้บริเวณโดยรอบฐานหลุมผลิตไดมกีารออกแบบใหมี
ระบบรวบรวมน้ำ และมีคันดินลอมรอบสูง 2 เมตร เพ่ือปองกันไมใหน้ำไหลออกสูพ้ืนท่ีขางเคียงได 
และหลังจากท่ีทำการเจาะเสร็จเรียบรอยแลว ไดกำหนดใหมีการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำผิวดินและ
น้ำใตดินไปทำการตรวจวิเคราะห เพ่ือตรวจสอบวามีการปนเปอนเกิดข้ึนหรือไม มีผลเปล่ียนแปลง
ไปจากกอนท่ีจะทำการเจาะหรือไม หากมีผลท่ีเปล่ียนแปลงไปอาจสันนิษฐานไดวาเกิดจากกิจกรรม
ของโครงการ ซึ่งอาจจะตองหาสาเหตุอีกคร้ังวาเกิดจากอะไร แตถาผลมีคาเหมือนกับกอนท่ีทำการ
เจาะ แสดงวาไมมีการปนเปอนเกิดข้ึน ท้ังนี้ จุดท่ีเปนระบบประปาหมูบานเปนจุดหนึ่งท่ีตองเก็บ
ตัวอยางคุณภาพน้ำใตดินในคร้ังนี ้

 ในการเจาะหล ุมป  โตรเล ียมท ี ่ ระด ับความล ึกประมาณ  
2-3 กิโลเมตร จะสงผลใหเกิดแผนดินยุบหรือไม 

 ปโตรเลียมหรือน้ำมันที่พบใตดินจะอยูในชั้นหินแข็งที่มีรูพรุน ซึ่งน้ำมันจะอยูในรูพรุนเหลานั้น 
เมื่อทำการสูบน้ำมันขึ้นมาแลวชั้นหนิก็ยังคงสภาพอยูเชนเดิม จึงไมทำใหเกิดแผนดินทรุดหรือ
ยุบตัวได 

ผูใหญบานหมูที ่7 ตำบลหนองหลวง 
 อยากทราบวาหนวยงานที่เขามาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ บริษัทฯ จางมา 
หรือเปนหนวยงานดานสิ ่งแวดลอมของจังหวัด หรือเปน
หนวยงานท่ีมีการรับรองจากหนวยงานใดหรือไม 

 
 สำหรับหนวยงานกลางที่เขามาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ตามมาตรการฯ ที่ระบุไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ทางบริษัทฯ จะทำการ
วาจางหนวยงานที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามาดำเนินการติดตามตรวจสอบ
รวมถึงวิเคราะหผลการตรวจวัดตาง ๆ โดยจะทำการตรวจวัดปละ 2 คร้ัง ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
ดำเนินกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม รวมถึงจะตองจัดสงเลมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ใหกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดพิจารณา 

 

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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การประชุมกลุมยอยในระดับหมูบาน (Community Meeting) (ตอ) 

2. ผลกระทบส่ิงแวดลอม (ตอ) 

รองนายก อบต.หนองหลวง 
 อยากทราบวาในชวงท่ีทำการเจาะจะมีเสียงดัง มีการส่ันสะเทือน

หรือไม และจะมีผลกระทบตอสัตวเล้ียงหรือไม 

 
 ในการเจาะหลุมปโตรเลียมของโครงการ ใชหัวเจาะท่ีมีลักษณะเปนเฟอง 3 ตัว หมุนลงไป 

ในชั้นดินชั้นหิน มีของเหลวชวยเจาะชวยหลอลื่นและลดความรอนของหัวเจาะ โดยไมไดใชการ
เจาะแบบกระแทกแตอยางใด สวนเสียงในชวงการเจาะหลุมปโตรเลียมจะเกิดจากการทำงานของ
เคร่ืองกำเนิดไฟฟา อยางไรก็ตาม บริษัทท่ีปรึกษาไดกำหนดใหบริษัทฯ ติดตั้งเคร่ืองกำเนิดไฟฟา
ไวในบริเวณท่ีเหมาะสมหางจากพ้ืนท่ีออนไหวทางส่ิงแวดลอม หรือวางในตูคอนเทนเนอรท่ีมีวัสดุ
ดูดซับเสียงปดลอม ดังนั้น คาดวากิจกรรมการเจาะหลุมปโตรเลียมจะไมสงผลกระทบดานความ
ส่ันสะเทือน และเสียงดังตอสัตวเล้ียงท่ีอยูใกลเคียง 

 ในชวงเดือนพฤศจิกายนนี้ ถนนในชุมชนบางเสนทางจะมีการ 
ลาดยางใหม อยากทราบวาหากถนนท่ีทำใหมเกิดการยุบตัวจาก
กิจกรรมการขนสงอุปกรณของโครงการ ทางโครงการจะมี
มาตรการในการดำเนินการแกไขอยางไร 

 ในกรณีที่ถนนชำรุดเสียหายจากกิจกรรมการขนสงของโครงการ ทางโครงการจะตองเขามา
ดำเนินการซอมแซมแกใหเรียบรอย ซึ่งโครงการนี้คาดวาจะเร่ิมดำเนินการในป พ.ศ.2566 อยางไร
ก็ตาม กอนท่ีจะเขามาดำเนินการทางโครงการจะประสานงานกับ อบต. ในพ้ืนท่ีอีกคร้ัง 

3. เศรษฐกิจ-สังคม 

ผูใหญบานหมูที ่11 และหมูที่ 4 ตำบลหนองหลวง  
 ขอเสนอใหทางโครงการชวยพิจารณารับคนในหมูบานที่มีที่ตั้ง

ฐานหลุมผลิตเขาทำงานเปนอันดับแรก และขอใหประชาสัมพันธ
เร่ืองการรับคนงานผานทางผูนำชุมชนในพ้ืนท่ี 

 
 หลังจากท่ีโครงการนี้ไดรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเรียบรอย

แลว ในการดำเนินงานของโครงการจำเปนที่จะตองใชคนในการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทางโครงการ
ยินดีท่ีจะพิจารณารับคนในพ้ืนท่ีเขาทำงาน 

4. การมีสวนรวมของประชาชน 

กำนันตำบลหนองหลวง 
 ขอใหทางโครงการชวยสนับสนุนงบประมาณสำหรับจ ัดซื้อ 

รถกู ชีพพรอมอุปกรณชวยชีวิต เพื ่อใชสำหรับรับ-สงผู ปวย 
ในพ้ืนท่ี 

 
 หากชุมชนประสงคท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ ขอใหจัดทำโครงการโดยระบุเหตุผล

ความจำเปน วัตถุประสงคของโครงการ และนำสงมายังสำนักงานภาคสนามท่ีบึงหญา 

ประชาชนในพื้นที่หมูที่ 8 ตำบลหนองจิก 
 ขอเสนอใหทางโครงการชวยสนับสนุนทุนสำหรับอาหารกลางวัน

ใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ี 

 
 ทางโครงการยินดีที่จะใหการสนับสนุน ขอใหทางผูใหญบานหรือผูแทนโรงเรียนจัดทำโครงการ

โดยระบุเหตุผลความจำเปน วัตถุประสงคของโครงการ และนำสงมายังสำนักงานภาคสนามท่ี 
บึงหญา 

ผูใหญบานหมูที่ 7 ตำบลหนองหลวง 
 ขอเสนอใหบริษัทฯ เขามาดูแลชุมชนโดยตรงและเปนรูปธรรม 

เชน การสนับสนุนโตะ เกาอี้ เต็นท พัดลมใหกับชุมชน เพ่ือใช
กิจกรรมสาธารณประโยชนตาง ๆ 

 
 หากชุมชนประสงคท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ ขอใหจัดทำโครงการโดยระบุเหตุผล

ความจำเปน วัตถุประสงคของโครงการ และนำสงมายังสำนักงานภาคสนามท่ีบึงหญา 

 ขอเสนอใหทางบริษัทฯ มีชองทางการรองเรียน หรือชองทาง 
ที่สามารถติดตอไดโดยตรง เพื่อไวประสานงานกับทางผูนำ
ชุมชนในพ้ืนท่ี 

 สำหรับชองทางการรับเรื่องรองเรียนของโครงการ ทางผูนำชุมชนในพื้นที ่สามารถแจงได ท่ี 
อบต./เทศบาล หรือแจงผานทางพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเปนคนในพ้ืนท่ี หรือแจงไดท่ีสำนักงาน
ภาคสนามที่บึงหญา นอกจากนี้ ในเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไดระบุชองทางการ
ติดตอส่ือสารกับทางโครงการไวดานทายเอกสาร ซึ่งทานสามารถติดตอไปตามชองทางดังกลาวได 

5. ขอเสนอแนะ  

ผูใหญบานหมูที ่4 ตำบลหนองหลวง 
 ขอเสนอใหทางโครงการชวยสนับสนุนชุมชนอยางตอเนื่องเหมือนท่ีผานมา 

 
 

 

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลจากผูแทนโครงการ 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

 


