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สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) 

ของบริษัท ปิ่นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) 

ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------- 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อไปนี้
จะเรียกว่า “โครงการ หรือ นิคมฯ”) เป็นนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การร่วมดำเนินการระหว่างการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
แนวคิดในการออกแบบโครงการให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมทั้งสาธารณูปโภค และการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการ รองรับ    
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ     
ในภาคตะวันออก  

 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
โครงการ 5 ขนาดพื ้นที ่ประมาณ 1 ,472-2-1 ไร่ (1,472.50 ไร่) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ สผ. แจ้งมติเห็นชอบรายงานฯ ดังหนังสือที่ ทส. 1009.3/2184    
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อมาบริษัทฯ ได้ขออนุญาตกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
และได้เริ่มพัฒนาโครงการมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558 และเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา  

 จากข้อมูลการพัฒนาโครงการ ระบุว่า ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่โครงการ จำนวน 13 แห่ง โดยเป็นโรงงานที่เปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 5 
แห่ง เนื้อที่รวมประมาณ 129.22 ไร่ โรงงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน จำนวน 3 แห่ง เนื้อที่รวม
ประมาณ 329.53 ไร่ และโรงงานที่ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5 โรงงาน เนื้อที่รวมประมาณ 229.65 ไร่ 
รายละเอียดดังตารางที่ 1-1 โดยโครงการได้มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
โรงงานและสถานประกอบการที่จะเข้ามาตั้งในพ้ืนที่โครงการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 - ระบบถนนภายในโครงการ  

 - อ่างเก็บน้ำดิบ ขนาด 10,000 ลูกบาศก์เมตร  

 - ระบบผลิตน้ำประปา ความสามารถในการผลิตสูงสุด 4 ,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบจ่าย
น้ำประปา 
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 - ระบบรวบรวมน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย
สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน และบ่อพักน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัด ขนาด 240,000 ลูกบาศก์เมตร 

 - บ่อหน่วงน้ำฝน ขนาด 300,000 ลูกบาศก์เมตร 

ตารางท่ี 1-1 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่โครงการปัจจุบัน 
เลขแปลง เปิดดำเนินการ เนื้อที่ (ไร่) ผลิตภัณฑ ์

G11 บริษัท อีโค อินฟินิค จำกัด 33.48 รีไซเคิลยางรถยนต์ที่ใช้แล้วให้เป็น
ผงคาร์บอนแบลค็ น้ำมัน 

ไพโรไลซสิ และเส้นใยเหล็ก 
G17 บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด 21.46 ผลิตอุปกรณไ์ฟฟ้าและอะไหล ่

G21 บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 26.46 ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ 
G22 บริษัท ไดโดะ ชิโมมูระ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ

ไทย) จำกัด 
26.47 ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ 

G24 บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด 21.35 ผลิตอุปกรณไ์ฟฟ้าและอะไหล ่
 รวม 129.22 - 

เลขแปลง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เนื้อที่ (ไร่) ผลิตภัณฑ ์
G02-G03 บริษัท ไมเดีย รีฟรจิเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) 

จำกัด 
203.45 ผลิตเครื่องปรับอากาศประเภทตา่ง 

ๆ รวมถึงอุปกรณ์ อะไหล่ ช้ินส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ 

G19 บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด 16.52 ผลิตและจำหน่าย สังกะส ี
ออกไซด ์

G25-G30 บริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด 109.56 ผลิตทองแดงบรสิุทธ์ิและโลหะ 
มีค่า 

 รวม 329.53 - 
เลขแปลง ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง เนื้อที่ (ไร่) ผลิตภัณฑ ์

G01 บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) 

87.05 โรงงานให้เช่า 

G13 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด 39.50 ผลิตฟลิ์มพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรม 

G16 บริษัท ซูมิโตโม อิเลค็ตริก ซินเตอร์ คอมโพเน้นท์ (ที) 
จำกัด 

30.00 ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์
และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกสจ์ากผง

โลหะขึ้นรูป 
G20 บริษัท นิปปอนสตีลลอจสิติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 16.57 คลังสินค้า 

G32-G33 บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด 56.53 - 
 รวม 229.65 - 

688.4 - 
ที่มา :  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน), เมษายน 2564  
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2. ความจำเป็นในการพัฒนาโครงการและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2561 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) ได้รับการประกาศจากคณะกรรมการนโยบาย           
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมแปรูปอาหารอุตสาหกรรมหุ ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิตัล และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชี วภาพ 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงวางแผนที่จะปรับปรุงผังแม่บทโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงการ รวมทั้งพัฒนา
พื้นที่เพิ่มเติมอีกประมาณ 67-1-19 ไร่ (67.30 ไร่) เพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพ่ิมเติมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องกับที่ได้รับการประกาศ
เขตส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งเพ่ิมเติมโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้ง      
ในพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการมีความต้องการในการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำ     
ในปริมาณมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนขออนุมัติและอนุญาตกับ กนอ. ต่อไป 

3. กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง 

 1) กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

  การกำหนดกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ พิจารณาคัดเลือกกลุ ่มอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพโอกาสขยายตัวสูง และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยพิจารณา                        
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ มีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ 
ได้แก่ กิจการอบพืชและไซโล กิจการผลิตถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กิจการบรรจุเก็บรักษา พืชผัก ผลไม้ และดอกไม้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจการผลิตภัณฑ์พลอยได้ ห รือ
เศษวัสดุทางการเกษตร กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (ยกเว้นสบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง) 
กิจการตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพมาตรฐาน ผลิตผลทางการเกษตร กิจการแปรรูปไม้ยางพารา เป็นต้น 

  (2) กลุ่มอุตสาหกรรมเบา กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิตสิ่งทอหรือชิ้นส่วน
กิจกรรมผลิตเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื ่องประดับ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือ                   
หนังเทียม กิจการผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตอุปกรณ์กีฬาหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตของเล่น กิจการ
ผลิตดอกไม้หรือต้นไม้ประดิษฐ์ และสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ กิจการผลิตเลนส์หรือแว่นตาหรือส่วนประกอบ กิจการ
ผลิตเวชกรรมหรืออุปกรณ์การแพทย์ กิจการผลิตเครื่องเขียนหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน 
กิจการผลิตกระเป๋าหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตแผ่นซึมซับ กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กิจการผลิตแห อวน 
กิจการผลิตกระดาษทราย เป็นต้น 
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  (3) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง : กิจการในอุตสาหกรรม
กลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิตเครื่องมือช่าง และเครื่องมือวัด กิจการผลิตเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ กิจการประกอบรถจักรยานยนต์ กิจการ
ประกอบรถยนต์ กิจการชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ (Plating) หรือ Anodize (Surface Treatment) กิจการ    
ชุบแข็ง กิจการผลิตยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ กิจการผลิต
เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ กิจการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการ
อุตสาหกรรม กิจการผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะที่ใช้ในการก่อสร้าง 
หรืออุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม กิจการผลิตเครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ กิจการผลิตและซ่อมบำรุงรักษา    
ตู้สินค้าแบบคอนเทนเนอร์ กิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

  (4) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ 
กิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้
กับเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการผลิตสารหรือแผ่น
สำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการ
ซอฟแวร์ เป็นต้น 

  (5) กลุ่มบริการสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ 
กิจการโลจิสติกส์ กิจการสาธารณูปโภคและการบริการพื้นฐาน กิจการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ กิจการพัฒนา
พื้นที ่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม กิจการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน 
(Calibration) เป็นต้นกลุ่มอุตสาหกรรมกิจการบริการและสาธารณูปโภค 

  (6) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ 
การข้ึนรูปพลาสติกเพ่ือผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ กิจการผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญในยา กิจการผลิตยา กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ กิจกรรมสิ่งพิมพ์ดิจิทัล เป็นต้น 

  (7) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการต่อยอดจาก 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 
ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม การเกษตรแปรรูป และโลจิสติกส์ และเพิ่มอีก 5 อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน 
การแพทย์ครบวงจร หุ่นยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ดิจิทัล เชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นต้น 

  (8) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 
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 2) กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง  

  โครงการมีการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ โดยห้ามมิให้ตั้งโรงงานที่มี
โอกาสก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำเสียในระดับสูง ได้แก่ 

  (1) โรงงานผลิตเยื่อ หรือการดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

  (2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันศัตรูพืชอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

  (3) โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอำนาจในการประหาร ทำลายหรือทำให้หมดสมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

  (4) อุตสาหกรรมถลุงแร่ และอุตสาหกรรมแยกแร่ 

  (5)  โรงงานกลั่นปิโตรเลียม 

  (6) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ 

  (7) โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 

  (8)  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ 

  (9) โรงงานที่ประกอบกิจการฟอกย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 

   (10) โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสี
หนังสัตว์ 

  (11) โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี หรือแต่งขนสัตว์ 

  (12) โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากกระดูกสัตว์ 

  (13) โรงงานทำอาหารจากสัตว์น้ำหรือบรรจุในภาชนะกระป๋องโลหะ 

  (14) โรงงานทำน้ำมันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ 

  (15) โรงงานทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะโลหะ 

  (16) โรงงานการทำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 

  (17) โรงงานต้ม กลั่น หรือผลิตสุรา 
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  (18) โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ 

  (19) โรงงานทำเบียร์ 

  (20) โรงงานทำน้ำอัดลม 

  (21) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ำมันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์
สำหรับใช้ยาหรืออุด 

  (22) โรงงานทำสบู่ที่เริ่มต้นการผลิตจากน้ำมันพืช หรือไขมันจากสัตว์ 

  (23) โรงงานทำน้ำมันหล่อลื่น และ/หรือจาระบีจากน้ำมันหล่อลื่นไม่ใช้แล้ว  

  (24) โรงงานผลิตถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ที่ผลิตจากกรดตะกั่ว/ตะกั่วกรด 

  (25) โรงงานรับซื้อแบตเตอรี่เก่าเพ่ือนำมาหลอมใหม่ 

  (26) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ หรือผลิตเหล็กกล้าในขั้นต้น ( Iron and 
Steel Basic Industries) 

  (27) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ หรือผลิตโลหะใน
ขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal Basic Industries) 

  (28) โรงงานประกอบกิจการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว 

4. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

  บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามประกาศสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  4.1  ส่งหนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมที่ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการฯ 
เหตุผลและความจำเป็น วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ก่อนเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ยังมี เอกสาร A3 เพื่อปิด
ประกาศเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน/หมู่บ้าน 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ขณะเดียวกันยังประชาสัมพันธ์เอกสาร
ดังกล่าวผ่านทาง สื่อออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ปรึกษา เฟซบุ๊กของบริษัทที่ปรึกษา และในกลุ่มไลน์ 
(สำหรับผู้ที่ประสงค์ เข้าร่วมการประชุมฯ) ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
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  4.2  ส่งวิดีโอบรรยายประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ของโครงการ ไปให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม ที่แจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ศึกษาก่อนการประชุม ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ยูทูป และเฟซบุ๊กของบริษัทที่ปรึกษา แก่ผู้สนใจเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในโครงการฯ 

  4.3  ภายหลังจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ในช่วงวันที่ 2-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 
โครงการยังได้เปิดให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อคำถาม ต่อเนื ่องอีก 15 วัน ตั ้งแต่วันที ่ 6 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปสามารถ
แสดงความคิดเห็นฯ เพ่ิมเติม 

5. การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมรับฟังความ
คิดเห็น ครั้งที ่2) 

  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย
ครั้งที่ 1) ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เน้นการประชุมด้วยรูปแบบออนไลน์ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่มีค่อนข้างมาก ส่งผลให้การจัดประชุม
ตามรูปแบบเดิม คือ การประชุมแบบเผชิญหน้าไม่สามารถดำเนินการได้ และเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส ดังนั้น จึงเลือกการประชุมด้วยรูปแบบออนไลน์ โดยได้แบ่งการประชุมออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

 5.1 การประชุมด้วยระบบ Line Meeting ใช้ประชุมสำหรับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งกลุ่ม
ประชาชนออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ 

 1) กลุ่มที่ 1 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 4 
บ้านเขาคันทรง หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง และกลุ่มวัฒธรรมชาวพุทธ กลุ่มนี้จัดการประชุมในวัน
อังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30–10.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน (ไม่นับรวม
เจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 

 2) กลุ่มที่ 2 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 8 
บ้านมาบแสนสุข หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาเกล้า และหมู่ท่ี 10 บ้านเจ้าพระยา กลุ่มนี้จัดการประชุมในวันอังคารที่ 2 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00–12.00 น. มีผู ้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน (ไม่นับรวมเจ้าของ
โครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 

 3) กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 1 บ้านหุบบอน 
ชุมชนบ้านหุบบอน หมู่ที่ 2 บ้านศิริอนุสรณ์ ชุมชนศิริอนุสรณ์ และหมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง ชุมชหมู่ที่ 3 บ้าน
เขาคันทรง กลุ่มนีจ้ดัการประชุมในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00–15.00 น. มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 31 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 
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 4) กลุ่มที่ 4 ได้แก่ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 6 บ้าน
เขาช่องลม ชุมชนบ้านเขาช่องลม และชุมชนพันเสด็จนอก (ตำบลเขาคันทรง) และหมู่ที่ 8 บ้านบ้านมาบเสมอ 
ชุมชนมาบเสมอ (ตำบลบ่อวิน) กลุ ่มนี้ จ ัดการประชุมในวันอังคารที ่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา  
15.00–17.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 

 5) กลุ่มที่ 5 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 4 
บ้านเขาคันทรง หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาเกล้า 
และหมู่ที ่ 10 บ้านเจ้าพระยา กลุ ่มนี้จัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที ่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา  
10.00–12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา)  

 6) กลุ่มที่ 6 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 4 บ้าน
พันเสด็จใน และหมู่ที่ 7 บ้านหนองก้างปลา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
หมู่ที่ 4 บ้านมาบคล้า หมู่ที่ 6 บ้านโสม และหมู่ที่ 7 บ้านมาบลำบิด กลุ่มนี้ จัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00–15.00 น. มีผู ้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน (ไม่นับรวมเจ้าของ
โครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา)  

 7) กลุ่มที่ 7 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง หมู่ที่ 1 
บ้านคลองกรำ และหมู่ที่ 3 บ้านหนองค้างคาว เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ชุมชนจอมพล และชุมชนเจ้าพระยา กลุ่มนี้จัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
เวลา 15.00–17.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 

 5.2  การประชุมด้วยระบบ Zoom Meeting ใช้ประชุมสำหรับกลุ่มหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ 
สื่อมวลชน หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป กลุ่มนี้จัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. มีผู ้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ  
และบริษัททีป่รึกษา) 

 5.3 การประชุมด้วยระบบเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ใช้ประชุมสำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป จากการประชุมทาง 
Zoom Meeting เป็นช่องทางเสริมเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจทั่วไปในสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด กลุ่มนี้จัดการ
ประชุมในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. พร้อมกับระบบ Zoom Meeting โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 88 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) 

 จะเห็นได้ว่า จำนวนผู้เข้าประชุมรวมทั้งหมด 374 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) 
ซึ่งรายละเอียดของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting แสดงดังตารางที่ 
5-1 ถึงตารางที่ 5-7 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Zoom Meeting แสดงดัง
ตารางที่ 5-8 ภาพบรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ทั้ง 2 รูปแบบ แสดงดังรูปที่ 5-1 และรูปที่ 5-2 
รายละเอียดประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 แสดงดัง
ตารางที่ 5-9 ถึงตารางท่ี 5-16 
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ตารางที ่5-1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ สถาบันศาสนา ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบท่ีต้ัง
โครงการ ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

28 

 1. ชุมชน/หมู่บ้าน รัศมี 3 กิโลเมตร 17 
 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  17 
 1) หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง  
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 6 
 2) หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ ์  
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 5 
 2. ชุมชน/หมูบ่้าน รัศมี 3-5 กิโลเมตร 9 
 2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง   
 1) หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง  
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 3 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 1 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 

 3. สถาบันทางศาสนา 2 
 1) วัดระเวิงรังสรรค์  
 - พระลูกวัด 1 
 2) วัดสุรศักด์ิ  
 - พระลูกวัด 1 
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

5 
11 

3. หน่วยงานราชการ 3.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 1 
 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
 - รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคม

อุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5  
1 
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ตารางที ่5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

3. หน่วยงานราชการ (ต่อ) 3.2 หน่วยงานระดับท้องถิ่น 1 
 1) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  
 - ผู้อำนวยการ 1 

5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง 4.1 สถาบันการศึกษา 3 
สิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน 1) โรงเรียนบ้านเขาคันทรง  
สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ  - ผู้อำนวยการ 1 
และนักวิชาการอิสระ 2) โรงเรียนบ้านระเวิงรังสรรค์  

 - รักษาการผู้อำนวยการ 1 
 3) โรงเรียนบ้านสุรศักดิ ์  
 - ผู้อำนวยการ 1 
 4.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทย-จีน 1 
 - สมาชิกกลุ่ม 1 
 4.3 กลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ 1 
 - ประธาน 1 

รวม 51 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนลว่งหน้า และการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์ Line Meeting ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เวลา 08.30-10.30 น. 
ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2564 

ตารางที ่5-2 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 2 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู ้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนที ่อาศัยอยู ่โดยรอบที ่ตั ้งโครงการ  
ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

24 

 1. ชุมชน/หมู่บ้าน รัศมี 3 กิโลเมตร 18 
 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  18 
 1) หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสขุ  
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 3 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 2) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาเกล้า  
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - กรรมการหมู่บ้าน 2 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 1 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
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ตารางที ่5-2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 2 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 2. ชุมชน/หมูบ่้าน รัศมี 3-5 กิโลเมตร 6 
 2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง   
 1) หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา  
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - กรรมการหมู่บ้าน 2 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

4 
9 

3. หน่วยงานราชการ 3.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 1 
 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
 - รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคม

อุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5  
1 

รวม 38 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนลว่งหน้า และการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์ Line Meeting ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เวลา 10.30-12.00 น. 
ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2564 

ตารางที ่5-3 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 3 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู ้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนที ่อาศัยอยู ่โดยรอบที ่ตั ้งโครงการ  
ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

28 

 1. ชุมชน/หมู่บ้าน รัศมี 3-5 กิโลเมตร 28 
 1.1 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  28 
 1) หมู่ที่ 1 บ้านหุบบอน   
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 2) ชุมชนหุบบอน   
 ผู้นำชุมชน  
 - ประธานชุมชน 1 
 - ที่ปรึกษา 3 
 - กรรมการชุมชน 3 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 3 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 3) หมู่ที่ 2 บ้านศิริอนุสรณ์  
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
 4) ชุมชนศิริอนสุรณ์  
 ผู้นำชุมชน  
 - ประธานชุมชน 1 
 - ที่ปรึกษา  
 - กรรมการชุมชน 2 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 5 
 5) หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง  
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 6) ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 5 

2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

6 
9 

3. หน่วยงานราชการ 3.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 3 
 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
 - รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคม

อุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5  
1 

 - เจ้าหน้าท่ี  2 
รวม 46 

หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนลว่งหน้า และการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์ Line Meeting ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
เวลา 13.00-15.00 น. 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2564 
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ตารางที่ 5-4 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 4 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู ้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนที ่อาศัยอยู ่โดยรอบที ่ตั ้งโครงการ  
ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

33 

 1. ชุมชน/หมู่บ้าน รัศมี 3-5 กิโลเมตร 33 
 1.1 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  33 
 1) หมู่ที่ 6 บ้านเขาช่องลม   
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 2) ชุมชนเขาช่องลม   
 ผู้นำชุมชน  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 1 
 - ที่ปรึกษา 1 
 - กรรมการชุมชน 7 
 3) ชุมชนพันเสด็จนอก   
 ผู้นำชุมชน  
 - ประธานชุมชน 1 
 - ที่ปรึกษา 1 
 - กรรมการชุมชน 3 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 5 
 4) หมู่ที่ 8 บ้านมาบเสมอ   
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
 5) ชุมชนมาบเสมอ   
 ผู้นำชุมชน  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 7 
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

5 
9 

3. หน่วยงานราชการ 3.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 2 
 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
 - รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคม

อุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5  
1 

 - เจ้าหน้าท่ี  1 
รวม 49 

หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนลว่งหน้า และการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์ Line Meeting ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
เวลา 15.00-17.00 น. 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2564 
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ตารางที ่5-5 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 5 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู ้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนที ่อาศัยอยู ่โดยรอบที ่ตั ้งโครงการ  
ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

58 

 1. ชุมชน/หมู่บ้าน รัศมี 3 กิโลเมตร 38 
 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  38 
 1) หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง  
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 9 
 2) หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ ์  
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 10 
 3) หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข  
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 11 
 4) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาเกล้า  
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 8 
 2. ชุมชน/หมู่บ้าน รัศมี 3-5 กิโลเมตร 20 
 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  20 
 1) หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง  
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 10 
 2) หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา  
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 10 
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

5 
9 

3. หน่วยงานราชการ 3.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 2 
 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
 - รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคม

อุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5  
1 

 - เจ้าหน้าท่ี  1 

รวม 74 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนล่วงหน้า และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ Line Meeting ในวันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เวลา 10.00-12.00 น. 
ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2564 
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ตารางที่ 5-6  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 6 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู ้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนที ่อาศัยอยู ่โดยรอบที ่ตั ้งโครงการ  
ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

38 

 1. ชุมชน/หมู่บ้าน รัศมี 3-5 กิโลเมตร 38 
 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  18 
 1) หมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน   
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - รองประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 3 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 4 
 2) หมู่ที่ 7 บ้านหนองก้างปลา   
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 6 
 1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว  20 
 1) หมู่ที่ 6 บ้านโสม  
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 3 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 6 
 2) หมู่ที่ 7 บ้านมาบลำบิด  
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 9 
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

5 
10 

3. หน่วยงานราชการ 3.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 1 
 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
 - รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคม

อุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5  
1 

 
 
 
 
 



-16- 

ตารางที่ 5-6 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 6 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

4. ประชาชนทั่วไป 4.1 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว  1 
 1) หมู่ที่ 4 บ้านมาบคล้า  
 ผู้นำชุมชน  
 - กำนันตำบลคลองกิ่ว 1 

รวม 55 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนล่วงหน้า และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ Line Meeting ในวันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เวลา 13.00-15.00 น. 
ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2564 

ตารางที่ 5-7 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 7 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู ้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนที ่อาศัยอยู ่โดยรอบที ่ตั ้งโครงการ  
ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

28 

 1. ชุมชน/หมู่บ้าน รัศมี 3-5 กิโลเมตร 28 
 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์  10 
 1) หมู่ที่ 3 บ้านหนองค้างคาว   
 ผู้นำชุมชน  
 - ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 8 
 1.2 เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา  18 
 1) ชุมชนจอมพล  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 1 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 7 
 2) ชุมชนเจ้าพระยา  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 2 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 6 
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

2 
8 

3. หน่วยงานราชการ 3.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 1 
 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
 - รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคม

อุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5  
1 
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ตารางที่ 5-7 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 7 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

4. ประชาชนทั่วไป 4.1 องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ ์ 1 
 1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองกรำ  
 ผู้นำชุมชน  
 - กำนันตำบลตาสิทธ์ิ 1 

รวม 40 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนล่วงหน้า และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ Line Meeting ในวันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เวลา 15.00-17.00 น. 
ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2564 

 
ตารางที ่ 5-8 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Zoom Meeting 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู ้นำช ุมชน ตัวแทนชุมชนที ่อาศัยอยู ่โดยรอบที ่ต ั ้งโครงการ  
ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

10 

 1. นิคม/สวน/เขตประกอบการอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 10 
 1) บริษัท เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม จำกัด  
 - เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อม 1 
 - เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 
 - พนักงาน 1 
 2) สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบรีุ  
 - เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อม 2 
 3) บริษัท อีโค่ อินฟินิค จำกัด  
 - พนักงาน 1 
 4) บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
 - EHS Specialist 1 
 5) บริษัท เค ยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด  
 - ผู้จัดการ 1 
 6) บริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด  
 - พนักงาน 2 

2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

2 
6 

3. หน่วยงานราชการระดับต่าง ๆ 3.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 2 
 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
 - รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม

ปิ่นทองโครงการ 5 
1 

 - ผู้ช่วยผู้ว่าการ 1 
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ตารางที ่ 5-8 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Zoom Meeting 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

3. หน่วยงานราชการระดับต่าง ๆ 3.2 หน่วยงานราชการส่วนภมูิภาค 1 
(ต่อ) 1) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี)  

 - นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1 
 3.3 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 5 
 1) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ชลบุร ี
 

 - นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1 
 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี  
 - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2 
 3) สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี  
 - นักวิชาการแรงงาน 1 
 4) แขวงทางหลวงชลบุรีท่ี 2  
 - รองผู้อำนวยการ 1 
 3.4 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ 3 
 1) ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง  
 - ปลัดอำเภอ 1 
 2) ที่ว่าการอำเภอศรีราชา  

 - ปลัดอำเภอ 1 
 3) สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง  

 - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ 1 
 3.5 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 3 
 1) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  
 - รองปลัด 1 
 - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 1 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว  
 - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 
4. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง 4.1 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 1 

สิ่งแวดล้อม องคก์รพัฒนาเอกชน - ประธานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทักษ์ทรัพยากรธรมชาต ิ  
สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ  และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จงัหวัดชลบุร ี 1 
และนักวิชาการอิสระ 4.2 รัฐวิสาหกิจ  2 

 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง  
 - วิศวกร 1 
 - ผู้ช่วยช่าง 1 
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ตารางที ่ 5-8 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Zoom Meeting 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

4. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง 4.3 สถาบันการศึกษา 3 
สิ่งแวดล้อม องคก์รพัฒนาเอกชน 1) โรงเรียนบ้านเขาคันทรง  
สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ  - ผู้อำนวยการ 1 
และนักวิชาการอิสระ (ต่อ) 2) โรงเรียนบ้านสุรศักดิ ์  
 - รองผู้อำนวยการ 1 
 3) โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก  
 - ผู้อำนวยการ 1 
5. ประชาชนทั่วไป 5.1 ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเฟซบุ๊ก ไลฟ์ 88 

รวม 126 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนล่วงหน้า และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ Zoom Meeting ในวันศุกรท์ี่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เวลา 09.00-12.00 น. 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2564 
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ตารางท่ี 5-9 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
 (กลุ่มที ่1 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-10.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ทีเ่กี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ 
- เนื่องจากจะมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

เข้ามาตั้งในโครงการ จึงมีความกังวลเนื่องจากที่ผ่านมา
เคยเกิดเหตุการณท์่อส่งก๊าซระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการ 
จึงขอให้โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงไฟฟ้าให้
ชุมชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง) 

- ในส่วนของตำแหน่งที่ตั ้งโรงไฟฟ้าโครงการได้จัดสรร
ตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าให้มีเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีพื้นท่ี   
สีเขียวและแนวกันชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ประชิดกับ
ชุมชนโดยตรง  

- สำหรับรายละเอียดและมาตรการด้านความปลอดภัย    
ในส่วนของท่อแก๊สและโรงไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี 
คลีนพาวเวอร์ จำกัด จะเป็นผู้เผยแพร่ในขั้นตอนการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโรงไฟฟ้าต่อไป 

- กำหนดให้ทุกโรงงานมีพื้นที่สีเขียวในพ้ืนท่ีโรงงานอย่างน้อย ร้อยละ 
5 ของพื้นที่โรงงาน 

- โรงงานในโครงการต้องจัดให้มีแนวป้องกัน หรือพื้นที่แนวกันชน           
เชิงนิเวศ หรือพ้ืนท่ีสีเขียว 

- บริเวณพื้นที่ประชิดพื้นที่บุคคลอื่นที่เป็นที่พักอาศัยมีมาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผู ้อาศัยในพื้นที่
ดังกล่าว ดังนี ้
• จัดให้มีแนวกันชนความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยไม้ยืนต้น

เร ือนยอดทรงพุ ่มสูง ปลูกสลับ 3 แถวสลับฟันปลา มีการ
คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหามลพิษในพื้นท่ี 
โดยเป็นไม้ไม่ผลัดใบ หรือพรรณไม้ดั้งเดิมของท้องถิ่นที่มีความ
สูง และทรงพุ่มเหมาะสม มีคุณสมบัติในการดูดซับ (Adsorption) 
มลพิษต่าง ๆ ได้ 

• คัดเลือกโรงงานท่ีจะตั้งบริเวณดังกล่าวเป็นโรงงานท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ 

• กำหนดให้โรงงานมีพื ้นที่สีเขียว ร้อยละ 5 ของพื้นที่โรงงาน
ทั้งหมด 

• ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานบริเวณดังกล่าว
อย่างสม่ำเสมอ 
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ตารางท่ี 5-9 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่1 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-10.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 
- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์การขยายพื้นที่โครงการหรือเพื่อการ
จัดตั้งโรงไฟฟ้า 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการประชุม
เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการส่วนขยาย โดยมีการ
นำเสนอข ้อม ูลโรงไฟฟ ้า และการออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการเพื่อรองรับพื้นที่โครงการส่วน
ขยายและการเข้ามาตั ้งของโรงไฟฟ้าเพื ่อให้ชุมชนได้  
รับทราบในเบื้องต้นว่าจะมีโรงไฟฟ้าเข้ามาตั้งในโครงการ 
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่
จะต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนได้รับทราบในขั้นตอนการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

-  

- ให้เพิ ่มเติมรายละเอียดโรงไฟฟ้าที ่จะเข้ามาตั ้งใช้
เทคโนโลยีของประเทศใด อายุการใช้งานนานเพียงใด 
และการจัดการเคร ื ่องจ ักร/อุปกรณ์ภายหลังเปิด
ดำเนินการจะมีมลพิษหรืออันตรายต่อพื ้นที ่ช ุมชน
หรือไม่ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งในโครงการเป็นโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการ
ผลิตสูงสุดประมาณ 140 เมกะวัตต์ สำหรับข้อมูลที่
เก ี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีที ่ใช้และอายุการใช้งานของ
โรงไฟฟ้า ทางโรงไฟฟ้าจะต้องนำเสนอแก่ชุมชนในช่วง
ของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของโรงไฟฟ้า 

-  
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ตารางท่ี 5-9 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่1 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-10.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม 

2.1 คุณภาพอากาศ 

- ปัจจุบันได้รับผลกระทบด้านกลิ่นจากโรงงานภายใน
โครงการ จึงขอให้โครงการตรวจสอบและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง) 

- โครงการขอรับประเด็นดังกล่าวไปดำเนินการโดยทางการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเข้าไปดำเนินการ
ตรวจสอบสาเหตุและหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการ
กระทำความผิดส่งผลให้เก ิดผลกระทบต่อชุมชนจะ
ดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- โครงการต้องดำเนินการจัดตั ้งศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนจากชุมชน
โดยรอบ โดยอยู่บริเวณด้านหน้าพ้ืนท่ีโครงการหรือท่ีสำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมฯ พร้อมมีป้ายและหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้ให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ 24 ชั่วโมง 
เพื ่อร ับฟังข้อร้องเร ียนจากชุมชนและประสานงานแก้ไขตาม
สถานการณ์ต่อไป 

- โครงการมีนโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
อย่างไร  
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- ปัจจุบันประเทศไทยเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ ่งหมายความว่า
โครงการต้องร่วมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว
ด้วย 
 

- กำหนดให้โครงการและโรงงานต่าง ๆ มีระบบการเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมตามโครงการธงขาวดาวเขียว หรือ EIA 
Monitoring หรือโครงการอื่นท่ีเทียบเท่าท่ีการนิคมฯ ได้กำหนดขึ้น 

- รณรงค์/ขอความร่วมมือให้โรงงานต่าง ๆ ให้จัดทำแผนงานและการ
ดำเนินงานและเข้าร่วมดำเนินการเพื่อขอการรับรอง ISO 14001 
หรือ ISO 50001 หรือ ISO 45001 หรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry: GI) และการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

- โรงงานในโครงการต้องดำเนินงานเกี่ยวกับระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
สีเขียว 

- กำหนดให้โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งในโครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง 
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ตารางท่ี 5-9 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่1 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-10.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

เสนอแนะให้โครงการมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านอากาศ
ของโครงการ เนื ่องจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลที ่อยู ่ทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก    
เฉียงเหนือของโครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ทางด้านอากาศจากลมที่พัดมาจากทิศใต้ 3 เดือน ลมที่
พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ 6 เดือน และหมู่ที ่ 4 
ได้รับผลกระทบจากลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
6 เดือน ซึ่งในอนาคตจะมีการรับโรงไฟฟ้าขนาด 140 
เมกะวัตต์ เข้ามาตั้งในโครงการและคาดว่าในอนาคต  
5-10 ปีข้างหน้าจะมีมากขึ้น อยากให้กำหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ตัวแทนหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง 

- (ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา - โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น 
การควบคุมมลพิษจากปล่องระบาย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการ
จัดการมูลฝอยและกากของเสีย เป็นต้น แก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม 
เช่น แผ่นพับ การประชุม หรือวิทยุชุมชน 

- ประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงการ
ดำเนินโครงการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน 
- เสนอแนะให้เพิ่มเติมจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณ

โรงงานน้ำตาลตะวันออก บริเวณใกล้กับหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ ์
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาความ
เหมาะสม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณภายในนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 

-  
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ตารางท่ี 5-9 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่1 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-10.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- ขอให้โครงการจัดการฝึกอบรมด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้แก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อ
รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
(ตัวแทนหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 
(ตัวแทน หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและจะให้
เจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องประสานงานกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมอีกครั้ง 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกอบรม
การป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในชุมชน หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน
จากการดำเนินงานของโครงการ  

- ขอให้โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับชุมชนเพื่อไว้ใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   
ในทุกหมู่ เช่น ตลาดมาบปู บริเวณหมู่ที่ 4 เป็นต้น 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาจัดทำแผน
มวลชนสัมพันธ์ต่อไป 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกอบรม
การป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในชุมชน หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน
จากการดำเนินงานของโครงการ  

- ขอให้จ ัดตั ้งคณะทำงานด้านความปลอดภัยเข้ามา
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจาก
โรงไฟฟ้า เช่น การระเบิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 

   (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกอบรม
การป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในชุมชน หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน
จากการดำเนินงานของโครงการ  

4. สาธารณสุข 
- ขอให้สนับสนุนด้านสุขภาพ เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่มี

บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอและผู้ป่วยบางกลุ่ม
ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการได้ จึงขอให้โครงการจัด 

- โครงการจะจัดทำแผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในการ
สนับสนุนอุปกรณ์หรืองบประมาณให้กับหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ โครงการจะประสานงานให้กับ 

- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 5-9 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่1 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-10.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
4. สาธารณสุข (ต่อ) 

ให้มีบุคลากรทางการแพทย์มาประจำที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง) 

โรงงานในพื้นที่ในการจัดทำแผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
ในด้านสาธารณสุข 

 

5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- จะมีมาตรการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าในโครงการ

หรือไม่อย่างไร 
(ตัวแทนหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

- โครงการจะประสานงานกับโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งในการ
พิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว 

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา 
เช่น การจัดให้มีการเข้าเยี ่ยมชมโครงการตามความเหมาะสม       
เป็นต้น 

- ขอให้โครงการส่งเสริมให้มีการจัดอบรมภาษา เช่น 
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ของสถานศึกษาภายในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง เพื่อเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องจากท้ังสองภาษาเป็นภาษา
สำคัญที่จะใช้ในอนาคต ต้องการให้ส่งเสริมให้นักเรียน
ในพื้นที่ได้เข้าร่วมอบรมด้วย 
(ตัวแทนหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

- โครงการจะประสานงานไปยังโรงงานในโครงการรวมถึง    
ผู ้ที ่จะเข้ามาลงทุนในโครงการว่ามีการจัดกิจกรรมการ
อบรมดังกล่าวหรือไม่ 

- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 5-9 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่1 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-10.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 
- ควรจัดกิจกรรมอบรมหรือส่งตัวแทนจากชุมชนไปอบรม

ด้านการทำอาหาร เช่น โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบ
อาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก ของสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน จังหวัดชลบุรี เพื ่อเป็นการเสริมทักษะด้าน
อาชีพและเปิดโอกาสให้ขายอาหารภายในโครงการ 
(ตัวแทนหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา - กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 

- โครงการและโรงงานในพื้นที่โครงการต้องมีการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ที่มีความเชื ่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื ้นที่       
ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value: CSV) ที่ยั่งยืน 

- โครงการควรเปิดโอกาสให้พระภิกษุเข้าไปจัดกิจกรรม
ฟังธรรมเทศนาให้แก่พนักงานในของโรงงานต่าง ๆ ภายใน
โครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านจิตใจและวัฒนธรรม 
เนื่องในชุมชนมีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จึงอยากให้
โครงการหรือโรงงานมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
(ตัวแทนหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและ
ประชาสัมพันธ์ให้โรงงานในพื้นที่โครงการรับทราบ 

- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 

- โครงการควรนำป้ายรับเรื ่องร้องเร ียน รวมถึงป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากโครงการ เช่น การ
เปิดรับสมัครพนักงาน การดำเนินการโครงการ เป็นต้น 
มาติดตั้งที่ชุมชนต่าง ๆ โดยระบุข้อมูล เบอร์โทรศัพท์     
ที่สามารถติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการ    
ได้โดยตรง 

- โครงการจะส่งเจ้าหน้าท่ีมวลชนสัมพันธ์เข้าไปประสานงาน
กับชุมชนต่อไป 

- โครงการต้องดำเนินการจัดตั ้งศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนจากชุมชน
โดยรอบ โดยอยู่บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการหรือที่สำนักงานนคิม
อุตสาหกรรมฯ พร้อมมีป้ายและหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้ให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ 24 ชั่วโมง 
เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากชุมชนและประสานงานแก้ไขตามสถานการณ์
ต่อไป 
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ตารางท่ี 5-9 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่1 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-10.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

(ตัวแทนหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกรณีได้ผลกระทบจากการ
ดำเนินการโครงการให้ชุมชนได้รับทราบเพื่อเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร 

- ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์
จากชุมชนและจะต้องรวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์ พร้อมผลการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้งตามขั้นตอนการรับและการตอบ
กลับข้อร้องเรียน 

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของโครงการหรือโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
เขาคันทรงและบอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชนโดยรอบ 

- อยากให้โครงการจ่ายไอน้ำจากโรงไฟฟ้าให้กับชุมชนไว้
ใช้ในกิจการรัฐวิสาหกิจชุมชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
(ตัวแทนหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

- โครงการไม่สามารถบังคับโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่
ดำเนินการจ่ายไอน้ำให้กับชุมชนได้ เนื ่องจากกิจกรรม
มวลชนสัมพันธ์ต้องเป็นความสมัครใจของโรงไฟฟ้าไออาร์
พีซี คลีน แต่บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด 
(มหาชน) จะมอบนโยบายให้ หากชุมชนต้องการให้
โรงไฟฟ้าช่วยเหลือหรือสนับสนุนชุมชนในด้านใด สามารถ
แจ้งให้รับทราบในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
โรงไฟฟ้าได้โดยตรง 

-  
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ตารางท่ี 5-9 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่1 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-10.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 
- ขอให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลผลการสำรวจสภาพ

เศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลจาก
การดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ เพื่อให้รับทราบ
ข้อห่วงกังวลหรือความต้องการของชุมชนเพื่อจะนำ
ข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาชุมชนต่อไป 
(ตัวแทนหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

- โครงการจะประสานงานส่งต่อข้อมูลผลการสำรวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนให้ประธานกลุ ่มวัฒนธรรม    
ชาวพุทธ เพื ่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
ชุมชนต่อไป 

- โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น 
การควบคุมมลพิษจากปล่องระบาย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการ
จัดการมูลฝอยและกากของเสีย เป็นต้น แก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม 
เช่น แผ่นพับ การประชุม หรือวิทยุชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา 
เช่น การจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมโครงการตามความเหมาะสม เป็นต้น 

- ขอให้โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการศึกษา เช่น 
แท็บเล็ต/โน้ตบุ๊กที่โรงงานในโครงการผ่านการใช้งาน/
ยกเลิกใช้งานให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้นักเรียน
ต้องเรียนออนไลน์ซึ่งบางรายไมม่ีอุปกรณ์ดังกล่าว ทำให้
ขาดโอกาสในการเรียน 
(ตัวแทนหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวและประสานงาน
ให้กับโรงงานในพื้นที่หากมีอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ใช้งานแล้ว
ให้ส่งต่อให้กับชุมชนต่อไป 

- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 

- โครงการจะประสานขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
กรณีท ี ่ม ีอ ุปกรณ์การสื ่อสารที ่ไม่ ใช ้งานแล้วให ้ประสานงาน
สถาบันการศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อ
บริจาค สนับสนุนการศึกษา 

- ปัจจุบันในชุมชนมีโครงการทำบุญ 7 วัด ภายใน 1 วัน 
อยากให้โครงการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมดังกล่าว เช่น การทำป้ายติดประกาศประชาสัมพนัธ์
ให้ชุมชน เป็นต้น 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาจัดทำแผน
มวลชนสัมพันธ์ต่อไป 

- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 5-9 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่1 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-10.30 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 
(ตัวแทนหมูที่ 7 บ้านระเวิง)  
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

- ขอให้บันทึกข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้และจัดทำสรุปการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเผยแพร่ให้ชุมชนได้รับทราบ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- บริษัทที่ปรึกษาจะมีการจัดทำสรุปประชุมรับฟังความ
คิดเห็น โดยบันทึกข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวลของผู้เข้าร่วม
ประชุม และมีการเผยแพร่ต่อชุมชนและหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบภายหลังการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นแล้วเสร็จ 

-  

- ขอให้โครงการจัดทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับ
โรงงานในโครงการเพื่อให้มีงบประมาณที่เพียงพอใน
การจัดกิจกรรมให้ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์
ที่ดีต่อโรงงานในโครงการและชุมชน 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาจัดทำแผน
มวลชนสัมพันธ์ร่วมกับโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ
ต่อไป 

- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 

(ตัวแทนหมูที่ 7 บ้านระเวิง)  
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

  

- ภายหลังช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย ในอนาคต
หากมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอยากให้ดำเนินการ
เป็นกลุ่มย่อยในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ได้อย่างทั่วถึงและไม่ต้องเดินทางไปในพื้นที่โครงการ
เท่านั้น 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 

- ในอนาคตหากมีการจัดประชุมภายหลังช่วงสถานการณ์    
โควิด-19 โครงการจะพิจารณารูปแบบของการจัดประชุม
ที่เหมาะสมต่อไป 

-  
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ตารางท่ี 5-10 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
 (กลุ่มที ่2 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ 

- จะมั่นใจได้อย่างไรว่ามาตรการที่โครงการกำหนดด้าน
สิ่งแวดล้อมจะไม่มีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 
(ตัวแทนหมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 

- จากการดำเนินการที ่ผ่านมาของโครงการซึ่งมีโรงงาน
มากกว่าร้อยละ 60 เข้ามาเปิดดำเนินการในพื้นที่ยังไม่มี
เหตุการณ์ที่ชุมชนแจ้งร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการ
ดำเนินงานของโครงการอย่างไรก็ตาม โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการให้ครบถ้วนและเคร่งครัด 

- โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น 
การควบคุมมลพิษจากปล่องระบาย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการ
จัดการมูลฝอยและกากของเสีย เป็นต้น แก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธ์     
ที่เหมาะสม เช่น แผ่นพับ การประชุม หรือวิทยุชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา 
เช่น การจัดให้มีการเขา้เยี่ยมชมโครงการตามความเหมาะสม เป็นต้น 

- ประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงการ
ดำเนินโครงการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

- บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ต้องว่าจ้าง
หน่วยงานกลาง (Third Party) เพื ่อดำเนินการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ
เสนอรายงานผลการปฏิบ ัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เร ื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่  
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ตารางท่ี 5-10 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่2 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

  กำหนดไว้ในรายงานการประเม ินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ซึ่ง
ผ ู ้ดำเนินการหรือผู ้ขออนุญาตจะต้องได้ร ับอนุญาตให้ดำเนิน
โครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

2.1 คุณภาพอากาศ 

- มลพิษที่เกิดจากโครงการมีการกรองก่อนหรือไม่  
- มีมลพิษด้านอื่น ๆ ที่เกิดจากโครงการอีกหรือไม ่มีความ

วิตกกังวลเนื่องจากโครงการตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนมาก 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาเกล้า) 

- โรงงานที่เข้ามาตั้งในโครงการมีการกำหนดค่าควบคมุการ
ระบายมลพิษทางอากาศ โดยจะต้องควบคุมให้ไม่เกิน
เกณฑ์ที ่มาตรฐานที ่หน่วยงานราชการกำหนด โดยค่า
อัตราการระบายดังกล่าวมีการประเมินผลกระทบร่วมกับ
นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงพ้ืนท่ีโครงการ ทั้งนี้ โรงงานที่มี
การระบายมลพิษทางอากาศต้องมีการขออนุญาตการนคิม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งในแต่ละโรงงานต้องมี
การติดตั ้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื ่อบำบัด
อากาศก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์
ที่ กนอ. กำหนด โดยมีทั้งการควบคุมที่ต้นทางและปลายทาง 

- โครงการต้องควบคุม ดูแลและจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทาง
อากาศให้เป็นไปตามค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ ซึ ่งได้เผื ่อค่าสูงสุดที่โครงการสามารถระบายออกสู่
บรรยากาศได้อีกร้อยละ 20 (Safety Factor) แก่พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
ได้แก่ TSP, SO2 และ NO2 

- โครงการต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของมลสารที่ระบายออกจาก
ปล่องของโรงงาน เช่น ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ให้มีค่าตามที่

กฎหมายกำหนดหรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร ื ่อง 
กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ. 2549 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 หรือประกาศฉบับล่าสุด ทั้งนี้ อัตราการ
ควบคุมค่าการระบายมลพิษต้องอยู่ภายใต้ค่าควบคุมตามที่ระบุไว้ใน
รายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ 
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ตารางท่ี 5-10 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่2 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
- ขอให้โครงการมีการดูแลปัญหาฝุ่นละออง และน้ำเสีย 

(ตัวแทนหมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 
- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป - โครงการต้องควบคุม ดูแลและจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทาง

อากาศให้เป็นไปตามค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ ซึ ่งได้เผื ่อค่าสูงสุดที่โครงการสามารถระบายออกสู่
บรรยากาศได้อีกร้อยละ 20 (Safety Factor) แก่พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
ได้แก่ TSP, SO2 และ NO2 

- โครงการต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของมลสารที่ระบายออกจาก
ปล่องของโรงงาน เช่น ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ให้มีค่าตามที่

กฎหมายกำหนดหรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง 
กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ. 2549 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 หรือประกาศฉบับล่าสุด ทั้งนี้ อัตราการ
ควบคุมค่าการระบายมลพิษต้องอยู่ภายใต้ค่าควบคุมตามที่ระบุไว้ใน
รายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ 

- โครงการจะต้องควบคุม ดูแลและจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทาง
อากาศในพื้นที่โครงการโดยใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์ หากโรงงานใดต้องการระบายมลพิษทางอากาศ
เกินกว่าที่อัตราการระบายมลพิษท่ีกำหนดไว้ ต้องได้รับอนุญาตจาก
โครงการก่อน โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราการระบายมลพิษรวม (Total  
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ตารางท่ี 5-10 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่2 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

  Loading) ของโครงการจึงจะจัดสรรให้ได้ ภายใต้ความเห็นชอบจาก
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- โครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพของ
โครงการ มีลักษณะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond) และบ่อเติมอากาศ (Aeration Pond) โดยมี
ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม 3,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อ
รองรับน้ำเสียจากพื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโครงการ 

- โครงการต้องควบคุมคุณภาพน้ำท้ิงภายหลังการบำบัดให้มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

- กำหนดให้คุณภาพน้ำทิ ้งภายหลังการบำบัดของโครงการมีค่า
คุณภาพน้ำให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฉบับล่าสุดโดยกำหนดค่า BOD ไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า
ออกซิเจนละลายไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร 
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ตารางท่ี 5-10 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่2 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 การจัดการน้ำใช้-น้ำเสีย 
- เนื ่องจากโครงการส่วนขยายมีความต้องการน้ำใช้ใน

ปริมาณมาก โครงการมีแผนรองรับการจัดสรรทรัพยากร
น้ำอย่างไร เนื่องจากบางปีจะเกิดสถานการณ์ขาดแคลน
น้ำในภาคตะวันออก  
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา) 

- ปัจจุบันโครงการรับน้ำดิบจากบริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนำ้ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EAST WATER) 
ทั้งนี้ ภายหลังการดำเนินการโครงการสว่นขยายโครงการมี
แผนลดปริมาณการใช้น้ำจาก EAST WATER โดยจะรวบรวม
น้ำฝนที่ตกภายในโครงการเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนและใช้เป็น
น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา นอกจากนี้ จะมีการนำทิ้ง
หลังการบำบัดไปปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อผสมน้ำดิบผลิต
น้ำประปาเพื่อลดการใช้ปริมาณน้ำดิบ 

- โครงการจะนำน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ ดังนี ้
• นำไปใช้ผสมน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา 1,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
• นำไปใช้รดน้ำต้นไม้/สนามหญ้า ภายในพื้นที่สีเขียวและพื้นที่  

กันชนของโครงการปริมาณ 1,239 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในช่วง   
ฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) 

• ระบายน้ำทิ้งลงสู่ห้วยมาบเอียง ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 2,869 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) 

- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำภายในพ้ืนท่ีโครงการ จำนวน 1 แห่ง ขนาดพื้นที่
ประมาณ 35.77 ไร่ ซึ ่งมีปริมาตรของบ่อหน่วงน้ำ ไม่น้อยกว่า 
409,925 ลูกบาศก์เมตรสามารถกักเก็บน้ำฝนได้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
3 ช่ัวโมง ก่อนระบายลงสู่ห้วยมาบเอียงในอัตราการระบายน้ำไมเ่กนิ
ก่อนพัฒนาโครงการ  

2.3 การคมนาคมขนส่ง 
- เนื่องจากในช่วงเวลาเลิกงานพนักงานในโรงงานต่าง ๆ 

มีการขับรถออกจากโครงการด้วยความรวดเร็วซึ่งเป็น
อันตรายต่อคนในชุมชน โครงการจะมีการควบคุม
การจราจรของพนักงานของโรงงานอย่างไร  

- เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเต็มพื้นที่คาดว่าจะทำให้
การจราจรหนาแน่นขึ้นจากปัจจุบัน โครงการจะมีการ
ดูแลอย่างไรบ้างเพื่อลดความหนาแน่น 

- โครงการจะดำเนินการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ
โรงงานต่าง ๆ ให้พนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ 
ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเข้าไปกำกับ
ดูแลด้านการจราจรให้กับพนักงานในโรงงานอีกครั้ง 

- ประสานงานให้โรงงานภายในพื้นที ่โครงการควบคุมน้ำหนักรถ 
บรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด และกวดขันพนักงานขับรถให้มีความ
ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการ ในช่ัวโมงเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 

- จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรภายในพื้นที่โครงการ 
โดยมีรายละเอียด สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้นตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อ 
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ตารางท่ี 5-10 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่2 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
2.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 

(ตัวแทนหมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา) 
(ตัวแทนหมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 

 นำมาหาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำอีก พร้อมแจ้ง
ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งบริษัทต้นสังกัดให้
รับทราบและดำเนินการแก้ไข 

- ขอให้เพิ ่มเติมมาตรการในการลงโทษพนักงานหาก      
ไม่เคารพกฎจราจร 
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา - ประสานงานให้โรงงานภายในพื ้นที ่โครงการควบคุมน้ำหนักรถ 
บรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด และกวดขันพนักงานขับรถใหม้ีความ
ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ขอให้ผ ู ้ร ับเหมาก่อสร้างจัดที ่พักอาศัยของคนงาน

ก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่โครงการได้หรือไม่ เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา) 

- โครงการจะหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องว่าสามารถสร้าง
ที่พักอาศัยของคนงานในพ้ืนท่ีก่อสร้างได้หรือไม่ 

- ช่วงระยะก่อสร้างโครงการจะส่งเสริมให้ผู้รับเหมาจัดที่พักคนงาน
ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ ในกรณีที่ผู้รับเหมาจัดที่พักคนงาน
ก่อสร้างภายนอก จะต้องมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ตามมาตรการด้าน
สาธารณสุขตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด 

4. สาธารณสุข 
- ขอให้โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

เช่น กิจกรรมมการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เป็นต้น 
(ตัวแทนหมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 

- โครงการยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข โดย
หากชุมชนต้องการให้โครงการสนับสนุนกิจกรรมใด สามารถ
ประสานงานผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
หรือโครงการได้โดยตรง 

- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 5-10 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่2 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
4. สาธารณสุข (ต่อ) 

- ขอให้โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง
และสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
(ตัวแทนหมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาจัดทำแผน
มวลชนสัมพันธ์ร่วมกับโรงงานต่อไป 

- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 

- ขอขอบคุณที่โครงการจัดทำศูนย์พักคอยสำหรับรองรับ
ผู้ป่วยโควิด-19 
(ตัวแทนหมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 

-  -  

5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- อยากให้โครงการมีสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมากยิ่งข้ึน เช่น 
การเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ และ
การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในกิจกรรมตา่ง ๆ ของ
โครงการ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาจัดทำแผน
มวลชนสัมพันธ์ต่อไป 

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา 
เช่น การจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมโครงการตามความเหมาะสม เป็นต้น 

- โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น 
การควบคุมมลพิษจากปล่องระบาย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการ
จัดการมูลฝอยและกากของเสีย เป็นต้น แก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม 
เช่น แผ่นพับ การประชุม หรือวิทยุชุมชน 

- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 5-10 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
              (กลุ่มที ่2 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 
- ขอให้ส่งเสริมด้านกีฬาให้กับชุมชน เช่น การแจกอุปกรณ์

กีฬาให้แก่เด็ก เป็นต้น 
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาจัดทำแผน
มวลชนสัมพันธ์ต่อไป 

- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 5-11 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
 (กลุ่มที ่3 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ 

- โครงการระบุในกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งว่าจะไม่รับ
โรงงานประเภทโรงหลอมเข้ามาตั ้ง แต่ในปัจจุบันมี
โรงงานซึ่งเป็นโรงหลอมเข้ามาเปิดดำเนินการในโครงการ 
(ประธานชุมชน หมู่ที่ 3 เขาคันทรง) 

- สำหรับพื้นที่โครงการส่วนขยายโครงการจะระบุเป็นมาตรการ
กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งกำหนดให้พื้นที่โครงการส่วนขยาย
ห้ามรับโรงงานประเภทโรงหลอมเข้ามาตั้ง 

- สำหรับโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ ์และโลหะมีค่าของ
บริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นท่ี
โครงการปัจจุบันซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว ซึ่งในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมฉบับเดิมที ่ได้ร ับความ
เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด้อมตามข้อกำหนดที่โรงงานได้รับ
อนุญาต โรงงานดังกล่าวจะต้องรับวัตถุดิบจากหน่วยงาน
ภายในประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น เพื่อนำเศษวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามากำจัดให้ถูกต้องโดยอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรม 

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่ห้ามตั้งโรงงานประเภทดังต่อไปนี้จะไม่อนุญาต
ให้เข้ามาดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมฯ บริเวณพื้นที่โครงการ
ส่วนขยาย 
1) โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
2) โรงงานประกอบกิจการเกี ่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันศัตรูพืช

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
3) โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง วัตถุระเบิด หรือเปลี่ยนลักษณะ

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มี
อำนาจในการประหารหรือทำลายให้หมดสมรรถภาพ ในทำนอง
เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว  

4) อุตสาหกรรมถลุงแร่ และอุตสาหกรรมแยกแร่ 
5) โรงงานกลั่นปิโตรเลียม 
6) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน 

หรือลิกไนต์  
7) โรงไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 
8) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาวหรือปูนเตอร์ 
9) โรงงานที่ประกอบกิจการฟอกย้อมสีหรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 
10) โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ 

อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 
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ตารางท่ี 5-11 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
                          (กลุ่มที ่3 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

  11) โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี หรือแต่งขนสัตว์ 
12) โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากกระดูกสัตว์ 
13) โรงงานทำอาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะกระป๋องโลหะ 
14) โรงงานทำน้ำมันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ 
15) โรงงานทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผกั พืช หรือผลไม้ และบรรจุ

ในภาชนะโลหะ 
16) โรงงานทำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื ่นที่

คล้ายคลึงกัน 
17) โรงงานต้ม กลั่น หรือผลิตสุรา 
18) โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ 
19) โรงงานทำเบียร์ 
20) โรงงานทำน้ำอัดลม 
21) โรงงานประกอบกิจการเกี ่ยวกับส ี (Paints) น้ำม ันชักเงา 

เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด 
22) โรงงานทำสบู่ท่ีเริ่มต้นการผลิตจากน้ำมันพืช หรือไขมันสัตว์ 
23) โรงงานทำน้ำมันหล่อลื่น และ/หรือจาระบีจากน้ำมันหล่อลื่นที่

ใช้แล้ว 
24) โรงงานผลิตถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ที ่ผลิตจากกรดตะกั่ว/

ตะกั่วกรด 
25) โรงงานรับซื้อหม้อแบตเตอร์รี่เก่าเพื่อนำมาหลอมใหม่ 
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ตารางท่ี 5-11 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
                          (กลุ่มที ่3 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

  26) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ หรือผลิต
เหล็กกล้าในข้ันต้น (Iron and Steel Basic Industries) 

27) โรงงานประกอบกิจการเกี ่ยวกับการถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ 
หลอม หล่อ หรือผลิตโลหะ ในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกลา้ 
(Non-ferrous Metal Basic Industries) 

28) โรงงานประกอบกิจการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว 
- โรงงานของบริษัท อีโค อินฟินิค จำกัด ในโครงการเคย

เกิดเหตุการณ์เครื่องจักรระเบิด และกลางคืนมีควันดำ 
(ประธานชุมชน หมู่ที่ 3 เขาคันทรง) 

- การนิคมอุตสาหกรรมได้เข้าตรวจสอบเหตุการณ์เครื่องจักร
ระเบิดของโรงงานดังกล่าวแล้ว พบว่า เป็นการระเบิดของ
เครื ่องจักรภายในโรงงาน ส่งผลกระทบให้พนักงานที่
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ    
ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานได้ร่วมกนั
ดำเนินการแก้ไขและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็น
พนักงานในโรงงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

-  

- พื้นที ่ส ีเขียวของโครงการควรปลูกไม้ยืนต้นเพื ่อให้
สามารถดูดซับมลพิษได้จรงิใหเ้แล้วเสร็จก่อนพัฒนาเปน็
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(ประธานชุมชน หมู่ที่ 3 เขาคันทรง) 

- บริเวณที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวโครงการจะดำเนนิการ
ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อดูดซับมลพิษแทนการปลูกหญ้า 

- กำหนดให้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน
ของโครงการ ประมาณ 154.91 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 10.06 ของ
พื้นที่ทั ้งหมด เพื่อปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 3 แถวสลับฟันปลา 
ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนทั้งหมดรวม 154.91 ไร่คิดเป็น
ร้อยละ 10.06 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
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ตารางท่ี 5-11 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
                          (กลุ่มที ่3 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

  - พันธุ ์ไม้ที ่นำมาปลูกในพื ้นที ่โครงการ และแนวกันชน (Buffer 
Zone) พิจารณาปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น จามจุรี ยูคาลิปตัส
สนประดิพัทธ์ ประดู่ กระถินยักษ์ อโศกอินเดีย และพระยาสัตบัน
เป็นต้น ซึ่งพันธุ์ไม้ดังกล่าวเป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถลดผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศได้เป็นอย่างดี (อ้างอิงจากการตรวจสอบกับ  
สารพรรณไม้ที่มีศักยภาพลดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นท่ี
ใกล้เคียง ฉบับประชาชน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2555) 

- ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที ่ปลูกในพื ้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโต             
อยู่เป็นประจำ และในกรณีที ่ต้นไม้ตายหรือได้รับความเสียหาย 
โครงการจะทำการปลูกซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 

2. การคมนาคมขนส่ง 

- ขอให้ควบคุมด้านการจราจรของโครงการโดยขอความ
ร่วมมือให้พนักงานเลิกงานในเวลาที ่ต่างกัน รวมถึง
กำหนดให้รถบรรทุกจอดภายในพื้นที่นิคมหรือพื้นที่       
ที ่กำหนดไว้เท่านั ้น ห้ามจอดบริเวณริมทางหลวงเพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
(ประธานชุมชน หมู่ที่ 3 เขาคันทรง) 

- ปัจจุบันโครงการกำหนดห้ามมิให้มีการจอดรถยนต์ที่มา
ติดต่อโรงงานในพื ้นที ่และรับส่งพนักงานจอดริมทาง
สาธารณะและจะขอความร่วมมือให้โรงงานต่าง ๆ เข้า
ทำงาน-เลิกงาน ในเวลาที่ต่างกัน 

- ประสานงานให้โรงงานภายในพื ้นที ่โครงการควบคุมน้ำหนักรถ 
บรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด และกวดขันพนักงานขับรถใหม้ีความ
ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการ ในช่ัวโมงเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 

- ควบคุมรถยนต์ทุกชนิดให้จอดภายในบริเวณพื้นท่ีที่กำหนดไว้เท่านัน้ 
โดยเฉพาะห้ามจอดบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และ  
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ตารางท่ี 5-11 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
                          (กลุ่มที ่3 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
2. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 

  3574 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการ    
กีดขวางจราจรและส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

- เมื่อสภาพจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
331 และ 3574 มีสภาพหนาแน่น โครงการจะขอความร่วมมือกับ
โรงงานภายในพื้นที่โครงการให้พิจารณากำหนดเวลาเข้างานหรือ
เลิกงานในต่างกัน 
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ตารางท่ี 5-12 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
 (กลุ่มที ่4 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00-17.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 

- มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากโครงการส่งไปกำจัดที่ใด 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมาบเสมอ) 

- มูลฝอยที ่ เก ิดขึ ้นภายในพื ้นที่ โครงการ โครงการจะ
ประสานงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงเข้ามา
จัดเก็บ โดยมูลฝอยที่จัดเก็บได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปกำจัดยัง
บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด   

- โครงการต้องประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้โรงงานต่าง ๆ ทราบถึงวิธี
ในการจัดการมูลฝอย ว่าโครงการมีนโยบายให้ อบต. เขาคันทรง ซึ่ง
เป็นพื ้นที ่ในความรับผิดชอบเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอย         
ที่เกิดขึ้นตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
กรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยงานราชการ โครงการต้องเร่ง
ประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ส่วนกากของเสียโรงงานอุตสาหกรรม
ต้องประสานงานให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเก็บขนนำไปกำจัด ยกเว้นมูลฝอยที่
สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (Recycle) ที ่โรงงานอุตสาหกรรม
สามารถติดต่อบริษัทรับซื้อของเก่าให้เข้ามารับซื้อได้ โดยมีรายละเอียด
การจัดการดังนี้ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่
เข ้าสู ่โครงการอุตสาหกรรมสีเข ียว (Green Industry) เพื ่อให้
ประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดโซ่อุปทาน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ตารางท่ี 5-13 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
 (กลุ่มที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ 

- โครงการส่วนขยายจะสร้างเสร็จเมื่อใด 
(ตัวแทนหมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง) 

- ภายหลังที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการส่วนขยายได้รับความเห็นชอบ โครงการจะเริ่ม
ก่อสร้างพื้นที่ส่วนขยายทันที โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง
ในช่วงป ีพ.ศ. 2565 

-  

- โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งจะจ่ายไฟฟ้าให้ชุมชนใช้หรือไม่ 
หรือจ่ายให้แก่โรงงานภายในโครงการ 
(ตัวแทนหมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง) 

- โรงไฟฟ้าที่เข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการมีวัตถุประสงค์
เพื ่อสนับสนุนไฟฟ้าให้กับโรงงานในโครงการเป็นหลัก 
เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าและภาคเอกชน
ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น โรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นจะ
จำหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงงานในโครงการเพื่อเป็นการลดการ
รบกวนการใช้ไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบนิคม 

-  

- โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งใช้พลังงานใดเป็นเชื้อเพลิง 
(ตัวแทนหมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง) 

- โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง -  

- ขอให้โครงการเร่งดำเนินการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่   
สีเขียวเพื่อเป็นแนวกันชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็น
การป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชน 
(ตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง) 

- ปัจจุบันโครงการได้มีการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว
และแนวกันชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ 
โดยโครงการมีแผนที ่จะปลูกต้นไม้ โดยจะทยอยปลูก
เพิ ่มเติมปีละ 1-10 ไร่ อย่างไรก็ตาม โครงการขอรับ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อนำไปตรวจสอบว่าโครงการมี
แผนที่จะปลูกต้นไม้ให้แล้วเสร็จภายในปีใด โดยจะเร่งการ
ปลูกต้นไม้ในบริเวณประชิดพื้นที่ชุมชนเพื่อลดผลกระทบ  
ที่เกิดขึ้น 

- กำหนดให้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน
ของโครงการ ประมาณ 154.91 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 10.06 ของ
พื้นที่ทั ้งหมด เพื่อปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 3 แถวสลับฟันปลา 
ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนทั้งหมดรวม 154.91 ไร่คิดเป็น
ร้อยละ 10.06 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

  - ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที ่ปลูกในพื ้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโต             
อยู่เป็นประจำ และในกรณีที ่ต้นไม้ตายหรือได้รับความเสียหาย 
โครงการจะทำการปลูกซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 

- ขอให้โครงการพิจารณารับโรงงานที่เป็นมิตรต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมเข้ามาตั้งในโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณที่ติดกับชุมชนหรือบริเวณที่มีแผนที่จะก่อสร้าง
หอพักอาศัย ไม่อยากให้รับโรงงานประเภทโรงหลอม/
หล่อโลหะต่าง ๆ เข้ามาตั้งในโครงการ เนื ่องจากใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ในปัจจุบันมี
โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นประเภทหลอมโลหะเข้ามาตัง้ 
(ตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง) 

- สำหรับพื้นที่ปัจจุบันเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่มี
กรรมสิทธิ ์แล้ว โครงการจึงต้องยังคงสิทธิสภาพตาม
ข้อกำหนดเดิมที่นิคมกำหนดไว้ แต่สำหรับพื้นที่ส่วนขยาย
โครงการจะไม่รับโรงงานประเภทโรงหลอมเหล็ก/โลหะที่
ไม่ใช่เหล็กเข้ามาตั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดในมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว 

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่ห้ามตั้งโรงงานประเภทดังต่อไปนี้จะไม่อนุญาต
ให้เข้ามาดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมฯ บริเวณพื้นที่โครงการ
ส่วนขยาย 
1) โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
2) โรงงานประกอบกิจการเกี ่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันศัตรูพืช

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
3) โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง วัตถุระเบิด หรือเปลี่ยนลักษณะ

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มี
อำนาจในการประหารหรือทำลายให้หมดสมรรถภาพ ในทำนอง
เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว  

4) อุตสาหกรรมถลุงแร่ และอุตสาหกรรมแยกแร่ 
5) โรงงานกลั่นปิโตรเลียม 
6) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน 

หรือลิกไนต์  
7) โรงไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 
8) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาวหรือปูนเตอร์ 
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ตารางท่ี 5-13 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
                          (กลุ่มที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

  9) โรงงานที่ประกอบกิจการฟอกย้อมสีหรือแต่งสำเร็จด้ายหรือ   
สิ่งทอ 

10) โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ 
อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 

11) โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี หรือแต่งขนสัตว์ 
12) โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากกระดูกสัตว์ 
13) โรงงานทำอาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะกระป๋องโลหะ 
14) โรงงานทำน้ำมันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ 
15) โรงงานทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผกั พืช หรือผลไม้ และบรรจุ

ในภาชนะโลหะ 
16) โรงงานทำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื ่นที่

คล้ายคลึงกัน 
17) โรงงานต้ม กลั่น หรือผลิตสุรา 
18) โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ 
19) โรงงานทำเบียร์ 
20) โรงงานทำน้ำอัดลม 
21) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ำมันชักเงา เชลแล็ก 

แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด 
22) โรงงานทำสบู่ท่ีเริ่มต้นการผลิตจากน้ำมันพืช หรือไขมันสัตว์ 

   



-47- 
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                          (กลุ่มที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

  23) โรงงานทำน้ำมันหล่อลื่น และ/หรือจาระบีจากน้ำมันหล่อลื่นที่
ใช้แล้ว 

24) โรงงานผลิตถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ที ่ผลิตจากกรดตะกั่ว/
ตะกั่วกรด 

25) โรงงานรับซื้อหม้อแบตเตอร์รี่เก่าเพื่อนำมาหลอมใหม่ 
26) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ หรือผลิต

เหล็กกล้าในข้ันต้น (Iron and Steel Basic Industries) 
27) โรงงานประกอบกิจการเกี ่ยวกับการถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ 

หลอม หล่อ หรือผลิตโลหะ ในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกลา้ 
(Non-ferrous Metal Basic Industries) 

28) โรงงานประกอบกิจการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว 
2. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 

- ในช่วงฤดูฝนมีความกังวลเรื่องปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งที่
ผ่านมาบริเวณหมู่ที่ 5 ด้านหลังของร้านจำหน่ายสินค้า
ช่าง-อุตสาหกรรม ฮาร์ดแวร์เฮาส์ เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม
ขังบ่อยครั้ง 
(ตัวแทนหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำขนาดประมาณ 400 ,000 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถหน่วงน้ำฝนส่วนเกินที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาโครงการทั้งในส่วนปัจจุบันและพื้นที่ส่วนขยาย
ได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง จากนั้นจึงทยอยระบายน้ำฝนส่วนเกิน
ออกสู่ภายนอกโครงการ นอกจากนี้ โครงการมกีารประสานงาน
กับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขุดลอกห้วยสาธารณประโยชน์     
รอบพื้นที่โครงการเพื่อไม่ให้วัชพืชกีดขวางทางน้ำทำให้
ห้วยสามารถระบายน้ำได้ดีเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 

- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำภายในพ้ืนท่ีโครงการ จำนวน 1 แห่ง ขนาดพื้นที่
ประมาณ 35.77 ไร่ ซึ ่งมีปริมาตรของบ่อหน่วงน้ำ ไม่น้อยกว่า 
409,925 ลูกบาศก์เมตรสามารถกักเก็บน้ำฝนได้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
3 ช่ัวโมง ก่อนระบายลงสู่ห้วยมาบเอียงในอัตราการระบายน้ำไม่เกนิ
ก่อนพัฒนาโครงการ 

- โครงการต้องประสานงานไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการ
รับผิดชอบดูแลห้วยมาบเอียง เพื่อขออนุญาตดำเนินการขุดลอกห้วย
มาบเอียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ 
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

3.1 คุณภาพอากาศ 

- วิตกกังวลมลพิษทางด้านอากาศจากโรงไฟฟ้า 
(ตัวแทนหมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง) 

- โครงการมีการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ โดย
พิจารณาแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย
ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีร่วมกับนิคม
อุตสาหกรรมโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อกำหนดอัตราการ
ระบายมลพิษทางอากาศที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน ทั้งนี้ โครงการมีการกำหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศไว้เรียบร้อยแล้ว 

- โครงการต้องควบคุม ดูแลและจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทาง
อากาศให้เป็นไปตามค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ ซึ ่งได้เผื ่อค่าสูงสุดที่โครงการสามารถระบายออกสู่
บรรยากาศได้อีกร้อยละ 20 (Safety Factor) แก่พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
ได้แก่ TSP, SO2 และ NO2 

- โครงการต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของมลสารที่ระบายออกจาก
ปล่องของโรงงาน เช่น ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ให้มีค่าตามที่

กฎหมายกำหนดหรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง 
กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที ่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2549 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 หรือประกาศฉบับล่าสุด ทั้งนี้ 
อัตราการควบคุมค่าการระบายมลพิษต้องอยู่ภายใต้ค่าควบคุม
ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ ท่ีได้รับความเห็นชอบ 

- โครงการจะต้องควบคุม ดูแลและจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทาง
อากาศในพื้นที่โครงการโดยใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์ หากโรงงานใดต้องการระบายมลพิษทางอากาศ
เกินกว่าที่อัตราการระบายมลพิษที่กำหนดไว้ ต้องได้รับอนุญาตจาก 
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
3.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

  โครงการก่อน โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราการระบายมลพิษรวม (Total 
Loading) ของโครงการจึงจะจัดสรรให้ได้ ภายใต้ความเห็นชอบจาก
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- โครงการต้องคัดเลือกประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งใน
โครงการเพื่อควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ
ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดอัตราการระบายอากาศท่ีเสนอไว้ 

- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใดบ้าง 
และมีการรายงานผลการตรวจวัดให้หน่วยงานใดทราบ 
(ตัวแทนหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- โครงการมีการกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 
4 สถานี ได้แก่ 1. บริเวณวัดเขาคันทรง (A1) 2. บริเวณวัด
พันเสด็จนอก (A2) 3. บริเวณบ้านมาบแสนสุข หมู่ที ่ 8 
(A4) และ 4. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินี (A4) โดยเป็นตัวแทนของทิศทางลมที่พัด
ผ่านบริเวณพื้นท่ีศึกษา โดยดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 
ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ในดัชนี ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซไนโตรเจน  
ไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
รวมทั้งมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง 
(AQMs) ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบ
ด้านคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดอีกด้วย โดยมีการ
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้กับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานทรัพยากร 

- โครงการต้องจัดทำทำเนียบรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง
อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของแต่ละโรงงานในพื ้นที่
โครงการ เพื่อเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทราบทุก 6 เดือน 

- โครงการต้องเก็บรวบรวมบัญชีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศขอ้มูล
อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงานในพ้ืนท่ีโครงการอย่าง
เป็นระบบง่ายต่อการสืบค้น และเพื่อเปรียบเทียบกับค่าอัตราการ
ระบายที ่กำหนด รายงานผลการตรวจวัดการระบายมลพิษทาง
อากาศและเสนอผลการเปรียบเทียบให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบทุก 6 
เดือน โดยจัดทำเป็นแบบฟอร์มรายงานฯ  

- โครงการต้องติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ 
(AQMs) จำนวน 1 สถานี บริเวณพื้นท่ีโครงการ เพื่อทำการตรวจวัด
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
3.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ. ชลบุรี) 
ได้รับทราบ สำหรับชุมชนโครงการได้มีการนำเสนอผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม (EIA Monitoring 
Committee) ได้รับทราบเช่นเดียวกัน 

คุณภาพอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความเร็ว
และทิศทางลม อุณหภูมิ ความดัน และความช้ืนสัมพัทธ ์

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยตรวจวัด 
• ฝุ่นละอองรวม (TSP) 24 ช่ัวโมง 
• ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 24 

ช่ัวโมง 
• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ช่ัวโมง และ 24 ช่ัวโมง 
• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ช่ัวโมง 
• ทิศทางและความเร็วลม 
• อุณหภูมิ 

สถานท่ีตรวจสอบ 

- ตรวจวัด จำนวน 4 สถาน ีได้แก่ 
• วัดเขาคันทรง (A1) 
• วัดพันเสด็จนอก (A2) 
• หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3) 
• สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (A4) 

ความถี ่
- ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วันต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุมวันหยุดและวันทำการ 
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
3.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

  - รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จากสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (AQMs) รายชั่วโมงในดัชน ี
• ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
• ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
• ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น ทิศทางและความเร็วลม อุณหภูมิ 

สถานท่ีตรวจสอบ 
- พื้นที่โครงการ 
ความถี ่
- ปีละ 1 ครั้ง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง 

- เมื่อโครงการเข้าสู่ช่วงก่อสร้างจะทำให้มีรถบรรทุกเข้า-
ออก จากโครงการเป็นจำนวนมาก โครงการจะมีมาตรการ
ควบคุมดูแลอย่างไรให้รถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจร 
เช่น การไม่ให้รถบรรทุกขับในช่องจราจรช่องขวาสุด 
รวมถึงวิธีการป้องกันเศษดินร่วงหล่นจากรถบรรทุก  
(ตัวแทนหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- โครงการมีการกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลผู้รับเหมา 
ก่อสร้าง ในหนังสือสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตาม
มาตรการ รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษหากพบว่ามีผู ้ใด    
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงจะกำหนดไม่ให้
รถบรรทุกวิ่งผ่านเส้นทางที่เป็นซอยขนาดเล็กของชุมชน  

 

- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างในช่วงเวลาเช้า-เย็น 
ซึ่งเป็นช่ัวโมงเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 

- ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้บรรทุกตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 
และต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 
กรณีที่มีวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายในพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ใกล้เคียง
โดยรอบ หรือเส้นทางที่ใช้ขนส่ง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรีบให้คนงาน
ทำการเก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นขึ้นมาทันที รวมทั้งทำความสะอาด 
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 

  ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการ  
ใช้เส้นทาง หรือความสกปรกในบริเวณต่าง ๆ 

- ควบคุมรถยนต์ทุกชนิดให้จอดภายในบริเวณพื้นท่ีที่กำหนดไว้เท่านัน้ 
โดยห้ามจอดบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และ 3574 
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการกีดขวาง
จราจรและส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

- ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่โครงการ 
และจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบและดูแลความสะอาดบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ เพื ่อไม่ให้มีเศษดินหล่นกระจายบริเวณ
ด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขนาด 

- กำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- สามารถจัดที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่
โครงการได้หรือไม่ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน 
(ตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปหารือกับหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้องในการกำกับดูแลและพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ว่าสามารถดำเนินการได้
หรือไม่ 

- ช่วงระยะก่อสร้างโครงการจะส่งเสริมให้ผู้รับเหมาจัดที่พักคนงาน
ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ ในกรณีที่ผู้รับเหมาจัดที่พักคนงาน
ก่อสร้างภายนอก จะต้องมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ตามมาตรการด้าน
สาธารณสุขตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด 
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4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 
- เนื่องจากโครงการมีแผนที่จะสร้างหอพักอาศัยภายใน

พื้นที่โครงการขอให้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง มาตรการ
ด้านการระงับอัคคีภัย รวมถึงเตรียมความพร้อมด้าน
ศักยภาพในการรองรับเหตุอัคคีภัย 
(ตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง) 

- โครงการหอพักที ่จะก่อสร้างในโครงการได้ ร ับความ
เห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว 
ซึ ่งในรายงานดังกล่าวต้องมีการกำหนดมาตรการด้าน     
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ใน
ส่วนของโครงการจะมีรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุ 
15 ลูกบาศก์เมตร ประจำอยู่ในโครงการ 1 คัน สำหรับ
ระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น 

- จัดให้มีรถดับเพลิงประจำในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 คัน 

5. สาธารณสุข 

- ขอขอบคุณสำหรับการสร้างศูนย์พักคอยเพื่อรองรับ     
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กับชุมชน ทาง อบต. เขาคันทรง 
ยินดีจะให้บริการประชาชนร่วมกับโครงการ 
(ตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง) 

- ทางโครงการมีความยินดีที่จะช่วยเหลือในกิจกรรมดังกล่าว 
ทั้งนี้ หากทางอบต. เขาคันทรง ต้องการให้สนับสนุนอุปกรณ์
ใดเพิ่มเติมให้แจ้งมาที่โครงการได้ 

-  

- ต้องการให้มีบุคลากรทางการแพทย์มาประจำที่สถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เช่น 
แพทย์ ทันตแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
รถให้บริการ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ชุมชน 
(ตัวแทนหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

- การจัดบุคลากรทางการแพทย์มาประจำสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของภาครัฐ 
โครงการสามารถสนับสนุนงานด้านการสาธารณสุขได้ใน
รูปแบบการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งได้มีการ
กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ไว้แล้ว 
    

- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 

- ให้โรงงานเก็บรวบรวมข้อมูลแรงงานว่ามีการโยกย้ายถิ่นฐานมาจาก
พื้นที่ใด พร้อมสรุปจำนวนแรงงานให้กับนิคมฯ เก็บรวบรวมข้อมูลไว้
เพื่อนำส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
วางแผนด้านประชากรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้ทันสถานการณ์ 
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5. สาธารณสุข (ต่อ) 

       อย่างไรก็ตาม โครงการจะรวบรวมข้อมูลจำนวน
แรงงานแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผนงานในการจัดเตรียมความพร้อมด้าน
สาธารณสุขต่อไป 

 

- โครงการมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-
19 ของพนักงานภายในพ้ืนท่ีโครงการอย่างไร 
(ตัวแทนหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- โครงการได้ขอความร่วมมือให้พนักงานของโรงงานมีการ
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ มีการตรวจด้วย
ชุดตรวจ Rapid test ทุกสัปดาห์และมีการตรวจคัดกรอง
เพื่อเฝ้าระวังอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการสรุปรายงานการ
เดินทางประจำสัปดาห์ส่งให้ผู ้ร ับผิดชอบที ่ดูแลเรื ่องนี้
โดยตรง 

-  

- ต้องการให้โครงการจัดรถบริการชุมชนด้านสาธารณสุข 
เช่น รถพยาบาล หรือให้บริการร่วมกันกับอบต. เขาคันทรง 
(ตัวแทนหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา -  

6. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
หรือไม่ 
(ตัวแทนหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- ปัจจุบันโครงการอยู ่ระหว่างการจัดตั ้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ให้ม ีโครงการสร้างของคณะกรรมการฯ 
ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) 
1) โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA Monitoring Committee) 
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
6. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

  (1) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย 
ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาค
ราชการ/นักวิชาการท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดย
กำหนดสัดส่วนตัวแทนภาคประชนมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน
คณะกรรมการฯ ท้ังหมด รายละเอียดดังนี้ 
ก) กรรมการผู้แทนภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 34 

ท่าน (มาจากตัวแทนชุมชน ชุมชนละ 3 ท่าน) มาจากการสรร
หาหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ ในพ้ืนท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร 

ข) กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการท้องถิ่น มาจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 4 ท่าน ได้แก ่
(ก) ผู้แทนราชการ 
(ข) นักวิชาการในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่น ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง 

ค) กรรมการผู้แทนจากโครงการ/กนอ. จำนวน 5 ท่าน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย จะดำเนินการ

ประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง  
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
6. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

  และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของที่ประชุม 

2) อำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
(1) รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการ

ตรวจวัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

(2) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ 
มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(3) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของชุมชน 

(4) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจาก
การดำเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุป
แนวทางการป้องกันและแก้ไข 

(5) ร่วมเจรจาไกล่เกลี ่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหา
สิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน 
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
6. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

  (6) ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ชุมชนกับโครงการหากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้ง
ติดตาม ดูแล การจ่ายค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ 

(7) จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่
ชุมชน 

3) ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 

การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ 
อาจกำหนดได้ตามความเหมาะสม หรือออกเป็นระเบียบของคณะ
กรรมการฯ โดยในเบื้องต้นอาจระบุข้อกำหนดไว้ ดังนี้ 

(1) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่
วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะในการดำรงตำแหน่ง  
ได้ไม่เกิน 2 วาระ 

(2) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหา
หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระนั้น 

(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการ
สรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบ
ห้าวัน นับตั้งแต่วันท่ีกรรมการพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ได้รับ 



-58- 

ตารางท่ี 5-13 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
                          (กลุ่มที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
6. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

  การสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน
ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

(4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
เหลืออยู ่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการสรรหาหรือ
แต่งตั ้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที ่ว ่างลงก็ได้ และให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

(5) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่ง
เมื่อ 
ก) เสียชีวิต 
ข) ลาออก 
ค) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริต
ต่อหน้าท่ี 

ง) วิกลจริต หรือไร้ความสามารถ 
(6) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมได้

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม โดยมีความถี่การประชุมปีละ 2 ครั้ง หรือ
แล้วแต่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร แต่หากพบว่ามีความ
จำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนด เวลาปกติได้ โดย
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ตารางท่ี 5-13 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
                          (กลุ่มที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
6. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ ่งหนึ ่งของคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมด 

(7) กำหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ในช่วงรอบวาระของคณะกรรมการฯ 

2) งบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 
บริษัทฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการต่าง ๆ โครงการจะจัดตั้งคณะกรรมการตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
ตามแนวทางข้างต้นภายใน 6 เดือน หลังจากรายงานฯ 

- ประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อโครงการไว้ท่ีป้ายปิดประกาศ
หน้าโครงการหรือป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านเพื่อให้
ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ เช่น การขนดินออก
นอกพ้ืนท่ีโครงการ เป็นต้น  
(ตัวแทนหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 
(ประธานกลุ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ) 

- ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 
103/2556 เรื่อง การพัฒนาท่ีดินสำหรับผู้ประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการ
นำดินออกนอกบริเวณแปลงที ่ดินของตน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจาก กนอ. ซึ ่งหากมีผู ้พบเห็นการ      
นำดินออกนอกโครงการสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์สายด่วน 
092-237-9393  

- สำหรับการประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อโครงการสำหรับ
ร ้องเร ียน กรณีได ้ร ับผลกระทบจากการดำเนินงาน 
โครงการยินดีจะปิดประกาศให้ชุมชนได้รับทราบ 

- กำหนดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และจัดตั้งศูนย์
รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และประสานงาน
ดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

- โครงการต้องดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนจากชุมชน
โดยรอบ โดยอยู่บริเวณด้านหน้าพ้ืนท่ีโครงการหรือที่สำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมฯ พร้อมมีป้ายและหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้ให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ 24 ชั่วโมง 
เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากชุมชนและประสานงานแก้ไขตามสถานการณ์
ต่อไป 
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ตารางท่ี 5-13 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
                          (กลุ่มที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
6. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

- ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์
จากชุมชนและจะต้องรวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์ พร้อมผลการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้งตามขั้นตอนการรับและการตอบ
กลับข้อร้องเรียน 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินโครงการให้ชุมชนได้รับทราบเพื่อเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร 
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ตารางท่ี 5-14 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
   (กลุ่ม 6 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

1.1 ระดับเสียง 

- วิตกกังวลว่าโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง 
(กำนันตำบลคลองกิ่ว) 

-  - กำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการต้องมีมาตรการลดระดับ
เสียงดังจากแหล่งกำ เนิด เช่น ควบคุมให้โรงงานมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มีระดับเสียงลดลง การติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง
ภายในโรงงาน แยกติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดังไว้ต่างหากหรือ
ในห้องปิด บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาเพื่อลด
ค่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด 

- กำหนดให้โรงงานที่มีแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ในระดับสูง ก่อสร้าง
อาคารด้วยวัสดุดูดซับเสียงที่เหมาะสม ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โรงงาน
เพื่อเป็นแนวกันเสียงท่ีจะกระทบต่อชุมชนหรือพ้ืนที่โดยรอบ 

1.2 คุณภาพน้ำผิวดิน 

- ขอให้ช่วยดูแลชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง มลพิษ
ทางอากาศ และน้ำเสีย เนื่องจากปัจจุบันยังมีประชาชน
บางส่วนนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรม 
(กำนันตำบลคลองกิ่ว) 

- โครงการจะระบายน้ำทิ้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้น สำหรับช่วง
ฤดูแล้งโครงการจะจัดทำบ่อพักน้ำทิ้งเพื ่อกักเก็บน้ำทิ้ง     
ไม่มีการระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะภายนอก เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและระบายลงสู่   
ห้วยมาบเอียงในช่วงฤดูฝนเท่านั ้น โดยในปัจจุบันแม้ว่า
โครงการเปิดดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังคงไม่มีการ
ระบายน้ำทิ้งลงสู่ห้วยมาบเอียงแต่อย่างใด เนื่องจากมีการ
นำน้ำทิ้งหลังการบำบัดไปรดน้ำต้นไม้พื ้นที ่สีเขียวและ   
แนวกันชนในช่วงฤดูแล้ง  

- กำหนดให้คุณภาพน้ำทิ ้งภายหลังการบำบัดของโครงการมีค่า
คุณภาพน้ำให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฉบับล่าสุดโดยกำหนดค่า BOD ไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า
ออกซิเจนละลายไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร 
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ตารางท่ี 5-14 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
               (กลุ่ม 6 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) 

  - โครงการจะนำน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ ดังนี ้
• นำไปใช้ผสมน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา 1,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
• นำไปใช้รดน้ำต้นไม้/สนามหญ้า ภายในพื้นที่สีเขียวและพื้นที่  

กันชนของโครงการปริมาณ 1,239 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในช่วง  
ฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) 

• ระบายน้ำทิ ้งลงสู ่ห ้วยมาบเอียง ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 2,869 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) 

- ควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ ให้อยู ่ใน
สภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะการระบายน้ำทิ้งของโรงงาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน 

- จัดทำแผนเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ/ปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด
ของโครงการ 

- กำหนดให้โครงการส่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและตะกอนดิน
บริเวณห้วยมาบเอียงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์
คุณภาพน้ำในห้วยมาบเอียง หากชุมชนมีการนำน้ำมาใช้ต่อไป 

2. เศรษฐกิจ-สังคม และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

- ขอให้ดูแลชุมชนในการสนับสนุนจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโสม) 

- โครงการยินดีรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา 

 
- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 

เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 5-15 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
 (กลุ่ม 7 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00-17.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ 

- ในระยะก่อสร้างโครงการมีคนงานก่อสร้างเพียง 30 คน 
เพียงพอหรือไม่ 
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองค้างคาว) 

- เนื ่องจากในระยะก่อสร้างจะมีเพียงการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและปรับถมพื้นท่ีส่วนขยาย ซึ่งมีขนาดพื้นที่
โดยประมาณเพียง 67 ไร่ ซึ่งเมื่อเทียบกับโครงการในปัจจุบัน
ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ แล้ว ถือว่ามีขนาดเล็กมาก 
ดังนั้น จึงใช้คนงานในระยะก่อสร้างเพียง 30 คน/วัน 

-  

2. เศรษฐกิจ-สังคม และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

- ขอให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
(ประธานชุมชนเจ้าพระยา) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา 

 
- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 

เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 5-16 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
   (กลุ่ม 8 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ 

- โครงการมีการเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมด้วยหรือไม่หรือ
เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ตัวแทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)) 

- โครงการมีการเพิ่มพื้นที่ประมาณ 67 ไร่ บริเวณด้านทิศเหนือ
ของพื้นที่โครงการเดิม ซึ่งประชิดกับพื้นที่อุตสาหกรรมและ
ฟาร์มไก่ของบริษัท เอ็ม. เค. เอส. ฟาร์ม จำกัด สำหรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดินจะมีการระบุบริเวณ
พื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดิน
บริเวณพื้นที ่ระบบสาธารณูปโภค เนื ่องจากต้องมีการ
ปรับปรุงให้ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปา สามารถ
รองรับพื้นท่ีอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นและโรงไฟฟ้าได้ 

-  

- ในอนาคตสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ว่าจะมีโรงงาน
เข้ามาตั้งในโครงการประมาณกี่โรงงาน หรือว่าแล้วแต่
ผู้ประกอบการจะใช้พื้นที่เท่าใด 
(ตัวแทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)) 

-  -  

- ปริมาณน้ำใช้ที่เพิ่มขึ้นในโครงการส่วนขยาย ปริมาณ 
10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นการสำรองน้ำใช้ของ
โครงการหากกรณีมีโรงงานเข้ามาเปิดดำเนินการเต็ม
พื้นทีใ่ช่หรือไม่ 
(ตัวแทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)) 

- เมื่อมีโรงงานเข้ามาเปิดดำเนินการเต็มพื้นที่โครงการจะมี
ปริมาณความต้องการน้ำใช้รวมประมาณ 13,232 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ซึ่งปริมาณความต้องการใช้น้ำรวมพื้นที่โครงการ
ส่วนขยายและรวมการใช้น้ำของโรงไฟฟ้าขนาด 140 เมกะวัตต์  

- กำหนดให้มีระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 
14,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำได้
อย่างเพียงพอ 
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ตารางท่ี 5-16 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
                (กลุ่ม 8 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตพลาสติกที่จะเข้ามาตั้งภายใน
โครงการเป็นพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศหรือ
พลาสติกจากในประเทศ 
(ตัวแทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)) 

- พลาสติกที ่ใช้จะเป็นพลาสติกจากในประเทศเป็นหลัก     
โดยจะนำไปขึ ้นร ูปเพื ่อผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ ชิ ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น มิได้เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตเมด็โฟม   
แต่อย่างใด 

-  

- ขอให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้
กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
(ตัวแทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)) 

- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ ่งแวดล้อมที่ได้
กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

- บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ต้องว่าจ้าง
หน่วยงานกลาง (Third Party) เพื ่อดำเนินการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ
เสนอรายงานฯ ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทราบทุก 
6 เดือน ทั้งนี้ การจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ให้เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธ ีการที ่กำหนดตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้
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ตารางท่ี 5-16 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
                (กลุ่ม 8 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแล้ว 
พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- อยากทราบตำแหน่งของโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้ง และ
บริเวณพื้นท่ีส่วนขยายที่ติดกับฟาร์มไก่ของบริษัท เอ็ม.
เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด จะมีโรงงานประเภทใดเข้ามาตั้ง 
(ตัวแทนบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด) 

- โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งจะอยู่บริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของโครงการซึ่งติดกับแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ซึ ่งไม่ติดกับพื้นที ่ของฟาร์มไก่ของบริษัท เอ็ม.เค.เอส. 
ฟาร์ม จำกัด แต่อย่างใด สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้า
มาตั้งบริเวณพื้นที่ส่วนขยายจะรับโรงงานที่ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษสูงเข้ามาตั้ง ซึ่งมีการกำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว 

- โครงการต้องคัดเลือกประเภทและชนิดโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้า
มาตั้งในพื้นที ่โครงการ โดยกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้ 
1) กลุ่มเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
2) กลุ่มอุตสาหกรรมเบา 
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
4) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
5) กลุ่มบริการสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน 
6) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 
7) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการสง่เสรมิตามโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ 
(1) กลุ่มเกษตรกรรมและผลิตผลจากเกษตร 
(2) กลุ่มอุตสาหกรรมเบา 
(3) กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
(4) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(5) กลุ่มบริการสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน 
(6) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 

8) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 
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ตารางท่ี 5-16 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
                (กลุ่ม 8 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

- แปลงที่ดินที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมซึ่งอยู่ติดกับพื ้นที่
พาณิชยกรรมต้องไม่เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบตอ่
ชุมชน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรม
ที ่จะเข้ามาตั้งบริเวณพื้นท่ีโครงการส่วนขยายจะต้อง      
ไม่เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง 
(ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี) 

- โครงการได้กำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพื้นที่สีแดง
ที่ปรากฎบนผังแม่บทเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและที่พัก
อาศัย ดังนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งบริเวณแปลง
ที่ดินที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าวต้องเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม  
ที ่ก ่อให้เกิดมลพิษต่ำ เพื ่อจะได้ไม่ส่งผลกระทบด้าน
สุขภาพต่อผู้ที ่พักอาศัยหรือประกอบกิจกรรมในพื้นที่
พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย  

- ให้คัดเลือกโรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ 
สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่โครงการส่วนขยายและพื้นท่ี
อุตสาหกรรมที่ประชิดพื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย ที่ซึ่งอาจมี
ผลกระทบ เช่น อากาศ กลิ่น เสียง เป็นต้น 

- โรงงานที่จะเข้ามาตั้งบริเวณพื้นที่โครงการส่วนขยายและพื ้นที่
อุตสาหกรรมที่ประชิดพื้นที่พาณิชยกรรมต้องเป็นโรงงานที่ส่งผล
กระทบด้านมลพิษทางอากาศ กลิ่น และเสียง ในระดับต่ำ 

2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

2.1 คุณภาพน้ำผิวดิน 

- โครงการมีการกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่มคี่า
เข้มงวดกว่าที ่มาตรฐานกำหนดซึ่งแสดงให้เห็นว่ามี
ความใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี ้ อยากให้มีการ
ตรวจวดัค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำทิ้งเพิ่มเติม ซึ่งหาก
พบค่าดังกล่าวในปริมาณสูงจะทำให้สามารถบ่งช้ี
ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงาน
หรือห้องน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีได้  
(ตัวแทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)) 

- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงหลังผา่น
การบำบัดในดัชนี โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้อยู่แล้ว เพื่อให้สามารถ
สอบทวนได้ กรณีที่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณ
จุดระบายน้ำทิ้งของโครงการมีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ ้งภายหลังผ่านการบำบัดแล้วโดยมีด ัชนี          
ที ่ตรวจสอบ ได้แก่ Flow rate, pH, TDS, SS, Temperature, Color 
or Odor, Sulfide as H2 S, CN- as HCN, Oil&Grease, Tar, 
Formaldehyde, Phenol&Cresol , Free Chlorine, Pesticide, BOD, 
TKN, COD, Total coliform Bacteria , E.coli และโลหะหนัก ได้แก่ 
Zn, Cr3+, Cr6+, As, Cu, Hg, Cd, Ba, Se, Pb, Ni, Mn, Al และ Fe เป็นตน้ 

สถานท่ีตรวจสอบ 

- บริเวณบ่อพักน้ำท้ิงหลังบำบัด (High BOD Effluent Pond) 
- บริเวณบ่อพักน้ำท้ิงช่วงฤดูแล้ง (Dry season storage Pond) 
ความถี ่
- เดือนละครั้ง 
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2.2 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 

- โครงการมีแนวทางในการลดปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นใน
โครงการอย่างไรเพื่อลดภาระให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากอบต. เขาคันทรง มีหน้าที่หลักในการให้บริการ
เก็บขนมูลฝอยภายในชุมชนเพื่อไปกำจัด 
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง) 

- โครงการจะประสานงานกับอบต. เขาคันทรง เพื่อขอรายช่ือ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่
อบต. เขาคันทรง สำหรับประสานงานในการจัดเก็บมูลฝอย
ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการเพื่อลดภาระ
ของอบต. เขาคันทรง อีกทั้งจะมีมาตรการในการลดของเสีย
ที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด 

- จัดให้มีมาตรการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
โรงงานภายในโครงการ ดังนี ้
• กำหนดให้โรงงานต่าง ๆ กำหนดเป้าหมาย ประเภทกากของเสีย

ที่จะลดและระบุแผนระยะเวลาในการดำเนินงานตามหลัก 3R 
• จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามหลัก 3R 

ของโรงงานในพ้ืนท่ีโครงการ 
• กำหนดให้โรงงานต่างๆ มีการคัดแยกกากของเสียอย่างเป็น

ระบบเพื่อให้สามารถแยกกากของเสียกลับมาใช้ได้ใหม่ 
• จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้โรงงานภายในพื้นที่โครงการ

ทำการคัดแยกกากของเสีย 
- ขยะมูลฝอยทั ่วไปจากพื ้นที ่อ ุตสาหกรรมจะต้องคัดแยกขยะ           

ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ขายให้กับผู ้รับซื ้อต่อไป ส่วนขยะ    
มูลฝอยทั่วไปที่เหลือซึ่งเป็นขยะที่ไม่อันตรายนั้น โรงงานอุตสาหกรรม
จะต้องติดต่อให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการมารับไปกำจัด 

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- อยากให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน เนื่องจากโครงการมีแผน
ที่จะรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเคมีภณัฑ ์พลาสตกิ และ
กระดาษและขอให้รายงานข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในแต่ละ
โรงงานใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยเพื่อให ้

- ปัจจุบันโครงการมีการอบรมและซ้อมดับเพลิงร่วมกับ 
อบต. เขาคันทรงและโรงงานในโครงการ ซึ่งจัดขึ้นปีละ 1 
ครั้ง สำหรับข้อมูลสารเคมีโครงการได้กำหนดให้โรงงาน    
มีการรายงานข้อมูลสารเคมีที่ใช้ให้กับศูนย์ปฏิบัติการ 

- กำหนดให้โรงงานต่าง ๆ ในโครงการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย 
รวมทั้งการฝึกซ้อมและอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานของ
โรงงานนั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

สามารถเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ 
นอกจากน้ีควรจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน
โดยรอบด้วย 
(ตัวแทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)) 

การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงาน
ส่วนกลางรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกรณีฉุกเฉินแล้ว 

- จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย โดยมีคณะกรรมการความ
ปลอดภัยเป็นศูนย์กลางในการติดต่อหน่วยงานราชการให้เข้ามา
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที ่กฎหมายกำหนด เช่นการ
ฝึกอบรมด้านการดับเพลิง และอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
ระดับต่าง ๆ เป็นต้น 

- กำหนดให้โรงงานในพื้นที ่โครงการ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับ
โรงงานในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

- จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงงานในพื้นที่
โครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์
ดับเพลิง แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และมาตรการด้านความปลอดภัย 

- โครงการต้องกำหนดให้โรงงานที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ 
แจ้งรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัย
ของสารเคมีอันตรายตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ ้มครอง
แรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียด
ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 

4. สาธารณสุข 

- อยากให้มีการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การให้บริการ
ไตเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาในการ
กำหนดมาตรการ 

 

-  
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5. เศรษฐกิจ-สังคม และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

- โครงการได้รับข้อร้องเรียนจากการดำเนินโครงการหรือไม่ 
(ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี) 

- จากการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียน
แต่อย่างใด 

- โครงการต้องดำเนินการจัดตั ้งศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนจากชุมชน
โดยรอบ โดยอยู่บริเวณด้านหน้าพ้ืนท่ีโครงการหรือท่ีสำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมฯ พร้อมมีป้ายและหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้ให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ 24 ชั่วโมง 
เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากชุมชนและประสานงานแก้ไขตามสถานการณ์
ต่อไป 

- ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์
จากชุมชนและจะต้องรวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์ พร้อมผลการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้งตามขั้นตอนการรับและการตอบ
กลับข้อร้องเรียน 

- ในอนาคตในพื ้นที ่ตำบลเขาคันทรงจะพัฒนาเป็น 
Smart City ดังนั้น จึงอยากให้โครงการระบุในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ว่าโครงการจะ
สนับสนุนการเป็น Smart City ของพื้นที่ตำบลเขาคันทรง 
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง) 

- ปัจจุบันโครงการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 
ECO Champion ซึ ่งในอนาคตโครงการจะพัฒนาไปยัง
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ ECO Excellent และ
World Class ตามลำดับ 

- สนับสนุน/ส่งเสริมให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการนำแนวคิด
การออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับ
สิ ่งแวดล้อม เช่น อาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์    
อาคารเขียว มีอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างให้เปิด -ปิด
อัตโนมัติตามความต้องการในการใช้งาน เป็นต้น 

- กำหนดให้โครงการและโรงงานต่าง ๆ จัดทำแผนงาน และเป้าหมาย
ร่วมกันเพื่อนำพลังงานทดแทนมาใช้เป็นทางเลือกเสริมพลังงานหลัก 

- รณรงค์/ขอความร่วมมือให้โรงงานต่าง ๆ ให้จัดทำแผนงานและการ
ดำเนินงานและเข้าร่วมดำเนินการเพื่อขอการรับรอง ISO 14001  
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
5. เศรษฐกิจ-สังคม และการมสี่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

  หรือ ISO 50001 หรือ ISO 45001 หรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry: GI) และการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

- โครงการต้องส่งเสริมให้โรงงานในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของจำนวนโรงงานขนาดใหญ่ในโครงการ ต้องมีการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-
Excellence 

- โครงการต้องส่งเสริมให้โรงงานในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของจำนวนโรงงานในโครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือที่มีการจัดทำรายงานการประเมนิผล
กระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือ การดำเนินการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ สิ ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
(EHIA) หรือโรงงานที่มีความเสี ่ยงสูง ต้องมีการ ดำเนินงานตาม
เกณฑ์ตัวชี ้ว ัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-
Excellence 

- โรงงานในโครงการต้องดำเนินงานเกี่ยวกับระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
สีเขียว 

- โครงการและโรงงานในพื้นที่โครงการต้องมีการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ที ่มีความเชื ่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่      
ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value: CSV) ที่ยั่งยืน 
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ตารางท่ี 5-16 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจง  
                (กลุ่ม 8 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
- กำหนดให้โรงงานในพื้นที่โครงการมีการวางแผนและดำเนินการ

วิเคราะห์ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่
ใช้ในการผลิต เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ น้ำ พลังงาน และทรัพยากรอื่น ๆ 
ร่วมกัน (Symbiosis) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด
การเกิดของเสีย 

- โครงการต้องมีระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากโรงงานในพื้นท่ี
โครงการ เพื่อให้บริการข้อมูลการแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ เพื่อลด
ปริมาณกากของเสียที่จะนำไปฝังกลบหรือเผาทำลาย 

- อยากให้จัดตั้งกองทุนให้ชุมชนโดยมีการใช้งบประมาณ
จากกองทุนให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง) 

- เมื่อมีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จโครงการจะประสานงาน
กับโรงไฟฟ้าในเรื่องการจัดตั้งกองทุนให้มีการดำเนินงาน
ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

-  

- หากในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของชุมชน     
ในแต่ละปี พบว่า ชุมชนได้รับผลกระทบจากโครงการ 
ขอให้โครงการเข้าไปกำกับดูแลโรงงานเพื่อลดผลกระทบ
ดังกล่าวท่ีเกิดขึ้น 
(ตัวแทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)) 

- โครงการขอรับเสนอแนะดังกล่าวไปกำหนดมาตรการ      
ในการควบคุมดูและโรงงานท่ีเข้ามาตั้งในพื้นที่ต่อไป 

- เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็วและต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตาม
ตรวจสอบต่อไป 
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รูปที่ 5-1 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่าน Line Meeting 

 
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่าน Zoom Meeting 

รูปที่ 5-2 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live 
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การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่าน Facebook Live 

  
ห้องประชุม Zoom Meeting และ Facebook Live 

รูปที่ 5-2 (ต่อ) บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live 
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6. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

 ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดโครงการได้เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในห้องประชุม รวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ นอกจากนี้ได้ทำการรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังคว ามคิดเห็น     
โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 258 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ไม่นับรวมบริษัท
เจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา) สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้  

 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

  ผู้ตอบแบบประเมินแยกเป็นเพศชาย ร้อยละ 38.8 และเพศหญิง ร้อยละ 61.2 ช่วงอายุ 3 อันดับ
แรก ได้แก่ มีอายุในช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 30.2 รองลงมา คือ มีอายุในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 24.4 และมีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.7 ตามลำดับ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นลูกบ้าน ร้อยละ 46.5 รองลงมา 
คือ ผู้นำชุมชน ร้อยละ 36.4 หน่วยงานราชการ ร้อยละ 12.8 และสถานประกอบการ ร้อยละ 4.3 ตามลำดับ 

 2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ 

  ผู้ตอบแบบประเมินมีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 อยู่ใน

ระดับมาก (x̅=3.89, S.D.=0.889) และภายหลังการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 มีการรับรู้

เกี ่ยวกับโครงการอยู ่ในระดับมากที่ส ุด (x̅=4.26, S.D.=0.652) ซึ ่งเคยได้ร ับทราบข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ของโครงการจากผู้นำชุมชน/ประธานชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ รับทราบจาก
หนังสือเชิญประชุม ร้อยละ 13.0 และรับทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการ ร้อยละ 11.6 ตามลำดับ ในขณะที่    
ร้อยละ 1.0 ระบุว่า ไม่รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 6-1 

เมื่อสอบถามถึงความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการเพ่ิมเติม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 98.1 มีความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม โดยต้องการรับทราบข้อมูลการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการมากที่สุด ร้อยละ 31.5 รองลงมา คือ ข้อมูลกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ร้อยละ 28.7 ข้อมูลการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ร้อยละ 
21.7 และข้อมูลรายละเอียดโครงการ ร้อยละ 17.9 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 6-2 โดยช่องทางการ
รับข้อมูลข่าวสารที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่าเป็นช่องทางสะดวกที่สุดในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร   
3 ลำดับแรก คือ การแจ้งข้อมูลผ่านทางผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน ร้อยละ 54.7 รองลงมาคือ ผ่านระบบโซเชียล 
เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ร้อยละ 22.5 และการแจ้งข้อมูลผ่านโทรศัพท์/โทรสาร ร้อยละ 9.7 ตามลำดับ  

  



-76- 

 

รูปที่ 6-1 แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6-2 ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
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การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
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 3) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการฯ 

  เมื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
โครงการ 5 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.9 ไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการ มีเพียง ร้อยละ 8.1  
ที่ได้รับผลกระทบ โดยได้รับผลกระทบในเรื่อง ปัญหากลิ่นรบกวนจากโรงรีไซเคิลยางรถยนต์บริเวณที่ติดกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3574 ปัญหาการจราจร จากรถที่บรรทุกดินลูกรังทำดินร่วงหล่นตามถนนสาย
หลัก และรถบรรทุกช่วงส์กีดขวางการจราจร และปัญหามลพิษทางอากาศ  

  สำหรับความวิตกกังวลต่อการดำเนินโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินไม่มีความวิตกกังวล  
ต่อโครงการ ร้อยละ 84.9 และมีความวิตกกังวลต่อโครงการ ร้อยละ 15.1 โดยมีความวิตกกังวลในเรื่องมลพิษ 
ด้านอากาศ ควันไฟ และเสียง ที่มีผลต่อบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้กับโรงรีไซเคิลยางรถยนต์ การคมนาคม  
การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของชุมชน และกลุ่มอุตสาหกรรมหนักซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อ 

คนในชุมชน เช่น ผลกระทบเรื่องสุขภาพ ซึ่งระดับของความวิตกกังวลดังกล่าวอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.69,  
SD. = 1.030)  

  เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของข้อมูลในร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้นำเสนอ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วน
ใหญ่ระบุว่าเพียงพอ ร้อยละ 95.3 และคิดว่าไม่เพียงพอ ร้อยละ 4.7 โดยต้องการให้เพ่ิมเติมข้อมูล ดังนี้ 

   - มาตรการทีเ่ข้มงวดในเรื่องการจราจร 

   - มาตรการด้านความปลอดภัย 

   - จัดให้มีตัวเเทนจากชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้านน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ  
และนำข้อมูลมาเผยแพร่ให้ชุมชนได้รับทราบ 

  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

  1) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

   - เพื่อการอยู่ร่วมกันในอนาคตหากมีสถานประกอบกิจการเข้ามาอยู่ใกล้ฟาร์มไก่ของบริษัท 
เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด อยากให้โครงการแจ้งผู้ประกอบการให้ทราบว่ามีฟาร์มไก่อยู่ใกล้กับโครงการ อาจมี
ผลกระทบอะไรบ้างเพื ่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและอาจร่วมกัน
เสนอแนะ/การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้ 

  2)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   - อยากให้มีการจัดประชุมในพื้นที่เช่นเดิม และควรมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ  
โควิด-19 อย่างเข้มงวด 
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   - อยากให้มีการประชุมแบบออนไลน์ประจำเดือน ซึ่งจะทำให้คนที่อยู่นอกพื้นที่มีส่วนร่วม
และรับทราบข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

   - ควรจัดให้มีตัวแทนของชุมชน มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แล้วนำผลมาแจ้งให้ชุมชนได้รับทราบ 

   - อยากให้ทางนิคมฯ ให้ความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณและอุปกรณ์การศึกษากับโรงเรียน 

   - ควรมีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องเพ่ือความเข้าใจของประชาชน  

  3)  ด้านสาธารณสุข 

   - ไมค่วรมีโรงงานประเภทโรงหลอมเข้ามาตั้งในโครงการ เพราะอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน 

ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 

หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อ 
เจ้าของโครงการ 
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ 789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง 
ตำบลหนองขาม อำเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุร ี
20230 

โทรศัพท ์ 087-053-1539 
ผู้บริหารโครงการ อีเมล suriya.s@pinthongindustrial.com 
คุณสุริยะ ศิริจันโทภาส   

บริษัทท่ีปรึกษา 
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 
(Fourtier) 

ที่อยู่ 99/2 หมู่ที่ 8  
ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท ์ 02-105-4608 ต่อ 115 
คุณสาริศา เหมวรชาติ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) มือถือ 083-770-5927 (คุณธิดาขวัญ) 
คุณธิดาขวัญ แทนนรินนอก (นักวิชาการด้านสังคม) โทรสาร 02-105-4609 
 อีเมล admin@4tier.co.th 
 เว็บเพจ www.facebook.com/4tierconsultants 

 


