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สรุปผลกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น 
ต่อกำรก ำหนดและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 

โครงกำรขยำยโรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม 
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมบำงปู อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 

ของบริษัท บำงปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 
_________________________________________________________________________ 

1. บทน ำ 

 โครงกำรขยำยโรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม จัดอยู่ในประเภทโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง ทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ จึงต้อง
จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ (EHIA) และต้อง 
จัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนกำรด ำเนินโครงกำร ตำมหลักเกณฑ์  
และวิธีกำรที่ก ำหนดในท้ำยประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์ 
ว ิธ ีกำร ระเบียบปฏิบัต ิและแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ส ำหรับ  
โครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง ทั ้งทำงด้ำนคุณภำพสิ ่งแวดล้อม 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 

2. ควำมเป็นมำของโครงกำร 

 ปี พ.ศ. 2546 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลญี่ปุ่น  
ผ่ำนองค์กำรพัฒนำพลังงำนใหม่และเทคโนโลยีอุตสำหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (The New Energy and 
Industrial Technology Development Organization ; NEDO) ในกำรพัฒนำ “โครงการสาธิตการใช้
ประโยชน์พลังงานจากวัสดุเหลือใช้” เพ่ือเป็นโรงงำนต้นแบบ (Pilot Plant) ในกำรแก้ไขปัญหำกำรก ำจัดวัสดุ
เหลือใช้จำกอุตสำหกรรม โดย NEDO ได้สนับสนุนเตำเผำที่ใช้เทคโนโลยีฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed 
Technology) ขนำด 100 ตัน/วัน จ ำนวน 1 เตำ พร้อมระบบผลิตไอน้ ำ และอุปกรณ์ต่ำง  ๆ โดยเตำเผำ
ดังกล่ำวตั้งอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมบำงปู (ซอย 3B) อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร และ 
กนอ. ได้มอบหมำยให้บริษัท บำงปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (BPEC) เป็นผู้ร่วมด ำเนินโครงกำร 

3. ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำโครงกำรและจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) 

 ของเสียที่โครงกำรเผำก ำจัด ได้แก่ มูลฝอยชุมชน ของเสียอุตสำหกรรมที่ไม่เป็นอันตรำย ซึ่งค่ำกำร
ออกแบบ ของเสียที่รับมำเผำก ำจัดจะมีควำมชื้น  (Humidity) ประมำณร้อยละ 28 และค่ำควำมร้อน 
(Heating Value) ประมำณ 3,600 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม (kcal/kg) แต่ปัจจุบันลักษณะสมบัติของของเสียที่
เข้ำเตำเผำ จะมีควำมชื้น (Humidity) ประมำณร้อยละ 54 และค่ำควำมร้อน (Heating Value) ประมำณ 
2,900 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม (kcal/kg) 
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โครงกำรมีแผนจะรับของเสียเข้ำเผำก ำจัดเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเผำของเสียในปัจจุบัน 
และเป็นทำงเลือกในกำรจัดกำรของเสียอย่ำงปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นกำรเผำของเสีย
เพ่ือน ำโลหะที่มีมูลค่ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ ดังนี้  

1)  ของเสียที่มีลักษณะค่ำควำมชื้นต่ ำและค่ำควำมร้อนสูง  
ปัจจุบันของเสียที่รับก ำจัดมีค่ำควำมชื้นสูง และค่ำควำมร้อนต่ ำกว่ำค่ำกำรออกแบบ ดังนั้น

โครงกำร จึงมีควำมประสงค์จะเพ่ิมประสิทธิภำพเตำเผำให้ดีกว่ำเดิม จึงมีแผนที่จะรับของเสียที่มีค่ำควำมชื้น
ต่ ำและค่ำควำมร้อนสูงมำกขึ้น ได้แก่ เศษวัสดุเปื้อนน้ ำมัน (ถุงมือ เศษผ้ำ ฯลฯ) ถังพลำสติกขนำดเล็กปนเปื้อน 
เศษถุงกรองเสื่อมสภำพ เศษกำวใช้แล้ว เศษหนังเทียม (ไม่ใช่ PVC) เป็นต้น มำเผำก ำจัดร่วมกับของเสียทั่วไป
จำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรเผำก ำจัดในปัจจุบัน ซึ่งจะท ำให้มีประสิทธิภำพในกำรเผำไหม้ของเตำเผำดี
กว่ำเดิม และสำมำรถเผำก ำจัดของเสียได้มำกกว่ำ 100 ตัน/วัน  

2)  ของเสียที่เป็นของเหลว (เพ่ิมเติม) 

  ปัจจุบันโครงกำรมีกำรใช้ของเสียที่เป็นของเหลว ได้แก่ น้ ำเสียที่จัดเป็นของเสียไม่อันตรำยจำก
โครงกำร (น้ ำล้ำงท ำควำมสะอำด) และจำกโรงงำนอุตสำหกรรม มำท ำกำรฉีดพรมในห้องเผำไหม้เพ่ือควบคุม
อุณหภูมิกำรเผำไหม้ ซึ่งภำยหลังรับกำรเผำก ำจัดของเสียชนิดของแข็งเพ่ิมเติม โครงกำรมีแผนจะรับของเสียที่
เป็นน้ ำเสียอุตสำหกรรมที่ไม่เป็นอันตรำยจำกโรงงำนอุตสำหกรรมมำใช้ฉีดพรมน้ ำในห้องเผำเพ่ิมเติม และจะ
รับน้ ำเสียที่มีค่ำควำมร้อนสูงประเภทน้ ำเสียปนเปื้อนน้ ำมันหรือปนเปื้อนสำรหล่อเย็น สำรละลำยประเภท
แอลกอฮอล์ที่เสื่อมสภำพ เป็นต้น มำเผำก ำจัดร่วมกับของเสียทั่วไปจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรเผำก ำจัด
ในปัจจุบัน ซึ่งจะท ำให้มีประสิทธิภำพในกำรเผำไหม้เตำเผำดีกว่ำเดิม  

3)  ทำงเลือกในกำรจัดกำรของเสียจำกอุตสำหกรรม 

  โครงกำรจะรับของเสียอุตสำหกรรม เช่น ชุดถุงลมนิรภัยในรถยนต์ที่เสื่อมสภำพ ( Inflator) สำรท ำ
ควำมเย็น (CFC/HFC) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น มำท ำกำรเผำก ำจัด เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรจัดกำรของ
เสียอย่ำงปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

4)  กำรเผำของเสียเพื่อน ำโลหะที่มีมูลค่ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่  

  โครงกำรรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน (Lithium Ion Battery) และชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ 
(Nickel Metal Hydride Battery) ที่ใช้งำนในรถยนต์ไฮบริด (HVB) และโทรศัพท์มือถือ ที่เสื่อมสภำพไม่
สำมำรถใช้งำนได้แล้ว มำเผำก ำจัดเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ (Battery Covers) เพ่ือน ำโลหะลิเทียม (Li) นิกเกิล 
(Ni) ซึ่งเป็นโลหะที่มีมูลค่ำสูงน ำกลับไปผลิตเป็นแบตเตอรี่ใหม่ โดยจะติดตั้งเตำเผำเฉพำะเพ่ือเผำก ำจัด 

 กำรรับของเสียมำเผำก ำจัดเพ่ิมเติมนั้นโครงกำรจะต้องมีกำรควบคุมปริมำณกำรเผำก ำจัดเพ่ือควบคุม
อำกำศเสียที่เกิดขึ้นมิให้เกินกว่ำควำมสำมำรถของระบบบ ำบัดอำกำศ รวมทั้งควบคุมกำรบ ำบัดอำกำศให้
อำกำศที่ระบำยออกจำกปล่องเตำเผำมีค่ำเป็นไปตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดปริมำณ
สำรเจือปนในอำกำศที่ระบำยออกจำกปล่องเตำเผำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรำยจำก
อุตสำหกรรม พ.ศ. 2545  
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 โดยในอนำคตโครงกำรจะมีกำรก ำจัดกำกของเสียสูงสุด สรุปได้ดังนี้ 

 
กำรก ำจัดของเสีย 

ของเสียที่ไม่เป็นอันตรำย ของเสียที่เป็นอันตรำย 
ของแข็ง  
(ตัน/วัน) 

ของเหลว  
(ลบ.ม./วัน) 

ของแข็ง  
(ตัน/วัน) 

ของเหลว  
(ลบ.ม./วัน) 

ปัจจุบนั 100 40 - - 
ภำยหลังขยำย 120 108 30 15 

ที่มำ : บริษัท บำงปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ำกัด, 2560 

 ภำยหลังจำกที่โครงกำรเพิ่มชนิดและประเภทของเสียที่รับเผำก ำจัด ท ำให้เตำเผำสำมำรถเผำก ำจัดของ
เ สี ย ได้ ม ำกกว่ ำ  100  ตั น / วั น  ถื อ ว่ ำ เ ป็ นกำรขยำยควำมสำมำรถ ในกำร เผ ำก ำ จั ดขอ ง เ สี ย  
(โครงกำรขยำยโรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม) เข้ำข่ำยประเภทโครงกำรที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภท 
ขนำด และวิธีปฏิบัติส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง ทั้งทำงด้ำน
คุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ ที่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม  (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2553 ก ำหนดให้ประเภทโครงกำร 
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม หรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที ่มีการเผาหรือฝังกลบของเสียอันตราย ยกเว้น การเผาในหม้อเผา  
ปูนซิเมนต์ที่ใช้ของเสียอันตรายเป็นวัตถุดิบทดแทนหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริม ให้เสนอในขั้นตอนขออนุญำต
ประกอบกิจกำร 

 กำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับนี้ บริษัท บำงปู เอนไวรอนเมนทอล  
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด จึงได้จัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอน
ต่ำง ๆ ของกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ตำมแนวทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนและผู้มีส่วนเสียในกระบวนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง ทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ 
ที่ก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส ำหรับโครงกำรหรือ
กิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง ทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสุขภำพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 

4. วัตถุประสงค์ของกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นฯ 

 ในขั้นตอนกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ (ค.1) มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือน ำเสนอควำมเป็นมำของโครงกำร ควำมจ ำเป็นของโครงกำร รำยละเอียดโครงกำร 
ขอบเขตกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ กำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

2) เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะจำกประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในกำร
ก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของโครงกำร 
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5. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนก่อนกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ 

 บริษัทที่ปรึกษำได้ด ำเนินกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ตำมแนวทำงกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วม  
ของประชำชน ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งก ำหนดให้  
มีกำรเชิญชวนให้เข้ำร่วมกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น และเผยแพร่เอกสำรประกอบกำรประชุมรับฟังควำม
คิดเห็นต่อกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ก่อนกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำร เมื่อวันพุธที่ 24 
มกรำคม ถึง วันศุกร์ที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2561 ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ผู้ได้รับผลกระทบ 
หน่วยงำนพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.) หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 
สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ นักวิชำกำรอิสระ สื่อมวลชน และประชำชนผู้สนใจทั่วไป นอกจำกนี้ ยัง
ได้ท ำกำรปิดประกำศเชิญประชุมในสถำนที่ต่ำง  ๆ เช่น บอร์ดประชำสัมพันธ์ในชุมชน/หมู่บ้ำน บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนรำชกำร บอร์ดประชำสัมพันธ์ในพ้ืนที่สำธำรณะต่ำง ๆ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกภำคส่วน เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนที่สนใจสำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมได้ตำมก ำหนด 

6. สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ (ค.1) 

 กำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ โครงกำรขยำยโรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม ของบริษัท บำงปู เอนไวรอนเมนทอล 
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด  ด ำเนินกำรทั้งหมด 2 ครั้ง   ได้แก่  ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันอังคำรที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบำลต ำบลแพรกษำ มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 392 คน และ ครั้งที่ 2 จัดขึ้น
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงปู อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 189 คน แสดงดังตำรำงที่ 6-1 และตำรำงที่ 
6-2 บรรยำกำศในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น แสดงดังรูปที่ 6-1 และรูปที่ 6-2 ทั้งนี้สำมำรถสรุปประเด็น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะน ำจำกกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น และจำกแบบแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม 
พร้อมทั้งค ำชี้แจง ดังตำรำงที่ 6-3  
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ตำรำงที่ 6-1 สรุปจ ำนวนผู้เข้ำรว่มประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 (วันอังคำรที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561) 

กลุ่มเป้ำหมำย รำยละเอียดกลุ่มย่อย 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ  ผู้น ำชุมชน ตัวแทนชุมชนที่อำศัยอยู่โดยรอบที่ต้ังโครงกำร 

ซ่ึงอำจได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
1.1 เทศบำลต ำบลแพรกษำ 

1) ชุมชนพงษ์สกุล 
ผู้น ำชุมชน 

- ประธำนกลุม่สตร ี
- กรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
2) ชุมชนคลองหม้อแตก 

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนชุมขน 
- ประธำนกลุม่สตร ี
- กรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
3) ชุมชนวัดแพรกษำ 2-4 

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนกลุม่สตร ี
- ประธำน อสม. ชุมชน 
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
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 4) ชุมชนวัดแพรกษำ 6-8 
ประชำชนในพ้ืนท่ี 

5) ชุมชนทรัพย์ธำน ี
ผู้น ำชุมชน 

- ประธำนชุมชน 
- ประธำนสตร ี
- กรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
6) ชุมชนบดิพัฒน ์

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 
- ที่ปรึกษำชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
7) ชุมชนสวสัดี 
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ตำรำงที่ 6-1 (ต่อ) สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 (วันอังคำรที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561) 

กลุ่มเป้ำหมำย รำยละเอียดกลุ่มย่อย 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 8) ชุมชนวัดแพรกษำ 6-8 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
9) ชุมชนทรัพย์ธำน ี

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนชุมชน 
- ประธำนสตร ี
- กรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
10) ชุมชนบดิพัฒน ์

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 
- ที่ปรึกษำชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
11) ชุมชนสวสัดี 

 
1 
 
 
1 
1 
2 
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1 
4 
2 
4 
- 

 12) ชุมชนคลองหกส่วน 
ผู้น ำชุมชน 

- รองประธำนชุมชน 
ประชำชนในพ้ืนท่ี 

13) ชุมชนเสรี 4-5 
ผู้น ำชุมชน 

- ประธำนชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 

14) ชุมชนปัญฐิญำ 
ผู้น ำชุมชน 

- เจ้ำหน้ำท่ีนิติบุคคล 
ประชำชนในพ้ืนท่ี 

15) ชุมชนเอื้ออำทร 1 
ผู้น ำชุมชน 

- รองประธำนชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 
- ผู้ช่วยกรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
16) ชุมชนเอื้ออำทร 2 
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ตำรำงที่ 6-1 (ต่อ) สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 (วันอังคำรที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561) 

กลุ่มเป้ำหมำย รำยละเอียดกลุ่มย่อย 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 17) ชุมชนเอื้ออำทร 3  

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนกลุม่สตร ี
- กรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
18) ชุมชนเอื้ออำทร 14 

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนกลุม่สตร ี
- กรรมกำรกลุม่สตร ี
- กรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
19) ชุมชนพูนทรัพย์ 

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 

 
 
1 
9 
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1 
1 
1 
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1 
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 ประชำชนในพ้ืนท่ี 
20) ชุมชนอุบลศร ี

ผู้น ำชุมชน 
-  ประธำนกลุม่สตร ี
-  กรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
21) ชุมชนรุ่งทวี 

ผู้น ำชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
22) ชุมชนพฤกษำ 28 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
23) ชุมชนพฤกษำ 28/1 

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนชุมชน 
- รองประธำนชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 
- แกนน ำชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
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ตำรำงที่ 6-1 (ต่อ) สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 (วันอังคำรที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561) 

กลุ่มเป้ำหมำย รำยละเอียดกลุ่มย่อย 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 24) ชุมชนพฤกษำ 28/2 

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนกลุม่สตร ี
- กรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 

 
 
1 
2 
13 

 1.2 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแพรกษำ  
1) หมู่ที่ 1 บ้ำนคลองนำ 

ผู้น ำชุมชน 
- ก ำนัน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น 
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
2) หมู่ที่ 2 บ้ำนคลองเล้ำหมู 

ผู้น ำชุมชน 
- ผู้ใหญ่บ้ำน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น 
- ที่ปรึกษำหมู่บ้ำน 
- กรรมกำรหมู่บ้ำน 
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
3) หมู่ที่ 4 บ้ำนคลองหกส่วน 

ผู้น ำชุมชน 
- ผู้ใหญ่บ้ำน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น 
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
4) หมู่ที่ 5 บ้ำนคลองขวำง 

ผู้น ำชุมชน 
- ผู้ใหญ่บ้ำน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น 
- สมำชิกกลุ่มสตร ี
- อสม.  

ประชำชนในพ้ืนท่ี 

 
 
 
1 
2 
1 
10 
 
 
1 
2 
2 
3 
1 
8 
 

 
1 
1 
6 
9 
 
 
1 
1 
1 
2 
13 

 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด  หน้ำ 9 

 

ตำรำงที่ 6-1 (ต่อ) สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 (วันอังคำรที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561) 

กลุ่มเป้ำหมำย รำยละเอียดกลุ่มย่อย 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 5) หมู่ที่ 6 บ้ำนคลองสมประสงค ์

ผู้น ำชุมชน 
- ผู้ใหญ่บ้ำน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น 
- กรรมกำรหมู่บ้ำน 
- เลขำนุกำรหมู่บ้ำน 
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
6) หมู่ที่ 7 บ้ำนสุดใจ 

ผู้น ำชุมชน 
- ผู้ใหญ่บ้ำน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น 
- ประธำน อสม.  
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 

 
 
1 
1 
2 
1 
4 
11 
 
 
1 
2 
1 
3 
18 

 1.3 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแพรกษำใหม่ 
1) หมู่ที่ 1 บ้ำนลัดชัย 

ผู้น ำชุมชน 
- ผู้ใหญ่บ้ำน 
- กรรมกำรหมู่บ้ำน 
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
2) หมู่ที่ 2 บ้ำนคลองเก้ำ 
3) หมู่ที่ 3 บ้ำนคลองสำม 
4) หมู่ที่ 5 บ้ำนคลองหม้อแตก 

ผู้น ำชุมชน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น 
- กรรมกำรหมู่บ้ำน 
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
5) หมู่ที่ 6 บ้ำนคลองสี่ 

ผู้น ำชุมชน 
- ผู้ใหญ่บ้ำน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น 

 
 
 
1 
4 
1 
2 
- 
- 
 
 
 

1 
3 
1 
7 
 

 
1 
1 

 
 
 
 
 



 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด  หน้ำ 10 

 

ตำรำงที่ 6-1 (ต่อ) สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 (วันอังคำรที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561) 

กลุ่มเป้ำหมำย รำยละเอียดกลุ่มย่อย 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) - ประธำน อสม. 

- อสม. 
ประชำชนในพ้ืนท่ี 

6) หมู่ที่ 7 บ้ำนบ่อทอง 
ผู้น ำชุมชน 

- ผู้ใหญ่บ้ำน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น 
- สมำชิกกลุ่มสตร ี
- ประธำนสภำเด็กและเยำวชน 
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 

1 
4 
2 
 
 
1 
1 
4 
1 
1 
2 

 1.4 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลีใหญ ่
1)  หมู่ที่ 21 บ้ำนคลองทุ่งช้ำง 

 
- 

2. หน่วยงำนรับผดิชอบ 
จัดท ำรำยงำนฯ 

2.1 บริษัท บำงปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด 

14 
13 

3. หน่วยงำนพิจำรณำรำยงำนกำร
วิเครำะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.1 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) 

- 

4. หน่วยงำนรำชกำรในระดับต่ำง ๆ  
(ส่วนกลำง/ส่วนภูมภิำค/ส่วน
ท้องถิ่น) และรัฐวิสำหกิจ 

4.1  หน่วยงำนรำชกำรในระดับต่ำง  ๆ(ส่วนกลำง/ส่วนภมูิภำค/
ส่วนท้องถิ่น) และรัฐวสิำหกจิ  

1.1 หน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
1) เทศบำลต ำบลแพรกษำ 

-   รองปลัดเทศบำลต ำบลแพรกษำ 
-   หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง 
-  หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดเทศบำลแพรกษำ 
-   นักทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
-   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญกำร 
-   หัวหน้ำฝ่ำยสังคมสงเครำะห์    
-   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
-   นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
-   หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
-   พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
-   สมำชิกเทศบำล 

 
33 
 
 
 
 

1 
1 

 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

 

3 
 

1 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด  หน้ำ 11 

 

ตำรำงที่ 6-1 (ต่อ) สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 (วันอังคำรที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561) 

กลุ่มเป้ำหมำย รำยละเอียดกลุ่มย่อย 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
4.   หน่วยงำนรำชกำรในระดับตำ่ง ๆ  

(ส่วนกลำง/ส่วนภูมภิำค/ส่วน
ท้องถิ่น) และรัฐวิสำหกิจ (ต่อ) 

2) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแพรกษำ 
-   รองนำยก อบต.แพรกษำ 
-   เลขำนุกำรนำยก อบต.แพรกษำ 
-   ประธำนสภำ อบต.แพรกษำ 
-   รองประธำนสภำ อบต.แพรกษำ 
-   รองปลัด อบต. แพรกษำ 
-   นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร 
-   ประธำนศูนย์ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพ
ประชำชน  
-   ประธำนสภำองค์กรชุมชน อบต.แพรกษำ 
-    แพทย์ประจ ำต ำบลแพรกษำ 
-   สมำชิก อบต. 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
6 

 3) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลีใหญ่ 
-   หัวหน้ำฝ่ำยอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
-   นักวิชำกำรสุขำภิบำล 
-   ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
 

 
1 
1 
1 

5. องค์กำรเอกชนด้ำนพัฒนำ 
องค์กรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
สถำบันทำงศำสนำ สถำบัน 
กำรศึกษำ และนักวิชำกำร
อิสระ 

5.1 สถำบันกำรศึกษำ 
1) โรงเรียนวัดแพรกษำ 

-   ครู 

1 
 

1 

6. สื่อมวลชน 6.1 สื่อมวลชน - 
7. ประชำชนผู้สนใจทั่วไป  5 

รวม 392 
ที่มำ :   อ้ำงอิงจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมจำกใบลงทะเบียนกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 โครงกำรขยำยโรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม  

เมื่อวันอังคำรที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ. ห้องประชุมชั้น 5 เทศบำลต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด  หน้ำ 12 

 

ตำรำงที่ 6-2 สรุปจ ำนวนผู้เข้ำรว่มประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 (วันจันทร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2561) 

กลุ่มเป้ำหมำย รำยละเอียดกลุ่มย่อย 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ผู้ไดร้ับผลกระทบ ผู้น ำชุมชน ตัวแทนชุมชนที่อำศัยอยู่โดยรอบที่ต้ังโครงกำร 

ซ่ึงอำจได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
1.1 เทศบำลต ำบลบำงปู 

1) ชุมชนปัญญำนครฟำร์มไก่ 
ผู้น ำชุมชน 

- ประธำนชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
2) ชุมชนโครงกำร 4 แท้งน้ ำ 

ผู้น ำชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
3) ชุมชนต ำหรุ 

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
4) ชุมชนคอต่อฝ่ังน้ ำจืด 

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
5) ชุมชนยัวซ่ำคำร์สันร่วมใจ 

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
6) ชุมชนพัฒนำทรัพย์ 

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 
- อสม. 

7) ชุมชนพนำสนธิ์โอเชี่ยน 
ผู้น ำชุมชน 

 
120 

 
 
 
  

1 
2 
1 
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1 
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1 
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1 
5 
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บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด  หน้ำ 13 

 

ตำรำงที่ 6-2 (ต่อ) สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 (วันจันทร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2561) 

กลุ่มเป้ำหมำย รำยละเอียดกลุ่มย่อย 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ผู้ไดร้ับผลกระทบ (ต่อ) -    ประธำนชุมชน 

-    กรรมกำรชุมชน 
ประชำชนในพ้ืนท่ี 

8) ชุมชนเมฆฟ้ำวิลล์เพชรงำม 
ผู้น ำชุมชน 

- กรรมกำรชุมชน 
9) ชุมชนรสทิพย ์

ผู้น ำชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 
- ประธำน อสม. 
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
10) ชุมชนตะกำด 

ผู้น ำชุมชน 
- ประธำนชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
11) ชุมชนสำมห่วงย่ังยืน 

ผู้น ำชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
12) ชุมชนเจริญสขุ 

ผู้น ำชุมชน 
- รองประธำนชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 
- สมำชิกกลุ่มสตร ี

13) ชุมชนฟอกหนัง 
ผู้น ำชุมชน 

- กรรมกำรชุมชน 
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
14) ชุมชนคลองหัวล ำภ ู

ผู้น ำชุมชน 
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บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด  หน้ำ 14 

 

ตำรำงที่ 6-2 (ต่อ) สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 (วันจันทร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2561) 

กลุ่มเป้ำหมำย รำยละเอียดกลุ่มย่อย 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ผู้ไดร้ับผลกระทบ (ต่อ) - รองประธำนชุมชน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
15) ชุมชนนวลเอกนครซิต้ี 

ผู้น ำชุมชน 
- กรรมกำรชุมชน 

16) ชุมชนคอต่อฝ่ังน้ ำเค็ม 
ผู้น ำชุมชน 

- กรรมกำรชุมชน 
- อสม. 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 
17) ชุมชนกำรบินพลเรือน 
18) ชุมชนพระยืน 
19) ชุมชนยำยจิ๋วบำงปูแลนด์ 
20) ชุมชนบำงส ำรำญออมทอง 
21) ชุมชนเสด็จแม ่
22) ชุมชนคลองเสำธง 
23) ชุมชนเสำธงพัฒนำน้ ำจืด 

1 
4 
 
 

 
2 
 
 
3 
1 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2. หน่วยงำนรับผดิชอบ 
จัดท ำรำยงำนฯ 

2.2 บริษัท บำงปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 
2.2  บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด 

6 
14 

3. หน่วยงำนพิจำรณำรำยงำนกำร
วิเครำะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.2 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) 

 
- 

4. หน่วยงำนรำชกำรในระดับต่ำง ๆ  
(ส่วนกลำง/ส่วนภูมภิำค/ส่วน
ท้องถิ่น) และรัฐวิสำหกิจ  

หน่วยงำนรำชกำรในระดับต่ำง  ๆ(สว่นกลำง/ส่วนภมูิภำค/ส่วน
ท้องถิ่น) และรัฐวสิำหกจิ 
4.2  หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง 

1) กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
- นักวิทยำศำสตร์ 8 
- วิศวกร 6 

4.3 หน่วยงำนรำชกำรส่วนภมูิภำค 
1)  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

- ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
2) ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจงัหวัดสมุทรปรำกำร 

- โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด 
3) ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงป ู

- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงปู 

 
10 
 

 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
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ตำรำงที่ 6-2 (ต่อ) สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 (วันจันทร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2561) 

กลุ่มเป้ำหมำย รำยละเอียดกลุ่มย่อย 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
4.  หน่วยงำนรำชกำรในระดับตำ่ง ๆ  

(ส่วนกลำง/ส่วนภูมภิำค/ส่วน
ท้องถิ่น) และรัฐวิสำหกิจ (ต่อ) 

- นักวิทยำศำสตร์ 7 1 

 4.4 หน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
1)  เทศบำลต ำบลบำงป ู

- ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงสุขำภิบำล 
- นักวิชำกำรสุขำภิบำลช ำนำญกำร 

2)  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท้ำยบ้ำน 
- นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

3)  สถำนตำกอำกำศบำงป ู
- นำยทหำรประชำสัมพันธ ์

 
 
1 
1 
 
1 
 
1 

5. องค์กำรเอกชนด้ำนพัฒนำ 
องค์กำรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
สถำบันทำงศำสนำ สถำบนั 
กำรศึกษำ และนักวิชำกำรอสิระ 

5.2 องค์กรอิสระ 
1) บริษัท อัคคีปรำกำร จ ำกดั (มหำชน) 
2) บริษัท ไอ.พี.แมนูเฟคเจอริ่ง จ ำกัด 

3 
2 
1 

6. สื่อมวลชน 6.2 สื่อมวลชน 
1) ช่อง 3/SP1 Channel/หนังสือพิมพ์สำมสมุทรนิวส ์
2) บริษัท สำคร เคเบิ้ล จ ำกัด 

6 
2 
4 

7. ประชำชนผูส้นใจทั่วไป  30 

รวม 189 

ที่มำ :    อ้ำงอิงจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมจำกใบลงทะเบียนกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 โครงกำรขยำยโรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม  
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2561  ณ. ห้องประชุมส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงปู อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 
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กำรลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ฯ 

 

 

 

 

 

กำรกล่ำวรำยงำนกำรประชุม 
โดยตัวแทนโครงกำร 

กำรกล่ำวเปดิกำรประชุม 
โดยรองนำยกเทศมนตรีต ำบลแพรกษำ 

 

 

 

 

 

กำรน ำเสนอรำยละเอียดโครงกำร 

 

 

 

 

 

บรรยำกำศกำรแสดงควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
รูปที่ 6-1 บรรยำกำศกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 เมื่อวันอังคำรที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 
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กำรลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ฯ 

 

 

 

 
 

 

กำรกล่ำวรำยงำนกำรประชุม 
โดยตัวแทนโครงกำร 

กำรกล่ำวเปดิกำรประชุม 
โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงป ู

 
 

 
 
 
 

กำรน ำเสนอรำยละเอียดโครงกำร 

 

 

 

 
 

 

 

บรรยำกำศกำรแสดงควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
รูปที่ 6-2 บรรยำกำศกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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ตำรำงที่ 6-3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรจัดประชุมฟังควำมคิดเห็น ค.1 
ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ ค ำชี้แจง 

1. รำยละเอียดโครงกำร 
- โครงกำรจะรับก ำจัดของเสียจำกนิคมบำงปู 

(เหนือ) ที่จะเปิดด ำเนินกำรในอนำคตหรือไม่ 
และปริมำณกำกของเสียที่เกิดขึ้นจำกนิคมฯ
ดังกล่ำวได้มีกำรคำดกำรณ์แล้วหรือไม่ว่ำอยู่ใน
เกณฑ์ที่โครงกำรสำมำรถรับก ำจัดได้ 
(คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ต ำบลแพรกษำใหม่) 

- โรงงำนในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมบำงปู (เหนือ) สำมำรถคัดเลือก
บริษัทรับก ำจัดของเสียที่ได้รับอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
เข้ำมำด ำเนินกำรเก็บขนของเสียเพื่อน ำไปก ำจัดได้ ตำมประเภทของ
ของเสียที่เกิดขึ้น เช่น ของเสียไม่อันตรำย ของเสียอันตรำย เป็นต้น 
โดย บริษัท บำงปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (BPEC) 
เป็นหนึ่งในบริษัทรับก ำจัดของเสียที่ได้รับอนุญำตจำกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม อย่ำงไรก็ตำม หำกโรงงำนมีควำมต้องกำรให้บริษัทเข้ำ
มำเก็บขนของเสียเพื่อน ำไปเผำก ำจัด บริษัทจะต้องมีกำรตรวจสอบ
ชนิดและประเภท และลักษณะสมบัติของของเสียว่ำตรงตำมเกณฑ์
รับของเสียก ำหนดไว้หรือไม่ หำกมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ก ำหนด 
โครงกำรจะปฏิเสธกำรรับของเสียดังกล่ำว นอกจำกนี้ปริมำณของ
เสียที่สำมำรถรับก ำจัดได้ จะต้องไม่เกินศักยภำพของกำรเผำก ำจัด
ของเตำเผำตำมที่ระบุในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EHIA) เนื่องจำกจะต้องมีกำรควบคุมมลพิษที่ เกิดขึ้นให้ เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนน้อยที่สุด 

- กำรด ำเนินกำรของโครงกำรมีข้อดี -ข้อเสีย
อะไรบ้ำง  

   (ตัวแทนจำกโรงเรียนวัดแพรกษำ) 

- กำรด ำเนินกำรของโครงกำรมีข้อดี-ข้อเสีย ดังน้ี 
1) ข้อดีของกำรด ำเนินโครงกำร ได้แก่ 
• เป็นกำรใช้งำนเตำเผำให้เต็มประสิทธิภำพ 
• เป็นทำงเลือกในกำรจัดกำรกำกของเสีย ส ำหรับกำกของเสียที่

ยังไม่มีบริษัทฯรับก ำจัดในปัจจุบัน เช่น สำร CFC เสื่อมสภำพ 
ชุดถุงลมนิรภัยเสื่อมสภำพ แบตเตอร์รี่รถยนต์ไฮบริด เป็นต้น 

• เป็นทำงเลือกในกำรก ำจัดของเสีย โดยให้บริกำรก ำจัดของเสีย
อันตรำยที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักในปริมำณต่ ำ เช่น ผ้ำ
ปนเปื้อนน้ ำมัน น้ ำผสมน้ ำมัน เป็นต้น 

• เป็นกำรลดพื้นที่กำรฝังกลบ 
• ได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ไฟฟ้ำ เนื่องจำกภำยหลังกำรเผำ

ก ำจัดจะได้ไอร้อน ซึ่งน ำมำต้มน้ ำและผลิตไฟฟ้ำได้ 
2) ข้อเสียของกำรด ำเนินโครงกำร ได้แก ่
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรกำรสูง เนื่องจำกต้องมีกำร

ติดตั้งระบบบ ำบัดมลพิษต่ำงๆ 
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมสูง  ต้อง

มีผู้ เช่ียวชำญควบคุมในกำรปฏิบัติงำน และมีกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
คุณภำพอำกำศที่ระบำยจำกปล่องเตำเผำ 

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรเผำก ำจัดของเสียค่อนข้ำงสูง ท ำให้ผู้เข้ำรับ
บริกำรไม่มำกนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงงำนที่ เข้ำรับ
มำตรฐำนสำกล ซึ่งต้องกำรกำรจัดกำรของเสียที่ได้มำตรฐำน 

 



 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด  หน้ำ 19 

 

ตำรำงที่ 6-3  (ต่อ) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรจัดประชุมฟังควำมคิดเห็น ค.1 
ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ ค ำชี้แจง 

- ขอให้ช้ีแจงว่ำกำรด ำเนินกำรของโครงกำร เป็น
กำรตั้งโรงงำนใหม่ หรือเป็นกำรขยำยโรงงำน 
เนื่องจำกเป็นกำรเพิ่มเติมชนิดของกำกของเสียที่
จะรับก ำจัด โดยของกำกของเสียดังกล่ำวเป็นกำก
ของเสียอันตรำย และตรวจสอบข้อก ำหนดของ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ว่ำ กำรด ำเนินกำรโครงกำร
ขยำยโรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมข้อก ำหนดกำรให้บังคับใช้ผัง
เมืองรวมจังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2556 หรือไม่ 
เนื่องจำกแม้พื้นท่ีโครงกำรถูกก ำหนดเป็นพ้ืนท่ีสี
ม่วง ซึ่งก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่
อุตสำหกรรม และคลังสินค้ำ แต่มีกำรก ำหนดกลุม่
อุตสำหกรรมห้ำมตั้ง 
- จะมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำ โครงกำรจะไม่รับกำกของ

เสียจำกต่ำงประเทศเข้ำมำก ำจั ด เนื่องจำก
ประเทศไทย มีกำกของเสียประเภท แบตเตอร์รี่
รถยนต์ไฮบริด และสำร CFC เสื่อมสภำพใน
ปริมำณน้อย 
(โยธำธิกำรและผังเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร) 

- กำรด ำเนินกำรของโครงกำรในปัจจุบันเป็นโรงงำนรับก ำจัดของเสียที่
ไม่เป็นอันตรำยด้วยเตำเผำ โดยมีควำมสำมำรถในกำรเผำ แบ่งเป็น  
ของแข็ง 100 ตัน/วัน  และของเหลว (น้ ำเสีย) 40 ลบ.ม./วัน แต่ด้วย
ลักษณะสมบัติของกำกของเสียที่รับเข้ำก ำจัด มีค่ำควำมช้ืนสูง และ
ค่ำควำมร้อนค่อนข้ำงต่ ำ ท ำให้ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ไม่เป็นไป
ตำมที่ก ำหนดไว้ ดังนั้นโครงกำรจึงมีแนวคิดในกำรรับของเสียที่เป็น
ของแข็งที่มีค่ำควำมร้อนสูง เช่น ผ้ำวัสดุปนเปื้อนน้ ำมัน เศษกำวไม่ใช้
แล้ว ถุงกรองเสื่อมสภำพ และของเหลว เช่น น้ ำเสียปนเปื้อนน้ ำมัน 
เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเผำไหม้ ภำยหลังขยำยโรงงำน
ปรับปรุงคุณภำพของเสียรวมจะรับของเสียที่ เป็นของแข็ งได้ 
ประมำณ 150 ตัน/วัน และของเหลวได้ประมำณ 123 ลบ.ม./วัน 
และจะมีกำรปรับปรุงระบบบ ำบัดมลพิษทำงอำกำศให้สอดคล้องกับ
ปริมำณมลพิษที่เกิดขึ้นจำกกำรเผำไหม้ รวมทั้งก ำหนดมำตรฐำนใน
กำรควบคุมกำรระบำยมลพิษจำกเตำเผำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนตำม
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดปริมำณสำรเจือปนใน
อำกำศที่ระบำยจำกปล่องเตำเผำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ใช้แล้วที่เป็น
อันตรำยจำกอุตสำหกรรม พ.ศ. 2545 โดยไม่ได้ขยำยพื้นท่ีโรงงำน
เพิ่มเติมแต่อย่ำงใด ดังนั้นกำรด ำเนินกำรของโครงกำร จึงเป็นกำร
ขยำยขีดควำมสำมำรถโรงงำนเดิม  

ทั้งนี้จำกกำรตรวจสอบกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวม
จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2556  พบว่ำ พ้ืนที่โครงกำรตั้งอยู่บน
พื้นที่สีม่วง (อ.1) ซึ่ งก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่
อุตสำหกรรม และคลังสินค้ำ และกำรด ำเนินกำรของโครงกำร ไม่ได้
เข้ำข่ำยประเภทหรือชนิดโรงงำนที่ห้ำมตั้ง/ขยำยแต่อย่ำงใด  แต่
อย่ำงไรบริษัทฯ จะท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ไปยังส ำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อตรวจสอบกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินเมื่อมีกำรขยำยโรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม 
- ส ำหรับของเสียที่โครงกำรจะรับเข้ำมำ จะเป็นกำกของเสียที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทยเท่ำนั้น ทั้งนี้ปัจจุบันมีกำรห้ำมใช้สำร CFC ท ำให้เกิด
กำรตกค้ำงในประเทศ เนื่องจำกไม่มีบริษัทรับก ำจัด CFC ในประเทศ
ไทย ดังนั้นกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและกรมศุลกำกร จึงมีกำร
ประสำนงำนโครงกำรเพื่อหำแนวทำงในกำรก ำจัดสำร CFC อย่ำงถูก
วิธี  ส ำหรับแบตเตอร์รี่รถยนต์ไฮบริด ซึ่งมีระยะเวลำกำรใช้งำน
ประมำณ 10 ปี บริษัทรถยนต์ในประเทศได้ประสำนโครงกำรเพื่อหำ
แนวทำงในกำรน ำโลหะที่มีมูลค่ำสูงกลับไปใช้ประโยชน์ในกำรผลิต
แบตเตอร์รี่ใหม่  เนื่องจำกนโยบำยในกำรผลิตรถยนต์ในอนำคต
ผู้ผลิตรถยนต์ มีแนวโน้มจะจ ำหน่ำยรถยนต์ไฮบริด ดังนั้น จะเห็นได้
ว่ำ กำรเพิ่มเติมประเภทของของเสียที่รับนั้น นอกจำกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของเตำเผำแล้ว ยังเป็นทำงเลือกในกำรจัดกำรกำกของ
เสียอุตสำหกรรมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ตำรำงที่ 6-3  (ต่อ) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรจัดประชุมฟังควำมคิดเห็น ค.1 
ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ ค ำชี้แจง 

- กำรด ำเนินกำรจัดเก็บกำกของเสียจำกโรงงำน
แต่ละแห่ง มีควำมถี่ในกำรจัดเก็บอย่ำงไร เพรำะ
ห่วงกังวล เรื่องกำกของเสียตกค้ำงเช่นเดียวกับ
ขยะมูลฝอยที่ตกค้ำงในชุมชนอำจท ำให้เกิด
ปัญหำเรื่องกลิ่นรบกวนและปนเปื้อนกรณีเกิด
ฝนตก  
- โครงกำรรับก ำจัดขยะมูลฝอยจำกชุมชนด้วย

หรือไม่ และมีควำมถี่ในกำรจัดเก็บอย่ำงไร  
(ตัวแทนจำกซอยเด่นชัย) 
(แบบแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกชุมชน
ปัญญำนครฟำร์มไก่) 

- โครงกำรไม่ได้รับก ำจัดขยะมูลฝอยจำกชุมชน เนื่องจำกกำรเก็บขน
และก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเป็นหน้ำที่รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบำล ตำมกฎหมำยก ำหนด 
- ส ำหรับกำรด ำ เนินกำร เก็บขนกำกของ เสี ยจำกโร ง งำน 

แต่ละแห่งนั้น โรงงำนผู้ก่อก ำเนิดกำกของเสียจะเป็นจะคำดกำรณ์
ปริมำณของเสียที่เกิดขึ้นภำยในโรงงำน เพื่อให้บริษัทจัดหำภำชนะ
รองรับ และก ำหนดควำมถี่ในกำรเก็บขนส ำหรับกำรป้องกันกำร
ปนเปื้อนและกลิ่นรบกวนจำกกำรรวบรวมกำกของเสีย บริษัทจะมี
กำรจัดเตรียมภำชนะรองรับกำกของเสียที่เหมำะสม (ถังขยะคอน
เทนเนอร์) ที่มีหลังคำปิดคลุม และป้องกันกำรรั่วซึม เพื่อป้องกัน
กำรปนเปื้อน  ส ำหรับของเสียที่มีกลิ่นก ำหนดให้โรงงำนใส่ใน
ภำชนะท่ีมีกำรปิดมิดชิดเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

- กำรขยำยโรงงำนปรับปรุงคุณภำพของเสียรวม
ในครั้งนี้  สำมำรถรองรับกำกของเสีอุตสำหกร
รมที่เกิดขึ้นได้จำกโรงงำนอุตสำหกรรมได้อย่ำง
เพียงพอหรือไม่ 

   (แบบแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกชุมชนพนำ
สนธิ์โอเชียน) 

- กำรขยำยโรงงำนปรับปรุงคุณภำพของเสียรวม จะสำมำรถรองรับ
ชนิดและปริมำณของเสียที่เป็นของแข็งได้สูงสุดตำมควำมสำมำรถ
ของเตำเผำเท่ำนั้น ซึ่งมีปริมำณไม่เกิน 150 ตัน/วัน และของเสียที่
เป็นของเหลวได้ไม่เกิน 123 ลบ.ม./วัน ซึ่งกำรเผำก ำจัดของเสียของ
โครงกำรไม่ได้ครอบคลุมปริมำณของเสียทั้งหมดของประเทศ 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์ทีโ่ครงกำรใช้ เป็นของ
ประเทศไทยหรือน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เป็น
เครื่องจักร/อุปกรณเ์ก่ำหรือใหม ่
(แบบแสดงควำมคดิเห็น ไม่ระบุชื่อ) 

 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์ของโครงกำรเตำเผำของเสียรับมอบมำจำก
ญี่ปุ่นเนื่องจำกรัฐบำลญี่ปุ่นสนับสนุนกำรด ำเนินกำร โครงกำรรับ
มอบวัสดุอุปกรณ์และด ำเนินกำรก่อสร้ำง ทั้งนี้ภำยหลังกำร
ด ำเนินงำนกรณีเกิดควำมเสียหำยหรือช ำรุด หรือต้องเปลี่ยน
อุปกรณ์หำกอุปกรณ์บำงส่วนสำมำรถแก้ ไขหรื อซ่อมแซม
ภำยในประเทศไทยได้ โครงกำรจะใช้บริกำรบริษัทภำยใน ประเทศ 
ซึ่งบำงบริษัทที่ใช้บริกำรอำจเป็นบริษัทในเครือของประเทศญี่ปุ่น 
ส ำหรับกรณีที่ต้องกำรควำมสำมำรถพิ เศษเฉพำะตั วของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ โครงกำรจะสั่งน ำเข้ำจำกประเทศญี่ปุ่น
โดยตรง เพ่ือรักษำคุณภำพในกำรด ำเนินกำร 

2. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
- โครงกำรมีกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำร

รองรับของสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่อกำรพัฒนำ
โครงกำรหรือไม่  
(ตัวแทนจำกศูนย์ประสำนงำนหลักประกัน
สุขภำพ สปสช.สมุทรปรำกำร) 

- โครงกำรมีกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรรองรับของ
สิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำงๆในพื้นที่ศึกษำ เช่น มีกำรก ำหนดเกณฑ์
ลักษณะสมบัติในกำรรับก ำจัดของเสีย เช่น ค่ำโลหะหนัก จะต้องมี
ค่ำไม่ เกินเกณฑ์ของเสียอันตรำย ตำมประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม เรื่อง กำรก ำหนดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
2548  แม้ว่ำประเภท และชนิดของของเสีย จะถูกก ำหนดเป็นของ
เสียอันตรำยตำมประกำศดังกล่ำว รวมทั้งมีกำรศึกษำผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมด้ำนคุณภำพอำกำศ กลิ่นรบกวน และคุณภำพน้ ำ
ผิวดิน เป็นต้น นอกจำกนี้โครงกำรจะท ำกำรศึกษำผลกระทบด้ำน
สุขภำพจำกกำรด ำเนินโครงกำร เพื่อก ำหนดมำตรกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพให้เหมำะสมต่อไป 
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ตำรำงที่ 6-3  (ต่อ) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรจัดประชุมฟังควำมคิดเห็น ค.1 
ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ ค ำชี้แจง 

2.1 คุณภำพอำกำศ 
- โครงกำรมีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน

ดัชนีใดบ้ำง มีควำมถี่ในกำรตรวจวัดอย่ำงไร 
และมีกำรน ำเสนอผลกำรตรวจวัดดังกล่ำวให้กับ
ชุมชนได้รับทรำบหรือไม่ 
(แบบแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกชุมชน
ปัญญำนครฟำร์มไก่) 

- โครงกำรมีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมที่ระบุในรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เช่น 
1) คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ ในดัชนี ฝุ่นละออง (TSP) ก๊ำซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) 2 ครั้ง/ปี 

2) คุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำย ตำมมำตรฐำนประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนกำรควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสียจำกเตำเผำมูล
ฝอย  2 ครั้ง/ปี 

3) คุณภำพน้ ำเสียที่ระบำยจำกโรงงำน 1 เดือน/ครั้ง ตำม
ข้อก ำหนดลักษณะน้ ำเสียที่ระบำยเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ส่วนกลำงของนิคมอุตสำหกรรม ของ กนอ. 
โดยโครงกำรมีกำรสรุปผลกำรตรวจวัดให้ตัวแทนประชำชน

โดยรอบพื้นที่ทรำบ ผ่ำนคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรที่จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ของ กนอ. ซึ่งมีตัวแทนภำคประชำชนจำกชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสำหกรรมบำงป ู 

- ห่วงกังวลด้ำนมลพิษทำงอำกำศ เนื่องจำกพื้นที่
ของต ำบลแพรกษำใหม่ เป็นพื้นที่รับลมที่พัดมำ
จำกทำงทิศใต้และในอนำคตโครงกำรมีนโยบำย
รับกำกของเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนเพิ่มมำก
ขึ้น โครงกำรสำมำรถติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด
คุณภำพอำกำศแบบต่อเนื่อง เพื่อแสดงผลกำร
ตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศให้ประชำชน
รับทรำบได้หรือไม่ หรือติดตั้งสถำนีตรวจวัดใน
พื้นที่ต ำบลแพรกษำใหม่ได้หรือไม่  

  (คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ต ำบลแพรกษำใหม่) 

- โครงกำรจะท ำกำรศึกษำผลกระทบด้ำนมลพิษอำกำศโดยใช้
แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ เพื่อประเมินว่ำเมื่อมีกำรระบำย
มลพิษทำงอำกำศจำกโครงกำร จะส่งผลกระทบกับชุมชนใด เพื่อ
ก ำหนดสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศให้เหมำะสมใน
กำรเฝ้ำระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

 

- ข้อมูลกรำฟแสดงผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ
ในบรรยำกำศที่น ำเสนอ เป็นกำรแสดงค่ำสูงสุด 
หรือค่ำเฉลี่ยจำกกำรตรวจวัด และเป็นกำร
ตรวจวัดแบบต่อเนื่องหรือไม่ หำกค่ำคุณภำพ
อำกำศเกินเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด มีแผนกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงไร 
(ตัวแทนจำกโรงเรียนวัดแพรกษำ) 

- ข้อมูลผลตรวจวัดคุณภำพอำกำศที่น ำเสนอ (กรำฟ) เป็นค่ำสูงสุด
จำกกำรตรวจวัดแต่ละครั้ง ซึ่งกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศใน
บรรยำกำศตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่
ระบุ ในรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ( EIA) 
ก ำหนดให้มีกำรตรวจวัด ปีละ 2 ครั้งๆละ 7 วันต่อเนื่อง  
- กรณีตรวจพบค่ำคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศในชุมชนมีค่ำเกิน

เกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด โครงกำรจะมีกำรตรวจสอบผลกำร
ตรวจวัดคุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำยของโครงกำร เพื่อ
ตรวจสอบว่ำผลกระทบที่ เกิดขึ้นมำจำกกำรด ำเนินกำรของ
โครงกำรหรือไม่ หำกมำจำกโครงกำรจะต้องก ำหนดแนวทำงแก้ไข 
 

  



 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด  หน้ำ 22 

 

ตำรำงที่ 6-3  (ต่อ) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรจัดประชุมฟังควำมคิดเห็น ค.1 
ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ ค ำชี้แจง 

2.2 กำรจัดกำรน้ ำเสีย 
- โครงกำรจะมีกำรระบำยน้ ำเสียสู่แหล่งน้ ำ

สำธำรณะของชุมชนหรือไม่ 
(แบบแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกชุมชนซิตี้ 
วิลเลจ) 

- กำรจัดกำรน้ ำเสียของโครงกำร มีกำรจัดกำรดังนี้ 
1) น้ ำเสียจำกกำรอุปโภค-บริโภคของพนักงำน จะรวบรวมไปยัง

ระบบบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำงของนิคมอุตสำหกรรมบำงปู 
2) น้ ำเสียจำกบ่อรับขยะ จะฉีดเข้ำสู่เตำเผำเพื่อก ำจัด 
3) น้ ำทิ้งจำกหอหล่อเย็น จะฉีดเข้ำสู่เตำเผำเพื่อก ำจัด/รวบรวมไป

ยังระบบบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำงของนิคมอุตสำหกรรม 
บำงปู 

4) น้ ำเสียจำกระบบบ ำบัดมลพิษทำงอำกำศ จะฉีดเข้ำสู่เตำเผำ
เพื่อก ำจัด/ส่งไปก ำจัดยังหน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตจำกกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม  

5) น้ ำเสียจำกกำรล้ำงพื้น และกำรท ำควำมสะอำดรถขยะ  
จะฉีดเข้ำสู่เตำเผำเพื่อก ำจัด/รวบรวมไปยังระบบบ ำบัด 
น้ ำเสียส่วนกลำงของนิคมอุตสำหกรรมบำงปู 

6) น้ ำฝนปนเปื้อน จะรวบรวมไปยังระบบบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำง
ของนิคมอุตสำหกรรมบำงป ู
จำกข้อมูลกำรจัดกำรน้ ำเสียข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ น้ ำเสียส่วนท่ี

ไม่ได้ก ำจัดโดยเตำเผำ จะถูกรวบรวมไปยังระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ส่วนกลำงของนิคมอุตสำหกรรมบำงปู เพื่อบ ำบัดให้ได้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด ก่อนระบำยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ 
โดยโครงกำรไม่มีกำรระบำยน้ ำเสียออกนอกพ้ืนท่ีสู่ชุมชนโดยตรง  

- โครงกำรควรมีกำรก ำหนดแนวทำง และ
มำตรกำรในกำรจัดกำรน้ ำเสีย กรณีเกิดเหตุน้ ำ
ท่วมพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมบำงปู เพื่อป้องกัน
กำรปนเปื้อนออกสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ และ
เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
(แบบแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกเทศบำล
ต ำบลบำงปู) 

- โครงกำรจะน ำข้อเสนอแนะด้ำนกำรจัดกำรน้ ำเสีย กรณีเกิดเหตุน้ ำ
ท่วมพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ไปก ำหนดแนวทำงในกำร
จัดกำรน้ ำเสียที่เหมำะสม และจะน ำเสนอในกำรประชุมรับฟัง
ควำมคิดเห็นต่อกำรทบทวนร่ำงรำยงำน กำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพส ำหรับโครงกำรหรือกิจกรรมที่ อำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทำงด้ำนคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ (ค.3) ต่อไป 

2.3 กลิ่นรบกวน 
- ปั จ จุ บั นก ำ รด ำ เ นิ น ง ำน ขอ ง โ ค ร ง ก ำ ร มี

แหล่งก ำเนิดกลิ่นรบกวนจำกแหล่งใดบ้ำง และมี
แนวทำงในกำรลดผลกระทบด้ำนกลิ่นรบกวน
อย่ำงไร 
 (แบบแสดงควำมคิดเห็นจำกชุมชนคอต่อฝั่ง
น้ ำเค็ม) 

- ปัจจุบันโครงกำรมีแหล่งก ำเนิดกลิ่นรบกวนและแนวทำงในกำรลด
ผลกระทบด้ำนกลิ่นรบกวน ดังนี้ 
1) พื้นที่รับกำกของเสีย โครงกำรมีกำรฉีดน้ ำยำเพื่อลดกลิ่น

รบกวน 
2) อำคำรกำกของเสีย โครงกำรมีกำรออกแบบอำคำรบริเวณ

พื้นที่เก็บกองกำกของเสียก่อนน ำเข้ำเตำเผำ เป็นระบบ
สุญญำกำศเพื่อรวบรวมกลิ่นไปเผำก ำจัดที่เตำเผำ 

  
  



 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด  หน้ำ 23 

 

ตำรำงที่ 6-3  (ต่อ) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรจัดประชุมฟังควำมคิดเห็น ค.1 
ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ ค ำชี้แจง 

- หำกมีปัญหำเรื่องกลิ่นรบกวนภำยในชุมชน 
สำมำรถแจ้งโครงกำรผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง 
โครงกำรจะออกไปตรวจสอบกับชุมชนได้หรือไม่ 
(แบบแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกชุมชนซิตี้วิล
เลจ) 

- หำกชุมชนได้รับผลกระทบด้ำนกลิ่นรบกวนสำมำรถติดต่อได้ที่ฝ่ำย
มวลชนสัมพันธ์ของโครงกำร (คุณสุภำพ เบอร์โทรศัพท์ 094-269-
6266) เพื่อตรวจสอบผลกระทบดังกล่ำว นอกจำกนี้หำกเกิดกลิ่น
รบกวน ประชำชนในชุมชนสำมำรถรวมตัวกันเพื่อเข้ำเยี่ยมชมกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร เพื่อตรวจสอบเรื่องกลิ่นรบกวนได้ 

- กำรประเมินผลกระทบด้ำนกลิ่นรบกวนจำกกำร
เผำของเสีย มีวิธีกำรในกำรประเมินอย่ำงไร และ
สำมำรถประเมินได้หรือไม่ว่ำจะเกิดผลกระทบที่
ระยะทำงเท่ำไร รวมทั้งโครงกำรมีแนวทำงใน
กำรควบคุมกลิ่นรบกวนดังกล่ำวอย่ำงไร 

   (รองประธำนชุมชนคลองหัวล ำภู) 
(แบบแสดงควำมคิดเห็น ไม่ระบุชื่อ) 

- กำรประเมินกลิ่นรบกวน สำมำรถพิจำรณำรวมกับกำรประเมินผล
กระทบด้ำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ โดยใช้ข้อมูลดังนี้ 
1) ข้อมูลแหล่งก ำเนิด ได้แก่  ปริมำณมลพิษที่เกิดขึ้น อุณหภูมิ 

ควำมเร็วของก๊ำซท่ีออกจำกปล่อง เป็นต้น 
2) อุตุนิยมวิทยำ จำกสถำนีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยำในพื้นที่ ของ

กรมอุตุนิยมวิทยำ หรือกรมควบคุมมลพิษ เช่น ข้อมูล
อุณหภูมิ ควำมเร็วและทิศทำงลม ควำมดันบรรยำกำศ เป็น
ต้น 

3) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ พิจำรณำพื้นที่อ่อนไหว เช่น สถำน
ให้บริกำรสำธำรณสุข วัด โรงเรียน และชุมชน ในพื้นที่  
10*10 ตำรำงกิโลเมตร จำกท่ีตั้งโครงกำร 

4) ข้อมูลคุณภำพอำกำศในปัจจุบันบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ 
กำรประเมินผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศด้วยแบบจ ำลอง

คณิตศำสตร์  สำมำรถประเมินได้ว่ำ พื้นที่ใดได้รับผลกระทบ 
จำกมลสำรใด มีค่ำควำมเข้มข้นเท่ำไร และช่วงเวลำใด และเมื่อน ำ
ค่ำควำมเข้มข้นที่ได้มำรวมกับผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศใน
ปัจจุบัน กรณีพบว่ำ มีค่ำเกินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศใน
บรรยำกำศ โครงกำรจะต้องปรับลดค่ำมลพิษดังกล่ำวโดยกำร
ติดตั้งระบบบ ำบัดมลพิษทำงอำกำศเพิ่มเติม เพื่อควบคุมกำร
ระบำยออกมลพิษทำงอำกำศที่ระบำยไปยังชุมชนไม่ให้เกินเกณฑ์
มำตรฐำน  นอกจำกนี้จะน ำค่ำควำมเข้มข้นมลพิษที่เกิดขึ้นในแต่
ละชุมชนไปประเมินผลกระทบต่อสุขภำพในล ำดับต่อไป เพื่อ
ก ำหนดมำตรกำรในกำรลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไป 

- กำรประเมินผลกระทบจำกสำรเคมีต่อสุขภำพมี
แนวทำงในกำรประเมินอยำ่งไร 

   (รองประธำนชุมชนคลองหัวล ำภู) 
   (แบบแสดงควำมคิดเห็น ไม่ระบุชื่อ) 

- กำรประเมินผลกระทบจำกสำรเคมีต่อสุขภำพ จะใช้ผลที่ได้จำก
แบบจ ำลองคณิตศำสตร์มำท ำกำรประเมิน ซึ่งกำรประเมินผล
กระทบทำงด้ำนสุขภำพจะแตกต่ำงกับกำรประเมินผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อม เนื่องจำกกำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมเป็น
กำรประเมินที่ค่ำควำมเข้มข้นต้องไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำน แต่กำร
ประเมินผลกระทบด้ำนสุขภำพจะเป็นกำรพิจำรณำค่ำควำม
เข้มข้นที่จะยอมให้ระบำยออกต้องต่ ำกว่ำมำตรฐำน ซึ่งเคร่งครัด
มำกกว่ำ นอกจำกนี้สำรเคมีบำงชนิดหน่วยงำนในประเทศยังไม่มี
กำรก ำหนด จะต้องมีกำรทบทวนเอกสำรที่ เกี่ยวข้องจำก
ต่ำงประเทศ ซึ่งมีกำรก ำหนดมำตรฐำนสำกล เช่น องค์กำรอนำมัย
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โลก กระทรวงสำธำรณสุข (สหรัฐอเมริกำ) และองค์กรพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม (สหรัฐอเมริกำ)  
- กำรศึกษำผลกระทบด้ำนสุขภำพของโครงกำรจะมีกำรศึกษำ

ผลกระทบในระยะเฉียบพลัน และเรื้อรัง โดยมีกำรก ำหนดกลุ่ม
มลพิษหลัก 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊ำซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  ฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM-10)  
กลุ่มสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs) กลุ่มโลหะหนักต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะมี
อันตรำยสุขภำพ และกลุ่มไดออกซิน (Dioxin and Furan)  และ
สำรเคมีอื่นๆที่อำจเกิดได้จำกกำรเผำไหม้ 
- กำรรับรู้เรื่องกลิ่นเป็นกำรประเมินโดยใช้ควำมรู้สึก เนื่องจำกใน

ระดับที่ควำมเข้มข้นที่เท่ำกันบำงคนรับรู้ถึงกลิ่นได้  ดังนั้น ในกำร
ประเมินผลกระทบด้ำนกลิ่นรบกวนจะพิจำรณำว่ำสำรเคมีตัวใดที่
ท ำให้เกิดกลิ่น และระดับเข้มข้นต่ ำสุดที่ผ่ำนกำรทดลองว่ำมนุษย์
สำมำรถมำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรประเมิน ซึ่งควำมเข้มข้นจำกกำร
ระบำยของสำรเคมีที่เกิดกลิ่นจะต้องไม่เกินเกณฑ์ดังกล่ำว 

นอกจำกนี้ โครงกำรจะต้องมีกำรท ำฐำนข้อมูลสำรเคมีใช้
ภำยในโครงกำร และจ ำแนกคุณสมบัติควำมเป็นพิษ เพื่อศึกษำ
และก ำหนดมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบด้ำนสุขภำพ  โดยกำรลด
ควำมเข้มข้นจำกแหล่งก ำเนิด กำรควบคุมกำรด ำเนินกำร และกำร
ติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง  

2.4 กำกของเสีย 
- บริษัทมีกำรติดตำมตรวจสอบกำรขนส่งกำกของ

เสียจำกโรงงำนแต่ละแห่งมำยังพื้นที่โครงกำร
อย่ำงไร (รองประธำนชุมชนคลองหัวล ำภู) 

- กำรควบคุมกำรขนส่งกำกของเสียจำกโรงงำนเข้ำสู่พื้นที่โครงกำร 
ดังนี ้
1)  โรงงำนจะต้องขออนุญำตน ำกำกของเสียออกนอกพื้นที่กับกรม

โรงงำนอุตสำหกรรมและตรวจสอบลักษณะ สมบัติ ของกำกของ
เสีย กรณีผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ทำงบริษัทสำมำรถรับไปก ำจัดได้ 
บริษัทจึงจะรับกำกของเสียดังกล่ำวไปก ำจัด 

2)  กำรรวบรวมกำกของเสีย บริษัทจะเตรียมภำชนะรองรับกำกของ
เสียไปตั้งที่โรงงำน เพื่อควบคุมให้ได้มำตรฐำนกำรเก็บรวบรวม
และขนส่งของเสีย 

3)  กำรน ำกำกของเสียออกนอกพื้นที่โรงงำน จะต้องมีใบก ำกับกำร
ขนส่ง (Manifest) ซึ่งจะมีกำรระบุประเภท ชนิด และปริมำณ 
เวลำที่น ำกำกของเสียออกจำกพื้นที่ รวมถึงสถำนที่ท่ีน ำไปก ำจัด 

4)  รถขนส่งกำกของเสียจะมีกำรติดตั้ง GPS เพื่อให้บริษัทจะ
สำมำรถตรวจสอบเส้นทำงกำรขนส่งได้ตลอดเวลำ รวมถึงมีกำร
ติดตั้ ง CCTV ภำยในห้องโดยสำร ซึ่ งสำมำรถตรวจสอบ
พฤติกรรมของคนขับรถได้ เพื่อควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง 

5)  เมื่อกำกของเสียขนส่งมำถึงโครงกำร จะมีวิศวกรสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบอีกครั้งว่ำกำกของเสียดังกล่ำวตรงกับที่แจ้งก ำจัดต่อ
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ตำรำงที่ 6-3  (ต่อ) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรจัดประชุมฟังควำมคิดเห็น ค.1 
ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ ค ำชี้แจง 

โครงกำรหรือไม่ หำกชนิด/ประเภท ถูกต้อง โครงกำรจะน ำของ
เสียเข้ำสู่กระบวนกำรก ำจัดโดยกำรเผำต่อไป 

- กำกของเสียที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรเผำไหม้ เช่น 
ทรำย มีกำรน ำกลับไปใช้ใหม่  แต่ ของเสีย
ประเภทอื่น เช่น เถ้ำ มีกำรน ำก ำจัดที่ใด โดย
วิธีกำรใด เถ้ำที่เหลือจำกกำรเผำกำกของเสีย 
โครงกำรส่งไปก ำจัดที่ ใด โดยวิธีกำรใด มี
อันตรำยต่อชุมชนใกล้เคียงหรือไม่ 
(ตัวแทนจำกชุมชนพัฒนำทรัพย์) 
(แบบแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกชุมชนเจริญ
ทรัพย์) 
(แบบแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกชุมชน
ปัญญำนครฟำร์มไก่) 

- ของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรเผำไหม้ของโครงกำร แบ่งออกเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ 
1)  ทรำยบำงส่วนที่ปะปนกับของเสียที่สำมำรถเผำไหม้ได้  

โครงกำรจะท ำกำรหมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ 
2)  ของเสียส่วนที่ไม่เผำไหม้ แบ่งเป็น (1) ของเสียส่วนท่ีสำมำรถ

น ำกลับมำใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษโลหะ บริษัทจะประสำน
ผู้รับซื้อเพื่อน ำกลับไปใช้ใหม่ (Recycle) (2) ของเสียประเภท
อื่นที่ไม่เป็นอันตรำย เช่น เถ้ำจำกกำรเผำ จะท ำกำรตรวจ
วิเครำะห์ลักษณะสมบัติ หำกไม่เป็นของเสียอันตรำยจะส่งไป
ก ำจัดที่บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จ ำกัด (ESBEC) ซึ่งเป็นบริษัทรับก ำจัดกำกของเสีย
โดยวิธีฝังกลบแบบถูกสุขำภิบำล  

3)  กำกเสียที่เป็นอันตรำย โครงกำรจะประสำนให้บริษัทที่ได้รับ
อนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมรับไปก ำจัด 

4)  เถ้ำลอย จะท ำกำรตรวจสอบลักษณะสมบัติ หำกไม่เป็นกำก
ของเสียอันตรำยจะส่งไปก ำจัดที่ ESBEC กรณีเป็นกำกของ
เสียอันตรำยจะประสำนบริษัทที่ได้รับอนุญำตจำกกรม
โรงงำนอุตสำหกรรมเพื่อน ำไปก ำจัด 
ทั้งนี้กำรน ำกำกของเสียไปก ำจัดนอกพื้นที่โครงกำร โครงกำร

ต้องขออนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมก่อนด ำเนินกำร 
2.5 คุณภำพน้ ำใต้ดิน 
- บริเวณหลุมฝังกลบกำกของเสียของบริษัท อีส

เทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จ ำกัด ได้มีกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำใต้ดินที่
โครงกำรน ำกำกของเสียไปก ำจัดหรือไม่ 
(ตัวแทนจำกชุมชนพัฒนำทรัพย์) 

- ปัจจุบัน ESBEC มีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำใต้ดินบริเวณพื้นที่
โครงกำร จ ำนวน 9 บ่อ ซึ่งจุดตรวจวัดดังกล่ำวครอบคลุมทิศ
ทำงกำรไหลของน้ ำ ทั้งในส่วนบริเวณต้นน้ ำ (Up gradient) และ
ท้ำยน้ ำ (Down gradient) และ ESBEC ได้มีกำรตรวจวัดคุณภำพ
น้ ำใต้ดินตั้งแต่ก่อนเปิดด ำเนินกำร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนและ
ภำยหลังเปิดด ำเนินกำรมีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำ ทุก 6 เดือน 
และมีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำบำดำล บริเวณชุมชนโดยรอบ เพื่อ
เป็นกำรเฝ้ำระวังกำรปนเปื้อน โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจวัดคุณภำพน้ ำดังกล่ำว เสนอต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน เป็นประจ ำทุก 6 เดือน 

2.6 กำรระบำยน้ ำและป้องกันน้ ำท่วม 
- โครงกำรมีแนวทำงในกำรป้องกันน้ ำท่วมอย่ำงไร   
  (แบบแสดงควำมคิดเห็น ไม่ระบุชื่อ) 

- โครงกำรมีกำรออกแบบพื้นที่ให้สูงกว่ำระดับถนนของนิคม
อุตสำหกรรมบำงปู เพื่อป้องกันกำรเกิดน้ ำท่วม นอกจำกนี้เพื่อ
ป้องกันกำรปนเปื้อนกำกของเสียออกสู่ภำยนอกพื้นที่โครงกำร
กรณีเกิดน้ ำท่วม โครงกำรจัดให้กำรท ำคันป้องกันน้ ำท่วมโดยรอบ
พื้นที่รับกำกของเสีย ท้ังในส่วนของพื้นที่เก็บกองและอำคำรรับ
กำกของเสีย  นอกจำกนี้โครงกำรจัดให้มีทีมป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ประจ ำกำรตลอด24 ช่ัวโมง เพื่อป้องกันและสนับสนุนก ำลังกรณี
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ตำรำงที่ 6-3  (ต่อ) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรจัดประชุมฟังควำมคิดเห็น ค.1 
ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ ค ำชี้แจง 

เกิดเหตุน้ ำท่วม  รวมทั้งมีกำรติดตั้ง CCTV โดยรอบพื้นที่เพื่อให้
สำมำรถรับทรำบสถำนกำรณ์ได้อย่ำงต่อเนื่อง และผู้บริหำร
โครงกำรสำมำรถสั่งกำรในกำรแก้ไขเหตุดังกล่ำวได้ แม้ไม่อยู่ใน
พื้นที่โครงกำร อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่เปิดด ำเนินกำรมำจนถึงปัจจุบัน
บริเวณพื้นที่โครงกำรยังไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์น้ ำท่วมภำยในพื้นที่
โครงกำร แม้ในช่วงที่ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรมบำงปูเกิดเหตุกำรณ์
น้ ำท่วม 

2.7  กำรคมนำคมขนส่ง 
- ควรประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่จำกสถำนีต ำรวจภูธร 

บำงปู เพื่อเข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็นฯ 
เพื่อรับทรำบข้อมูลโครงกำรและรับฟังแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำสภำพกำรจรำจรในพื้นที่ 
(แบบแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกเทศบำล
ต ำบลบำงปู) 

- โครงกำรได้เชิญตัวแทนสถำนีต ำรวจภูธรบำงปู เพื่อเข้ำร่วมกำร
ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ด้วยแล้ว อย่ำงไรก็ตำมใน
ขั้นตอนต่อไป โครงกำรจะเข้ำพบเพื่อสอบถำมควำมคิดเห็น
ตัวแทนสถำนีต ำรวจภูธรบำงปู เกี่ยวกับควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในกำรขนส่งกำกของเสียต่อไป 

 

- ควรมีกำรควบคุมกำรขนส่งกำกของเสียเข้ำสู่
พื้นที่โครงกำร เนื่องจำกรถบรรทุกกำกของเสีย
เป็นรถบรรทุกขนำดใหญ่ อำจส่งผลกระทบด้ำน
สภำพกำรจรำจรและอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 
(ตัวแทนจำกศูนย์ประสำนงำนหลักประกัน
สุขภำพ สปสช.  สมุทรปรำกำร) 

- ตั้งแต่เปิดด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ
ใช้ถนนสุขุมวิทเป็นเส้นทำงสำยหลักในกำรขนส่งของเสีย และ
โครงกำรก ำหนดให้ มีกำรติดตำมตรวจสอบกำรขนส่งอย่ำง
เคร่งครัด  มีกำรติดตั้ง GPS เพื่อให้บริษัทจะสำมำรถตรวจสอบ
เส้นทำงกำรขนส่งได้ตลอดเวลำ รวมถึงมีกำรติดตั้ง CCTV ภำยใน
ห้องโดยสำร ซึ่งสำมำรถตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับรถได้ เพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง นอกจำกนี้โครงกำรมีกำรมีกำร
ก ำหนดแผนกำรขนส่งเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพจรำจรใน
พืน้ท่ีน้อยที่สุด 

3. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
- นอกจำกกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ ครั้ง

ที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 แล้ว มีกระบวนกำร
อื่นอีกหรือไม่ที่เกี่ยวกับข้องกับกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของชุมชน และมีกรอบระยะเวลำอย่ำงไร 

   (แบบแสดงควำมคิดเห็น ไม่ระบุชื่อ) 

-  กำรขยำยโรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม เข้ำข่ำยต้องจัดท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส ำหรับโครงกำรหรือ
กิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทั้งทำงด้ำน
คุณภำพสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติและแนวทำงในกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส ำหรับโครงกำรหรือ
กิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทั้งทำงด้ำน
คุณภำพสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2560 ดังนั้นจะต้องมีกำรจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำม
คิดเห็น ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้ 

      1) กระบวนกำร ค.1 :  กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียในกำรก ำหนดขอบเขต และแนวทำง
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  

      2) กระบวนกำร ค.2  : กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนกำรประเมินและจัดท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส ำหรับโครงกำรหรือ
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ตำรำงที่ 6-3  (ต่อ) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรจัดประชุมฟังควำมคิดเห็น ค.1 
ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ ค ำชี้แจง 

กิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทั้งทำงด้ำน
คุณภำพสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ 

       3) กระบวนกำร ค.3 : กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชน และผู้มีส่วนได้เสียในกำรทบทวนร่ำงรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทั้งทำงด้ำนคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ 

        ภำยหลังกำรด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นทั้ง 3 กระบวนกำร
แล้วเสร็จ รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ของ
โครงกำร จะเสนอให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกร ธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมพิจำรณำ โดยภำยหลังจำกรำยงำนฯได้รับควำม
เห็นชอบ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็น
หน่วยงำนอนุญำตของโครงกำร จะจัดให้มีกำรประชุมรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย  
     ทั้งนี้ภำยหลังกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ค.1 แล้วเสร็จ 
โครงกำรมีแผนจะจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น ค.2 ในช่วง
เดือนเมษำยน-พฤษภำคม 2561 และกระบวนกำรรับฟังควำม
คิดเห็น ค.3 ในช่วงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2561 และคำดว่ำ กนอ. จะ
จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นในช่วงเดือนสิงหำคม-กันยำยน 2562 

- ขอให้โครงกำรเพิ่มเติมกำรประชำสัมพันธ์  
เพื่อให้ประชำชนในพ้ืนท่ีได้รับรู้ข่ำวสำรโครงกำร
อย่ำงทั่วถึง 
(รองประธำนชุมชนคลองหัวล ำภู) 

- โครงกำรมีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรหลำยช่องทำง เช่น ผู้น ำชุมชน 
หน่วยงำนรำชกำร กำรติดป้ำยประกำศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงไรก็
ตำม เพื่อให้กำรประชำสัมพันธ์มีประสิทธิภำพ ในแบบประเมินหลัง
กำรประชุมได้มีแบบสอบถำมถึงช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวก
แก่ชุมชน โครงกำรจะพิจำรณำข้อมูลดังกล่ำวและก ำหนดรูปแบบใน
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้เหมำะสมต่อไป 

- กำรด ำเนินกำรมีส่วนร่วมของโครงกำร เปิด
โอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงทั่วถึง
หรือไม่ 
(โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสมุทรปรำกำร) 

- กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โครงกำร
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพส ำหรับโครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทำงด้ำนคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยำกร ธรรมชำติและสุขภำพ พ.ศ. 2552  และกำร
จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นฯ ในครั้งนี้โครงกำรได้เชิญผู้มีส่วนได้
เสียตำมแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ของส ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  7 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
ผู้ได้รับผลกระทบ 2) หน่วยงำนที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) หน่วยงำนท่ีท ำหน้ำที่พิจำรณำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4) หน่วยงำนรำชกำร
ในระดับต่ำงๆ 5) องค์กรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนำ
เ อ ก ช น  อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ ด้ ำ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ สุ ข ภ ำ พ 
สถำบันกำรศึกษำภำยในท้องถิ่น และในระดับอุดมศึกษำ และ
นักวิชำกำรอิสระ 6) สื่อมวลชน และ 7) ประชำชนผู้สนใจทั่วไป   
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ตำรำงที่ 6-3  (ต่อ) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรจัดประชุมฟังควำมคิดเห็น ค.1 
ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ ค ำชี้แจง 

นอกจำกนี้ในขั้นตอนต่อไปจะมีกำรลงพื้นที่เพื่อส ำรวจควำม
คิดเห็นระดับครัวเรือน ผู้น ำชุมชน รวมทั้งจัดให้มีกำรประชุมรับ
ฟังควำมคิดเห็นกลุ่มย่อยของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงมั่นใจ
ได้ว่ำกำรด ำเนินกำรกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนของ
โครงกำร ประชำชนในพื้นที่จะได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและแสดงควำม
คิดเห็นในทุกข้ันตอน 

- ประชำชนในพื้นที่จะมีควำมมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำ
โ ค ร ง ก ำ ร จ ะ ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ม ำ ต ร ก ำ ร ด้ ำ น
สิ่งแวดล้อมตำมที่ก ำหนดไว้ 
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 3 ต ำบลบำงปูใหม่) 

- บริษัทมีแผนกำรด ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมมำตรกำรที่ก ำหนด
ไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดจ้ำงบริษัทที่
ปรึกษำที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกหน่วยงำนรำชกำร ท ำกำร
ตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมและจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวปัจจุบันมีกำร
ตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1) หน่วยงำนรำชกำร 
• โครงกำรจะต้องกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม

มำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของโครงกำร เสนอให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปรำกำร และส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำก ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประจ ำทุก 6 
เดือน 

2) กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
• คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ

โครงกำรที่ จั ดท ำรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ของ กนอ. ซึ่งมีตัวแทนภำคประชำชน
จำก ชุมชน โดย รอบและตั ว แทนจำก  กนอ .  โ ด ย
คณะกรรมกำรดังกล่ำว มีหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรกำรที่ก ำหนดใน
รำยงำน EIA 

นอกจำกนี้ภำยหลังที่โครงกำรได้รับอนุมัติ/อนุญำต จะมีกำร
จัดตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) เพื่อติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำร ทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำร
ดังกล่ำว ประกอบด้วย ตัวแทนภำคประชำชน ผู้แทนหน่วยงำน
รำชกำร/นักวิชำกำรในท้องถิ่น และตัวแทนจำกโครงกำร 

- โครงกำรได้เชิญตัวแทนของสถำนประกอบกำร
ในนิคมอุตสำหกรรมบำงปูเข้ำร่วมประชุมรับฟัง
ควำมคิดเห็นฯ ด้วยหรือไม่ 
(แบบแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกชุมชนพนำสนธิ ์
โอเช่ียน) 

- บริษัทได้ เ ชิญสถำนประกอบกำรในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม 
บำงปูเข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็นฯในครั้งนี้ โดยเชิญผ่ำน
ทำงชมรมนิคมอุตสำหกรรมบำงปู 
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ตำรำงที่ 6-3  (ต่อ) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรจัดประชุมฟังควำมคิดเห็น ค.1 
ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ ค ำชี้แจง 

- อยำกให้โครงกำรสนับสนุนงบประมำณหรือมี
โครงกำรตรวจสุขภำพ (ตรวจโลหะหนัก) ของ
ประชำชนในชุมชนปีละ 2 ครั้ง  
(คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ต ำบลแพรกษำใหม่) 

- กำรด ำเนินกำรเผำก ำจัดของเสียของโครงกำรอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของ กนอ. และนิคมอุตสำหกรรมบำงปู ดังนั้นกำรด ำเนินกำร
กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่ผ่ำนมำจึงด ำเนินกำร
ร่วมกับนิคมอุตสำหกรรมบำงปู ดังนั้น กำรเปิดให้ประชำชนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรติดตำมตรวจสอบโครงกำร และกำรตรวจสุขภำพ
ให้ประชำชนในพื้นที่ โครงกำรจะหำรือร่วมกับนิคมอุตสำหกรรม
บำงปู เพื่อดูควำมสอดคล้องกับแผนงำนกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม
ต่อไป  

- มีกำรเชิญตัวแทนจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) เข้ำร่วมกำรประชุมรับฟัง
ควำมคิดเห็นฯ หรือไม่ 
(แบบแสดงควำมคิดเห็น ไม่ระบุชื่อ) 

- โครงกำรเชิญผู้แทนจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมเข้ำร่วมประชุมรับ
ฟังควำมคิดเห็น ค.1 ในเวทีส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรม 
บำงปู ท่ีจะด ำเนินกำรขึ้นในวันจันทร์ ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2561  

- เหตุใดโครงกำรจึงไม่มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Committee) ทั้งที่เปิดด ำเนินกำรมำนำนแล้ว 
(ตัวแทนจำกโรงเรียนวัดแพรกษำ) 
- ต้องกำรให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรติดตำม

ต ร ว จ ส อบ ผ ล ก ร ะ ทบ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( EIA 
Committee) เพื่อก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อมของทำงโครงกำร 
(ตัวแทนจำกศูนย์ประสำนงำนหลักประกัน
สุขภำพ สปสช. สมุทรปรำกำร) 

- กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ เป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของกำรนิคมอุตสำหกรรม (กนอ.) จึงมีคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบในรูปแบบของ คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรที่จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ของ กนอ. ซึ่งมีตัวแทนภำคประชำชนจำกชุมชน
โดยรอบและตัวแทนจำก กนอ. 

ทั้งนี้ภำยหลังที่โครงกำรได้รับอนุมัติ/อนุญำต จะมีกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) เพื่อติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำร ทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำร
ดังกล่ำว ประกอบด้วย ตัวแทนภำคประชำชน ผู้แทนหน่วยงำน
รำชกำร/นักวิชำกำรในท้องถิ่น และตัวแทนจำกโครงกำร 

- ประชำชนในพ้ืนท่ีสำมำรถรับทรำบข้อมูลผลกำร
ตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมของทำงโครงกำรที่
ตรวจวัดเป็นประจ ำทุก 6 เดือนได้หรือไม่ 
(แบบแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกกรรมกำร
หมู่บ้ำน พงษส์กุล 2) 

- หำกต้องกำรรับทรำบข้อมูลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมของ
โครงกำร สำมำรถประสำนงำนได้ที่โครงกำร ส ำนักงำนนิคม
อุตสำหกรรมบำงปู เทศบำลต ำบลบำงปู เป็นต้น เนื่องจำก
โครงกำรมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ ำน
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงกำร เสนอต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทุก 6 เดือน 
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7. ควำมคิดเห็นผ่ำนแบบประเมินหลังกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรก ำหนดขอบเขตและแนว
ทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ (ค.1) 

 ภำยหลังกำรน ำเสนอรำยละเอียดโครงกำรและขอบเขตแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพได้เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงควำมคิดเห็นโดยตรงในห้องประชุม และกำรเขียนประเด็นค ำถำม/
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมลงในแบบแสดงควำมคิดเห็น นอกจำกนี้ได้มีกำรรวบรวมควำมคิดเห็นและข้อ เสนอแนะ
ของผู้เข้ำร่วมรับฟังควำมคิดเห็น ผ่ำนแบบประเมินหลังกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นฯ ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบ
ประเมินรวมทั้งหมด 512 คน คิดเป็นร้อยละ 87.9 ของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด สำมำรถสรุปประเด็น
ส ำคัญได้ดังนี ้

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลังกำรประชุม 

  ผู้ตอบแบบประเมินหลังกำรประชุมเป็นเพศชำย ร้อยละ 28.5 และเพศหญิง ร้อยละ 71.5 มีอำยุอยู่
ในช่วง 41-60 ปี มำกที่สุด ร้อยละ 52.6 รองลงมำ อำยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.2 โดยจบกำรศึกษำในระดับ
ประถมศึกษำมำกที่สุด ร้อยละ 39.6 รองลงมำ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. และระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ร้อยละ 20.1 และ 19.5 ตำมล ำดับ   

2) กำรรับรู้ข่ำวสำรและช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 

 ผู้ตอบแบบประเมินหลังกำรประชุม ร้อยละ 42.4 เคยได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของโครงกำร โดย
รับทรำบจำกผู้น ำชุมชน/ประธำนชุมชนมำกที่สุด ร้อยละ 95.3 รองลงมำ รับทรำบข้อมูลจำกหน่วยงำน
รำชกำร ร้อยละ 41.4 และหนังสือเชิญประชุม ร้อยละ 36.8 ตำมล ำดับ แสดงดังรูปที่ 7-1 และรูปที่ 7-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7-1 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร 

58%

42%

ไม่เคยรับทรำบ เคยรับทรำบ
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 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.6 มีควำมต้องกำรที่จะรับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร
เพ่ิมเติม โดยช่องทำงกำรรับข้อมูลข่ำวสำรที่ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมเห็นว่ำเป็นช่องทำงสะดวกที่สุดในกำร
รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร คือ กำรแจ้งข้อมูลผ่ำนช่องทำงผู้น ำชุมชน/ประธำนชุมชน ร้อยละ 62.9 รองลงมำ คือ 
กำรติดประกำศหน่วยงำนรำชกำร/ชุมชน ร้อยละ 10.8 และอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ร้อยละ 9.2 
ตำมล ำดับ ส ำหรับข้อมูลที่ผู้ตอบแบบประเมินต้องกำรรับทรำบเพิ่มเติม ได้แก่  

(1) กำรศึกษำและกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) 
(2) กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของโครงกำร 
(3) กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกับโครงกำรในด้ำนต่ำง ๆ 

3) ควำมคิดเห็นต่อกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 

  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีควำมวิตกกังวลต่อกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ซึ่งควำมวิตกกังวล 3 
อันดับแรก คือ ด้ำนสุขภำพและกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข ร้อยละ 100.0 รองลงมำ คือ ด้ำนคุณภำพ
อำกำศ ร้อยละ 98.9 และด้ำนกลิ่นรบกวน ร้อยละ 85.4 ตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียดแสดงดังตำรำงท่ี 7-1 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7-2 แหล่งกำรรับรู้ข้อมลูข่ำวสำรโครงกำร 
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ตำรำงที่ 7-1 ควำมวิตกกังวลต่อกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

ประเด็นข้อวิตกกังวล 
ผลกระทบ 

ไม่มีข้อวิตกกังวล
(ร้อยละ) 

มีข้อวิตกกังวล 
(ร้อยละ) 

ล ำดับ1/ 

1. สุขภำพและกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข 0 100.0 1 

2.    คุณภำพอำกำศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่ำควัน ก๊ำซ เป็นต้น 1.1 98.9 2 

3. กลิ่นรบกวน 14.6 85.4 3 

4.   กำรจัดกำรน้ ำเสียและคุณภำพน้ ำผิวดิน 37.2 62.8 4 

5. กำรคมนำคมขนส่ง เช่น กำรจรำจรติดขัด อุบตัิเหตจุำกกำร
ขนส่ง เป็นต้น 

49.4 50.6 5 

6. กำรจัดกำรกำกของเสีย 50.4 49.6 6 

7.    อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 57.5 42.5 7 

8.    ระดับเสยีง 65.3 34.7 8 

9. สภำพสังคม-เศรษฐกิจ เช่น กำรจำ้งงำน วิถีชีวิต กำร
เปลี่ยนแปลงของประชำกร เป็นตน้ 

70.7 29.3 9 

10. ควำมเพียงพอของระบบสำธำรณปูโภค เช่น ประปำ ไฟฟ้ำ 
เป็นต้น 

72.3 27.7 10 

11. อื่น ๆ เช่น กำรระบำยน้ ำ กำรตดิตำมตรวจสอบ กำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร เป็นต้น 

86.2 13.8 11 

หมำยเหตุ : 1/ล ำดับของประเด็นข้อวิตกกังวลต่อกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
ที่มำ : รวบรวมโดยบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด,2561 

ส ำหรับควำมคิดเห็นต่อกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพที่น ำเสนอมีควำมครบถ้วน ส ำหรับหัวข้อที่ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมเห็นว่ำ 
โครงกำรควรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงฯ มีควำมเพียงพอ 3 ล ำดับแรก ได้แก่ ระดับเสียงมำกที่สุด  
ร้อยละ 81.8 รองลงมำ ควำมเพียงพอของระบบสำธำรณูปโภค ร้อยละ 80.8 และพ้ืนที่ที่มีควำมส ำคัญและ
มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80.6 ตำมล ำดับ ส ำหรับหัวข้อที่ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมเห็นว่ำ 
โครงกำรควรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงฯ เพ่ิมเติม 3 ล ำดับแรก ได้แก่ คุณภำพอำกำศ ร้อยละ 46.7 
รองลงมำ กำรจัดกำรน้ ำเสียและคุณภำพน้ ำผิวดิน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อย
ละ 40.5 ดังรำยละเอียดแสดงดัง ตำรำงท่ี 7-2 
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ตำรำงที่ 7-2  สรุปควำมคิดเห็นต่อกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
ของ โครงกำร 

 
ล ำดับ 

 

รำยละเอียด 
ขอบเขตในกำรประเมินฯ 

ประเด็นที่ควรพิจำรณำเพ่ิมเติม เพียงพอ 
(ร้อยละ) 

ไม่เพียงพอ 
(ร้อยละ) 

1. คุณภำพอำกำศ เช่น ฝุ่นละออง 
เขม่ำควัน ก๊ำซ เป็นต้น 

53.3 46.7 - ก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมมลพิษ
ทำงอำกำศจำกปล่องระบำยอย่ำง
เข้มงวด 

- เพิ่มเติมรำยละเอียดของวิธีกำรบ ำบดั/
ก ำจัดมลพิษทำงอำกำศให้ชัดเจน 

- ก ำหนดหน่วยงำนภำยนอกในกำร
ตรวจสอบกำรจัดกำรมลพิษทำง
อำกำศให้ เป็นไปตำมข้อกฎหมำย
ก ำหนด 

- ก ำหนดสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศ
ในบรรยำกำศให้ครอบคลุมพื้นที่
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

2. กลิ่นรบกวน 61.7 38.3 - เพิ่มเติมกำรศึกษำแหล่งก ำเนิดกลิ่น
รบกวนและวิธีกำรก ำจัดและลดกลิ่น 

3. ระดับเสียง 81.8 18.2 - ก ำหนดวิธีกำรเพื่อควบคุมเสียงมิให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

- กำรก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกัน
ผลกระทบด้ำนระดับเสียงต่อพนักงำน
ในโครงกำร 

- ศึ ก ษ ำ ร ะดั บ เ สี ย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ำก
กิจกรรมกำรด ำเนินกำรของโครงกำร
และผลกระทบต่อชุมชน 

4. กำรจัดกำรน้ ำเสียและคณุภำพน้ ำ
ผิวดิน 

59.5 40.5 - ก ำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำรน้ ำฝน
ปนเปื้อนบริเวณพื้นท่ีโครงกำร 

- อธิบำยวิธีกำรในกำรจัดกำรน้ ำเสีย
จำกแต่ละกิจกรรมภำยในโครงกำรให้
ชัดเจน 

- กำรพิจำรณำผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินกำรของโครงกำรต่อคุณภำพน้ ำ
ผิวดิน 
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ตำรำงที่ 7-2 (ต่อ)  สรุปควำมคิดเห็นต่อกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 
สุขภำพของโครงกำร 

 
ล ำดับ 

 

รำยละเอียด 
ขอบเขตในกำรประเมินฯ 

ประเด็นที่ควรพิจำรณำเพ่ิมเติม เพียงพอ 
(ร้อยละ) 

ไม่เพียงพอ 
(ร้อยละ) 

5. กำรคมนำคมขนส่ง เช่น กำรจรำจร
ติดขัด  อุบัติ เหตุจำกกำรขนส่ง  
เป็นต้น 

61.9 38.1 - กำรวำงแผนกำรจัดกำรขนส่ ง ให้
เหมำะสม โดยหลีกเลี่ยงกำรขนส่งใน
ช่วงเวลำเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสภำพกำรจรำจรและป้องกันกำร
อุบัติเหตุ 

- ควรมี กำรก ำหนดมำตรกำรกำร
ฝึกซ้อมกรณีเกิดอุบัติ เหตุจำกกำร
ขนส่ง 

6. กำรจัดกำรกำกของเสีย 67.9 32.1 - กำรจัดกำร Activated Carbon ที่ใช้
แล้ว จำกกำรบ ำบัดมลพิษทำงอำกำศ
ให้ชัดเจน เพรำะอำจมีกำรตกค้ำงของ
โลหะหนัก 

- เพิ่มเติมกำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำก
ของเสียโดยหน่วยงำนรำชกำร เพื่อให้
เป็นไปอย่ำงถูกต้องและได้มำตรฐำน 

- เพิ่มเติมสถำนที่ที่น ำกำกของเสียที่
โครงกำรไม่สำมำรถก ำจัดได้ไปก ำจัด 
ว่ำน ำไปจัดกำรที่ใด มีควำมปลอดภัย 
และได้มำตรฐำนหรือไม่ 

7. ควำมเพียงพอของระบบ
สำธำรณูปโภค เช่น ประปำ ไฟฟ้ำ 
เป็นต้น 

80.8 19.2 - ปริมำณไฟฟ้ำและน้ ำประปำที่ต้องใช้
เพิ่มขึ้นภำยหลังกำรขยำยโครงกำร 

- ศึกษำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
ไฟฟ้ำของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

- ศึกษำผลกระทบด้ำนกำรใช้น้ ำต่อ
ชุมชน 

8. สุขภำพและกำรให้บริกำรด้ำน
สำธำรณสุข 

65.4 34.6 - ควรจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพของ
พนักงำนปฏิบัติงำนในพื้นที่โครงกำร 
และประชำชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงกำร 
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ตำรำงที่ 7-2 (ต่อ)  สรุปควำมคิดเห็นต่อกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพของโครงกำร 

 
ล ำดับ 

 

รำยละเอียด 
ขอบเขตในกำรประเมินฯ 

ประเด็นที่ควรพิจำรณำเพ่ิมเติม เพียงพอ
(ร้อยละ) 

ไม่เพียงพอ
(ร้อยละ) 

8. สุขภำพและกำรให้บริกำรด้ำน
สำธำรณสุข (ต่อ) 

  - กรณีที่ประชำชนได้รับผลกระทบด้ำน
สุขภำพจำกโครงกำร และพิสูจน์
ทรำบได้ โครงกำรควรมีกำรชดเชย
ให้ กั บประชำชนจำกกำ ร ไ ด้ รั บ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

- ควรศึกษำผลกระทบจำกมลพิษด้ำน
ต่ำง ๆ เช่น อำกำศ เสียง ต่อสุขภำพ
ของประชำชนโดยรอบ 

9. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 64.8 35.2 - ควรมีกำรตรวจสุขภำพให้กับพนักงำน
ในพื้นที่โครงกำร พร้อมทั้งจัดเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล 
แก่พนักงำนที่มีโอกำศสัมผัสกำกของ
เสีย 

- ควรมีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
เช่น กำรป้องกันกำรหกหล่นรั่วไหล
ของกำกของเสีย  

- ประชำสัมพันธ์วิธีกำรด ำเนินกำรใน
กรณีเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ กำกของ
เสียหกหล่น รั่วไหล ให้ประชำชน
ทรำบ เพื่อพร้อมรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

10. สภำพสังคม-เศรษฐกิจ เช่น กำร
จ้ำงงำน วิถีชีวิต กำรเปลี่ยนแปลง
ของประชำกร เป็นต้น 

71 29 - รับแรงงำนในท้องถิ่นเข้ำท ำงำนเป็น
อันดับแรก 

- พิจำรณำควำมปลอดภัยในชุมชน 
กรณีรับแรงงำนข้ำมชำติเข้ำท ำงำนใน
พื้นที ่

11. พื้นที่ท่ีมีควำมส ำคญัและมรดกทำง
ศิลปวัฒนธรรม 

80.6 19.4 - พิจำรณำผลกระทบจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรต่อเมืองโบรำณ 

12. กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 59.5 40.5 - ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ประชำชนใน
พื้นที่ให้รับทรำบข้อมูลกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำร 
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ตำรำงที่ 7-2 (ต่อ)  สรุปควำมคิดเห็นต่อกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพของโครงกำร 

 
ล ำดับ 

 

รำยละเอียด 
ขอบเขตในกำรประเมินฯ 

ประเด็นที่ควรพิจำรณำเพ่ิมเติม เพียงพอ
(ร้อยละ) 

ไม่เพียงพอ
(ร้อยละ) 

12. กำรมีส่วนร่วมของประชำชน (ต่อ)   - เปิดโอกำศให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำร 

- ควรจัดให้มีกำรประชุมรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง 

- ควรเพิ่มช่องทำงในกำรรับรู้ข่ำวสำร
กำรด ำเนินโครงกำร 

- ควรมีเวทีกลุ่มย่อยเพื่อประชำสัมพันธ์
ใ ห้ ทั่ ว ถึ ง ทุ ก ชุ ม ช น ที่ อ ำ จ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำร 

- ควรเปิดโอกำสให้ผู้มีสนใจเข้ำเยีย่มชม
กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรกำก
ของเสียของโครงกำร รวมทั้งเปิดเผย
ข้ อ มู ล ใ น ก ำ ร ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ ำ พ
สิ่งแวดล้อมให้ชุมชนได้รับทรำบ 

ที่มำ : รวบรวมโดย บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด,2561 

 นอกจำกนี้โครงกำรได้เปิดช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมจำกหลำยช่องทำง 
ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ของโครงกำร เจ้ำหน้ำที่บริษัทที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม  โทรศัพท์ โทรสำร อีเมล  จดหมำย 
เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค รวมทั้งกล่องรับแสดงควำมคิดเห็นที่ตั้งที่ อบต. และเทศบำลบริเวณพ้ืนที่ศึกษำ  พบว่ำ มี
ผู้แสดงควำมคิดเห็น ภำยหลังกำรประชุมมีผู้แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำง กำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำมำรถสรุปประเด็นควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1) รำยละเอียดโครงกำร 

-   ควรแสดงแผนผัง (Layout) โครงกำร และต ำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์/เตำเผำ ให้ชัดเจน 

2)   คุณภำพอำกำศ 

-   ควรมีกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ และมีกำรตรวจวัด
คุณภำพอำกำศอย่ำงต่อเนื่อง 

-   ควรมีมำตรกำรในกำรควบคุมฝุ่นละออง และมลพิษทำงอำกำศอ่ืนๆ จำกกำรเผำไหม้อย่ำง
เคร่งครัด 
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  3)  กลิ่นรบกวน 

- ควรมีกำรศึกษำแหล่งก ำเนิดของกลิ่นรบกวนที่อำจเกิดขึ้นจำกกิจกรรมของโครงกำร และ
ก ำหนดมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

4) คุณภำพน้ ำใต้ดิน 

- ควรมีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำใต้ดิน และกรณีตรวจพบโลหะหนักในน้ ำใต้ดิน  
- ควรมีกำรแจ้งให้ชุมชนรับทรำบพร้อมทั้งก ำหนดแนวทำงแก้ไขผลกระทบเกิดขึ้น 

5) กำรจัดกำรกำกของเสีย 

- ควรจัดให้มีแผนรองรับกำรจัดกำรกำกของเสีย กรณีเกิดเหตุน้ ำท่วมภำยในนิคมอุตสำหกรรม
บำงปู 

- ก ำหนดมำตรกำรในกำรตรวจสอบกำรรับกำกของเสียเข้ำมำก ำจัดในโครงกำร โดยโครงกำร
จะต้องไม่รับกำกของเสียจำกต่ำงประเทศเข้ำมำก ำจัด 

- ขอให้โครงกำรพิจำรณำรับก ำจัดมูลฝอยของชุมชนด้วย เพ่ือลดผลกระทบปัญหำมูลฝอย
ตกค้ำงในชุมชน 

6) กำรคมนำคมขนส่ง 
- พิจำรณำก ำหนดกำรขนส่งกำกของเสียเข้ำสู่โครงกำรในช่วงเวลำกลำงคืน เพ่ือลดผลกระทบ

ต่อสภำพกำรจรำจรของชุมชน 
7) อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

- ควรจัดให้มีแผนฉุกเฉินเพ่ือเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือกำกของเสีย หกหล่น 
รั่วไหล 

- ควรศึกษำปริมำณน้ ำส ำรองที่โครงกำรควรกักเก็บ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
ภำยในโครงกำร 

8) กำรระบำยน้ ำและป้องกันน้ ำท่วม 

- ควรมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันน้ ำท่วมในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
ภำยนอก 

9) สุขภำพและสำธำรณสุข 

- ควรมีกำรตรวจสอบสุขภำพของพนักงำนและประชำชนโดยรอบพ้ืนที่โครงกำร เพ่ือเฝ้ำระวัง
ผลกระทบด้ำนสุขภำพ  

- ควรศึกษำผลกระทบด้ำนมลพิษทำงอำกำศต่อสุขภำพประชำชนโดยรอบพ้ืนที่โครงกำร 
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ติดตอ่สอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติม 

 

หน่วยงำน ช่องทำงกำรติดต่อ 
เจ้ำของโครงกำร 
บริษัท บำงป ูเอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 
(BPEC) 

ที่อยู่ 965 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ซอย 3B 
ต ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280 

โทรศัพท์ 02-709-2546 
ผู้ประสำนงำนโครงกำร โทรสำร 02-709-2547 
คุณศิริลักษณ์ ต้ังขบวนบุตร อีเมล Siriluk.tangkhabuanbut@wms-thailand.com 
 เว็บไซต์ www.wms-thailand.com 
บริษัทที่ปรึกษำ 
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ำกัด 
(Fourtier) 

ที่อยู่ 555/385 หมู่บ้ำนเลอบิส หมู่ที่ 5  
ต ำบลบำงเมือง อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 โทรศัพท์ 02-105-4608 
ผู้ประสำนงำนโครงกำร โทรสำร 02-105-4609 
คุณชีวรัตน์ ศิลปรัตน์ อีเมล cheewarat@4tier.co.th 
 เว็บเพจ www.facebook.com/4tierconsultants 

 

 

 

 

 

 

 

 


