6. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพ
และสังคม

บทที่ 6
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพ
และสังคม
6.1 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพ
6.1.1 วัตถุประสงคของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสุขภาพ
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสุขภาพ (Health Impact Assessment:
HIA) นี้จัดทําขึ้นเพื่อจําแนกและพิจารณาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ที่
อาจเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
วัตถุประสงคของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสุขภาพ คือ
• เพื่อสรุปและประเมินสถานภาพปจจุบันของสุขภาพประชาชนทั่วไป
และพนักงานที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง
ระยะที่ 2
• เพื่อจําแนกผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่อาจเกิดขึ้นตอสุขภาพ
ของประชาชน อันเนื่องมาจากโครงการ และระดับความสําคัญ ของ
ผลกระทบนั้นๆ
• เพื่อเสนอแนะแนวทางที่จะสงเสริมผลประโยชน บรรเทาผลกระทบที่
เป น อั น ตราย และเน น ถึ ง ผลกระทบที่ เ หลื อ อยู ภายหลั ง จากที่ ไ ด
ดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบแลว
• เพื่ อ พิ จ ารณาว า โครงการจะส ง ผลกระทบร า ยแรงต อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนหรือไม
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6.1.2 ขอกําหนดทางดานกฎหมายสําหรับการวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพ
ในขณะนี้ รั ฐ บาลไทยอยู ใ นระหว างการร า งพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห ง ชาติ
เพื่อ ใหมั่ นใจวา ประเด็น ทางสุขภาพไดรั บการพิ จารณาทั้ง ในระดับ นโยบาย
สาธารณชน และ/หรือ ระดับโครงการพัฒนาที่ไดกําหนดไว
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (สผ.) ภายใตการกํากับ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดใหโครงการพัฒนา
บางประเภทรวมทั้งโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ตองจัดทํา
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสุขภาพ นอกจากนี้ สผ. ยังไดตีพิมพ
แนวทางการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสุขภาพ (2544) ซึ่งไดกําหนด
องคประกอบที่จําเปน และขั้นตอนการดําเนินงาน ดังแสดงในหัวขอที่ 3.0
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดปฏิบัติตามนโยบายของรัฐดังกลาว โดย
บริษัทฯ ไดทําการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพและไดนําเอาระบบดังกลาวมา
ปฏิบัติตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางระบบ
การจัดการสุขภาพที่เปนแบบแผน เพื่อใหเกิดประโยชนที่เหมาะสมตอสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน ดังจะเห็นไดจากการดําเนินการที่เหมาะสม
ตามนโยบายดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย (GO-HES) ของ
บริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหพนักงานและผูรับเหมานําเอา “ธรรมเนียมปฏิบัติ” ในการ
ทํางานของบริษัทฯ ไปใชเพื่อกอใหเกิด “การพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งกับตนเอง
เพื่อนรวมงาน ครอบครัว และชุมชน”
6.1.3 วิธีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสุขภาพ
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสุขภาพของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบ
แหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ประกอบดวย:
• รายละเอียดของโครงการโดยยอ (รายละเอียดของโครงการไดแสดงไว
ในบทที่ 2)
• รายชื่อและรายละเอียดของชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบทางสุขภาพ
และข อ มู ล สุ ข ภาพของชุ ม ชนนั้ น ๆ (รายละเอี ย ดได แ สดงไว ใ นการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม)
• การประเมินขอมูลสุขภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน (Existing environmental
health data)
• การเสนอมาตรการลดผลกระทบ
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• การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย
• แผนการติดตามตรวจสอบ
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสุขภาพ ใชเครื่องมือดังตอไปนี:้
• การสํารวจ และการปรึกษาหารือกับชุมชน
• การปรึกษาหารือกับผูประกอบการ ซึ่งไดแก บริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด รวมทั้งนายแพทยโชคชัย เคารพาพงษ หัวหนาแพทยของ
บริษัทฯ
• การปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทัง้ หมด ไดแก สาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา รวมไปถึงประชาชนที่อาศัยอยู
ในเกาะสมุยและจังหวัดสงขลา
6.1.4 รายละเอียดโครงการ
ในการวิเคราะหผลกระทบฯ ทางสุขภาพนั้น กิจกรรมที่สําคัญซึ่งอาจสงผล
กระทบทางสุขภาพ มีดังตอไปนี้
• การดําเนินงานทั่วไปของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะ
ที่ 2
• การกําจัดของเหลวหรือน้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ําเปนองคประกอบหลัก
และน้ําโคลนขุดเจาะที่มีสารสังเคราะหเปนองคประกอบหลัก (synthetic
drilling fluid)
• การระบายกาซออกสูบรรยากาศ
• การอั ด น้ํ า จากกระบวนการผลิ ต กลั บ เข า สู ชั้ น ใต ดิ น (ตามแผนการ
ดําเนินงานที่จัดทําไว)
• ความเปนไปไดที่จะเกิดการรั่วไหลของน้ํามันขนาดใหญ
ที่ตั้งโครงการซึ่งสัมพันธกบั ชุมชนที่ไดรบั ผลกระทบ
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ตั้งอยูหางจากจังหวัด
สุราษฎรธานีประมาณ 175 กม. หางจากจังหวัดสงขลาประมาณ 290 กม. และ
หางจากเกาะสมุยประมาณ 130 กม. สําหรับชุมชนที่อยูใกลพื้นที่โครงการฯ
มากที่สุดตั้งอยูในระยะหางออกไปมากกวา 100 กิโลเมตร ดังนั้นคาดวา
ผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของชุมชน อันเนื่องมาจากการดําเนินการของ
โครงการฯ จะอยูในระดับไมมีนัยสําคัญ ชุมชนที่มีความเปนไปไดสูงสุดที่จะ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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ไดรับผลกระทบจากโครงการฯ ประกอบดวย
• พนักงานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
• ชาวประมง
• ประชาชนที่อาศัยอยูบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
• ชุมชนในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตอําเภอเมืองซึ่งอยูใกล
กับหนวยกิจกรรมของบริษัทฯ ที่ตั้งอยูบนฝง
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองการในพื้นที่
หนวยกิจกรรมที่มีอยูในปจจุบันของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ซึ่งไดแก
ศูนยซอมบํารุงและศูนยฝกอบรมเศรษฐพัฒน จังหวัดสงขลา จะทําหนาที่เปน
หนวยสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคพื้นดินของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลง
ปลาทอง ระยะที่ 2 ไดอยางเพียงพอ และไมมีความจําเปนที่จะตองขยาย
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและหน ว ยงานรองรั บ การผลิ ต น้ํ า มั น ภาคพื้ น ดิ น
(onshore oil-handling facilities) สําหรับโครงการนี้
ในการดําเนินการและบํารุงรักษาโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะ
ที่ 2 คาดวาตองเพิ่มพนักงานเพื่อปฏิบัติงานนอกฝงเพียง 24 คน ซึ่งพนักงาน
จํานวนดังกลาวนี้จะพักอาศัยที่บริเวณหองพักบนแทนที่อยูอาศัยและใชระบบ
ขนสงพนักงานไป-กลับ ณ ศูนยกลางแหลงปลาทอง (The Platong Complex)
ของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 1 โดยไมตองเพิ่มจํานวน
เที่ยวเดินเรือโดยสาร (crew boats) การขนสงพนักงานที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถ
รองรับไดโดยเพิ่มจํานวนเที่ยวบินของเฮลิคอปเตอรเพียงหนึ่งเที่ยวตอสัปดาห
เทานั้น ทั้งนี้ ไมตองเพิ่มเติมหรือขยายสิ่งอํานวยความสะดวกบนฝงเพื่อรองรับ
การดําเนินงานของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 แตอยาง
ใด
6.1.5 การประเมินสภาวะสุขภาพปจจุบันของชุมชนเปาหมาย (Target
Communities)
ขอมูลประชากรและสถานะทางสุขภาพ ในจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัด
สงขลา และเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานีมีประชากรทั้งสิ้น 9 แสนคน โดยมีประมาณ 4 หมื่นคน
อาศัยอยูในเกาะสมุย อัตราสวนของผูใหบริการทางสาธารณสุขตอประชากรของ
จังหวัดสุราษฎรธานี และเกาะสมุยเทากับ 0.22% และ 0.37% ตามลําดับ ทั้งนี้
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จํ า นวนประชากรของเกาะสมุ ย นั้ น ไม ร วมนั ก ท อ งเที่ ย วที่ อ าศั ย อยู บ นเกาะ
อัตราสวนของผูใหบริการทางสาธารณสุขตอประชากรของจังหวัดสงขลาเทากับ
0.17% ตารางที่ 6-1 และ 6-2 แสดงจํานวนประชากร ครัวเรือน สถานบริการ
สาธารณสุข และเจาหนาที่สาธารณสุข
ตารางที่ 6-1

จํานวนประชากรและครัวเรือนในจังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสงขลา และเกาะสมุย ในป พ.ศ. 2546

ขอมูล

สุราษฎรธานี
จํานวนประชากรรวม
938,478
ชาย
467,820
หญิง
470,658
จํานวนครัวเรือน
292,221
ที่มา: กรมการปกครอง, 2546 (http://www.dopa.go.th)

จํานวน
สงขลา
1,291,448
633,652
657,796
342,754

เกาะสมุย
41,780
20,459
21,321
18,051

ตารางที่ 6-2
จํานวนสถานพยาบาลสาธารณสุขของรัฐ และเจาหนาที่สาธารณสุข
ในจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสงขลา และเกาะสมุย ในป พ.ศ. 2546
ขอมูล

สุราษฎรธานี(1)

สถานพยาบาลสาธารณสุข
โรงพยาบาลทั่วไป
9
โรงพยาบาลศูนย
0
โรงพยาบาลชุมชน
15
สถานีอนามัย
165
เจาหนาที่สาธารณสุข
แพทย
163
ทันตแพทย
36
เภสัชกร
118
พยาบาล
1,785
รวม
2,102
(1)
ที่มา: สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี, 2546.
(2)
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, 2546.

จํานวน
สงขลา (2)

เกาะสมุย (2)

11
3
15
175

2
0
0
9

229
46
96
1,858
2,229

19
3
8
126
156

ขอมูลประชากรที่อาศัยบนเกาะสมุย และจังหวัดสงขลาไดแสดงไวโดยละเอียด
ในหัวขอการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม รายไดหลักของประชาชน
มาจากการเกษตรกรรม การประมง และการทองเที่ยว ดังนั้นผลกระทบที่มีตอ
สิ่งแวดลอมอาจสงผลตอรายได ชีวิตความเปนอยู และสุขภาพ
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แบบสํารวจที่จัดทําขึ้นสําหรับการวิเคราะหผลกระทบฯทางสังคมและสุขภาพ ได
รายงานไววา 60%
ของชุ มชนที่ไดรับการสัมภาษณมิไดบงชี้ถึงปญ หา
สิ่งแวดลอ มในทอ งถิ่น สวนที่ เหลื อได ชี้ให เห็น ถึงปญ หาขยะมู ลฝอย การฟุ ง
กระจายของฝุนละออง และการปนเปอนของน้ําใตดินตามลําดับความสําคัญจาก
มากไปหานอย
ผลการวิเคราะหจากการสํารวจผลกระทบฯ ทางสังคมและสุขภาพ ยังแสดงให
เห็นวาปญหาโรคระบบทางเดินอาหารเปนปญหาทางสุขภาพที่สําคัญที่สุด ตาม
ดวยการเจ็บปวยที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังพบวา 75%
ของผูใหสัมภาษณไปพบแพทยและซื้อยามารับประทานเมื่อมีอาการเจ็บปวย
ขอมูลทางสุขภาพของชุมชนในจังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา และเกาะสมุย
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําขอมูลทางสุขภาพ อยูในรูปของรอยละของผูปวย
นอกในแตละจังหวัดที่เปนโรคตางๆ เทียบกับจํานวนประชากรในจังหวัดนั้นๆ
โดยแบงเปน 21 กลุมโรค ผลการสํารวจของจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัด
สงขลาเปนขอมูลในรอบ 5 ปที่ผานมา ในขณะที่ขอมูลของเกาะสมุยไดจาก
ขอมูลป พ.ศ. 2545
กลุมโรคที่สําคัญที่พบในแตละจังหวัดคือ
• โรคระบบทางเดินหายใจ
• โรคระบบทางเดินอาหาร
• โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง
• โรคของระบบกลามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
อั ต ราส ว นของผู ป ว ยนอกที่ เ ป น โรคต า งๆ คล า ยคลึ ง กั น ในกรณี ข องจั ง หวั ด
สุราษฎรธานีและจังหวัดสงขลา ตารางที่ 6-3 แสดงขอมูลสรุปของผูปวยนอกที่
เปนโรคตางๆ ในจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสงขลา และเกาะสมุยในป พ.ศ.
2545 สวนขอมูลสรุปของผูปวยนอกที่เปนโรคตางๆ (21 โรค) ในจังหวัดสุ
ราษฎรธานี จังหวัดสงขลา และเกาะสมุยในรอบ 5 ปนั้นไดแสดงไวในภาคผนวก
ก จํานวนผูปวยนอกที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา ของจังหวัดสุราษฎร
ธานี และจังหวัดสงขลา แสดงในรูปที่ 6-1 และ 6-2 ตามลําดับ
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ตารางที่ 6-3
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รอยละของผูป วยนอก สําหรับ 4 โรคทีพ่ บบอยที่สุดใน 21 กลุมโรค
เทียบกับจํานวนประชากร (พ.ศ. 2545)

รอยละของประชากรที่เปนโรคนั้นๆ

สุราษฎรธานี

สงขลา

เกาะสมุย

56.8
23.0
11.8
16.9

44.92
23.06
12.64
12.48

50.57
23.20
23.20
11.01

โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคผิวหนังและเนือ้ เยื่อใตผิวหนัง
โรคของระบบกลามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

โรคผิ ว หนั ง และเนื้ อ เยื่ อ ใต ผิ ว หนั ง สามารถบ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง การเจ็ บ ป ว ย
อันเนื่องมาจากการสัมผัสสารเคมีในการทํางาน ขอมูลในอดีตแสดงใหเห็นวา
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง เปนโรคที่พบมากที่สุดในบรรดาการเจ็บปวย
อั น เนื่ อ งมาจากการทํ า งานของพนั ก งานบริ ษั ท ฯ ที่ ทํ า งานอยู น อกชายฝ ง
อย า งไรก็ ต าม ไม พ บความสั ม พั น ธใ นระดับ ที่ ส ามารถสั ง เกตพบได ระหว า ง
กิจกรรมบริเวณนอกชายฝงกับรอยละของผูปวยในชุมชนที่อยูบนฝง จํานวน
พนักงานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ที่ปวยดวยโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใตผิวหนังคิดเปนจํานวนนอยมาก จึงไมนาสงผลกระทบตอภาพรวมของการ
เจ็บปวยในชุมชนที่อาศัยอยูบนฝง

การเจ็บปวยของผูปวยนอกในจังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งแตป 2541-2545
70

โรคติดเชื้อและปรสิต

รอยละของผูปวย

60
50

โรคระบบไหลเวียนเลือด

40

โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคผิวหนังและเนือ้ เยื่อใต
ผิวหนัง
โรคระบบกลามเนือ้ และ
เนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน

30
20
10
0
2541

2542

2543

2544

2545

ป
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การเจ็บปวยของผูปวยนอกในจังหวัดสงขลา ตัง้ แตป 2541-2545

รอยละของผูปวย

60

โรคระบบทางเดินหายใจ

50
40

โรคระบบยอยอาหาร

30

โรคระบบกลามเนือ้
และเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน

20

โรคผิวหนังและ
เนือ้ เยื่อใตผวิ หนัง

10
0

2541

2542

2543

2544

2545

ป

รูปที่ 6-2

การกระจายตัวของโรคทีพ่ บบอย ในผูป วยนอกในจังหวัดสงขลา

ขอมูลดานประชากรและสุขภาพของพนักงานบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด
ภายใต ส ภาพการดํ า เนิ น การตามปกติ จํ า นวนพนั ก งานหลั ก และพนั ก งาน
สนับสนุน ที่ปฏิบัติงานอยูในบริเวณโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง มี
จํานวนทั้งสิ้น 120 คน และตองการพนักงานเพิ่มขึ้นอีก 24 คน สําหรับการ
ดําเนินงานและบํารุงรักษาโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
โดยพนักงานในสวนที่เพิ่มขึ้นนี้จะพักอาศัยบนแทนที่พักอาศัยของพนักงานใน
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง โดยพนักงานจะทํางานนอกฝงเปนเวลา
14 วัน และพักบนฝงเปนเวลา 14 วัน
พนักงานชาวไทยของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด มีอายุโดยเฉลี่ยเกิน 40 ป
เทียบกับอายุโดยเฉลี่ยที่เกิน 20 ปไมมากนักเมื่อสองทศวรรษที่แลว อายุเฉลี่ย
ของพนักงานที่มากขึ้นนั้นกอใหเกิดผลดีหลายประการดังตอไปนี้
• จํานวนพนักงานที่มีฝมือเพิ่มมากขึ้น
• มีพนักงานที่มปี ระสบการณ และมีความมั่นคงดานทรัพยากรบุคคล
• กอใหเกิดพฤติกรรมพึงพอใจในงานที่ทํา
เมื่อพิจารณาอีกดานหนึ่ง การที่พนักงานมีอายุคอนขางมากนั้นอาจสงผลให
พนักงานเหลานั้นมีความเสี่ยงที่จะมีปญหาดานสุขภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดมีระบบการจัดการดานสุขภาพ เพื่อใหมั่นใจ
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วาบริษัทฯ ไดพยายามพัฒนาสุขภาพของพนักงาน ดังที่ไดแสดงไวในโปรแกรม
การเฝาติดตามตรวจสอบและการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน (the monitoring
and well-being program) และที่จะไดอธิบายตอไป
การเจ็บปวยและการบาดเจ็บ
รายงานสรุปดานการแพทยและแผนปฏิบัติการของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด ประจําป 2546 (รายงานดานการแพทย ป พ.ศ. 2546) ไดใหขอมูลและ
สถิติทางการแพทยของพนักงานบริษัทฯ ทั้งที่ทํางานบนฝงและนอกฝง ณ แทน
ผลิตแตละแทน รวมทั้งแทนผลิตของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง
ระยะที่ 1
ขอมูลจากรายงานที่เกี่ยวของดังกลาว ไดถูกนํามาใชในการการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพ ประกอบดวย
• จํานวนพนักงานที่เขาพบแพทย
• สาเหตุของการเจ็บปวยที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน
• สาเหตุของการเจ็บปวยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวของกับการทํางาน
จากสถิติการเขาพบแพทย พบวารอยละ 98 ของผูปวยมีการเจ็บปวยที่มิได
เกี่ ย วข อ งกั บ การทํ า งาน ในส ว นของการเจ็ บ ป ว ยจากการทํ า งานพบว า โรค
ผิวหนังอันเนื่องมาจากการแพสารเคมีเปนโรคที่พบมากที่สุด และในป พ.ศ.
2545 ไมมีการรายงานการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ในโครงการพัฒนา
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 1
ในส ว นของโรคที่ มิ ไ ด เ กิ ด จากการทํ า งาน พบว า การติ ด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจ
สวนบน เปนโรคที่พบมากที่สุดคิดเปนรอยละ 20 โรคอื่นๆ ที่ตรวจพบบอยมี
ดังนี้
• ความผิดปกติของระบบกลามเนื้อ (การเจ็บปวดของกลามเนื้อ) (รอยละ 9)
• ความผิดปกติของผิวหนัง (อาการแพทางผิวหนัง) (รอยละ 10)
• ความผิดปกติของชองปาก ฟน หู และคอ (การเปนแผลที่เยื่อเมือก)
(รอยละ 5)
• ความผิ ด ปกติ ข องระบบทางเดิ น อาหาร (การอั ก เสบของกระเพาะ
อาหารและลําไส) (รอยละ 5)
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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โรคที่ พ บบ อ ยที่ สุ ด ในพนั ก งานของบริ ษั ท ยู โ นแคลไทยแลนด จํ า กั ด นั้ น
คลายคลึงกับโรคที่พบในประชาชนทั่วไปดังที่ไดแสดงไวขางตน ซึ่งชี้ใหเห็นวา
การเจ็ บ ป ว ยของพนั ก งานบริ ษั ท ฯ มิ ไ ด มี ค วามผิ ด ปกติ ใ ดๆ เมื่ อ เที ย บกั บ
ประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ยังพบวารอยละ 1 ของผูปวยที่เขาพบแพทยมีการบาดเจ็บที่เกิดจาก
การทํางาน ในขณะที่รอยละ 0.5 เปนการบาดเจ็บที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน
การบาดเจ็บสวนมากที่ตองไดรับการรักษาเกิดขึ้นที่นิ้วมือ ตามดวยมือ/ขอมือ
เทา/ขอเทา/นิ้วหัวแมเทา และหนา/ศีรษะ (ตารางที่ 6-4 แสดงขอมูลสรุปของ
อาการบาดเจ็บสามอาการที่พบมากที่สุด) สาเหตุที่พบมากที่สุดของการบาดเจ็บ
เกิดจากการยกสิ่งของและการควบคุมเครื่องจักร จากสถิติการบาดเจ็บทั้งสิ้น
120 ครั้งในป พ.ศ. 2545 จากการดําเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ พบวาเกิดจาก
พนักงานของบริษัทฯ เอง 11 ครั้ง และเกิดจากผูรับเหมา 109 ครั้ง
ตารางที่ 6-4
กิจกรรม

สรุปปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด 3 ประการในการเกิดการบาดเจ็บ
สวนของรางกาย

ชนิดของการบาดเจ็บ

ชนิดของการ
สัมผัส

เวลาที่เกิด
อุบัตเิ หตุ

ชน

09:00 – 11:59

1. การยกหรือเคลื่อนยาย
นิ้วมือ
โดยใชคน

บาด/ถลอก/ตํา

2. การควบคุมเครื่องจักร ศีรษะหรือขอมือ

ฟกช้ํา/ไดรับการกระทบกระเทือน/
สัมผัสวัสดุมีคม
ไดรับการกระแทกอยางแรง

12:00 – 14:59

3. การแยกชิน้ สวนหรือ เทา ขอเทา หรือ
การประกอบ
หัวแมเทา

เคล็ด แพลง/ เคลือ่ น ลา

06:00 – 08:59

กระแทก

ตัวบงชี้ทางสุขภาพอื่นๆ ที่ไดทําการเฝาติดตามประกอบดวย
• โปรแกรมเฝาระวังเบนซีน
• โปรแกรมการวัดระดับปรอท
• โปรแกรมการมีสุขภาพดี
อุบัติการณดานความปลอดภัย (Safety Incidents)
รายงานสรุ ป อุ บั ติ ก ารณ ห รื อ การเกิ ด เหตุ ก ารณ ที่ ผิ ด ปกติ พร อ มทั้ ง อั ต รา
อุบัติการณในชวงป 2545 ไดแสดงไวในรายงาน GO-HES ประจําป พ.ศ. 2545
โดยวัดในรูปของการสูญเสียการทํางานของระบบ ทรัพยสินเสียหาย ไฟไหม
ภาวะเกือบเกิดอุบัติเหตุ (near miss) การทํางานที่ไมสอดคลองกับขอกําหนด
หนา 6-10
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หรือมาตรฐาน (non-compliance) และการเกิดมลพิษ ในป พ.ศ. 2545 มีจํานวน
อุบัติการณดังกลาวเกิดขึ้นทั้งสิ้น 267 ครั้ง คิดเปนความถี่เทากับ 26.7 ตอหนึ่ง
ลานชั่วโมงการทํางาน (ตารางที่ 6-5 แสดงจํานวนและความถี่ของอุบัติการณที่
เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2545) สวนสาเหตุหลักเกิดจากการขาดการควบคุมดูแลและ
ความรูความเขาใจที่ไมเพียงพอของผูปฏิบัติงาน
ตารางที่ 6-5

อัตราการเกิดอุบัติการณดานความปลอดภัยของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
ในรอบป 2545

จํานวน
การทํางานที่ไม
สูญเสียการ
ภาวะเกือบเกิด
ทรัพยสินเสียหาย
ไฟไหม
ชั่วโมง
สอดคลองกับ การเกิดมลพิษ
ทํางานของระบบ
อุบัติเหตุ
ทํางาน*
ขอกําหนด
ราย ความถี่ ราย ความถี่ ราย ความถี่ ราย ความถี่ ราย ความถี่ ราย ความถี่
8,824,027 69
7.8
103
11.7
10
1.1
66
7.5
3
0.3
12
1.4
* ทํางานที่นอกชายฝง 12 ชั่วโมง และทํางานบนชายฝง 8 ชั่วโมง
หมายเหตุ: ชั่วโมงทํางานหมายถึงจํานวนชั่วโมงที่พนักงานปฏิบัติงาน จํานวนชั่วโมงทํางาน (รวมทั้งงานบริหารจัดการ ฯลฯ) ในรอบ
ป พ.ศ. 2545 มีจํานวนทั้งสิ้น 9,999,365 ชั่วโมง

การวิเคราะหอุบัติการณ การเจ็บปวย และการบาดเจ็บแสดงใหเห็นวาจํานวน
พนักงานมีความสัมพันธโดยตรงกับประเภทของความสูญเสีย รวมถึงชั่วโมงการ
ทํางานที่สูญเสียและตาย ดังแสดงในรูปที่ 6-3
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FAT,
(1)

15

MTC, FAC
(23) (82)

105

PD/PL, PROL
(105) (69)

174

PRNCA, NM
(265) (66)

331

PDPD
PL
PLPROL
NM
PROL
PRNCA
NM
PRNCA

Property Damage
Property Loss
Process Loss
Near Miss
Potential Risk and Non-Compliance Alert

เกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
เกิดการสูญเสียทรัพยสิน
เกิดการสูญเสียตอกระบวนการ
เกือบจะเกิดอันตรายหรือการสูญเสีย
มีความเสี่ยงและไมมีสัญญาณเตือน

รูปที่ 6-3

LWC, RWC
(9)
(5)

FAT
LWC
RWC
MTC
FAC

FAT
LWC
RWC
MTC
FAC

Fatality
Lost Workday Case
Restricted Work Activity Case
Medical Treatment Case
First Aid Case

เสียชีวิต
หยุดงาน
จํากัดการทํางาน
เขาพบแพทย
ปฐมพยาบาล

พีรามิดของอุบัติการณและการบาดเจ็บ ป 2545

ขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health)
ขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมเปนขอมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ต อ สิ่ ง แวดล อ ม เช น คุ ณ ภาพน้ํ า และคุ ณ ภาพอากาศ และการที่ ผ ลกระทบ
ดังกลาวสงผลตอสุขภาพของมนุษยผานทางการสูดดม การกิน และการสัมผัส
ทางผิวหนัง ทั้งนี้รายละเอียดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งหมดไดแสดงไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยในบทนี้จะกลาวถึงผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่มีอาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคนเทานั้น
• น้ํ า จากกระบวนการผลิ ต ทั้ ง หมด และน้ํ า เสี ย จากการอุ ป โภคบริโภคจากโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะไดรับ
การบํ าบัด ก อ นที่จ ะระบายออกเพื่ อ ไมใ ห เ กิ ด ผลกระทบต อ แหล ง น้ํ า
ธรรมชาติ ดังนั้นจึงคาดวาจะไมมีผลกระทบตอสุขภาพอันเนื่องมาจาก
กิจกรรมในโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ทั้งนี้
เนื่องจากไมมีการปลอยมลพิษทางน้ําที่มีนัยสําคัญ (ดูรายละเอียดใน
หัวขอ 2.7.3.4 ของรายงานฯ)
• การประเมินระดับการระบายอากาศเสียจากโครงการพัฒนาน้ํามันดิบ
แหลงปลาทอง ระยะที่ 2 แสดงรายละเอียดไวในหัวขอ 2.7.3.6 จากการ
ที่โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 มีระยะหางจาก
หนา 6-12
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ชายฝ ง มาก อี ก ทั้ ง ยั ง มิ ไ ด เ พิ่ ม จํ า นวนเที่ ย วเดิ น เรื อ ผลกระทบต อ
คุ ณ ภาพอากาศจึ ง จํ า กั ด อยู กั บ พนั ก งานบริ ษั ท ยู โ นแคลไทยแลนด
จํากัด เทานั้น มาตรการลดผลกระทบทางอากาศไดแสดงไวในหัวขอ
6.1.6
• ผลกระทบโดยตรงจากตะกอนดินบนพื้นทะเลที่มีตอสุขภาพของคน
จะไมเกิดขึ้น เนื่องจากระดับน้ําในพื้นที่แหลงปลาทองและโดยรอบมี
ความลึกมากกวา 75 เมตร จึงไมมีโอกาสที่ผูปฏิบัติงานนอกฝงจะ
สั ม ผั ส โดยตรงกั บ ตะกอนดิ น ในระหว า งการดํ า เนิ น งานตามปกติ
อยางไรก็ตาม มีโอกาสที่ตะกอนดินจะมีผลกระทบโดยออมตอสุขภาพ
ของคนโดยผานทางหวงโซอาหาร
• ระดับของสารปนเปอนในน้ําจากกระบวนการผลิตและตะกอนที่เกิดขึ้น
เนื่องจากโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะไมทําให
ระดับของสารปนเปอนในเนื้อเยื่อของปลาเพิ่มมากขึ้น และจะไมทํา
ให ค วามเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพอั น เนื่ อ งจากการรั บ ประทานปลาที่ จั บ ได
บริเวณแทนผลิตเพิ่มขึ้น (ดังรายละเอียดในหัวขอ 4.1.2 ของรายงานฯ)
การเพิ่มความตองการดานสาธารณูปโภค
หนวยกิจกรรมที่มีอยูในปจจุบันของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ซึ่งไดแก
ศูนยซอมบํารุง และศูนยฝกอบรมเศรษฐพัฒน จังหวัดสงขลา จะทําหนาที่เปน
หน ว ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านบนฝ ง ของโครงการพั ฒ นาน้ํ า มั น ดิ บ แหล ง
ปลาทอง ระยะที่ 2 ไดอยางเพียงพอ และไมมีความจําเปนที่จะตองขยาย
สิ่งอํานวยความสะดวกและศูนยรองรับการผลิตน้ํามันบนฝง (onshore oilhandling facilities) เรือบรรทุกน้ํามันที่ขนถายน้ํามันจากเรือกักเก็บน้ํามันดิบจะ
ทําการบรรทุกน้ํามันไปยังโรงกลั่นน้ํามันที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ
ผูประกอบการรายอื่น
สิ่งอํานวยความสะดวกของบริษัทฯ ที่จังหวัดสงขลา ประกอบดวยโรงเก็บสินคา
พร อ มด ว ยอาคารสํ า นั ก งาน ลานสํ า หรั บ เก็ บ ของ ท า เรื อ บริ เ วณขนถ า ย
ตลอดจนลานจอดเฮลิคอปเตอร มีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 70 คน โดยกิจกรรม
การดําเนินงานเหลานี้ใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานผลิตของบริษัทฯ ที่นอกฝง
ทั้งหมด ซึ่งไดดําเนินการเปนประจําอยูแลว
ภายใตภาวะการดําเนินงานตามปกติ โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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ระยะที่ 1 มีพนักงานหลักและพนักงานสนับสนุนทั้งสิ้น 120 คน และตองการ
พนักงานเพิ่มอีก 24 คน ในการดําเนินการและบํารุงรักษาโครงการพัฒนา
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 พนักงานจํานวนดังกลาวจะพักอาศัยบนแทน
ที่พักอาศัยของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ซึ่งคาดวาพนักงานที่
เพิ่มขึ้นนี้จะชวยสงเสริมเศรษฐกิจทองถิ่นของจังหวัดสงขลา
โปรแกรมขยายการพัฒนาสูชุมชน (Community Outreach Program)
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด มีโครงการที่จะขยายการพัฒนาสูชุมชนหลาย
โครงการ โดยมุงเนนใหมีการตอบแทนดานการบริการกลับสูสังคม กิจกรรมใน
จังหวัดสงขลาในป 2546 มีดังนี้
• จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกับนักเรียน ตํารวจ และครู
• จั ด โ ค ร ง ก า ร รั ก ฟ น โ ด ย ร ว ม กั บ ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ความตองการดานการขนสงที่เพิ่มมากขึ้น
ในอดีตที่ผานมา บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดมีโครงการที่คลายคลึงกัน
กับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ซึ่งเกี่ยวของกับการขนสง
เครื่องจักร อุปกรณ และบุคลากร การติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมนั้นยอมกอใหเกิด
ความตองการดานการขนสงที่เพิ่มขึ้นหากแตเปนเพียงชวงเวลาที่สั้นๆ เทานั้น
ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนปกติและไมกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสี่ยง
ตอสุขภาพแตอยางใด
ปจจุบันบริษัทฯ ไดใชเรือขนสงผูโดยสารจํานวน 2 ลํา เดินทางไปมาระหวาง
แหลงปลาทอง และคาดวาไมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อโครงการพัฒนาน้ํามันดิบ
แหลงปลาทอง ระยะที่ 2 เริ่มดําเนินการ เรือขนสงที่มีสภาพเกาและดอย
ประสิทธิภาพจนถึงระดับที่ไมสามารถยอมรับได จะถูกเปลี่ยนเปนเรือขนสงที่มี
ประสิทธิภาพดีกวา นอกจากนี้ยังมีการใชเฮลิคอปเตอรจากจังหวัดสงขลาไปยัง
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 1 และ 2 จํานวน 6 เที่ยวตอ
สัปดาห และคาดวาจะมีเพิ่มขึ้นอีก 1 เที่ยว เมื่อโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลง
ปลาทอง ระยะที่ 2 เริ่มดําเนินการ
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6.1.6 มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
มาตรการลดผลกระทบของบริษทั ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด เพื่อสงเสริม
การมีสุขภาพดีและความปลอดภัย
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดใหความสําคัญกับมาตรการปองกันทาง
สุขภาพและความปลอดภัยกับพนักงานทุกคน บริษัทฯ ไดใชระบบการจัดการ
ทางสุขภาพเขามากําหนดเปาหมายและมาตรฐาน รวมทั้งไดกําหนดตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานดานสุขภาพ (Health Performance Indicators, HPIs) ซึ่งใชใน
การวัด พั ฒนา และตรวจสอบความกา วหนา ทางสุ ข ภาพของพนัก งาน โดย
HPIs นี้ไดแบงออกเปน เชิงรุก (Proactive HPIs) และ เชิงรับ (Reactive HPIs)
โดยที่ HPIs เชิงรุก ใชเปนกิจกรรมริเริ่มสรางสรรคเพื่อที่จะปองกันการเจ็บปวย
และการบาดเจ็บ โดยอาศัยการใหความรู การผึกอบรมและการเฝาสังเกตการณ
ในขณะที่ HPIs เชิงรับ ใชเปนเครื่องมือกําหนดมาตรการตรวจวัดเพื่อวัดจํานวน
ครั้งที่เกิดเหตุการณตางๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดวางแผนการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบดาน
สุขภาพและความปลอดภัยไวอยางครบถวนสมบูรณ อันประกอบดวย
• โปรแกรมการเฝาระวังทางการแพทย
• โปรแกรมเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
• โปรแกรมสงเสริมการมีสุขภาพดีถวนหนา (WHIP)
• การฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูและทักษะ
• การวางแผนการตรวจสอบและซอมบํารุง
• การสํารวจและวิเคราะหอุบัติการณ
• โปรแกรมหยุด – สํารวจ – ปฏิบัติการ - รายงาน (SOAR)
ตารางที่ 6-6 แสดงตัวอยางรายการของบางโปรแกรมที่ใชในการปองกันการ
เจ็บปวยและการบาดเจ็บ
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ตารางที่ 6-6: ตัวอยางของโปรแกรมดานสุขภาพและความปลอดภัย
ที่บริษทั ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดดําเนินการในรอบป พ.ศ. 2545
โปรแกรมเฝาระวังทางการแพทย
การเฝาระวังเบนซีน
การเฝาระวังปรอท
การตรวจวัดสายตา
การทดสอบการทํางานของปอดเพื่อ
ปองกันระบบทางเดินหายใจ
การทดสอบการไดยิน

โปรแกรมเตรียมความพรอม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

โปรแกรมสงเสริมการมีสุขภาพดีถวนหนา (WHIP)

การปฐมพยาบาลที่นอกชายฝง
การปฐมพยาบาลบนชายฝง
การอบรมการชวยเหลือเบื้องตน
แบบเปนทีม

โปรแกรมการลดน้ําหนัก/โภชนาการ
โปรแกรมการดูแลสุขภาพหัวใจ

การซักซอมภาวะฉุกเฉิน

โปรแกรมการออกกําลังกายและฟตเนส

โปรแกรมการดูแลสุขภาพตับ

โปรแกรมความชวยเหลือสําหรับพนักงานชาวไทย
(National Employee Assistance Program, NEAP)
โปรแกรมการตรวจหามะเร็งลําไสใหญ

สาเหตุหลักที่กอใหเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทํางานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด คือ การขาดความรูและการกํากับดูแล บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีโปรแกรม
เสริมสรางความรูและทักษะ ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญในการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุดังกลาว ทั้งดานความรูทั่วไปและความรูที่เฉพาะเจาะจงกับพนักงาน
แตละคน โดยจะมีการประเมินวาพนักงานแตละคนตองการการอบรมดานใดบาง
โปรแกรม SOAR เปนอีกมาตรการหนึ่งที่บริษัทฯ ใชในการเพิ่มความปลอดภัย
โดยที่โปรแกรม SOAR
นี้จะเปนตัวบังคับใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรการความปลอดภัยในการใชเครื่องจักร รูปที่ 6-4 แสดงแผนภูมิวงกลมของ
กิจกรรมที่เกี่ยวของและจํานวนครั้งที่กิจกรรมดังกลาวถูกปองกันไมใหเกิดขึ้น
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การหยุUnsafe
ดยั้งเหตุActs
การณStopped
ที่ไมปลอดภัย
PPE 22%
การสวมอุปกรณปองกันอันตราย 22%
hNot wearing eye / face protection
ไมสวมแวนตา/หนากาก
hNot wearing trunk protection
- wearing
ไมสวมอุhard
ปกรณ
hNot
hatปองกันลําตัว

-

ไมสวมหมวกนิรภัย

Hazards
from Position
อันตรายจากตํ
าแหนงของ
of people 22%
พนักงาน 22%
hFalling
การตกจากที่สูง
hExposure to hazardous substance
การไดรับสารอันตราย
hStriking by objects / materials

Procedures
and าเนินงาน
วิธีการและขั
้นตอนการดํ
36% Orderliness 36%
hNot Following Procedure
ไม
ทําตามขัน้ ตอนการดําเนินงาน
hNot Known / Understood
ไม
ราบหรือไมProcedure
เขาใจ
hทInadequate
ขั้นตอนการดําเนินงานไมเพียงพอ

-

ถูกกระแทกกับของแข็ง

Tools
13%
เครื่อand
งมือEquipment
และอุปกรณ
13%
wrong
the job
hUsing
ใช
เครื่อtools
งมือผิfor
ดประเภทของงาน
useเครื
of ่อ
tool
hIncorrect
การใช
งมืsอไมถูกวิธี
defective
hUsing
การใช
เครื่อtools
งมือที่ชํารุด
Action of People 7%
การปฏิบัติของพนักงาน 7%
hRearranging Job
การจั
ดงานใหม
to attach
grounds
hFailure
Jobดor
Job างาน
hStopping
การหยุ
หรืLeaving
อละทิ้งการทํ

510 SOAR Cards submitted (January - December 2002)

รูปที่ 6-4

สรุปการปองกันการเกิดกิจกรรมที่ไมปลอดภัย

มาตรการลดผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอม
การรั่วไหลของน้ํามัน
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด มีแผนการจัดการที่เขมงวดในการปองกัน และ
รองรั บ การรั่ ว ไหลของน้ํ ามั น และไฟไหม ทั้ ง ที่ รุ น แรงและไม รุ น แรง แผนการ
จัดการดังกลาวประกอบดวยการปองกันการรั่วไหลของน้ํามัน แผนการควบคุม
และรับมือ (SPCC) และแผนการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล (OSRP)
นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก หลายมาตรการที่ บ ริ ษั ท ฯ ใช ใ นการส ง เสริ ม มาตรการลด
ผลกระทบอันไดแก
• การบงชี้บริเวณที่มีแรงดันสูงและแรงดันต่ํากวาปกติกอนการขุดเจาะ
• โปรแกรมการออกแบบทอกรุ/ปลอก (casing) และโคลนที่ชวยในการ
ขุดเจาะที่เหมาะสม
• การใชทอปองกันการไหลทะลักของน้ํามัน
• การจัดการฝกอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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• การจัดตั้งและทดสอบหนวยบังคับการในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งดูแลทั้งนอก
ฝงและบนฝง
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ยังไดมีการจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในกรณี
เหตุฉุกเฉิน (EMP) เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและเปนแนวทางในการรับมือกับเหตุ
ฉุกเฉิน ใจความสําคัญของคูมือดังกลาวไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก
อยางไรก็ตาม หากเกิดการรั่วไหลของน้ํามัน บริษัทฯ มีวิธีการในการทําความ
สะอาดคราบน้ํามันดังกลาวอยางครอบคลุมถึง 3 ระดับ รวมไปถึงการใช
หนวยงานที่เชี่ยวชาญซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น ความเปนไปไดที่จะ
เกิดเหตุการณดังกลาวจึงถือวานอยมาก และผลกระทบทางดานสาธารณสุข
อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ ก ารรั่ ว ไหลของน้ํ า มั น จึ ง ไม มี นั ย สํ า คั ญ เนื่ อ งจาก
ระยะหางจากโครงการถึงชุมชนที่อยูใกลที่สุด ตั้งอยูหางออกไปมากกวา 100
กิโลเมตร
เหตุการณเรือชนกัน
ในปจจุบัน อาวไทยไดถูกใชในการเดินเรือบรรทุกสินคาเฉพาะที่มีขนาดเล็กและ
ขนาดกลางเทานั้น มิไดใชเปนเสนทางการเดินเรือในระดับสากล ทั้งนี้เนื่องจาก
ระดับน้ําทะเลที่ตื้น อีกทั้งยังไกลจากประเทศสิงคโปรและชองแคบมะละกามาก
สําหรับเรือขนสงสินคาขนาดเล็กโดยมากรวมทั้งเรือลากอวนและเรือจับปลามัก
ใชเสนทางเดินเรือในบริเวณใกลฝง
ในชวง 20 ปที่ผานมา แทนขุดเจาะปโตรเลียมจํานวนมากไดถูกสรางขึ้นใน
บริเวณอาวไทย ทําใหกัปตันเรือชาวไทยมีความคุนเคยกับแทนขุดเจาะดังกลาว
ตลอดจนสั ญ ลั ก ษณ ที่ ใ ช ใ นสั ญ ญาณไฟประเภทต า งๆ ที่ ส ง จากบริ เ วณแท น
ขุดเจาะ อีกทั้งแผนที่การเดินเรือไดมีการระบุตําแหนงและขอบังคับตางๆ ในการ
เดินเรือใกลแทนผลิตแหลงปลาทอง นอกจากนี้ขอบังคับตางๆ ในการเดินเรือใน
อาวไทยบริเวณใกลแทนผลิตปลาทองก็เปนที่รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ดังนั้น ความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณเรือชนกันจึงถือวานอย และสามารถ
ลดลงไดโดยการกําหนดพื้นที่หามเรือเขาในระยะ 500 เมตร และการใชเรือขับ
ไลเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว
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การระบายน้ําเสียและน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตนั้น สามารถหลีกเลี่ยงได
โดยการอัดน้ํานั้นกลับลงสูหลุมเจาะที่พัฒนาแลว ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะ
เปนระบบปดเพื่อไมใหน้ําจากกระบวนการผลิต แพรกระจายออกสูสิ่งแวดลอม
และไมเกิดความเสี่ยงทางสุขภาพขึ้น
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะนําเอาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการน้ําเสียมาใช
เพื่อเลือกสารเคมีที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย และพัฒนากรรมวิธีการบําบัดน้ําจาก
กระบวนการผลิ ต อย า งไม ห ยุ ด ยั้ ง นอกจากนี้ วิ ศ วกรของบริ ษั ท ฯ ยั ง ค น หา
กรรมวิธี ตางๆ ที่ใ ชในอุตสาหกรรมอื่ นๆ ในการกําจั ดสารปนเป อ นออกจาก
กระบวนการผลิต ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้
คาดว า ไม มี นั ย สํ า คั ญ จึ ง ไม จํ า เป น ต อ งกํ า หนดมาตรการลดผลกระทบและ
ติดตามตรวจสอบดานสุข ภาพอนามั ยเพิ่มเติม ซึ่ง การดํ าเนิ นงานดานความ
ปลอดภั ย และการติ ด ตามตรวจสอบสุ ข ภาพของพนั ก งานที่ บ ริ ษั ท ฯ ได
ดําเนินการอยูแลว สามารถครอบคลุมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกี่ยวของไดแสดงไวในหัวขอ 2.7 และ 4.1.8 ถึง
4.1.10 ของรายงานฯ
การระบายน้ําโคลน (Mud) และเศษดินหินจากการขุดเจาะ (Cuttings)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบควบคุมของแข็ง แสดงไวในหัวขอ 2.6.4 และ 4.1.3
ของรายงานฯ
ผลกระทบต อ สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมนี้ ค าดว า ไม มี
นัยสําคัญ จึงไมจําเปนตองกําหนดมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ดานสุ ข ภาพอนามัย เพิ่ม เติม ซึ่ ง การดํา เนิน การด านความปลอดภั ยและการ
ติดตามตรวจสอบสุขภาพของพนักงานที่บริษัทฯ ไดดําเนินการอยูแลว สามารถ
ครอบคลุมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได
การระบายกาซทิ้ง
มาตรการในการลดการระบายกาซทิ้งแสดงไวในหัวขอ 2.7 และ 4.1.11 ของ
รายงานฯ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดดําเนินโครงการชดเชยปริมาณการระบาย
กาซคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศ จํานวน 2 โครงการ โครงการแรกคือ
โครงการธนาคารคารบอนที่จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการปลูกตนไมบนพื้นที่
ทั้งสิ้น 120 ไร สวนโครงการที่สองคือโครงการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา (wetland) และ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน โครงการดังกลาวมีจุดมุงหมายที่จะอนุรักษพื้นที่
ชุมน้ํา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 14 หมูบานในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
พัทลุง
ตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่ระบุใน GO-HES กําหนดให
พนักงานของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติงานนอกชายฝงสวมอุปกรณปดปากและจมูกเพื่อ
กรองอากาศ อุปกรณดังกลาวไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับความตองการ
ของพนั ก งานแต ล ะคน นอกจากนี้ ยั ง ไม พ บความสั ม พั น ธ โ ดยตรงระหว า ง
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจกับแหลงกําเนิด เชนการระบายอากาศเสีย
จากโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 1 แมวาจะเปนโรคที่ถูกพบ
มากที่สุดในกลุมเปาหมาย โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจดังกลาว เชื่อวามี
สาเหตุมาจากเชื้อโรคและสารพิษหลายชนิด รวมถึงการติดเชื้อไวรัส การติดเชื้อ
แบคทีเรีย การสูบบุหรี่ มลภาวะทางอากาศอันเนื่องมาจากฝุนละออง และไอ
หรือควันในสถานที่ทํางาน
ผลกระทบสะสมตอบรรยากาศของโลกอันเนื่องมาจากการระบายกาซทิ้ง ของ
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 นั้นไมสามารถที่จะประเมิน
เปนตัวเลขได อยางไรก็ตาม ผลกระทบทางสุขภาพตอประชาชนที่อยูบนชายฝง
นั้นถือไดวาไมมีนัยสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากกาซที่ระบายออกมาจะแพรกระจายสู
บรรยากาศอย า งรวดเร็ ว อี ก ทั้ ง แท น ผลิ ต ยั ง อยู ห า งจากชายฝ ง กว า 100
กิโลเมตร
เสียงรบกวน
จะมีการติดตั้งแนวกั้นเสียง และอุปกรณลดเสียงที่แทนผลิตเพื่อใหแนใจวาระดับ
เสียงไมดังเกินคามาตรฐาน ผลกระทบทางสุขภาพอันเนื่องมาจากมลพิษทาง
เสียงจะถูกลดใหเหลือนอยที่สุด โดยการจัดหาอุปกรณปองกันเสียงที่เหมาะสม
และกําหนดใหพนักงานสวมอุปกรณดังกลาว การติดตามตรวจสอบสุขภาพของ
พนั ก งานที่ บ ริ ษั ท ยู โ นแคลไทยแลนด จํ า กั ด ดํ า เนิ น การอยู แ ล ว สามารถ
ครอบคลุมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได
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การทิ้งขยะที่ไมอันตราย
น้ําเสียและเศษอาหารจะถูกทําใหเปอยยุย กอนระบายทิ้งตามขอกําหนดใน
สนธิสัญญา MARPOL เศษอาหารดังกลาวจะถูกสิ่งมีชีวิตในทะเลกินเปนอาหาร
หรือยอยสลายอยางรวดเร็ว น้ําเสียจากหองน้ําจะไดรับการบําบัดบนแทนผลิต
กอนระบายทิ้ง ในขณะที่ขยะที่เผาไหมไดและขยะที่ไมอันตรายจะถูกเผาที่นอก
ฝง หรือ ณ สถานที่ที่มีใบอนุญาตดําเนินการซึ่งตั้งอยูบนฝง
ขยะที่ไมอันตราย เชน ภาชนะบรรจุ กระดาษ ซิเมนต เศษเหล็ก วัสดุกอสราง
และของเสียอื่นๆ ที่มีลักษณะเชนเดียวกัน จะถูกรวบรวมที่แทนเจาะเพื่อนําไป
กําจัดบนฝง วัสดุทุกชนิดที่สงกลับมายังฝงจะไดรับการคัดแยก จดบันทึก และ
นํ า ไปกํ า จั ด ตามกฎหมายและข อ บั ง คั บ ของท อ งถิ่ น จึ ง คาดว า ไม น า จะเกิ ด
ผลกระทบทางสุขภาพอันเนื่องมาจากกรรมวิธีการกําจัดสิ่งเหลือใชดังกลาว
พายุไตฝุนและพายุที่มีความรุนแรง
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดใชการพยากรณทางอากาศและสภาพทอง
ทะเลที่ทันตอเหตุการณ และใชสถานีอุตุนิยมวิทยาบนแทนผลิตกลางสตูล ใน
การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพายุอยางสม่ําเสมอ ระบบดังกลาวชวยใหบริษัทฯ
สามารถเตือนภัยลวงหนาเพื่อที่จะหยุดการผลิตและอพยพพนักงานออกจาก
แทนผลิตไดอยางทันทวงที หากมีความจําเปน
การประเมินความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ., 2544) ได
กําหนดแนวทางโดยกํ าหนดปจจั ยที่ตองพิจารณาในการระบุความเสี่ยงและ
ผลกระทบดังนี้
• พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ: ขอจํากัดทางดานภูมิศาสตร เชน ทองถิ่น
อําเภอ และจังหวัด
• ประชากรที่ไดรับผลกระทบ
• ชนิดและระดับของผลกระทบ: ต่ํา ปานกลาง หรือสูง
• ระยะเวลาและความถี่
• ผลกระทบสะสม
• ความเสี่ยงของการเกิด
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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• นัยสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม (socio-economics)
• ความไวของผูรับผลกระทบ
• ความสามารถในการฟนคืนสภาพเดิม และสมรรถนะในการฟนฟู
ตารางที่ 6-7 แสดงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนวิธีการติดตามตรวจสอบที่ใชในโครงการพัฒนา
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
ตารางที่ 6-7:

อันตรายหรือ
ผลกระทบที่
คาดวาจะเกิด
น้ํามันรั่วไหลหรือ
ไฟไหม (ทั้ง
รุนแรงและไม
รุนแรง)

เหตุการณเรือ
ชนกัน

การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและวิธีการติดตามตรวจสอบสําหรับ
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2

ผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ
ตอสุขภาพ และ
ความสําคัญ

ประชากร / พื้นที่ ที่มี
ความเสี่ยง

ความถี่และ
ระยะเวลา

การติดตามตรวจสอบขอมูลทาง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ผลกระทบทางลบ และ
มีผลกระทบรุนแรง

อาวไทยเปนบริเวณที่มี
ความเสี่ยงเปนพิเศษ
รวมทั้งประชาชนที่เกาะ
สมุยและสุราษฎรธานี

มีความเปนไปไดที่จะ
เกิดผลกระทบใน
ระยะยาวและมี
ความถี่ต่ํา

ใชแผนการปองกัน ควบคุมการเกิด
น้ํามันรั่วไหล และมาตรการรองรับ
(SPCC) ในการบันทึกและติดตาม
ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํามัน
ไฟไหมหรือวิธีปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

ผลกระทบทางลบ และ
มีผลกระทบรุนแรง

อาวไทยเปนบริเวณที่มี
ความเสี่ยงเปนพิเศษ
รวมทั้งประชาชนที่เกาะ
สมุยและสุราษฎรธานี

มีความเปนไปไดที่จะ
ใช SPCC ในการบันทึกและติดตาม
เกิดผลกระทบใน
ตรวจสอบอุบัติการณตางๆ รวมทั้ง
ระยะยาวและมี
เหตุการณเรือชนกัน
ความถี่ต่ํา
การบาดเจ็บ การเจ็บปวย และ
อุบัติการณตางๆ จะถูกบันทึกและ
ความถี่ต่ํา
ติดตามตรวจสอบโดยบริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด

สุขภาพและความ
มีทั้งผลกระทบ
ปลอดภัยของ
ทางบวกและทางลบ
พนักงาน
การระบายน้ําเสีย
และน้ําจาก
ไมมี
กระบวนการผลิต
การระบายน้ํา
โคลนและเศษดิน
หินจากการขุด
เจาะ
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ไมมีนัยสําคัญ

พนักงานของบริษัท
ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด

บริเวณโดยรอบแหลง
ปลาทอง

การตรวจวัดความเขมขนของโลหะ
ในชวงเวลาที่มี
หนัก เชน ปรอทและสารหนู ตลอดจน
โครงการ / ความถี่สูง ความเขมขนของปโตรเลียม
ไฮโดรคารบอนทั้งหมด (TPH)

บริเวณโดยรอบแหลง
ปลาทอง

ทําการเก็บและวิเคราะหตัวอยางเพื่อหา
ขนาดและการกระจายตัว
ในชวงเวลาที่มี
- ปริมาณปโตรเลียม ไฮโดรคารบอน
โครงการ / ความถี่สูง
ทั้งหมด (TPH)
- ปริมาณอินทรียคารบอนทั้งหมด
(TOC)
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อันตรายหรือ
ผลกระทบที่
คาดวาจะเกิด

การระบายกาซ
ทิ้ง

ผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ
ตอสุขภาพ และ
ความสําคัญ
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ประชากร / พื้นที่ ที่มี
ความเสี่ยง

ไมสามารถประเมินได

บรรยากาศโลก

มลพิษทางเสียง

ผลกระทบทางลบ

พนักงานบริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด ซึ่ง
ทํางานบริเวณแหลงปลา
ทอง

การทิ้งขยะที่ไม
อันตราย

ผลกระทบเปนกลาง

ระบบนิเวศนบริเวณแหลง
ปลาทอง

ใตฝุนหรือพายุที่
มีความรุนแรง

ผลกระทบเปนกลาง

แหลงปลาทอง

การประมง

ผลกระทบเปนกลาง /
ผลกระทบทางลบ

ชาวประมง

ความถี่และ
ระยะเวลา

การติดตามตรวจสอบขอมูลทาง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ

- โลหะตกคาง (ปริมาณปรอทและ
สารหนูทั้งหมด)
- ความหนาสะสมของเศษดินหิน
จากการขุดเจาะ
ไมมีการวางแผนการติดตาม
ในชวงเวลาที่มี
ตรวจสอบเนื่องจากไมคาดวาจะมี
โครงการ / ความถี่สูง
ผลกระทบ
ในชวงเวลาที่มีการ
กอสราง ดําเนินงาน ทําการทดสอบการไดยินกับพนักงาน
และชวงการรื้อถอน บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด วา
สิ่งกอสรางเมื่อสิ้นสุด เปนปกติ
โครงการ / ความถี่สูง
ทําการคัดแยกขยะและติดตาม
ในชวงเวลาที่มี
ตรวจสอบแหลงกําเนิดขยะเพื่อที่จะทํา
โครงการ / ความถี่
การทิ้งขยะที่ไมสามารถยอยสลายได
ปานกลาง
ตามธรรมชาติ ณ คลังพัสดุที่
เหมาะสมบนชายฝง
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดใช
ในชวงเวลาที่มี
การพยากรณอากาศและสภาพทอง
โครงการ / ความถี่
ทะเลที่ทันตอเหตุการณ อีกทั้งสถานี
ประมาณ 1 ครั้งใน
อุตุนิยมวิทยาบนแทนผลิตกลางสตูล
รอบ 11 ป
ยังใหขอมูลดานพายุอยางสม่ําเสมอ
การติดตามตรวจสอบบริเวณหามเขา
ในชวงเวลาที่มี
ซึ่งเรือประมงที่ฝาฝนเขามาในเขต
โครงการ / ความถี่ต่ํา
ดังกลาวจะถูกไลออกไปโดยเรือขับไล

บทสรุป
ผลกระทบทั่วไปจากกิจกรรมในโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะ
ที่ 2 คาดวามีนอยมาก โดยเกิดในบริเวณที่จํากัดและเกิดขึ้นชั่วคราวเทานั้น
ผลกระทบทางสุขภาพตอชุมชนทองถิ่นนั้น ถือไดวาไมมีนัยสําคัญเนื่องจาก
ชุมชนที่ใกลที่สุดอยูหางจากโครงการมากกวา 100 กิโลเมตร ผลกระทบทาง
สุขภาพตอพนักงานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ที่จะทํางานในโครงการ
พัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 นั้นก็มิไดเปนประเด็นสําคัญ (ยกเวน
พนักงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับโครงการน้ํามันและกาซธรรมชาติในอาวไทย)
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีมาตรการติดตามตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547
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เพื่ อที่ จ ะได ตรวจสอบและดํา เนิน การแก ไ ขอย างทัน ท วงที หากมี ตั วบ ง ชี้ว า มี
ผลกระทบทางสุขภาพที่คาดไมถึงเกิดขึ้น นอกจากนี้ คาดวาโครงการพัฒนา
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
จะสงผลกระทบที่ไมมีนัยสําคัญ ทั้งนี้
เนื่องจากการบังคับใชมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ดังที่ไดกลาวไวโดยละเอียดในหัวขอที่ 6
ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน ตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมาโครงการพัฒนา
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 1 ไดดําเนินการโดยปราศจากผลกระทบทาง
สุขภาพ และยังไมมีการบาดเจ็บจากการทํางานเกิดขึ้น ในรอบป พ.ศ. 2545
การเจ็ บ ป ว ยที่ พ บบ อ ยในพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ นั้ น คล า ยคลึ ง กั บ ที่ พ บใน
ประชาชนทั่วไป ซึ่ งเปนเครื่อ งชี้วัดว าการเจ็บปวยของพนักงานมิได มีความ
ผิดปกติ หรือมีแนวโนมที่ผิดปกติแตอยางใดเมื่อเทียบกับประชาชนโดยทั่วไป
นอกจากนี้บันทึกดานความปลอดภัยของบริษัทฯ ยังแสดงใหเห็นวาความเสี่ยงที่
เกิดกับพนักงาน และผูรับเหมาของโครงการฯ นี้อยูในเกณฑที่ต่ํามาก
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6.2 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม
6.2.1 วัตถุประสงคของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม (SIA) เพื่อจําแนกทั้งผลกระทบใน
ทางบวกและลบ ที่เกิดจากโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
(PLOD Phase 2)
วัตถุประสงคของการวิเคราะหผลกระทบมีดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะโดยทั่วไปทางดานสังคม ทัศนคติ และคุณภาพ
ชีวิตของประชากรที่อยูอาศัยในบริเวณพื้นที่ศึกษา (เนนเฉพาะผูมีสวน
ไดสวนเสีย)
2. เพื่อศึกษาถึงความรู ความเขาใจ และความคิดเห็นที่มีตอโครงการฯ
และเพื่ อ ระบุ ข นาดของผู รั บ ผลกระทบทางด า นสั ง คม (Socially
Sensitive Receptors)
3. เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบทั้ ง ทางบวกและทางลบทางด า นสั ง คมและ
เศรษฐกิ จ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ตลอดจนใช เ ป น แนวทางในการกํ า หนด
มาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว
6.2.2 กฎหมายที่เกีย่ วของกับการประเมินผลกระทบสิ่ง แวดลอมทางสังคม
กฎหมายที่กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA) คือพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมเปนสวนหนึ่งของการจัดทํา EIA
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดจัดทํา
แนวทางการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มจากโครงการพั ฒ นาน้ํ า มั น และ
กาซธรรมชาตินอกชายฝง ในป พ.ศ. 2541 และแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมทางสังคมในป พ.ศ. 2539 แนวทางทั้ง 2 ฉบับนี้ไดนํามาประยุกตใช
ในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม
จากหนังสือสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (เลขที่ ทส 1009/10550) ลง
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหทําการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมทางสังคมสําหรับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
โดยให ร ะบุ ก ลุ ม ประชากรเป า หมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โครงการฯ และอธิ บ าย
หลักการและเหตุผลในการกําหนดพื้นที่สุมตัวอยาง จํานวนตัวอยาง ขอบเขต
และวิธีการศึกษา
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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6.2.3 วิธีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลง
ปลาทอง ระยะที่ 2 เปนการอธิบายลักษณะสภาพสังคมของประชากรเปาหมาย
ที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
• ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และประชากร
• การประกอบอาชีพ
• รายไดและรายจายในการดํารงชีวิต
• การถือครองที่ดิน
• ความเขาใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ และสิ่งแวดลอมของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
การกําหนดกลุมประชากรเปาหมาย (ผูมีสวนไดสวนเสีย)
การกํ า หนดกลุ ม ประชากรเป า หมาย ได พิ จ ารณาถึ ง ที่ ตั้ ง และกิ จ กรรมของ
โครงการฯ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการฯ
เพื่ อ ให ไ ด ก ลุ ม เป า หมาย มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ โครงการฯอย า งแท จ ริ ง แต
เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ อยูในทะเลหางจากชายฝงมากกวา 100 กิโลเมตร จึง
ไดจําแนกกลุมผูมีโอกาสเกี่ยวของและ/หรือไดรับผลกระทบจากโครงการฯ ดังนี้
• ชาวประมงในบริเวณอาวไทย ซึ่งเปนกลุมที่มีโอกาสเขาใกลพื้นที่
โครงการฯ มากที่สุด
• ชุมชนที่อยูในบริเวณพื้นที่ชายฝงซึ่งอยูใกลกับโครงการฯ มากที่สุด
และ
• ชุมชนที่อยูในบริเวณที่เปนฐานสงกําลังบํารุงมายังแทนผลิตน้ํามันดิบ
ซึ่งไดแก พืน้ ทีด่ ําเนินงานตางๆ ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การสํารวจเบื้องตนเพื่อกําหนดกลุมประชากรเปาหมาย ดําเนินการในระหวาง
วันที่ 21-24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ประกอบดวยการเขาพบเจาหนาที่ของบริษัท
ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ที่ประจําอยูในจังหวัดสงขลา และดูพื้นที่ดําเนินงาน
ของบริษั ทฯ นอกจากนี้ยั งได เขาพบเพื่อปรึกษาหารือ กับประมงจัง หวัด และ
นายกสมาคมประมงจังหวัดสุราษฎรธานี และตัวแทนของประมงจังหวัดและ
นายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา
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พื้นที่ศึกษาสําหรับการสุมตัวอยางประชากรเปาหมายทั้ง 3 กลุมขางตน ตั้งอยู
ในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี (ดังรูป
ที่ 6-5) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ชุมชนที่อยูในบริเวณที่เปนฐานสงกําลังบํารุงมายังแทนผลิตน้ํามันดิบ
กลุมประชากรเปาหมายไดแก ประชาชนที่อาศัยหรือมีกิจการอยูภายในรัศมี 1
กิโลเมตร จากพื้นที่ดําเนินการของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ที่อําเภอ
เมืองสงขลา โดยมีรายละเอียดในการกําหนดกลุมเปาหมายดังนี้
การเขาพบและสํารวจพื้นที่ดําเนินการของบริษัทฯในจังหวัดสงขลา พบวา พื้นที่
ดําเนินการของบริษัทฯ อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไดแก
•
•
•
•
•

บริเวณสํานักงาน โรงเก็บสินคา และทาเรือ
ศูนยฝกอบรม และหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
ศูนยฝกปฏิบัติการฉุกเฉิน
สนามบินเฮลิคอปเตอร และสํานักงานบริหารและทรัพยากรบุคคล และ
ฐานซอมบํารุง

รูปที่ 6-6 และ 6-7 แสดงที่ตั้งพื้นที่ดําเนินการของบริษัทฯ ในอําเภอเมืองสงขลา
และตารางที่ 6-8 แสดงรายละเอียดของกลุม ประชากรเปาหมายในรัศมี 1
กิโลเมตรจากพื้นที่ดําเนินการแตละแหง

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
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รูปที่ 6-5 พื้นที่ศึกษาสําหรับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม

หนา 6-28
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6. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพและสังคม

สัญลักษณ
ที่ตั้งหนวยกิจกรรมของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
ชุมชน
ศูนยฝกอบรมและหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห

Hangar

สํานักงาน โรงเก็บสินคา และทาเรือ

สนามบินเฮลิคอปเตอรและสํานักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล

ฐานซอมบํารุง

รูปที่ 6-6 ที่ตั้งพื้นที่ดําเนินการของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ในอําเภอเมืองสงขลา
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
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สัญลักษณ
ที่ตั้งหนวยกิจกรรมของ
บริษัทยูโนแคลไทยลนด จํากัด
ชุมชน
หมู 4 บานหวยขัน

ศูนยฝกปฏิบัติการฉุกเฉิน
หมู 5 บานดอนขีเ้ หล็ก

รูปที่ 6-7 ที่ตั้งพื้นที่ดําเนินการของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ในอําเภอเมืองสงขลา
(ศูนยฝกปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน)

หนา 6-30
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ตารางที่ 6-8:

6. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพและสังคม

กลุมประชากรเปาหมายและจํานวนตัวอยางในพื้นทีศ่ ึกษา
จังหวัดสงขลาและสุราษฎรธานี

พื้นที่ดําเนินการ
บนฝงของบริษัท
ลักษณะของกลุม ผูมี
ลําดับ
กลุมผูมีสวนไดสว นเสีย
ยูโนแคลไทยแลนด
สวนไดสวนเสีย
จํากัด
1 บริเวณสํานักงาน
ชุมชนแหลมทรายและแหลง - ชุมชนรอบหนวย
โรงเก็บสินคา
พระราม1 ในเขตเทศบาลนคร กิจกรรมบนฝงของ
และทาเรือ
สงขลา อ. เมือง จังหวัดสงขลา บริษทั ยูโนแคลไทย
แลนด จํากัด
- ชาวประมง
2 ศูนยฝกอบรม และ
อ. เมือง จังหวัดสงขลา1.
- ชุมชนรอบหนวย
หองปฏิบัติการ
กิจกรรมบนฝงของ
ตรวจวิเคราะห
บริษัทยูโนแคลไทย
แลนด จํากัด

3

4

5

6

ศูนยฝกปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน

ไมมีชุมชนอยู
ใกลเคียง มีแตราน
ขายอาหารบริเวณ
หลังสถาบันรัช
มงคล ประมาณ 20
ราน

12

60.0

187
488

64
0

34.2
0.0

-

ไมมีชุมชนอยู
ใกลเคียง

0

0.0

- ชุมชนรอบหนวย
กิจกรรมบนฝงของ
บริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด
- ชุมชนบนฝงที่อยูใกลกับ
ที่ตั้งโครงการมากที่สุด
(เนนผูประกอบกิจการ
ทองเที่ยว)
- ชาวประมง

3,378

97

2.9

~500

60

12.0

4,718

332

7.0

2 หมูบานในตําบลพะวง
- ชุมชนรอบหนวย
2
อ. เมืองจังหวัดสงขลา ไดแก กิจกรรมบนฝงของ

หมู 4 บานหวยขัน และ
บริษัทยูโนแคลไทย
3

แลนด จํากัด
หมู 5 บานดอนขี้เหล็ก .

สนามบิน
เฮลิคอปเตอร และ
สํานักงานบริหาร
และทรัพยากรบุคคล
ฐานซอมบํารุง

สํานักงานฐานทัพเรือสงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา 4

ไมมีพื้นที่ดําเนินการ
ของบริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด แต
เปนแผนดินที่อยูใกล
กับแทนผลิตมากที่สุด

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
เขตเทศบาลตําบลเกาะสมุย
(เฉพาะผูประกอบการ
ทองเที่ยวและชาวประมง) 5

หมูที่ 2 ต.เขารูปชาง 3
อ. เมือง จ.สงขลา

รวม

รอยละของจํานวน
จํานวนครัวเรือน จํานวน
ตัวอยางตอจํานวน
ของกลุมผูม ี
ครัวเรือน
ครัวเรือนของกลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย ตัวอยาง
สวนไดสวนเสีย
145
99
68.3

หมายเหตุ: 1
2
3.
4.

ขอมูลจาก GO-HES Element 20
ขอมูลกชช. 2 ค. ปพ.ศ. 2544, กรมการพัฒนาชุมชน
มิไดทําการเก็บตัวอยางชุมชนบานหมู 5 ดอนขี้เหล็ก เนื่องจากอุปสรรคในการเก็บตัวอยางโดยแสดงการวิเคราะหกรณีที่มีการเก็บตัวอยางไวในภาคผนวก ข
ขอมูลกชช.2 ค. ปพ.ศ. 2544 ทั้งนี้ปจจุบนั (พ.ศ.2546) หมูที่ 2 นี้ไดแยกออกอีก 2 หมูบานคือหมูที่ 9 และหมูที่ 10 สําหรับในเขตพืน้ ที่ศึกษาปจจุบนั อยูในหมูที่ 10
แตในชวงที่ทาํ การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามนี้ทางฝายทะเบียนราษฎร อําเภอเมืองสงขลา ยังไมสามารถแบงจํานวนประชากรและบานใหได
5. ขอมูลจํานวนประชากรและครัวเรือนป 2545 จากกรมการปกครอง ขอมูลจํานวนผูประกอบกิจการทองเที่ยวบนเกาะสมุยประมาณ 500 ราย ประมาณการโดย
เจาหนาที่การทองเที่ยวจังหวัดสุราษฎรธานี

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547
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หนา 6- 31
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ชาวประมง
จากผลการสํารวจเบื้องตนเพื่อกําหนดกลุมประชากรเปาหมาย ทําใหสามารถ
กําหนดพื้นที่เก็บตัวอยางสําหรับชาวประมง นั่นคือ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้
การกํ า หนดพื้ น ที่ เ ก็ บ ตั ว อย า งสํ า หรั บ กลุ ม ชาวประมงนั้ น ได เ ข า พบเพื่ อ
ปรึกษาหารือกับประมงจังหวัด และนายกสมาคมประมงจังหวัดสุราษฎรธานี
(ซึ่งเปนจังหวัดที่มีชายฝงใกลกับพื้นที่โครงการฯ มากที่สุด) และเจาหนาที่
ศูนยวิจัยประมงทะเลภาคใตตอนลาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบวา การระบุ
หมูบานชาวประมงที่เขาไปจับปลาใกลกับบริเวณแทนผลิตของโครงการฯ นั้นทํา
ไดยากเนื่องจากเรือประมงที่เขาไปจับปลาในบริเวณดังกลาวไมจําเปนตองมา
จากจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี เ ท า นั้ น ยั ง มี เ รื อ ประมงจากจั ง หวั ด อื่ น ๆ เช น
นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี รวมทั้งจากภาคตะวันออกและจากฝงอันดามัน
อี ก ทั้ ง ชาวประมงที่ ม าขึ้ น ฝ ง ที่ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี ก็ ไ ม จํ า เป น ต อ งเป น คน
สุราษฎรธานี หรือขึ้นทะเบียนเปนชาวประมงที่จังหวัดนี้ เชนเดียวกันชาวประมง
จังหวัดสุราษฎรธานีเองก็อาจจะไปขึ้นฝงที่จังหวัดใดๆ ก็ไดเชนกัน
ขอมูลจากประมงจังหวัดและนายกสมาคมประมงจังหวัดสุราษฎรธานี ระบุวา ไม
เคยมีชาวประมงคนใดมารองเรียนผานทางประมงจังหวัดและสมาคมประมง
เกี่ยวกับแทนขุดเจาะน้ํามันของบริษัทยูแคลไทยแลนด จํากัด เลย
ชุมชนที่อยูในบริเวณพื้นที่ชายฝงซึ่งอยูใกลกับโครงการฯ มากที่สุด
เกาะสมุ ย เป น พื้ น ที่ ช ายฝ ง ที่ อ ยู ใ กล กั บ โครงการฯ โดยนอกเหนื อ ไปจาก
ชาวประมงบนเกาะสมุ ย แล ว กลุ ม ประชากรเป า หมายสํ า หรั บ เกาะสมุ ย ยั ง
ครอบคลุ ม ถึ ง ผู ใ ห บ ริ ก ารด า นการท อ งเที่ ย วบนเกาะ โดยมี ร ายละเอี ย ดของ
หลักการและเหตุผลดังตอไปนี้
เกาะสมุยเปนพื้นที่ที่มีชายฝงทะเลอยูใกลกับโครงการฯ มากที่สุด คือระยะทาง
130 กิโลเมตร จึงเปนพื้นที่ชายฝงที่มีโอกาสไดรับผลกระทบจากโครงการฯ มาก
ที่ สุ ด เช น ในกรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ น้ํ า มั น หกรั่ ว ไหล แต ด ว ยระยะห างถึ ง 130
กิ โ ลเมตร ความเสี่ ย งจึ ง อยู ใ นระดั บ ต่ํ า อย างไรก็ ต าม เนื่ อ งจากเกาะสมุ ย มี
ความสําคัญในการเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญระดับประเทศและนานาชาติ จึง
กํ า หนดให ผู ใ ห บ ริ ก ารด า นการท อ งเที่ ย วบนเกาะสมุ ย อยู ใ นกลุ ม ประชากร
เปาหมายในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสัมคมดวย
หนา 6-32

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

Tetra Tech, Inc. & SKM Thailand
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แหลงขอมูล
การรวบรวมเอกสารและข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เพื่ อ ทบทวนข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
ลั ก ษณะทางสั ง คมของพื้ น ที่ ศึ ก ษา ประกอบด ว ยเอกสารและข อ มู ล จาก
หนวยงานตางๆ ดังนี้
• กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2544), รายงานกชช.2ค.
• บริษัทเตตราเทค จํากัด และบริษัทโปรเอ็น เทคโนโลยี จํากัด (2544),
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาน้ํามันดิบ
แหลงปลาทอง ระยะที่ 1 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
• กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2545)
รายงานจํานวน
ประชากรในเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา และเทศบาลเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี
นอกจากการทบทวนข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ แ ล ว ยั ง ได ทํ า การการสั ม ภาษณ หั ว หน า
ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Random sampling)
(รายละเอียดการคัดเลือกประชากรเปาหมายไดแสดงรายละเอียดไวแลวขางตน)
การสัม ภาษณ ดํ าเนิ น การโดยใชแ บบสอบถามที่ สร างขึ้ น ตามวั ตถุ ป ระสงค ที่
กําหนดไว ขอมูลหลักที่ไดจากแบบสอบถามมีดังตอไปนี้
• ขอมูลดานสังคมและประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ จํานวนบุตรเกิด
รอด จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา การนับถือศาสนา
และการยายถิ่น
• ข อ มู ล ด า นการประกอบอาชี พ ประกอบด ว ย ลั ก ษณะการประกอบ
อาชีพในปจจุบัน ขนาดพื้นที่ถือครอง รายได รายจาย ทรัพยสิน และ
หนี้สิน
• ดา นสาธารณสุ ข สาธารณู ป โภค สาธารณู ปการ ประกอบด ว ย การ
เจ็บปวย การรักษาพยาบาล การมีไฟฟาใช น้ําบริโภค อุปโภค และน้ํา
ใชในการเกษตร
• ความรูและความคิดเห็นที่มีตอโครงการฯ
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ประชากรเปาหมาย
ไดทําการเก็บตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 332 ครัวเรือนจากประชากรเปาหมายใน
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ดังแสดงใน
รูปที่ 6-3 และตารางที่ 6-8
วิธีการสุมตัวอยาง
การสุมตัวอยาง แบงเปน 2 ขั้นตอน คือ
• การสุมตัวอยางในระดับหมูบาน ในเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ การ
สุมตัวอยางหมูบานจะเปนแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกทุกหมูบานที่
ตั้งอยูในเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ
• การสุมตัวอยางในระดับครัวเรือน เปนการสุมตัวอยางแบบงาย จาก
ครัวเรือนตางๆ ที่อยูในหมูบานรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่ดําเนินการ
ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
การเก็บขอมูล
การเก็ บรวบรวมข อมู ลภาคสนามใช วิธี การสั มภาษณหั วหนาครั วเรือ น หรื อ
ตั ว แทนของหั ว หน า ครั ว เรื อ น ตามแบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น พร อ มกั บ การ
สังเกตการณ โดยแบบสอบถาม (รายละเอียดในตารางที่ 6-9 และแบบสอบถาม
แสดงในภาคผนวก ข) ประกอบดวย 7 สวนคือ
• ขอมูลเกี่ยวกับประชากรในครัวเรือน
• ขอมูลดานประชากรและสังคมของผูใหสัมภาษณ
• ขอมูลดานสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และคุณคาสิ่งแวดลอม
• ขอมูลดานเศรษฐกิจ
• ขอมูลดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
• การเปนสมาชิกสถาบัน องคกร และกลุมทางสังคม
• ความรูและความคิดเห็นที่มีตอโครงการฯ
ทั้งนี้ในหัวขอ ‘ความรูและความคิดเห็นที่มีตอโครงการฯ’ มีคําถามปลายเปดซึ่งมี
เปาหมายใหผูตอบแบบสอบถามอธิบายเพิ่มเติมในการเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
กั บ โครงการฯ รวมทั้ ง เป ด โอกาสในการให ข อ เสนอแนะในด า นการจั ด การ
สิ่งแวดลอมของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
หนา 6-34

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

Tetra Tech, Inc. & SKM Thailand

6. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพและสังคม

ตารางที่ 6-9: โครงสรางของแบบสอบถาม
หัวขอ

รายละเอียด
จํานวนสมาชิกของครัวเรือน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ความสัมพันธ
ขอมูลเกี่ยวกับประชากรในครัวเรือน
กับหัวหนาครัวเรือน ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพหลักและรอง
เพศ อายุ การนับถือศาสนา สถานภาพสมรส จํานวนบุตรเกิดรอด
ขอมูลดานประชากรและสังคมของผูใหสัมภาษณ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การยายถิ่น ลักษณะของที่อยูอาศัย และ
ความตองการที่จะยายถิ่นออก
เชื้อเพลิงในการหุงตม แหลงที่มาของเชื้อเพลิง การมีสถานที่ทองเที่ยว
ขอมูลดานสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และคุณคา การมีโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ การมีไฟฟาใช แหลงที่มาของน้ํา
สิ่งแวดลอม
บริโภค อุปโภค และการเกษตร รวมถึงปญหาและการแกปญหาดานน้ํา
การเจ็บปวย การรักษาพยาบาล การกําจัดขยะ และน้ําเสีย
การประกอบอาชีพ รายได รายจาย ทรัพยสิน หนี้สิน การออมทรัพยสิน
ขอมูลดานเศรษฐกิจ
ขนาดที่ดินที่ถือครอง และความตองการในการเปลี่ยนอาชีพที่ทําอยูใน
ปจจุบัน
ขอมูลดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การลักขโมย จี้ปลน การทะเลาะวิวาท และการฆากันตาย
การเปนสมาชิกกลุมทางสังคมตางๆ การเขารวมในกิจกรรมของชุมชน
การมีสวนรวมทางการเมือง ปญหาและความตองการในดานการ
การเปนสมาชิกสถาบัน องคกร และกลุมทางสังคม
ประกอบอาชีพ และการปรับปรุงชุมชน รวมถึงการไดรับการบริการ
ขั้นพื้นฐานจากรัฐ
การรับรูเกี่ยวกับโครงการฯ ความคิดเห็นที่มีตอโครงการฯ ทั้งใน
ความรูและความคิดเห็นที่มีตอโครงการฯ
ระหวางการกอสรางโครงการฯ ชวงการดําเนินการโครงการฯ และชวง
การรื้อถอนโครงสรางของโครงการฯ

การวิเคราะหขอ มูล
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ โ ดยแบบสอบถามจะถู ก นํ า มาประมวลโดย
โปรแกรม SPSS ผลที่ไดจะนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลทุติยภูมิเพื่อเสนอสภาพ
ปจจุบันของพื้นที่ศึกษา โดยผลการสํารวจจะแสดงไวในรูปของตารางอัตราสวน
ร อ ยละ และค า เฉลี่ ย ทั้ ง นี้ ไ ด ใ ช ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เ ป น พื้ น ฐานในการศึ ก ษาด า น
ประชากรและสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
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6.2.4 รายละเอียดโครงการฯ
รายละเอียดโครงการฯ ที่แสดงไวในบทที่ 2
รายละเอียดที่สําคัญดังตอไปนี้
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ของรายงานฯ นั้น ไดพิจารณา

ที่ตั้งและกิจกรรมโครงการฯ
• โครงการฯ ตั้งอยูภายในพื้นที่โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง
ระยะที่ 1 ซึ่งเปนพื้นที่สัมปทานแปลงที่ 10, 11 และ 11A ในอาวไทย
ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด โดยมีระยะทางหางจากชายฝงที่
อยูใกลที่สุดประมาณ 130 กิโลเมตร คือ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
• โครงการฯ ระยะที่ 2 นี้ จะทําการติดตั้งแทนผลิตน้ํามันดิบ ระยะที่ 2
ใกลกับแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 1 ที่มีอยูแลว
รวมทั้งติดตั้งแทนหลุมผลิตยอยพรอมอุปกรณชวยการผลิตจากหลุม
แบบ Gas Lift อีก 14 แทน และการวางทอใตน้ําเพื่อเชื่อมตอแทน
ตางๆ
• แทนผลิตน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะถูกประกอบบนฝง (ที่อู
ตอเรือยูนิไทย แหลมฉบัง)
และจะทําการเคลื่อนยายไปยังแหลง
ปลาทองตอไป โดยติดตั้งใกลกับแทนหลุมผลิตกลางที่มีอยูในปจจุบัน
• แผนการขุดเจาะประกอบดวย การตรวจสอบพื้นทองทะเล การขุด การ
กรุ และการทดสอบหลุม
• การรื้อถอนโครงการฯ คาดวาจะดําเนินการในอีกกวา 20 ปขางหนา
โดยจะทําการรื้อถอนแทนหลุมผลิตเหนือหลุมผลิตที่ปดแลว แทนผลิต
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 และแทนสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทอลําเลียงและทุน รวมทั้งถังกักเก็บน้ํามัน
พนักงานและสิ่งอํานวยความสะดวก
การดําเนินการและซอมบํารุงสําหรับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง
ระยะที่ 2 ทําใหมีความตองการพนักงานเพิ่มขึ้น 24 คน จากเดิมที่มีอยูแลว 120
คน สําหรับการดําเนินการโครงการฯ ระยะที่ 1
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ที่มีอยูแลว
ในจังหวัดสงขลา จะใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกงานดานตางๆ ของ
โครงการพัฒนาแหลงปลาทองในระยะที่ 2 โดยไมมีความจําเปนที่จะตองขยาย
หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ บนฝงแตอยางใด
หนา 6-36
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การขนส ง สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก อุ ป กรณ และพนั ก งานเป น กิ จ กรรมที่
ดํ า เนิ น การอยู แ ล ว โดยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงน อ ยมาก คื อ การเพิ่ ม เที่ ย วบิ น
เฮลิคอปเตอรจากแหลงสงขลาไปที่แหลงปลาทองอีกเพียง 1 เที่ยวตอสัปดาห
จากเดิมที่มี 6 เที่ยวตอสัปดาห
6.2.5 การประเมินสภาพทางสังคมในปจจุบันและทัศนคติตอโครงการฯ
จํานวนประชากรและครัวเรือนในพืน้ ที่ศึกษาแสดงในตารางที่ 6-10
ตารางที่ 6-10 จํานวนประชากรและครัวเรือนในพื้นทีโ่ ครงการฯ
จังหวัด อําเภอ และตําบล
บานหมูที่ 2 บานเขาแกว(1) ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา
บานหมูที่ 4 บานหวยขัน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
บานหมูที่ 5 บานดอนขี้เหล็ก ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
ต.บอยาง เขตเทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา
จ.สุราษฎรธานี อ.เกาะสมุย เขตเทศบาลตําบลเกาะสมุย

เพศชาย
3,904
378
1,239
39,686
20,459

เพศหญิง
4,386
394
1,299
42,470
21,321

รวม
ครัวเรือน
8,290
3,378
722
187
2,538
488
82,156
23,306
41,780
18,051

หมายเหตุ: (1) ปจจุบนั (พ.ศ. 2546) หมู 2 แยกออกเปนหมูที่ 9 และหมูที่ 10 ซึ่งยังไมมีขอมูลจํานวนประชากรแยกในรายละเอียด ในการศึกษาจึงไดพิจารณา
ภาพรวมของทัง้ หมู 2
ที่มา:
กรมพัฒนาชุมชน (2544) รายงาน กชช.2ค. พ.ศ. 2544
กรมการปกครอง (2545) สถิติประชากรและจํานวนครัวเรือน (www.dopa.go.th)

สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน
การประเมินสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจจําแนกเปน 8 ดาน ไดแก
• ลักษณะทางประชากรและสังคม
• ลักษณะทางเศรษฐกิจ
• ลักษณะทางสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
• การใชประโยชนจากทรัพยากรและคุณคาสิ่งแวดลอม
• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
• การเปนสมาชิกสถาบัน หรือองคกร หรือกลุมทางสังคม
• การไดรับบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐ และ
• ปญหาสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
ผลการศึกษาในแตละดานแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก ข โดยสามารถสรุป
ไดดังนี้
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ลักษณะทางประชากรและสังคม
ลั ก ษณะทางประชากรและสั ง คมของกลุ ม ตั ว อย า ง ประกอบด ว ย เพศ อายุ
การศึกษา ศาสนา โครงสรางของครอบครัว และการอพยพเขา-ออก โดยสรุปไว
ในรูปที่ 6-8 (รายละเอียดแสดงในตาราง B1 ในภาคผนวก ข)
• กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ดวยอัตราสวน 14:11
• อายุเฉลี่ยเทากับ 41.3 ป
• สวนใหญไดรับการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนตน และสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ
• กวา 2 ใน 3 มีสถานภาพสมรสแลวและอยูกับคูสมรสในปจจุบัน ใน
จํานวนที่เคยสมรสมีจํานวนบุตรเกิดรอดโดยเฉลี่ยเทากับ 2.1 คน
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 3.8 คน
• ส ว นใหญ เ ป น ผู ที่ ย า ยถิ่ น เข า มาอยู อ าศั ย ในหมู บ า นที่ อ ยู ใ นป จ จุ บั น
ระยะเวลาการอยูอาศัยเฉลี่ยเทากับ 11.4 ป สาเหตุสําคัญที่ยายเขามา
อยูอาศัยในหมูบานที่อยูในปจจุบันนั้น เพราะเหตุผลดานการประกอบ
อาชีพ และยายตามครอบครัว หรือแตงงาน หรือเหตุผลสวนตัวอื่นๆ
• ลักษณะของบานที่อยูอาศัยในปจจุบันเปนบานที่มีลักษณะถาวร สราง
ดวยอิฐและปูน 2 ชั้น ครึ่งหนึ่งของตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้มีที่อยู
อาศัยเปนของตนเองหรือของคูสมรส
• กวา 4 ใน 5 ไมตองการยายถิ่นออกไปอยูที่อื่นๆ อีก
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ลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม

ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ลักษณะทางเศรษฐกิจประกอบดวย รายได อาชีพ คาใชจาย หนี้สิน การออม
ทรัพยสิน และการถือครองที่ดิน รายละเอียดสภาพทางเศรษฐกิจแสดงดังตาราง
ที่ B2 ใน ภาคผนวก ข ซึ่งสามารถสรุปโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดัง
ตอไปนี้
• ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพดานคาขายหรือประกอบ
ธุรกิจสวนตัว รองลงไปไดแกประกอบอาชีพดานรับราชการหรือรัฐ วิสาหกิ จ และดานรับจางทั่วไปนอกภาคการเกษตร และที่ป ระกอบ
อาชีพดานนักการเมืองมีอยูนอยที่สุด
• เปนที่นาสังเกตวามีผูที่ไมไดประกอบอาชีพถึงประมาณ 1 ใน 3 และ
กวา 2 ใน 3 ไมมีอาชีพรองหรือเสริม
• ในจํานวนที่มีอาชีพรองหรือเสริมนั้นสวนใหญประกอบอาชีพรองหรือ
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เสริ ม ด า นการเกษตร รองลงไปได แ ก ป ระกอบอาชี พ ค า ขายหรื อ
ประกอบธุรกิจสวนตัว และที่ประกอบอาชีพรับจางในภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตรมีนอยที่สุดเทากัน
• มากกวา 2 ใน 3 ของผูตอบแบบสอบถามไมตองการเปลี่ยนอาชีพ
• รายได รายจาย หนี้สิน และเงินออมของผูตอบแบบสอบถามสรุปไดดัง
ตารางที่ 6-11
• ในดานจํานวนที่ดินที่ถือครองนั้นสวนใหญมีที่ดินที่ถือครองเพียงแปลง
เดียว โดยมีขนาดที่ดินเฉลี่ยเทากับ 5.95 ไร
ตารางที่ 6-11 รายได รายจาย หนี้สิน และเงินออมโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
รายละเอียด
รายไดจากอาชีพหลัก
รายไดจากอาชีพรอง
รายไดรวมของครัวเรือน
รายจายรวมของครัวเรือน
หนี้สินรวม
เงินออมรวม

จํานวน (บาท/ครัวเรือน)
289,000
158,000
463,000
324,800
340,600
204,600

สาธารณสุข
ลักษณะทางสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสาธารณูปการของกลุมตัวอยาง
สรุปไดดังนี้
• ทุกครัวเรือนมีสวมใช และทั้งหมดเปนสวมซึมหรือสวมราดน้ําซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงการมีสุขอนามัยที่ดี
• เกือบ 4 ใน 5 ของกลุมตัวอยาง รูจักและดําเนินการกําจัดลูกน้ําใน
บริเวณบานของตนเอง
• มีเพียง 1 ใน 3 เทานั้นที่ไดรับการฉีดพนยาจากหนวยมาลาเรียในรอบ
ปที่ผานมา
• สวนใหญยังไมใชวิธีการตางๆ ในการคุมกําเนิดบุตร ในจํานวนที่ใชนั้น
สวนใหญใชวิธีการทําหมันหญิงและการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด
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• ดานการเจ็บปวยของผูตอบแบบสอบถามและของสมาชิกในครัวเรือน
ในรอบปที่ผานมานั้น พบวา สวนใหญปวยเปนโรคเกี่ยวกับทางเดิน
อาหาร รองลงมาไดแกปวยเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โดยกวา 3
ใน 4 ไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล หรือคลินิก รองลงมาไดแกซื้อยา
มารับประทานเอง
รายละเอียดขอมูลดานสาธารณสุขแสดงในตารางที่ B3 ใน ภาคผนวก ข และใน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสุขภาพอนามัย
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ลักษณะดานสาธรณูโภคและสาธารณูปการของกลุมตัวอยาง สามารถสรุปได
ดังนี้
• ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช
• กวา 4 ใน 5 ของกลุมตัวอยางมีกรรมวิธีการในการกําจัดน้ําเสียใน
ครัวเรือน มีเพียงไมถึง 1 ใน 5 เทานั้นที่ไมกําจัดหรือปลอยใหซึมลงดิน
ไปเอง
• กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมีกรรมวิธีในการกําจัดขยะ โดยสวนใหญใช
วิธีการทิ้งลงถังขยะเพื่อรอรถมาเก็บ และนําไปทิ้งที่ถังขยะสาธารณะใน
หมูบาน
• น้ําที่ใชในการบริโภคสวนใหญไดแกซื้อน้ําเปนขวด หรือแกลลอนมา
บริโภค สําหรับน้ําใช (เชน การอาบและซักลาง) นั้นสวนใหญใช
น้ําประปา หรือประปาหมูบาน
• กวา 4 ใน 5 ไมเคยมีปญหาในดานน้ําดื่ม และน้ําใชในครัวเรือน
• ส ว นการนํ า น้ํ า มาทํ า ให ส ะอาดโดยผ า นกรรมวิ ธี ต า งๆ ก อ นดื่ ม นั้ น
พบวา เกือบ 2 ใน 3 ไมมีการนําน้ํามาผานกรรมวิธีฯ ในสวนที่ผาน
กรรมวิธีฯ นั้น สวนใหญใชวิธีการกรอง
• ดานน้ําใชในการเกษตรนั้น พบวา 3 ใน 4 ไมไดทําการเกษตร ใน
จํานวนที่ทํานั้นสวนใหญใชน้ําฝน และสวนใหญไมมีปญหาในดานน้ํา
เพื่อทําการเกษตร
รายละเอียดในดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแสดงในตารางที่ B3 ของ
ในภาคผนวก ข
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การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รายละเอียดการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมและคุณคาสิ่งแวดลอมของ
กลุมตัวอยาง แสดงในตารางที่ B4 ในภาคผนวก ข และสรุปไดดังนี้
• เกื อ บทั้ ง หมดของกลุ ม ตั ว อย า งใช ก า ซเป น เชื้ อ เพลิ ง ในการหุ ง ต ม
รองลงมาไดแก ใชไฟฟา โดยเกือบทั้งหมดซื้อมาจากตลาดหรือรานคา
มีเพียงไมถึงรอยละ 1 เทานั้นที่ใชไมฟนโดยหามาเองจากปาใกลๆ และ
จากบริเวณบาน
• ในดานการมีสถานที่ทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียง สวนใหญตอบวามี
เปนทะเล หรืออาว หรือเกาะตางๆ และในรอบปที่ผานมาสวนใหญ
ตอบวามีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมในหมูบาน
• กวา 2 ใน 3 ของผูตอบแบบสอบถามตอบวาไมมีโบราณวัตถุตางๆ ใน
หมูบาน ในจํานวนที่ตอบวามีนั้นสวนใหญเปนพวกศาสนสถานโบราณ
หรือวังโบราณ หรือกําแพงเมืองโบราณ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในด า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น เกี่ ย วกั บ การลั ก ขโมย จี้ ปล น
ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายในหมูบาน และภายในครัวเรือนในรอบปที่ผานมา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวาไมมี ที่ตอบวามีก็มีนอยมากไมเกิน
10 ครั้งตอป และกวาครึ่งหนึ่งเห็นวาในหมูบานที่อาศัยอยูในปจจุบันนั้น มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมาก รายละเอียดดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของกลุมตัวอยางแสดงในตารางที่ B5 ใน ภาคผนวก ข
การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม
รายละเอียดดานการเปนสมาชิกองคกรหรือกลุมทางสังคมของกลุมตัวอยาง
แสดงในตารางที่ B6 ในภาคผนวก ข และสรุปไดดังนี้
• ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรใดๆ เลย
ในจํานวนที่เปนนั้น สวนใหญเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย รองลงมา
ไดแกเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร และเปนที่นาสังเกตวาไมมีใครเลย
ที่เปนตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนสมาชิกกลุมเลี้ยงสัตว กลุม
หัตถกรรมตางๆ และกลุมผูใชน้ํา
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• ในการเข าร ว มกิ จ กรรมของชุ ม ชนทั้ ง ในด า นงานบุ ญ งานกุ ศล งาน
ประเพณี งานการพั ฒนานั้ น พบวาสว นใหญ เข าร วมกิจ กรรมตา งๆ
ดังกลาวนานๆ ครั้ง โดยมีลักษณะการเขารวมทั้งในการออกเงิน และ
แรงงานเปนสวนใหญ
• สําหรับการมีสวนรวมทางการเมืองทั้งในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด
และระดับประเทศนั้น สวนใหญมีการติดตามขาวสารดานการเมือง โดย
สื่อที่สําคัญคือโทรทัศน และไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมากที่สุด รองลงมาไดแกไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
จังหวัด และสมาชิกวุฒิสภาในครั้งลาสุดที่ผานมา
• ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา กรรมการชุมชนหรือหมูบานคือ
ผูนําที่สําคัญ ทั้งในดานการพัฒนา และในดานการสงเสริมใหความรู
ดานการประกอบอาชีพตางๆ
• ป ญ หาด า นการเกษตรที่ ต อ งการให มี ก ารแก ไ ขที่ สํ า คั ญ ได แ ก การ
ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก การขาดความรูทางวิทยาการ และมีโรค
แมลง และศัตรูพืชระบาด
• ปญหาดานการประมงที่ตองการใหมีการแกไขที่สําคัญ ไดแก ราคา
ผลผลิตที่ไมแนนอน และอุปกรณการทําประมงมีราคาแพงมากเกินไป
• ปญหาในหมูบานที่ตองการใหมีการปรับปรุงแกไขที่สําคัญไดแก การ
ไม ไ ด รั บ ความเอาใจใส จ ากหน ว ยงานของรั ฐ รองลงมาได แ ก ก าร
คมนาคมขนสง และการไมมีโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบานหรือมีแต
ใชการไมได
• ดานความตองการที่จะใหหนวยงานของรัฐเขามาชวยสงเสริมอาชีพ
และพั ฒ นาหมู บ า นนั้ น พบว า ต อ งการหน ว ยงานด า นสาธารณสุ ข
มากที่สุด รองลงมาไดแกหนวยงานดานสิ่งแวดลอมจังหวัด หรือภาคใต
การไดรับบริการพื้นฐานจากรัฐ
ในดานการไดรับบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐ พบวาสวนใหญไดรับบริการจากรัฐใน
ด า นสาธารณู ป โภค (เช น ประปา ไฟฟ า การสื่ อ สาร และการคมนาคม)
รองลงมาไดแก ไดรับบริการดานการศึกษา และไดรับการบริการดานการผลิต
(เชน สินเชื่อ ปุย และการใหคําแนะนํา/ความรูดานวิชาการ)
นอยที่สุด
รายละเอียดแสดงในตารางที่ B7 ในภาคผนวก ข
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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ปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
มากวา 3 ใน 5 ของกลุมตัวอยาง มีความเห็นวาในปจจุบันไมมีปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ในจํานวนที่ตอบวามีปญหานั้นระบุวามีปญหาดังตอไปนี้
• การมีขยะมูลฝอยที่มากเกินไป
• การมีฝุนละอองฟุงกระจายรบกวน
• คุณภาพน้ําที่มาจากบอน้ําตื้น หรือบอบาดาลที่ไมสามารถใชดื่มกินได
รายละเอียดปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบันของกลุมตัวอยางแสดงดังตารางที่ B8
ในภาคผนวก ข
ความรูและความคิดเห็นที่มีตอโครงการฯ
ในดานความรูและความคิดเห็นที่มีตอโครงการฯ ไดแยกพิจารณาออกเปน การ
ไดยินหรือการรับรูเกี่ยวกับโครงการฯ ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับโครงการฯ ในดาน
การดํารงชีพของตนเองและครอบครัว และความคิดเห็นที่มีตอโครงการฯ ใน
ระหว า งการก อ สร าง การดํ า เนิ น โครงการฯ และการรื้ อ ถอนโครงสร า งของ
โครงการฯ เพื่อรับทราบทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอโครงการฯ ดังตอไปนี้
การรับรูเกี่ยวกับโครงการฯ
• กวา 3 ใน 4 ของกลุมตัวอยางไมเคยไดยินหรือรูเรื่องเกี่ยวกับโครงการฯ
มากอน โดยมีเพียงประมาณ 1 ใน 4 ที่เคยไดยินหรือรูเรื่องเกี่ยวกับ
โครงการฯ (ดังแสดงในรูปที่ 6-9)
• ในจํานวนที่เคยรูเรื่องเกี่ยวกับโครงการฯ
นั้น สวนใหญรับรูจาก
คนในบ า น หรื อ เพื่ อ นบ า น รองลงมาคื อ ได ยิ น หรื อ รู เ รื่ อ งจากวิ ท ยุ
หรือโทรทัศน และจากเกษตรตําบล หรืออําเภอ หรือจังหวัด ตามลําดับ
(ดังแสดงในรูปที่ 6-9)
• ในดานความคิดเห็นวาโครงการฯ มีความจําเปนตอการพัฒนาน้ํามัน
สํารองของประเทศหรือไมนั้น พบวา สวนใหญ หรือประมาณ 3 ใน 4
เห็ น ว า มี ค วามจํ า เป น รองลงมาคื อ ไม มี ค วามคิ ด เห็ น หรื อ ไม ท ราบ
หรือไมตอบ และนอยที่สุดคือที่ตอบวาไมมีความจําเปน (ดังแสดงในรูป
ที่ 6-10)
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การรับรูเ กี่ยวกับโครงการ

แหลงขอมูล
สมาชิกใน
ครอบครัว และ
เพื่อนบาน

ทราบ
24%

39%

วิทยุ/
โทรทัศน
22%

หนังสือพิมพ/แผนพับ

ไมทราบ

14%

76%

อบต./อบจ.
3%

ครู
3%

ขาราช- พนักงาน
การ ของบริษัท
9%
ยูโนแคล
พระ/ผูนํา
ไทยแลนด
ทางศาสนา
จํากัด
1%

รูปที่ 6-9

9%

การรับรูเกี่ยวกับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2

ไมมีความคิดเห็น
17%

ไมมีความ
จําเปน 8%

มีความจําเปน
75%

รูปที่ 6-10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความจําเปนของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการฯ ที่มีตอการดํารงชีวิตของกลุม
ตัวอยางและครอบครัว
หัวขอนี้ไดสรุปความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการฯ
ที่ มี ต อ การดํ า รงชี วิ ต ของผู ต อบแบบสอบถามและครอบครั ว ในประเด็ น
สิ่งแวดลอมและสังคม 16 ประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 6-12 โดยสรุปไดดังนี้
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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ตารางที่ 6-12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทอง
ระยะที่ 2 ที่มีตอการดํารงชีวิตของผูตอบแบบสอบถามและครอบครัว
ประเด็นทางสิ่งแวดลอมและสังคม
1.การทําประมง
2.การเพาะปลูก/ผลผลิตตอไร
3.คาใชจายในการประกอบอาชีพ
4.รายไดจากการประกอบอาชีพ
5.สภาพความเปนอยูโดยทั่วไป
6.สุขภาพอนามัยโดยทั่วไป
7.ความเจริญของชุมชน
8.การมีงานทํา/การจางงาน
9.ความเอือ้ เฟอเผื่อแผ
10.อากาศ/กลิ่น
11.ความสะอาดของน้ํากิน/น้ําใช
12.ความผูกพันตอชุมชนและเพื่อนบาน
13.ดานการสัญจรไป-มาในทะเล
14.การสัญจรไป-มาในบริเวณนี้
15.ฝุน/ เขมาควันตางๆ ในบริเวณนี้
16.เสียงรบกวนในบริเวณนี้
คาเฉลี่ยของรอยละ

ไมมีผลกระทบ
มีผลดี
มีผลเสีย
สรุปไมได
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
199
59.9
18
5.4
33
9.9
82
24.7
221
66.6
14
4.2
6
1.8
91
27.4
213
64.2
18
5.4
14
4.2
87
26.2
205
61.7
35
10.5
10
3.0
82
24.7
195
58.7
36
10.8
21
6.3
80
24.1
212
63.9
12
3.6
19
5.7
89
26.8
164
49.4
77
23.2
3
0.9
88
26.5
163
49.1
84
25.3
4
1.2
81
24.4
199
59.9
24
7.2
4
1.2
105 31.6
199
59.9
13
3.9
28
8.4
92
27.7
209
63.0
13
3.9
19
5.7
91
27.4
210
63.3
19
5.7
7
2.1
96
28.9
200
60.2
16
4.8
19
5.7
97
29.2
206
62.0
15
4.5
16
4.8
95
28.6
211
63.6
10
3.0
24
7.2
87
26.2
213
64.2
11
3.3
19
5.7
89
26.8
61
8
5
27

• ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 61) เห็นวาโครงการฯ ไมมี
ผลกระทบในทางบวกหรือลบตอตนเองและครอบครัว ในขณะที่ รอยละ
27 ยังไมสามารถสรุปไดหรือไมมีความคิดเห็น และรอยละ 13 เห็นวามี
ผลกระทบในทางบวกหรือลบ
• ประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีผลดีมากกวาผลเสีย ไดแก
▫ ดานการเพาะปลูกหรือจํานวนผลผลิตตอไร
(คิดวามีผลดีรอยละ 4.2 คิดวามีผลเสียรอยละ 1.8)
▫ ดานคาใชจายในการประกอบอาชีพ
(คิดวามีผลดีรอยละ 5.4 คิดวามีผลเสียรอยละ 4.2)
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▫ ดานรายไดจากการประกอบอาชีพ
(คิดวามีผลดีรอยละ 10.5 คิดวามีผลเสียรอยละ 3.0)
▫ ดานสภาพความเปนอยูโดยทัว่ ไป
(คิดวามีผลดีรอยละ 10.8 คิดวามีผลเสียรอยละ 6.3)
▫ ดานความเจริญที่มีตอชุมชน
(คิดวามีผลดีรอยละ 23.2 คิดวามีผลเสียรอยละ 0.9)
▫ ดานการมีงานทําหรือการจางงาน
(คิดวามีผลดีรอยละ 25.3 คิดวามีผลเสียรอยละ 1.2)
▫ ดานความเอื้อเฟอเผื่อแผที่มีอยูเดิม
(คิดวามีผลดีรอยละ 7.2 คิดวามีผลเสียรอยละ 1.2)
▫ และดานความผูกพันที่มีตอชุมชนและเพือ่ นบาน
(คิดวามีผลดีรอยละ 5.7 คิดวามีผลเสียรอยละ 2.1)
• ประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีผลเสียมากกวาผลดี ไดแก
▫ ดานการทําประมง
(คิดวามีผลเสียรอยละ 9.9 คิดวามีผลดีรอยละ 5.4)
▫ ดานสุขภาพอนามัยโดยทั่วไป
(คิดวามีผลเสียรอยละ 5.7 คิดวามีผลดีรอยละ 3.6)
▫ ดานอากาศและกลิ่น
(คิดวามีผลเสียรอยละ 8.4 คิดวามีผลดีรอยละ 3.9)
▫ ดานความสะอาดของน้ํากิน-น้ําใช
(คิดวามีผลเสียรอยละ 5.7 คิดวามีผลดีรอยละ 3.9)
▫ ดานการสัญจรไป-มาในทะเลอาวไทย
(คิดวามีผลเสียรอยละ 5.7 คิดวามีผลดีรอยละ 4.8)
▫ ดานการสัญจรไป-มาในบริเวณนี้ (บนบก)
(คิดวามีผลเสียรอยละ 4.8 คิดวามีผลดีรอยละ 4.5)
▫ ดานฝุนหรือเขมาควันตางๆ ในบริเวณนี้
(คิดวามีผลเสียรอยละ 7.2 คิดวามีผลดีรอยละ 3.0)
▫ และดานเสียงดังรบกวน
(คิดวามีผลเสียรอยละ 5.7 คิดวามีผลดีรอยละ 3.3)
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ความคิดเห็นทีม่ ีตอโครงการฯในระหวางการกอสราง ดําเนินการ และรื้อถอน
โครงการฯ
หัวขอนี้ไดสรุปความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการฯ
ที่มีตอประเด็นสิ่งแวดลอมและสังคม โดยจําแนกเปน 3 ระยะ ไดแก ระหวาง
กอสราง ดําเนินการ และรื้อถอนโครงการฯ ผลที่ไดจากการสัมภาษณจะถูก
นํามาแปลผลดวยการใหคาถวงน้ําหนัก เพื่อใหทราบถึงทัศนคติโดยรวมของ
กลุมตัวอยางที่มีตอโครงการฯ สรุปวิธีการใหคาถวงน้ําหนักและหาคาเฉลี่ยและ
รอยละของความคิดเห็นไดดังตอไปนี้
ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นวาโครงการฯ มีผลกระทบในประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมและสังคมตางๆ โดยเลือกคําตอบดังนี้
• โครงการมี ‘ผลกระทบในทางบวก’
• โครงการมี ‘ผลกระทบในทางลบ’
• โครงการ ‘ไมมีผลกระทบ’ หรือ ‘ไมแนใจ’ วาจะมีผลกระทบในทางบวก
หรือลบ
• ‘ไมมีความคิดเห็น’ ในกรณีทผี่ ูตอบแบบสอบถามไมทราบวาโครงการฯ
มีผลกระทบหรือไมทั้งในทางบวกและลบ
ดวยวิธีการใหคาถวงน้ําหนักจะทําใหสามารถหาคาระดับความคิดเห็นโดยรวมที่
มีตอโครงการในระยะตางๆ แลวนํามาจําแนกออกเปน 3 ชวง ทั้งนี้แตละคําตอบ
จะมีคะแนนเปน 1 แลวนํามาคูณกับคาถวงน้ําหนักดังตอไปนี้
•
•
•
•

3 คะแนนสําหรับคําตอบ ‘มีผลกระทบในทางบวก’
1 คะแนนสําหรับคําตอบ ‘มีผลกระทบในทางลบ’
2 คะแนนสําหรับคําตอบ ‘ไมมีผลกระทบ หรือไมแนใจ’
0 คะแนนสําหรับคําตอบ ‘ไมมีความคิดเห็น หรือไมทราบ’

แตละคํ าตอบของกลุมตัวอยางคูณดวยคาถวงน้ําหนักและหาค าคะแนนรวม
จากนั้นนําคาคะแนนรวมมาหารดวยจํานวนผูตอบแบบสอบถามจะไดคาความ
คิดเห็นเฉลี่ย แลวจึงนําคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยมาหาคารอยละของความ
คิดเห็นเฉลี่ย คารอยละของความคิดเห็นเฉลี่ยนี้จะถูกนํามาแบงเปน 3 ชวง คือ
• รอยละ 100 ถึง 66.7 หมายถึง กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยตอ
โครงการฯ ในระดับมาก หรือมีทัศนคติในเชิงบวกตอโครงการฯ สูง
(เกิ ด ขึ้ น ในกรณี ที่ ผู ต อบแบบสอบถามทุ ก คนหรื อ ส ว นใหญ ต อบว า
โครงการฯ ‘มีผลกระทบในทางบวก’)
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• รอยละ 66.6 ถึง 33.4 หมายถึง กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยตอ
โครงการฯ ในระดับปานกลาง (เกิดขึ้นในกรณีที่ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญตอบวา ‘ไมมีผลกระทบ หรือ ไมแนใจ’ หรือในกรณีที่มีผูตอบ
วา ‘มีผลกระทบในทางบวก’
ในจํานวนใกลเคียงกับผูตอบวา ‘มี
ผลกระทบในทางลบ’)
• รอยละ 33.3% ถึง 0 หมายถึง กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยตอ
โครงการฯ ในระดั บ ต่ํ า หรื อ มี ทั ศ นคติ ใ นเชิ ง ลบต อ โครงการฯสู ง
(เกิ ด ขึ้ น ในกรณี ที่ ผู ต อบแบบสอบถามทุ ก คนหรื อ ส ว นใหญ ต อบว า
โครงการฯ ‘มีผลกระทบในทางลบ’)
รายละเอียดวิธีการหาคาระดับความคิดเห็นโดยรวมแสดงใน ภาคผนวก ข
สรุปความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในแตละระยะของโครงการฯ มีดังตอไปนี้
ระยะกอสราง
ผลการสํ า รวจความคิด เห็ นที่ มี ตอ ระยะก อ สร าง พบวา ผู ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญตอบวา ‘ไมทราบ’ และ ‘ไมมีผลกระทบหรือไมแนใจ’ เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากโครงการฯ ในประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสังคม 13 ประเด็น (ดัง
แสดงในตารางที่ 6-13) นอกจากนี้จํานวนผูที่ตอบวา ‘มีผลกระทบในทางบวก’
นั้ น ใกล เ คี ย งกั บ ผู ที่ ต อบว า ‘มี ผ ลกระทบในทางลบ’โดยมี ค า เฉลี่ ย ของความ
คิดเห็นเทากับรอยละ 40.9 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอโครงการฯ ใน
ระดับปานกลาง (รายละเอียดวิธีการใหคาคะแนนแสดงใน ภาคผนวก ข)
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ตารางที่ 6-13 ความคิดเห็นโดยรวมที่มตี อโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
ชวงกอสราง
ผลกระทบ
ทางบวก

ประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสังคม

จํานวน
59
53
57
58

1.คุณภาพน้ํา
2.คลื่น/อุทกวิทยา
3.ความสั่นสะเทือน
4.เสียงรบกวน

ผลกระทบ
ทางลบ

ไมมีผลกระทบ/
ไมแนใจ

ไมมีความ
คิดเห็น

รอยละ จํานวน
17.8
73
16.0
54
17.2
65
17.5
66

รอยละ จํานวน
22.0
87
16.3
80
19.6
79
19.9
75

รอยละ
26.2
24.1
23.8
22.6

จํานวน
113
145
131
133

รอยละ
34.0
43.7
39.5
40.1

5.ปริมาณปลาและสัตวน้ําในทะเล

59

17.8

92

27.7

82

24.7

99

29.8

6.อาหารของปลาและสัตวน้ําในทะเล
7.การประมง(จํานวนปลาและสัตวน้ําที่เคยจับได)
8.ความสะดวกในการทําประมง
9.การเดินเรือในอาวไทย
10.การคมนาคมบนบก
11.ทัศนียภาพ
12.การคาขายและธุรกิจในบริเวณนี้
13.การสรางงานตอเนือ่ งจากการกอสราง
คาคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย(1)

57
48
49
44
48
62
87
93

17.2
14.5
14.8
13.3
14.5
18.7
26.2
28.0

91
72
58
61
52
78
33
33

27.4
21.7
17.5
18.4
15.7
23.5
9.9
9.9
15.9

80
84
88
80
82
80
88
85

24.1
25.3
26.5
24.1
24.7
24.1
26.5
25.6

104
128
137
147
150
112
124
121

31.3
38.6
41.3
44.3
45.2
33.7
37.3
36.4

รอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย(2)
หมายเหตุ:
เมื่อ

40.9

(1) คาคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย = sum(fx)/n
f = คาถวงน้ําหนักสําหรับคําตอบ: มีผลกระทบในทางบวก = 3, มีผลกระทบในทางลบ = 1, ไมมีผลกระทบ/ไมแนใจ = 2, และ ไมมี
ความคิดเห็น = 0;
x = จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละประเด็น; และ
n = จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
(2) คารอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย = (คาคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย x 100) / (3 x จํานวนประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสังคม)
(3) ความเห็นดวยกับโครงการฯอยูในระดับ
ต่ํา เมื่อคารอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย = 0-33.3
ปานกลาง เมื่อคารอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย = 33.4-66.6
สูง เมื่อคารอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย = 66.7-100
(4) ดูรายละเอียดการใหคาคะแนนและการคํานวณในภาคผนวก ข

ระยะดําเนินการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอระยะดําเนินการ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญตอบวา ‘ไมทราบ’ และ ‘ไมมีผลกระทบหรือไมแนใจ’ เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากโครงการฯ ในประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสังคม 12 ประเด็น
(ดังแสดงในตารางที่ 6-14) นอกจากนี้จํานวนผูที่ตอบวา ‘มีผลกระทบใน
ทางบวก’ นั้นใกลเคียงกับผูที่ตอบวา ‘มีผลกระทบในทางลบ’ โดยมีคาเฉลี่ยของ
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ความคิดเห็นเทากับรอยละ 43 จึงสรุปไดวาในระยะดําเนินการกลุมตัวอยางมี
ทัศนคติตอโครงการฯ ในระดับปานกลาง (รายละเอียดวิธีการใหคาคะแนนแสดง
ใน ภาคผนวก ข)
ตารางที่ 6-14 ความคิดเห็นโดยรวมที่มีตอ โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ชวง
ดําเนินการ
ผลกระทบ
ผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ/ ไมมีความ
ทางบวก
ทางลบ
ไมแนใจ
คิดเห็น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
57
17.2
66
19.9
86
25.9 123 37.0
51
15.4
56
16.9
95
28.6 130 39.2

ประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสังคม
1.คุณภาพน้ํา
2.คุณภาพอากาศ
3.ปริมาณปลาและสัตวน้ําในทะเล

57

17.2

80

24.1

82

24.7

113

34.0

4.อาหารของปลาและสัตวน้ําในทะเล
5.การประมง (จํานวนปลาและสัตวน้ําที่เคยจับได)
6.ความสะดวกในการทําประมง
7.การเดินเรือในอาวไทย
8.โอกาสในการรัว่ ไหลของน้ํามัน
9.ทัศนียภาพ
10.การคาขายและธุรกิจในบริเวณนี้
11.การสรางงานอยางตอเนื่องในอนาคต
12.รายไดของรัฐ
คาคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย(1)

50
53
49
48
50
58
98
118
90

15.1
16.0
14.8
14.5
15.1
17.5
29.5
35.5
27.1

61
72
46
48
71
71
32
27
25

18.4
21.7
13.9
14.5
21.4
21.4
9.6
8.1
7.5
15.5

95
89
98
99
90
90
94
80
84

28.6
26.8
29.5
29.8
27.1
27.1
28.3
24.1
25.3

126
118
139
137
121
113
108
107
133

38.0
35.5
41.9
41.3
36.4
34.0
32.5
32.2
40.1

รอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย(2)
หมายเหตุ:
เมื่อ

43.1

(1) คาคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย = sum(fx)/n
f = คาถวงน้ําหนักสําหรับคําตอบ: มีผลกระทบในทางบวก = 3, มีผลกระทบในทางลบ = 1, ไมมีผลกระทบ/ไมแนใจ = 2, และ ไมมี
ความคิดเห็น = 0;
x = จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละประเด็น; และ
n = จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
(2) คารอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย = (คาคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย x 100) / (3 x จํานวนประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสังคม)
(3) ความเห็นดวยกับโครงการฯอยูในระดับ
ต่ํา เมื่อคารอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย = 0-33.3
ปานกลาง เมื่อคารอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย = 33.4-66.6
สูง เมื่อคารอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย = 66.7-100
(4) ดูรายละเอียดการใหคาคะแนนและการคํานวณในภาคผนวก ข
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ระยะรื้อถอนโครงการฯ
ผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ ระยะรื้ อ ถอนโครงการฯ พบว า ผู ต อบ
แบบ สอบถามสวนใหญตอบวา ‘ไมทราบ’ และ ‘ไมมีผลกระทบหรือไมแนใจ’
เกี่ ย วกั บ ผลกระทบจากโครงการฯ ในประเด็ น ด านสิ่ ง แวดล อ มและสั ง คม 6
ประเด็น (ดังแสดงในตารางที่ 6-15) นอกจากนี้จํานวนผูที่ตอบวา ‘มีผลกระทบ
ในทางบวก’ นั้นใกลเคียงกับผูที่ตอบวา ‘มีผลกระทบในทางลบ’ โดยมีคาเฉลี่ย
ของความคิด เห็นเทากับรอยละ 47.1 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางมีทัศคติตอ
โครงการฯในระดั บ ปานกลาง (รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารให ค า คะแนนแสดงใน
ภาคผนวก ข)
ตารางที่ 6-15 ความคิดเห็นโดยรวมที่มีตอ โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
ชวงรื้อถอนโครงการฯ
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสังคม
1.คุณภาพน้ํา

ผลกระทบ
ผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ/
ไมมีความ
ทางบวก
ทางลบ
ไมแนใจ
คิดเห็น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
89
26.8
42
12.7
82
24.7
119 35.8

2.ปริมาณปลาและสัตวน้ําในทะเล

88

26.5

55

16.6

79

23.8

110

33.1

3.การรักษาระบบนิเวศนทางทะเล
4.การประมง
5.การเดินเรือในอาวไทย
6.ทัศนียภาพ
คาคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย(1)

85
81
86
92

25.6
24.4
25.9
27.7

48
39
26
48

14.5
11.7
7.8
14.5

81
86
87
81

24.4
25.9
26.2
24.4

118
126
133
111

35.5
38.0
40.1
33.4

(2)

รอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย
หมายเหตุ:
เมื่อ

หนา 6-52

8.5
47.1

(1) คาคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย = sum(fx)/n
f = คาถวงน้ําหนักสําหรับคําตอบ: มีผลกระทบในทางบวก = 3, มีผลกระทบในทางลบ = 1, ไมมีผลกระทบ/ไมแนใจ = 2, และ ไมมี
ความคิดเห็น = 0;
x = จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละประเด็น; และ
n = จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
(2) คารอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย = (คาคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย x 100) / (3 x จํานวนประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสังคม)
(3) ความเห็นดวยกับโครงการฯอยูในระดับ
ต่ํา เมื่อคารอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย = 0-33.3
ปานกลาง เมื่อคารอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย = 33.4-66.6
สูง เมื่อคารอยละของความคิดเห็นเฉลี่ย = 66.7-100
(4) ดูรายละเอียดการใหคาคะแนนและการคํานวณในภาคผนวก ข

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
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ความคิดเห็นโดยรวม
หั ว ข อ นี้ ไ ด ข อให ผู ต อบแบบสอบถามสรุ ป ความคิ ด เห็ น หลั ง จากที่ พิ จ ารณา
ผลกระทบจากโครงการฯ ที่มีตอการดํารงชีวิตทั้งโดยตรงและโดยออม พบวา
สวนใหญหรือรอยละ 81.6 เห็นดวย ที่ไมเห็นดวยมีเพียงรอยละ 3.0 ที่เหลือ
นอกนั้นอีกรอยละ 15.4 ไมมีความคิดเห็น
นอกจากนี้ ยั ง ได เ ป ด โอกาสให ผู ใ ห สั ม ภาษณ ได บ รรยายความรู สึ ก ที่ มี ต อ
โครงการฯ ทั้งในทางที่เห็นดวยและไมเห็นดวย รวมถึงสิ่งที่ตองการใหทาง
โครงการฯ มีการระมัดระวังเปนพิเศษโดยเปนคําถามปลายเปด อยางไรก็ตาม มี
ผูตอบคําถามนี้เพียง 4 ราย (ประมาณ รอยละ 1 ของกลุมตัวอยาง) ซึ่ง
สามารถสรุปไดดังนี้
• บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ปจจุบันไดทําดีแลวและเห็นดวยกับ
โครงการนี้
• ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขนสง และความปลอดภัยในการทํางาน
ใหมากขึ้น
• ควรเพิ่มการจางงานกับคนในทองถิ่นใหมากขึ้น
• อยากใหบริษัทฯ แจงรายระเอียดของโครงการฯ ใหมากกวานี้ โดยให
ขอมูลทั้งดานดีและดานเสียดวย
• ใหเพิ่มอุปกรณบอกเขตแนวแทนขุดเจาะใหชัดเจนเพื่อใหชาวประมง
ทราบ รวมทั้ ง บอกพิ กั ด ให เ รื อ ประมงทราบด ว ย โดยอาจประกาศ
โดยตรง หรือผานสมาคมประมง หรือทั้ง 2 ประการ
• ให มี ก ารระมั ด ระวั ง ป อ งกั น การรั่ ว ไหลของน้ํ า มั น ขณะขุ ด เจาะ และ
ขนถาย เพื่อรักษาสภาพแวดลอมในทะเลใหดี
• ใหเพิ่มความระมัดระวังในการใชสารเคมีที่มีผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และปริมาณออกซิเจนในน้ําใหมากขึ้น
• ควรมีมาตรการในการควบคุมดานเสียงรบกวน ฝุน กลิ่น และกาซ ที่มี
ตอชุมชนรอบพื้นที่ซอมบํารุงบนฝง
• ควรมีการระมัดระวังในกระบวนการกําจัดของเสียที่เหลือ รวมถึงปรอท
ใหรัดกุมมากขึ้น และควรเปดเผยดวยวาใชวิธีใด มีผลกระทบทั้งทางลบ
และทางบวกอยางไร
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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• รัฐควรมีการศึกษาถึงผลได-ผลเสียวาคุมคาที่จะตองเสียทรัพยากรธรรมชาติของชาติไปหรือไม
• ขอให ท างบริ ษั ท ฯ มี ส ว นร ว มและช ว ยเหลื อ กิ จ กรรมทางสั ง คม
โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบใหมากขึ้น
6.2.6 การประเมินผลกระทบ
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จะทําการประเมินผลกระทบทั้งระหวาง
การกอสรางโครงการฯ ชวงการดําเนินการ และชวงการรื้อถอนสิ่งกอสรางของ
โครงการฯ โดยจะทํ า การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มด ว ยวิ ธี ก ารเมตริ ก
ประกอบคําบรรยายและกําหนดระดับผลกระทบไวดังนี้
0 (ไมมีผลกระทบ)

= องคประกอบและหนาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง

+1 (มีผลกระทบในทางบวก
ในระดับต่ํา)

= มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเฉพาะ
องคประกอบ แตไมมีการเปลี่ยนแปลงหนาที่

-1 (มีผลกระทบในทางลบ
ในระดับต่ํา)

= มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบเฉพาะ
องคประกอบแตไมมีการเปลี่ยนแปลงหนาที่

+2 (มีผลกระทบในทางบวก
ในระดับปานกลาง)

= มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเฉพาะหนาที่
แตไมมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ

-2 (มีผลกระทบในทางลบ
ในระดับปานกลาง)

= มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบเฉพาะหนาที่
แตไมมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ

+3 (มีผลกระทบในทางบวก
ในระดับสูง)

= มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก
ทั้งองคประกอบและหนาที่

-3 (มีผลกระทบในทางลบ
ในระดับสูง)

= มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบ
ทั้งองคประกอบและหนาที่

• องคประกอบและหนาที่ดานสังคม หมายถึง โครงสรางดานประชากร
การยายถิ่น และสภาพการดํารงชีวิตทั้งของผูที่อยูอาศัยบนบก และ
ชาวประมง

• องคประกอบและหนาที่ดานเศรษฐกิจ หมายถึง โครงสรางดานอาชีพ
รายได และรายจายทั้งของผูที่อยูอาศัยบนบก และชาวประมง
หนา 6-54
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• องคป ระกอบและหนาที่ด านสุ ข ภาพอนามัย หมายถึง โรคและเหตุ
รําคาญจากมลภาวะ ทั้งของผูที่อยูอาศัยบนบก และชาวประมง

• องคประกอบและหนาที่ดานความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอ
โครงการฯ ทั้งในระหวางการกอสราง ชวงการดําเนินโครงการฯ และ
ชวงรื้อถอนโครงสรางของโครงการฯ
การใหคะแนนอยูบนพื้นฐานของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะห
ผลกระทบทางสังคมและความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ผลการประเมิน
ในระยะกอสราง ดําเนินการ และรื้อถอนโครงการฯ มีดังตอไปนี้
ระยะกอสราง
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความคิดเห็น
ระหวางการกอสรางโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ใน
บริเวณอาวไทย ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด แสดงไวในตารางที่ 6-16
ตารางที่ 6-16 ระดับของผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ และความคิดเห็นในระยะกอสราง
กิจกรรม

การปฏิบตั กิ าร

1) การเตรียมพื้นที่
1) การสํารวจจุดที่ตงั้ แทนขุดเจาะ
โครงการในอาวไทย
น้ํามัน
2) การกอสรางโครงสราง
1) การกอสรางฐานราก และ
หลักบริเวณแทนขุดเจาะ
โครงสราง
ในอาวไทย
2) การกอสรางแทนขุดเจาะน้ํามัน
3) การกอสรางสถานีสูบน้ํามัน
4) การดูดอัดทรายและหินกลับ
ลงใตดิน/ทะเล
5) การติดตั้งเชื่อมตอทอสงน้ํามันจาก
แทนขุดเจาะตางๆใตทะเล
3) การติดตั้งระบบไฟฟาและ 1) การติดตั้งระบบไฟฟา
อุปกรณสูบน้ํามันบนแทน 2) การติดตั้งอุปกรณสูบน้ํามันบน
ขุดเจาะใน
แทนขุดเจาะ
อาวไทย
3) การติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ
อื่นๆ
4) การติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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ระดับผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสภาพสังคมและ
ความคิดเห็น
สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ ความ
เฉลี่ย
อนามัย
คิดเห็น
0

0

0

-1

-0.25

0

0

-1

-1

-0.75

0
0

0
0

-1
-1

-1
-1

-0.75
-0.75

0

-1

-1

-1

-0.75

0

-1

-1

-1

-0.75

0

0

0

0

0.00

0

-1

-1

-1

-0.75

0

-1

-1

-1

-0.75

0

1

1

1

+0.75
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ตารางที่ 6-16 ระดับของผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ และความคิดเห็นในระยะกอสราง
กิจกรรม
4) การขนสงวัสดุ อุปกรณ
กอสราง ทอสงน้าํ มัน
และอืน่ ๆ
เฉลี่ย

การปฏิบตั กิ าร
1) การขนสงวัสดุอุปกรณตางๆ
จากทาเรือไปยังแทนขุดเจาะ
น้ํามันโดยเรือ

ระดับผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสภาพสังคมและ
ความคิดเห็น
สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ ความ
เฉลี่ย
อนามัย
คิดเห็น
0

0

-1

-1

-0.50

0.00

-0.27

-0.64

-0.73

-0.41

หมายเหตุ สังคม หมายถึง โครงสรางดานประชากร (เชน จํานวนประชากร เพศ อายุ ความหนาแนน) การยายถิ่น การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม องคกรทางสังคม และสภาพการดํารงชีวิต (เชน สาธารณูปโภค การพักผอนหยอนใจ และรูปแบบ
การใชชีวิต)
เศรษฐกิจ หมายถึง โครงสรางดานอาชีพ (เชน ชนิดและสัดสวนของอาชีพ) การจางงาน คาแรง รายได รายจาย การ
ใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการสงเสริมอาชีพ
สุขภาพอนามัย หมายถึง โรคและเหตุรําคาญจากฝุน เสียง และอุบัติเหตุตางๆ รวมทั้งการสาธารณสุข
ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอโครงการฯทั้งในระหวางการกอสราง การดําเนินการ และรื้อถอนโครงการฯ
ที่มา: ตัวแปรที่พิจารณาปรับปรุงจาก สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2539)

ผลกระทบจากการกอสรางโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
เปน ผลกระทบชั่วคราว โดยอาจส งผลต อลัก ษณะทางสั ง คม สาธารณสุ ข (มี
ผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของพนักงานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด)
เศรษฐกิ จ และทั ศ นคติ ข องชุ ม ชนท อ งถิ่ น และชาวประมงที่ ทํ า การประมงใน
บริเวณใกลกับพื้นที่โครงการฯดังตอไปนี้
การเตรียมพื้นที่โครงการฯ ในอาวไทย
ระหวางการเตรียมพื้นทีโ่ ครงการฯ
จะเกิดผลกระทบในระดับไมมีนยั สําคัญ
อยางไรก็ตาม ทางดานทัศนคติคาดวาจะมีผลกระทบทางลบเนื่องจากชุมชนจะ
เปรียบเทียบกับกรณีไมมีโครงการฯ อยางไรก็ตาม ผลกระทบจะอยูในระดับต่ํา
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การกอสรางโครงสรางหลักบริเวณแทนขุดเจาะในอาวไทย
เนื่องจากแทนผลิตน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะทําการกอสรางและ
ประกอบบนบก (ที่อูตอเรือยูนิไทย แหลมฉบัง) แลวจึงเคลื่อนยายโดยเรือไปยัง
พื้นที่โครงการฯ กิจกรรมการกอสรางในอาวไทยจึงใชระยะเวลาสั้น ขอบเขตของ
ผลกระทบจะอยูในพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่กอสรางและเกี่ยวของกับการรบกวน
พื้นทองทะเล ซึ่งมีผลตอสิ่งมีชีวิตในทะเลในบริเวณใกลเคียง (ดูรายละเอียดใน
หัวขอ 4.1.6 ของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม) และอาจสงผลให
จํานวนปลาในบริเวณใกลเคียงลดลงเล็กนอย ซึ่งสงผลกระทบตอชาวประมง
อย า งไรก็ ต าม การขุ ด เจาะหรื อ การก อ สร า งดํ า เนิ น การในระยะเวลาสั้ น และ
ผลกระทบหลักจะอยูภายในเขตพื้นที่เรือหามเขาซึ่งไมมีการทําประมงอยูแลว
ผลกระทบที่ระยะหางออกไปคาดวาจะมีระดับความเปลี่ยนแปลงต่ํามากและ
สงผลกระทบตอชาวประมงในระดับต่ํา
ผลกระทบต อ กิ จ กรรมของชาวประมงคาดว า จะอยู ใ นระดั บ ไม มี นั ย สํ า คั ญ
เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ ระยะที่ 2 นี้ ตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันกับโครงการฯ ระยะ
ที่ 1 ซึ่งมีเขตหามเรือเขาเพื่อความปลอดภัยในรัศมี 500 เมตรจากแทนผลิต
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จึงยังคงอยูภายในพื้นที่เขต
เรื อ ห า มเข า เดิ ม จึ ง ไม มี ผ ลกระทบในด า นการสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ทํ า การประมง
เนื่องจากการกําหนดเขตหามเรือเขา
การติดตั้งระบบไฟฟา และอุปกรณสูบน้ํามันบนแทนขุดเจาะในอาวไทย
กิจกรรมในการติดตั้งจะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาสั้นๆ ผลกระทบจึงเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาสั้นและเฉพาะในพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่กอสราง การติดตั้งอุปกรณบน
พื้นทะเลกอใหเกิดความขุนของน้ําทะเลเพิ่มขึ้นและมีโอกาสในการปนเปอนโดย
น้ํามันและสารเคมี ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในทะเล (ดูรายละเอียดในหัวขอ
4.1.6 ของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม) จํานวนปลาที่อยูใกลกับ
พื้นที่กอสรางอาจลดจํานวนลงเนื่องจากการรบกวนของกิจกรรมการกอสราง
อยางไรก็ตาม กิจกรรมตางๆจะดําเนินการในระยะเวลาสั้น และผลกระทบหลัก
จะอยูภายในเขตพื้นที่เรือ หามเขาซึ่ง ไมมีการทําประมงอยูแลว ผลกระทบที่
ระยะหางออกไปคาดวาจะมีระดับความเปลี่ยนแปลงต่ํามากและสงผลกระทบตอ
ชาวประมงในระดับต่ํา
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การขนสงวัสดุ อุปกรณกอสราง ทอสงน้ํามัน และอื่นๆ
ในระหวางการประกอบ กอสราง และติดตั้งแทนผลิตและทอใหม อาจสงผล
กระทบชั่วคราวและในระดับต่ําตอการเดินเรือนอกชายฝง
การเดินเรือ (รวมทั้งการเดินเรือประมง) อาจไดรับความไมสะดวกในระหวาง
การกอสราง รวมทั้งโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุอาจเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
กรณีไมมีการกอสราง
สรุป
ผลกระทบโดยรวม จากกิจกรรมในการกอสรางที่มีตอสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
สาธารณสุข และทัศนคติ จะเกิดขึ้นชั่วคราว (เฉพาะชวงเวลาที่มีการกอสราง)
และอยูในระดับต่ํา โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม โดยอาจเกิด
ผลกระทบในด า นสุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ อาชี ว อนามั ย และการคมนาคม เมื่ อ
กิจกรรมในการกอสรางแลวเสร็จ ผลกระทบเหลานี้ก็จะหมดไป ทั้งนี้ผลกระทบ
ทางลบในดานทัศนคติเกิดขึ้นเนื่องจากการเปรียบเทียบกับกรณีไมมีโครงการฯ
ระยะดําเนินการ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความคิดเห็น
ระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ในบริเวณ
อาวไทย ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด แสดงไวในตารางที่ 6-17
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ตารางที่ 6-17 ระดับของผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ และความคิดเห็นในระยะดําเนินการ
กิจกรรม
1) การเปดเดินระบบ
สูบน้ํามัน และ
แยกสารประกอบ
ในน้ํามัน

2) การซอมบํารุง

การปฏิบตั กิ าร

ระดับผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสภาพสังคมและ
ความคิดเห็น
สุขภาพ
ความ
สังคม
เศรษฐกิจ
เฉลี่ย
อนามัย
คิดเห็น

1) การสูบน้ํามันจากใตทะเลอาวไทย
1
แหลงปลาทอง ระยะที่ 2
2) การแยกสารประกอบออกจากน้ํามัน
1
ที่สูบได
3) การสงน้ํามันทีแ่ ยกสารประกอบแลวเขาสู
1
เรือพักน้ํามันโดยระบบทอ
4) การสูบน้ํามันจากเรือพักน้ํามันสูเรือ
1
บรรทุกขนสงน้ํามันโดยระบบทอ
1) การซอมบํารุงระบบสูบน้ํามัน
0
บนแทนขุดเจาะ
2) การซอมบํารุงระบบทอลําเลียงน้ํามัน
0
ใตน้ํา
0
3) การซอมบํารุงเรือพักน้ํามัน
4) การซอมบํารุงระบบแยกสารประกอบ
0
น้ํามัน
5) การซอมบํารุงระบบบําบัดน้ําเสียของ
0
โครงการ
เฉลี่ย
+0.44

1

1

1

+1.00

-1

1

-1

0.00

-1

1

-1

0.00

1

1

1

+1.00

-1

-1

-1

-0.75

-1

-1

-1

-0.75

-1

-1

-1

-0.75

-1

-1

-1

-0.75

-1

-1

-1

-0.75

-0.55

-0.11

-0.55

-0.19

หมายเหตุ สังคม หมายถึง โครงสรางดานประชากร (เชน จํานวนประชากร เพศ อายุ ความหนาแนน) การยายถิ่น การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม องคกรทางสังคม และสภาพการดํารงชีวิต (เชน สาธารณูปโภค การพักผอนหยอนใจ และรูปแบบ
การใชชีวิต)
เศรษฐกิจ หมายถึง โครงสรางดานอาชีพ (เชน ชนิดและสัดสวนของอาชีพ) การจางงาน คาแรง รายได รายจาย การ
ใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการสงเสริมอาชีพ
สุขภาพอนามัย หมายถึง โรคและเหตุรําคาญจากฝุน เสียง และอุบัติเหตุตางๆ รวมทั้งการสาธารณสุข
ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอโครงการฯทั้งในระหวางการกอสราง การดําเนินการ และรื้อถอนโครงการฯ
ที่มา: ตัวแปรที่พิจารณาปรับปรุงจาก สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2539)
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ระหวางดําเนินโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 อาจสงผล
กระทบทางลบในระดับต่ําตอลักษณะทางสังคม สาธารณสุข เศรษฐกิจ และ
ทัศนคติ ดังตอไปนี้
การเปดเดินระบบสูบน้ํามัน และแยกสารประกอบในน้ํามัน
ระหวางการดําเนินการสูบน้ํามัน การกักเก็บและขนถายน้ํามัน มีโอกาสเกิดการ
รั่วไหลของสารเคมีลงสูทะเล (ดูรายละเอียดในการประเมินความเสี่ยงของการ
หกรั่วไหลของน้ํามันและสารเคมีไดในหัวขอ 4.2 ของรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม) ดังแสดงในหัวขอ 4.2 ความเสี่ยงของการหกรั่วไหล
ขนาดใหญ มี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น ต่ํ า มาก ซึ่ ง หากเกิ ด ขึ้ น จะทํ า ให มี ผ ลกระทบต อ
คุณภาพน้ําชั่วคราว (เหตุการณนี้แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น) และสงผลใหมีการ
ปนเปอนในสิ่งมีชีวิตในทะเล เมื่อชาวประมงจับ สัตวทะเลและนํามาเพื่อการ
บริโภค ก็จะสงผลกระทบถึงผูบริโภคตอไป อยางไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดขึ้นมี
นอยมาก
การซอมบํารุง
การเพิ่มกําลังการผลิต (ซึ่งเปนเปาหมายแรกของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลง
ปลาทอง ระยะที่ 2) และการเพิ่มจํานวนแทนหลุมผลิตยอมสงผลใหมีความ
ตองการการซอมบํารุงเพิ่มขึ้น บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดประเมินวาไม
มี ค วามจํ าเป น ต อ งเพิ่ ม จํ า นวนและเที่ ย วการเดิ น เรื อ ในการเดิ น ทางระหว า ง
จังหวัดสงขลาและแทนผลิต การเพิ่มกิจกรรมการซอมบํารุงอาจทําใหมีการเพิ่ม
เสียงรบกวนและฝุนละอองตอชุมชนใกลเคียง อยางไรก็ตามการเพิ่มขึ้นนี้ถือวา
ไมมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยูแลวใน
ปจจุบัน
สรุป
ผลกระทบโดยรวมจากการดําเนินโครงการที่มีตอเศรษฐกิจ-สังคม สาธารณสุข
และทัศนคติและเปนผลกระทบระดับต่ําในระยะยาว (ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ซึ่งคาดวาประมาณ 20 ป)
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ระยะรื้อถอนโครงการฯ
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมดานสังคมและทัศนคติในระหวาง
การรื้อถอนโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 แสดงดังตารางที่
6-18
ตารางที่ 6-18 ระดับของผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ และความคิดเห็นในระยะรื้อถอน
กิจกรรม

การปฏิบตั กิ าร

1) การเตรียมการรื้อถอน 1) การรื้อยายโครงสรางของ
โครงสรางของแทนขุด แทนขุดเจาะน้ํามัน
เจาะน้ํามัน
2) การรือ้ ถอนทอสูบน้ํามัน
ใตทะเล
3) การปดระบบทอสงน้ํามัน
ใตทะเล
4) การขนยายเครือ่ งมือและ
วัสดุอุปกรณตางๆ
5) การปดวาลวทอสูบน้ํามัน
ใตทะเล
2) การคืนสภาพเดิมสู 1) การปดและกลบวาลว
อาวไทย
ทอสูบน้ํามันใตทะเล
ดวยทรายหรือคอนกรีต
2) การปรับสภาพใต
ทองทะเลใหคงเดิมดวย
ทราย หรือวัสดุอยางอื่น
เฉลี่ย

ระดับผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสภาพสังคมและความคิดเห็น
สังคม
สุขภาพ เศรษฐกิจ
ความ
เฉลี่ย
อนามัย
คิดเห็น
0

1

1

1

+0.75

0

1

1

1

+0.75

0

1

1

1

+0.75

0

1

1

-1

+0.25

0

1

1

1

+0.75

0

1

1

1

+0.75

0

1

1

1

+0.75

0.00

+1.00

+1.00

+0.71

+0.68

หมายเหตุ สังคม หมายถึง โครงสรางดานประชากร (เชน จํานวนประชากร เพศ อายุ ความหนาแนน) การยายถิ่น การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม องคกรทางสังคม และสภาพการดํารงชีวิต (เชน สาธารณูปโภค การพักผอนหยอนใจ และรูปแบบ
การใชชีวิต)
เศรษฐกิจ หมายถึง โครงสรางดานอาชีพ (เชน ชนิดและสัดสวนของอาชีพ) การจางงาน คาแรง รายได รายจาย การ
ใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการสงเสริมอาชีพ
สุขภาพอนามัย หมายถึง โรคและเหตุรําคาญจากฝุน เสียง และอุบัติเหตุตางๆ รวมทั้งการสาธารณสุข
ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอโครงการฯทั้งในระหวางการกอสราง การดําเนินการ และรื้อถอนโครงการฯ
ที่มา: ตัวแปรที่พิจารณาปรับปรุงจาก สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2539)
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บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะดําเนินการตามกฎหมายขอกําหนดของ
ประเทศไทยและขอกําหนดในการไดรับสัมปทาน ในการดําเนินการรื้อถอน
สิ่งกอสรางของโครงการฯ ในอาวไทย โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่มีอยูใน
ชวงเวลาที่ทําการรื้อถอน (ในอีกประมาณ 15-20 ปขางหนา) อยางไรก็ตาม การ
รื้อถอนอาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ และทัศนคติ แตคาดวาจะ
ไมมีผลกระทบตอสภาพสังคม ดังรายละเอียดตอไปนี้
การเตรียมการรื้อถอนโครงสรางของแทนขุดเจาะน้ํามัน
การขนสงวัสดุที่ทําการรื้อถอนกลับสูบนฝงอาจสงผลกระทบตอการคมนาคมทั้ง
ทางน้ําและทางบก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวเรือจากพื้นที่รื้อถอน
มายังฝงและการขนสงโดยรถบรรทุกบนพื้นดิน โดยเกิดผลกระทบในระยะสั้น
ระหว า งที่ ทํ า การรื้ อ ถอนโครงสร า งเท า นั้ น ซึ่ ง ผลกระทบอยู ใ นระดั บ ไม มี
นัยสําคัญ
หากปลอยใหโครงสรางตางๆ คงไวในทะเล อาจกีดขวางการเดินเรือและอุปกรณ
ในการประมง เชน อวนได
การคืนสภาพเดิมสูอาวไทย
หลังจากการเสร็จสิ้นการรื้อถอนโครงสรางแลว พื้นที่จะกลับคืนสูสภาพเดิมกอน
มี โ ครงการฯ ซึ่ ง สามารถใช ใ นการทํ า ประมงได อี ก ครั้ ง และคาดว า จะมี ก าร
ปนเปอนเพียงระดับต่ํา นอกจากนี้การเดินเรือในอาวไทยจะลดลงดวย
สรุป
ผลกระทบโดยรวมคาดวาเปนบวกในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพปจจุบัน
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจะมีระยะสั้นและอยูในระดับไมมีนัยสําคัญ (ดู
รายละเอียดในหัวขอ 4.1.13 ของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม)
การตอบสนองตอขอคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ตอไปนี้เปนการสรุปการตอบสนองตอขอคิดเห็นที่ไดรับในระหวางการสํารวจ
ทางดานสังคมและทัศนคติ โดยมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 4 ราย จาก
ทั้งหมด 332 ราย (ดูรายละเอียดในหัวขอ 5.2 ขางตน) ซึ่งขอสรุปนี้ ไมจัดเปน
ขอผูกมัดที่โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ตองปฏิบัติตาม
โดยสรุปไดดังตารางที่ 6-19
หนา 6-62
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6. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพและสังคม

ตารางที่ 6-19 การตอบสนองตอขอคิดเห็นของชุมชน
ขอเสนอแนะจากการสํารวจ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ปจจุบันไดทําดีแลว และเห็นดวย
กับโครงการนี้
ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขนสง และความปลอดภัยในการ
ทํางานใหมากขึ้น

การดําเนินการ
ไมตองมีมาตรการ














ควรเพิ่มการจางงานกับคนในทองถิ่นใหมากขึ้น





อยากใหบริษัทฯ แจงรายระเอียดของโครงการฯ ใหมากกวานี้ โดย
ใหขอมูลทั้งดานดีและดานเสียดวย
ใหเพิ่มอุปกรณบอกเขตแนวแทนขุดเจาะใหชัดเจนเพื่อบอกให
ชาวประมงทราบ รวมทั้งบอกพิกัดใหเรือประมงทราบ โดยอาจ
ประกาศโดยตรง หรือผานสมาคมประมง หรือทั้ง 2 ประการ
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พื้นที่โครงการอยูนอกเสนทางการขนสงตามปกติ
มีการกําหนดเขตหามเรือเขาในระยะ 500 เมตร รอบ
พื้นที่กอสรางและดําเนินการ ซึ่งจะมีการตรวจสอบ
โดยเรือตรวจการ
ลูกเรือจะดําเนินการภายใตคําแนะนําของผูมี
ประสบการณ และจัดใหมีเจาหนาที่ที่ไดรับการอบรม
ในการตอบสนองการรั่วไหลของน้ํามัน
จัดใหมีผูควบคุมตลอดระยะเวลาที่มกี ารขนถาย
น้ํามัน ทั้งนี้มีเจาหนาที่จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เขารวมสังเกตการณดวย
แผนการตรวจสอบ ควบคุม และปองกันการหก
รั่วไหลจะถูกนํามาใชตลอดการดําเนินการในทุกระยะ
นํามาตรการดานความปลอดภัยในการคมนาคมมาใช
สาธารณชน (โดยเฉพาะชาวประมง) จะไดรับแจง
ตําแหนงที่ถูกตองของเขตหามเรือเขาของโครงการฯ
การขนสงวัสดุและอุปกรณระหวางทาเรือและพื้นที่
โครงการฯ จะหลีกเลี่ยงชวงเวลาที่การคมนาคม
ทางน้ําหนาแนน
การประกาศรับสมัครพนักงานดําเนินการโดยผาน
สื่อมวลชนและพิจารณาคนทองถิ่นกอนเปนอันดับ
แรกตามนโยบายของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด
นําเสนอขอมูลสัดสวนของพนักงานที่เปนคนใน
ทองถิ่นกับคนตางถิ่นตอสาธารณชน
ดําเนินโครงการเสริมสรางความเขาใจกับมวลชน
อยางตอเนื่อง
ตามปกติไดแจงตําแหนงขององคประกอบหลักของ
โครงการฯ แกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กองทัพเรือ
และกรมเจาทา ซึ่งชาวประมงจะไดรับทราบขอมูล
เมื่อทําการจดทะเบียนอยูแลว
จัดใหมีเรือตรวจการในเขตหามเรือเขาเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุจากการรุกล้ําเขต
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ตารางที่ 6-19 การตอบสนองตอขอคิดเห็นของชุมชน
ขอเสนอแนะจากการสํารวจ
ใหมีการระมัดระวังปองกันการรั่วไหลของน้ํามันขณะขุดเจาะ และ
ขนถาย เพื่อรักษาสภาพแวดลอมในทะเลใหดี

การดําเนินการ








ใหเพิ่มความระมัดระวังในการใชสารเคมีที่มีผลตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและปริมาณออกซิเจนในน้ําใหมากขึ้น





ควรมีมาตรการในการควบคุมดานเสียงรบกวน ฝุน กลิ่น และกาซ
ที่มีตอชุมชนรอบพื้นที่ซอมบํารุงบนฝง
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ดําเนินการตามแผนตอบสนองการรั่วไหลของน้ํามัน
เมื่อเกิดเหตุการณน้ํามันหกรั่วไหล
ที่ PLSFO และ PLOCPP ไดมีการจัดเตรียมอุปกรณ
ตอบสนองการรั่วไหลของน้ํามัน ระดับ Tier I ไวแลว
หากเกิดการหกรั่วไหลขนาดใหญ (ระดับ Tier III) จะ
มีประสานงานกับองคกรดานการตอบสนองการหก
รั่วไหลในระดับนานาชาติเพื่อจัดหาผูเชี่ยวชาญและ
อุปกรณ
ติดตั้งอุปกรณปองกันการหกรั่วไหลไวที่หลุมผลิต
ทั้งหมดเพื่อลดโอกาสการหกรั่วไหล
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด มีมาตรการลด
ผลกระทบและติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการรั่วไหล
และการปนเปอนของสารเคมีในระหวางการ
ดําเนินการ และการรื้อถอนโครงการฯดังแสดงในบท
ที่ 5 ของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ดําเนินการตาม
มาตรการดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย (GO-HES) และมีการติดตามตรวจสอบ
เพื่อการปรับปรุง
ดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบอยางตอเนื่อง
เพื่อปองกันผลกระทบในดานเสียงและอากาศ (ดู
รายละเอียดในบทที่ 5 ของรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม)
เพิ่มรายละเอียดของมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและการติดตามตรวจสอบลงในโครงการ
มวลชนสัมพันธ

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
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6. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพและสังคม

ตารางที่ 6-19 การตอบสนองตอขอคิดเห็นของชุมชน
ขอเสนอแนะจากการสํารวจ
ควรมีการระมัดระวังในกระบวนการกําจัดของเสียที่เหลือ รวมถึง
ปรอทใหรัดกุมมากขึ้น และควรเปดเผยดวยวาใชวิธีใด มีผลกระทบ
ทั้งทางลบ และทางบวกอยางไร

การดําเนินการ

















รัฐควรมีการศึกษาวาผลได-ผลเสียวาคุมคาที่จะตองเสียทรัพยากรธรรมชาติของชาติไปหรือไม
ขอใหทางบริษัทฯ มีสวนรวม และชวยเหลือกิจกรรมทางสังคม
โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบใหมากขึ้น
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ดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบในการบําบัด
ของเสียอยางตอเนือ่ ง
มูลฝอยที่เกิดขึ้นจะถูกนํากลับขึ้นมากําจัดบนฝง
ขยะจําพวกอาหารจะถูกทําใหมีขนาดเล็กลงกอนทิง้
และจะเปนอาหารของปลาและสิ่งมีชวี ิตในทะเล
บริเวณใกลเคียง
ของเสียจากสุขาบนแทนผลิตจะถูกบําบัดกอนระบาย
ออก
ของเสียที่เปนของเหลวจะถูกลดปริมาณลงใหเหลือ
นอยที่สุดเพื่อใหมั่นใจวาจะกระจายตัวไดอยาง
รวดเร็ว
น้ําจากกระบวนการผลิตจะถูกนําไปแยกน้ํามันออก
กอนที่จะเขาสูระบบบําบัดและระบายออกสูทะเล
หรือนําไปกําจัดโดยวิธีการอัดกลับลงหลุม
ใชอุปกรณในการตรวจสอบการรั่วไหล
ใชระบบการระบายแบบปดซึ่งออกแบบใหปองกัน
การรั่วไหล
ของเหลวทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อไปดําเนินการตอ
น้ําปนเปอนน้ํามันจะถูกนําเขากระบวนการเพื่อนํา
กลับมาใชใหมโดยผานระบบแยกน้ํามันและระบบ
บําบัด หรือนํากลับเขาบนฝงเพื่อกําจัด
ไมตองมีมาตรการ
ดําเนินมาตรการดานการประชาสัมพันธและโครงการ
มวลชนสัมพันธอยางตอเนื่อง
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6.2.7 มาตรการลดผลกระทบ
มาตรการลดผลกระทบที่ไดดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลง
ปลาทอง ระยะที่ 1 จะดําเนินการครอบคลุมถึงโครงการฯ ระยะที่ 2 เพื่อลด
ผลกระทบดานสังคมและสงเสริมทัศนคติของชุมชนที่มีตอโครงการฯ โดยสรุปได
ดังนี้
โครงการมวลชนสัมพันธ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดจัดใหมีโครงการมวลชนสัมพันธเพื่อเผยแพร
ขอมูลขาวสารตอสาธารณชน ดังแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก ข โครงการ
มวลชนสั ม พั น ธ นี้ ค รอบคลุ ม โครงการอื่ น ๆทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง รวมทั้ ง
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยที่ 2 ดวย กลุมเปาหมายของ
โครงการมวลชนสัมพันธนี้ไดแก:
• ประชาชนทั่วไป
• หนวยงานที่มีอํานาจในทองถิ่น
• สื่อมวลชน
• ผูนําชุมชน
• กลุมที่ใหความสนใจเปนพิเศษ
• ชุมชนที่ทําการประมง
• กลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยว
• ชุมชนที่อาศัยอยูใกลกับหนวยงานของบริษัทฯที่อยูบนฝง
ทั้งนี้ไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําโปรแกรมเสริมสรางการรับรูของชุมชน โดย
ครอบคลุม 3 กลุมหลัก ดังนี้
• สวนราชการ
• องคกรดานสื่อสาร
• สุขภาพอนามัย สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
โดยคณะบุคคลที่มีบทบาทรองลงมาคือบุคลากรของฝายปฏิบัติการตางๆ
รูปแบบของขอมูลที่เผยแพรมีทั้งคําแถลงการณสั้นๆ การใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน และการใชใบปลิว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวของกับขอมูลดังตอไปนี้
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• การเกิดขึ้นของปโตรเลียมและธรณีวิทยา
• การปฏิบัติการเกี่ยวกับการสํารวจและคําอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิต
• การเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉิน
• ระบบ หัวขอ และมาตรการทางดานสิ่งแวดลอม
• สุขภาพอนามัย
• การจัดการความเสี่ยง
โครงการมวลชนสัมพันธจะไดรับตรวจสอบและทบทวนทุกสิ้นป เพื่อทําการ
ปรับปรุงสําหรับการดําเนินงานในปตอไป (ดังแสดงตัวอยางของการทบทวน
สําหรับป 2545 และกรอบแผนของป 2546 ใน ภาคผนวก ข). นอกจากนีบ้ ริษทั
ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดกําหนดแผนระยะยาวสําหรับโครงการมวลชน
สัมพันธไวดวย (ดังแสดงใน ภาคผนวก ข)
ความปลอดภัยในการคมนาคม
บริ ษั ท ยู โ นแคลไทยแลนด จํ า กั ด ได ดํ า เนิ น การภายใต ข อ กํ า หนดด า นการ
เดินเรือของประเทศไทยและนานาชาติ โดยไดแจงอยางเปนทางการตอกรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทั้งขอมูลของแทน
ตางๆ ทุนผูกเรือ และแทนกักเก็บน้ํามันภายในอาวไทย ทั้งขอมูลตําแหนงที่ตั้ง
สัญญาณไฟเพื่อการเดินเรือ (Navigation lighting) คลื่นความถี่วิทยุ และอื่นๆ
ทั้งนี้กิจกรรมในการขุดเจาะ ตําแหนง และชวงเวลาในการดําเนินการจะมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัยและแจงตอหนวยงานดังกลาวเปนประจํา
การขนสงวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ระหวางทาเรือและแทนผลิตกลาง
ทะเลนั้น ควรหลีกเลี่ยงที่จะดําเนินการในชวงที่มีการจราจรทางน้ําคับคั่ง ซึ่งจะ
ชว ยลดผลกระทบของโครงการในด า นการจราจรทางน้ํ าและอุ บัติ เหตุ ที่อ าจ
เกิ ด ขึ้ น ได นอกจากนี้ บริ ษั ท ยู โ นแคลไทยแลนด จํ า กั ด ได ดํ า เนิ น การตาม
มาตรการดานความปลอดภัยเปนประจําเพื่อเปนการลดความเสี่ยงตอบุคคลากร
เรือ และสาธารณชน
การสาธารณสุขที่เกี่ยวเนือ่ งกับการควบคุมมลพิษ
ในชวงระยะเวลากอสรางและหลังการกอสราง บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
จะใหความสําคัญเปนพิเศษกับการปองกันการรั่วไหลของน้ํามันดิบและการ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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ระบายน้ําเสียลงสูทะเล น้ําจากกระบวนการผลิตและน้ําเสียจะถูกบําบัดใหอยูใน
ระดับที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของคน สัตว และสภาพแวดลอม กอน
ระบายลงสูทะเล
ในชวงดําเนินการโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะมีผลนอย
มากต อ กิ จ กรรมการบํ ารุ ง รั ก ษาที่ มี อ ยู เ ดิ ม กิ จ กรรมที่ ก ระทํ า ในระหว า งการ
บํารุงรักษาอุปกรณจะกระทําอยางระมัดระวังเพื่อใหมั่นใจไดวา จะมีผลกระทบ
จากเสี ย งดั ง ฝุ น ละออง และควั น น อ ยที่ สุ ด และการคมนาคมขนส ง ของ
โครงการฯ นั้น จะไมกอใหเกิดความรําคาญกับชุมชนทองถิ่น
การฟน ฟูสภาพพื้นที่
ในชวงระหวางการรื้อถอนสิ่งกอสรางเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ เมื่อหมดสัมปทาน
หรือเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาหลุมน้ํามันแลว บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะ
ดํ าเนิ น การตามกฎหมายข อ กํ าหนดของประเทศไทยโดยจะใช เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสมที่มีอยูในชวงเวลาที่ดําเนินการรื้อถอนนั้น
การสงเสริมชุมชนดานอื่นๆ
เมื่อมีการรับสมัครงาน บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะใหโอกาสกับคนใน
ทองถิ่นซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่ตั้งไวกอน
6.2.8 บทสรุป
ทัศนคติของชุมชน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีความคิดเห็นหรือไมแนใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ของโครงการฯ
ผลกระทบ
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะสงผลกระทบทางลบใน
ระดับต่ําในชวงกอสรางและดําเนินโครงการฯ โดยในชวงรื้อถอนโครงการฯ จะ
ส ง ผลกระทบทางบวกในระดั บ ต่ํ า ผลกระทบในระดั บ นี้ เนื่ อ งมาจากการที่
โครงการฯตั้งอยูในอาวไทย หางจากชายฝงมากกวา 100 กิโลเมตร ทั้งนี้
มาตรการลดผลกระทบทางดานสังคมและทัศนคติที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน
สามารถครอบคลุมผลกระทบของโครงการฯ ระยะที่ 2 และจะดําเนินการอยาง
ตอเนื่องตอไป
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มาตรการลดผลกระทบได แ ก โ ครงการมวลชนสั ม พั น ธ จะได รั บ การติ ด ตาม
ตรวจสอบ โดยเปนการติดตามตรวจสอบสําหรับโครงการอื่นๆ
ที่กําลัง
ดําเนินการอยูทั้งหมดของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไมใชเฉพาะสําหรับ
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 เทานั้น การทบทวนและ
ตรวจสอบเปนประจําเพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของโครงการฯ และประเด็นที่
ชุมชนใหความสําคัญ ซึ่งจะทําใหบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด สามารถนําไป
ปรับปรุงโครงการมวลชนสัมพันธไดอยางตอเนื่องและทําใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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