บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด

สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ค.1)
โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด
ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 3B) ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ “โครงการขยายโรงงงานปรับคุณภาพของเสียรวม”
บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด ไดจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ “โครงการขยายโรงงาน
ปรับคุณภาพของเสียรวม” จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมชั้น 5 เทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 392 คน และวัน
จันทร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีผูเขารวมประชุม จํานวน 189 คน ประกอบดวย ผูนําชุมชนและประชาชนใน
พื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบ หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานฯ หนวยงานราชการในระดับจังหวัด สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองทองถิ่น สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนผูสนใจ
ทั่วไป
สําหรับการประชุมรับฟงความคิดเห็น ค.1 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 คุณประกาศิต ยังคง รองนายกเทศมนตรีตําบลแพรกษา เปนประธานในพิธีกลาวเปดการประชุม และเมื่อวันจันทรที่ 5
มีนาคม พ.ศ. 2651 คุณธาดา สุนทรพันธุ ผูอํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เปนประธานในพิธีกลาวเปดประชุม โดยมีคุณกฤษฎาธร ทรัพยอุไรรัตน ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม บริษัท โฟรเทียร คอนซัล
แตนท จํากัด เปนผูนาํ เสนอขอมูลรายละเอียดโครงการและขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และในชวงรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ คุณสุทธิดา ฝากคํา
ผูจัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดลอมและสื่อสารองค กร บริ ษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินสุขภาพ และคุณกฤษฎาธร ทรัพยอุไรรัตน
ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม ไดรวมตอบขอซักถามและขอห วงกังวล บนเวทีรับฟ งความคิดเห็นฯ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อมและสุขภาพ ทั้งนี้คณะผูศึกษาจะนําประเด็น/ข อเสนอแนะ และขอหวงกังวลที่ไดจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ไปกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

การรับรูขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธโครงการ
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บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด

สรุปประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวล จากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล
1.รายละเอียดโครงการ
- โครงการจะรับกําจัดของเสียจากนิคมบางปู (เหนือ) ที่จะเปดดําเนินการในอนาคต หรือไม และปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นจากนิคมฯดังกลาวไดมีการคาดการณ
แลวหรือไมวาอยูในเกณฑที่โครงการสามารถรับกําจัดได
(คณะกรรมการหมูบาน ตําบลแพรกษาใหม)
- การดําเนินการของโครงการมีขอดี-ขอเสียอะไรบาง
(ตัวแทนจากโรงเรียนวัดแพรกษา)

-

- ขอใหชี้แจงวาการดําเนินการของโครงการ เปนการตั้ งโรงงานใหม หรือเปนการ ขยายโรงงาน เนื่องจากเปนการเพิ่มเติมชนิดของกากของเสียที่จะรับกําจัด โดยของ
กากของเสี ยดังกลา วเปนกากของเสี ยอั นตราย และตรวจสอบข อกํ าหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวของวาการดําเนินการโครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสีย
รวม สามารถดํ าเนิ นการได ตามขอ กํา หนดการให บังคั บใช ผั งเมื องรวมจั งหวั ด
สมุทรปราการ พ.ศ. 2556 หรือไม
- จะมั่นใจไดอยางไรวา โครงการจะไมรับกากของเสียจากตางประเทศเขามากําจัด
เนื่องจากประเทศไทย มีกากของเสียประเภท แบตเตอรรี่รถยนตไฮบริด และสาร
CFC เสื่อมสภาพในปริมาณนอย
(โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ)
-

คําชี้แจง
โรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) สามารถคัดเลือกบริษัทรับกําจัดของเสียที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยแบง
ตามชนิดของของเสียที่เกิดขึ้น เชน ของเสียอันตราย ของเสียไมอันตราย เปนตน หากโรงงานมีความตองการใหบริษัทเขามาเก็บขนของเสียเพื่อ
นําไปเผากําจัด บริษัทจะตองมีการตรวจชนิดและประเภท และลักษณะสมบัติของของเสียวาตรงตามเกณฑรับของเสียกําหนดไวหรือไม หากมีคา
ไมเปนไปตามเกณฑกําหนด โครงการจะปฏิเสธการรับของเสียดังกลาว นอกจากนี้ปริมาณของเสียที่สามารถรับกําจัดได จะตองไมเกินศักยภาพ
ของการเผากําจัดของเตาเผาตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EHIA)
การดําเนินการของโครงการมีขอดี ไดแก 1) เปนการใชงานเตาเผาใหเต็มประสิทธิภาพ 2) เพิ่มประเภทของเสียที่รับกําจัดโดยใหบริการกําจัดของ
เสียอันตรายที่ปนเปอนดวยโลหะหนักปริมาณต่ํา 3) เปนทางเลือกในการจัดการกากของเสีย สําหรับกากของเสียที่ยังไมมีบริษัทฯรับกําจัดใน
ปจจุ บัน เช น สาร CFC เสื่อ มสภาพ ชุ ดถุ งลมนิ รภั ยเสื่อ มสภาพ แบตเตอรรี่รถยนตไฮบริ ด เปนตน 4) เปน การลดพื้น ที่การฝงกลบ 5) ได
ผลิ ตภัณฑ พลอยได คือ ไฟฟ า สํ าหรับขอ เสี ย ไดแก 1) คาใชจายในการดําเนินโครงการสูง 2) คาใชจายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมสูงและตองมีผูเชี่ยวชาญในการควบคุมการปฏิบัติงาน และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 3) คาใชจายใน
การเผากําจัดของเสียคอนขางสูง ทําใหผูเขารับบริการไมมากนัก โดยสวนใหญจะเปนโรงงานที่เขารับมาตรฐานสากล ซึ่งตองการการจัดการของ
เสียที่ไดมาตรฐาน
ปจจุบันโครงการเปนโรงงานรับกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายดวยเตาเผา โดยมีความสามารถในการเผาแบงเปน เปนของแข็ง 100 ตัน/วัน
และของเหลว (น้ําเสีย) 40 ลบ.ม./วัน แตดวยลักษณะสมบัติของกากของเสียที่รับเขากําจัด มีคาความชื้นสูง และคาความรอนคอนขางต่ํา ทําให
ประสิทธิภาพการเผาไหมไมเปนไปตามที่กําหนดไว ดังนั้นโครงการจึงมีแนวคิดในการรับของเสียที่เปนของแข็งที่มีคาความรอนสูง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเผาไหม ภายหลังขยายโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมจะรับของเสียที่เปนของแข็งได ประมาณ 150 ตัน/วัน และ
ของเหลวไดประมาณ 123 ลบ.ม./วัน และจะมีการปรับปรุงระบบบําบัดมลพิษทางอากาศใหสอดคลองกับมลพิษที่เกิดขึ้น โดยไมไดขยายพื้นที่
โรงงานเพิ่มเติมแต ดังนั้นการดําเนินการของโครงการ จึงเปนการขยายขีดความสามารถโรงงานเดิม ทั้งนี้จากการตรวจสอบกฎกระทรวงใหบังคับ
ใชผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 พบวา พื้นที่โครงการตั้งอยูบนพื้นที่สีมวง (อ.1) ซึ่งกําหนดการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่
อุตสาหกรรม และคลังสินคา และการดําเนินการของโครงการ ไมไดเขาขายประเภทหรือชนิดโรงงานที่หามตั้ง/ขยายแตอยางใด อยางไรก็ตาม
บริษัทจะทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบการใชประโยชนท่ดี ิน
สําหรับของเสียที่โครงการจะรับเขามาจะเปนกากของเสียที่เกิดขึน้ ในประเทศไทยเทานั้น ทั้งนี้ปจจุบันมีการหามใชสาร CFC ทําใหเกิดการตกคาง
ในประเทศเนื่องจากไมมีบริษัทรับกําจัด CFC ในประเทศไทย ดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมศุลกากรจึงมีการประสานงานโครงการเพื่อ
หาแนวทางในการกําจัดสาร CFC อยางถูกวิธี สําหรับแบตเตอรรี่รถยนตไฮบริด บริษัทรถยนตในประเทศไดประสานโครงการเพื่อหาแนวทางใน
การนําโลหะที่มีมูลคาสูงกลับไปใชประโยชนในการผลิตแบตเตอรรี่ใหม เนื่องจากนโยบายในการผลิตรถยนตในอนาคตผูผลิตรถยนตมีแนวโนมจะ
จํ า หนา ยรถยนตไ ฮบริด ดั งนั้ น จะเห็ น ไดว านอกจากเพื่ อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเตาเผาแล ว ยั งเปนทางเลือ กในการจัด การกากของเสี ย
อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สําหรับการดําเนินการเก็บขนกากของเสียจากโรงงานแตละแหงนั้น โรงงานผูกอกําเนิดของเสียจะเปนผูคาดการณปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นภายใน
โรงงานเพื่อใหโครงการจัดหาภาชนะรองรับและกําหนดความถี่ในการเก็บขน สําหรับการปองกันการปนเปอนและกลิ่นรบกวนจากการรวบรวม
กากของเสีย บริษัทจะมีการจัดเตรียมภาชนะรองรับกากของเสียที่เหมาะสม (ถังขยะคอนเทนเนอร) ที่มีหลังคาปดคลุมและปองกันการรั่วซึม เพื่อ
ปองกันการปนเปอน ทั้งนี้ของเสียที่มีกลิ่น กําหนดใหโรงงานใสในภาชนะที่มีการปดมิดชิดเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
โครงการไมไดรับกําจัดขยะมูลฝอยจากชุมชน เนื่องจากการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเปนหนาที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น/เทศบาล ตามกฎหมายกําหนด

- การดําเนินการจัดเก็บกากของเสียจากโรงงานแตละแหง มีความถี่ในการจัดเก็บ อยางไร เพราะหวงกังวล เรื่องกากของเสียตกคางเชนเดียวกับขยะมูลฝอยที่ตกคาง
ในชุมชนอาจทําใหเกิดปญหาเรื่องกลิ่นรบกวนและปนเปอนกรณีเกิดฝนตก
- โครงการรับกําจัดขยะมูลฝอยจากชุมชนดวยหรือไม และมีความถี่ในการจัดเก็บ
อยางไร
(ตัวแทนจากซอยเดนชัย)
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชนปญญานครฟารมไก)
- การขยายโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมในครั้งนี้ สามารถรองรับกากของ - การขยายโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม จะสามารถรองรับชนิดและปริมาณของเสียที่เปนของแข็งไดสูงสุดตามความสามารถของเตาเผา
เสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นไดจากโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางเพียงพอหรือไม
เทานั้น ซึ่งของเสียที่เปนของแข็งปริมาณไมเกิน 150 ตัน/วัน และของเสียที่เปนของเหลวปริมาณไมเกิน 123 ลบ.ม./วันซึ่งการเผากําจัดของเสีย
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชนพนาสนธิ์โอเชียน)
ของโครงการไมไดครอบคลุมปริมาณของเสียทั้งหมดของประเทศ
- เครื่องจักร/อุปกรณที่โครงการใช เปนของประเทศไทยหรือนําเขาจากตางประเทศ - เครื่องจักร/อุปกรณของโครงการเตาเผาของเสียรับมอบมาจากญี่ปนุ เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุนสนับสนุนการดําเนินการ ทั้งนี้ภายหลังการดําเนินงาน
เปนเครื่องจักร/อุปกรณเกาหรือใหม
กรณีเกิดความเสียหายหรือชํารุด หรือตองเปลี่ยนอุปกรณ หากอุปกรณบางสวนสามารถแกไขหรือซอมแซมภายในประเทศไทยได โครงการจะใช
(แบบแสดงความคิดเห็น ไมระบุชื่อ)
บริการบริษัทภายในประเทศ ซึ่งบางบริษัทที่ใชบริการอาจเปนบริษัทในเครือของประเทศญี่ปุน สําหรับกรณีท่ีตองการความสามารถพิเศษ
เฉพาะตัวของเครื่องจักร/อุปกรณ โครงการจะสั่งนําเขาจากประเทศญี่ปุนโดยตรงเพื่อรักษามาตรฐานในการดําเนินการ
2. การจัดการสิ่งแวดลอม
- โครงการมีการพิจารณาความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดลอมและชุมชน - โครงการมีการพิจารณาความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดลอมดานตางๆในพื้นที่ศึกษา เชน มีการศึกษาผลกระทบตอสภาพบรรยากาศ
ตอการพัฒนาโครงการหรือไม
กลิ่นรบกวนและคุณภาพน้ําผิ วดิน เปนตน นอกจากนี้โครงการจะมี การศึกษาผลกระทบดานสุ ขภาพจากการดํา เนิน โครงการ เพื่อกําหนด
(ตัวแทนจากศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.สมุทรปราการ)
มาตรการดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เหมาะสมตอไป
2.1 คุณภาพอากาศ
- โครงการมี ก ารตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในดั ช นี ใ ดบ า ง มี ค วามถี่ ใ นการ - โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เชน
ตรวจวัดอยางไร และมีการนํา เสนอผลการตรวจวั ดดังกลาวใหกับ ชุมชนไดรับ 1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในดัชนี ฝุนละออง (TSP) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 2 ครั้ง/ป
ทราบหรือไม
2) คุณภาพอากาศจากปลองระบาย ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานการควบคุมการ
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชนปญญานครฟารมไก)
ปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 2 ครั้ง/ป
3) คุณภาพน้ําเสียที่ระบายจากโรงงาน 1 เดือน/ครั้ง ตามขอกําหนดลักษณะน้ําเสียที่ระบายเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรม
ของ กนอ.
โดยโครงการมีการสรุปผลการตรวจวัดใหตวั แทนประชาชนโดยรอบพื้นที่ทราบ ผานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการที่
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของ กนอ. ซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชนจากชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู
- หวงกังวลดานมลพิษทางอากาศ เนื่องจากพื้นที่ของตําบลแพรกษาใหม เปนพื้นที่ - โครงการจะทําการศึกษาผลกระทบดานมลพิษอากาศโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อประเมินวาเมื่อมีการระบายมลพิษทางอากาศจาก
รับลมที่พัดมาจากทางทิศใตและในอนาคตโครงการมีนโยบายรับกากของเสียที่มี โครงการ จะสงผลกระทบกับชุมชนใด เพื่อกําหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศใหเหมาะสมในการเฝาระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น
โลหะหนักปนเปอนเพิ่มมากขึ้น โครงการสามารถติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ จากการดําเนินโครงการ
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สรุปประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวล จากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล
คําชี้แจง
2.1 คุณภาพอากาศ (ตอ)
อากาศแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศให - โครงการจะทําการศึกษาผลกระทบดานมลพิษอากาศโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อประเมินวาเมื่อมีการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ประชาชนรับทราบไดหรือไม หรือติดตั้งสถานีตรวจวัดในพื้นที่ตําบลแพรกษาใหม โครงการ จะสงผลกระทบกับชุมชนใด เพื่อกําหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศใหเหมาะสมในการเฝาระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น
ไดหรือไม
จากการดําเนินโครงการ
(คณะกรรมการหมูบาน ตําบลแพรกษาใหม)
- ขอมูลกราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่นําเสนอ เปนการ แสดงคาสูงสุด หรือคาเฉลี่ยจากการตรวจวัด และเปนการตรวจวัดแบบตอเนื่อง
หรือไม หากคาคุณภาพอากาศเกินเกณฑมาตรฐานกําหนด มีแผนการดําเนินการ
อยางไร
(ตัวแทนจากโรงเรียนวัดแพรกษา)

ขอมูลผลตรวจวัดคุณภาพอากาศที่นําเสนอ (กราฟ) เปนคาสูงสุดจากการตรวจวัดแตละครั้ง ซึ่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) กําหนดใหมีการตรวจวัด ปละ 2 ครั้งๆ
ละ 7 วันตอเนื่อง
กรณีตรวจพบคาคุณภาพอากาศในบรรยากาศในชุมชนมีคาเกินเกณฑมาตรฐานกําหนด โครงการจะมีการตรวจสอบผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากปลองระบายของโครงการ เพื่อตรวจสอบวาผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากการดําเนินการของโครงการหรือไมหากมาจากโครงการจะตอง
กําหนดแนวทางแกไข

2.2 การจัดการน้ําเสีย
- โครงการจะมีการระบายน้ําเสียสูแหลงน้ําสาธารณะของชุมชนหรือไม
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชนซิตี้วิลเลจ)

- การจัดการน้ําเสียของโครงการ มีการจัดการดังนี้
1) น้ําเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน จะรวบรวมไปยังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปู
2) น้ําเสียจากบอรับขยะ จะฉีดเขาสูเตาเผาเพื่อกําจัด
3) น้ําทิ้งจากหอหลอเย็น จะฉีดเขาสูเตาเผาเพื่อกําจัด/รวบรวมไปยังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปู
4) น้ําเสียจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ จะฉีดเขาสูเตาเผาเพื่อกําจัด/สงไปกําจัดยังหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
5) น้ําเสียจากการลางพื้นและการทําความสะอาดรถขยะจะฉีดเขาสูเตาเผาเพื่อกําจัด/รวบรวมไปยังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคม
อุตสาหกรรมบางปู
6) น้ําฝนปนเปอน จะรวบรวมไปยังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปู
จากขอมูลการจัดการน้ําเสียขางตน จะเห็นไดวา น้ําเสียสวนที่ไมไดกําจัดโดยเตาเผา จะถูกรวบรวมไปยังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อบําบัดใหไดตามเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด กอนระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ โดยโครงการไมมีการระบาย
น้ําเสียออกนอกพื้นที่สูชุมชนโดยตรง
- โครงการควรมีการกําหนดแนวทาง และมาตรการในการจัดการน้ําเสีย กรณีเกิด - โครงการจะนําขอเสนอแนะดานการจัดการน้ําเสีย กรณีเกิดเหตุน้ําทวมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ไปกําหนดแนวทางในการจัดการน้ําเสียที่
เหตุน้ําทวมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อปองกันการปนเปอนออกสูแหลงน้ํา เหมาะสม และจะนําเสนอในการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอการทบทวนรางรายงาน การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพสําหรับ
สาธารณะ และเกิดผลกระทบตอชุมชน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.3) ตอไป
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากเทศบาลตําบลบางปู)
2.3 กลิ่นรบกวน
- ปจจุบันการดําเนินงานของโครงการมีแหลงกําเนิดกลิ่นรบกวนจากแหลงใดบาง - ปจจุบันโครงการมีแหลงกําเนิดกลิ่นรบกวนและแนวทางในการลดผลกระทบดานกลิ่นรบกวน ดังนี้
และมีแนวทางในการลดผลกระทบดานกลิ่นรบกวนอยางไร
1) พื้นที่รับกากของเสีย ไดแก Receiving House และ Refuse Pit โครงการมีการฉีดน้ํายาเพื่อลดกลิ่นรบกวน
(แบบแสดงความคิดเห็นจากชุมชนคอตอฝงน้ําเค็ม)
2) อาคารพักกากของเสีย โครงการมีการออกแบบอาคารพักของเสียเปนระบบสุญญากาศเพื่อรวบรวมกลิ่นไปเผากําจัดที่เตาเผา
- หากมีปญ หาเรื่องกลิ่ นรบกวนภายในชุม ชน สามารถแจ งโครงการผานชองทาง - หากชุมชนไดรับผลกระทบดานกลิ่นรบกวนสามารถติดตอไดที่ฝายมวลชนสัมพันธของโครงการ (คุณสุภาพ เบอรโทรศัพท 094-269-6266) เพื่อ
ใดบาง โครงการจะออกไปตรวจสอบกับชุมชนไดหรือไม
ตรวจสอบผลกระทบดังกลาว นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถติดตอเขาเยี่ยมชมโครงการฯ เปนหมูคณะเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชนซิตี้วิลเลจ)
ไดตลอดเวลาทําการ
- การประเมิ น ผลกระทบด า นกลิ่ นรบกวนจากการเผาของเสี ย มี วิ ธี การในการ - การประเมินกลิ่นรบกวน สามารถพิจารณารวมกับการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยใชขอมูลดังนี้
ประเมินอยางไร และสามารถประเมินไดหรือไมวาจะเกิดผลกระทบที่ระยะทาง 1) ขอมูลแหลงกําเนิด ไดแก ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น อุณหภูมิ ความเร็วของกาซที่ออกจากปลอง เปนตน
เทาไร รวมทั้งโครงการมีแนวทางในการควบคุมกลิ่นรบกวนดังกลาวอยางไร
2) อุตุนิยมวิทยา จากสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือกรมควบคุมมลพิษ เชน ขอมูลอุณหภูมิ ความเร็วและ
(รองประธานชุมชนคลองหัวลําภู)
ทิศทางลม ความดันบรรยากาศ เปนตน
(แบบแสดงความคิดเห็น ไมระบุชื่อ)
3) พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ พิจารณาพื้นที่ออนไหว เชน สถานใหบริการสาธารณสุข วัด โรงเรียน และชุมชน ในพื้นที่ 10*10 ตร.กม. จากที่ตั้ง
โครงการ
4) ขอมูลคุณภาพอากาศในปจจุบันบริเวณพื้นที่โดยรอบ
การประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศดวยแบบจําลองคณิตศาสตร สามารถประเมินไดวา พื้นที่ใดไดรับผลกระทบจากมลสารใด มีคา
ความเขมขนเทาไร และชวงเวลาใด และเมื่อนําคาความเขมขนที่ไดมารวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปจจุบัน กรณีพบวา มีคาเกิน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะตองปรับลดคามลพิษดังกลาวโดยการติดตั้งระบบบําบัดมลพิษทางอากาศเพิ่มเติม เพื่อ
ควบคุมการระบายออกมลพิษทางอากาศที่ระบายไปยังชุมชนไมใหเกินเกณฑมาตรฐาน
- การประเมินผลกระทบจากสารเคมีตอสุขภาพมีแนวทางในการประเมินอยางไร - การประเมินผลกระทบจากสารเคมี ตอสุขภาพจะใชผลที่ไดจากแบบจําลองคณิตศาสตรมาทําการประเมิน โดยการประเมินผลกระทบดาน
(รองประธานชุมชนคลองหัวลําภู)
สุขภาพจะเปนการพิจารณาคาความเขมขนที่จะยอมใหระบายออกตองต่ํากวามาตรฐาน ซึ่งเครงครัดมากกวาเกณฑการประเมินผลกระทบดาน
(แบบแสดงความคิดเห็น ไมระบุชื่อ)
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้สารเคมีบางชนิดหนวยงานในประเทศยังไมมีการกําหนด จะตองมีการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของจากตางประเทศ ซึ่งมี
การกําหนดมาตรฐานสากล เชน องคการอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข (สหรัฐอเมริกา) และองคกรพิทักษสิ่งแวดลอม (สหรัฐอเมริกา)
- การศึกษาผลกระทบดานสุขภาพของโครงการจะมีการศึกษาผลกระทบในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยมีการกําหนดกลุมมลพิษหลัก 7 กลุม
หลัก ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM-10) กลุมสารอินทรียระเหย (VOCs)
กลุมโลหะหนักตางๆ ที่คาดวาจะมีอันตรายสุขภาพ และกลุมไดออกซิน (Dioxin and Furan) และสารเคมีอื่นๆที่อาจเกิดไดจากการเผาไหม
- การรับรูเรื่องกลิ่นเปนการประเมินโดยใชความรูสึก เนื่องจากในระดับที่ความเขมขนที่เทากันบางคนรับรูถึงกลิ่นได ดังนั้น ในการประเมินผล
กระทบดานกลิ่นรบกวนจะพิจารณาวาสารเคมีตัวใดที่ทําใหเกิดกลิ่น และระดับเขมขนต่ําสุดที่ผานการทดลองวามนุษยสามารถมาใชเปนเกณฑ
ในการประเมิน โครงการจะตองมีการทําฐานขอมูลสารเคมีใชภายในโครงการและจําแนกคุณสมบัติความเปนพิษ เพื่อศึกษาและกําหนดมาตรการ
เพื่อลดผลกระทบดานสุขภาพ โดยการลดความเขมขนจากแหลงกําเนิด การควบคุมการดําเนินการ และการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง
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บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด

สรุปประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวล จากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล

คําชี้แจง

2.4 กากของเสีย
- บริษัทมีการติดตามตรวจสอบการขนสงกากของเสียจากโรงงานแตละแหงมายัง - การควบคุมการขนสงกากของเสียจากโรงงานเขาสูพื้นที่โครงการ ดังนี้
พื้นที่โครงการอยางไร
1) โรงงานจะตองขออนุญาตนํากากของเสียออกนอกพื้นที่กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและตรวจสอบลักษณะสมบัติ ของกากของเสีย กรณีผาน
(รองประธานชุมชนคลองหัวลําภู)
ตามเกณฑที่ทางบริษัทสามารถรับไปกําจัดได บริษัทจึงจะรับกากของเสียดังกลาวไปกําจัด
2) การรวบรวมกากของเสีย บริษัทจะเตรียมภาชนะรองรับกากของเสียไปตั้งที่โรงงาน เพื่อควบคุมใหไดมาตรฐานการเก็บรวบรวมและขนสงของ
เสีย
3) การนํากากของเสียออกนอกพื้นที่โรงงาน จะตองมีใบกํากับการขนสง (Manifest) ซึ่งจะมีการระบุประเภท ชนิด และปริมาณ เวลาที่นํากาก
ของเสียออกจากพื้นที่ รวมถึงสถานที่ที่นาํ ไปกําจัด
4) รถขนสงกากของเสียจะมีการติดตั้ง GPS เพื่อใหบริษัทจะสามารถตรวจสอบเสนทางการขนสงไดตลอดเวลา รวมถึงมีการติดตั้ง CCTV
ภายในหองโดยสาร ซึ่งสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับรถได เพื่อความปลอดภัยในการขนสง
5) เมื่อกากของเสียขนสงมาถึงโครงการ จะมีวิศวกรสิ่งแวดลอมตรวจสอบอีกครั้งวากากของเสียดังกลาวตรงกับที่แจงกําจัดตอโครงการหรือไม
หากชนิด/ประเภท ถูกตอง โครงการจะนําของเสียเขาสูกระบวนการกําจัดโดยการเผาตอไป
- กากของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการเผาไหม เชน ทราย มีการนํากลับไปใชใหม แต - ของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาไหมของโครงการ แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก
ของเสียประเภทอื่น เชน เถา มีการนํากําจัดที่ใด โดยวิธีการใด เถาที่เหลือจากการ 1) ทรายบางสวนที่ปะปนกับของเสียที่สามารถเผาไหมได โครงการจะทําการหมุนเวียนกลับมาใชใหม
เผากากของเสีย โครงการส ง ไปกํ า จัดที่ ใ ด โดยวิ ธี การใด มี อั น ตรายต อ ชุม ชน 2) ของเสียสวนที่ไมเผาไหม แบงเปน
ใกลเคียงหรือไม
(1) ของเสียสวนที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนได เชน เศษโลหะ บริษัทจะประสานผูรับซื้อเพื่อนํากลับไปใชใหม (Recycle)
(ตัวแทนจากชุมชนพัฒนาทรัพย)
(2) ของเสียประเภทอื่นที่ไมเปนอันตราย เชน เถาจากการเผา จะทําการตรวจวิเคราะหลักษณะสมบัติ หากไมเปนของเสียอันตรายจะสงไป
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชนเจริญทรัพย)
กําจัดที่บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด (ESBEC) ซึ่งเปนบริษัทรับกําจัดกากของเสียโดยวิธีฝงกลบแบบ
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชนปญญานครฟารมไก)
ถูกสุขาภิบาล
3) กากเสียที่เปนอันตราย โครงการจะประสานใหบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัด
4) เถาลอย จะทําการตรวจสอบลักษณะสมบัติ หากไมเปนกากของเสียอันตรายจะสงไปกําจัดที่ ESBEC กรณีเปนกากของเสียอันตรายจะ
ประสานบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนําไปกําจัด
ทั้งนี้การนํากากของเสียไปกําจัดนอกพื้นที่โครงการ โครงการตองขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอนดําเนินการ
2.5 คุณภาพน้ําใตดิน
- บริเวณหลุมฝงกลบกากของเสียของบริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เอนไวรอนเมนทอล - ปจจุบัน ESBEC มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินบริเวณพื้นที่โครงการ จํานวน 9 ครอบคลุมทิศทางการไหลของน้ํา บริเวณตนน้ํา (Up gradient)
คอมเพล็กซ จํากัด ไดมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินที่โครงการนํากากของเสีย และทายน้ํา (Down gradient) และ ESBEC ไดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินตั้งแตกอนเปดดําเนินการ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและภายหลังเปด
ไปกําจัดหรือไม
ดําเนินการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ทุก 6 เดือน รวมทั้งมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําบาดาล บริเวณชุมชนโดยรอบ เพื่อเปนการเฝาระวังการ
(ตัวแทนจากชุมชนพัฒนาทรัพย)
ปนเปอน โดยมีการจัดทํารายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกลาว เสนอตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของและชุมชน เปนประจําทุก 6 เดือน
2.6 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
- โครงการมีแนวทางในการปองกันน้ําทวมอยางไร
- โครงการมีการออกแบบพื้นที่ใหสูงกวาระดับถนนของนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อปองกันการเกิดน้ําทวม นอกจากนี้เพื่อปองกันการปนเปอนกาก
(แบบแสดงความคิดเห็น ไมระบุชื่อ)
ของเสียออกสูภายนอกพื้นที่โครงการกรณีเกิดน้ําทวม โครงการจัดใหการทําคันปองกันน้ําทวมโดยรอบพื้นที่รับกากของเสีย ทั้งในสวนของพื้นที่
เก็บกองและอาคารรับกากของเสีย นอกจากนี้โครงการจัดใหมีทีมปองกันเหตุฉุกเฉินประจําการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปองกันและสนับสนุนกําลัง
กรณีเกิดเหตุน้ําทวม รวมทั้งมีการติดตั้ ง CCTV โดยรอบพื้นที่เพื่อใหสามารถรั บทราบสถานการณไดอย างตอเนื่อ ง และผูบริหารโครงการ
สามารถสั่งการในการแกไขเหตุดังกลาวได แมไมอยูในพื้นที่โครงการ
2.7 การคมนาคมขนสง
- ควรประสานงานเจาหนาที่จากสถานีตํารวจภูธรบางปู เพื่อเขารวมประชุมรับฟง - โครงการไดเชิญตัวแทนสถานีตํารวจภูธรบางปู เพื่อเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ดวยแลว อยางไรก็ตามในขั้นตอนตอไป
ความคิดเห็น ฯ เพื่อรับทราบขอมูลโครงการและรับฟงแนวทางการแกไขปญหา โครงการจะเขาพบเพื่อสอบถามความคิดเห็นตัวแทนสถานีตํารวจภูธรบางปู เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการขนสงกากของเสียตอไป
สภาพการจราจรในพื้นที่
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากเทศบาลตําบลบางปู)
- ควรมีการควบคุมการขนสงกากของเสียเขาสูพื้นที่โครงการ เนื่องจากรถบรรทุก - ตั้งแตเปดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงป จจุบัน บริษัทฯใชถนนสุขุม วิทเปน เสนทางสายหลักในการขนสงของเสีย และโครงการ
กากของเสียเปนรถบรรทุกขนาดใหญ อาจสงผลกระทบดานสภาพการจราจรและ กําหนดให มีการติดตามตรวจสอบการขนสงอยางเครงครัด มีการติดตั้ง GPS เพื่อใหบริษัทจะสามารตรวจสอบเสนทางการขนสงไดตลอดเวลา
อุบัติเหตุในพื้นที่
รวมถึงมีการติดตั้ง CCTV ภายในหองโดยสาร ซึ่งสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับรถได เพื่อความปลอดภัยในการขนสง นอกจากนี้
(ตัวแทนจากศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ สปสช. สมุทรปราการ)
โครงการมีการมีการกําหนดแผนการขนสงเพื่อใหเกิดผลกระทบตอสภาพจราจรในพื้นที่นอ ยที่สุด
3. การมีสวนรวมของชุมชน
- นอกจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 แลว มี - การขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม เขาขายตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กระบวนการอื่นอีกหรือไมที่เกี่ยวกับของกับการรับฟงความคิดเห็นของชุมชน และ กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ดังนั้นจะตองมีการจัดใหมกี ระบวนการ
มีกรอบระยะเวลาอยางไร
รับฟงความคิดเห็น ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้
(แบบแสดงความคิดเห็น ไมระบุชื่อ)
1) กระบวนการ ค.1 : กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสว นไดเสียในการกําหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
2) กระบวนการ ค.2 : กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผู มีสวนไดเสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
3) กระบวนการ ค.3 : กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสียในการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่ ง แวดล อ มสํ า หรั บ โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรงทั้ ง ทางด า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
ภายหลังการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นทั้ง 3 กระบวนการแลวเสร็จ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EHIA) ของโครงการจะ
เสนอใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา โดยภายหลังจากรายงานฯไดรับความเห็นชอบ การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเปนหนวยงานอนุญาตของโครงการ จะจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสีย

หน้ า 4/5

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด

สรุปประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวล จากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล
3. การมีสวนรวมของชุมชน (ตอ)

- ขอใหโครงการเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรับรูขาวสาร โครงการอยางทั่วถึง
(รองประธานชุมชนคลองหัวลําภู)
- การดําเนินการมีสวนรวมของโครงการ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม อยางทั่วถึงหรือไม
(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ)

- ประชาชนในพื้นที่จะมีความมั่นใจไดอยางไรวาโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ ดานสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไว
(ผูชว ยผูใหญบาน หมูที่ 3 ตําบลบางปูใหม)

คําชี้แจง
ทั้งนี้ภายหลังการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น ค.1 แลวเสร็จ โครงการมีแผนจะจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ค.2 ในชวงเดือนเมษายนพฤษภาคม 2561 และกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ค.3 ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และคาดวา กนอ. จะจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ในชวงเดือนพฤษภาคม 2562
โครงการมีการประชาสัมพันธโครงการหลายชองทาง เชน ผูนําชุมชน หนวยงานราชการ การติดปายประกาศ สื่ออิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตาม
เพื่อใหการประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพ ในแบบประเมินหลังการประชุมไดมีแบบสอบถามถึงชองทางการติดตอสื่อสารที่สะดวกแกชุมชน
โครงการจะพิจารณาขอมูลดังกลาวและกําหนดรูปแบบในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหเหมาะสมตอไป
โครงการดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพสําหรับ
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. 2552
และการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้โครงการไดเชิญผูมีสวนไดเสียตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน ของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 7 กลุม ไดแก 1) ผูไดรับผลกระทบ 2) หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 3) หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 4) หนวยงานราชการในระดับตางๆ 5)
องค กรเอกชนด านสิ่ งแวดล อม องค กรพั ฒนาเอกชน องคกรอิสระด านสิ่งแวดลอ มและสุข ภาพ สถาบันการศึกษาภายในทอ งถิ่น และใน
ระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ 6) สื่อมวลชน และ 7) ประชาชนผูสนใจทั่วไป
นอกจากนี้ในขั้นตอนตอไปจะมีการลงพื้นที่เพื่อสํารวจความคิดเห็นระดับครัวเรือน ผูนําชุมชน รวมทั้งจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็น
กลุมยอยของหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนั้นจึงมั่นใจไดวาการดําเนินการกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ ประชาชนในพื้นที่จะได
เขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอน
บริษัทมีแผนการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมตามมาตรการที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยจัดจางบริษัทที่ปรึกษาที่
ไดรบั การขึ้นทะเบียนจากหนวยงานราชการ ทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวปจจุบันมีการตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) หนวยงานราชการ
• โครงการจะตองการจัดทํารายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ เสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ และสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปนประจําทุก 6 เดือน
2) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)
• คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของ กนอ. ซึ่งมี
ตัวแทนภาคประชาชนจากชุมชนโดยรอบและตัวแทนจาก กนอ. โดยคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม ตามมาตรการที่กาํ หนดในรายงาน EIA
นอกจากนี้ภายหลังที่โครงการไดรับอนุมัต/ิ อนุญาต จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA Monitoring
Committee) เพื่ อ ติ ดตามตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของโครงการ ทั้ งในระยะก อ สร า งและระยะดํ าเนิน การ โดยคณะกรรมการดัง กล า ว
ประกอบดวย ตัวแทนภาคประชาชน ผูแทนหนวยงานราชการ/นักวิชาการในทองถิ่น และตัวแทนจากโครงการ
บริ ษัทไดเชิญสถานประกอบการในพื้น ที่นิ คมอุตสาหกรรมบางปูเข า รว มประชุมรั บฟ งความคิ ดเห็นฯในครั้งนี้ โดยเชิญผา นทางชมรมนิคม
อุตสาหกรรมบางปู

- โครงการไดเชิญตัวแทนของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเขารวม ประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ดวยหรือไม
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชุมชนพนาสนธิ์โอเชี่ยน)
- อยากใหโครงการสนับสนุนงบประมาณหรือมีโครงการตรวจสุขภาพ (ตรวจโลหะ - การดําเนินการเผากําจัดของเสียของโครงการอยูภายใตการกํากับดูแลของ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนั้นการดําเนินการกิจกรรมการมี
หนัก) ของประชาชนในชุมชนปละ 2 ครั้ง
สวนร วมของประชาชนที่ผานมาจึงดําเนิ นการรวมกั บนิคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนั้น การเปดใหป ระชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตาม
(คณะกรรมการหมูบาน ตําบลแพรกษาใหม)
ตรวจสอบโครงการ และการตรวจสุขภาพใหประชาชนในพื้นที่ โครงการจะหารือรวมกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อดูความสอดคลองกับ
แผนงานกิจกรรมการมีสวนรวมตอไป
- มีการเชิญตัวแทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เขารวมการ - โครงการเชิญผูแทนจากการนิคมอุตสาหกรรมเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น ค.1 ในเวทีสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่จะดําเนินการขึ้น
ประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ หรือไม
ในวันจันทร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
(แบบแสดงความคิดเห็น ไมระบุชื่อ)
- เหตุ ใ ดโครงการจึ งไมมี ก ารจั ดตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ - การดําเนินการที่ผานมา เปนการดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) จึงมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบใน
สิ่งแวดลอม (EIA Committee) ทั้งที่เปดดําเนินการมานานแลว
รูปแบบของ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของ กนอ.
(ตัวแทนจากโรงเรียนวัดแพรกษา)
ซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชนจากชุมชนโดยรอบและตัวแทนจาก กนอ. ทั้งนี้ภายหลังที่โครงการไดรับอนุมัติ/อนุญาต จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
- ตองการใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA Monitoring Committee) เพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ ทั้งในระยะกอสราง
Committee) เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของทางโครงการ
และระยะดําเนินการ โดยคณะกรรมการดังกลาว ประกอบดวย ตัวแทนภาคประชาชน ผูแทนหนวยงานราชการ/นักวิชาการในทองถิ่น และ
(ตัวแทนจากศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ สปสช. สมุทรปราการ)
ตัวแทนจากโครงการ
- ประชาชนในพื้นที่สามารถรับทราบขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของ - หากตองการรับทราบขอมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ สามารถประสานงานไดที่โครงการ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ทางโครงการที่ตรวจวัดเปนประจําทุก 6 เดือนไดหรือไม
เทศบาลตําบลบางปู เปนตน เนื่องจากโครงการมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกรรมการหมูบาน พงษสกุล 2)
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของทุก 6 เดือน
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