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ความรวมมือแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมที่มาบตาพุด
ของกลุม ปตท.
ลําดับเหตุการณ
- ประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดมีการรองเรียนเรื่องปญหามลพิษ เชน กลิ่นเหม็น การลักลอบทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลและสิ่งของไมใชแลว ฯลฯ จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มาเปนระยะๆ ตั้งแตป 2537
- เดือนมกราคม 2550 เปนตนมา มีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจากกลุมองคกรพัฒนาเอกชน
และบางชุมชน เรียกรองใหมีการประกาศพื้นที่มาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษ ใหหยุดการขยายโรงงาน
อุตสาหกรรม และใหมีการดูแลสุขภาพของชุมชนอยางจริงจัง หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ (กก.วล.) เมื่อ 11 มกราคม 2550 ยังไมประกาศใหมาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษ เนื่องจากตาม
รายงานการศึกษาปญหามลพิษและผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ทีก่ รมควบคุมมลพิษ (ค.พ.) นําเสนอ ยัง
ไมสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดโรคและความเจ็บปวยของประชาชนวามาจากสาเหตุใดไดอยางชัดเจน
รวมถึงศักยภาพในการรองรับมลพิษทางอากาศของพื้นทีม่ าบตาพุด และไดมีมติให
0 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ดําเนินการปรับปรุง การประเมินผล
กระทบคุณภาพอากาศในบรรยากาศดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร (Air Model) ใหมีความถูกตองเชื่อถือ
ได ภายใน 1 ป
0 กระทรวงพลังงานและกรมควบคุมมลพิษ ไปหารือ ปตท. โรงไฟฟาระยอง และ
ผูประกอบการที่เกี่ยวของ ในการปรับปรุงการระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน และ
พารามิเตอรอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่มาบตาพุดในการรองรับโรงงานอื่นให
สามารถเขาลงทุนได
0 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 2 ชุด เพื่อศึกษาความชัดเจน คือ
1. คณะอนุกรรมการศึกษาความสัมพันธของสุขภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ ที่
กับปริมาณสารอินทรียระเหยที่ปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นทีเ่ ขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และกําหนดคามาตรฐานที่ปลอดภัยของสารอินทรียระเหยทีอ่ าจ
สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในบรรยากาศและจากแหลงกําเนิด
2. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาใน
พื้นที่มาบตาพุด โดยมีเปาหมายและระยะเวลาชัดเจน ซึ่งถาไมสามารถปฏิบัติไดจะ
พิจารณาประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ
- นายโฆษิต ปนเปยมรัษฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งดํารง
ตําแหนง ประธาน กก.วล. ดวย ขอใหชะลอการลงทุนโครงการปโตรเคมีระยะที่ 3 ที่มาบตาพุดออกไปกอน
จนกวาจะแผนการลดมลพิษจะมีความชัดเจน และชุมชนใหการยอมรับ
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-2(โครงการปโตรเคมี ระยะที่ 3 เปนผลการศึกษาของภาครัฐ เพื่อศึกษาโอกาสในการลงทุนเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ริเริ่มโดยกระทรวงพลังงานมีสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
(PTIT) เปนผูท ําการศึกษา โดยกลุม ปตท. และกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ เปนผูสนใจลงทุน)
- กุมภาพันธ 2550 กก.วล. เห็นชอบรางคามาตรฐานสารอินทรียระเหยในบรรยากาศโดยทั่วไปใน
เวลา 1 ป จํานวน 9 ชนิด ตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นําคามาตรฐานดังกลาวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
- มีนาคม 2550 กก.วล. เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพืน้ ที่ระยอง พ.ศ.2550 –
2554 ของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ โดยนํางบประมาณจากหลายสวนราชการกวา 2,200 ลานบาท มา
ดําเนินการในชวง 5 ป รวม 58 โครงการ ใน 5 สวน คือ
1. การปรับลดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา และกากของเสียทั้งในและนอกนิคม
อุตสาหกรรม
2. การบริหารจัดการมลพิษ ติดตามตรวจสอบแกไขฟน ฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม เสื่อม
โทรม
3. การจัดการสาธารณสุข อาชีวอนามัยในพื้นที่ การจัดตัง้ และบริหารกองทุน
4. การพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่จะศึกษาศักยภาพรองรับการพัฒนา
5. การมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหามลพิษภาคสังคมของผูประกอบการและ
ชุมชน
โดยปแรกภาครัฐเนนการดูแลดานสุขภาพของประชาชน เชน การปรับปรุงโรงพยาบาล สถานีอนามัย การ
กอสรางระบบประปา ไฟฟา จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ สวนภาคเอกชนคาดวาจะลงทุนเพื่อลดมลพิษไมต่ํา
กวา 2,000 ลานบาท โดยประเมินวาจะสามารถลดการระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของ
ไนโตรเจนลงใหได 10-20 % ในภาพรวมของของพื้นที่ ภายในสิ้นป 2550

การระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และ กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx)
ของโรงงานในกลุม ปตท.
- ทุกโรงงานอุตสาหกรรมในกลุม ปตท. ควบคุมการเกิด / การระบายกาซซัลเฟอร ไดออกไซด
(SO2) และ กาซออกไซดของไนโตรเจน(NOx) จากการเผาไหมในกระบวนการผลิต ใหมีปริมาณนอยที่สุด
เทาที่จะทําได และต่ํากวาคาควบคุมตามกฎหมาย รวมทัง้ ต่ํากวาคามาตรฐานที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA : Environmental Impact Assessment) ของแตละโรงงานมาโดยตลอด โดยมีการตรวจวัด
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-3และรายงานผลใหหนวยราชการที่เกี่ยวของ ไดแก สผ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ทราบตามระยะเวลาทีแ่ ตละหนวยงานกําหนด
- เมื่อคิดคาการระบายจริงสูงสุดเทาที่เคยตรวจวัดไดในชวงป 2545-2549 (ยอนหลัง 5 ป) พบวา
โรงงานกลุม ปตท. ในพื้นทีม่ าบตาพุด มีการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจน(NOx) สูงสุดอยูที่ 80%
และปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) สูงสุดอยูที่ 65% ของคาที่ไดรับอนุญาตจาก EIA เทานั้น

การระบายสารอินทรียระเหย (VOCs) ของโรงงานในกลุม ปตท.
สารอินทรียระเหย (VOCs) ที่มีแหลงกําเนิดจากโรงงาน มีสถานะเปนกาซ ซึ่งสามารถระบายออกสู
บรรยากาศไดจากการฟุงกระจาย หรือรั่วซึมออกจากแหลงกําเนิดแบบปลอง หรือจากรอยตอของอุปกรณ
โรงงาน เชน ปม วาลว คอมเพรสเซอร จุดตอเก็บตัวอยาง ฯลฯ โดย กลุม ปตท. ไมไดนิ่งนอนใจและไดเรง
ทําการศึกษาแหลงกําเนิด ปริมาณการปลอย รวมถึงเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยหาจุดรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น
ภายในโรงงานอยูเสมอ เพื่อแกไขและกําหนดมาตรการควบคุมการรั่วซึมใหดีที่สุด เพือ่ ลดมลภาวะและลด
การสูญเสียจากกระบวนการผลิต เพราะ VOCs ที่รั่วซึมลวนเปนวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ ของโรงงานที่มีมูลคา
ทางธุรกิจทั้งสิ้น
ที่ผานมา แมวา ประเทศไทยยังไมมีการควบคุมการระบายสารอินทรียระเหยจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และไมมีกฎหมายบังคับใหโรงงานตองตรวจวัดการรัว่ ซึมของสาร VOCs แตโรงงานในกลุม
ปตท. ไดดําเนินการควบคุมและตรวจวัด VOCs มาอยางตอเนื่อง เชน ไดนําอุปกรณ Photo Ionization
Detector (PID) ซึ่งเปนเครื่องมือตรวจประเมินชนิดและความเขมขนของการรั่วไหลของสาร VOCs ตาม
มาตรฐานสากลที่ US-EPA รับรอง มาตรวจวัดในพืน้ ที่โรงงาน เปนตน
อยางไรก็ดี เมือ่ เดือนมีนาคม 2550 ที่ประชุม กก.วล. ไดเห็นชอบรางคามาตรฐานสารอินทรียระเหย
ในบรรยากาศโดยทั่วไปเฉลี่ยในเวลา 1 ป จํานวน 9 ชนิด และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นําคามาตรฐานดังกลาวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่ บังคับใชตอไป นอกจากนั้น คณะ
อนุกรรมการฯ ยังเตรียมเสนอรางคามาตรฐานสารอินทรียระเหย ที่ตองเฝาระวังเพิ่มเติมอีก 20 ชนิด แตยังไม
มีขอสรุปตัวเลขคามาตรฐานดังกลาว

ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองแบบตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring
System : CEMS)
นอกจากการติดตามตรวจสอบการการระบายอากาศเสียจากปลองโรงงานในกระบวนการผลิต
โดยทําการตรวจวัดทุกไตรมาส และรายงานผลการตรวจวัดแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของแลว
โรงงานในกลุม ปตท. ยังติดตั้งอุปกรณสําหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศอยางตอเนื่อง (CEMS)
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-4ที่ปลองระบายอากาศ และทําการบันทึกขอมูลอยางตอเนื่อง กอนสงขอมูลตรวจวัดดังกลาวไปยัง กนอ.
และ กรอ. ตามระยะเวลาทีก่ ําหนด เพื่อใหมั่นใจวาการระบายอากาศเสียของโรงงานอยูในเกณฑที่
กฎหมายกําหนดตลอดเวลา และสามารถควบคุมกระบวนการผลิตไดอยางทันทวงที

แผนการปรับลดการปลอยมลพิษของกลุม ปตท.
การดําเนินงานดานสิง่ แวดลอมของโรงงานในกลุม ปตท. เปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยมี
มาตรฐานเทียบเทาหรือดีกวามาตรฐานสากล และมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหดีขนึ้ อยูเสมอ เชน ในป 2548
โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง หนวยที่ 5 และบริษัท PTT Chemical ไดติดตออุปกรณ “Low NOx Burner”
ซึ่งเปนอุปกรณที่ปองกันการเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) จากการเผาไหมโดยตรง ทําใหการ
ระบายออกสูบ รรยากาศลดลงถึง 50 %
อยางไรก็ดี แม กลุม ปตท. มีมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดลอมอยางดีมาโดยตลอด แตเพื่อสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดระยองและเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ กลุม ปตท. จึงไดรวมกัน
จัดทําแผนการปรับลดการปลอย ทั้งระยะสั้น (ภายใน 2 ป) และระยะยาว (มากกวา 2 ป) ซึ่งคาดวาจะ
สามารถปรับลดการปลอยมลพิษของกลุม ปตท. ในอนาคตได ดังนี้
o ลดการระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และ กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx)
คาดวาจะสามารถลด SO2 ไดถึง 63% และลด NOx ได 1.7% ของคาการระบายจริงสูงสุด
รวมของกลุม (Max actual emission) หากดําเนินการไดตามแผนของทุกบริษัท อาทิ
• โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง : ติดตั้งอุปกรณ Motor drive ใน Onshore
Compressor # 1 ทั้ง 4 หนวย แทนที่ Gas Turbine เพื่อลดการเผาเชื้อเพลิงใน
กระบวนการสงกาซในระบบทอเสนที่ 1 ไปยังโรงไฟฟา ซึ่งจะสามารถลดการ
ระบาย NOx และ SO2 ของระบบไดถึง 100 % คาดวาเริม่ ดําเนินการเสร็จสิ้น
ภายในปลายป 2552 (มูลคาโครงการ 1,200 ลานบาท)
• โรงกลั่นน้ํามัน SPRC : ติดตั้งอุปกรณ “ RFCCU Flue Gas Scrubber” ซึ่งสามารถ
ลดอัตราการระบาย SO2 ไดถึง 90-95% คาดวาจะเริ่มดําเนินการไดในชวงปลายป
2551 (มูลคาโครงการ 25-30 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,080 ลานบาท)
• โรงงานปโตรเคมี มีแผนลด NOx ได 1.7% เนื่องจากปจจุบันมีการระบายมลพิษใน
ปริมาณที่นอยและคาควบคุมในปจจุบนั เขมงวดอยูแ ลว
o ลดการระบายสารระเหยอินทรีย (VOCs ) ไดแก
• เรงศึกษาการตรวจวัด VOCs ดวยเทคโนโลยี IR Camera ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่อาศัย
การทํางานของรังสีอินฟาเรดในการตรวจจับการรั่วไหลของสาร VOCs ซึ่งถือไดวา
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ตรวจหาการรั่วซึมของสาร VOCs ในโรงงานกลุม ปตท. ทุกแหง กอนนํามา
ประเมินและจัดทําแผนปรับปรุงจุดตางๆ เพื่อแกไขการรั่วซึม พรอมกําหนดแผน
ระยะยาว เพื่อติดตาม ตรวจสอบและแกไขการรั่วซึมอยางตอเนื่อง
o ลดการปลอยของเสียอื่นๆ คาดวาจะสามารถลดกากขยะอุตสาหกรรมไดรวม 1,718 ตัน/ป
และลดน้ําทิ้งออกจากโรงงาน ไดประมาณ 1 ลานลูกบาศกเมตร/ป หากดําเนินการไดตาม
แผนของทุกบริษัท อาทิ
• บริษัท PTT Chemical : นําน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต เขาบําบัดสภาพผานระบบ
Reverse Osmosis (RO) เพื่อนําน้ําที่ไดกลับมาใชใหมในโรงงาน ซึ่งนอกจากจะ
ชวยลดปริมาณน้ําทิ้งของโรงงานไดกวา 80% แลว ยังลดการใชน้ําไดอีกทางหนึ่ง
(มูลคาโครงการประมาณ 100 ลานบาท)
• บริษัท ATC : เปลี่ยนประเภทสารดูดซับในกระบวนการผลิต ใหมีอายุการใชงาน
ที่นานขึ้น ทําใหลดปริมาณการทิ้งสิ่งปฏิกูล (สารดูดซับที่หมดอายุแลว) จากเดิมได
กวา 50%
นอกจากนี้ คณะทํางานยังรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร สิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดําเนินโครงการประสิทธิภาพเชิงนิเวศนเศรษฐศาสตร (Eco-efficiency) เพื่อการวิเคราะหประสิทธิภาพการ
ใชทรัพยากร คิดคนและปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมของบริษัทกลุม ปตท. รวมถึงการใหความรวมมือกับ กนอ.,
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(บีโอไอ) และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการใหขอมูล
และใหความเห็นรางประกาศตางๆของหนวยราชการทีจ่ ะออกประกาศบังคับใช ทั้งนี้ เพื่อใหประกาศตางๆ
อยูบนมาตรฐานที่สามารถปฏิบัติไดจริง

สุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานกลุม ปตท.
- กลุม ปตท.ใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม โดยมุงเนนดูแลในเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของผูปฏิบัติงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงอุบัตเิ หตุ การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยจากการทํางาน ทั้งนี้ไดมีการนําระบบมาตรฐาน มอก.
18001/OSHAS18001 มาใชในการบริหารงาน
- ทุกบริษัทในกลุม ปตท. จัดใหมกี ารตรวจสุขภาพประจําปแกพนักงาน ประกอบดวยการตรวจ
สุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามลักษณะงานตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งจัดใหมีโครงการ
สนับสนุนดานอาชีวอนามัยในเรื่องตางๆ อยางสม่ําเสมอ
- จากขอมูลเกีย่ วกับการตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานในกลุม ปตท. 6 บริษัทในพืน้ ที่
มาบตาพุด(PTT / PTTCH / ATC / ARC / BPE / HMC) ยอนหลัง 2 – 5 ป ไมพบโรคจากการทํางาน และ
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-6สุขภาพโดยทัว่ ไปของพนักงานอยูในเกณฑปกติ สําหรับผลการตรวจสุขภาพตามลักษณะงานไมพบผล
ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ

อัตราการเจ็บปวยของประชาชนจังหวัดระยอง
- จากรายงานอัตราผูปวยนอกโรคระบบทางเดินหายในของกระทรวงสาธารณสุข ในชวง 6 ปที่
ผานมา (พ.ศ.2542 – 2548) จังหวัดระยองมีอัตราการเจ็บปวยและทิศทางคลายคลึงกับจังหวัดอืน่ ๆและ
ไมไดเปนจังหวัดที่มีอัตราสูงที่สุดในประเทศไทย
- จากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดมะเร็ง โดยสถาบันมะเร็งแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ศึกษาใน 9 จังหวัดของประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2541 – 2543 พบวาอัตราอุบัติการณของโรคมะเร็ง
ตอประชากร 1 แสนคน (ASR) พบวา จังหวัดระยองมีคา ASR อยูที่ 122.8 (เพศชาย) และ 115.2 (เพศ
หญิง) ซึง่ อยูอนั ดับที่ 5 (เพศชาย) และ 6 (เพศหญิง) ซึง่ ต่ํากวาคาเฉลีย่ ของประเทศไทยเล็กนอย เมื่อ
พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับมะเร็งปอด จังหวัดระยองอยูในอันดับที่ 4 (เพศชาย) และ 5 (เพศหญิง) สวน
มะเร็งเม็ดเลือดขาว(Leukaemia) จังหวัดระยองมีคา ASR 4.9 (เพศชาย) และ 3.4 (เพศหญิง) ซึ่งสูงกวา
คาเฉลี่ยของประเทศอยูเล็กนอย ซึง่ มีคา ASR 3.9 (เพศชาย) และ 3.2 (เพศหญิง)
- คณะทํางานวิชาการในคณะอนุกรรมการศึกษาความสัมพันธของสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
พื้นที่ฯ ที่ กก.วล.ตั้งขึ้น ใหความเห็นวาขอมูลและงานวิจัยที่มีอยูยังไมสามารถสรุปความสัมพันธในเชิง
สาเหตุการเกิดโรคระหวางสุขภาพอนามัยของประชาชนในจังหวัดระยองกับมลพิษในอากาศได และยังไม
มีการศึกษาใดที่จะสามารถชี้เฉพาะวา ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจังหวัดระยอง เกิดจากแหลง
มลพิษใด จึงใหมีการศึกษาและติดตามสารมลพิษในบรรยากาศเพิ่มเติม เพื่อใหไดคําตอบผลกระทบตอ
สุขภาพทัง้ แบบเฉียบพลันและแบบระยะยาว

กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุม ปตท. ในจังหวัดระยอง
กลุม ปตท. เปนสมาชิกหนึ่งของชุมชนมาบตาพุด จังหวัดระยอง มานานกวา 20 ปแลว และไดให
ความสําคัญกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมควบคูกับการดําเนินงานมาโดยตลอด โดยมีการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชนเปนประจํา นับเฉพาะป 2550 มีกวา 90 โครงการ คิดเปนมูลคาประมาณ
66 ลานบาท ทั้งทางดานสิ่งแวดลอม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และการพัฒนาชุมชน ไดแก
- โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- โครงการสวนสาธารณะ 30 ไร เมืองมาบตาพุด
- คลินิกปนน้ําใจ / หนวยแพทยเคลื่อนที่
- โครงการปลูกปะการังเขากวางคืนความสมดุลสูทองทะเลไทย
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-7- โครงการปะการังเทียมชุมชนหนองแฟบ
- โครงการทําความสะอาดชายทะเล
- โครงการถังขยะแยกประเภท โดยใชเม็ดพลาสติก HDPE
- โครงการจัดสรางอาคารเรียน
- โครงการมอบทุนการศึกษา
- โครงการรถนิทรรศการเปดโลกกาซธรรมชาติ
- โครงการคายเยาวชนตางๆ เชน Gassy Camp คายวิทยาศาสตร คายพุทธศาสนา ฯลฯ
- โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
- โครงการวันเด็ก
นอกจากนั้น ในป 2549 กลุม ปตท. ยังไดลงทุนจํานวน 100 ลานบาท ในการปรับปรุงสวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บนพืน้ ที่ 60 ไร บริเวณบานพักพนักงาน ปตท. กิ่งอําเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเปดใหบริการแกประชาชน มาตั้งแตป 2528 เพื่อใหประชาชนใชประโยชนได
มากยิ่งขึ้น เปนแหลงบริการชุมชน ทั้งดานการพักผอนหยอนใจ การศึกษาหาความรูเกี่ยวกับสมุนไพร การ
ทํากิจกรรม การจําหนายสินคา ฯลฯ รวมถึงเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดระยอง และยังสนับสนุนการ
กอสรางสวนสาธารณมาบตาพุด 30 ไร จํานวน 35 ลานบาท เพื่อใหเปนสถานที่พักผอนและออกกําลังกาย
ของชุมชนอีกดวย
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