
 

 
ที่ ศธ 0513.307/ว.2001 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุ่งสุขลา  
อําเภอศรีราชา  จังหวดัชลบุรี 20230 

    5  สิงหาคม  2557 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกําหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) (ค.1) โครงการก่อสร้างท่าเทียบ
เรือ (Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร 

เรียน   ประชาชนและผู้สนใจ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. เอกสารประกอบการประชมุ  
  2. กําหนดการประชุม 

3. แบบตอบรับการประชุม 

ตามที่วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับการว่าจ้างให้เป็น       
ที่ปรึกษาของโครงการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
(Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร ซึ่งในการศึกษาดังกล่าว สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (สผ.) กําหนดให้ต้องมีการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกําหนด
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) (ค.1) ขึ้น  

ในการน้ี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้กําหนดจัดการประชุม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) (ค.1) สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการกําหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและประเด็นข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 วิทยาลัยฯ จึงขอ
เรียนเชิญท่านหรือผู้แทนพิจารณาเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) โดยกรุณาส่ง
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) ภายในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

     ขอแสดงความนับถือ 

            พลเรือเอก 

(สุพิทย์  อํานวย) 
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  คุณสุดารัตน์  รงค์ทอง โทรศัพท ์086-535-7858 อีเมล์: s.rongtong@gmail.com 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

กําหนดการประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
(Public Scoping) (ค.1) 

 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร 
วันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.30 น. 

ณ ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง 
 
 
     กําหนดการประชุม 
 

 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 09.00 - 09.10 น.  กล่าวรายงานการประชุม  โดย ผู้แทนบรษิทั ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด 
        กล่าวเปิดการประชุม  โดย นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง 

 09.10 – 09.30 น.  นําเสนอความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 
โดย รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์ ผู้ชํานาญการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 09.30 – 10.50 น.  นําเสนอขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของโครงการ 
        โดย รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 10.50 - 12.30 น.  เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น อภิปราย/แลกเปลี่ยนข้อเสนอประเด็นห่วงกังวล และข้อมูลที ่
        เก่ียวข้องต่อร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 12.30 น.     สรุปและปิดการประชุม 

  

 

 

 

หมายเหตุ : กําหนดการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
     อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันด้านล่างห้องประชุม 
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แบบตอบรับกําหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 

การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
(Public Scoping) (ค.1) 

 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร 
วันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.30 น. 

ณ ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง 
      
หน่วยงาน/ชุมชน....................................................................สถานที่ติดต่อ.................................................................................... 
โทรศัพท์.........................................โทรสาร............................................ E-Mail……………………………………………………………………. 
 
 

  ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
   สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีรายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม ดังนี้  

 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    

 
 
กรุณาส่ง แบบตอบรับกลับมาภายในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 
เบอร์โทรสาร (FAX) : 0-3835-2608 E-mail : s.rongtong@gmail.com  Facebook: Wharf Unithai 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คณุสุดารัตน์ รงค์ทอง  โทรศัพท์ 08-6535-7858  E-mail : s.rongtong@gmail.com 



 
เอกสารประกอบการประชุมการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีส�วนได�เสีย 

ในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อมและสุขภาพ (Public Scoping) (ค.1)   
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1.  ความเป็นมาของโครงการ 

 เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2533 บริษทั ยูนิไทย ชิปยารด์ แอนด ์เอนจเินียริ�ง จาํกดั (ต่อไปจะเรียกว่า “ยูนิไทย”) ไดล้งนามใน
สญัญาเช่าพื1นที�ภายในบรเิวณทา่เรอืพาณิชยแ์หลมฉบงั จากการทา่เรอืแห่งประเทศไทย เพื�อดาํเนินการโครงการอู่เรือ มกีาํหนดเวลา 
30 ปี โดยมเีงื�อนไขวา่บรษิทัจะตอ้งจดัใหม้โีรงงานและสิ�งอาํนวยความสะดวก เพื�อใหบ้รกิารซอ่มทาํตวัเรอืใตแ้นวนํ1าภายในระยะเวลา 
2 ปี นบัแต่วนัที�ลงนามในสญัญาเช่า และจะตอ้งมอู่ีแหง้ ซึ�งเป็นอู่ซ่อมเรือชายฝั �งพรอ้มสิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัใหบ้ริการเรือ
ขนาดไมต่ํ �ากวา่ 13,000 ตนักรอส ภายในเวลา 10 ปี (แกไ้ขเพิ�มเติมเมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2547 ใหข้ยายระยะเวลาการก่อสรา้งอู่
แหง้ (อู่ซอ่มเรอืชายฝั �ง) ออกไปอกี 10 ปี โดยตอ้งดาํเนินการใหเ้ปิดใชง้านไดภ้ายในวนัที� 17 ธนัวาคม 2553 และแกไ้ขเพิ�มเติมโดย
ขยายระยะเวลาสญัญาเช่าอกีไมเ่กนิ 30 ปี) 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ไดม้กีารศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสรา้งอู่แหง้ (Graving Dry Dock) ที�บริเวณท่าเรือแหลม
ฉบงั โดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรีราชา ผลจากการศึกษาพบว่า การก่อสรา้งอู่แหง้ไม่เหมาะสมกบัสภาพพื1นที� ดา้น
การเดนิเรอื เนื�องจาก เกดิการกดีขวางเสน้ทางการเดนิเรอื ขณะนาํเรอืเขา้ – ออกจากอู่ ดา้นวศิวกรรมการก่อสรา้งอู่แหง้ไม่เหมาะสม
กบัสภาพพื1นที� นอกจากนั1นไม่คุม้ค่าการลงทุนทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ดงันั1นบริษทั ยูนิไทย ชิปยารด์ แอนด ์เอนจเินียริ�ง จาํกดั จงึ
ตอ้งมกีารชดเชยสิ�งก่อสรา้งในรูปแบบอื�นแทนการก่อสรา้งอู่แหง้ ซึ�งหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเลอืกแนวทางการชดเชยใหก้บัท่าเรือ
แห่งประเทศไทยนั1น สิ�งก่อสรา้งที�จะนํามาชดเชยจะตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยแ์ละมีประโยชน์กบัการประกอบกิจการอู่เรือตาม
วตัถปุระสงคท์ี�กาํหนดไวใ้นสญัญาเดมิ โดยมมีูลค่าของการชดเชยจะตอ้งไม่ตํ �ากว่ามูลค่าในการลงทุนก่อสรา้งอู่แหง้และการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนสูงสุด การก่อสรา้งท่าเทยีบเรือ (Wharf) และเขื�อนเทยีบเรือส่วนขยาย (Quay 
Wall Extension) จงึถกูนาํมาพจิารณาเป็นแนวทางการชดเชยเพื�อทดแทนการก่อสรา้งอู่แหง้ ซึ�งมคีวามเหมาะสมตามหลกัเกณฑใ์น
การพจิารณา คือ เป็นอสงัหารมิทรพัยซ์ึ�งมปีระโยชนต่์อการดาํเนินกิจการอู่เรือ เนื�องจากการประกอบกิจการอู่ต่อเรือของบริษทั ยูนิ
ไทย ชิปยารด์ แอนด ์เอนจเินียริ�ง จาํกดั ซึ�งในปจัจุบนั การรบัต่อเรือและซ่อมเรือถูกจาํกดัดว้ยขนาดของพื1นที�ที�ใชส้าํหรบัจอดเรือ 
หากมกีารขยายเขื�อนเทยีบเรอืที�มอียู่เดมิ จะทาํใหส้ามารถรองรบัเรือที�จะมาจอดซ่อมไดเ้พิ�มมากขึ1นดว้ย และการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทยนอกจากจะไดผ้ลประโยชนต์อบแทนจากอตัราค่าเช่าที�เพิ�มมากขึ1นแลว้ ยงัสามารถใชป้ระโยชนจ์ากการใชท้่าเทยีบเรือในการ
รองรบัเรอืสนิคา้ที�มปีญัหาตอ้งจอดซ่อมแซมฉุกเฉิน ซึ�งโดยปกติการซ่อมแซมมกัจะใชเ้วลานานทาํใหก้ารท่าเรือตอ้งเสยีพื1นที�ท่าเรือ
ไปกบัการจอดซ่อมเรือซึ�งผิดวตัถปุระสงคก์ารใชง้านและส่งผลใหก้ารท่าเรือแห่งประเทศไทย ตอ้งเสยีประโยชน์จากการสูญเสีย
รายไดใ้นการรองรบัเรอืที�จะเขา้มาขนถา่ยสนิคา้ที�ท่าเรือ นอกจากนี1 เมื�อหมดสญัญาเช่าที�ดนิ การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถปรบั
พื1นที�บรเิวณเขื�อนเทยีบเรือและท่าเทยีบเรือใหร้องรบัการใหบ้ริการในดา้นอื�นๆ ไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ่้ายมากนกั เช่น ใชเ้ป็นท่าเรือใน
การขนถา่ยสนิคา้ ทาํใหค้วามเสี�ยงจากการที�การทา่เรอืแหง่ประเทศไทยจะสูญเสยีผลประโยชนเ์นื�องจากโอกาสที�จะไม่มผูีเ้ช่าประสงค์
จะเช่าต่อมเีป็นไปไดน้อ้ย  

การศึกษาผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA)  
โครงการก่อสรา้งท่าเทียบเรอื (Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร  
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 ดงันั1น บริษทั ยูนิไทย ชิปยารด์ แอนด ์เอนจิเนียริ�ง จาํกดั จึงดาํเนินโครงการจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรือ (Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร ในบริเวณปลายนอกสุดของ
บรษิทั ยูนิไทย ชปิยารด์ แอนด ์เอนจเินียริ�ง จาํกดั 

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

 การศึกษาวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรือ (Wharf) ขนาดความยาว 400 
เมตร มวีตัถปุระสงคใ์นการดาํเนินงานดงันี1  

 2.1 เพื�อเป็นการชดเชยทดแทนการสรา้งอู่แหง้ใหก้บัทา่เรอืแหลมฉบงั การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย  

 2.2 เพื�อศึกษาและวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) ตามแนวทางของสาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม (สผ.) 

3. วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

 การวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มสุขภาพ โครงการก่อสรา้งท่าเทียบเรือ (Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร มี
วตัถปุระสงคใ์นการศึกษาดงันี1 

1) ศึกษาลกัษณะที�ต ั1งและขนาดของโครงการ รายละเอยีดข ั1นตอนการดาํเนินงานของโครงการ รวมถงึโครงสรา้งพื1นฐานต่างๆ 

2) ศึกษาสภาพแวดลอ้มปจัจบุนัของบรเิวณโครงการและพื1นที�ขา้งเคียง ซึ�งคาดวา่จะไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินโครงการ 

3) ประเมินผลกระทบท ั1งทางตรงและทางออ้มที�คาดว่าจะเกิดขึ1นจากการก่อสรา้งและการดาํเนินงานของโครงการต่อ
ทรพัยากรกายภาพ ชวีภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์และคุณค่าคุณภาพชวีติ 

4) ดาํเนินการดา้นการมสี่วนร่วมของประชาชน เพื�อรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชนในพื1นที�ก่อนจะมกีารพฒันาโครงการ
โดยดาํเนินการตามแนวทางการจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มโครงการประเภทท่าเทียบของสาํนกัวิเคราะห์
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม (สวผ.) สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม (สผ.) และแนวทางการจดัทาํรายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม สาํหรบัโครงการหรือกิจการที�อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท ั1งทางคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ 

5) นําเสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และสุขภาพ ในทางลบที�อาจเกิดขึ1นจากการดาํเนินงาน
โครงการ และเพิ�มผลกระทบในทางบวกที�เกดิจากโครงการและชมุชนขา้งเคียง 

6) เสนอมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ ในบรเิวณพื1นที�โครงการและพื1นที�ขา้งเคียง 

4. แหลง่เงนิทนุ 

 แหลง่เงนิทนุของโครงการมาจากบรษิทั ยูนิไทย ชปิยารด์ แอนด ์เอนจเินียริ�ง จาํกดั 
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5. รายละเอยีดโครงการเบื,องตน้ 

 5.1 ที.ต ั,งโครงการ 

   โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรือ (Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร ตั1งอยู่ภายในพื1นที�ของบริษทั ยูนิไทย ชิปยารด์ 
แอนด ์เอนจเินียริ�ง จาํกดั ภายในทา่เรอืพาณิชยแ์หลมฉบงั ในทอ้งที�หมู่ที� 3 ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ปรากฏอยู่
ในแผนที�ภูมปิระเทศมาตราสว่น 1 : 50,000 ของกรมแผนที�ทหาร ระวางที� 5135 II (อาํเภอ ศรีราชา) ระหว่างพกิดักริดที� 1444500 
N ถงึ 1446500 N และ 703500 E ถงึ 705500 E (รูปที. 5.1-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที. 5.1-1 ที�ต ั1งโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ีโครงการ 
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 5.2 ประเภทและการดาํเนินงานของโครงการปจัจุบนั ประกอบดว้ย 

1) บริการซ่อมเรือ (Ship Repair Service) 

 งานบริการซ่อมเรือถอืเป็นกิจกรรมหลกัของบริษทั ยูนิไทยฯ ตั1งแต่เปิดดาํเนินการโดยที�ลูกคา้ไวว้างใจมาใช ้
บรกิารท ั1งในสว่นของเรือพาณิชย ์และเรือทางทหาร ดว้ยความสามารถในการรองรบัเรือตั1งแต่ขนาด Minicape (เรือขนาดเลก็ส่วน
บคุคล) กระท ั �งถงึขนาดสูงสุดถงึ Suezmax (เรอืบรรทกุคอนเทนเนอรข์นาดใหญ่ 12,000 TEU)  

2) บริการต่อเรือ (Ship Building Service) 

 การใหบ้รกิารต่อเรอื (Ship Building) ถอืเป็นการสานต่อความสามารถในการใหบ้ริการงานซ่อมเรือที�ไดด้าํเนิน
กิจกรรมมาแต่ตน้ กระท ั �งปจัจุบนัเป็นที�ยอมรบัของกลุ่มประกอบการพาณิชยน์าว ีและราชนาวีไทย โดยไดม้ีการต่อเรือที�ใช ้
เทคโนโลยชี ั1นสูงในหลายครั1ง อาท ิเรือตรวจการของราชนาวไีทย เรืออเนกประสงคน์อกน่านนํ1าขนาด 60 เมตร ของราชนาวไีทย 
โครงสรา้งแท่นนอกน่านนํ1าของ Singapore Shipyard หรือแท่นขุดลอก (Dock Barge) ของ Selmer A.S. เป็นตน้ ท ั1งนี1
ความสามารถในการต่อเรือที�ประมาณการณ์ไวอ้ยู่ที�ระดบัลาํเรือยาว 120 เมตร อาท ิเรือยอรช์ขนาดใหญ่ เรือขุดสาํรวจปิโตรเลยีม 
(FSO/FDSO) และเรอือเนกประสงคต์ามแต่ความตอ้งการของลูกคา้ และเพื�อเสรมิการบรกิารที�ครบวงจร 

3) บริการงานวิศวกรรมขนาดใหญ่ (Engineering Business Service) 

 การใหบ้ริการงานสรา้งขนาดใหญ่ (Heavy Fabrication) ถือเป็นการใหบ้ริการที�ครอบคลุมงานสรา้ง และ
ประกอบโครงสรา้งทางวศิวกรรมขนาดใหญ่ โดยใชเ้ครื�องมอืกลขนาดใหญ่และทนัสมยัภายในของยูนิไทยเป็นอุปกรณ์หลกั อาท ิ
Workshop ที�ทนัสมยั Fabrication Reaction Hull Shop, Optical Plate Profile Cutter และ CNC Plasma ตดัใตน้ํ 1า, Plate 
Bending ที�สามารถดดัเหลก็ตั1งแต่ขนาด 24 mm. เป็นตน้ไป ตลอดจนเครนขนาดยกัษ ์อาท ิเครนที�สามารถเคลื�อนที�ได ้(Mobile 
Crane) ขนาด 1000 ตนั, เครน (Inland Mobile Crane) ขนาด 250 ตนั และเครนลอยนํ1า (Floating Crane) ขนาด 100 ตนั
รวมท ั1งเครื�องมอืในการยกขึ1น-ลง (Upload/Download) ขนาดใหญ่ อาท ิการปลอ่ยเรอืลงนํ1า (Slipway) และเขื�อนเทยีบเรือ (Quay 
Wall) ขนาด 4,500 ตนั  

 ดว้ยพื1นที�ทาํงานขนาดกวา้งขวางทาํใหส้ามารถดาํเนินการก่อสรา้งและประกอบเครื�องจกัร/เครื�องมือ และ
โครงสรา้งงานขนาดใหญ่ สนองตอบความตอ้งการของลูกคา้จนเป็นที�ยอมรบัท ั1งทางดา้นคุณภาพและความเที�ยงตรงดา้นเวลา 

4) บริการโครงสรา้งงานขุดเจาะทางปิโตรเลยีม   (Offshore Service) 

 บรกิารโครงสรา้งงานขดุเจาะและสาํรวจปิโตรเลยีมทางทะเล (Petroleum Fabrication) ถอืไดว้่าบริษทั ยูนิไทย
ฯ เป็นผูน้าํในธุรกจิการก่อสรา้งและประกอบโครงสรา้งทางวศิวกรรมสาํรวจและขดุเจาะปิโตรเลยีม โดยเฉพาะในน่านนํ1าประเทศไทย 
และภูมภิาคเอเซยีแปซฟิิก ซึ�งเป็นผลสบืเนื�องจากงานประกอบและก่อสรา้งโมดูล (module) เจาะและสาํรวจทางปิโตรเลยีม โดย
ไดร้บัความไวว้างใจจากบริษทัยูโนแคล (Unocal) ในการจดัสรา้งท่อใตท้ะเล และแท่นขุดเจาะปิโตรเลยีมประจาํในอ่าวไทย และ
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
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5.3  การใชป้ระโยชนใ์นพื,นที.บริษทั ยูนิไทย ชิปยารด์ แอนด ์เอนจเินียริ.ง จาํกดั   

    การจดัสรรการใชป้ระโยชนพ์ื1นที�ภายในอู่ต่อเรือ ของบริษทั ยูนิไทย ชิปยารด์ แอนด ์เอนจิเนียริ�ง จาํกดั มลีกัษณะ
สอดคลอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรมภายใน กล่าวคือ สามารถแบ่งไดอ้อกเป็นส่วน คือ ส่วนการดาํเนินการผลติ และส่วนการบริหาร
จดัการ (รูปที. 5.3-1) 

    ส่วนการดาํเนินการผลติ : สาํหรบัการใชป้ระโยชนพ์ื1นที�ส่วนนี1  แบ่งออกเป็น 4 ส่วนพื1นที�หลกั ครอบคลุมท ั1งส่วนที�
เป็นพื1นที�ชายฝั �งของพื1นที�ถมทะเล และพื1นที�ส่วนทะเล ในการดูแลรบัผิดชอบของยูนิไทย  กล่าวคือ แบ่งเป็นพื1นที�บริการซ่อมเรือ 
พื1นที�บรกิารต่อเรือ พื1นที�งานโครงสรา้งขนาดใหญ่ และบริการงานโครงสรา้งทางทะเล โดยในการปฏบิตัิงานนั1น ยงัมหีลายส่วนที�ทาํ
หนา้ที�ในการเสริมการผลติที�สามารถทาํงานเสริมร่วมกนัภายในพื1นที� อาทเิช่น หน่วยเตรียมทรายดาํ หน่วย และ  เป็นตน้ โดยใน
สว่นนี1ยงัจดัพื1นที�เป็นลานกองวตัถดุบิร่วมกนัดว้ย 

    สว่นการบรหิารจดัการ : ในสว่นนี1 ไดแ้ก่ สว่นพื1นที�ที�จดัสรรพื1นที�เป็นส่วนการบริหาร ติดต่อ ประสานงาน ตลอดจน
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาท ิอาคารอาํนวยการ พื1นที�โรงอาหาร พื1นที�สเีขยีวริมร ั1วทางเขา้ ลานจอดรถยนต ์ลานจอด
รถ สนามกฬีา และอาคารรกัษาความปลอดภยั  

 5.4  รายละเอยีดของท่าเทียบเรือ (Wharf) 

ทา่เทยีบเรอื (Wharf) สว่นที�พจิารณาเป็นสว่นที�สรา้งใหม ่ไปบรรจบกบักาํแพงทา่เทยีบเรอืที�บรษิทั ยูนิไทยฯ จะสรา้ง
ขึ1นมาใหมเ่พื�อประกอบกนัใหเ้ป็นทา่เรอือเนกประสงค ์ความยาวหนา้ทา่รวมท ั1งสิ1นเท่ากบั 400 เมตร รายละเอยีดดงัรูปที. 5.4-1 และ
รูปที. 5.4-2  

6. ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม 

 6.1  ขอบเขตพื,นที.ศึกษา 

   พื1นที�ศึกษาของโครงการครอบคลุมพื1นที�โดยรอบที�ต ั1งโครงการรศัมี 5 กิโลเมตร ซึ�งครอบคลุมพื1นที�ต่างๆ ของ
เทศบาลนครแหลมฉบงั อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 9 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นแหลมฉบงั ชุมชนบา้นทุ่ง ชุมชนบา้นอ่าวอุดม 
ชุมชนวดัมโนรม ชุมชนบา้นน่าเก่า ชุมชนบา้นนาใหม่ ชุมชนหมู่บา้นแหลมทอง ชุมชนบา้นทุ่งกราด และชุมชนบา้นบางละมุง
 6.2  แนวทางการศึกษา 

   ยึดตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอ้มของสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม 

 

 

 

ทิศทางลากจูงเรือเข�าออกอู�แห�ง 
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 6.3  ขอบเขตการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม 

   การศึกษาทรพัยากรส่งแวดลอ้มจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมแิละทุติยภูม ิเช่น การสาํรวจภาคสนาม การ
รวบรวมเอกสารรายงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งเป็นตน้ โดยการศึกษานี1จะเนน้เฉพาะปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการ และคาดว่าจะไดร้บั
ผลกระทบจากโครงการ และ/หรือมีผลกระทบต่อโครงการ ท ั1งในระยะก่อสรา้งและระยะดาํเนินการ ซึ�งครอบคลุมทรพัยากร
สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ ทรพัยากรสิ�งแวดลอ้มทางชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ ท ั1งนี1
วธิีการศึกษาและรวบรวมขอ้มลูของโครงการแสดงดงัตารางที. 6.3-1 

 6.4  มาตรการดา้นสิ.งแวดลอ้ม 

   6.4.1 มาตรการป้องกนัและแกไขผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม 

     มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม จะนําเสนอในรูปแบบของวิธีการป้องกนั และแกไ้ข
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มที�เป็นรูปธรรม สามารถปฏบิตัไิด ้โดยครอบคลมุท ั1งระยะก่อสรา้งและระยะดาํเนินการ เพื�อใหม้าตรการฯ เกิด
ประสทิธิผลใหม้ากที�สุด โดยมาตรการฯ ที�กาํหนดไวจ้ะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

   6.4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม 

     การตดิตามตรวจสอบสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้มระหว่างการพฒันาโครงการ เป็นกิจกรรมที�จาํเป็นอย่างยิ�ง
เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพจิารณาระดบัผลกระทบที�เกิดขึ1นจริงเมื�อมกีารพฒันาโครงการแลว้ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ�งแวดลอ้มจะมกีารระบุถึงสถานีเก็บตวัอย่าง/สถานีตรวจวดั ระยะเวลา/ดชันีในการตรวจวดั/ความถี�ของการเก็บตวัอย่างหรือ
ตรวจวดั/ค่าใชจ่้าย และผูร้บัผดิชอบ 

7. การมีสว่นร่วมของประชาชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน มีบทบาทสาํคญัในการตอบสนองสิทธิข ั1นพื1นฐานของประชาชน ในการรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร 
ตอบสนองต่อการตื�นตวัของประชาชนในปญัหาสิ�งแวดลอ้มและตอบสนองความตอ้งการการรบัรูข้่าวสารเฉพาะเรื�อง และยงัมบีทบาท
ที�สาํคญัในการแลกเปลี�ยนขอ้มลูข่าวสารระหวา่งกนั คือ ประชาชนและผูด้าํเนินโครงการเป็นท ั1งผูใ้หแ้ละผูร้บั รวมถงึบทบาทดา้นการ
ใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาหารือกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ งานการมสี่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาผลกระทบสิ�งแวดลอ้มของ
โครงการจงึมวีตัถปุระสงค ์คือ 

• เพื�อสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจที�ถกูตอ้งเกี�ยวกบัโครงการ ในกลุม่ตวัแทนประชาชนในทอ้งถิ�น 

• เพื�อรบัฟงัความคิดเห็นของกลุ่มตวัแทนประชาชนในทอ้งถิ�นกบัการพฒันาโครงการ และนาํความคิดเห็นที�ไดร้บัมา
พจิารณาร่วมกบัลกัษณะโครงการ และแผนการพฒันาโครงการ เพื�อปรบัปรุงการพฒันาโครงการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถิ�น 

• เสนอแนะการดาํเนินงานดา้นการมสีว่นร่วมของประชาชนสาํหรบัโครงการในระยะต่อไป 
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ตารางที. 6.3-1 วธิีการศึกษาและรวบรวมขอ้มลู 

ปจัจยัคณุภาพสิ.งแวดลอ้ม วธิีการศึกษา/ที.มาขอ้มูล 
ทรพัยากรทางกายภาพ 
1. สภาพภูมปิระเทศ • รวบรวมขอ้มลูจากแผนที�ภูมปิระเทศ 1:50,000 และขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งจากกรมทรพัยากรธรณี 
2. สมทุรศาสตรแ์ละ 

สณัฐานวทิยาชายฝั �ง 
• รวบรวมขอ้มลูดา้นวศิวกรรมชายฝั �งที�ไดด้าํเนินการสาํรวจสภาพความลาดชนัของชายฝั �ง 

ชายหาด ความลกึของทอ้งทะเลในบรเิวณที�คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบ รวมท ั1งรวบรวมขอ้มลู
ทตุยิภูม ิดา้นสมทุรศาสตร ์เช่น ระดบันํ 1า ลกัษณะและทศิทางของคลื�น การหมนุเวยีนของ
กระแสนํ1า เป็นตนั 

• ตรวจวดัความเร็วและทศิทางของกระแสนํ1าในบรเิวณพื1นที�โครงการ ครอบคลมุช่วงเวลานํ 1าเกดิ
และนํ1าตาย 

3. อตุนุิยมวทิยา • รวบรวมขอ้มลูอตุนุิยมวทิยาบรเิวณใกลเ้คยีงพื1นที�โครงการ ในคาบ 30 ปี 
4. คุณภาพอากาศ • รวบรวมขอ้มลูทตุยิภูมแิละตรวจวดัคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื�อง จาํนวน 3 สถานีๆ ละ 7 วนั

ต่อเนื�อง ไดแ้ก่ พื1นที�โครงการ โรงเรยีดวดัแหลมฉบงั และวดับา้นนา 
5. เสยีง • รวบรวมขอ้มลูทตุยิภูมแิละตรวจวดัระดบัเสยีงอย่างต่อเนื�อง จาํนวน 3 สถานีๆ ละ 7 วนั

ต่อเนื�อง ไดแ้ก่ พื1นที�โครงการ โรงเรยีดวดัแหลมฉบงั และวดับา้นนา 
6. ความส ั �นสะเทอืนและ

แผ่นดนิไหว 
• รวบรวมขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งจากกรมทรพัยากรธรณี 

7. อทุกวทิยา • รวบรวมขอ้มลูดา้นอทุกวทิยาและชลศาสตรข์องแหลง่นํ 1าผวิดนิและนํ1าใตด้นิบรเิวณใกลเ้คยีง
พื1นที�โครงการ 

• เก็บตวัอย่างคุณภาพนํ1าผวิดนิ จาํนวน 3 สถานี บรเิวณคลองแหลมฉบงั 
8. คุณภาพนํ1าทะเล • รวบรวมขอ้มลูทตุยิภูมแิละเก็บตวัอย่างคุณภาพนํ1าทะเลชายฝั �ง จาํนวน 3 สถานี  
9. ทรพัยากรดนิ • รวบรวมขอ้มลูทรพัยากรดนิบรเิวณพื1นที�โครงการ 
ทรพัยากรทางชีวภาพ 
1. นิเวศวทิยาบนบก • รวบรวมขอ้มลูจากแผนที�ภูมปิระเทศ 1:50,000 และขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งจากรมป่าไม ้กรมอทุยาน

แห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในบรเิวณพื1นที�โครงการ 

• ศึกษาชนิดของพชืพรรณ ชนิดป่า พนัธุไ์มเ้ด่นและสตัวป่์า โดยการจดัทาํบญัชรีายชื�อพรรณไม ้
และสตัวป่์าและ โดยระบชุื�อสามญั ชื�อวทิยาศาสตรเ์รยีงตามอนุกรมวธิาน 

2. นิเวศวทิยาทางนํ 1า • รวบรวมขอ้มลูทตุยิภูมจิากสถานีประมงอาํเภอ และสมัภาษณช์าวประมงในบรเิวณใกลเ้คยีง 

• เก็บตวัอย่างนิเวศวทิยาทางนํ 1า ไดแ้ก่ แพลงกต์อนและสตัวห์นา้ดนิจาํนวน 6 สถานี ท ั1งในทะเล
และคลองแหลมฉบงั  
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ตารางที. 6.3-1 (ต่อ) 

ปจัจยัคณุภาพสิ.งแวดลอ้ม วธิีการศึกษา/ที.มาขอ้มูล 

คณุคา่การประโยชนข์องมนุษย ์
1. การใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ • รวบรวมขอ้มลูทตุยิภูมลิกัษณะการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สาํนกังาน

ที�ดนิจงัหวดัชลบรุ ีกรมพฒันาที�ดนิ และสาํนกังานเกษตรจงัหวดัชลบรุ ีเป็นตน้ 

• สาํรวจภาคสนามและรวบรวมขอ้มลูเพิ�มเตมิจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ รวบรวมแผนที�
การใชป้ระโยชนท์ี�ดนิปจัจบุนัปีลา่สุด กฎหมายและขอ้กาํหนดการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิในอนาคต 
เป็นตน้ 

2. การคมนาคม • รวบรวมขอ้มลูทตุยิภูมปิรมิาณการจราจรจากกองวศิวกรรมจราจร กรมทางหลวง 

• รวบรวมขอ้มลูทตุยิภูมปิรมิาณเรอืบรเิวณท่าเรอืแหลมฉบงัจากการท่าเรอืแห่งประเทศไทย 

• ตรวจนบัปรมิาณจราจรทางบก จาํนวน 2 สถานี ไดแ้ก่ ทางหลวงหมายเลข 7 บรเิวณสามแยก
ทางเลี1ยวเขา้พื1นที�โครงการ และถนนทางเขา้พื1นที�โครงการ 

3. ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

• รวบรวมขอ้มลูทตุยิภูมเิกี�ยวกบัการใชน้ํ 1าจากการประปาส่วนภมูภิาค ไดแ้ก่ สถติกิารใชน้ํ 1าขอ้มลู
ระบบประปาและกาํลงัการผลติ 

• รวบรวมขอ้มลูทตุยิภูมจิากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอาํเภอศรรีาชา และหน่วยงานต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง 

4. การระบายนํ1า และระบบ
บาํบดันํ 1าเสยี 

• รวบรวมขอ้มลูลกัษณะการระบายนํ1า และระบบบาํบดันํ 1าเสยีของโครงการจากเอกสารต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง 

5. การจดัการมลูฝอยและสิ�ง
ปฏกูิล 

• รวบรวมขอ้มลูการจดัการมลูฝอยและสิ�งปฏกูิลจากหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร
จดัเก็บขยะและกากของเสยีภายในพื1นที�โครงการ 

• รวบรวมขอ้มลูลกัษณะและปรมิาณของจดัการมลูฝอยและสิ�งปฏกูิลที�จะเกดิขึ1นเนื�องจากการ
ก่อสรา้งและดาํเนินโครงการจากเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

คณุคา่ตอ่คณุภาพชีวติ 
1. สภาพเศรษฐกจิ - สงัคม • รวบรวมขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิสงัคมของชมุชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงั  

• ทาํการสาํรวจภาคสนามโดยการสมัภาษณต์วัแทนของชมุชน และหน่วยงานราชการ และ
ชาวประมงชายฝั �ง โดยใชแ้บบสอบถามเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูทางดา้นเศรษฐกจิสงัคม และความ
คดิเหน็ต่อการพฒันาโครงการ 

2. สาธารณสุข อาชวีอนามยั
และความปลอดภยั 

• รวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัการบรกิารทางสุขภาพในพื1นที�ศึกษา ในดา้นความเพยีงพอของการ
บรกิาร ดา้นสาธารณสุขต่างๆ เช่น จาํนวนสถานพยาบาลและบคุลากรทางการแพทย ์เป็นตน้ 

• รวบรวมขอ้มลูสถานะทางสุขภาพปจัจบุนัของประชาชนในพื1นที�ศึกษา 

• สมัภาษณเ์จา้หนา้ที�สาธารณสุขในเขตพื1นที�ต ั1งโครงการ 

• รวบรวมขอ้มลูอาชวีอนามยัและความปลอดภยั จากเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
3. การท่องเที�ยว สุนทรยีภาพ และ

โบราณสถาน 
• รวบรวมขอ้มลูทตุยิภูมจิากเอกสารและหน่วยงานต่างๆ  

• สาํรวจภาคสนามโดยรอบพื1นที�โครงการ 
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สาํหรบักจิกรรมการมสีว่นร่วมของประชนชนของโครงการจะใชแ้นวทางของสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งกาํหนดใหม้ีกิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชนในข ั1นตอนการประเมนิผล
กระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ อย่างนอ้ย 3 คร ั1ง ดงันี1 

 คร ั1งที� 1 ในระหวา่งการเริ�มตน้การศึกษาผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ มวีตัถปุระสงคเ์พื�อใหข้อ้มูลเบื1องตน้กบัผูม้สี่วน
ไดเ้สยีจากการพฒันาโครงการ และนาํเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ พรอ้มกบัรบัฟงั
ความคิดเหน็ของประชาชน 

 คร ั1งที� 2 ในระหว่างการจดัเตรียมร่างรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ และร่างมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ มีวตัถุประสงค์เพื�อนาํเสนอรายละเอียดโครงการและขอ้มูลข่าวสารในดา้นต่างๆ และ
แนวทางการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ และมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ พรอ้มกบั
สาํรวจและรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชน 

 คร ั1งที� 3 การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ มีวตัถุประสงค์เพื�อนําเสนอขอ้มูล 
ขอ้เทจ็จรงิ และขอ้คิดเหน็เพิ�มเตมิต่อร่างรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ มาตรการป้องกนัแกไ้ขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้มดงักลา่ว 

 กลุม่เป้าหมายของการดาํเนินการมสีว่นร่วมของประชาชน 

• กลุม่ผูไ้ดร้บัผลกระทบท ั1งเชิงบวกและเชิงลบ ไดแ้ก่ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในประชาชนที�อยู่ในพื1นที�
ศึกษาในรศัม ี5 กโิลเมตร โดยรอบพื1นที�โครงการ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงั ท ั1งนี1 เนื�องจากโครงการมพีื1นที�ดาํเนินการโครงการ
ส่วนใหญ่อยู่บริเวณชายฝั �งทะเล จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบักลุ่มประมงเรือเล็กที�อยู่ใกลบ้ริเวณพื1นที�โครงการและคาดว่าไดร้บั
ผลกระทบดว้ย 

• หน่วยงานที�รบัผดิชอบในการจดัทาํรายงาย ประกอบดว้ย หน่วยงานเจา้ของโครงการ ไดแ้ก่ บริษทั ยูนิไทย   ชิปยารด์ 
แอนด ์เอนจเินียริ�ง จาํกดั และหน่วยงานที�ปรกึษาในการจดัทาํรายงาน ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นผูร้บัผดิชอบการจดัทาํ
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพของโครงการ 

• หน่วยงานที�ทาํหนา้ที�พจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ ไดแ้ก่ สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม (สผ.) สาํนกังานทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้มจงัหวดัชลบรุ ี

• หน่วยงานที�มอีาํนาจในการอนุมตักิารดาํเนินงานโครงการ ไดแ้ก่ ทา่เรอืแหลมฉบงั การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย กรมเจา้ทา่  

• หน่วยงานในระดบัจงัหวดั เช่น  และหน่วยงานดา้นสาธารณสุข การขนสง่ การอตุสาหกรรม เป็นตน้ 

• องคก์ารเอกชนดา้นสิ�งแวดลอ้ม องคก์ารพฒันาเอกชน สถาบนัศึกษา นกัวชิาการ และคณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

• สื�อมวลชนระดบัทอ้งถิ�น 

• ประชาชนท ั �วไป ประกอบดว้ย อาสาสมคัรสาธารณสุขในพื1นที�ศึกษาและประชาชนท ั �วไปที�สนใจ 
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8. การศึกษาและประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 

 การประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพของโครงการมแีนวทางการดาํเนินงานตาม (1) ประกาศกระทรวงทรพัยากร
วเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม เรื�องกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ ระเบยีบปฏิบตัิ และแนวทางในการจดัทาํรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มสาํหรบัโครงการหรือกิจการที�อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท ั1งทางดา้นคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ ลงวนัที� 29 ธนัวาคม 2552 (2) แนวทางการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มของสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม (มกราคม, 2553 ) โดยไดก้าํหนดกรอบ
การศึกษาใหม้กีารกล ั �นกรองผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ1นจากกิจกรรมการพฒันาโครงการ ซึ�งอาจส่งผลกระทบเป็นภยัคุกคามต่อ
สุขภาพของชมุชนท ั1งในระยะก่อสรา้งและระยะดาํเนินการโครงการ จากนั1นนาํผลการกล ั �นกรองดงักลา่วมาประชุมปรึกษาหารือเพื�อเพิ�ม
ใหเ้กิดกระบวนการรบัฟงัความคิดเหน็ของกลุม่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี กลุม่ผูไ้ดร้บัผลกระทบ และประชาชนท ั �วไปซึ�งจะเป็นข ั1นตอนของ
การกาํหนดขอบเขตของการกาํหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม (Public scoping) ท ั1งแนวทาง
การศึกษาเพื�อประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพของโครงการ ดงัแสดงรูปที. 8-1 

 การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ เป็นเครื�องมอืที�ช่วยประเมนิผลกระทบของโครงการที�มต่ีอสุขภาพท ั1งทางบวกและทางลบ 
โดยพจิารณาปจัจยัและการเชื�อมโยงของปจัจยัต่างๆ ท ั1งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ที�อาจมผีลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนจากการพฒันาโครงการ นาํไปสู่ขอ้เสนอแนะและการนาํเสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ ตลอดจนมาตรการ
ติดตามการลดผลกระทบต่อต่อสุขภาพประชาชน โดยเปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สีย ทุกภาคส่วนไดม้ีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเหน็ทกุข ั1นตอน 

8.1  ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

   การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพในโครงการนี1  จะพจิารณาผลกระทบสุขภาพ จากความหมายของสุขภาพ ตาม 
พ.ร.บ.สุขภาพ 2550 ที�หมายถงึ “ความสมดุลของสุขภาวะทางกาย ทางจติ ทางสงัคม และทางปญัญา อย่างเป็นองคร์วม”  

 8.2  แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

  การศึกษาและประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ การดาํเนินการตามแนวทางและหลกัเกณฑก์าร
ประเมนิผลกระทบสุขภาพของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่  

• แนวทางการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มของประเทศไทย ที�เสนอ
โดยสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม (สผ.) เดอืนธนัวาคม 2552  

• ประกาศของคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาต ิที�เกดิจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2552  

• ประกาศกระทรวงทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้ม เรื�อง การกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ ระเบยีบปฏบิตัิและแนวทางใน
การจดัทาํรายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม สาํหรบัโครงการหรอืกจิการที�อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2552 
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  8.3  ขอ้เสนอการศึกษาการกาํหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบทางดา้นสุขภาพ 

     การประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพของโครงการ มแีนวทางการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ ตามวธิีการที�เกิดจาก
นโยบายสาธารณะของสาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยใหป้ระชาชนผูม้สี่วนไดเ้สยี และภาคส่วนต่างๆ ไดเ้ขา้มามสี่วน
ร่วมในการนาํเสนอประเดน็หว่งกงัวล และแนวทางในการประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพเป็นไปอย่างครบถว้นรอบดา้นใหม้ากที�สุด มี
วธิีการดงันี1 

    1) การกล ั .นกรองโครงการ 

      โครงการดงักล่าวเขา้ข่ายที�ตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เรื�องประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ�งตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ�งแวดลอ้มและหลกัเกณฑ ์วธิีการ ระเบยีบปฏบิตัิ และแนวทางการจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม ลงวนัที� 16 
มิถุนายน 2552 และโครงการมีความประสงค์ที�จะจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ ระเบยีบปฏบิตัิ
และแนวทางในการจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม สาํหรบัโครงการหรอืกจิการที�อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงท ั1งทางดา้นคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ทร ัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวนัที� 29 ธันวาคม 2552 และประกาศ
คณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาต ิเรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพที�เกดิจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2552 

    2) การเตรียมขอ้มูล 

      มกีารจดัเตรียมขอ้มูลที�ถูกตอ้งและครบถว้น สาํหรบัใชใ้นการดาํเนินการดงักลา่ว ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปนี1
เป็นอย่างนอ้ย 

(1) ขอ้มลูพื1นที� เช่น เขตควบคุมมลพษิ เขตผงัเมอืง การใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ เป็นตน้ 
(2) ขอ้มลูขดีความสามารถในการรองรบั (Carrying Capacity) ของพื1นที� (หากม)ี 
(3) ขอ้มลูการตรวจวดัคุณภาพสิ�งแวดลอ้มและขอ้มลูดา้นสถานะสุขภาพของชมุชน 
(4) ขอ้มลูประชากร เช่น กลุม่เสี�ยง (เดก็ สตรมีคีรรภ ์ผูสู้งอายุ และผูม้โีรคประจาํตวั) 

   3) การกาํหนดขอบเขตการศึกษา 

    (1) ขอบเขตดา้นพื1นที� 

      พื1นที�เ ป้าหมายสําหร ับการดําเนินงานการประชาสมัพนัธ์และการร ับฟังความคิดเหน็ที �มตี ่อโครงการ 
ประกอบดว้ย ชุมชนที�อยู่ในพื1นที�เขตการปกครองของเทศบาลนครแหลมฉบงั อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ซึ�งอยู่ในพื1นที�ศึกษา
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ รศัม ี5 กโิลเมตร จากที�ต ั1งโครงการ 
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    (2) กลุม่เป้าหมาย 

• พนกังานและคนงานก่อสรา้งที�ปฏบิตังิานในพื1นที�โครงการ 

• ประชาชนในชมุชนรอบโครงการฯ รศัมศึีกษา 5 กิโลเมตร จากที�ต ั1งโครงการ จาํนวน 1 เทศบาลนครแหลม
ฉบงั ชุมชน 9 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นอ่าวอุดม ชุมชนบา้นทุ่ง ชุมชนบา้นแหลมฉบงั ชุมชนวดัมโนรม ชุมชนหมู่บา้นแหลมทอง 
ชมุชนบา้นนาเก่า ชมุชนบา้นนาใหม ่ชมุชนบา้นทุง่กราด และชมุชนบา้นบางละมงุ 

    (3) ปจัจยัที�อาจสง่ผลกระทบต่อสุขภาพ 

     ในการศึกษาที�ปรกึษาจะพจิารณาปจัจยัสาํคญัที�อาจสง่ผลกระทบต่อสุขภาพดงันี1 

• การเปลี�ยนแปลงสภาพและการใชท้รพัยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรพัยากรที�ดนิ ทรพัยากรนํ1า ทรพัยากร
ประมง ทรพัยากรป่าไม ้ความหลากหลายทางชวีภาพ ทรพัยากรแร่ธาต ุทรพัยากรธรรมชาตอิื�นๆ และระบบนิเวศ 

• การผลติ ขนส่ง และการจดัเก็บวตัถอุนัตราย โดยจะตอ้งแจง้ประเภท ปริมาณและวธิีดาํเนินการของวตัถุ
อนัตรายทกุชนิด 

• การกําเนิดและการปล่อยของเสียและสิ�งคุกคามสุขภาพจากการก่อสรา้ง จากกระบวนการผลิต และ
กระบวนการอื�นใด ไม่ว่าจะเป็นขยะ กากของเสยี กากของเสยีอนัตราย นํ1าเสยี ขยะติดเชื1อ ความรอ้น มลสารทางอากาศ ฝุ่ น แสง 
เสยีง กลิ�น การส ั �นสะเทอืน และกมัมนัตภาพรงัส ี

• การรบัสมัผสัต่อมลสารและสิ�งคุกคามสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเสน้ทางการรบัสมัผสัเขา้สู่ร่างกาย เช่น โดยการ
หายใจ การรบัประทาน การสมัผสัทางผวิหนงั เป็นตน้ การรบัสมัผสัของคนงานหรอืผูป้ฏบิตังิานในโครงการหรอืกจิการการรบัสมัผสั
ของประชาชนโดยรอบโครงการหรอืกจิการ เป็นตน้ 

• การเปลี�ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจา้งงาน และสภาพการทาํงานในทอ้งถิ�น ท ั1งทางบวกและทาง
ลบ เช่น ความเสี�ยงและอบุตัเิหตจุากการทาํงาน การเปลี�ยนแปลงในระบบนิเวศ ทรพัยากร และห่วงโซ่อุปทานของสนิคา้ และบริการ
ที�เป็นฐานการดาํรงชวีติหลกัของประชาชน กลุม่ใดกลุม่หนึ�งในพื1นที� 

• การเปลี�ยนแปลงและผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องประชาชนและชุมชน ท ั1งความสมัพนัธภ์ายในชุมชนและ
ภายนอกชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิ�งการอพยพของประชาชนและแรงงาน การเพิ�ม/ลด พื1นที�สาธารณะของชุมชน และความขดัแยง้ที�อาจจะ
เกดิขึ1นจากการดาํเนินโครงการหรอืกจิการดงักลา่ว 

• การเปลี�ยนแปลงในพื1นที�ที�มีความสาํคญัหรือเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรม เช่น ศาสนสถาน สถานที�ที�
ประชาชนสกัการบูชา หรือสถานที�ประกอบพธิีกรรมของชุมชนทอ้งถิ�น พื1นที�ที�มคีวามสาํคญัทางประวตัิศาสตร ์และโบราณสถาน
สาํคญั 
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• ผลกระทบที�เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง โดยเฉพาะกลุ่ม
ประชาชนที�มคีวามเปราะบาง เช่น เดก็ ผูพ้กิาร ผูสู้งอายุ เป็นตน้ 

• ทรพัยากรและความพรอ้มของภาคสาธารณสุข ท ั1งในแงข่องการเสริมสรา้งการป้องกนั การรกัษา และการ
ฟื1 นฟูสุขภาพของประชาชน ที�อาจเกี�ยวเนื�องกบัโครงการหรือกิจการ รวมถงึความพรอ้มของขอ้มูลสถานะสุขภาพในพื1นที�ก่อนมกีาร
ดาํเนินการ การจดัระบบฐานขอ้มลูเพื�อตดิตามผลกระทบ  ขดีความสามารถการสาํรวจโรค และการรบัมอืกบัอุบตัิภยัและภยัพบิตัิที�
อาจเกดิขึ1น  

    (4) แนวทางการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการดาํเนินโครงการ 

• ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการระเบยีบปฏบิตัิและ
แนวทางในการจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม สาํหรบัโครงการหรือกิจการที�อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงท ั1งทางดา้นคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ ลงวนัที� 29 ธนัวาคม 2552  

• แนวทางการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มของประเทศไทย 
(ฉบบัปรุงใหม่) สาํนกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม (ธนัวาคม 
2552) 

• ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพที�เกิด
จากการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2552 

     (5) วธิีการศึกษา 

• การศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยเก็บขอ้มูลจากฐานขอ้มูลทุติยภูม ิไดแ้ก่ ผลการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม และขอ้มลูปฐมภูม ิดว้ยวธิีการสงัเกตและการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ รวมท ั1งการสนทนากลุม่ 
อย่างมสี่วนร่วม (Participative Focus Group) จากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ซึ�งเป็นตวัแทนของชุมชนที�อยู่รอบโครงการฯ การใชแ้บบ
ประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพ การจดักจิกรรมโครงการมสีว่นร่วมของชมุชน 

• การศึกษาขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative Study) โดยพจิารณาจากปจัจยัที�อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพที�
สาํคญักบัชมุชน 

     (6) เครื�องมอื 

• เครื�องมอืทางสงัคมศาสตร ์เช่น การใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่มย่อย แบบ
ประเมนิการสนทนากลุม่ย่อย 

• เครื�องมอืทางวทิยาศาสตร ์เช่น การตรวจวดัคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม สถติทิางดา้นสถานะสุขภาพของชมุชน 
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    4) การประเมิน (Assessment)  

     (1) การรวบรวมขอ้มลูพื1นฐาน (Baseline Information/Profiling)  

      ขอ้มูลปฐมภมิู เป็นขอ้มลูพื1นฐานระดบับคุคลและระดบัชมุชน และจะใชเ้ครื�องมอืและวธิีการทางสงัคมศาสตรใ์น
การสาํรวจรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ การใชแ้บบสมัภาษณ ์โดยผูเ้ชี�ยวชาญจะทาํการออกแบบสอบถามที�ครอบคลุมปจัจยักาํหนดสุขภาพ 
ซึ�งสมัพนัธก์บัสิ�งคุกคามของโครงการ จากนั1นทาํการกาํหนดขอบเขตชุมชนที�มโีอกาสไดร้บัผลกระทบหรือมคีวามสนใจเป็นพเิศษ 
รวมท ั1งกาํหนดจาํนวนตวัอย่างประชาชนที�จะทาํการศึกษาตามหลกัสถติ ิรวบรวมขอ้มลูโดยวธิีการสาํรวจทางสงัคมศาสตร ์

     ขอ้มูลทติุยภมิู สามารถจาํแนกไดด้งันี1 

      ก) ขอ้มลูคุณภาพสิ�งแวดลอ้มในบรเิวณพื1นที�ศึกษา เช่น คุณภาพอากาศและนํ1า เป็นตน้ ไดจ้ากการรวบรวมผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ท ั1งที�ดาํเนินการโดยหน่วยงานของรฐัและเอกชน รวมท ั1งขอ้มูลแหล่งกาํเนิดอื�นๆ ใน
ลกัษณะเดยีวกนักบัโครงการ 

      ข) ขอ้มลูระบบการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขในพื1นที� เช่น จาํนวนสถานบริการและบุคลากรทางการแพทย ์การ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นตน้ สถานะทางสุขภาพของชมุชน เช่น อตัราการเจบ็ป่วย สถติโิรค เป็นตน้  

      ค) ข อ้มูลการให บ้ริ การด า้นอนาม ัยสิ� งแวดล อ้มในพื1 นที�  เ ช่ น การจ ัดการของเสีย นํ 1าดื� ม นํ 1า ใ ช ้ 
การสุขาภบิาลที�พกัอาศยั เป็นตน้ 

      ง) ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการในลกัษณะเดยีวกนั หรอืในพื1นที�ศึกษา 

    (2) การประเมนิระดบัของผลกระทบ (Identified Health Impact) 

      การประเมินระดบัของผลกระทบ เพื�อบ่งชี1และแจกแจงลกัษณะของผลกระทบต่อสุขภาพที�อาจเกิดขึ1นจาก
โครงการ ประกอบดว้ยข ั1นตอนดงันี1 

• การแจกแจงขอ้มลูผลกระทบต่อสุขภาพของสิ�งคุกคามแต่ละชนิด 

• การจดัระดบัความเสี�ยงของสิ�งคุกคามแต่ละชนิด  

    (3) การเสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบและการจดัทาํรายงาน  

     การเสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบและการจดัทาํรายงาน จะตอ้งครอบคลุมประเด็นตามที�ไดม้กีาร
ประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพไวอ้ย่างเหมาะสม โดยไดค้าํนึงถงึการป้องกนัและแกไ้ขท ั1งระยะส ั1นและระยะยาว  
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   5) การทบทวนรายงาน (Public Reviewing) และการพจิารณารายงานและการตดัสนิใจ (Review and Decision 
Making)  

     (1) การทบทวนรายงาน (Public Reviewing)  

          โครงการจะดาํเนินการจดัเวทีทบทวนร่างรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ สาํหรบั
โครงการหรือกิจการที�อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท ั1งทางดา้นคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ เพื�อใหป้ระชาชนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นสมบูรณ์ของร่าง
รายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ รวมถงึนาํเสนอขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง และขอ้คิดเหน็เพิ�มเติมต่อร่างรายงานการ
ประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพดงักล่าว ท ั1งนี1หลงัจากจดัเวททีบทวนร่างรายงาน ที�ปรึกษาจะจดัทาํรายงานสรุปความ
คิดเหน็ของผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งและสาธารณชนพรอ้มท ั1งคาํชี1แจง และนาํเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม
และสุขภาพ เพื�อการดาํเนินการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ โดยสง่ใหส้าํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มเพื�อทราบ และสง่ใหส้าํนกังานคณะกรรมการสุขภาพเพื�อทราบและเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป 

    (2) การพจิารณารายงานและการตดัสนิใจ (Review and Decision Making)  

          การพิจารณาโดยคณะกรรมการผูช้ ํานาญการเป็นไปตามที� พ.ร.บ. ส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 กาํหนด 

   6) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  

    การติดตามตรวจสอบมวีตัถปุระสงคเ์พื�อตรวจสอบความถูกตอ้งและแม่นยาํของการประเมนิผลกระทบที�ศึกษาไว ้
ประเมนิวา่มาตรการลดผลกระทบไดถ้กูนาํไปปฏบิตัหิรอืไม ่และเพื�อประเมนิประสทิธิภาพของมาตรการดงักลา่ว 

     การติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสุขภาพและมาตรการติดตามดา้น
สุขภาพ จะครอบคลุมถึงการติดตามตรวจสอบในส่วนของมาตรการดา้นสุขภาพท ั1งระหว่างการก่อสรา้งและดาํเนินการดว้ยโดย
หน่วยงานอนุญาต   

    ภายหลงัจากการจดัประชุมรบัฟงัความคิดเหน็เกี�ยวกบัขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) จะเปิดช่องทางรบัฟงัความคิดเหน็ต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาอย่างต่อเนื�องเป็น
ระยะ 15 วนั รวมท ั1งลงพื1นที�เพื�อสาํรวจและรบัฟงัความคิดเห็นของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีในกลุม่ประชากรศึกษา โดยจะจดั
ประชุมกลุม่ย่อย (Focus Group) และใชก้ารสมัภาษณ์เจาะลกึ (In-depth Interview) จากนั1นทาํรายงานสรุปความคิดเหน็ของ
สาธารณชนและผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งและนาํเสนอต่อสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ รวมท ั1งแสดงรายงานสรุปความคิดเหน็ดงักลา่วไวย้งัที�ประชาชนหรือผูม้สี่วนไดเ้สยีเขา้ถงึและพบเหน็โดยงา่ย เช่น 
เทศบาลนครแหลมฉบงั กองสาธารณสุขเทศบาลแหลมฉบงั โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพตาํบล บา้นผูน้าํชมุชน ต่อไป 
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9. การรบัฟังความคิดเหน็ และช่องทางการสื.อสาร 

 การจดัรบัฟงัความคิดเหน็คร ั1งนี1 เป็นการรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีในการกาํหนดขอบเขตและแนว
ทางการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ (Public Scoping) (ค.1) โครงการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอื (Wharf) ขนาดความยาว 
400 เมตร ของบรษิทั ยูนิไทย ชปิยารด์ แอนด ์เอนจเินียริ�ง จาํกดั   

 ท ั1งนี1 นอกจากการรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีในการกาํหนดขอบเขตและแนวทางการประผลกระทบ
สิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ (Public Scoping) (ค.1) ดงักลา่ว ดว้ยการจดัประชุมรบัฟงัความคิดเหน็ ท่านสามารถแสดงความคิดเหน็
ต่อการกาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ (Public Scoping) (ค.1) ฉบบันี1ได ้โดยส่ง
ขอ้คิดเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของทา่นไปที� 
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