
 
 
 
ที่ ศธ 0513.307/1148   คณะพาณชิยนาวีนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลทุ่งสุขลา  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 
          20  มีนาคม 2558 

 
เร่ือง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ค.2) ในการจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการก่อสร้างท่าเทียบ (Wharf) ขนาดความยาว 400 
เมตร ของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

 

เรียน   ผู้แทนหน่วยงานและประชาชนผู้สนใจ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดข้อมูลการศึกษา 
  2. ก าหนดการ 
  3. แบบตอบรับประชุม 
   

ตามที่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับการว่าจ้างให้เป็นที่
ปรึกษาในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (Wharf) 
ขนาดความยาว 400 เมตร ของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด ซึ่งในการศึกษาดังกล่าว ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก าหนดให้ต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวิเคราะหส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(Public Scoping) (ค.1) ขึ้นเมื่อวันศุกรท์ี่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบังแล้วนั้น 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

 

ในการนี้ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ก าหนดจัดการประชุม
กลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.2) เพื่อเปิดเผยข้อมูลความเป็นจริงของการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะและประเด็นข้อห่วงกังวลในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานฯ ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
คณะฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนพิจารณาเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ค.2) 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวที่ท่านสะดวก (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3) ภายในวันศุกรท์ี่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

      พลเรือเอก 
(สุพิทย์  อ านวย) 

คณบดีคณะพาณิชยนาวนีานาชาติ 
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสุดารัตน์  รงค์ทอง โทรศัพท ์08-6535-7858 อีเมล์: s.rongtong@gmail.com 
 

mailto:s.rongtong@gmail.com


โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรือ (Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร  
ของบรษิทั ยูนไิทย ชิปยาร์ด แอนด ์เอนจเินยีริ่ง จ ากดั 

ท่าเทียบเรือ 
A5 

พื้นที่โครงการ 

 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด ได้ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ภายในบริเวณท่าเรือ
พาณิชย์แหลมฉบัง จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อด าเนินการโครงการอู่เรือ มีก าหนดเวลา 30 ปี โดยมีเงื่อนไข
ว่าบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีโรงงานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให้บริการซ่อมท าตัวเรือใต้แนวน้ า ภายในระยะเวลา 
2 ปี นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาเช่า และจะต้องมีอู่แห้ง ซึ่งเป็นอู่ซ่อมเรือชายฝั่งพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ให้บริการเรอืขนาดไม่ต ากว่า 13,000 ตันกรอส ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้มกีารศกึษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้าง
อู่แห้ง พบว่า การก่อสร้างอู่แห้งไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เนื่องจากกีดขวางเส้นทางการเดินเรือในปัจจุบัน และไม่
คุ้มค่าการลงทุนทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

 ดังนั้นบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ 
เอนจิเนียริ่ง จ ากัด จึงต้องมีการชดเชยในรูปแบบอื่นแทน
โดยมูลค่าของการชดเชยจะต้องไม่ต่ ากว่ามูลค่าในการ
ลงทุนก่อสร้างอู่แห้ง และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
จะต้องได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด การก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือ (Wharf) จึงถูกน ามาพิจารณาเป็นแนว
ทางการชดเชย ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะได้ผล
ประโยชน์ตอบแทนจากอัตราค่าเช่าที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว  
ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการใช้ท่าเทียบเรือในการ
รองรับเรือสินค้าที่มีปัญหาต้องจอดซ่อมแซมฉุกเฉินซึ่ง
โดยปกติการซ่อมแซมมักจะใช้เวลานานท าให้การท่าเรือ 
ต้องเสียพืน้ที่ท่าเรือไปกับการจอดซ่อมเรอื ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ 
การใชง้านและส่งผลใหก้ารท่าเรือแหง่ประเทศไทย ต้องเสียประโยชน์จาก 
การสูญเสยีรายได้ในการรองรับเรือที่จะเข้ามาขนถ่ายสินคา้ที่ท่าเรอื นอกจากนีเ้มื่อหมดสัญญาเช่าที่ดินแล้ว การท่าเรือ
แห่งประเทศไทยก็สามารถปรับพื้นที่บริเวณเขื่อนเทียบเรือและท่าเทียบเรือให้รองรับการให้บริการในด้านอื่นๆ ได้โดย
เสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก เช่น ใช้เป็นท่าเรือในการขนถ่ายสินค้า ท าให้สามารถลดความเสี่ยงจากการที่ผู้เช่าไม่ประสงค์
จะเชา่ต่อได้ 

 1.  เพื่อเป็นการชดเชยทดแทนการสร้างอู่แห้งให้กับท่าเรอืแหลมฉบัง การท่าเรอืแห่งประเทศไทย  
 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตามแนวทางของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) 

ความเป็นมาของโครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

แหล่งเงินทุน 

บริษทั ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจเินียริ่ง จ ากัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



   พื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ต่างๆ ของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ชุมชนบ้านทุ่ง 
ชุมชนบ้านอา่วอุดม ชุมชนวัดมโนรม ชุมชนบ้านน่าเก่า ชุมชนบ้านนาใหม่ ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง ชุมชนบ้านทุ่งกราด 
และชุมชนบ้านบางละมุง 

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานศึกษา 

 ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างขอบเขตการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม
เมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 143 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

คณะพานิชยนาวนีานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
เลขที ่199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลทุ่งสุขลา  

อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
คุณสุดารัตน์ รงค์ทอง  

โทรศัพท์: 086-5357858   โทรสาร: 038-352607-8   
E-mail: s.rongtong@gmail.com 

ช่องทางการตดิต่อสื่อสาร 

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด  
 

ท่าเรือแหลมฉบัง ต าบลทุ่งสุขลา  
อ าเภอศรีราชา ชลบุรี 20230 

เรอืเอกดุสติ มิทธิยา  
โทรศัพท์: 0-3840-7000 ต่อ 7533  โทรสาร: 0-3840-7011   

E-mail : dusit.m@unithai.com 

• ผลกระทบเรื่องคุณภาพน้ าจากการขุดลอกตะกอน 
• ฝุน่ละออง การฟุ้งกระจายจากการใช้สารเคมี 
• การเข้า-ออกของเรอืประมงขนาดเล็กในพืน้ที่แหลมฉบัง 
• การจราจรของพนักงานของบริษัทฯ 
• ขอให้เพิ่มการศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพอากาศใน

ช่วงเวลากลางคืน โดยเฉพาะในชุมชนบ้านแหลมฉบัง  
 

• ผลกระทบเรื่องการจราจรต่อชุมชนนอกพืน้ที่ศึกษา 
• ระบบการตรวจวัดการกัดเซาะตลิ่งจากการเดินเรือ 
• มูลฝอยจากคนงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงก่อสร้าง 
• ขอให้ดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นให้มีน้อย

ที่สุด เพื่อให้ชุมชนและบริษทัฯ สามารถอยู่รว่มกันได้ 
• มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับชุมชน 
 

mailto:s.rongtong@gmail.com
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  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ก ำหนดกำร 
การประชุมกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ค.2) 

โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร  

ของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
 

ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2558  
 

วันที่ เวลำ สถำนที่ ชุมชน 

7 เม.ย. 58 9.30 – 12.00 น.  ที่ท าการชุมชนบ้านอ่าวอุดม ชุมชนบ้านทุ่ง 

   ชุมชนบ้านอ่าวอุดม 

 14.00-16.30 น. โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ชุมชนบ้านแหลมฉบัง 

 18.30-20.00 น. ที่ท าการชุมชนวัดมโนรม ชุมชนวัดมโนรม 

   ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง 

   ชุมชนบ้านนาเก่า 

8 เม.ย. 58 9.30 – 12.00 น.  ที่ท าการชุมชนบ้านบางละมุง ชุมชนบ้านบางละมุง 

   ชุมชนบ้านนาใหม่ 

   ชุมชนบ้านทุ่งกราด 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

แบบตอบรับการประชมุกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ค.2) 
 
 

โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร  

ของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
 

ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน พ.ศ.2558  

      
 
หน่วยงาน/ชุมชน.................................................................สถานที่ติดต่อ.............................................................................. 

โทรศัพท์.........................................โทรสาร............................................ E-Mail……………………………………………..……………. 
 

 

ไม่  สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
เข้าร่วมประชุมได้ ณ  
 ที่ท าการชุมชนบ้านอ่าวอุดม     ที่ท าการชุมชนวัดมโนรม   
 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง    ท าการชุมชนบ้านบางละมุง 
โดยขอแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
 

1. ชื่อ-สกุล.....................................................................ต าแหนง่............................... เบอร์โทรศัพท์.................................. 

2. ชื่อ-สกุล.....................................................................ต าแหนง่............................... เบอร์โทรศัพท์.................................. 

3. ชื่อ-สกุล.....................................................................ต าแหนง่............................... เบอร์โทรศัพท์.................................. 

4. ชื่อ-สกุล.....................................................................ต าแหนง่............................... เบอร์โทรศัพท์.................................. 

5. ชื่อ-สกุล.....................................................................ต าแหนง่............................... เบอร์โทรศัพท์.................................. 

6. ชื่อ-สกุล.....................................................................ต าแหนง่............................... เบอร์โทรศัพท์.................................. 

7. ชื่อ-สกุล.....................................................................ต าแหนง่............................... เบอร์โทรศัพท์.................................. 

8. ชื่อ-สกุล.....................................................................ต าแหนง่............................... เบอร์โทรศัพท์.................................. 

9. ชื่อ-สกุล.....................................................................ต าแหนง่............................... เบอร์โทรศัพท์.................................. 

10. ชื่อ-สกุล.....................................................................ต าแหนง่............................... เบอร์โทรศัพท์.................................. 

 
กรุณาส่ง แบบตอบรับกลับมาภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 
เบอร์โทรสาร (FAX): 038-352607-8  E-mail : s.rongtong@gmail.com 
 

ผู้ประสานงานโครงการ  
คุณสุดารัตน์ รงค์ทอง  โทรศัพท์ 086-5357858   


