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สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอการกาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ค.1)

โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด
ต้ังอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 3B) ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โดยขอมูลที่ตองการรบัทราบเพิม่เติม ไดแก

- การศึกษาและจดัทํารายงานการวเิคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EHIA)

- การจัดการดานส่ิงแวดลอมของโครงการ
- กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนกบัโครงการในดานตางๆ

จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ “โครงการขยายโรงงงานปรับคุณภาพของเสียรวม”

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด ไดจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ “โครงการขยายโรงงาน

ปรับคุณภาพของเสียรวม” จํานวน 2 คร้ัง เมื่อวันอังคารที่ 27 กมุภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ หองประชมุชั้น 5 เทศบาลตําบลแพรกษา อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 392 คน และวัน

จันทร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีผูเขารวมประชุม จํานวน 189 คน ประกอบดวย ผูนําชุมชนและประชาชนใน

พ้ืนที่ท่ีอาจไดรับผลกระทบ หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานฯ หนวยงานราชการในระดับจังหวัด สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองทองถ่ิน สถาบันการศึกษา ส่ือมวลชน และประชาชนผูสนใจ

ทั่วไป

สําหรับการประชุมรับฟงความคิดเห็น ค.1 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 คุณประกาศิต ยังคง รองนายกเทศมนตรีตําบลแพรกษา เปนประธานในพิธีกลาวเปดการประชุม และเมื่อวันจันทรท่ี 5 

มีนาคม พ.ศ. 2651 คณุธาดา สุนทรพันธุ ผูอํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เปนประธานในพิธีกลาวเปดประชุม โดยมีคุณกฤษฎาธร ทรัพยอุไรรัตน ผูชํานาญการส่ิงแวดลอม บริษัท โฟรเทียร คอนซัล

แตนท จํากัด เปนผูนาํเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการและขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และในชวงรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ คุณสุทธิดา ฝากคํา 

ผูจัดการอาวุโส แผนกส่ิงแวดลอมและส่ือสารองคกร บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินสุขภาพ และคุณกฤษฎาธร ทรัพยอุไรรัตน 

ผูชํานาญการส่ิงแวดลอม ไดรวมตอบขอซักถามและขอหวงกังวล บนเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ทั้งนี้คณะผูศึกษาจะนําประเด็น/ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวลที่ไดจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ไปกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมและสุขภาพของโครงการใหมีความสมบรูณย่ิงขึ้น
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บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด

965 หมู 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 3B ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศพัท 02-709-2546 อเีมล Siriluk.tangkhabuanbut@wms-Thailand.com 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จํากัด

555/385  เลอบสิ หมู 5 ตาํบลบางเมอืง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท 02-105-4608   โทรสาร 02-105-4609  อเีมล admin@4tier.co.th
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สรุปประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวล จากการจัดประชุมรบัฟงความคิดเหน็ฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด 

ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล คําชี้แจง

1.รายละเอียดโครงการ

- โครงการจะรับกําจัดของเสียจากนิคมบางปู (เหนือ) ที่จะเปดดําเนินการในอนาคต

หรือไม และปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นจากนิคมฯดังกลาวไดมีการคาดการณ

แลวหรือไมวาอยูในเกณฑท่ีโครงการสามารถรับกําจัดได

     (คณะกรรมการหมูบาน ตาํบลแพรกษาใหม)

- โรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) สามารถคัดเลือกบริษัทรับกําจัดของเสียท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยแบง

ตามชนิดของของเสียที่เกิดขึ้น เชน ของเสียอันตราย ของเสียไมอันตราย เปนตน หากโรงงานมีความตองการใหบริษัทเขามาเก็บขนของเสียเพื่อ

นําไปเผากําจัด บริษัทจะตองมีการตรวจชนิดและประเภท และลักษณะสมบัติของของเสียวาตรงตามเกณฑรับของเสียกําหนดไวหรือไม หากมีคา

ไมเปนไปตามเกณฑกําหนด โครงการจะปฏิเสธการรับของเสียดังกลาว นอกจากนี้ปริมาณของเสียท่ีสามารถรับกําจัดได จะตองไมเกินศักยภาพ

ของการเผากําจัดของเตาเผาตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EHIA)

- การดําเนินการของโครงการมีขอดี-ขอเสียอะไรบาง

     (ตัวแทนจากโรงเรียนวัดแพรกษา)

- การดําเนินการของโครงการมีขอด ีไดแก 1) เปนการใชงานเตาเผาใหเต็มประสิทธิภาพ 2) เพ่ิมประเภทของเสียท่ีรับกําจัดโดยใหบริการกําจัดของ

เสียอันตรายที่ปนเปอนดวยโลหะหนักปริมาณตํ่า 3) เปนทางเลือกในการจัดการกากของเสีย สําหรับกากของเสียที่ยังไมมีบริษัทฯรับกําจัดใน

ปจจุบัน เชน สาร CFC เสื่อมสภาพ ชุดถุงลมนิรภัยเส่ือมสภาพ แบตเตอรร่ีรถยนตไฮบริด เปนตน 4) เปนการลดพ้ืนท่ีการฝงกลบ 5) ได

ผลิตภัณฑพลอยได คือ ไฟฟา สําหรับขอเสีย ไดแก 1) คาใชจายในการดําเนินโครงการสูง 2) คาใชจายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมสูงและตองมีผูเชี่ยวชาญในการควบคุมการปฏิบัติงาน และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 3) คาใชจายใน

การเผากําจัดของเสียคอนขางสูง ทําใหผูเขารับบริการไมมากนัก โดยสวนใหญจะเปนโรงงานที่เขารับมาตรฐานสากล ซ่ึงตองการการจัดการของ

เสียท่ีไดมาตรฐาน

- ขอใหชี้แจงวาการดําเนินการของโครงการ เปนการต้ังโรงงานใหม หรือเปนการ

ขยายโรงงาน เนื่องจากเปนการเพ่ิมเติมชนดิของกากของเสียที่จะรับกําจัด โดยของ

กากของเสียดังกลาวเปนกากของเสียอันตราย และตรวจสอบขอกําหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวของวาการดําเนินการโครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสีย

รวม สามารถดําเนินการไดตามขอกําหนดการใหบังคับใชผังเมืองรวมจังหวัด

สมุทรปราการ พ.ศ. 2556 หรือไม 

- จะมั่นใจไดอยางไรวา โครงการจะไมรับกากของเสียจากตางประเทศเขามากําจัด 

เนื่องจากประเทศไทย มีกากของเสียประเภท แบตเตอรร่ีรถยนตไฮบริด และสาร 

CFC เส่ือมสภาพในปริมาณนอย

     (โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ)

-  ปจจุบันโครงการเปนโรงงานรับกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายดวยเตาเผา โดยมีความสามารถในการเผาแบงเปน เปนของแข็ง 100 ตัน/วัน  

และของเหลว (น้ําเสยี) 40 ลบ.ม./วัน แตดวยลักษณะสมบัติของกากของเสียที่รับเขากําจัด มีคาความชื้นสูง และคาความรอนคอนขางตํ่า ทําให

ประสิทธิภาพการเผาไหมไมเปนไปตามที่กําหนดไว ดังนั้นโครงการจึงมีแนวคิดในการรับของเสียท่ีเปนของแข็งที่มีคาความรอนสูง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเผาไหม ภายหลังขยายโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมจะรับของเสียที่เปนของแข็งได ประมาณ 150 ตัน/วัน และ

ของเหลวไดประมาณ 123 ลบ.ม./วัน และจะมีการปรับปรุงระบบบําบัดมลพิษทางอากาศใหสอดคลองกับมลพิษที่เกิดขึ้น โดยไมไดขยายพื้นที่

โรงงานเพิ่มเติมแต ดังนั้นการดําเนินการของโครงการ จึงเปนการขยายขีดความสามารถโรงงานเดิม ทั้งนี้จากการตรวจสอบกฎกระทรวงใหบังคับ

ใชผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556  พบวา พ้ืนที่โครงการต้ังอยูบนพ้ืนที่สีมวง (อ.1) ซ่ึงกําหนดการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่

อุตสาหกรรม และคลังสินคา และการดําเนินการของโครงการ ไมไดเขาขายประเภทหรือชนิดโรงงานท่ีหามต้ัง/ขยายแตอยางใด อยางไรก็ตาม

บริษัทจะทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จงัหวัดสมุทรปราการ เพ่ือตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน

- สําหรับของเสียที่โครงการจะรับเขามาจะเปนกากของเสยีที่เกิดขึน้ในประเทศไทยเทานั้น ทั้งนี้ปจจุบันมีการหามใชสาร CFC ทําใหเกิดการตกคาง 

ในประเทศเนื่องจากไมมีบริษัทรับกําจัด CFC ในประเทศไทย ดังน้ันกรมโรงงานอตุสาหกรรมและกรมศุลกากรจึงมีการประสานงานโครงการเพ่ือ

หาแนวทางในการกําจัดสาร CFC อยางถูกวิธี สําหรับแบตเตอรร่ีรถยนตไฮบริด บริษัทรถยนตในประเทศไดประสานโครงการเพ่ือหาแนวทางใน

การนําโลหะที่มีมูลคาสูงกลับไปใชประโยชนในการผลิตแบตเตอรร่ีใหม เนื่องจากนโยบายในการผลิตรถยนตในอนาคตผูผลิตรถยนตมีแนวโนมจะ

จําหนายรถยนตไฮบริด ดังนั้น จะเห็นไดวานอกจากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเตาเผาแลว ยังเปนทางเลือกในการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมท่ีปลอดภัยและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

- การดําเนินการจัดเก็บกากของเสียจากโรงงานแตละแหง มีความถี่ในการจัดเก็บ

อยางไร เพราะหวงกังวล เร่ืองกากของเสียตกคางเชนเดียวกับขยะมูลฝอยท่ีตกคาง

ในชุมชนอาจทําใหเกิดปญหาเร่ืองกล่ินรบกวนและปนเปอนกรณีเกดิฝนตก 

- โครงการรับกําจัดขยะมูลฝอยจากชุมชนดวยหรือไม และมีความถี่ในการจัดเก็บ

อยางไร 

(ตัวแทนจากซอยเดนชัย)

(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชนปญญานครฟารมไก)

- สําหรับการดําเนินการเก็บขนกากของเสียจากโรงงานแตละแหงนั้น โรงงานผูกอกําเนิดของเสยีจะเปนผูคาดการณปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นภายใน

โรงงานเพื่อใหโครงการจัดหาภาชนะรองรับและกําหนดความถี่ในการเก็บขน สําหรับการปองกันการปนเปอนและกล่ินรบกวนจากการรวบรวม

กากของเสีย บริษัทจะมีการจัดเตรียมภาชนะรองรับกากของเสยีที่เหมาะสม (ถังขยะคอนเทนเนอร) ที่มีหลังคาปดคลุมและปองกันการร่ัวซึม เพื่อ

ปองกันการปนเปอน  ท้ังนี้ของเสียที่มีกล่ิน กําหนดใหโรงงานใสในภาชนะที่มีการปดมิดชิดเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

- โครงการไมไดรับกําจัดขยะมูลฝอยจากชุมชน เนื่องจากการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเปนหนาที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น/เทศบาล ตามกฎหมายกําหนด

-   การขยายโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมในคร้ังนี้  สามารถรองรับกากของ

เสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นไดจากโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางเพียงพอหรือไม

(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชนพนาสนธิ์โอเชียน)

- การขยายโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม จะสามารถรองรับชนิดและปริมาณของเสียที่เปนของแข็งไดสูงสุดตามความสามารถของเตาเผา

เทาน้ัน ซ่ึงของเสียที่เปนของแข็งปริมาณไมเกิน 150 ตนั/วัน และของเสียท่ีเปนของเหลวปริมาณไมเกิน 123 ลบ.ม./วนัซึ่งการเผากําจัดของเสีย

ของโครงการไมไดครอบคลุมปริมาณของเสียท้ังหมดของประเทศ

-    เคร่ืองจักร/อุปกรณท่ีโครงการใช เปนของประเทศไทยหรือนําเขาจากตางประเทศ 

เปนเคร่ืองจักร/อุปกรณเกาหรือใหม

(แบบแสดงความคิดเห็น ไมระบุชื่อ)

- เคร่ืองจักร/อุปกรณของโครงการเตาเผาของเสียรับมอบมาจากญี่ปุนเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุนสนับสนุนการดําเนินการ ท้ังน้ีภายหลังการดําเนินงาน

กรณเีกิดความเสยีหายหรือชํารุด หรือตองเปล่ียนอุปกรณ หากอปุกรณบางสวนสามารถแกไขหรือซอมแซมภายในประเทศไทยได โครงการจะใช

บริการบริษัทภายในประเทศ ซึ่งบางบริษัทท่ีใชบริการอาจเปนบริษัทในเครือของประเทศญี่ปุน สําหรับกรณีที่ตองการความสามารถพิเศษ

เฉพาะตัวของเคร่ืองจักร/อุปกรณ โครงการจะสั่งนําเขาจากประเทศญี่ปุนโดยตรงเพ่ือรักษามาตรฐานในการดําเนินการ

 2. การจดัการสิ่งแวดลอม

- โครงการมีการพิจารณาความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดลอมและชุมชน

ตอการพฒันาโครงการหรือไม 

(ตัวแทนจากศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.สมุทรปราการ)

- โครงการมีการพิจารณาความสามารถในการรองรับของส่ิงแวดลอมดานตางๆในพ้ืนท่ีศึกษา เชน มีการศึกษาผลกระทบตอสภาพบรรยากาศ 

กล่ินรบกวนและคุณภาพน้ําผิวดิน เปนตน นอกจากนี้โครงการจะมีการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพจากการดําเนินโครงการ เพื่อกําหนด

มาตรการดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เหมาะสมตอไป

 2.1 คุณภาพอากาศ

- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในดัชนีใดบาง มีความถี่ในการ

ตรวจวัดอยางไร และมีการนําเสนอผลการตรวจวัดดังกลาวใหกับชุมชนไดรับ

ทราบหรือไม

    (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชนปญญานครฟารมไก)

- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามท่ีระบใุนรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) เชน

   1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในดัชนี ฝุนละออง (TSP) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 2 คร้ัง/ป

   2) คุณภาพอากาศจากปลองระบาย ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานการควบคุมการ

ปลอยท้ิงอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย  2 คร้ัง/ป

   3) คุณภาพน้ําเสียที่ระบายจากโรงงาน 1 เดือน/คร้ัง ตามขอกําหนดลักษณะน้ําเสียท่ีระบายเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมอตุสาหกรรม

ของ กนอ.

โดยโครงการมีการสรุปผลการตรวจวดัใหตวัแทนประชาชนโดยรอบพื้นที่ทราบ ผานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนนิงานของโครงการที่

จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของ กนอ. ซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชนจากชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

- หวงกังวลดานมลพิษทางอากาศ เนื่องจากพ้ืนที่ของตําบลแพรกษาใหม เปนพ้ืนที่

รับลมที่พัดมาจากทางทิศใตและในอนาคตโครงการมีนโยบายรับกากของเสียที่มี

โลหะหนักปนเปอนเพิ่มมากขึ้น โครงการสามารถติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพ

- โครงการจะทําการศึกษาผลกระทบดานมลพิษอากาศโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อประเมินวาเมื่อมีการระบายมลพิษทางอากาศจาก

โครงการ จะสงผลกระทบกับชุมชนใด เพื่อกําหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศใหเหมาะสมในการเฝาระวังผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

จากการดําเนินโครงการ
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สรุปประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวล จากการจัดประชุมรบัฟงความคิดเหน็ฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด 

ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล คําชี้แจง

 2.1 คุณภาพอากาศ (ตอ)

   อากาศแบบตอเน่ือง เพื่อแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศให

ประชาชนรับทราบไดหรือไม หรือติดต้ังสถานีตรวจวัดในพ้ืนที่ตําบลแพรกษาใหม

ไดหรือไม 

  (คณะกรรมการหมูบาน ตาํบลแพรกษาใหม)

- โครงการจะทําการศึกษาผลกระทบดานมลพิษอากาศโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อประเมินวาเมื่อมีการระบายมลพิษทางอากาศจาก

โครงการ จะสงผลกระทบกับชุมชนใด เพื่อกําหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศใหเหมาะสมในการเฝาระวังผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

จากการดําเนินโครงการ

- ขอมูลกราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่นําเสนอ เปนการ

แสดงคาสูงสุด หรือคาเฉล่ียจากการตรวจวัด และเปนการตรวจวัดแบบตอเนื่อง

หรือไม หากคาคุณภาพอากาศเกินเกณฑมาตรฐานกําหนด มีแผนการดําเนินการ

อยางไร

(ตัวแทนจากโรงเรียนวัดแพรกษา)

- ขอมูลผลตรวจวัดคุณภาพอากาศที่นําเสนอ (กราฟ) เปนคาสูงสุดจากการตรวจวัดแตละคร้ัง ซ่ึงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศตาม

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) กําหนดใหมีการตรวจวัด ปละ 2 คร้ังๆ

ละ 7 วันตอเนื่อง

- กรณีตรวจพบคาคุณภาพอากาศในบรรยากาศในชุมชนมีคาเกินเกณฑมาตรฐานกําหนด โครงการจะมีการตรวจสอบผลการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศจากปลองระบายของโครงการ เพื่อตรวจสอบวาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมาจากการดําเนินการของโครงการหรือไมหากมาจากโครงการจะตอง

กําหนดแนวทางแกไข

 2.2 การจัดการน้ําเสีย

- โครงการจะมีการระบายน้ําเสียสูแหลงน้ําสาธารณะของชุมชนหรือไม

   (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชนซิต้ีวิลเลจ)

- การจัดการน้ําเสียของโครงการ มีการจัดการดังนี้

   1) น้ําเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน จะรวบรวมไปยังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปู

2) น้ําเสียจากบอรับขยะ จะฉีดเขาสูเตาเผาเพื่อกําจัด

3) น้ําทิ้งจากหอหลอเย็น จะฉีดเขาสูเตาเผาเพื่อกําจัด/รวบรวมไปยังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปู

4) น้ําเสียจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ จะฉีดเขาสูเตาเผาเพื่อกําจัด/สงไปกําจัดยังหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5) น้ําเสียจากการลางพ้ืนและการทําความสะอาดรถขยะจะฉีดเขาสูเตาเผาเพื่อกําจัด/รวบรวมไปยังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคม

อุตสาหกรรมบางปู

6) น้ําฝนปนเปอน จะรวบรวมไปยังระบบบาํบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมอตุสาหกรรมบางปู

    จากขอมูลการจัดการน้ําเสียขางตน จะเห็นไดวา น้ําเสียสวนท่ีไมไดกําจัดโดยเตาเผา จะถูกรวบรวมไปยังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของ

นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพ่ือบําบัดใหไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด กอนระบายลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ โดยโครงการไมมีการระบาย

น้ําเสียออกนอกพ้ืนที่สูชุมชนโดยตรง 

- โครงการควรมีการกําหนดแนวทาง และมาตรการในการจัดการน้ําเสีย กรณีเกิด

เหตุน้ําทวมพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อปองกันการปนเปอนออกสูแหลงน้ํา

สาธารณะ และเกิดผลกระทบตอชุมชน

   (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากเทศบาลตําบลบางป)ู

- โครงการจะนําขอเสนอแนะดานการจัดการน้ําเสีย กรณีเกิดเหตุน้ําทวมพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ไปกําหนดแนวทางในการจัดการนํ้าเสียที่

เหมาะสม และจะนําเสนอในการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอการทบทวนรางรายงาน การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพสําหรับ

โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทางดานคณุภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.3) ตอไป

 2.3 กลิ่นรบกวน

- ปจจุบันการดําเนินงานของโครงการมีแหลงกําเนิดกลิ่นรบกวนจากแหลงใดบาง 

และมีแนวทางในการลดผลกระทบดานกล่ินรบกวนอยางไร

   (แบบแสดงความคิดเห็นจากชุมชนคอตอฝงน้ําเค็ม)

- ปจจุบันโครงการมีแหลงกําเนดิกล่ินรบกวนและแนวทางในการลดผลกระทบดานกล่ินรบกวน ดังนี้

1)  พื้นท่ีรับกากของเสยี ไดแก Receiving House และ Refuse Pit โครงการมกีารฉีดน้ํายาเพื่อลดกล่ินรบกวน

2)  อาคารพักกากของเสีย โครงการมีการออกแบบอาคารพักของเสียเปนระบบสุญญากาศเพ่ือรวบรวมกลิ่นไปเผากําจัดที่เตาเผา

- หากมีปญหาเร่ืองกล่ินรบกวนภายในชุมชน สามารถแจงโครงการผานชองทาง

ใดบาง โครงการจะออกไปตรวจสอบกับชุมชนไดหรือไม

   (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชนซิต้ีวิลเลจ)

- หากชุมชนไดรับผลกระทบดานกล่ินรบกวนสามารถติดตอไดที่ฝายมวลชนสัมพันธของโครงการ (คุณสุภาพ เบอรโทรศัพท 094-269-6266) เพื่อ

ตรวจสอบผลกระทบดังกลาว นอกจากน้ี ชุมชนยังสามารถติดตอเขาเย่ียมชมโครงการฯ เปนหมูคณะเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ

ไดตลอดเวลาทาํการ

- การประเมินผลกระทบดานกล่ินรบกวนจากการเผาของเสีย มีวิธีการในการ

ประเมินอยางไร และสามารถประเมินไดหรือไมวาจะเกิดผลกระทบที่ระยะทาง

เทาไร รวมทั้งโครงการมแีนวทางในการควบคุมกล่ินรบกวนดังกลาวอยางไร

   (รองประธานชุมชนคลองหัวลําภ)ู

(แบบแสดงความคิดเห็น ไมระบุชื่อ)

- การประเมินกล่ินรบกวน สามารถพิจารณารวมกับการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยใชขอมูลดังนี้

1)  ขอมูลแหลงกําเนิด ไดแก  ปริมาณมลพิษท่ีเกดิขึ้น อณุหภมู ิความเร็วของกาซที่ออกจากปลอง เปนตน

2)  อุตุนิยมวิทยา จากสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือกรมควบคุมมลพิษ เชน ขอมูลอุณหภูมิ ความเร็วและ

ทิศทางลม ความดันบรรยากาศ เปนตน

3)  พื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบ พิจารณาพื้นท่ีออนไหว เชน สถานใหบริการสาธารณสุข วัด โรงเรียน และชุมชน ในพ้ืนที่ 10*10 ตร.กม. จากที่ต้ัง

โครงการ

4)  ขอมูลคุณภาพอากาศในปจจุบันบริเวณพื้นที่โดยรอบ

     การประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศดวยแบบจําลองคณิตศาสตร สามารถประเมินไดวา พ้ืนที่ใดไดรับผลกระทบจากมลสารใด มีคา

ความเขมขนเทาไร และชวงเวลาใด และเมื่อนําคาความเขมขนที่ไดมารวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปจจุบัน กรณีพบวา มีคาเกิน

เกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะตองปรับลดคามลพิษดังกลาวโดยการติดต้ังระบบบาํบัดมลพิษทางอากาศเพิ่มเติม เพื่อ

ควบคุมการระบายออกมลพิษทางอากาศที่ระบายไปยังชมุชนไมใหเกนิเกณฑมาตรฐาน

- การประเมินผลกระทบจากสารเคมีตอสขุภาพมีแนวทางในการประเมินอยางไร

   (รองประธานชุมชนคลองหัวลําภ)ู

   (แบบแสดงความคิดเห็น ไมระบุชื่อ)

- การประเมินผลกระทบจากสารเคมีตอสุขภาพจะใชผลที่ไดจากแบบจําลองคณิตศาสตรมาทําการประเมิน โดยการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพจะเปนการพิจารณาคาความเขมขนที่จะยอมใหระบายออกตองตํ่ากวามาตรฐาน ซ่ึงเครงครัดมากกวาเกณฑการประเมินผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอม นอกจากนี้สารเคมีบางชนิดหนวยงานในประเทศยังไมมีการกําหนด จะตองมีการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของจากตางประเทศ ซ่ึงมี

การกําหนดมาตรฐานสากล เชน องคการอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข (สหรัฐอเมริกา) และองคกรพิทักษสิ่งแวดลอม (สหรัฐอเมริกา) 

- การศึกษาผลกระทบดานสุขภาพของโครงการจะมีการศึกษาผลกระทบในระยะเฉียบพลันและเร้ือรัง โดยมีการกําหนดกลุมมลพิษหลัก 7 กลุม

หลัก ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX)  ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM-10)  กลุมสารอินทรียระเหย (VOCs) 

กลุมโลหะหนักตางๆ ที่คาดวาจะมีอันตรายสุขภาพ และกลุมไดออกซิน (Dioxin and Furan)  และสารเคมีอื่นๆที่อาจเกิดไดจากการเผาไหม

- การรับรูเร่ืองกล่ินเปนการประเมินโดยใชความรูสึก เน่ืองจากในระดับที่ความเขมขนที่เทากันบางคนรับรูถึงกล่ินได  ดังนั้น ในการประเมินผล

กระทบดานกล่ินรบกวนจะพิจารณาวาสารเคมีตัวใดท่ีทําใหเกิดกล่ิน และระดับเขมขนตํ่าสุดที่ผานการทดลองวามนุษยสามารถมาใชเปนเกณฑ

ในการประเมิน โครงการจะตองมกีารทําฐานขอมูลสารเคมีใชภายในโครงการและจําแนกคณุสมบัติความเปนพิษ เพ่ือศึกษาและกําหนดมาตรการ

เพื่อลดผลกระทบดานสุขภาพ  โดยการลดความเขมขนจากแหลงกําเนิด การควบคุมการดาํเนินการ และการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง 
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สรุปประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวล จากการจัดประชุมรบัฟงความคิดเหน็ฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล คําชี้แจง

2.4 กากของเสยี

- บริษัทมีการติดตามตรวจสอบการขนสงกากของเสียจากโรงงานแตละแหงมายัง

พื้นที่โครงการอยางไร

(รองประธานชุมชนคลองหัวลําภู)

- การควบคุมการขนสงกากของเสียจากโรงงานเขาสูพื้นท่ีโครงการ ดังนี้

1)  โรงงานจะตองขออนุญาตนํากากของเสียออกนอกพ้ืนที่กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและตรวจสอบลกัษณะสมบัติ ของกากของเสีย กรณีผาน

ตามเกณฑที่ทางบริษัทสามารถรับไปกําจัดได บริษัทจึงจะรับกากของเสียดังกลาวไปกําจัด

2)  การรวบรวมกากของเสีย บริษัทจะเตรียมภาชนะรองรับกากของเสียไปต้ังท่ีโรงงาน เพ่ือควบคุมใหไดมาตรฐานการเก็บรวบรวมและขนสงของ

เสีย

3)  การนํากากของเสียออกนอกพื้นที่โรงงาน จะตองมีใบกํากับการขนสง (Manifest) ซ่ึงจะมีการระบุประเภท ชนิด และปริมาณ เวลาท่ีนํากาก

ของเสียออกจากพ้ืนที่ รวมถึงสถานที่ที่นาํไปกําจัด

4)  รถขนสงกากของเสียจะมีการติดต้ัง GPS เพื่อใหบริษัทจะสามารถตรวจสอบเสนทางการขนสงไดตลอดเวลา รวมถึงมีการติดต้ัง CCTV 

ภายในหองโดยสาร ซ่ึงสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับรถได เพื่อความปลอดภัยในการขนสง

5)  เมื่อกากของเสียขนสงมาถงึโครงการ จะมีวิศวกรส่ิงแวดลอมตรวจสอบอีกคร้ังวากากของเสียดังกลาวตรงกับที่แจงกําจัดตอโครงการหรือไม 

หากชนิด/ประเภท ถูกตอง โครงการจะนําของเสียเขาสูกระบวนการกําจัดโดยการเผาตอไป

- กากของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการเผาไหม เชน ทราย มีการนํากลับไปใชใหม แต

ของเสียประเภทอื่น เชน เถา มีการนํากําจดัท่ีใด โดยวิธีการใด เถาที่เหลือจากการ

เผากากของเสีย โครงการสงไปกําจัดที่ใด โดยวิธีการใด มีอันตรายตอชุมชน

ใกลเคียงหรือไม

(ตัวแทนจากชุมชนพัฒนาทรัพย)

(แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากชุมชนเจริญทรัพย)

(แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากชุมชนปญญานครฟารมไก)

- ของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาไหมของโครงการ แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก

1)  ทรายบางสวนที่ปะปนกับของเสียที่สามารถเผาไหมได โครงการจะทาํการหมุนเวียนกลับมาใชใหม

2)  ของเสียสวนท่ีไมเผาไหม แบงเปน 

(1) ของเสียสวนท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนได เชน เศษโลหะ บริษัทจะประสานผูรับซื้อเพ่ือนํากลับไปใชใหม (Recycle) 

(2) ของเสียประเภทอื่นที่ไมเปนอันตราย เชน เถาจากการเผา จะทําการตรวจวิเคราะหลักษณะสมบัติ หากไมเปนของเสียอันตรายจะสงไป

กําจัดท่ีบริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด (ESBEC) ซ่ึงเปนบริษัทรับกําจัดกากของเสียโดยวิธีฝงกลบแบบ

ถูกสุขาภิบาล 

3)  กากเสยีที่เปนอันตราย โครงการจะประสานใหบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัด

4) เถาลอย จะทําการตรวจสอบลักษณะสมบัติ หากไมเปนกากของเสียอันตรายจะสงไปกําจัดท่ี ESBEC กรณีเปนกากของเสียอันตรายจะ

ประสานบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือนําไปกําจัด

ทั้งนี้การนํากากของเสียไปกําจัดนอกพื้นที่โครงการ โครงการตองขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอนดาํเนินการ

 2.5 คุณภาพน้ําใตดิน

- บริเวณหลุมฝงกลบกากของเสียของบริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เอนไวรอนเมนทอล 

คอมเพล็กซ จํากัด ไดมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินท่ีโครงการนํากากของเสีย

ไปกาํจัดหรือไม

(ตัวแทนจากชุมชนพัฒนาทรัพย)

- ปจจุบัน ESBEC มีการตรวจวดัคุณภาพน้ําใตดินบริเวณพื้นท่ีโครงการ จํานวน 9  ครอบคลุมทิศทางการไหลของนํ้า บริเวณตนน้ํา (Up gradient) 

และทายน้ํา (Down gradient) และ ESBEC ไดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินต้ังแตกอนเปดดาํเนินการ เพ่ือเปนขอมูลพื้นฐานและภายหลังเปด

ดําเนินการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ทุก 6 เดือน รวมท้ังมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําบาดาล บริเวณชุมชนโดยรอบ เพื่อเปนการเฝาระวังการ

ปนเปอน โดยมีการจัดทํารายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกลาว เสนอตอหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของและชุมชน เปนประจําทุก 6 เดือน

 2.6 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

- โครงการมีแนวทางในการปองกันน้ําทวมอยางไร  

  (แบบแสดงความคิดเห็น ไมระบุชื่อ)

- โครงการมีการออกแบบพื้นท่ีใหสูงกวาระดับถนนของนิคมอตุสาหกรรมบางปู เพ่ือปองกันการเกิดน้ําทวม นอกจากนี้เพ่ือปองกันการปนเปอนกาก

ของเสียออกสูภายนอกพื้นท่ีโครงการกรณีเกิดน้ําทวม โครงการจัดใหการทําคันปองกันน้ําทวมโดยรอบพ้ืนที่รับกากของเสีย ทั้งในสวนของพื้นที่

เก็บกองและอาคารรับกากของเสีย  นอกจากนี้โครงการจดัใหมีทีมปองกันเหตฉุุกเฉินประจาํการตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือปองกนัและสนับสนุนกําลัง

กรณีเกิดเหตุน้ําทวม  รวมทั้งมีการติดต้ัง CCTV โดยรอบพื้นที่เพื่อใหสามารถรับทราบสถานการณไดอยางตอเนื่อง และผูบริหารโครงการ

สามารถส่ังการในการแกไขเหตุดังกลาวได แมไมอยูในพื้นท่ีโครงการ

 2.7 การคมนาคมขนสง

- ควรประสานงานเจาหนาท่ีจากสถานีตํารวจภูธรบางปู เพื่อเขารวมประชุมรับฟง

ความคิดเห็นฯ เพื่อรับทราบขอมูลโครงการและรับฟงแนวทางการแกไขปญหา

สภาพการจราจรในพ้ืนที่

(แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากเทศบาลตําบลบางป)ู

- โครงการไดเชิญตัวแทนสถานีตํารวจภูธรบางปู เพ่ือเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ในคร้ังน้ีดวยแลว อยางไรก็ตามในขั้นตอนตอไป 

โครงการจะเขาพบเพ่ือสอบถามความคิดเหน็ตัวแทนสถานตีํารวจภูธรบางป ูเก่ียวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะในการขนสงกากของเสียตอไป

- ควรมีการควบคุมการขนสงกากของเสียเขาสูพื้นที่โครงการ เนื่องจากรถบรรทุก

กากของเสียเปนรถบรรทุกขนาดใหญ อาจสงผลกระทบดานสภาพการจราจรและ

อุบัติเหตุในพื้นท่ี

(ตัวแทนจากศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ สปสช. สมุทรปราการ)

- ต้ังแตเปดดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน บริษัทฯใชถนนสุขุมวิทเปนเสนทางสายหลักในการขนสงของเสีย และโครงการ

กําหนดให มีการติดตามตรวจสอบการขนสงอยางเครงครัด  มีการตดิต้ัง GPS เพื่อใหบริษัทจะสามารตรวจสอบเสนทางการขนสงไดตลอดเวลา 

รวมถึงมีการติดต้ัง CCTV ภายในหองโดยสาร ซ่ึงสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับรถได เพ่ือความปลอดภัยในการขนสง นอกจากนี้

โครงการมกีารมีการกําหนดแผนการขนสงเพื่อใหเกิดผลกระทบตอสภาพจราจรในพ้ืนที่นอยที่สุด

 3. การมีสวนรวมของชุมชน

-  นอกจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นฯ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 และคร้ังท่ี 3 แลว มี

กระบวนการอื่นอกีหรือไมที่เก่ียวกับของกับการรับฟงความคดิเห็นของชุมชน และ

มีกรอบระยะเวลาอยางไร

   (แบบแสดงความคิดเห็น ไมระบุชื่อ)

-  การขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม เขาขายตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ

กอใหเกิดผลกระทบตอชมุชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ดังนั้นจะตองมีการจัดใหมกีระบวนการ

รับฟงความคิดเห็น ทั้งหมด 4 คร้ัง ดังนี้

      1)  กระบวนการ ค.1 :  กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการกําหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

      2)  กระบวนการ ค.2 : กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

       3) กระบวนการ ค.3 : กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสียในการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอให เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

        ภายหลังการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นทั้ง 3 กระบวนการแลวเสร็จ รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EHIA) ของโครงการจะ

เสนอใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพิจารณา โดยภายหลังจากรายงานฯไดรับความเห็นชอบ การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ซ่ึงเปนหนวยงานอนุญาตของโครงการ จะจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน

ไดเสีย 
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ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล คําชี้แจง

 3. การมีสวนรวมของชุมชน (ตอ)

      ทั้งนี้ภายหลังการจัดประชุมรับฟงความคิดเหน็ ค.1 แลวเสร็จ โครงการมแีผนจะจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ค.2 ในชวงเดือนเมษายน-

พฤษภาคม 2561 และกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ค.3 ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และคาดวา กนอ. จะจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น

ในชวงเดือนพฤษภาคม 2562

- ขอใหโครงการเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนในพ้ืนที่ไดรับรูขาวสาร

โครงการอยางทั่วถึง

(รองประธานชุมชนคลองหัวลําภู)

- โครงการมกีารประชาสมัพันธโครงการหลายชองทาง เชน ผูนําชุมชน หนวยงานราชการ การติดปายประกาศ ส่ืออิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตาม 

เพ่ือใหการประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพ ในแบบประเมินหลังการประชุมไดมีแบบสอบถามถึงชองทางการติดตอส่ือสารที่สะดวกแกชุมชน 

โครงการจะพิจารณาขอมลูดังกลาวและกําหนดรูปแบบในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหเหมาะสมตอไป

-  การดําเนินการมีสวนรวมของโครงการ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

อยางทั่วถึงหรือไม

(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ)

-  โครงการดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพสําหรับ

โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. 2552  

และการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ในคร้ังนี้โครงการไดเชิญผูมีสวนไดเสียตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน ของสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 7 กลุม ไดแก 1) ผูไดรับผลกระทบ 2) หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 3) หนวยงานท่ีทําหนาที่พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 4) หนวยงานราชการในระดับตางๆ 5) 

องคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน องคกรอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ สถาบันการศึกษาภายในทองถิ่น และใน

ระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ 6) ส่ือมวลชน และ 7) ประชาชนผูสนใจทั่วไป  

       นอกจากนี้ในขั้นตอนตอไปจะมีการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจความคิดเห็นระดับครัวเรือน ผูนําชุมชน รวมทั้งจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็น

กลุมยอยของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดังนั้นจึงมั่นใจไดวาการดําเนินการกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ ประชาชนในพื้นที่จะได

เขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอน

-  ประชาชนในพื้นที่จะมีความมั่นใจไดอยางไรวาโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ

ดานส่ิงแวดลอมตามที่กําหนดไว

(ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 3 ตําบลบางปใูหม)

- บริษัทมีแผนการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมตามมาตรการที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยจัดจางบริษัทที่ปรึกษาที่

ไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานราชการ ทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดานส่ิงแวดลอม 

ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวปจจุบันมกีารตรวจสอบจากหนวยงานที่เก่ียวของ ดังนี้

1)  หนวยงานราชการ

• โครงการจะตองการจัดทํารายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการดานส่ิงแวดลอมของโครงการ เสนอใหหนวยงานที่เก่ียวของ เชน การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ และสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) เปนประจําทุก 6 เดือน

2)  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)

• คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ของ กนอ. ซ่ึงมี

ตัวแทนภาคประชาชนจากชุมชนโดยรอบและตัวแทนจาก กนอ. โดยคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

ดานส่ิงแวดลอม ตามมาตรการท่ีกาํหนดในรายงาน EIA

นอกจากน้ีภายหลังที่โครงการไดรับอนุมัต/ิอนุญาต จะมกีารจัดต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA Monitoring 

Committee) เพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ โดยคณะกรรมการดังกลาว 

ประกอบดวย ตัวแทนภาคประชาชน ผูแทนหนวยงานราชการ/นักวิชาการในทองถิ่น และตวัแทนจากโครงการ

- โครงการไดเชิญตัวแทนของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเขารวม

ประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ดวยหรือไม

(แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากชุมชนพนาสนธิ์โอเชี่ยน)

- บริษัทไดเชิญสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นฯในคร้ังนี้ โดยเชิญผานทางชมรมนิคม

อุตสาหกรรมบางปู

- อยากใหโครงการสนับสนุนงบประมาณหรือมีโครงการตรวจสุขภาพ (ตรวจโลหะ

หนัก) ของประชาชนในชุมชนปละ 2 คร้ัง 

(คณะกรรมการหมูบาน ตําบลแพรกษาใหม)

- การดําเนนิการเผากําจดัของเสียของโครงการอยูภายใตการกํากับดูแลของ กนอ. และนคิมอุตสาหกรรมบางปู ดังนั้นการดาํเนินการกิจกรรมการมี

สวนรวมของประชาชนที่ผานมาจึงดําเนินการรวมกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนั้น การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตาม

ตรวจสอบโครงการ และการตรวจสุขภาพใหประชาชนในพื้นที่ โครงการจะหารือรวมกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพ่ือดูความสอดคลองกับ

แผนงานกิจกรรมการมีสวนรวมตอไป 

-  มกีารเชญิตัวแทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เขารวมการ

ประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ หรือไม

(แบบแสดงความคิดเห็น ไมระบุชื่อ)

- โครงการเชิญผูแทนจากการนิคมอุตสาหกรรมเขารวมประชุมรับฟงความคิดเหน็ ค.1 ในเวทสีํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่จะดําเนินการขึ้น

ในวันจันทร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 

- เหตุใดโครงการจึงไมมีการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA Committee) ทั้งที่เปดดําเนินการมานานแลว

(ตัวแทนจากโรงเรียนวัดแพรกษา)

- ตองการใหมีการจดัต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA 

Committee) เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมของทางโครงการ

(ตัวแทนจากศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ สปสช. สมุทรปราการ)

- การดําเนินการท่ีผานมา เปนการดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) จึงมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบใน

รูปแบบของ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ของ กนอ. 

ซ่ึงมีตัวแทนภาคประชาชนจากชุมชนโดยรอบและตัวแทนจาก กนอ. ท้ังนี้ภายหลังที่โครงการไดรับอนุมัติ/อนุญาต จะมีการจัดต้ังคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA Monitoring Committee) เพ่ือตดิตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ ทั้งในระยะกอสราง

และระยะดําเนินการ โดยคณะกรรมการดังกลาว ประกอบดวย ตัวแทนภาคประชาชน ผูแทนหนวยงานราชการ/นักวิชาการในทองถิ่น และ

ตัวแทนจากโครงการ

-  ประชาชนในพ้ืนที่สามารถรับทราบขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมของ

ทางโครงการที่ตรวจวัดเปนประจําทุก 6 เดือนไดหรือไม

(แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากกรรมการหมูบาน พงษสกุล 2)

- หากตองการรับทราบขอมูลการตรวจวัดคณุภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ สามารถประสานงานไดที่โครงการ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

เทศบาลตําบลบางปู เปนตน เนื่องจากโครงการมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการดานส่ิงแวดลอมที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ เสนอตอหนวยงานที่เก่ียวของทุก 6 เดือน

สรุปประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวล จากการจัดประชุมรบัฟงความคิดเหน็ฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด 


