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สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา 
และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ตั้งอยู่ที่ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด (มหาชน)

โดยข้อมูลที่ต้องการรับทราบเพิ่มเติม ได้แก่

- การจัดการส่ิงแวดล้อมของโครงการ
- กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- รายละเอียดโครงการ
- การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- อื่น ๆ เช่นการตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าท่ีจะมาตั้งภายในโครงการ

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา
และการประเมินทางเลือกโครงการ “โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 2 เวที ณ อาคารอเนกประสงค์ บริเวณองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเขาคันทรง ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เวทีท่ี 1 เวลา 08.30–12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม
ท้ังหมด 312 คน เวทีท่ี 2 เวลา 13.00–16.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 313 คน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดท ารายงานฯ หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนท่ัวไป

ส าหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ณ เวทีท่ี 1 เวลา 08.30-12.00 น. คุณสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ 
กรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีการกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น และเวทีท่ี 2 เวลา 13.00–16.30 น. 
คุณวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีการกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
โดยคุณชีวรัตน์ ศิลปรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส เป็นผู้น าเสนอร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต
การศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ และในช่วงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
คุณชีวรัตน์ ศิลปรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส คุณสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ กรรมการบริหาร และคุณพิรัฐพล ตนานนท์ 
ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้ตอบข้อซักถามและข้อห่วงกังวล บนเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรุงปรับขอบเขตในการ
ประเมินผลกระทบให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ
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ความต้องการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ

ร้อยละ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการโครงการ ดังนี้

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด (มหาชน)
789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ คุณสุริยะ ศิริจันโทภาส โทรศัพท์ 087-053-1539
อีเมล suriya.s@pinthongindustrial.com

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ากัด
99/2 หมู่ 8 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ติดต่อ คุณธิดาขวัญ แทนนรินนอก โทรศัพท์ 02-105-4608
โทรสาร 02-105-4609  อีเมล admin@4tier.co.th
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ภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

(1) รายละเอียดโครงการ

- ขอให้พิจารณาอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีจะเข้ามาตั้งในโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงไฟฟ้า

(2) การจัดการสิ่งแวดล้อม

- ขอให้ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน

- ควรควบคุมการระบายมลพิษของโรงงานในโครงการให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
น้อยท่ีสุด และควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานในพื้นท่ีโครงการ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน

- ขอให้ทุกโรงงานก าหนดเวลาเข้า-ออก ของพนักงานให้เหลื่อมกัน เพื่อป้องกัน
ปัญหาด้านจราจรติดขัด

(3) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ควรมีโครงการดูแลสังคมและชุมชนโดยรอบ เพื่อให้โครงการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

- ควรมีเจ้าหน้าท่ีโครงการลงส ารวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

- ขอให้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ียากจน และแจกของขวัญในวันสงกรานต์ให้กับผู้สูงอายุ

- ควรแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานแก่ผู้น าชุมชนโดยตรง

- ควรเพ่ิมแนวทางการชดเชยช่วยเหลือเมื่อผู้สูงอายุได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีไม่มีประกันสังคมและอาชีพเสริม

- ควรใส่ใจชุมชนให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน

- ขอให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
ของโครงการ



ประเด็นค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง

1. รายละเอียดโครงการ
- โครงการจะจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ

โครงการส่วนขยายหรือรายงาน EIA ของโรงไฟฟ้า
- ขอให้แยกการจัดท ารายงาน EIA ของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 

โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และรายงาน EIA ของโรงไฟฟ้าออก
จากกันให้ชัดเจน
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข)
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา)

- ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม 67.30 ไร่ ส าหรับ
รองรับโรงงานอุตสาหกรรมตามนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโครงการเพ่ือ
รองรับโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งในพ้ืนที่ซึ่งภายหลังหากมีการรับโรงไฟฟ้าเข้ามาตั้งภายในพ้ืนที่โครงการ โรงไฟฟ้าจะต้องด าเนินการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดท ารายงาน EIA ของโรงไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกัน

- เหตุใดจึงเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้าใกล้กับชุมชน วิตกกังวลผลกระทบด้าน
ระดับเสียง
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข)

- โครงการมีแนวคิดในการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพในการใช้ไฟฟ้าแก่โรงงานอุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ส่งเสริมให้มี 1 โรงไฟฟ้า ใน 1 นิคม เพ่ือเป็นการลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าของชุมชน โดยสาเหตุที่เลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่บริเวณดังกล่าวเนื่องจากมีความเหมาะสมตามหลัก
วิศวกรรม เช่น เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และอยู่ใกล้แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งวางในเขตทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 331 เป็นต้น

- ขอให้โครงการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการว่ามีการ   
ปิดกั้นล ารางสาธารณประโยชน์หรือไม่
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข)

- บริษัทที่ปรึกษาขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าโครงการมีการปิดกั้นล ารางสาธารณประโยชน์จริงหรือไม่ หากมีการปิดกั้นจริงถือว่าเป็นการ
ด าเนินการที่ผิดกฎหมาย โครงการจะด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด

- ขอให้พิจารณาต าแหน่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งใน
โครงการให้เหมาะสม ไม่ให้โรงงานก่อให้เกิดมลพิษตั้งใกล้ชุมชน
(รองนายก อบต.เขาคันทรง)

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวพิจารณาต่อไป

- โครงการได้มีการสอบถามโรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการหรือไม่ว่า
ประกอบกิจการประเภทใด 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์)

- โครงการมีการตรวจสอบคุณลักษณะของโรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการอยู่แล้วว่าเป็นการประกอบกิจการลักษณะใด ทั้งนี้ โครงการ
จะไม่รับโรงงานอุตสาหรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ และเป็นอันตรายต่อชุมชนเข้ามาตั้งแน่นอน 

- ไม่ต้องการให้มีโรงไฟฟ้าเข้ามาตั้งภายในโครงการ
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข)

- โครงการขอรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

2. ระบบสาธารณูปโภค

- โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งใช้น้ าในกระบวนการผลิตไฟฟ้าในปริมาณมาก 
วิตกกังวลหากมีโรงไฟฟ้าเข้ามาตั้งในโครงการจะมีการแย่งน้ าใช้ของ
ชุมชน 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข)

- โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งในโครงการมีการใช้น้ าในปริมาณมากกว่าอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการมีแนวทางในการ
บริหารจัดการน้ าใช้โดยการน าน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดมาปรับปรุงคุณภาพเพ่ือผลิตเป็นน้ าประปาจ าหน่ายให้แก่พ้ืนที่อุตสาหกรรม
ภายในโครงการ เพ่ือลดปริมาณน้ าทิ้งที่จะระบายลงสู่ห้วยมาบเอียงและลดปริมาณน้ าใช้ในโครงการ ทั้งนี้ โครงการจะรับน้ าดิบจาก
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีการจ่ายน้ าใช้ให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ดังนั้น 
โครงการจะไม่มีการแย่งน้ าใช้ของชุมชนอย่างแน่นอน

3. การจัดการสิ่งแวดล้อม
3.1 คุณภาพอากาศ

- ปัจจุบันชุมชนได้รับผลกระทบจากโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์ภายใน
โครงการและได้มีการแจ้งปัญหาดังกล่าวแก่โครงการ ได้แก่ ปัญหาด้าน
มลพิษทางกลิ่น และปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง สาเหตุจากการเก็บ
กองยางซึ่งเป็นวัตถุดิบของโรงงานไม่เหมาะสม 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์)

- โครงการได้มีการตรวจสอบปัญหาและได้ประสานงานให้โรงงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันการเก็บกองยางรถยนต์
จะด าเนินการภายในพ้ืนที่ปิดคลุม เพ่ือลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง หากชุมชนได้รับผลกระทบด้านใดเพ่ิมเติมสามารถแจ้งมายัง
โครงการได้

3.2 การระบายน้ า
- เนื่องจากคลองมาบเอียงบริเวณด้านข้างโครงการมีสภาพรกร้าง ไม่ได้  

รับการขุดลอก ขอให้โครงการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง
(รองนายก อบต. เขาคันทรง)

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปด าเนินการต่อไป

3.3 คุณภาพน้ าผิวดิน
- วิตกกังวลด้านความสามารถในการรองรับของบ่อพักน้ าทิ้งของโครงการ

ว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หากมีโรงไฟฟ้าเข้ามาตั้งในโครงการจะต้องมี
การขยายเพิ่มเติมหรือไม่
(รองนายก อบต. เขาคันทรง)

- โครงการขอรับมาตรการดังกล่าวไปศึกษาความเพียงพอในการรองรับน้ าทิ้ง กรณีที่มีการตั้งของโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการ และ       
จะน าเสนอผลการศึกษาดังกล่าวในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ต่อไป

สรุปประเด็นค าถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เวลา 08.30-12.00 น.

หน้า 2/4

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด (มหาชน)
789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ คุณสุริยะ ศิริจันโทภาส โทรศัพท์ 087-053-1539
อีเมล suriya.s@pinthongindustrial.com

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ากัด
99/2 หมู่ 8 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ติดต่อ คุณธิดาขวัญ แทนนรินนอก โทรศัพท์ 02-105-4608
โทรสาร 02-105-4609  อีเมล admin@4tier.co.th

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด (มหาชน)
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บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด (มหาชน)
789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ คุณสุริยะ ศิริจันโทภาส โทรศัพท์ 087-053-1539
อีเมล suriya.s@pinthongindustrial.com

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ากัด
99/2 หมู่ 8 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ติดต่อ คุณธิดาขวัญ แทนนรินนอก โทรศัพท์ 02-105-4608
โทรสาร 02-105-4609  อีเมล admin@4tier.co.th

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด (มหาชน)

ประเด็นค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง

3.3 คุณภาพน้ าผิวดิน (ต่อ)
- การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ า เช่น ห้วยมาบเอียง 

เนื่องจากที่ผ่านมาเคยจับสัตว์น้ าได้ ขอให้โครงการช่วยพัฒนาให้ดีขึ้น
(ใบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม)

- ปัจจุบันน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดของโครงการเกิดข้ึนในปริมาณน้อยมาก และยังไม่ถูกระบายลงสู่คลองมาบเอียง แต่อย่างใด

- โครงการควรเปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีของ
โรงไฟฟ้าดังกล่าวด้วย เนื่องจากในเอกสารประกอบการประชุมมีข้อมูล
ของโรงไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น      
(กรรมการหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง)

- ส าหรับรายละเอียดข้อมูลของโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งในพ้ืนที่โครงการจะขอน าเสนอในขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
โรงไฟฟ้าต่อไป 

4. สภาพเศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
- จากเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุว่าผลกระทบด้านบวกของ

โครงการคือก่อให้เกิดการขยายตัวในการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
อยากทราบว่าเจ้าหน้าที่ของโครงการทราบหรือไม่ว่าที่ผ่านมาเคยมี
ประชาชนในพื้นท่ีไปสมัครงานที่โครงการแต่ไม่ได้รับการตอบรับ

- เหตุใดจึงไม่รับแรงงานในพื้นที่เข้าท างาน
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข)
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์)

- ปัจจุบันโครงการได้ขอความร่วมมือให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพ้ืนที่รับคนในพ้ืนที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการเข้าท างานเป็น
อันดับแรก นอกจากนี้ในอนาคตโครงการและโรงงานอุตสากหรรมในพ้ืนที่จะเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่าง      
ผ่านทางหน่วยงานท้องถิ่น เช่น การติดป้ายประกาศ หรือแจ้งความต้องการให้ อบต. เขาคันทรง/ผู้น าชุมชน รับทราบ 

นอกจากนี้ โครงการอยู่ระหว่างการจัดตั้งสมาคมทักษะฝีมือแรงงาน โดยจะมีการคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้ามาฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้กับแรงงานในพื้นท่ี โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การอบรมแรงงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในโครงการอยู่แล้วให้เกิดความรู้และความ
ช านาญมากยิ่งขึ้น และจะจัดอบรมให้กับประชาชนโดยรอบโครงการเพื่อให้มีทักษะที่สามารถเข้าท างานในโครงการได้ 

- ขอให้พิจารณารับนักศึกษาฝึกงานให้ได้ฝึกงานในพ้ืนที่
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์)

- หากชุมชนใดมีความประสงค์ที่จะให้โรงงานรับนักศึกษาฝึกงาน ขอให้ประสานงานมาที่โครงการโดยตรง นอกจากนี้โครงการจะ
ประสานงานกับโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ให้ท าการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงานผ่านทางอบต . เขาคันทรง เช่นเดียวกับการ
ประชาสัมพันธ์การจ้างแรงงาน 

- ขอให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการใช้บริการธุรกิจของคนในชุมชน 
เช่น รถก่อสร้าง รถตู้รับ-ส่ง วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมกับโครงการ
(รองนายก อบต.เขาคันทรง)
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์)

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

- ขอให้โครงการค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในรัศมี 100-300 
เมตร มากที่สุด รวมทั้งควรคัดเลือกตัวแทนจากชุมชน เช่น ผู้น าชุมชน 
และประชาชนที่อยู่ในรัศมีดังกล่าวเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา)

- โครงการจะปรับปรุงรูปแบบคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ให้มีความ
เหมาะสมต่อผลกระทบที่ได้รับต่อไป

- ที่ผ่ านมาโครงการมีการจัดตั้ งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) หรือไม่ เหตุใด
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ของโครงการแต่ละครั้งจึงจัดประชุมที่
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 และโครงการ 2 ซึ่งอยู่ไกลจาก
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ต้องการให้จัดในพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข)

- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เรียบร้อยแล้วและที่ผ่านมา
ได้จัดประชุมที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 เนื่องจากความสะดวกในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามโครงการขอรับ
ข้อเสนอแนะโดยในการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในครั้งถัดไป
จะจัดที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 เพ่ือให้ตัวแทนชุมชนได้ซักถามข้อสงสัย ให้ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับ
โครงการได้โดยตรงรวมทั้งสามารถเดินทางมาประชุมได้โดยสะดวก

- ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นควรเพ่ิมเติมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อ
ออนไลน์ เช่น Zoom, Microsoft TEAM และ Google Meet เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้สนใจที่อาจปฏิบัติราชการหรือไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้า
ร่วมประชุม สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้
(กรรมการหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง)

- บริษัทที่ปรึกษาขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปเพิ่มเติมในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งต่อไป



ประเด็นค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง

1. การจัดการสิ่งแวดล้อม
3.1 คุณภาพอากาศ

- เนื่องจากปัจจุบันประสบกับปัญหาด้านคุณภาพอากาศในระดับที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งเป็นโรงงานที่ใช้
เชื้อเพลิงสะอาด ไม่มีฝุ่นละอองจากการเผาไหม้
(ใบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม)

- ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ส่วนใหญ่เกิดจากการขนส่ง เช่น รถบรรทุก รถยนต์ส่วนตัว เป็นต้น รวมทั้งการเผาขยะภายใน
ครัวเรือนหรือเผาพื้นที่เกษตรกรรม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในปริมาณที่น้อยมาก อย่างไรก็ตาม โครงการจะรับโรงงานที่ใช้
พลังงานสะอาดเข้ามาตั้งในโครงการเพ่ือลดปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าว โดยเบื้องต้นโครงการก าหนดไม่รับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่าน
หินเป็นเชื้อเพลิงเข้ามาตั้งในพ้ืนที่

2. สภาพเศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน

- ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ โครงการมีมาตรการดูแลหรือ
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างไร
(ใบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม)

- ปัจจุบันโครงการมีการประสานงานผ่านทางผู้น าชุมชน และหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นท่ีศึกษา เช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข และ
สถานศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้รับทราบความต้องการของชุมชนและหน่วยงานดังกล่าวว่าต้องการให้โครงการสนับสนุนในด้านใด ทั้งนี้ 
โครงการได้ก าหนดแผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากชุมชนมีความ
ประสงค์จะให้โครงการสนับสนุนในด้านใดเพิ่มเติม สามารถแจ้งผ่านผู้น าชุมชนเพ่ือโครงการจะได้สนับสนุนหรือจัดกิจกรรมได้ตรงตาม
ความต้องการ รวมถึงประสานงานให้โรงงานในโครงการได้รับทราบ เพ่ือความร่วมมือในการสนับสนุนชุมชน

- ขอให้ศึกษาความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมและการกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และขอให้รักษามาตรฐานการศึกษาในด้านนี้ไว้ให้ดี
เพ่ือให้รับทราบความคิดเห็นประชาชนโดยรอบต่อโครงการ 
(ใบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม)

- โครงการจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป
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บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด (มหาชน)
789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ คุณสุริยะ ศิริจันโทภาส โทรศัพท์ 087-053-1539
อีเมล suriya.s@pinthongindustrial.com

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ากัด
99/2 หมู่ 8 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ติดต่อ คุณธิดาขวัญ แทนนรินนอก โทรศัพท์ 02-105-4608
โทรสาร 02-105-4609  อีเมล admin@4tier.co.th

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด (มหาชน)

สรุปประเด็นค าถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เวลา 13.00-16.30 น.


